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***  

  
  السلطة ستنهار إذا استمر االحتالل إلى ما ال نهاية: عباس .1

 الرئيس الفلسطيني محمـود عبـاس   ، أنب ف نقال عن وكالة ا 18/4/2011الخليج، الشارقة،  نشرت
على استمرار وجودها العسكري في أراضـي       " إسرائيل"أن السلطة الفلسطينية ستنهار ان أصرت       عتبر  ا

وأوضح عباس فـي المقابلـة ان       ". فرانس برس "ـ  الدولة الفلسطينية العتيدة، وذلك في مقابلة حصرية ل       
 انه يريد   2010لول  أي /بنيامين نتنياهو أفاد في أثناء المفاوضات في سبتمبر       " اإلسرائيلي"رئيس الوزراء   
وقـال  .  عاماً في المنطقة المتاخمة لغور األردن من الضفة الغربيـة          40لمدة  " إسرائيليا"وجودا عسكريا   

، مشيراً إلى ان نتنياهو رفض      " عاما فهذا احتالل، وهو بالتالي سيواصل احتالله       40إن أراد البقاء    "عباس  
وتابع عباس انه بحسب هـذه      . سي على الحدود  مقترحات نشر قوة دولية وعلى األخص من الحلف األطل        

   ".لن يعود للسلطة الفلسطينية وجود، ستنهار"الفرضية 
نقال عن مراسلها من رام اهللا خالد األصمعي، أن          18/4/2011األهرام، القاهرة،    من جهة أخرى ذكرت   
 .فلـسطينيي  ال ىبأن ال اتفاق نهائيا مع إسرائيل بدون إطالق سراح جميع األسـر           محمود عباس صرح    

. واضاف أن حريتهم يجب أن تسبق أي اتفاق بل هي المؤشر علي جدية ونوايـا الجانـب اإلسـرائيلي                  
وكشف عباس في كلمة بثها التليفزيون الفلسطيني امس االول عن وجود حوارات تجري داخل الـسجون                

ت مستقلة ترفـع    في هذه األيام بروح إيجابية حول مبادرته بشأن تشكيل حكومة وحدة وطنية من شخصيا             
  .الحصار عن قطاع غزة وتعد إلجراء االنتخابات الرئاسية والتشريعية

  
  يمثّل غطاًء لمزيد من الجرائم" غولدستون" مطالبة الكونغرس بإلغاء :وزارة العدل في غزة .2

 أن قرار الكونغرس األمريكي، الذي يطالب األمـم         ،في بيانٍ لها  ،  اعتبرت وزارة العدل الفلسطينية   : غزة
لمتحدة بإلغاء تقرير غولدستون، الذي يدين الكيان الصهيوني بارتكاب جرائم حرب في غزة، هو بمثابة               ا
إن هذا القـرار يؤكـد      "وقالت   ".غطاء أمريكي الرتكاب مزيد من جرائم الحرب بحق شعبنا الفلسطيني         "

 زيـف االدعـاءات     على أن الواليات المتحدة األمريكية ال تزال تنتهج سياسة الكيل بمكيالين، ويكـشف            
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وطالبت الوزارة بضرورة أن يحظى تقريـر بعثـة          ".األمريكية بالديمقراطية والدفاع عن حقوق اإلنسان     
 .برعاية دولية" غولدستون"تقصي الحقائق األممية 

  17/4/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  أحمد بحر يدعو إلى خطف جنود إسرائيليين لإلفراج عن األسرى .3
كشف وزير شـؤون االسـرى      ، و يوم االسير الفلسطيني   أمس   احيا الفلسطينيون : الهورـ واشرف    غزة

والمحررين عيسى قراقع انه سيتم طرح قضية االسرى الفلسطينيين في الجمعية العامة لالمـم المتحـدة                
 .خالل االشهر المقبلة التخاذ قرار بالتوجه الى محكمة الهاي الستصدار قرار يعتبرهم اسـرى حـرب               

ته دعا النائب االول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني احمد بحر االحد الفصائل الفلـسطينية              ومن جه 
بكافة اطيافها بتشكيل مجموعات عمل هدفها خطف جنود اسرائيليين، وذلك للـضغط علـى االحـتالل                

  .لالفراج عن االسرى في سجون االحتالل
 18/4/2011القدس العربي، لندن، 

  
   أريغوني على شارع في غزةاسمحكومة هنية تطلق  .4

أطلقت الحكومة المقالة في قطاع غزة، اسم المتـضامن اإليطـالي المغـدور فيتيريـو           : فلسطين المحتلة 
أريغوني على أحد شوارع مدينة غزة، تقديراً لجهوده في مناصـرة القـضية الفلـسطينية، ومناهـضة                 

الحكومة أصدرت عـدداً    "مد عوض إن    وقال وزير الخارجية والتخطيط في الحكومة المقالة مح       . الحصار
  ".وهو يعتبر أحد شهداء الشعب الفلسطيني) أريغوني(من القرارات أهمها تسمية أحد الشوارع باسمه 

وأكد خالل لقائه وعدد من وزراء الحكومة بالصحافيين في غزة، أمس، أن الحكومة تلقت تطمينات مـن                 
افل في وقتها المحـدد، إضـافة لتـسمية الرحلـة           كل المتضامنين المزمع قدومهم إلى غزة بوصول القو       

  .الذي ألفه أريغوني" كن إنسانياً"البحرية القادمة لكسر الحصار عن غزة باسم كتاب 
  18/4/2011، الخليج، الشارقة

  
  حكومة هنية تعلن عن مكافأة مالية ألفراد األمن الذين يساعدون في اعتقال قتلة أريغوني .5

على لسان العميد أبو عبيدة الجراح قائد الـشرطة عـن           في غزة    المقالة   أعلنت الحكومة : فايز أبو عون  
االيطـالي فيتوريـو   مكافأة مالية ألفراد األمن الذين يساعدون في إلقاء القبض علـى قتلـة المتـضامن       

  .أريغوني
نسخة عنه أن أجهزة األمن والشرطة التابعـة للحكومـة المقالـة            " األيام"وذكر الجراح في بيان تسلمت      

كنت من اعتقال اثنين من المتورطين بمقتل أريغوني، وأن عملية التحقيق والبحث والتحـري جاريـة                تم
  .للقبض على باقي أفراد المجموعة

إلى وجود جهود لتأمين نقل جثمان       محمد عوض    وزير الخارجية في الحكومة المقالة    لسان   متحدث ب  أشار
كل اإلجراءات باتت جاهزة وأنه مع وصول أصحاب        المتضامن إليطاليا ليتم دفنه عند أهله، موضحاً أن         

العالقة من طرف الفقيد سيجري العمل على إتمام مراسم الجنازة الرسمية التي ستتولى مسؤوليتها وزارة               
  .الداخلية

   18/4/2011األيام، رام اهللا، 
 

  للوصول إلى قتلة أريغونيمن بغزة تعتقل العشرات جهزة األأ .6
اجهزة االمن في غزة التابعة للحكومة المقالة خالل الـساعات الماضـية            اطبقت   : اشرف الهور  - غزة

على خلفية عملية قتل المتضامن االيطالي فيتوريو اريغـوني         'السلفية الجهادية 'الخناق على كافة تنظيمات     
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من معلومات فقد اعتقلت قوات امنية تتبـع حكومـة          ' القدس العربي 'فجر الجمعة، وبحسب ما توفر لـ       
  .من كافة مناطق قطاع غزة' السلفية الجهادية'ا من نشطاء تنظيمات حماس عدد

  18/4/2011القدس العربي، لندن، 
 

  ال ينفع حماس أن تواصل استخدام الذرائع للتهرب من المصالحة: عبد ربه .7
ترى مصادر مقربة من الرئيس الفلسطيني ان حماس فضلت تأجيل المـصالحة            :  محمد إبراهيم  -رام اهللا 

ما ستسفر عنه التغيرات الجارية في المنطقة، خاصة في مصر، اعتقاداً منها بأن هذه التغيـرات                انتظارا ل 
  .»ستحسن من مكانتها في الحوار الوطني«

ـ          ال ينفع حماس أن تواصـل      «: »البيان«ويقول أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ياسر عبدربه ل
 متفقون مع القيادة المصرية الجديدة على أن المصالحة لـم           نحن. استخدام الذرائع للتهرب من المصالحة    

  .»تعد في حاجة إلى إحياء دوامة الحوار من جديد، فهذا مضيعة للوقت
  18/4/2011، البيان، دبي

  
   بشروطنا إالصفقة شاليط لن تتم : الزهار .8

ة التمام حمود الزهار تمسك حركته بشروطها كامل.دجدد عضو المكتب السياسي لحركة حماس : غزة
على االحتالل الصهيوني أن يعلم أن كل : ال في حديث لفضائية األقصىوق. صفقة جلعاد شاليط

، متعهدا "محاوالته على مدار الخمسة أعوام السابقة قد فشلت أمام صبر حماس والشعب الفلسطيني
ستجابة لمطالب دعا القيادي في حماس االحتالل الصهيوني إلى اال و.بتحرير كافة األسرى الفلسطينيين

حركته، واالفراج عن كل األسماء التي طالبتها حماس، ناصحا االحتالل بالتوقف عن ضغوطاته، 
   ".تم الصفقةفالضغوطات لن تُ"

األسير في مفهوم حركة حماس هو شهيد حي، لم تكتب له الشهادة ووقع في األسر، من الواجب :" أضاف
حول تأثير التغيرات في الدول العربية أكد الزهار أن  ".نعلينا أن نعمل على تحريره مهما طال الزما

التغيرات أدت إلى تحول جذري في تعامل العرب مع قضية االسرى الفلسطينيين والجندي الصهيوني 
  .شاليط، موضحا أن األنظمة السابقة قد باعت قضية األسرى

  17/4/2011الرسالة، فلسطين، 
  

   نشعره في الساحة الفلسطينيةفي الدول العربيةير يالتغ: أبو مرزوق .9
 في كلمته في الدورة  موسى أبو مرزوق.دنائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس قال : بيروت

نحن نشعر في هذه االيام ان الغرس الذي : " االسالمي التي عقدت في بيروت–الثامنة للمؤتمر القومي 
هذه الجهود الضخمة وطينية منذ الثمانينات، زرعته المقاومة واالنتفاضات التي بدأت في الساحة الفلس

ترحل من كانت التي ولدت في كل المفكرين االحرار من القوميين واالسالميين عبر المؤتمرات، التي  
  ".عاصمة إلى عاصمة، ساهمت كثيراً في هذا التغيير الذي نعيش في ظالله هذه االيام

 في المنطقة، ولذلك بدا األمريكية االرتهان للرؤية أن أهم ما واجهناه في المرحلة السابقة هو: "وأضاف
 مواجهة هذا إمكانيةأن المشروع الصهيوني يتبدل في كل لحظة، واقتنع الكثيرون من الزعماء بعدم 

 ومن هنا كان الدعم لبرنامج التسوية والوقوف في وجه مشروع ،المشروع، فكانت التسوية هي الخيار
  ." ن العواصمالمقاومة والمقاومين في كثير م

هذا التبدل والتغير اليوم نشعره في الساحة الفلسطينية، ويجعل كل من يعمل في هذه الساحة، : "وتابع
وخاصة اخواننا في فتح وفي السلطة الفلسطينية، أن يراجعوا المرحلة على قاعدة ان اتفاقيات اوسلو قد 

مقاومة وتبنياً لبرنامجها، وللعرب أيضاً ان وال بد لهذا التغير ان ينعكس على الساحة ترحيباً بال. فشلت
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ينهضوا بسياسات جديدة تجاه القضية الفلسطينية، وهذا احساس يعيشه العرب قبل هذه الثورات بنجاحاتها 
  ".وستبقى فلسطين عنوان كل سياسة

  17/4/2011قدس برس، 
  

  عباس وفتح غير جاهزين للمصالحة : الحية .10
خليل الحية أن حركته ما زالت مصرة على .داسي لحركة حماس أكد عضو المكتب السي: كمال عليان

تحقيق المصالحة، استجابة منها لحاجة الشعب الفلسطيني موضحا أن حماس تريد ان تبني على ما تم 
  .االتفاق عليه سابقا

هناك العديد من القضايا التي " :وقال الحية خالل برنامج عالمات استفهام الذي تبثه فضائية األقصى
اجة إلى أن تنجز حتى تتحقق المصالحة منها االتفاق على هيكلية منظمة التحرير والمرجعية السياسية بح

ولكن "، الفتا إلى أن المصالحة ال تحتاج ألكثر من اسبوع مضيفا "الفلسطينية المقبلة والجانب األمني
  ".محمود عباس وحركة فتح غير جاهزين للمصالحة حتى هذه اللحظة

المصرية أشار إلى أن حركته ال تمانع أن تبني على ما تم انجازه في السابق، على أن يتم وحول الورقة 
انجاز الملفات األخرى العالقة حتى هذه اللحظة، مبينا أن مصر غير مهيئة حاليا لرعاية المصالحة 

  .الفلسطينية 
ها ال تمثل انتماء لعقديتنا أو وأما فيما يتعلق بجريمة قتل المتضامن االيطالي قبل أيام في غزة شدد على أن

  .ثقافتنا أو مقاومتنا، معتبرا أنها طعن للشعب الفلسطيني من الخلف
وحول عالقة حركته بمصر أوضح الحية إلى أنه من المبكر الحكم على السياسة المصرية الجديدة نظرا 

ولكن نقول . "والسياسةالنشغالهم بالمرحلة االنتقالية، مبينا أن مصر تشهد حالة من التحول في الفكر 
  ". وجدنا روحا مصرية داعمة بشكل كبير في تعاملها مع القضية الفلسطينية

ولفت إلى أن حركته طالبت مصر بالعديد من المطالب ومن ضمنها التسهيالت الكبيرة على معبر رفح، 
  .ولكن لم تتحقق حتى اللحظة

  16/4/2011الرسالة، فلسطين، 
  

   في الداخل المحتل  للمقاومةخليةيزعم اعتقال " الشين بيت" .11
، اعتقال خلية فلسطينية "الشين بيت"زعم جهاز األمن الداخلي اإلسرائيلي :  محمد القيق-القدس المحتلة 

  . من ثالثة أشخاص بتهمة التخطيط لتنفيذ عمليات ضد جنود االحتالل والمستوطنين
ركزية اإلسرائيلية في مدينة الناصرة وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية إن قاضي المحكمة الم

المحتلة سمح بنشر تفاصيل التحقيق مع ثالثة شبان فلسطينيين من سكان المدينة، موضحة أنهم اتفقوا 
  . والقيام بعمليات فدائية" بصورة غير قانونية"على إقامة تنظيم 

بنود بحق الشبان الذين تتراوح وأكدت الصحيفة أن النيابة اإلسرائيلية العامة قدمت الئحة اتهام خطيرة ال
 2009يناير من عام /  عاما، وجاء فيها أنهم خططوا في شهر كانون الثاني20 و18أعمارهم ما بين 

لتنفيذ عمليات ضد الجنود والمستوطنين " نعد الصهاينة بالموت"إلقامة خلية عسكرية أطلقوا عليها اسم 
وذكرت أن التخطيط لتنفيذ هذه العمليات جاء رداً  .عبر وضع عبوات ناسفة وقنابل في أماكن يقصدونها

 والتي أدت إلى 2008ديسمبر من عام / على الحرب اإلسرائيلية على قطاع غزة في شهر كانون أول
  .استشهاد أكثر من ألف فلسطيني وجرح آالف آخرين

  17/4/2011موقع فلسطين أون الين، 
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  بتهمة قتل عائلة من المستوطنين في الضفة" الشعبية"من  فلسطينيين اعتقال": شين بيتال" .12
شين ( جهاز االمن الداخلي االسرائيلي ، أن أ ف ب نقال عن وكالة18/4/2011الحياة، لندن،  نشرت
أب وأم (أعلن امس ان قوات األمن اعتقلت فلسطينيْين بتهمة قتل خمسة مستوطنين من عائلة واحدة ) بيت

، مضيفاً انه تم ايضاً اعتقال ستة آخرين )مارس( آذار 11ة في شمال الضفة الغربي) وأطفالهما الثالثة
  .بشبهة التآمر معهما

