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  ة  يحيون ذكرى النكبة على أنقاض قراهم المدمر48 الـفلسطينيو  .1

مسيرة العودة الخامسة عشرة في الداخل ، أن ربيع عيد، عن مراسلها 26/4/2012، 48عرب ذكرت 
رين ألف مشارك من مختلف الفلسطيني، اليوم الخميس، شهدت مشاركة جماهيرية واسعة فاقت العش

البلدات العربية في الجليل والمثلث والنقب والساحل، وبمشاركة ممثلين عن العديد من القوى اليهودية 
غير الصهيونية والمتضامنين األجانب الذين انطلقوا من دوار جمال عبد الناصر في قرية أبو سنان إلى 

  .ن خطابي فنيقريتي الكويكات وعمقا المهجرتين لتختتم في مهرجا
هتف المشاركون في المسيرة، خصوصا الجيل الشبابي الذي كان له الحضور األبرز هتافات فلسطين 

ـ هتفوا القدس وحيفا  ونبض شوارعها في كل مكان، هتفوا حلم لالجئين بالعودة واألسرى بالحرية
ي، هتفوا للوحدة الوطنية ويافا، هتفوا ضد االحتالل والحصار وضد المفاوضات العبثية والتنسيق األمن

التي تجلت في هذه المسيرة من خالل غياب المظاهر الحزبية إذ توحدت الجموع التي امتألت بها ساحة 
  .كل فلسطين..المهرجان تحت راية العودة الى فلسطين

مية استقبل العائدون الى أراضي الكويكات وعمقا باألغاني الوطنية، لتفتتح من بعدها عريفة الحفل اإلعال
اليوم هو أكبر تأكيد وإثبات على وحدتنا الوطنية في الداخل عندما : "ديما الجمل أبو أسعد المهرجان قائلة

نرى هذا المشهد المهيب في يوم ذاكرتنا الجماعية، لنقول إنا باقون لنستقبل العائدين، ولنقول أيضا إن 
نكار المحرقة وال بد من االعتراف االخالقي يوم استقاللهم هو يوم نكبتنا، ونقول أن انكار النكبة هو كإ

  ".والقانوني عن فعل النكبة المتمثل بعودة الالجئين
 كلمة اللجنة الشعبية ألهالي قريتي الكويكات وعمقا ألقاها اديب نصرة الذي رحب بالجماهير العربية 

ثوابت منذ زمن اآلباء مسيرة العودة تعني لنا التأكيد على ال: "هجرتين قائالمعلى أراضي القريتين ال
في نفس الوقت "مضيفًا " واألجداد ونحن بدورنا نمررها لألجيال القادمة لتظل قضيتنا اإلنسانية مشتعلة

  ".نقول أنه ال يوجد ألحد الحق التنازل عن حق العودة مهما كان، كما ال يحق ألحد أن يتفاوض بأسمهم
عين الحلوة كلمة مسجلة باسم مهجري الشتات وبعث الكاتب الفلسطيني المهجر علي شناعة من مخيم 

  .تحدث فيها عن جمال شهر أيار في الوطن كما حدثه اآلباء واألجداد
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وكانت الكلمة الختامية للناشطة في جمعية زوخروت موران بريد التي عبرت عن سعادتها لوجودها بين 
 الطالب اليهود على نفي االخر هذه الجماهير، لتقص لهم قصتها كيف تقوم المؤسسة االسرائيلية بتربية

ونكران وجوده وتاريخه كجزء من مشروع الحركة الصهيونية مشيرة إال انها انعتقت من هذه االفكار 
الخطيرة، مؤكدة أنه ال مساواة تامة بين الشعبين ما لم يتنازل االسرائيليون عن امتيازات هي نفسها 

" زوخروت" العودة الذي هو حلمها، وقالت إن منظمة تحصل عليها اليوم، معبرة عن املها في تحقيق حلم
  .تسعى ألن تترجم مشروع العودة إلى مشاريع عملية قابلة للتطبيق

النائبة حنين زعبي قالت ان احياء ذكرى نكبة فلسطين ليس المقصود منه تأكيد ارتباطنا وأضافت أن 
كبة ليست شيئا من الماضي بل هي الجزء بتاريخنا فقط بل تعزيز ارتباطنا بحاضرنا ومستقبلنا، الن الن

االساس في تشكيل وعينا الوطني وارتباطنا الحاضر والمستقبلي بوطننا وهي بالضرورة تستوجب تاكيد 
عودة شعبنا الى وطنه ودياره التي هجر منها عنوة، تصحيحا للغبن التاريحي الذي لحق به وارساء 

  لمستقبل امن للجميع
معاريف انا ومعي عشرات االالف من الشباب الذين تهمهم مسألة الهوية، "ع واضافت زعبي في مقابلة م

 لذكرى النكبة قي قرية 15مثلما هي مهمة لكل انسان طبيعي في العالم، سنشارك في المسيرة ال
 الف فلسطيني تم طردهم من ديارهم 650الكويكات التي هجر اهلها مع عشرات االف الفلسطينيين و

  .من الفلسطينيين الذين عاشوا في فلسطين% 85شكلون بطرق مختلفة وهم ي
رئيس كتلة التجمع ، أن وديع عواودة، عن مراسلها 26/4/2012 نت، الدوحة، الجزيرةونشرت 

يبقى ثابتا "على أن حق المهجرين في العودة إلى قراهم ومدنهم شدد البرلمانية النائب جمال زحالقة 
  .ورغم الترغيب والترهيب" منومتأصال لهم ولعائالتهم مهما طال الز

واعتبر زحالقة أن مسيرة العودة هذه تنطوي على تصحيح لغبن تاريخي لحق الشعب الفلسطيني والذي 
مطلبنا ليس االعتراف بحق العودة فحسب، بل إتاحة المجال لعودة "وتابع . يكون أوال بعودة الالجئين

ألخالقي والوطني والسياسي يحتم على فلسطينيي وأكد أن الواجب ا ".المهجرين في وطنهم فعليا لوطنهم
الداخل التمرد على تجزئة الشعب الفلسطيني وعدم الخنوع لها، مشددا على أن مهمة الفلسطينيين األولى 

  ".العمل على لم شمل شعبنا وتجميعه، فشعب فلسطين ال يقبل القسمة إال على واحد"هي 
لى األرض ووقف نهج االنقسام الكارثي الذي يصب الزيت ودعا زحالقة إلى إتمام المصالحة وتفعيلها ع

  .على آلة المشروع الصهيوني القائمة على مهمة تفكيك الشعب الفلسطيني
شعبنا بخير، وأن الجيل الجديد "وأكد أن المشاركة الشبابية الواسعة في مسيرة العودة خير دليل على أن 

  ".سطينأكثر إصرارا على رفع الذل وتحقيق العدل لشعب فل
 "المهجرين في وطنهم"لجنة ، أن برهوم جرايسي، عن مراسلها 27/4/2012، الغد، عّمانوأوردت 

صدرت أمس بيانا قالت فيه، عام آخر يمر على نكبة شعبنا العربي الفلسطيني، وما زال شعبنا مشتتا في أ
قراه ومدنه بحرية المنافي وداخل وطنه، محروما من ممارسة حقه الطبيعي في العيش على أرضه وفي 

  ..وكرامة
وتابع البيان، قبل أربعة وستين عاما قامت العصابات الصهيونية والدولة العبرية بتهجير حوالي مليون 

 قرية ومدينة، ومصادرة أمالكنا وأراضينا، وما تزال 530فلسطيني، وتنفيذ المجازر، وهدم أكثر من 
  .الينا في النقب والجليل وكافة مناطق الوطنمستمرة في أيامنا هذه بمصادرة األراضي وتهجير أه
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واختتم البيان بالقول، إيمانا منا بانتمائنا الفلسطيني وتجديدا لعهد العودة ورفض كل البدائل، من تعويض 
وتبديل وتوطين، فإننا نتوجه إلى أبناء شعبنا، وهيئاته االجتماعية والسياسية للمشاركة الفعالة في 

جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين، بدعم ومشاركة لجنة المتابعة العليا للجماهير الفعاليات التي تنظمها 
  .العربية

النائب محمد بركة رئيس ، أن نظير مجلي، عن مراسلها 27/4/2012، الشرق األوسط، لندنوأضافت 
نكبة، ما من إننا في هذا اليوم بالذات الذي نحيي فيه ذكرى ال«: الجبهة الديمقراطية للسالم والمساواة قال

شك أن الغصة والحزن في قلوبنا يتعاظمان، ولكن في نفس الوقت لن نلعب دور الندابة، ومن حقنا ونحن 
نحيي الذكرى أن نفرح بإنجازاتنا في معركة البقاء، هذه المعركة التي لم تنته ألن المؤامرات لم تتوقف، 

تصار، ألن االنتصار في هذه المعركة هو وكما انتصرنا حتى اآلن، فإننا نصر على مواصلة تسجيل االن
  .»خيارنا األوحد والوحيد

ألن كل مخططات االقتالع التي رسمتها على مدى ستة «ودعا بركة حكومة إسرائيل ألن تعيد حساباتها 
وأن ارتفاع وتائر العنصرية ضد العرب التي تتفشى في . عقود ونصف العقد، لم تنفع وبالطبع لن تنفع

ى الكنيست ومبنى الحكومة وصوال إلى مالعب كرة القدم، إلى جانب التنكر التام لحقوق إسرائيل من مبن
شعبنا الفلسطيني في الدولة والعودة والقدس والتنكر لمبادئ العملية السياسية، واستمرار االستيطان 
وخاصة في القدس العربية ومواصلة حصار شعبنا في قطاع غزة، تستوجب تحركا دوليا وعربيا 

توجب إنجاز وحدة الجغرافيا والمرجعية السياسية على الساحة الفلسطينية، للتصدي لممارسات وتس
) إيهود(ليبرمان و) أفيغدور(نتنياهو و) بنيامين(الحكومة األكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل، حكومة 

  .»باراك
  

  " المركزيلإلحصاء"فياض يشيد بالدعم النرويجي والسويسري  .2
 سالم فياض، وعال عوض الرئيس التنفيذي لجهاز اإلحصاء .د الوزراء وزير المالية  وقع رئيس:رام اهللا

 في رئاسة الوزراء في مدينة رام اهللا، مذكرة تفاهم بين الجهاز المركزي لإلحصاء، أمسالمركزي، 
ون، الممثلة بالحكومة النرويجية، والوكالة السويسرية للتنمية والتعا) CFG(ومجموعة التمويل الرئيسية 

حيث وقع عن الجانب النرويجي ممثل النرويج لدى السلطة الوطنية هانس فريدنلوند، وعن الجانب 
السويسري ممثل سويسرا لدى السلطة الوطنية روالند ستنغر، وبحضور مدير الوكالة السويسرية للتنمية 

  .والتعاون جان كارلو
اً لجهد دولي تمت بلورته في إطار مجموعة  على أن التوقيع على هذه االتفاقية يأتي امتدادفياضوأكد 

، حيث تعهدت المجموعة بتقديم الدعم المالي للسلطة الوطنية 2003من المانحين الرئيسيين منذ عام 
، حيث تم توقيع )Basket Fund(الفلسطينية ممثلة بالجهاز المركزي لإلحصاء على شكل سلة تمويلية 

، وعلى اثر النتائج االيجابية 2005 -2003إلحصائي لألعوام مذكرة التفاهم األولى لتغطية البرنامج ا
، لتشمل تقديم الدعم لبرنامج الجهاز في )CFG(للتجربة فقد تم تمديد مذكرة التفاهم الموقعة بين الجهاز و

، وحالياً سيتم توقيع اتفاقية تعاون للثالث سنوات 2011-2009، ومن ثم 2008-2006األعوام 
ممثلية النرويجية للسلطة الفلسطينية الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون لدعم  من قبل ال2014 -2012

  . البرنامج الوطني لإلحصاء
  27/4/2012الحياة الجديدة، رام اهللا، 
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  االنتفاضة الثالثة مستمرة بتصاعد حتى تحرير األسرى: بحر .3

ني، أن قضية األسرى قضية  أحمد بحر، النائب األول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطي.دأكد : غزة
األمة وهي قضية أخالقية وعقدية، وهي أقدس من قضية القدس والكعبة المشرفة، مشدداً على أن 

  .االنتفاضة الثالثة مستمرة بتصاعد حتى تحرير األسرى
وات التهجد والدعاء التي دعت حركة لوأضاف بحر، في كلمة له بالمسجد العمري الكبير بغزة، خالل ص

تضامناً مع األسرى المضربين عن الطعام، إن هؤالء الذين ) 4-26(عد صالة عشاء الخميس حماس، ب
يموتون موتاً بطيئاً في سجون االحتالل والسؤال ألمة العرب والمسلمين ماذا تفعلون وماذا تقولون أمام 

  ".هذه الجرائم المناهضة لإلنسانية؟
  26/4/2012المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  ن عباس وفياض بحث التعديل الحكومي واألوضاع الداخليةاجتماع بي .4

خالفا لما كان متوقعا، اتسمت أجواء االجتماع بين الرئيس الفلسطيني، محمود :  علي الصالح- لندن
، ورئيس وزرائه، سالم فياض، الذي انعقد في مقر الرئاسة، مساء يوم الثالثاء )أبو مازن(عباس 

هذا ما . وجاءت مخيبة آلمال الكثير من المسؤولين، السيما في حركة فتحالماضي، باإليجابية والودية، 
  . ، أمس"الشرق األوسط"قالته مصادر فلسطينية مطلعة لـ

 ساعات، ولم يناقش 3وأضافت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن االجتماع دام نحو 
وهي قضية رفض فياض في .. ع الثالثالقضية التي كان يتوقع أن تفرض نفسها على ساعات االجتما

اللحظات األخيرة، ترأس الوفد الذي شكله أبو مازن لتسليم رسالته حول المفهوم الفلسطيني للسالم 
العادل، وسبل استئناف عملية التفاوض، لرئيس الوزراء اإلسرائيلي؛ بنيامين نتنياهو، خاصة أن االجتماع 

  . أسبوع واحد فقط من موعد تسليم الرسالةالذي عقد بناء على طلب من فياض، جاء بعد
حول قضايا الوضع العام بكل أبعاده، والقضايا التي تحتاج إلى متابعة ) حسب المصادر(وتركز االجتماع 

كما حظيت قضية الحكومة والتعديل الوزاري بقسط . والخطوات التي يجب اتخاذها على المدى القريب
نتائج االجتماع كانت مخيبة لتوقعات الكثير من المسؤولين في وقالت المصادر إن . كبير من االجتماع

وأن أبو "السلطة ال سيما من حركة فتح الذين كانوا يعتقدون بأن موقف فياض هذا لن يمر على خير 
  ."مازن الغاضب جدا منه لن يغفر له هذه الغلطة

أبو " اجتماعا يفرغ فيه وأضافت المصادر أن الكثير من المحيطين بأبو مازن وفياض كانوا ينتظرون
مازن جام غضبه على األقل، إن لم يكن إقالة فياض الذي خالف أمره، خاصة أن الرئيس أعلن إلى 

 الذي كان يفترض أن يضم إلى جانب فياض صائب عريقات، رئيس "وسائل اإلعالم بنفسه تشكيلة الوفد
 أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة، دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، وياسر عبد ربه،

  .الذي قاطع أيضا ولم يشارك في الوفد، وفسر ذلك على أنه محاولة للتمرد على قرار الرئيس
وحسب المصادر، فإن أبو مازن لم يتطرق بأي شكل من األشكال إلى موضوع الوفد وتسليم الرسالة، إال 

  تماع لتصفية األجواء ربما، ونوقشت القضية، أن فياض نفسه اضطر إلى طرح الموضوع في أواخر االج
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وأكدت مصادر من الطرفين . كما ذكرت المصادر، بشكل هامشي وعابر، وفي أقل ما يتوقع من الوقت
  .أن أبو مازن لم يعر الموضوع أي اهتمام

  27/4/2012الشرق األوسط، لندن، 
  

  ياض بعد جولة عربية لعباستعديل وزاري على حكومة فو.. استقالة وزير االتصاالت": القدس" .5
 قال مسؤولون ل انه بات في حكم المؤكد أن يجري الرئيس محمود عباس :المحرر السياسي–رام اهللا 

تعديال على حكومة الدكتور سالم فياض بعد الجولة العربية المرتقبة خالل األيام القليلة المقبلة والتي 
  .ستشمل تونس وليبيا

ضوع التعديل كان محل بحث بين الرئيس محمود عباس ورئيس وكشف المسؤولون النقاب أن مو
الوزراء فياض خالل اجتماعهما يوم الثالثاء حيث جرى االتفاق على استكمال بحث األمر بشكل نهائي 

  .بعد اختتام الرئيس جولته العربية
على " ته بالقولوقد قدم وزير االتصاالت مشهور أبو دقة استقالته من منصبه اليوم الخميس، مبررا استقال

