
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
    

  
    

  
  

  
  

    
  

  
  
  
  

   عباس زار القاهرة لتحجيم التعاطف مع حماس:إعالمي مصري
  في السودان باستهداف سيارة مدنية "ضمنياً"نتنياهو يعترف : يديعوت

  "أمالك الغائبين"ية لتجريد الفلسطينيين من ممتلكاتهم في القدس عبر قانون مخططات إسرائيل
   ماليين دوالر لمواصلة تطوير منظومة القبة الحديدية اإلسرائيلية٢٠٥ تدفع واشنطن

 لدولي مع غزةقتل اريغوني محاولة فاشلة لوقف التضامن ا: الحملة األوروبية

سنالحق قتلة المتضامن: الزهار
ولن نسمح  أريغونياإليطالي 

   مرة أخرىبتكرار الجريمة
  

 ٤ص ... 
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    :السلطة
 ٥  ويتعهد بمالحقة الجناة" فيتورو أريغوني"هنية يهاتف والدة المتضامن اإليطالي .٢
 ٥  حماس جمدت المصالحة بطلب إيراني أنيقول  عباس: بي بي سي.٣
 ٦  س زار القاهرة لتحجيم التعاطف مع حماس عبا:إعالمي مصري.٤
 ٦  إدانة فلسطينية الغتيال المتضامن االيطالي اريغوني في غزة.٥
 ٧   قتلت المتضامن اإليطالي أريغوني قد تكون مدفوعة من أطراف خارجيةالتيالجماعة  :النونو.٦
 ٧   تشيد بالموقف المصري تجاه التصعيد اإلسرائيليالحكومة في غزة .٧
 ٨  " ضد الّسلفيين غزةأريغوني نتاج طبيعي للسياسة التي تنتهجها حكومةمقتل  :جماعة التوحيد.٨
 ٨   !"إسرائيل"ّير قواعد اللعبة لصالح  التنسيق األمني غ:تقارير إعالمية إسرائيلية.٩

    
    :المقاومة

 ٩   وتعّدها خدمة لالحتاللأريغونيتدين بشدة جريمة قتل " الجهاد".١٠
 ٩   عمالً إرهابياً خيانياًاريغونيفتح تعّد قتل .١١
 ٩  ير والتشدد شكل حاضنة للمجموعة المتطرفة التي قتلت اريغونيالتكف: "الشعبية".١٢
 ٩  اأريغوني إساءة خطيرة لنضال وكفاح شعبنقتل ": الديمقراطية".١٣
١٠  أريغوني من شهداء الشعب الفلسطيني : "المهد"مبعدو .١٤
١٠  عين عباس على التنسيق والمفاوضات مع االحتالل ال على المصالحة مع حماس: ويلالبرد.١٥
١٠   بغزة"القسام"لـقصف موقعين االحتالل ي.١٦
١١  إطالق صاروخين من غزة على اشدود وعسقالن .١٧
١١  "يوم األسير الفلسطيني"طينية تحتفي بـفصائل فلس: لبنان.١٨
١٢  "القيادة العامة" و"التحريرحزب "إشكال في مخيم البداوي بين : لبنان.١٩
    

    :اإلسرائيليالكيان 
١٢  ة الفلسطينيةنتنياهو تعهد قبل انتخابات الكنيست األخيرة بالتفاوض مع السلط: ويكيليكس.٢٠
١٢  في السودان باستهداف سيارة مدنية "ضمنياً"نتنياهو يعترف : يديعوت.٢١
١٣   تزيد تسليح المستوطنين"إسرائيل: "هآرتس.٢٢
١٣   دات عسكرية أميركية مليار دوالر مساعتسعى للحصول على عشرين" إسرائيل".٢٣
١٣    والصناعات العسكرّيةاألمن من ميزانيتها على ةبالمائ ٣٠ تصرف  تل أبيب:"إسرائيلبنك ".٢٤
    

    :األرض، الشعب
١٤  "مالك الغائبينأ"مخططات إسرائيلية لتجريد الفلسطينيين من ممتلكاتهم في القدس عبر قانون .٢٥
١٤   اإلسالم أحكام عن خروجاً في غزةالمتضامن اإليطالي رابطة علماء المسلمين ترى في قتل.٢٦
١٤  قتل المتضامن اإليطالي جريمة وانحراف :وزير األوقاف في غزة.٢٧
١٤   في غزةقتل المتضامن اإليطاليتدين ة الصحافيين الفلسطينيين نقاب.٢٨
١٥  االحتالل هو المستفيد من جريمة اغتيال المتضامن اإليطالي: المنتدى الفلسطيني البريطاني.٢٩
١٥  من االيطاليالجماعات السلفية بغزة تعلن براءتها من قتل المتضا.٣٠
١٥   فلسطينيين واعتقال متضامنين فرنسيين في مسيرات ضد الجدارثالثةإصابة .٣١
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١٦   جندي محتل وابني مناضل حريةطشالي: والدة أسير.٣٢
١٦  ي بيروتإحياء ذكرى يوم األسير الفلسطيني ف.٣٣
١٦  مايو/  أيار١ البارد أمام اللبنانيين في  مخيم نهرفتح معابر.٣٤
١٦  بيروت وعمانو رام اهللا في اليوم "تيد أكس رام اهللا"مؤتمر انطالق .٣٥
   

   :اقتصاد
 ١٧   للحد من الفقرمشاريع فلسطينية.٣٦
 ١٧  أبرز المشاريع في خطة التنمية الفلسطينية للسنوات الثالث المقبلة.٣٧
   

   : األردن
١٧  مساعٍ شعبية أردنية لتوجيه مسيرة إلى الحدود الفلسطينية بالتزامن مع ذكرى النكبة.٣٨
   

   : لبنان
١٨  صواريخالسندمر القرى التي ستنطلق منها :  قائداً لحزب اهللا١٥٠تحذر " اسرائيل".٣٩
   

   :عربي، إسالمي
١٨  ا راسخاقضية فلسطين تمثل لنا عقيدة ثابتة وعمق: المرشد العام الخوان مصر.٤٠
   

   :دولي
١٨  وحماس" إسرائيل" بين روسيا تدعو الستئناف التهدئة في غزة.٤١
١٩   ماليين دوالر لمواصلة تطوير منظومة القبة الحديدية اإلسرائيلية٢٠٥ تدفع واشنطن.٤٢
١٩ تضامنون باقون في غزةإيطاليا واالتحاد األوروبي مصدومون بعد مقتل اريغوني والم.٤٣
١٩ قتل اريغوني محاولة فاشلة لوقف التضامن الدولي مع غزة: الحملة األوروبية.٤٤
٢٠   ريجوني ألعلى رحلتهم القادمة إلى غزة تكريماً" كن إنسانا" اسم يطلق "٢أسطول الحرية ".٤٥
٢٠    في مصر" المسلموناإلخوان"معهد واشنطن لسياسات الشرق األدنى يدعو إلى منع انتخاب .٤٦
    

   :تقارير
٢٠  بين الكُلفة والجدوى" القبة الحديدية"قراءة صهيونية في منظومة .٤٧
    

    :حوارات ومقاالت
٢٢  عماد الحديدي...  فيتوري صديق كوري؟ تعدم"إسرائيل".٤٨
٢٣  نبيل عمرو... الخيارات الصعبة.٤٩
٢٥  ايمان سعيد... فلسطينيو الخيمة والثورات العربية.٥٠
٢٦  اسر الزعاترةي... اإلسالم بريء من الجريمة.. حول قتل اإليطالي في غزة .٥١
٢٧  أرييه نيير... انقالب غولدستون.٥٢
    

 ٢٩  :كاريكاتير
***  
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   مرة أخرىبتكرار الجريمةولن نسمح  أريغونيالمتضامن اإليطالي سنالحق قتلة : الزهار .١

 بعد صالة الجمعة، اعتصاماً مت أن حركة حماس نظ١٦/٤/٢٠١١موقع فلسطين أون الين،  ذكر
فجر الجمعة على يد مجموعة منحرفة " فيتوريو أريغوني"تضامنياً للتنديد بجريمة قتل المتضامن اإليطالي 

  . فكرياً في قطاع غزة
محمود الزهار خالل االعتصام الذي شارك فيه قادة الحركة وأنصارها .وقال القيادي في حماس د
إن كل الشعب الفلسطيني بكافة أماكن تواجده يستنكر هذه الجريمة، التي :" وشخصيات المجتمع المدني

  ". هي ليست من ديننا وأخالقنا كمسلمين وفلسطينيين وتاريخنا
ورفع المشاركون الفتات تندد بجريمة القتل وتؤكد تضامن غزة مع أصدقائها الذين جاءوا لكسر الحصار 

ل المساعدات اإلنسانية رغم المخاطر التي يتعرض المفروض على قطاع غزة منذ أربع سنوات وإيصا
  . لها المتضامنون

هذه الجريمة لن تمر مروراً عابراً، وسيتم مالحقة كل من ارتكبها في كل "الزهار على أن . وشدد د
، "مكان وفق القانون، ولن نسمح بتكرارها مرة أخرى، وسنبقى أمناء وخداماً لضيوفنا الكرام وسنحميهم

ال يمكن أن تأتي عبثًا خارج سياق محاوالت االحتالل لمواجهة قوافل وسفن التضامن "لجريمة مؤكداً أن ا
  ". مع شعبنا في قطاع غزة

ولفت إلى أن االحتالل سيقوم باستغالل الجريمة هذه أبشع استغالل للحيلولة دون وصول المتضامين إلى 
وأنها " إلسرائيلية والحصار والعدوانفلسطين ترحب بكل متضامن ومعارض للجرائم ا"غزة، مؤكداً أن 

  ". ستحمي ضيوفها"
إن هذه الجريمة أساءت للشعب الفلسطيني :" من جهته، قال المتحدث باسم حماس سامي أبو زهري

  ". وآلمت كل مواطن، وها هي غزة تخرج اليوم لتعبر عن غضبها وبراءتها من هذه الجريمة
ة، ويتضامن معها ويساعد في توفير لقمة الخبز ألطفالها وأضاف أبو زهري أن أريغوني كان صديقًا لغز

  . والدواء لمرضاها
وشدد على أن هؤالء المجرمين القتلة ال يعبرون عن عادات وقيم الشعب الفلسطيني، داعياً إلى إيقاع 

الهدف من هذه الجريمة اإلضرار بحالة التضامن الدولية "أقصى درجات العقوبة بحقهم، محذراً من أن 
الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة، وأنها جاءت بالتزامن مع حرب االحتالل على حركة مع 

  ". التضامن
ودعا قادة التضامن الدولي على غزة أن يكون ردهم على هذه الجريمة بأن يواصلوا جهودهم لوصول 

  . القوافل اإلغاثية إلى القطاع
 ألبنائها وأصدقائها والمتضامنين معها، بالرغم ستبقى غزة آمنة ومطمئنة ومحتضنة:" وقال أبو زهري

  ".من هذه الجريمة التي يرفضها شعبنا بشدة
 أن القيادي في حماس صالح البردويل أكد في ، من غزة١٦/٤/٢٠١١قدس برس، وجاء في 

أن ما حدث أن مجموعة باتت اآلن معروفة لدى المباحث الفلسطينية " قدس برس"تصريحات خاصة لـ 
ت باختطاف الصحفي اإليطالي المتضامن فيكتوريو أريغوني وهددوا بقتله ثم قاموا بقتله في غزة قام

  .فورا خوفا من انكشاف أمرهم
لقد تم إلقاء القبض على بعضهم ومازالت المطاردة مستمرة لآلخرين، وهناك حالة من الغضب : "وأضاف

 غزة هذا العمل اإلجرامي كما أن الشديد تسود الشارع الفلسطيني في غزة، وقد استنكرت الحكومة في
اعتبرته غمال إجراميا مدانا، وأشارت أصابع االتهام إلى ضلوع الموساد في هذه العملية لقتل " حماس"

عملية التعاطف مع غزة، وخصوصا من خالل سفن الحرية، لذلك دفعوا هذه المجموعة الرتكاب هذه 
وستقوم الجماهير الفلسطينية اليوم بمسيرة . غزةالجريمة، تمهيدا ألي جرائم يقوم بها االحتالل ضد 



  

  

 
 

  

            ٥ ص                                     ٢١١٧:         العدد       ١٦/٤/٢٠١١ السبت :التاريخ

إلدانة هذه العملية " حماس"غضب تضامنا مع القتيل أمام الصليب األحمر وستكون هناك كلمة من 
  ".اإلجرامية

  
  ويتعهد بمالحقة الجناة "فيتورو أريغوني"المتضامن اإليطالي  هنية يهاتف والدة .٢

على يد جماعة " فيتورو أريغوني"قتل المتضامن اإليطالي استنكرت الحكومة الفلسطينية بشدة جريمة 
التي ال تعبر عن قيم وأخالقيات ودين هذا الشعب المناضل "، ٢٠١١-٤-١٥منحرفة فكرياً، فجر الجمعة 

وال تعكس أصالة شعبنا وثقافته وتاريخه الناصع في عالقته مع الشعوب والدول وخاصة الضيوف 
  . بمالحقة المجرمين وتقديمهم للعدالة، متعهداً "والسيما المتضامنين

، معزياً باسم الحكومة والشعب "أريغوني"وهاتف رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية والدة المغدور 
الفلسطيني أهل الفقيد وكافة المتضامنين بمقتله، مثمناً دور المغدور وحركة التضامن الدولية في دعم 

  .  الحصار المفروض على قطاع غزةالقضية الفلسطينية والعمل على كسر
وتعهد هنية بمالحقة الجناة وتقديمهم للمحاكم الفلسطينية في أسرع وقت ومنع تكرار مثل هذه الجريمة 
والتأكيد على أن غزة آمنة للجميع مواطنين وضيوف، مؤكداً أن الحكومة أقرت بتشكيل وفد رسمي 

ما كلفت وزارة الداخلية بعمل جنازة رسمية للفقيد عند وشعبي يتوجه إلى إيطاليا لتقديم واجب العزاء، في
  . تسليم جثمانه

من "وردت والدة الفقيد بشكرها على االتصال وتقديرها لجهد الحكومة الفلسطينية واعتقادها الجازم أن 
قتل ال يحبون فلسطين وال ينتمون إليها وأن هذه الجريمة لن تغير وجهة نظر المتضامنين تجاه فلسطين 

  ". عمل من أجل حريتها واستقاللهاوال
، أن قطاع غزة يعيش في "أريغوني"وأكدت الحكومة عقب اجتماع الحكومة الطارئ حول جريمة قتل 

أرقى حاالت األمن والنظام الذي التمسه القادمين إلى غزة، مشددةً على أن ما حدث من مقتل للمتضامن 
  ". استثنائي لن يتكرر في المستقبل"

مة أنها أعطت األوامر الصارمة لوزارة الداخلية بسرعة التحري والتحقيق والكشف عن وأوضحت الحكو
مالبسات هذه الجريمة وتقديم الجناة إلى المحاكمة العادلة ونشر ذلك في وسائل اإلعالم وتوضيح النتائج 

  . للرأي العام
ت مع مختلف الجهات وكلفت الحكومة وزارة الخارجية والمكتب اإلعالمي الحكومي بتكثيف االتصاال

المعنية لشرح مالبسات الحادث، والمعالجة الدبلوماسية لهذه الجريمة، ووضعها في سياقها الطبيعي 
وجددت دعمها وحمايتها لكافة الحمالت الدولية الداعمة لكسر الحصار، داعية إياها بمواصلة  . والواقعي

أن الشعب الفلسطيني يرفض الجريمة األنشطة التضامنية حتى يفك الحصار عن غزة، وهم يعلمون 
كما دعت الحكومة وسائل اإلعالم إلى التوازن في التغطية اإلعالمية، ووضع الحدث . ويرفض مرتكبيها

فيما اعتبرت الحكومة المغدور . في سياقه دون مبالغة أو تهويل، مثمنة دور اإلعالم المسئول وأهميته
، وقررت تسمية ميدان رئيس في قطاع غزة "كسر الحصارفقيد الشعب الفلسطيني و" "فيتورو أريغوني"

