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            ٢ ص                                     ٢١١٨:         العدد       ١٧/٤/٢٠١١ األحد :التاريخ

    :السلطة
 ٤  ويطالب بإعدام الفاعلين" اريغوني"قيق في مقتل عباس يوعز بفتح تح.٢
 ٥  اعتقاالت وتحقيق باغتيال أريغوني: غزة.٣
 ٥  أريغونيمجموعة سلفية من خمسة أفراد قتلت ": الحياة".٤
 ٥  قاتلو الناشط اإليطالي تصرفوا دون أوامر: "وسطالشرق األ"مسؤول في السلفية الجهادية لـ.٥
 ٦  في غزة مسؤولية القبض على قتلة أريغوني" سلطة األمر الواقع" تحّمل "تنفيذية المنظمة".٦
 ٦  "راءعين عو"بتغطية قتل المتضامن اإليطالي بـ" فلسطين"حكومة غزة تتهم تلفزيون .٧
 ٦  اعتقال زوج حاليقة يدلّل على زيف دعوات فتح للمصالحة": التغيير واإلصالح".٨

    
    :المقاومة

 ٧  عباس بدعوة هنيةغزة قوضت قرار بالقيادة العسكرية لحماس : األحمد.٩
 ٧  أريغونيفي حماس يتهم جهات غير فلسطينية بقتل قيادي ": الحياة".١٠
 ٧  ريغوني إلى غزة عبر رفحأتجري ترتيبات لضمان وصول خطيبة  حماس.١١
 ٨  في يوم األسير الفلسطيني" الديمقراطية"اعتصام لـ: لبنان.١٢
    

    :اإلسرائيليالكيان 
 ٨  أيالون يدعو لإلطاحة بحماس لوقف الهجمات الصاروخية.١٣
 ٨  مقابل استعادة شاليط" أي ثمن"نواب إسرائيليون يطالبون بدفع .١٤
 ٨  "إسرائيل"نتنياهو يشكر أوباما على المساعدة األمريكية لـ.١٥
 ٨  يوم الغضب الفلسطيني يبدأ من مصر: اإلعالم اإلسرائيلي.١٦
 ٩   لحماس تعتقد أن إيران تصنع صواريخ خصيصاً"إسرائيل": ويكليكس.١٧
 ٩  بصناديق القمامة" الموساد"ملفات سرية لجهاز : صحيفة إسرائيلية.١٨
١٠  مستوطنون يعتزمون دخول مناطق السلطة في عيد الفصح.١٩
١٠   المستوطنون مستعدون لبيع منازلهم: ويكيليكس.٢٠
١٠   يلّوح بإسقاط أوباما إذا لم يطلق سراح الجاسوس بوالرد"إسرائيل"لـالحاخام األكبر .٢١
١١  للفصل بين الطالب العرب واليهود حاخام االستيطان في يافا يدعو.٢٢
١١  من الصهاينة يؤيدون شن حرب على غزة% ٦٠: استطالع.٢٣
    

    :األرض، الشعب
١٢  حي استيطاني جديد مقابل باب العامود في القدس القديمة.٢٤
١٢  قرر هدم مبنى سكني في عكاي االحتالل.٢٥
١٢  مواجهات عنيفة في سلوان.٢٦
١٢   خالل الربع األول من العام الحالي فلسطينيا٨٤٥ًاالحتالل اعتقل : تقرير حقوقي.٢٧
١٣  اعتداء مصور على أسرى فلسطينيين.٢٨
١٣   يطالبون بتحقيق دولي في وضع األسرى"يوم األسير"الفلسطينيون في .٢٩
١٣  "يوم األسير"األحد في ذكرى اليوم األسرى الفلسطينيون يضربون عن الطعام .٣٠
١٣   إعالن اإلضراب المفتوح عن الطعامتدرسالحركة األسيرة : قدورة فارس.٣١
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١٤  ٤٨ ال بد ألي صفقة تبادل من أن تشمل أسرى: مهرجان األسرى في باقة الغربية.٣٢
١٤  رسائل األسرى تطالب بإنهاء االنقسام.٣٣
١٤   مع األسرى في سجون االحتاللالظالم يخّيم على رام اهللا تضامناً.٣٤
١٤  لوحة تضامن ضخمة مع أسرى القدس فوق الباب الرئيس للمسجد األقصى.٣٥
١٥  لتضامنية مع الشعب الفلسطينيحلّت بالحركة ا" فاجعة"اغتيال أريغوني : األسرى.٣٦
١٥  "جريمة ال تمثل شعبنا"اغتيال المتضامن اإليطالي : المنظمات األهلية الفلسطينية.٣٧
١٥  اغتيال أريغوني يسعى للنيل من صورة الفلسطينيين عالمياً: الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان.٣٨
١٥  إضراب للعاملين في جامعات الضفة والقطاع.٣٩
   

   : األردن
١٦  إسرائيلياً تجار أردنيون يستوردون ألماساً.٤٠
١٦  المنتدى العالمي للوسطية يدين قتل الناشط اإليطالي في غزة: األردن.٤١
١٦   المتحدة اليوماألمم مقر أمام الفلسطيني األسيراعتصام بمناسبة يوم : عّمان.٤٢
   

   :عربي، إسالمي
١٦  وزير الخارجية المصري يبلغ أوغلو بقرار فتح المعابر مع قطاع غزة.٤٣
١٧  ملفي األمن والحدود" إسرائيل"فد عربي كبير يبحث في و ":قدس نت" لـر إسرائيليةمصاد.٤٤
١٧   لحماسةسلحأ تهريب عمليات في سودانيينيكشف عن تورط وزير الداخلية السوداني .٤٥
   

   :دولي
١٧   "إسرائيل"متحدة الدائم بأمن أوباما يشدد على التزام الواليات ال.٤٦
١٧  ومحاسبتهم  بان كي مون يطالب بمالحقة قتلة أريغوني.٤٧
١٨   بمقتل اريغوني في غزةالنيابة العامة اإليطالية تفتح تحقيقاً.٤٨
١٨  لقى تهديداً بالقتل من موقع الكتروني أمريكيت أبنها  تقول أنأريغونيوالدة .٤٩
١٨  تطالب بتوفير الحماية للمتضامنين الدوليين في غزة" الشبكة األوروبية لدعم األسرى".٥٠
١٩   على السفير اإلسرائيلي في جامعة أميركية"التشويش"طالب مسلمون ينفون .٥١
    

    :حوارات ومقاالت
١٩  نقوال ناصر... يديرون الخد اآلخر للطمة أميركية جديدة.٥٢
٢١  محمد السعيد ادريس... "إسرائيلية"ثالثة خيارات .٥٣
٢٢ مأمون أبو عامر... تقبلالقبة الحديدية بين حسابات الواقع وتحديات المس.٥٤
٢٤  حسن شامي... عن موقع المسألة الفلسطينية في أفق االنتفاضات الراهنة.٥٥
٢٦  أحالم التميمي... وعلقمها من علقم جهنم.. ومّرها علقم .. حقائق حلوها مّر: نيسان١٧حصاد .٥٦
    

 ٣٠  :كاريكاتير
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  لن يخرج شاليط إال بصفقة مشرفة و ..المقاومة لن تخذل ذوي األسرى: هنية .١
إسماعيل هنية أن المقاومة الفلسطينية اآلسرة للجندي الصهيوني  أكد رئيس الوزراء الفلسطيني: غزة

دعم حكومته لمطالب المقاومة لن تخذل ذوي األسرى بسجون االحتالل، مشددا على " جلعاد شاليط"
ودعا رئيس الوزراء خالل جلسة خاصة عقدها المجلس التشريعي الفلسطيني في مقر . بتحرير األسرى

كافة أطياف الشعب الفلسطيني وخاصة ذوي األسرى لاللتفاف حول ) ١٦/٤(وزارة األسرى السبت 
  . مطلب آسري الجندي الصهيوني شاليط إلتمام الصفقة

نحن على قمة الجبل علينا أن : "إلى أن حكومته تراقب الحراك داخل الكيان الصهيوني قائالًوأشار هنية 
  ". نستمر بمطالبنا ومتأكدون أن المقاومة لن تخذلنا

وبين رئيس الوزراء الفلسطيني أن هناك تفاعالً قويا بدأ بالعالمين العربي واإلسالمي وكذلك الدولي مع 
  . مع القضية الفلسطينية عموماقضية األسرى الفلسطينيين و

وأشاد هنية بالفعاليات الدولية التي تقوم بها الجالية الفلسطينية والجاليات العربية والمسلمة مع بعض 
أحرار العالم على طريق تدويل األسرى وإقامة المؤتمرات والمسيرات الداعمة لحقوق األسرى في 

  . سجون االحتالل
ة التي نشعر بها نحن وأهل األسرى إال أن اآلفاق المستقبلية مبشرة بالخير رغم اآلالم والمعانا: "وأضاف

سواء بفعل المقاومة أو بالمحيط العربي أو بالنشاط السياسي اإلعالمي في أوروبا، مضيفًا، نحن واثقون 
  ". أن التحوالت سيكون لها أثرها في خدمة قضية األسرى

ائله الحتضان خطوة األسرى بإعالنهم عن اإلضراب عن ودعا هنية كافة أطياف الشعب الفلسطيني وفص
الطعام، واصفًا إياها بأنها خطوة إستراتيجية ولم يكن األسرى ليعلنوها لوال حجم الظلم واأللم والمعاناة 

  . التي يكابدونها خلف قضبان االحتالل
حرك عربي ودولي  أحمد بحر إلى ت.بدوره؛ دعا النائب األول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني د

  . واسع وجاد في كافة المحافل لتحرير األسرى الفلسطينيين والعرب من سجون االحتالل الصهيوني
ودعا أيضا إلطالق فعاليات منظمة ومتواصلة بمختلف الدول العربية واإلسالمية في يوم األسير تقودها 

إنه : "ي الجندي الصهيوني شاليط، وقالالمؤسسات األهلية والشباب والمساجد، مثمنًا الموقف الثابت آلسر
  . ، داعيا ألسر المزيد من جنود االحتالل"سيظل باألسر إلى حين إنجاز صفقة تبادل مشرفة

وفي ختام الجلسة، أقرت كتلة التغيير واإلصالح، تقرير التربية المقدم من لجنة التربية حول األسرى 
  .حمد شهابوالذي تاله رئيس لجنة األسرى بالمجلس النائب م

  ١٦/٤/٢٠١١المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  
  ويطالب بإعدام الفاعلين" اريغوني"عباس يوعز بفتح تحقيق في مقتل  .٢

أمر الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس فتح تحقيق في قضية اغتيال المتضامن : وكاالت - رام اهللا
 المستشار القانوني للرئيس الفلسطيني وقال. اإليطالي فيتوريو اريجوني في غزة بتهمة الخيانة العظمى

التي "حسن العوري في بيان، إن التكييف القانوني لمثل هذه القضية هو المحاكمة بتهمة الخيانة العظمى 
واعتبر أن اغتيال المتضامن اريجوني نصير القضية ". تصل عقوبتها وفق قانون العقوبات إلى اإلعدام

ن عن حرية واستقالل الشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته المستقلة الفلسطينية وأحد الفدائيين المدافعي
إثارة الفتنة والنيل "وأضاف أن الهدف من الحادثة ". بمثابة اغتيال للجندي الفلسطيني في ساحات القتال"

  ".من صمود وقوة الشعب الفلسطيني
  ١٧/٤/٢٠١١الوطن أون الين، السعودية، 
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      ال أريغوني اعتقاالت وتحقيق باغتي: غزة .٣
وزارة الداخلية في الحكومة الفلسطينية  نقال عن وكاالت أن ١٧/٤/٢٠١١نت، .موقع الجزيرة نشر

المقالة في غزة أعلنت السبت أنها اعتقلت شخصين يشتبه في ضلوعهم بمقتل ناشط السالم اإليطالي 
ي الحادث بتهمة الخيانة فيتوريو أريغوني، في حين أمر الرئيس الفلسطيني محمود عباس بفتح تحقيق ف

التحقيقات مستمرة في جريمة قتل المتضامن اإليطالي "وقالت وزارة الداخلية في بيان إن  .العظمى
من اعتقال اثنين من المشتبه بهم حتى اآلن، وهما محتجزان تحت "، مؤكدة أنها تمكنت "فيتوريو أريغوني

وأوضحت الوزارة . يخ اعتقالهما أو ظروف االعتقالولم يحدد البيان اسم المشتبه بهما وال تار ".التحقيق
  ".األجهزة األمنية مستمرة في مالحقة باقي المجموعة المتورطة في جريمة القتل"أن 

" نحو وعي أمني.. المجد "من غزة أن موقع  ١٦/٤/٢٠١١المركز الفلسطيني لإلعالم، وجاء في 
 على عدد من الجناة المشاركين في عملية بأنه بعد انكشاف خيوط الجريمة والقبضأفاد الفلسطيني 

الخطف والقتل؛ تبين أن من بينهم أحد المعتقلين أمنيا وصاحب مخالفات، وآخرين تبدو عليهم السذاجة، 
  "!. اإلنترنت"وأن أوامر الخطف والقتل جاءت ألحدهم عبر 

ة في ظل األزمة ولم يستبعد محللون وقوف المخابرات الصهيونية وراء عملية الخطف والقتل، خاص
التي يعيشها االحتالل وعدم قدرته على وقف حركات التضامن مع غزة، وكذلك ضعفه في مواجهة لجان 

  . وجمعيات دولية تسعى لرفع الشرعية عن وجوده وانكشاف رؤيته المزيفة حول الوجود في فلسطين
  
  أريغونيمجموعة سلفية من خمسة أفراد قتلت ": الحياة" .٤

أن مجموعة من خمسة أفراد هي التي خطفت المتضامن االيطالي » الحياة«علمت :  فتحي صباح-غزة 
فيتوريو أريغوني في قطاع غزة وقتلته، وان هؤالء ينتمون الى عدد من الجماعات السلفية الجهادية 

أفراد المجموعة «في لندن ان » الحياة«وكشفت مصادر لـ  .»القاعدة«المتطرفة التي تتبنى فكر تنظيم 
واوضحت ان أحد . »مون الى ثالث مجموعات سلفية هي التوحيد والجهاد، وجيش االسالم، وجلجلتينت

أفراد المجموعة التي تالحقها أجهزة األمن في غزة هو أردني وصل الى القطاع عبر أنفاق التهريب، 
مة خشية أن أغلقت األنفاق من الجانب الفلسطيني تماماً في أعقاب وقوع الجري«مضيفة أن أجهزة األمن 

شنت «واشارت الى أن أجهزة األمن . »يتمكن بقية أفراد المجموعة من الهروب الى األراضي المصرية
  .في القطاع التي يقدر عدد عناصرها بالمئات» حملة اعتقاالت في صفوف المجموعات السلفية

  ١٧/٤/٢٠١١الحياة، لندن، 
  
   الناشط اإليطالي تصرفوا دون أوامرقاتلو: "الشرق األوسط"مسؤول في السلفية الجهادية لـ .٥

بأن سلفيين هم الذين قتلوا » الشرق األوسط«اعترف مسؤول سلفي كبير لـ:  كفاح زبون- رام اهللا
أريغوني، فعال، لكن بشكل فردي ومن دون أن يتلقوا أي أوامر من  المتضامن اإليطالي فيتوريو

ء المصري، أحد قادة الجماعة المعروفين بغزة، وأكد أبو البرا .مسؤوليهم، واصفا ذلك بالمرفوض تماما
 عناصر من السلفيين يعملون بإمرة جماعة التوحيد والجهاد، نفذوا عملية االختطاف والقتل من دون ٣أن 

الرجوع ألي من أمرائهم في الجماعة، الذين فوجئوا بما حصل وأعلنوا أنه ال عالقة لهم بالمسؤولية عن 
إن اثنين من منفذي عملية االختطاف : »الشرق األوسط«لبراء المصري لـوقال أبو ا .العملية الحقا

يعمالن في أجهزة أمنية تابعة لحماس، لكنهما غير متورطين بقتل أريغوني، وإنما اختطفاه بحكم عالقة 
  .أحدهما به، وسلماه لشخص ثالث هارب، هو الذي نفد عملية القتل

