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  "إسرائيل"علينا االستعداد ليوم زوال  :ضاوي القرالشيخ .1
 البشرى بزوال ، رئيس االتحاد العالمي لعلماء المسلمين، يوسف القرضاوي.جدد العالمة د: الدوحة

 ،سيزول اإلسرائيليون حتماً: " وعودة القدس والمسجد األقصى للعرب والمسلمين، قائالً"إسرائيل"
وحث المسلمين في خطبة الجمعة أمس بجامع عمر ". لمرصادويخرجون من فلسطين ونحن لهذا اليوم با
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 باحتفال اإلسرائيليين ، مذكراً"إسرائيل"، على االستعداد لزوال  بالعاصمة القطرية الدوحةبن الخطاب
  .، وما يواكبه من استرجاع الفلسطينيين لذكريات النكبة األليمة"دولة إسرائيل" سنة على قيام 64بمرور 

 أن كل من قضية القدس وفكرة الدولتين أصبحت مهددة، وحذر من مخاطر ،ضاويوذكر الشيخ القر
ضدنا " الذي يبنى مدنا وأجزاء من مدن كل يوم على أرض فلسطين ،التوسع واالستيطان اإلسرائيلي

 أسوة ،"الغول المفترس"دعا إلى موقف عربي متكاتف ومساند للفلسطينيين في مواجهة و". ورغم أنوفنا
  . ود في الشرق والغرب مع إسرائيل ومناصرتها بكل قوةبوقوف اليه

  28/4/2012الشرق، الدوحة، 
  

   أي اتفاق سالم قبل إطالق سراح جميع األسرى البواسللن نوقع : عباس .2
وجه الرئيس محمود عباس تحية إجالل وإكبار إلى كافة األسرى والمعتقلين في سجون االحتالل : رام اهللا

وطالب . عتزازه بنضاالتهم المستمرة من اجل انتزاع حريتهم وحرية شعبهماإلسرائيلي معرباً عن ا
سيادته باإلفراج الفوري عن كافة األسرى وخاصة الذين اعتقلوا قبل اتفاق أوسلو والمرضى واألسيرات 
واألطفال، مؤكداً أن قضية األسرى هي على رأس أولويات القيادة، وان أي اتفاق سالم لن يوقع قبل 

  .اح جميع األسرى البواسلإطالق سر
المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لمعاملة األسرى الفلسطينيين كأسرى ' أبو مازن'ودعا الرئيس 

حرب وفق اتفاقية جنيف ووفق القانون الدولي واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان كخطوة أولى على 
  .طريق نيلهم حريتهم

يل بجميع االتفاقات الموقعة مع الحكومة اإلسرائيلية وخاصة وشدد سيادته على ضرورة إلزام إسرائ
  .االتفاقات السابقة في  شرم الشيخ وواي ريفر والتفاهمات مع رئيس الحكومة السابق اولمرت 

وأكد الرئيس محمود عباس ضرورة الحفاظ على وحدة الحركة األسيرة حتى تستطيع الصمود في 
ى أبناء أعزاء، وان التضامن معهم سوف يستمر من خالل مواجهة التحديات، معتبرا كافة األسر

استمرار االعتصامات وسيبقى موضوعا رئيسياً للقيادة الفلسطينية من خالل استمرار مطالبتها اسرائيل 
والمجتمع الدولي باطالق سراحهم ونيلهم حريتهم على طريق تحقيق امال شعبنا الفلسطيني في اقامة 

  .لة وعاصمتها القدس الشريفدولتنا الفلسطينية المستق
  27/4/2012، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
  هنية يدعو مصر الستكمال شروط صفقة األسرى .3

رئيس الوزراء إسماعيل ، أن يوسف أبو وطفة عن مراسلها، 27/4/2012، فلسطين أون الينذكرت 
 إلى استكمال شروط الصفقة التي ،"حراروفاء األ "ىهنية دعا، الوسيط المصري في صفقة تبادل األسر

  . تشرين أول الماضي /وقعت برعاية بين كتائب القسام واالحتالل اإلسرائيلي في أكتوبر
، في المسجد العمري بغزة على وقوف الشعب الفلسطيني 2012-4-27وأكد هنية خالل خطبة الجمعة 

ة اإلضراب عن الطعام التي يخوضها  في معرك،بكافة مستوياته وأطيافه خلف األسرى الفلسطينيين
  . األسرى منذ قرابة األسبوعين

 أن األسرى والحركة األسيرة فكرت بالقيام باإلضراب الجماعي عن الطعام منذ أوائل العام ،ونوه هنية
  . لكن بعض الظروف حالت دون تنفيذه وجرى تأجيله إلى العام الجاري ،2010
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ديدة التي يقودها أبطال فلسطين من قالع األسر ساحات اليوم نحن في مواجهة ج" :وأضاف هنية
 وحولوها ،الصمود، تلك التي أراد االحتالل اإلسرائيلي أن يجعلها مقابر لألحياء وتغيباً لهؤالء القادة

بصمودهم وعزمهم وإرادتهم إلى قالع تخرج القادة األبطال ومدارس تعلم األجيال الصمود والثبات 
  ". والمقاومة
ي حقوقهم ن وتب،إننا اليوم أمام االختبار الحقيقي في اسناد أبطالنا وأسرانا وأسيراتنا" :يس الوزراءوتابع رئ

  ". ومطالبهم في الدفاع عن حريتهم ومطالبهم، إننا أمام مفترق طريق في قضية األسرى والمعتقلين
 وبعد مفاوضات ،ويلولفت إلى أن األسرى لم يشرعوا في تنفيذ إضرابهم إال بعد تفكير عميق ونقاش ط

مع إدارة السجون والمعتقالت اإلسرائيلية، مبيناً أن األمور وصلت داخل السجون إلى حد ال يطاق نتيجة 
  .استمرار االستهتار بأبسط مبادي وحقوق االنسان

 بأن  المصريةنذكر اإلخوة في جهاز المخابرات«: هنية قال، أن 28/4/2012، البيان، دبيونشرت 
هناك حقوقاً والتزامات على االحتالل، في مقدمتها إنهاء العزل والزيارات والعيش الكريم هناك مطالب و

وإيقاف كل ما يمس األسير وكرامته وإلغاء ما يسمى قانون شاليط وعودة األسرى إلى ما كانوا عليه قبل 
  .»كان هذا جزءاً من االتفاق.. شاليط،

 الجماهير الفلسطينية في ا دع، أن هنيةامد جادح، عن مراسلها 28/4/2012، الغد، عّمانوأضافت 
لزيارة أهالي األسرى ومؤازرتهم في زيارات تضامنية للتأكيد على أن , كافة المناطق في غزة والضفة

ودعا هنية الثورات العربية بأن يجعلوا قضية األسرى حاضرة خاصة في ميدان  .الجرح واأللم واحد
ة، كما طالب ابناء الجالية الفلسطينية والعربية في العواصم التحرير في العاصمة المصرية القاهر

  .األوروبية بأن يجعلوا قضية األسرى في كل نشاط سياسي
إنا لنرى بوراق النصر لكم أيها األبطال وبشائر التحرير قادمة بإذن اهللا، "وخاطب هنية األسرى بقوله  

  ".وا بإذن اهللا، ولن تكسر إرادتكموإنا لنرى أن النصر في هذه المعركة هو حليفكم، لن تهزم
نعلن أننا نقف خلف مطالب األسرى وسنبقى في : "قال، أن هنية 28/4/2012، األيام، رام اهللاوأوردت 

، "الميدان بل وعلى كل الصعد ولن نتخلى عن هذا الواجب الشرعي واألخالقي والوطني واإلنساني
  .عركةمشدداً على وحدة الحركة األسيرة لالنتصار في الم

  
  قتل الفلسطينيين ويهّود الضفة  منظمة التحرير تدين كتاباً إسرائيلياً يحّرض على .4

صائب عريقات،عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، نشر إسرائيل كتابا . أدان د: القدس
طينيين من يعتبر الضفة الغربية المحتلة جزءا من إسرائيل، ويحّرض على العنف ضد المدنيين الفلس

  .خالل تشجيع اإلسرائيليين على حمل السالح داخل األرض الفلسطينية المحتلة
وزارة الدفاع اإلسرائيلية تقول لمواطنيها أن يحملوا السالح أثناء : وقال عريقات في بيان صحافي

 مفضوح هذا تحريض"تجوالهم في الضفة الغربية المحتلة وقرب التجمعات السكانية الفلسطينية، مؤكدا أن
على العنف ضد الفلسطينيين يعكس السياسة والعقلية الرسمية في إسرائيل، وينبغي أن يكون مصدر قلق 

  ".للمجتمع الدولي
من خالل إصدار كتاب عن مسارات ودروب التنزه في إسرائيل يضم ما ال يقل "وأكد عريقات على أنه 

لدفاع اإلسرائيلية عن األجندة الحقيقية لهذه  موقعا في األرض الفلسطينية المحتلة، تكشف وزارة ا50عن 



  

  

 
 

  

            6ص                                     2485:                العدد28/4/2012 السبت :التاريخ

يذكر الكتاب  ".ال شيء سوى االزدراء اتجاه القانون الدولي واإلجماع الدولي على حل الدولتين: الحكومة
  .أيضا زيف أسماء قرى ومناطق فلسطينية من خالل منحها أسماء إسرائيلية

  28/4/2012، األيام، رام اهللا
  

   توسيع نطاق التضامن مع األسرىمنظمة التحرير تدعو الى .5
دعت دائرة العالقات العربية في منظمة التحرير الفلسطينية الى توسيع نطاق التضامن مع : رام اهللا

  .األسرى والتفاعل الكبير مع الحركة األسيرة التي تحتاج الى دعم ومساندة شعبنا بكل فئاته
عة في الفعاليات التضامنية مع األسرى سيكون وأكدت الدائرة في بيان اصدرته امس ان المشاركة الواس

لها التأثير المباشر على مطالب الحركة األسيرة وسيساهم في ازدياد عزلة اسرائيل على كافة الصعد 
وأشادت الدائرة بتضحيات األسرى في سبيل اقامة الدولة الفلسطينية ووصفتهم  .الدولية والمحلية والعالمية

  .بمشاعل فلسطين
  28/4/2012، ديدة، رام اهللالحياة الج

  
 االنتخابات بعد حكومة التوافق": فلسطين"الحية لـخليل  .6

خليل الحية، أن .د" حماس"أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية : أدهم الشريف-غزة
ل، مجدداً المصالحة الفلسطينية تراوح مكانها، معتبراً أن تقدمها مرتبط بعالقة سلطة رام اهللا مع االحتال

 . التأكيد على جاهزية حركته لتطبيق اتفاق القاهرة وإعالن الدوحة
لن تقبل إجراء االنتخابات الرئاسية " حماس"، على أن حركة "فلسطين"وشدد الحية في حوار مع 

المقرر أن يشكلها رئيس السلطة محمود عباس، بحسب ما اتفق " التوافق"والبرلمانية قبل تشكيل حكومة 
إن المصالحة تراوح مكانها بسبب الشروط التي تضعها حركة : "وقال الحية. ي إعالن الدوحةعليه ف

 ". وعباس والتي أثرت على المضي نحو تشكيل الحكومة وتنفيذ ملفات المصالحة" فتح"
إن : عزام األحمد، التي قال فيها" فتح"ورد الحية على تصريحات عضو اللجنة المركزية لحركة 

على " فتح"عودتنا حركة : "، قائالً"منقطعة منذ أكثر من شهرين بقرار من غزة" حماس"مع االتصاالت "
 ". االتصاالت بين فتح وحماس لم تنقطع في غزة أو الضفة الغربية أو الخارج(...) قول غير الواقع

 تسميم تريد"ونبه إلى وجود محاوالت لدفع عجلة المصالحة إلى األمام، لكنه أشار إلى أن أطرافاً 
األجواء، وإحباط الشارع الفلسطيني من المصالحة، والبحث عن أسباب تعلق عليها أسباب فشل 

 ". المصالحة
تعرقل إتمام المصالحة، إذ بين أن عباس اشترط بعد إعالن الدوحة أن " بوضع شروط"واتهم الحية عباس 

 تحمل المسؤولية ووضع عقبات تهرباً من"تكون االنتخابات قبل تشكيل الحكومة، وهو ما عده الحية 
بأمانة دون وضع شروط تعجيزية "وطالب عباس بتنفيذ اتفاق القاهرة وإعالن الدوحة ". تشكيل الحكومة
 ". الحكومة هي النقطة األولى للمصالحة: "واستدرك الحية". أمام االتفاقات

ف الفلسطيني وخصوصاً وبشأن زيارة مشعل إلى العاصمة المصرية القاهرة، أمس، أكد الحية أن المل
، مشيراً إلى أن الوفد سيناقش أيضاً "حماس"ملف المصالحة، سيكون على سلم أولويات جدول أعمال وفد 

 . قضايا األمة المرتبطة مباشرة بقضية فلسطين
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وحول األنباء التي تتحدث عن ترتيبات لعقد لقاء بين مشعل وعباس في القاهرة، نفى الحية علمه بأي 
ليس لدي أي معلومات، ولكن نحن ال نبحث عن لقاءات بقدر ما نبحث عن نتيجة لهذه : "قالترتيبات، و

 ". اللقاءات وتطبيق ما يتم االتفاق عليه
العبرية، التي أشارت فيها إلى أن رئيس الوزراء إسماعيل هنية، " هآرتس"ونفى الحية ادعاءات صحيفة 

، 2004عبد العزيز الرنتيسي الذي اغتيل في عام .في غزة د" حماس"أصبح خليفة للقائد العام لحركة 
نحن نجري االنتخابات بعيداً عن : "وتابع القول". إن هذه تكهنات وتصريحات عارية عن الصحة"وقال 

 ". وسائل اإلعالم، وهو استحقاق تنظيمي ودستوري داخل الحركة
 العام في غزة بعد اغتيال  تعمل بقرار عدم اإلفصاح عن قائدها- بحسب الحية-وما زالت حركة حماس

 . الشيخ أحمد ياسين، والرنتيسي، تماشياً مع متطلبات المرحلة ومقتضيات المصلحة
إن هذا هدف نسعى لتحقيقه للتوحد : "، قال"الجهاد اإلسالمي"و" حماس"وفي قضية االندماج بين حركتي 

ا نؤمن بوحدة الفكر، ووحدة مع كل أجنحة العمل السياسي والوطني الفلسطيني والعمل اإلسالمي ألنن
 ". ما زالت الخطوات تسير بشكل معقول في هذا االتجاه:"وأضاف ". المصير

أن االحتالل اإلسرائيلي ال يحترم حقوقاً أو قيماً وال مواثيق أو " حماس"وفي سياق آخر، أكد القيادي في 
 . ية في الضفة الغربية المحتلةبناء ثالث بؤر استيطان) إسرائيل(قوانين، وذلك في تعقيبه على شرعنة 

أسلوب آلية التفاوض الفلسطينية الصهيونية بكل الملفات لألسف لم يكن على قدر المسؤولية : "وقال
 ". الوطنية، أو بحجم القضية الفلسطينية

إن مسيرة التسوية تعرضت لضربات قاتلة، ونأمل من السلطة وعباس : "، قال"التسوية"وفيما يتعلق بـ
 ". ال يحاولوا إحياء الموات، ألن االحتالل ال يؤمن بحقوق الفلسطينيينوفتح أن 

 .فلسطينية ودولية
  27/4/2012، فلسطين أون الين

  
  القادم الفلسطينيةالتوجه لألمم المتحدة خيار القيادة: نايف حواتمة .7

 القيادة الفلسطينية  اكد نايف حواتمة األمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين انه لدى: بيت لحم
نية العادة تفعيل المشروع الذي تقدمت به الى الجمعية العامة لالمم المتحدة للحصول على اعتراف بدولة 

