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    :السلطة
 ٦  عباس لن يزور غزة قبل حسم نقاط الخالف: النونو.٢
 ٦   يصدر تعليمات بوقف الحمالت اإلعالمية ضد حماسعباس.٣
 ٦   خطأ إسرائيليين دخال المدينة بالتعيدقلقيلية باألجهزة األمنية .٤
 ٧  حماس األجهزة األمنية في الضفة صعدت في مالحقاتها واعتقاالتها ضد أنصار: تقرير.٥
 ٨  يجب التصّدي لها " إعالن حرب"المخططات االستيطانية ": التغيير واإلصالح".٦

    
    :المقاومة

 ٨  حادث خطير ومشين" أريغوني"قتل : حماس.٧
 ٩  نقل الملف الفلسطيني إلى األمم المتحدة وتفعيل المقاومة الشعبية يدعو لالبرغوثيمروان .٨
 ٩  ال معنى للحديث عن مفاوضات بينما تسرق األرض: فتح.٩
 ٩  حركة الجهاد تدعو الحكومة اللبنانية المقبلة إلى إقرار الحقوق المدنية لالجئين الفلسطينيين.١٠
 ٩  رفضنا عرضا من حماس بقمة بين مشعل وعباس وتأجيل االنتخابات الرئاسية: عزام األحمد.١١
 ٩  "ثمن"ليط بـإثبات حياة شا: المقاومةلجان .١٢
١٠  "غير مضمونة"عبر التزامات " استحقاقات أيلول"فتح تحذّر من مخططات إسرائيلية الحتواء .١٣
١٠  بسبب تأخير إعادة إعمار مخيم البارد أمام األونروا فصائل منظمة التحرير تعتصم.١٤
١٠   بطرح قضيتهم مبعدو كنيسة المهد يناشدون حماس وآسري شاليط.١٥
١٠  االحتالل ُيبعد أسيرا قياديا في حماس من الضفة إلى ماليزيا.١٦
١٠  استشهاد عنصر من كتائب القسام متأثراً بجراحه: غزة.١٧
    

    :اإلسرائيليالكيان 
١١ ُمتعلق بقوة جيشها" إسرائيل"بقاء : نتنياهو.١٨
١١   ستصمد ولن تخضع لإلمالءات "سرائيلإ: "نتنياهو.١٩
١٢  فضيحة ليبرمان والتهم المنسوبة إليه: معاريف.٢٠
١٣  تهدد باللجوء للمحكمة العليا إلجباره على ذلك " أومتس"وحركة .. رمان يرفض االستقالةليب.٢١
١٤  الكنيست يدعو تل أبيب لتجنيد يهود إثيوبيا بالشرطة اإلسرائيلية.٢٢
١٤  ل لهالحكومة اإلسرائيلية تشهد عجزاً سياسياً ال مثي:يديعوت.٢٣
١٤   سوريا جّهزت صواريخها بعد قصف دير الزور:  وفقاً لويكيليكس.٢٤
١٥  فقط من اإلسرائيليين يصدقون االتهامات الموجهة إلى ليبرمان % ٣٨: استطالع.٢٥
١٥  وضع هدفا يتعلق بتغيير سياسة مبارك تجاه حماسالمجلس العسكري المصري : هآرتس.٢٦
١٥  طائرات إسرائيلية من دون طيار تغتال الفلسطينيين: ويكيليكس.٢٧
١٦  "الصهيونية واليهودية"عن مناهج التعليم لصالح " الديمقراطية والمواطنة"تغييب : هآرتس.٢٨
١٦  "إيالت" وزارة الحرب اإلسرائيلية تطالب بوقف خصخصة ميناء :"غلوبس" موقع.٢٩
    

    :األرض، الشعب
١٧   وحدة استيطانية في القدس خالل يومين١٨٤٢االحتالل يصادق على بناء .٣٠
١٧  قرب الجدار الفاصل" عانين"ولى على مساحات شاسعة من أراضي االحتالل يست: جنين.٣١
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١٧  عشرات المستوطنين بمساندة جيش االحتالل يهاجمون بلدة عراق بورين: نابلس.٣٢
١٧   بينهم ضابط فلسطيني١٦اعتقال : الضفة الغربية.٣٣
١٧   اإلسرائيليةاالعتداءاتعورتا احتجاجاً على في  مسيرة نسوية :نابلس.٣٤
١٧  ٢٠١١ خالل الربع األول من ١٠٣ غزة وإصابة من ٢٦استشهاد  :الميزانمركز .٣٥
١٨  ادل مقابل شاليطنتنياهو بات أقرب إلتمام صفقة تب: حقوقي فلسطيني.٣٦
١٨  مركز حقوقي فلسطيني يدعو آسري شاليط إلى رفع سقف مطالبهم.٣٧
١٨   عن األسرى مفصالًوفا تصدر تقريراًوكالة .٣٨
١٩   سيسيأبواإلفراج عن ضرار مظاهرة بأوكرانيا للمطالبة ب.٣٩
١٩  جلعاد مقابل ضرار: فيرونيكا أبو سيسيوالد شاليط ل.٤٠
٢٠  "البرايم أ"اجتماع خاص بمخيم نهر البارد يحل جزءاً من مشكلة مباني : لبنان.٤١
   

   :عربي، إسالمي
٢٠  "اإلسرائيلية"الثورة ستواجه ازدواجية المعايير األمريكية والممارسات : بقسا يسفير مصر.٤٢
٢١  ندعم جهود المجتمع الدولي لقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة: الكويت.٤٣
٢١  "ةالبحار الى قطاع غزال شأن لنا بقافلة سفن تنوي ا"": إسرائيل"تركيا تقول لـ.٤٤
٢١  ن يحاصرون القنصلية الصهيونية باإلسكندرية وينددون بالعدوان على قطاع غزةومصري.٤٥
   

   :دولي
٢٢  مجلس الشيوخ األمريكي يدعو إلى إلغاء تقرير غولدستون.٤٦
٢٢ خبراء في لجنة تحقيق حرب غزة يتهمون غولدستون بتشويه الحقائقثالثة .٤٧
٢٣ االعتراف بدولة جنوب السودان دون االعتراف بدولة فلسطين مفارقةً تاريخيةً: النرويج.٤٨
٢٣ لجنة تنسيق المساعدات الدولية تدعو لدعم السلطة الفلسطينية.٤٩
٢٣ الواليات المتحدة قلقة من تأثير التطورات في سورية على عملية السالم.٥٠
٢٣  منظمة الصحة العالمية تدعو لتوفير الدواء لقطاع غزة فورا.٥١
    

   :مختارات
٢٤ استراليااللغة الثانية ألطفال .. العربية.٥٢
    

    :تقارير
٢٤  لم تعد كافية وكلفتها ترهق الموازنة"القبة الحديد": "إسرائيل".٥٣
    

    :حوارات ومقاالت
٢٦  إبراهيم حمامي. د.. في مواجهة عدوان إسرائيلّي أو حراك شعبّي..حركة حماس والمتغّيرات.٥٤
٢٩   النعاميصالح... للعدوان؟" إسرائيل"ة األخيرة لماذا تعاظمت دافعية المواجه.٥٥
٣٠  يدعدنان الس... االستيطان وضرورة وحدة فلسطين.٥٦
٣١  عريب الرنتاوي... نتنياهو ومناورة الهروب إلى األمام.٥٧
٣٣  يسرئيل هرئيل... هذا ضعف وهذا مردوده.٥٨
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٣٤  باراك أوباما ونيكوال ساركوزي وديفيد كاميرون... الطريق نحو السالم.٥٩
    

 ٣٥  :كاريكاتير
***  

  
  الجريمة مالبسات  في غزة توضحداخليةالو... أريغوني إدانة واسعة لمقتل المتضامن االيطالي .١

الحكومة الفلسطينية في غزة ، ان غزة من ١٥/٤/٢٠١١، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية  ذكرت
جريمة بشعة ال تعبر "واصفة ما جرى بأنه " فيتوريو أريغوني" استنكرت عملية قتل المتضامن اإليطالي 

  ". عن قيمنا وديننا وعاداتنا وتقاليدنا
نسخة عنه فجر اليوم الجمعة أنها ومنذ وصول إشارة اختطاف ) صفا( الداخلية في بيان وصل وأوضحت

قامت األجهزة األمنية باالستنفار الكامل والبحث والتحري الذي " فيتوري أريغوني"المتضامن اإليطالي 
لمجموعة وأضافت بأن المعتقل دل على باقي أفراد ا .أسفر عن االستدالل على أحد أفراد المجموعة

وعلى المكان المحتجز به المتضامن المخطوف، حيث تحركت األجهزة األمنية بكل حكمة وسرعة نحو 
  .المكان فوجدت المختطف قد قتل منذ ساعات بطريقة بشعة حسب تقرير الطب الشرعي

د وأشارت إلى أن المعطيات األولية تدل على أن نية الخاطفين كانت القتل، حيث تمت عملية القتل بع
  .فترة وجيزة من اختطاف المتضامن اإليطالي

وكانت جماعة لم تسمِ نفسها أعلنت مساء الخميس خطف المتضامن فيكتور، مطالبة باإلفراج عن قيادي 
  .بالجماعة يدعى هشام السعيدني الملقب أبو الوليد المقدسي

لدماء من وجهه، ونشرت الجماعة فيديو مقتضب يظهر الرهينة اإليطالي معصوب العينين وتسيل ا
 صباح الخميس لإلفراج عن المقدسي وإال ١١ ساعة تبدأ من الساعة ٣٠وأمهل الخاطفون الحكومة بغزة 

  .قتلوا الرهينة
هذه الجريمة ال تعكس الحالة الحقيقية ألجواء األمن والنظام في قطاع غزة، وال تعبر "وأكدت الداخلية أن 

يز االستقرار واألمن واألمان حيث أن هذه الحادثة هي عن تراجع، وستبقى الحكومة حريصة على تعز
  ".األولى من نوعها منذ سنوات

الدوافع وراء هذه الجريمة وإن كانت تبدو بشكل فكري معين، إال أنها تدلل على أيادي ما "واعتبرت أن 
إرهاب زالت تتآمر على شعبنا الفلسطيني في غزة، وتريد أن تنال من أمنه وصموده، وتحقيق حالة من 

  ".لحركة الشعوب العالمية المتضامنة مع قطاع غزة
وأشارت إلى أن االحتالل اإلسرائيلي يبحث في سبل منع أسطول الحرية الثاني بعد أن كان للحمالت 

  .الدولية التضامنية أثر ودور في خلخلة الحصار المفروض منذ خمس سنوات
ي إشاعة أو خبر غير دقيق فيما يخص هذه ودعت الداخلية وسائل اإلعالم إلى ضرورة االنتباه أل

  .الجريمة، واالعتماد على المعلومات الرسمية الصادرة عن الوزارة
" سما" فجر اليوم لوكالة     أكدت أمنية مصادر    أن   غزةمن   ١٥/٤/٢٠١١ وكالة سما اإلخبارية،     وأضافت

نقله اليه بواسطة مجموعة    على يد خاطفيه قبل ثالث ساعات من مداهمة المكان الذي تم            " اريغوني"مقتل  
وقالت المصادر ان األجهزة األمنية في الحكومة عثرت فجر الجمعـة علـى جثـة                .من التيار السلفي    

  .بعد ساعات من اختطافه مقتوالً" فيتوري اريغوني"
وبحسب المصادر فإن جثة المختطف اإليطالي عثر عليها في منزل مهجور في منطقة مـشروع عـامر                 

وأكدت المصادر ان األجهزة تمكنت من اعتقال        ".امة شمال غرب مدينة غزة فجر اليوم      غرب أبراج الكر  
  .اثنين من المتهمين باختطافه فيم ال يزال البحث جارياً عن آخرين
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في غزة قد تبنى امس اختطاف مواطن ايطالي وذلك للمطالبة باالفراج عـن             " سلفي جهادي "وكان تنظيم   
وعدد من افراده المسجونين لدى اجهزة االمن في حكومة غزة حـسب  " دسيابو الوليد المق"زعيم التنظيم   

  .شريط فيديو بث على مواقع انترنت عالمية
الحكومة والفصائل الفلـسطينية اسـتنكرت       أن    من غزة    ١٥/٤/٢٠١١  فلسطين الرسالة نت،  وأوردت

عة من المنحلين فكريـاً     على يد مجمو  " فيتوريو أريغوني "اليوم جريمة اختطاف وقتل المتضامن اإليطالي       
  .والخارجين عن القانون

نسخة عنها أن الجريمة ال تعبر بأي شـكل مـن    " الرسالة نت "واعتبرت الفصائل في تصريحات وصلت      
بدوره استنكر مكتـب     .األشكل عن ثقافة الشعب الفلسطيني المقاوم، واصفين هذا الحادث بالعمل الجبان          

، وقال أن هذه الجريمـة  "د مجموعة خارجة عن القانون واإلنسانيةي"اإلعالم الحكومي قتل اإليطالي على     
لن تقف مكتوفة األيدي أمام هذه الجريمة البشعة وستالحق         "لن تمر دون عقاب، مشددا على أن الحكومة         

  ".القتلة وستقدمهم إلى العدالة
مقدمـة تعازيهـا    ، "حدثاً مشيناً "من جانبها اعتبرت حركة حماس ما أقدمت عليه مجموعة منحرفة فكرياً            

  .لعائلة الضحية
في جهوده بنقل هموم ومعاناة الشعب الفلـسطيني وأهـل          ، بجهود المتضامن أريجوني  ، وأشادت الحركة 

  .غزة تحديداً وفضحه لجرائم االحتالل وتضامنه مع قطاع غزة
ودعت  .من جهتها استنكرت رئاسة فتح  مساء الخميس، اختطاف المتضامن اإليطالي فيتوريو اريجوني            

اإلفراج الفوري وغير المشروط عن هذا المتضامن األجنبي الذي يعمـل           'الرئاسة، في بيان سابق ، إلى       
إن هذا العمل ال يخـدم القـضية العادلـة للـشعب            '، وقالت   'لدعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني    

  .'الفلسطيني ويلحق الضرر بها
 وصدمته لجريمة القتل، معتبرا أن ذلك جريمة أخالقيـة          بدوره، أبدى حزب الشعب الفلسطيني استغرابه     

  .ووطنية بكل المعايير يجب أن ينال مرتكبوها أشد العقاب
وأدان حزب بشدة الجريمة الشنعاء، مؤكدا أنها ال تمت بأي صلة للشعب الفلسطيني وأخالقـه وتقاليـده،                 

   . أشد العقوبات بهممطالبا الجهات المعنية بسرعة الكشف عن  المجرمين القتلة  وإنزال
من جهتها استنكرت هيئة العمل الوطني الجريمة، واصفة الجريمة بـالنكراء والتـي ال تمـت لـشعبنا                  

  .الفلسطيني بصلة
وأكدت الهيئة أن الشعب الفلسطيني يحفظ المواقف النبيلة للمغدور في تضامنه معه في ظـروف صـعبة                 

  . شف عن القتلة وانزال بهم اقصى العقوباتومعقدة، مطالبة الجهات  المعنية كافة بسرعة الك
قبل ثالث سنوات وهو عضو في حركة التضامن        " غزة حرة "يذكر أن أريجوني كان قدم لغزة عبر سفينة         

  .الدولية المناصرة للقضية الفلسطينية والمناهضة لالحتالل
عمل في مجال حقـوق     وي، ويعاني من أمراض وآالم في الكلية     ، ويقيم أريجوني في غزة منذ قدومه إليها      

  .وهو من مدينة تورينو اإليطالية، اإلنسان
 سـنوات، وغادرهـا     ٣يذكر ان المختطف مواطن ايطالي وصل غزة عبر سفن كسر الحصار قبل نحو              

عدة مرات لكنة اقيم فيها بشكل شبة دائم، ويشارك في المسيرات المناهضة للمناطق العازلة خاصة فـي                 
  .بيت حانون

إن فيتوري يعتبر أحد دعائم حركة التـضامن الدوليـة مـع الـشعب              :" من الدولية   وقالت حركة التضا  
الفلسطيني، هذه الحركة التي تكرس جل اهتمامها لحماية الشعب الفلسطيني وفضح ممارسات االحـتالل              

  ".اإلسرائيلي بحقه
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ـ       ٢٠٠٨وأشارت الحركة إلى أن فيتوري كان أحد الواصلين لقطاع غزة عام             سر  على مـتن سـفينة ك
والذي قام من حينها بتكريس كامل وقته لصالح القضية الفلسطينية من خالل كتابـة              " غزه حره "الحصار  

  .تقارير يومية عن األوضاع اإلنسانية للفلسطينيين في القطاع جراء الحصار واالعتداءات اإلسرائيلية
ة السالم ضد االحـتالل     وأضافت بأن فيتوري الذي كان مقيماً في الضفة الغربية وكان أحد نشطاء حرك            

اإلسرائيلي، أصر على البقاء في غزه ومساعدة الفلسطينيين في حصارهم المفروض من قبـل سـلطات                
  .االحتالل

  
  قبل حسم نقاط الخالف عباس لن يزور غزة: النونو .٢

أكد طاهر النونو المتحدث باسم حكومة حماس في غزة أنه ليس لديه أية معلومـات                :أحمد ربيع -القاهرة
 ما تردد عن زيارة مرتقبه لرئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل ورئـيس حركـة الجهـاد                  حول

  .اإلسالمي رمضان شلح إلى القاهرة
نونو الموجود حاليا بالقاهرة في تصريحات خاصة إن حركة حماس تتمسك بضرورة حسم نقـاط               الوقال  

، وفقا لما يرغب الرئيس الفلـسطيني       الخالف مع حركة فتح قبل التوجه إلى تشكيل حكومة ائتالف وطني          
  .محمود عباس مشيرا إلى استمرار الخالفات حول ثالث نقاط رئيسية أكد ضرورة حسمها أوال

وذكر النونو أن هذه النقاط تتمثل في إعادة هيكلة منظمة التحرير ووضع وشـكل الـشراكة الـسياسية                  
ات بشأنها مازالت معلقة ولم تحسم بعد، وأنـه         والبرنامج السياسي للحكومة، مؤكدا أن هذه النقاط والخالف       

ال زيارة للرئيس أبو مازن إلى قطاع غزة قبل حل هذه النقاط ، ولفت إلى أن حركة حماس ترغب فـي                     
حلها أوال، فيما يرغب الرئيس أبو مازن التوجه إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية أو ائتالف وطني، كمـا                  

  .يث توقف، مع حل هذه النقاط العالقة بالورقة المصريةأن الحركة تتمسك بانطالق الحوار من ح
وعما إذا كانت الحركة مازالت تتمسك باستبدال وتغيير الورقة المصرية قال النونو إن هذا هو الفرق بين                 

  .ما تطرحه الورقة، وما يطرحه الطرفان، ومن ثم يتعين حسم نقاط الخالف
ين لحسم هذه الخالفات أكد النونو ذلـك بالفعـل، فيمـا            وعما إذا كانت هناك ترتيبات لحوار بين الحركت       

أعرب عن أمله أن يكون في القريب العاجل الفتا إلى أنه من الممكن أن يعقد على المستوى الثنائي، فيما                   
  .رجح أن يعقد بالقاهرة