ما حماس اعترفا بأنهما خطفا أريغوني لمبادلته بأحد وبحسب المصري، فإن الشخصين اللذين اعتقلته
أبرز قادة السلفيين، المعتقل لدى حماس، وهو أبو الوليد المقدسي، لكن لم يكن لهم أي صلة بالفيديو الذي 
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نُشر الحقا وهدد بقتل أريغوني إذا لم يفرج عن المقدسي، وأنهما ليس بحاجة لالعتداء عليه أو قتله؛ ألن 
  .ضي عدم قتله وإنما مبادلتهمصلحتهما تقت

ليس من ديننا «: ونفى أبو براء المصري، مجددا، عالقة السلفية الجهادية كتنظيم بقتل أريغوني، وقال
الحنيف معاملة المستأمن بقتله أو التعرض له، وإن ما حدث نرفضه تماما ولكن نقول إن هذه األعمال 

؛ لذلك ندعو حكومة غزة، من جديد، لإلفراج عن الفردية ربما تتكرر مع استمرار ما تقوم به حماس
  .»جميع المعتقلين، وفي مقدمتهم أبو الوليد المقدسي وأبو المعتصم المقدسي

  ١٧/٤/٢٠١١الشرق األوسط، لندن، 
  
  في غزة مسؤولية القبض على قتلة أريغوني" سلطة األمر الواقع" تحّمل "تنفيذية المنظمة" .٦

ية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الحكومة في قطاع غزة بمالحقة مرتكبي طالبت اللجنة التنفيذ: رام اهللا
دخيل على "عملية قتل الناشط الحقوقي اإليطالي فيتوريو أريغوني، معتبرة أن هذا النوع من الجرائم 

إننا "وقالت اللجنة، في بيان صحفي صدر عنها  .، كما قالت"الشعب الفلسطيني، وال يخدم سوى األعداء
، مشيرة إلى أن ما "لطة األمر الواقع في غزة مسؤولية القبض على المجرمين وتقديمهم للعدالةنحمل س

نتاج طبيعي لسلوك حماس وسياستها في "في قطاع عزة هي " مناخات التطرف والتكفير"وصفته بـ 
  .، على حد تقديرها"المجتمع وتعطيلها للمصالحة الوطنية

جريمة بشعة ونكراء وغريبة عن تقاليد "اإليطالي أريغوني هي واعتبرت أن إعدام المتضامن والصحفي 
  ".الشعب الفلسطيني ومن شأنها أن تضر بقضيته العادلة التي كان أريغوني أحد المناصرين لها
  ١٦/٤/٢٠١١قدس برس، 

  
  "عين عوراء"بتغطية قتل المتضامن اإليطالي بـ" فلسطين"حكومة غزة تتهم تلفزيون  .٧

، التابع للسلطة "تلفزيون فلسطين"عالمي الحكومي الفلسطيني في قطاع غزة اتهم المكتب اإل: غزة
الفلسطينية في رام اهللا، بتغطية جريمة قتل المتضامن اإليطالي فيتوريو أريغوني على يد مسلحين في 

" قدس برس"وقال المكتب في بيان صادر عنه، تلقت  ".ال تخدم سوى االحتالل اإلسرائيلي"غزة، بطريقة 
حاول تصوير قطاع غزة "، مشيرا إلى أن التلفزيون المذكور "إن التغطية كانت بعين عوراء: " عنهنسخة

هذا دليل على الرسوب "، معتبرا في الوقت ذاته بأن "كأنه غابة من الفوضى، ودس السم في العسل
  .، على حد تعبيره"القيمي لهذا التلفزيون في المحطات المفصلية للشعب الفلسطيني

لهذا التلفاز حول عمل وحجم ) مساء أمس الجمعة(ما جاء في نشرة التاسعة " المكتب اإلعالمي أن وأكد
ما أسماه بالجماعات السلفية هو مبالغ فيه، ومهول ومضخم، وال يخدم إال االحتالل وأعوانه الراغبين في 

  ".استمرار معاقبة غزة وتشويه صورتها
  ١٦/٤/٢٠١١قدس برس، 

  
  اعتقال زوج حاليقة يدلّل على زيف دعوات فتح للمصالحة": التغيير واإلصالح" .٨

في المجلس التشريعي الفلسطيني، باعتقال زوج النائب البرلمانية " التغيير واإلصالح"نددت كتلة : غزة
، من قبل أجهزة األمن التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية )١٦/٤(سميرة حاليقة، السبت 

نسخة عنه، اليوم، أن اعتقال زوج النائب " قدس برس"الكتلة، في بيان صحفي تلقّت واعتبرت  .المحتلة
يؤكد كذب وقف االعتقاالت السياسية وزيف دعوات سلطة فتح "عنها في المجلس التشريعي، إنما 

وأضافت أن زيادة وتيرة االعتقاالت السياسية والمحاكمات العسكرية في  .، وفق تقديرها"للمصالحة
إصرار سلطة رام اهللا على إفشال جهود المصالحة والضرب "نما تدلّل بشكل واضح على الضفة، إ
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بعرض الحائط كل الدعوات المنادية إليها، ذلك أنها تدرك أن المصالحة تتناقض مع فلسفة أدائها األمني 
  .لت، كما قا"في التنسيق والتعاون مع االحتالل الذي يشكل الخطر األكبر على القضية الفلسطينية

البرلمانية، السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس إلى الكف عن جميع الممارسات " حماس"ودعت كتلة 
المهزلة "التي تخدم االحتالل اإلسرائيلي، مناشدة إياها العودة إلى المربع الفلسطيني ووقف ما وصفته بـ

  .ية والمحاكمات العسكريةالتي تتمثّل بالمالحقات واالستدعاءات واالعتقاالت السياس" الوطنية
  ١٦/٤/٢٠١١قدس برس، 

 
  عباس بدعوة هنيةغزة قوضت قرار بالقيادة العسكرية لحماس : األحمد .٩

ال تهمني االنقسامات المحتملة داخل «: قال عضو اللجنة المركزية في حركة فتح، عزام األحمد: لندن
! »اخل حماس هو إسماعيل هنيةالشخصية األضعف د«واعتبر أن  .»المهم هو الموقف الرسمي.. حماس

 .»القيادة العسكرية لحماس في غزة قوضت قرار رئيس الحكومة المقالة بدعوة أبو مازن«مؤكدا أن 
قائد الجناح (حين دعا إسماعيل هنية أبو مازن إلى غزة، اجتمع أحمد الجعبري «: وروى األحمد

ؤول عن أمنه الشخصي، وقال له في اليوم التالي مع نجله همام هنية، المس) العسكري في حماس
  .»أنا مستعد لدعوة إسرائيل إلى إعادة احتالل قطاع غزة، ولن أسمح ألبو مازن بأن يدخله«: بوضوح

  ١٧/٤/٢٠١١الشرق األوسط، لندن، 
  
  أريغونيقيادي في حماس يتهم جهات غير فلسطينية بقتل ": الحياة" .١٠

  قتل جهات غير فلسطينية بالوقوف وراء جريمةاتهم قيادي بارز في حماس: جيهان الحسيني-القاهرة 
إن إسرائيل ليست «: في القاهرة» الحياة«المتضامن االيطالي فيتوريو أريغوني في قطاع غزة، وقال لـ

رسالة تهديد لناشطي السالم وللمتضامنين مع قطاع غزة «التي اعتبرها » بعيدة إطالقاً عن هذه الجريمة
ثم إنها محاولة للفت أنظار العالم ... دومهم باعتبار أن غزة لم تعد آمنةلقطع الطريق عليهم ووضع حد لق

إلى أن قطاع غزة أصبح بؤرة إرهاب ويجب اتخاذ إجراءات تجاهها، وذلك باإلسراع في توجيه ضربة 
وشدد على أن من يقفون وراء الجريمة لم يكن هدفهم التبادل كما ادعوا ألنهم . »عسكرية ستكون مبررة

 ساعة، الفتاً إلى أن ٣٠د ساعات قليلة من خطفه، ولم ينتظروا مرور المهلة التي حددوها، وهي قتلوه بع
  .السلفي أعلن براءته من هذه الجريمة» الجهاد والتوحيد«تنظيم 

  ١٧/٤/٢٠١١الحياة، لندن، 
  
  ريغوني إلى غزة عبر رفحأتجري ترتيبات لضمان وصول خطيبة  حماس .١١

ستعمل على توفير كافة التسهيالت والترتيبات الالزمة لضمان وصول أعلنت حركة حماس أنها : غزة
خطيبة المتضامن اإليطالي مع الشعب الفلسطيني فيتوريو أريغوني إلى قطاع غزة عبر معبر رفح 

جاء ذلك خالل  ".ضمن مراسيم تليق بالمتضامن أريغوني"الحدودي مع مصر، وتمكينها من نقل جثمانه 
، خطيبة المتضامن "كالوديا ميالني"، المتحدث باسم الحركة، بمهاتفة السيدة  سامي أبو زهري.دقيام 

وأبدى أبو زهري، بحسب تصريح صحفي  ".حماس"فيتوريو أريغوني، مقدما واجب العزاء باسم حركة 
نسخة عنه، في مكالمته لعائلة المتضامن اإليطالي، االستياء " قدس برس"مكتوب صادر عن حماس، تلقت 

لن يهدأ لها بال حتى يتم اعتقال " حماس"لجريمة، ورفض الشعب الفلسطيني لها، مؤكداً أن حركة الشديد ل
  .القتلة، وأنها تتابع األمر من خالل األجهزة األمنية في غزة، على حد تعبيره

  ١٦/٤/٢٠١١قدس برس، 
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  في يوم األسير الفلسطيني" الديمقراطية"اعتصام لـ: لبنان .١٢
 الفلسطيني والعربي وتضامنا مع األسرى األسيرمقراطية لمناسبة يوم نظمت الجبهة الدي: صور

 الدولي في صور، رفع األحمروالمعتقلين في سجون العدو اإلسرائيلي اعتصاما أمام مكتب الصليب 
  .المشاركون خالله األعالم الفلسطينية

  ١٧/٤/٢٠١١المستقبل، بيروت، 
  
  اروخيةأيالون يدعو لإلطاحة بحماس لوقف الهجمات الص .١٣

دعا نائب وزير الخارجية اإلسرائيلي داني ايالون الى االطاحة بحركة حماس : وكاالت – جمال جمال
حماس منظمة ارهابية وحشية جعلت هدفها تدمير إسرائيل «وقال ايالون . لوقف الهجمات الصاروخية

موقعها في « يديعوت احرونوت »، وذلك حسبما ذكرت صحيفة»ومن ثم يتعين االطاحة بنظامها
االطاحة بحكومة حماس سوف تكون الوسيلة الوحيدة لوقف اطالق «واضاف . االلكتروني أمس

  . »ليس هناك حل اخر. الصواريخ انطالقا من غزة
  ١٧/٤/٢٠١١الدستور، عمان، 

  
  مقابل استعادة شاليط" أي ثمن"نواب إسرائيليون يطالبون بدفع  .١٤

ن نتنياهو إلى دفع أي ثمن تطلبه فصائل المقاومة الب نواب إسرائيليون حكومة بنياميط: الناصرة
 .الفلسطينية، التي تأسر الجندي جلعاد شاليط في قطاع غزة منذ نحو خمسة أعوام، من أجل استعادته

: ، هما إيتان كابل من حزب العمل وزئيف بييلسكي من حزب كاديما"الكنيست"وقال اثنين من أعضاء 
وأضاف االثنان، خالل  ".ل إعادة الجندي جلعاد شاليط إلى ذويهمن واجب الدولة دفع أي ثمن من أج"

اتخاذ "ندوة نشرت اإلذاعة العبرية مقتطفات منها، أن على رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو 
  .، حسب قولهم"بإطالق مقاومين فلسطينيين قتلوا إسرائيليين مقابل اإلفراج عن شاليط" قرار صعب

  ١٧/٤/٢٠١١قدس برس، 
  
  "إسرائيل"نتنياهو يشكر أوباما على المساعدة األمريكية لـ .١٥

أعرب رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس، عن شكره للرئيس األمريكي باراك أوباما الذي 
وقال . “إسرائيل”ـ والذي يشمل مساعدة عسكرية استثنائية ل٢٠١١صادق لتوه على قانون الميزانية لسنة 

إننا نعرب عن شكرنا العميق، إنه دليل إضافي على متانة عالقاتنا ”بيان صدر عن مكتبه نتنياهو في 
وبإمكاننا االستمرار في تطوير الوسائل التي تسمح لنا بالدفاع عن .. وصداقتنا والقيم التي نتقاسمها

  .“شعبنا
  ١٦/٤/٢٠١١الخليج، الشارقة، 

  
  ن مصريوم الغضب الفلسطيني يبدأ م: اإلعالم اإلسرائيلي .١٦

ركزت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية أمس السبت على المظاهرات التي : محمد جمال - القدس المحتلة
خرجت الخميس والجمعة، أمام القنصلية اإلسرائيلية في اإلسكندرية، وعلقت على الخبر بأنه بداية ليوم 

  ". الفيسبوك"على موقع  مايو القادم، على إحدى الصفحات ١٥الغضب الذي دعا إليه الفلسطينيون يوم 
لتقريرها، حيث نشرت " وم الغضب الفلسطيني يبدأ من مصري"اختارت الصحف بشكل منسق عنوانا 

الصحيفة مقطع فيديو للمتظاهرين، وهم يهتفون ضد إسرائيل، ويرفعون الفتات مكتوبا عليها باللغة 
الشعب يريد طرد السفير وتحرير "و" وعلى األقصى رايحين شهداء بالماليين"، "إنهم قادمون"العبرية 
واستهجنت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية  . ، كما رفعوا األعالم الفلسطينية إلى جانب المصرية"فلسطين
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الخطوة من قبل المصريين، ففي الوقت الذي تتم فيه محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك وحبس نجليه، 
  .تخرج هذه المظاهرات من أجل فلسطين

  ١٧/٤/٢٠١١وحة، الشرق، الد
  
   لحماس  تعتقد أن إيران تصنع صواريخ خصيصاً"إسرائيل": ويكليكس .١٧

، أن إسرائيل تعتقد أن إيران تصنع وتطور "ويكيليكس"جاء في وثيقة وثيقة نشرها موقع : آي بي يو
  .صواريخ خصيصا لحركة حماس، يمكن تهريبها عبر األنفاق التي تربط بين غزة وصحراء سيناء

اإلسرائيلية، مضمون محادثات بين نائب رئيس هيئة " هآرتس"وثيقة التي نشرتها صحيفة وتظهر ال
األركان في الجيش اإلسرائيلي، دان هاريل، والسفير األميركي في إسرائيل، جايمس كونينغهام، وشارك 

 ، وأرسلت إلى وزارة الخارجية٢٠٠٩فبراير /فيها مسؤولون أميركيون حضروا إلى إسرائيل في شباط
وتحدث هاريل، الذي تقاعد اليوم من الجيش، خالل االجتماع عن  .فبراير/ شباط١٩األميركية في 

صواريخ الكاتيوشا وغراد وفجر، وقال إن صواريخ فجر مصنوعة في إيران بمساعدة من كوريا 
وفي رده على سؤال طرحه أحد الزوار األميركيين حول مدى تطور األسلحة بحوزة حماس، . الشمالي

 ٣٠ ملم، يصل مداها إلى ١٢٢ضاف هرايل أن الحركة تملك أسلحة إيرانية وصينية الصنع، من طراز أ
مصممة خصيصا لحماس، وهي مؤلفة " ملم ١٢٢كلم، وأوضح أن النسخة االيرانية من الصواريخ طراز 

  ". قطع تدخل في أنفاق ضيقة ليعاد تجميعها في غزة٤من 
  كلم٤٠ للدبابات، وأخرى أرض جو، وصواريخ يصل مداها إلى يوجد في غزة صواريخ مضادة: هاريل

ويضيف هاريل، وفق ما جاء في الوثيقة، إنه يوجد في غزة صواريخ متطوره مضادة للدبابات، من 
، "٧ -أس ألف" جو -، باإلضافة المتالك حماس صواريخ أرض "كونكورس"ضمنها النظام الروسي 