 من العمر ومن سكان بلدة عورتا 18وأوضحت االذاعة االسرائيلية ان المشتبه بهما شابان في الـ 
حيث وقعت الجريمة، مضيفة انهما اعترفا بارتكابهما الجريمة خالل » ايتمار«القريبة من مستوطنة 

  .»الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين«وتابعت ان الشابين ينتميان الى . مثيلهما إياهات
 18(وحكيم عواد )  سنة19(وقال الناطق باسم الشرطة ميكي روزنفيلد إن المعتقلين هما أمجد عواد 

وأضاف أن . ، وافاد ان خمسة من أفراد أسرة عواد محتجزون لالشتباه في اشتراكهم في الجريمة)سنة
. ميع المشتبه بهم يحتجزهم جهاز األمن الداخلي، وأنه ال يعلم ما إذا تم توجيه االتهام ألي منهم بعدج

وأضاف أن عماً للمشتبه بهما ذو صلة . »الجبهة الشعبية«وتابع أن عائلة عواد ذات صالت معروفة بـ 
  .قبل عشر سنوات» ايتمار«بقتل حارس أمن في 

وسائل  أن رام اهللا وليد عوض نقال عن مراسلها من 18/4/2011القدس العربي، لندن، وجاء في 
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إال أنه لم يكن هناك ما 'من مؤيدي' قالت إن الشابين هماإسرائيلية إعالم

  .يشير إلى أن العملية نفذت بتوجيه من الجبهة، وإنما الحديث عن تنظيم محلي بمبادرتهما الشخصية
  

   ضالعة بجريمة إعدام المتضامن اإليطالي أريغوني"إسرائيل ":"الشعبية" وفتح وقادة من حماس .13
أكد إسماعيل رضوان القيادي في حركة حماس في تصريح  :ا ف ب-محمد جمال - ريما زنادة -غزة
على أن مقتل المتضامن اإليطالي في قطاع غزة المحاصر أحدث إرباكا في التعاطف مع "الشرق" لـ

ال شك أن االحتالل يسعى دائما إلحكام الحصار على غزة ومحاولة منع : " وقالحصار قطاع غزة،
، وأشار إلى أن والدة المتضامن "2التضامن الدولي للوصول لغزة خاصة مع قرب قدوم أسطول الحرية 

القادم إلى قطاع غزة في منتصف " 2"اإليطالي فيكتوريو أريغوني سوف تشارك في أسطول الحرية 
  .مايو

النائب عن كتلة فتح محمد حجازي، أن جريمة قتل أريغوني لن تؤثر على قطاع غزة خاصة أن ويرى 
  .المتضامنين يعرفون غزة جيدا وأن من قتل أريغوني ال يمثل بالمطلق غزة

على أن ما حدث لن يمنع التضامن مع قطاع غزة المحاصر خاصة أن من " الشرق" وأكد حجازي لـ
  .قتل اريغوني ليس من شعب فلسطين وال يمثل أحداً منهمجاء لغزة يدرك جيدا أن من 

من جهته؛ أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية جميل مزهر، على أن جريمة مقتل المتضامن لن 
لقد كشفت حقيقة مقتل أريغوني بأن من : " مضيفاً .تؤثر على حركة التضامن مع قطاع غزة المحاصر

  ". فإن له عالقة أكيدة بذلكقتله هو االحتالل بشكل أو بآخر
  18/4/2011الشرق، الدوحة، 

  
  الفصائل الفلسطينية تحيي يوم األسير وتؤكد أن حرية األسرى على رأس سلم األولويات .14

شهدتا الضفة الغربية وقطاع غزة من رام اهللا وغزة، أن  18/4/2011الخليج، الشارقة، نشرت 
 الفلسطيني الذي صادف، أمس، في حين أعلنت الحركة تظاهرات ومهرجانات شعبية بمناسبة يوم األسير

، باستخدام القوة ”حماس“هددت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة  واألسيرة،
ستنتزع حرية األسرى بحد السيف وقوة الحق الذي ال يضيع مهما طال “وقالت . لتحرير األسرى

  .”الزمان
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ى أن قضية األسرى هي قضية وطن وشعب وهي جزء من مشروع وشددت حركة الجهاد اإلسالمي عل
وأكدت الجبهة الشعبية أن جميع . التحرر الوطني، وبالتالي فهي غير خاضعة للتفريط أو التنازل

وجددت دعمها لمواقف قوى . الخيارات مفتوحة أمام المقاومة لتحرير األسرى مهما كلف ذلك من ثمن
  .هم العادلةالمقاومة اآلسرة لشاليت ولمطالب

ممثلي القوى  نقال عن مراسلها من غزة، حامد جاد، أن عددا من 18/4/2011الغد، عمان، وجاء في 
 أمس يوم األسير بمسيرات شعبية واعتصامات أمام مقر اللجنة الدولية  احيواوالفصائل الفلسطينية

  .للصليب األحمر في غزة
ادي جميل مزهر كلمة األسرى التي أرسلها األسير وفي كلمة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تال القي

األمين العام للجبهة أحمد سعدات، طالبوا فيها بتوحيد جهود كافة القوى والمؤسسات الوطنية في إطار 
  .هيئة موحدة من أجل نصرة الحركة األسيرة

أ لكافة الوسائل وأكد القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي خالد البطش، أن من حق فصائل المقاومة أن تلج
اإلفراج عن األسرى يتطلب من فصائل "المتاحة من أجل تحرير األسرى من سجون االحتالل وقال 

  ".المقاومة في غزة أسر المزيد من الجنود الصهاينة إلتمام صفقة تبادل مشرفة
نضال  جبهة ال، أنرام اهللا، نقال عن وكالة وفا من 18/4/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، وذكرت 
 أن حرية األسرى يجب أن تبقى على رأس سلم أولويات القيادة الفلسطينية على كافة  أكدتالشعبي

مستوياتها في منظمة التحرير والسلطة الوطنية، مطالبة بأال يغيب هذا الملف الذي يشكل أساسا ومنطلقا 
لكون في سبيل هذا وإجماعا وطنيا لضمان حرية كافة األسيرات واألسرى الذين قدموا أغلى ما يم

  .الوطن
أن قضية األسرى واحدة من أهم القضايا التي تتصدر اهتمام كل ) فدا(إلى ذلك، أكد االتحاد الديمقراطي 

بيت فلسطيني وتحظى باهتمام القيادة، ما يتطلب من كافة القوى الوطنية واإلسالمية حشد الطاقات 
رات الشعبية التضامنية مع قضية األسرى والقيام الشعبية والرسمية على مختلف المستويات وعقد المؤتم

بالمسيرات الحاشدة وتنظيم االعتصامات وصوال إلى تحويلها إلى قضية رأي عام دولي ذات تأثير 
خارجي لكي تتصدر جدول أعمال األمم المتحدة والمنظمات الدولية وهيئات حقوق اإلنسان للدفاع عنها 

  .لي لإلفراج عنهموالضغط على حكومة االحتالل اإلسرائي
وأن قضيتهم حاضرة دائما . أكدت حركة فتح أن تحرير األسرى على رأس أولويات برنامجها النضاليو

وشددت الحركة في بيان صدر عن مفوضية اإلعالم والثقافة  .في المؤتمرات واللقاءات الدولية واإلقليمية
ائيلي لن يتم دون اطالق سراح جميع لمناسبة يوم األسير على أن أي اتفاق نهائي مع الجانب اإلسر

منادية بوضع قضية األسرى على رأس جدول أعمال السلطة الوطنية، وتأكيد . األسرى من المعتقالت
البعد القانوني في القانون الدولي لقضيتهم، فاألسرى هم مقاتلون ومكافحون وطنييون من أجل الحرية 

  .»وعليه فأنهم أسرى حرب وفقاً للمعاهدات الدولية
أكد عضو القيادة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وممثلها في لجنة األسرى للقوى الوطنية و

واالسالمية جمال الضبة خالل مسيرة نظمتها الجبهة الديمقراطية امس في غزة أن قضية األسرى قضية 
ى النضالي والكفاحي منذ وطنية تحتل مكانة مهمة في النضال الوطني الفلسطيني، مشيداً بدور األسر

  .انطالق الثورة الفلسطينية ونضالهم ضد اجراءات السجان في زنازين ومعتقالت االحتالل االسرائيلي
  

  يزور مصر تلبية لدعوة رسمية لبحث الشأن الفلسطيني                   " الديمقراطية"وفد من  .15
نسخة عنه، إن األمين " قدس برس "قال مصدر مسؤول في الجبهة، في تصريح مكتوب وصل: القاهرة

إلى القاهرة، على رأس وفد قيادي ) 16/4(العام للجبهة الديمقراطية نايف حواتمة وصل مساء السبت 
  .من الجبهة
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" وأوضح المصدر أن زيارة الوفد ستستغرق بضعة أيام، يلتقي خاللها بالمجلس األعلى للقوات المسلحة
بيل العربي، والوزير مراد موافي مدير جهاز االستخبارات المصرية، ووزير الخارجية المصرية ن

 يناير؛ والقوى 25المصرية، وعمرو موسى األمين العام للجامعة العربية، وممثلين عن شباب ثورة 
ستبحث في "وأشار المصدر ذاته إلى أن اللقاءات  ".واألحزاب وفعاليات المجتمع المدني المصري

سطيني، واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، كما سيتناول في حواراته استحقاقات تجاوز االنقسام الفل
  ".اآلفاق الجديدة في مجرى التطورات في المنطقة العربية

  17/4/2011قدس برس، 
  

  مزاعم صهيونية عن خالفات داخل حماس قد تُحّدد طبيعة المواجهة القادمة .16
ع حركة حماس حالياً، لوقف المعارك على أشارت مصادر صهيونية أن تل أبيب معنية بتحقيق هدنة م

تلك الجبهة، ولكن مع شروط جديدة، خاصة وقد تبين أن من أهداف التصعيد األخير كان اختبار قدراتها 
المحاذية للقطاع، " اإلسرائيلية"الصاروخية، واستنزافها، إذ تم إطالق المئات من الصواريخ على المناطق 

  .ونشر عدد من بطارياتها مؤخراً" الحديديةالقبة "إلى جانب اختبار منظومة 
في الرأي حول خيارين ال ثالث " إسرائيلياً"وألمحت المصادر إلى أن ذلك ال يلغي حقيقة أن هناك خالفاً 

  : لهما
شن حرب واسعة على القطاع، أو استمرار التصعيد الحالي بذات الصيغة إلى ما ال : الخيار األول. 1

، ألن العالم العربي منشغل في أموره الداخلية، وثوراته الشعبية، ولن نهاية، بهدف إضعاف حماس
  ". إسرائيل"يستطيع متابعة ما يجري ضد القطاع، وهي فرصة سانحة لـ

يتمثل في التوصل إلى هدنة قد تستمر لسنة أو ألشهر، حتى يستقر الوضع في المنطقة : الخيار الثاني. 2
فوذاً، فيقولون أن الثورات ضد األنظمة العربية، قد تتحول ضد أي بأكملها، ومؤيدوه األكثر تأثيراً ون

. ، وهو ليس من صالحها"إسرائيل"هجوم صهيوني على القطاع، وتحويل العرب تجاه ثوراتهم نحو 
ليست جاهزةً لخوض حرب ال تعرف كيف ستتطور، وما هي تداعياتها، وقد " إسرائيل"ويرى هؤالء بأن 

 لذلك عليها التريث واالستعداد أفضل للمستقبل، موضحين بأن من المهم تتوسع لتشمل جبهات أخرى،
القيام بين الفينة واألخرى بشن هجوم عسكري محدود عبر سالح الجو، لمنع حماس من تعزيز قوتها 

  . الصاروخية، وضرورة إبقائها في حالة استعداد وترقب وانتظار
هيوني، تال روسو، خالل جولة تفقدية في المنطقة زعم قائد المنطقة الجنوبية في الجيش الصالى ذلك 

ترى وجود خالفات داخلية ملموسة في حماس في ضوء المواجهة " إسرائيل"المحيطة بقطاع غزة، أن 
العسكرية األخيرة، مدعياً بأن الجناح السياسي في الحركة معني بالتهدئة، وبوقف المواجهة مع الجيش 

عسكري لتصعيد األوضاع، وتنفيذ عمليات مسلحة ضد الصهيوني، في مقابل سعي الجناح ال
  ".اإلسرائيليين"

  مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية: ترجمة/ موقع الجيش الصهيون
  14/4/2011، 2229التقرير المعلوماتي، ملحق خاص 

  
  ؟"عاصمة صواريخ القسام"إلى " سديروت"كيف تحول اسم مدينة  .17

بالتزامن مع ذكرى مرور عشرة " عيد الفصح اليهودي"هذا العام " ئيلإسرا"جنوب " سديروت"تحيي مدينة 
 16الذي وافق تاريخه " عيد الفصح"، في "قسام"أعوام على سقوط أول صاروخ فلسطيني محلي الصنع 

، حيث استقبلته أول صاروخ بذهول، دون وجود صفارات إنذار، ولم يعرف أحد ما هذه 2001أبريل 
من غزة، لكن هذه الصواريخ تحولت بسرعة إلى روتين يومي يهدد المدينة، حتى التي ألقيت " الماسورة"

  ".عاصمة صواريخ القسام"أصبحت بمثابة 
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شهدت " سديروت"وتشير معطيات إحصائية نشرتها الجبهة الداخلية الصهيونية بهذه المناسبة، أن مدينة 
  :يتصعيداً في إطالق الصواريخ مع مرور السنوات، على النحو التال

  . سقط شهد سقوط أربعة صواريخ فقط2001العام األول  .1
  . صاروخ35 أطلق 2002وفي العام التالي  .2
  . صاروخ155 أطلق 2003عام  .3
  . صاروخاً، حيث تم تركيب صفارات اإلنذار281 سقط 2004 .4
  . صاروخا179ً شهد سقوط 2005 .5
  . صاروخا946ً أطلق 2006عام  .6
  .صاروخ 783 سقط 2007عام  .7
 2084، فقد سقط "الرصاص المصبوب" حيث بدأت العملية العسكرية على غزة 2008عام  .8

  .صاروخ
  .، هدوء شاذ واستثنائي2009عام  .9

أخيراً، لقد مضى على هذه الحادثة عشر سنوات، وهي فترة زمنية ال تصدق، عاش فيها سكان 
يطة التي أطلقت يومها، لكنها ليست هي  صاروخ من صواريخ القسام البس2000سديروت، وسقط عليهم 

اليوم الصواريخ المتطورة التي تهدد المدينة، حينها كانت الصواريخ جداً بدائية، والهدف الذي حققته 
  . حماس في نفس إطالقها، وليس في األضرار التي كبدتها هذه الصواريخ

  موقع الجيش الصهيوني
  لومات الصحفيةمركز دراسات وتحليل المع: عن العبرية، ترجمة

  16/4/2011، 2231التقرير المعلوماتي، ملحق خاص 
  

  اختطاف شاليط أظهر قضية األسرى للعالم ولن نكتفي به: أبو مجاهد .18
، الناطق اإلعالمي باسم لجان المقاومة الشعبية، أن اختطاف الجندي اإلسرائيلي "أبو مجاهد"أكد : غزة

رى في سجون االحتالل نقلة نوعية، وأظهرتها بشكل جلعاد شاليط قبل خمسة سنوات، نقل قضية األس
كانت قضية األسرى في ": قدس برس"لوكالة " أبو مجاهد"وقال  .كبير للرأي العام العالمي والدولي

سجون االحتالل تتفاعل في صفوف الفلسطينيين فقط ويتم إحياؤها في السابع عشر من شهر نيسان 
سير، إلى أن تمكنت المقاومة الفلسطينية من اختطاف شاليط لتنقل من كل عام باالحتفاء بيوم األ) ابريل(

  ".هذه القضية إلى المحافل الدولية وتفاعلت معها كل الدول بعد سماعها بشاليط وعرفها لسبب اختطافه
اختطاف شاليط جعل كل يوم بمثابة يوم أسير وذلك لتفاعل هذه القضية في وسائل اإلعالم، : "وأضاف

جتمع الدولي الذي يتحرك من اجل أسير إسرائيلي اختطف في معركة حربية بينما ال واظهر نفاق الم
  ."يتحرك من اجل أكثر من سبعة آالف أسير فلسطيني عدد كبير منهم اعتقلوا قبل ان يبصر شاليط النور