  .باسم الفقيد
  ١٦/٤/٢٠١١فلسطين اون الين، 

  
  حماس جمدت المصالحة بطلب إيرانييقول ان  عباس: بي بي سي .٣

صرح الرئيس الفلسطيني محمود عباس لوكالة فرانس برس الجمعة ان العرض الذي قدمه لزيارة قطاع 
ايرانية تلقتها قيادة " تعليمات" حركة حماس ظل حبرا على ورق بسبب غزة بهدف تحقيق المصالحة مع

  .حماس في المنفى
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واضاف الرئيس الفلسطيني  ،"حتى االن رفضت حماس الرد بنعم او ال على هذه المبادرة"وقال عباس 
شأن وردا على سؤال عما اذا كانت هناك خالفات ب ،"اريد الذهاب الى غزة ولكنهم ال يريدوني ان اذهب"

اذا كانوا "قال عباس ، هذه الزيارة بين قيادة حماس في غزة والمكتب السياسي للحركة في دمشق
  ".منقسمين فلديهم قرار يأتي من ايران

ايران تعطيهم تعليمات بان يفعلوا هذا او ال يفعلوا ذاك وهم يرضخون لهذه التعليمات مقابل "واضاف 
  ".المال الذي يتلقونه منها

موجودة في دمشق مع خالد مشعل وهو الذي يتلقى المال ويوزعه كما  )حماس( قيادة"ن  اعباسوتابع 
  ".ويعود اليه الحق في قول نعم او ال، لهذا السبب فهو يستخدمه كسالح وله اليد الطولى"واضاف  ".يشاء

  ١٥/٤/٢٠١١، )بي بي سي(هيئة اإلذاعة البريطانية 
 
  لتعاطف مع حماس عباس زار القاهرة لتحجيم ا:إعالمي مصري .٤

كشف اإلعالمي المصري مدير مركز الدراسات الفلسطينية في القاهرة إبراهيم الدراوي، النقاب عن أن 
إلى القاهرة جاءت في سياق تحجيم أي تجاوب ، مؤخًرا، زيارة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس

قراءة المشهد السياسي برئاسة القيادي محمود الزهار، ول" حماس"مصري رسمي مع مطالب وفد 
  . المصري الجديد بعد الثورة

بقيادة عباس كان قد " فتح"، إلى أن وفد ٢٠١١-٤-١٥الجمعة ، وأشار الدراوي في تصريحات إعالمية
شدد في لقاءاته مع المسؤولين المصريين على ضرورة استمرار إغالق معبر رفح وتشديد الحصار على 

حتى تستجيب للمصالحة " حماس" إلى غزة وعدم االعتراف بـغزة وعدم إرسال قنصل أو سفير مصري
  ". فتح"كما تراها 

هو ما يفسر تهرب رئيس كتلة فتح في المجلس التشريعي الفلسطيني عزام "وأضاف إن هذا الموقف 
األحمد من اللقاء مع القيادي في حماس محمود الزهار، وتهرب عباس من لقاء مشعل للحوار من أجل 

  ". المصالحة
لدي معلومات عن أن محمود عباس أصدر تعميماً لسفارات سلطته في مختلف أنحاء العالم، أكد :" تابعو

ولن تعترف بها، " حماس"فيه أن موقف مصر من الشأن الفلسطيني لم يتغير وأن القاهرة لن تتعامل مع 
م التعاطف المصري وإنما كانت لتحجيم ك" حماس"ولذلك فزيارة عباس إلى القاهرة لم تكن للمصالحة مع 

  .، وفق قوله"الرسمي معها، وقراءة المشهد السياسي المصري في مرحلة ما بعد الرئيس حسني مبارك
  ١٥/٤/٢٠١١فلسطين اون الين، 

  
  إدانة فلسطينية الغتيال المتضامن االيطالي اريغوني في غزة .٥

 قتل المتضامن اإليطالي دان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس، جريمة:  يوسف الشايب-رام اهللا 
  ".الجريمة البشعة والنكراء"فيتوريو أريغوني، في قطاع غزة، واصفا إياها بـ

وقال الرئيس الفلسطيني في بيان رسمي، إن هذه الجريمة النكراء بعيدة عن تقاليد شعبنا المناضل من 
  .أجل الحرية واالستقالل، التي كان فيتوريو أريغوني أحد المناصرين لها

م عباس تعازيه آلل الضحية، مثمنا عاليا الدور الذي يقوم به المتضامنون األجانب بالدفاع عن وقد
  .الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني

واستنكرت منظمة التحرير الفلسطينية بشدة جريمة القتل التي تعرض لها اريغوني على أيدى خاطفيه في 
  .مدينة غزة والذي عثر على جثته فجر أمس

ندين بشدة هذه ": الغد"وقال عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة الدكتور صائب عريقات، في حديث هاتفي لـ
  .الجريمة النكراء والتي ال تمت بصلة الى اخالق الشعب الفلسطيني وقيمه وتاريخه ودينه
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غزة لمناصرتنا نتقدم بعزائنا لعائلته وللشعب االيطالي الصديق ولكل الذين يأتون الى : واضاف عريقات
امام هذه الجريمة النكراء ندعو حركة حماس الى إنهاء حالة الفوضى والفلتان بقبول : وقال.. والدفاع عنا

قضيتنا الفلسطينية ونتيجة لهذه "مبادرة الرئيس محمود عباس للمصالحة بشكل فوري، محذراً من أن 
  ".د من وقفها فورااألخطاء والتصرفات والجرائم تتعرض اآلن ألخطار حقيقية ال ب

  ١٦/٤/٢٠١١الغد، عمان، 
  
  الجماعة التى قتلت المتضامن اإليطالي أريغوني قد تكون مدفوعة من أطراف خارجية:النونو .٦

أكد القيادى فى حكومة حماس، طاهر النونو، أن المجموعة التى قتلت المتضامن : خليفة جاب اهللا
 تكون مدفوعة من أطراف خارجية، لتشويه صورة اإليطالي فيتوريو أريغوني، في قطاع غزة، أمس، قد

الشعب الفلسطينى، مشيرا إلى أنه جار البحث عن أفراد هذه المجموعة لتقديمهم للعدالة، وأوضح أن 
، معتبرا أنها »حماس«، وتشويه صورة »الماء العكر«حركة فتح تحاول استغالل الحادثة للصيد فى 

، إن ما حدث فى »المصرى اليوم«فى تصريحات خاصة لـ» نوالنو«وقال  .حادثة استثنائية ولن تتكرر
غزة ال يعبر عن الشعب الفلسطينى وحركة حماس، وأنه جار البحث والتحقيق مع عناصر متطرفة 

  .العتقال أفراد هذه المجموعة وتقديمهم للعدالة، لينالوا جزاءهم العادل
اخلية قال النونو هناك احتماالن أحدهما وحول ما إذا كانت هذه الجماعة مدفوعة من جهات خارجية أود

أن تكون هناك أفكار مشوهة لدى هؤالء األفراد، تدفعهم للتعامل بهذا الشكل المشوه، واالحتمال الثانى أن 
يكونوا مدفوعين من جانب أطراف خارجية قامت بالتغرير بهم الرتكاب هذه الجريمة وتشويه صورة 

  . أمام العالمالفلسطينيالشعب 
: ما إذا كانت حركة حماس لديها بيانات ومعلومات مسبقة حول هذه الجماعات المتشددة قال النونووحول 

هم ليسوا جماعات هم مجموعات وأفراد خرجوا على القانون ولديهم أفكار مشوهة، ويقولون إنهم فعلوا 
  . جزاءهمونؤكد أنه سيتم تقديمهم للمحاكمة، لينالوا  ذلك للرد على اعتقال زعيمهم المعتقل،

  ١٦/٤/٢٠١١المصري اليوم،القاهرة، 
  

   تشيد بالموقف المصري تجاه التصعيد اإلسرائيليالحكومة في غزة  .٧
 اشاد طاهر النونو المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية في غـزة بـالموقف المـصري                : نجالء عبدالحافظ 

كـان    وقال انـه    ، ية نبيل العربي   القطاع الذي اعلنه وزير الخارج     ىاألخير تجاه التصعيد االسرائيلي عل    
   . موقفا مشهودا وغير مسبوق في قوته

ورحب النونو في تصريحات صحفية لـ األهرام بموقف الجامعة العربية واتخاذها موقفا سـريعا ألول                
  .مرة بمطالبتها مجلس األمن بفرض الحظر الجوي علي غزة
 حالة االنشغال االقليمي والثـورات العربيـة        وقال ان التصعيد اإلسرائيلي علي غزة يهدف إلي استغالل        

  .لالستفراد بالقطاع وايجاد حالة من عدم االستقرار
واضاف ان الممارسات اإلسرائيلية األخيرة تهدف إلي قياس رد الفعل العربي والمصري تحديدا تجاه اي               

هائية كانـت فـشل    ان المحصلة النى تجاه الشعب الفلسطيني وأشار إل إسرائيلخطوة عسكرية ستقوم بها     
حدث رفع العلم     وانتبهت الشعوب العربية لهذا المخطط وكان من أهم معالم ما          أهدافها في تحقيق    إسرائيل

وأعرب عن أمله في ان تكون الثورة المصرية بداية عهد جديد مع القضية             ، الفلسطيني في ميدان التحرير   
  .الفلسطينية لدعمها الن مصر هي جزء فاعل في القضية

  ١٦/٤/٢٠١١رام، القاهرة، األه
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  " ضد الّسلفيين غزةأريغوني نتاج طبيعي للسياسة التي تنتهجها حكومةمقتل  :جماعة التوحيد .٨
صلتها بعملية اختطاف وقتل المتضامن " بيت المقدس" نفت جماعة التوحيد والجهاد :وحامد جاد -غزة 

رغم أننا في جماعة التوحيد "بيان لها وقالت الجماعة في  فيتوريو أريغوني، في قطاع غزة االيطالي
والجهاد لم يكن لنا أي صلة بعملية االختطاف، إال أننا نؤكد أن ما حدث هو نتاج طبيعي للسياسة التي 

  ".تنتهجها الحكومة المقالة ضد الّسلفيين
 وأعلن الشيخ إياد الشامي، احد منظري السلفية في غزة امس، عن براءة الجماعات السلفية من قتل

هذا العمل ال عالقة لنا به كونه ال عالقة له باإلسالم أصال، مؤكدا أن "المتضامن االيطالي، مبينا أن 
  ".الجماعات السلفية والعلماء أجمعوا على عدم جواز قتل هذا الرجل او قتل المستأمن

ن أي حكومة هذا العمل ليس بعمل سلفي، وال يجوز االعتداء على هؤالء المتضامنين وأنه بإمكا"وأضاف 
  ".أو دولة بالعالم عمل مثل هذا الشريط المصور

 ١٦/٤/٢٠١١الغد، عمان، 
  
  !"إسرائيل" التنسيق األمني غّير قواعد اللعبة لصالح :تقارير إعالمية إسرائيلية .٩

أن تحد من قدرة المقاومة الفلسطينية، والعمل النضالي في ) إسرائيل(لم تستطع ":  أحمد المصري-غزة
بية، بالرغم من الضربات العسكرية الواسعة التي استخدمتها على مدار السنوات الطوال، إال الضفة الغر

بعد أن أرست سياسة التنسيق األمني مع السلطة الفلسطينية وأجهزتها األمنية، التي غيرت بدورها قواعد 
  ". فلسطين" وفق ما يؤكده محلالن سياسيان تحدثا لـ-اللعبة بين المقاومة واالحتالل

 اجتماعاً أمنياً مع السلطة ٦٨٦وكشفت تقارير إعالمية إسرائيلية أن ضباط جيش االحتالل عقدوا نحو 
عن % ٢٦الفلسطينية التي يترأسها محمود عباس خالل العام الماضي، ما مثل زيادة نسبية بمقدار 

  . ٢٠٠٩االجتماعات المشابهة التي عقدت في عام 
والسلطة توسعت في العام الماضي بزيادة ) إسرائيل(تنسيق األمني بين كما وبّينت التقارير أن عمليات ال

 في ١٢٩٧ مقارنة مع ٢٠١٠ عملية تنسيق في العام ٢٩٦٨(، ٢٠٠٩عن عام % ١١٨نسبية تقدر بـ 
  ). ٢٠٠٩العام 

  أهداف غير معلنة 
تنسيق ورأى المحلل السياسي يوسف حجازي أن االحتالل اإلسرائيلي بات يعول بشكل كبير على ال

المتبادل مع األجهزة األمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، على اعتبار أنها الحلقة األهم 
  . لتمرير سياسته، وتحقيق أهدافه غير المعلنة

وعلى نقيض ارتفاع منسوب التنسيق األمني بين السلطة الفلسطينية وسلطات االحتالل، فإن المفاوضات 
دم في خالل هذه الفترة، وهو ما يراه المحلل السياسي حجازي، أنه يعكس الصورة السياسية لم تتق

  . الحقيقية التي يريدها االحتالل في إبقاء األوضاع الحالية كما هي عليها دون أي استحقاق سياسي
  الناحية األمنية 

السلطة الفلسطينية أما المحلل السياسي، أحمد الحاج فيوضح أن زيادة وتيرة االجتماعات األمنية بين 
تصب في اتجاه الرؤية األولى التي أسست عليها السلطة الفلسطينية، وفي إبقائها أيًضا العًبا "واالحتالل، 

  ". أساسًيا في سلوكها األمني ضد أي حراك مقاوم
حينما يكون هناك هدوء واستقرار في الناحية األمنية، ومالحقة مستمرة ألي حراك فصائلي : "وتابع

في تحقيق أهداف ما حلمت أن تحققها، في الفترات السابقة، ) إسرائيل(م كبر، فإن ذلك يساعد صغر أ
  ". بالرغم من اتجاهها إلى استخدام القوة، واالغتيال واالعتقاالت المكثفة
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في المقابل يرى الحاج أنه ومع زيادة وتيرة اللقاءات التي تعقدها السلطة مع الجانب اإلسرائيلي، يخرج 
أداة طيعة في يد الجانب "طنون الفلسطينيون بنتيجة واضحة، أن السلطة الفلسطينية أصبحت الموا

  ". اإلسرائيلي، بعيدة عن مصالحه الوطنية
  ١٥/٤/٢٠١١فلسطين اون الين، 

  
   وتعّدها خدمة لالحتاللأريغوني قتل جريمةتدين بشدة " الجهاد" .١٠

كة الجهاد اإلسالمي عن إدانتها الشديدة أعلنت حر:   أشرف الهور ووليد عوض- رام اهللا -غزة 
لجريمة قتل الصحافي والمتضامن اإليطالي فيتوري أريغوني، الذي اختطف وقتل بطريقة خارجة عن 

وقالت الحركة في بيان لها، إن هذه الجريمة البشعة مساس خطير بالشعب . قيمنا الدينية والوطنية
الذي يواصل تحريضه على الشعب الفلسطيني المرابط، الفلسطيني وإن مرتكبيها قدموا خدمة لالحتالل 

، وعلى حركة التضامن مع القضية الفلسطينية العادلة '٢أسطول الحرية 'ويسعى جاهدا للتأثير على قافلة 
  .  واإلفالت من العزلة التي يواجهها

  ١٦/٤/٢٠١١القدس العربي، لندن، 
  
   عمالً إرهابياً خيانياًاريغونيفتح تعّد قتل  .١١

" ارهابية"اعتبرت حركة فتح قتل المتضامن االيطالي فيتوريو اريغوني جريمة :  يوسف الشايب-اهللا رام 
يخدم أعداء الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، ويمس مباشرة بسمعة وصورة الشعب " خيانيا"وعمال 

  .الفلسطيني كشعب متحضر مناضل يسعى لنيل حريتة وبناء مجتمع ديمقراطي حر متنور
 احمد عساف المتحدث باسم الحركة في بيان صدر أمس، عن مفوضية االعالم والثقافة في الحركة، وأكد

نسخة منه، ان هذا النوع من الجرائم دخيل على الشعب الفلسطيني، مشددا على أن احترام " الغد"وتلقت 
  .قيمة اإلنسان وكرامته تشكل جوهر القيم األخالقية الناظمة لسلوكيات شعبنا