  ٦/٣/٢٠١١الشرق األوسط، لندن، 
  
   يصدر تعليمات بوقف الحمالت اإلعالمية ضد حماسعباس .٣

إن الرئيس محمود عباس أصدر تعليماته بوقـف جميـع          ' فتح'قال الناطق الرسمي باسم حركة       :رام اهللا 
  .الحمالت اإلعالمية ضد حركة حماس

لخلق جو إيجابي إلنجاح المبادرة التـي أطلقهـا سـيادته           'وأضاف الناطق الرسمي أن هذا اإلجراء جاء        
نجاح هذا الهدف، خاصة وأن الدول العربيـة،  إلنهاء االنقسام وتحقيق الوحدة، وتعزيز الجهود المبذولة إل      

ومنظمة المؤتمر اإلسالمي، واالتحاد األوروبي، وجامعة الدول العربية، وتركيا، وروسيا، وسوريا، قـد             
رحبوا بهذه المبادرة، من أجل مصلحة الشعب الفلسطيني وتخفيف معاناة المواطنين، وإعادة إعمار قطاع              

  .'خطيرةغزة الذي يعاني من ظروف صعبة و
  ١٥/٤/٢٠١١، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
   إسرائيليين دخال المدينة بالخطأتعيدقلقيلية باألجهزة األمنية  .٤

أعادت األجهزة األمنية الفلسطينية في مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية المحتلة مساء الخمـيس              : قلقيلية
 إذاعة االحتالل إن األجهزة األمنية الفلسطينية سلمت اإلسرائيليين         وقالت .مستوطنين دخال المدينة بالخطأ   
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وأشارت إلى أن األوامر العسكرية اإلسرائيلية       .لإلدارة المدنية، حيث تمت إحالتهما إلى الشرطة للتحقيق       
  . تحظر على اإلسرائيليين دخول األراضي الخاضعة لسيطرة فلسطينية كاملة

  ١٥/٤/٢٠١١،)اصف(وكالة الصحافة الفلسطينية 
  

  حماس األجهزة األمنية في الضفة صعدت في مالحقاتها واعتقاالتها ضد أنصار: تقرير .٥
قال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في وزارة الخارجية والتخطيط بغزة إن األجهزة األمنيـة               : غزة

كـة حمـاس وقـوى    في الضفة الغربية صعدت في الفترة األخيرة مالحقاتها واعتقاالتها ضد أنصار حر           
  .المعارضة

ـ      في فبراير ومارس الماضيين اعتقلت     "نسخة عنه الخميس أنه     " صفا"وأضاف المركز في تقرير وصل ل
 مواطناً فلسطينياً، وال تزال تحتجـز فـي سـجونها المئـات مـن               ٢٠٥األجهزة األمنية ما يقارب من      

رارات قضائية تقضي بإخالء    المواطنين، بعضهم صدر بحقهم أحكام عسكرية، والبعض اآلخر صدرت ق         
  ".سبيلهم وترفض إطالق سراحهم

 معـتقالً   ٧٠ شخصاً، وخالل مارس نحو      ١٣٥ونوه التقرير إلى أن عدد المعتقلين بلغ خالل فبراير نحو           
  .من أنصار حركة حماس، إضافة للعشرات من أبناء الفصائل األخرى

  .د معتقلين في سجن الظاهرية بمحافظة الخليل أئمة مساج٨واتهم األجهزة األمنية بممارسة التعذيب بحق 
وأشار إلى أن المحاكم العسكرية في الضفة الغربية تعدت على صـالحيات وعمـل المحـاكم المدنيـة،               

  .موضحاً أن عرض المعتقلين السياسيين على القضاء العسكري يعد انتهاكاً للقانون األساسي الفلسطيني
 شخصاً من معتقلي حركة حماس على محاكمها        ٩٦ارس نحو   وذكر أن األجهزة األمنية عرضت خالل م      

العسكرية والمدنية، تمهيدا لمحاكمتهم، مؤكداً أنها رفضت تطبيق قرارات اإلفراج للعديد من المعتقلـين،              
  .وأن األحكام تراوحت ما بين خمسة أشهر وعاماً ونصف

 موظفاً من موظفي العقود     ٢٣٠الحكومة بالضفة قررت وبشكل مفاجئ تجميد رواتب        "إن  : وقال المركز 
في جامعة األقصى بغزة، وقطعت المخصصات الشهرية بشكل مفاجئ عن األسرى المحررين من بينهم              

 عاماً في سجون االحتالل، إضافة لقطع رواتب موظفي مؤسسة البحر قرابة            ١٥أسرى أمضوا أكثر من     
  ". شهرا٣٨ً

يرية المحسوبة علـى حركـة حمـاس، بعـد          وأوضح أن الحكومة بالضفة أغلقت جميع المؤسسات الخ       
  .سيطرتها اإلدارية واألمنية عليها

ونوه إلى أن األجهزة األمنية في الضفة منعت مسيرة تأييد للثورة الشعب المصري في رام اهللا، وقمعـت                  
المتظاهرين ومنعت المصورين من نقل الصور، متهماً حركة فتح بأنها مارست ضغوط على الفـصائل               

  ".شبكة المنظمات األهلية، وأجبرتها على إلغاء مؤتمر الحريات وإنهاء االنقسام واالحتاللالفلسطينية و
  سجالت للمقاهي

وأفاد أن وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في الضفة وزعت تعميماً على مقاهي االنترنت يقضي              
ن وأرقام هويـاتهم وسـاعة      بإلزام أصحاب المقاهي بتوفير سجل لرواد المقهى يتضمن أسماء المستخدمي         

  .استخدامهم لخدمة االنترنت، ورقم الجهاز المستخدم لديه
 طالباً من جامعة النجاح علـى خلفيـة سياسـية،           ٧٠وأشار إلى أن األجهزة األمنية ما تزال تعتقل نحو          

جـل   من أئمة المساجد في قرى رام اهللا إلى أماكن بعيدة لسكناهم مـن أ              ١٦إضافة إلى إقدامها على نقل      
  .التضييق عليهم

واتهم األجهزة األمنية بتنفيذ عمليات مسح أمني لكافة المواطنين، التي تقوم على اشتراط تعيين أو فصل                
  .أي موظف عمومي بناءاً على توصية من األجهزة األمنية، مؤكداً أن ذلك مخالفاً لقانون الخدمة المدنية
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بل األجهزة األمنية مقابل حصولهم على شهادة حسن        وبين أن عدد من المواطنين تعرضوا لالبتزاز من ق        
سير والسلوك، موضحاً أنها أجبرت المؤسسات الخاصة في نابلس إرفاق أي طلب للعمل فيهـا بـشهادة                 

  .حسن سلوك
  حقوق اإلنسان

واتهم المركز األجهزة األمنية بمحاولة شراء ذمم بعض منظمات حقوق اإلنسان العاملـة فـي الـضفة                 
إن مؤسسة الحق لحقوق اإلنسان     " لصالحها وتتغاضى عن االنتهاكات بحق المواطنين، قائالً         الغربية لتعمل 

العاملة في الضفة الغربية وقعت عقداً بمئات آالف الدوالرات مع حكومة فياض تعمل بموجبه كمستـشار        
  ".لقضايا حقوق اإلنسان لها

، موضـحاً أنهـا     "ة وحرق الشخصيات  دائرة اإلشاع "وكشف عن إنشاء دائرة في األجهزة األمنية تسمى         
تتخصص في ترويج اإلشاعات وتشويه الشخصيات في المجتمع، ويقوم على هذه الدائرة مختصون فـي               

  .الدعاية وعلم النفس
وأظهر أن حكومة االحتالل ضمن تقريرها الذي ستقدمه أمام اجتماع لجنة ارتباط الدول المانحـة فـي                  

 اجتماعا للتنسيق األمني المشترك خـالل العـام   ٦٨٦إلسرائيلي لـ بروكسل، عقد الجانبين الفلسطيني وا    
  .على حد قول المركز.٢٠٠٩عن االجتماعات المشابهة عام % ٢٦، أي ما يمثل زيادة بنسبة ٢٠١٠

  ١٤/٤/٢٠١١،)صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية  
  
  لها  يجب التصّدي" إعالن حرب" االستيطانية المخططات": التغيير واإلصالح" .٦

في المجلس التشريعي الفلسطيني، أن المصادقة على بناء تسعمائة " التغيير واإلصالح"رأت كتلة : غزة
إعالن حرب صهيونية جديدة "وحدة استيطانية جديدة بجنوب مدينة القدس المحتلة، إنما هو بمثابة 

نسخة " قدس برس "وقالت الكتلة، في بيان صحفي تلقّت ".تستوجب وحدة الموقف الفلسطيني للتصدي لها
إن القرار الصهيوني ببناء تسعمائة وحدة استيطانية جديدة في القدس، "، )١٤/٤(عنه، اليوم الخميس 

يضع الجميع أمام مسؤولياته للتمسك بالحقوق والثوابت الفلسطينية وعدم االرتهان للمسيرة السليمة، التي 
   .،حسب تقديرها"صلف الصهيونيأضرت بقضيتنا ووضعتها في حقل تجارب، وزادت اإلمعان وال

  ١٤/٤/٢٠١١قدس برس، 
  
  حادث خطير ومشين" أريغوني"قتل : حماس .٧

، مؤكدة  "فيتوريو أريغوني "استنكرت حركة حماس وبشدة، قيام مجموعة مسلحة بقتل المتضامن اإليطالي           
تقاليـد  حادث خطير ومشين، وأن ما قامت به هذه المجموعة ال يعبر عن ثقافـة و           "على أن ما جرى هو      

وأكد الناطق باسم حركة حماس فوزي برهـوم فـي تـصريح            ". الشعب الفلسطيني المنفتح على الجميع    
أن هدف هذه المجموعة    ) ٤-١٥(صباح الجمعة   " المركز الفلسطيني لإلعالم  "صحفي خاص أدلى به لـ      

حاولـة  هو إعادة الفوضى والفلتان إلى قطاع غزة، وضرب المنظومة األمنية التي تحققت، وضـرب م              
التالحم الفلسطيني الشعبي مع باقي شعوب المنطقة والسيما ضرب حاالت التعاطف الدولي مـع قطـاع                

  .غزة المحاصر
من خدمة الشعب الفلسطيني بتضامنه معـه ومـع         " أريغوني"وأشاد برهوم باسم حركة حماس بما قام به         

 الفلسطينية ببذل كل ما بوسعهم مـن        قطاع غزة تحديدا، مطالبا وزارة الداخلية واألمن الوطني والشرطة        
  .جهد لكشف مالبسات الجريمة وإلقاء القبض على القتلة وتقديمهم للعدالة ومعرفة كل من يقف وراءهم

  ١٥/٤/٢٠١١المركز الفلسطيني لإلعالم، 
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  نقل الملف الفلسطيني إلى األمم المتحدة وتفعيل المقاومة الشعبية ليدعو البرغوثيمروان  .٨
ما يجري فـي    «األسير لدى االحتالل اإلسرائيلي، مروان البرغوثي، أن        » فتح«ي في حركة    أعلن القياد 

يستدعي تغييراً في نهج وسياسة القيادة الفلسطينية، والتوقف عـن الرهـان            «  من ثورات    العالم العربي   
  .»على ما يسمى الرعاية األميركية وعملية السالم الميته منذ سنوات

الذهاب إلى األمم المتحدة في أيلول قـرار        «بلة في الذكرى التاسعة ألسره، ، إن        وقال البرغوثي، في مقا   
اتُّخذ وال يجوز التراجع عنه، ومن ينتظر الدولة على طاولة المفاوضات فلن ينالها، ألن الدولة يجـب أن             

  .»تُنتزع
فلسطيني إلى األمـم    اتخاذ قرار استراتيجي بنقل الملف ال     «ودعا الرغوثي منظمة التحرير الفلسطينية إلى       

  .»المتحدة، وتفعيل خيار المقاومة الشعبية على نطاق واسع
 ١٥/٤/٢٠١١، االخبار، بيروت

 
  ال معنى للحديث عن مفاوضات بينما تسرق األرض: فتح .٩

المـصادقة علـى      على لسان أسامة القواسمي المتحدث باسمها،      أدانت حركة فتح  :  كفاح زبون  - رام اهللا 
 وقالت إنها تثبت مرة أخـرى       في القدس الشرقية،  " غيلو"سكنية جنوب مستوطنة     وحدة   ٩٠٠مخطط بناء   

للقاصي والداني أن حكومة بنيامين نتنياهو مصرة على تفضيل االسـتيطان والعـدوان علـى الـسالم                 
ال معنى للحديث   «نسخة منه، أنه    » الشرق األوسط «واعتبرت فتح في بيان تلقت      . واالستقرار في المنطقة  

ضات في ظل استمرار نهب وسرقة األرض من خـالل التوسـع االسـتيطاني فـي األرض                 عن المفاو 
  .»المحتلة

  ١٥/٤/٢٠١١، الشرق األوسط، لندن
  
   اللبنانية المقبلة إلى إقرار الحقوق المدنية لالجئين الفلسطينيينالحكومةحركة الجهاد تدعو  .١٠

فـي المركـز    » جنين«لى ملحمة   في فلسطين أمس الذكرى التاسعة ع     » الجهاد اإلسالمي «أحيت حركة   
ورأى مسؤول العالقات لحركة الجهاد اإلسالمي في بيـروت          .العربي الفلسطيني في مخيم برج البراجنة     

أن القيمة الحقيقية لملحمة جنين هي أنها شكّلت فاتحة لعصر االنتصارات ضـد الجـيش               «محفوظ منور   
ئاسة الرئيس نجيب ميقاتي، إلى إقـرار الحقـوق         الحكومة المقبلة، بر  «ودعا منور للمناسبة    . »الصهيوني

 –الفلسطينية كاملة غير منقوصة في البيان الـوزاري، والـى ضـرورة تفعيـل الحـوار الفلـسطيني                   
 .»..اللبناني

  ١٥/٤/٢٠١١، السفير، بيروت
  
  رفضنا عرضا من حماس بقمة بين مشعل وعباس وتأجيل االنتخابات الرئاسية: عزام األحمد .١١

عزام األحمـد   " فتح"كشف عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني         ): طينفلس(رام اهللا   
النقاب عن أن حركته رفضت عرضا من حركة حماس من بندين، تم تقديمه عبر تركيا خالل اليـومين                  
الماضيين، األول عقد لقاء بين محمود عباس وخالد مشعل في اسطنبول قبل التوجه إلى غـزة، وثانيـا                  

  .كتفاء بانتخابات للمجلس التشريعي والمجلس الوطني الفلسطيني وتأجيل االنتخابات الرئاسيةاال
  ١٤/٤/٢٠١١قدس برس، 

 
  "ثمن"إثبات حياة شاليط بـ: المقاومةلجان  .١٢

لجان المقاومـة الـشعبية      أعلن ابو مجاهد المتحدث باسم    :  حامد جاد وبرهوم جرايسي    - الناصرة -غزة  
  الفـصائل اآلسـرة    فلسطينية اآلسرة للجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليط، اسـتعداد       حدى فصائل المقاومة ال   إ
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متابعة طلب اللجنة الدولية للصليب األحمر والرد عليه بشأن تقديم الدليل على أن شاليط ال يزال على قيد                  
  . أن ذلك لن يكون بال ثمنلكنه أكدالحياة، 

  ١٥/٤/٢٠١١، الغد، عّمان
  
  "غير مضمونة"عبر التزامات " استحقاقات أيلول"ائيلية الحتواء  إسرمخططاتفتح تحذّر من  .١٣

قـدس  " في أوروبا، جمال نزال، في بيان صحفي تلقت          حركة فتح قال المتحدث باسم    : )فلسطين(رام اهللا   
إن نتنياهو معني بخلق إطارات بديلة عن توجهنا لدعوة دول          "،  )١٤/٤(نسخة عنه، اليوم الخميس     " برس

باستقالل دولتنا في أيلول القادم، وهو الهدف الذي تتضافر حـول تحقيقـه جهـود دول                العالم لالعتراف   
  .، حسب قوله"صديقة وشقيقة

  ١٤/٤/٢٠١١قدس برس، 
  
  بسبب تأخير إعادة إعمار مخيم البارد أمام األونروا فصائل منظمة التحرير تعتصم .١٤

العتصام الذي نظمتـه فـصائل      شارك العشرات من أبناء مخيمي البداوي والبارد أمس، في ا         : طرابلس
في طرابلس، بمشاركة هيئـات المجتمـع المـدني         » األونروا«أمام مركز   » منظمة التحرير الفلسطينية  «

التأخير الحاصل في ملف إعادة إعمار مخـيم نهـر          «وأطلق المعتصمون هتافات تنتقد     . واللجان الشعبية 
إلغـاء التـصاريح، وتخفيـف      «تدعو إلـى    ، وأخرى   »البارد، وعدم استجابة األونروا للمطالب الملحة     

  .»اإلجراءات األمنية، وعدم الموافقة على بناء قاعدة عسكرية ومخفر للدرك في الجزء القديم من المخيم
» األونـروا «في الشمال أبو جورج مذكرة موجهة إلى        » جبهة النضال الشعبي الفلسطيني   «وتال مسؤول   

وكالة مؤخراً، برفع نسبة مساهمتها المالية في تغطيـة بعـض           اإلجراءات التي اتخذتها ال   "اعتبر فيها أن    
  ."نفقات االستشفاء، تعتبر خطوة باالتجاه الصحيح

  ١٥/٤/٢٠١١، السفير، بيروت
  
   بطرح قضيتهم  حماس وآسري شاليطيناشدونمبعدو كنيسة المهد  .١٥

ليط بطرح قضيتهم   ناشد مبعدو كنيسة المهد حركة حماس وآسري الجندي اإلسرائيلي جلعاد شا          : بيت لحم 
وعدم استثنائها، خصوصا أنهم يدخلون في العام العاشر لإلبعاد، دون تحديد أفق زمنـي لعـودتهم إلـى                  
ذويهم، مشيرين إلى أنهم أول من ناشد ومنذ اللحظة األولى التي تم فيها أسر الجنـدي شـاليط بطـرح                    

  .قضيتهم في الصفقة
  ١٤/٤/٢٠١١قدس برس، 

 
   في حماس من الضفة إلى ماليزيايادياقاالحتالل ُيبعد أسيرا  .١٦

، القيـادي   ) عاما ٤٨( أبعدت سلطات االحتالل اإلسرائيلي األسير الفلسطيني ماهر عبد اهللا عودة            :رام اهللا 
في حركة حماس، من قرية عين يبرود شمال مدينة رام اهللا المحتلة إلى ماليزيا، وذلـك مـساء أمـس                    

  ).١٣/٤(األربعاء 
  ١٤/٤/٢٠١١قدس برس، 

  
  استشهاد عنصر من كتائب القسام متأثراً بجراحه: غزة .١٧

مهدي أبو  » حماس«الذراع العسكرية لحركة    » كتائب الشهيد عز الدين القسام    «استشهد الناشط في    : غزة
أمس متأثراً بجروح أصيب بها الخميس الماضي في قصف إسرائيلي شرق مدينة رفح،             )  سنة ٢٠(عاذرة  
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لشهداء الذين قتلتهم قوات االحتالل خالل التصعيد األخير على القطـاع           جنوب قطاع غزة، ما رفع عدد ا      
  .، من بينهم ثالثة أطفال، وامرأتان، ومسنان١٩إلى 