تي تمسك الفصائل اآلسرة للجندي شاليط بما فيها لجان المقاومة الشعبية بشروطها ال" وأكد أبو مجاهد
واعتبر أن الوقت ليس لصالح االحتالل، وان لعب الدولة العبرية على هذا . طرحتها وعدم تراجعها عنها

األمر لن يخدمها بأي حال من األحول، داعياً تل أبيب إلى االستجابة لشروط  المقاومة وعدم المماطلة 
  .في ذلك

  17/4/2011قدس برس، 
  

   خالف بين عباس والقدوميال أمالك لحرم عرفات في تونس وال: األحمد .19
أكد القيادي في حركة فتح عزام األحمد أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، سيبدأ : رام اهللا

  .إلى تونس، تستمر لثالثة أيام" أخوة وعمل"زيارة ) 18/4(اعتباًرا من يوم غد االثنين 
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ني الرسمي من التغيرات أن الموقف الفلسطي" قدس برس"وأوضح األحمد، في تصريحات خاصة لـ 
التي تطال العديد من األنظمة العربية، يقوم على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، واحترام حق 

تأتي في سياق "الشعوب العربية في اختيار من يحكمها، وأشار إلى أن زيارة الرئيس عباس إلى تونس 
  ".بين التونسي والفلسطينيتأكيد عمق الروابط والعالقات األخوية التي تربط الشع

ثات عباس ملف أمالك حرم الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر حونفى األحمد أن يكون على أجندة مبا
ال توجد أي أمالك لحرم الرئيس السابق ياسر عرفات السيدة سهى عرفات في : ، وقال)سهى(عرفات 

  ".تونسيةتونس على اإلطالق لكي يبحثها الرئيس محمود عباس مع القيادة ال
وأكد األحمد أن عباس سيلتقي مسؤول الدائرة السياسية في نتظمة التحرير الفلسطينية فاروق القدومي، 

عالقات الرئيس عباس مع القدومي مستمرة ولم تنقطع، والطرق بينهما : "أثناء زيارته إلى تونس، وقال
مقدمة مستقبليه بمطار قرطاج، سالكة، وقد كان أبو اللطف في الزيارة األخيرة لعباس إلى تونس في 

فكالهما من القيادة التاريخية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ولذلك فسيلتقي الرئيس عباس برفيقه القدومي 
  ".خالل زيارته إلى تونس

  17/4/2011قدس برس، 
  

  سعدات يطالب بهيئة موحدة لنصرة الحركة األسيرة .20
لتحرير فلسطين أحمد سعدات في رسالة بعثها من عزله  طالب األمين العام للجبهة الشعبية :رام اهللا

االنفرادي بسجون االحتالل الصهيوني باسمه وباسم رفاقه واخوته المعتقلين بتوحيد جهود كافة القوى 
والمؤسسات الوطنية، في إطار هيئة موحدة، تعمل على تنظيم وإدارة ورصد مهام وخطوات األسرى 

الحركة األسيرة، ووضع الخالفات والتباينات ونتائج االنقسام جانبا، على كافة المستويات من أجل نصرة 
باعتبار قضية األسرى عنوانا توحيديا يمكن لها أن تشكل رافعة جديدة من أجل تجاوز حالة االنقسام 

  .المريرة، والعمل الجماعي وطنيا، من خالل تشكيل بوتقة تصهر كافة الجهود الوطنية المخلصة
  18/4/2011رام اهللا، الحياة الجديدة، 

  
  سنعاقب قتلة اإلسرائيليين بغزة والضفة  :نتنياهو .21

قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء األحد انه سيبذل جهده من اجل محاسبة : أم الفحم
ب المسؤولين عن مقتل اإلسرائيلي دانيئيل فيفليخ، الذي لقي حتفه اليوم متأثرا بجراح أصيب بها في أعقا

  .قصف حافلة إسرائيلية في ناحل عوز بصاروخ مضاد للدروع قبل عدة أيام
إسرائيل لن تمر مرور الكرام على تعرض أبناء شعبنا لمجزرة وقتل " وأوضح في سياق متصل، أن

سواء في غزة او الضفة الغربية أو في أي مكان آخر، وسوف تطال يدنا القتلة أينما تواجدوا وسنقوم 
  . حسب تعبيره".بكسر شوكتهم

إسرائيل أوفت بتعهدها عندما ألقت القبض على القتلة مرتكبي المجزرة في "وأضاف نتنياهو بأن 
  ". مستوطنة ايتمار وهذا يدل على أننا لن نمر مر الكرام على عملية قتل من هذا القبيل
ز قضية ايتمار، مشيرا وأكد نتنياهو انه يثمن عاليا جهود األجهزة والقوى األمنية االسرائيلية في حل لغ

  .إلى انه تحقق انجاز كبير في هذا المجال
  17/4/2011، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 

     
  نتنياهو قلق من مواقف رسمية مصرية معادية: هآرتس .22

اعرب رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتانياهو عن قلقه من توجه معاٍد إلسرائيل :  أ ف ب-القدس 
قوله خالل اجتماع مغلق عقده االسبوع » هآرتس«ونقلت عنه صحيفة . لمصرية الجديدةفي القيادة ا
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انا قلق جداً من بعض االصوات التي بدأنا نسمعها «: الماضي في القدس مع ممثلي االتحاد االوروبي
  .نبيل العربي» وأنا قلق خصوصاً من تصريحات وزير الخارجية المصري(...) اخيراً في مصر 

صحيفة ان نتانياهو ردد على مسامع محادثيه المخاوف التي تساور موظفي وزارة الخارجية وأوضحت ال
االسرائيلية إثر تصريحات لمسؤولين مصريين اعتبرت معادية السرائيل، وأيضاً تظاهرات مناهضة 

  .إلسرائيل جرت امام السفارة االسرائيلية في القاهرة وأمام القنصلية االسرائيلية في االسكندرية
  18/4/2011، الحياة، لندن

  
   للمفاوضات بشأن صفقة تبادل األسرى خاصاً في الموساد مبعوثاًمسؤوالً  يعيننتنياهو .23

التقى رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتانياهو بعائلة الجندي اإلسرائيلي األسير في قطاع غزة، غلعاد 
ي الموساد خلفا لحجاي هداس، مبعوثا خاصا شاليط، وأبلغهم بأنه قام بتعيين أحد كبار المسؤولين ف
  .للمفاوضات بشأن صفقة تبادل األسرى مع حركة حماس

 وقالت مصادر في مكتب رئيس الحكومة إن دافيد ميدان، المبعوث الجديد، يعمل منذ سنوات كثيرة 
  .يطوأنه بحكم منصبه كان له دور في عدة عمليات، بعضها مرتبط بشال. رئيسا لدائرة في الموساد

  18/4/2011، 48موقع عرب 
  

  السفير اإلسرائيلي في مصر يغادر الى تل أبيب .24
قالت وكالة انباء الشرق االوسط المصرية اليوم إن سفير اسرائيل لدى القاهرة إسحاق ليفانون : وكاالت

  .ةتوجها الى تل أبيب فى زيارة تستغرق أياما عدمغادر البالد 
يل عن المغادرة التي جاءت بعد نحو اسبوع من تظاهرات عشرات ولم تذكر الوكالة مزيدا من التفاص

  .المصريين بالقرب من مقر السفارة االسرائيلية بمحافظة الجيزة مطالبين بطرد السفير االسرائيلي
  17/4/2011، 48موقع عرب

  
   يفرض اغالقا شامال على الضفة حتى نهاية الفصح اليهودي اإلسرائيلياالحتالل .25

الناطق العسكري االسرائيلي ان قوات االحتالل قررت فرض اغالق شامل على الضفة اعلن : رام اهللا
 وذلك استنادا لقرار وزير الجيش 26/4الغربية ابتداء من منتصف الليلة الماضية، وحتى منتصف ليلة 

  .ايهود باراك
 وصفها وقال الناطق العسكري ان قوات االحتالل ستسمح خالل فترة االغالق بمرور الحاالت التي

يخولها » االدارة المدنية«باالنسانية والحاالت الطبية الخاصة وذلك بعد التزود بتصريح خاص مما تسمى 
  .الدخول لمدينة القدس لالهداف المذكورة فقط

  18/4/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا
  

  حكومة نتنياهو تهجر فلسطينيي القدس لتوسيع مستوطنات في البلدة القديمة : هآرتس .26
 تعمل على اإلسرائيليةاالسرائيلية امس ان سلطات ' هآرتس'كشفت صحيفة : الناصرة ـ زهير اندراوس

ترحيل فلسطينيين من بيوتهم في المنطقة الواقعة قبالة باب العمود، احد ابواب البلدة القديمة في القدس 
  .لسطينية في المدينةالمحتلة، من اجل توسيع مستوطنة في قلب واحد من اهم المراكز التجارية الف

وقال التقرير الذي نشرته الصحيفة العبرية انه خالل العقد الماضي نمت في المكان مستوطنة صغيرة 
 عائالت يهودية، تمكنت من الدخول الى البيوت بفضل مساعدة حارس االمالك 8تسكنها في هذه االثناء 

 عائالت ومحال تجارية فلسطينية من الحي العامة في وزارة القضاء االسرائيلية الذي يعمل على اخالء
  .المعروف باسم مصرارة
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واضافت الصحيفة ان حارس االمالك يعتمد في اخالء الفلسطينيين من بيوتهم على ادعاء انه خالل القرن 
ووفقا للصحيفة فانه خالل فترة الحكم .  كان في المكان حي يهودي صغير20 ومطلع القرن الـ19الـ

 حرصت السلطات على تسجيل البيوت لدى 1967 و1948فة الغربية بين عامي االردني على الض
وفي اعقاب احتالل اسرائيل للقدس الشرقية نُقلت . كامالك عدو وعدم بيعها) االردني(حارس االمالك 

  .االمالك الى حارس االمالك االسرائيلي الدارتها
ن في معظم الحاالت من العثور على لم يتمك) االسرائيلي(واكدت الصحيفة على ان حارس االمالك 

الذين اصبحوا يعتبرون غائبين، وعلى اثر ذلك بدا حارس االمالك بدخول ) اليهود(الورثة القانونيين 
ويقدر خبراء قانون، . صراعات قضائية من اجل ترحيل الفلسطينيين عن بيوتهم واسكان اليهود مكانهم

، وبعد وفاة ابناء الجيل الثاني الذي وقّع على عقود ايجار بحسب تقرير الصحيفة، انه خالل العقد المقبل
مع السلطات االردنية، سيتمكن حارس االمالك من نقل الحي كله الى المستوطنين، اذ ان قانون حماية 

  .المستأجر يسري على من وقّع عقد االيجار وعلى ابنائه بعد وفاته، لكنه ال يسري على احفاده
  18/4/2011، القدس العربي، لندن

  
   الشرقيةتعليق مشاريع البناء االستيطاني الكبرى في القدس .27

قت البناء االستيطاني في مستوطناتها الكبرى في الجزء الشرقي من مدينة القدس لأعلنت إسرائيل، أنها ع
  . التي يريد الفلسطينيون أن تكون عاصمة للدولة الفلسطينية

يل اتياس لإلذاعة اإلسرائيلية العامة، بأن مشاريع البناء وصرح وزير البناء واإلسكان اإلسرائيلي اريئ
رغم إقرار إتمامها بأمر من رئيس الوزراء " أصبحت عالقة"الكبيرة في األحياء اليهودية شرقي القدس 

تعهدات قطعها نتنياهو للواليات المتحدة "وعزا اتياس قرار التعليق، إلى . اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو
  ". األمريكية

رمات ( وحدة سكنية جديدة في أحياء 2500رغم ذلك أشار اتياس، إلى أنه تمت المصادقة على إقامة 
  . في القدس) هار حوما(و) بسغات زئيف(و) راموت(و) شلومو

  17/4/2011، موقع فلسطين أون الين
  

  تل أبيب تحذّر من قيام حماس بأسر إسرائيليين في الداخل والخارج .28
" حماس"أمنية إسرائيلية، عن قلقها من احتمالية إقدام حركة المقاومة اإلسالمية أعربت مصادر : ةالناصر

، أو من مستوطنات الضفة 1948على أسر إسرائيليين من داخل األراضي الفلسطينية المحتلة عام 
  .الغربية، أو من مواقع سياحية في دول الخارج

، "حماس"لألسر من قبل عناصر في حركة ووجهت المصادر، تحذيراً لإلسرائيليين من احتمال تعرضهم 
  .مدعيةً أن هذا التهديد ازداد في اآلونة األخيرة بسبب التصعيد العسكري في قطاع غزة

فيما رفعت قوات الشرطة اإلسرائيلية حالة التأهب واالستنفار بين صفوفها إلى أعلى درجاتها، وشرعت 
اليهودي، في ظل توافر إنذارات " عيد الفصح "باتخاذ جملة إجراءات أمنية مشددة بمناسبة قرب حلول

  .إسرائيلية باحتمال اختطاف أفراد من رجال الشرطة
 17/4/2011قدس برس، 

  
  صالح أثناء عودته من العمرةرائد اعتقال الشيخ  .29

 رئيس الحركة 17/4اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي مساء األحد :  محمد القيق-القدس المحتلة 
 الشيخ رائد صالح أثناء عودته من أداء مناسك العمرة في معبر 1948لداخل المحتل عام اإلسالمية في ا

إن " ":فلسطين أون الين"وقال المتحدث باسم الحركة اإلسالمية زاهي نجيدات لـ. أريحا الواصل باألردن
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ز الشيخ في أريحا قامت باستفزا" ألّمبي"قوات االحتالل عبر أجهزتها األمنية المتواجدة على معبر 
وزوجته عبر طلب التفتيش العاري منها من قبل حارسات أمن هناك، األمر الذي دفع الشيخ للدفاع عن 

وأضاف نجيدات بأن ".  كافة أشكال االنتهاكات المتبعة والتي يراد منها اإلذالل واإلهانةزوجته رافضاً
ث سيمثل اإلثنين أمام المحكمة في أذرعة األمن اإلسرائيلي كانت تدبر هذا الملف ليتم إدانة الشيخ، حي

 هذه الممارسات التي أقدم عليها عناصر األمن بأنها انحطاط معتقل المسكوبية في القدس المحتلة، واصفاً
وأشار نجيدات إلى أن أفراد األمن قاموا بتوثيق عملية اعتقال الشيخ عبر التصوير كما . وتضليل متعمد

  . ه عمل رجال األمن في المعبرأنهم برروا اعتقاله بأنه أعاق وزوجت
  17/4/2011، موقع فلسطين أون الين

  
  حكومة االحتالل ماضية في مخططاتها لتهويد القدس: تقرير .30

 أظهر تقرير أسبوعي صادر عن المكتب الوطني للدفاع عن األرض، أن حكومة االحتالل ماضية :نابلس
م بإعداد خطط لتوسيع األحياء اليهودية في في مخططاتها لتهويد القدس وتغيير معالمها العربية، وتقو

  .شرقي القدس على حساب الوجود الفلسطيني، وبما  يتنافى بشكل مطلق مع قواعد القانون الدولي
 تعمل على تنفيذ "إسرائيل"، إلى أن 2011أبريل  /  نيسان16-9وأشار التقرير الذي رصد الفترة ما بين 

القدس، حيث صادقت ما تسمى  اقة وعرقلة تطور شرقي، الهادف إلى إع"العزل الجغرافي"مخطط 
 وحدة استيطانية بمستوطنة 900 اإلسرائيلية، على مخطط جديد لبناء "اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء"
المقابلة لقرية الولجة جنوب القدس، وذلك بعد مضي يوم واحد فقط على المصادقة على مخطط ' غيلو'

  .نية في نفس المستوطنة وحدة سكنية استيطا942بناء 
وأكد التقرير أن سلطات االحتالل تواصل بوتيرة عالية تهويد معالم البلدة القديمة ابتداء من األسوار 

كما وصادقت  . معلم داخل أسوار البلدة القديمة6000واألبواب والشوارع، هذا المشروع يهدد أكثر من 
  في القدس على إقامة مركز ثقافي ودور سينما بجوار ما تسمى بلجنة البناء والتنظيم في بلدية االحتالل