 . وعاصمتها القدس الشريف1967فلسطينية كاملة العضوية بحدود الرابع من حزيران لعام 
ان، ان طريق دولة فلسطينية من العاصمة االردنية عم" معا"واوضح حواتمة في حديث لغرفة تحرير 

كاملة في مجلس االمن مغلق امامنا نتيجة عدم اكتمال عدد الدول المؤيدة لفلسطين وفي حال اكتملت 
في حال تقدمت " الفيتو"سيصبح امامنا عائقا اسمه امريكا والتي اعلنت موقفها بالرفض وانها ستستخدم 

 .حدةفلسطين للحصول على طلب عضوية كاملة في االمم المت
ال يمكننا االنتظار اكثر من ذلك لنصبح دولة كاملة العضوية، وهناك توجه لدى القيادة في حال "وأضاف 

تقديم طلب للحصول على دولة بصفة مراقب في االمم المتحدة مثل " دولة كاملة العضوية"عدم قبولنا 
 .ولالفاتيكان، ومع مرور الوقت سنحصل على دولة كاملة العضوية مثل باقي الد

 مؤسسة دولية والحوار الذي يدور يؤشر على امكانية 16واكد ان الدولة المراقب تكون عضوا كامال في 
 .تحقيق ذلك وسنبلور القضية ليصبح ممكنا تقديمها للجمعية العامة
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على حدود الرابع من حزيران " دولة ناقص"بموجب القرار تكون فلسطين عضوا بصفة "واوضح 
يف وتمتلك كافة الحقوق ما عدا حق التصويت، وسيصبح بذلك مرجعية وعاصمتها القدس الشر

 ". عاما دون نتيجة20للمفاوضات الفلسطينية التي استمرت طوال 
وبشأن موضوع المصالحة الفلسطينية، فقد حمل حواتمة المسؤولية عن تعثر جهود المصالحة الى حركة 

والشروط " الذي ولد كل المتاعب"ق الدوحة حماس نتيجة رفض بعض قياداتها بالخارج والداخل التفا
 بالقاهرة والذي تم التوافق عليه من كافة 2011أيار / المتواصلة، مطالبا بالعودة الى تنفيذ اتفاق مايو

اتمنى واعتقد ان يتم تطبيق المصالحة الفلسطينية بسقف عام " وقال حواتمة  .الفصائل الفلسطينية
2012." 

اننا كفلسطينيين في مخيمات سوريا ال نريد العودة لمأساة : ين في سوريا، قالوبشأن الالجئين الفلسطيني
جديدة كما حدث في الكويت بعد غزو صدام فنحن لم ننحاز لطرف على حساب االخر ما يهمنا كاحزاب 

 .سياسية المحافظة على ابناء شعبنا، حيث بلورنا سياسة فلسطينية مشتركة تنص على عدم االنحياز
  26/4/2012،  اإلخباريةوكالة معاً

  
  لمبادلتهم بسجناء فلسطينيينإسرائيليينقادة في غزة يدعون الى خطف  .8

دعا قادة اسالميون في قطاع غزة يوم الجمعة المسلحين الى خطف اسرائيليين :  نضال المغربي-غزة 
 .االسرائيليةواستخدامهم كوسيلة للتفاوض لتأمين اطالق سراح االف السجناء الفلسطينيين في السجون 

وأكد اسماعيل هنية زعيم حركة حماس في غزة ان الجماعات المسلحة الفلسطينية لن تتخلى ابدا عن 
وقال ان صفقة التبادل كانت رسالة السرائيل تقول ان المقاومة والشعب الفلسطيني  .السجناء الفلسطينيين

 بديل عن الفوز في المعركة واضاف انه ال .سيتبعون كل طريق صعب من أجل اطالق سراح سجنائهم
  .من اجل تحرير السجناء

وقال خالد البطش العضو البارز في جماعة الجهاد االسالمي للحشود ان عليهم ان يبذلوا اقصى جهد 
وقال ان على كل  .للحصول على سجناء اسرائيليين في ايديهم من اجل تأمين حرية السجناء الفلسطينيين

  . الطريق الوحيد لتحرير السجناء هو التبادل رأسا برأس وحرية بحريةالجماعات المسلحة ان تعلم ان
وشهدت مظاهرة اليوم الجمعة مشاركة متظاهرين يرفعون االعالم الخضراء والسوداء وهي اعالم 
حماس والجهاد االسالمي في عالمة على التقارب بين الفصيلين اللذين يتشاركان نفس الفكر االسالمي 

 .ر اسرائيلويدعوان الى تدمي
  27/4/2012، وكالة رويترز لألنباء

  
 ال رهان إال على القوة والمقاومة لتحرير األسرى: حماس .9

على حق الشعب " حماس"أكدت اللجنة العليا لنصرة األسرى في حركة المقاومة اإلسالمية : غزة
حتالل الفلسطيني الطبيعي في ممارسة كل الوسائل من أجل إنهاء معاناة األسرى في سجون اال

اإلسرائيلي، محذرة تل أبيب من مغبة االستمرار في انتهاكاته تجاه األسرى، محملة إياه المسؤولية الكاملة 
 ".التمادي الخطير"عن تداعيات هذا 

ندعو شعبنا الفلسطيني المجاهد بكل : "نسخة عنه" قدس برس"وقالت اللجنة، في بيان صادر عنها، تلقت 
التوحد خلف خيار المقاومة بكافة أشكالها وعلى رأسها المقاومة المسلحة من قواه وفصائل المقاومة إلى 
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أجل كسر كل معادالت االحتالل التي يفرضها على شعبنا الفلسطيني وفي تعامله مع أسرانا األبطال، فال 
 ".رهان إال على القوة والصمود والمقاومة سبيال وحيدا من أجل تحقيق هذا الهدف

تشكيل أكبر حالة إسناد "عربية واإلسالمية وقياداتها وعلمائها إلى اإلسراع في ودعت شعوب األمة ال
كما دعت كل المنظمات الحقوقية واإلنسانية في ". ألسرانا البواسل وقضيتهم العادلة حتى نيل حريتهم

 الكبير التعامل بكل جدية ومسؤولية مع هذا الحراك الفلسطيني اإلنساني"العالم وكافة وسائل اإلعالم إلى 
لدعم هذه القضية العادلة والعمل على فضح جرائم االحتالل المستمرة بحق األسرى وأهلهم وذويهم 

 ".والتركيز على مطالبهم وحقوقهم اإلنسانية العادلة
للتفاعل مع جميع النشاطات والفعاليات "ووجهت اللجنة العليا لنصرة األسرى جماهير الشعب الفلسطيني 

، كما دعت للمشاركة بكل فعالية في المسيرة المركزية "العليا لنصرة األسرىالصادرة عن اللجنة 
 ".الضخمة في مدينة غزة والتي ستنطلق اليوم بعد صالة الجمعة

  27/4/2012قدس برس، 
  

  لتنفيذ المصالحة بين فتح وحماس " عاجلة"الوادية ينشر مبادرة  .10
تقلة في قطاع غزة والضفة الغربية والشتات أجرت قيادة تجمع الشخصيات الفلسطينية المس: رام اهللا

اتصاالت ومشاورات للتضامن مع األسرى المضربين عن الطعام في سجون االحتالل اإلسرائيلي، 
بالتزامن مع لقاءات واتصاالت مع أعضاء لجنة االنتخابات المركزية في الضفة الغربية وقطاع غزة، 

 من األخوة في القيادة المصرية الراعي األساسي لبدء تفعيل ملف المصالحة بأسرع وقت ممكن بدعم
  .لمراحل الحوار الوطني

نسخة عنه، " قدس برس"وأكد ياسر الوادية رئيس تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة، في بيان تلقت 
األولى من نوعها وتأتي في إطار الحفاظ على الحقوق الوطنية الفلسطينية والعمل على "أن المبادرة تعتبر 

لتطبيق الفوري لملف المصالحة الوطنية وفاء لدماء الشهداء ومعاناة األسرى المضربين عن الطعام ا
  ".ودعما لكل الجرحى

وذكر الوادية أن المبادرة تنص على أن تبدأ لجنة االنتخابات المركزية في جميع محافظات والدوائر في 
 لمدة ال تزيد عن شهر 2012 مايو 15 قطاع غزة والضفة الغربية بتحديث سجالت الناخبين من تاريخ

، ويبدأ الرئيس محمود عباس 2011من هذا التاريخ استكماال لتنفيذ اتفاق القاهرة الموقع في مايو 
  .بالمشاورات الفورية لتشكيل حكومة اإلنقاذ الوطني تطبيقا إلعالن الدوحة

جالت الناخبين تنتظر القرار بعد أن تعلن لجنة االنتخابات المركزية انتهائها من تحديث س"ويضيف 
السياسي إلعالن تاريخ بدء العملية االنتخابية، ويعقد اجتماع وطني شامل لتحديد تاريخ بدء عملية 

  ".االنتخابات للرئاسة والمجلس التشريعي والمجلس الوطني
لسطينية التزام جميع األطراف بأهمية إجراء االنتخابات في القدس عاصمة الدولة الف"وشدد على ضرورة 

المستقبلية، وإن عارضت حكومة االحتالل إجراء االنتخابات يتم إجراءها بأساليب متطورة عبر 
  ".التصويت االلكتروني وذلك للتأكيد على حق الشعب الفلسطيني في القدس

تهيئة األجواء الحقيقية لدفع عجلة المصالحة الفلسطينية ليلمسها المواطن "وأكد الوادية على أهمية 
هذه المبادرة تأتي كخطوة هامة لتطبيق اتفاق المصالحة "، مبينا أن "سطيني في كل محافظات الوطنالفل
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وللخروج من حالة الجمود التي آلت إليها في الفترة الماضية وللحفاظ على تضحيات كل األسرى 
  ".المضربين عن الطعام في سجون االحتالل اإلسرائيلي

  28/4/2012قدس برس، 
  

  عن شهداء الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطينالمجلد األول  .11
-1969(بصدور المجلد األول عن شهداء الجبهة » الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين«احتفلت 
وحضر االحتفال وزير . ، في مقر سفارة فلسطين لدى لبنان»عاشوا من أجل فلسطين«بعنوان ) 1982

ب مروان فارس، سفير فلسطين أشرف دبور، األمين العام االشغال العامة اللبناني غازي العريضي، النائ
وكان قدم للكتاب . لمنظمة العمل الشيوعي محسن ابراهيم، وممثلون ألحزاب لبنانية وفصائل فلسطينية

  .األمين العام للجبهة الديموقراطية نايف حواتمه، وأعّده وحّرره فهد سليمان ومعتصم حماده
  28/4/2012، الحياة، لندن

  
   بإطالق مبادرة للسالم مع الفلسطينييننتنياهو يطالب بيريز .12

توجه الرئيس اإلسرائيلي شيمعون بيريز بدعوة غير عادية إلى رئيس حكومته،           :  نظير مجلي  - تل أبيب 
بنيامين نتنياهو، ألن يبادر إلى إطالق مشروع سياسي يقود إلى مفاوضات مباشرة مع السلطة الفلسطينية               

  . مية دائمة للصراع اإلسرائيلي الفلسطينيمن أجل تحقيق تسوية سل
حتـى  .. أن السالم مع الفلسطينيين هو واجب حتمي عليها، أوال من أجلها ومن أجل شـعبها               وقال بيريز 

وأكد أنه من خالل معرفته القريبـة       . »يتاح لنا التفرغ لألمور األهم، وفي مقدمتها مستقبل زاهر ألوالدنا         
ـ     بتفاصيل المفاوضات التي جرت بي      الماضية، بما فـي ذلـك مـع         20ن الطرفين على مدى السنوات ال

بكل مسؤولية أقول إن الفوارق المتبقية في مواقف الطرفين من التـسوية الدائمـة              «حكومة نتنياهو، فإنه    
وعاد بيريز لتكرار تصريحه حـول وجـود         .»للصراع هي فوارق ضئيلة جدا وباإلمكان سدها بسهولة       

هـو  ) أبو مـازن  (إن الرئيس محمود عباس      «حيث قال ص لعملية السالم،    شريك فلسطيني حقيقي ومخل   
شريك مخلص وجدي في عملية السالم وقادر على قيادة شعبه إلى هذا السالم رغم كل المصاعب التـي                  

  .»يواجهها
  28/4/2012الشرق األوسط، لندن، 

 
  لغربيةتهرب من مسؤولية إخالء ثالث مستوطنات في الضفة ا تالحكومة اإلسرائيلية .13

في محاولة للتهرب من مسؤولية إخالء ثالث مستوطنات في الضفة الغربية، توجهت الحكومة             : تل أبيب 
اإلسرائيلية أمس إلى المحكمة العليا في القدس لتمديد المهلة الزمنية الالزمة إلخالء الحـي االسـتيطاني                

المقبل كآخر  ) أيار(األول من مايو    مدة ثالثة أشهر أخرى، علما بأن المحكمة كانت قد حددت           ،  »أولباناه«
حتى بمقاييس القانون اإلسـرائيلي، بعـد أن     » غير قانوني «موعد إلخالء هذا الحي االستيطاني باعتباره       

  .تبين أنه أقيم على أراض خاصة تعود ملكيتها لمواطنين فلسطينيين
ـ               صدام المباشـر مـع     وأقدمت الحكومة على هذه الخطوة للتهرب من تنفيذ قرار المحكمة خوفا مـن ال

اعتبرتها الصحافة اإلسرائيلية إشارة تدل على أن رئيس الوزراء، بنيامين نتنيـاهو، قـرر              . المستوطنين
  . إلى نهاية هذه السنة2013) تشرين الثاني(تقديم موعد االنتخابات العامة من نوفمبر 
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البحث في المحكمة لفتـرة     وقالت مصادر سياسية في حزب الليكود، أمس، إن نتنياهو سيعمل على إطالة             
تزيد على ثالثة أشهر وسيحاول إضفاء الشرعية على ثالث مستوطنات أخـرى فـي منطقتـي رام اهللا                  

وال . فهو ال يريد أن يخسر جمهوره اليميني      . والخليل، وذلك ألنه يضع االنتخابات في رأس سلم اهتمامه        
مسؤولية على كاهل المحكمة، غيـر آبـه     ويفضل إلقاء ال  . يريد أن يدخل في صدام جديد مع المستوطنين       

  .بتبعات توجهه هذا على المجتمع الدولي
 28/4/2012الشرق األوسط، لندن، 

 
  من انضمام مصر وتركيا والسعودية لسباق التسلح النووي في المنطقةقلق باراك  .14

ركيـا  أعرب وزير الحرب اإلسرائيلي إيهود باراك عن خشيته من انضمام مصر وت           : )فلسطين(الناصرة  
لسباق التسلح النووي في المنطقة، وذلك في الوقت الذي ترفض فيه تل أبيب التخلي عن قدراتها النووية،                 

  .والتي تشير بعض التقديرات إلى امتالكها أكثر من مائتين وخمسين قنبلة نووية
 فـي   عن باراك، الذي كان يتحدث    ) 4|27(العبرية في عددها الصادر الجمعة      " معاريف"ونقلت صحيفة   

بحـسب التقـويم    (خطاب مساء أمس بمناسبة ذكرى إنشاء الدولة العبرية على األراضـي الفلـسطينية              
، مشيراً إلى أن    "إن اإليرانيين مصممون على تضليل العالم أجمع والحصول على أسلحة نووية          ): "العبري

سعودية وتركيـا   سيساعد في خوض عدد من دول المنطقة في سباق التسلح النووي مثل ال            "هذا التصميم   
معقد، غير أن التعامل مع نفس التحدي بعد حصول النظام          "، معتبرا أن التعامل مع هذا التصميم        "ومصر