  ١٦/٤/٢٠١١عمان، الغد، 
  
   والتشدد شكل حاضنة للمجموعة المتطرفة التي قتلت اريغونيالتكفير: "الشعبية" .١٢

 اعتبر عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مسئول فرعها في قطاع غزة كايد :غزة
لشعب الفلسطيني، أمر غريب عن تقاليد وقيم ا" فيتوريو أريغوني"الغول جريمة قتل المتضامن اإليطالي 

التي تعتز كثيراً بكل المتضامنين معها خاصة وأنهم ضحية لعدوان واحتالل يتطلب المزيد من التضامن 
  .والمتضامنين معهم

وأكد الغول في مقابلة متلفزة على قناة فلسطين اليوم الفضائية أن  بيئة التخوين والتكفير والتشدد بالقطاع 
  .التي قتلت المتضامن اإليطاليشكلت حاضنة للمجموعة المتطرفة 

وطالب الغول حكومة غزة بمالحقة الجناة وإنزال أقصى العقوبات بحقهم بغض النظر إن كان لهم انتماء 
  .أو ال، مشدداً على ضرورة أال يشكل هذا االنتماء أي حصانة ألي من القتلة

  ١٦/٤/٢٠١١وكالة سما اإلخبارية، 
  
  اخطيرة لنضال وكفاح شعبنأريغوني إساءة قتل ": الديمقراطية" .١٣

المتضامن اإليطالي  أدانت الجبهة الديمقراطية بشدة مقتل:   أشرف الهور ووليد عوض- رام اهللا -غزة 
وقالت في بيان لها ان اختطاف وقتل المتضامن اإليطالي يشكل إساءة خطيرة لنضال " فيتوريو أريغوني"

كما وأدانت . ل، واالنعتاق من نير وظلم االحتاللوكفاح شعبنا، الذي يناضل من أجل الحرية واالستقال
جبهة النضال الشعبي قتل المتضامن الدولي فيتوري أريغوني، أحد نشطاء حركة التضامن الدولية في 
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غزة، الذي ترك بالده إيطاليا وجاء لدعم ومساندة الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع ضد االحتالل 
ان لها، إن عملية القتل الجبانة للمتضامن الدولي أريغوني ال تمت بصلة وقالت الجبهة في بي. اإلسرائيلي

لألعراف والتقاليد الوطنية والمبادئ األخالقية واإلنسانية، وال تعبر من قريب وال من بعيد عن أي حس 
  . وطني مسؤول

  ١٦/٤/٢٠١١القدس العربي، لندن، 
  
   من شهداء الشعب الفلسطيني أريغوني: "المهد"مبعدو  .١٤

، مؤكدين أنها "فيتوريو أريغوني"ستنكر مبعدو كنيسة المهد في غزة، جريمة مقتل المتضامن اإليطالي ا
شكلت إساءة إلى كفاح ونضال شعبنا الفلسطيني المناضل، الذي وقف ضد الظلم والقهر واالستبداد من "

جانب الذي قتلوا من قبل االحتالل، وطالب بالحرية واالستقالل وحرية الرأي مستذكًرا المتضامنين األ
قبل االحتالل، وهم يدافعون عن أبناء شعبنا الفلسطيني أمثال المتضامنة األمريكية راشيل كوري، التي 

  ".قتلت عندما وقفت أمام  جرافات االحتالل في رفح وكذلك غيرها من المتضامنين األجانب
حيث رأوه " أصدقاء الشعب الفلسطيني؛ وأكد الناطق باسم المبعدين فهمي كنعان أن المبعدين قد فقدوا أحد

اعتبار أريغوني، من شهداء الشعب الفلسطيني، ومنحه وسام "، م طالًبا "في كل مكان في قطاع غزة
فلسطين، تقديًرا لجهوده ونضاله مع أبناء شعبنا الفلسطيني، وذلك في محاولة للوفاء بالتضحيات التي 

، وطالب كنعان أن يشارك الشعب "لفلسطيني في قطاع غزةقدمها الشهيد من أجل إنهاء معاناة شعبنا ا
  .الفلسطيني كله في وداع جثمانه

  ١٦/٤/٢٠١١المركز الفلسطيني لإلعالم،  
  
  عين عباس على التنسيق والمفاوضات مع االحتالل ال على المصالحة مع حماس: البردويل .١٥

وامر التي أصدرها رئيس سلطة رام  صالح البردويل من أهمية األ.دقلّل القيادي في حركة حماس : غزة
لتهيئة مناخ المصالحة، " حماس"اهللا منتهي الشرعية محمود عباس، بوقف الحمالت اإلعالمية ضد حركة 

وإنما هي على " حماس"وأكد أن هذا اإلجراء إعالمي ال غير، ألن عين عباس ليست على المصالحة مع 
  .كما قالالمفاوضات واستمرار التنسيق األمني مع الكيان، 

الحديث : "يفتقد إلى المصداقية، وقال" حماس"وأكد البردويل أن أمر عباس بوقف الحمالت اإلعالمية ضد 
عن وقف الحمالت اإلعالمية ليس له أي معنى، ذلك أن حمالت االعتقال والتعاون مع االحتالل ومقاضاة 

مستمر على قدم وساق، وإذا كان عباس طالب كتلة التغيير أو المقربين منهم بالمحاكم العسكرية، كل هذا 
قد أصدر تعليماته بوقف الحمالت اإلعالمية فإنه شدد األوامر في ذات الوقت على تصعيد الحمالت 

، ولذلك فحديث عباس عن وقف الحمالت اإلعالمية يفتقد إلى المصداقية "حماس"األمنية ضد كل أنصار 
  ".على األرض

  ١٦/٤/٢٠١١المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  
   بغزة "القسام"لـقصف موقعين االحتالل ي .١٦

 شنت مقاتالت حربية إسرائيلية فجر اليوم السبت سلسلة غارات على عدة أهداف :حكمت يوسف -غزة 
  .مختلفة في قطاع غزة دون ان يبلغ عن إصابات في صفوف الفلسطينيين حتى اللحظة

قصفت موقعين يعودان لكتائب ) F16(وقالت مصادر محلية ان مقاتالت حربية إسرائيلية من طراز 
أحدهما بحي الزيتون جنوب ) حماس(الشهيد عز الدين القسام الذراع المسلح لحركة المقاومة اإلسالمية 

  .شرق مدينة غزة واألخر شمال غرب المدينة
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وأشار شهود عيان إلى أن هذه الغارات تسببت بأضرار مادية في عدد من المنازل المجاورة، أنه سمع 
  . ت سيارات اإلسعاف تهرع إلى المكان، دون أن يبلغ عن إصابات حتى اللحظةصو

  ولفت إلى أن هذه الغارات تسببت بحالة من الخوف والهلع بين صفوفهم وخاصة األطفال والنساء منهم
  ١٦/٤/٢٠١١وكالة سما اإلخبارية، 

  
  إطالق صاروخين من غزة على اشدود وعسقالن  .١٧

أطلقت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة أمس صاروخين على جنوب :  وكاالت-الرحيم حسين عبد
إسرائيل، مما أنهى هدوءا في العنف عبر الحدود منذ بدأ وقف غير رسمي إلطالق النار في وقت سابق 

وقال متحدث . وعادة ما ترد إسرائيل على مثل هذه الهجمات بغارات جوية على القطاع. هذا األسبوع
يلية إن صاروخين أطلقا في اتجاه مدينتي أسدود وعسقالن في جنوب إسرائيل إال باسم الشرطة اإلسرائ

  . أنهما لم يسفرا عن سقوط جرحى أو حدوث أضرار
  ١٦/٤/٢٠١١االتحاد، أبو ظبي، 

  
  "يوم األسير الفلسطيني" تحتفي بـفلسطينيةفصائل : لبنان .١٨

، رفعت في "سير الفلسطينييوم األ" أمس في نظمت حركة حماس في صور اعتصاما في مخيم البص
خالله الالفتات المطالبة باإلفراج عن األسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب، بحضور ممثلين عن 

  .أحزاب لبنانية ومنظمات فلسطينية واللجان األهلية
قضية األسرى هي قضية «في لبنان جهاد طه كلمة، أكد فيها على أن » حماس«والقى عضو قيادة 

، مؤكداً على »فلسطيني، واإلفراج عنهم على رأس األولويات لدى حركة حماس والمقاومةاجماع وطني 
أبواب السجون الصهيونية ال تفتح باالستجداءات والمفاوضات، إنما تفتح بلغة المقاومة وأسر المزيد «أن 

  .»من الجنود الصهاينة
» اللجنة الدولية للصليب األحمر«ز اعتصاما أمام مرك» الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين«كما نفذت 

وسلم المعتصمون مذكرة إلى ممثل . في صور أمس، بمشاركة حشد من الفلسطينيين وفعاليات المنطقة
اإلسراع في إطالق سراح األسرى «اللجنة رياض دبوق، تناولت سلسلة من المطالب على رأسها 
معاملة المعتقلين كأسرى حرب، تنطبق والمعتقلين بحكم النظام اإلداري، وتحسين ظروف االعتقال و

عليهم معايير وأنظمة اتفاقية جنيف، وإرسال لجنة تحقيق دولية لمعاينة الظروف الإلنسانية التي يعيشها 
وكذلك التعامل مع المسؤولين الصهاينة كمجرمي حرب ينبغي إحالتهم إلى المحاكم الدولية . األسرى
  .»المختصة

ـّم تحالف القو ى الفلسطينّية واللجان الشعبّية في منطقة البقاع اعتصاما أمام مكتب وفي بعلبك، نظ
ووّجه المعتصمون مذكرة إلى األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون، . في مخيم الجليل» األونروا«

واللجنة الدولية للصليب األحمر، تالها المسؤول السياسي لحركة حماس في البقاع بسام خلف، أشار فيها 
استمرار عمليات الخطف واالعتقال ألبناء الشعب الفلسطيني، في ظل صمت المجتمع الدولي الذي «إلى 

  .»أقام الدنيا ولم يقعدها عند أسر جندي إسرائيلي من أرض المعركة
  »القيادة العامة»

وفي مخيم نهر البارد، أطلقت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ـ القيادة العامة في الشمال، باكورة 
شاطاتها المتعلقة بالذكرى السادسة واألربعين النطالقتها، عبر مسيرة جماهيرية حاشدة، في وقت ن

بوشرت التحضيرات في مخيم البداوي لتنظيم مسيرة سيتخللها عرض عسكري كما درجت العادة في كل 
  .عام

  ١٦/٤/٢٠١١فير، بيروت، الس
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  "قيادة العامةال" و"التحريرحزب " البداوي بين مخيمإشكال في : لبنان .١٩

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ـ «حصل إشكال في مخيم البداوي أمس، بين عناصر من : البداوي
، كانوا يقومون بتوزيع منشورات للحزب، تدعو إلى »حزب التحرير«، وآخرين من »القيادة العامة

  .المشاركة في مظاهرة تضامنية مع الشعب السوري ضد النظام يوم الجمعة المقبل
وسط مخيم » مسجد القدس«يقومان عقب صالة الجمعة عند مدخل » حزب التحرير«وكان شابان من 

نصرة إلخواننا في سوريا، حيث يمارس نظام الطغيان صنوف «: البداوي، بتوزيع منشورات كتب عليها
لى المشاركة القتل والتعذيب واإلذالل، وانضماماً إلى مسيرة األمة الستعادة سلطانها المغصوب، ندعوكم إ

، وذلك بعد صالة يوم الجمعة المقبل في مدينة »في تظاهرة النصرة لثورة الشام من طرابلس الشام
عناصر القيادة العامة طلبوا من الشابين عدم توزيع المنشورات في «وبحسب المعلومات، فان . طرابلس

أوقفت اللجنة األمنية على المخيم، ألن المسيرة في طرابلس، وحصل تالسن وتدافع وتضارب باأليدي، 
  .»إثره أحد عناصر حزب التحرير

  ١٦/٤/٢٠١١السفير، بيروت، 
  
  نتنياهو تعهد قبل انتخابات الكنيست األخيرة بالتفاوض مع السلطة الفلسطينية: ويكيليكس .٢٠

، »يديعوت أحرونوت «ونشرتها صحيفة   » ويكيليكس«أظهرت وثيقة أميركية مسربة عبر موقع       : تل أبيب 
 نتنياهو كان قد تعهد أمام مسؤولين أميركيين قبل انتخابات الكنيست األخيـرة أنـه سـيجري                 أمس، أن 

مفاوضات مع السلطة الفلسطينية ولن يكرر ما وصفها بأخطائه في واليته األولى بتشكيل حكومة يمينيـة                
  .» وسط-يمين «وإنما حكومة 

 إلى لقاء بـين رئـيس المعارضـة،         ، وتتطرق ٢٠٠٨) تشرين الثاني ( نوفمبر   ٢٤والوثيقة مؤرخة يوم    
نتنياهو مع السفير األميركي، جيمس كانينغهام قبل شهرين ونصف الشهر من االنتخابـات، اسـتعرض               
نتنياهو خالله وضعه االنتخابي واحتماالت فوزه بصورة متفائلة، كما استعرض نياتـه الـسياسية بعـد                

إعـادة رسـم   «ن بمقدور نتـائج االنتخابـات   وادعى نتنياهو، حسب الوثيقة، أ    . انتخابه كرئيس للحكومة  
، متعهدا أمام السفير بأن ال يكرر األخطاء في فترة واليته األولى في عام            »الخريطة السياسية في إسرائيل   

مع حـزب   »  وسط -يمين  « حين رفض تشكيل حكومة مع حزب العمل، وأن هذه المرة سيشكل             ١٩٩٦
  .»كديما«

 ١٦/٤/٢٠١١الشرق األوسط، لندن، 
  
  في السودان باستهداف سيارة مدنية "ضمنياً"نتنياهو يعترف : يعوتيد .٢١

نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت اإلسرائيلي عن بنيامين نتنيـاهو ـ رئـيس    : )المصريون(محمد عطية
حكومة تل أبيب قوله ـ تصريحات قالت الصحيفة اإلسرائيلية أنها اعتراف من نتنياهو باستهداف الجيش  

دنية بالسودان منذ أكثر من اسبوع، وكانت تل أبيب قد رفضت التعليق بشكل رسمي              اإلسرائيلي لسيارة م  
  .على الحادث

وقالت يديعوت أنه الوقت الذي انتشرت فيه التقارير اإلعالمية األجنبية عن مهاجمة الجيش اإلسـرائيلي               
بيب في كلمتـه    نشطاء اإلرهاب بالسودان اعترف بنيامين نتنياهو رئيس حكومة تل أبيب بضلوع تل أ            "ـل

نحن نقوم بالكثير من العمل لكن ليس كل ما يعرف يقال، تـل             " بمناسبة عيد الفصح اليهودي أمس بقوله       
  أبيب ال تقوم فقط بالرد على األرهاب وإنما تقوم بإجهاضه ومنع اعدائنا من التسلح ـ في إشارة لحركة   
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رهاب هو عامين من الهدوء الغير مسبوق حماس ـ مضيفا أن نتيجة ما تبذله إسرائيل من جهود لمنع اإل 
  . ٢٠٠٩بعد عملية الرصاص المصهور في يناير 

  ١٦/٤/٢٠١١، المصريون، القاهرة
 
   تزيد تسليح المستوطنين"إسرائيل: "هآرتس .٢٢

قررت وزارة األمن الداخلي اإلسرائيلية فـي ختـام مـداوالت           : والوكاالت» البيان «-األراضي المحتلة 
 في إجراءات إصدار تراخيص حمل السالح للمـستوطنين ولـسكان البلـدات             جرت مؤخرا منح أفضلية   

وذكـرت صـحيفة    . اإلسرائيلية المحاذية للخط األخضر، والقريبة من بلدات فلسطينية بالضفة الغربيـة          
االسرائيلية في عددها الصادر أمس، أنه عقدت خالل األسابيع الماضية سلـسلة اجتماعـات              » هآرتس«

 الشرطة والحرس المدني ووزارة األمن الداخلي المسؤولة عن مـنح المـواطنين             بمشاركة مندوبين عن  
 ١٨٠وتشير المعطيات إلى أنه يوجد في إسـرائيل          .تراخيص حمل السالح، بهدف وضع معايير لحمله      