  .المحكمة العليا ومقر الكنيست اإلسرائيلي، لخدمة المستوطنين على حساب أراضي المواطنين في المدينة
  17/4/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
   عن الطعام يضربونواألسرى ...تظاهرات حاشدة في الضفة وغزة في يوم األسير .31

شهدت الضفة الغربية وقطاع غزة تظاهرات ومهرجانات شعبية بمناسبة يوم األسير : رام اهللا، غزة
الفلسطيني الذي صادف، أمس، في حين أعلنت الحركة األسيرة، من خالل نادي األسير عن توافق 

ن أجل الوحدة م"معتقلي جميع الفصائل في السجون على خوض اإلضراب عن الطعام تحت شعار 
وأكد رئيس النادي قدورة فارس، أن جميع األسرى توحدوا على خوض اإلضراب من أجل . "الحرية

  . المطالبة بالمصالحة ومواجهة السجان
 التابع لالحتالل غرب رام اهللا، واندلعت "عوفر"ونظم الحراك الشبابي الفلسطيني، تظاهرة أمام سجن 

 اعتقلوا الشاب فارس بدر الذي شارك في االعتصام تضامناً مواجهات بين ذوي األسرى والمحتلين الذين
واعتدى جنود االحتالل على ذوي األسرى، واعتدوا بالضرب على المصور . مع والدته األسيرة

  .الصحافي سائد الهواري، فيما أصيب الشاب أيمن البرغوثي باالختناق نتيجة استنشاق الغاز
الحرية لألسرى " ومهرجانات شعبية عارمة تحت عنوان وشهدت مدن جنين، نابلس والخليل، مسيرات

على جميع القوى "وقال األسرى في رسائل لهم من سجون االحتالل . "وال بد من إنهاء االنقسام
والفعاليات المشاركة في إنهاء االنقسام، ألنه من دون طي هذا الملف األسود لن يتمكن شعبنا من 

  ."االستمرار في برنامجه التحرري
  18/4/2011ليج، الشارقة، الخ
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  األسرىطالب بتكثيف الفعاليات التضامنية لدعم صمود مؤسسات حقوقية ت .32

 إلى تنظيم أوسع حملة تضامن مع األسرى  الفلسطينيدعا نادي األسير:  وفا، الحياة الجديدة-رام اهللا 
 بأن الوطنية إيماناً، وطالب بإنجاز المصالحة ، وذلك في يوم األسير الفلسطينيداخل فلسطين وخارجها

  .الوحدة والشراكة النضالية هي الرافعة الحقيقية لالنتصار على االحتالل
أكد مركز الميزان لحقوق اإلنسان منظمات المجتمع المدني ومؤسسات حقوق اإلنسان الدولية كما 

ات لقواعد والمحلية واألحزاب السياسية إلى التحرك الجاد لفضح ما ترتكبه قوات االحتالل من انتهاك
القانون الدولي، وخاصة قانون المقاتل غير الشرعي واالعتقال اإلداري، والعمل على إلزام سلطات 

  .االحتالل بواجباتها القانونية في احترام حقوق المعتقلين في الحماية من التعذيب وسوء المعاملة
اصرة قضايا األسرى دعت مؤسسة المقدسي كافة األطر والمؤسسات إلى توحيد الجهود لمنبدورها 

 إلطالق سراح كافة "إسرائيل"وحقوقهم على المستوى اإلقليمي والدولي، والعمل على الضغط على 
  .األسرى واألسيرات من سجون االحتالل

من جانبه دعا مركز حريات إلطالق أوسع حملة وطنية ودولية إلطالق سراح األسرى القدامى 
لدولي إلطالعه على حجم الجريمة التي ترتكب بحق أسرى والمرضى وإيصال رسالتهم إلى المجتمع ا

وأشار حريات إلى وجود مئات األسرى القدامى وأكثر من ألف أسير مريض في  .الشعب الفلسطيني
  . حالة مرضية صعبة160السجون اإلسرائيلية منهم أكثر من 

ات دولة االحتالل كما استنكرت مؤسسة الضمير لحقوق اإلنسان كافة االنتهاكات التي تنفذها قو
  .اإلسرائيلي ممثلة بمصلحة إدارة السجون بحق المعتقلين

  18/4/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  

   مصابون بأعراض الصدمة النفسية القدسمن أسرى% 15: دراسة .33
أن  ، الفلسطينيبينت مؤسسة المقدسي بيان صحفي لمناسبة يوم األسير:  وفا، الحياة الجديدة-رام اهللا 

 43 أسرى مقدسيين يقبعون في سجون االحتالل أغلبهم في سجن جلبوع؛ منهم ست أسيرات، و203حو ن
 من األسرى القدامى الذين اعتقلوا قبل أتفاق أوسلو، وهناك ثالثة أسرى مقدسيين في زنازين العزل أسيراً

  . الحياة محكوم عليهم بالسجن مدى مقدسياً أسيرا70ًاالنفرادي منذ أكثر من سبع سنوات، و
وأوضحت المؤسسة أنها أجرت دراسة على األسرى المقدسيين من خالل تعبئة استمارة تهدف إلى تحديد 

من األسرى الذين شملتهم الدراسة مصابون بأعراض % 15احتياجات األسرى، وأظهرت الدراسة أن 
  . فصاميةمنهم يطورون أعراضاً% 3وأشارت إلى أن نسبة  .الصدمة النفسية

  18/4/2011لجديدة، رام اهللا، الحياة ا
  

  التوزيع الجغرافي لألسرى الفلسطينيين .34
 "إسرائيل" وزارة األسرى والمحررين الفلسطينية اعتقال ترصد: البيان والوكاالت - األراضي المحتلة

 أسيراً من قطاع غزة، 1676 من الضفة الغربية، و4747حتى اليوم أكثر من ستة آالف أسير، من بينهم 
  . أسيراً عربيا40ً، و48فلسطينيي  من 182سكان القدس، و من 198و

  18/4/2011، البيان، دبي
  

   منهم قيد االعتقال245 وما زال 2000 سنة طفل منذ 8500االحتالل اعتقل أكثر من  .35
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 طفل ما 8500 وحتى اآلن أكثر من 2000 اعتقلت سلطات االحتالل منذ عام :بشار دراغمة –نابلس 
عتقال، ويتم احتجازهم في ظروف بالغة السوء في خطوة ردع ال سابق لها، حيث  منهم قيد اال245زال 

شكل اعتقال األطفال الذين تقل أعمارهم عن سن الثامنة عشرة النسبة األعلى في أوساط األسرى خالل 
  .انتفاضة األقصى الحالية، وفقا لما أفادت به مؤسسة التضامن لحقوق اإلنسان

  18/4/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا
  

   2010  لغرف وخيام األسرى خالل اقتحاما130ً: "أصدقاء اإلنسان الدولية" .36
  اقتحاما130ً قالت منظمة أصدقاء اإلنسان الدولية، ومقرها فيينا، إن العام الفائت شهد أكثر من :فيينا

وأشارت  .األسرلغرف األسرى وخيامهم، نكل خاللها الجنود اإلسرائيليون باألسرى في كثير من مواقع 
في تقرير أصدرته اليوم األحد، لمناسبة يوم األسير الفلسطيني، إلى أن هذا العام لم يكن عاديا في حياة 
األسرى الفلسطينيين، حيث شهد عمليات اقتحام لغرف األسرى وخيامهم، نكل خاللها الجنود 

  .اإلسرائيليون باألسرى في كثير من مواقع األسر
  17/4/2011، )وفا(لومات الفلسطينية وكالة األنباء والمع

  
  ما بثّه تليفزيون االحتالل جزء يسير من حقيقة التعذيب في السجون: أسرى محررون .37

 وصف أسرى محررون من سجون االحتالل الصهيوني في أحاديث منفصلة مع المركز :الضفة الغربية
 بأنه، جزء يسير من حقيقة التعذيب الفلسطيني لإلعالم ما بثته القناة الثانية في التلفزيون الصهيوني

الممنهج في سجون االحتالل ضد األسرى الفلسطينيين، مطالبين بمالحقة الجناة على مستوى المحاكم 
توثيق "ووصف وزير األسرى السابق وصفي قبها وهو أسير محرر ما عرض في الفيلم بأنه  .الدولية

، مشيًرا إلى أنه ومن خالل معايشته "فلسطينيينلجريمة تعامل مصلحة السجون الصهيونية مع األسرى ال
لعدة استنفارات في السجون فقد تعاملت إدارة السجن بوحشية ال توصف، ولم تكن هناك كاميرا توثق 

هذا الفيلم من أكثر األدلة إدانة لحكومة االحتالل، ويمكن اعتباره وثيقة لمالحقة قادة : "وأضاف ".الجريمة
ولية، وإصدار أحكام لهم تمهيًدا لمحاكمتهم لتنفيذهم جرائم حرب ضد األسرى االحتالل في المحاكم الد
  ".وعزلهم في أقسام السجن

  17/4/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  "شطبها" تعد ببدء حوار مع ممثلي قرى محتجة على قرار  فياضحكومة .38
 الحمص، أمس، بالبدء بحوار مع نعيم أبو. تعهد أمين عام مجلس الوزراء د:  سائد أبو فرحة-رام اهللا 

ممثلين عن القرى ولجان المشاريع، التي شرعت بخطوات احتجاجية ضد آلية تنفيذ القرار الحكومي 
الخاص بدمج لجان المشاريع والتجمعات السكانية الصغيرة إلى أقرب هيئة محلية، وكان صدر قبل عدة 

ستشار رئيس الوزراء، مع ممثلين عن جاء ذلك خالل لقاء ضم أبو الحمص، وجمال زقوت م .أشهر
قرى جالود، واجنسنيا، ونصف جبيل وغيرها، ممن شاركوا في اعتصام احتجاجي أمام مقر مجلس 

، للمطالبة بإعادة النظر في العديد من الجوانب "ال لشطب قرانا عن الخارطة"الوزراء، دعت إليه حملة 
  .ا تاريخ طويل، ويمس بها على أكثر من صعيدالمتصلة بالقرار، باعتبار أنه يسهم في شطب قرى له

  18/4/2011 رام اهللا، األيام،
  

  البارد غداً إلى مخّيمهممخيم نهر نازحو : لبنان .39
 يشهد يوم غد الثالثاء عودة أول دفعة من أهالي مخيم نهر البارد إلى بيوتهم الجديدة :عبد الكافي الصمد

ه من جديد، بعد إخالئه كلياً من قاطنيه إثر األحداث األمنية في المخيم، إيذاناً ببدء عملية ضخّ الحياة في
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 تدمير المخيم إلى إلى، وأدت "فتح اإلسالم" بين الجيش ومسلحي تنظيم 2007التي اندلعت فيه صيف عام 
 مليون دوالر أميركي، لكن عودة بعض 26.600إعادة إعمار الرزمة األولى  وبلغت تكلفة .حد كبير

لبارد غداً إلى منازلهم الجديدة في الرزمة األولى ستكون ناقصة، ذلك أنه من أصل نازحي مخيم نهر ا
 عائالت فقط، ألن إعادة 108 عائلة يفترض أن تعود للسكن في هذه الرزمة، لن يعود غداً سوى 423

ظيم إعمار الرزمة األولى لم ينته بعد، ما دفع وكالة األونروا المشرفة على إعادة إعمار المخيم إلى تن
عودة جزئية للنازحين إليه، نظراً للضغوط التي تتعرض لها بسبب التأخير في إنجاز ما تعهدت به من 

  .وعود ألهالي المخيم
 عائلة يفترض أن تعود إلى مخيم البارد إثر 5033حسب جداول اإلحصاءات التي أعدتها األونروا، فإن 

وك ومخاوف، ألن األموال المتوافرة بالكاد وإلى أن يحصل ذلك، وهو محط شك. انتهاء إعادة إعماره
 رزم إضافة إلى مجمع األونروا في المخيم، فإن الرزم وزعت لتستوعب العائالت العائدة 3تكفي لبناء 

 عائلة، 720 عائلة، الرابعة 638 عائلة، الثالثة 666 عائلة، الثانية 423الرزمة األولى : على النحو اآلتي
 عائلة، الثامنة، وهي 735 عائالت، السابعة 509 عائلة، السادسة 788م، الخامسة، وهي أكبر الرز

  . عائلة187 التي تستوعب AO عائلة، إضافة إلى منطقة 367أصغر الرزم، 
  18/4/2011األخبار، بيروت، 

  
  نشر مبادرات تعّبر بشكل دقيق عن الواقع الفلسطيني ي" تيد أكس رام اهللا"مؤتمر  .40

 من أن يبصر النور، "تيد أكس رام اهللا"واقع الفلسطيني الصعب مؤتمر لم يمنع ال: زينة برجاوي
 رام اهللا، وبثّت فاعلياته، للمرة إلىفاحتضنته مدينة بيت لحم أمس األول، بسبب صعوبة الوصول 

ونجح المؤتمر في استقطاب أكبر . رام اهللا وعمان وبيروت: األولى، في ثالث مدن في وقت واحد، هي
، يصعب "إسرائيلية"مشاركين خالل نهار كامل، على الرغم من أنه أقيم في مدينة تسمى عدد ممكن من ال

 العالمي، "تيد"كما تميز المؤتمر المتفرع عن مؤتمر . على عدد كبير من الفلسطينيين الدخول إليها
 الدول  التي عقدت في"تيد أكس"بتركيزه على اللغة العربية واللكنة الفلسطينية، علماً بأن مؤتمرات 

  .العربية سابقاً، لم تتضمن خطابات باللغة العربية
في بيروت، وداخل إحدى " دوار الشمس"فعلى مسرح قصر المؤتمرات في بيت لحم، وعلى مسرح 

 في عمان، اعتلت مجموعة من المتحدثين، من رواد الفكر واالبتكار، المنبر "الندمارك"قاعات فندق 
  . ملهمة عن فلسطينقيق عن الواقع الفلسطيني، كما تلوا قصصاًوتحدثوا عن مبادرات تعبر بشكل د

 روح الناشط إلى حلّت مع توجيه المحامية الناشطة الفلسطينية هويدا عراف تحية وأكثر المواقف تأثيراً
في حملة التضامن مع الفلسطينيين الصحافي االيطالي فيكتوريو اريغوني، الذي تم إعدامه في غزة منذ 

  . في غزةاإلنسانيةاسبة، تم عرض فيلم قصير عن تجربة أريغوني وللمن. يومين
  18/4/2011فير، بيروت، الس

  
   إلنهاء االنقسامعباسنحو ثلثي الفلسطينيين يؤيدون مبادرة : استطالع .41

 أظهر استطالع للرأي العام، أن نحو ثلثي أبناء شعبنا الفلسطيني، يؤيدون مبادرة الرئيس محمود :رام اهللا
وبينت نتائج االستطالع الذي أجراه مركز القدس  .نهاء االنقسام واستعادة الوحدة الوطنيةعباس، إل

، ترى %65.0، في الضفة والقطاع، أن أكثرية المستطلعين أي ما نسبته )JMCC(لإلعالم واالتصال 
بل أن مبادرة الرئيس لزيارة غزة من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية، خطوة في االتجاه الصحيح، مقا

من المستطلعين، ترى أن % 33.6وأشارت إلى أن  .قالت إنها ال تؤخر وال تقدم في المصالحة% 28.4
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الحل األفضل إلنهاء االنقسام السياسي على الساحة الفلسطينية، يكمن في أجراء انتخابات رئاسية 
  .وتشريعية مبكرة

 المحلية والبلدية في الضفة، فيما ستشارك في انتخابات المجالس% 63.4وبين االستطالع أن ما نسبته 
قالوا إنها تضر بالمصلحة % 8.2أن االنتخابات المحلية تخدم المصلحة العامة، مقابل % 55.6رأى 

وبالنسبة لمعاير اختيار المرشحين في هذه  .إلى أنها ال تقدم وال تؤخر% 31.4العامة، في حين أشار 
سيختارون % 26.3على أساس الكفاءة والمهنية، مقابل إنها ستختار مرشحيها % 30.8االنتخابات، قالت 

أن تجري االنتخابات في موعدها المقرر في التاسع من % 47.3على أساس االنتماء السياسي، كما توقع 
  .توقعوا تأجيلها لموعد آخر% 41.3 المقبل، مقابل يوليو/ تموز