إن لدى إسرائيل معلومات استخبارية تشير إلى أن إيران تطور ومواد متفجرة متنوعة ومتطورة، وقالت 
  . كلم٤٠، يفوق مداها الـ"الفجر"صواريخ مخصصة لحماس تستند إلى صواريخ 

وفي إجابة على سؤال حول مدى تعاون مصر في منع تهريب األسلحة عبر الحدود، قال هاريل إن 
أفضل من التعاون مع وزير الدفاع في حينها، التنسيق مع رئيس االستخبارات في حينها، عمر سليمان، 

  .المشير محمد حسين طنطاوي، والذي يرأس حاليّا مصر، بصفته رئيسا للمجلس األعلى للقوات المسلحة
وقد طلب هاريل من األميركيين الضغط على القاهرة لتتخذ إجراءات أكثر حزما لمنع التهريب، مقترحا 

  .يناء، أو إغالق حدودها مع السودانسد الطرقات األربعة المعبدة في س
  ١٥/٤/٢٠١١، ٤٨موقع عرب

  
  بصناديق القمامة" الموساد"ملفات سرية لجهاز : صحيفة إسرائيلية .١٨

ألقوا " الموساد"أفادت أنباء صحفية إسرائيلية بأن ضباط األمن الذين يعملون بجهاز  :قنا -القدس المحتلة
أمس " إسرائيل "قالت صحيفة  و.بصناديق القمامة" ةسري للغاي"بوثائق مهمة وملفات مكتوب عليها 

إنه أثناء عملية تكرير مخلفات القمامة بمنطقة الجليل تم العثور على العشرات من الوثائق " السبت 
والملفات المهمة التابعة للجهاز ملقاة في صناديق القمامة العادية، مضيفة أن من ضمن الوثائق عمليات 

، ووثائق أخرى توضح تقييم "أمان" الموساد واالتصال بوحدة االستخبارات االتصال السري مع عمالء
أشارت الصحيفة إلى أنه تم استدعاء ضباط األمن المسؤولين عن  و.أداء الجهاز وطرق نشاطه المختلفة

التخلص من هذه الملفات الستجوابهم، كما قامت وحدات خاصة تابعة للجيش بالبحث في صناديق القمامة 
ق التي يتم التخلص فيها من النفايات، خشية أن تكون هناك وثائق أخرى، باإلضافة إلى قيام والمناط

نقلت الصحيفة عن مسؤول كبير بالجيش قوله إن  و.قوات من الجيش بتفتيش سيارات القمامة قبل تفريغها
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تغلونها الخطر األكبر يكمن في أن تقع مثل هذه الوثائق في أيدي أشخاص يعملون لصالح منظمات يس
  .ضد إسرائيل، مشددا على أنه سيتم معاقبة المسؤولين عن هذا التصرف بكل حزم

  ١٧/٤/٢٠١١الشرق، الدوحة، 
  
  مستوطنون يعتزمون دخول مناطق السلطة في عيد الفصح  .١٩

أعلن عشرات المستوطنين عن نيته الدخول إلى مناطق السلطة الفلسطينية بشكل : وكاالت – جمال جمال
وذكر عدد من المستوطنين، . صالة في عيد الفصح في الكنيس اليهودي في مدينة أريحااستفزازي، لل

ويبدأ عيد . أنهم لن يطلبوا تصريحا من جيش االحتالل أو قوات األمن الفلسطينية للدخول إلى أريحا
لدخول الفصح لدى اليهود مساء االثنين المقبل، وستغلق إسرائيل الضفة الغربية وتمنع الفلسطينيين من ا

  .إلى داخل الخط األخضر
  ١٧/٤/٢٠١١الدستور، عمان، 

  
  المستوطنون مستعدون لبيع منازلهم: ويكيليكس .٢٠

أظهرت إحدى البرقيات الدبلوماسية األميركية التي سربها موقع ويكيليكس أن أحد قادة : وكاالت
ا إذا ما حصلوا على المستوطنين اليهود في الضفة الغربية قال إن سكان المستوطنات ال يمانعون تركه

  .تعويضات مالية مناسبة
التي كتبها -صحيفة هآرتس اإلسرائيلية التي نشرت الوثيقة قالت إن القيادي الذي ذكر في البرقية 

 هو داني دايان، وإن األخير كان يصرح دوما أمام المأل بأن -دبلوماسي في السفارة األميركية بإسرائيل
  .حت أي ظرف من الظروفالمستوطنين لن يتركوا منازلهم ت

أنا متخصص باالقتصاد وأدرك أن بعض الناس سوف يقبلون العرض إذا "تورد البرقية عن دايان قوله 
كما تتضمن البرقية تصريح دايان بأنه يشعر بالحرج من العنف الذي يمارسه  ".كان السعر مناسبا
  .الضفة الغربيةالرابط الذي يربط الفلسطينيين بأراضي " يتفهم"المستوطنون وأنه 

من المعلوم أن السلطة الفلسطينية تريد الضفة الغربية أن تكون جزءا من الدولة الفلسطينية المستقبلية 
  .وتطالب برحيل الثالثمائة ألف مستوطن الذين يعيشون في مستوطنات يهودية في كافة أرجائها

 وقال إن تصريحاته انتزعت من دايان قلل من شأن ما نشر في البرقيات التي سربها موقع ويكيليكس،
كلما "سياقها وإن ما قاله هو إن هناك عددا قليال جدا من المستوطنين قد يوافقون على الرحيل، ولكن 

  ".ازداد مبلغ الرشوة ازداد عدد المستوطنين الذين سيوافقون على ترك منازلهم
 غير رسمية بأنهم سيرحلون وكان الكثير من المستوطنين قد صرحوا في أكثر من مناسبة ولكن بصورة

  .من مستوطناتهم إذا نصت اتفاقيات السالم النهائية مع الفلسطينيين على سعر مناسب
لكن تصريحات دايان التي نشرت مؤخرا أثارت موجة سخط بين المستوطنين المتشددين الذين دعوه إلى 

  .االستقالة من منصبه في مجلس بلديات المستوطنات
 تسلمت تفويضا من مدير موقع ويكيليكس جوليان أسانج بنشر البرقيات التي صحيفة هآرتس كانت قد

  .سربها موقعه، وقالت إن هناك عشرة آالف وثيقة تخص إسرائيل
  ١٥/٤/٢٠١١نت، الدوحة، .موقع الجزيرة

  
   يلّوح بإسقاط أوباما إذا لم يطلق سراح الجاسوس بوالرد"إسرائيل"لـالحاخام األكبر  .٢١

ر الحاخامات اليهود في الدولة العبرية يونا ميتسغير، بإسقاط حكم الرئيس األمريكي هدد كبي: الناصرة
باراك أوباما، عبر تخلّي القوى اليهودية الضاغطة في الواليات المتحدة عنه في االنتخابات المقبلة، إذا ما 
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ناثان واصل رفضه إطالق سراح الجاسوس اإلسرائيلي المعتقل في واشنطن منذ نحو ربع قرن، جو
  .بوالرد

على أوباما أن يطلق سراح السجين اليهودي "، عن ميتسغير قوله )١٧/٤(ونقلت اإلذاعة العبرية، األحد 
، )"٢٠١٢نوفمبر / في تشرين ثاني(األمريكي بوالرد فورا، إذا ما رغب في تولي فترة رئاسية ثانية 

  .على حد قوله
سرائيل، فإنه يجب اإلفراج عن بوالرد، قبل أن تقوم إلثبات التكافل والصداقة األمريكية مع إ"وأضاف 

  .  ، على حد تعبيره"واشنطن بفرض أي خطوات سياسية على تل أبيب
عدم "وأعرب الحاخام األكبر إلسرائيل عن خيبة أمله من مواقف الرئيس األمريكي التي تمتاز بـ 

على الرغم من الدعم "ق بقضية بوالرد، التي يبديها إزاء الطلبات والضغوطات العديدة فيما يتعلّ" المباالة
  ".الكبير الذي قدمه المواطنون األمريكيون اليهود ألوباما

  ١٦/٤/٢٠١١قدس برس، 
  
  للفصل بين الطالب العرب واليهود حاخام االستيطان في يافا يدعو .٢٢

رة دعا رئيس المعهد الديني اليهودي في يافا يوفال الفرت، وهو حاخام البؤ:  حسن مواسي-يافا 
، إلى الفصل بين العرب واليهود في مدارس المدينة، في "هجرعين هتوراني"اإلستيطانية في المدينة 

اطار دعوته الى الحيلولة دون الزواج المختلط بين العرب واليهود، كون الزواج المختلط، وفق رأيه، 
عروتس "ة المستوطنين وقال الفرت في مقابلة مع إذاع .ناتج عن التعليم المختلط بين العرب واليهود

إن ظاهرة التعليم المختلط بين اليهود والعرب في مدرسة واحدة تعتبر ظاهرة خطيرة جدا ألنها ": "شيفع
تخلق نوعا من الصداقات وبالتالي يتم الزواج بين فتيات يهوديات وشباب عرب وبالعكس، حيث يوجد 

الحل لمشكلة الزواج المختلط هو إقامة جهاز "ورأى الحاخام الفرت أن  ".اليوم في كل بناية زواج مختلط
، معلنا أن قادة النواة االستيطانية في يافا "تعليم منفصل لليهود فقط، وعدم السماح بقبول الطالب العرب

  .يسعون لفصل جهاز التربية والتعليم في يافا
  ١٧/٤/٢٠١١المستقبل، بيروت، 

  
  من الصهاينة يؤيدون شن حرب على غزة% ٦٠: استطالع .٢٣

كشف استطالع للرأي أن غالبية الصهاينة يؤيدون تنفيذ حملة عسكرية شاملة على قطاع غزة، : الناصرة
 واستمرت ٢٠٠٨ ديسمبر /على غرار الحرب التي شنها الجيش الصهيوني على غزة نهاية كانون أول

، / اليومإسرائيل/لصالح صحيفة " نيو ويف"وأظهرت نتائج االستطالع الذي أجرته مؤسسة  . يوما٢٣ً
 من الصهاينة، %٦٠ يهودي صهيوني من الناطقين باللغة العبرية، أن ٤٠٠واستهدف عينة تألفت من 

وفقًا لحجم العينة، يؤيدون قيام الحكومة بحملة عسكرية شاملة على قطاع غزة، على غرار الحرب التي 
  . شنتها قوات االحتالل على غزة قبل نحو عامين

 %٢٩.٦، إلى أن )١٥/٤(ع الذي أجري عبر الهاتف، ونشرت نتائجه الجمعة كما أشارت نتائج االستطال
  . فقط من أفراد العينة موضع الدراسة، تعارض تنفيذ حملة عسكرية شاملة على قطاع غزة

 لصالح الجهة ذاتها؛ أظهر أن  الماضيمارس/  آذار٢٩ فييشار إلى أن استطالعا مشابها أجري 
حجم العينة، يؤيدون تنفيذ حملة عسكرية مشابهة للعملية المعروفة بين  من الصهاينة، وفقًا ل%٥٠.٨

  . منهم تنفيذ عمليات من هذا النوع%٣٨.٨، فيما عارض "صب الرصاص"األوساط الصهيونية بـ
  ١٦/٤/٢٠١١المركز الفلسطيني لإلعالم، 
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  حي استيطاني جديد مقابل باب العامود في القدس القديمة .٢٤
لمحالت في مركز مصرارة التجاري، الواقع مقابل باب العامود في البلدة القديمة شكا أصحاب ا: تل أبيب

 عائالت ٨من القدس، أن مستوطنين متطرفين بدأوا في السيطرة على عدة عمارات في المركز وأدخلوا 
ي واعترف عضو الكنيست السابق بيني ألون بأنه نجح ف. استيطانية إليها ورفعوا فوقها العلم اإلسرائيلي

تحصيل ملكية هذه المتاجر من دائرة أمالك الغائبين، وادعى أن هذه العمارات هي ملك لليهود الذين 
 عندما نشبت االضطرابات بينهم وبين العرب في ١٩٢٩اضطروا إلى الرحيل عن القدس في سنة 

  لم تصادر هذه١٩٦٧ و١٩٤٨حتى الحكومة األردنية التي حكمت في القدس بين ": وقال. فلسطين
وقال ألون إنه ورفاقه من المستوطنين ينوون تحويل هذا الحي  ."األمالك وأبقتها مسجلة كأمالك غائبين

كله إلى مستوطنة، وقال إن المستوطنين ينتظرون حتى يشيخ الفلسطينيون الذين يديرون هذه المحالت، 
ديرون هذه المحالت يبلغ  أن معدل أعمار الفلسطينيين الذين يلكي يحولوها إلى مصالح يهودية، مؤكداً

  . سنة، مما يعني أن السيطرة عليها باتت قريبة٧٠حاليا 
  ١٧/٤/٢٠١١الشرق األوسط، لندن، 

  
  قرر هدم مبنى سكني في عكاي االحتالل .٢٥

صرح عضو مجلس بلدية عكا عن الجبهة الديمقراطية للسالم والمساواة أحمد عودة أمس بأن السلطات 
وقال عودة إنه وبعدما اشترى . كني هناك في إطار خططها لتهويد المدينةاإلسرائيلية قررت هدم مبنى س

، والبيوت المالصقة له ١٧٨٥ التاريخي، الذي بناه أحمد باشا الجزار عام "خان العمدان"مستثمر يهودي 
في عكا القديمة إلقامة فندق حديث في مكانها، سيتم إغالق العديد من المنازل وطرد سكانها الفلسطينيين 

وأضاف أن عملية تهويد البلدة القديمة في المدينة بلغت ذروتها، حيث أمرت محكمة  .بدعوى أنها خطيرة
  .  من أجل هدمه"خان العمدان" عائلة بمحاذاة ١٢إسرائيلية بإخالء مبنى تسكنه 

  ١٧/٤/٢٠١١االتحاد، أبو ظبي، 
  
  مواجهات عنيفة في سلوان .٢٦

 بين الفلسطينيين وقوات ١٦/٤جهات عنيفة مساء السبت اندلعت موا:  محمد القيق-القدس المحتلة 
وقال جواد صيام مدير مركز معلومات وادي حلوة لفلسطين أون الين . االحتالل في بلدة سلوان بالقدس

إن قوات االحتالل اقتحمت أحياء متفرقة بالبلدة وتحديدا البستان وبطن الهوى والحارة الوسطى ما أدى 
فة بين األهالي وقوات االحتالل التي أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع إلى اندالع مواجهات عني

وأضاف صيام بأن حالة من . والرصاص المعدني صوب المنازل حيث أصيب العديد بحاالت اختناق
  . التوتر والتشديد والتعزيز العسكري مسيطرة على البلدة وأطرافها المتعددة ومداخلها

  ١٦/٤/٢٠١١، موقع فلسطين أون الين
  
   خالل الربع األول من العام الحالي فلسطينيا٨٤٥ًاالحتالل اعتقل : تقرير حقوقي .٢٧

 ذكر تقرير إحصائي صادر عن منظمة أنصار األسرى الفلسطينية، أن سلطات االحتالل :رام اهللا
اإلسرائيلي صعدت منذ بداية العام الحالي من حمالت االعتقاالت بحق المواطنين في مختلف أنحاء 

، فإن عدد من تم ١٦/٤وبحسب التقرير الذي نشرته المنظمة يوم السبت  .راضي الفلسطينية المحتلةاأل
 أطفال ١٠٥ مواطنا بينهم حوالي ٨٤٥ الحالي، بلغ ٢٠١١اعتقالهم خالل الثالثة أشهر األولى من عام 

األول من العام وأضاف التقرير، أن منسوب عمليات االعتقاالت خالل الربع  .ينوثالثة نواب فلسطيني
 حالة اعتقال، فيما ارتفع العدد ١٨٠ يناير /الجاري شهد تصاعدا ملحوظا، حيث سجل شهر كانون ثاني



  

  

 
 

  

            ١٣ ص                                     ٢١١٨:         العدد       ١٧/٤/٢٠١١ األحد :التاريخ

 مارس العام الجاري، تركزت معظمها في / في آذار٣٨٠ فبراير، و/ حالة في شباط٢٨٥ليصل 
  .محافظات نابلس والخليل وبيت لحم والقدس وطولكرم وسلفيت ورام اهللا والبيرة