  . آالف من المستوطنين١٠ألف شخص بحوزتهم رخصة حمل سالح بينهم 
  ١٦/٤/٢٠١١، البيان، دبي

 
   مليار دوالر مساعدات عسكرية أميركية ول على عشرينتسعى للحص" إسرائيل" .٢٣

قال وزير الحرب اإلسرائيلي إيهود باراك إن إسرائيل تسعى للحصول على معدات عـسكرية أميركيـة                
إن قضية التفـوق    «: وأضاف باراك في تصريحات صحافية     . مليار دوالر أميركي   ٢٠تصل قيمتها حتى    

تزداد أهميتها الجوهرية بالنسبة لنا، وأنا أعتقد أنهـا تـصبح           النووي العسكري اإلسرائيلي على العرب      
 مليـار دوالر أميركـي   ٢٠وقد يكون من الحكمة اسـتثمار   .كذلك أكثر أهمية بالنسبة للجانب األميركي    

  .أخرى لتحقيق المزيد من الدعم لتطوير إسرائيل على امتداد الجيل المقبل أو نحو ذلك
مسؤولة، ويمكن أن تصبح عامل استقرار فـي المنطقـة التـي تـشهد              ففي اعتقادنا أن إسرائيل قوية و     

  .»اضطرابات واضحة
عن مسؤولين لم تحدد هويتهم بوزارة الحرب اإلسرائيلية قـولهم إن           » جينز ديفنس ويكلي  «ونقلت مجلة   

  .إسرائيل
 مليارات  ٣باإلضافة إلى تلقيها معونة خارجية سنوية منتظمة من الواليات المتحدة، تسعى للحصول على              

 مليـار دوالر عبـر   ٣٠دوالر من واشنطن بحلول نهاية العام الجاري كجزء من رزمة مساعدات بقيمة           
  .٢٠١٧ سنوات تنتهي في عام ١٠

  ١٦/٤/٢٠١١، البيان، دبي
  
   بالمئة من ميزانيتها على االمن والصناعات العسكرّية ٣٠ تصرف  تل أبيب:"إسرائيلبنك " .٢٤

االقتـصادية االسـرائيلية التابعـة      ' ذي مـاركر  'ل تقرير نشرته صحيفة     قا: ـ زهير اندراوس   الناصرة
ان قادة الصناعات العسكرية االسرائيلية يتخوفون من تراجـع ملحـوظ وكبيـر فـي               ' هآرتس'لصحيفة  

الصادرات العسكرية الى العالم، وهذا على ضوء االزمة االقتصادية العالمية، وايضا بـسبب منافـسات               
  .جديدة

، حذّر تقرير رسمي صادر عن بنك اسرائيل المركزي من ان ميزانيـة وزارة الـدفاع                 من جهة اخرى  
االسرائيلية تزداد بشكل سنوي بعد ان تقر الميزانية االساسية في الكنيـست، بطـرق غيـر مباشـرة،                  

. وقال تقرير البنك المركزي   . وبمليارات الدوالرات، وهذه ظاهرة تسري ايضا في سنوات الهدوء االمني         
 الجدول الذي تضمنه التقرير، فان الزيادة كانت في السنوات التسع االخيـرة ولـيس فقـط فـي                   وحسب

 مليارات دوالر، علما ان     ٨السنوات الست، وبلغ مجموعة الزيادة وفق سعر صرف الدوالر الحالي نحو            
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مريكية السنوية   مليارات دوالر، وهذا ال يشمل المساعدة اال       ١٥الموازنة العامة لوزارة الدفاع تبلغ قرابة       
وتبقى هذه الموازنة المباشرة، اال ان بند االمن واالحتالل واالستيطان ينتشر           . بقيمة ثالثة مليارات دوالر   

في الغالبية الساحقة من ميزانيات الوزارات، وبحسب ابحاث علمية فـان حـصة الحـرب واالحـتالل                 
 موازنة عامة بلغت العام الحالي قرابـة         بالمئة، من اصل   ٣٠واالستيطان من الموازنة العامة تفوق نسبة       

  .   مليار دوالر٩٧
  ١٦/٤/٢٠١١، القدس العربي، لندن

  
  "أمالك الغائبين"مخططات إسرائيلية لتجريد الفلسطينيين من ممتلكاتهم في القدس عبر قانون  .٢٥

كشف خبير األراضي والعقارات المحامي مهند جبارة عن مخططات :  يوسف الشايب–رام اهللا 
يلية لتجريد الفلسطينيين من عقاراتهم وأمالكهم في القدس من خالل استعمال وتفعيل ما يسمى إسرائ

 وفرضه على أمالك أهل الضفة الغربية في القدس، وذلك على الرغم من "أمالك الغائبين"بقانون 
ثل هذه توصيات المستشارين القضائيين السابقين للحكومة اإلسرائيلية بعدم تفعيل هذا القانون على م

 وعلى الرغم من قرار المحكمة المركزية في القدس الصادر في ملف عائلتي الدقاق ،العقارات في القدس
 على مثل والدجاني والذي بموجبه أقرت هيئة المحكمة بعدم إمكانية استعمال قانون أمالك الغائبين أصالً

  .هذه العقارات
  ١٦/٤/٢٠١١الغد، عّمان، 

  
   اإلسالم أحكام عن خروجاً في غزةالمتضامن اإليطالي ى في قتلرابطة علماء المسلمين تر .٢٦

  واضحاًعدت رابطة علماء فلسطين جريمة قتل المتضامن اإليطالي فيتوريو أريغوني خروجاً: غزة
 . عن أحكام اإلسالم، مؤكدة أنها تحمل معها نوايا خبيثة في اإلضرار بمصالح الشعب الفلسطينيوسافراً

إن هذه الجريمة تريد اإلضرار بالحكومة : "نسخة عنه الجمعة" صفا"يان لها تلقت وقالت الرابطة في ب
الفلسطينية الشرعية في غزة واالنسجام التام مع ما يروجه الغرب عن اإلسالم على أنه دين القتل 

وأوضحت  ".واإلجرام زورا وافتراء وبهتانا، مما يدعم ويقوي شكيمة العدو ويزيد أنصاره والداعمين له
 لم يقل أن اختالف الديانات يبيح قتل اآلخر أو  أو حديثاً من علماء المسلمين سواء قديماًالرابطة أن أحداً

من فعل ذلك فإنه مجرم معتد على دينه ويسيء إلى المسلمين : "وقالت . أو تعذيبه بغير حقاحتجازه
  ".ويعطي صورة ملوثة ومشوهه عن اإلسالم السمح الجميل

  ١٥/٤/٢٠١١، )فاص(لفلسطينية  االصحافةوكالة 
  
  قتل المتضامن اإليطالي جريمة وانحراف :وزير األوقاف في غزة .٢٧

 وجه كثير من الدعاة وعلماء الدين اإلسالمي بفلسطين وخارجها موجة عارمة من اإلدانات لجريمة :غزة
 المسالمين، الذين قتل المتضامن اإليطالي فيتوري اريغوني، مؤكدين أن اإلسالم حرم بشدة االعتداء على

فقد استنكر البروفيسور صالح الرقب، وزير األوقاف والشؤون الدينية  .يعيشون في ديار األمة المسلمة
  .بغزة، بشدة قتل المتضامن االيطالي، وأكد أن قتله جريمة، وانحراف

  ١٥/٤/٢٠١١، المركز الفلسطيني لإلعالم
  
   في غزة اإليطاليقتل المتضامنتدين نقابة الصحافيين الفلسطينيين  .٢٨

أدانت نقابة الصحافيين الفلسطينيين بشدة جريمة اختطاف :  أشرف الهور ووليد عوض- رام اهللا ،غزة
وقتل المتضامن االيطالي مع الشعب الفلسطيني فيتوري اريغوني، من قبل مجموعة من المسلحين في 

االيطالي إساءة خطيرة لنضال وترى نقابة الصحافيين أن جريمة قتل المتضامن الصحافي . مدينة غزة
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وكفاح الشعب الفلسطيني، وتتنافى مع أبسط األخالق وتقاليد وعادات الشعب الفلسطيني، الذي يناضل من 
    . أجل الحرية واالستقالل واالنعتاق من نير االحتالل الغاشم

  ١٦/٤/٢٠١١القدس العربي، لندن، 
  
  يد من جريمة اغتيال المتضامن اإليطالياالحتالل هو المستف: المنتدى الفلسطيني البريطاني .٢٩

استنكر المنتدى الفلسطيني في بريطانيا جريمة اغتيال المتضامن اإليطالي في قطاع غزة، فيتوري 
أريغوني، وأكد أن الجريمة البشعة التي ارتكبتها األيدي اآلثمة على أرض غزة الطاهرة بعيدة كل البعد 

 للمتضامنين الدوليين جهودهم المتواصلة لدعم قضيتنا العادلة الياًعن أخالق شعبنا الفلسطيني الذي يقدر ع
وقال زاهر بيراوي، المتحدث باسم المنتدى  .وخاصة قضية الحصار الظالم على أهلنا في القطاع

الفلسطيني في بريطانيا، أن المستفيد الوحيد من هذه الجريمة هو االحتالل اإلسرائيلي الذي يكرر قادته  
 بعد يوم بمنع حركة التضامن الدولية من االستمرار في محاوالتها لكسر الحصار الظالم اًالتهديد يوم

  .وغير القانوني على مليون ونصف المليون من الفلسطينيين في قطاع غزة
  ١٥/٤/٢٠١١، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  الجماعات السلفية بغزة تعلن براءتها من قتل المتضامن االيطالي .٣٠

، ١٥/٤ أعلن الشيخ إياد الشامي، أحد منظري السلفية في قطاع غزة يوم الجمعة: ترب ووكاال٤٨عـ
وقال الشيخ الشامي إن هذا  .عن براءة الجماعات السلفية من قتل المتضامن االيطالي فيتوري أريغوني

اء أجمعوا  أن الجماعات السلفية والعلم، مؤكداًالعمل ال عالقة لنا به، كونه ال عالقة له باإلسالم أصالً
على عدم جواز قتل هذا الرجل أو قتل المستأمن، وأضاف أن هذا العمل ليس بعمل سلفي، و ال يجوز 

إنه بإمكان أي حكومة، أو دولة بالعالم، عمل مثل هذا الشريط : "وتابع .االعتداء على هؤالء المتضامنين
  . موقف تجاه هذا العمل، وأكد أن الجماعة السلفية ستجتمع في القطاع اليوم إلصدار"المصور

وقالت في بيان وزع على ، ، صلتها بقتل أريغوني"بيت المقدس"كما نفت جماعة التوحيد والجهاد 
رغم أننا في جماعة التوحيد والجهاد لم يكن لنا أي صلة بعملية االختطاف، إال " :منتدياتها عبر االنترنت

  ".نتهجها الحكومة المقالة ضد الّسلفيينأننا نؤكد أن ما حدث هو نتاج طبيعي للسياسة التي ت
  ١٥/٤/٢٠١١، ٤٨موقع عرب 

  
   فلسطينيين واعتقال متضامنين فرنسيين في مسيرات ضد الجدارثالثةإصابة  .٣١

أصيب ثالثة فلسطينيين بجروح بينهم عضو اللجنة المركزية لحركة فتح : عبدالرحيم حسين، وكاالت
جة استنشاقهم للغاز المسيل للدموع جراء المواجهات التي عباس زكي والعشرات بحاالت اختناق شديد نتي

جرت في قرية بلعين بالقرب من رام اهللا والتي شارك فيها نشطاء سالم ومتضامنون أجانب بعد أن 
  .قمعت قوات االحتالل اإلسرائيلي المسيرة األسبوعية المناهضة للجدار واالستيطان بالقرية

حم اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي أمس متضامنين فرنسيين في وفي قرية المعصرة بالقرب من بيت ل
  . المسيرة األسبوعية المنددة بجدار الضم العنصري والتوسع االستيطان

كما اندلعت مواجهات عنيفة بين األهالي المقدسيين وقوات االحتالل اإلسرائيلي بعد صالة الجمعة بخيمة 
 األقصى المبارك أمس وامتدت إلى مناطق بئر أيوب وعين االعتصام بحي البستان ببلدة سلوان جنوب
وألقت قوات االحتالل اإلسرائيلي عشرات القنابل الغازية . اللوزة ووادي الربابة والى حي بطن الهوى

السامة على منازل الفلسطينيين في سلوان وبشكل عشوائي باإلضافة إلى القنابل الصوتية الحارقة 
  .ان ملثمون جنود االحتالل وآلياتهم بالحجارة والزجاجات الفارغةوالرصاص الحي فيما رشق شب

  ١٦/٤/٢٠١١االتحاد، أبو ظبي، 
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   جندي محتل وابني مناضل حريةطشالي: والدة أسير .٣٢

عممت والدة أسير من فلسطينيي الداخل صرختها، أمس، ناشدت فيها الجهات المعنية : القدس المحتلة
ة في ما يتعلق بأي صفقة تبادل محتملة إلطالق الجندي اإلسرائيلي بعدم الرضوخ لإلمالءات اإلسرائيلي

 ـ، وذلك بعدما أشيع بأن حركة حماس كانت تميل لقبول استثناء أسرى القدس ومناطق الطغلعاد شالي
 وقالت الحاجة أم محمد برغال والدة األسير مخلص برغال من مدينة اللد المحكوم بالمؤبد إن نجلها ،٤٨

 عاماً، وناشدت القادة الفلسطينيين الثبات ٢٦قبع في سجون االحتالل منذ ما يزيد على مخلص برغال ي
وذكرت الفرق بين ابنها وزمالئه المناضلين  .على موقفهم وعدم التنازل عن مطالبهم بخصوص الصفقة

جه  لم يخطف من سريره ولم يستدرج بحيله ولكنه أسر وهو يقتل ويوشاليطإن "وبين جندي محتل قائلة 
  ."سالحه نحو شعب أعزل فهل يعقل أن يحرر ويبقى أبناؤنا في السجون؟

  ١٦/٤/٢٠١١الخليج، الشارقة، 
  
  إحياء ذكرى يوم األسير الفلسطيني في بيروت .٣٣

 "هيئة ممثلي األسرى والمعتقلين" نظمت اإلسرائيليتضامناً مع األسرى والمعتقلين في سجون االحتالل 
فصائل "هيئة عطا اهللا حمود اللقاءاً تضامنياً في نقابة الصحافة اللبنانية في بيروت أمس، ودعا ممثل 

المقاومة الفلسطينية كافة إلى رّص الصفوف، وتوحيد الجهود لمواجهة غطرسة المحتل، وإرغامه على 
  ." بكافة الوسائلاالحتاللاإلفراج عن أسرانا البواسل في سجون 

  ١٦/٤/٢٠١١ت، فير، بيروالس
  
  مايو/  أيار١ البارد أمام اللبنانيين في  مخيم نهرفتح معابر .٣٤

 أصدرت اللجنة الشعبية في مخيم نهر البارد بياناً أمس، أشارت فيه إلى ):شمال لبنان (الباردمخيم نهر 
وطيداً أنه بعد الجهود المتواصلة مع األخوة في قيادة الجيش اللبناني، لمعالجة القضايا العالقة، وت"

للعالقات األخوية بين الشعبين الشقيقين اللبناني والفلسطيني، ومن أجل إعادة االعتبار للعجلة التجارية 
للمخيم، جرى االتفاق على السماح لألخوة اللبنانيين بالدخول إلى المخيم من كافة المداخل الخمسة 

.  المقبلمايو/ تداء من األول من أيار، وذلك اب)العبدة، والبيادر، والمحمرة، وطريق شاكر، وتلة الست(
استكمال تلك الخطوة اإليجابية، عبر السماح ألبناء شعبنا بالدخول إلى المخيم أسوة "ودعا البيان إلى 

  ."بإخوتهم اللبنانيين من دون تصاريح
  ١٦/٤/٢٠١١فير، بيروت، الس

  
  بيروت وعمانو رام اهللا في اليوم "تيد أكس رام اهللا"مؤتمر انطالق  .٣٥

 الذي يعقد، "تيد أكس رام اهللا"عند التاسعة والنصف من صباح اليوم، تبدأ أعمال مؤتمر : ينة برجاويز
وكان من المفترض أن . رام اهللا، وبيروت، وعمان: للمرة األولى، في ثالث مدن في وقت واحد، هي