إجراءها % 46.7ات العامة، حيث توقع في المقابل أظهر االستطالع انقساما في التوقعات تجاه االنتخاب
عدم % 49.5قالوا العكس، وبخصوص انتخابات المجلس الوطني توقع % 45.5العام الجاري، مقابل 

  .قالوا العكس% 38.5إجرائها هذا العام، مقابل 
% 1.7بالجبهة الشعبية، و% 3.0تثق بحماس، % 15.0يثقون بفتح، مقابل % 34.0وبين االستطالع أن 

  .وعلى مستوى الشخصيات حافظ الرئيس عباس على أعلى نسبة ثقة. د اإلسالميبالجها
وأشار االستطالع إلى زيادة في نسبة المعارضة للعمليات العسكرية كرد مناسب في الظروف الحالية 

 الحالي، وفي المقابل أبريل/ في نيسان% 51.8 إلى 2009 يناير/ ثانيالفي كانون % 38.1السياسية من 
في كانون % 53.3نسبة من يؤيدوها باعتبارها الرد المناسب في الظروف السياسية الحالية من انخفضت 

  . الحاليأبريل/ في نيسان% 37.1 إلى 2009 يناير/ ثانيال
، انخفضت نسبة الذين يقولون إنها تفيد "إسرائيل"وبخصوص الصواريخ التي تطلق من قطاع غزة اتجاه 

 أبريل/ في نيسان% 25.4 إلى 2009 يناير/ ثانيالفي كانون % 50.8في تحقيق األهداف الوطنية من 
/ ثانيالفي كانون % 20.8الحالي، بينما ارتفعت نسبة من يعتبرون أنها تضر بالمصلحة الوطنية من 

  . الحاليأبريل/ في نيسان% 38.6 إلى 2009 يناير
إن أداءها % 52.2ال قالت نسبة وتباينت انطباعات الجمهور حول أداء الحكومة برئاسة سالم فياض، فمث

إن أداء % 47.6قالت العكس، وفي مجال الصحة قال % 17.3في مجال التعليم جيد جدا أو جيد، مقابل 
قالوا إنه سيئ جدا أو سيئ، وبخصوص األمن والنظام قال % 18.2الحكومة جيد جدا أو جيد، مقابل 

إنه % 40وحول األداء المالي قالت نسبة من قالوا العكس، % 26.4إنه جيد جدا أو جيد، مقابل % 40.4
  .قالوا العكس% 29.2جيد جدا أو جيد مقابل 

إن لها تأثيرا % 41.1وحول تأثير الثورات الحاصلة في العالم العربي على القضية الفلسطينية، قال 
  .أو إيجاباإنها لن تؤثر سلبا % 35.2توقعت أن يكون لها تأثير سلبي، بينما قال % 22.2إيجابيا، مقابل 

  17/4/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

  شعبية مستقرة للقيادات السياسية ورضى نسبي عن مستوى الخدمات: "فافو"تقرير  .42
/  أفاد تقرير من مؤسسة فافو النرويجية عن نتائج استطالع أجرته المؤسسة في شهر شباط:رام اهللا
 حد ما، ولكنهم غير راضين عن نمط الحياة التي إلىدعمون قادتهم  الماضي أن الفلسطينيين يفبراير

 ومستوى الفساد في الدولة الفلسطينية، وكذلك عبروا عن اإلنسانيعيشونها، فهم قلقون فيما يتعلق بحقوق 
رضى منخفض تجاه المحاكم والمؤسسات العامة األخرى، على الرغم من رضاهم النسبي تجاه الخدمات 

وفيما لو أجريت االنتخابات اليوم، فان حركة فتح سوف تحرز تأييدا أكثر من حركة . التي يتلقونها
وتعتبر المصالحة بين حماس وفتح . لم يقرروا بعد لمن سوف يدلون بأصواتهم% 14حماس، كما أن 



  

  

 
 

  

            20 ص                                     2119:         العدد       18/4/2011 اإلثنين :التاريخ

القضية األكثر بروزا التي تتعين معالجتها من قبل السلطات، يليها تحسين الوضع االقتصادي وخلق 
  .لعملفرص ا

يفيد التقرير أن القادة الفلسطينيين حازوا على شعبية معتدلة : الثقة في القادة السياسيين والمؤسسات
، فان الفلسطينيين في الضفة قد عبروا عن ثقة متزايدة في 2007فمنذ عام . ومستقرة خالل مجمل الفترة

 هنية في قطاع إسماعيلاء رئيس الوزراء في الضفة سالم فياض، وبثقة أقل في حكومة رئيس الوزر
  .  الحكومتين في قطاع غزة كانت مستقرةإلىغزة، في حين أن النظرة 
من المستطلعة آراؤهم في الضفة عبروا عن ثقتهم بحكومة فياض، بينما % 41هذا العام ما يقارب من 

عبروا عن ثقتهم بحكومة فياض % 30عبروا عن ثقتهم بحكومة هنية، وأما في قطاع غزة % 19
من الفلسطينيين أنهم يثقون كثيرا بالشرطة المدنية، % 55وأفاد  .عبروا عن ثقتهم بحكومة هنية% 35و

وكان %. 52ال يثقون بها أبدا، وبقيت ثقة الفلسطينيين بالمحاكم الفلسطينية كما هي تقريبا % 14بينما 
  .الفرق ما بين الضفة وقطاع غزة محدودا جدا

عبروا عن بعض الثقة وكثيرا من الثقة بالمجلس % 31(متواضعة، وبقيت الثقة بالمجلس التشريعي 
. ، حيث كانت الثقة في البرلمانيين أكبر في قطاع غزة مقارنة بالضفة2006منذ انتخابات ) التشريعي

 قد اظهر عدم وجود اختالفات ما بين الضفة وغزة، حيث إن 2011على الرغم أن استطالع الرأي في 
  . بالمجلس التشريعياإلطالقجيبين عبروا عن عدم ثقتهم على ثالثة من بين عشرة مست

ما بين الثقة الكبيرة والثقة (من المستطلعة آراؤهم في الدراسة لهذا العام عن ثقتهم % 49في حين، عبر 
  %).43وقطاع غزة % 51الضفة ( تجاه الخدمات العامة المدنية )  حد ماإلى

% 50ؤسسات التي حازت على ثقة الفلسطينيين، ففي هذا العام عبر وتعتبر وكالة األونروا من أكثر الم
  .في قطاع غزة أنهم يثقون بشكل كبير جدا وبشكل كبير فيها% 81من المستطلعة آراؤهم في الضفة و

يعتقد سكان الضفة وقطاع غزة أن حرية التعبير مفتقدة وأنهم يخافون من :  والحكماإلنسانقضايا حقوق 
% 76سلطاتهم، كذلك فان الفلسطينيين يعتقدون أن الفساد منتشر، وأن أغلبية واضحة التعبير وانتقاد 

يرون أن الديمقراطية ضعيفة وضعيفة جدا، وبشكل عام فان االعتقاد بسلبية ذلك كان أكبر في قطاع غزة 
   .مقارنة بالضفة

 انه ومنذ أن تم إالن، بالرغم من المشاكل والصعوبات التي مرت بها فلسطي: الرضى عن الخدمات العامة
تأسيس السلطة الوطنية فقد حدث الكثير من التطورات على الخدمات العامة المقدمة للجمهور في كل من 

ويشير تقرير مؤسسة فافو إلى أن الفلسطينيين يتلقون كل أنواع الخدمات األساسية، . قطاع غزة والضفة
روقات من حيث الرضى ما بين قطاع  بعض الفأيضاوهم بشكل عام راضون عن ذلك، ولكن يظهر 

  . غزة والضفة
أفادوا بأنهم ما بين راضين % 13(وهناك تحديان أساسيان في غزة، خاصة في مجال خدمات الكهرباء 

في % 39( وكذلك في مجال خدمات المياه ) في الضفة% 79وراضين جدا عن هذه الخدمة، مقارنة بـ 
ضين جدا عن هذه الخدمة، اما في الضفة فكانت النسبة قطاع غزة أفادوا بأنهم ما بين راضين ورا

61.(%  
ظهر في السنوات األخيرة تطوران مهمان، حيث هبوط في شعبية : أداء القادة السياسيين والحكومات

في قطاع غزة أفادوا بأن % 47في الضفة، % 58، 2011في استطالع رأي ( الرئيس محمود عباس 
وأما فيما يتعلق برئيس الوزراء سالم فياض فقد ظهر ارتفاع ) جداالرئيس يؤدي عمله بشكل جيد وجيد 

في قطاع غزة، عبروا أنه يؤدي وظيفته ما بين جيد % 47في الضفة، % 61(في تقدير أدائه لوظيفته 
 آراؤهم من حيث أداؤه المستطلعة هنية فكان رأي إسماعيلأما رئيس الوزراء المقال ). وجيد جدا
وكانت النسبة التي حصل عليها في )  أفادوا أنه يؤديها بشكل جيد وجيد جدافي الضفة% 39(لوظيفته 
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في قطاع غزة اعتقدوا أنه يؤدي وظيفته % 56(قطاع غزة أكبر مما هي بالنسبة للرئيس عباس، وفياض 
  ).ما بين جيد وجيد جدا

ودة قد أفادت بأن ، فان غالبية محد2011 في شباط من هذا العام بإجرائهفي استطالع الرأي الذي قمنا 
وفي قطاع غزة % 48في الضفة  ( إيجاباً قد انعكست على الظروف المعيشية لهم "خطة سالم فياض"

  %).54، وفي قطاع غزة %52في الضفة (وعن رأيهم في فرصة الوصول للدولة الفلسطينية %) 54
في %) 33(مقابل %) 36(شريحة كبيرة من الفلسطينيين في الضفة : التفضيالت الحزبية والسياسية

وقت تنفيذ هذا ( اليوم إجرائهاقطاع غزة سوف تمتنع عن التصويت في االنتخابات التشريعية في حال 
أو يرغبون في (، عالوة على ذلك فان سكان الضفة هم أقل رغبة من سكان غزة لمعرفة )االستطالع
في ). لم يقرروا% 6ل مقاب% 18(أي حزب أو عن الجهة التي يرغبون في التصويت لها ) الكشف عن

 ربما يمتنعون عن المشاركة في االنتخابات الوطنية أو أنهممن الناخبين المحتملين قالوا % 49المجمل 
  . بأصواتهماإلدالء لم يقرروا بعد كيفية أنهم

 حد ما مع مرور الوقت، على الرغم من التقلبات التي إلىوبقيت تفضيالت الحزب السياسي مستقرة 
شعبية حماس ) 2009–2008( على غزة اإلسرائيليةفي أعقاب الحرب . ساسي في الضفةحدثت، بشكل أ

بعد عام واحد استعادت فتح قوتها على حساب حماس، وبناء على . قد ارتفعت، فيما انخفضت شعبية فتح
 مستوى من حيث أدنىدراسة مؤسسة فافو فان حماس فقدت شعبيتها في كلتا المنطقتين، وسجلت الدراسة 

من البالغين أفادت بأنهم سوف % 17، حيث نسبة 2011صويت لحماس في قطاع غزة في سنة الت
في % 11وانخفضت حصة حماس من الناخبين من . "في حال أجريت االنتخابات اليوم"يصوتون لحماس 

ونتيجة أخرى مثيرة للدهشة . 2011لجميع الفلسطينيين المشاركين في الضفة سنة % 7 إلى 2010سنة 
من % 18و% 31( أكبر من الناخبين مقارنة بحماس  قطاع غزة، حيث إن فتح جذبت عدداًحتى في

 أن فتح 2011من المشاركين في استطالع عام % 32ويعتقد  ).جميع الناخبين المحتملين على التوالي
يعتقدون أن حماس هي الخيار األفضل لذلك، % 14هي األكثر قدرة على قيادة الشعب الفلسطيني، بينما 

أفادوا أن كال من % 37من المشاركين أفادوا أن الحركتين مؤهلتين لذلك بنفس النسبة، و% 17كذلك 
  .حماس وفتح غير قادرتين على قيادة الشعب الفلسطيني

  18/4/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  

  وياً مليون شيقل سن224 آالف أسير تبلغ 6خسارتنا االقتصادية المباشرة جراء اعتقال : اشتية .43
محمد اشتية عضو اللجنة المركزية لحركة فتح إن الخسارة االقتصادية المترتبة على .  قال د:رام اهللا
من % 80، موضحا أن حوالي  مليون شيقل سنويا224ً آالف معتقل في سجون االحتالل، تبلغ 6غياب 

سبة ذكرى يوم األسير، وفي تصريح له لمنا .هؤالء األسرى كانوا يعملون كمستخدمين بأجر قبل اعتقالهم
أوضح اشتية أن معظم المعتقلين الفلسطينيين هم من فئة الشباب ويتمتعون بخبرات ومهارات وشهادات 
علمية متنوعة، وأنهم في أوج عطائهم، ويمثلون قوة عمل جبارة محجوبة عن االقتصاد الوطني، بسبب 

سرى هم دون سن السابعة من األ% 61عندما نتحدث عن أن ": ظرف قسري يتمثل في اعتقالهم
والعشرين، فإننا نعني بذلك قوة عمل مهولة تضيع هدرا، ناهيك عن التكاليف الباهظة التي تقع على 

  ."كاهل أسر المعتقلين من إنفاق على المحاكم والزيارات والمواصالت والغَرامات وما إلى ذلك
  18/4/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
  %40 الفقر في غزة إلى قلَّصنا :أحمد الكرد .44
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أكد أحمد الكرد وزير العمل والشؤون االجتماعية في الحكومة المقالة بغزة أن  : عبداهللا عمر–غزة 
الحكومة تعمل على التخفيف من معاناة الكثير من األسر وتحسين ظروف العمال والفقراء العاطلين عن 

المؤسسات الدولية والمانحة وهيئات المجتمع العمل وذلك من خالل برامج ترعاها الحكومة بالتنسيق مع 
، وأنها تسعى لتخفيض هذه %40إلى  % 60مبينًا أن الحكومة ساهمت في تقليص نسبة الفقر من .المحلي

الذي ينظمه المكتب اإلعالمي " لقاء مع مسؤول"وأشار الكرد خالل برنامج  %.35النسبة إلى أقّل من 
م بتطبيق العديد من البرامج التمويلية والداعمة لألسر المحتاجة الحكومي أسبوعيا إلى أن الحكومة تقو

  الذي " برنامج الحماية االجتماعية" وبين الكرد أن من ضمن هذه البرامج ،والعاطلين عن العمل
  

 ألف أسرة في قطاع غزة وما يعادلها في 40تطبقه الحكومة حاليا والذي يهدف إلى رعاية ما يقارب 
  .يل من االتحاد األوروبي والبنك الدوليالضفة الغربية بتمو

  17/4/2011الراية، الدوحة، 
  

  2010 سنةيعلن النتائج األولية ألول تعداد زراعي لالفلسطيني اإلحصاء  .45
 النتائج األولية للتعداد 17/4أعلنت السيدة عال عوض، رئيس اإلحصاء الفلسطيني صباح يوم األحد 

 التعداد الزراعي الفلسطيني األول منذ تأسيس السلطة الوطنية ، ونوهت أن هذا التعداد هو2010الزراعي
وأشارت السيدة عوض، أن تنفيذ التعداد الزراعي تم بتمويل مشترك من السلطة الفلسطينية،  .الفلسطينية

  ).EU(، واالتحاد األوروبي )WB(، والبنك الدولي )IDB(وبنك التنمية اإلسالمي 
النتائج اآلتية تمثل النتائج أن عدادات تمتد عادة على ثالث سنوات، و أن فترة تنفيذ التعوض إلى تونوه

نباتية، حيوانية، (األولية حيث تشمل في هذه المرحلة عدد الحيازات الزراعية مصنفة حسب نوع الحيازة 
 والذي يمتد من بداية 2009/2010، والمساحات األرضية المزروعة خالل العام الزراعي )مختلطة

، باإلضافة إلى عدد حيوانات المزرعة المرباة لكل من الضأن والماعز 30/9/2010ى  إل1/10/2009
واستعرضت عوض النتائج األولية ألول تعداد  .1/10/2010واألبقار والموجودة فعليا في يوم العد 

  .2010 لعام الضفة الغربية وقطاع غزةزراعي في 
  17/4/2011الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 