  ١٦/٤/٢٠١١قدس برس، 
  
  اعتداء مصور على أسرى فلسطينيين .٢٨

بثت القناة الثانية اإلسرائيلية شريطا يظهر اعتداء قوة إسرائيلية خاصة على أسرى فلسطينيين في سجن 
 يومويتزامن بث الشريط مع إحياء يوم األسير الفلسطيني الذي يوافق . النقب قبل نحو ثالث سنوات

 حسبما جاء ،وكان هدف هذه العملية.  من الجرحى كبيراًاالعتداء شهيدا وعدداًوقد أوقع  .١٧/٤ األحد
  . رفع معنويات السجانين،في وثائق سرية

  .وقد طالب رئيس نادي األسير الفلسطيني قدورة فارس بتشكيل لجنة تحقيق دولية لحماية األسرى
  ١٦/٤/٢٠١١نت، .موقع الجزيرة

  
  ون بتحقيق دولي في وضع األسرى يطالب"يوم األسير"الفلسطينيون في  .٢٩

طالب وزير األسرى الفلسطيني عيسى قراقع في كلمة له خالل :  الحياة، رويترز-رام اهللا، غزة 
مهرجان تضامني مع األسرى أمس وسط مدينة رام اهللا عشية إحياء الفلسطينيين يوم األسير الفلسطيني 

 والهيئات الدولية بتشكيل لجنة تحقيق نسانيةاإل ابريل من كل عام، المنظمات / نيسان١٧الذي يحل في 
وقال قراقع موجهاً كالمه للمنظمات  .اإلسرائيليةلمعرفة ما يتعرض له األسرى الفلسطينيون في السجون 

 وضربهم األسرىحققوا وحاسبوا والحقوا مجرمي الحرب الذين يفتخرون بقتل ": واإلنسانيةالدولية 
  ."بالقنابل والغاز

  ١٧/٤/٢٠١١ الحياة، لندن،
  
  "يوم األسير"األحد في ذكرى اليوم األسرى الفلسطينيون يضربون عن الطعام  .٣٠

أعلن األسرى الفلسطينيين في كافة سجون ومعتقالت :  جمال جمال ووكاالت األنباء-فلسطين المحتلة 
لتذكير  عن الطعام في ذكرى يوم األسير كخطوة رمزية ل إضراباًاألحداالحتالل اإلسرائيلي عن اليوم 

بقضيتهم ولفت األنظار للمستوى الخطير وشروط الحياة وحالة االنتهاكات والتنكيل التي يتعرضون لها 
 التصدي األسيرةسرى سجن النقب في بيان لهم بهذه المناسبة عزم الحركة أ وأكد. هم وعائالتهم

  . السجون التسفيةإدارة إلجراءات
لوطنية وإنهاء االنقسام وإعادة بناء البيت الفلسطيني الداخلي ووجه األسرى نداء من أجل استعادة الوحدة ا

  .على أسس ديمقراطية توافقية جامعة وفي إطار مؤسسات ومرجعيات موحدة
  ١٧/٤/٢٠١١الدستور، عّمان، 

  
   إعالن اإلضراب المفتوح عن الطعامتدرسالحركة األسيرة : قدورة فارس .٣١

 الفلسطيني قدورة فارس في المهرجان الذي األسيرادي  رئيس نذكر:  الحياة، رويترز-رام اهللا، غزة 
هناك نقاشاً " عنهم أن باإلفراج الفلسطينية والالفتات المطالبة واإلعالم األسرىرفعت فيه عشرات صور 

 المفتوح عن اإلضراب إعالن من اجل اإلسرائيلية في السجون األسيرةحقيقياً يدور داخل الحركة 
  ." الخاويةاألمعاءمن شعبنا االستعداد للوقوف معهم في معركة  الذي يتطلب األمرالطعام، 

  ١٧/٤/٢٠١١الحياة، لندن، 
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  ٤٨ ال بد ألي صفقة تبادل من أن تشمل أسرى: مهرجان األسرى في باقة الغربية .٣٢
 بمناسبة مرور ربع قرن على اعتقال عدد من المناضلين من أبناء الداخل : توفيق عبد الفتاح،رب٤٨عـ

 احتشد مساء اليوم السبت، في مهرجان شعبي، المئات من األهالي وأسرى محررين، وذوي الفلسطيني،
أسرى الداخل الفلسطيني، في قاعة ليالينا، بمدينة باقة الغربية، وذلك تلبية لدعوة لجنة األسرى 

ة، وكان من بين الحضور عدد من القيادات السياسية والمحلي .والمحررين والحركة األسيرة في الداخل
 جمال زحالقة، والنائبة حنين زعبي، ونائب أمين عام التجمع، مصطفى طه، وتميم منصور، .من بينهم د

رئيس رابطة األسرى العربية، وعدد كبير من أعضاء وكوادر التجمع الوطني، ووفود من القدس 
  .المحتلة، والجوالن العربي السوري المحتل

 اإلخوة في حماس بعدم التخلي عن أسرى ،في باقة الغربيةطالب سميح أبو مخ، رئيس اللجنة الشعبية و
  ."إننا كلنا أبناء الشعب الفلسطيني"الداخل والقدس، و

وأقول إنه ال  أنا ال أتخيل وال أريد أن أتخيل أن تتم صفقة ال تشمل أسرانا في الداخل،: قال زحالقةو
 الداخل، وبالتالي فإن كل السجناء أساس من الصحة للشائعات القائلة إن هناك نية للتنازل عن أسرى
  .الفلسطينيين هم سجناؤنا، ونحن نستغل الفرص ونضغط، ولم نتوقف

  ١٧/٤/٢٠١١، ٤٨موقع عرب 
  
  رسائل األسرى تطالب بإنهاء االنقسام .٣٣

 ،٤٨نقل األسير المحرر بالل محمود خطيب من كفركنا داخل األراضي المحتلة عام : القدس المحتلة
دعو الفلسطينيين لجعل قضية األسرى على رأس سلم أولوياتهم باعتبارها قضية رسالة من األسرى ت

وكشف عن الرسالة خالل مهرجان احتفالي بمناسبة . وطنية جماهيرية وليست قضية إنسانية فحسب
أحرار " سنوات من السجن إلدانته بطعن جندي ثأراً لمقتل شقيقه الشهيد محمد خطيب قائد ٧إطالقه بعد 

 رسائل وطلبات من ٤لخليج المحرر إنه ينقل لوقال خطيب  .٢٠٠٤لى يد قوات االحتالل في  ع"الجليل
األسرى إلى الناس خارج السجن، أولها إلى الشعب الفلسطيني وهي القضاء على الفساد واالنقسام، 

ر  قضية جماهيرية، فيما تحذاألسرى لجعل قضية ٤٨ـ والثانية إلى قيادات المجتمع الفلسطيني في ال
 وإكبار وإجاللالثالثة من تجنيد شباب فلسطينيي الداخل أو ما يعرف بالخدمة المدنية، أما الرابعة تحية 

  .إلى األمة العربية المنتفضة ضد الهيمنة واالستبداد
  ١٧/٤/٢٠١١الخليج، الشارقة، 

  
   مع األسرى في سجون االحتاللالظالم يخّيم على رام اهللا تضامناً .٣٤

واطنون الفلسطينيون من سكّان مدينة رام اهللا، إلى إطفاء إنارة منازلهم ومحالهم  سارع الم:رام اهللا
، في إطار خطوة تضامنية مع األسرى ١٥/٤التجارية في تمام الساعة التاسعة من مساء أمس الجمعة 

  . اعتقالية قاسيةالفلسطينيين في سجون ومعتقالت االحتالل اإلسرائيلي والذين يعانون ظروفاً
  ١٦/٤/٢٠١١س، قدس بر

  
  لوحة تضامن ضخمة مع أسرى القدس فوق الباب الرئيس للمسجد األقصى .٣٥

 لوحة إعالنية ١٩٤٨ وضعت الحركة اإلسالمية داخل األراضي الفلسطينية المحتلة سنة :القدس المحتلة
ضخمة فوق الباب الرئيس للمسجد األقصى، تحمل عبارات التضامن مع األسرى الفلسطينيين من سكان 

وأكد اللوحة أن ذلك يأتي إحياء  .نة القدس، المعتقلين في سجون االحتالل اإلسرائيلي منذ سنينمدي
  ".يوم األسير الفلسطيني"للذكرى السابعة والثالثين لـ

  ١٦/٤/٢٠١١قدس برس، 
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  حلّت بالحركة التضامنية مع الشعب الفلسطيني" فاجعة"اغتيال أريغوني : األسرى .٣٦

ينيون في سجون ومعتقالت االحتالل اإلسرائيلي، عن بالغ حزنهم وأسفهم  أعرب األسرى الفلسط:غزة
التي حلّت بالحركة التضامنية الدولية مع الشعب الفلسطيني، بمقتل الناشط " الفاجعة"لما وصفوه بـ

عن " المركز الفلسطيني للدفاع عن األسرى"ونقل  .والصحفي اإليطالي فيتوريو أريغوني في قطاع غزة
إن هذه الجريمة البشعة التي ارتكبتها ثلة مجرمة ال تمت لإلسالم بصلة، ال "الفلسطينيين، قولهم المعتقلين 

  ".تعبر عن عادات وتقاليد الشعب الفلسطيني، وإنها فتت أكبادهم ألما وحرقة على بشاعتها وال إنسانيتها
  .ني وتدويل رسالتهوثمنت الحركة األسيرة، مساعي المتضامن أريغوني لنصرة قضية الشعب الفلسطي

  ١٦/٤/٢٠١١قدس برس، 
  
  "جريمة ال تمثل شعبنا"اغتيال المتضامن اإليطالي : المنظمات األهلية الفلسطينية .٣٧

، على أن عملية اختطاف وقتل المتضامن اإليطالي "شبكة المنظمات األهلية الفلسطينية" شددت :رام اهللا
هم " الجريمة البشعة"فلسطيني وأن مرتكبي هذه فيتوريو أريغوني، في قطاع غزة، ال تمثّل الشعب ال

نسخة عنه، يوم السبت " قدس برس" الشبكة، في بيان صحفي تلقت طالبتو .جماعة خارجة عن الشعب
 الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة بالعمل الجاد لمالحقة منفذي عملية اغتيال الناشط الحقوقي ،١٦/٤

  .جراءات وقائية تحول دون تكرار مثل هذه العمليةاإليطالي، ومحاسبتهم قضائياً واتخاذ إ
  ١٦/٤/٢٠١١قدس برس، 

  
  اغتيال أريغوني يسعى للنيل من صورة الفلسطينيين عالمياً: الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان .٣٨

 اعتبرت هيئة حقوقية فلسطينية، أن عملية اغتيال المتضامن والناشط الحقوقي اإليطالي فيتوريو :رام اهللا
 في قطاع غزة، هي جريمة تهدف إللحاق الضرر بالشعب الفلسطيني والنيل من صورته أريغوني،
، أن عملية خطف وقتل ١٦/٤نسخة عنه، يوم السبت " قدس برس"بيان تلقت في وأكدت الهيئة  .عالمياً

 كفله بالحق في الحياة الذي" مساساً مروعاً"، تمثّل "سلفية"المتضامن اإليطالي على يد جماعة تقول بأنها 
  .اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والقانون األساسي الفلسطيني

  ١٦/٤/٢٠١١قدس برس، 
  

  إضراب للعاملين في جامعات الضفة والقطاع .٣٩
أعلن مجلس اتحاد النقابات في الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، عن تعليق الدوام 

 ، من الساعة الثانية عشرة ظهرا١٧/٧ًاألحد  جزئي يوم للعاملين في كافة الجامعات الفلسطينية بشكل
 ٢/٥ واإلثنين ٢٧/٤وحتى الساعة الثانية بعد الظهر، فيما سيتم تعليق الدوام بشكل شامل أيام األربعاء 

  .، ولكن بحضور العاملين في مواقع عملهم١٢/٥و١١والثالثاء واألربعاء 
صعيدية اتخذها االتحاد بسبب تعنت مجلس التعليم العالي وتأتي هذه التعليقات جزءاً من سلسلة إجراءات ت

بير زيت، : وإدارات الجامعات إزاء تحقيق مطالب العاملين، بحضور رؤساء النقابات في جامعات
والنجاح الوطنية، والخليل، وبوليتكنك المستقبل، والعربية األمريكية، والقدس، والقدس المفتوحة، 

وصرح رئيس مجلس اتحاد النقابات أمجد برهم، أن  . األهلية، وبيت لحمواألزهر، واإلسالمية، وفلسطين
  . أوضاع العاملين أصبحت في غاية الصعوبة في ظل األوضاع المعيشية الصعبة

  ١٦/٤/٢٠١١، موقع فلسطين أون الين
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  إسرائيلياً تجار أردنيون يستوردون ألماساً .٤٠
 أن تجار صاغة أردنيين يستوردون       األردنية ات أكد مصدر مطلع في نقابة تجار الحلي والمجوهر        :نعما

ـ     .األلماس المصقول من الكيان الصهيوني     إن التجار يقومون بإعـادة     ": "الغد"وقال المصدر، في حديث ل
وبـين   ".تصدير الجزء األكبر من تلك الكميات للخارج، فيما يباع الجزء اآلخر فـي الـسوق المحليـة                

ن األردن تعد محطة ترانزيت لمادة الماس المـستوردة مـن           المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته، أ      
هنالك شركة إيطالية في    " أن   إلىوأشار المصدر    .الكيان الصهيوني ليتم تسويقها للدول العربية واألجنبية      

 ومـن   يالصهيونالتجمعات الصناعية تعمل على استيراد كميات كبيرة من األلماس المصقول من الكيان             
  ".رج وتطرح جزءا منه في السوق المحليةثم تعيد تصديره للخا

 أكثر من   إلىيأتي ذلك في وقت أصدر فيه كيان العدو إحصائية تظهر أن صادراته من األلماس وصلت                
  .، مبينة أن األردن يعد أكبر مستورد عربي منها٢٠١١بليوني دوالر خالل الربع األول من 

، مؤكـدا أنـه     اإلسـرائيلية ي دقة اإلحصائية    لكن نقيب تجار الحلي والمجوهرات أسامة امسيح، شكك ف        
إال  ".من أعضاء النقابة ليست لديهم عالقات تجارية مع إسـرائيل          % ٩٠أكثر من   "، فإن   "علمه"وبحسب  

، الفتا إلى   "بةإنه ربما تكون هنالك شركات تتعامل مع الكيان الصهيوني من دون علم النقا            "أن امسيح قال    
  .أن دائرة الجمارك هي الجهة الوحيدة التي تستطيع تحديد ذلك

  ١٧/٤/٢٠١١الغد، عّمان، 
  
  المنتدى العالمي للوسطية يدين قتل الناشط اإليطالي في غزة: األردن .٤١

 فيه قتل الناشط االيطالي فيتوريو اوريغوني في غـزة          أدان أصدر المنتدى العالمي للوسطية بيانا       :عمان
 من أقدم على قتله هي فئة ضالة منحرفة، وجاء في البيان إن هذا الفعل اإلجرامي يدل علـى                   أنعتبر  وا

وقال إن المنتدى العـالمي للوسـطية       . فكر منحرف مغلق بعيد كل البعد عن مصلحة الشعب الفلسطيني         
و أالّ تكون هـذه     يشارك الشعب اإليطالي الصديق هذه المأساة ويتقدم إليه بأحر التعازي والمواساة ليرج           

    . العملية اإلجرامية حائال دون استمرار الدعم لغزة وأهلها
  ١٧/٤/٢٠١١الدستور، عّمان، 

  
   المتحدة اليوماألمم مقر أمام الفلسطيني األسيراعتصام بمناسبة يوم : عّمان .٤٢

ي المعـتقالت   بمناسبة يوم األسير الفلسطيني تقيم اللجنة الوطنية لألسرى والمفقودين األردنيين ف          : عمان
الصهيونية بمشاركة لجنة األسرى في جماعة اإلخوان المسلمين اعتصاماً أمام مقر هيئة األمم المتحدة في               

  .عمان وذلك بمناسبة يوم األسير الفلسطيني
وسيشارك في االعتصام الذي سيقام الساعة الخامسة من مساء اليوم األحد منتسبو األحـزاب والنقابـات                