  ".اإليراني على قدرة نووية عسكرية سيكون أكثر تعقيدا بشكل ملموس
كـن  إن التهديد النووي اإليراني قد يتطور مستقبالً إلى تهديـد وجـودي، لـذلك ال يم               : "وأضاف باراك 

اإلدارة األمريكية تدرك أنه يتعين على إسرائيل أن تكون قادرة علـى            "، مشيراً إلى أن     "إلسرائيل تجاهله 
  .، على حد تعبيره"الدفاع عن نفسها بقواتها الذاتية، وأن تستطيع اتخاذ القرارات وتحمل المسؤولية

 27/4/2012، قدس برس
 

  "ائيلإسر"نتنياهو وباراك غير جديرين بقيادة : ديسكين .15
هاجم رئيس الشاباك السابق يوفال ديسكن، يوم أمس الجمعة، رئيس الحكومة بنيامين نتنيـاهو ووزيـر                

  ".غير جديرين بقيادة إسرائيل"األمن إيهود باراك، واعتبرهما 
مشكلته تكمن في أنه ال يثق بالقيادة الحالية التي يجب أن تقود أحداثا بحجـم الحـرب                 "وقال ديسكين إن    

  ".  أو حرب أقليميةعلى إيران
ال يثق بقيادة تتخذ القرارات من منطلقات       "وقال أيضا إنه ال يثق برئيس الحكومة وال بوزير األمن، وهو            

  .ال يعتمد عليهما لقيادة إسرائيل في حدث بهذا الحجم"وأنه  )".مسيحانية(خالصية 
عرضا عبثيا في الشأن اإليرانـي،      ، قال ديسكين إن نتنياهو وباراك يقدمان        "كفار سابا "وفي لقاء عقد في     

مشيرا إلى أن مختصين كثيرين     . ويقوالن للجمهور إنه إذا نشطت إسرائيل فلن يكون إليران قنبلة نووية          
  .يقولون إن الهجوم اإلسرائيلي يسرع من سباق التسلح النووي اإليراني

 28/4/2012، 48عرب 
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  "إسرائيل"ى  أجواء االنتخابات المبكرة تخّيم عل:رئيس الكنيست .16
بعد غد دورته الصيفية وسط توقعات مسؤولين كبـار         ) البرلمان(يعقد الكنيست   :  أسعد تلحمي  –الناصرة  

رؤوفين ريبلين، بأن تكون هـذه الـدورة        » ليكود«، بينهم رئيس الكنيست القطب البارز في        »ليكود«في  
خابات العامة من نهاية العام المقبل إلى       األخيرة حيال نية رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو تقديم موعد االنت         

وكرر رئيس الكنيست توقعاته بأن يضطر نتانياهو إلى تقديم موعد االنتخابات حيـال              .نهاية العام الحالي  
القضايا الخالفية الشائكة بين مركّبات ائتالفه الحكومي، وفي مقدمها مـسألة إعفـاء الـشبان المتـدينين                 

مة اإللزامية، ووجوب إقرار الموازنة العامة للعامين المقبلين، فضالً عـن           من الخد ) الحريديم(المتزمتين  
على شـرعنته، والحركـة االحتجاجيـة       » ليكود«قضية االستيطان غير القانوني الذي يصر أقطاب في         

  .الشعبية على األوضاع االجتماعية واالقتصادية للطبقات الوسطى المتوقع أن تُستأنف الصيف المقبل
مع ريبلين في توقعاته بأن نتانياهو سيقدم موعد االنتخابـات          » ليكود«ون كبار آخرون في     ويتفق مسؤول 

العامة، وأنه حتى لو لم يرغب بذلك، فإنه سيضطر إلى اتخاذ هذه الخطوة حيـال مـا ينتظـر ائتالفـه                     
  . الحكومي من عثرات

ـ       «شاؤول موفاز إن    » كديما«وقال زعيم حزب     وفير ردود للتحـديات    نتانياهو ال يملك القدرات علـى ت
سيكون بمثابة اعتراف من رئيس     «، مضيفاً أن الذهاب إلى انتخابات مبكرة        »الكثيرة التي تواجه إسرائيل   

  .»الحكومة بفشله وفشل حكومته
 28/4/2012الحياة، لندن، 

 
   وفلسطين"إسرائيل" محادثات أردنية إسرائيلية سرية الستئناف المفاوضات بين :مصادر إسرائيلية .17

دقت مصادر إسرائيلية سياسية مقربة من ديوان الرئاسة على أنباء نشرت في وسط األسـبوع عـن                 صا
وجود محادثات أردنية إسرائيلية سرية حول قضيتي األمن والحدود، اللتين تعتبران مفتاحـا السـتئناف               

  . المفاوضات المباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين
ين تمنعان استئناف المفاوضات المباشرة اليوم، األولى الشرط        وقالت هذه المصادر، أمس، إن هناك عقبت      

اإلسرائيلي بأن يعترف الفلسطينيون بإسرائيل كدولة يهودية، والشرط الفلسطيني بأن تجمد إسرائيل البناء             
  . في المستوطنات في الضفة الغربية والقدس

حلة متأخرة من المفاوضات، بينما     وتراجع نتنياهو عن شرطه وقال إنه مستعد لتأجيل هذه القضية إلى مر           
وأخذ األردن على عاتقه أن يحاول بلورة حلول لقضيتي الحدود واألمن على نار             . بقيت قضية االستيطان  

هادئة، فإذا توصل إلى صيغة تفاهم حولهما مع إسرائيل ووافق الفلسطينيون علـى مـا يتوصـل إليـه                   
فاوضات، إذ إن االتفاق على موضوع الحدود واألمن        األردنيون، فإن عقبة االستيطان ستزول من أمام الم       

سيوضح ما هي حدود إسرائيل وحدود الدولة الفلسطينية، فتستطيع إسرائيل البناء في تخومها بال عوائق               
وهكذا، فال تبقى ضـرورة لطـرح شـرط االسـتيطان،     . وتتوقف عن البناء في تخوم الدولة الفلسطينية      

  .الفلسطينيين وإسرائيلوتستأنف المفاوضات المباشرة بين 
 28/4/2012الشرق األوسط، لندن، 

 
  تحذر من مخطط إلقامة مستوطنة في قلب بيت حنينا بدعم من الحكومة اإلسرائيلية" السالم اآلن" .18

االسرائيلية من مغبة اقـدام المـستوطنين،       " السالم االن "حذرت حركة    :عبد الرؤوف ارناؤوط   -القدس  
ة، على اقامة مستوطنة في قلب حي بيت حنينا في القـدس الـشرقية، بعـد                بدعم من الحكومة اإلسرائيلي   
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اخالء عائلة النتشة من منزلها في الحي، واالستيالء عليه بادعاء ملكية اليهود لألرض المقامـة عليهـا                 
  .المنزل
ياسية فان المسألة س  "رغم محاوالت المستوطنين اظهار االمر وكأنه اشكالية حقوقية         ": السالم االن "وقالت  

ان اقامة مستوطنة جديدة في قلب حي فلسطيني ستكون له انعكاساته الواسعة، مـا              "وقالت  " اوال وآخرا   
  ".ئسيخلق نفطة احتكاك جديدة بين المستوطنين المتشددين والفلسطينيين في هذا الحي الهاد

ـ         "واضافت في تقرير وزعته امس       د يقـوم بـه     المستوطنة الجديدة المنوي اقامتها هي جزء من من جه
المستوطنون لمنع اتفاق مستقبلي بين اسرائيل والفلسطينيين على اساس حل الـدولتين وعاصـمتين فـي     
القدس، ووفقا لهذا االتفاق، فان االحياء الفلسطينية في القدس الشرقية سـتكون جـزءا مـن العاصـمة                  

وحذرت الـسالم االن     ".ليةالفلسطينية، في حين ان االحياء اليهودية ستكون جزءا من العاصمة االسرائي          
اذا ما نجح المستوطنون في جلب اعداد كبيرة من اليهود الى االحياء الفلسطينية، فانه سـيكون                " من انه   

  ".من الصعب جدا تطبيق مثل هكذا اتفاق
 28/4/2012األيام، رام اهللا، 

  
  مستوطنون يقتحمون معسكر قيادة الجيش االسرائيلي في الضفة الغربية .19

مجموعة من المستوطنين اقتحمت معـسكر قيـادة        أن  غي موقعها على الشبكة     " معاريف"ة  نشرت صحيف 
الجيش االسرائيلي في الضفة الغربية، ورفعوا شعارات معادية للجيش االسرائيلي قبل تدخل الجيش الذي              

  . منهم وتحويلهم للتحقيق9قام باعتقال 
ذا المعسكر، والذي يعد أكبر معسكر للجـيش        واشارت الصحيفة ان هذا االقتحام ليس االول من نوعه له         

االسرائيلي في الضفة الغربية، كون قيادة الجيش تتواجد فيه، حيـث سـبق واقتحمـت مجموعـة مـن                   
وقد سبب ذلك في حينه موجة غـضب واسـتنكار فـي القيـادة              ،  المستوطنين قبل شهرين هذا المعسكر    
  .السياسية وكذلك العسكرية االسرائيلية

 27/4/2012، 48عرب 
  

   عن الطعام  االحتالل يواصل قمع األسرى المضربين .20
سلطات االحتالل اإلسرائيلي تواصل إجراءاتها العقابية والقمعية ، أن 28/4/2012، البيان، دبيذكرت 

، »حسام«وقالت جمعية األسرى والمحررين . بحق األسرى الفلسطينيين، الذين يخوضون إضراباً مفتوحاً
 أسيراً من أسرى قطاع 70 نفحة، إن إدارة السجن نقلت الليلة قبل الماضية نقال عن األسرى في سجن

  . ، من سجن نفحة إلى سجن إيشل»فتح«غزة المضربين عن الطعام، وغالبيتهم من حركة 
إدارة السجون دأبت منذ اليوم األول لإلضراب على تكثيف حمالت النقل لألسرى «وقالت الجمعية إن 

 إلى آخر بهدف إرساء حالة من اإلرباك في صفوفهم، وفقدان التواصل من سجن إلى سجن ومن قسم
في سياق سلسلة من اإلجراءات العقابية ضد األسرى في مسعى حثيث من قبلها لكسر إضرابهم  بينهم،

  .»،والنيل من إرادتهم في مواصلة معركتهم التي يخوضونها دفاعا عن حقوقهم
، »ن تعيش حالة من التخبط والضعف في مجابهة صمودهمإدارة السجو«من جانبهم، أكد األسرى أن 

لن تنال من إرادتهم، وهم ماضون في خطوتهم النضالية «وشددوا على أن كافة هذه اإلجراءات العقابية 



  

  

 
 

  

            14ص                                     2485:                العدد28/4/2012 السبت :التاريخ

إما أن نعيش كراماء شرفاء أو نموت «: ، تحت شعار»حتى تحقيق الحد األدنى من مطالبهم المشروعة
  .»أبطاالً شهداء

األسرى الفلسطينيون ، أن أشرف الهور، عن مراسلها 28/4/2012،  العربي، لندنالقدس وأضافت
قال األسرى في رسائل سربت من سجونهم و على التوالي، 11إضرابهم عن الطعام لليوم الـ وا واصل

انهم تعرضوا لحملة مداهمات وعمليات قمع وتنكيل من قبل إدارة السجون، بهدف إجبارهم على كسر 
' مجدو'كرت لجنة األسير التابعة للجبهة الشعبية ألن مجموعة من ناشطيها في سجن وذ .اإلضراب

تعرضوا للقمع على خلفية استمرار إضرابهم عن الطعام، وذكرت أن هؤالء األسرى نقلوا إلى جهات 
توعدت بشن حمالت متتالية في محاولة ' الفاشية'غير معلومة، وقالت ان إدارة السجن التي وصفتها بـ

ورغم عمليات التنكيل هذه بحق األسرى قال المركز الفلسطيني للدفاع عن األسرى أن  .ر اإلضرابلكس
وذكر المركز أن عددا منهم عبروا في رسائل سربت من  .'عالية وبدرجة كبيرة'المعنويات داخل السجن 

فتوح عن صامدون في وجه إدارة مصلحة السجون التي تحاول يائسة كسر اإلضراب الم'السجون أنهم 
  .'الطعام

إلى ذلك، رفض األسرى اإلداريون المرضى في سجن النقب استالم أدويتهم التي تصرف لهم، وذلك 
  .ضمن خطواتهم المتصاعدة في إضرابهم عن الطعام

الخطة المتصاعدة لحماس في 'وقال بيان مسرب من أسرى حركة حماس ان هذه الخطوة تأتي ضمن 
، 'العمل الوطني والتي تضمنت اإلضراب عن الطعام يوما بعد يومسجن النقب بالتوافق مع فصائل 

وبحسب البيان فقد أكد أنه بدأت تظهر حاالت من اإلعياء الشديد وتدهور الصحة على كثير من األسرى 
  .المضربين

  
  ألسرى المرضى يضربون عن تناول الدواء ليوم واحدا .21

حتالل عن الدواء ليوم واحد، كخطوة متقدمة اضرب األسرى المرضى في سجون اال: وكاالت رام اهللا ـ
تؤكد على صالبة صفوف األسرى ووحدة كلمتهم، في الوقت الذي قامت به إدارة السجون، امس، 

  . بتجميع عدد من قيادات اإلضراب في سجن عسقالن
وقال المركز الفلسطيني للدفاع عن األسرى في بيان له امس، إن األسرى في سجن النقب الصحراوي 

لمرضى منهم أضربوا عن الدواء لمدة يوم واحد، تضامنا مع األسرى المضربين عن الطعام، مطالبين وا
  . بتحقيق المطالب اإلنسانية التي ينادي بها األسرى في سجون االحتالل

من جهة ثانية، قامت مصلحة السجون اإلسرائيلية، امس، بنقل عدد من قادة اللجنة المركزية المشرفة 
  . ألسرى إلى معتقل عسقالنعلى إضراب ا

 أسير فتحاوي لاللتحاق باإلضراب في األول من أيار القادم 1000وكشفت المصادر ان هناك نية لدى 
 اسير ممثلين عن 1000وأوضحت المصادر ان الـ. في حال لم تحقق مصلحة السجون مطالب األسرى

 تلقت اللجنة وعودا بالتحاق والنقب وعوفر وشطة وجلبوع ومجدو ونفحة، في حين" إيشل"معتقالت 
  .دفعات أخرى من األسرى اذا لم تستجب اسرائيل لمطالبهم

  28/4/2012، األيام، رام اهللا
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  ذوي األسرى يطالبون بمسيرات مليونية نصرة ألبنائهم .22
طالب ذوي أسرى مضربين عن الطعام جميع األحرار في العالم تنظيم مسيرات : أحمد اللبابيدي-غزة

ضامن مع األسرى في معركة الكرامة التي ينفذونها ضد إجراءات مصلحة السجون مليونية للت
اإلسرائيلية التعسفية بحقهم، معربين في الوقت ذاته عن امتنانهم للحكومة الفلسطينية في غزة لتفاعلها مع 

  . قضية األسرى في سجون االحتالل اإلسرائيلي
  27/4/2012، فلسطين أون الين

  
  حوار فوري مع قيادتهمب بالتوقف عن قمع األسرى والدخول الحكومة اإلسرائيلية نادي األسير يطالب .23

طالب نادي األسير الحكومة اإلسرائيلية بالتوقف عن سياسة التصعيد تجاه األسرى والدخول : رام اهللا
قاذ حياة كما دعا أيضا االتحاد األوروبي واألمم المتحدة إلى التدخل العاجل إلن. فورا في حوار مع قيادتهم

مئات األسرى المضربين عن الطعام، ألن استمرار اإلضراب ومواصلة قمعه من قبل حكومة االحتالل، 
  .بحسب النادي، ستترتب عليه مخاطر كبيرة على مختلف الصعد