ضوء ما يتم تناقله في وسائل اإلعالم بقرب التغيير الوزاري أو التعديل الحكومي وكما تعلمون برغبتي 
طوال الفترة الماضية ترك منصبي وألسباب خاصة حيث أن الحكومة مستقيلة ونحن كوزراء مستقيلين 

  ."أجد من الضروري وضع حد لهذا االنتظار الذي طال فوق كل توقعات
وكان وزير االقتصاد الوطني األسبق الدكتور محمد اشتيه أول المغادرين للحكومة بعد انتخابه عضوا في 

  ".فتح"اللجنة المركزية لحركة 
ودفعت تحقيقات إلعالن وزير االقتصاد الوطني الدكتور حسن أبو لبده ووزير الزراعة إسماعيل دعيق 

ل سيشمل تعيين وزراء جدد لتولي عدد من الحقائب في وقال المسؤولون أن التعدي .ترك مهام منصبهما
التعديل سيكون، كما أعلن الرئيس " وقال مسؤول .الحكومة وإخراج عدد من الوزراء واستبدالهم بآخرين

  ".عباس، جزئيا
  27/4/2012القدس، القدس، 

  
   البؤر االستيطانية رد عملي على رسالة عباسشرعنةقرار : عشراوي .6

حنان عشراوي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن القرار اعتبرت : رام اهللا
رد عملي على رسالة رئيس "على عدة بؤر استيطانية بالضفة الغربية هو " الشرعية"اإلسرائيلي بإضفاء 

، والتي وجهها لرئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو لتوضيح الموقف "السلطة محمود عباس
  .يني والمطالب من أجل العودة للمفاوضاتالفلسط

أن القرار اإلسرائيلي بإعطاء الشرعية لالستيطان " قدس برس"وأكدت عشراوي في تصريحات خاصة لـ
تعبير عن الجوهر العملي للحكومة اإلسرائيلية ولم يقتصر سلوكها على أنها ليست شريكة بعملية السالم، "

  ". الدوليوإنما معادية للسالم في تحدي للقانون
  26/4/2012قدس برس، 
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   من مجلس األمن تدخال فوريا لوقف االستيطانتطلبالسلطة الفلسطينية  .7
 األمم المتحدة رياض منصور مجلس ىطالب المراقب الفلسطيني الدائم لد  :  خالد األصمعي - رام اهللا

 ثالث مستوطنات ىعلاألمن الدولي بإجراء نقاش عاجل حول قرار إسرائيل السعي إلضفاء الشرعية 
  .بالضفة الغربية

 واألمين ، ورئيس الجمعية العامة،وأضاف منصور في رسائل متطابقة بعثها لكل من رئيس مجلس األمن
 أن األنشطة االستيطانية تشكل دليال صارخا يكذب كل االدعاءات اإلسرائيلية حول ،العام لألمم المتحدة

 تزامن قرار الحكومة ى وأشار منصور إل،1967 عام أساس حدود ما قبل ىقبول حل الدولتين عل
 بما فيها ،اإلسرائيلية مع انعقاد الجلسة الخاصة بالنقاش المفتوح في مجلس األمن حول الشرق األوسط

  . القضية الفلسطينية
  27/4/2012األهرام، القاهرة، 

  
   توسيع نطاق التضامن مع األسرىإلىمنظمة التحرير تدعو  .8

 توسيع نطاق التضامن مع إلىرة العالقات العربية في منظمة التحرير الفلسطينية  دعت دائ:رام اهللا
  . دعم ومساندة شعبنا بكل فئاتهإلىاألسرى والتفاعل الكبير مع الحركة األسيرة التي تحتاج 

 المشاركة الواسعة في الفعاليات التضامنية مع األسرى سيكون أن أمس أصدرتهوأكدت الدائرة في بيان 
 على كافة الصعد إسرائيللتأثير المباشر على مطالب الحركة األسيرة وسيساهم في ازدياد عزلة لها ا

  .الدولية والمحلية والعالمية
  27/4/2012الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
  رًدا على اإلضراب" التمثيل االعتقالي" بإلغاء تهددإدارة السجون : قبها .9

وصفي قبها من مخططات إدارة السجون " هداريم"تقل في سجن حذر وزير األسرى السابق المع: رام اهللا
  ".تمزيق وحدة الحركة األسيرة والتفرد بالتنظيمات من أجل تمييع اإلضراب وإفشاله"اإلسرائيلية لـ
" مجدو"عن األسير قبها قوله إن إدارة سجن " أحرار لدراسات األسرى وحقوق اإلنسان"ونقل مركز 

ل االعتقالي في السجن وعدم االعتراف باألطر التنظيمية والتعامل مع هددت األسرى بإلغاء التمثي
  ".األسرى كل على حدة

ورفضت التعامل معه بالسابق، وهو محاولة دنيئة من "وأكد أن الحركة األسيرة ترفض هذا اإلجراء، 
  ".أجل التشويش على اإلضراب بعد أن فشلت مصلحة السجون في كسره

  26/4/2012قدس برس، 
  

  عن الدولة الفلسطينية من أبشع أنواع النفاق السياسينتنياهو  تصريحات: البرغوثيئب النا .10
 وصف األمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي تصريحات رئيس :أ ف ب

  ."أبشع أنواع النفاق السياسي"الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن الدولة الفلسطينية بأنها 
في الوقت الذي يقوم فيه نتنياهو بتقطيع أوصال األراضي الفلسطينية " ،وقال البرغوثي، في بيان أمس

 90وبناء المستوطنات ويواصل جيشه االعتداء على الشعب وقمع األسيرات واألسرى، ويسيطر على 
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 المئة من أراضي  في60في المئة من المياه، ويؤكد إصراره على االحتفاظ باألغوار والقدس، وأكثر من 
  ."الضفة، فإنه ينافق إعالمياً بحديثه عن موافقته على إقامة دولة فلسطينية

  27/4/2012الجريدة، الكويت، 
  

    لهيئة مكافحة الفساد إحالة وزير الخارجية رياض المالكي": نت.الجزيرة" .11
ية رياض المالكي أكدت مصادر برلمانية فلسطينية إحالة ملف وزير الخارج: عوض الرجوب -رام اهللا 

إلى هيئة مكافحة الفساد، وذلك بعد رفضه المثول أمام لجنة رقابية برلمانية لقضايا تتعلق بفساد وتقصير 
  .في وزارته

ويعد هذا الملف الثالث من نوعه لوزراء بحكومة تسيير األعمال والذي يحال إلى هيئة مكافحة الفساد، إذ 
  .و لبدة، ووزير الزراعة إسماعيل الدعيقسبقه ملف وزير االقتصاد الوطني حسن أب

  27/4/2012نت، الدوحة، .الجزيرة
  

   لقاءاته في اجتماعات الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبايواصلوفد برلماني فلسطيني  .12
.  التقى رئيس الوفد البرلماني الفلسطيني الدائم في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا النائب د:رام اهللا

 حيث استعرض الوضع الحالي وما تمر به عملية السالم من جمود األيسلندييال رئيس الوفد برنارد ساب
جراء ممارسات حكومة االحتالل والمتمثلة باستمرار االستيطان وبناء الجدار واعتقال النواب 
واالعتداءات اليومية على المواطنين وممتلكاتهم، مطالبا بموقف أوروبي أكثر فاعلية وضاغط على 

  .رائيل إلجبارها على االمتثال لقرارات الشرعية لدوليةإس
كما اطلع النائب قيس عبد الكريم الوفد النمساوي على األوضاع في األراضي الفلسطينية وانتهاكات 
االحتالل لحقوق اإلنسان الفلسطيني وتعنت حكومة االحتالل المتطرفة واستمرارها بممارساتها الالإنسانية 

فة األعراف والمواثيق الدولية ما أدى إلى فشل المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية التي تتعارض مع كا
  .وقتل أي فرصة للتسوية السلمية

واستعرضت النائب نجاة االسطل الوضع الفلسطيني خاصة ما تقوم به سلطات االحتالل ضد شعبنا 
لسطينية جراء هذه وأرضنا من تجاوزات ألبسط حقوق اإلنسان، وتحدثت عن معاناة المرأة الف

  .الممارسات
  27/4/2012الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
   يجب أن تكون خارج دائرة االنقساماألسرىقضية : النائب أبو شمالة .13

 تساءل النائب ماجد أبو شمالة عضو المجلس التشريعي عن كتلة فتح البرلمانية أمين جمعية :غزة
 زنازين األسرى المكان األكثر قدسية وطنيا والتزاما حسام هل وصل االنقسام إلى"األسرى والمحررين 

بالمعاني الثورية وحيث المعاناة اإلنسانية والمصير المشترك والهم الوطني والنضالي الواحد والتعرض 
لنفس الظلم في المعازل العنصرية والدفاع المشترك عن ذات القضايا مشيرا إلى أن القضية الوحيدة ذات 

شترك هي قضية األسرى ولكنها شهدت تبايناً في إحياء ذكرى يوم األسير الفلسطيني اإلجماع الوطني الم
  .لهذا العام
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 أن فعاليات إحياء يوم األسير لهذا العام شهدت بروز مظاهر االنقسام بشكل إلىولفت النائب أبو شمالة 
سيرة المشتركة صارخ حيث أخرت بعض الفصائل إطالق فعاليات إحياء يوم األسير أو قدمته وحتى الم

التي كان متفقاً عليها وعلى شكلها التنظيمي قام أنصار حماس فيها برفع رايات حماس بدل العلم 
  .الفلسطيني المتفق عليه األمر الذي دفع أبناء فتح هم اآلخرين لرفع راياتهم

  27/4/2012الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  

  ول قانونية إجراءات حلهاوزارة الداخلية تنفي مزاعم جمعية راصد ح: الضفة .14
 سياستها الرامية إلى تصويب أوضاع الجمعيات، أصدر إطار في أنها أكدت وزارة الداخلية :رام اهللا

، والقاضي بحل فرع لجمعية أجنبية 2012لسنة ) 71(سعيد أبو علي القرار رقم . وزير الداخلية د
 الوزير استند في قراره المذكور أنأكدت ، و)راصد(هي الجمعية الفلسطينية لحقوق اإلنسان ) لبنانية(

، إال أن هذا القرار 2000لسنة ) 1(لنصوص قانون الجمعيات الخيرية والهيئات األهلية الفلسطيني رقم 
لم يرق لمؤسسي الجمعية في لبنان، األمر الذي دفعهم لشن حملة تشهير ضد وزير الداخلية ال تليق 

ان من األجدر بهم اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة  حيث ك-كما تسمي نفسها-بمؤسسة حقوقية 
للطعن بالقرار وفق القانون بدالً من حمالت التشهير التي لن تفيدهم وأصدرت الوزارة بيانا بهذا 

  .الخصوص
  27/4/2012الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
   الجهود الوطنية بشأن قضية األسرىلتنسيقمشعل يهاتف عباس  .15

 إن  رئيس المكتب السياسي للحركة ، المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشققال عضو: بيروت
وقال  ).26/2( اجرى اتصاال هاتفيا برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مساء الخميس ،خالد مشعل

تنسيق الجهود " عباس تركز على - إن اتصال مشعل ،"المركز الفلسطيني لإلعالم"الرشق في تصريح لـ
  ".خلف قضية األسرى المضربين عن الطعامالوطنية 

 أنه تم خالل االتصال الهاتفي ،"حماس"وفي السياق ذاته؛ ذكر بيان صادر عن المكتب اإلعالمي لحركة 
 التأكيد على تفعيل الجهود الفلسطينية على كل المستويات لدعم مطالب األسرى ،بين مشعل وعباس

وإلغاء قانون شاليط الذي فتح المجال لمزيد من ) قبور األحياء(ي  والمتمثلة بإنهاء العزل االنفراد؛العادلة
  .العقوبات وإجراءات التضييق على األسرى

كما تم التأكيد على ضرورة اصطفاف كل القوى والفصائل الفلسطينية والفعاليات الشعبية وراء هذه 
على المستوى الدولي للضغط القضية العادلة، وأهمية تفعيل الحراك الجماهيري والتحركات الدبلوماسية 

 . من أجل تحقيق مطالب األسرى العادلة
  26/4/2012المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  لم يعد أحد يصدق رواية حماس حول نواياها تجاه المصالحة: أسامة القواسمي .16

 انه لم تعد ادعاءات حماس حول رغبتها في ،أكد المتحدث باسم حركة فتح أسامة القواسمي: الخليل
نجاز المصالحة والوحدة الوطنية مقنعة ألحد في الشارع الفلسطيني، وأن االغلبية العظمى من أبناء ا
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 من أن حماس وتحديدا في غزة هي من تقف حجر عثرة أمام انجاز الوحدة ،شعبنا أصبحت على يقين تام
  .ة واعالن الدوحةالوطنية الفلسطينية، من خالل خلقها لذرائع متتالية تهربا من تنفيذ اتفاق القاهر

 27/4/2012الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  

   بقبولها دولة بحدود مؤقتة"إسرائيل"ـحماس تقدم أوراق اعتمادها ل: عسافأحمد  .17
 قال المتحدث باسم حركة فتح أحمد عساف، إن تصريحات القيادي في حركة حماس محمود :رام اهللا

قامة دولة فلسطينية على أي جزء من فلسطين، بمثابة الزهار، التي قال فيها إن حماس على استعداد إل
  .ورقة اعتماد جديدة إلسرائيل، وخروجا عن الثوابت الفلسطينية

واعتبر عساف في تصريح صحفي اليوم الخميس، مواقف الزهار خروجا عن الثوابت الفلسطينية، التي 
عاصمتها القدس  و1967يونيو / تؤكد قيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران

تشكل مواقف الزهار هذه حلقة جديدة في سلسلة تنازالت حماس، ومواقفها المتساوقة : وأضاف.الشريف
مع أهداف حكومة إسرائيل، وضغوطها باتجاه إقامة دولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة، بمثابة أوراق 

  .اعتماد جديدة لالحتالل اإلسرائيلي
  26/4/2012، )وفا(ينية وكالة األنباء والمعلومات الفلسط

  
   االستمرار في انتهاكاته وتحذر االحتالل من..  تحرك واسع نصرة لألسرىبرنامجحماس تطلق قريبا  .18

عن تحرك جديد للحركة بشأن قضية األسرى في سجون " حماس"كشف مصدر قيادي في حركة : غزة
ه نصرة لألسرى في إضرابهم تنوي قيادة الحركة البدء ب" برنامج تحرك واسع"االحتالل، تحت عنوان 

 احتجاجا على ممارسات إدارة السجون بحقهم ،المتواصل منذ أحد عشر يوما في سجون االحتالل
  .ومطالبة بحقوقهم
، قال المصدر إن قيادة حماس ستطلق )27/4(الجمعة " المركز الفلسطيني لإلعالم"وفي حديث لـ

 عن طبيعته وعناوينه، وذلك في إطار الجهود التي شفكخالل األيام القادمة دون ال" البرنامج الواسع"
  .تبذلها الحركة لتفعيل هذا الملف وطنيا واقليميا ودوليا، على حد وصف المصدر
حذّرت االحتالل " حماس"هذا، وكانت اللجنة العليا لنصرة األسرى في حركة المقاومة اإلسالمية 

نا األبطال وتحمله المسؤولية الكاملة عن تداعيات االستمرار في انتهاكاته تجاه أسرا"الصهيوني من مغبة 
  ".حقنا الطبيعي في ممارسة كل الوسائل إلنهاء معاناتهم"، مؤكدة على "هذا التمادي الخطير

 وصل -وقالت اللجنة، في بيان صادر عنها في اليوم العاشر إلضراب األسرى المفتوح عن الطعام 
دعو شعبنا الفلسطيني المجاهد بكل قواه وفصائل المقاومة إلى ن: "نسخة عنه" المركز الفلسطيني لإلعالم"

التوحد خلف خيار المقاومة بكافة أشكالها وعلى رأسها المقاومة المسلحة من أجل كسر كل معادالت 
االحتالل التي يفرضها على شعبنا الفلسطيني وفي تعامله مع أسرانا األبطال، فال رهان إال على القوة 

  ".ة سبيال وحيدا من أجل تحقيق هذا الهدفوالصمود والمقاوم
  26/4/2012المركز الفلسطيني لإلعالم، 
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   الليل نصرة لألسرىلقيامحماس تدعو  .19
 إلى قيام الليل تهجداً هللا ودعاء له ،دعت حركة حماس بمحافظة خان يونس جماهير الشعب: خان يونس

  . التي يخوضها األسرى األبطال خلف القضبان،بأن يثبت اهللا إخواننا األسرى في معركة األمعاء الخاوية
 وحق على اهللا أن ،وبينت الحركة في بيانها أن سهام الليل المتمثلة في الدعاء والصالة صائبة ال محال

 ويمكن لهم في األرض وهو أقل ما يتوجب على المسلم أداؤه ،يستجيب للمظلومين ويرفع عنهم البالء
  .تجاه أبنائنا األسرى