  . واألسرى المحررون وأهاليهموالشخصيات الوطنية
  ١٧/٤/٢٠١١الدستور، عّمان، 

  
  قرار فتح المعابر مع قطاع غزةب أوغلو يبلغوزير الخارجية المصري  .٤٣

كشف األمين العام لمنظمة المؤتمر اإلسالمي أكمل إحسان        : أحمد الطاهري ،  الحكيم  محمد عبد  -القاهرة  
بي أبلغه قرار فتح المعابر مع قطاع غزة، باعتبـاره  الدين أوغلو، أن وزير الخارجية المصري نبيل العر  

واجبا إنسانيا وإسالميا ودوليا، مشددا على أن المنظمة اإلسالمية تدعم هـذا التوجـه، وسـتتعاون مـع                  
  كنا نتعـاون مـع الحكومـة       «وقال اوغلو عقب لقائه العربي، امس،        .الحكومة المصرية في هذا الصدد    

  



  

  

 
 

  

            ١٧ ص                                     ٢١١٨:         العدد       ١٧/٤/٢٠١١ األحد :التاريخ

يل المعونات والمساعدات اإلنسانية إلى أهالي غزة، واآلن ومـع فـتح            المصرية السابقة في عملية توص    
  .»المعابر سيكون هناك تعاون

  ١٧/٤/٢٠١١، الراي، الكويت
  

   ملفي األمن والحدود"إسرائيل" وفد عربي كبير يبحث في ":قدس نت" لـمصادر إسرائيلية .٤٤
 عربي رفيع المـستوى إلـى       كشفت مصادر إسرائيلية مطلعة، الجمعة، عن وصول وفد       : القدس المحتلة 

 في مهمة خاصة تتعلق بالمفاوضات المتوقفة بـين الجـانبين الفلـسطيني واإلسـرائيلي منـذ                 "إسرائيل"
ـ      ".أيلول الماضي /سبتمبر بـأن الوفـد    " وكالة قدس نت لألنباء   "وقالت المصادر في تصريحات خاصة ل

ـ        اإلعالم وذلك للقاء مسؤولين كبـار       وبعيداً عن وسائل  " السرية" وصل إلى إسرائيل في مهمة أحيطت ب
في إسرائيل ومناقشة قضايا تتعلق بالحلول النهائية ضمن المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية المتوقفة بعد             

  ".أن أعلنت إسرائيل عن انتهاء فترة التجميد االستيطاني في أيلول العام الماضي
كبير وصل تل أبيب، وسط إجراءات أمنيـة        بأن الوفد والذي يترأسه مسؤول قطري       " وأضافت المصادر 
بحث مع المسؤولين اإلسرائيليين الحدود النهائية للدولة الفلسطينية المستقلة على حدود           وإسرائيلية مشددة   

  ".٦٧الرابع من حزيران 
بأن قضية القدس كانت على جدول أعمال الوفد في اجتماعاتـه مـع المـسؤولين               " وأوضحت المصادر 

ث تطرق الوفد إلى إستعداد الدول العربية لإلشراف على البلدة القديمة فـي حـال تـم                 اإلسرائيليين، حي 
إلى ان الوفد العربي قدم تعهدات عربية بمشاركة قـوات أمنيـة عربيـة              "التوصل التفاق سالم، مشيرة     

  ".لإلشراف على الحدود النهائية للدولة الفلسطينية وذلك من أجل ضبط الحدود بين الجانبين
  ١٧/٤/٢٠١١، دس نتوكالة ق

   
   لحماسةسلحأ تهريب عمليات في سودانيينوزير الداخلية السوداني يكشف عن تورط  .٤٥

أقر وزير الداخلية السوداني إبراهيم محمود حامد بوجود عـصابات سـودانية            : فايز الشيخ  - الخرطوم
التي تسببت في   تعمل في تهريب السالح إلى حركة حماس لكنه نفى تورط الحكومة في عملية التهريب و              

وكشف وزير الداخلية السوداني إبراهيم محمود حامد عن تورط أفراد فـي            . قصف األراضي السودانية  
عملية ترحيل ونقل األسلحة واستخدام األراضي السودانية كمعبر لها، لتزويد منظمات باألسلحة تعتبرها             

 علم الحكومة بذلك، مـشيرا إلـى        ، لكنه قلل من دور السودان، بعد أن نفى        »إرهابية«إسرائيل منظمات   
  .»مكايدات سياسية ضد السودان«وجود 

  ١٧/٤/٢٠١١، الشرق األوسط، لندن
  
   "إسرائيل"أوباما يشدد على التزام الواليات المتحدة الدائم بأمن  .٤٦

، قال الرئيس األمريكي باراك أوباما إنه يشدد "عيد الفصح اليهودي"في تهنئته لليهود بمناسبة ما يسمى 
إننا نصلي من أجل السالم بين "وقال أوباما .  أخرى على التزام الواليات المتحدة الدائم بأمن ٍإسرائيلمرة

وقال أيضا  ". إسرائيل وجاراتها في الوقت الذي نؤكد فيه مرة أخرى على التزامنا الدائم بأمن إسرائيل
  ". اأسطورة الفصح تعطي األمل بأن يكون المضطهدون والمستعبدون أحرار"إن 

  ١٧/٤/٢٠١١، ٤٨موقع عرب
  
  ومحاسبتهم  بان كي مون يطالب بمالحقة قتلة أريغوني .٤٧

» الجريمة المروعة«ندد األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون أمس بـ:  محمد المداح- واشنطن
اعة المتمثلة بقتل ناشط السالم اإليطالي المؤيد للفلسطينيين فيتوريو اريغوني بعد اختطافه على يد جم
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هذه الجريمة ارتكبت «وقال المتحدث إن  .سلفية في غزة، على ما أعلن المتحدث باسمه مارتن نيزيركي
األمين العام يطلب «، مشيرا إلى أن »بحق شخص كان يعيش ويعمل بين الشعب الفلسطيني في غزة

  .»إحالة مرتكبي هذه الجريمة المروعة إلى العدالة في أسرع وقت ممكن
  ١٧/٤/٢٠١١عكاظ، جدة، 

  
   بمقتل اريغوني في غزةالنيابة العامة اإليطالية تفتح تحقيقاً .٤٨

أعلنت النيابة العامة اإليطالية أنها فتحت تحقيقًا حول مقتل الصحفي والمتضامن اإليطالي فيتوريو : روما
 وأفادت وكالة األنباء اإليطالية .اريغوني في قطاع غزة، بعد أن تعرض لعملية خطف من قبل مسلحين

أغراض "بأن النيابة العامة ستجري التحقيقات على أساس افتراض ارتكاب جريمة االختطاف لـ
، حيث يقوم المحققون في العاصمة اإليطالية بدراسة الوقائع التي أرسلت إلى وزارة الخارجية "اإلرهاب

التحقيقات ستستمر ونقلت الوكالة عن مصادر قضائية إيطالية قولها إن  .االيطالية من القنصلية في القدس
  .في قطاع غزة" على الرغم من عدم وجود محاور دبلوماسي"

  ١٦/٤/٢٠١١قدس برس، 
  
  تلقى تهديداً بالقتل من موقع الكتروني أمريكي أبنها  تقول أنأريغونيوالدة  .٤٩

كشفت والدة المتضامن االيطالي فيتوريو أريغوني القتيل ان أبنها : جيهان الحسيني - لندن -القاهرة 
أميركي يميني متطرف قبل عامين بسبب الصور التي يعرضها ) الكتروني(لقى تهديداً بالقتل من موقع ت«

البريطانية عن أغيديا » غارديان«ونقلت صحيفة . »والوشم الذي يدل على حبه للفلسطينيين وقضيتهم
، وأنه أخبرها »دفةفيتوريو وصل إلى إسرائيل للمرة األولى قبل تسع سنوات بطريق الص«براتا قولها إن 

غير نادمة على «وشددت على انها . »أحس كمن ُأصيب بصعقة عندما وصل إلى القدس المحتلة«أنه 
منتصف الشهر » ٢أسطول الحرية «، مؤكدة أنها ستبحر الى غزة ضمن »وجوده طوال تلك الفترة هناك

ي آمن أبني بها وضحى من أجلها أريد أن أرى غزة الت«: ونقلت وسائل إعالم ايطالية عنها قولها. المقبل
وأقابل أهلها الطيبين الذين طالما حدثني عنهم، وكي أؤكد لهم أن مسيرة فيتوريو ستتواصل، وأن عدداً 

  .»من أصدقائه سيكملون مشواره
 القاهرة امس حيث كان في إلىفي الوقت نفسه، وصلت زوجة الناشط االيطالي القتيل كلوديا ميالن 

ومن المفترض . لقيادي في حماس أيمن طه والناطق باسم الحكومة المقالة طاهر النونواستقبالها كل من ا
وعلم أن هناك استعدادات الستقبال . أن تغادر إلى غزة اليوم عبر معبر رفح الستالم جثمان زوجها

  .رسمي وجماهيري لها
  ١٧/٤/٢٠١١الحياة، لندن، 

  
  حماية للمتضامنين الدوليين في غزةتطالب بتوفير ال" الشبكة األوروبية لدعم األسرى" .٥٠

، الحكومة في غزة بتوفير الحماية "الشبكة األوروبية لدعم حقوق األسرى الفلسطينيين"طالبت : أوسلو
الالزمة للمتضامنين ونشطاء السالم الدوليين داخل القطاع، عقب مقتل المتضامن والصحفي اإليطالي 

نسخة " قدس برس"ودعت في بيان صحفي تلقّت  ".سلفية"فيتوريو أريغوني، على يد جماعة تقول أنها 
عنه، حكومة غزة إلى العمل سريعا للكشف عن مالبسات عملية اغتيال أريغوني واألشخاص الذين يقفون 
وراءها، ليصار إلى تقديمهم للعدالة ومعاقبتهم، مؤكدة على ضرورة ضمان توفير اإلجراءات التي من 

  . بحق متضامنين آخرينشأنها عدم تكرار حادث االغتيال
  ١٦/٤/٢٠١١قدس برس، 
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   على السفير اإلسرائيلي في جامعة أميركية"التشويش"طالب مسلمون ينفون  .٥١
 طالباً مسلماً في الواليات المتحدة بالبراءة من التهم الموجهة لهم ١١ دفع :  يو بي آي-لوس أنجليس 

وأوردت صحيفة  .ي في جامعة في كاليفورنيابإعاقة خطاب السفير اإلسرائيلي مايكل أورين العام الماض
 آخرين من جامعة ٣و» يو سي أي« طالب سابقين وحاليين في جامعة ٨أن » لوس أنجليس تايمز«
مثلوا أمام المحكمة في مقاطعة أورانج كاونتي، حيث اتهمهم االدعاء بالتآمر » كاليفورنيا ريفيرسايد«

 شخصاً ٦٠ حواليوحضر . ٨/٢/٢٠١٠في » و سي أيي«إلعاقة خطاب السفير اإلسرائيلي في جامعة 
إن األمر ال يتعلق بالحرب في غزة بل «لدعم الطالب، وقالت محامية الدفاع جاكلين غودمان 

كما لفت محامو الدفاع إلى أن الطالب تصرفوا في شكل فردي، غير أن االدعاء  .»بالديموقراطية هنا
  . خطط إلعاقة خطاب السفير اإلسرائيلييعتبر أن اتحاد الطالب المسلمين في الجامعة

 دقائق خالل ٣ وقفوا وصرخوا في وجه أورين الذي لم يتمكن من التحدث إال لـ ١١وكان الطالب الـ
وأظهر االدعاء رسائل إلكترونية تشير إلى اتفاق مسبق بين الطالب . النصف الساعة األول على المنصة

الب االدعاء بالتحيز ضدهم بعد أن أطلق على القضية اسم في المقابل، يتهم الط. إلعاقة خطاب أورين
  .»القضية المسلمة في يو سي أي«

  ١٧/٤/٢٠١١الحياة، لندن، 
  
  يديرون الخد اآلخر للطمة أميركية جديدة .٥٢

  نقوال ناصر
ـ          ، فـإن إجمـاع     "حل الـدولتين  "بغض النظر عن االجتهادات الوطنية الفلسطينية المؤيدة أو المعارضة ل

دولي على هذا الحل هو اليوم حقيقة سياسية ودبلوماسية قائمة، وهو حالياً في مرحلة مخـاض                المجتمع ال 
ما قبل والدة دويلة فلسطينية على حوالي خمس الوطن التاريخي للشعب الفلسطيني مـن المفتـرض أن                 

يني لذلك فإن وصف المحلـل الـسياسي الفلـسط        . إلى واقع على الخريطة السياسية    " حل الدولتين "تحول  
ليس دقيقاً، فهو حمل حقيقي، في األقـل        " حمل كاذب "طالل عوكل في مقال له مؤخرا لهذا المخاض بأنه          

ـ            للتنازل عن  " شرعية دولية "بدليل االنقسام الفلسطيني عليه خشية أن يكون المولود الجديد وريثاً يحظى ب
ـ           ه، لكـن دولـة االحـتالل       اإلرث التاريخي والحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني في وطن

اإلسرائيلي الطامعة في كل هذا الوطن، بالرغم من ذلك، تبذل كل ما في وسعها إلجهاضـه ويـساعدها                  
  . راعيها األميركي جاهدا إلخراجه إلى الوجود جنيناً مشوهاً إن عجز الحليفان عن إجهاضه

األميركي األخير  " الفيتو"بعد صفعة   وفي هذا السياق، وجهت الواليات المتحدة األميركية لطمتها الجديدة،          
لهـذا الجنـين، وللقابلـة      " الشرعي"في مجلس األمن الدولي، لمفاوض منظمة التحرير الفلسطينية، األب          

التي ترعى والدته عندما أجلت للمرة الثانية خالل شهرين دون تحديد أي موعد جديد اجتمـاع                " الدولية"
 في العاصمة األلمانية منتصف الشهر الجـاري، والـذي كـان            اللجنة الرباعية الدولية الذي كان مقرراً     

للدولة المأمولة كما قـال     " يرقى عمليا إلى شهادة والدة    "مفاوض المنظمة شبه متأكد بأن يصدر عنه بيان         
سالم فياض في بروكسل يوم األربعاء الماضي أثناء اجتماع         . رئيس حكومة تسيير األعمال في رام اهللا د       

اعدات المقدمة لسلطة الحكم الذاتي التي يرأس حكومتها من الدول والمؤسسات المانحة،            لجنة تنسيق المس  
للدولة المأمولة حتى بينما ما زالت      " شهادة وفاة إسرائيلية  "لكن الواليات المتحدة ال تفوت فرصة إلصدار        

  . والدتها في رحم الغيب
يذية وحكومتها على اللطمـة األميركيـة       ومع ذلك، فإن مراجعة ردود فعل منظمة التحرير ولجنتها التنف         

الجديدة تتلخص في إدارة الخد اآلخر بدعوة ال لبس فيها إلى المزيد من اللطمـات األميركيـة، فاللجنـة                   
التنفيذية في بيانها مساء األربعاء الماضي تعقيباً على تأجيل اجتماع الرباعية للمرة الثانية كانت ما زالت                

  ... مفاوضات مع دولة االحتالل استناداً إلى بيان الرباعية الذي لم يصدرتعلن استعدادها الستئناف ال
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وبالرغم من وضوح الموقف األميركي طالب الناطق الرسمي باسم رئاسة المنظمة، نبيل أبـو ردينـة،                
، وعضو تنفيذية المنظمة تيسير خالد الذي أكد بأن إلغاء اجتماع الرباعية الدولية             "بموقف أميركي واضح  "
ويعطل دور المجتمـع الـدولي وبخاصـة        " ط من اإلدارة األميركية يقوض مصداقية هذه اإلدارة       بضغ"

التوجه إلى مجلس األمـن     " ضرورة"المبادرة السياسية لكل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا دعا مجددا إلى           
ـ        " الفيتو"الدولي متناسيا أن التعرض للدغ من جحر         اهالً أن  األميركي مرتين ليس مـن اإليمـان، ومتج

عندما ارتهن القرار الفلسطيني    " تعطيل دور المجتمع الدولي   "مفاوض منظمة التحرير هو الذي وافق على        
  . ١٩٩٣برعاية أميركية عام " عملية سالم"ل