  28/4/2012، الحياة الجديدة، رام اهللا
  

  إداريين يتهددهم الموت أسرى  حياة ثمانيةبالتدخل إلنقاذ"  األحمر الدوليالصليب"قراقع يطالب  .24
طالب وزير شؤون األسرى والمحررين عيسى قراقع، الصليب األحمر بضرورة التحرك إلنقاذ : رام اهللا
 يوماً، وأوضاعهم الصحية سيئة للغاية 60 أسرى مضربين عن الطعام، بعضهم منذ أكثر من 8حياة 

  .وأصبح شبح الموت يهدد حياتهم
اللجنة الدولية للصليب األحمر الدولي، في رام اهللا، أمس، أهمية دور وأكد قراقع خالل لقائه وفدا من 

الصليب األحمر في متابعة وضع األسرى المضربين الصحي؛ الذين يقبعون في المستشفى، والتدخل 
إلنقاذ حياتهم ومنع أي إجراءات تعسفية ضدهم ومراقبة العناية الصحية لهم وفق القوانين الدولية 

  .واإلنسانية
إلى تكثيف تحرك طواقمه لزيارة األسرى المضربين في كافة سجون االحتالل " الصليب األحمر "ودعا

لالطمئنان عليهم، ومنع اإلجراءات التعسفية التي تتخذ بحقهم، وضرورة التدخل لتلبية مطالب األسرى 
ت والحق في التي هي مطالب إنسانية ومعيشية وتتفق مع أحكام وقوانين حقوق اإلنسان كزيارات العائال

  .التعليم ومنع العزل االنفرادي التعسفي
  28/4/2012، األيام، رام اهللا

  
  مسيرات ضخمة بغزة تضامنا مع األسرى .25

، للمشاركة في المسيرات الحاشدة التي 2012-4-27انتفضت مدينة غزة بعد ظهر الجمعة : وكاالت
حتالل الذين يخوضون معركة دعت لها حركة حماس والجهاد اإلسالمي نصرة لألسرى في سجون اال

  .  يوم تنديداً باالعتقال اإلداري وسياسة العزل االنفرادي11األمعاء الخاوية منذ 
  وانطلقت المسيرة التي شارك فيها اآلالف بعد صالة الجمعة من المسجد العمري الكبير تجاه المجلس 
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 الوطني واإلسالمي فيما رفع المشاركين التشريعي في مدينة غزة يتقدمها قادة الفصائل الفلسطينية والعمل
  .فيها الفتات تساند األسرى في إضرابها عن الطعام حتى تحقيق كافة مطالبها

  27/4/2012، فلسطين أون الين
  

  واالستيطان" الجدار"إصابة عشرات المواطنين خالل قمع االحتالل للمسيرات األسبوعية المناهضة  .26
والعشرات  أصيب أمس، ستة مواطنين بالرصاص المطاطي،: توكاال – الخليل - بيت لحم-رام اهللا

بحاالت اختناق بالغاز، جراء قمع قوات االحتالل للمسيرات األسبوعية المناهضة لجدار الفصل 
امس،  وكان مئات المواطنين والمتضامنين األجانب شاركوا، .العنصري واالستيطان في الضفة الغربية

وقرية  لقت في بلعين ونعلين والنبي صالح بمحافظة رام اهللا والبيرة،في المسيرات األسبوعية التي انط
  .المعصرة بمحافظة بيت لحم، وقرية كفر قدوم بمحافظة قلقيلية، وتل الرميدة في الخليل

كما شارك العشرات من ممثلي المؤسسات والفعاليات الوطنية في الخليل، أمس، في صالة الجمعة 
تيطان في تل الرميدة وسط مدينة الخليل، وذلك على مقربة من مسجد واالعتصام االحتجاجي ضد االس

المقامة في " رمات يشاي"األربعين، الذي تحظر قوات االحتالل الصالة فيه منذ إقامة البؤرة االستيطانية 
ورفعت خالل االعتصام، الذي نظم بدعوة من لجنة الدفاع عن الخليل، ضمن  .1984الحي منذ العام 
، األعالم الفلسطينية وشعارات "الزم ترحل األعادي.... تل الرميدة أرض أجدادي: "عارحملة تحمل ش

تندد باعتداءات المستوطنين المتكررة على أهالي الحي، وضد استمرار االحتالل في إغالق شارع 
  .الشهداء وشوارع أخرى بالمدينة بزعم حمايتهم

  28/4/2012، األيام، رام اهللا
  

  "النكبة" لـ 64إلحياء الذكرى الـ استعدادات فلسطينية  .27
أكد وليد العوض عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني وعضو الهيئة العليا إلحياء ذكرى 

من خالل استحضار ملفات الصراع مع ” النكبة”ـ ل64 أن الهيئة تتطلع بجدية إلحياء الذكرى ال،النكبة
 الفلسطينيين، والقدس واألسرى واألراضي المحتلة االحتالل اإلسرائيلي وجوهرها حق العودة لالجئين

  .والتوسع االستيطاني القائم في الضفة الغربية
وقال في بيان، أمس، إن الهيئة العليا إلحياء ذكرى النكبة عقدت اجتماعا في مدينة غزة، االثنين 

 تشارك فيها الماضي، لمناقشة برامج وفعاليات إحياء الذكرى، وأقرت ضرورة وجود فعاليات مركزية
 إليصال رسالة ،كافة القوى الوطنية واإلسالمية وجماهير الشعب الفلسطيني بمختلف أطيافه السياسية

قوية للمجتمع الدولي بأن الشعب الفلسطيني موحد ومتمسك بحقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف 
جنة العليا إلحياء الذكرى في وأضاف أنه تم تشكيل لجان منبثقة من الل. وعلى رأسها حق عودة الالجئين

مختلف المحافظات الفلسطينية وأن فعاليات النكبة لهذا العام ستنطلق في كل المدن والقرى والمخيمات في 
  .الوطن والشتات

  28/4/2012، الخليج، الشارقة
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   ترشيحا قريةالمصادقة على مخطط بناء يستكمل حصار .28
كفار "، على مخطط توسيع مستوطنة " لواء الشمال-اللجنة للتخطيط والبناء "صادقت ما تسمى بـ

، المشروع الذي يستكمل حصار ترشيحا، ما يعني إتاحة المجال لبناء أكثر من )قرية الورود" (هفرديم
 دونم، وذلك بهدف زيادة العدد المستوطنين بنسبة 1700 وحدة سكنية على مساحة تصل إلى 1800

  .ف آال6، والذين يصل عددهم اليوم إلى 50%
وأشارت تقارير إسرائيلية إلى أن المخطط المذكور لقي معارضة من وزارة حماية البيئة وشركة حماية 

كما أشارت ". كفار هفرديم"ورفضت اللجنة االعتراضات وقررت المصادقة على مخطط توسيع . الطبيعة
أنه أن يمس بحرش من ش" كفار هفرديم"إلى أن شركة حماية الطبيعة قد ادعت في اعتراضها أن توسيع 

  . دونم1000طبيعي متوسطي تصل مساحته 
  27/4/2012، 48عرب 

  
 خالل أسبوع  مبنى فلسطينيا 25االحتالل هدم : "أوتشا" .29

قالت هيئة أممية إن السلطات اإلسرائيلية هدمت األسبوع الماضي في الضفة الغربية المحتلة : القدس
 .عدم حصولها على رخص إسرائيلية للبناءخمسة وعشرين مبنى يمتلكها الفلسطينيون، بحجة 

في تقرير خصصه لألوضاع في األراضي " أوتشا"وأوضح مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية 
نسخة عنه، أن هذا العدد يعتبر أعلى عدد لعمليات الهدم التي " قدس برس"الفلسطينية المحتلة، وتلقت 

يرين، حيث هدمت السلطات اإلسرائيلية أربعة مبان سكنية، وقعت في أسبوع واحد خالل الشهرين األخ
 شخصا، 30وأحد عشر حظيرة للماشية، وثالث غرف زراعية وأربعة آبار للمياه، مما أدى إلى تهجير 

 طفالً، وتضرر الظروف المعيشية لثماني عائالت، باإلضافة إلى هدم ثالثة آبار مياه أخرى 18من بينهم 
 بلغ مائتين وتسعة 2012أضاف التقرير أن عدد المباني التي هدمت في عام و .في منطقة المجنونة

 . مواطنًا فلسطينيا غالبيتهم من األطفال418مباني، مما أدى إلى تهجير 
 بلغ ثالثة عشر عملية مقابل اثنا 2012وذكر التقرير أن المعدل األسبوعي لعمليات الهدم خالل عام 

ار التقرير إلى أن اعتداءات قوات االحتالل والمستوطنين خالل وأش .2011عشر عملية هدم في عام 
 شجرة 250 مواطنًا فلسطينيا، فيما أقدم مستوطنون على قطع 38األسبوع الماضي أدت إلى إصابة 

زيتون يعود معظمها إلى سكان قرية بيتلو في محافظة رام اهللا وسط الضفة الغربية المحتلة مما رفع 
 2160سطينية التي خربها المستوطنون منذ مطلع هذا العام إلى ما يقرب من مجمل عدد األشجار الفل

ولفت التقرير إلى أن قوات االحتالل طردت األسبوع الماضي، عائلتين فلسطينيتين بالقوة من  .شجرة
منزليهما في القدس الشرقية المحتلة، وقامت بنقل عدد من المستوطنين للعيش في هذه المنازل، مشيرة 

) فبراير( عائلتين أخريين، تعيشان في قطعة األرض نفسها طُردتا من منزليهما في شباط إلى أّن
 .الماضي، مما أدى إلى  تهجير اثنين وعشرين مواطنًا فلسطينيا من بينهم أحد عشر طفالً بالقوة

 عشرات اإلسرائيلية أّن هنالك مخطط تمتّ المصادقة عليه لبناء" السالم اآلن"ونقل التقرير عن منظمة 
 .الوحدات السكنية االستيطانية في المنطقة

  27/4/2012قدس برس، 
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 اختتام دورة حول أداء العمل البلدي والتطوير لرؤساء بلديات غزة في تركيا .30
أنهى وفد رؤساء بلديات قطاع غزة، دورة تدريبية في إدارة العمل البلدي وتطوير أداء العاملين : غزة

 .، وذلك في مقر اتحاد البلديات التركيفيها والتخطيط االستراتيجي
نسخة عنه، أن " قدس برس"وقال رئيس بلدية القرارة عبد الرحيم العبادلة في بيان صحفي مكتوب، تلقت 

فعاليات الدورة افتتحت بداية األسبوع واستمرت أربعة أيام متواصلة بإشراف رئيس المركز األوروبي 
أهمية الدورة في االرتقاء بعمل البلديات وتحسين قدرة وكفاءة وأكد على  .للبحوث والتأهيل عدنان سيف

وركزت . العاملين فيها، مشيرا إلى أنها ساهمت في تبادل الخبرات بين البلديات التركية والفلسطينية
 .الدورة على عناصر الجودة في العمل المؤسسي، كعمليات التخطيط واإلدارة والمتابعة والتقييم
  27/4/2012قدس برس، 

  
   المصالحة الفلسطينية تصب في المصلحة األردنية العليا:ونسياسيون أردني .31

تحقيق المصالحة الفلسطينية بين "تنادي أصوات بأهمية دخول األردن على مسار :  تغريد الرشق- عمان
امة دولة ، باعتبار أن ذلك سيقود إلى تقوية الموقف الفلسطيني، وسيفضي إلى إق"السلطة وحماس

فلسطينية مستقلة، وهذا بدوره، سيصب في المصلحة األردنية العليا، بقطع الطريق على مروجي فكرة 
التركيز "ويؤمن سياسيون بضرورة التحرك في هذا االتجاه، ووفقا لتعبير أحدهم فإن  ".الوطن البديل"

  ".ات السالمعلى المصالحة، يعود بالفائدة أكثر على األردن من محاوالت إحياء مفاوض
مائدة حوار أردنية، لتسهيل مهمة "فالمملكة، لها كل المصلحة بجمع طرفي الصراع الفلسطيني على 

 ، وفقاً"الوصول إلى وحدة قرار فلسطينية، تستند إلى برنامج سياسي واقعي، يستجيب لمصالح الشعب
ى مسافة واحدة في عالقته مع يكون عل"ولكن، لتحقيق هذا، ال بد لألردن أوال أن  .للنائب بسام حدادين

ال يتأثر بالضغوط الخارجية التي ال تريد للمصالحة أن "، كما عليه أن "السلطة وحماس: طرفي النزاع
  .، بحسب حدادين"تتحقق، وال تريد لألردن أن يلعب دورا في هذا االتجاه

حديث باألمر مع وزير  لعضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس األعيان بسام العموش، فقد تم الووفقاً
األردن، هو األولى بأن "الخارجية في الحكومة المستقيلة ناصر جودة من قبل اللجنة، التي اقترحت أن 

يدخل على خط المساعدة في المصالحة الفلسطينية، ألن تمزق الوضع الفلسطيني ينعكس علينا في 
يؤكد و ".وال نريد أن نفهم وكأننا نزايدال نريد الدخول كفريق منافس  ":قائالً العموش  وأضاف".األردن
 مليون في غزة 1.5ال حماس وال السلطة تمثالن الشعب كله، "أن ال حل إال بالتصالح واالتفاق،  العموش

  ".ال تستطيع السلطة الحديث باسمهم، وكذلك حماس
  28/4/2012الغد، عّمان، 

  
  ن الربيع العربي أكثر المستفيدين م"إسرائيل": أمين عام حزب الوسط األردني .32

 محمد أحمد الحاج أن ثورات الربيع . رأى أمين عام حزب الوسط اإلسالمي في األردن د:اسطنبول
التي أزاحت حكومات الظلم والطغيان واالستبداد في العالم العربي، كان لها أثر سلبي على "العربي، 

 وكالةالحاج في تصريحات خاصة لوأوضح أحمد  ".شبه متوقفة"، التي قال بأنها "المقاومة الفلسطينية
قدس برس أن حكومات دول الربيع العربي انشغلت بتأمين حكمها وحفظ االستقرار في بالدها، وأن 

لذلك أعتقد أن أكبر المستفيدين من ثورات : "القضية الفلسطينية تراجعت ضمن سلم أولوياتها، وأضاف
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 يزال الربيع العربي لم يصلها بعد، ال بل إن الربيع العربي هو إسرائيل، أما الساحة الفلسطينية فال
  ".الخشية أن تكون ثورات الربيع العربي مدخال لتأييد اتفاقيات كامب ديفيد وأوسلو ووادي عربة

على صعيد آخر؛ أعرب أحمد الحاج عن عدم موافقته على فتوى رئيس االتحاد العالمي لعلماء المسلمين 
عما إذا " قدس برس"وعندما سألته  .القدس وهي تحت االحتاللالشيخ يوسف القرضاوي بتحريم زيارة 

كان ال يرى في زيارة المسجد األقصى وهو تحت االحتالل وميزان القوى مختل بكل جوانبه لصالح 
هذه قراءة، نحن ال ندعو العلماء وقادة األمة لزيارة القدس وإنما نريد من : "االحتالل دعما له، قال
والتاريخ يذكر أن المسلمين وعلماؤهم . متين عالقتهم بها ولدعم صمود أهلهاالشباب زيارة القدس لت

زاروا القدس في عهد صالح الدين األيوبي وهي تحت حكم الصليبيين، وذلك لم يكن اعترافا باحتاللهم 
  .، على حد تعبيره"للقدس

  28/4/2012قدس برس، 
  

   تستوجب تعزيز الوحدة الوطنيةيةلسطينفالقضية على الالمخاطر : العريضيغازي وزير اللبناني ال .33
الشهداء لم يموتوا، وقضية فلسطين لن  ":غازي العريضياللبناني  العامة والنقل األشغالقال وزير 