  
  تخفيف القيود على غزة أثر إيجابياً على الصناعات":  تريدبال" .46

أظهرت نتائج دراسة مسحية رصدت التغيرات التي طرأت على أوضاع القطاعات  :كتب حامد جاد
 الماضي بشأن تخفيف يونيو/ الصناعية الرئيسة عقب القرار الذي اتخذه الجانب اإلسرائيلي في حزيران

، أن هناك عدة قطاعات تأثرت طاقتها التشغيلية ومبيعاتها إيجابياً مقابل القيود المفروضة على قطاع غزة
بالتعاون " بال تريد"وبينت هذه الدراسة التي أعدها مركز التجارة الفلسطيني  .قطاعات أخرى تأثرت سلباً

الكيميائية مع االتحاد العام للصناعات وبدعم من اللجنة الرباعية الدولية، أن كالً من الصناعات الغذائية و
والحرف اليدوية تأثرت إيجاباً على مستوى زيادة مبيعاتها كنتيجة مباشرة لتزويدها بالمدخالت الصناعية 

  .عقب القرار المذكور
  18/4/2011 رام اهللا، األيام،

  
  االحتالل يمنع إدخال مادة ضرورية لتوليد األكسجين بمجمع الشفاء بغزة .47

الل اإلسرائيلي إدخال مادة الزيوليت الالزمة لمحطات توليد  تمنع سلطات االحت:بتراوكالة  –غزة 
ونددت وزارة الصحة في الحكومة بغزة  .األكسجين في مجمع الشفاء الطبي بغزة منذ أكثر من شهرين
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مؤكدة أن عدم وصول هذه المادة لمحطة األكسجين يؤثر   بهذا الفعل اإلجرامي،أمسفي بيان صحفي 
المزودة لقسم الوالدة والجراحة بمجمع الشفاء الطبي ويؤثر على حياة األطفال على نسبة نقاوة األكسجين 

لى مخاطبة مكتب منظمة الصحة العالمية لتسهيل دخول هذه المادة لقطاع غزة وال إ  وأشارت.واألمهات
وحذرت الوزارة من النتائج الخطيرة لعدم قدرة المجمع على توريد . يزال االحتالل يماطل في إدخالها

ألكسجين بنسبة عالية مناشدة جميع المؤسسات الصحية واإلنسانية بالتدخل الفوري والعاجل إلدخال هذه ا
  .المادة المهمة، حرصا على حياة أطفال ونساء الشعب الفلسطيني

  18/4/2011الرأي، عّمان، 
  
  
 

  أردني بمقتل الناشط اإليطالي أريجوني في غزةمواطن  تورط": السبيل" .48
اليوم، تورط مواطن أردني " السبيل" أكدت مصادر مطلعة في حركة حماس لـ:الصمادي تامر -السبيل 

  .، الذي قضى فجر الجمعة في غزة"فيتوريو أريجوني"بمقتل ناشط السالم اإليطالي 
المواطن األردني عبدالرحمن محمد البريزات، " إن -التي فضلت عدم اإلشارة إليها-وقالت المصادر 

، مؤكدة مطاردته من قبل أجهزة األمن "يتحرك بهويات وبطاقات مزورة في غزةالملقب بمحمد حسان، 
  .التابعة للحكومة الفلسطينية في القطاع

اعترفوا باشتراكهم في "وكشفت المصادر عن توقيف اثنين من المتورطين بمقتل الناشط اإليطالي، الذين 
يان، وأن البحث ما زال جارياً عن ، وأكدت مصادر الحركة أن الموقوفين مواطنان فلسطين"الجريمة

  .المطلوب األردني وعدد آخر من مساعديه الفلسطينيين
، "يتبعون لتيارات منحرفة فكريا"، فإن المتورطين بمقتل الناشط "السبيل"وبحسب المعلومات الواردة لـ
  ".تورط الموساد اإلسرائيلي بإدارة العملية"فيما لم تستبعد مصادر حماس 

ات أن األردني المطلوب وصل إلى القطاع عبر األنفاق، وهو ما دفع أجهزة األمن إلى وأكدت المعلوم
يتمكن المتورطون من الهروب إلى األراضي "إغالق تلك األنفاق من الجانب الفلسطيني تماماً؛ خشية أن 

  ".المصرية
ناة، وأن التحقيق متواصل للكشف عن الج"ورفضت المصادر الحديث في تفاصيل القضية، موضحة أن 

   ".مؤتمرا صحفيا ستنظمه الحكومة حال انتهاء التحقيق
  .من الحصول على رأي الناطق باسم الحكومة طاهر العداون لغاية نشر هذا التقرير" السبيل"ولم تتمكن 

وفي السياق، نشرت وزارة الداخلية في غزة صوراً للمطلوب الذي قالت إنه أردني الجنسية واثنين من 
  .قضية، مقدمة مكافآت مالية لمن يدلي بعلومات تؤدي إلى اعتقالهمالمتورطين بال

  17/4/2011السبيل، عمان، 
  

  ذوو األسرى األردنيين في السجون اإلسرائيلية يطالبون الحكومة بإطالق سراح أبنائهم .49
  طالب ذوو األسرى األردنيين الحكومة بالتدخل لإلفراج عن أبنائهم القابعين في سجون:هديل الدسوقي

  .االحتالل، الفتين إلى أن الحكومة قصرت في تفعيل ملف األسرى األردنيين
جاء ذلك خالل اعتصام نظمته كل من اللجنة الوطنية لألسرى والمفقودين األردنيين في السجون 
الصهونية، ولجنة األسرى في الحركة اإلسالمية، اليوم، أمام هيئة األمم المتحدة، بالقرب من مسجد 

  .ردنية في عمانالجامعة األ
وشدد المعتصمون على ضرروة تنسيق زيارات دورية لذوي األسرى األردنيين في سجون االحتالل، 

  .مستنكرين تجاهل الحكومة لهذه الفئة من رعايا األسرى
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  17/4/2011السبيل، عمان، 
  

     يطالب بمالحقة قتلة أريغوني"حماية وحرية الصحفيينمركز " .50
ية الصحفيين الجريمة البشعة التي تسببت بمقتل الصحفي والمدون أدان مركز حماية وحر: عمان

االيطالي فيتوريو أريغوني في قطاع غزة يوم الخميس الماضي، بعد اختطافه من قبل جماعة وصفت 
  .بأنها سلفية

أن مرتكبي هذه الجريمة البشعة يجب مالحقتهم وتقديمهم للمحاكمة «وقال المركز في بيان صادر عنه 
 .»وا عقابهم، داعيا إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة لمتابعة هذه الجريمة التي هزت وجدان العالمحتى ينال

وطالب الرئيس التنفيذي للمركز الزميل نضال منصور بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة لمعرفة قاتلي أريغوني 
  .»فحة السوداءومحاسبتهم دون تهاون مهما كانت هويتهم وانتماؤهم، فالمطلوب أفعال لطي هذه الص

  18/4/2011الدستور، عمان، 
  

   قلقة من تقارب القاهرة مع طهران"إسرائيل": الخارجية المصرية .51
إن :  قالت منحة باخوم، المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية المصرية، أمس          :هيثم التابعي  - القاهرة

الذي أبداه رئـيس الـوزراء      » قالقل«، رافضة الرد على     »قلقة من تقارب القاهرة مع طهران     «إسرائيل  
اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو مؤخرا مما قال إنه توجه مصري معاٍد لبالده التي تحتفظ بعالقات دبلوماسـية                

  . عاما30مع القاهرة منذ نحو 
ـ   إن الخارجية المصرية لن تصدر بيانا بخصوص تصريحات نتنياهو؛         : »الشرق األوسط «وقالت باخوم ل

 أن كل مـا يقلـق       :قي أن نرد على كل تصريح لرئيس الوزراء اإلسرائيلي، مضيفة         ألنه ليس من المنط   
  .  اإليراني-إسرائيل هو تخوفاتها من التقارب المصري 

  18/4/2011الشرق األوسط، لندن، 
  

   رفح معبر عبرالى قطاع غزةاستعداد مصري إلدخال المواد األساسية  .52
نبيل العربي استعداد مصر الكامل للقيام بـأي دور مـن           أكد وزير الخارجية المصري الدكتور      : القاهرة

وأعلن العربي  . شأنه توصيل المساعدات اإلنسانية والمواد األساسية إلى أبناء الشعب الفلسطيني في غزة           
خالل لقائه، أمس، مع وفد من التحالف المصري الدولي إلنهاء الحصار على غزة برئاسة أحمد العاصي                

على إدخال المواد األساسية إلى القطاع عبر معبر رفـح بعـد            ” السياسية“صر  منسق التحالف، موافقة م   
عرض هذا الموضوع على رئيس الحكومة المصرية التخاذ اإلجراءات التي يراها الزمة ومناسبة فـي               

  .هذا الشأن
 فلسطيني تجمعواً بمطار القاهرة بعـد وصـولهم مـن           100وسمحت السلطات المصرية، أمس، بدخول      

  .ى مدى يومين للتوجه إلى منفذ رفح لدخول غزة في إطار التيسيرات المقدمة ألهالى غزةالخارج عل
  18/4/2011، الخليج، الشارقة

 
  بالغ للنائب العام يطالب بالقبض على باراك : مصر .53

تقدم محام مصري ببالغ إلى النائب العام المصري أمس، يطالبه بإصـدار            :  ناصر عبدالوهاب  -القاهرة  
على وزير الحرب اإلسرائيلي إيهود باراك في حال وطئت قدمه أرض مـصر، والتحقيـق               أمر بالقبض   

معه حول ارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية بشكل منهجي ومنظم خالل وجوده في منصبه على                
قمة جيش االحتالل اإلسرائيلي، وإصداره األوامر للقوات الصهيونية لشن هجوم منهجي وهمجي واسـع              

  .لى أطياف الشعب الفلسطيني الكائن في قطاع غزة المحتلةالنطاق ع
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وقال المحامي أحمد الدبش في بالغه للنائب العام، إن ما ارتكب هو جميع الجرائم المنصوص عنها فـي                  
  . من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية المسمى نظام روما األساسي8 و7 و6المواد 

  18/4/2011، ة، الكويتدالجري
  

  كانت وراء اغتيال قادة فلسطينيينو عميلة للموسادزوجة بن علي : رية الجزائالشروق .54
خرج عبد الرحمان سوبير، الحارس الشخصي للرئيس المخلوع زين العابدين بن علـي عـن               : أيمن. ج

حقائق خطيرة عن العهد السابق للرئيس التونسي زيـن         " الفايسبوك"صمته مرة أخرى وكشف من خالل       
بن علي وتوجيه تهم جنائية إلى الرئيس المخلوع وزوجته وصهره سليم شـيبوب وعـدد مـن                 العابدين  

  .القيادات األمنية الكبرى
ليلى بن علي جندت عميلين بالمخـابرات التونـسية سـنة           "فإن  " الشهادة االلكترونية "وحسب ما جاء في     

الذي عارض بشدة زواجه     الغتيال رجل أعمال تونسي كان من األصدقاء المقربين من بن علي و            1991
أن صهر الرئيس المخلوع كان وراء مقتل طفلة لم تتجاوز األربع سنوات من العمر سنة               "، وأضاف   "منها

 بمنطقة الرديف، والتي أثبتت تحقيقات أمن الدولة حينها من خالل تقرير سلمه علي السرياطي إلى              1992
  ". الرئيس المخلوع بذبح الفتاةجهاز أمن الدولة أن القاتل كان شخصا مكلفا من طرف صهر

كما كشف سوبير معلومات جديدة عن وجود كنوز أخرى موجودة بقصر قرطاج أكثر بكثيـر ممـا تـم               
العثور عليه سابقا، مؤكدا أن هذه الكنوز مجموعة من األوسمة الموشحة بالذهب والياقوت وكـان يقـع                 

محمد العربي المحجوبي المعروف باسم     تجميعها من طرف ليلى وشقيقها بلحسن، إضافة إلى أسرار عن           
 بتهمـة التواطـؤ     1990الشاذلي الحامي الذي كان يشغل منصب كاتب دولة لدى وزير الداخلية سـنة              

، مشيرا إلى أن تلك العملية كانت وهمية ومفتعلة من قبل بن علي وزوجته لتهدئة               "الموساد"والتخابر مع   
  .الرأي العام التونسي

 الطرابلسي متواطئان مع إسرائيل، وان ليلى عميلة للموساد ولها يد فـي عديـد               وأكد  أن بن علي وليلى     
  .االغتياالت التي استهدفت القادة الفلسطينيين في تونس

  18/4/2011، الشروق اون الين، الجزائر
  

  انتخاب راجي الصوراني رئيساً لمجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق اإلنسان .55
ي لحقوق اإلنسان، األستاذ راجي الصوراني رئيساً لمجلس أمناء المنظمـة           انتخب مدير المركز الفلسطين   

العربية لحقوق اإلنسان، وذلك في ختام فعاليات الجمعية العمومية الثامنة للمنظمة الجتماعهـا الـدوري               
، بمـشاركة مجلـس األمنـاء       2011أبريل  / نيسان 15، و 14بمقرها بالعاصمة المصرية القاهرة يومي      

  .مات العضوة بالمنظمة في البلدان العربيةوممثلي المنظ
وإذ تهنئ أسرة المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان مدير المركز بمناسبة انتخابه رئيـسا لمجلـس أمنـاء                 
المنظمة العربية، فإنها ترى فيه تقديراً لحركة حقوق اإلنسان الفلسطينية، وتثمينا لدورها في الدفاع عـن                

  . ربي في مختلف المحافل الدوليةحقوق اإلنسان الفلسطيني والع
  17/4/2011، المستقبل العربي

  
   للعدالة"فيتوريو أريغوني" المتضامن اإليطالي قتلةمنظمة المؤتمر اإلسالمي تدعو الى تقديم  .56

 بشدة اختطاف وقتل المتضامن اإليطالي فيتوريو أريغـوني فـي           "منظمة المؤتمر اإلسالمي  "دانت  أ: غزة
إلى ضرورة مالحقـة    "ي تتخذ من جدة غرب السعودية مقرا لها في بيان، امس            ودعت المنظمة الت  .غزة

  ".مرتكبي هذه الجريمة وتقديمهم للعدالة
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أن هذه الجريمة البشعة تتعارض مع قيم وتعاليم الدين اإلسالمي الحنيف ومصالح الـشعب              "وشددت على   
  ".  الفلسطيني وقضيته العادلةدور حركة التضامن الدولية في دعم حقوق الشعب"مثمناً " الفلسطيني

  18/4/2011، المستقبل، بيروت
  

  المنظومة العربية تتهرب من مسؤولياتها تجاه غزة: استطالع .57
أن ثلثـي الجمـاهير التـي شـاركت         " المركز الفلسطيني لإلعالم  "أظهر استطالع للرأي أجراه     : دمشق

 حظر جوي في سماء قطاع غزة     بالتصويت ترى في طلب  جامعة الدول العربية من مجلس األمن فرض           
  .هو تهرب من المظومة العربية عن مسؤولياتها تجاه القطاع

-10 وأجـري بـالفترة الواقعـة بـين          – آالف شـخص     6وأشار االستطالع الذي شارك فيه حوالي       
من الجمهور يرى في طلب جامعة الدول العربية من مجلـس األمـن             % 62.58 إلى أن    -17/4/2011

  .زة، بمثابة تهرب للمظومة العربية عن مسؤولياتها تجاه غزةفرض حظر جوي فوق غ
من الفئات المستطلعة عن أن هذا الطلب يعتبر خطوة أولى من الجامعة لتصويب موقفها               % 35وأعرب  

  .منهم أنهم ال يعرفون % 2.2في حين قال . من القضية الفلسطينية 
 18/4/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
   للصحفيين العرب يدين الممارسات القمعية اإلسرائيلية تجاه حريات الرأي الدولياإلتحاد  .58

أدان صحفيون يمثلون اتحادات ونقابات وجمعيات صحافية من انحاء الـدول           :  نيفين عبد الهادي   -عمان  
العربية في كافة اشكال االعتداءات والممارسات القمعية االسرائيلية تجاه حريات الـرأي والتعبيـر فـي            

اضي الفلسطينية والتنكيل بالصحفيين الفلسطينيين وكل من يحاول كشف حقائق العدوان على االبرياء             االر
  .العزل