وخيبة األمل من اللطمة األميركية الجديدة التي أجلت اجتماعا للرباعية الدوليـة            " األسف"إن التعبير عن    
كبارا، واستعداد مفاوض المنظمة للتعاطي مع مبادرة أميركية جديدة، هو تعبيـر عـن              علقوا عليه آماال    

لكنه في حالة مفاوض المنظمة يعبـر       . العجز عن شق أي طريق دولي مستقل عن اإلمالءات األميركية         
  . األميركي وارتهان طوعي له" قدر"عن استسالم كامل للـ

عاطي مع بديل أميركي للمبادرة الفرنسية البريطانية األلمانية        ومن المؤكد أن هذا المفاوض يستعد اآلن للت       
عبر الرباعية، ويعلق آماله على مبادرة أميركية جديدة قد يعلنها الرئيس باراك أوباما في خطاب رئاسي                
مرتقب خالل أسابيع، ربما بعد أخذ موافقة رئيس وزراء دولة االحتالل بنيامين نتنيـاهو عليهـا خـالل                  

ررة لواشنطن الشهر المقبل، وقد ألمحت إلى هذه المبادرة وزيرة الخارجية هيالري كلينتـون              زيارته المق 
ورئيس لجنة العالقات الخارجية في مجلس شيوخ الكونغرس جون كيري خـالل اجتماعـات المنتـدى                

  .  اإلسالمي بواشنطن األسبوع المنصرم، لكن البيت األبيض رفض تأكيدها–األميركي 
عقـد  " الشعبية لتحرير فلسطين التي علقت مشاركتها في اجتماعات تنفيذية المنظمة إلى             أما دعوة الجبهة  

بعد انكشاف فشل الرباعية الدولية التي تتحكم بها        .. مؤتمر دولي كامل الصالحيات برعاية األمم المتحدة        
س األمن الـدولي    فإنها بدورها تتجاهل حقيقة أن كل المؤتمرات الدولية وقرارات مجل         " اإلدارة األميركية 

، إنما كانت في حقيقتها مـؤتمرات       .األخيرة بشأن العراق وأفغانستان وصربيا وليبيا وإيران واليمن، إلخ        
بعـد انهيـار    " المجتمع الدولي "وقرارات أميركية اتخذت من رعاية األمم المتحدة غطاء لها، فمؤتمرات           

ية بغطاء دولي، ولم تنعقد عملياً أي مؤتمرات        االتحاد السوفياتي السابق تحولت عمليا إلى مؤتمرات أميرك       
  . دولية لم تباركها واشنطن منذ انهار الموازن السوفياتي للقوة العظمى األميركية

كما يبدو تدعو إلى رعاية دولية غير أميركية تكون موازية أو قـادرة علـى فـرض اإلرادة                  " الشعبية"و
كما جاء فـي بيـان      " رات الشرعية الدولية ذات الصلة    تنفيذ قرا "الدولية على الواليات المتحدة من أجل       

  . الجبهة األسبوع الماضي وهي تدرك تماما أنه ال وجود ألي رعاية دولية كهذه في الواقع حتى اآلن
إن توجه منظمة التحرير إلى تجاوز مجلس األمن الدولي والذهاب إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة فـي                 

للتحرك في معزل عن الرعاية األميركية الفاشـلة،        " الشعبية"جم تماما مع دعوة     سبتمبر المقبل ينس  / أيلول
  . فالجمعية العامة مؤتمر دولي حقا، وإرادته مستقلة عن اإلرادة األميركية، لكنه بال أسنان

 لرعاية حل للصراع العربي اإلسرائيلي فإنها       ٢٠٠٢التي أنشئت في مدريد عام      " الرباعية الدولية "وحتى  
كلير سبنسر رئيـسة    . كما قالت د  " تكن أبداً وسيطاً، وكانت دائماً مجموعة دعم للمفاوضات األميركية        لم  "

لذلك . برنامج الشرق األوسط وشمال إفريقيا في مركز أبحاث تشاتام هاوس الذي يتخذ من لندن مقرا له               
 األوروبـي والروسـي     الممثل باألمم المتحدة واالتحـادان    " المجتمع الدولي "لم يكن مستغربا أن يرضخ      

األعضاء في الرباعية لإلمالءات األميركية ليؤجل ثانية اجتماع الرباعية في برلين في الخامس عشر من               
الستئناف المفاوضات نظرا لعـدم اسـتعداد الطـرفين لتقـديم           " الوقت ليس مناسباً  "الشهر الجاري، ألن    

  . إعالميةكما قالت مصادر دبلوماسية أميركية حسب تقارير " تنازالت"
محمود عباس في كل العواصم التي زارها مؤخرا تأكيـده علـى أن يتـضمن بيـان                 " الرئيس"لقد كرر   

 كحدود للدولة الفلسطينية المنشودة     ١٩٦٧الرباعية عندما تنعقد تأكيدا على خطوط وقف إطالق النار عام           
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ـ           تئناف المفاوضـات، لكـن     وإلزاماً لحكومة دولة االحتالل بوقف االستعمار االستيطاني كمرجعيـة الس
إلقامة هذه الدولة، لتؤكد مجدداً     " حل تفاوضي "هيالري كلينتون ردت عليه األسبوع الماضي بالتأكيد على         

كما قال رئيس حكومـة دولـة االحـتالل         )" إسرائيل(أحد أن يفرض حالً على      "أن واشنطن لن تسمح ل    
  . بنيامين نتنياهو

ع الرباعية في برلين مع أن مندوبي اللجنة الرباعية كانوا قـد            وقد أعلن بصورة مفاجئة عن تأجيل اجتما      
التقوا عباس في العاصمة األردنية في األسبوع األول من الشهر تمهيدا الجتماعها، وكان مـنهم الـسفير                 
األميركي ديفيد هيل مساعد المبعوث الرئاسي جورج ميتشل، دون إي إشارة إلى نية اإلدارة األميركيـة                

جتماع، مما يرقى إلى عملية خداع جعلت مفاوض منظمة التحرير يغـرق فـي توقعاتـه                طلب تأجيل اال  
المتفائلة من عقد االجتماع، محلقا في الوهم على أجنحة تقارير من مندوب األمم المتحدة روبرت سـري                 
وصندوق النقد والبنك الدوليين ومبعوث الرباعية توني بلير التي أشادت بأداء حكومة مفاوض المنظمـة               

كما قال سري، مما عزز توهم المفاوض وحكومته        " يوازي اآلن أداء حكومة دولة    "برام اهللا باعتباره أداء     
  . قد أصبحت قاب قوسين أو أدنى قبل أن تعيدهم اللطمة األميركية الجديدة إلى عالم الواقع" الدولة"بأن 

ون إليها لن تفيدهم طالمـا ظلـت        أو علها تعيدهم إلى عالم الواقع كي يدركوا بأن أي جمعية أممية يلجأ            
جماعتهم الوطنية منقسمة على نفسها، وأن أي قرار يصدر عنها سوف يظل حبرا على ورق ما لم تتوفر                  
له أداة وطنية واحدة تترجمه إلى واقع على األرض، وأن أي مؤتمر دولي يلجأون إليه لن يأتمر لقضيتهم                  

م، وأن أي هيئة دولية، رباعية كانت أم ألفيـة، لـن            العادلة طالما لم يوحدهم مؤتمر وطني على قضيته       
اهللا ال يغير مـا بقـوم       "تكون قادرة على مساعدتهم طالما ظلوا عاجزين عن مساعدة أنفسهم بالوحدة، ف           

  ".حتى يغيروا ما بأنفسهم
  ١٦/٤/٢٠١١، موقع فلسطين أون الين

  
  "إسرائيلية"ثالثة خيارات  .٥٣

  محمد السعيد ادريس
“ حمـاس ”الراهن الخاص باالنقسام بين خياري القبول بالتهدئـة مـع           “ اإلسرائيلي ”المأزق االستراتيجي 

وغيرها من منظمات المقاومة في قطاع غزة أو اعتماد سياسة شن هجمات عسكرية قوية علـى غـرار                  
كانون الثـاني   /  يناير ٢٠٠٨كانون األول   / ديسمبر(على القطاع   “ اإلسرائيلية”العدوان الذي شنته القوات     

“ المناعة القومية ”في ظل ما يدرك اآلن من تراجع أو تآكل في           “ مأزق تاريخي ”يكاد يتحول إلى    ) ٢٠٠٩
للكيان، وما تعنيه هذه المناعة من عدم قدرة على مواجهة التحديات وخوض الصراعات والحفاظ علـى                

حاكم، أي نظـام حـاكم،      للنظام ال “ الشرعية السياسية ”فكما أن   . األمن واالستقرار بدافعية تلقائية لألفراد      
تقاس بالرضا والقبول الطوعي من جانب األفراد لذلك النظام وسياساته وخياراته واسـتراتيجياته، فـإن               
المناعة القومية هي القبول الطوعي أيضاً لألفراد للدفاع عن الدولة والمجتمع والتماسك حول الـسياسات               

ود أمام التحديات وخوض الصراعات دفاعاً عـن        الوطنية، وامتالك الدولة ومؤسساتها القدرة على الصم      
  .األمن الوطني وتحقيق االستقرار 

يبدو أن هذا كله في حالة تراجع بفعل أسباب ومتغيرات كثيرة، منها أن الدولة الصهيونية لم تعد قـادرة                   
ء الكافي  ولم تعد حلماً يراود األجيال الجديدة من الشباب، وباتت عاجزة عن توفير اإلغرا            “ اإلبهار”على  

لتشجيع قدوم موجات جديدة من الهجرة إليها، ومنها تفاقم األزمات السياسية واالجتماعية واالقتصادية في              
  .ظل تنامي مظاهر التمييز والفساد داخل المجتمع على المستويات العليا والدنيا 

يس حسني مبـارك    لكن إلى جانب ذلك هناك ثالثة أسباب أخرى حديثة ومتزامنة، أولها سقوط نظام الرئ             
في مصر الذي تتكشف حقائق عالقاته وتحالفاته مع الكيان يوماً بعد يوم، وكيف أنه استطاع أن يجعـل                  

للكيان، وأن يوفر غطاء التسويق السياسي وإجهاض خيار المقاومة أمام الشعب           “ حضن أمان ”من مصر   
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حالفاته مع أطراف عربية وإقليمية     سقوط نظام مبارك يعد بمنزلة نذير شؤوم للكيان بسقوط ت         . الفلسطيني  
، وبحدوث هذا كله يجد الكيان نفسه أمام اختفاء أحد أهـم رهانـات              “محور االعتدال “وتفكك ما سمي ب   

ما حدث بالثورة المصرية يمكن أن يكون مجرد بـدايات إذا           . بقائه وهو تفكك الموقف العربي واختراقه       
طق أخرى من الجسد العربي قد يستعيد معها هذا الجسد          ما اتسعت موجة الثورة العربية وامتدت إلى منا       

  .تماسكه وعافيته وامتالكه القدرة مجدداً على طرح بدائل الستراتيجية السالم المتداعية 
ثاني هذه األسباب، مؤشرات المصالحة الفلسطينية الحالية، والتوافق الوطني على الـذهاب إلـى األمـم                

  .أيلول المقبل/ على تأييد إعالن قيام الدولة الفلسطينية في سبتمبرالمتحدة للحصول من الجمعية العامة 
، فهو أزمة الثقة المتصاعدة في العالقة بين رئـيس          “اإلسرائيليين“أما السبب الثالث وهو األهم بالنسبة ل      

الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس األمريكي باراك أوباما بسبب توجه األخير إلى دعم االعتراف الـدولي               
  .بدولة فلسطين 

عن الكيان، حسب تعبير عاموسى جلعاد رئـيس        “ نزع الشرعية الدولية  ”هذه التطورات الثالثة تدفع نحو      
إعالن حرب وجود علـى     ”والتي يعتبرها توازي    “ اإلسرائيلية”الطاقم السياسي األمني في وزارة الحرب       

  .““ إسرائيل”
  ؟“المأزق التاريخي”كيف يمكن الخروج من هذا 

  . ثالثة خيارات أساسية بهذا الخصوص مطلوب الوعي لها عربياً هناك
أول هذه الخيارات هو سياسة الضربة الوقائية العسكرية لقطاع غزة بهدف إرباك كل الحـسابات لـدى                 
األطراف الفلسطينية والعربية والدولية، وخلق أزمة لصرف األنظار عن جهـود المـصالحة الوطنيـة               

توجه نحو األمم المتحدة إلعالن الدولة الفلسطينية ثانياً، لكن هذا الخيـار شـديد              الفلسطينية أوالً، وعن ال   
  .الخطورة في هذا الوقت بالذات، وقد يصعب على الكيان تحمل عواقبه وتداعياته 

الدولـة الفلـسطينية    ”ثاني هذه الخيارات هو القيام بانسحاب تكتيكي من الضفة الغربية وفـق سـيناريو               
ق أن دعا إليه شاؤول موفاز رئيس األركان األسبق، أو وفق المبادرة غير الرسمية التي               الذي سب “ المؤقتة

بينها رؤساء سابقون ألجهزة األمن ومـنهم رئـيس الموسـاد           “ إسرائيلية” شخصية   ٤٠تقدمت بها حديثاً    
يفيكن السابق يعقوب بيري، ورئيس األركان األسبق أمنون ل       “ الشاباك”السابق داني باتوم، ورئيس جهاز      

 مـع تبـادل فـي       ١٩٦٧شاحاك، وتتلخص في إقامة دولة فلسطينية على معظم األراضي المحتلة عام            
  .من عزلتها وأزمتها“ إسرائيل”، والهدف هو إخراج %٧األراضي بحدود ال تزيد على 

طة أما الخيار الثالث فهو الخيار الدبلوماسي سواء بالتحرك للدعوة لتجديد استئناف المفاوضات مع الـسل              
الفلسطينية أو بإجهاض التوجه الفلسطيني إلعالن الدولة الفلسطينية بضغوط تمـارس ضـد الواليـات               

  .المتحدة واالتحاد األوروبي 
  .خيارات ثالثة مكشوفة، لكنها، ومن دون أدوار فلسطينية وعربية ودولية يمكن أن تحقق نجاحات 

  ١٧/٤/٢٠١١الخليج، الشارقة، 
  
  ات الواقع وتحديات المستقبلالقبة الحديدية بين حساب .٥٤

  مأمون أبو عامر
، باتجاه المـستوطنات    "القسام"منذ أن تمكنت المقاومة في قطاع غزة من إطالق صاروخ من صنع محلي            

الصهيونية المجاورة لقطاع غزة والتي تقع في المنطقة التي يطلق عليها حـسب التـسمية اإلسـرائيلية                 
صواريخ من حيث الكم والكيف وبالمعـدالت التـي نـشرتها           ، ومن يتابع تتطور إطالق ال     "غالف غزة "

 ٢٠٠١ صواريخ عـام     ٤المصادر األمنية اإلسرائيلية يجد أنها كانت على نحو تصاعدي بدأ من إطالق             
  ... ٢٠٠٦ صاروخاً عام ٩٤٦حتى وصلت إلى 
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ي تعـد    صاروخاً، وذلك بحسب اإلحصائيات اإلسرائيلية الرسمية، والت       ٢٨٦٢ حوالي   ٢٠٠٨وبلغت عام   
الصواريخ التي تسقط داخل منطقة الخط األخضر فقط ، األمر الذي دفع وزير الدفاع وقتها عمير بيرتس                 

 ، وبعد التشاور مع الخبراء العسكريين إلى رفع مستوى التهديد النفـسي الـذي تـشكله                 ٢٠٠٧في عام   
 يستدعي العمل لحـل هـذه       الصواريخ من مستوى التهديد التكتيكي إلى التهديد االستراتيجي، األمر الذي         

المعضلة، وبالرغم من مجابهته لمعارضة واسعة من الخبراء العسكريين ومعارضتهم لمشروع تطـوير             
" رافائيـل "منظومة صاروخية متطورة لمواجهة الصواريخ قصيرة المدى خاصة بعد أن أشارت مؤسسة             