 جزء من ]الديموقراطية لتحرير فلسطين [، فشهداء الجبهةأيضاًتموت، وحق هؤالء الشهداء لن يموت 
 قدم الشعب الفلسطيني البطل اآلالف اآلالف من إطارهاي في هذه المسيرة الكفاحية النضالية الطويلة الت

   ". والمناضلينواألسرىالشهداء والجرحى والمعوقين 
عن شهداء الجبهة الديموقراطية، ) 1982-1969 (األولمناسبة صدور المجلد ب  أقيماحتفال خالل وقال

يهود وليس حق عودة الالجئين  تريد حق عودة الالجئين الإسرائيل": "جل فلسطينأعاشوا من "بعنوان 
 بذلك فإنها دولة يهودية، إسرائيل بتكريس أولذلك عندما تطالب باالعتراف . رضهمأ إلىالفلسطينيين 

 مع خطرها هي ارض األرضتؤكد خطرين، خطر على حق العودة وخطر على حق البقاء الن هذه 
، فهذه المسألة ال يتداولها ولألسف اليهود،  حملة عالمية لعودة الالجئينإسرائيل أطلقت.  يهوديةإسرائيلية

 قضية أنوشدد العريضي على . " في المتابعة اليومية للقضية الفلسطينيةأوالكثيرون في مراكز القرار 
، وليست قضية تموت بفعل األمم وشرع وقانون تقرها كل الدول، وكل أخالقفلسطين قضية حق وقضية 

 من أكثرما ذكرت، تستوجب تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية  جانب إلىهذه الخطورة، . مرور الزمن
  .  وقت مضىأي

  28/4/2012، بيروت، المستقبل
  

   اللبناني أزال الكثير من الهواجس-اللقاء الشبابي الفلسطيني : بهية الحريري .34
ة لحقوق  بهية الحريري المدير العام للمنظمة الفلسطيني في مجلس النواب اللبناني التقت النائب:صيدا

وجرى البحث في التحضيرات إلقامة . عمر النداف" الجئ"اإلنسان غسان عبد اهللا يرافقه رئيس جمعية 
. المخيم السنوي للحوار الشبابي الفلسطيني اللبناني الذي سيقام هذا العام بعد شهر رمضان المبارك

ر من الهواجس والشوائب التي  الكثيإزالةوشددت الحريري على أهمية هذا اللقاء الشبابي الذي نجح في 
واقترحت أن يتم التحضير للمخيم على شكل ورش عمل متنقلة .  العالقة اللبنانية الفلسطينيةشابت طويالً

  .  اللقاء الشبابي الجامعبإقامةبين المناطق لتعميم الهدف منه وتتويجها 
  28/4/2012، بيروت، المستقبل
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  ضد األسرى" إسرائيل"من أجل وقف انتهاكات تحرك دولي محمد صبيح يطالب البرلمان العربي بحشد  .35

 األمين العام المساعد للجامعة العربية لشئون فلسطين، حمالت القمع ، أدان السفير محمد صبيح:القاهرة
والتصعيد اإلسرائيلية ضد األسرى بمختلف السجون، بسبب خوضهم اإلضراب عن الطعام، وحمل 

وأكد في رسالة بعث بها صبيح .  حياة األسرى المضربين عن الطعامولية الكاملة عنؤ المس"إسرائيل"
 الوضع المقلق في السجون اإلسرائيلية يتطلب تحركاً"أن  إلى رئيس البرلمان العربي علي سالم الدقباسي،

  ". لطرح هذا الموضوع على كل المحافل الدولية واإلقليمية نشطاً عربياًبرلمانياً
  27/4/2012قدس برس، 

  
  "بلطجة دولية"البؤر االستيطانية " شرعنة: "اعمنّ هيثم .36

أكد منسق التحالف الدولي لمالحقة مجرمي الحرب، والناطق باسم اللجنة العربية : إسماعيلسيد  - غزة
ثالث بؤر استيطانية في " هيثم مناع، أن ما شرعنته حكومة االحتالل اإلسرائيلية .لحقوق اإلنسان د

بلطجة دولية من الدرجة " يعد مخالفة لكافة القوانين الدولية واإلنسانية، بل و، ال"الضفة الغربية المحتلة
المسألة تعدت الوقاحة بكثير؛ فاإلسرائيليون "إن : فلسطينجريدة وقال مناع في حديث هاتفي ل". األولى

فبإمكانهم أن يستولوا على أراضي اآلخرين، وأن يسرقوها عنوة بال : يحق لهم ما ال يحق لغيرهم
، دون "جنيف الرابعة"إحساس بتأنيب الضمير أو حتى الخجل، بذات السهولة التي ينتهكون بها اتفاقيات 

أن الربيع العربي بال نصرة فلسطين إنما يفتح البوابة ليصبح "وحذر مناع من ". أن يخشوا محاسبة أحد
  .قبل األوان" الربيع خريفاً"

  27/4/2012موقع فلسطين أون الين، 
  

  "إسرائيل"ـال رجعة عن قرار إلغاء تصدير الغاز ل : المصريةكة القابضة للغازرئيس الشر .37
 أن قرار وقف تصدير الغاز  المصرية،أكد مصدر مسؤول بوزارة البترول:  خالد النجار-القاهرة 

 وأن كل المؤشرات تؤكد عدم ، إيجابي ويصب في المصلحة العامة وال نية للتراجع عنه"إسرائيل"ـل
  . لما له من فائدة على المستوى االقتصادي والقوميالرجوع فيه

 أن قرار إلغاء اتفاقية تصدير ،)إيجاس( رئيس الشركة القابضة للغاز ، محمد شعيب.ومن جهته أكد م
ألن إلغاء االتفاقية جاء بسبب اإلخالل بالعقود التجارية بين القابضة ،  ال رجعة فيه"إسرائيل"ـالغاز ل

 والتي لم تلتزم ببنود ، كطرف والطرف الثاني شركة غاز شرق المتوسط،للبترولللغاز والهيئة العامة 
 بأن اإللغاء جاء ألسباب سياسية ليس "إسرائيل" أن حجج ،إبراهيم زهران. أكد خبير الطاقة د كما .العقد

  . له أساس من الصحة
  28/4/2012الشرق، الدوحة، 

 
  "إسرائيل"ستتفاوض مع " سوريا الجديدة"يعلن أن رجل األعمال السوري نوفل الدواليبي ": معاريف" .38

، أمس، أن رجل األعمال السوري نوفل الدواليبي قال  اإلسرائيلية معاريفجريدةذكرت : ).آي.بي.يو(
سوريا الجديدة ستتفاوض مع إسرائيل حول سالم عادل يستند إلى مبادرة السالم " إن :لمراسلها في باريس

. "بت رغبتها في سالم كهذا وتأييد القوى الديمقراطية في العالم العربيالعربية، وعلى إسرائيل أن تث
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مثل الواليات المتحدة، دعمت أنظمة استبدادية ومن ضمنها أنظمة نازية حقيقية "، "إسرائيل"وأضاف أن 
في المنطقة، مثل النظام في سوريا، رغم أن هذه األنظمة هددت بإلقائها في البحر، وهي تتحمل مسؤولية 

  ."حفاظ على هذه األنظمةال
  1/4/2012الخليج، الشارقة، 

  
  !مستعدون لقبول مساعدات إسرائيلية: وزير الرياضة التونسي .39

 أن بالده ستقبل مساعدات إذا أتت ، أمس الجمعة،أكد وزير الرياضة التونسي طارق ذياب: )وكاالت(
 رداً عن سؤال حول  خالل مؤتمر صحافي عقده الجمعة في تونس،،وقال ذياب. "إسرائيل" من

، "إسرائيل"تصريحات سابقة اتهم فيها المعارضة التونسية بأنها على استعداد لقبول مساعدات حتى من 
  ."لو أتتنا إعانة من إسرائيل سنقبلها) أي الحكومة(ال مشكلة في ذلك، حتى نحن "

ق له أمس األول أن قال في وهذه المرة الثانية التي يقول فيها الوزير التونسي مثل هذا الكالم، حيث سب
  ."ال يوجد أي مشكل.. نحن أيضاً إذا تحصلنا على مساعدات من إسرائيل سنقبلها" :إذاعيةتصريحات 

  28/4/2012الخليج، الشارقة، 
  

   خالل األشهر الماضية"إسرائيل"المعامالت االقتصادية بين المغرب وتطور  ":جريدة المساء المغربية" .40
 تطورت المعامالت التجارية خالل بين المغرب والدولة العبرية خالل الشهور :محمود معروف -الرباط 
 وترافق ذلك مع هجمة تطبيعية ملفتة لالنتباه في الوقت تصاعدت فيه حمالت مناهضة التطبيع ،الماضية

 المساء المغربية أن المعامالت االقتصادية بين المغرب جريدةوقالت  . مختلفة من المغربأرجاءفي 
 تطورت بشكل ملحوظ خالل األشهر الماضية، بعد ركود اقتصادي بين البلدين في تعاملهما "رائيلإس"و

معا، رغم قطع العالقات بينهما، حيث وصل حجم التداول التجاري الخارجي بين المغرب وإسرائيل، في 
صادرات ، ما بين ) مليون دوالر2( مليون سنتيم 677 و فبراير الماضي لوحده، ملياراً/شهر شباط
  .وواردات

 /، في شباط"إسرائيل"وسجلت األرقام التي تنشرها الصحيفة السبت أن حجم الصادرات المغربية نحو 
 مقارنة  ملحوظاً ارتفاعاً، مسجالً) مليون سنتيم677حوالي ( ألف دوالر 800فبراير الماضي لوحده، بلغ 

 ألف دوالر فيما وصل 300 "إسرائيل"، حيث بلغت الصادرات المغربية نحو 2011  فبراير/بشهر شباط
  دوالر مسجلة انخفاضاًألف 200 مليون وإلى، في الشهر نفسه "إسرائيل"حجم الواردات المغربية من 

 مليونين "إسرائيل"مقارنة بالشهر نفسه من السنة الماضية، والتي وصلت فيها الواردات القادمة من 
  . ألف دوالر800و

، فقد بلغ هذا العجز "إسرائيل"زا في الميزان التجاري بين البلدين لصالح وتسجل المعامالت التجارية عج
 مليون دوالر، بسبب تقدم الواردات اإلسرائيلية القادمة إلى 17.1، إلى ناقص 2011المغربي، في سنة 

  ."إسرائيل"المغرب مقارنة بالصادرات المغربية نحو 
ركات ومصانع إسرائيلية لديها مقرات في  وجود ش، الذي تنشره الصحيفة السبت،ويكشف التحقيق

 وتربطها "ستار فود" واسمها "إسرائيل"المغرب كما توجد شركات للصناعة الغذائية، وبينها شركة في 
  .عالقة اقتصادية بأكبر مجموعة للصناعة السمكية في المغرب يوجد مقرها في آسفي
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 تنشط في ،حية وشركات إسرائيليةبوجود مصانع ومراكز نداء وضيعات فال' المساء'وقالت صحيفة 
 شهرين من العام أول، في "إسرائيل"مجاالت مختلفة تعمل في المغرب وبلغ عدد المغاربة الذين زاروا 

، وفي ضيافة رجل دين "إسرائيل" شخص بينهم وزير سابق للعدل يوجد حاليا في 500 من أكثرالحالي 
 من المغاربة "إسرائيل" حين بلغ عدد من دخلوا يهودي معروف يتحدر من عائلية يهودية مغربية، في

  . شخصا2432ً الماضية، 2011بغرض السياحة، في سنة 
 في مدينة الصويرة انتقال عدد من اإلسرائيليين، وبينهم "المساء"كما أظهر التحقيق الميداني الذي أنجزته 

كما . رة عن فنادق ومطاعميهود من أصول مغربية، إلى المغرب للعيش فيه وإقامة مشاريع سياحية عبا
تطور عدد الرياضات ودور الضيافة والمنازل الذي اشتراها إسرائيليون انتقلوا إلى المغرب في الصويرة 

 منزال ورياضا، وفق معطيات غير رسمية، وحصلت كل هذه المشاريع على ترخيص من 450إلى 
  .المصالح اإلدارية المعنية

  28/4/2012، لندن، القدس العربي
  

  "ياألمن القوم"باما يتمسك بمنح مساعدات للسلطة الفلسطينية ويؤكد أهميتها لـأو .41
 تمسك الرئيس األمريكى باراك أوباما، بمنح مساعدات مالية للسلطة الفلسطينية، بالرغم            : سما -واشنطن  

ولجأ أوبامـا فـى      ".مهمة لألمن القومى  "من تحفظات الكونجرس األمريكى، مؤكداً أن تلك المساعدات         
قراره إلى بنداً فى قانون تمويالت الخارجية، يمنع أى مساعدة للسلطة الفلسطينية إال إذا ما اعتبر التمويل                 

  .مهما لمصالح األمن القومى للواليات المتحدة
وأرسل الرئيس األمريكى خطاباً لوزيرة خارجيته هيالرى كلينتون، مؤكداً خالله تمـسكه بمـنح تلـك                

ه متحدث باسم البيت األبيض، اليوم الجمعة، فإن المساعدات تقـدر بــ             وبحسب ما أوضح  . المساعدات
يجب أن نعمل   : "وبرر المتحدث تمسك اإلدارة األمريكية بتقديم تلك المساعدات، قائالً         . مليون دوالر  200

على ضمان استمرارية حكومة معتدلة للسلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس ورئيس الـوزراء              
  ".ض تشكل عنصرا اساسيا فى هذا الجهدسالم فيا

  27/4/2012، وكالة سما اإلخبارية
  

  تبدأ العودة الشهر المقبل" البارد"عائالت غزة وبالى االستقرار يؤدي ال يوجد اقتصاد سليم : غراندي .42
ـ    فيليبو غراندي مؤتمراً صحافياً في مقر األونروا في بئر حـسن، فـي             " األونروا"عقد المفوض العام ل

المراحل التي وصـلت اليهـا      " المدير العام لألونروا في لبنان سلفادورس لومبارد، وعرض فيه           حضور
عمليات إعادة اعمار مخيم نهر البارد، إضافة الى أوضاع الالجئين الفلسطينيين في لبنان وسوريا وغزة               

  .والواقع الحالي لمنظمة األونروا
يتم البدء بإعادة العائالت الى مخيم نهر البارد وأن هذه          ابتداء من الشهر المقبل س    "وأشار غراندي الى أنه     

، الفتاً  "العملية ستتواصل خالل فصل الصيف ليتم في نهايتها إعادة حوالى أربعة آالف شخص الى المخيم              
هناك بعض التعقيدات في هذه العملية، على أن تستكمل عملية إعادة باقي الـسكان فـي العـام                  "الى ان   
في السنة الماضية ليشمل تحسين أوضـاع المخيمـات   " إعادة الكرامة " إطالق مشروع    تم: "وقال ".المقبل

مدة هذا المشروع هـي     "، الفتاً الى أن     " مليون دوالر  160الفلسطينية المختلفة في لبنان بمبلغ يصل الى        
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زار مخيم مار الياس في بيروت واطلع على ترميم بعض المنازل تحـت             "، مشيراً الى أنه     "خمس سنوات 
  ".مظلة هذا المشروع على أن يكتمل المشروع في باقي المخيمات

وتطرق غراندي الى موضوع حق عمل الالجئين الفلسطينيين والى التعديالت التي حصلت في مجلـس               
أسفه الى أنه وبعد مرور سنتين على هذه التعديالت لم يتم تطبيـق حـق العمـل                 "النواب اللبناني، مبدياً    
تطبيق القوانين المعدلة والتي تسهل عمل الفلـسطينيين        "، داعياً الى    "حكومة اللبنانية للفلسطينيين من قبل ال   