   26/4/2012فلسطيني لإلعالم ، المركز ال
 

  مع االحتالل" متواطئتين" إلى معاقبة شركتين فرنسيتين العربيةحماس تدعو الجامعة  .20
لربط " تراموي"، بتنفيذ خط "فيوال"و" آلستوم"بشدة قيام الشركتين الفرنسيتين  "حماس"دانت حركة : غزة

  .االحتالل ومستوطنيهمدينة القدس بالمستوطنات اليهودية، وعدت ذلك تواطؤا مع 
الحكومة الفرنسية " قدس برس"أرسلت نسخة منه لـ ) 4|26(، اليوم الخميس "حماس"ودعا بيان لحركة 

واالتحاد األوروبي إلى تحمل مسؤولياتهم إزاء عمل بعض الشركات األوروبية ضمن المشاريع 
 بشدة تنفيذ شركتين فرنسيتين ندين" حماس"إنَّنا في حركة : "االستيطانية التي تكرس االحتالل، وقال

الستوم، "لربط مدينة القدس بالمستوطنات الصهيونية؛ فهذه الخطوة من قبل الشركتين " التراموي"مشروع 
تعد تواطؤاً مع االحتالل ومستوطنيه، وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، ومخالفة صريحة لما تعلنه " وفيوال

  ."عمل غير شرعيالحكومة الفرنسية بأن االستيطان 
إنَّنا ندعو الحكومة الفرنسية واالتحاد األوروبي لتحمل مسؤوليتهما بمنع الشركات الفرنسية أو : "وأضاف

األوروبية من العمل في المشاريع االستيطانية التي تكرس االحتالل، وتحرم الشعب الفلسطيني من أرضه 
ية ومنظمة التعاون اإلسالمي إلى العمل على ومقدساته وحقه في العودة، كما ندعو جامعة الدول العرب

  .، على حد تعبير البيان"معاقبة الشركتين وتفعيل مقاطعة الكيان الصهيوني والشركات المتعاملة معه
 26/4/2012قدس برس، 

  
   يدين عودة المفاوضات ويحذر من شطب حق العودةالفلسطينيةتحالف القوى : لبنان .21

لفلسطينية في لبنان إلى تفعيل الحراك الشعبي للتضامن مع األسرى دعت قيادة تحالف القوى ا: بيروت
الذين يخوضون معركة األمعاء الخاوية دفاعا عن حقوقهم، وناشدت "الفلسطينين في السجون اإلسرائيلية، 

 ".المؤسسات الدولية التحرك العاجل إلنقاذ االسرى من الموت البطيء
، العودة إلى المفاوضات بين "قدس برس"أرسلت نسخة منه لـ وأدانت قيادة التحالف بشدة في بيان لها 

الرهان مجددا على "رئاسة السلطة الفلسطينية والحكومة اإلسرئيلية عبر الرسائل المتبادلة، واعتبرت أن 
مشروع التسوية كالرهان على سراب فالعدو يستفيد من المفاوضات لتمرير مشاريعه االستيطانية في 

 ". يةالقدس والضفة الغرب
على صعيد آخر؛ أكد البيان أن قضية الالجئين الفلسطينيين هي قضية سياسية بامتياز وهي جوهر 

عادت تطل علينا "التي قال بأنها " مشاريع التوطين والتهجير"القضية الفلسطينية، وحذر مما أسماه بـ 
هم إلى جالية وهذا أمر عبر طروحات جديدة منها منح الالجئين جوازات سفر السلطة الفلسطينية وتحويل

 ".خطير يستهدف شطب حق العودة
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تؤكد قيادة التحالف تمسكها بحق العودة وترفض مشاريع التوطين والتهجير والوطن : "وأضاف البيان
بالعمل على تحسين أوضاع الالجئين الفلسطينيين في " األونروا"البديل، وتطالب الحكومة اللبنانية ووكالة 

الكريم لهم، ودعم صمودهم ريثما يتمكنوا من العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم في لبنان وتأمين العيش 
 ".فلسطين

بالوفاء بالتزاماتهما بخصوص إعادة " األونروا"وطالبت قيادة التحالف مجددا الحكومة اللبنانية ووكالة 
  .إعمار مخيم نهر البارد

 27/4/2012قدس برس، 
  

  يطاني في القدس البناء اإلستباستمرارنتنياهو يتعهد  .22
قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم األربعاء خـالل المراسـم            : إذاعة الجيش اإلسرائيلي  

بأن هناك من هـو مهـتم بإبـادة إسـرائيل،           " األعمال العدائية "الرسمية لذكرى قتلى معارك إسرائيل و     
إننـا  . إننا لن نتخلى عـن البنـاء      .  القدس إننا هنا في القدس وسنبقى في     . إن القتلة لن ينجحوا   : "وأوضح

إن األعمـال الفظيعـة ال      . وسنستمر بالحياة وتربية أبنائنا وأحفادنا فيها     . سنستمر بتطوير وتقوية دولتنا   
إنهم يريدون محو الشعب اليهودي من على       . تعرف حدوداً أخالقية أو سياسية، والوحشية ال تعرف الشبع        

  ".رضنا، أرض إسرائيلوجه األرض واستئصال شعبنا من أ
إنني أعرف ما الذي تعانونه، في هذا اليوم وكل يوم أنـا واحـد              : "وتابع نتنياهو مخاطباً العائالت الثكلى    

إخوتي وأخواتي، إنني أقف اليوم هنا في جبل هرتزل في القدس كرئيس للوزراء وكأخ فُجِع بمقتل                . منكم
  ".أخيه

  اليوميةنشرة الرصد اإلذاعي والتلفزيوني العبري 
  26/4/2012، )2071العدد (مركز دراسات الشرق األوسط، 

 
  نتساغ ردا على باراك يتهم القيادة اإليرانية بالالعقالنية .23

اتهم وزير األمن اإلسرائيلي إيهود باراك، أمس الخميس، خالل خطابه في مراسم االستقبال بمناسبة مـا                
  ".غير عقالنية وفقا للمفهوم الغربي للكلمة، القيادة اإليرانية بأنها "استقالل إسرائيل"يسمى 

نتس، الذي كان   اوجاء اتهام باراك هذا ردا على تصريحات رئيس أركان جيش االحتالل الجنرال بني غ             
لن تخطـو باتجـاه      و قال في تصريحات صحافية مؤخرا أنه يعتقد أن القيادة اإليرانية هي قيادة عقالنية            

  .الخيار العسكري وتصنيع أسلحة ذرية
وقال باراك في كلمته إن المستوى السياسي في إسرائيل هو المسؤول عن اتخاذ القـرار حـول كيفيـة                   
مواجهة مشروع الذرة اإليراني، وأن وظيفة الجيش اإلسرائيلي هي بناء هذه القوة العـسكرية الميدانيـة                

  .ذات الصلة
ح ذري فـي المنطقـة      في حال طورت إيران سالحا ذريا فمن شأن ذلك أن يطلق سباق تـسل             : "وأضاف

واعتبر باراك أن مواجهة إيران ليست عملية غير مركبـة إذ ال يمكـن حـساب                . النضمام لهذا السباق  ل
المخاطر والنتائج، لكن مواجهة هذا التحدي، إذا ما توفرت القدرة الذرية لنظام اآلية اهللا سنكون عمليـة                 

  ".معقدة للغاية، وستجبي ثمنا أكبر في األرواح واألموال
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إن العقوبات المفروضـة علـى      " هآرتس"نتس فقد قال باراك، بحسب ما أورد موقع         اخالفا لتقديرات غ  و
إيران هي أقسى وأشد مما كانت في عليه في الماضي، ولكن يجب مع ذلك قول الحقيقـة بـأن فـرص                     

صورة واحتماالت قدرة هذه العقوبات على جعل إيران تستجيب للمطالب الدولية بوقف برنامجها الذري ب             
سأكون مسرورا لو أخطأت، لكن تقديراتي هذه مبينة على متابعـة طويلـة   "وأضاف  .  قاطعة هي متدنية  

  ".السنوات لتعرجات المناورات اإليرانية وتعتمد على األمثلة التاريخية لكوريا الشمالية والباكستان
 27/4/2012، 48عرب 

  
   فى حماية نفسها"إسرائيل" بحق تعترفواشنطن : باراك .24

صرح وزير الدفاع اإلسرائيلى إيهود باراك أمس الخميس، بأن اإلدارة األمريكية تدعم            : )أ ش أ  (  - زةغ
  .االحتياجات األمنية اإلسرائيلية، كما تعترف بحق إسرائيل فى الدفاع عن نفسها

 اإلسرائيلية على موقعها علـى شـبكة        "يديعوت أحرونوت " فى تصريحات نقلتها صحيفة      -وقال باراك   
 إن اختالف اآلراء بين الواليات المتحدة وإسرائيل فيما يتعلق بأسلوب التعامل مـع الملـف                -نترنت  اإل

الساعة فى إسرائيل   "النووى اإليرانى، ينتج عن اختالف فى تقدير قيمة الوقت بين الجانبين، موضحاً أن              
  .فى تقييمها وتعاملها مع التهديد اإليرانى" تدق بوتيرة أسرع
أن تفهم واشنطن لحق إسرائيل فى الدفاع عن نفسها، يدفع إسرائيل حكومة وشعبا التخاذ              وأضاف باراك،   

  .القرارات الحاسمة، وتحمل مسئولية ما ينتج عن هذه القرارات
 27/4/2012اليوم السابع، مصر، 

 
   مشاركة دول أخرى فى هجوم محتمل على إيراناحتماللمح إلى يغانتس  .25

، إلى احتمال مـشاركة دول      "بنى جانتس "ن الجيش اإلسرائيلى الجنرال     لمح رئيس أركا  : )أ.ش.أ( -غزة  
  .أخرى غير إسرائيل فى هجوم محتمل على المنشآت النووية اإليرانية

ونقلت اإلذاعة اإلسرائيلية، عن جانتس دون أن يشير إلى أسماء الدول التى قد تكون مستعدة للقيام بعمل                 
أن الحديث ال يـدور عـن القـوات         " ، مضيفا " القوة جاهزة  :"عسكرى مباشر ضد إيران أو دعمه، قوله      

  ". اإلسرائيلية فحسب وإنما عن قوات أخرى أيضا
، "إننا جميعا نأمل فى أال تكون هناك حاجة الستخدام هذه القوة، ولكننا متأكدون من أنها موجودة               :" وتابع

  ". ال يتكلم باسم أى دولة أخرى"موضحا أنه 
أن إيران تسعى المتالك قدرات عسكرية نووية، ولكنها سترضخ للـضغوط           وأعرب جانتس عن تقديره ب    

  .الدولية فى نهاية المطاف، وستتخذ القرار بعدم تطوير قنبلة نووية
 27/4/2012اليوم السابع، مصر، 

  
  الرابع والستين" االستقالل" تحتفل بيوم "إسرائيل" .26

 األربعاء في جبل هرتزل المراسم الرسـمية        انتهت مساء اليوم  : يائير شريك  - إذاعة الجيش اإلسرائيلي  
إلشعال الشموع، وهي مراسم تُعلن عن انتهاء فعاليات يوم ذكرى قتلى معارك إسرائيل وتُعلن عن بداية                

  .الرابع والستين لدولة إسرائيل" االستقالل"االحتفاالت بيوم 
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ن بأن الصراع المركـزي     وخالل خطاب له ألقاه في هذه المراسم، صرح رئيس الكنيست رؤوفين ريفلي           
إن الصراع هو ضـد أولئـك الـذين يحرقـون           : "لدولة إسرائيل يتركز ضد الحقد والكراهية، موضحاً      

المساجد، وأولئك الذين يبصقون في وجه فتاة، ضد أولئك الذين يسعون ضد حق دولة إسرائيل بالوجود،                
يفلين إلى الجاسوس جوناثان بوالرد     وأشار ر ". ضد أولئك الذين يرون غناء المرأة في الجيش ساعة لعنة         

  .آمالً بتحريره
  نشرة الرصد اإلذاعي والتلفزيوني العبري اليومية

  26/4/2012، )2071العدد (مركز دراسات الشرق األوسط، 
 

  عام النكبة لمنعهم من توزيع بطاقات تحمل أسماء القرى المهجرة يهوداحتجاز ناشطين  .27
 ناشـطا يـوم أمـس،       15إن الشرطة قامت باحتجاز نحو      " اتذاكر/ زوخروت"قال ناشطون في جمعية     

األربعاء، لمدة أربع ساعات في داخل مبنى مكاتب الجمعية في تل أبيب، وذلك لمنعهم من توزيع بطاقات                 
  .1948تحمل أسماء القرى الفلسطينية المهجرة والتي تم تدميرها عام النكبة 

 بالنكبة الفلسطينية ينوون توزيع هذه البطاقات بثالث        وكان ناشطو الجمعية التي تعمل على تعميق الوعي       
  ".االستقالل"خالل احتفاالت ما يسمى بـ" ساحة رابين"لغات في 

 أن الشرطة قامـت بـإغالق كافـة         ،"هآرتس"وقالت لئيات روزنبيرغ، المديرة العامة للجمعية، لصحيفة        
الشرطة مصممة على عدم السماح     "بأن  ، وأن ضباطا في الشرطة أبلغوا الناشطين         الجمعية مخارج البمنى 

  ". بخرق النظام العام، وعليه فلن يسمح لهم بمغادرة المكان
                  واعتبر الناطق بلسان الجمعية، إيتان برونشطاين، أن ما حصل يشكل تصعيدا خطيرا فـي سياسـة كـم

 اسـتخدام   وأضاف أن الناشطين كانوا ينوون توزيع بطاقات وليس       . األفواه من جانب الشرطة والمؤسسة    
  .العنف، وأنه كان على الشرطة اعتقال الذين هددوا باستخدام العنف ضد الناشطين

 26/4/2012، 48عرب 
  

  باستخدام الجنود العنف والتنكيل بالفلسطينيين  لوائح اتهام6 تحقيق وملف 200": بتسيلم" .28
يزنر، وهو يضرب فتح مشهد المقدم في الجيش اإلسرائيلي شالوم إ:  امال شحادة-القدس المحتلة 

بعقب بندقيته متظاهر السالم الدنماركي ويوقعه أرضاً ثم يعتدي على خمسة آخرين من نشطاء السالم 
من جديد ملف الفلسطينيين ضحايا اعتداءات الجيش  األجانب والفلسطينيين في المكان نفسه،

، فقد »بتسيلم«طيات وبحسب مع. اإلسرائيلي وتعامل المؤسسة العسكرية الذي يشجع هذه االعتداءات
.  ملف تحقيق يتعلق باستخدام الجنود العنف والتنكيل بالفلسطينيين200فتح حتى نهاية العام الماضي 

 ملفاً فيما التحقيق مستمر في بقية 134ومن هذه الملفات لم تقدم سوى ست لوائح اتهام وأغلق 
  .الملفات

ات حول حوادث اعتداء على الفلسطينيين وتعكس تقارير جمعيات حقوق اإلنسان وما تشمله من معطي
سياسة تعامل الشرطة العسكرية في شكاوى ضد ضباط وجنود استخدموا العنف والتساهل معهم، على 

  عكس ما حاول إظهاره قياديون في الجيش في أعقاب االعتداء على الناشط الدنماركي
  27/4/2012، الحياة، لندن
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   وحدة سكنية لمواطنين فلسطينيين في جبل المكبر217السماح بتنفيذ مشروع بناء : القدس .29
كشف المهندس المعماري مهند عمر عن أنه تمت المصادقة، مؤخراً، وبعد جهود هندسية مضنية : القدس

وتخطيط وتنظيم هيكلية استمرت أكثر من عشر سنوات متواصلة على مشروع بناء للمواطنين 
 وحدة سكنية، ومالصق لمستوطنة 217بل المكبر يضم الفلسطينيين في السفوح الجنوبية الشرقية من ج

التي أقيمت على أراضي المواطنين المصادرة بحجة ملكيتها إلسرائيليين منذ " نوف تسيون"ما يعرف بـ 
  .عشرينيات القرن الماضي في السفوح الجنوبية الشرقية من جبل المكبر

الذي من ) 8815( على المخطط رقم أن اللجنة اللوائية صادقت بشكل نهائي: وأوضح المهندس عمر
وباإلضافة إلى الـ  .من الجهة الجنوبية الشرقية" نوف تسيون"شأنه أن يحول دون تمدد وتوسع مستوطنة 

  . وحدة سكنية يتضمن المشروع مساحات لحدائق عامة ومساحات للبنية التحتية والشوارع217
  27/4/2012، األيام، رام اهللا

  
  سرى وشباب فلسطين هم نواة ثورات الربيع العربي األ: محررون ونشطاءأسرى  .30

أكد أسرى محررون ونشطاء شباب، على ضرورة توحيد الجهود من  :محمد جمال- ريما زنادة-غزة
أجل االلتفاف حول قضية األسرى، ودعوا إلى طي صفحة االنقسام وإعالن الوحدة الوطنية لمساندة 

  .حقوقهماألسرى خاصة في خوضهم معركة الكرامة لنيل 
ولفتوا، إلى أن شباب فلسطين واألسرى هم نواة ثورات الربيع العربي خاصة أن قضية األسرى ليست 