لمشروع سيكلف خزينة الدولة حوالي     العسكرية المتخصصة بإنتاج الوسائل القتالية المتطورة إلى أن هذا ا         
  ...  مليون دوالر٢٥٠مليار شيكل أي ما يعادل 

 مـواطنين فـي     ٧ورأى المعارضون أن العدد اإلجمالي للقتلى اإلسرائيليين من هذه الصواريخ هو فقط             
خالل ستة أعوام ال يستدعي هذه التكلفة، وقد كان على رأس المعارضين لهذا المـشروع مـدير عـام                   

ة وقتها الجنرال غابي أشكنازي والذي أوكلت إليه مهمة رئاسة اللجنة المتخصصة إلنتاج منظومة              الوزار
لم ينتـه المـشروع     "القبة الحديدية " الدفاع إلسقاط الصواريخ القصيرة المدى والتي أطلق عليه فيما بعد           

  . ٢٠٠٦بسقوط عمير بيرتس من وزارة الدفاع في أعقاب حرب لبنان 
جيش اإلسرائيلي إيهود باراك قدما في تنفيذ المشروع إلخراجه إلى حيز التنفيذ ضمن             فقد مضى وزير ال   

للـصواريخ  " حـتس "للصواريخ المتوسطة،   " العصا السحرية   "، و "القبة الحديدية   "مشروع متكامل يشمل    
من تهديد الصواريخ التـي تـؤرق كـالً مـن الجـيش و       ) إسرائيل(البعيدة، لحماية الجبهة الداخلية في      

لمواطنين، لعدم وجود رد مناسب على هذه الصواريخ في حالة اندالع مواجهة شاملة في المنطقة، حيث                ا
على مـدار   ) إسرائيل(ستكون الجبهة الداخلية اإلسرائيلية هي الجبهة المركزية للحرب، بعد أن اعتادت            

   .ستين عاماً من قيامها بنقل الحرب إلى داخل حدود الدول العربية التي حاربتها
إلى حيز النور، وتم نشر منظومتين منهـا فـي          " القبة الحديدية " واليوم بعد أن خرجت أول منظومة من        

المنطقة الجنوبية واألخرى بالقرب من المجدل وبعد مرحلة من التشكك والريبة فـي إمكانيـة فاعليتهـا                 
  . الميدانية

لتكشف عن الواقع، فقد شهدنا أن هـذه       جاءت المواجهة األخيرة بين المقاومة الفلسطينية وجيش االحتالل         
 صواريخ كانـت    ٩ صواريخ من    ٨المنظومة وبحسب المصادر العسكرية اإلسرائيلية التي ادعت إسقاط         

، وبالرغم  % ٨٥موجهة باتجاه المدن، عملت المنظومة على التصدي لها، أي بنسبة نجاح ميداني تفوق              
 ما بين صاروخ وقذيفة هاون، فإن   ١٥٠قت أكثر من    من أن المقاومة وبحسب المصادر الفلسطينية قد أطل       

 صاروخ غراد وهو النوع المستهدف من الصواريخ حاليا، وقـد فـسرت             ٢٠- ١٨المقاومة قد أطلقت    
المصادر اإلسرائيلية عدم التعرض لباقي الصواريخ بأن المنظومة المزودة بأحدث الحاسابات اإللكترونية            

الجو في خالل ثانية ونصف، وهي بـذلك تقـرر التـصدي ألي             قادرة على تحديد مسار الصواريخ في       
  . صاروخ بحسب المنطقة التي من المتوقع أن يسقط فيها الصاروخ

وتقدر المصادر العسكرية اإلسرائيلية أنه وبحسب اإلحصاءات فإن ربع الصواريخ تسقط على أهـدافها               
ط ربع الصواريخ، األمر الذي يعطي هذه       والباقي يسقط في المناطق الخالية ولذلك فإن المنظومة تواجه فق         

  . المنظومة الفرصة للتصدي للصواريخ الفاعلة
هذا الواقع أعطى القيادة العسكرية اإلسرائيلية االنطباع بأن هذه المنظومة نجحت فـي هـذه المواجهـة                 

أنها أطلقـت   المحدودة في الحد من قدرة المقاومة الفلسطينية من إصابة أهدافها، وبتوفير مبالغ طائلة لو               
 دوالرسيكلف الجيش اإلسرائيلي مـابين      ٣٠٠صاروخاً مضاداً لكل صاروخ فلسطيني تكلفته ال تتجاوز         

ألف دوالر لكل صاروخ تطلقه المنظومة، هذا الـشعور باالرتيـاح دفـع القيـادة الـسياسية                 ١٠٠-٨٠
العسكرية أن حاجـة    والعسكرية إلى العمل فورا على نشر عدد من هذه المنظومات والتي تقدر المصادر              
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 منظومة منها لتكون قادرة على تغطية شاملة وكاملة         ٢٠ منظومة بالحد األدنى أو    ١٣الجبهة الداخلية إلى    
  . على الجبهتين الشمالية والجنوبية للصواريخ

اآلن وبعد أن اعتبرت القيادة السياسية اإلسرائيلية أن قدرتها على المناورة أمـام المقاومـة الفلـسطينية                 
بنانية قد ازدادت بعد أن تأكد لها إمكانية حماية الجبهة الداخلية من صواريخ المقاومة والتفرغ للعمل                والل

ضد المقاومة ميدانيا للضغط عليها سياسيا ، لكن السؤال الذي يطرح نفـسه أمـام القيـادة العـسكرية                   
واسعة النطاق والسيما    في حال اندلعت مواجهة      - صواريخ المقاومة    -اإلسرائيلية كيف ستواجه المشكلة   

أنها تواجه صعوبة توفير منظومات جديدة في الوقت القريب، و ستكون بحاجة إلى عامين آخرين لكـي                 
 ماليين دوالر، للمساهمة في تغطية الجبهـة        ٢٠٥تنتج منظومتين جديدتين وبتمويل أمريكي تبلغ تكلفتها        

  . الجنوبية أمام صواريخ المقاومة
أمام المقاومة حول كيف يمكنها اتباع تكتيكات جديدة وتطوير آليات العمل فـي             والسؤال اآلخر المطروح    

إطالق الصواريخ في المرحلة القادمة بعد أن دخلت اختباراً حقيقيا في مواجهة هذه المنظومـة إلبطـال                 
مفعولها وإصابة األهداف المرجوة، ورفع التكلفة لمواجهة هذه الصواريخ والتي يعتبرها بعض المحللـين         

  االقتصاديين ضربة قوية حيث تمكنت المقاومة من إرهاق الميزانية العسكرية اإلسرائيلية؟
  ١٥/٤/٢٠١١، موقع فلسطين أون الين

  
  عن موقع المسألة الفلسطينية في أفق االنتفاضات الراهنة .٥٥

  حسن شامي
العربيـة،  ثمة سؤال خافت يتخلل المشهد السياسي، المضطرب وغير المستقر المتولد عن االنتفاضـات              

ويمكن السؤال هذا أن يسبب صداعاً، وإن       . على اختالف ألوانها وتنويعات ركائزها االجتماعية والثقافية      
كما يمكنه أن يجدد اختبار قدرة القوى العربيـة الوازنـة، المـستجدة منهـا               . بدرجات مختلفة، لكثيرين  

ل سياسي وسـط التجاذبـات التـي        والمقيمة على االحتفاظ بقدم نظامها، على التحول إلى العب أو فاع          
يتعلق السؤال، المتفاوت الحضور بطبيعة الحال، بموقع المسألة الفلسطينية في خريطـة            . تعيشها المنطقة 

وصفة الخفوت تغطي فـي     . المشاريع والتطلعات الوطنية واإلقليمية التي ترهص بها االنتفاضات العربية        
 متعددة ومتباينة إذ تترجح بين أن يكون السؤال صـرخة           الواقع زوايا وأمكنة نظر مختلفة وتتخذ أشكاالً      

غني عن القول ربمـا إن  . تطلب مخنوقة أو همساً مشوباً بالحذر والترقب أو أيضاً أن يكون مسكوتاً عنه            
السؤال هذا مثقل بظالل كثيفة يعود بعضها إلى غموض مآل االنتفاضة الشعبية الباهرة في تونس ومصر                

كيانية الوطنية بجاذبية تاريخية شبه راسخة بالرغم من، وربمـا بفـضل، التقلبـات              تحديداً حيث تتمتع ال   
والتعرجات الكثيرة التي عرفها وكابدها البلدان قديماً وحديثاً من دون أن يتعـرض النـصاب الـوطني                 
المشترك إلى اهتزازات خطيرة تهدد بالتشظّي وتحلل النسيج العام واالنكفاء على خصوصيات وهويـات              

  .ة فئوية أو جهوية ضيقةمحلي
ويعود البعض اآلخر، في المقابل تقريباً، إلى هشاشة االندماج الوطني في بلدان تشكلت السلطات فيهـا،                
دفعة واحدة أو تدريجاً وعلى نحو صريح أو مضمر إلى هذا الحد أو ذاك، على قاعـدة رجراجـة مـن                     

ذهبية واختالطها بمناطقية توزعها الجغرافي، كما      االنقسامات واالنتماءات العمودية، القبلية والفئوية والم     
هي الحال في ليبيا واليمن والبحرين، وبصورة أكثر تعقيداً في سورية المرشحة للدخول في أزمة طويلة                

  .مجهولة األفق والنتائج بسبب تلكؤ السلطة وترددها الصارخ في تحقيق اإلصالحات التي وعدت بها
ة التي تلقي بثقلها على مسار االنتفاضات العربية وعلى موقـع المـسألة             البعض الثالث من الظالل الكثيف    

الفلسطينية فيها بالتالي، يعود إلى لعبة القوى الكبرى وحسابات مصالحها ورهانات تدخلها، المباشر كمـا               
. هي الحال في ليبيا، والموارب وغير المباشر في بلدان أخرى مثل اليمن والبحرين واألردن وسـورية               

ات واضحاً أن القوى هذه قررت، بعد ارتباك وترقب حذر في ما يخـص االنتفاضـتين التونـسية                  وقد ب 
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والمصرية، أن تتدخل، للتأثير كحد أدنى وللتحكم كحد أقصى، في مسار االنتفاضات واستنهاضها لقـوى               
محجوبة ال تزال غامضة البرامج واألهداف ناهيك عن احتماالت تشكل قوى جديدة وهذه كلها كانت إما                
وقـد  . عن النظر وإما ممنوعة التكون بسبب الحجاب الثقيل الذي فرضته النظم السلطوية على مجتمعاتها        
  .ارتفعت أخيراً أصوات وحصلت تحركات تحذر من التالعب بمكتسبات االنتفاضة في مصر وتونس

عـن محاكمـة    ومن المتوقع أن تتواصل هذه التحركات ما دام أصحابها يشعرون بأن الحديث الـدوري               
الرئيس التونسي واإلقدام على توقيف الرئيس المصري ونجليه وبعض أركـان بطانتـه يهـدفان إلـى                 
امتصاص النقمة الناجمة عن مخاوف شرعية من تسلل رجاالت النظام السابق إلى مواقع في السلطة بعد                

عربـي ومعهـا    وتأتي تخبطات الحراك الشعبي في غير بلـد         . تحويل رؤوس النظامين إلى كبش فداء     
توظيفات متضاربة ومتنافسة في هذا الحراك أو ذاك لتعزز فرص تجديـد النظـام العربـي اإلقليمـي                  

  .واستقطاباته المعهودة
وأنظمـة  » شـعب «قصارى القول إن لحظة الصفاء التي وسمت االصطفافات في تونس ومصر بـين              

وال يقلل هذا من وجاهـة      . عربية األخرى سلطوية ال تجد ما يعادلها في االنتفاضات الشعبية في البلدان ال          
ويكاد هـذا   . االحتجاجات وال من شرعية المطالبة بالحريات وبالحقوق المدنية والسياسية في هذه البلدان           

يكفي في حد ذاته للتدليل على دخول االنتفاضات في مرحلة من التعقيد ومن تداخل الحـسابات الوطنيـة        
فليس واضحاً إلى اآلن، فـي      . حول التدخل األطلسي في ليبيا إلى تورط      قد يت . المحلية واإلقليمية والدولية  

ما يتعدى مهمة حماية المدنيين من شطحات القذافي وقواته، ما يهدف إليه هذا التـدخل خـصوصاً مـع                   
ويرجح فـي الظـن أن      . ظهور انتقادات وتباينات بين الدول األطلسية نفسها حول طريقة العمل وغايته          

قوى، من دون أن يتخذ شكالً عسكرياً بالضرورة، الستعادة القدرة على التحكم بوجهـة    التدخل الغربي سي  
  .النزاعات والمواجهات المندلعة هنا وهناك

 -فالقوى الغربية تعلم أن الحراك الحالي من شأنه أن يطلـق ديناميكيـة يرتـسم النـزاع اإلسـرائيلي                    
كمـا ال عالقـة لـه       . لرغبات النضالية بهذا األمر   وال عالقة ل  .  العربي في أفق استحقاقاتها    -الفلسطيني  

في حال ما أديـر الظهـر للمـسألة    » القضايا الكبيرة«بالخوف من نشوء بطالة قومية ستصيب أصحاب   
لتبريـر  » القـضية «ومعها أدبيات بالغية قومجية استخدمت      » المواجهة«صحيح أن بعض دول     . برمتها

والفساد واحتكار التمثيل الوطني العريض، كبيره وصـغيره،        منظومتها السلطوية القائمة على المحسوبية      
علـى أن  . وما يعنيه كل ذلك من مصادرة للحياة السياسية وقصرها على المصفقين واألتباع والمنـشدين       

الصحيح أيضاً، إن لم يكن األكثر صحةً، هو أن كل النظم السلطوية العربية، ال تحتاج إلى ذريعـة مـن                    
فلـم تكـن    . وهذا التقدير مما ال يحتاج إلى برهان      .  الفلسطينية لكي تستمر وتدوم    نوع المسألة أو القضية   

ولم تكن تونس بورقيبة المؤسس والنهضوي من دعاة        . تونس بن علي وحكمه المديد في هذا الوارد أصالً        
المواجهة وشاءت المفارقة أن يقايض بورقيبة مكتسبات التنمية والتحديث، وهي أمور حقيقيـة، برئاسـة               

وينطبق هذا وإن بطريقة مختلفة بعض الشيء على حكم حسني مبـارك المديـد              . الجمهورية مدى الحياة  
وإبقائه على حالة الطوارئ علماً بأن مصر وقعت واحترمت، أكثر مما ينبغي ربما، معاهدة السالم مـع                 

  .إسرائيل، والبقية معروفة فال حاجة للتوسع فيها
يزال دعاة التخلص من المسألة الفلسطينية بأي ثمن وكيفمـا اتفـق   نقول هذا لنقض خرافة اصطنعها وال    

بدعوى أنها مصدر كوارث تحطم المجتمعات المعنية بها وتعيق بناء الدولة الوطنية والدخول إلى رحاب               
والحال أن مصادر الشرعيات العربية، إذا كان هناك معنى فعلي لصفة الشرعية هذه، تقيم فـي                . الحداثة

كانت المسألة الفلسطينية، باألحرى اإلسرائيلية، محك اختبار مباشر لقدرة مجتمعات مـا            . مدارات أخرى 
  وتجربة العرب في هذا المضمار ال      . قبل وطنية وما قبل قومية على االنتقال إلى مصاف الفاعل السياسي          
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إنه استحقاق  . قائماًلكن االختبار الذي أفضى إلى النكبة والهزيمة والسالم المنفرد ال يزال            . تستثير الحسد 
  .والباب مفتوح لكل االجتهادات العقالنية. لصفة السياسة نفسها

  ١٧/٤/٢٠١١الحياة، لندن، 
  
  وعلقمها من علقم جهنم.. ومّرها علقم..  حقائق حلوها مّر: نيسان١٧حصاد  .٥٦

  أحالم التميمي
  نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا

   ولو نطق الزمان لما هجاناونهجو ذا الزمان بغير ذنب
.. على غرار حصاد اليوم اإلخباري وحصار األسبوع اإلخباري يسرني أن أقدم لك عزيـزي القـارئ               

عزيزي المشاهد حصاد يوم األسير الفلسطيني لهذا العام عبر عـرض سلـسلة مـن               .. عزيزي المستمع 
  ..  نيسان في زمن النسيان١٧الحقائق في غاية لدقّ ناقوس 