عدد كبير من أبنائها تنحصر فعالياته في رام اهللا، إال أن احتالل الجيش اإلسرائيلي للمدينة صّعب على 
ويهدف المؤتمر إلى عرض قصص ملهمة عن فلسطين، فيوفّر  .الدخول إليها، للمشاركة في المؤتمر

لتلبية هذا الغرض، مساحة ألي شخص يود مشاركة أفكاره مع اآلخرين، في مجاالت مختلفة كالعلوم، 
  . إيجابية عن الحياة في فلسطينواآلداب، والتربية، والتكنولوجيا، والتصميم، للمساهمة في خلق نظرة

  ١٦/٤/٢٠١١فير، بيروت، الس
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  مشاريع فلسطينية للحد من الفقر .٣٦
 أحمد الكرد أن في قطاع غزةأكد وزير العمل والشؤون االجتماعية في الحكومة : براهيم إ ماهر–غزة 

العاطلين عن الحكومة تعمل على التخفيف من معاناة كثير من األسر، وتحسين ظروف العمال والفقراء 
العمل، وذلك من خالل برامج ترعاها الحكومة بالتنسيق مع المؤسسات الدولية والمانحة وهيئات المجتمع 

 ألف أسرة في ٤٠ تستفيد منه ما يقارب "برنامج الحماية االجتماعية"وأشار أن من تلك البرامج  .المحلي
وينفذ هذا  .د األوروبي والبنك الدوليقطاع غزة وما يعادلها في الضفة الغربية، بتمويل من االتحا

 :وأهم البرامج التي تنفذها الوزارة ضمن خطة عامة وهي .٢٠١١المشروع منذ بداية العام الحالي 
 .المساعدات المالية، وبرنامج المساعدات العينية، وبرنامج المشاريع الصغيرة، وبرنامج التشغيل المؤقت

  .  ألف فرد٩٢برنامج المساعدات العينية بمعدل  من فيدستست ألف أسرة ٢١وأشار الوزير إلى أن 
  ١٦/٤/٢٠١١، البيان، دبي

  
  أبرز المشاريع في خطة التنمية الفلسطينية للسنوات الثالث المقبلة .٣٧

تخطط السلطة الفلسطينية لتنفيذ سلسلة من المشاريع اإلستراتيجية في األراضي الفلسطينية خالل : رام اهللا
لة بما في ذلك إعادة ترميم مطار غزة الدولي، والشروع في إقامة مطار فلسطين السنوات الثالث المقب

الدولي في محافظة القدس، وإقامة رابط جغرافي بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وبناء ميناء في غزة، 
فضال عن ربط نظام الشوارع القائم في األراضي الفلسطينية بشبكة الشوارع اإلقليمية، إضافة للشروع 

   .في إقامة شبكة قطار وطنية
 في خطة التنمية  مليون دوالر، وقد وردت تفصيال٢٥٥ًوتصل تكلفة هذه المشاريع إلى ما يزيد على 

 على على نسخة منها، وقد جرى توزيعها فعالً" األيام"، التي حصلت ٢٠١٣-٢٠١١الفلسطينية للسنوات 
 لدعم الدولة ٢ية بتمويلها في مؤتمر باريس يعلنوا عن التزامات مالأنالمانحين الدوليين المقرر 

  .باريس المقبل في يونيو/ الفلسطينية المقرر عقده في شهر حزيران
وهذه المشاريع هي جزء من سلسلة واسعة من المشاريع التي تطلب السلطة الفلسطينية تمويلها للسنوات 

ة القطاعات الفلسطينية في شرقي  مليارات دوالر، من بينها خط٥الثالث المقبلة بقيمة تصل إلى قرابة 
   . مليون دوالر للسنوات الثالث٤٢٨القدس التي تصل تكلفتها إلى 

  ١٦/٤/٢٠١١ رام اهللا، األيام،
  
  مساعٍ شعبية أردنية لتوجيه مسيرة إلى الحدود الفلسطينية بالتزامن مع ذكرى النكبة .٣٨

في األردن أنها تستعد لتنفيذ عـدة       " سطينيةاللجنة الشعبية إلحياء ذكرى النكبة العربية الفل      "أعلنت  : عمان
  .القادم) مايو(فعاليات بمناسبة الذكرى الرابعة والستين للنكبة في أيار 

المركـز  "وصل  ) ٤-١٥(وقال المهندس توفيق أبو ارشيد، المتحدث باسم اللجنة في تصريح له الجمعة             
سبوع أو أكثر بالتعاون بين اللجنـة       هناك عدة فعاليات سوف تجرى على مدى أ       "إن  ": الفلسطيني لإلعالم 

الشعبية والنقابات المهنية واألحزاب السياسية واللجنة التنسيقية العليا للجان حق العودة في شـهر أيـار                
  ".القادم

ثمة استعدادات لتنفيذ اعتصام جماهيري كبير أمام مقر األمم المتحدة وإقامة ملتقى جمـاهير              "وأضاف أن   
ة جماهيرية كبيرة إلى الحدود الفلسطينية  للتأكيد على حق الالجئين في العودة             أيًضا ودراسة توجيه مسير   

  .إلى بالدهم و ديارهم
ودعت اللجنة الشعبية األردنيين عموًما، والالجئين الفلسطينيين في األردن خـصوًصا، إلـى المـشاركة               

  .الواسعة في هذه الفعاليات
 ١٦/٤/٢٠١١، المركز الفلسطيني لإلعالم
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  سندمر القرى التي ستنطلق منها صواريخ:  قائداً لحزب اهللا١٥٠ تحذر "لاسرائي" .٣٩

 ١٥٠وجه مصدر أمني بارز في القيادة الشمالية للجيش االسرائيلي تحذيراً الى            :  أمال شحادة  -الناصرة  
 قرية جنوب لبنان، بأنه في حـال        ١٥٠قال انهم يقودون قوات الحزب في       » حزب اهللا «قائداً ميدانياً في    

سيكون الرد قاسياً عليهم وعلـى      « من داخل البيوت في هذه القرى،        "اسرائيل"ق اي صاروخ باتجاه     اطال
  .»المنطقة التي يطلق منها الصاروخ

الجيش االسرائيلي يرفع مسؤوليته عن اي ضرر يحدث للسكان المدنيين في تلك القرى             «: وقال المصدر 
  .»اً بشرية لحماية اهدافه الحربيةالنهم يجب اال يسمحوا لحزب اهللا باستخدامهم دروع

 قرية في الجنوب اللبناني خاضعة لسيطرة تامة لحزب اهللا حّولهـا            ١٥٠«ويدعي الجيش االسرائيلي ان     
الى معسكر كبير له وجعل كل قرية منها منطقة عسكرية لحزبه وكل قرية لها قائد ومعداتـه العـسكرية           

  .»لدات في الجليل، تماماً كأنه جيشوالقتالية ونصب بطاريات صواريخ موجهة نحو الب
. الهدوء الذي تشهده المنطقة هش ويمكن ان ينفجر في كل لحظة          «: وأضاف المصدر بعد تهديده المباشر    

من جهتنا نحن في اسرائيل ال نريد الحرب بحرب ولكننا لن نسكت امام اطالق اي صاروخ يهدد امـن                   
هللا منتشرة بين السكان المدنيين ومعسكراتها تحـت        سكاننا، ومن اآلن نحذر من خطر ابقاء قوات حزب ا         

  .»االرض وفوقها
 ١٦/٤/٢٠١١، الحياة، لندن

 
  ا راسخاقضية فلسطين تمثل لنا عقيدة ثابتة وعمق:  الخوان مصرالعامالمرشد  .٤٠

قضية فلسطين تمثل لنا عقيدة ثابتـة       "قال المرشد العام لإلخوان المسلمين الدكتور محمد بديع إن          : القاهرة
مقاً راسخاً ال يمكننا أن نحيد عنه، وهي قضية محورية لكل العرب والمسلمين، ويخطئ من يظـن أن        وع

  ".الشعوب ستنساها وهي في طريقها  لنيل الحرية الحقيقية
وأن الشعب  " كيان غاصب محتل وعنصري   "تدرك أن الصهاينة هي     " الثورة"وشدد بديع على أن شعوب      

الثورة "ج إلى كل أشكال الدعم والمساندة، داعيا أن تنطلق دبلوماسية           الفلسطيني شعب عربي مقاوم، يحتا    
من ثوابت ومصالح الشعب الفلسطيني أوال ومن عمق الرؤية الوطنية والعربية واإلسالمية تجاه القضية              "

الفلسطينية وينبغي التصدي الحازم ألي تصعيد صهيوني ضد أهلنا وإخواننا في فلسطين الحبيبـة، حـب                
  .تعبيره

وصف بديع مواصلة االحتالل اإلسرائيلي تصعيد هجماته العسكرية الشرسة والظالمة ضد الفلـسطينيين    و
، وسط انشغال الشارع العربـي      "تحد سافر ومعتاد لكل المواثيق واألعراف الدولية      "داخل قطاع غزة بأنه     

  . عن قضية فلسطين وأهلها، حسب تقديره
طادون في الماء العكر ويستغلون وضـع الـشعوب العربيـة           إن الصهاينة اآلن يص   "وقال المرشد العام    

   .الراهنة والمنشغلة بأوضاعها الداخلية ومقاومة األنظمة االستبدادية، ولكن الشعوب سوف تظل يقظة
 كان   والخارجي لم نكن نستطيع مقاومة الصهاينة والتصدي لهم، ألن الفساد الداخلي         "وشدد بديع على أنه     

 .قد بلغ مداه
 ١٥/٤/٢٠١١ ،قدس برس

  
  وحماس" إسرائيل" بين  الستئناف التهدئة في غزةتدعوروسيا  .٤١

 وفصائل المقاومة في قطـاع غـزة إلـى          "إسرائيل"دعت الخارجية الروسية على لسان أحد دبلوماسييها        
وقال نائب الممثل الرسمي لوزارة الخارجية      . استئناف التهدئة في المنطقة كخطوة أولى الستقرار الوضع       
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إن الهدف العاجل اليوم هو استئناف التهدئة في قطـاع غـزة السـتقرار              : " اليكسي سازونوف  الروسية
  ". تعريض حياة المدنيين اإلسرائيليين والفلسطينيين للخطر غير مقبول ويجب وقفه"، مؤكًدا أن "الوضع

، أن روسيا عبرت مراًرا عن قلقها إزاء        ٢٠١١-٤-١٥وأوضح سازونوف في تصريح صحفي، الجمعة       
، أو  )إسـرائيل (، سواء بالنسبة إلطالق الصواريخ من القطاع الساحلي المحاصر باتجـاه            "أحداث العنف "

ولفت النظر إلى عدم تقـديم جامعـة الـدول          . بالنسبة للغارات اإلسرائيلية على أهداف متفرقة من غزة       
ـ               ر مـن قبـل     العربية لمجلس األمن الدولي أي اقتراح إلنشاء منطقة حظر جوي فوق القطـاع المحاص

  .٢٠٠٧منذ عام ) إسرائيل(
١٦/٤/٢٠١١، موقع فلسطين أون الين  

  
   ماليين دوالر لمواصلة تطوير منظومة القبة الحديدية اإلسرائيلية٢٠٥ تدفع واشنطن .٤٢

صادق مجلس النواب األميركي، الليلة، على مشروع الميزانية األميركية للعام المـالي القـادم               :واشنطن
 ماليين دوالر لمواصلة تطوير منظومة القبة الحديدية اإلسرائيلية الـصنع           ٢٠٥والذي يشمل أيضا رصد     

  . العتراض القذائف الصاروخية
 إسرائيلية مشتركة في    -وتشمل الميزانية األمريكية الجديدة أيضا رصد اعتمادات لتنفيذ مشاريع أميركية           

  . مجال إنتاج نماذج جديدة للصاروخ من نوع حيتس العتراض الصواريخ
١٦/٤/٢٠١١، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية   

  
  وروبي مصدومون بعد مقتل اريغوني والمتضامنون باقون في غزةيطاليا واالتحاد األإ .٤٣

لناشـط  " هولها الكبير اثر القتـل الوحـشي      "عربت وزارة الخارجية االيطالية عن      أ:  وكاالت -عواصم  
مذكرة بان الناشط كان    " اصدق تعازيها الى عائلته   "السالم والصحافي االيطالي فيتوريو اريغوني وقدمت       

  .موجودا في غزة منذ فترة طويلة ليشهد على وضع الفلسطينيين في القطاع
جانب وخاصة االيطاليين عبـر     مس نزوحاً من األ   أن القطاع شهد    أفي غزة   " الحياة الجديدة "وقال مراسل   

  .ة القطاعمعبر بيت حانون بعد ان دعت دول اجنبية مواطنيها لمغادر
من جانبها، اكدت متضامنة ايطالية ان المتضامنين يرفضون مغادرة القطاع، وانهـم سـيبقون لمـساندة                

  .الشعب الفلسطيني
 أدانت المفوضة العليا للعالقات الخارجية باالتحاد األوروبي كاترين اشـتون، جريمـة خطـف               إلى ذلك 

  .، "فيتوريو أريغوني"واغتيال المواطن اإليطالي 
إن هذه الجريمة مدانة بكل العبـارات       " آشتون في بيان أصدرته مفوضية االتحاد األوروبي، امس،          وقالت

 ".والمعاني، ال سيما أن أريغوني كان يعمل على مساعدة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ سـنوات                
ائه، ودعت الجميع في قطاع غزة، لوقف هذا العنف، معربة أصدق تعازيها لعائلـة أريغـوني وأصـدق                

الناس الذين كانوا مقـربين منـه   "وقالت ماريا ايلينا ديليا صديقة للمتضامن اريغوني عبر الهاتف      .لوفاته
نريد االستمرار في االهتمام في القضايا التي دافع عنهـا          "وقالت ديليا    ".مصدومون ويشعرون بألم كبير   

  ".التهيصال رسإسنستمر في . نسانية للفلسطينيينفيتوريو مثل الحقوق اإل
١٦/٤/٢٠١١، الحياة الجديدة، رام اهللا  

  
  قتل اريغوني محاولة فاشلة لوقف التضامن الدولي مع غزة: األوروبيةالحملة  .٤٤

بشدة بجريمة اختطاف وقتل المتضامن اإليطالي      " الحملة األوروبية لرفع الحصار عن غزة     "نددت   :روما
مالحقـة  "ع غزة، مشددة علـى ضـرورة        في قطا " مشبوهة"فيتوريو أريغوني على يد مجموعة مسلحة       

  ".مرتكبي هذه الجريمة وإنزال أقسى العقوبات بحقهم
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، تلقـت   )١٥/٤(وقال محمد حنون، العضو في الحملة األوروبية في تصريح صحفي له اليوم الجمعـة               
إن الجريمة التي ارتكبها أناس، ال يعنيهم الشعب الفلسطيني المحاصر وال مـا             : "نسخة عنه " قدس برس "

يعانيه من عدوان وحصار متواصل من قبل االحتالل اإلسرائيلي، أقدموا على فعلـتهم البـشعة بـدافع                 
خارجي، كما يبدو، إذ ال يوجد أي سبب لقتل متضامن دولي مع الشعب الفلسطيني خاطر بحياته من أجل                  

  ".أن يناضل إلنهاء الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة
سرائيل وراء عملية الخطف والقتل، أو عناصر يتبعون لها يدورون في فلكها،            ال نستبعد أن تكون إ    "وقال  

  ".٢أسطول الحرية "كرسالة تهديد وتأثير على قدوم المتضامنين في 
تـأتي فـي إطـار    " الجريمة البشعة "وشدد العضو في الحملة األوروبية لرفع الحصار عن غزة بأن هذه            

مي مع الشعب الفلسطيني، مؤكداً أن ذلك لن يثني المتـضامنين           لوقف التضامن العال  " المحاوالت الفاشلة "
  .من مواصلة مشوارهم حتى رفع الحصار