 ١٥/٤/٢٠١١، الحياة، لندن
  
  ُمتعلق بقوة جيشها" إسرائيل"بقاء : نتنياهو .١٨

متعلق بقوة " سرائيلإ"قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو صباح الخميس إن بقاء : أم الفحم
جيشها، مشيرا إلى أن وجود الشعب اإلسرائيلي في أرضه منوط أيضا بقدرته على الدفاع عن نفسه أمام 

  .التهديدات الخارجية
ونقل موقع الجيش اإلسرائيلي عن نتنياهو الذي استُضيف اليوم كضيف شرف في احتفال لهيئة أركان 

عبنا كان بال حول وال قوة لمئات السنين، ولكنه اآلن لن يتوانى ش" إن : الجيش بمناسبة عيد الفصح قوله
  ".عن صد األعداء والحفاظ على أرضه

الجيش اإلسرائيلي يسعى إلى خلق األجواء المريحة والحياة الهانئة "وأشار إلى أنه واثق تماما أن 
  ".لإلسرائيليين

اآلن أمام تهديدات لم تتعرض لمثلها منذ إسرائيل تقف "إن : قال وزير الجيش اإلسرائيلي ايهود باراكو
، مشيرا إلى أن ذلك يتطلب البقاء في حالة اليقظة، والقدرة على اتخاذ القرار "إعالن وثيقة استقاللها
  .الصائب وقت الحرب

الحرية ال تعطى إال لمن يستطيع الدفاع عن نفسه، والجيش اإلسرائيلي واألجهزة األمنية "وأضاف أن 
  ".التي تدافع عنا، وهي التي تسمح لنا بتنسم حريتناالمختلفة هي 

بدوره، وضع رئيس هيئة األركان في جيش االحتالل بني غانتس رئيس حكومته ووزير جيشه في 
صورة آخر التطورات على الصعيد األمني والعسكري، وأطلعهما على أهم التحديات التي يقف أمامها 

  .الجيش
 األخيرة أمام تحديات أمنية كبيرة ومختلفة، وإنه يسعى إلى تقييم وقف خالل األسابيع"وقال إن جيشه 

يعرف تماما كيف يواجه هذه التحديات ويعرف " إسرائيل"، مشيرا إلى أن جيش "الموقف في هذه األثناء
  ".كيف يعيد األمن والهدوء إلى البلدات االسرائيلية 

  ١٤/٤/٢٠١١، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 
  
    ستصمد ولن تخضع لإلمالءات"إسرائيل": نتنياهو .١٩

أكد رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو في خطاب ألقاه مساء أمس في مركز الليكود أنه دعي 
ومع ذلك حاول التلميح إلى أن إلقاء الخطاب . إللقاء خطاب في مجلسي الكونغرس في شهر أيار المقبل

ى الدولية وبينها اإلدارة األميركية مشدداً على أن إسرائيل لن يشهد تنازالت كالتي تطالب بها القو
ويأتي هذا اإلعالن في وقت تتضارب فيه التقارير حول ما إذا كانت . ستصمد ولن تخضع لإلمالءات

وفي هذه األثناء . دعوة نتنياهو للكونغرس توفر له منبراً للتنازل أمام إدارة أوباما أم حلبة لمقارعتها
رائيلية أن يعلن الرئيس األميركي باراك أوباما قريباً مبادرة جديدة لتحريك العملية تتوقع مصادر إس

  .السياسية بين إسرائيل والفلسطينيين
إننا سنصمد أمام أولئك الذين يحاولون أن يملوا علينا شروطاً تبقينا من «وقال نتنياهو أمام نشطاء الليكود 

.  أمام مجلسي الكونغرس سيعرض سياسة حكومتهوأكد أنه في خطابه. »دون أمن ومن دون سالم
وجاءت هذه اإلشارات في إطار الحديث الدولي عن أشهر ما قبل موعد الجمعية العمومية لألمم المتحدة 

أننا «و أعلن نتنياهو  .١٩٦٧المقرر أن تعلن فيها دولة فلسطينية من طرف واحد على حدود العام 
التي توجه دولة إسرائيل في محافظتها على أمنها ومن أجل أن مررنا بعامين من الصمود على المبادئ 
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وقد حددت معايير عدة من . تحقق الترتيبات السلمية سالماً آمناً وقابالً للحياة، وليس سالماً على الورق
أوالً وقبل كل شيء اعتراف الفلسطينيين : المعياران األهم هما. أجل ضمان أن تكون هناك تسوية كهذه

  .»والثاني ترتيبات أمنية حقيقية على األرض. ائيل دولة للشعب اليهوديبدولة إسر
وقال نتنياهو إن الترتيبات األمنية هذه مطلوبة ليس فقط من أجل حماية السالم وإنما أيضاً من أجل حماية 

مبادئ لقد أصرينا على هذه ال. فهذا أيضاً ما ينبغي لنا التحسب له«. دولة إسرائيل في حال انتهاك السالم
في العامين . في وجه ضغوط هائلة، وسوف نواصل اإلصرار عليها ألنها حيوية لضمان مستقبلنا

سنصمد في وجه هذه التحديات في األمن، في االقتصاد، في المجتمع . القريبين سنواجه تحديات كبيرة
وطاً من دون وأيضاً على الصعيد السياسي، وسنصمد فيها بإصرار ضد من يحاولون أن يملوا علينا شر

  .»سالم ومن دون أمن
  ١٥/٤/٢٠١١، السفير، بيروت

  
  فضيحة ليبرمان والتهم المنسوبة إليه: معاريف .٢٠

ابيغدور ليبرمان " إسرائيل بيتينا"سيطرت قضية تقديم وزير الخارجية اإلسرائيلية ورئيس حزب : القدس
ع وإزعاج شاهد على عناوين إلى المحاكمة بتهم الخداع وانتهاك الثقة، والحصول على أمور بالخدا

  .الصحف اإلسرائيلية وصفحاتها األولى أمس
  :العبرية الشخصيات الرئيسية في هذه الفضيحة" معاريف"واستعرضت صحيفة 

 ٢١ابنة ليبرمان ووفقًا لالدعاء العام، فقد سجلها والدها عندما كان عمرها : غوالن-ميخال ليبرمان*
موال بهدف عدم تسجيل الشركة باسمه، ومن المتوقع اتهامها بتبييض عاما، كمالكة لشركة تدفقت إليها أ

  .أموال والمساعدة بالخداع وانتهاك الثقة
وكان مسجالً كرئيس لشركة قدمت . تسلم عدة مناصب رئيسة في محيط ليبرمان: شارون شالوم* 

  . بانتهاك الثقةومن المتوقع اتهامه بتبييض أموال والمساعدة. خدمات إدارية لشركة ابنة ليبرمان
محامي ليبرمان، ووفقًا لالدعاء العام فقد قاد مع ليبرمان مخطط إخفاء األموال : المحامي يؤاب مني* 

التي تم الحصول عليها من رجال أعمال بهدف تبييضها، سويهتم بالمشاركة بالخداع وانتهاك الثقة 
  .والحصول على أمور بالخداع في ظروف خطيرة

. منهم ليبرمان" إسرائيل"استرالي مقرب من سياسيين كثيرين في -اردير يهوديملي: مارتين شالف* 
ويقولون في . وذكر اسمه في قضية سيريل كيرن التي تورط بها رئيس الحكومة السابق ايهود أولمرت

  .االدعاء العام اآلن بأنه نقل أمواال إلى الشركة الوهمية الخاصة بليبرمان
 من أصل روسي، مقرب جدا من ليبرمان، ويعد المتهم الرئيس في رجل أعمال: ميخائيل تسرنوي* 

قضية بيزك، التي ورد فيها بأنه حاول شراء شركة االتصاالت مستخدما غاد زئيف كرجل وهمي، 
  .ويقولون في االدعاء العام بأنه نقل أمواال إلى الشركة الوهمية الخاصة بليبرمان

ي مجال المجوهرات وحفيد رئيس بورصة المجوهرات سابقاً مليونير يعمل ف):  عاما٣٧(دان غرتلر* 
  .ويقولون في االدعاء العام بأنه نقل أمواال إلى شركة ليبرمان الوهمية. موشيه شنيتسر

  جميع قضايا ليبرمان
  :واستعرضت الصحيفة القضايا السابقة التي تورط بها ليبرمان

وقدمت الشرطة توصية بتقديمه للمحاكمة، حقق مع ليبرمان في إطار قضية بارادن حبرون : ١٩٩٧* 
  .وأغلق االدعاء العام ملف التحقيق

حقق مع ليبرمان ومساعد نائب مدير عام مكتب رئيس الحكومة في حينه يرون زليخا بتهمة : ١٩٩٧* 
  .تزوير تقارير سلطة البث اإلذاعي، وأغلق ملف التحقيق جراء انعدام وجود تهمة
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وأوصت الشرطة " غيشر علياه"همة عدم االلتزام باألنظمة في جمعية حقق مع ليبرمان بت: ١٩٩٨* 
  .باتهامه بالخداع والسرقة وأغلق ملف التحقيق جراء التقادم وانعدام اهتمام الجمهور

هاجم ليبرمان رؤساء قسم التحقيقات وأوصت الشرطة باتهامه بإهانة موظف دولة وبالتشهير : ١٩٩٨* 
  .فبه وأغلق االدعاء العام المل

حقق مع ليبرمان في أعقاب صدور تقرير مراقب الدولة بتهمة الحصول على رشوى من : ١٩٩٩* 
دودي آفل والحصول على تبرعات محظورة، وأغلق المستشار القضائي ملف التحقيق جراء عدم توفر 

  .إثباتات
وبالتهديد، اعترف ليبرمان وأدين في إطار صفقة مع االدعاء العام باالعتداء على قاصر : ٢٠٠١* 

  . شيكل٧٥٠٠ آالف شيكل ودفع غرامة بمبلغ ١٠وأجبر ليبرمان على دفع تعويض للقاصر بمبلغ 
حقق مع ليبرمان بتهم تلقي رشوة، الخداع، تبييض أموال والتشويش على اإلجراءات : ٢٠٠٦* 

توصية باستثناء القضائية، وأوصت الشرطة بتقديمه للمحاكمة، وقرر المستشار القضائي للحكومة تبني ال
  .تهمة الرشوة

في بلوروسيا على " إسرائيل"حقق مع ليبرمان بتهمة انتهاك الثقة، بعد حصوله من سفير : ٢٠١٠* 
  .نسخة من طلب األولى التحقيق في قضيته في تلك الدولة، وقرر المستشار القضائي تقديمه إلى المحكمة

وجه إليه الئحة اتهام ويقدم للمحاكمة االستقالة من  ت- وفقًا للقانون اإلسرائيلي-ويتوجب على كل وزير
  .منصبه

  ١٤/٤/٢٠١١، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 
  
   تهدد باللجوء للمحكمة العليا إلجباره على ذلك"أومتس"وحركة .. ليبرمان يرفض االستقالة .٢١

لدولية في الشرطة  سنة من التحقيقات في قسم جرائم النصب واالحتيال ا١٥بعد :  نظير مجلي-تل أبيب
اإلسرائيلية، قرر المستشار القضائي للحكومة اإلسرائيلية، يهودا فاينشتاين، تقديم وزير الخارجية، 

  .أفيغدور ليبرمان، للمحاكمة بعدة اتهامات باالحتيال والحصول على أموال في ظروف نصب خطيرة
ورد ليبرمان على ذلك . ئحة االتهاموقد دعا المستشار الوزير إلى جلسة لسماع أقواله، قبل أن يكتب ال

. بتصريح مقتضب قال فيه إنه سيثبت براءته، وإنه سيبقى في منصبه ما دامت ال توجد ضده الئحة اتهام
وقال أحد المقربين منه، وزير السياحة ستاس . وأعرب رفاق ليبرمان في الحزب عن ثقتهم في براءته

وسينتصر هذه .. وفي السياسة) المصارعة الحرة(هذا بطل طوال عمره، في الرياضة «مسجنيكوف 
وصرح رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بأنه مقتنع بأن ليبرمان سيستطيع إثبات براءته . »المرة أيضا

فأنا أرى فيه وزيرا مهما جدا في الحكومة، وأتمنى أن ينتهي من هذه القضية ويواصل المساهمة في «
  .»قيادة الدولة

لكن . اإلسرائيلي ال يلزم وزيرا باالستقالة من الحكومة مع تقديم الئحة اتهام ضدهيذكر أن القانون 
محكمة العدل العليا، كانت قد سجلت سابقة عندما انتقدت وجود وزير في الحكومة وهو يمثل أمام 

أصدرت بيانا » أومتس«لكن حركة . ولذلك، ربط ليبرمان بين االستقالة وتوجيه الئحة االتهام. القضاء
ال يجوز أن يبقى شخص ما وزيرا في الحكومة وهو متهم بالنصب واالحتيال، فما بالنا «قالت فيه إنه 

. »عندما يكون هذا نائبا لرئيس الوزراء، مثل ليبرمان، ووزير خارجية يمثل إسرائيل أمام شعوب العالم؟
 ليبرمان اليوم إلى من غير المعقول أن يسافر«وأضافت أن على ليبرمان أن يستقيل فورا من منصبه 

  .»دول العالم المختلفة ليمثل إسرائيل وعلى جبينه منقوشة وصمة عار كهذه
  ١٥/٤/٢٠١١، الشرق األوسط، لندن
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  الكنيست يدعو تل أبيب لتجنيد يهود إثيوبيا بالشرطة اإلسرائيلية .٢٢
ل زيارتها لمستوطنة اإلسرائيلى، خال) البرلمان(قالت لجنة الهجرة واالستيعاب التابعة للكنيست : القدس

إنه يجب على الشرطة اإلسرائيلية أن تجند العديد من اإلثيوبيين المتحدثين باألمهارية ولكنهم " كيريات آتا"
  .ذات أصول إسرائيلية، فى الشرطة

، أن أعضاء الكنيست طالبوا بتجنيد "إثيوبيان هيرالد"وأكد رئيس اللجنة دانى دانون، وفقا لصحيفة 
د أن وصل إلى علمهم أن المهاجرين اإلثيوبيين يواجهون مشاكل مع الشرطة بسبب عدم اإلثيوبيين بع

  .فهمهم للغة العبرية
وجود مشاكل خاصة فى الشرطة اإلسرائيلية بسبب نقص " كيريات آتا"وأوضح ممثل الشرطة فى 

عات طويلة فى أقسام المتحدثين باللغة األمهارية، األمر الذى يؤدى إلى انتظار المهاجرين اإلثيوبيين لسا
  .الشرطة من أجل إعطاء شهادتهم أو استجوابهم

  ١٤/٤/٢٠١١، وكالة سما اإلخبارية
  
  الحكومة اإلسرائيلية تشهد عجزاً سياسياً ال مثيل له:يديعوت .٢٣

اإلسرائيلية أن الحكومة اإلسرائيلية، وعلى رأسها بنيامين " يديعوت أحرنوت"ذكرت صحيفة : القدس
وم عاجزة عن إنجاز أى خطة سياسية بشأن العملية السلمية مع الفلسطينيين، وأن نتانياهو، تقف الي

نتانياهو يعتمد على خطط تم وضعها على يد جهات سياسية من بينهم وزير الخارجية أفيجادور ليبرمان 
  .وعضو الكنيست شاؤول موفاز

دم إلى الجمعية العامة لألمم وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك يأتى فى أعقاب نية السلطة الفلسطينية التق
، موضحة أن السلطة ٦٧المتحدة بطلب المصادقة على اعتراف رسمى بإقامة دولة فلسطينية على حدود 

 مليارات دوالر فى ٥الفلسطينية تقدمت بطلب إلى ممثلى الدول األوروبية المانحة يتضمن استثمار مبلغ 
  .خطة مشروع بناء الدولة الفلسطينية

ة أيضاً أن تطوير مناطق واسعة فى الضفة الغربية، والتى تضررت وتم عزلها بفعل وجاء فى الخط
االحتالل يتطلب جهداً كبيراً ومتواصالً واستثمارات لمدة سنوات طويلة، حيث إن الخطة تشمل قطاع 

  .غزة أيضاً، على حد قول الصحيفة
ت بقبول الدول المانحة بسخاء أن الخطة التى وزعت على عدة سنوات قادمة قد حظي" يديعوت"وأضافت 

تام، مضيفة أن الخطة ستقدم رسمياً فى شهر يونيو بشكل متزامن مع انعقاد مؤتمر الدول المانحة للسلطة 
  .الفلسطينية

  ١٤/٤/٢٠١١، وكالة سما اإلخبارية
  
   جّهزت صواريخها بعد قصف دير الزور سوريا: لويكيليكسوفقاً  .٢٤

عن أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي » ويكيليكس«بة إلى موقع كشفت وثيقة أميركية مسر: يو بي آي
السابق إيهود أولمرت قال إن سوريا وضعت صواريخ متنقلة في حالة جهوزية قصوى بعد قصف منشأة 

، أمس، إن »يديعوت أحرونوت«وقالت صحيفة . دير الزور، التي تقول إسرائيل إنها كانت مفاعالً نووياً
ة التي تحدث عنها أولمرت مزود بأسلحة كيميائية، لكن الوثيقة المسربة لم قسماً من الصواريخ السوري

ووفقاً للوثيقة، قال أولمرت، خالل اجتماع مع زعيم األقلية في مجلس النواب األميركي جون . تذكر ذلك
بشار األسد ليس ) الرئيس السوري(«، إن ٢٠٠٨ آذار عام ٢٤باينر وعدد من أعضاء الكونغرس في 

  رغم أن ) اليوم الذي قُصفت فيه منشأة دير الزور( أيلول ٩و الذي اختار أال يرد على أحداث دمية، وه
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األسد «وأردف أن . »بطاريات الصواريخ المتنقلة السورية كانت في حالة جهوزية قصوى بعد الحدث
  .»قرر عدم إطالقها، وهذا يحتاج إلى طاعة

  ١٥/٤/٢٠١١، االخبار، بيروت
  
   من اإلسرائيليين يصدقون االتهامات الموجهة إلى ليبرمانطفق % ٣٨: استطالع .٢٥

في أول استطالع للرأي العام اإلسرائيلي حول االتهامات الموجهة لوزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، قال 
فاالتهامات لليبرمان ال تبدو ذات صدقية في نظر أغلبية .  في المئة فقط إن االتهامات محقة٣٨

فالرجل يعيش منذ . ألنها فعالً غير محقة وإنما ألن هؤالء يريدون تصديق ليبرماناإلسرائيليين، ليس 
  . عاماً في دائرة المشبوه، والمتهم بعد أن بدأت الشرطة اإلسرائيلية بالتحقيق معه١٥

كان األمر في ذلك الحين مجرد بداية في أواخر عمله كمدير عام لديوان رئيس الحكومة آنذاك بنيامين 
ومع تنامي الشبهات واالتهامات، انتقل ليبرمان إلى عضوية الكنيست ولمنصب وزير ورئيس . نتنياهو