  *قة األولى الحقي* 
لم تقدم الدائرة القانونية المقامة بغرض متابعة حقوق األسرى بالطرق القانونية في وزارة شؤون األسرى               
ونادي األسير الفلسطيني إال القليل من اإلنجازات يبرز أهمها باستالم الملفات القانونية لجزء من األسرى               

 جهات تنظيمية أو حقوقية معينة، وإنجازها فـي         الذين ال يتوفر لهم محام قانوني خاص أو موكل من قبل          
متابعة عدد ال يتجاوز أصابع اليد الواحدة من الملفات الطبية ألسرى كانوا على شفا جرف هار فانهـار                  

وعدد آخر لجثث الشهداء ال يتجاوز عدد أصابع اليد ذاتها عانقوا           .. بهم بعد لحظات من معانقتهم للحرية     
  .. حبابثرى الوطن عوضاً عن حضن األ

  .. رعاكم اهللا... المرة العلقم.. فتفكروا بهذه الحقيقة الحلوة· 
  *الحقيقة الثانية * 

تعاقب على ترؤس وزارة األسرى منذ استالم السلطة الحكم الذاتي على جزء من أراضي الوطن كل من                 
سمحت خاللهـا   .. عيسى قراقع .. أشرف العجرمي .. وصفي قبها .. سفيان أبو زايدة  .. هشام عبد الرازق  

المؤسسة الصهيونية لألول والثاني بلقاء األسرى داخل سجون االحتالل المقامة فوق أراضـينا ليقـابلني               
األول في إحدى اللقاءات حول سؤالي عن إمكانية متابعة وزيرنا المبجل مع مصلحة الـسجون تزويـدنا                 

ضعي مـاء فـي طنجـرة      .. يقة أسهل ال عليك أنا أدلك على طر     : " بأجهزة تدفئة في فصل الشتاء قائالً       
وتدفئوا علـى   ) وهي أداة كهربائية تستخدم للطبخ في سجون االحتالل         ( وضعي الطنجرة على البالطة     

  !! بخار الماء المتصاعد
أما الثاني فقد أجابني عند سؤاله حول ضرورة متابعة وزارة األسرى لجملة مهولة من حقوق األسـرى                 

  : اق جنيف والمسلوبة من قبل االحتالل عنوة، قائالً القانونية التي نص عليها ميث
  !! ماذا تنتظرون منهم أن يقابلوكم ؟؟ !! أنتم إرهابيون " 

أما الثالث لم نتشرف برؤيا محياه إال بعد أن أصبح خلف القضبان دون أن يمضي على استالمه للمنصب                  
تحرره من األسر في صحيفة القدس أنه لم        إال أشهر قليلة معترفاً دون سؤاله عبر مقالة صحفية كتبها بعد            

  .. يقدم لألسرى شيئاً
أما الرابع فقد آثر أن ال يستمع إلى أسئلتي وجملة مطالبي، ليس ألن إدارة السجون ترفض مقابلتي لـه،                   

وبين هـذا وذاك أحـضن      .. وال تروق له كوزير   .. وإنما ألنني أتبع لحركة إسالمية ال تعترف به وزيراً        
  .. أعود زنزانتي بال مجيب عن أسئلة أسيرقلبي الكسير و

أما األخير فدبلوماسي األسلوب، آثر الرد على أسئلتي عبر رسالة تحمل ختم الوزارة وتوقيعه المرمـوق                
  .. لتظل إجاباته مجرد كلمات على ورق بال فعل حق

  .. العلقم يرعاكم اهللا.. المرة.. فتفكروا بهذه الحقيقة الحلوة· 
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  *ة الحقيقة الثالث* 
  " أطعم الفم تخجل العين " 

الشيقل هو اسم العملة النقدية للمؤسسة الصهيونية المفروض على الشعب الفلـسطيني            ( ماليين الشواقل   
ستدخل الحسابات المصرفية لكل أسير وأسيرة كي نؤمن بهـا          ) التعامل معه بديالً عن الجنيه الفلسطيني       

.. الج ما احتله المرض من أجسادنا بعد تحرر الـبعض         أعمارنا الضائعة خلف القضبان أو ننفق على ع       
أما البعض األغلب من أصحاب المؤبدات واألحكام العالية فسيدخرون المال لينفقوا منه النـزر اليـسير                

  !!! وأمتار لقبر على جثثنا إلى ما بعد البعث سيوصد!! لشراء كفن أبيض 
  يرعاكم اهللا .. العلقم.. المرة.. فتفكروا بهذه الحقيقة الحلوة· 

  *الحقيقة الرابعة * 
ما زالت األسيرات يطالبن وزارة األسرى ونادي األسير أو أية جهة حقوقية إرغام مصلحة السجون على                

أو إرسال طبيبـة مـن   .. تعيين طبيبة لمتابعة الشؤون الطبية الحساسة لألسيرات بدالً من الطبيب األبدي          
 مجيب حتى لو كانت من طبيبة متبرعة للحضور لوجه          خارج السجون، ومضت السنوات على طلبنا بال      

  !! إن كنا ال نستحق، هل اهللا ال يستحق أيضاً ؟؟" اهللا تعالى 
  يرعاكم اهللا .. العلقم.. المرة.. فتفكروا بهذه الحقيقة الحلوة· 

  *الحقيقة الخامسة * 
 كل عيد أي في العـام       ترسل الناشطة في مجال األسرى األخت وجيهة قرابصة لألسيرات رسالة معايدة          

مرتين والرسالة عبارة عن رسم حمامة السالم فوقها بضع كلمات معايدة، وكل عيد على مدار سـنوات                 
أسر األسيرات يتم إرسال نفس الرسالة ونفس الكلمات ونفس الرسم، مع اختالف عدد نسخ الرسالة تبعـاً                 

وفكرنا ذات مرة بإرجاع النسخ للمصدر      لعدد األسيرات السنوي، مما دعانا لعمل أرشيف فريد من نوعه           
كي يتكفلوا كل عام بإصدار نسخ جديدة بمضمون واحد وربما يصح القول أن تأتي برسالة روتينية كـل                  

  .. عام أفضل من أن ال تأتي أبداً
  يرعاكم اهللا . العلقم.. المرة.. فتفكروا بهذه الحقيقة الحلوة· 

  *الحقيقة السادسة * 
لسجون اإلسرائيلية أن وزارة األسرى سترسل حقيبة مالبس لكل أسير وأسيرة           شاع بين صفوف أسرى ا    

وهذا جهد يقدرون عليه فالبد أن هذه الحقيبة ستحوي أفخر أنواع المالبـس وأحـدث               ... من قطاع غزة  
التشكيالت، لكن نلفت عناية الوزارة أنكم إن اخترتم مالبس لفـصل الـشتاء فالـشتاء قـد انتهـى دون                    

  . فما جهزتموه لم يصلنا بعد. جو إبدالها بما يناسب فصل الصيف علّها تصلنانر.. وصولها
  يرعاكم اهللا .. العلقم... المرة.. فتفكروا بهذه الحقيقة الحلوة· 

  *الحقيقة السابعة * 
مشروع تدويل قضية األسرى عبر المؤتمرات العالمية مشروع كان يجب أن ينتج للنخبة المستهدفة أولى               

حتى يكون مشروعاً مميزاً عن سابقيه وإال سيظل في خانة          .. لفعلية في هذه الذكرى على األقل     إنجازاته ا 
  .. الوعود ولن نُحصل من المؤتمر القادم إال أصوات التصفيق وراء كل كلمة خطابية

  يرعاكم اهللا .. العلقم... المرة.. فتفكروا بهذه الحقيقة الحلوة· 
  *الحقيقة الثامنة * 

ولتصحيح المعوج  .. رى واألسيرات زج بهم في سجون االحتالل بدوافع مختلفة إال الوطنية          فئة من األس  
توجهنا لوزارة األسرى بدراسة حول هذه الفئة وضرورة إيجاد جمعيات وطنية يحول لها أفراد هذه الفئة                

.. معنويـاً .. ريـاً بعد إثبات حقيقة الدافع أمام محاكم المؤسسة الصهيونية والعمل على إعادة تـأهيلهم فك             
لم نلق آذاناً صاغية وال أرحاماً      .. ولألسف.. وإال ستأتي علينا لحظة ال يحمد عقباها      .. اقتصادياً.. وطنياً

  .. محتضنة
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  يرعاكم اهللا .. العلقم... المرة.. فتفكروا بهذه الحقيقة الحلوة· 
  *الحقيقة التاسعة * 

 في السجون تم اختزالها دون سابق إنذار من         خصصت وزارة األسرى مجموعة محامين لزيارة األسرى      
فإن .. زيارة أسبوعية للسجن الواحد بمعدل أربعة أسرى في الزيارة الواحدة إلى زيارة شهرية واحدة فقط              

بعد كم سنة ستتكرر زيـارة األسـير األول تبعـاً لهـذا             ..  أسير ٥٠٠ – ٢٠٠كان أقل سجن يضم من      
  !! ؟؟.. البرنامج المختزل

  يرعاكم اهللا .. العلقم... المرة.. هذه الحقيقة الحلوةفتفكروا ب· 
  *الحقيقة العاشرة * 

يتعرض األسرى األشبال إلى برنامج صهيوني مدروس يهدف إلى تحويل األغلب غيـر الـواعي إلـى                 
كما ويتعرضون للقمع   .. عمالء سريين للعمل لصالح العدو عبر ابتزازهم مادياً والتحرش ببعضهم جنسياً          

  .. ومي عبر الضرب والشتم اللفظيشبه الي
ال جهة مسؤولة غايتها نشلهم من مـستنقع الـضياع إلـى نـور              .. ال جمعية محتضنة لهم بعد تحررهم     

  !!! ؟؟؟.فأي مستقبل لوطن حماته هذه الفئة.. األمان
  يرعاكم اهللا .. العلقم... المرة.. فتفكروا بهذه الحقيقة الحلوة· 

  *الحقيقة الحادية عشرة * 
من عرب الداخل الفلسطيني زيارة األسرى في الـسجون         " كنيست المؤسسة الصهيونية    " ق ألعضاء   يح

  !!! متى شاءوا ومقابلة من شاءوا ويبدو أن عدم تشريفهم للسجون يخضع لمزاجهم الذاتي وقتما يشاءون 
  ... فاللهم عجل بمشيئتك مشيئتهم حتى يشاءوا

  يرعاكم اهللا .. العلقم... ةالمر.. فتفكروا بهذه الحقيقة الحلوة· 
  *الحقيقة الثانية عشرة * 

ال تبذل منظمة الصليب األحمر الدولية التي ترسل مندوبيها لزيارة األسرى أدنى جهـد للـضغط علـى                  
هـذا  .. هذه هي مصلحة السجون   ( مصلحة السجون منح األسرى أبسط حقوقهم واإلجابة الوحيدة عندها          

  ). هو القانون اإلسرائيلي 
إذن نستنتج حـسب التقـارير أن       .. ترفع تقارير حيادية  " حسب تعريفها   "  كانت هذه المنظمة الحيادية      إذا

المؤسسة الصهيونية واألسرى والشعب الفلسطيني بأكمله في كفتي ميزان معتدلة ال يظلم أحدهما اآلخـر               
 !!  

 تقصي الحقائق التي وعدنا     وإن كانت تقارير هذه المنظمة على هذه الشاكلة هل تعتقدون أن تقارير لجنة            
  !! بإرسالها من قبل محكمة الهاي ستكون منصفة ؟؟

إللغاء تقريـره   " غولدستون  " وإن استطاعت أذرع أخطبوط المؤسسة الصهيونية لف ذراعها حول رقبة           
  !! حول حرب غزة، ألن يكون باستطاعة الذراع اآلخر تكميم األفواه القادمة ؟؟

  يرعاكم اهللا .. العلقم... المرة.. الحلوةفتفكروا بهذه الحقيقة · 
  *الحقيقة الثالثة عشرة * 

أسرة حديدية فرشها إسفنجي مبلل مـن       .. مرتع للحشرات الزاحفة  " مسلخ مستتر   " مستشفى سجن الرملة    
.. والدواء أسـاس الـداء    .. ال يوجد مصعد لنزول المرضى لغرفة زيارة األهل       .. ارتفاع نسبة الرطوبة  

  "... ملك الموت "  عتبة وجثث على شفا
وعندما قابلت أحد وزراء األسرى المنصرمين واستعجلته بضرورة إنقاذ حياة أسير عبر دفـع تكـاليف                

إننا بهذه الخطوة نجعـل المؤسـسة الـصهيونية         : العملية الجراحية المالية للمؤسسة الصهيونية، أجابني       
  ..!!! معتادة على نهبنا مالياً لعالج كل حالة مرضية
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أم نفهم أن ما    !! هل نفهم من ذلك أن علينا أن نعتاد أن ينهب العدو أعمارنا لضمان حساباتنا المالية ؟؟                 ف
  !!! تحت الطاولة من تفاهمات يساهم في تفاقم سوء الوضع الصحي لألسرى المرضى

  يرعاكم اهللا .. العلقم... المرة.. فتفكروا بهذه الحقيقة الحلوة· 
  *الحقيقة الرابعة عشرة * 

وقّع أحد وزراء األسرى المنصرمين اتفاقية مالية إسرائيلية فلسطينية تنص على تخصيص جزء كبير من               
الميزانية المالية لألسرى كي ترسل إلى حسابات السجناء المدنيين الجنائيين الفلـسطينيين فـي سـجونها      

  .. والمتواجدين على خلفيات قذرة
  ..!!  شرف واحدةوهكذا يدرج اسم المدني واألمني على لوحة

  يرعاكم اهللا .. العلقم... المرة.. فتفكروا بهذه الحقيقة الحلوة· 
  *الحقيقة الخامسة عشرة * 

العدد األغلب من أهالي األسرى الفلسطينيين يمنعون من زيارات ذويهم في السجون على خلفيات أمنية،               
لحاضر أصـبحت الـدواعي فلـسطينية       وفي الماضي كانت األسباب األمنية دواعيها إسرائيلية، أما في ا         

  .!! بطرق تنسيقية
  يرعاكم اهللا .. العلقم... المرة.. فتفكروا بهذه الحقيقة الحلوة· 

  *الحقيقة السادسة عشرة * 
خرجت إحدى األسيرات لمقابلة محامٍ مرسل من نادي األسير الفلسطيني، وإذا بالمحـامي يرحـب بهـا                 

متى تم اعتقالك يـا     : سرى حديثي األسر، ويبدأ بالسؤال األول       ويخرج استمارة تعبئة روتينية خاصة لأل     
  أخت ؟ 
  !! بعد انتهاء فترة حكمي وهي خمس سنوات غداً سيفرج عني، صح النوم يا أخ : اإلجابة 

  يرعاكم اهللا .. العلقم... المرة.. فتفكروا بهذه الحقيقة الحلوة· 
  *الحقيقة السابعة عشرة * 

ومـؤخراً  .. المقاومـة الحواريـة   .. المقاومة التكنولوجية .. المقاومة السلمية .. في ظل مقاومة الالعنف   
  : تفكروا أيها األسرى بحقيقة الشعر القائل .. المقاومة عبر الرقص والفنون الشعبية

  ما حك جلدك مثل ظفرك فتولّ  أنت جميع أمرك 
  .. ا لهذا العامينتهي حصادن.. عزيزي المشاهد.. عزيزي المستمع.. وهكذا عزيزي القارئ

يسعدنا .. العلقم.. المرة.. وحتى تتفكروا بهذه الحقائق الحلوة    ...  نيسان واألسرى خلف القضبان    ١٧فكل  
  .. أن نهديكم كلمات أغنية أبريت الحلم العربي القائلة

  ماتت قلوب الناس ماتت بنا النخوة 
  يمكن نسينا في يوم إن العرب إخوة 

  ابنة الشعب الفلسطيني 
  م التميمي أحال

  سجن الشارون 
  ١٥/٤/٢٠١١، مركز أحرار لدراسات األسرى وحقوق اإلنسان
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  :كاريكاتير .٥٧
  

    
  ١٧/٤/٢٠١١الحياة الجديدة، رام اهللا،   

  