١٥/٤/٢٠١١قدس برس،   
  
  ريجوني  ألعلى رحلتهم القادمة إلى غزة تكريماً" كن إنسانا" اسم يطلق "٢ الحريةأسطول " .٤٥

على رحلتهم القادمة  ) Stay Humanكن إنسانا (  عن اطالق اسم ٢أعلن تحالف أسطول الحرية : لندن
، الذي طالما رددها خالل إبحاره قبـل        "فيتوريو اريجوني "إلى غزة تكريما للمتضامن اإليطالي الصحفي       

  .في غزة" مشبوهة"تعرضه لجريمة قتل بشعة من قبل جماعة 
ي عامـة   لقد فجعتنا الجريمة النكراء، كما فجعت عائلته والشعب الفلسطين        "وقال التحالف في بيان صحفي      

متهًما األشخاص الذين ارتكبوا جريمة     " وخاصة سكان قطاع غزة الذين عاش معهم ليال وأيام آمنا مطمئنا          
بعملهم األحمق تسببوا بضرر بالغ للقضية الفلسطينية بشكل عام و العمـل الـداعم للنـضال             "القتل بأنهم   

  ". الفلسطيني من أجل الحصول على الحرية والعدالة بشكل خاص
١٦/٤/٢٠١١، )صفا(الصحافة الفلسطينية وكالة   

  
   في مصر " المسلموناإلخوان"معهد واشنطن لسياسات الشرق األدنى يدعو إلى منع انتخاب  .٤٦

حثّ معهد واشنطن لسياسات الشرق األدنى، وهو المؤسـسة الفكريـة للـوبي             : محمد سعيد  -واشنطن  
ارسة الضغط على المجلس األعلى للقوات       اإلسرائيلي في واشنطن، الواليات المتحدة على مم       -اليهودي  

المسلحة الحاكم في مصر لثنيه عن إمرار قوانين انتخابية قد تسمح بوصول إسالميين إلى الحكـم فـي                   
  .مصر

وطالب مدير المعهد روبرت ساتلوف، في جلسة استماع عقدتها لجنة االستخبارات الفرعية عن اإلرهاب              
تزويده بمعلومات استخبارية   بركي األربعاء، الحكومة األميركية     ومكافحة التجّسس في مجلس النواب األمي     

عن تمويل خارجي لجميع الحركات اإلسالمية، بما فيها جماعة اإلخوان المـسلمين والحركـة الـسلفية                
  .والجماعة اإلسالمية

وقد أعرب بعض أعضاء اللجنة عن قلقهم حيال ما يجري في المنطقة، خالل جلسة االستماع التي كانت                 
، بشأن وضع الحركات اإلسالمية، وخصوصاً جماعـة اإلخـوان المـسلمين         "اإلخوان المسلمون "بعنوان  

  . ودورها، وتأثيرها على ما يجري في المنطقة حالياً
١٦/٤/٢٠١١، خبار، بيروتاأل  

 
  بين الكُلفة والجدوى" القبة الحديدية"قراءة صهيونية في منظومة  .٤٧

في ضوء المواجهة العسكرية األخيـرة  : ليل المعلومات الصحفيةعن العبرية، ترجمة مركز دراسات وتح    
فـي التـصدي    " القبة الحديدية "مع حماس في قطاع غزة، اتضح حجم المهام الملقاة على عاتق منظومة             
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للصواريخ الفلسطينية، حيث من المتوقع أن تلتئم اللجنة الوزارية لشؤون التزود بالوسائل القتالية الحديثة              
ـ      برئاسة رئيس     ساعة القادمة للمصادقة على طلـب       ٢٤الحكومة العبرية، بنيامين نتنياهو، في غضون ال

ـ         بطاريات أخرى من المنظومة في ضوء مـا         ٤وزير الدفاع، ايهود باراك، بتزويد الجيش الصهيوني ب
  صـواريخ ٨الذي حققته هذه المنظومة نهاية األسبوع في اعتراض    " النجاح العملياتي الكبير  "وصف بأنه   

ـ        " غراد" ـ      ٤أطلقتها حماس، مع اإلشارة إلى أن كلفة التزود ب  ٢٢٠ بطاريات أخرى من المنظومة تقدر ب
للصناعات العـسكرية   " رفائيل"مليون دوالر، وعدت أمريكا بتحملها، وقد اتفقت وزارة الدفاع مع شركة            

  .على إنتاجها
  :ثناءات رسمية على أداء المنظومة العمالني

أكّد بأن تشغيل هذه المنظومة تكلّل بالنجـاح        : سان الجيش الصهيوني، يوآف مردخاي    الناطق الجديد بل   •
حتى اآلن، ملمحاً إلى أن هناك احتماالً بأن يشهد تشغيلها إخفاقات، ومبيناً بـأن الجـيش يـدرس هـذه                    

  .المنظومة من خالل تشغيلها عملياً
ـ أثنى على ما وصف   : رئيس الوزراء الصهيوني، بنايمين نتنياهو     • الـذي حققتـه    " األداء العمالنـي  "ه ب

المنظومة في اعتراض قذائف صاروخية أطلقت باتجاه األراضي الصهيونية من قطاع غزة، مؤكـداً أن               
واسـتطرد  . حققت انجازاً باهراً والفتاً في هذا المجال الدفاعي، تدّوي أصداؤه في العالم أجمع            " إسرائيل"

ال أنها تُشكّل ردا جزئياً، موضحاً بأن هناك حاجةً إلى إعطاء           بالقول بأنه ورغم مغزى نجاح المنظومة، إ      
  .رد هجومي ضد حماس، وليس دفاعياً فقط

التي حققتهـا المنظومـة،     " اإلنجازات الرائعة "أشاد بما وصفها    : وزير الدفاع الصهيوني، ايهود باراك     •
ـ  واعتبر باراك أن المنظوم   ، مؤكداً أن النقاش حول التزود بها قد حسم        مجاالً أكبـر   " إسرائيل"ة ستُتيح ل

للصناعات " نجاح غير عادي  "للمناورة على الساحتين العسكرية والسياسية، الفتاً إلى أن نجاح المنظومة           
العسكرية الصهيونية، ونظام الدفاع الجوي، وأنه متأكد بأن إنجازاتها ستضع حداً للجدل حـول الحاجـة                

  . لنظام اعتراضي متعدد الطبقات
، األمر الذي خلـق أجـواء مـن         "الهجوم الحديدي "وصفت المنظومة بأنها    : ل عسكرية صهيونية  محاف •

" إسـرائيل "االرتياح في وزارة الدفاع، كونها أثبتت قدرتها على تغيير قواعد اللعبة في الـصراع بـين                 
صهيونية وأوضحت بأن إنجاز المنظومة الجديدة مهم، كونه يعبر عن قدرات تقنية            ". حزب اهللا "وحماس و 

من الطراز األول، ويبرهن سالح الجو مرة أخرى على قدراته التنظيمية باستيعاب المنظومة، وجعلهـا               
، ما يعني   "المائل المسار "عملياتية، وفي كونها تعتبر عامالً نفسياً حيوياً لإلسرائيليين الذين يهددهم السالح            

  .ه على مجابهة الصعوبةأن تتابع النجاح سيسهم في شعورهم، بأمنه ومنعته، وقدرت
زعمت أن حماس سعت لتحقيق وقف إلطالق النار بعد أن          : أوساط عسكرية في قيادة المنطقة الجنوبية      •

، ولـيس   "غراد"قادرة على تدمير وابل من صواريخ       " القبة الحديدية "اتضح لها بشكل مفاجئ أن منظومة       
" غـراد " صواريخ   ٥أسقطت المنظومة   مجرد صاروخ واحد في كل عملية اعتراض، مدعيةً بأنهو حين           

، ومـن   "معلومـات خاطئـة   "أطلقت على عسقالن، أدركت حماس أنها تدير معركة عسكرية بناًء على            
  .األفضل لها التوقف فوراً

  من جهتها، أصدرت الجبهة الداخلية مجدداً تعليماتها الخاصة بإجراءات الحماية الواجب إتباعها لسكان             
ال تُوفر حماية كاملة، ويجـب مالزمـة األمـاكن          " القبة الحديدية "ت أن منظومة    ، وأكدّ "إسرائيل"جنوب  

  . دقائق١٠المحصنة بعد سماع الصفارات، أو دوي اإلنفجار بـ
  :خشية صهيونية من قيام حماس بحرب استنزاف اقتصادية للكيان بسببب تكاليف المنظومة المرتفعة

خالل " غراد" صواريخ   ٨لـ  " القبة الحديدية "ظومة  كشفت محافل عسكرية صهيونية أن كلفة اعتراض من       
 ألف  ٤٠ مليون دوالر، انطالقاً من أن الكلفة الحقيقية لكل اعتراض تبلغ            ١.١اليومين األخيرين قد بلغت       

دوالر، معربةً عن خشيتها من أن تُواظب حماس على إطالق بضع عشرات الصواريخ يوميـاً إلدخـال                 
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وأوضحت المحافل أن مـا يبـرر       . وإنهاهك ميزانيتها الدفاعية  " تصاديةحرب استنزاف اق  "في  " إسرائيل"
التخوف من قيام حماس بذلك هو أن ثمن تشغيل المنظومة، يعتبر باهظاً بالمقارنة مع ثمـن صـواريخ                  

  ".غراد"أو صواريخ " القسام"
مة مـن جانـب    في المقابل، رأت المحافل أن نجاح المنظومة يمكن أن يؤدي إلى التوصية بشراء المنظو             

بعض الدول التي تتعرض لتهديد الصواريخ، مما يمكنه أن يزيد حجم إنتـاج الـصواريخ والمنظومـات         
المرافقة، فيخفض ثمنها، وحسب المصادرقد يؤدي هذا النجاح إلى بيع هذه المنظومة لعشرة جيوش فـي                

  . العالم، بينها الجيش األمريكي والهندي والسنغافوري
طلب الرئيس الصهيوني، شيمعون بيـريس،      " باراك أوباما "د لبى الرئيس األمريكي     وفي السياق نفسه، فق   

، والتـي سيـستغرق     "القبـة " مليون دوالر لتصنيع منظومتين أخريين من        ٢٥٠لمنح الجيش الصهيوني    
  .محيطة بقطاع غزة من الصواريخ الفلسطينية" إسرائيلية" شهراً، وستكون لحماية مدن ٢٠بناؤهما 

  :قضية سياسية"دية ليست سوى القبة الحدي
في المقابل، يرى رئيس برنامج أبحاث الجبهة المدنية في معهد أبحاث األمن القومي الصهيوني، العميـد                

ثمنهاعاٍل جداً ، موضحاً بأنه ومن أجـل إنتـاج المظلـة            " القبة"احتياط مائير ألران، أن سلسلة إنجازات       
تية الوطنية والعسكرية الحيويـة مـع الموازنـة بينهـا،           الضرورية لحماية تجمعات السكان والبنى التح     

  . بطارية، وربما أكثر، ألن كلفة شرائها، واستعمالها باهظة جدا١٨ًفسيحتاج إلى 
قد أصبحت منذ زمن قضية سياسية، عالوة على أن وزير الدفاع يجهـد  " القبة الحديدية"واعتبر ألران أن   

 لكبار المسؤولين في الجيش، وسيصعب على الحكومـة أن          في تضخيم إسهامها قياساً بمقوالت منضبطة     
تصمد أمام الضغوط المتوقعة، وستجد نفسها منجرة إلى توسيع االستثمارات في المنظومة علـى نحـو                

  .بطيء جداً، وربما متأخر جداً
  القناة السابعة للمستوطنين

  ١١/٤/٢٠١١، ٢٢٢٦التقرير المعلوماتي، ملحق خاص 
  
  ري صديق كوري؟ تعدم فيتو"إسرائيل" .٤٨

  عماد الحديدي
نـصير  " فيتـوري اريغـوني   "م بمقتل المتضامن الشاب     ١٥/٤/٢٠١١فجعنا وأحرار العالم فجر الجمعة      

وأحد المتضامنين األوائل مع غزة والذي لم يترك وسيلة للتعبير عن وقوفه مع غـزة               ، الشعب الفلسطيني 
إال ) ب البحر، المهرجانات، المؤتمرات، اللقـاءات     الكلمة، التوثيق، التقارير، االعتصام، ركو    (إال وسلكها   

على ) األمريكية(وغزة حاضرة على لسانه، واشتد حبه لغزة ودفاعه عنها بعد مقتل رفيقته راشيل كوري               
  ).١٦/٣/٢٠٠٣(أيدي الجنود الصهاينة بعملية دهس إرهابية لجرافة االحتالل في مدينة رفح 

لذين شاركوا غزة محنتها العصيبة في العدوان الـصهيوني علـى           ويعد فيتوري من المتضامنين القالئل ا     
 والذي امتزج دمه بالدم الفلسطيني إثر إصابته أثناء الحرب، ورغم إصابته فلقد نقل              ٢٠٠٨/٢٠٠٩غزة  

ليفني صّرحت للعالم بأنه ال يوجد أزمة إنسانية في         :" بقلمه معاناة غزة عبر راديو غوريال اإليطالي قائال       
واضح بأّن اإلنكار أصبح موضة، الفلسطينيون متفقون مع ليفني على شيء واحـد، القاتـل               غّزة، من ال  

المتسلسل يفي بعمله للموساد، الحاجة الملحة اآلن هي وقف إطالق النار، حتى قبل تموين الغذاء، الجثث                
ليها ال تأكل، إنها فقط تخصب التربة، وعلى ما يبدو أن غزة لم تحصل على تربة خصبة كما حصلت ع                  

من الجثث المتحللة، ال بّد أن تغذي أشالء األطفال المتناثرة في المشارح إحساس الـذنب لـدى أولئـك                   
  ".الحياديين، لدى أولئك الذين كانوا من الممكن أن يفعلوا شيئاً

كمـا  ، لكن السؤال الملح لماذا يخطف ويقتل أثناء مغادرته غزة لزيارة أهله في ايطاليا ووالده المـريض               
  .ي بيان حركة التضامن الدولية يوم الخميس ؟ ولماذا قتل في هذا الوقت؟ ومن المستفيد من قتله ؟جاء ف
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كما تقول راشيل في    ، هذا الشاب هو من ضمن مجموعة راشيل كوري الذين تركوا حياة الترف والرقص            
 الوضـع، ال    يجب علينا أن نترك كل شيء آخر ونكرس حياتنا للتوصل إلى إنهاء هـذا             : "رسالة لوالدتها 

أظن أن هناك ما هو أشد إلحاحاً، أنا أرغب في التمكن من الرقص، وأن يكون لي أصدقاء ومحبون، وأن                   
  ....لكنني أريد قبل أي شيء آخر أن ينتهي هذا الوضع. أرسم قصصاً ألصدقائي

قيقـة  ما أشعر به يسمى عدم تصديق ورعب، خيبة أمل، أشعر باالنقباض من التفكير في أن هذه هي الح                 
األساسية في عالمنا وأننا جميعنا نساهم عملياً في ما يحدث، لم يكن هذا هو ما أردته عندما جئت إلى هذه                    

فانضموا إلى حركة التـضامن مـع       " الحياة، ليس هذا ما كان ينتظره الناس هنا عندما جاؤوا إلى الحياة؟           
فنال منهـا   ، الحقتهم باالعتقال واإلبعاد  العداء و ) إسرائيل(الشعوب المحتلة المقهورة المظلومة فناصبتهم      

) إسرائيل(فكمنت له   " ٢٠٠٨غزة حرة   "فيتوري ما نال ورغم ذلك أصر على المجيء لغزة فكانت سفينة            
حسب اعترافات  (وهاهي تحرك أحد مجموعاتها الكامنة المضللة فكرياً من خالل تجنيدها عبر اإلنترنت             

ع حداً لحياته لتوقف قلماً ولتخرس صوتاً ولتقتل روحا ولتغيب          لتض) مجموعات سابقة لألمن الوقائي سابقا    
جسدا طالما صدح بالكلمة الحقيقية أن فلسطين محتلة وغزة محاصرة ويجب وضع حدا لهـذا االحـتالل                 

  ...البغيض
وهذه المرة ليست مرمرة    ، مع مرمرة المعافية  " ٢أسطول الحرية   "اليوم على موعد مع     ) إسرائيل(كما أن   