باستطاعة األونروا تحسين وضع البنى التحتية لكن ما يحتاجه الالجئون هو وضع            "، معتبراً أنه    "في لبنان 
ـ "، مشدداً على أنه "اقتصادي أفضل من خالل العمل وتحسين مستويات حياتهم  ق الكامـل  من دون التطبي
وزير العمل اللبنـاني الـى تطبيـق        "، داعياً   "لهذه التعديالت فإن تحسين مستوى العيش سبكون مستحيالً       

  ".قوانين العمل لالجئين الفلسطينيين في لبنان
وضع الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر واألثر السيىء للحصار اإلسـرائيلي علـى             "كما تطرق الى    

لنواحي االقتصادية حيث أن الوضع االقتصادي في غزة قائم فقـط عبـر             أهالي القطاع، خصوصاً من ا    
ليس من مـصلحة    "، معتبراً أنه    "التهريب واألنفاق في حين أنه ال يوجد اقتصاد سليم يؤدي الى االستقرار           

إسرائيل أن يكون لها جار يقوم اقتصاده فقط على وسائل غير سليمة نتيجة الحصار القائم والذي يمنـع                  
  ".ذاء واألدوات والمواد الضرورية ألهالي غزةدخول الغ

استمرار أعمال األونـروا    "، مؤكداً   " ألف الجئ فلسطيني في سوريا     500وجود نحو   "وأشار غراندي الى    
الدور الحيادي الذي يلعبه الفلسطينيون داخل سوريا وعدم وقوفهم الى جانب أي مـن              "، مثمناً   "في سوريا 

  ".مشاركتهم في الصراع لن يكون في مصلحتهم أو في مصلحة سوريا" أن ، معتبراً"الفريقين المتنازعين
 28/4/2012، المستقبل، بيروت

  
  ؟"سرائيلإ"ما الذي تخشاه  .43

  حنان عشراوي.د
لقد قامت منظمة التحرير الفلسطينية بتقديم تنازالت تاريخية مؤلمة من أجل العيش بأمن وسـالم علـى                 

 التزامها الكامل بقواعد القانون الدولي والـشرعية الدوليـة،          جزء من أرض فلسطين التاريخية، وأثبتت     
إال أن حكومات اسـرائيل     . 1993وكّرست الجهود النجاح العملية السياسية منذ توقيع اعالن المبادئ في           

المتعاقبة لم تستفد من الظروف الدولية وفرص السالم التي قُّدمت لها بـل اتخـذتها غطـاء السـتمرار                   
  .لفة لألعراف الدولية، وفرض سياسة األمر الواقعانتهاكاتها المخا

إن البرنامج السياسي الذي ترتكز عليه منظمة التحرير الفلسطينية للوصول الى سالم عادل بوسائل سلمية             
 وعاصمتها القدس، والتوصل لحل عادل      1967للخالص من االحتالل واقامة الدولة المستقلة على حدود         

، ومقاومة اسرائيل بالعمل المشترك مع المجتمع الدولي قانونيـا          194ر األممي   لقضية الالجئين وفقاً للقرا   
وسياسياً وشعبياً، ونجاح مالمح هذا الحراك على الصعيد الدولي يسّبب القلق واالرباك لدولة االحـتالل               

  .التي تّدعي الديمقراطية والدفاع عن حقوق االنسان
العسكرة ، ويلجأ الى استخدام اقسى انواع البطش والقمـع          فاالحتالل االسرائيلي يبرع في تجسيد العنف و      

عندما يتعلق ذلك باالرادة االنسانية، حيث تقابل اسرائيل المقاومة الشعبية بمزيد من افتعال األزمات مـع                
شعبنا من جهة ومع دول العالم من جهة أخرى ما يّدل على افالسها السياسي واألخالقي، وتمعن في قمع                  

المؤيـدين لحقـوق   ) بما فيهم االسرائيلين(اطات السلمية بمشاركة نشطاء السالم الدوليين   المسيرات والنش 
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شعبنا المشروعة، والمناهضين لسياسة التوسع االستيطاني وتهويد القدس وجـدار الفـصل العنـصري              
اجي وتستخدم جميع الوسائل غير القانونية الجهاض هذا النشاط االحتج        . وغيرها من االنتهاكات األحادية   

المشروع، وذلك باعتقال المتضامنين وجرح وقتل العشرات منهم في محاولة لتغطية الوجه الحقيقي لنظام              
ولعل الناشطة األمريكية رايتشل كوري والمصور البريطاني توم هارنـدل كـانوا اول             . القمع والسيطرة 

ري اميلي هينوشـوفيتس    ضحايا االرهاب االسرائيلي، وكذلك الناشطة األمريكية ضد جدار الفصل العنص         
التي فقدت عينها على حاجز قلنديا، وآخرهم المتضامن الدنماركي اندرياس اياس الذي تعـرض لهجـوم         

  .وحشي في جولة الدراجات الهوائية السلمية في مدينة أريحا
وتمعن اسرائيل أكثر بتعزيز نظامها البوليسي باستخدام سياسة الترهيب والعنـف فـي منـع وصـول                 

ن الدوليين الى األرض الفلسطينية المحتلة، وحظر رسي سفن الحريـة، وثنيهـا عـن كـسر                 المتضامني
الحصار غير الشرعي على ابنائنا في قطاع غزة عبر التعّرض الهمجي للسفن، وانشاء معسكرات اعتقال               

ن في الموانئ االسرائيلية القريبة، وتنفيذ عمليات قرصنة وقتل وجرح العشرات من الحقوقين والـسياسي             
  .والمدنيين الدوليين

وللعام الثالث، وبالتعاون مع جهازها االستخباراتي والدبلوماسي، وبالتواطؤ مع بعض الحكومات الغربية            
تقوم بالضغط على شركات الطيران الدولية لمنع دخول المئات من النشطاء المؤيـدين لفلـسطين الـى                 

إّن .  ومعاملتهم معاملة المجرمين واالرهـابيين     ، واعتقالهم "أهالً بكم في فلسطين   "اراضيها في اطار حملة   
هذه الحمالت التضامنية تُعتبر نقلة نوعية في فرض اإلرادة الشعبية الدولية وتحد لممارسـات االحـتالل                

  .وحصاره لألرض والشعب الفلسطيني
ا مـن   وتحاول حكومة اليمين أيضاً محاصرة الخطوات النضالية السلمية للمعتقلين الفلـسطينين وافـشاله            

خالل عزلهم عن العالم الخارجي، واتخاذهم رهائنا لديها، ومواجهة اضراب آالف األسرى عن الطعـام               
بتشديد االجراءات القمعية والعقابية ضدهم وعزلهم في اكثر من سجن، وفي زنازين انفرادية، وحرمانهم              

افق العمل عنهم في مخالفة     من زيارات عائالتهم ولقاء المحامين، وايقاف المحطات الفضائية، واغالق مر         
  .صارخة التفاقيات جينيف المتعلقة باألسرى في وقت الحرب

ويستبيح النظام القضائي االسرائيلي المشّوه مقدرات شعبنا، ويعطي الضوء األخضر لقـوات االحـتالل              
 تقدمها  ومستوطنيه لنهب الثروات الطبيعية والموارد المائية في الضفة الغربية، ويرفض االلتماسات التي           

بالضفة الغربية،  " ج"الجمعيات الحقوقية االسرائيلية ضد كسارات يديرها اسرائيليون في المناطق المصنفة         
  .والتي تشكّل كارثة بيئية خطيرة ناهيك عن كونها سرقة علنية

وتثبت دولة االحتالل بالممارسة انها دولة غير ديمقراطية وال تحترم مبادئ حقوق االنسان وال تمارسها               
، ليس على شعب رازح تحت االحتالل فحسب وانما داخل اسرائيل نفسها وحول العالم، حيـث ترسـخ                  
نظاماً استبدادياً من خالل تشريع الكنيست االسرائيلي للقوانين التي تحارب منظمـات المجتمـع المـدني      

. ل لحقوق االنـسان   وحقوق االنسان االسرائيلية اليسارية والعربية التي تعمل على تدويل انتهاكات اسرائي          
وتأتي هذه التشريعات في اطار النيل من شرعية نضال تلك المؤسسات وتهديد وجودها، وانتقامـا مـن                 
نشاطها الفاضح لسياسات التمييز العنصرية، وادانتها الرتكاب مخالفات خالل الحرب األخيرة على قطاع             

  .غزة
وق االنسان الدولية واالسرائيلية الـى األرض       هذا وتمنع السلطات االسرائيلية تاريخياً دخول منظمات حق       

الفلسطينية المحتلة، حيث منعت مؤخراً المبعوث األممي ريتشارد فولك، المقرر الخاص عن حالة حقوق              



  

  

 
 

  

            25ص                                     2485:                العدد28/4/2012 السبت :التاريخ

االنسان في األرض الفلسطينية، من دخول األراض الفلسطينية، واالجتماع مع ممثلي المنظمات الحقوقية             
اكات حقوق االنسان المرتكبة من قوات االحتالل االسرائيلي والمستوطنين         الفلسطينية، ومقابلة ضحايا انته   
كما تمنع مراقبي حقوق االنسان المستقلين من مؤسسات حقوقية اسرائيلية          . في جميع المناطق الفلسطينية   

من دخول قطاع غزة إلجراء تحقيقات مستقلة حول خرق قـوانين الحـرب فـي               ) بيتسيلم(مثل مؤسسة   
  .القطاع

طالت سياسات اسرائيل القمعية الحريات الثقافية واألدبية، وأصدقاء الشعب الفلسطيني مـن األدبـاء              وقد  
اذ تعمد الى اتهام كل من ينتقد السياسات العدوانية االسرائيلية بمعـاداة الـسامية،              . والمفكرين العالميين 

ز لسياسة تكميم األفواه    ، وذلك في تعزي   "اشخاص غير مرغوب فيهم   "وتحظر دخولهم أراضيها باعتبارهم     
ومحاكمة كل من يقول الحقيقة مثل األديب األلماني غونتر غراس الحائز على جائزة نوبل فـي اآلداب،                 

إن هذا التناقض سيكرس مـن عزلـة االحـتالل ونـزع            . والصحافية األمريكية هيلين توماس وآخرين    
 دول العالم مع حق شعبنا في الحيـاة         الشرعية عنه على المستوى الدولي، وفي المقابل سيزيد من التفاف         

  .بحرية وعدالة وكرامة على ارضه
وباالضافة الى ذلك، فقد كشف القلق الهستيري للحكومة االسرائيلية نفسه أمام حراك القيادة الفلـسطينية               
السلمي الدبلوماسي الى حضن الشرعية الدولية والسعي الى االنضمام الـى األمـم المتحـدة وهيئاتهـا                 

حيث اجتهدت في منع تكريس دور المجتمع الدولي في تمكين شعبنا من ممارسة حقه              . ها المختلفة ووكاالت
الطبيعي والقانوني في تقرير مصيره، محاولة االستفراد بشعبنا وعزله عن العالم وحرمانه مـن حمايـة                

ـ                ضوية القانون الدولي، وقادت عملية تحريض ممنهجة لحثّ دول العالم على عدم التصويت لـصالح ع
دولة فلسطين واالعتراف بالدولة الفلسطينية، ومارست االبتزازات الرخيصة بوقـف تحويـل العائـدات              
الضريبية الى السلطة، يرافقها دعم أمريكي مطلق باستخدام حق النقض الفيتو، ووقف المساعدات المالية              

  ).كما حصل في اليونسكو مؤخراً(عن شعبنا، وحجب التمويل عن األمم المتحدة 
ان اسرائيل تدرك تماماً ان نجاح هذه الخطوة سيخضعها للمساءلة القانونيـة واالقتـصادية والـسياسية                
النتهاكاتها المنافية لقواعد القانون الدولي والشرائع األممية بما في ذلك المالحقة القـضائية والجنائيـة،               

، 1967اسية، واالعتـراف بحـدود      وستقف مانعاً أمام محاوالتها التنصل من مسؤولياتها القانونية والسي        
  .وتعريف األرض على أنها ارض محتلة وليس ارض متنازع عليها

وبدالً من أن تعيد اسرائيل المصداقية للعملية السياسية، والتعاطي مع الواقع، وااللتزام بقرارات الشرعية              
الوطنية واضعاف مكانتهـا،    الدولية إلنهاء احتاللها، فإنها تبذل الجهود الحثيثة لتقويض انجازات السلطة           

وهذا ما عّبر عنه في اكثر من مناسبة رئـيس          . والتحريض على القادة الملتزمين بقواعد القانون الدولي      
الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو، وائتالفه اليميني، عندما وصـف الـرئيس الفلـسطيني باالرهـابي               

عل سلفه أريل شارون مع الرئيس الراحـل ياسـر          وحصاره سياسياً كما ف   "لتهميشه"السياسي، في محاولة    
  .عرفات الذي أدى حصاره الى حد تصفيته جسدياُ على الرغم من كونه أول من تبنّى المسار السلمي

بناء مؤسسات الدولة وانهاء االحـتالل      : كما ويعيق االحتالل وممارساته العدوانية استكمال تنفيذ برنامج       
ني سالم فياض، حيث عرقل غياب األفـق الـسياسي واالنتهاكـات            الذي أطلقه رئيس الوزراء الفلسطي    

االسرائيلية المتواصلة تجسيد مكونات الدولة، ودعم صمود المواطنين عبر ترسيخهم وتجذيرهم من خالل             
  .مشاريع فعالة لمواجهة االستيطان وحماية األرض
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رسها وتدعو اليها، ألنها اللغة     وفي المحصلة، فإن اسرائيل ال تخشى العنف والمواجهات العسكرية بل تما          
الوحيدة التي تستخدمها وتتفوق فيها، بينما تشكل لغة القانون والعدالة واالرادة االنسانية في مواجهة الظلم               

ان اسرائيل تخشى   . ..ومنطق القوة التحدي األكبر للتشويه األخالقي االسرائيلي في ظل غياب كامل للقيم           
ة وشرعيتها وانقاذها من االستحواذ االسرائيلي عليها، كما تخـشى مـن            فقط من أنسنة القضية الفلسطيني    

  .صوت التضامن االنساني وفضح طبيعة االحتالل امام العالم، انها تخشى صوت حقوق االنسان والقانون
  25/4/2012، )مفتاح(مركز المبادرة الفلسطينية 

  
  أرخص حروب التاريخ .44

  عصام نعمان
، يوم االثنين الماضي، بياناً في مناسبة إحياء ذكرى الجنـود الـذين             أصدرت وزارة الحرب في تل أبيب     

، كشفت فيه أن مجموع عدد القتلى في حروبها جميعاً، منذ اغتصاب فلسطين             ”إسرائيل“قتلوا في حروب    
 4992 عائلة، وأن عدد األرامـل      10524 قتيالً، وأن عدد العائالت الثكلى       22993 بلغ   1948في العام ،  

  . أرملة 
تكلفتها زهيـدة   . إنها أرخص حروب التاريخ     . . .  عاماً   64 قتيالً في حروب على مدى       22993،  أجل

فقد أنتجت ورّسخت وعملقت دولةً هي رابع أقوى دول العـالم           . بل بخسة بالمقارنة مع مكاسبها الهائلة       
  .المعاصر عسكرياً، وأصغرها مساحةً، وأقلّها سكاناً، وأحدثها عمراً 

بت، بدرجات متفاوتة، جميع العرب سياسياً واقتصادياً، وقاتلت، بال هوادة، أربعـاً مـن              حار” إسرائيل“
مصر وسوريا ولبنان والعراق ناهيك عن شعب فلسطين الممنوع من إقامـة دولـة،              : دولهم في المشرق  