" الشباب وربيع األسرى" وأوصوا في ورشة عمل بعنوان. قضية إنسانية فحسب بل هي قضية وطنية
فلسطينية والتي نظمتها في قطاع غزة المحاصر شبكة نشطاء شباب فلسطين وجمعية فتيات الغد ال

  .، بتشكيل لجنة متابعة شبابية لوضع خطط تتفاعل مع قضايا األسرى"الشرق"بحضور 
وأوضح األسير المحرر إبراهيم عليان، أن األسرى وشباب فلسطين هم من شكلوا نواة ثورات الربيع 

  .العربي، مؤكداً على ضرورة أن يكون من أولويات الشباب االهتمام بقضية األسرى
ن قضية األسرى ليست قضية إنسانية فحسب بل هي قضية وطنية فالمطلوب هو تحرير ولفت، إلى أ

ودعا، إلى ضرورة وقفة ". الحرية لألسرى"األسرى فهم عنوان للكرامة والبد أن يكون شعار الشباب هو 
  .جدية من أجل األسرى خاصة أن العدو الصهيوني يمارس الضغوط بأشكال مختلفة على األسرى

  27/4/2012، حةالشرق، الدو
  

  وإدارة السجون تواصل قمعها لألسرى " عوفر"االحتالل يعتدي على مسيرة تضامنية أمام معتقل  .31
اإلسرائيلي، غرب " عوفر"قمعت قوات االحتالل، أمس، المواطنين الذين اعتصموا أمام معتقل : رام اهللا

  .رام اهللا، تضامناً مع األسرى المضربين عن الطعام في سجون االحتالل
وأطلق جنود االحتالل قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المغلف بالمطاط، على المشاركين في 

  .المسيرة واالعتصام التضامني مع األسرى، ما أدى إلى إصابة العديد منهم باختناق ورضوض
إلى من جهة ثانية، تحاول إدارة مصلحة سجون االحتالل جر األسرى في السجون المضربة عن الطعام 

  .مواجهات مستمرة ودامية تمكنها من إنهاء اإلضراب المتواصل عن الطعام منذ عشرة أيام متتالية
أن سلطات االحتالل مستفزة جداً من خطوة اإلضراب عن الطعام، " األيام"وأكدت مصادر حقوقية لـ 

جون اإلسرائيلية إن إدارة مصلحة الس: وإن حاولت إظهار عدم اكتراثها باإلضراب في البداية، وأضافت
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كثفت في اآلونة األخيرة من عمليات التفتيش والمداهمة للغرف في السجون المضربة، كان آخرها سجن 
  .نفحة الصحراوي

إن اإلدارة هاجمت، ليلة أول من أمس، األسرى في سجن نفحة وأخضعتهم : وقالت المصادر نفسها
لطعام، كما أقدمت قوات االحتالل على قطع لتفتيش قاس وطويل، إال أن األسرى واصلوا إضرابهم عن ا

المياه الباردة عن الغرف وأبقت على المياه الساخنة في محاولة لعقاب األسرى، على الرغم من أنها 
  .تقطع في العادة المياه الساخنة وتبقي على الباردة

  27/4/2012، األيام، رام اهللا
  

  الطعامقراقع يحذر من سقوط شهداء بين األسرى المضربين عن  .32
حذر وزير شؤون األسرى والمحررين عيسى قراقع من سقوط شهداء من األسرى الذين : رام اهللا

يخوضون إضراباً عن الطعام لليوم العاشر على التوالي، في ظل سياسة عقوبات وضغوط وعزل 
 إن: "واعتبر تصريح وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي الذي قال .وإهمال طبي تمارس ضد المضربين

تشريعاً لقتل األسرى واستهتاراً " الحكومة اإلسرائيلية لن تستجيب لمطالب األسرى حتى لو ماتوا
بمطالبهم اإلنسانية المشروعة، مشيراً إلى أن معركة األسرى هي معركة إلعادة االعتبار إلنسانيتهم بعد 

 حملة تحريض ان عملت حكومة اسرائيل وإدارة السجون على نزع الصفة اإلنسانية عنهم، وشنت
  .وكراهية عنصرية ضدهم

  27/4/2012، األيام، رام اهللا
  

  إدارة سجن شطة تفصل األسرى المضربين عن الطعام: نادي األسير .33
 أكد محامي نادي األسير امس، أن إدارات السجون عمدت في اآلونة األخيرة الى سلسة من :رام اهللا

وذكر األسير سمير محمد عبد . وح عن الطعامالتنقالت التعسفية بحق األسرى جراء اإلضراب المفت
أن وضع السجن غير مستقر وهنالك » شطة«القادر من نابلس لمحامي نادي األسير خالل زيارته لسجن 

تنقالت مستمرة داخل القسم وبشكل مفاجئ، حيث كان سجن شطة يتكون من قسم واحد فقط يتسع لـ 
ى األمنيين المضربين عن الطعام، لذلك يتكون السجن  أسيرا أمنيا ولكنها افتتحت قسما آخر لألسر120

  .اليوم من قسمين قسم لألسرى غير المضربين عن الطعام ، وقسم للمضربين عن الطعام 
التي حضرت ) غباي(وقال األسرى لمحامي نادي األسير انه قبل يومين حضر إلى القسم ممثل عن لجنة 

ضراب، وكان الحديث ايجابيا وتم االتفاق على أن إلى السجن بالسابق لمفاوضة األسرى بخصوص اإل
يتم إعطاء رد من قبل اللجنة حتى نهاية هذا الشهر على مطالبهم وعلى أثر هذه الردود سوف يحدد 

  .األسرى موقفهم
  27/4/2012، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
  صبح كفيفاًأاألسير محمد براش يتحايل على والدته كي ال تكتشف انه  .34

أبتسم، وأتحايل عليها . هي تراني وأنا ال أراها. ال تقل ألمي أنني صرت أعمى«:  محمد يونس– رام اهللا
عندما تريني صور إخوتي وأصدقائي وجيران الحارة على شباك الزيارة، فهي ال تعرف انني أصبحت 

جراحية ال تقل لها انني أنتظر عملية . كفيفاً بعد أن دب المرض في عيني حتى غزت العتمة كل جسدي
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 .»لزراعة القرنية منذ سنوات لكن إدارة السجن تماطل وتستدعي الى عيني كل أسباب الرحيل عن النهار
هذا بعض ما كتبه األسير الفلسطيني محمد براش في رسالة لشقيقه يشرح له فيها أسباب لجوئه مع 

  .زمالئه الى اإلضراب المفتوح عن الطعام والذي دخل يومه العاشر
المؤلمة هذه واحدة من آالف القصص المتشابهة لنحو خمسة آالف أسير يعيشون في أقبية وقصة براش 

السجون االسرائيلية، بعضهم معزوالً لم ير أهله وال نور النهار كامالً منذ سنين طويلة، وبعضهم مريض 
 يعد وال يجد طريقاً للعالج، والبعض اآلخر أمضى سني شبابه في السجن ووصل الى خريف العمر ولم

  .له أمل كبير في الموت بين أهله
  27/4/2012، الحياة، لندن

  
   آالف المصلين شاركوا بالقيام ...مساجد غزة تنصر األسرى بالتهجد والقيام .35

 لبى عشرات اآلالف من المصلين في قطاع غزة، مساء الخميس، دعوة حركة :  خالد كريزم-غزة
 والدعاء لألسرى المضربين عن الطعام داخل سجون المقاومة اإلسالمية حماس بقيام الليل والتهجد

وتضرع المصلون خالل صالتهم بالدعاء هللا بتخليص األسرى من سجون االحتالل، حيث  .االحتالل
التزموا المساجد وأقاموا العديد من الشعائر الدينية نصرة لألسرى داخل السجون الذين يستمرون لليوم 

  .لإلضراب المفتوح عن الطعام" الكرامةمعركة "الحادي عشر على التوالي في 
وأم رئيس الحكومة الفلسطينية في غزة إسماعيل هنية، المصلين في المسجد العمري الكبير بغزة، في 

  .صالة القيام بحضور عدد من الوزراء والنواب باإلضافة إلى آالف المصلين
 مدى التأثر بالمعاناة التي يمر بها ولهجت ألسنة المصلين بالدعاء خلف هنية في أجواء إيمانية دلت على

األسرى داخل السجون، كما ظهر على أصوات حناجر المصلين الغضب الشديد على ظلم وبطش 
  .االحتالل بحقهم

ودعا رئيس المجلس التشريعي باإلنابة أحمد بحر إلى إشعال االنتفاضة الثالثة عنوانها األسرى حتى 
اومة العمل بكل الوسائل والسبل الختطاف جنود إسرائيليين تبيض كافة السجون، مطالباً فصائل المق

سنواصل المشوار حتى : "وقال بحر خالل كلمة له في المسجد العمري وسط غزة .لمبادلتهم باألسرى
  ".تحرير كافة األسرى الذين يدافعون عن شرف األمة العربية واإلسالمية وليس عن شرفهم وحسب

  27/4/2012، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 
  

  نيينيمستوطنون يواصلون االعتداء على قرى الفلسط..  اإلسرائيليجيشالتحت حراسة مشددة من  .36
اقتحم المئات من المستوطنين بعد ظهر أمس أراضي واسعة النطاق لقرى أم  :لمحمد جما-القدس 

لشديد حسب سلمونة والمعصرة وأرطاس والخضر إلى الجنوب من بيت لحم وسط حالة من االستفزاز ا
كما واصل المستوطنون المتطرفون أمس أعمال . ما قاله شهود عيان وناشطون ضد االستيطان والجدار

العربدة في موقع مستوطنة حومش المخالة جنوب مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة واعتدوا على 
  . المواطنين الفلسطينيين في هجمة متواصلة منذ مساء أمس األول

  27/4/2012، حةالشرق، الدو
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  شرطيات فلسطينيات لمكافحة الشغب في مدينة الخليل  .37
تواصل الشرطيات الفلسطينيات تدريباتهن لمهام متنوعة يقمن يتنفيذها خالل : إيمان عريقات - الخليل

وتتنوع مهام وحدة مكافحة الشغب النسائية في الشرطة  .أعمالهن اليومية في مدينة الخليل وضواحيها
فلسطينية ما بين تفريق المظاهرات واالعتصامات غير المرخصة والتجمعات النسائية الخارجة الخاصة ال

عن القانون، وكذلك تنتشر هذه الوحدة النسائية في المباريات الرياضية ولفض الخالفات العشائيرة 
  .والعائلية في مدينة الخليل

وقال قائد شرطة الخليل رمضان عوض إن نحو خمسين شرطية يشكلن اليوم وحدة مكافحة الشغب 
النسائية االولى من نوعها في جهاز الشرطة الفلسطينية، و إن هذه الوحدة النسائية تعمل لتوفير االستقرار 

وقد تلقت وحدة  .في مناطق السلطة الفلسطينية ومنع التوتر في مناطق التماس مع الجيش اإلسرائيلي
الشرطة النسائية تدريباتها داخل االراضي الفلسطينية وفي عدد من الدول العربية واألوروبية لمكافحة 

  .الشغب باستخدام وسائل غير قاتلة
  26/4/2012، )بي بي سي(هيئة اإلذاعة البريطانية 

  
  رم اإلبراهيميستوطنون يرفعون العلم اإلسرائيلي فوق الحم : نوعهامنسابقة هي األولى في  .38

 رفعت مجموعة من المستوطنين العلم اإلسرائيلي فوق الحرم اإلبراهيمي الشريف في الخليل في :الخليل
  .1967سابقة هي األولى من نوعها منذ االحتالل اإلسرائيلي للمدينة العام 

م إن مجموعة من المستوطنين رفعت امس الخميس العل:"وقال مدير أوقاف الخليل زيد الجعبري 
  ".اإلسرائيلي فوق الحرم اإلبراهيمي الذي يعد رابع أقدس مسجد لدى المسلمين في العالم

أن ما جرى يعتبر اعتداء على قدسية الحرم اإلبراهيمي، ومكانته الدينية والتاريخية لدى : "وأضاف
  ". المسلمي

  27/4/2012، القدس، القدس
  

  ر الكهربائي على حقوق اإلنسان في قطاع غزةأثر انقطاع التيا:  السنويتقريرهمركز الميزان في  .39
تتواصل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي في قطاع غزة بشكل يومي للعام السادس على التوالي بعد أن 

، األمر 2006قصفت قوات االحتالل اإلسرائيلي محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع نهاية يونيو 
يين الذين يتعرضون لعقوبات جماعية صارمة تنتهك قواعد القانون الذي ضاعف من معاناة السكان المدن

  .الدولي اإلنساني بشكل منظم
وتعاني خدمة توصيل التيار الكهربائي في قطاع غزة من طائفة معقدة من المشكالت الفنية، وأخرى 

مناطق، فمن تقادم شبكات توصيل الكهرباء في بعض ال. مرتبطة بممارسات قوات االحتالل اإلسرائيلي
إلى تعمد قوات االحتالل قصف المحوالت والشبكات وخطوط التغذية في كل عدوان على قطاع غزة، 
إلى قصف محطة توليد الطاقة وتدمير محوالتها، وتعمد عرقلة أعمال الصيانة للخطوط الرئيسة القادمة 

  .اء غزةمن إسرائيل، إلى عرقلة مرور السوالر الصناعي المخصص لتشغيل محطة توليد كهرب
ويضاف إلى هذه المعطيات الموضوعية المرتبطة بسلوك قوات االحتالل، سيما الممارسات اإلسرائيلية 
المرتبطة بسياسة العقاب الجماعي والحصار واستهداف األعيان المدنية والبنى التحتية المدنية، االنقسام 
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ماً في تصعيد األزمة وخلق المزيد السياسي الفلسطيني وما يرافقه من صراعات ومناكفات لعبت دوراً مه
  .من المشكالت على صعيد توفير خدمة التيار الكهربائي بشكل مناسب

هذه المعطيات مجتمعة أفرزت واقعاً متردياً على صعيد توفير هذه الخدمة وضمان عدم انقطاع التيار 
حسن الحاالت على  ساعات خالل اليوم وفي أ6الكهربائي، لدرجة وصلت معها ساعات التزويد لحوالي 

  . ساعة في اليوم، تتوزع خالل األربع وعشرين ساعة16مدى 
وضاعف تزامن الشح الشديد في الوقود مع انقطاع التيار الكهربائي من حجم المشكلة التي وصلت حد 

فقد كان لهذه األزمة انعكاساتها . األزمة، متسببة بانتكاسة خطيرة للقطاعات الخدماتية واإلنتاجية كافة
  .لخطيرة على مجمل حقوق اإلنسان، وال سيما الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةا

يتناول هذا التقرير أثر انقطاع التيار الكهربائي على حقوق اإلنسان في قطاع غزة عبر تركيزه على أهم 
بشكل كبير في القطاعات التي تأثرت باألزمة بما انعكس سلبياً على تقديم خدماتها للمواطنين مساهماً 

الحق في الصحة، المياه، الغذاء، التعليم، والحقوق االقتصادية : مصادر حقوقهم، ومن هذه الحقوق هي
  .واالجتماعية عموماً

  25/4/2012، مركز الميزان لحقوق االنسان
  

   أهمية الدور األوروبي في حل القضية الفلسطينيةعلىعبد اهللا الثاني يؤكد  .40
 مع سفراء دول االتحاد األوروبي في ، امس،اهللا الثاني في اجتماع عقدهاستعرض الملك عبد: عمان
  . عالقات التعاون األردني األوروبي وتطورات األوضاع الراهنة في المنطقة،المملكة

أهمية الدور األوروبي في مساعدة الطرفين الفلسطيني واإلسرائيلي ،  خالل اللقاءعبداهللا الثاني، أكدو
 التي تبحث جميع قضايا الوضع النهائي، وصوال إلى إقامة الدولة ،لمفاوضاتللعودة إلى طاولة ا

 وعاصمتها القدس الشرقية، وعلى أساس حل 1967الفلسطينية المستقلة والقابلة للحياة على خطوط عام 
  . الدولتين

  27/4/2012، الدستور، عّمان
  

  ن خالله بمنع زيارة القدس ميةاألردنالحكومة تطالب " مجابهة التطبيع" .41
اعتبرت اللجنة التنفيذية العليا لحماية الوطن ومجابهة التطبيع الزيارات الرسمية وشبه الرسمية : عمان

  .إلى األماكن المقدسة في فلسطين استفزازاً صارخاً للشعب األردني
يق إن هذا الزيارات تشكل خذالناً للشعب الفلسطيني الشق) "4-26(وقالت في تصريح لها اليوم الخميس 

  ". االحتالل والعودة إلى دياره التي أخرج منهاإنهاءالمتمسك بحقه في 
وطالبت اللجنة الحكومة األردنية بعدم السماح بهذه الزيارات من حالل األراضي األردنية، كما دعت 

إلعالن رفضها واستنكارها لكل أشكال التطبيع مع العدو ومنها إغراق السوق األردنية "الجماهير 
أن هذه الزيارات المتواصلة في ظل االحتالل لفلسطين "وأضافت اللجنة  ".ت الصهيونيةبالمنتجا