 عشرات السفن ومئات المتضامنين قادمون عبر البحر في سرية بحرية وجسر بحري دولـي               وحدها بل 
اإلرهاب والعنف رأي الجهـات األمنيـة       (عاجزة حائرة   ) إسرائيل(األمر الذي تقف    ، لكسر حصار غزة  

أمامه ألن مرمره قد مرمرتها ولطخت صورتها، ولـيس أمـام           ) والعسكرية، أم السماح رأي قلة سياسية     
) إسـرائيل (إال السماح لهذا األسطول بالوصول إلى غزة وهذا ما أعلنته القناة العاشرة بـأن               ) ئيلإسرا(

ولكن عمليا تتوعد ركـاب األسـطول       ) إعالمياً(تدرس إمكانية السماح ألسطول الحرية بالوصول لغزة        
من أحد مـستفيد    بالمفاجآت المخيفة فكانت حادثة فيتوري البشعة لتخيفهم وتشردهم وتبعثر شملهم، فليس            

  . فهي رسائل بضربة واحدة ؟) إسرائيل(من خطف وقتل المتضامن اليساري فيتوري سوى 
ألسطول الحريـة   . ألصدقاء راشيل ارحلوا طواعية وعلى أرجلكم قبل أن ترحلوا عنوة وعلى ظهوركم؟           

  . ري؟سكانها أشرار يقتلون البشر فابتعدوا وإال ستالقون مصير فيتو" إرهابية وظالمية"غزة 
  . لغزة الحرب جوالت وجوالت عسكرية ونفسية وتشويهية وانتظروا المزيد؟

نقول لغزة يجب لفظ هؤالء اآلحاد الذين يريدون اإلساءة لغزة وصبرها ونضالها، ويجب تقديمهم للعدالة               
وإنزال أقصى درجات العقوبة بهم وعالنية أمام األشهاد، ويجب تقديم واجب العـزاء شخـصيا لـذوي                 

دور فيتوري في ايطاليا، بل يجب إقامة مراسيم جنازة رسمية لفيتوري وفتح خيمة تضامن وعـزاء،                المغ
وإطالق اسمه على أحد معالم غزة وفاء لنضاله ووقوفه وتضامنه مع الشعب الفلسطيني، كما يجب عقـد                 

زة سياسـياً   حلقات تثقيفية إعالمية لتبيان دور المتضامنين وأثرهم الواضح والمؤثر في تخفيف حصار غ            
  .؟) إسرائيل(واقتصادياً واجتماعيا، فهؤالء هم رسل السالم وال يغتالهم إال أعداء الرسل و السالم أمثال 
  ١٦/٤/٢٠١١، موقع فلسطين أون الين

  
  الخيارات الصعبة .٤٩

  نبيل عمرو
جـانبين،   اإلسرائيلي، دائرة الخيارات الحرجة بالنسبة لل      -دخل العمل السياسي، بشأن المسار الفلسطيني       

ولعل تأجيل اجتماع الرباعية الذي كان مقررا عقده في برلين وبضغط أميركي، يظهر حجم المأزق الذي                
  . أوروبيا كذلك- إسرائيليا بل تطور ليصبح أميركيا -لم يعد فلسطينيا 

 فـي   ولم يعد خافيا، دور اإلدارة األميركية في االندفاع المتسارع نحو هذا المأزق، من خالل استمرارها              
لمصلحة الالشيء السياسي الذي تجسده     » الشركاء في الرباعية  «معارضة التوجهات األوروبية والروسية     
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حكومة بنيامين نتنياهو، من خالل مواصلتها االستيطان من جهة، وإحجامها عـن تقـديم أي مبـادرات                 
  .مقنعة، تساعد اللجنة الرباعية على المضي قدما في عملها، وفق مشجعات معقولة

هذا المأزق، الذي انعكست مظاهره بعجز الرباعية حتى عن مجرد االجتماع، واالستماع إلـى أفكـار                و
شجع الحكومة اإلسرائيلية علـى     .. عامة من قبل األمم المتحدة، كما كان مقررا في اجتماع برلين الملغى           

ض الفلـسطينية   توسيع هامش المناورة لديها، بحيث أصبحت طليقة اليد في تنفيذ سياسـاتها علـى األر              
وخصوصا في القدس ومحيطها، إضافة إلى اطمئنانها المتجدد إلى أن الواليات المتحدة األميركيـة، لـن                
تتوانى عن استخدام حق النقض، إذا ما نفذ الفلسطينيون تهديدهم بالحصول على اعتراف األمم المتحـدة                

  .٦٧) حزيران(بدولتهم المستقلة على حدود الرابع من يونيو 
أدق تعبير عن االستغالل اإلسرائيلي لمأزق الرباعية، تلك التسريبات التي تـصدر عـن مكتـب                ولعل  

نتنياهو والتي تتضمن أقصى ما يستطيع رئيس الوزراء اإلسرائيلي تقديمه في هـذه المرحلـة الحرجـة                 
بالذات، وهو انسحاب مظهري من بعض المناطق في الضفة، إلى جانب تسهيالت غير محـددة لحركـة                 

واطنين الفلسطينيين، مع إشارات على استعداد نتنياهو الستبدال حصاره المباشر بحـرا علـى غـزة                الم
غير أن الموقف األميركـي     . بحصار دولي يضمن نتائج الحصار ويعفي إسرائيل من أتعابه ومسؤولياته         

ب التغلـب   المتحرك بين حدي الفيتو الذي اتخذ والفيتو الذي سيتخذ، يواجه في حقيقة األمر حرجا يصع              
عليه أو حتى تجاوزه، مما سيؤثر حتما على الصورة األميركية التي رغب أوباما في بداية عهده بإضفاء                 
ألوان زاهية عليها بمقاييس العدالة وحقوق اإلنسان وغيرها من االعتبارات األخالقية التي وعـدت فـي                

  .لشرق األوسط أحد نتائجهاحينه بسياسة أميركية جديدة ربما يكون الحل السياسي المتوازن في ا
وإذا ما وضعنا في االعتبار، الجو الجديد الذي أنتجته الشوارع العربية واالستثمار األميركي المبالغ فيـه                

فإننا نضع أيدينا على مكمن الصعوبة في الموقف األميركي وشدة حرجه، ليس أمام شـعوب        .. دعائيا لها 
  .سره وفي مقدمتهم الشعب األميركي والشعوب األوروبيةالشرق األوسط فحسب، بل أمام شعوب العالم بأ

أما الشق اآلخر من المعادلة، والمتجسد في الجانب الفلسطيني والعربي، فإنه هو اآلخر يواجـه مـأزق                 
.. المقتـرب ) أيلول(االختيار في أمر االتجاه الذي يتعين التركيز عليه خالل هذه المرحلة وحتى سبتمبر              

 نحو األمم المتحدة وإن بدا في غاية المنطقية والعدالة أمام االستعصاء التفاوضي             ذلك أن مواصلة التوجه   
مع إسرائيل، فإنه لن يكون خيارا سلسا بال أثمان باهظة، وهنا يصبح ضروريا إجراء عمليـة حـسابية                  

  .واقعية للقوى وجدوى التحالفات والحدود التي ستبلغها خصوصا على الصعيد الدولي
في إيجاد حل متـوازن للنـزاع       . ركون أن الرغبة األوروبية والروسية والعالمية عموما      إن المراقبين يد  

 اإلسرائيلي، هي رغبة حقيقية وال غبار عليها، إال أن ما يظهر على المسرح السياسي هـو                 -الفلسطيني  
 عجز الرغبة عن التجسد في فاعلية سياسية؛ ففي مجلس األمن يمكن إلغاء الـدور األوروبـي بـالفيتو                 

ال لزوم ألي جهد أوروبي أو أممي،       : األميركي، وفي الرباعية يحدث ذات الشيء وبذات الذريعة، وهي        
  !إذ ال حل عمليا إال من خالل التفاوض المباشر بين الفلسطينيين واإلسرائيليين

لقد منح الفلسطينيون والعرب الدبلوماسية األميركية كل ما طلبت في الماضي مـن أجـل عـودة غيـر                
فلقد حدث ذلك في لقاء واشنطن الشهير والفاشل، وحـدث كـذلك مـن خـالل                . ة للمفاوضات مشروط

استجابات لجنة المتابعة العربية لطلبات أميركا تحت عنوان منح فرص جديدة أو متجددة لبـذل جهـود                 
هو إلنقاذ المسار التفاوضي غير أن النتائج العملية لكل هذا التعاون كانت تصب واقعيا في مصلحة نتنيـا                

وسياساته الخطرة واالستفزازية والتي تعارضت على الدوام مع منطـوق الموقـف األميركـي ووراءه               
  .األوروبي

األول، اإلذعـان   : والمجرب اثنـان  .. إن الفلسطينيين والعرب اختاروا عدم تجربة المجرب مرة أخرى        
عهم تحت سقف التفاهمات    للرؤية األميركية للعمل خارج نطاق الرباعية واألمم المتحدة، وذلك يعني وض          

والثاني، االستمرار في التحدي والذهاب إلى األمم المتحدة        .  اإلسرائيلية دون هوامش أخرى    -األميركية  



  

  

 
 

  

            ٢٥ ص                                     ٢١١٧:         العدد       ١٦/٤/٢٠١١ السبت :التاريخ

مع يقينهم بحتمية الحصول على ما يلزم من أصوات في الجمعية العامة، دون حصولهم على األهم وهو                 
  .اعتماد مجلس األمن بفعل الفيتو األميركي المتربص

  .لو تم اعتماده فإنه يبدد المصداقية والفرص) أي األميركي( الخيار األول إن
أما الثاني حيث ال مفر من مواصلة الحديث فيه والعمل من أجله فهو يظل أعزل عن دعم المؤثرين فـي                    

  .هذا األمر دون استبعاد األثمان الباهظة التي ال بد أن تدفع
 حرجة وصعبة، وفي حالنا دائما ما يكون الخيار األصـح هـو             إن الخيارات الفلسطينية والعربية، دائما    

  .وليكن اهللا في العون على ما سيأتي. األصعب
  ١٦/٤/٢٠١١، الشرق األوسط، لندن

  
  فلسطينيو الخيمة والثورات العربية .٥٠

  ايمان سعيد
رب ما يكون   فلسطين كانت أق  .. لم امتهن السياسة يوماً ولم ُأمتهن فيها لصالح حزب أو تنظيم أو ميليشيا            

أمـا بعـض مولـدي      .. لوطن أسكنه بحكايا جدتي قبل النوم ولون بشرتي التي أملك من جينات وراثية              
وهويتي وجواز السفر ومدن االرتحال واإلقامة فكان مرهوناً الختالطات الظرف وإمكانيات العيش وفرز             

.. ي المبكر بفلـسطين القـضية     لن أدعي الوع  .. مناطق الحدث بين الثمانية واألربعين والسبعة والستين        
والوطن المحتل، فأنا ولدت في مدن الزيت وأبراج اإلسمنت، وحصلت على بعـض رفاهيـات               .. والهم  

ورّوس جواز سفري بأكثر من شـنغن،       .. »الموالت«أبناء هذه المدن من ركوب السيارات والتسوق في         
السحري بحياتي فبقيت ممتنة، رغم أنـه       متعني بفرصة السفر ألوروبا ذلك الجواز الذي يملك أثر الفعل           

ينكر علّي هويتي األصلية وأتقنع بهوية ورقية تبعدني عن شبح ما يعرف بالوثيقة الفلسطينية، وما تجـره       
  ..على صاحبها من خيبات وحصار وردات فعل

جتياح قسمت أيامي في الحياة حتى اليوم بين بعض المدن العربية، فمع أحداث اجتياح العراق للكويت وا               
وجدت وعائلتي أننا طرف في حسبة االصطفافات السياسية في المنطقة يومهـا تحققـت              .. العالم للعراق 

ألبي مقولته الشهيرة والتي كانت تضحكنا ونصنفه مصابا بفوبيا االرتحال، قبل أن ندرك مدى واقعيتهـا                
  )..من ال يملك وطناً عليه دائماً أن يكون على سفر مع كل حقائبه(

رد سيرتي الشخصية والتي لن تضيف الهتمامكم شيئاً، فهي تعلقـت بخيـارات تابعـة للحـدث         لست أس 
ولست بصدد االستغراق في ما يعرف بالهم الـوطني         .. السياسي دوماً أكثر من تعلقها بخياراتي الفردية      

ي أؤمن بها   فأنا عملت على سلخ جلدي القبلي وسلمت انتماءاتي لوطن األفكار الت          .. والمزايدة الشعاراتية   
فجاءت فلسطين بعد ذلك أقصدها انتماًء بفعل الفكرة العادلـة ولـيس بفعـل              .. أكثر منه لعصبة القبيلة     

ولست أزايد على معاناة كثيرين في الوطن أو ما بقي منه أو خارجه، فأعتقد أنني ابنة                .. الرابطة القبلية   
ل والظلم واالضطهاد خارج الوطن وداخله      مرفهة للقضية إذا ما قورنت بكثيرين عانوا التشتت واالرتحا        

ولست هاتفه لعقدة االضطهاد الفلسطينية فنحن تبادلنا وأنفسنا وتبادلنا مع غيرنا األخطـاء واألخطـاء               .. 
  ..الكثيرة 

باختصار أنا اليوم كغيري ممن ال يفهم في السياسة، أمد يدي للتطاول عليها والحديث عنها بعد ما حدث                  
الفلسطيني اليوم، وأخص من هو الجئ في البلدان العربية، عنـدما           .. ٢٠١١عربي  ويحدث في المشهد ال   

أو يحزنه دم الـشهداء     .. تراوده وساوس األفكار الثورية، أو يتخبط بأسئلة حول مستقبل المشهد العربي            
أو ينسى أنه ابن غير شرعي للمكان الذي ولد وعاش فيه بمدينـة تحتـضن               .. في بعض مناطق الثورة     

الفلسطيني اليوم أين يضع أسئلته ومشاعره وأفكاره؟ مناغشات الحرية التي حلم بها؟ أو كلمـة                .. شتاته
هذه كلها تغـادر    ... الحق التي ال وطن لها؟ أو حتى والءه لمن يعتقد أنه يحب أو يرضى به؟ أو أو أو؟                   

  ..اليوم ليس أبعد من خيمته التي يسكن ولو مجازياً
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أدرك خطورة اللعب خارج حدود جغرافيا خيمته، فالفكرة النبيلـة          .. بق جيداً   الفلسطيني تعلم الدرس السا   
هو اليوم مـستكين إلـى إحـساس        .. ليس بالضرورة أن تتحقق في شوارع البلدان المستضيفة لتهجيره          

.. أو مستكين لخوفه وأشباح ذاكرته القريبـة        .. االمتنان لوجوده وحسن الضيافة في البلد المضيف مرة         
أو كما حدث له عندما ارتمـى بلمـح         . لطرد وإعادة التهجير كما حدث في الكويت بعد تحريرها        ذاكرة ا 

هل يكون شاكراً لنظام أحترمه فيجد نفسه مهجرا لخيمة         . البصر على الحدود الليبية المصرية بعد أوسلو      
ضيته، كمـا   جديدة على حدود ذلك الوطن بعد سقوط نظام، قدم له الوالء ورأى في حاكم ظالم نصيرا لق                

حدث بعد سقوط نظام صدام وسلسلة االنتقامات التي مورست على الفلسطينيين بعد ذلك من قتل وتهجير                
لصالح الفوضى؟ أم هو ورقة لتصفية الحسابات بين األطراف المتنازعة وإثبات القوة فـي إحـصائيات                

  التعداد السني الشيعي كما حدث في نهر البارد وحطامه؟
اء بواحدة من التصريحات الرسمية إشارة لمخيم الرملة في الالذقية، وعـن خـروج              األمس كما اليوم ج   

لمحـت  . وإن لم تتم اإلشارة صراحة للفلسطينيين بل فقط إلى جغرافيا يسكنونها          . مندسين أو مخربين منه   
فهو ال يريد أن يرتحل وخيمته مـن جديـد لحـدود            . يومها مدى الرعب في عيون كل فلسطيني اعرفه       