 .واعتدت بعمليات عسكرية خاطفة أو استخبارية متمادية على األردن وتونس والسودان واليمن وليبيـا               
  عليهم؟ وكم يبلغ عدد العائالت الثكلى وعدد األرامل؟” إسرائيل“فكم بلغ مجموع قتلى العرب في حروب 

  .ال إحصاءات دقيقة في هذا المجال، إنما من الممكن احتساب إحصاءات تقريبية بالمقارنة والمحاكاة 
بينمـا  )  الفلـسطينيين   من العرب  1،623،000بينهم نحو    (7،880،000حالياً  ” إسرائيل“يبلغ عدد سكان    

واذا .  عربيـاً    44 مليوناً، أي يوجد يهودي صهيوني واحد في مقابل          350يبلغ مجموع عدد العرب نحو      
ما احتسبنا على أساس هذه النسبة عدد قتلى العرب، فإن المجموع التقريبي لعدد شهدائنا يكون على النحو                 

  :اآلتي
 1،011،692) = نسبة العرب إلى اليهود الـصهاينة     % (44،  )1948عدد القتلى الصهاينة منذ      (22993

  .شهيداً عربياً 
لـو هـم    . دفاعاً عن فلسطين وشعبها     ” إسرائيل“ال أعتقد أن العرب ضّحوا بنحو مليون شهيد في مقاتلة           

شـعب الجزائـر    . ضّحوا بأقل من سدس هذا العدد لكانوا حّرروا فلسطين منذ أكثر من خمسين عامـاً                
 20تعداد الجزائريين خالل حرب االستقالل كـان نحـو          .  لتحرير بالده من فرنسا      ضّحى بمليون شهيد  

 فرنـسيين، فيمـا   3 مليوناً، أي جزائري واحد مقابل       60مليوناً في حين كان تعداد الفرنسيين ال يقل عن          
   .44نسبة اليهود الصهاينة إلى العرب هي واحد مقابل 

 عوامل أخرى غير عامل العدد تدخل في حسابات الحروب،          ألن. هذه اإلحصاءات التقريبية ليست دقيقة      
  :ومع ذلك يمكن استنتاج المالحظات اآلتية. وهي أوزن وأفعل وأكثر إنتاجية 
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في صـراع   . األولى، إن ميزان اإلرادات في بعض الحروب والمواجهات يطغى على ميزان القوى             * 
  .العين تفقأ المخرز .  على السيف الدم ينتصر. اإلرادات، النفوس أصلب من السيوف والتروس 

. الثانية، إن غياب إرادة القتال أو هزالها يعطّل قانون العدد، يشّل الكثرة المترهلة أمام القلّة المتوثبـة                  * 
 قذفوا أكثر من مئة ألف مقاتل       1948 في حرب ،   700،000اليهود الصهاينة بتعدادهم الذي لم يتجاوز ال        

  .حّركت الدول العربية السبع المشاركة في الحرب أقل من عشرين ألفاً إلى ميادين المواجهة، فيما 
. الثالثة، إن لإليديولوجيا دوراً كبيراً وفاعالً في التعبئة النفسية والقتالية والحشد واالسـتنفار والقتـال                * 

  .لوجيا  كانوا يملكون اإليديولوجيا، فيما العرب كانوا يملكون الكالمو1948اليهود الصهاينة في حرب 
كانت وما زالت فاعلـة     ) القبيلة، العشيرة، العائلة، الطائفة، المذهب الخ     (الرابعة، إن المتحدات األولية     * 

في حياة العرب، فيما المتحدات والتشكيالت االجتماعية األرقى كالقومية والحـزب والنقابـة والرابطـة               
  .الثقافية ما زالت أدنى حضوراً وفعالية 

عي الفردي والجماعي دوراً كبيراً في اإلدراك العام لألوضـاع الـسائدة، لمـواطن              الخامسة، إن للو  * 
الضعف والقوة، للحقوق والمصالح، ولتقويم كل هذه العوامل وأثرها في التفكير والتدبير، وال سيما عنـد                

ة في هذا المجال، اليهود الصهاين    . وضع خطط ومخططات وبرامج النهوض والبناء والتنمية والمواجهة         
العرب كانوا أكثر جهالً وجاهلية وأمّية وبالتالي أدنى        . كانوا أعمق وعياً وأكثر ثقافة واطالعاً وممارسة        

  .وعياً وثقافة وممارسة
المهم كيف يصار إلى استثمار كثافة العدد على        . إلى ذلك، فإن العدد الكثيف ليس بحد ذاته نعمة أو نقمة            

فنـسبة  . صار إلى تعويض قلة العدد بالحرص على توليد النوعيـة           نحوٍ يؤدي إلى ترفيع النوعية، كما ي      
الصهيونية حرصت دائمـاً علـى      . النوعية في المجتمع هي شرط الفعالية واإلنتاجية ومعيارهما الدقيق          

تعويض قلة العدد ومحدودية اإلمكانات ببناء مستويات عالية من القيادات والكادرات والمناهج واألساليب             
لكن ما كان في وسعها أن تحقق مرتجياتها في كل الميـادين            .  والسالح ومردودات التنمية     والتكنولوجيا

لوال عامل أساس من خارجها هو الغرب، مجتمعات وحكومات، الذي رعاها وحماها ومّولهـا ودعمهـا                
  .سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وإعالمياً على نحوٍ غير مسبوق في تاريخ العالقات الدولية 

فـي  ” إسرائيل“ين دول الغرب تبرز الواليات المتحدة األمريكية كأقوى وأفعل وأكرم حليف وشريك ل              ب
. نشأتها وتطورها وسلوكيتها العنصرية وحروبها العدوانية ومخططاتها االستيطانية وسياستها التوسـعية            

لكـن ال   . الي األمريكـي    هي الوالية الحادية والخمسين في االتحاد الفدر      ” إسرائيل“ال غلو في القول إن      
يكفي كشف صلتها العضوية بالدولة العظمى بل يقتضي التنويه بأن هذه الوالية عبر البحار هي الواليـة                 
القائدة والوالية المحظوظة والوالية القاطرة، في بعض المجاالت، لمقطورات االتحاد الفدرالي األمريكي            

.  
مما قاله سفير واشنطن في     ” إسرائيل”الواليات المتحدة و  ليس أدل على هذه العالقة العضوية الخاصة بين         

فقد نشر شـابيرو    . ” إسرائيل“تل أبيب دان شابيرو لمناسبة إحياء ذكرى الجنود الذين سقطوا في حروب             
( . . .) حليفتان استراتيجيتان   “أكد فيه أن الدولتين     ) 24/4/2012(” يديعوت أحرنوت “مقاالً في صحيفة    
ت الخاصة القائمة بين الدولتين واآلخذة في التعزز أكثر فأكثر في اآلونـة األخيـرة،               نحن نعتز بالعالقا  

ويتجسد هذا األمر مثالً في إجراء مزيد من التدريبات العسكرية المشتركة، وفي مبادرة القيادة العسكرية               
يـة الـصعبة   في كل من الدولتين إلى تطوير استراتيجيات جديدة توفر ردوداً جيدة على التحـديات األمن             

  .” والمتغيرة الماثلة أمامهما
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سفير أمريكا لم يشر في مقالته إلى ما قد أصبح أمراً مفروغاً منه ومن قبيل تحصيل الحاصل وهو التزام                   
  .، عسكرياً ونوعياً، أقوى من دول المنطقة مجتمعة ”إسرائيل“واشنطن بأن تبقى 

فـي المنطقـة ودحرهـا بـات        ” إسرائيل“ ل   لعل العبرة المستخلصة من كل ما سبق بيانه أن التصدي         
، بتآكـل قـوة     ”صعود اإلمبراطوريات وسقوطها  “مشروطاً، بحسب نظرية المؤرخ بول كنيدي في كتابه         

) ”إسـرائيل ”وفي مقدمها التزامها العضوي ب    (أمريكا اقتصادياً وعجزها عن الوفاء بالتزاماتها الخارجية        
  .ها ونفوذها عنها باندحارها في المنطقة وجالء وجود. . . أو 

  28/4/2012، الخليج، الشارقة
  

  !جانباً؟» الجبنة السويسرية«نتنياهو إذ يضع  .45
  عريب الرنتاوي

هذا الرجل كما بقيـة سياسـيي إسـرائيل،    ...ال تصغوا إلى أقوال بينيامين نتنياهو، بل أنظروا في أفعاله         
 صـعوده سـلم الحيـاة الـسياسية         الزمته منـذ  ” الكذب“وصفة  ...وأكثر منهم جميعاً، يكذب كما يتنفس     

واألهم من كل هذا وذاك، أن الرجـل        ...اإلسرائيلية، وهو معروف بها لدى اإلسرائيليين أكثر من غيرهم        
، قـادر علـى المنـاورة       ”األمريكية“، وإجادته البليغة للغة     ”العالقات العامة “بخبراته الواسعة في مجال     

ولوال خشيتي  ...”يظهر خالف ما يبطن   “ حقاً، وخبير في أن      والمراوغة، وماهر في التعمية على ما يريده      
  .”مسيلمة“في قبره، لكنت سميته ” كذّاب العرب األشهر“من أن يغضب 

ال بأس، قالها من    ...انتم تريدون دولة متصلة وقابلة للحياة     ...لقد استعار مفرداتنا ليبيع لنا بضاعته الفاسدة      
وأنـا ال أريـدها     ...كقطعـة جـبن سويـسرية، مـآل بـالثقوب         أنتم ال تريدونها    ...دون تردد أو تلعثم   

  .ومواقفه شخصياً من هذه المسألة” الليكود“مسجالً بذلك سابقة في مواقف ....كذلك
في ” يدّوره في ذهنه  “بل وقد يجد من     ...”الوهن العربي ”هذا الحديث سيطرب كثيرين في دوائر الغرب و       

دعونـا  ...دعونا نفكر فـي األمـر     ...؟” 2نتنياهو  “ نحن أمام    هل...هل تغير نتنياهو  ...القيادة الفلسطينية 
هكذا قد يبدأ البعض    ...”موارباً“ال يجوز أن نغلق الباب كلياً، دعونا نبقه         ...نختبر صدقية الرجل وجديته؟   

  .مسرحية ضالل وتضليل: في التفكير، حتى وإن قال في أول ردة فعل له، بأن المسألة برمتها
، عبارة قرأناهـا صـغاراً، وتـذكرونها        ” في عينية، بل أنظروا إلى ما فعلت يداه        ال تنظروا إلى الدمع   “

انظروا فـي   ....”الصياد الذي يفصل رأس العصفور عن جسده وهو دامع العينين         “جميعكم بال شك، عن     
البـؤر  ” شـرعنة “، والذي صدر بعد سويعات قالئل من        ”الدولة القابلة للحياة  “توقيت إعالن نتنياهو عن     

أنظروا إلى ما يفعله في القدس من تشريد وتهويد وتغيير معـالم واسـتيالء علـى                ...يطانية الثالث االست
والتالل المطلّة عليها وموقعها االستراتيجي     ” األغوار“أنظروا إلى ما يقوله عن      ...األرض وتهويد وأسرلة  

وانات فـي الـضفة     أنظروا في حرب االغتياالت والتـصفيات والعـد       ....”نظرية األمن اإلسرائيلية  “في  
  .والقطاع والقدس، من دون هوادة وال تمييز

كل ما فـي األمـر، أن       ...هذا هو نتنياهو الحقيقي، األول والثاني واألخير، ال فرق بينهم على اإلطالق           
جديدة مع الفلسطينيين، إلقناع المجتمع الدولي، بأن الوقـت         ” فرصة تفاوض “الرجل مهتم بالحصول على     

الثرى، وأنه ما زال في الوقت متسع ومن الجهد بقية، إلنقاذها           ” جيفة عملية السالم  “اة  لم يحن بعد، لموار   
  .وإحيائها بل والحفاظ على زخمها
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هذا الخطاب ضروري لوقف التدهور في سمعة إسرائيل ومكانة حكومـة اليمـين واليمـين المتطـرف                 
من دونها ستواجه إسرائيل أسئلة ال      ...ةالعملية السلمية، مطلوبة بذاتها، حتى وإن كانت جيفة متعفن        ...فيها

مستقبل السلطة، مصير سـكان المنـاطق       : طاقة لها باإلجابة عليها اآلن أو في المدى القصير والمباشر         
إلى غير مـا    ....”الديلوكس“المحتلة وأهلها األصليين، بدائل حل الدولتين، االحتالل المباشر أو االحتالل           

  .افي هذا اإلناء من أسئلة ينضح به
وبقاء سوقها ناشطاً ورائجاً وإخراجـه مـن أزمـة          ” تجارة الوهم “المطلوب إسرائيلياً اآلن، الحفاظ على      

هم يتكفلون بعمليـة تفاوضـية ال       ... باراك، بالباقي  – ليبرمان   –على أن يتكفل نتنياهو     ...ركوده وكساده 
 نحتـاج لتبديـده أشـهراً       من تفاصيلها، كابوسـاً   ” تفصيل“هم قادرون على جعل كل      ...حدود زمنية لها  

هو يراهنون على األنياب الفوالذية الحادية لجرافات االستيطان، الكفيلة بقطع الطريق علـى             ...وسنوات
لسنوات قادمـة فـي     ” جرجرتنا“هم قادرون على    ...سواء بسواء ” الجبنة السويسرية ”و” الدولة المتصلة “

كل ذلـك، وسـط     !...م ينجحوا في ذلك من قبل؟     مربعات العبث واالنتظار واالجتماعات غير المنتهية، أل      
كل ذلـك بهـدف     ...إطراء من المجتمع الدولي، وغيابٍ تام، ألي شكل من أشكال الضغوط واالنتقادات           

ومن أجل كل هذا    ....”المفاوضات العبثية “االستمرار في احتواء الموقف الفلسطيني وضبطه تحت سقف         
  .أكيد قديم هناكهنا، وت” جديد“وذاك وتلك، ال بأس من تصريح 

علينا نحن أن نخرج من شرنقاتنا التي كّبلنا أنفسنا في قوقعاتهـا            ...لم يخرج نتنياهو عن جلده، ولن يفعل      
انقساماتنا وأوهامنا ورهاناتنـا الخاسـرة،      ” نطلّق“علينا أن   ...”نقرأ من خارج الكتاب   “علينا أن   ...الضيقة

الشهيرة، التي يعكس التفكيـر فيهـا،       ” الرسالة“، كانت   قبل تصريحات نتنياهو األخيرة   ....مرة وإلى األبد  
تخّيلوا لو أن نتنياهو نطق بتصريحاته األخيرة، قبل        ...مجرد التفكير، استمرار األوهام والرهانات البائسة     

هـذا  ...األرجح أن منسوب الوهم والرهان، كان ليعلو فوق سقف التوقعـات          ...إتمام صياغة تلك الرسالة   
  .هذا طريق غير نافذ...ستمرأمر ال يجوز أن ي

  28/4/2012، الدستور، عّمان
  

  القدس في طور االبتذال .46
  فهمي هويدي

ال نريد ابتذال زيارة القدس، والزج بها في المناورات واألالعيب السياسية، ذلك أن أهمية المدينة المقدسة                
تت تختزل القضية وتجـسد     تكمن في أمرين، األول رمزيتها السياسية بالنسبة للقضية الفلسطينية حيث با          

وقـد قـدمت الرمزيـة      . انتصارها أو انكسارها، والثاني رمزيتها الروحية عند المسلمين والمـسيحيين         
إذ القـدس المحـررة     . فتعلي من شأنها أو تحط من قيمتها      . السياسية ألنها تعطي معنى للرمزية الروحية     
ع أن أفهم كيف يتقرب المسلم مـثال إلـى اهللا           حيث ال أستطي  . تختلف بالكلية عن القدس الذليلة والمقهورة     