وبقدر ما تزداد االتهامات له يبدو . كتلة برلمانية، وهو اليوم رئيس ثالث أكبر حزب سياسي في إسرائيل
  .الرجل أكثر تصميماً على تحقيق هدفه، وهو الوصول إلى رئاسة الحكومة

  ١٥/٤/٢٠١١، السفير، بيروت
  
   المصري وضع هدفا يتعلق بتغيير سياسة مبارك تجاه حماسالعسكريالمجلس : هآرتس .٢٦

العبرية فقد كشف الحادث االخير على حدود غزة، ' هآرتس'حسب صحيفة  :الناصرة ـ زهير اندراوس
اطالق صاروخ على الحافلة، ان المجلس العسكري المصري وضع هدفا يتعلق بتغيير سياسات مبارك 

جاه اسرائيل، وخلق تقارب سياسي بين القاهرة وقادة حماس، ليس فقط في غزة، ولكن مع من ت
  .يتواجدون في دمشق ايضا

وزعمت مصادر استخبارية اسرائيلية ان حماس توجهت للمرة االولى منذ ثالث سنوات للقاهرة، بطلب 
 وراء هذا التوجه هو الزيارة التدخل لوقف اطالق النار من جانب اسرائيل، حيث كان السبب الرئيسي

السرية التي قام بها رئيس اجهزة االستخبارات المصرية مراد موافي الى دمشق، بعد حصوله على 
موافقة الرئيس السوري، بشار االسد، والتقى مع زعيم حماس خالد مشعل، ومسؤول الجهاد االسالمي، 

  .زيارة القاهرة، لمقابلة قادتهارمضان شلح، ودعاهما رسميا باسم المجلس العسكري المصري ل
  ١٥/٤/٢٠١١، القدس العربي، لندن

  
  طائرات إسرائيلية من دون طيار تغتال الفلسطينيين: ويكيليكس .٢٧

اإلسرائيلية أمس، وثيقة جديدة من وثائق " يديعوت أحرنوت"نشرت صحيفة :  برهوم جرايسي-الناصرة
ن أميركيين، أن جيش االحتالل يستخدم ويكيليكس، اوردت اعتراف جنرال إسرائيلي أمام مسؤولي

  .طائرات صغيرة من دون طيار، لتنفيذ جرائم اغتيال الفلسطينيين
وتوثق ويكيليكس تصريحات الرئيس السابق لمجلس األمن القومي اإلسرائيلي غيورا آيالند للمنسق 

خدم طائرات ، وقال فيها إن إسرائيل تست٢٠٠٦األميركي لمحاربة اإلرهاب هنري كرامبتون العام 
وأضاف أن معظم العمليات التي تنفذها إسرائيل في . صغيرة من دون طيار الغتيال نشطاء فلسطينيين

في األراضي الفلسطينية تتم بوسائل تكنولوجية وأن الطائرات الصغيرة من " الحرب ضد اإلرهاب"إطار 
  ".من أجل العثور على أشخاص معينين"دون طيار تستخدم 
 بالمئة من الهجمات ٩٠إسرائيل نجحت في السنوات الخمس األخيرة في منع نحووزعم آيالند أن 
، وأشارت الصحيفة إلى أنه يوجد في حوزة إسرائيل طائرات "استخدام التكنولوجيا"الفلسطينية بسبب 
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القادرة على حمل صواريخ تحت كنفيها والبقاء محلقة في " هرمس"صغيرة من دون طيار من طراز 
  . ساعة متواصلة٤٠ إلى الجو لمدة تصل

  ١٥/٤/٢٠١١، الغد، عّمان
  
  "الصهيونية واليهودية"عن مناهج التعليم لصالح "  والمواطنةالديمقراطية"تغييب : هآرتس .٢٨

أفادت مصادر صحفية عبرية بأن خطة وزارة المعارف اإلسرائيلية للعام الدراسي الجديد تركّز : الناصرة
لدى فئة الطالب في كافّة أنحاء األراضي الفلسطينية " ية واليهوديةتعزيز القيم والمفاهيم الصهيون"على 

  ".المواطنة والديمقراطية"، مع تغييب لمواضيع ١٩٤٨المحتلة عام 
، أن الخطة التي تلقّت )١٤/٤(العبرية، في عددها الصادر اليوم الخميس / هآرتس/وأوضحت صحيفة 

 نسخة عنها، تتضمن عشرات البرامج التي من ٤٨كافة المدارس والمؤسسات التعليمية داخل أراضي 
تعميق التربية "شأنها أن تخدم أحد عشر هدفًا محددا مسبقا من قبل وزارة المعارف، ويتمثّل أهمها بـ 

وتشجيع االلتحاق بصفوف جيش االحتالل اإلسرائيلي " ثقافة وتراث إسرائيل"من خالل تدريس " على القيم
أو " المواطنة"برامج المفصلة في الخطة ال تأتي على أي ذكر لمسألة في حين أن عشرات ال .والتجند

ندد عدد من  و.، حسب الصحيفة"الحياة المشتركة والتعايش بين اليهود والعرب"الديمقراطية أو 
األكاديميين واألساتذة الجامعيين اإلسرائيليين بإقدام وزارة المعارف على تغييب المواضيع التي تتحدث 

في خطتها الجديدة، محذرين من مغبة انسياق تل أبيب باتجاه " بشكل متعمد"والديمقراطية " اطنةالمو"عن 
  .، وفق وصفهم"التطرف القومي"

  ١٤/٤/٢٠١١قدس برس، 
  
  "إيالت" وزارة الحرب اإلسرائيلية تطالب بوقف خصخصة ميناء :"غلوبس" موقع .٢٩

، مبديةً تراجعاً عن موقفها "إيالت"يناء طالبت وزارة الحرب اإلسرائيلية بوقف خصخصة م: الناصرة
  .  السابق بهذا الخصوص

إن وزارة الحرب اإلسرائيلية طالبت : اإلسرائيلي المتخصص بالشؤون االقتصادية" غلوبس"وقال موقع 
، بعدما دعت األخيرة األسبوع الماضي الجهات الراغبة بشراء "إيالت"الحكومة بوقف خصخصة ميناء 

  .يم عروضهاشركة الميناء بتقد
وتوجه المستشار القانوني لوزارة الحرب بخطاب لسلطة الشركات الحكومية بعد نشر اإلعالن عن 

بسبب تعارضها مع االتفاقية التي ُأبرمت مع الوزارة، "عروض الخصخصة، بوقف عملية المناقصة 
  ".والتي لم تغط موضوع احتمالية تمديد فترة االمتياز لعشر سنوات

ى أن مسألة إخالء القاعدة البحرية العسكرية كانت محل جدل منذ سنوات، حيث تدعم كل ونوه المصدر إل
نقل القاعدة العسكرية للمنطقة الشمالية في " إيالت"من وزارة المالية وسلطة منطقة إيالت وشركة ميناء 

  .الجزء المدني للميناء، بهدف إخالء مناطق ساحلية لتطوير السياحة هناك
جيش اإلسرائيلي تعارض تغيير وضع القاعدة العسكرية البحرية القريبة من الميناء، ولم يتم إال أن قيادة ال

  .التوصل بعد إلى حل يرضي جميع األطراف
واعتبرت سلطة الشركات الحكومية موقف وزارة الحرب غير مفهوم، باعتبار أن خطة الخصخصة ال 

  .الميناءتتضمن نقل تلك القاعدة العسكرية إلى الجزء المدني من 
  ١٥/٤/٢٠١١قدس برس، 
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   وحدة استيطانية في القدس خالل يومين١٨٤٢االحتالل يصادق على بناء  .٣٠
 وحدة استيطانية في ٩٠٠صادقت سلطات االحتالل، الليلة قبل الماضية، على مخطط جديد لبناء 

 يوم واحد فقط على ويأتي القرار بعد مضي.  المقابلة لقرية الولجة جنوب القدس المحتلة"غيلو"مستوطنة 
مشروع المنحدرات " وحدة استيطانية في المستوطنة وفقاً لمخطط ٩٤٢المصادقة على مخطط بناء 

  ."الشرقية الجنوبية
  ١٥/٤/٢٠١١الخليج، الشارقة، 

  
  قرب الجدار الفاصل" عانين" على مساحات شاسعة من أراضي يستولىاالحتالل : جنين .٣١

، أراضٍ واسعة من قرية عانين بمحافظة ١٤/٤يلي، يوم الخميس  صادرت قوات االحتالل اإلسرائ:جنين
  .جنين وتجريفها، ونصب برجين للمراقبة في المنطقة

  ١٤/٤/٢٠١١قدس برس، 
  
  عشرات المستوطنين بمساندة جيش االحتالل يهاجمون بلدة عراق بورين: نابلس .٣٢

 مدينة بيت جاال حيث جرى  فيأمس فجر إسرائيليةتوغلت قوة عسكرية :  جمال جمال-القدس المحتلة 
  . بداخلها تفتيشات استفزازيةوأجرتاقتحام عدد من المنازل، 

واقتحم عشرات المستوطنين بلدة عراق بورين جنوب نابلس بمساندة جنود االحتالل، أهالي البلدة العزل 
  .تصدوا لقطعان المستوطنين بالحجارة والزجاجات الفارغة والقضبان والقمامة

  ١٥/٤/٢٠١١ن، الدستور، عّما
  
   بينهم ضابط فلسطيني١٦اعتقال : الضفة الغربية .٣٣

شنت قوات االحتالل اإلسرائيلي فجر أمس حملة اعتقاالت  :وكاالت، محمد جمال - غزة، القدس المحتلة
في شمال الضفة الغربية طالت نشطاء من كافة الفصائل الفلسطينية، وأوضحت ناطقة إسرائيلية ظهر 

 من بينهم ضابط في األمن الفلسطيني بعد مداهمة منزله في قرية طلوزة ١٦ن بلغ أمس أن عدد المعتقلي
  .إلى الشمال من مدينة نابلس

  ١٥/٤/٢٠١١الشرق، الدوحة، 
  
   اإلسرائيليةاالعتداءاتعورتا احتجاجاً على في  مسيرة نسوية :نابلس .٣٤

 اتحاد لجان المرأة إليهاا  مسيرة نسوية دعأمسانطلقت في قرية عورتا :  جمال جمال-القدس المحتلة 
 القرية ومواصلة أهالي االنتقامية بحق اإلسرائيلية على الممارسات الفلسطينية والمجلس القروي، احتجاجاً

  . من شهرأكثرعمليات االعتقال والتفتيش منذ 
  ١٥/٤/٢٠١١الدستور، عّمان، 

  
   ٢٠١١  خالل الربع األول من١٠٣ غزة وإصابة من ٢٦استشهاد  :الميزانمركز  .٣٥

 حول ضحايا االنتهاكات التي ارتكبتها قوات اًالميزان لحقوق اإلنسان موجز أصدره مركز تناول تقرير
 فلسطينياً، من ٢٦، حيث أسفرت عن مقتل  في قطاع غزة٢٠١١االحتالل خالل الربع األول من عام 

ويتناول التقرير  .ات سيد٣ طفالً، و٢٦ شخصاً بجروح متفاوتة، من بينهم ١٠٣ أطفال، وإصابة ٥بينهم 
استخدام قوات االحتالل القوة المفرطة والمميتة في تعاملها مع الفلسطينيين، عبر استهدافهم المتعمد، حيث 

  . أطفال٥ فلسطينيين مدنيين من بينهم ١٠قتلت قوات االحتالل 
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حرمانهم من وشهدت الفترة استهداف تلك القوات للصيادين ومنعهم من مزاولة عملهم من خالل استمرار 
ويلقي التقرير الضوء على  . أميال بحرية عن شاطئ غزة، واستهدافهم المتكرر٣تجاوز ما مسافته 

كما يرصد عمليات التوغل المتكررة التي . اعتداءات قوات االحتالل على عمال جمع الحصى والركام
. م واألراضي الزراعيةتستهدف المناطق الحدودية شمال وشرق قطاع غزة، والسكان المدنيين وممتلكاته

 ويتناول الهجمات الصاروخية والمدفعية التي تستهدف مناطق ، عملية توغل١٩ويشير التقرير إلى وقوع 
ويظهر التقرير مواصلة قوات االحتالل سياسة االعتقال التعسفي بحق  .مختلفة من قطاع غزة

  . صياد١١، بينهم اً مواطن١٦ ئيلي اعتقلت قوات االحتالل اإلسراحيثالفلسطينيين من سكان قطاع غزة، 
  ١٤/٤/٢٠١١، مركز الميزان لحقوق اإلنسان

  
   بات أقرب إلتمام صفقة تبادل مقابل شاليطنتنياهو: حقوقي فلسطيني .٣٦

مختص في الشأن اإلسرائيلي، قبول ال ، رجح مدير مركز األسرى للدراسات رأفت حمدونة:رام اهللا
إن إسرائيل  "وقال حمدونة  .هو إتمام صفقة تبادل مقابل شاليطرئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنيا

بكاملها تستند لرموز العمل األمني في سياساتها العامة، وسيكون هناك تأثير قوي لمطالبة خمسة من كبار 
قادة األمن السابقين وعلى رأسهم ثالثة من رؤساء الشاباك السابقين عامي ايلون، وكرمي غيلون، 

افة لرئيس الموساد السابق داني ياتوم، ورئيس األركان األسبق أمنون ليفكين شاحاك ويعقوب بيري إض
عبر مؤتمرا صحفي يطالب بضرورة إتمام صفقة تبادل األسرى وإطالق سرح الجندي األسير غلعاد 

  ".شاليط بأي ثمن
  ١٤/٤/٢٠١١قدس برس، 

  
   يدعو آسري شاليط إلى رفع سقف مطالبهمفلسطينيمركز حقوقي  .٣٧

 دعا مركز أحرار لدراسات األسرى وحقوق اإلنسان الفصائل اآلسرة للجندي اإلسرائيلي جلعاد :غزة
شاليط لعدم تسليم ملف صفقة تبادل األسرى ألي شخص أو أي نظام، بحيث يكون التفاوض مباشرة مع 

وطالب فؤاد الخفش مدير مركز أحرار، في بيان مكتوب وصل  .الوسيط من دون تدخل أو رعاية أحد
التمسك بمواقفها، وعدم الرضوخ للتعنت اإلسرائيلي، وعلى "نسخة عنه، الفصائل بضرورة " قدس برس"

 حماس أن تغير قواعد اللعبة، وأن ال تعود للصفقة من نقطة الصفر، وأن تفرض هي اآلن شروطاً
أسرانا في ن تواجه التعنت اإلسرائيلي برفع سقف مطالبها، وأن تعلن أنه مع مرور كل عام وأجديدة، و

  ".أي تطمينات"وطالب الخفش حماس بعدم تقديم  ".السجون؛ سيرتفع العدد المطالب باإلفراج عنه
  ١٤/٤/٢٠١١قدس برس، 

  
   عن األسرى مفصالًوفا تصدر تقريراًوكالة  .٣٨

 يتناول أهم اإلحصائيات اً تقرير وكالة وفاصدر أ١٧/٤ في  الفلسطيني بمناسبة يوم األسير:رام اهللا
 باألسرى الفلسطينيين في سجون ومعتقالت االحتالل اإلسرائيلي، ومنها إحصاءات وزارة شؤون المتعلقة

 ٢٤٥ و، أسيرة٣٤  آالف أسير، منهم٦األسرى والمحررين، حيث بلغ إجمالي عددهم حتى اآلن نحو 
  . ودون تهمة محكومين إدارياًاً أسير١٨٠باإلضافة للمئات من كبار السن، و، طفالً

 حكم عليه  أسيرا٨٢٠ً:  التي صدرت من المحاكم اإلسرائيلية بحق األسرى على النحو التاليأما األحكام
 حكم عليه ما بين  أسيرا٤٧٩ً، و سنة٢٠ حكم عليه أكثر من  أسيرا٥٩٨ً، و)مدى الحياة(بالسجن المؤبد 

 مضى ١٣٦ومن بين األسرى .  سنة١٥–٥ أسيرا حكم عليه بالسجن ما بين ١٧٨٢، و سنة٢٠–١٥
 عاما في ٢٥ مضى عليه أكثر من أسير ٤١ عاما داخل السجون اإلسرائيلية، منهم ٢٠ليهم أكثر من ع
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 اسروا  أسيرا٣٠٢ًيشار إلى أن  جميع هؤالء األسرى اعتقلوا خالل انتفاضة األقصى، باستثناء  .األسر
  .ون عاما في السج٣٠ومن بين األسرى أربعة امضوا أكثر من . وسلوأقبل توقيع اتفاقيات 

 مواطنة بقي منهن حتى اآلن ٨٠٠اعتقلت قوات االحتالل خالل انتفاضة األقصى أكثر من  :األسيرات
 أسيرات إلى وضع كل منهن مولودها داخل األسر خالل انتفاضة األقصى، ٤ أسيرة، وتعرضت ٣٤

بين ومن ، ومن بين األسيرات خمسة أسيرات محكومات بالسجن المؤبد لمرة واحدة أو لعدة مرات
  . أسيرة متزوجة، ومن بينهن أمهات١٦األسيرات 

 طفل فلسطيني بقي ٨٠٠٠ منذ بدأ انتفاضة األقصى ما يقارب "إسرائيل"اعتقلت : األطفال األسرى
  . طفال٢٤٥ًمحتجزاً منهم  

 أسير مصابون ١٥٠٠تشير تقارير وزارة شؤون األسرى والمحررين إلى أن هناك  :األسرى المرضى
 . مصابين بأمراض خبيثة أسيرا١٨ً مصابين باإلعاقة والشلل و أسيرا٦٥ً من بينهم بأمراض مختلفة،

  . أسيرا يعانون أمراض مزمنة وصعبة للغاية١٥٠هناك ما يناهز عن و
  . من المجلس التشريعي الجديد خلف القضبان نائبا١٢ًال يزال  :النواب والوزراء األسرى

 سجناً ومعتقالً ١٧ن الفلسطينيون موزعون على أكثر من المعتقلو: السجون والمعتقالت اإلسرائيلية
ومركز توقيف، وهذه السجون موزعة جغرافياً ومنها في أماكن خطرة وهذا يتنافى واتفاقية جنيف 

  .٨٣الرابعة في فصلها الثاني المادة 
  ١٤/٤/٢٠١١، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
  أبو سيسياإلفراج عن ضرار مظاهرة بأوكرانيا للمطالبة ب .٣٩

عار على الوزارة، عار على "، " أوكرانيوناليوم فلسطينيون، وغداً": محمد صفوان جوالق -كييف 
 عشرات الحقوقيين وبعض من أبناء الجالية ١٤/٤ الخميس ، بهذه الكلمات هتف صباح يوم"المخابرات

ة كييف، مطالبين بالحرية والعودة للمهندس الفلسطينية أمام مبنى وزارة الخارجية األوكرانية في العاصم
 إلى ةوكرانياألاختطف من قطار متوجه من مدينة خاركوف ، الذي الفلسطيني ضرار أبو سيسي

 ألبو سيسي وشعارات نددت وحمل المتظاهرون صوراً .اإلسرائيلي الموساد على أيديالعاصمة كييف، 
د كل من الوزارة وجهاز المخابرات، معتبرين أنهما ، ورددوا هتافات ض"اإلمبريالية"بممارسات إسرائيل 