واألراضي العربية المحتلة والتوسع في عملية االستيطان وتهويد األماكن المقدسة وممارسة أبشع أشكال 
  ر التصاقاً التنكيل باألسرى الفلسطينيين والعرب تشكل استفزازاً صارخاً لشعبنا األردني األصيل األكث
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كما يشكل خذالنًا للشعب . بالقضية الفلسطينية الذي قدم قوافل الشهداء من أبناء قواته المسلحة ومواطنيه
  ".الفلسطيني المتمسك بحقه في إنهاء االحتالل والعودة إلى دياره التي أخرج منها

  26/4/2012، المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  اح السالم مفتالفلسطينيةحل القضية : ميقاتي .42
مفتاح السالم في الشرق االوسط هـو حـل    “أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أن        : جودت صبرا 

إننا “وأضاف  . ”القضية الفلسطينية ولكننا نرى أننا لسنا قريبين من هذا السالم بسبب السياسة االسرائيلية            
وببلجيكا خصوصا ال سيما فـي موضـوع   سعداء للعالقات الممتازة التي تربطنا بدول االتحاد األوروبي     

  .”نسعى لتعزيز االستقرار في جنوب لبنان“، وتابع ”اليونيفل
  27/4/2012، االتحاد، ابوظبي

  
   طائرات صغيرة بدون طياريملكحزب اهللا : يديعوت .43

 ان حزب اهللا اللبناني يعكف على التزود بالمزيد ، زعمت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية اليوم:القدس
 في حال اتخاذها قرارا بضرب إسرائيل بهدف استخدامها لمهاجمة ،ن الطائرات الصغيرة بدون طيارم

  . إيران
وبحسب الصحيفة فإن حزب اهللا يتلقى مجانا طائرات صغيرة بدون طيار من انتاج الصناعات الجوية 

 .لمتفجراتئرات قادرة على حمل عشرات الكيلوغرامات من اا علما بان بعض هذه الطاإليرانية،
 إرسال ،وأعربت مصادر أمنية اسرائيلية عن خشيتها من أن يحاول حزب اهللا في حال نشوب حرب

وأكدت المصادر ان سالح الجو  . إسرائيلالعديد من هذه الطائرات وتفجيرها على أهداف في شمال 
  . االسرائيلي يبذل جهودا لمواجهة هذا التهديد المتنامي على حد ادعاء الصحيفة

  27/4/2012، الة سما اإلخباريةوك
  

   "إسرائيل" مع عازل على الحدود"  أمنيجدار" إقامةلبنان وافق على  .44
" جدار أمنـي  " إقامة   إسرائيلالمقاوم على مشروع    " حزب اهللا "لم يعترض لبنان رسمياً وال      : خليل فليحان 

 اللجنة الثالثيـة التـي      عازل مع لبنان، وهو ما طرحه رئيس الجانب العسكري الممثل لها في اجتماعات            
وأكدت مـصادر   . في مقرها في الناقورة   " اليونيفيل"تُعقد مع لبنان على المستوى العسكري وبرعاية قيادة         

  .تلك المعلومات" النهار"ديبلوماسية في بيروت لـ
 أممي من جهة، واسرائيلي أممي مـن جهـة أخـرى،            –وأفادت أن هذا الطرح أدى الى تفاوض لبناني         

بناني مع الحزب، وعندما تبين للمسؤولين، من سياسيين وعسكريين، أن هذا الحائط سـيبنى              وعسكري ل 
، وافقوا عليه بعدما تبين أيضاً ان الجدار هدفه منع تهريب المخـدرات ومنـع               اإلسرائيلية األرضداخل  

يـة يمكـن ان      القريبين من حدود القرى اللبنانية واي حوادث أمن        اإلسرائيلييناالشتباكات مع المزارعين    
وحددت طول هذا الحائط بالكيلومتر الواحد وبعلو خمسة أمتار، ويقع بين قرية كفركال والمجلس               .ترتكب

وأشارت ان الساعة الصفر لبناء الجدار قريبة جداً بعد انتهالء أعمال           . المحلي االسرائيلي في بلدة ماتوال    
  .التخطيط له

  27/4/2012، النهار، بيروت
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  الفلسطينيين تطالب الصليب األحمر بالتدخل لمناصرة األسرى ربيةالعجامعة الدول  .45

طالبت األمانة العامة لجامعة الدول العربية، اللجنة الدولية للصليب األحمر، : مراد فتحي - القاهرة
والمفوض السامي لحقوق اإلنسان للتدخل العاجل لمناصرة األسرى والمعتقلين في سجون االحتالل 

وأرسل األمين العام المساعد .  مواصلة عدد كبير من األسرى إضرابهم عن الطعاماإلسرائيلي في ظل
لجامعة الدول العربية لشؤون فلسطين واألراضي العربية المحتلة السفير محمد صبيح أمس رسالتين إلى 
المفوض السامي لحقوق اإلنسان نافاي بيالي، ورئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب األحمر بالقاهرة 

وشدد على أن . الوس شبرايرمان، وضعهما خاللهما بصورة الوضع المتردي في السجون اإلسرائيليةك
الوضع المتردي لألسرى والمعتقلين في السجون اإلسرائيلية ال يحتمل مزيد من التأخير، وأنه مطلوب 

  .صعيد مستقبليمن كل المؤسسات المعنية بحقوق اإلنسان بالتدخل الفوري إلنهاء معاناتهم ومنعا ألي ت
  27/4/2012الشرق، الدوحة، 

  
   قبل تعليق تصدير الغاز"إسرائيل"القاهرة أبلغت ": الحياة" .46

 الحياة، أن قرار القاهرة وقف تصدير جريدةكشف مسؤول مصري رفيع ل:  جيهان الحسيني-القاهرة 
إلسرائيلية بنيامين  اتخذ بعد لقاء مسؤولين مع مبعوث لرئيس الحكومة ا"إسرائيل"الغاز الطبيعي إلى 

خالل اللقاء أن مسألة وقف ) المبعوث(بل أكد "نتنياهو في القاهرة ُأبلغ خالله القرار ولم يعترض عليه، 
   ."تصدير الغاز قضية تجارية بحتة ليست لها عالقة بالجانب السياسي والعالقات بين البلدين

 من لقاء مع ممثل عن شركة غاز السلطات عقدت خالل الشهور الماضية أكثر"وأوضح المسؤول أن 
اللقاءات تناولت "، الفتاً إلى أن "التي تدير خطوط الغاز إلسرائيل) الوسيط في الصفقة(شرق المتوسط 

قضايا عدة، ضمنها مطالبتنا بضرورة رفع سعر الغاز المصدر إلى إسرائيل وتعديله ليكون وفق سعر 
لب مهلة قبل الرد كي يستشير أصحاب القرار في السوق العالمي أسوة باألردن، لكن ممثل الشركة ط

  ."الشركة، وعاد بعد شهرين إلى مصر حامالً معه رفضاً لمطالبنا
من حق مصر قانوناً أن تفسخ تعاقدها ": وقال.  إلى القضاء"غاز شرق المتوسط"واستبعد أن تلجأ شركة 

الشركة لم تسدد التزاماتها "إلى أن ، مشيراً "مع الشركة طالما أنها تخلفت عن دفع التزاماتها المادية
ونفى أن يكون قرار وقف الغاز خرق لمعاهدة السالم . "لشهور عدة، وهذا يمنح مصر حق فسخ التعاقد

ليست هناك بنوداً في اتفاق كامب ديفيد تترتب عليها التزامات على ": وقال.  اإلسرائيلية-المصرية 
  ."از ال عالقة له بالشق السياسيمصر، وإجراء وقف الغاز هو قرار تجاري بامتي

  27/4/2012الحياة، لندن، 
  

  طالب بالسماح بزيارة القدستمجموعة من السعوديين  .47
أصدرت مجموعة من السعوديين على رأسهم الناشط السياسي الصحفي أحمد : ياسر باعامر -جدة 

ليجي عن زيارة القدس  على نسخة منه، يطالبون فيه برفع الحظر الخ"نت.الجزيرة" حصلت عدنان بياناً
واألراضي المحتلة، مستخدمين شبكتي التواصل االجتماعي تويتر وفيسبوك لتجميع أكبر عدد من 

  .التوقيعات على ذلك
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  السلطةالبيان حمل ثالث رسائل سياسية األولى إلى ملك األردن عبد اهللا الثاني، والثانية إلى رئيس
  .ين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزيانيالثالثة إلى األمو محمود عباس، ةالفلسطيني

طرح خطاب مدني واقعي إزاء القضية الفلسطينية بعيدا عن الخطابات "وتهدف الخطابات الثالثة إلى 
المؤدلجة أو المتطرفة، وطرح وسيلة أخرى تساهم في خدمة القدس عبر التأكيد على عروبتها، وتشجيع 

  ".ة البعيدة عن الشخصية االعتبارية للدول ومن دون التصادم معهاالمبادرات الفردية اإليجابي
  26/4/2012نت، .موقع الجزيرة

  
   للتطبيع تنجح في إلغاء مهرجان رقص يشارك فيه إسرائيليونمناهضةفعاليات : المغرب .48

عراق مجموعة العمل الوطنية لمساندة ال" و"الجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني" كشفت :الرباط
" التطبيعي" للرقص الشرقي ، النقاب عن أن الحكومة المغربية ألغت مهرجاناً"وفلسطين في المغرب

وأعربت الهيئتان المذكورتان في بيان مشترك لهما، أذاعه القسم اإلعالمي لحركة  .بمدينة مراكش
م التحضير إليها، التوحيد واإلصالح المغربية، عن قلقهما الشديد حيال مجموعة من أشكال التطبيع يت

زيارة صهاينة المغرب محتملة خالل أواخر الشهر الجاري "حسب معلومات توصلت بها الهيئتان من أن 
من أجل تسويق طابعة صهيونية إلى اإلدارات المغربية، ثم زيارة محتملة لوفد مغربي للمشاركة في 

، وكذا إعالن مشاركة العبة تنس  مايو المقبل بأرض فلسطين المحتلة/المعرض الفالحي خالل شهر أيار
وأكدتا على مطالبتهما  ".بريل الجاري بمدينة فاسأ /صهيونية في دورة للتنس خالل نهاية شهر نيسان

  ".يجرم كل عمل تطبيعي مع الكيان الصهيوني والصهاينة أيا كانت طبيعته ومبرراته"بإصدار قانون 
 حد التطبيع بل تتجاوزه إلى حد الدعاية لمنتجات هذه المبادرات ال تقف عند"واعتبرت الهيئتان بأن 

صهيونية، األمر الذي اعتبرته عمالة معلنة للمشروع الصهيوني العنصري المقيت، في وقت يعرف 
 االئتالفوطالبت الهيئتان  ".تغول الصهاينة وتزايد اعتداءاتهم الوحشية على الشعب الفلسطيني األعزل

من هذه الجرائم البشعة التي ترتكب في حق الشعب المغربي وفي "الحكومي باإلعالن عن موقف صريح 
  .، وطالبت المبادرة بوضع حد لهذه المبادرات وبطرد الصهاينة عن أرض المغرب"حق القدس وفلسطين

  26/4/2012قدس برس، 
  

  "اإلرهاب"سوريا ستنتصر على  :سرى الجوالن لألسدوكالة سانا تنشر رسالة من أ .49
سجون ال رسالة من أسرى الجوالن السوري المحتل في ، أمس،بشار األسدلسوري ا تلقى الرئيس :دمشق

 الذي تتعرض له وفي "اإلرهاب" أكدوا من خاللها وقوفهم إلى جانب وطنهم سورية في وجه ،ةإلسرائيليا
 ومن "إرهاب"وعبر األسرى عن حزنهم بسبب ما يجري في أرض الوطن من  .وجه القوى الداعمة له

 مؤكدين أنهم وعلى ، كل قوى الشر التي تريد ثني سورية عن مبادئها الوطنية والقومية من؛استهداف
ن يستسلموا ولن يكونوا إال سوريين ،الرغم من التعرض لمختلف وسائل التعذيب النفسي والجسدي ل

  .مدافعين عن الوطن الغالي وفي الخندق األول ضد كل من يريد أن ينال من سورية وشعب سورية
 ولن تقبل بأي إمالءات ،ألسرى إيمانهم بأن سورية ستنتصر على اإلرهاب وعلى أعداء الوطنوأكد ا

 معربين عن قناعتهم بلقاء أكيد على ثرى الجوالن ،خارجية وستبقى قوية حامية للمقاومة والمقاومين
  .المحرر والعلم السوري يرفرف فوق ثراه الطاهر

  27/4/2012 ،)سانا ( لألنباء السوريةالعربيةوكالة ال
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   ونعمل لتحقيق سالم يستند إلى حل الدولتين "إسرائيل" بأمنملتزمون : أوباما .50

ـ  : )أ.ش.أ ( -واشنطن   أكد الرئيس األمريكى باراك أوباما، التزام الواليات       ،   لتأسيسها  64 في الذكري ال
المنطقة، لمواجهة  المتحدة الثابت بأمن إسرائيل، مشيرا إلى أن واشنطن تعمل معها ومع دول أخرى فى               

التحديات المشتركة وتحقيق سالم عادل وشامل، يستند إلى حل الدولتين يبشر بمـستقبل يحقـق الـسالم                 
  .واألمن والكرامة لشعب إسرائيل وجيرانها

 الستقاللها،  64جاء ذلك فى بيان صحفى للبيت األبيض نقل عن أوباما، تهنئته إلسرائيل بمناسبة الذكرى               
سرائيليون اليوم بعيد استقاللهم الرابع والستين وإنجازاتهم الرائعة على مـدى العقـود             يحتفل اإل : "وقوله

الستة الماضية، ويطيب لى تقديم أطيب تمنياتى وتمنيات الشعب األمريكى للرئيس شيمون بيريز ورئيس              
  ". الوزراء بنيامين نتانياهو وشعب إسرائيل

 عامـا كدولـة     64 فى العالم تعترف بدولة إسرائيل منذ        وأشار إلى أن الواليات المتحدة كانت أول دولة       
  .عصرية للشعب اليهودى

وأوضح أنه منذ ذلك اليوم وعالقات الصداقة الفريدة بين الواليات المتحدة وإسرائيل تزداد قـوة، علـى                 
  .أساس التزام ثابت بأمن إسرائيل واالرتباط الراسخ بين مصالحهما وقيمهما المشتركة

  27/4/2012، صراليوم السابع، م
  

   أمنهاىالمنطقة وتتعهد بالحفاظ علب بمنارة األمل والنموذج الملهم "إسرائيل"كلينتون تصف  .51
هنـأت وزيـرة     لتأسيـسها،  64 في الذكري الـ : واشنطن ـ وكاالت األنباء ـ فييناـ مصطفي عبداهللا  

النموذج الملهم للكثيرين عبـر     الخارجية األمريكية هيالري كلينتون اسرائيل واصفة إياها بمنارة األمل و         
وأعلنت كلينتون في بيان صحفي أمس التزام بالدها بأمن الدولة العبرية الـذي اعتبرتـه حجـر                  . العالم

مؤكدة أن واشـنطن وتـل أبيـب        ,الزاوية في السياسة الخارجية للواليات المتحدة بمنطقة الشرق األوسط        
  .حترام المتبادلتجمعهما روابط عميقة تقوم علي أساس المصالح واال

عالقتنا مع اسرائيل تزداد قوة كل يوم ونحن نعمل علي تعزيز األمن اإلقليمي وإنشاء               :وأضافت كلينتون 
وتابعت اعلمـوا    . وزيادة حجم التجارة البينية وتوسيع التعاون في مجال الطاقة         ،شراكات اقتصادية جديدة  

 اح المنطقة ـ في إشارة الي ثورات الربيع العربي وأنتم تحتفلون بيوم استقاللكم وسط التغييرات التي تجت
ـ أن الواليات المتحدة تقف معكم للحصول علي فرص جديدة ومواجهة التحديات الـصعبة وستواصـل                
العمل معكم ومع جيرانكم لتحقيق الهدف المشترك المتمثل في تحقيق سالم شامل وعادل ودائم في الشرق                

  .األوسط
  27/4/2012، األهرام، القاهرة

 
   بالضفة الغربية مستوطناتثالث  شرعنة "سرائيلإ"روسيا تدين قرار  .52

 دانت روسيا أمس قرار إسرائيل تشريع ثالث مستوطنات عشوائية فـي األراضـي              : أ ف ب   -موسكو  
  .الفلسطينية المحتلة، معتبرة أنه يقوض استئناف المفاوضات بين اإلسرائيليين والفلسطينيين

إعالن الـسلطات اإلسـرائيلية تـشريع       » تلقت بقلق كبير  «وسية إن موسكو    وقالت وزارة الخارجية الر   
نود أن نـذكر    «: وأضافت في بيان  . في الضفة الغربية  » سانسانا«و» ريحاليم«و» بروخين«مستوطنات  
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من الواضح أن   «: وتابعت. »بموقفنا المبدئي الذي يدين إقامة مستوطنات في األراضي الفلسطينية المحتلة         
 -ر اإلسرائيلية تناقض تعهدات الطرفين وتقوض فرص اسـتئناف االتـصاالت الفلـسطينية              هذه التدابي 