وطالبوا اسرائيل بالوقف الفوري لهذه االعتداءات وازالة جميع القيود التي تعيق عمل الـصحفيين فـي                
  .فلسطين وخاصة الرقابة على الصحف

ني وتمت الموافقة عليه باالجماع خالل اجتماع طـارئ لالتحـاد           جاء ذلك خالل اقتراح قدمه الوفد االرد      
  .الدولي للصحفيين العرب في الدار البيضاء

 18/4/2011، الدستور، عّمان
  

  اجثمان ابنه رافقةمصل غزة لت المتضامن اإليطالي أريغوني عائلة .59
اإليطالي فيتوريـو   والدا وخطيبة المتضامن    أن  غزة  ، من   18/4/2011،  المركز الفلسطيني لإلعالم   ذكر

المركـز  "وقال مراسـل     .)4-17( إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، مساء اليوم األحد           واأريغوني، وصل 
إن عائلة المتضامن وصلت إلى المعبر وسط استقبال رسـمي وشـعبي وبحـضور              " الفلسطيني لإلعالم 

ي قتل على أيدي مسلحين     ممثلين عن الفصائل والقوى في القطاع، وذلك من أجل مرافقة جثمان ابنهم الذ            
  .فجر الجمعة الماضية

المحامية كالوديا ميالني خطيبة المتضامن اإليطالي فيتوريو       ، أن   18/4/2011،  األيام، رام اهللا  وأضافت  
أريغوني أكدت فور وصولها قطاع غزة، أمس، عن طريق معبر رفح البري مع مصر أنها ستعمل على                 

  ".فض الدخول عن طريق معبر بيت حانون سواء كان حياً أو ميتاًبأنه ير"تنفيذ وصية أريغوني لزمالئه 
  

  "إسرائيل"تأثير الثورات العربية على حماس و .60
  قراءة استخبارية أمريكية في تأثيرات الحرب على غزة

  شن حرب جديدة على غزة بين مصلحة حماس ومصلحة األنظمة القائمة
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 ستراتيجي مدير مركز ستراتفور اال–جورج فريدمان : المؤلفون
   واشنطن-مركز ستراتفور االستراتيجي : إصدار

  مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية: جهة إصدار الترجمة
  مقدمة

يوجد أمر ملفت واحد غائب عن األحداث التي جرت في الشرق األوسط في الـشهور الماضـية وهـو                   
لم يتمحور أي من المظـاهرات حـول        وإدانتها،  " إسرائيل"، فعلى الرغم من اإلتيان على ذكر        "إسرائيل"

قضيتها، بل كانت قضية هامشية بالنسبة إلى المتظاهرين الذين آثروا التركيـز علـى إسـقاط حكـامهم                  
  .البغيضين

إنه ألمر غريب، فقد كانت معاداة الصهيونية قوة دافعة تحرك الشعوب العربية حتى قبـل إقامـة دولـة                   
صـحيح أن قلـة هـي       . ى من تأثيرها في الحكومـات العربيـة       ، وربما كان تأثيرها فيهم أقو     "إسرائيل"

، لكن حكومات عربية كثيـرة  "إسرائيل"الحكومات التي كانت مستعدة إلقامة عالقات دبلوماسية علنية مع          
حافظت على عالقات غير رسمية معها، بل إن عدداً كبيراً من الحكومات العربية على استعداد إلقامـة                 

لكنها غيـر   . يرافقها تعاون مكثّف في المسائل االستخبارية وما إلى ذلك        " رائيلإس"عالقات في السر مع     
  .مستعدة لمواجهة استياء الجماهير العربية من التعاون العلني معها

ومما يزيد الوضع غرابة أن حركات المعارضة العربية، من ليبيا إلى البحرين، لم تجعل من التعاون مع                 
لن قضية مركزية، ولو لم يكن المقصود من ذلك سـوى تعبئـة الجمـاهير               في السر وفي الع   " إسرائيل"

ولو عدنا إلى صعود الرئيس المصري جمال عبد الناصر وثورته التي دعت إلى الوحدة العربية               . العربية
وإلى تبنّي االشتراكية، نجد أن القضايا التي أثارها في وجه الملـك فـاروق ارتبطـت بقـوة بمعـاداة                    

قضية مركزية، لكنها قـضية لـم       " إسرائيل"الراديكاليون  " اإلسالميون"لمثل، طالما جعل    وبا. الصهيونية
وقد فاجأ ذلك على الخصوص نظماً مثل النظام المصري الذي يقـيم            . تبرز في موجة االضطرابات هذه    

  ".إسرائيل"عالقات رسمية مع 
حتمل لذلك وهو أن المظـاهرات      لكن هناك تفسير م   . لم يتضح سبب عدم كون إسرائيل أداة لتعبئة الناس        

. في العالم اإلسالمي ركزت على القادة البغيضين ونظمهم، وكانت مسألة الحكم المحلي جوهر مطالبهـا              
إنه تفسير محتمل، لكن إثارة قضية إسرائيل بدت منطقية مع انخفاض أعداد المشاركين في المظـاهرات                

تفسير آخر وهو أن أغلب تلك االنتفاضات فشلت        وربما يكون هناك    . ألنها تضفي الشرعية على قضيتهم    
فال يوجد حركات شعبية تضم في صفوفها أفـراد         . إلى هذه اللحظة على األقل في إحداث تغيير جوهري        

ونظرة هذه الفئة تجاه العالم أكثر تعقيداً وهي        . من كافة طبقات المجتمع، بل إن عمادها الشباب والمثقفين        
" إسـرائيل "م األميركي واألوروبي على األمد الطويل، وفهمت أن إدراج          أدركت أنها في حاجة إلى الدع     

ونحن نعرف أن العديد    . في قائمة مآسيها سيضعف على األرجح الضغطَ الغربي على أهداف انتفاضاتها          
إنهـم  . من قادة االنتفاضة المصرية مثالً وثيقو الصلة بحماس لكنّهم تعمدوا التقليل من شأن تلك العالقـة               

وفي حالة مصر، لـم     . و العداء إلسرائيل بالتأكيد، لكنهم لم يرغبوا في أن تكون تلك قضية محورية            شديد
في الواقع، كان لديهم من الذكاء ما يكفي للسير باألمور خطوة           . يشأ هؤالء القادة تنفير الجيش أو الغرب      

  .خطوة
  االنتفاضة المصرية فرصة ذهبية لحماس

رابات هو أنه عدم اندالع اضـطرابات أو انتفاضـة فـي األراضـي              العنصر الثاني الغائب عن االضط    
الفلسطينية، فبالنظر إلى موجة االضطرابات العامة التي عمـت المنطقـة، سـتكون ممارسـة الـشعب               
الفلسطيني ضغوطاً على كل من السلطة الوطنيـة الفلـسطينية وحمـاس لتنظـيم مظـاهرات معاديـة                  

  .اً من ذلك لم يحصلأمراً منطقياً، لكن شيئ" إسرائيل"لـ
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الواضح أن ذلك لم يزعج السلطة الفلسطينية التي ال ترغب في دعم انتفاضة أخرى كانت سـتثير ردود                  
فعل صهيونية عارمة وتُعرقل اقتصاد الضفة الغربية، لكن العلة مختلفة بالنسبة إلى حركة حمـاس فـي                 

ها على اقتناء األسلحة فضالً عـن  فالحركة عالقة بين حصار صهيوني مصري يحد من قدرت     . قطاع غزة 
كما أنه يحد من قدرتها على      . الحصول على المؤن األساسية الالزمة لبناء اقتصاد عامل بأقل قدرة ممكنة          

  .للسلطة الفلسطينية هناك" فتح"بناء خاليا قوية في الضفة الغربية يمكنها تحدي قيادة 
ضة في مصر فرصة ذهبية للحركة ألنها أتاحت        وقد وفرت االنتفا  . تعيش حماس عزلة وحصاراً في غزة     
ولو أن المظاهرات نجحت في فرض تغيير حقيقي للنظام ال فـي            . لها إمكانية إيجاد واقع جديد في غزة      

إسقاط حسني مبارك فقط، لشرعت األبواب أمام الحركة لزيادة قدراتها وهامش المناورة المتـاح لـديها                
رين وسط شريحة من المتظـاهرين وأن المتظـاهرين أرادوا          عرفت حماس أن لها مناص    . بدرجة كبيرة 

لكن الحركة قنعت باالنتظار ال سيما أن السلطة الفلسطينية         . تغيير السياسية المصرية تجاه إسرائيل وغزة     
ليست مستعدة إلشعال انتفاضة في الضفة الغربية وألن اندالع انتفاضة جديدة في غزة لم يكـن ليحـدث                  

  . آثرت الحركة االنتظارلذلك. أثراً كبيراً
ترى حركة حماس أن تغير السياسة المصرية بمثابة فرصة تسمح لها بزيادة فاعليتها علـى الـصعيدين                 

واألحداث التي جرت في الشهور القليلة الماضية دلّت على أن          . العسكري والسياسي، لكن ذلك لم يحصل     
. سياسته تجاه غزة، مع أنه أراد إسقاط مبـارك        الجيش غير مستعد لقطع العالقات بإسرائيل، وال لتغيير         

واألهم من ذلك أن األحداث التي وقعت إلى اآلن أظهرت أن المتظاهرين ليسوا في وضع يمكّـنهم مـن                   
وفي ما عدا إرغام مبارك علـى التنحـي وربمـا           . إرغام الجيش المصري على فعل شيء ال يريد فعله        

  .لنظامه على حالهاإخضاعه للمحاكمة، بقيت السياسات األساسية 
كما اتضح في األسابيع القليلة الماضية للعديد من المراقبين، منهم قيادة حماس، أن آمالهم المتعلقة بمصر                

واتضح في الوقت نفسه أن شعبية الحركـة فـي العـالم            . لن تتحقق قريباً بل قد ال تتحقق على اإلطالق        
 العداء التاريخي إلسرائيل فـي العـالم العربـي          فإذا استطاعت حماس الجمع بين    . العربي لم تتبدد بعد   

واالضطرابات الحالية، ربما تتمكن من إحداث تغييرات في سياسات العالم العربي بأكمله ال في سياسات               
  . مصر فقط، علماً بأن االكتراث بالقضية الفلسطينية لم يعد كما كان في هذه المنطقة

وباتت الحـرب األخيـرة     . مة الفلسطينية والقمع اإلسرائيلي   بات العالم العربي يرى في غزة رمزاً للمقاو       
، تُستخدم كرمز في العالم العربي وفي أوروبا        "الرصاص المصبوب "التي اندلعت في غزة، وأعني عملية       

والمثير في هذا الصدد أن ريتشارد غولدستون، معد التقريـر األممـي            . إلذكاء مشاعر العداء إلسرائيل   
ونشير إلى أن   .  شديدة إلسرائيل، تراجع عن كثير من اتهاماته في األسبوع الماضي          الذي تضمن انتقادات  

أحد اإلنجازات الكبيرة التي حققها الفلسطينيون كان صياغة الرأي العـام فـي أوروبـا حيـال عمليـة                   
وبعـد اتـضاح    . لذلك يشكل تراجعه هزيمة لحمـاس     . الرصاص المصبوب من خالل تقرير غولدستون     

، وبعد إخفاق االنتفاضـة المـصرية       "إسرائيل"تخذه المتظاهرون العرب بعدم التركيز على       القرار الذي ا  
الواضح في إحداث تغييرات سياسية حاسمة، وبعد تراجع غولدستون عن كثير من التهم التي كـان قـد                  
وجهها إلسرائيل، يتبين أن حماس شعرت بأن فرصة قد ضاعت، وأن تغيراً ربما يحدث في الرأي العام                 

  ).برغم أنه اعتبار ثانوي في نظر الحركة(لغربي ا
  المزايا التي تراها حماس في اندالع صراع آخر في قطاع غزة

" الرصاص المـصبوب  "آخر على قطاع غزة قوة نافعة لحماس، فأثناء عملية          " إسرائيلي"ربما يولّد هجوٌم    
ـ           صارها عـن غـزة وقطـع       استطاعت الحكومة المصرية االلتفاف على الدعوات التي طالبتها برفع ح

ـ   2011، وربما لن تكون مقاومة هذه الدعوات إذا ما اندلعت حرب أخرى في سـنة                "إسرائيل"عالقاتها ب
وعليه ومع تبدد زخم االنتفاضة المصرية، ربمـا        ". الرصاص المصبوب "بمثل سهولتها غداة تنفيذ عملية      
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" اإلسـرائيلية "يمكن وصفه بالوحشية    تُسهم حرب أخرى في غزة في إلهاب حماس وتُغريها باستخدام ما            
  . لجذب حشود أكبر إلى الشوارع وإرغام نظام مصري ضعيف على تقديم تنازالت تعني الكثير لحماس

إن مصر عنصر أساسي في حسابات حماس، وإذا تحولت القاهرة إلى نصير لحماس وعدو إلسـرائيل،                
وال شك أنه سيكون قاعدة عمليات وبـديالً    يعود قطاع غزة إلى سابق عهده حربة مصوبة نحو تل أبيب،            

  . لكن اندالع هذه الحرب سيكون نافعاً لحماس في إطار أعم من ذلك أيضاً. مهماً لفتح
وفي ما يتعلق بتركيا، رأى فريدمان أن هناك تحوالً في نظرة تركيا إلى قطاع غزة قد طرأ منذ حادثـة                    

وعليه فإن شن حرب صـهيونية جديـدة علـى          تجاوز الحصار المفروض على غزة،      " أسطول الحرية "
ـ     تردياً، ويحمل مصر وتركيا على تبنّـي موقـف عـدائي مـن             " إسرائيل"القطاع سيزيد عالقة تركيا ب

بالمشاركة في القتال على    " حزب اهللا "وإذا استطاعت حماس إقناع     . ، مما سيحسن موقف حماس    "إسرائيل"
 عسكري مليء بالتحديات، وربما يدفع ذلك أمريكـا، التـي           في وضع " إسرائيل"الجبهة الشمالية، تُصبح    

  .على الموافقة على تسوية ال ترتضيها" إسرائيل"تخشى انهيار نظام تحالفاتها اإلقليمية، إلى إرغام 
  نحو الخيار العسكري في غزة" إسرائيل"حماس تدفع 

حزب "والتي كان يملكها    " الرصاص المصبوب "تملك حماس الوسائل نفسها التي كانت تملكها قبل عملية          
وعلـى الـرغم مـن أن       ". إسـرائيل "، وال يزال في إمكانها إطالق الصواريخ على         2006قبل عام   " اهللا

ـ   " المورتر"، المحلية الصنع، وقذائف     "القسام"صواريخ   في عامة األحوال، لكـن     " إسرائيل"ال تُلحق أذى ب
بشكل متواصل تحت أي ظرف كـان سـيؤجج         بعضها يصيب أهدافاً صهيونية، وإطالق هذه الصواريخ        

لفشلها في تحديد مخازن تلك الـصواريخ       " اإلسرائيلية"المتبرم من االستخبارات    " إسرائيل"غضب شعب   
 كلم جنوبي تل أبيب، وتـصورات       32فضالً عن ذلك، فإن الصاروخَ الذي سقط على مسافة          . وتدميرها
لب أفراد أسرة يهودية في الـضفة الغربيـة، بيـنهم           حيال مجزرة راح ضحيتها أغ    " اإلسرائيلي"الشعب  

  .رضيع، يوضح بأن حماس تهيئ الظروف التي ال تترك لإلسرائيليين خياراً سوى مهاجمة غزة
  تركيا والسعودية تتدخالن لمنع حماس من إطالق الصواريخ في غزة

سوريا وأقنعت حماس   تدخلت دولتان عقب إطالق سلسلة الهجمات الصاروخية، فتدخلت تركيا علناً عبر            
فتركيا تعي هشاشة العالم العربي وهي غير مهتمة بانتفاضة تُكسب زخماً إضافياً باندالع             . بوقف هجماتها 
، )يشكل السعوديون مصدر التمويل األساسي لحماس عبر سـوريا        (أما السعودية، والتي    . حرب في غزة  

دودهم الجنوبية، إلى البحرين الواقعة علـى       تسعى لتثبيت الوضع في منطقة تمتد من اليمن الواقع على ح          
" أذعنـت "حدودهم الشرقية، وال ترغب في صب مزيد من الزيت على تلك النار، ونتيجة لهذين التدخلين                