  .شوها صورة وحجم أوكرانيا الدولي
الذي نظم المظاهرة " الديمقراطية الجديدة"وفي حديث مع الجزيرة نت قال سيرهي كيريتشوك ممثل معهد 

س ذلك، نحن نطالب بعودة أبو سيسي إلى أوكرانيا التي قدم إليها بشكل قانوني واختطف منها على عك"
طالبنا باعتراف الخارجية بفلسطين كدولة ألننا نعلم "وأضاف  ".وهذه أول مظاهرة نقيمها في هذا اإلطار

  ".أن عدم االعتراف الدولي بها هو أساس المشكلة أيضا
الحقوقية األلمانية في " هينريش بول"الشاهد أندريه ماكارينكو هو منسق المشاريع في فرع مؤسسة 

أبو سيسي في رحلة اختطافه، وفي ذات المقصورة، وبعد تناقل وسائل اإلعالم خبر أوكرانيا، رافق 
 أن ثالثة أشخاص أوكرانيين دخلوا المقصورة، وأخذوا ،وعبر اتصال هاتفي قال للجزيرة نت، االختطاف

   .أبو سيسي منها
  ١٤/٤/٢٠١١نت، .موقع الجزيرة

  
  جلعاد مقابل ضرار: فيرونيكا أبو سيسيوالد شاليط ل .٤٠

قالت األوكرانية فيرونيكا أبو سيسي زوجة ضرار للجزيرة نت إن القناة : محمد صفوان جوالق -كييف 
العاشرة اإلسرائيلية اتصلت بها قبل أيام أثناء استضافتها والد الجندي اإلسرائيلي المختطف في قطاع 

 "إسرائيل" في محتجزاًوقالت إن والد شاليط أكد لها أن زوجها سيبقى  .غزة جلعاد شاليط، وتحدثت معه
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ما دام ابنه أسيرا لدى حركة حماس، مستغربة منه هذا التأكيد وأن عليها الضغط على حماس لتحرير 
لكنها بالمقابل قالت له إنها حزينة لغياب زوجها كما هو حزين لغياب ابنه،  .ابنه مقابل إطالق زوجها

رى للضغط عليها، وإذا كان زوجها فلسطينيا وإنها ليست على عالقة مع الحركة أو أي جهة فلسطينية أخ
وقالت فيرونيكا إن السلطات اإلسرائيلية أخرجت  .فهذا ال يعني أن يتحمل مسؤولية ما قام به غيره

زوجها يوم األحد الماضي من زنزانة انفرادية احتجز فيها إلى زنزانة أخرى تسبق توجيه االتهامات، 
  . ي حالة صحة سيئةلكنه أعيد إلى األولى يوم أمس، وهو ف

  ١٤/٤/٢٠١١نت، .موقع الجزيرة
  
  "البرايم أ"اجتماع خاص بمخيم نهر البارد يحل جزءاً من مشكلة مباني : لبنان .٤١

توصل المجتمعون ضمن فريق عمل مخيم نهر البارد، في لقائهم الثالث أمس، إلى حّل بعض النقاط 
نها، على بساط البحث المستعجل للوصول إلى األساسية العالقة، فيما وضعت نقاط أخرى ال تقل أهمية ع

ويتمثل أهم ما تبلغه المجتمعون بإعالن الجيش اللبناني عن استعداده لتسليم الملكية الكائنة في  .حلها
وتضم . ، باستثناء الملكية الواقعة ضمن األمالك النهرية أو البحرية)Prime A ("البرايم أ"منطقة 

  . ثالثين وحدة سكنيةحواليصحابها من الفلسطينيين المنطقة التي سيسلمها الجيش أل
 وحدة سكنية، يمنع إجراء أي ٣٥ حوالي "من البرايم أ"، "أمالكاً بحرية ونهرية"وتحتوي المنطقة المصنفة 

من قبل اللبنانيين أو الفلسطينيين على حد سواء، انسجاما مع ) إعادة إعمار أو ترميم(أعمال عليها 
 يتم التنسيق أن إال في حال صدور قرار من مجلس الوزراء يسمح بذلك، على راءاإلج المرعية األحكام

  . وآلياته لهماألمرمع صندوق المهجرين لعقد مؤتمر صحافي إلعالم أهالي المخيم وشرح هذا 
 خالل أزمة  كامالًكما توصل المجتمعون إلى حّل جزء كبير من قضية السيارات المتضررة تضرراً

قع توافر أكثر من الئحة، سيتم اعتماد الالئحة التي قدمها الجيش خالل االجتماع والتي المخيم، وأمام وا
 سيارة، وذلك بغية العمل على إلغاء جميع رسوم الميكانيك المتراكمة والغرامات المترتبة ٣٩٦تتضمن 

  . بالتنسيق مع المراجع المختصة٢٠٠٧عليها منذ العام 
  ١٥/٤/٢٠١١فير، بيروت، الس

  
  "اإلسرائيلية"الثورة ستواجه ازدواجية المعايير األمريكية والممارسات :  سابقيرسفير مص .٤٢

 أكد نبيل فهمي، سفير مصر السابق لدى واشنطن، أن مصر سوف تتخذ موقفا أكثر حزما تجـاه              :القاهرة
رق عالقاتها الدولية في عصر ما بعد مبارك، وستواجه تحدي ازدواجية معايير السياسة األمريكية في الش              

  .في األراضي الفلسطينية “ اإلسرائيلية”األوسط، وكذلك اإلجراءات 
ودعا فهمي الذي يشغل عمادة كلية الشؤون الدولية والسياسات العامة بالجامعة األمريكية فـي القـاهرة،                

ألن الديمقراطية سوف تجعل من     ”إلى عدم التخوف من التطورات الجديدة في مصر،         “ إسرائيل“أمريكا و 
سوف ترون مصر أكثر قـوة فـي الـرد علـى المعـايير              ”، وقال   “كا أقوى وداعما للتسوية   مصر شري 

المزدوجة، ستكون شريكا أكثر إفادة وقيمة ألمريكا عن أي وقت مضى، ألنه سيكون لديها تأثير أكبر في                 
  .“ المنطقة، أكثر من أي وقت مضى

، ولكنها سوف تـشجع هـؤالء       “ائيلياإلسر”ثورة مصر قد ال تخدم اليمين       ”: قال فهمي “ إسرائيل”وعن  
والعالم العربي والذين يوافقون على إقامة دولتـين لحـل المـشكلة            “ إسرائيل”الذين يريدون التسوية بين     

القـدس  “ اإلسـرائيليون ”الفلسطينية، مؤكدا أن الصوت العربي سيصبح مسموعا، خاصة عندما يـدخل            
  وأوضح أن مصر سـتكون أكثـر       .  من المدينة    المحتلة ويحاولون وضع مستوطنين يهود في هذا الجزء       
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حزما، بالتركيز على األهداف االستراتيجية، فقد أمسك هؤالء الشباب بزمام األمور اآلن، وربما لن نرفع               
  .“ علم العروبة حاليا، ولكننا سنرفع علم عالم عربي أقوى وأفضل وأكثر فعالية

 ١٥/٤/٢٠١١، الخليج، الشارقة
 
  قابلة للحياة لمجتمع الدولي لقيام دولة فلسطينية اجهودندعم : الكويت .٤٣

أوضحت موقـف  «: قال مدير ادارة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية الكويتية جاسم المباركي     : كونا
  .»الكويت الثابت واستمرارنا في الجهود المبذولة من قبل المجتمع الدولي لقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة

الكويت ملتزمة بتنفيذ تعهداتها وفقا لتوصيات القمم العربيـة منـذ قمـة بيـروت               «ن  ا: وقال المباركي 
في ما يتعلق بمساعدة السلطة الفلسطينية الوطنية، كما التزمت الكويـت           ) ٢٠١٠(إلى قمة ليبيا    ) ٢٠٠٢(

  .» بمساعدة الفلسطينيين٢٠٠٧في مؤتمر باريس للمانحين عام 
 مليون دوالر وفقا لقرار القمة العربية باالضـافة إلـى مـنح             ١٩٦الكويت قدمت حتى اآلن     «ان  : وتابع

ونحن حاليـا بـصدد     ) صندوق االقصى ( مليون دوالر وهو نصيب الكويت في        ١٧١السلطة الفلسطينية   
، وفي مؤتمر باريس للمانحين وافقت الكويت       » مليون دوالر اتفق عليها خالل قمة ليبيا األخيرة        ٣٩تقديم  

  . مليون دوالر إلى آلية البنك الدولي١٣٠ون دوالر واعطت  ملي٣٠٠على التبرع بـ 
 ١٥/٤/٢٠١١، الراي، الكويت

 
  "الى قطاع غزةال شأن لنا بقافلة سفن تنوي االبحار ": "سرائيلإ"لـتركيا تقول  .٤٤

 للمساعدة في منع ناشطين مـن       "اسرائيل" قالت تركيا يوم الخميس انها تلقت طلبا من          -) رويترز(أنقرة  
لى غزة في الذكرى االولى لهجوم اسرائيلي على سفينة تركية لكنها أبلغتها بأنه ال شأن لها بهذا                 االبحار ا 
  .االمر

الحليف السابق لها وطالبتها باعتذار ودفع تعويضات عـن هجـوم           " اسرائيل"وقلصت تركيا عالقاتها مع     
  .العام الماضي الذي اثار انتقادات دولية
 من الناشطين المؤيدين للفلسطينيين ان قافلة السفن المتوقع ابحارها          وتقول حركة غزة الحرة وهي تحالف     

  . سفينة تحمل على متنها مسافرين منهم أوروبيون وأمريكيون١٥في اواخر مايو ايار ستضم 
وتقول المؤسسة الخيرية التركية المالكة للسفينة مافي مرمرة التي اقتحمتها القوات االسرائيلية الخاصـة              

وتنوي المؤسسة ايضا ارسال قافلة سفن خاصة بها تتقـدمها الـسفينة            ". ٢قافلة الحرية   "ى  انها ستنضم ال  
  .مافي مرمرة

  ١٥/٤/٢٠١١، وكالة رويترز لألنباء
  

   غزة قطاع القنصلية الصهيونية باإلسكندرية وينددون بالعدوان علىيحاصرونن ومصري .٤٥
، أمام مقـر القنـصلية      )١٤/٤(الخميس  تظاهر مئات المواطنين المصريين، اليوم      : )مصر(اإلسكندرية  

اإلسرائيلية باإلسكندرية، وهم يهتفون ضد العدوان اإلسرائيلي على غزة وحصارها، وينتقـدون إغـالق              
وصـفوه بأنـه    حيـث   ". فيـسبوك "على موقع التواصل االجتماعي     " االنتفاضة الفلسطينية الثالثة  "صفحة  

والية إلسرائيل، ال يمكن لموقع عالمي مثـل        تصرف عنصري وغير عادل وينم عن توجهات سياسية م        "
  ".أن يتخذها" فيسبوك"
التي تمت  " االنتفاضة الثالثة "ردد النشطاء الهتافات المنددة بإسرائيل، معلنين في الوقت ذاته تأييدهم لـ            و

  . القادم) مايو(الدعوة إليها لتكون يوم الخامس عشر من شهر أيار 
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 ضرورة المشاركة الشعبية المصرية في االنتفاضة الفلسطينية، التي         وأشار المشاركون فى المظاهرة إلى    

  ".والزحف لمساندة اإلخوة الفلسطينيين"تصادف ذكرى النكبة، 
  ١٤/٤/٢٠١١، قدس برس

  مجلس الشيوخ األمريكي يدعو إلى إلغاء تقرير غولدستون  .٤٦
ستون الذي اتهـم إسـرائيل      دعا مجلس الشيوخ األمريكي األمم المتحدة إلى الغاء تقرير غولد         : واشنطن

  .بعد أن أقر واضعه مؤخرا بانه أخطأ في كون إسرائيل استهدفت عمدا مدنيين" جرائم حرب"بارتكاب 
أعضاء مجلس حقوق االنسان التابع لالمم المتحـدة لالخـذ          "ويدعو قرار مجلس الشيوخ اتخذ باالجماع         

ر واعادة النظر في أي عمل مستقبلي يقوم به         باعتراف واضع التقرير حول نتائجه الرئيسية والغاء التقري       
  ".المجلس لناحية االحتفاظ بنتائج التقرير

كما يدعو قرار مجلس الشيوخ ايضا األمين العام لالمم المتحدة بان كي مون إلى اعادة تـشكيل مجلـس                   
  .إسرائيل" بشكل ظالم"حقوق االنسان كي ال ينتقد 

لقيام بكل ما يمكنه القيام به من أجـل التعـويض عـن             ا"وطلب أعضاء المجلس أيضا من بان كي مون         
وكان مجلس النواب االمريكي قد أدان تقرير غولدستون فـي تـشرين            . التي لحقت بإسرائيل  " االضرار
  .٢٠٠٩نوفمبر / الثاني

  ١٥/٤/٢٠١١وكالة قدس نت، 
  
 ثالثة خبراء في لجنة تحقيق حرب غزة يتهمون غولدستون بتشويه الحقائق .٤٧

، أن ثالثة من أعضاء لجنة تقصي الحقائق التابعة األمـم المتحـدة             ١٥/٤/٢٠١١، لندن،   الحياةذكرت  
حول الحرب على غزة اتهموا رئيس اللجنة القاضي ريتشارد غولدستون بتشويه الحقائق من أجل إلقـاء                

  .ظالل من الشك على صدقية تقريرهم المشترك، ورفضوا المطالبة بسحب التقرير
البريطانية أمس غولدستون بسبب تغيير موقفه      » غارديان«ثة في بيان نشرته صحيفة      وانتقد الخبراء الثال  

على جوانب في التقرير الذي يحمل اسمه، وال        » واشنطن بوست «وإبداء أسفه في مقال نشر في صحيفة        
ارتكبت جرائم حرب محتملة من خالل استهداف المدنيين الفلسطينيين فـي           " إسرائيل"سيما االقتراح بأن    

  .حرب على غزة التي استمرت نحو ثالثة أسابيعال
إن التشهير بالنتائج التي توصل إليها تقرير غولدستون حرف الحقائق في محاولة            «وقال الثالثة في البيان     

أن الـدعوات   «وأضاف الخبراء الثالثة في بيـانهم       . »لنزع الشرعية عن نتائجه والتشكيك في صدقيتها      
تى سحب التقرير، فضالً عن محاوالت تـشويه طبيعتـه والغـرض منـه،              المطالبة بإعادة النظر، أو ح    

تستخف بحقوق الضحايا الفلسطينيين واإلسرائيليين في معرفة الحقيقة والحصول علـى العدالـة، بعـد               
  .»تعرض أعضاء لجنة تقصي الحقائق العتداءات شخصية وضغوط غير عادية

لكنا ظلمنا المئات من األبرياء المدنيين الذين قُتلوا        ) (...لو استسلمنا للضغوط من أي جهة       «وتابع البيان   
خالل النزاع في غزة، وآالف الجرحى ومئات اآلالف من الذين ال تزال حياتهم تتعرض لتأثير النـزاع                 

وأكد الخبراء في البيان وقوفهم بحزم إلى جانب اسـتنتاجات التقريـر، وأشـاروا إلـى أن                 . »والحصار
  .تقدما حتى اآلن أي أدلة مقنعة تناقض نتائج تقريرهموحركة حماس لم " إسرائيل"

ـ        ١٥/٤/٢٠١١وكالة رويترز لألنباء،    وأضافت   إن اي  " رويتـرز "، أن مسؤوالً باألمم المتحدة قـال لـ
  .تعديل للتقرير هو من اختصاص مجلس حقوق اإلنسان الذي عين لجنة غولدستون قبل عامين
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  دون االعتراف بدولة فلسطين مفارقةً تاريخيةًاالعتراف بدولة جنوب السودان : النرويج .٤٨
اعتبر وزير الخارجية النرويجي يوهانس ستور أن االعتـراف بدولـة جنـوب الـسودان فـي                 : القدس

اجتماعات األمم المتحدة في شهر أيلول المقبل دون أن يتم االعتراف بالدولة الفلسطينية التي تعتبر أكثـر    
  .ةتقدماً سيكون بمثابة مفارقة تاريخي

وقال ستور في كلمة في اجتماع مغلق للجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة، أول من أمس، في بروكسل                 
دعونا نؤكد من جديد التزامنا الطويل األمد برؤيـة دولـة فلـسطينية             : على نسخة منها  " األيام"وحصلت  

 أال نترك أي شك في أن وينبغي لنا. مستقلة وذات سيادة تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل في سالم وأمن           
حل الدولتين، الذي يتم التوصل إليه عن طريق المفاوضات المباشرة ال يزال المفـضل، وفـي الوقـت                  

  .الراهن، الطريق الوحيد إلى األمام
١٥/٤/٢٠١١، األيام، رام اهللا  

 
   الفلسطينيةلجنة تنسيق المساعدات الدولية تدعو لدعم السلطة .٤٩

جتماع لجنة االتصال المخصصة لتنـسيق المـساعدات الدوليـة للـشعب            شارك وفد الدولة في ا    : )وام(
  .الفلسطيني والذي عقد بمقر المفوضية األوروبية في بروكسل 

وخالل االجتماع دعت لجنة االتصال الى مساعدة السلطة الفلسطينية في تنفيذ برنامج الحكومة الستكمال              
يما يتعلق ببناء المؤسسات وتطوير اقتصاد فلـسطيني        مهمة بناء دولة فلسطينية قادرة على البقاء، وذلك ف        

وأشادت اللجنة خالل اجتماعها بالتقدم المتحقق بناء على التقارير والتوصيات التي صدرت عن             . مستدام
مختلف األطراف وعن كل من األمم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وممثل اللجنة الرباعية               

  . ضي قدما لتحقيق المزيد من اإلنجازات لعمل اللجنة على األولويات وسبل الم
١٥/٤/٢٠١١، الخليج، الشارقة  

 
  الواليات المتحدة قلقة من تأثير التطورات في سورية على عملية السالم .٥٠

أبدت واشنطن قلقها أمس من احتمال انعكاسات األحداث فـي سـورية علـى              :  جويس كرم  -واشنطن  
ـ    . دور دمشق في عملية السالم    هناك وتأثُّر   » مصداقية الحكومة « ، أن  "الحيـاة "ـوأكد مسؤول أميركي ل

هذه الرسالة  » ينقل يومياً «لألزمة، وأن سفيرها روبرت فورد      » حل سياسي «االدارة األميركية تود رؤية     
  .للمسؤولين في دمشق» من جميع األطراف«واإلدانة ألعمال العنف 

االدارة األميركية تعتبر أن سورية تحظى      «، الى أن    »ةالحيا«ويشير مسؤول في الخارجية األميركية لـ       
بأهمية كبيرة في عملية السالم الشامل، وأن انخفاض مصداقية النظام في دمشق بـسبب األحـداث فـي                  

  . »وهذا مصدر قلق لنا... الشارع السوري، قد يؤدي الى خفض هذا الدور
١٥/٤/٢٠١١، الحياة، لندن  

 
 فير الدواء لقطاع غزة فورامنظمة الصحة العالمية تدعو لتو .٥١

إلى تحسين األوضاع الصحية في قطاع غـزة، المحاصـر للـسنة            " منظمة الصحة العالمية  "دعت  : غزة
من أجل تمكين السكان الفلسطينيين مـن الحـصول علـى الخـدمات الـصحية               "الخامسة على التوالي،    