  .»2011عام ) سبتمبر( أيلول 23اإلسرائيلية على أساس إعالن اللجنة الرباعية في 
 27/4/2012الحياة، لندن، 

  
  الفلسطينيين في سجون االحتالل يدعو أوروبا لدعم األسرى " األورومتوسطي"المرصد  .53

لحقوق اإلنسان، المفوض الجديد لحقوق اإلنسان في مجلس أوروبا نيلـز           " األورومتوسطي"المرصد  دعا  
  . مويزنيك إلى إنضاج موقف أوروبي، داعم لمطالب األسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام

، إنه أجرى عدة اتصاالت مع بعـض مـن المـسؤولين            2012-4-22وقال المرصد في بيان له األحد       
يين والدوليين، في إطار الحملة األوروبية للدفاع عن األسرى والمعتقلين التي أطلقت قبل أيـام،               األوروب

  . للتعريف بمعاناة األسرى، والحث على دعمهم ومناصرتهم
وحث المرصد نيلز على ممارسة الضغوط على الحكومة اإلسرائيلية، لرفع سياساتها العقابية ضد أكثـر               

 بفرض قيود على التجارة اإلسرائيلية في أوروبا، واستخدام نفوذ المجلـس             أسير، عبر التلويح   4600من  
في دفع المؤسسات والهيئات ذات العالقة، إلى تبني موقف متقدم من دعم هذه المطالب اإلنسانية العادلـة                 

  . لألسرى
ق وفي سياق متصل، قال المرصد إنه وبالتعاون مع مؤسسة أصدقاء اإلنسان الدولية، وجمعيـة الحقـو               

للجميع السويسرية، تواصل مع رئيسة لجنة حقوق اإلنسان في البرلمان األوروبـي بـاربرا لوتـشبيلر،                
 180 نـساء و   6 سجنا تابعا لالحتالل، من بينهم       17مستعرضين أبرز ما يعانيه األسرى الفلسطينيون في        

  . طفال
ية، والتي يشكل احترام االحتالل      اإلسرائيل -وذكرت المنظمات الحقوقية بالتفاهمات واالتفاقيات األوروبية     

) إسـرائيل (اإلسرائيلي لحقوق اإلنسان أساسا للعمل بها، بما فيها اتفاقية الشراكة االقتصادية الموقعة بين              
  . 1995واالتحاد األوروبي عام 

دون (من سياسة االعتقال اإلداري غير القانوني       ) إسرائيل(وحسب البيان، أشارت المنظمات لما تنتهجه       
 أسيرا، وسياسة العزل االنفرادي في زنازين أشبه باألقفاص غير اإلنسانية ضد أكثـر              322، ضد   )ةتهم
 أسرى، عدا عن حرمان األسرى من الحد األدنى من الرعاية الطبية، والتعليم وزيارات األهـل،                10من  

  . ومعاقبتهم بأساليب دهم الزنازين والتفتيش العاري
  26/4/2012، فلسطين أون الين

  
  "إسرائيل"وقف تصدير الغاز إلى قرار مصر   األوسط يناقشللشرقعوث واشطن مب .54

أثار قرار مصر وقف تزويد إسرائيل بالغاز الطبيعي القلق في واشنطن، بـل             :  فكتور شلهوب  -واشنطن
ونصحت . وفي البداية، اكتفت اإلدارة بالتلميح من بعيد عن عدم الرضا          . أثار النقمة لدى بعض الجهات    

بين مصر وإسرائيل، لكن سرعان ما تغيـر الموقـف وتطـور            » عالقات اقتصادية جيدة  « على   بالحفاظ
  .التحرك

وأضاف المبعوث الخاص للشرق الوسط ديفيد هيل، الذي غادر أوائل األسبوع إلى المنطقة، في مهمـة                
  .تتعلق بعملية السالم، القاهرة إلى قائمة عواصم جولته ووصلها أول أمس
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ـ     وأكدت الناطقة ال   أن وقف إمداد إسرائيل بالغاز الطبيعي      » البيان«رسمية في الخارجية، فكتوريا نوالند، ل
  .»سيكون على جدول مباحثاته مع المسؤولين المصريين«المصري 

لنتركـه أوالً يفـاتح     «: وبسؤالها عما إذا كان هال يحمل معه أي مقترحات في هذا الخصوص، أجابـت             
  .ن لديه ما يقوله في شأن هذا التطور، وهذا تحصيل حاصلوالترجمة، أ. »المعنيين بالموضوع

 27/4/2012، البيان، دبي
  

  مات الفلسطينيةوضاع المخيأ معرضا في برلين حول تحسين تقيمان المانيأونروا واأل .55
انها ستقيم معرضـا    " االونروا"اعلنت وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين       :  القدس المحتلة  -برلين  

مخيمـات الالجئـين    " من مايو القادم حول تحسين االوضاع في المخيمات الفلسطينيية بعنوان            في الثامن 
ـ       " الفضاء والوقت والكرامة والحقوق    ..الفلسطينيين   ادي صوذلك بمشاركة وزير التنمية والتعـاون االقت

  . االلماني
".  المخيمـات  الضوء على عدة قطاعات من الالجئين ودورهم في التخطيط وتحـسين          "ويسلط المعرض   

وبدعم مـن   )  مخيما 58(التي تعمل في مخيمات الالجئين      ) األونروا(وتمت هذه المبادرة الرائدة برعاية      
  ).BMZ(الوزارة االتحادية األلمانية لللتعاون االقتصادي والتنمية 

ة مـن   وقالت االونروا في بيان لها انها تشجع الالجئين على االعتماد على الذات من خالل مجموعة كامل               
والبنية التحتية في المخيمات وتحسينها، والتعليم، والرعاية الصحية، وشـبكة األمـان            -العمل اإلنساني   

 والتي تسير جنبا إلى جنب      -االجتماعي، ودعم المجتمع المحلي، وتمويل المشاريع الصغيرة والطوارئ         
م على نحو عادل ودائم، وفقـا       مع دعم المجتمع الدولي المستمر لالجئين الفلسطينيين حتى يتم حل محنته          

وتوفر الوكالة التعليم والصحة واإلغاثة والخدمات االجتماعية، البنيـة التحتيـة           . لالمم المتحدة القرارات  
  .وتحسين المخيمات، فضال عن تمويل المشاريع الصغيرة لخمسة ماليين الجئ في منطقة الشرق األوسط

 26/4/2012وكالة سما، 
 

  فة الغربية ض ماليين دوالر لدعم تسجيل األراضي بالثةثاليقدم البنك الدولي  .56
 3وافق مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك الدولى أمس الخميس، على منحة بمبلـغ             : )أ.ش.أ ( -واشنطن  

ماليين دوالر لتمويل الجهود الحالية، التى تبذلها السلطة الفلسطينية فى مجال تسجيل األراضى، وتعزيز              
  . الغربيةإدارتها فى الضفة

وأشار البنك الدولى فى بيان صحفى، أن حقوق الملكية اآلمنة وقيام أسواق األراضى بمهامهـا يـشكالن                 
  .أساسا رئيسيا للنمو االقتصادى واالستقرار، ولدعم تعزيز إدارة األراضى فى الضفة الغربية

ن األراض بـشكل     ألف دونما م   180وأوضح أن المشروع الثانى إلدارة األراضى سيعمل على تسجيل          
  . منظم ومنهجى فى منطقة دورا جنوب الضفة الغربية

ويشارك فى تمويل هذا المشروع حكومة فنلندا، عن طريق صندوق ائتمانى يدره البنك الدولى لمـشروع         
 مليون دوالر أمريكى، كما يدعم القدرات المؤسسية لهيئة األراضى الفلسطينية           8ر7تبلغ تكلفته اإلجمالية    

  .لتكنولوجيا والخدمات لتحديث نظم إدارة األراضى ومعايير الخدماتبمعايير ا
اإلدارة السليمة لألراضـى    : "من جانبها، قالت ثريا جوجا، كبيرة خبراء التخطيط العمرانى بالبنك الدولى          

أمر أساسى لتحقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية، ونظم التسجيل اآلمنة أمر أساسـى ألمـن حيـازة                
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وحقوق ملكيتها، كما ستساعد مشاركة المجتمع المحلى فى المشروع، وعملية حل المنازعـات             األراضى  
القائمة على مشاركة النساء والفئات الضعيفة األخرى على ضمان الشفافية فى تحديد الملكية والتـسجيل               

  ".النهائى
إن : " وقطـاع غـزة    ومن جانبها، قالت مريم شيرمان، مدير مكتب البنك الدولى القطرى للضفة الغربية           

إضفاء الطابع الرسمى، أكثر من مجرد وضع الخرائط وتـسجيل حقـوق األراضـى، فهنـاك مـردود            
واعتبارات اقتصادية لنظام إدارة األراضى، الذى يعمل بصورة جيدة، بما فى ذلك حـوافز لالسـتثمار،                

من خـالل خيـارات     وقدر أكبر من األمن فى أسواق األراضى وتيسير عمل أسواق االئتمان المحسنة،             
ضمانات رهنية أفضل، وما يمكن أن يضيفه ذلك هو المزيد من الفـرص للفلـسطينيين مـن أصـحاب                   

  ".مشاريع العمل الحر
وأضافت شيرمان، أن هناك فائدة أخرى لإلدارة الفعالة لألراضى، وهى أن السجل الرسمى سيوفر أيضا               

 .نللسلطة الفلسطينية أساسا لتحصيل إيرادات، أضاف شيرما
  27/4/2012، اليوم السابع، مصر

  
  !وأكثـر سـعادة وإنتاجـاً...  أشـد بطشـاًاإلسـرائيلي: معطيات .57

 1948احتفلت إسرائيل يوم أمس بالذكرى الرابعة والستين إلعالن إنشائها فـي العـام          : حلمي موسى 
الحتفال مناسـبة   وشكل ا . على أنقاض الشعب الفلسطيني وللحيلولة دون بناء دولته على ترابه الوطني          

يبلور » ييشوف«الختبار مقدار النجاح والتغير الذي طرأ على الكيان اإلسرائيلي من لحظة تحوله من              
وقد أسهب قادة إسرائيل فـي      . مشروع دولة تحت االنتداب البريطاني إلى الدولة التي هي عليها اآلن          

من المؤكد أن معانـاة وعـذابات       و. تعداد إنجازاتها على صعد اجتماعية واقتصادية وأمنية وسياسية       
. الشعب الفلسطيني ال ترد ضمن هذه اإلنجازات، لكنها كانت على الدوام األساس الذي انطلقت منـه               

فالمشروع الصهيوني برمته كان واحداً من المشاريع االقتصادية الناجحة التي تم فيها اسـتثمار مـال            
  .وجهد وكانت النتيجة سرقة وطن واستثمار أرضه وتراثه

وفي البداية أظهرت معطيات دائرة اإلحصاء المركزي اإلسرائيلي أن تعداد السكان في الدولة العبرية              
 كان تعـداد سـكان      1948ففي العام   . ازداد خالل األربع وستين سنة الماضية حوالي عشرة أضعاف        

 7ئيل اليـوم    وتعد إسرا .  آالف نسمة أقل من خمسهم من المواطنين العرب        806الدولة المعلنة حديثاً    
ويبلـغ  .  في المئة من السكان    20,6 ألف عربي يشكلون     623 ألف نسمة منهم مليون و     881ماليين و 

  . ألفاً من المهاجرين غير المسجلين كيهود327 ألفاً وإلى جانبهم 931تعداد اليهود خمسة ماليين و
ووصل إلى  . شخص ألف   39 ألف طفل، وتوفى     160السابق ولد في إسرائيل     » عيد االستقالل «ومنذ  

وخالفاً لما كان عليه الحال في      .  آالف شخص هاجروا من إسرائيل     8 ألف مهاجر مقابل     19إسرائيل  
 في المئة فإن نسبة مواليد فلـسطين        35 حينما كانت نسبة مواليد البالد من اليهود حوالي          1948العام  

  . في المئة70بين السكان اليهود حالياً تزيد عن 
 ألف وهي تـل أبيـب       100نت في إسرائيل مدينة واحدة يزيد تعداد سكانها عن           كا 1948وفي العام   

 ألف وست منها    100 مدينة يزيد تعداد سكانها عن       14الموحدة مع يافا في حين توجد حالياً أكثر من          
 مدينة كما أن ثلث سكان      75 في المئة من السكان في       90ويقيم أكثر من    .  ألف 200يزيد سكانها عن    

  .»غوش دان«يشون في محيط تل أبيب في المنطقة المسماة إسرائيل يع
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وبحـسب معطيـات دائـرة    . وقد ازدادت تكلفة المعيشة في إسرائيل بشكل حاد في العامين األخيرين       
 3500أكثـر مـن     ( شيكالً شهرياً    14250اإلحصاء فإن عائلة من الطبقة الوسطى تحتاج شهرياً إلى          

 6حـوالي   ( شيكل شهرياً    22501العشرين في المئة األعلى تنفق      كما أن العائالت الغنية من      ) دوالر
 8726 أضعاف عما تنفقه عائلة من العشرين في المئة األدنى بحوالي            2.6وهو ما يزيد    ) آالف دوالر 

  ). دوالر2300(شيكالً 
 في  6.5، كما أن معدل البطالة يبلغ       ) دوالر 2300حوالي  ( شيكالً   8883ويعتبر متوسط األجور اليوم     

 مليـار شـيكل     880 مليون شخص فيما أن الناتج القومي يزيد عن          3,28ويبلغ عدد األجيرين    . المئة
  ). مليار دوالر230أكثر من (

ولكن المعطيات ال تتوقف هنا فمقابل تضاعف عدد السكان عشر مرات تقريباً تـضاعفت صـادرات                
 ماليين دوالر   6 1948العام  وكانت صادرات إسرائيل    .  ألف مرة  15إسرائيل من البضائع والخدمات     

وازدادت قيمة الصادرات للفرد خالل هذه الفترة مـن    .  مليار دوالر  90 2011فقط، لكنها بلغت العام     
وقد تطلّعت إسرائيل إلى أن تكون بين       . 2011 دوالر العام    11.5 إلى حوالي    1948 دوالرات عام    7

  .مي للفردالدول الخمس عشرة األولى في العالم على صعيد الدخل القو
شكلت ثلـث   ( مليون دوالر    11 هدف التصدير األول إلسرائيل بقيمة       1950وكانت بريطانيا في العام     

ـ   ) الصادرات اإلسرائيلية ذلك العام     غدت  1970ومنذ العام   .  ماليين دوالر  8تلتها الواليات المتحدة ب
  .الواليات المتحدة الهدف األول للتصدير

 فـي المئـة مـن       70لية ألوروبا في الخمسينيات والستينيات حوالي       وفيما شكلت الصادرات اإلسرائي   
 فـي   27 في المئة وإلى أميركا الـشمالية        40مجموع الصادرات فإن هذه النسبة تراجعت حالياً إلى         

 تشكل واحداً في المئة فقط شكلت هـذه الـصادرات           1950وفيما كانت الصادرات آلسيا العام      . المئة
  .لمئة في ا19 حوالي 2011العام 

 ولكن إسرائيل تقيم اتفاقيـات      1949وكانت المجر أول دولة تبرم اتفاقاً تجارياً مع إسرائيل في العام            
  . في إطار اتفاقية التجارة الحرة مع االتحاد األوروبي27 دولة منها 39تجارة حرة اليوم مع 

ين يفخرون بكـونهم     في المئة من اإلسرائيلي    93أن  » إسرائيل اليوم «ويظهر استطالع نشرته صحيفة     
واعتبرت الصحيفة أن االستطالع الذي أجـراه معهـد         .  في المئة يفخرون جداً    70كذلك وأن حوالي    

 فـي المئـة     80فهناك أكثر مـن     . يشير إلى تفاؤل كبير يسود اإلسرائيليين     » أبحاث الموجة الجديدة  «
ويبـدي  . العيش خارجها  في المئة يفضلون     9يفضلون العيش فيها عن أي مكان آخر في العالم وفقط           

 في المئة من اإلسرائيليين استعدادهم إلظهار تفاخرهم القومي عن طريق رفع أعالم على بيـوتهم                83
  .أو سياراتهم

 في المئة ممن شاركوا في االستطالع إن إسرائيل دولة يطيب العيش فيها فيما رأى أكثر من                 74وقال  
 سـنة   55ة في إسرائيل هم ممن تجاوزت أعمارهم        واألكثر إحساساً بالسعاد  .  في المئة عكس ذلك    17

 في المئة هم ممن تتـراوح       50كما أن المجموعة األكبر بين السعداء تبلغ        . والمتدينين وسكان القدس  
  . عاما44ً-25أعمارهم بين 