وهو تحت االحتالل تدنسه أحذية المستوطنين وجرافات المتعلقين بـسراب          . بالصالة في المسجد األقصى   
البحث عن هيكل سليمان، كما أنني ال أستطيع أن أتصور عربيا يتجول سائحا في القدس ومتبضعا فـي                  

رور جنود االحتالل المدججين بالسالح، ويرى بأم عينيه عربدة         شوارع المدينة القديمة في حين يالحقه غ      
وربما اضطر ألن يشيح بوجه عن تجمعـات        . المستوطنين الذين يقتحمون بيوت العرب ويطردونهم منها      

العرب المطرودين الذين يحتمون بخيام نصبوها في الشارع، وراحوا يستغيثون بضمائر المارين، لعـل              
  . لوميتهم ويضم صوته إلى أصواتهم المهزومة والجريحةواحدا منهم يتضامن مع مظ
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إن مدينة القدس تبتذل حين تفصل رمزيتها السياسية عن رمزيتها الروحية، ويطالـب قاصـدوها بـأن                 
يغضوا البصر عن عرضها المستباح وكرامتها المهدورة، فيلتزمون الصمت إزاء احتاللها وال تستوقفهم             

  . ها من سكانها العربالحملة الشرسة لتهويدها وتفريغ
قبل عدة سنوات كتبت مقالة في األهرام حذرت فيها من االهتمام بالحجر دون البشر في القدس وانتقـدت       
التركيز على المسجد األقصى مع إهمال الشعب الفلسطيني الذي تعرض للتشريد واالفتراس من جانـب               

ي ذلك عبارة عبدالمطلب جد رسـول اهللا        وقلت إن المسجد األقصى له رب يحميه، مرددا ف        . اإلسرائيليين
للكعبـة رب   «حين أغار على مكة أبرهة ملك الحبشة، فقـال مقولتـه الـشهيرة              ) صلى اهللا عليه وسلم   (

  . »يحميها
وقتذاك علق المستشار طارق البشري على ما كتبت، داعيا إلى عدم التهوين من شأن القدس ألنها رمـز                  

هو رأي اقتنعت به، ونشرته في مكان مقالي يوم الثالثاء، إال أنني            و. يختزل القضية الفلسطينية ويجسدها   
وجدت أن األمر اختلف هذه األيام، في ظل الجهد الدؤوب الذي بذل طول السنوات الخمس األخيرة لفـك      

أصبحت الدعوة منصبّة علـى زيـارة       . ارتباط الرمز بالقضية، األمر الذي أفقد الرمز وظيفته األساسية        
وإذ وقع كثيرون في الفـخ      . حة فيها، في حين سكت الجميع على تحريرها وإطالق سراحها         القدس والسيا 

وقبلوا بوعي أو بغير وعي بزيارة المدينة والصالة في األقصى رغم ما حل بهما من هوان وما يكبلهمـا       
مفتـي مـصر    ) تحت الحراسة اإلسـرائيلية   (فإن الصدمة كانت أكبر حين تورط في الزيارة         . من أغالل 

لدكتور علي جمعة، ألن الزائر في هذه الحالة له رمزية مختلفة عن غيره من الزائرين، فهو على رأس                  ا
دار اإلفتاء، في أكبر وأهم بلد عربي، حتى إن أحد الكاتبين اعتبرها بمثابة فتوى عملية تحبـذ الزيـارة                   

من « تحت عنوان    24/4وتجعلها مباحة إن لم تكن مستحبة، وفي المقال الذي نشرته الشرق األوسط في              
اعتبر الكاتب أنه بعد زيارة الدكتور علي جمعة، فال ينبغي أن يحاول أحد أو يزايد، كأنما                . »يفتي للمفتى؟ 

وأطلق إشارة خضراء فتحت الطريق أمام كل راغب لكي يصلي فـي المـسجد              . حسم الرجل الموضوع  
  . األقصى دون أي قلق من وجود االحتالل

الذي عبرت عنه بعض الكتابات مؤخرا هو ما دعاني إلى العودة للموضـوع مـن               ال أخفي أن االلتباس     
. ثانية للتذكير بالجانب المسكوت عليه في المسألة، وهو رمزية القـدس بالنـسبة للقـضية الفلـسطينية                

خصوصا أن البعض ذهبوا في ترحيبهم إلى القول بأن معارضة الزيارة هي دعوة إلى هجرها، في حين                 
، صحيح أن وجود الزائرين يخفف بصورة نسبية من شعور          )ال أعرف كيف  (سهم في إنقاذها    أن الزيارة ت  

الفلسطينيين بالحصار والغربة، لكنه أيضا يضعف من المقاطعة وينعش االقتصاد اإلسـرائيلي، وتظـل              
استفادة العرب منه محدودة بل وهزيلة إذا قورنت باألضرار الجسام التي تصيب القـضية الفلـسطينية،                

  . يث تصب دعوة زيارة القدس في مجرى هجرتها والتسليم باستمرار االحتالل والتهويدح
إنهم يلّحون على زيارة القدس والصالة في األقصى، لكن أحدا من هؤالء لم يوجه الدعوة ولو مرة واحدة                  

ثر قبـوال   لزيارة قطاع غزة الذي يعاني االحتالل، حتى أزعم أنه في الظروف الراهنة فإن الصالة فيه أك               
  . وأعظم ثوابا عند اهللا من الصالة في األقصى الذي يرزح تحت االحتالل

  28/4/2012، الشرق، الدوحة
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  "إسرائيل"الغاز المصري وآفاق التطبيع مع  .47
  نبيل السهلي

حاولت الحكومات المصرية المتعاقبة تطبيع العالقات مع إسرائيل بعد عقد اتفاقيات كامب ديفد الموقعـة               
ورغم النجاح الرسمي الجزئي في التطبيع المعبر عنه بتوقيع اتفاقات لتصدير النفط والغـاز              . 1979عام  

من مصر إلى إسرائيل بأسعار زهيدة جدا، فإنه لم يحصل تطبيع شعبي حقيقي حيـث رفـض الـشعب                   
المصري تداول السلع المصنعة إسرائيليا ناهيك عن رفضه استقبال سياح يهود وعـدم التعـاطي معهـم        

  .سواء في الفنادق أو في الشقق السكنية المخصصة للتأجير
ومـن أوجـه    . وتجدر اإلشارة إلى أن التطبيع االقتصادي بين مصر وإسرائيل كان قرارا سياسيا بامتياز            

  .2005التطبيع االقتصادي اتفاقية تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل الموقعة عام 
  حقائق حول اتفاقية الغاز

 مليار متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعي إلى إسرائيل لمدة عـشرين             1.7تفاقية تصدير   يتم بموجب اال  
 دوالر أميركي للمليون وحدة حرارية، مع أن سعر التكلفة يـصل            1.5 سنتًا و  70عاما بثمن يتراوح بين     

  . دوالر2.65إلى 
وقـد أثـارت    . 2008وقد حصلت إسرائيل على إعفاء ضريبي لمدة ثالث سنوات استمرت حتى عـام              

ويمتد طول أنابيب الغـاز مـسافة       . االتفاقية المذكورة حفيظة أعضاء في مجلس الشعب المصري آنذاك        
مائة كيلومتر، من العريش في سيناء إلى ساحل مدينة عسقالن بجنوب فلسطين المحتلـة علـى البحـر                  

  .األبيض المتوسط
 والشركة هي شراكة بين رجـل األعمـال         .وقامت شركة غاز شرق المتوسط بتنفيذ االتفاق المشار إليه        

المصري حسين سالم الذي يستحوذ على النسبة الكبرى من أسهم الشركة المذكورة، ومجموعة ميرهاف               
اإلسرائيلية، فضالً عن شركة أمبال األميركية اإلسرائيلية، وشركة بي تي تي التايلندية، ورجل األعمـال               

  .األميركي سام زيل
يه مصر تصدر الغاز بأسعار أقل من التكلفة عانى المـصريون خاصـة فـي               وفي الوقت الذي كانت ف    

السنوات األخيرة من نقص أسطوانات الغاز التي يستخدمونها لتلبية حاجتهم من الغاز نظرا لعدم وصوله               
وأدى هذا النقص إلى تضاعف أسعار هذه األسـطوانات عـدة أضـعاف،             . إلى كافة مناطق الجمهورية   

وقد وجهت انتقادات متالحقة لوزارة البترول المـصرية لتـصدير          . لحصول عليها إضافة إلى صعوبة ا   
  .الغاز بأقل من األسعار عالميا في حين يعاني المصريون من أزمة طاقة وبشكل خاص الغاز

  تداعيات إلغاء تصدير الغاز
شـرق  "شركة   إنهاء التعاقد مع     22/4/2012في مصر، في يوم األحد      " الشركة القابضة للغاز  "بعد قرار   

بسبب إخفاق الشركة في الوفاء بااللتزامات التعاقدية في العقد الخـاص بتـصدير             " البحر المتوسط للغاز  
  .الغاز إلى إسرائيل برزت أسئلة عديدة حول مستقبل التطبيع الذي يعتبر قرارا سياسيا بامتياز

ة في التلفزيون اإلسرائيلي أن إلغـاء       وقد أكدت الردود اإلسرائيلية الغاضبة ذلك، حيث أكدت القناة الثاني         
".  بين القاهرة وتل أبيـب     1979يعد ضربة لمعاهدة السالم المبرمة في عام        "مصر التفاق تصدير الغاز     

وفي مقابل ذلك رأت شخصيات عربية أن قرار مصر يعتبر قرارا صائبا يعـزز ويؤكـد دور مـصر                   
  .مقدمتها القضية الفلسطينيةالوطني والقومي الرائد في دعم القضايا العربية وفى 
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ولم تخف المؤسسة اإلسرائيلية خوفها من القرار المصري األخير بوقف انسياب الغاز باتجاه إسـرائيل،               
حيث أشار عضو الكنيست اإلسرائيلي اليمينى ميخائيل بن آرى إلى ضرورة التعامل مع مصر كحركـة                

وتبـع ذلـك    . إعادة احتالل شبه جزيرة سـيناء     إرهابية، وعدم اعتبارها دولة ذات سيادة، والدعوة إلى         
  .تصريح لقائد الجيش الثاني في مصر يؤكد فيه قدرة مصر على حماية سيناء من أي عدوان

والالفت أن المؤسسة اإلسرائيلية تلمست التداعيات المحتملة للثورة المصرية منذ األيام األولى النطالقها،             
لية عن مستقبل منطقة الـشرق األوسـط بعـد انطـالق     حيث تحدثت صحيفة يديعوت أحرنوت اإلسرائي  

شرق أوسـط   "، وأن   "جزيرة منعزلة في محيط من الكراهية     "انتفاضة مصر، وأكدت أن إسرائيل ستصبح       
غير ذلك الذي تمناه الحالمون عندما أطلقوا إلى هـواء العـالم العبـارة              "يتشكل بعد ثورة مصر     " جديدا

  ".المذكورة
ق األوسط كل شيء يمكن أن يحصل، وكل شيء يمكن أن ينقلب رأسا على              في الشر "وأضافت الصحيفة   

وبالفعـل قـد    ". عقب في غضون يوم، أو في غضون ساعة، علينا أن نكون جاهزين كل يوم لكل شيء               
  .يكون قرار وقف تصدير الغاز المصري إلى السوق اإلسرائيلية انقالبا وفق التصور اإلسرائيلي المذكور

  طة البدايةالثورة المصرية نق
وبالعودة إلى الخطاب اإلعالمي اإلسرائيلي إزاء التداعيات المحتملة للثورة المصرية فإن كبير المعلقـين              

ناحوم برنياع، أشار أكثر من مرة إلى أن الجماهير المصرية التي نزلت            " يديعوت أحرونوت "في صحيفة   
ز والعمل ونظافة اليد والديمقراطية، ومن       طالبت بالخب  2011كانون الثاني   / يناير 25إلى الشارع منذ يوم     

  .أجل هذه الحقوق األساسية هم مستعدون للوقوف أمام الدبابات وخراطيم المياه وفي وجه دروع الشرطة
اإلسرائيلية دان مرغليت إلى أبعد من ذلك قائالً إنـه          " إسرائيل اليوم "وذهب المحلل السياسي في صحيفة      

سالم، وفي أفضل األحوال فإن التغييرات ستكون هامشية، لكنهـا لـن         سيكون هناك انعطاف في اتفاق ال     "
تتوقف عند هذا الحد، بل سيتدهور الوضع خالل بضع سنوات إلى تبني موقف متطرف تجاه إسـرائيل،                 

  ".ولن يكون هذا بإلغاء اتفاق السالم وإنما بالمس بمستوى العالقات الدبلوماسية
ئيل بداخله، يستيقظ على عهد انعدام اليقين، وبالتأكيد علـى أيـام            الشرق األوسط، وإسرا  «وتابع قائال إن    

مخيفة وحالة جهوزية في ما يتعلق بتأثير شعلة القاهرة على االستقرار، ربما في عدة مراكز عربية فـي                  
  ".إسرائيل وفي المدن الفلسطينية وفي الضفة الغربية

انهيار النظام القديم فـي     "اموس هرئيل أن    اإلسرائيلية ع " هآرتس"ومن ناحيته، يرى الكاتب في صحيفة       
القاهرة كان له تأثير سلبي كبير في وضع إسرائيل اإلقليمي، وقد يعرض في األمد البعيد تسويتي السالم                 

  ".مع مصر واألردن للخطر
واعتبر الكاتب المذكور أن من شأن هذه التطورات أن تفقد إسرائيل حليفيها، األردن ومصر، اللذين يرى                

هذا األمر قـد يوجـب      "وأضاف أن   ". أكبر كنوز إسرائيل اإلستراتيجية بعد تأييد الواليات المتحدة        "أنهما
وفي هذا االتجاه أكدت صـحيفة      ". تغييرات في الجيش اإلسرائيلي ويثقل على المستوى االقتصادي أيضا        

ات اسـتعدادا لحالـة     االقتصادية اإلسرائيلية أن وزارة البنية التحتية في إسرائيل أجرت منـاور          " غلويز"
  .طوارئ في حال انقطاع إمدادات الغاز المصري إلى السوق اإلسرائيلية

، عقـودا   2010كـانون األول    /وفي هذا السياق يشار إلى أن أربع شركات إسرائيلية وقعت في ديسمبر           
والالفـت أن   . لشراء الغاز المصري على مدى عشرين عاما بقيمة قدرت بنحو سـتة مليـارات دوالر              

ياب الغاز من مصر إلى إسرائيل يعتبر أحد أوجه التطبيع االقتصادي الرسمي مع مصر، في وقـت                 انس
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غابت فيه مؤشرات حقيقية حول التطبيع الشعبي، على الرغم من مرور أكثر من ثالثـة عقـود علـى                   
  .االتفاقات المصرية اإلسرائيلية

يل مـؤخرا سـيجعل مـستقبل التطبيـع     ويبدو أن القرار المصري المتعلق بعدم تصدير الغاز إلى إسرائ   
الرسمي مع مصر على صفيح ساخن، ناهيك عن كونه مادة دسمة لمراكز البحث اإلسرائيلية واإلعـالم                

  .اإلسرائيلي والمؤسسة اإلسرائيلية بشكل عام
ومن شبه المؤكد أن استقرار األوضاع في مصر بعد تشكيل نظام سياسـي يعبـر عـن إرادة الـشعب                    

سيحدث متغيرات سياسية متسارعة وعندئذ ستصبح االتفاقات المـصرية اإلسـرائيلية           المصري وثورته   
  .على كف عفريت قد يطيح بها الحقًا

 27/4/2012، الجزيرة نت، الدوحة
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  28/4/2012، ون الينأالوطن   