 ".اإلنسانية
 مهمة منظمتـه فـورا لتقـديم الخـدمات          وطالب محمود ضاهر، مدير مكتب المنظمة في غزة، بتسهيل        

ال "، مشيرا إلى أن الوضع الصحي في قطـاع غـزة            "الصحية ذات الجودة العالية للمواطنين الفلسطينيين     
 ".يزال صعبا
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 صنفًا من األدوية، في قائمـة       ١٥٠هناك أكثر من    "أن  ) ٤-١٤(وأضاف ضاهر في تصريح له الخميس       
 صـنفًا مـن المـستهلكات       ١٥٠وزارة الصحة في غزة، وأكثر من       األدوية األساسية، غير موجودة في      

األساسية أيضا غير موجود، بسبب الوضع المعقد الذي تعيشه غزة، سواء من حـصار أو مـن انقـسام           
 ".سياسي أو عدم توفر األموال الالزمة لتشغيل النظام الصحي الفلسطيني

 ".ى العالج خارج القطاعهناك شهريا حوالي ألف شخص يحتاجون إل"وأشار إلى أن 
١٥/٤/٢٠١١، المركز الفلسطيني لإلعالم  

 
  اللغة الثانية ألطفال استراليا.. العربية .٥٢

 أطفال في البالد يتكلم اللغة ٨أظهرت دراسة في استراليا أن طفالً من أصل كّل : .)أي.بي.يو( –كانبيرا 
وذكرت وكالة األنباء  . شيوعاً لدى األطفالالعربية في المنزل مع والديه، ما يجعلها اللغة الثانية األكثر

 أن دراسة أجرتها وزارة التعليم الفدرالية أظهرت أن اللغة العربية هي اللغة .)بي.أي.أي(األسترالية 
 من األطفال في %١١.٨الثانية األكثر شيوعاً في المنزل في استراليا بعد اللغة اإلنكليزية، ويستخدمها 

، كما %٤.٣ تليها اليونانية مع %٨.٤للغة الفيتنامية في المرتبة الثالثة مع وحلت ا. التحدث إلى ذويهم
  . من األطفال إحدى اللهجات الهندية%٣.٢تحتل اللغات الصينية مراتب متقدمة أيضاً، فيما يتحدث 

  ١٥/٤/٢٠١١القدس العربي، لندن، 
  
   لم تعد كافية وكلفتها ترهق الموازنة"القبة الحديد": "إسرائيل" .٥٣

على رغم احتفال القادة السياسيين والعسكريين في اسرائيل بنجاح منظومة          :  آمال شحادة  –دس المحتلة   الق
، واستخدام ذلك في حملة الترويج لما سماه االسرائيليون قدرة الهجوم والدفاع ، إال ان قلقاً                »القبة الحديد «

والتنظيمـات  » حمـاس «تقودهـا   يساور الكثيرين منهم اليوم، يكمن في شكل الحرب التي يتوقعون ان            
مقابل ثمن  » القبة الحديد «فهم يجرون مقارنة بين ثمن الصاروخ الواحد من منظومة          . الفلسطينية االخرى 

الصاروخ الفلسطيني، ويشعرون ان الفلسطينيين يسعون الستغالل الفارق المتمثل فـي مبـالغ طائلـة،               
لى حرب اسـتنزاف تطـول وتـستنزف لـيس          تتضخم أكثر فأكثر مع تحويلها من معركة لبضعة أيام ا         

  .أعصاب الناس بل أيضاً الموازنة العسكرية
يتحدث االسرائيليون عن امتالك التنظيمات الفلسطينية ما ال يقل عـن عـشرة آالف صـاروخ قـصير                  

» غراد«وإيران، مثل صواريخ    » حزب اهللا «ومتوسط المدى، بينها نسبة غير قليلة تم الحصول عليها من           
التي يمكن ان تحتجز سكان تل ابيب لمدة اسبوعين، كما يقول الخبير فـي مركـز مكافحـة                  ،  »فجر«و  

وجود عشرة آالف صاروخ يشكل خطراً جدياً على اسـرائيل ألن           «: االرهاب، شالوم هراري، ويضيف   
الحديث لم يعد حول اطالق اربعة او خمسة او حتى عشرة صواريخ في اليوم على اشـدود واشـكلون                   

نطقة اشكول، انما اطالق صواريخ على مدار اليوم بما يحول المواجهات بـين اسـرائيل               وم) عسقالن(
والتنظيمات الفلسطينية الى حرب استنزاف حتى من الناحية االقتصادية حيث يكلف كل صاروخ تطلقـه               

ال تتجاوز مئتي دوالر، والصواريخ األخـرى       » القسام«خمسين ألف دوالر، بينما تكلفة صاروخ       » القبة«
  .»ضعة آالف من الدوالراتب

العدوان على غزة   (» رصاص مصبوب ثانية  «أمام اصوات اليمين الداعية الى اجتياح غزة وتنفيذ عملية          
 ٢٠٠٢اجتيـاح الـضفة الغربيـة عـام         (» عملية سور واق ثانية   «او  ) ٢٠٠٩ وبداية   ٢٠٠٨في نهاية   

وضع الحالي يحتم على اسـرائيل      ان ال «، يقول هراري    )ومحاصرة الرئيس ياسر عرفات داخل المقاطعة     
فغزة اليوم لم تعد غـزة      ... التفكير ليس مرتين او ثالثاً فحسب، انما عشرين مرة قبل ان تدخل الى غزة             

فعمليات التهريب متواصلة والـصواريخ التـي تـصل متطـورة           . ٢٠٠٨ما قبل الحرب االخيرة عام      
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ها من االسلحة المتطورة، والتقـدير ان       كالصواريخ المضادة للمدرعات وكذلك تصل بنادق قناصة وغير       
  .»هناك ما ال يقل عن اربعين نفقاً يتم استغاللها لتهريب االسلحة

تصعيد التهديد تجاه غزة جاء مع اصابة حافلة ركاب كانت تقل طـالب مـدارس، بـصاروخ مـضاد                   
رجيـة  واعتبر مسؤولون كوزير االمن الداخلي، اسحق اهرنوفتـــش ورئيس لجنـة الخا          . للمدرعات

هذه العملية أزعجت االسرائيليين لـيس لكـون        . واالمن، شاؤول موفاز، الحادث تجاوزاً للخطوط الحمر      
المصاب الوحيد فيها هو فتى في السادسة عشرة من عمره، كما حـاول ان يـروج المـسؤولون فـي                    

ن االعالن  في اليوم التالي م   » كورنيت«تصريحاتهم، انما الستخدام صاروخ مضاد للمدرعات من طراز         
والمعروف ان هذه المنظومة غير قادرة على كشف صـواريخ مـضادة            . عن نصب القبة الحديد الثانية    

التـي تـم تركيبهـا علـى        » معطف الريح «للمدرعات وإسقاطها وحتى منظومة الدفاع المعروفة باسم        
ا إال فـي    المدرعات االســـرائيلية لمـــواجهة الصواريخ المضادة للمدرعات ال يمكن اسـتخدامه         

وكما قال اكثر من مسؤول امني، فإن نصب هذه المنظومة ال يحمـي الحـافالت وال                . المدرعات نفسها 
االبنية، وهذا ما يحتم اتخاذ خطوات سريعة لتزويد المناطق المعرضة للصواريخ بالعدد المطلوب والذي              

  .ال يقل عن عشر منظومات صواريخ دفاعية
  »حزب اهللا«مع 

 التي اطلقها العسكريون واالمنيون االسرائيليون، بعد نجاح القبة الحديد في اسـقاط             في اول التصريحات  
وفي رأيهم، فإن نجاح المنظومة لـم  . ليتصدر تقاريرهم» حزب اهللا«تسعة صواريخ فلسطينية، عاد ملف     

فقط لمتابعة تطورات نشاط هذه المنظومة، انمـا الحـزب الـذي وفـق مـسؤول فـي                  » حماس«يدفع  
ات العسكرية االسرائيلية، يمتلك اليوم اكثر من خمسين ألف صاروخ ويعتمـد فـي خططـه                االستخبار

الحربية ضد اسرائيل على هذه الترسانة الصاروخية، وهذا يجعله ايضاً يتابع نجاحات القبة الحديد، تماماً               
  .»حماس«كما هو وضع حركة 

فـالقلق  . ديد في منطقـة الـشمال     في الجيش يدعمون مطلب رئيس بلدية كريات شمونة بنصب القبة الح          
االسرائيلي من تصعيد حربي على الحدود الجنوبية يصل الى حد عمــلية الرصـــاص المـصبوب               
وسقوط المئات من الفلسطينيين، ما يساهم في توسيع نطاق الحرب لتصل حتى الحدود الشمالية وتشارك               

  .»حزب اهللا«فيها سورية و 
 الحرب اذا وقعت ســتكون هذه المـرة مختلفـة وأكثـر خطـورة              وبموجب التقارير االسرائيلية، فإن   

وهذا ما دفع قائد الجبهة الداخلية الى لقاء مختلف رؤساء البلدات في الجليل االعلى والـشمال                . وصعوبة
  .وإبالغهم بضرورة االستعداد الحتمال حال طوارئ مؤكداً أمامهم ان الوضع اليوم مختلف

ءت متزامنة مع اعالن الجيش إنهاء تدريبات عسكرية على سيناريو اجتياح           جولة قائد الجبهة الداخلية جا    
بـدأت فـي أعـالي الجليـل        . وقد نفذت التدريبات على مدار خمسة ايام وفي شكل سري         . جنوب لبنان 

وهضبة الجوالن السوري المحتل، وانطلق فيها مئات الجنود من سالح الهندسة، الذين يكلفون عادة بشق               
ت االجتياح، فساروا على األقدام مسافة مئة وعشرين كيلومتراً، حتى جبال الكرمل فـي              الطرق أمام قوا  

حيفا، وتدربوا على عبور حواجز مائية شبيهة بالجداول واألنهار اللبنانية وعبور كمائن وحقـول ألغـام                
عي وتدربوا بالتالي على اجتياح مناطق تدريب شبيهة بمعسكرات التـدريب التـي يـد      . »العدو«ينصبها  

  .أقامها في جنوب لبنان» حزب اهللا«االسرائيليون ان 
. »القـسام «و  » غراد«و  » سكود«وروجت اسرائيل لتدريبات على كيفية حماية ابنية من صواريخ مثل           

وتأتي . وأجرت تدريبات على جدران ومجسمات يتم تركيبها داخل االبنية لمنع انهيارها جراء الصواريخ            
سرائيلي من حرب صواريخ واسعة النطاق في الوقت الذي يوجد فيه اكثـر             هذه التدريبات في ظل قلق ا     

من مئة ألف مبنى متعدد الطبقات في جنوب اسرائيل غير محصنة وتتطلب حالً فوريـاً يـضمن عـدم                   
  .انهيارها على سكانها
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  ال جواب
ور يؤدي  ال مصلحة في تده   «على رغم التهديدات المتصاعدة من جانب اسرائيل، فإن كثيرين يرون ان            

كيف يمكن منعها حيال كيان متفكك، ليس واضحاً من يقود          «: ، ولكن هؤالء يتساءلون   »الى معركة أكبر  
، يبدو أنه ال يطيع الـذراع       )قائد الجناح العسكري الحالي في حماس     (أحمد الجعبري   «: ، ويضيفون »فيه

لـيس واضـحاً    . خ واحد ولدى رجاله قدرات تستطيع تغيير الوضع من اساسه بصارو        . السياسية للحركة 
 ال بـين    –أيضاً كيف تنقل رسالة ردع لمن ال يتحمل أية مسؤولية عن االصابات جراء الرد االسرائيلي                

  .»رجاله هو وال بين المواطنين
في قطـاع غـزة اخـتلط الموقـف         » كورنيت«مع اطالق صاروخ    «: المعلق السياسي عوفر شيلح قال    

ولكن ايضاً ليس معروفاً    . اعد أن تتضمن اطالق النار على اطفال      وتغيرت قواعد اللعبة، فال يمكن أية قو      
  .»مع من يتم اللعب، وبالتالي مع من يمكن تحديد القواعد

وهو سيستمر في اماكن مختلفـة،  . رد اسرائيل لم ينته بعد«ويشدد ضابط في الجيش االسرائيلي على ان   
 الوحيد للوضع القائم هو احتالل القطاع لـزمن         البديل«: ويضيف. »بشدة مختلفة، في االيام المقبلة ايضاً     

وهكذا، عندما ال يوجد ما يمكن كسبه وكل طـرف          . طويل، االمر الذي ال يتخيله أحد في اسرائيل اليوم        
يريد فقط أن يلقن الطرف اآلخر درساً، فإن القطاع يتدهور نحو ما يبدو في هذه اللحظة نهاية معروفـة                   

  .»وعنيفة
لسيناريوات التي طالب بها سياسيون، بخاصة من اليمين، بهدف تقويض حركـة            احتالل غزة واحد من ا    

وفي االقتراحات ما سماه الرئيس السابق لمجلس االمن القومي، غيورا ايالند، تنفيـذ عمليـة               . »حماس«
 وتم خاللها محاصرة المقاطعة والرئيس الراحل ياسر        ٢٠٠٢سور واق ثانية كالتي نفذت في الضفة عام         

ووفق ايالند تنفذ اسرائيل عملية عسكرية طويلة االمد تشمل اجتياح غزة وضـرب             .  رام اهللا  عرفات في 
  .البنى التحتية للتنظيمات الفلسطينية

وزير الجبهة الداخلية، متان فلنائي قال صراحة ان مسألة تصفية          . لكن هذه الفكرة ترفضها غالبية القيادة     
  .غير واردة في حسابات الحكومة» حماس«

تقويض حكم حماس احد الشعارات الشائعة لدينا، لكن الحقيقة انه ال يمكن تقويض تنظيمـات               «: وأضاف
نحـن سـنوجه    . كهذه من الخارج، فتقويضها والقضاء عليها يتمان فقط من جانب اشخاص من داخلهـا             

  .»للحركة ضربات صعبة حتى تتوقف عن نهج االرهاب ضد اسرائيل
  ١٥/٤/٢٠١١، الحياة، لندن

  
  في مواجهة عدوان إسرائيلّي أو حراك شعبّي ..والمتغّيراتحماس حركة  .٥٤

  إبراهيم حمامي. د
قد يظن المتابع للتطورات الجارية في المنطقة العربية أن حركة حماس أكثر وأكبر المستفيدين، خاصة 

زاز بعد سقوط النظام المصري السابق الذي كان عدائياً بدرجة كبيرة، وشارك في حصار قطاع غزة وابت
قيادة حركة حماس معيشياً عبر اغالق المعبر، واتخاذ مواقف واضحة تصب في صالح الحصار، من 

  .أجل انتزاع مواقف سياسية
ورغم النشوة التي قد تعيشها حركة حماس وأتباعها وأنصارها في ظل المتغيرات في المنطقة العربية، 

الحصار السابق، بل ال نبالغ إذا قلنا إنها قد إال أن مآزق من نوع آخر تقفز أمامهم، قد تكون أخطر من 
تعيد بعض مكاسب الحركة خطوات واسعة الى الوراء، بسبب المتغيرات والثورات العربية نفسها، 

  .وأيضاً بسبب ممارسات سياسية وميدانية لحركة حماس ذاتها
  المصالحة
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ك تمام االدراك أن ملف ال شك لدى أي متابع للشأن الفلسطيني في أن حركة حماس قبل غيرها تدر
المصالحة ال يتحرك سلطوياً إال عند كل مأزق لهذه السلطة، تماماً كما حدث إبان جريمة تأجيل تقرير 
غولدستون، ثم االعتداء على أسطول الحرية واستشهاد األتراك التسعة، وليس انتهاء بتعثر وتوقف 

س مع ملف المصالحة دون أي تغيير المفاوضات منذ الخريف الماضي، ومع ذلك تتعامل حركة حما
يواكب األحداث المتسارعة في المنطقة، بل كانت هناك مواقف تبدو كأنها استعداد اللقاء طوق النجاة 

  .لمحمود عباس وفريقه
شكلت الدعوة األخيرة لرئيس الحكومة في غزة دعوة عباس لزيارة القطاع موقفاً آخر غير مفهوم في 

غم المعرفة المسبقة بأن المتغيرات هي التي فرضت تلك المواقف من خالل التعامل مع فريق أوسلو، ر
 شباط ١٨ و١١خطوات ضغط وتصعيد من قبل فريق أوسلو، بدأت بمحاوالت فاشلة تماماً يومي 

الماضي للتحرك الشبابي الجماهيري إلسقاط االنقالب وانهاء استبداد حماس حسب الدعوات التي وزعت 
وبعد مراجعة . ها ميزانيات بحسب تصريحات مسؤولين في حركة فتح نفسهافي كل مكان، ورصدت ل

وتقييم للفشل، غير هؤالء جلودهم وشعاراتهم وان بقيت المواقع والقيادات ذاتها مع تطعيمها بعناصر من 
وليتم التركيز فقط على قطاع غزة في » الشعب يريد انهاء االنقسام«اليسار الفلسطيني، ليصبح الشعار 

ولة مكشوفة لزعزعة الوضع فيه وتوريط حماس في حمالت قمعية، فكان أن ركبت الحكومة في محا
 آذار الماضي، ووجه هنية دعوته لعباس ١٥غزة وحركة حماس الموجة وشاركت في فعاليات يوم 

  .لزيارة غزة وانهاء ملف االنقسام
ة لزيارة قطاع غزة بشروطه، بطبيعة الحال، وفي سوق المزايدات، وجه عباس ما سماه مبادرة مضاد

وهي الزيارة التي ال نتوقع لها أن تتم بأي حال، ألسباب ليست موضوعنا، لكن ما يهمنا هو موقف 
  :حركة حماس من ملف المصالحة ومن عباس وفريقه تحديداً، بعد مواقف معلنة سابقة لحماس منها

  . أن عباس رئيس منتهي الصالحية-
ل تقرير غولدستون وقد طالبت حماس ومعها كل الفصائل يومها  أن عباس ارتكب جريمة تأجي-

  .باستقالته
 االتهامات العلنية لفريق أوسلو باالشتراك في حصار غزة والتورط في العدوان عليها أواخر عام -

٢٠٠٨.  
  . البيانات المتتالية التي تتحدث عن مؤامرات حركة فتح لزعزعة أمن واستقرار غزة-
ة والتنديد بحمالت استئصال حماس في الضفة الغربية من خالل ما تسميه ميليشيات  االتهامات اليومي-

  ). دايتون سابقاً-فتح ( مولر –فتح 
 المواجهة االعالمية المستمرة ضد ما يسمونه التحريض االعالمي ومحاوالت التشويه للحكومة في -

  غزة
  . التفاوض العبثي التفريطيورفض حماس المطلق لنهج) كشف المستور( ظهور وثائق الجزيرة -

ومع كل هذا يستمر الحديث عن المصالحة مع طرف كيلت له االتهامات السابقة وأكثر، وهنا يحق لنا أن 
نسأل أي المواقف نصدق؟ وهل المصالحة المنشودة هي فقط تحقيق للمصالح بغض النظر عن المواقف 