 فـي   15.5في المكان الثاني بنسبة     (واألمر الذي يثير قلق اإلسرائيليين ليس الخطر النووي اإليراني          
واألقل خشية على   .  في المئة  17.9بنسبة  ) العنف، المخدرات والجريمة  (وإنما األمن الشخصي    ) المئة

)  في المئة  3فقط  (وال يبدو أن اإلسرائيليين يخشون من العزلة السياسية         . أمنهم الشخصي هم الحريديم   



  

  

 
 

  

            30ص                                     2484:                العدد27/4/2012 الجمعة :التاريخ

 12.9(د  واالقتصا)  في المئة  13.5(وحوادث الطرق   )  في المئة  14.9(ولكن األمن على الحدود مقلق      
فاإلسرائيلي يصنف نفسه أوالً كيهودي ثـم       ).  في المئة  12.1(ومظاهر الالسامية في العالم     ) في المئة 

  .وهذا يفسر االهتمام بالالسامية)  في المئة21 في المئة مقابل 65حوالي (كإسرائيلي 
  27/4/2012، السفير، بيروت

  
   باألرقام والمعلوماتالمصري قضية الغاز .58

هنالك اتفاقيتان تتعلقان بالغاز بين مصر وإسـرائيل، إحـداهما بـين            : أوال: ر مجلي  نظي - تل أبيب 
االتفاقيـة بـين    . حكومتي مصر وإسرائيل والثانية بين شركات عدة إسرائيلية ومـصرية وعالميـة           

تزود الغاز لشركة تـسويق     ) EGAS(الشركات تنص على أن شركة الغاز الحكومية المصرية إيغاز          
واالتفاقية بين  . ة خاصة بشراكة أميركية وعالمية، وفق شروط وأسعار تجارية محددة         وتوزيع إسرائيلي 

وقد تم توقيعها في سـنة      .  سنة 15الحكومتين تنص على تعهد الحكومتين بضمان تنفيذ االتفاقية طيلة          
2005.  
ه لـم يكـن     ، حيث إن  1979ال عالقة بين هذه االتفاقيات واتفاقية السالم ومالحقها الموقعة سنة           : ثانيا

ففي الملحق االقتصادي التفاقية السالم، يتحدثون عن تزويـد إسـرائيل بـالنفط             . هناك موضوع غاز  
، عندما تطور استخراج الغاز المصري، أبرمت الصفقة حول الغاز بشكل           2005وفي سنة   . المصري
ر ومن اللحظة األولى لتوقيع هذه االتفاقية، ظهرت معارضـة مـصرية لهـا بـسبب الـسع                . مستقل

. وبدأ حديث في مصر وإسرائيل، عن أموال دفعت من تحت الطاولـة بطريقـة الرشـوة               . الرخيص
، أن الشركة المـصرية     »يديعوت أحرونوت «وحسب مصدر في الشركة اإلسرائيلية، نشرت صحيفة        

وفـي سـنة    . تأثرت بهذه األجواء ولم تزود إسرائيل بما تعهدت به من الغاز وظلت تقلل في الكميات              
ي في زمن حكم الرئيس المصري السابق، حسني مبارك، طالبت الشركة المصرية بتعـديل              ، أ 2009

 دوالر للوحدة الحرارية    2.75وتم االتفاق على رفع هذه األسعار بالتدريج، من         . األسعار في االتفاقية  
  . دوالر4.5إلى 
م تستطع الشركة أن    بسبب هذه المصاعب ل   . الشركة اإلسرائيلية دخلت في مصاعب مالية داخلية      : ثالثا

وقد وجدت حجة لتبرير عدم الدفع بالتفجيرات       .  مليون دوالر  56تسدد ديونها للشركة المصرية بقيمة      
فقالت إن هذه التفجيرات تمت بسبب غياب األمن المـصري          ).  مرة 14(التي وقعت في أنبوب الغاز      

ين تنص على أن الخالفات بينهما      وألن االتفاقية بين الطرف   . وأنها تريد تعويضا عن ذلك    . وليس بسببها 
تسوى بالحوار والتفاهم المباشر أو بتدخل الحكومتين، وليس بالتحكيم أو القضاء، فقد رفعت الـشركة               

وراحـت تهـدد    .  مليـارات دوالر   8: والمبلغ الذي طلبته بدا خياليا    . اإلسرائيلية مطلبا بالتعويضات  
 مرة خالل سنة هو خلل كبير فـي  14ير أنبوب الغاز باللجوء إلى القضاء الدولي، بدافع الثقة بأن تفج       

وقد بدا واضحا أن هذا االدعـاء، الـذي    . العالقات االقتصادية العصرية يدل على غياب سيادة الدولة       
وسـيجعلها تتـدخل لوقـف ضـغوط     . يبدو مفهوما جدا في دول الغرب، سيحرج الحكومة المصرية  

  .وضوع الدفعالشركة المصرية على الشركة اإلسرائيلية في م
الشركة اإلسرائيلية تعاني من مصاعب مالية أصال، بعضها ناتج عن تفجير أنبوب الغـاز، إذ               : رابعا

إن قيمة أسهمها في البورصة قد انخفضت بشكل حاد، وقسم منها بسبب التنافس على تسويق الغاز في                 
فـي  ) والقبرصية واللبنانية (ية  إسرائيل، بعد أن تم اكتشاف حقول للغاز في المياه االقتصادية اإلسرائيل          
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بسبب هذه المصاعب لم تستطع الشركة اإلسرائيلية صـرف سـندات           . عمق البحر األبيض المتوسط   
، في موعدها المقرر هـذا      ) مليون دوالر  160( مليون شيكل    600القبض للجمهور اإلسرائيلي بقيمة     

سبوع الماضي، عقدت جلسة بين     وفي اليوم الذي انفجرت فيه األزمة مع الشركة المصرية األ         . الشهر
ممثلي الشركة وممثلي أصحاب السندات اإلسرائيليين، لالتفاق على إعادة جدولة هذا الـدين لـسنتين               

  .إضافيتين مقابل رفع الفائدة
وقال المحلـل االقتـصادي،     . وقد ربطت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية بين هذه الجلسة وتفجير األزمة         

ركة بتفجير األزمة جاء ليمارس ضغوطا على الحكومة اإلسـرائيلية لكـي            عوديد شاحر، إن قيام الش    
  .تتدخل إلنجاز اتفاق جديد مع أصحاب السندات، يكون مريحا للشركة

الشركة المصرية من جهتها، مسنودة بدعم من الحكومة المصرية والمجلس العسكري األعلى،            : خامسا
ائيلية، في خطوة تكتيكية للرد على خطوات الشركة        قررت تجميد اتفاق تزويد الغاز إلى الشركة اإلسر       

وقد حرصت القيادة المصرية على طمأنة الحكومة اإلسرائيلية بأنهـا خطـوة        . اإلسرائيلية في التحكيم  
. وقد قبلت الحكومة اإلسرائيلية هذا التفسير     . إجرائية ال تهدف إلى المساس باتفاقية السالم بين البلدين        

ء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بيانا واضحا في هذا الشأن جـاء فيـه أن              وأصدر مكتب رئيس الوزرا   
الحكومة اإلسرائيلية توصلت إلى تفاهم مع القيادة المصرية وأنه بعد الفحص مع القـاهرة تبـين أن                 «

المصريين لم يبطلوا اتفاقية البيع بل أوقفوها بشكل مؤقت، ولم يتخذوا قرارا سياسيا بهذا الـشأن ألن                 
تمسك باتفاقية السالم، وأن كل األمر هو خالف تجاري بين الـسلطات المـصرية والـشركة                مصر ت 

  .»اإلسرائيلية التي لم تدفع التزاماتها
في الوقت الذي أصر فيه الطرفان على أن الخالف تجاري وال يمـس باالتفاقيـة، أصـرت                 : سادسا

، فإن قرارا بتجميـد     »هآرتس«وحسب صحيفة   . أطراف من الجهتين على أن األمر ذو أبعاد سياسية        
اتفاقية الغاز ال يمكن أن يصدر عن شركة قطاع عام في مصر من دون موافقة المجلـس العـسكري          

ولكنها رفـضت الـدفاع عـن الـشركة         . والحكومة المصرية، وعليه فإنه موضوع سياسي بامتياز      
  .اإلسرائيلية وتصرفاتها

يد الخالف التجاري إلى خالف سياسي، توجـد        مثلما يوجد في مصر جهات كثيرة معنية بتصع       : سابعا
فهي تصر على ذلك وتحاول جر الحكومة جـرا إلـى   . في إسرائيل جهات كهذه، أولها الشركة نفسها  

  . صدام مع المصريين، حتى تخفض من التزاماتها المالية
وحسب الباحث االقتصادي، كوشيه غورالي، فإن الشركة اإلسرائيلية تعرف أن مصر تخـشى مـن               

ولـذلك فـإن تـدخل      . محكمة الدولية في جنيف، التي ستبت في القضية، وتخشى حتى من التحكيم           ال
  . الحكومة المصرية سيعجل بإيجاد حل

وقد برز  . وهناك قوى سياسية في اليمين اإلسرائيلي متحمسة لهذا التصعيد أكثر من الشركة التجارية            
. اليمينـي المتطـرف   » إسـرائيل بيتنـا    «بينها وزير الخارجية، أفيغدور ليبرمان، وهو رئيس حزب       

وليبرمان معروف بتقربه الكبير من رجال األعمال في إسرائيل والخارج، وهنالك ملف ضـده فـي                
ولكنـه  . النيابة اإلسرائيلية حول الحصول على دعم مالي سمين من رجل أعمال روسـي أو أكثـر               

  فقـد توجـه    . العالي في أسوان  معروف أيضا بمواقف عدائية من مصر وهدد ذات مرة بتدمير السد            
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ليبرمان برسالة رسمية إلى رئيس حكومته، بنيامين نتنياهو، يحذر فيها من أن األوضاع الداخلية فـي                
  .مصر تشكل مصدر خطر استراتيجي على إسرائيل أكثر من الملف اإليراني

  27/4/2012، الشرق األوسط، لندن
  

  نفجارالصهيونية بدأت اال- المصريةالعالقات: دراسة .59
الصهيونية العالقة بين الطرفين، مؤخرا، إلى كتلـة ملتهبـة          -حولت الحدود المصرية  :  خاص -المجد

تنتظر نذير انفجار قد ينهي اتفاق معاهدة السالم بين البلدين في حال استمرت التهديـدات والتراشـق                 
  .االعالمي المستمر حول منطقة شبه جزيرة سيناء

 بعـد  1979 مـارس    26التي تم توقيعها في     )  الصهيونية –المصرية  (م  ومن أبرز بنود معاهدة السال    
، اإليقاف التام لحالة الحرب الممتـدة منـذ الحـرب العربيـة             1978اتفاقية كامب ديفيد الموقعة في      

، واالنسحاب الكامل للقوات الصهيونية ومعداتها والمستوطنين الصهاينة من شبه          1948الصهيونية في   
  .1967في " األيام الستة"حتلتها دولة الكيان في حرب جزيرة سيناء التي ا

من خالل هذه الدراسة أن العديد من البنود التي تضمنتها اتفاقيات الـسالم  " المجد األمني"ويرى موقع   
  .بين البلدين قد انتهت أو بترت نسبيا

ي بشبه جزيرة سـيناء     ازدياد التهديدات من البلدين المستمرة حول الوضع الحال       " الطين بلة "وما يزيد   
منطقة خطيرة وتـستهدف    "التي تؤكد مصر أنّها منطقة مصرية باألساس، فيما ترى دولة الكيان فيها             

  ".أمن الكيان
  تهديد صهيوني

شبه جزيرة سـيناء    "، وإن   "سنضرب من يضربنا  "وقال رئيس الحكومة الصهيونية بنيامين نتنياهو إننا        
 بالتوصل إلى حلول ناجعة توقف الصواريخ التي تـسقط علـى       ، وتعهد "تحولت إلى قاعدة لإلرهابيين   

  .من سيناء من حين آلخر) األراضي المحتلة(
إن سيناء تحولت إلى قاعدة لإلرهاب ونحن نقيم جداراً أمنياً لكنه ال يوقف الصواريخ وسـنجد                "وقال  

  ". حال لذلك
آب الماضـي   /ء في أغسطس  وكانت مجموعة مسلحة قد عبرت الحدود المصرية الصهيونية عبر سينا         

ونفذت عملية أسفرت عن مصرع ثمانية صهاينة، فيما قتلت قوات أمن صهيونية خاصة خمسة مـن                
  .رجال الشرطة المصريين أثناء تعقبها المجموعة المسلحة إلى داخل األراضي المصرية

جانـب آالف   وازدادت العالقات تدهوراً بعد اقتحام مبنى السفارة الصهيونية بالقاهرة مـرتين مـن              
المصريين الغاضبين على خلفية مقتل الجنود المصريين، حيث أدى ذلك إلى رحيل طاقم السفارة من               

  .القاهرة
، لكن نـشاط    )ايالت االسرائيلي (ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن حادث إطالق صاروخ على منتجع            

ف من احتمـاالت تعـرض      المجموعات المسلحة الذي تدعيه دولة الكيان في تلك المنطقة يثير مخاو          
االستقرار األمني فيها إلى انتكاسة جديدة قد تعرض مستقبل السالم الموقع بين الكيان ومصر للخطر،               
خصوصا وأن األخيرة تمر بمرحلة إعادة ترتيب أوضاعها الداخلية قبيل إجـراء انتخابـات رئاسـية              

  .مبارك، وتشكيل أول حكومة منتخبة بعد سقوط نظام 2012أواخر شهر مايو 
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وهناك عدة تساؤالت مطروحة تعكس صعوبة اإلجابة عليها مدى انحدار العالقات بين البلدين وعـدم               
  .وضوح مستقبل هذه العالقات

هل الوضع في سيناء يتطلب أن تسعى الحكومة المصرية المقبلة لتعديل اتفاقية كامب ديفيد الموقعـة                
  ؟1979عام 

 سيناء خروج المنطقة عن السيطرة األمنية للقوات النظامية         هل يعكس تكرار هذه الهجمات انطالقا من      
  المصرية؟

وقال وزير الخارجية الصهيوني أفيجدور ليبرمان، في اجتماعات مغلقة، عقدت مؤخرا بمقر وزارته،             
  .من الملف النووي اإليراني) إلسرائيل(إن الشأن المصري حاليا مقلق أكثر 

  توعد مصري
المجلس األعلى للقوات المسلحة المصرية المشير حسين طنطـاوي بـالرد           وفي المقابل، توعد رئيس     

القاسي على أية دولة تعتدي على حدود مصر، قاصدا بذلك دولة الكيان التي صـعدت مـؤخرا مـن     
  .لهجتها وتصريحاتها اإلعالمية ضد مصر

بالد المحيطة بل   حدودنا ملتهبة بصفة مستمرة، لكن نحن ال نعتدي على أحد من ال           "وقال طنطاوي إن    
ندافع عن حدودنا، وإذا اقترب أحد من حدود مصر سنكسر قدمه، ويجب على قواتنا أن تكـون فـي                   

  ".حالة جاهزية مستمرة
وجاءت آخر التهديدات التي أطلقها عدد من القادة الصهاينة ضد مصر على خلفية قرارهـا بوقـف                 

  .تصدير الغاز الطبيعي إلى دولة الكيان األحد الماضي
أن التغيرات الجديدة في مصر تتجه نحو بداية جدية وخطيرة للعالقـات            " المجد األمني "عتقد موقع   وي

  .المصرية الصهيونية
ولم يذكر أي سياسي من التيار الرئيسي الذين ظهروا في مصر أنهم سيلغون معاهدة السالم مع دولة                 

السالم البارد مـع    (را ما يطلق عليه     الكيان، لكن النظام الجديد ينبئ بأن يتحول الوضع الذي كان كثي          
إلى وضع أكثر برودة، مما يعني تصاعد التوترات في منطقة حدودية حساسة فـي حالـة                ) إسرائيل

  .إساءة التعامل مع القضية
وبدأ الساسة الصهاينة يشعرون بالقلق من التغييرات السياسية التي تشهدها مصر وتصاعد االسالميين             

ا في االنتخابات البرلمانية ولهم مرشحون أقوياء في انتخابات الرئاسة التـي            الذين حققوا نجاحا ساحقً   
  . مايو أيار23تبدأ في 

ويتعهد اإلسالميون في السباق الرئاسي بمصر بعدم تكرار العالقات الدافئة التي كانـت تـربط بـين                 
  .مبارك ودولة الكيان

الذي صاحبه تفجير خط أنابيـب      )  سيناء الفراغ األمني في  (ومن أكبر مباعث القلق لدى دولة الكيان        
  .الغاز بشكل متتالي، حيث يرى الكيان أن األمن انهار في تلك المنطقة بعد سقوط مبارك

أن طبيعة العالقات بين البلدين ستتضح بشكل كامل عقب اختيار رئـيس            " المجد األمني "ويرى موقع   
  .الجمهورية المصرية

  26/4/2012، المجد االمني
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   الرئاسة المصريةوانتخابات "لإسرائي" .60
  عوني صادق