  .ال يعرف اليوم غير صمته.  كما حدث في تجاربه السابقةالمجهول
فمهما كان خياره وعلى أي ضفة مـن النهـر سـيقف هـو              .. تاركاً كل ما يراوده من مشاعر وأفكار        

الفلسطيني إن تحدث في أي من هذه الجغرافيا العربية لن يحسب علـى أطـراف               . بالضرورة في خطر  
ء الرأي أو التظاهر لصالح طرف من النظام أو من يعارضـه،            إن ارتكب حماقة إبدا   . االختالف بالرأي 

فهو إما مندس إما سبب في أزمة البطالة إما مزايد على الشرفاء إما تابع ألجندة عميلة خارجيـة، إمـا                    
  )..يا يا يا يا يا يا هالفلسطيني شو كتير غلبة (موال مستفيد، إما مخرب حشاش 

تعلم الدرس جيداً وتعلم كيف كان كبش الفداء أو من هـو            . جهادعوه وخيمته فهو لم يعد يرفع رأسه خار       
فأرجو من كل نظام ومن كـل ثـورة أن تعلـم جيـداً أن               .. بوجه المدفع أو حتى بصفته ناكر للجميل        

هـو  .. الفلسطيني اليوم لم يعدُ يخرج رأسه من خيمته لألسف، ألنه مّل ارتحاله ومّل دفـع الـضرائب                  
  .ألسف ألنه حفظ الدرس جيداًساكت عن الحق والالّ حق ل

  ١٦/٤/٢٠١١، السفير، بيروت
  
  اإلسالم بريء من الجريمة.. حول قتل اإليطالي في غزة  .٥١

  ياسر الزعاترة
في قطاع غزة ال يمثلـون ديـن اهللا         » فيكتور أريغوني «الذين امتدت أيديهم اآلثمة إلى الناشط اإليطالي        

وهم مجرمون وقتلة ال يعرفون شيئا عن سـماحة         . »اجيةالفرقة الن «األروع، حتى لو اعتقدوا أنهم سادة       
إنهم قوم ال عقـل     .  هذا الدين العظيم وقيمه النبيلة، حتى لو زعموا أنهم رموز الجهاد وخيرة المجاهدين            

لهم وال قلب، وبعضهم تمّرغ في ساحات الجريمة قبل أن يلبس مظاهر اإلسالم بحسب اعتقاده ويـشرع                 
وأحـسب أن منظـري     .  هذا كافر وذاك مسلم، وهذا مجاهد وذاك قاعـد         في منح الناس صكوك غفران،    

، فضال عن قادة القاعدة وفي مقدمتهم أسامة بن الدن ال يمكـن أن              »المقدسي«السلفية الجهادية من أمثال     
  .يقروا عمال بشعا من هذا النوع

سطيني الرائع بـريء    قتل الناشط اإليطالي في قطاع غزة وصمة عار في جبين الذين قتلوه، والشعب الفل             
منهم، وكذلك حال المسلمين الذي يشعرون بالخزي من أمثال هؤالء الذي يقتلون بدم بارد إنسانا مستأمنا،                

  .  فضال عن أن يكون مناصرا جاء يعلن تعاطفه ودعمه للشعب الفلسطيني المظلوم والمحاصر
 أنهم يزعمون االنتساب إلى اإلسـالم       يا اهللا أية مرارة في الحلق نشعر بها بسبب ما فعل هؤالء، السيما            

والمسلمين والجهاد والمجاهدين، ويشّوهون تبعا لذلك عظمة هذا الدين، فما الذي سيقوله الغربيون عـن               
نمارس البـوح مـن     !  دين يجيز ألتباعه قتل من جاء ينتصر لعذاباتهم في مواجهة المحتلين المجرمين؟           
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الـذي اختطفـوا    » المجاهدون«ره أكثر بشاعة، فقد ذهب      دون شك، فما جرى بشع بكل المقاييس، وتبري       
ما يسمى حكومة هنية المحاربة لشرع اهللا باإلفراج عـن جميـع معتقلـي الـسلفية                «الرجل إلى مطالبة    

إن اهللا قد مّن علينا     «: وفي التسجيل الذي بثوه قال القتلة     .  »الجهادية وعلى رأسهم الشيخ هشام السعيدني     
م محمد بن مسلمة باختطاف هذا األسير اإليطالي الذي ما دخل ديارنا إال إلفساد              في سرية الصحابي الهما   

العباد والبالد ومن ورائه دويلة الكفر ايطاليا، تلك الدولة المحاربة هللا، والتي ما زالت جيوشها إلـى اآلن                  
  . »في بالد المسلمين

ياسـات دولتـه، وينتـصر    هل ثمة سخف وجهل أكثر من هذا؟ ما عالقة هذا الرجل الذي يقف ضـد س         
ولماذا لـم   ! ما عالقته بحكومة هنية التي تحارب شرع اهللا برأيهم ؟         ! للفلسطينيين من دون ثمن يتقاضاه؟    

نقول أسرى ألنها حكومـة كـافرة       ! (يختطفوا واحدا من رموز تلك الحكومة كي يبادلوه بأسراهم لديها؟         
  !!).  والمعتقلون لديها أسرى بالضرورة

تب هذه السطور، وحتى ال يتنطّع بعضهم بتغيير مسار الحديث، فقد كان تورط حماس              من وجهة نظر كا   
في المشاركة في االنتخابات في ظل أوسلو اجتهادا خاطئا، وهو يعتقد باستحالة الجمـع بـين المقاومـة                  
والسلطة، بخاصة هذه السلطة التي صممت لخدمة االحتالل، أعني سلطة أوسلو، أما القول بأن حكومـة                

ة ال تطبق شرع اهللا، فإنني أحمد اهللا أنها ال تفعل وفق ما فهم أولئك، ألن ما تقوم بـه فـي بعـض                        غز
ال يعني التدخل في    » شرع اهللا «الجوانب ينطوي على مبالغة من وجهة نظري ونظر كثيرين، ألن تطبيق            

 يجـّرون إلـى     حياة الناس الشخصية، بل األمر بالمعروف والنهي عن المنكر بطريقة سمحة، فالناس ال            
فمن شاء  «و  » ال إكراه في الدين   «: الجنة بالسالسل، بل بالكلمة والموعظة الحسنة واإلقناع، وربنا يقول        

واألصل هو التدرج في جعـل اإلسـالم مرجعيـة    . »لست عليهم بمسيطر »، و »فليؤمن ومن شاء فليكفر   
ثم أية دولـة    . سب الزمان والمكان  للدولة والمجتمع في سياق تطبيق يجمع عليه الناس، وفي إطار فهم ينا           

!  هي المحاصرة والمستهدفة على كل صـعيد؟      » شرع اهللا «تلك التي يقودها إسماعيل هنية وسيطبق فيها        
أما الجهاد الذي يطلبه أولئك وتمنعه حكومة هنية، فقد رأينا تجلياته في اإلمارة اإلسالمية لعبـد اللطيـف              

 تم من خاللها التعامل معه، ورأينا تجلياته أيضا فـي بعـض             موسى رحمه اهللا، مع رفضنا للطريقة التي      
أعمال العنف ضد محالت الفيديو والمدارس األجنبية، كما رأينا تجلياته في صفقة صاغها قوم يـساندون                
أولئك من الخارج عنوانها السماح بالعبث في قطاع غزة نكاية بحماس، مقابل عدم التدخل فـي الـضفة                  

يها فرص المقاومة أكثر بألف مرة من قطاع غـزة المحاصـر، بـدليل أن جميـع           الغربية التي تتوافر ف   
وال تسأل بعد ذلك عن ارتباط بعضهم بمحمد دحـالن          . العمليات التي نفذها أولئك لم تقتل إسرائيليا واحدا       

باسم الفلسطينيين جميعا، بل باسم جميـع       !!  الحريص كل الحرص على إعالء راية الجهاد والمجاهدين       
مين نعتذر ألهل الضحية اإليطالي، ونتمنى أال يحّمل اإلسالم العظيم وزر الجريمة، ألن مثل هـذا                المسل

يبقى القول إننا ننتظر أن يبـادر       .  الجنون يتوافر في سائر الديانات وال مجال للتخلص منه بشكل نهائي          
ية، إلى إدانة هـذا الفعـل       العلماء الذين لهم كلمتهم عند أولئك، فضال عن جميع العلماء والقوى اإلسالم           

بشكل واضح وال لبس فيه، ليس فقط ألن فيه إساءة لفكرة الجهاد، بل أيضا لما ينطوي عليه من إسـاءة                    
   .بالغة لإلسالم والمسلمين

   ١٦/٤/٢٠١١، الدستور، عّمان
  
  انقالب غولدستون .٥٢

  أرييه نيير
فـي مجـال    “ إسرائيل”فعين عن سجل    كان القاضي ريتشارد غولدستون قد أدين من قبل العديد من المدا          
تعمدت اسـتهداف المـدنيين     “ إسرائيل”حقوق اإلنسان بسبب النتائج التي انتهى إليها تقريره الذي أكد أن            

 ولقـد اتهـم تقريـر       ٢٠٠٩ وأوائـل ،   ٢٠٠٨الفلسطينيين أثناء الحرب التي شنتها على غزة في نهاية          
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والفلسطينيين بارتكاب جرائم حرب، ودعـا      “ سرائيلييناإل”غولدستون الذي دعمته األمم المتحدة كالً من        
  .الجانبين إلى التحقيق مع المسؤولين عن هذه الجرائم ومحاكمتهم ومعاقبتهم

واآلن أصبح غولدستون   . على جهود غولدستون بالغ االهتياج والشراسة       “ اإلسرائيلية”وكان رد الحكومة    
في مجال حقوق اإلنسان بسبب تراجعه عن النتائج        “ ئيلإسرا”موضعاً للتنديد من قبل بعض منتقدي سجل        

والواقع أن هذا الجدال يسلط الضوء      . التي توصل إليها في تقريره في ما يتصل بتعمد استهداف المدنيين            
  .على االهتمام والحذر المطلوبين في نشر أي تقارير عن حقوق اإلنسان

ففي ظل ظـروف عـصيبة،   . يره ليس محل نزاع إن تقصي الحقائق التي استند إليها غولدستون في تقر   
، نجح غولدستون وبقدر كبير من التفصيل في توثيق         “اإلسرائيلية”وفي غياب التعاون من جانب الحكومة       

التي أدت إلى مقتل عدة مئات من المدنيين وإصابة اآلالف وتـدمير          “ اإلسرائيلية”عدد كبير من الهجمات     
  .نية في غزةجزء كبير من البنية األساسية المد

كما وثق غولدستون هجمات شنتها حركة حماس ضد مدنيين إسـرائيليين، ولـم يقيـد نفـسه بمناقـشة                   
بل أورد غولدستون في تقريره مناقشة مفصلة       . الصواريخ السيئة السمعة التي تطلق من غزة بال تمييز          

جنة الدولية للـصليب    غلعاد شاليت ورفضها حتى مجرد السماح لل      “ اإلسرائيلي”عن أسر حماس للجندي     
  .األحمر برؤيته 

ولهذا السبب  . إنه ألمر بالغ الصعوبة أن نثبت سياسة العمد عندما نجري تحقيقات متعلقة بحقوق اإلنسان               
لم تتوصل منظمة هيومان رايتس واتش لمراقبة حقوق اإلنسان إلى مثل هذه النتيجة، علماً أنهـا غطـت                  

تند إليها غولدستون في تقريره عّما جرى في غـزة  وتعرضـت             قسماً كبيراً من نفس األرضية التي اس      
  .لحقوق اإلنسان“ اإلسرائيلية”أيضاً للتنديد الشديد من جانب المدافعين عن االنتهاكات 

ولكن هذا ال يعني أنه من الخطأ بالنسبة إلى محقق مخضرم مثل غولدستون، أن يراجـع األدلـة التـي                    
وفي حاالت معينة، تتطلب األدلة حكمـاً       . إلى نمط االنتهاكات وكمها     جمعها، ليستدل على العمد استناداً      

  .على هذا السؤال
إن تقرير غولدستون األصلي كان يمكن أن يقتصر في حكمه القائم علـى االسـتنتاج علـى التأكيـد أن          

يهـا  لم تف بالتزامها بموجب القوانين الدولية التي تحكم الصراعات المسلحة، والتي تملـي عل             “ إسرائيل”
ولكن ألن غولدستون ذهب إلى ما هو       . اتخاذ كافة التدابير الممكنة للحد من الضرر الواقع على المدنيين           

أبعد من ذلك حين تحدث عن سياسة العمد، قبل مراجعة ذلك الحكم، فكان لزاماً عليه أن يصر على أدلة                   
هذا، يقـول غولدسـتون إن حكمـه        وبدالً من   . إضافية تؤكد أن النتائج التي توصل إليها لم تكن مبررة           

خصصت قدراً كبيراً من الموارد للتحقيق في أكثـر مـن           “ إسرائيل””المنقح يستند إلى حقيقة مفادها أن       
  .“ ادعاء حول سوء السلوك التنفيذي في غزة٤٠٠

ولكن على حد علمي، لم يسفر أي من هذه التحقيقات حتى اآلن عـن أي               . وقد يبدو هذا مثيراً لإلعجاب      
أو المسؤولين عن انتهاكات حقوق اإلنسان التـي        “ اإلسرائيليين”كمة جنائية أو معاقبة أي من الجنود        محا

ولـيس  . بل إن ثالثة فقط من هذه التحقيقات انتهت إلى توجيه االتهـام             . ارتكبت ضد المدنيين في غزة      
  .مسائل تتعلق بالسياسةتتناول “ اإلسرائيلية”هناك فضالً عن ذلك ما يشير إلى أن أياً من التحقيقات 

وبعبارة أخرى، كان تراجع غولدستون إما غير مبرر باألدلة التي يزعم أنه يستند إليها اآلن، وإما أنـه                   
وهذا التراجع يصب على أقل تقدير في اتجاه تخفيف الكثير من الضغوط المفروضة على              . سابق ألوانه   

وكـان  . قد محاكمات حقيقية إلظهار حسن النوايا       لحملها على المضي قدماً في ع     “ اإلسرائيلية”السلطات  
  .“اإلسرائيلية”من األفضل كثيراً أن ينتظر غولدستون نتائج التحقيقات التي تجريها السلطات 

إن الجزء األعظم أهمية في أي تقرير حول حقوق اإلنسان يتلخص في جمع الحقائق عن االنتهاكات بكل                 
 يؤدي التركيز غير المتناسب على االنتهاكات من جانب واحد إلى           دقة، والبد أن يتم هذا بنزاهة، حتى ال       
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والبد أيضاً أن يتم بسرعة بما يتناسب مع الدقة ويتسق مع النزاهة، حتى يـصبح فـي                 . خلق تشوهات   
  .اإلمكان استخدام المعلومات بقدر كبير من الفعالية للمساعدة في منع المزيد من االنتهاكات

ما سحب استنتاجه بوجود سياسة عمد في اسـتهداف المـدنيين مـن جانـب               والواقع أن غولدستون عند   
بل إنـه   . ، لم يقل إن حكمه الذي استند إلى األدلة التي توافرت له في ذلك الوقت كان خاطئاً                  “إسرائيل”

  .حملته على تغيير رأيه“ إسرائيلية”قال بدالً من ذلك إن التحقيقات الالحقة التي أجرتها سلطات 
أن األدلة المتاحة له ولنا بشأن تلك التحقيقات جزئية إلى الحد الذي يجعل تبرير مثـل هـذا                  من الواضح   

إشارة “ اإلسرائيليين”وبارتداده عن رأيه استناداً إلى هذا األساس ينقل غولدستون إلى           . التحول مستحيالً   
رام لدى المجتمع   مفادها أنهم بوسعهم الحصول على التبرئة من جانب صوت يحظى بقدر كبير من االحت             

الدولي، من خالل تحقيقات أشبه باستعراض دعائي، ورغم ذلك يظل سجله المميز في ضـمان تقريـر                 
  .انتهاكات حقوق اإلنسان بنزاهة ودقة ناصعاً لم يلوث

 ١٦/٤/٢٠١١، الخليج، الشارقة
  
  :كاريكاتير .٥٣

  

  
  ١٦/٤/٢٠١١الشرق، الدوحة، 