، ألنها ال تأخذ في االعتبار الضمانات والنتائج؟ وهنا نعني أن المستفيد األول من هكذا مصالحة
والمحددات لنجاحها، وفي وقت ثبت فيه الفشل التام لنهج أوسلو التفاوضي، هم أصحاب هذا النهج الذي 

  ال يوجد لديهم ما يخسرونه وقد بانت سوءاتهم؟
  أداء حركة حماس

عدم االكتراث، وهذا يشمل يالحظ المتابع أيضاً أن أداء حركة حماس في الفترة األخيرة يشوبه بعض من 
األداء السياسي واالعالمي والميداني أيضاً، أوضح األمثلة أداء حماس بعد اغتيال المبحوح في دبي، 



  

  

 
 

  

            ٢٨ ص                                     ٢١١٦:         العدد       ١٥/٤/٢٠١١ الجمعة :التاريخ

وكما ذكرنا أنه في ظل المتغيرات التي تشهدها المنطقة العربية فإن األداء غير المحسوب سيخسر أي 
  .ماهيريتهاحركة وان كانت ترفع لواء المقاومة من مصداقيتها وج

ميدانياً كثرت شكاوى المواطنين من ممارسات بعينها، وظواهر غير صحية، وأمور أخرى كثر الحديث 
عنها من قبل المؤسسات العاملة والعامة على حد سواء، تفاقمت حتى باتت حديث الداخل والخارج، 

اهر ال تخفى عن وصارت بحاجة لمراجعة ومحاسبة أيضاً، ألنها بدأت تتحول من أحداث فردية لظو
  .المسؤولين هناك

وإذا ُأخذت كل تلك العوامل مجتمعة مع حالة التربص التي يقودها الفريق الفلسطيني اآلخر، فإننا ال نبالغ 
إن قلنا إنها مسألة وقت قبل أن تتورط حركة حماس في مواجهة قمعية مباشرة في قطاع غزة تزيد من 

ق جديد، سيتابعه دون شك الماليين عبر شاشات التلفاز المتفرغة تعقيدات األمور لديها، وتدخلها في مأز
  .هذه األيام لنقل تحركات الشعوب وثوراتها

وبالعودة لملف المصالحة وما سمي مبادرة محمود عباس لزيارة قطاع غزة، وباالشارة لحالة التربص 
لغليان في المنطقة برمتها، المذكورة، وقبول حماس بالفكرة من حيث المبدأ حتى وان لم تتحقق، وحالة ا

ومحاوالت التقليد في بعض األحيان عبر الفايسبوك والشعارات وغيرها، نجد أن هناك وصفة جاهزة 
ومعدة الستغالل مثل هذه الزيارة لقلب األمور في قطاع غزة، أو على أقل تقدير تحريكها لحشر حماس 

  .في زاوية الطرف القمعي الرافض للمصالحة المفشل لها
  ضاع قطاع غزةأو

تشير كل الدالئل إلى أن عدواناً جديداً بات وشيكاً على قطاع غزة، لن يكون كسابقه، ورغم المؤشرات 
والدالئل على وصول صواريخ المقاومة إلى مسافات ومواقع لم تصلها من قبل، وبأن االحتالل سيدفع 

المرة عدوانه حتى يعيد احتالل قطاع ثمناً باهظاً في أي مواجهة قادمة، إال أن االحتالل لن يوقف هذه 
غزة وإن كثرت خسائره، وهو ان فعل لن يقضي على المقاومة التي ستتأجج بالتأكيد لكنه على أقل تقدير 

  .سيحجم قيادات حركة حماس، أو من سيتبقى منها
  الخالصة

الً وأخيراً، لم واجهت حركة حماس في السابق منعطفات حاسمة تجاوزتها بمشيئة اهللا سبحانه وتعالى أو
تنهر الحركة قبل سبع سنوات عندما فقدت الشيخين ياسين والرنتيسي، وواجهت التآمر عليها والحصار 
عقب فوزها في انتخابات التشريعي، وخرجت ومعها الشعب الفلسطيني منتصرة على االحتالل بعد 

يوم في حاجة الى المزيد العدوان على قطاع غزة، وواجهت الحمالت االعالمية في الخارج، لكنها ال
  .للحفاظ على نفسها

استطاعت حماس أن تقف في وجه من أراد بها سوء، وأن تواجه أحالفاً شيطانية ومؤامرات للنيل منها، 
  .لكنها كانت دائماً تأتي من اآلخر، لم تواجه حماس يوماً نفسها، وهذا هو االختبار األصعب

 واالعالمي، واألداء الميداني، وحالة الجمود في مواجهة حركة حماس اليوم ومن خالل الخطاب السياسي
  .متغيرات المنطقة، تكون كمن يعطي الخصم ما يحتاجه من مؤونة وسالح ليواجهه به

مراجعة شاملة وكاملة ودقيقة، تأخذ باألسباب، وتقيم المراحل السابقة، وتستعد للمستقبل بمتغيراته، 
تصنعه أيضاً، تتطور وتتماشى مع المتغيرات، دون انحراف تراعي نبض الشارع، تتعامل مع الحدث و

عن المبادئ والقيم، هو المطلوب اليوم من الجميع دون استثناء، فصيالً فصيالً، وحزباً حزباً، وحركة 
 !حركة، وفرداً فرداً

  ١٥/٤/٢٠١١االمان، بيروت، 
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  للعدوان ؟ " إسرائيل"ظمت دافعية  تعالماذاالمواجهة األخيرة  .٥٥
   النعاميصالح

 األهمية بمكان أن تلم المقاومة الفلسطينية باالستنتاجات اإلسرائيلية للمواجهة األخيرة في قطاع غـزة               من
وتنبع خطورة هذه االستنتاجات بشكل خاص مـن        . والتي انتهت بالعودة للتهدئة غير المعلنة مرة أخرى       

  .ستخطط للمواجهة القادمة بناء عليها" إسرائيل"حقيقة إن 
حال لم يتم االلتفات لهذه االستنتاجات، فإن المقاومة سترتكب خطًأ كبيراً سيكلفها وسيكلف الـشعب                وفي

ومما ال شك   . الفلسطيني الكثير في قادم األيام، بغض النظر عما إذا كانت هذه االستنتاجات صحيحة أم ال              
صعيد ضد المقاومة في غـزة      فيه أن أهم استنتاج توصلت إليه القيادة الصهيونية هو أنه بات بوسعها الت            

  . في المستقبل وقتما ارتأت أن ذلك يخدم مصالحها
  للتوصل لهذا االستنتاج؟" تل أبيب"ما الذي دفع صناع القرار في :  الذي يطرح نفسه هناوالسؤال

  إعادة تقييم خطر الصواريخ: أوالً
الجبهة الداخلية اإلسرائيلية قبـل أي   النخبة الحاكمة في الكيان الصهيوني دائماً بعين االعتبار سالمة           تأخذ

قرار بالتصعيد ضد قطاع غزة، بمعنى أنها تسعى أال تؤدي أي مواجهة مع المقاومة الفلـسطينية للمـس            
 تقع في محيط قطـاع غـزة،        تيبالمستوطنين والمستوطنات والمدن، والمرافق الحيوية واإلستراتيجية ال      

يهدد هذه المستوطنات والمرافق هـو الـصواريخ التـي          ومما ال شك فيه أن مصدر الخطر الكبير الذي          
تمثل في نجـاح    " هائل  " تقول أنها سجلت في المواجهة األخيرة إنجاز        " إسرائيل"ولكن  .  تطلقها المقاومة 

في إسـقاط عـدد كبيـر مـن     " القبة الحديدية  " ـالمنظومة التكنولوجية المضادة للصواريخ المعروفة ب  
فإن هـذا  " تل أبيب"وحسب صناع القرار في . مدينتي بئر السبع وعسقالنالصواريخ التي أطلقت صوب   

التطور يمنح المستوى السياسي اإلسرائيلي هامش مرونة كبيرة في المستقبل التخاذ قرار بالتصعيد ضـد               
القبـة  "  السياسية واألمنية باتت تـدرك أن نجـاح          المؤسستينالمقاومة في غزة بشكل مريح، حيث إن        

من هنـا   . عني تضاؤل فرص المس بالتجمعات السكانية االستيطانية الكبيرة في محيط القطاع          ي" الحديدية  
من أجل تأمين أكبـر     " القبة الحديدية   " لبناء المزيد من منظومات     " إسرائيل"فقد تعاظمت الدعوات داخل     

القدرة علـى    والمدن والمرافق في محيط القطاع، وذلك لمنح صانع القرار السياسي            ناتقدر من المستوط  
قد يكون هذا االستنتاج    ". إلسرائيل"إصدار تعليمات بالتصعيد بشكل كبير في الوقت الذي يرى إنه مناسب            

مبالغ فيه على اعتبار إن المقاومة لم تستنفذ كل طاقتها في إطالق الصواريخ، وقد يكون عدد الصواريخ                 
  .الواقع" إسرائيل"ا قرأت التي أطلق دفعة واحدة قليل نسبياً، لكن على كل األحوال هكذ

   أهداف غير معلنةتحقيق
استغلت التصعيد األخير لتحقيق أهدافا معدة سلفاً وليس لها عالقة بالرد علـى             " إسرائيل" الواضح أن    من

                 عملية إطالق القذيفة المضادة للدروع على الحافلة القرب من كيبوتس سعد، فقد تم اغتيال مقاومين بنـاء
وهذا يعني إنه يمكـن أن تتـوفر لـدى          . ت سابقة للمقاومة، حسب الزعم الصهيوني     على عالقتهم بعمليا  

معلومات استخبارية محددة حول هدف ما، وبالتالي تدفع نحو التصعيد، لتقوم بـضرب هـذا               " إسرائيل"
ومن نافلة القـول    . الهدف، وهذا تكتيك إسرائيلي تقليدي، كما تدلل على ذلك مسارات المواجهات السابقة           

 الردع في مواجهة المقاومة، الذي ترى أنـه         لسعت خالل المواجهة األخيرة الستعادة عام     " إسرائيل"أن  
  تآكل إلى حد كبير

   فرقة المقاومةاستغالل
 أهم عامل يحرص الكيان الصهيوني على توظيفه لصالحه هو فرقة المقاومـة الفلـسطينية وغيـاب                 إن

ك إنه سيكون من السهل عليها في المـستقبل المبـادرة           باتت تدر " إسرائيل"البرنامج الموحد، فإن كانت     
 بـاالنفراد   ثرللتصعيد ضد المقاومة، فإن أكثر ما يخدم مخططها هذا هو أن يبادر فصيل فلسطيني أو أك               

لألسف الـشديد، فـإن     . مسوغاً لشن عدوان جديد على القطاع     " تل أبيب "بالقيام بعمل عسكري ما، تتخذه      
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التباين في رؤى وبرامج حركات المقاومة، والمناكفات بينها، سيما على صعيد           الصهاينة يعون تماماً حجم     
  .العمل المسلح وظروف اللجوء إليه

   تدفع الفاتورة الرئيسيةحماس
بشكل ال يقبل التأويـل أن      " إسرائيل" ليس فقط على الصعيد الدعائي، بل على الصعيد العملي، أوضحت           

كم وإدارة شؤون القطاع هي التي ستدفع الثمن األكبـر رداً           حركة حماس بوصفها الطرف الذي يتولى ح      
 لالنـشغال   هـا على أي عمل تقوم به الحركة نفسها أو غيرها من الحركات، وذلك لدفع الحركة وحكومت              

وهذا الواقع يفسح المجـال أمـام       . باالتصال بالفصائل من أجل االتفاق على وقف إطالق النار من جديد          
إنه سـيكون   " تل أبيب "عيد لتحقيق أهداف محددة سلفاً، وفي نفس الوقت تدرك          الستغالل التص " إسرائيل"

  .ةللجانب الفلسطيني مصلحة في التوصل للعودة لقواعد التهدئة السابق
   قبل استقرار األوضاع العربيةالحسم
أنه ليس من مصلحتها شن حملة برية واسعة على قطاع غزة بسبب الخوف من تداعيات               " إسرائيل "تعي
الدولية يجعل من شنها    " إسرائيل"ل هذه الحملة على الرأي العام العربي، عالوة على إن تراجع مكانة             مث

 بالمقاومـة   ضـرر معنية تماماً بإلحـاق أكبـر       " إسرائيل"لكن في المقابل، فإن     . مخاطرة غير محسوبة  
فصناع القـرار   .  مصر الفلسطينية قبل استقرار األوضاع في العواصم العربية المشتعلة، حالياً، سيما في          

الصهاينة يدركون أنه عند استقرار األوضاع في الدول العربية التي تخلصت مـن الـنظم الديكتاتوريـة            
أنها ستواجه عند ذلك تحديات     " تل أبيب "ضرب غزة، وتفترض    " تل أبيب "سيكون من الصعب جداً على      

رائيلي يقول إنه يتوجب إلحـاق أكبـر        أكثر جدية من التحدي الذي تمثله غزة، وبالتالي فإن المنطق اإلس          
  .األذى بالمقاومة الفلسطينية قبل عودة األمور في العالم العربي لطبيعتها

  خالصة
 النظر عن دقة االستنتاجات الصهيونية، فإنه يتوجب على حركات المقاومـة اسـتخالص العبـر                بغض

في مأزق كبيـر    " إسرائيل"د وضعت   المطلوبة، وعليها أن تدرك أن التحوالت الهائلة في العالم العربي ق          
 بالمقاومـة  ىوخطير، وهي باتت تدرك أن األسوأ الزال أمامها، وهي بالتالي معنية بإلحـاق أكبـر األذ            

  . الفلسطينية قبل أن ترسو سفينة الثورة العربية على بر األمان
طالبة بإنهاء حالة    على المقاومة عدم االنجرار للمخططات اإلسرائيلية بحال من األحوال، وهي م           يتوجب

صـحيح أن   . الفرقة العبثية بين مكوناتها، ويجب االنطالق في العمل المقاومة استناداً إلى رؤية مشتركة            
ـ              مـن األحـوال مـنح       الالفصائل ذات مشارب فكرية وانتماءات سياسية متباينة، لكن هذا ال يبرر بح

  .الصهاينة الفرصة الستغالل هذه التباينات في تحقيق مخططاتهم
 ١٤/٤/٢٠١١، الرسالة، فلسطين

  
  االستيطان وضرورة وحدة فلسطين .٥٦

  عدنان السيد
بفعل الثورات العربية، والتغيير الحاصل في      “ اإلسرائيلية”في الوقت الذي يسود االرتباك أوساط الحكومة        

مصر وتونس، والذي قد يحصل في بلدان أخرى، قررت هذه الحكومة زيادة الحجـم االسـتيطاني فـي                  
الشرقية بما يقارب ألف وحدة سكنية، ناهيك عن االستيطان المستمر في جوار القدس، من جبـل                القدس  

  .أبو غنيم إلى مواقع أخرى
الغريب أن السلطة الفلسطينية وحركة حماس لم تصال بعد إلى اتفاق تاريخي ينهي حالة التشرذم، ويوحد                

قادمة، بما فيها قضية توسيع االسـتيطان فـي         اإلرادة الفلسطينية الوطنية في التعامل مع االستحقاقات ال       
  .الضفة الغربية
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الشعب الفلسطيني تصرف بعفوية عندما طالب بالوحدة الوطنية، وإحياء منظمة التحرير الفلسطينية فـي              
إطار تنظيمي جديد، وإعادة تقويم العملية السلمية في الشرق األوسط منذ مؤتمر مدريد للسالم في العـام                 

فهل يعقل أن يبقى االنقسام الوطني قائماً فيما يـستعيد المـصريون والتونـسيون               .  وحتى اآلن  ١٩٩١
وحدتهم الوطنية تمهيداً لتأسيس نظام سياسي جديد يحاكي آمال الشعب وأهدافـه بعيـداً مـن االسـتبداد                  

  والفساد؟
تبـدل أنظمـة    اجتاحت آثار الثورتين المصرية والتونسية مجمل بالد العرب، وأحدثت مفاعيل مدوية قد             

وهناك جيل من شباب العـرب      . سياسية وحكومات قائمة، وتفتح آفاقاً جديدة للتغيير لم تكن مألوفة سابقاً            
فكيف يتخلف الفلـسطينيون عـن هـذا        . آل على نفسه مكافحة االستبداد والفساد مهما غلت التضحيات          

ن القفز فوق المعطيات القائمة     الركب وهم المعنيون بالتحرير قبل غيرهم من شعوب العرب؟ وكيف يمك          
  التي تشغل العالم؟

من المتوقع أن يتخلى الفلسطينيون عن الروتين التقليدي الذي ساد في العقدين الماضيين، ويتجهون نحـو                
وبقدر ما تستقر أوضاع مصر     . إعادة صوغ مشروع جديد للعمل الوطني، واستكمال البرنامج التحرري          

  .طينيون في االنتقال إلى حالة جديدةتحديداً، بقدر ما ينجح الفلس
إلى إفشال هذا التوجه بالتركيز على الخالفات الداخلية بين الفلـسطينيين،           “ اإلسرائيليون”بالطبع، سيعمد   

سيركزون علـى اسـتئناف االسـتيطان    . ريثما ينجلي الغبار في الشرق األوسط، وتهدأ عواصم العرب     
 فعل دولية بعيدة لم تنجح حتى اآلن في إدانة االسـتيطان داخـل              بطريقة مكثّفة، دون االلتفات إلى ردود     

  .مجلس األمن الدولي
  :في حمأة هذه الحوادث وتداعياتها، ثمة مجموعة أسئلة مطروحة أمام الفلسطينيين

 ما الجدوى من تجميد االنتخابات الفلسطينية في الضفة والقطاع، طالما أن مرحلة التغيير بدأت مـن                 -١
   في الوطن العربي؟الباب الواسع

 ما قيمة المناوشات العسكرية على حدود قطاع غزة، والتفجيرات في القدس والضفة الغربيـة، قبـل                 -٢
  إعادة ترتيب البيت الفلسطيني واالتفاق على استراتيجية جديدة؟

 هل من الحكمة تحميل السلطة المصرية المؤقتة مسؤوليات أمنية كبيرة في غزة وعلى حدودها، قبل                -٣
  توفير حد أدنى من استقرار السلطة في القاهرة؟

 ما هو التصور حيال أدوار القوى الدولية داخل األمم المتحدة وخارجها، في ظل تالحق المتغيـرات                 -٤
  اإلقليمية في الشرق األوسط؟

 ما الخطاب الفلسطيني الناجع تجاه اإلدارة األمريكية التي تستعد لخوض غمار التحضير النتخابـات               -٥
  اسية مقبلة؟رئ

هذه األسئلة وغيرها، ال تسقط أهمية استمرار أعمال المقاومة، وخاصة مقاومة االستيطان، إنما بخطـى               
إن التنازل المطلـوب فـي هـذه        . مدروسة بعيدة من االرتجال واالنفعال واالنقسام الداخلي الفلسطيني         
ور طرف فلـسطيني مـن الطـرفين        المرحلة هو لصالح فلسطين وقضيتها، مهما بدا كبيراً أو مجحفاً بد          