” اإلسـرائيلي “النقاب عن قيام وزيـر الخارجيـة        ) 22/4/2012(قبل أيام، كشفت صحيفة معاريف      
أفيغدور ليبرمان، بتوجيه رسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، اعتبر فيهـا أن األوضـاع فـي             

ألن الحديث يـدور    “ من النووي اإليراني،     أكثر” إسرائيل“مصر تشكل مصدر خطر استراتيجي على       
 39، ناهيك عن اتفاقية سالم معها ألكثـر مـن           ”إسرائيل“عن أكبر دولة عربية، لها أطول حدود مع         

التي تم حلها بعـد     (بإعادة بناء القيادة العسكرية     ” قرار سياسي شجاع  “وطالب ليبرمان باتخاذ    . ” عاماً
لسيناريوهات ” إسرائيلي“ ورصد الميزانيات الالزمة وتجهيز رد       في المنطقة الجنوبية،  ) اتفاقية السالم 

مستقبلة محتملة، مشيراً إلى أن الفرق السبع التي أدخلتها مصر لسيناء مؤخراً إلحكام سيطرتها علـى                
يـذكر أن الحكومـة     . (ال تقوم بعملها بصورة فعلية      ” خاليا اإلرهاب التابعة للقاعدة   “سيناء ومحاربة   

كانت قد وافقت مؤخراً على نشر سبع كتائب من قوات األمن المـصري فـي سـيناء                 ” اإلسرائيلية“
قواته على الحدود مع مصر، وزودها      ” اإلسرائيلي“وفي المقابل، عزز الجيش     . ” لضبط األمور فيها  “

 تحمل أجهزة رصد وإطالق نيران تلقائية، وذلك بذريعة إنذارات أمنية مـن نـشاط               -بمركبات هامر 
  ).في سيناء” يةإرهاب“لخاليا 

تحذيرات ومطالب ليبرمـان، نـشرت الـصحف        ” اإلسرائيلية“وفي اليوم الذي نشرت فيه الصحيفة       
المصرية خبراً يتعلق بقيام وفد عسكري أمريكي مصغر بتفقد المنطقة الجنوبية بين مـصر وقطـاع                

لـت مـصادر    وقا.  يناير المصرية    25غزة، في ثاني زيارة له لمحافظة شمال سيناء عقب انتفاضة           
أمنية مصرية، إن الوفد التابع للسفارة األمريكية في القاهرة قام بتفقد الحـدود الدوليـة بـين مـصر                  
وفلسطين، والقوات متعددة الجنسيات بمنطقة الجورة، واطلع على اإلجراءات المصرية المتبعة لضبط            

  ).22/4/2012 -الخليج (الحدود الدولية 
نيسان الجاري، واستقرت في مدينة أم الرشراش       / في مطلع إبريل  وكانت ثالثة صواريخ قد انطلقت،      

في حينه، ورداً على هذه العمليـة، هـدد رئـيس الـوزراء             . ، وأسفرت عن خسائر مادية      )إيالت(
، مشيراً إلى أن األجهـزة      ”باستهداف من وصفهم باإلرهابيين ومن يقف وراءهم      “نتنياهو  ” اإلسرائيلي“

 منذ فترة طويلة من تحول سيناء إلى منطقة انطالق لشن هجمـات علـى               تحذر” اإلسرائيلية“األمنية  
وبدوره، وصف وزير الحرب    . ، مؤكداً أن الحل ال يكمن في الجدار الذي يبنونه مع مصر             ”إسرائيل“

، ”ال حلول وسطاً في هذه القضية     “، منبهاً إلى أنه     ”خطرة“إيهود باراك حادثة إطالق الصواريخ بأنها       
وفي ما بدا كأنه توضيح     ” وضع األمني الميداني يفرض علينا نوعاً آخر من المواجهة        ال“وموضحاً أن   

اإلشكالية األساسية تتمثل في    “، أن   ”يديعوت أحرونوت “لتصريحات نتنياهو وباراك، أوضحت صحيفة      
كيفية الرد وإحباط إطالق الصواريخ وسائر العمليات العسكرية من سيناء من دون أن يؤدي ذلك إلى                

، مـشيرة، فـي     ”ر خطر في العالقات مع مصر، ومن دون تعريض معاهدة السالم معها للخطر            تدهو
ال ألنهم ال يريـدون، بـل   “وذلك ” إسرائيل“الوقت نفسه، إلى أن المصريين لن ينفذوا المهمة لحساب      

  .”القيام بالمهمة” اإلسرائيلي“األمر الذي يحتم على الجيش . . . ألنهم ال يستطيعون 
مقـاالً لمراسـلها    ) 9/4/2012 (-” هآرتس“(نيسان الجاري، نشرت صحيفة     / ع من إبريل  وفي التاس 

بعثت إلى  ” إسرائيل“والمعلق العسكري فيها، تسفي بارئيل، ذكر فيه، مستنداً إلى مصادر مصرية، أن             
حول مسؤوليته عما يجري في سيناء      ” مهددة”بل و ” شديدة اللهجة “المجلس العسكري المصري برسالة     
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ستـضطر  ” إسرائيل“حسب مصادر الصحيفة، فإن لغة الرسالة التحذيرية تضمنت تلميحاً إلى أن            و. 
  .”إسرائيلية“للعمل بنفسها في سيناء إذا ما استمرت الهجمات ضد أهداف 

، ما زاد مـن حالـة التـوتر    )إيالت(كل التطورات السالفة الذكر، وقعت بعد إطالق الصواريخ على       
حتى ما كـشفت عنـه      . ن مصر والكيان الصهيوني منذ تنحي حسني مبارك         السائدة في العالقات بي   

ولكـن  . ، وما نسب إلى ليبرمان، يمكن أن يكون قد وقع في تلك الفترة نفسها               ”اإلسرائيلية“الصحيفة  
لمـاذا يكـشف   : سواء صدرت أقوال ليبرمان في تلك الفترة، أو بعدها، فإن سؤاالً يضغط على الذهن     

  در، اآلن؟عنها، أو لماذا تص
عندما يفكر المرء في ما وفره نظام مبارك للكيان الصهيوني على مستويات األمن، والمال المخصص               
لميزانيات الجيش، وكذلك الوقت الكافي لتنفيذ مخططات التهويد واالستيطان فـي الـضفة الغربيـة،               

بنيامين بـن   ” مقولة“ى  والتالعب باألطراف الفلسطينية، عندما يفكر المرء في ذلك ال بد أن يفهم معن            
فمنذ اليوم الذي أعلن عن تنحي      . ”” إلسرائيل“ذخر وكنز   “أليعازر التي وصف فيها نظام مبارك بأنه        

، وكان هذا القلق يتزايد مع كل يوم ينفجر فيـه أنبـوب   ”اإلسرائيلية“مبارك، بدأ القلق يغشى القيادات     
، أو ينطلق فيـه صـاروخ علـى         ) مرة 14وقد حدث ذلك حتى اآلن      (” إسرائيل“الغاز المصري إلى    

، أو يندد فيه مصري     ”كامب ديفيد “ال يعرف مصدرها، أو يتحدث فيه مصري عن         ” إسرائيلية“أهداف  
  وما عالقة هذا كله بأقوال ليبرمان؟: وقد يسأل أحدهم. لحقوق الفلسطينيين ” إسرائيل“بانتهاك 

األخيرة، يمكن أن تكون تميهداً لعدوان      ” يليةاإلسرائ“إن هذه التصريحات والتلميحات، بل والتهديدات       
في سيناء، لكن األقـرب     ” إسرائيلية“جديد واسع على قطاع غزة، وقد تكون تمهيداً لعمليات عسكرية           

” هويـة “إلى الحقيقة هو أنها تأتي بمناسبة بدء حمالت انتخابات الرئاسة المصرية، واقتراب تحديـد               
الوفود العسكرية األمريكية   ” تفقد“ومعها  (يره من قادة الصهاينة،     وأقوال ليبرمان، وغ  . الرئيس الجديد   

باختـصار، هـذه    . الرئيس القادم   ” يكون عليه “، كلها لتذكير المجلس العسكري بما يجب أن         )للحدود
  .في انتخابات الرئاسة المصرية” المشاركة اإلسرائيلية“األقوال هي 

  27/4/2012، الخليج، الشارقة
  

  !والخطاب التشرشلي... حربائية نتنياهو .61
  أسعد عبد الرحمن. د

. نتنياهو قومي يميني، رافض للحقوق الوطنية الفلسطينية، ورجعي متشبث للغاية بالوضـع الـراهن             "
            لديه نظـرة   . وألن القومية فيها نزعة متأصلة للتوجه نحو التطرف، فإن نوعية نتنياهو ليست استثناء

صوص تاريخ دولته، وهو مدفوع بعدم الثقة واالحتقار، إن لـم           انتقائية واعتقاد ذاتي بأنه على حق بخ      
وهذا العداء هو الخيط المركـزي الـذي        . يكن الحقد المباشر، تجاه العرب عامة والفلسطينيين خاصة       
ما سبق، خالصة ما يراه، بشأن نتنياهو،       ". يجري في خطاباته العلنية وكتبه وسياساته كرئيس للوزراء       

 أستاذ العالقات الدولية في جامعة أكسفورد، الذي أضاف في مقالة لـه قبيـل               "آفي شليم "البروفيسور  
وهو يرى عالقات   . نتنياهو ال يؤمن بالتعايش السلمي    : "اللقاء األخير بين نتنياهو وأوباما في واشنطن      

وهو . إسرائيل مع العالم العربي على أنها صراع دائم، وكفاح ال ينتهي بين قوى النور وقوى الظالم               
  ".تقد أن االستبداد والعنف واإلرهاب هي الحقائق الثابتة في الحياة السياسية لكل الدول العربيةيع
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اليوم، بعد انهيار عملية التسوية، واشتداد قوة الدعوة إلى محاربة إيران، لم يعد نتنياهو يتـردد فـي                  
ان الحرب العالميـة    تشبيه وضع إسرائيل في المحيط العربي المعادي لها بوضع اليهود في أوروبا إب            

، التـي  "هـآرتس "مما جعل افتتاحية " آيباك"وقد تجلى هذا األمر في خطابه األخير في مؤتمر    . الثانية
لم يتردد نتنياهو في أن يشبه بفظاظة إسرائيل اليوم بوضع يهود           : "، تقول "القتل والموت "حملت عنوان   

 يحبها، امتشق صوراً لرسائل يفهـم منهـا         ولتتبيل خطابه بإحدى تلك الحيل التي     . أوروبا في الكارثة  
ولغرض . تشابه بين تريث أوباما في الهجوم على إيران ورفض روزفلت قصف سكة حديد أوشفتس             

القتل والموت، التهديد والقـسم،     : انتزاع هتافات مستمعيه األميركيين، فإن كل الوسائل لديه مشروعة        
طلـب  : الذي أراد تحقيقه هذه المرة غيـر التـصفيق        ليس واضحاً ما    . التحذير والتوبيخ للعالم بأكمله   

الرحمة؟ تعذيب ضمير العالم مسبقاً؟ زرع الرعب فيه نفسه، أم ربما إضرام نار الخيـال التـشرشلي                 
  ".تعميق اإلحساس بالضحية: الذي يعيش فيه؟ شيء واحد واضح

ـ        ماال تالعبيـاً وغوغائيـاً،     استع" المحرقة اليهودية "وفي السياق ذاته، وبشأن تكرار استعمال نتنياهو ل
نتنياهو ليس األول بين رؤساء     "، إن   "الفرق بين بن غوريون ونتنياهو    "في مقال بعنوان    " كوهين"يقول  

حكومة إسرائيل الذي يستعمل المحرقة مبتذالً إياها لحاجات سياسية، فقد فعل هذا بيجن قبله وبـصور                
فأوالً جرب هذان االثنان، باعتبارهما     . نتنياهوكثيرة، لكن الفرق عظيم بين بن غوريون وبيجن وبين          

وكانت المخاوف من المحرقة عنـدهما مخـاوف        . زعيمين يهوديين في فترة المحرقة، العجز الشامل      
وثانياً، استعمل بن غوريون    . ولم يجرب نتنياهو، منذ أصبح زعيماً، الشعور بالعجز اليهودي        . حقيقية

در ال يستهان به، استعملوا المحرقة من أجل أن يقسموا أن مـا             وليفي أشكول وغولدا مئير أيضاً، وبق     
وقد تناول الثالثة جميعاً، كل واحد بأسلوبه، تلك المحرقة لتسويغ العمل المقـدس فـي               . كان لن يكون  

شـاهد  "فـي مقـال بعنـوان       " عكيفا الدار "ويقول  ". لكن نتنياهو حصل على ديمونة جاهزة     . ديمونة
الكارثة تنجح في التأثير علـى      . سياسياً محبوباً وال حتى صاحب قرار متميز      نتنياهو ليس   ": "واستهتر
أفكار عـن   . تداعٍ فكري مع الكارثة يساعد على هضم مظالم االحتالل ويزيد التأييد إلسرائيل           . اليهود

أوشفتس تشوش صور جثث األطفال الفلسطينيين الذين قتلوا في قصف سالح الجو اليهـودي علـى                
  ."هذا عملي. غزة
، )فالديمير بوتين ونتنيـاهو   " (بوتينياهو اإلسرائيلي "مقاالً بعنوان   " هآرتس"فكتب في   " عنار شيلو "أما  

سيكون نتنياهو رئيس الحكومة التالي رغم االغتيال المركز لكل مسيرة أو أفـق سياسـي،               : "قال فيه 
 نتنياهو هو مـساوؤه     إن سر نجاح  . ورغم االحتجاج االجتماعي الواسع جداً الذي يخالف كل ما يمثله         

إن حب الجمهور لنتنياهو حب نرجـسي، فـنحن الـذين           . إنه ينتخب ال لمزاياه بل لمساوئه     . خاصة
. نتنياهو حرباء يتلون بلون المحـيط     . تنعكس صورتنا في المستنقع العكر ونرى أنفسنا وننتخب أنفسنا        

 مراسـم تبـديل رئـيس       فهو فارس سلطة القانون في    . وهو يجسد دور عدة أشخاص في الوقت نفسه       
وهناك نتنياهو خطبة بـار     . المحكمة العليا، وهو التهديد األكبر لسلطة القانون بسلوكه وسلوك ائتالفه         

ايالن وتجميد المستوطنات، وهناك نتنياهو المؤمن بأنه ال يوجد من يتحدث معـه والـذي ال يـؤمن                  
فميزته الكبـرى، عـن سـائر       . هوسؤال من هو نتنياهو الحقيقي ال معنى ل       . بالتخلي عن شبر أرض   

إن نتنياهو يضرب وتـر صـلفنا مـن جهـة           . ساستنا جميعاً، هي أنه ال يوجد أصالً نتنياهو حقيقي        
ومخاوفنا من جهة أخرى كما لم يفعل أي سياسي في إسرائيل قط، وليس صدفة أنه يكثر من استخدام                  
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عرفنا بأننا ضـحايا وتعيـد إلينـا        فالمحرقة هي الخوف األعظم وإشارته إلى محرقة ثانية تُ        . المحرقة
  ".الشعور بالحق الذي فقدناه، فلو لم توجد إيران لوجب إيجادها

هل نتنياهو، كما تظهر شخـصيته هـو رئـيس    ": "يديعوت أحرونوت"في " ناحوم بارنياع"لقد تساءل  
وقد جـاء   . "الحكومة الذي يسلمه اإلسرائيليون صالحية اتخاذ القرار أن تهاجم إسرائيل إيران أم ال؟            

االئتالف الحكومي الذي يقوده نتنياهو هو اليمين األكثر        : "الذي كتب " شليم"الرد على هذا السؤال من      
التركيبـة  . عدوانية، واألشد تصلباً من الناحية الدبلوماسية، واألوضح عنصريةً في تاريخ إسـرائيل           

وهـي  . ل السالم مع الفلسطينيين   األيديولوجية لهذه الحكومة االئتالفية تتناقض مع صفقة األرض مقاب        
والحكومة منتخبـة   . حكومة قوميين متطرفين هدفهم هو حدود إسرائيل الكبرى بشكل أحادي الجانب          

ديموقراطياً، لكنها مهددة، من خالل وضعها القومية فوق األخالق والشرعية الدولية واعتمادها علـى              
نتنياهو ليس صانع سـالم، بـل       . الفاشيةالقوة العسكرية إلخضاع شعب آخر، مهددة باالنجراف نحو         

". إنه من حول ما يسمى بعملية السالم إلى ممارسات عبثية         . سارق أراض يتجاهل حقوق الفلسطينيين    
التخوف الذي تقشعر له األبدان هو أنه في يوم ما سنكتشف جميعاً            : "قائلة" هآرتس"ومن جانبها، تختم    

أننا تحولنا إلى رهائن لخطاب تـشرشلي، دون  -فات األوان بمن فينا نتنياهو نفسه، بعد أن يكون قد      -
  ".انتصار تشرشلي

  27/4/2012، االتحاد، ابوظبي
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