  .المتنازعين
  ١٥/٤/٢٠١١، الخليج، الشارقة

  
  نتنياهو ومناورة الهروب إلى األمام .٥٧

  عريب الرنتاوي 
سيهرب نتنياهو إلى األمام هذه المرة، مراهناً كما في المرات السابقة، على الدعم األمريكي غير المحدود                

، هكذا كانت زمن االنتداب والهيمنـة البريطـانيتين،         المدلل» الخطيئة«إسرائيل طفل   .. وغير المشروط 
  .وهكذا هي زمن القطب األمريكي األوحد
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بدل االستجابة للضغوط والنـداءات  .. ، المستند إلى المرجعيات المعروفة»الحل الشامل«بدل الذهاب إلى  
من إعـادة   » لثةالنبضة الثا «التي تهب على تل أبيب من أربع أرجاء األرض، ها هو الرجل يتجه لتنفيذ               

انتشار جيشه وقوات احتالله في الضفة الغربية، من جانب واحد على طريقة سلفه الراقـد بـين الحيـاة                   
هـل  .. المقررة سلفاً بموجب اتفاق أوسـلو؟     » النبضة«هل تذكرون متى كان يتعين تنفيذ هذه        .. والموت

مته األولى، قبل قرابة عقد ونصف      إنه نتنياهو شخصياً، زمن حكو    .. تذكرون من أعاق تنفيذها في حينه ؟      
  .العقد من الزمان

ميدانياً مع الجانـب الفلـسطيني، سـيكون بمقـدوره          » منسقة«يظن نتنياهو أنه بخطوة إحادية أو حتى        
يظـن الرجـل    .. كل النداءات والمطالبات الداخلية واإلقليمية والدولية، بالتوجه إلى حل شامل         » إخراس«

مراوغة والكذب والتسويف، أنه بخطوة منقوصة من هـذا النـوع، سـيكون             الذي لم يشتهر أحد مثله بال     
السياسة الشرق األوسطية لواشطن، والتي يقـال       » إعادة تقييم وتقويم  «بمقدروه قطع الطريق على عملية      

يظن الرجل أنه بهذه الخطوة المحدودة، سيتمكن من شراء المزيـد مـن الوقـت لـه                 .. أنها بدأت فعالً  
  .لذلك ال نستبعد أن يفعلها نتنياهو، بل ونرجح أن يتم ذلك قريباً.. فه الوزاريولحكومته والئتال

» التـدرج «مـضبوطة علـى إيقـاع       » موجة الحلول والتـسويات   «في حكومته األولى، وعندما كانت      
اقترح نتنياهو على الفلسطينيين القفز من منطق أوسلو المتدرج واالنتقالي إلى الحل النهائي             » المرحلية»و
يومها رأينا ورأى كثيرون غيرنا، أن في األمر لعبة دنيئة هدفها قطع الطريق علـى الحلـول          .. لشاملوا

اليوم، ومن موقعه على رأس حكومته الثانية، وفي زمن المطالبـات بـالحلول             .. االنتقالية والنهائية معاً  
.. ج والحلول المؤقتة واالنتقالية   الشاملة والنهائية، يتقدم نتنياهو ذاته، بمقترحات تعيدنا إلى مربعات التدر         

هكذا هو نتنياهو، وهكذا هي المدرسة الحاكمة في السياسة اإلسرائيلية، كل شيء جائز، طالما أن الهدف                
هو إدامة االحتالل وإبقاء سيف االستيطان مشهراً فوق رؤوس الفلـسطينيين وحقـوقهم فـي أرضـهم                 

  .وعاصمتهم
متنعون عن إدارة أية مناطق يجلو عنها االحتالل أو يعيد انتشاره           إن كان نتنياهو يظن أن الفلسطينيين سي      

وإن كان يظن أن مشروعه سيستقبل بالترحاب والتطبيل والتزمير فهو واهم أيضاً، ذلك             .. فيها، فهو واهم  
تعلم علم اليقين أن طريق نتنياهو      » المفاوضات حياة »أن أكثر القوى تورطاً في وهم الحلول والتسويات و        

لكن الرجل مع ذلك، سيقدم على تنفيذ ما يتردد أنـه إعـادة             .. بالنوايا السيئة واألفخاخ والشراك   مفروش  
منـع تفـاقم    »و» تحييد المجتمع الـدولي   «انتشار من مناطق إضافية لصالح السلطة الفلسطينية، أمالً في          

اوحة وانعدام قـدرة    وإسكات األصوات اإلسرائيلية التي هالتها حالة المر      » الضغط واالستياء األمريكيين  
  .إسرائيل على تقديم المبادرات وتحديد أجندة الحراك الدولي

نحن أمام مناورة إسرائيلية بامتياز، ظاهرها خطوة انتقالية أحادية الجانب، وباطنها أكبر عمليـة خـداع                
ـ          .. اًالدولية تـذاكي  » كأس الضغوط »للمجتمع الدولي، وأوسع عملية شراء للوقت وأكثر محاوالت إبعاد ل

حل متفـق   «بعد أن تعذر الوصول إلى      » الحل المتواطئ عليه  «نحن أمام مرحلة جديدة في تنفيذ سيناريو        
  .»عليه

بعد خطوة نتنياهو، وليس بسببها، سيكون بمقدور السلطة أن تعلن جاهزيتها ألن تصبح دولة، ألـم تقـل                  
نياهو بين يديه، أو باألحرى بين أنيـاب        سيعترف العالم بالدولة الجديدة، وسيبقي نت     .. األمم المتحدة بذلك  

جرافات االستيطان الفوالذية الحادة، ما يريد اقتطاعه من أرض الفلسطينيين وعاصمتهم، خطوة أحادية،             
، حيث  »سيناريو كشمير «تقابلها خطوات أحادية، يتلوها اشتباك سياسي وتدخل دولي، لينتهي الحراك إلى            

  .»دولتين مستقلتين«بين » زع عليهااألراضي المتنا«سيدار الصراع على 
إن شاء نتنياهو أن ينسحب عن أراض فلسطينية محتلة، فله أن يفعل ذلك، شريطة أن يتلقـى أي مقابـل                    

إن هو أراد الجالء عن شبر واحـد مـن األرض المحتلـة،             .. فلسطيني مهما كان نوعه وتضاءل ثمنه     
 ماثال لألذهان، هو الحاجة الفلـسطينية الماسـة،         لكن ما ينبغي أن يظل    .. فالتكسر مائة جرة فخّار وراءه    
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إلتباع هذه الخطوة الناقصة بخطوات أكبر، ووضعها جميعا في سياق الجالء وإنهاء االحتالل، وهذا أمر               
غير ممكن من دون أن ينجح الفلسطينيون في رفع كلفة االحتالل، أي من دون استراتيجية مواجهة جديدة                 

ادة الوحدة الوطنية، وال تسقط من مبناها، فكرة المقاومة الراشدة والرشيدة           شاملة، تلحظ في جوهرها استع    
  .التي تسير على خط موازٍ مع عمل سياسي، راشد ورشيد كذلك

  ١٥/٤/٢٠١١، الدستور، عّمان
  
  هذا ضعف وهذا مردوده .٥٨

  يسرئيل هرئيل
الفرصة ووافقت على   في ذروة الهجوم المضاد الذي أصاب ناس حماس وبناها التحتية، أضاعت اسرائيل             

تجاهلت الحكومة المشحونة بأناس األمن أحد القواعد األكثر أساسية في ادارة معركـة أال وهـي                . هدنة
  .حتى احراز حسم) وإال فان حماس ما كانت لتكون متحمسة للهدنة(استغالل النجاح 

زمانـا آخـر،     يصعب حتى على السكان في الجنوب برغم انهم كانوا سيظلون يعانون من الـصواريخ               
الرصـاص  "اآلن سينتعش العدو بالضبط كما حدث بعد عمليـة          . يصعب عليهم فهم هذا المنطق الغريب     

. ، التي وقفت هي ايضا وهي في ذروتها، ويتسلح استعدادا لجولة اخرى أشد فتكا من سابقتها               "المصبوب
قرار ووهـن ارادة    من ذا يعلم كم من الحافالت الصفراء ستصاب نتيجة ضعف رأي المستوى صاحب ال             

  .الحسم عند قيادة مستوى العمليات
 إن التعليل الذي يقول إن الموافقة ترمي الى تمكين السكان والمتنزهين من أن يعيدوا عيد الفـصح فـي                   

ففي حين يظهر أكثر المـواطنين      . هدوء، يميز سطحية الحكومة وقصر نظرها ال في مجال األمن وحده          
اتخاذ خطوات تمس بالعدو وتُجبره على وقف اطالق النار مدة طويلة، توحي            قدرة على الثبات تُمكّن من      

الحكومة الى حماس مرة اخرى والى كل قوة اخرى تُدبر لنا الشر بأنه ال استعداد عندها أو قدرة علـى                    
  .المخاطرة التي تفضي الى الحسم

إن .  في مجابهة حماس فقط     ال اآلن فقط وال    - يشارك الجيش االسرائيلي ايضا في هذا الواقع الجوهري         
باعتقـال منفـذي    ) كالشرطة وجهاز القضاء  (مهمة الجيش أن يثبط سلفا مسا بمواطني الدولة وأال يكتفي           

إن جيش الشعب بعد أن حصن نفسه       . منذ بداية سنوات األلفين بدأ الفلسطينيون عمليات انتحار       . العمليات
ض ان يدافع أوال عن المواطنين وعن نفسه بعد ذلـك           على اختالف المعاني االخالقية في ذلك النه يفتر       (

  .، اكتفى بعمليات دفاع صغيرة حتى عندما قُتل مئات من االسرائيليين)فقط
 عندما شعرت الحكومة بأن الجمهور      ٢٠٠٢ بعد العملية التفجيرية في نتانيا فقط في ليل عيد الفصح في            

وقد ضاءلت العملية بطبيعة االمـر      ". ر الواقي السو"يوشك أن يثور، خرج الجيش االسرائيلي في عملية         
  .فاذا كان االمر كذلك فلماذا لم تُستعمل هذه الوسيلة قبل اآلن بسنة أو أكثر؟. عدد العمليات بقدر كبير

ايضا بعد شهور كثيرة فقط تلقـى الجنـوب فيهـا آالف            " الرصاص المصبوب " خرج الجيش الى عملية     
وآنذاك . ق الصواريخ، عندما كان يمكن منع أكثر المعاناة والضرر        القذائف الصاروخية، ال مع بدء اطال     

ايضا كما في حرب لبنان الثانية، جرى وقف العملية وهي في ذروتها وبسبب طلب الجيش االسـرائيلي                 
  .بقدر غير ضئيل

،  ولما كانت البنى التحتية لم يتم القضاء عليها ولم يجر اخراج قيادة االرهاب من القدرة علـى العمـل                  
القادر بعضها اليـوم علـى      ) من المسؤول عن هذا؟   (استمر الجحيم في الجنوب وزاد تهريب الصواريخ        

  .اصابة تل ابيب ايضا
). في حين ستظل قذائف الرجم وصواريخ القسام تـسقط        (يثبط هذه الصواريخ    " القبة الحديدية " إن نظام   

 المنظمـة  - تُثبت الهدنـة مـن الحـسم     التي تهرب كما-لكن هذا ايضا بدء مسيرة تمنح فيها اسرائيل        
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االرهابية الحرية في أن تمص نخاع ميزانية الدفاع بواسطة اطالق صواريخ رخيصة موجـودة عنـدها                
  .بوفرة من اجل أن يجري تثبيطها بصواريخ باهظة الثمن

م فقد انـض  :  احتفاء بعيد الفصح تلقت حماس، عالوة على وقف اطالق النار، حقنة تشجيع غير متوقعة             
في جهاز األمن وطلبوا الى الحكومة أن تستسلم لمطالبها وأن تفرج عن نحو من ألف               " السابقين"عدد من   

نتعلم من حكمة المطلب وتوقيته الكامل من جملة ما نتعلم كيف وصلنا الـى              . مخرب مقابل جلعاد شليط   
 اسـرائيل وتطلـق     هذه الهاوية وهي عدم القدرة على وقف نشاط منظمات االرهاب التي تقتل مـواطني             
" الـسابقين "فـان   . عليهم آالف الصواريخ وتختطف مدنيين وجنودا وتُملي شروط استسالم لالفراج عنهم          

هل عجزهم يمنحهم الحق االخالقي     . واشباههم ترأسوا المعركة في مجابهة حماس وحزب اهللا وأشباههما        
  .أو المهني على نحو خاص لطلب هذا االستسالم؟

  هآرتس
  ١٤/٤/٢٠١١، خباريةوكالة سما اإل

  
  الطريق نحو السالم .٥٩

  باراك أوباما ونيكوال ساركوزي وديفيد كاميرون 
اتحدنا مع حلفائنا في حلف شمال األطلسي وشركائنا الدوليين، الواليات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، فـي               

ستجابة لألزمة  مجلس األمن الدولي، وكذلك في مؤتمر باريس الذي عقد بعد ذلك، في بناء تحالف واسع ا               
  .كما أننا متحدون بالمثل بشأن ما يجب حدوثه إلنهائها. في ليبيا

وحتى بينما نحن مستمرون اليوم بعملياتنا العسكرية لحماية المدنيين في ليبيا، فإننا عازمون على التطلـع              
كـن رسـم    ونحن على قناعة بأن أمام الشعب الليبي أوقات أفضل يتطلع إليها، ومن المم            . نحو المستقبل 

  .درب لتحقيق ذلك
فمع انحـدار ليبيـا نحـو    . علينا أال ننسى أبداً سبب اضطرار المجتمع الدولي التخاذ هذا اإلجراء أساساً           

وطالبـت  . الفوضى نتيجة هجمات العقيد القذافي ضد شعبه، طالبت جامعـة الـدول العربيـة بالتـدخل          
وأقـر  . ب الليبي نحو العالم في وقـت حـاجتهم  كما توجهت أنظار أبناء الشع    . المعارضة الليبية بالتدخل  

مجلس األمن الدولي في قرار تاريخي اتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة لحماية الشعب الليبي من الهجمـات            
وباالستجابة مباشرة لهذا القرار، استطاعت دولنا وقف تقدم قوات القذافي ومنع حملـة             . التي يتعرض لها  

  .شعبه في مدينة بنغازي المحاصرةسفك الدماء التي توعد بها 
تمكنّا من حماية عشرات آالف األرواح، لكن الشعب الليبي ما زال يعاني األهوال على يدي القذافي كـل                  

وبينما تقبع مدينة مصراتة تحت حـصار       . يوم، حيث صواريخه وقنابله تمطر المدنيين العزل في أجدابيا        
والبراهين على اختفاء أفراد    . به ليجبره على الخضوع له    وحشي، يحاول القذافي أن يشد الخناق على شع       
  .وانتهاكات يرتكبها القذافي تزداد يوماً بعد يوم

هدفنا ليس  .  هو حماية المدنيين، وهذا ما نفعله      ١٩٧٣واجبنا وما كلفنا به قرار مجلس األمن الدولي رقم          
. القـذافي علـى رأس الـسلطة فيهـا        لكن من المستحيل أن نتخيل مستقبل ليبيا و       . إزاحة القذافي بالقوة  

والمحكمة الجنائية الدولية تجري تحقيقاً بالجرائم المرتكبة ضد المدنيين واالنتهاكات الخطيـرة للقـانون              
وال يمكن للعقل أن يتصور أن من حاول ارتكاب مجزرة ضد شعبه يلعب دوراً فـي حكومتـه                  . الدولي
سيواجه أفراد الشعب الشجعان، الذين صمدوا في وجه قوات         وإذا ما قبل العالم بهذه الترتيبات ف      . مستقبالً

استهدفتهم بالهجمات من دون شفقة وال رحمة، بعملية انتقامية رهيبة، وسيكون في ذلك خيانة فـوق مـا                  
  .يتصوره العقل للشعب الليبي

في بشن  وعالوة على ذلك، لن تكون ليبيا مجرد دولة منبوذة فحسب، بل كذلك دولة مارقة، فقد وعد القذا                
ونظراً ألنه فقد القبول بين أفراد شعبه، فـإن أي اتفـاق            . هجمات إرهابية ضد السفن والطائرات المدنية     
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ونحن نعلم من وحي تجربـة      . إلبقائه في السلطة سيؤدي الى المزيد من الفوضى والخروج على القانون          
مشاهدة تحول ليبيا إلى مالذ آمـن       وليس بمقدور أوروبا وال المنطقة وال العالم،        . مريرة ما قد يعنيه ذلك    

  .للمتطرفين على أطراف حدودنا
مستقبل يخلو من القذافي ويحفظ وحدة أراضـي        . هنالك طريق نحو السالم يعد بأمل جديد للشعب الليبي        

وال بد من أن يبدأ ذلك بوقف حقيقي للعنف،         . ليبيا وسيادتها، ويعيد إحياء اقتصادها ورخائها وأمن شعبها       
وعلى النظام الليبي ان يسحب قواته من المدن التي يحاصرها، بما فيها أجـدابيا              . الفعل ال بالقول  متمثل ب 

لكن طالما استمر القذافي في السلطة، يتوجب على قـوات حلـف            . ومصراتة وزنتان، ويعود إلى ثكناته    
وحينها فقط  . اماألطلسي مواصلة عملياتها ألجل استمرار توفير الحماية للشعب وزيادة الضغط على النظ           

يمكن البدء بعملية حقيقية للتحول من الديكتاتورية إلى عملية شمولية دستورية، بقيادة أجيال جديـدة مـن      
ولكي يتم الشروع بعملية التحول هذه، ال بد للعقيد القذافي من أن يرحل، وأن يكون رحيلـه بـال                   . القادة
 فيها مساعدة الشعب الليبي بينما يعيد بناء مـا          عندها يتوجب على األمم المتحدة والدول األعضاء      . رجعة

دمره القذافي وترميم البيوت والمستشفيات، وإعادة المرافق والخدمات األساسية، ومساعدة الليبيـين فـي              
  .بناء المؤسسات وتعزيز أسس مجتمع مزدهر ومنفتح

ـ                وقـد  . دول العربيـة  تحظى هذه الرؤية لمستقبل ليبيا بدعم تحالف واسع من الدول، بما في ذلك من ال
الماضي وشكّلت فريق اتصال اجتمع خالل األسـبوع        ) آذار( مارس   ٢٩اجتمعت هذه الدول في لندن في       

  .الجاري في الدوحة دعماً لحل لهذه األزمة يحترم رغبة الشعب الليبي
م يسبق  واليوم يتخذ حلف شمال األطلسي وشركاؤنا إجراءاتهم باسم األمم المتحدة وبتكليف قانوني دولي ل             

لكن الشعب الليبي، وليس األمم المتحدة، هو من يختار دستوره الجديد وينتخب قادتـه ويكتـب                . له مثيل 
  .الفصل الجديد في تاريخ ليبيا

سوف لن يهدأ بال الواليات المتحدة وبريطانيا وفرنسا إلى أن تُنَفَّذ قرارات مجلس األمن الدولي بالكامل،                
  . مستقبلهويتمكن الشعب الليبي من تقرير

  الرئيسان األميركي والفرنسي ورئيس الحكومة البريطانية
 ١٥/٤/٢٠١١، الحياة، لندن

  
  :كاريكاتير .٦٠

  

  
    ١٥/٤/٢٠١١الرسالة، فلسطين،                                     