  . حماس
  حماس تستأنف إطالق الصواريخ لكسب فرصة تاريخية

 التخمين وبصرف   ثم استأنفت حماس هجومها في نهاية هذا األسبوع، دون معرفة سبب لذلك، لكن يمكن             
فـإذا  . النظر عما تريده تركيا أوالسعودية أو سوريا أو أي طرف آخر، تلك هي فرصة تاريخية لحماس               

وبصرف النظر عما قد يقوله أصدقاؤها أو       . عادت مصر إلى الوضع الراهن، تعود حماس إلى مصيدتها        
 الهزيمة فيها قد تتحول إلـى       إن الحرب مؤلمة، لكن   . حلفاؤها، سيكون تضييع تلك الفرصة عمالً طائشاً      

  .نصر سياسي
  ستمارس ضبط النفس تحسباً من نتائج أي عدوان على األنظمة الحليفة لها" إسرائيل"

لكن الواضح أنهم يحاولون تجنّب شن هجـوم        . لهذا التصعيد " اإلسرائيليون"لم يتضح السقف الذي حدده      
         ـوفّر   "القبة الحديديـة  "إن نصب نظام    . يةشامل على غزة فاقتصر ردهم على تنفيذ بضع غارات جوي ،

بعض الراحة النفسية، بيد أن هناك سنين تفصلها عن إكمال نشره، علماً بأن فاعليته لم تتأكد                " إسرائيل"لـ
وفي هذه األثناء، يمكن احتمال وجود الصواريخ طالما أنها لم تنطلـق مـن منـصاتها، وتراجـع                  . بعد

ويبـدو أن فـي حـوزة       . ءة بدرجة معينة توفر لهم حيزاً أكبر للمناورة       غولدستون يمنح اإلسرائيليين برا   
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وسـتوظّف  . حماس الكثير من الصواريخ، وسوف تستخدمها في شن هجمات إلى أن ترد إسرائيل عليها             
وعلى النظم التـي تتعـاون      " إسرائيل"حماس الرد اإلسرائيلي في إثارة حركة عربية واسعة تُركّز على           

  وفوق هذا كلّه، تأمل حماس بإسقاط  النظام المصري على يد حركة حديثـة              .  أو في العلن   معها في السر
لذلك ستمتنع عن الرد على حمـاس طالمـا أنهـا           . التنظيم، وهذا آخر شيء ترغب إسرائيل في حدوثه       

تستطيع ذلك، لكن قدرتها على ضبط النفس محدودة بالنظر إلى الوضع السياسي فـي إسـرائيل، وهـذا                  
  .بط ما تعول عليه حماسبالض

  قرار إشعال الحرب في يد حماس
والديمقراطيين توليفة متفجرة، فكـل طـرف ال   " اإلسالميين"بالنسبة إلى أمريكا وأوروبا، فإن الجمع بين        

يمكنه بمفرده فعل الكثير، لكنهما إذا اجتمعا يستطيعان زعزعة االستقرار في المنطقة بـشكل خطيـر أو                 
وإذا كانـت أمريكـا وأوروبـا    . التي تبذلها الواليات المتحدة في محاربة الجهاديين      حتى تقويض الجهود    

ممارسة ضبط النفس، فهما ال تستطيعان ضبط حماس، لذلك فإن انـدالع حـرب              " إسرائيل"تُريدان من   
  .أخرى ليس أمراً مستبعداً، وعليه فإن القرار الذي سيشعل تلك الحرب في النهاية في يد حماس

  .تم
 15/4/2011،  المعلومات الصحفيةمركز

  
   ترّجح احتمال حصول مواجهة متعددة الجبهات2011تقديرات الجيش الصهيوني لعام  .61

كشف المراسل العسكري في القناة العبرية العاشرة، أور هيلر، عن تفاصيل خطّة الجـيش الـصهيوني                
التـي  " تفن"خطة ستحل مكان خطّة     ، مشيراً إلى أنه هذه ال     "حلميش"للسنوات الخمس المقبلة، والتي تُدعى      

" إسـرائبل "وتعرض الخطة لمجموعة من المحاور في سياق التهديدات التي تواجه           . شارفت على اإلنتهاء  
  . إلى جانب تطوير القدرات العسكرية للجيش الصهيوني

  : في مجال التهديدات
طراب الحاصـل فـي     تلخص الخطة موقع إسرائيل اإلستراتيجي الحالي في الشرق األوسط وسط االض          

المنطقة وخصوصاً إثر تغير النظام في مصر والتأثير الذي سيخلفه على الجيش الصهيوني وبنيته، حيث               
فعلية، إال أنه من غير المتوقـع أن        " إرهابية"تقدر الخطة انعدام الثقة مع مصر وتحول سيناء إلى مشكلة           
   .تتضمن الخطة أي تغييرات رئيسية جراء التطورات المصرية

وسـوريا  " حزب اهللا "في السنوات القادمة منبعها إيران ويليها       " إسرائيل"إن التهديدات التي ستُواجهها      -
جبهة الحرب األساسية وهو ما     ") حزب اهللا "سوريا و (وحماس في قطاع غزة، مع اعتبار الجبهة الشمالية         

  .تم إعداد الخطة بناًء عليه
، واحتمال حصول مواجهـة متعـددة       "إسرائيل"مني على   رجحت الخطة حدوث تصاعد في التهديد األ       -

  .2011الجبهات في العام 
  :في مجال اإلعداد العسكري

الموجودة حاليـاً فـي ترسـانتها       " حيتس"من عدد الصواريخ االعتراضية من نوع       " إسرائيل"ستزيد   -
 المدى بحلول العام    المعدة العتراض الصواريخ متوسطة   " رمح داوود "وستستلم البطارية األولى من نوع      

2013.  
القبـة  "حول إمكانية استالم البطارية الثالثـة مـن نـوع           " رافائيل"يعمل الجيش الصهيوني مع شركة       -

  . 2012، وثالث بطاريات أخرى ستُسلّم مع نهاية العام 2011في نهاية العام " الحديدية
المبنية على هيئة دبابة    " نمير "سيواصل الجيش الصهيوني جهوده للحصول على حاملة الجند المدرعة         -
  . باإلضافة إلى قدرات جديدة لكتائب المشاة ما يجعل الجنود أكثر فتكاً في القتال" 4المركافا "
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 التي يشغلها وقـد نـشرها فـي مرتفعـات       MLRSسيبحث سالح المدفعية عن زيادة عدد بطاريات         -
اريخ وله مديات طويلة وقدرة فتاكة عاليـة         نظاماً متعدداً إلطالق الصو    MLRSتُعد بطاريات   . الجوالن

  . ودقة إصابة عالية المستوى
، خطة جديدة متعددة السنوات تهدف لوضع دفاعـات         2012سيصوغ الجيش الصهيوني في العام القادم      -

للبنية التحتية العسكرية الهامة التي قد تتعرض لهجمات انترنت مستقبلية من بلدان كإيران التـي يعتقـد                 
  . مل على الحصول على هكذا قدراتبأنها تع

تبحث البحرية الصهيونية عن إمكانية تصنيع سفينتين جديدتين بناًء على تصميم ألماني في حوض بناء                -
في األشهر المقبلة، سيتوجب على رئيس هيئة األركان الفريق بنـي غنـتس أخـذ               ". إسرائيل"السفن في   

. تتلقى الميزانية من أجل شراء سفينتي صواريخ جديدتين       القرار حول ما إذا كانت البحرية اإلسرائيلية س       
 قبل الخطة الحالية لكن جراء الثمن الباهظ للسفينة فـي           2007لقد صدق على امتالك السفينتين في العام        

  .الواليات المتحدة علّق الجيش الصهيوني عملية الشراء
  موقع االنتقاد، لبنان+ موقع النشرة 
 15/4/2011، 2230 التقرير المعلوماتي، ملحق

  
  هل االحتالل هو من قتل أريغوني؟ .62

قالت مصادر في حركة التضامن الدولي إن المتضامن اإليطالي فيتوريو أريغوني كان أحـد أشـد                : غزة
  .أنصار القضية الفلسطينية والمطالبين برفع الحصار عن قطاع غزة وفضح سياسات االحتالل

تهاء قبيل مقتله من تحضيرات لقارب كان سيتولى مراقبـة          وأشارت إلى أن أريغوني كان على وشك االن       
سفن صهيونية تفرض الحصار على غزة وتمنع على نحو خاص قوارب الصيد الفلسطينية من العمل في                

  .المياه اإلقليمية
واستعرضت الحركة المسيرة الطويلة التي قام بها أريغوني لنصرة القضية الفلسطينية والدفاع عنها بقلمه              

  .وجسده مما يعكس أهميته في نقل رسالة غزة اإلنسانية إلى أوروبا والعالم الغربيوعقله 
وتؤكد هذه المعطيات أهمية أريغوني باعتباره أحد النشطاء البارزين الذين يمكن أن يستهدفهم االحـتالل               

  .من أجل ضرب حركات التضامن الدولي مع القطاع
  وحدة لمالحقة المتضامنين

ة أن تكون حادثة اغتيال أريغوني أول حادثة تتم بعد شـهر مـن إعـالن الكيـان     وليس من قبيل الصدف  
الصهيوني عن تأسيس وحدة جديدة في جهاز االستخبارات الخاصة الصهيوني تتخـصص بالمنظمـات              

  .اليسارية المناصرة للقضية الفلسطينية حول العالم ومتابعة تحركاتها والناشطين فيها
 شهر عند اإلعالن عن تأسيس هذه الوحدة إن هدفها جمـع معلومـات              وقالت صحف االحتالل قبل نحو    

استخبارية حول حركات التضامن الدولي، وبالتحديد كل من له عالقة بأسطول الحرية والمشاركين فيـه،      
وكتوجـه  ) 1(وذلك كجزء من استخالص العبر من غياب المعلومات االستخباراتية عن أسطول الحرية             

  .ذه التحركاتنحو اإلحباط المسبق له
" ومن المعلوم أن دخول أجهزة االستخبارات الصهيونية على واجهة العمل في هذه الحاالت يعني السعي                

وهذا يتطلب إجراءات استباقية ومنها استهداف األشـخاص المـؤثرين علـى هـذا              " لإلحباط الموضعي 
  .ة االستخبارية الجديدةالصعيد، وعليه فقد تكون حادثة اغتيال أريغوني أولى ثمار عمل هذه الوحد

  2إحباط أسطول الحرية 
ويرتبط توقيت اغتيال أريغوني مع حملة هستيرية واستثنائية للكيان الصهيوني، من أجل إحباط أسـطول               

حيث صرح بنيـامين نتنيـاهو أن إحبـاط هـذا           .   المقرر وصوله إلى قطاع غزة الشهر القادم        2الحرية
  .األسطول يشكل أولوية عمل لحكومته
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ا ذكرت صحيفة هآرتس الصهيونية في الرابع من الشهر الجاري أن وزارتي حرب العدو والخارجية               كم
 الذي يحمل مساعدات إنـسانية      2والتأهب تحسبا لوصول أسطول الحرية    " التحضيرات الساخنة "بدأتا في   

 سالم  ويحمل على متنه أكثر من ألف ناشط      , والذي يضم أكثر من عشرين سفينة وقارب      , إلى قطاع غزة  
  .وعناصر من المنظمات الدولية المؤيدة للفلسطينيين

باشـرت باالسـتعدادات والتجهيـزات    " 13شـيتت "وأشارت الصحيفة إلى أن وحدة الكوماندوز البحري  
وذلـك فـي إطـار    , المبكرة للتصدي لهذا األسطول الذي سيتوجه إلى قطاع غزة نهاية الـشهر القـادم      

 الذي قتل خالله تسعة نشطاء أتراك وكان لـه  1لى أسطول الحرية استخالص العبر من حادثة السيطرة ع     
  .تداعيات سياسية معقدة بالنسبة للكيان الصهيوني على الصعيد الدولي على حد قول الصحيفة

وأوضحت هآرتس أن وحدة الكوماندوز البحري تتدرب على مواجهة األسطول والسيطرة عليه في حال              
وصوله بالتزامن مع عمل وحدة جديدة في جهاز االستخبارات الخاصة          فشلت الجهود الدبلوماسية في منع      

الصهيوني، تتخصص بالمنظمات اليسارية المناصرة للقضية الفلسطينية حول العالم ومتابعـة تحركاتهـا             
  .والناشطين فيها

وأردفت الصحيفة أنه بالتوازي مع ذلك فإن وزارة الخارجية الصهيونية تكثـف مـساعيها الدبلوماسـية                
  .لضغط على الدول التي يشارك مواطنيها في األسطول لمنعهم من القدوم على متن السفنل

  "الشاباك"أسلوب مشابه لعمل 
وبتتبع أحداث مشابهة في قطاع غزة، فقد شهد العام األخير اكتشاف األجهزة األمنية في القطـاع عـدة                  

على شبكة االنترنت؛ كمـا     شبكات تجسس صهيونية كانت تعمل وتنفذ وترتبط من خالل شخص مجهول            
أن حاالت مشابهة للتجنيد الوهمي من قبل مخابرات دول عربية وأجنبية السـتدراج عناصـر الـسلفية                 

  .الجهادية اكتشفت في العراق ومصر والجزائر وغيرها من الدول
وفي ظل كشف مصادر أمنية في القطاع أنه بعد القبض على عدد من الجناة المـشاركين فـي عمليـة                    

 والقتل للمغدور أريغوني ، تبين أن من بينهم أحد المشبوهين أمنياً وصاحب مخالفات، وآخـرين                الخطف
  .يتمتعون بسذاجة، وأن أوامر الخطف والقتل جاءت ألحدهم عبر اإلنترنت من مجهول

  17/4/2011المركز الفلسطيني لالعالم، 
  

  !بعيدا عن الشعارات.. قضية األسرى .63
  مؤمن بسيسو

  .ل قلب كل فلسطيني غيور، وتهيمن على تفكير كل وطني حر من أبناء شعبناقضية األسرى تحت
لكن القضية ذات القدر الرفيع تدور فلسطينيا في إطار شعاراتي بحت، وتغيب عنها االتجاهات العمليـة                
التي ينشدها األسرى وتحمل إضافة نوعية لرصيد الجهود التي تدفع نحو إنهاء معاناتهم وتقريـب يـوم                 

  . الموعودخالصهم
في رام اهللا نسمع جعجعة وال نرى طحينا، فكل الدعوات التضامنية مع األسرى تتحطم علـى صـخرة                  
التجاهل الفلسطيني السلطوي الرسمي لقضيتهم، وسرعان ما تذوي كورقة الشجر الجافة التـي تتقاذفهـا               

  .الرياح في قلب العاصفة
ألسرى أمام أي محفل دولي، أو لعرض القـضية         لم نسمع أن مسئوال فلسطينيا تجرأ يوما لطرح قضية ا         

في إطار أي اجتماع من االجتماعات الكثيرة مع القادة والمسئولين في الدول المختلفة في طـول العـالم                  
  .وعرضه

وفي غزة نعيش أسرى الحصار وهموم الواقع وانتظار الفرج من صفقة شاليط، وال نتقدم خطوة حقيقيـة                 
التي تتقهقر يوما بعد يوم مع تجذّر االنقسام وطول أمد االنفصال القسري عن             باتجاه تمثّل معاناة األسرى     
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التفاعل مع القضايا الوطنية الكبرى التي تتآكل تدريجيا تحت وطأة المخططات اإلسـرائيلية المتعاظمـة               
  . تناالتي تستثمر االنشغال الفلسطيني الداخلي بمحنة االنقسام لتنفيذ أجندتها العدوانية ضد شعبنا وقضي

ال يكفي الصدح بأهمية قضية األسرى صباح مساء، أو التباري في إظهار التـضامن والتعـاطف مـع                  
األسرى، ونسج الهياكل الرائعة من الكلمات والعبارات الجميلة التي تصلح للعرض والتصدير فـي كـل                

  .المناسبات
ك الكلمات والتعامل مع القضية     ال نقلل من أهمية البعد اإلعالمي لتفعيل قضية األسرى، لكن استمرار لو           

على أساس شعاراتي ظرفي محض شيء، والعمل الوطني الذي ينتظم في إطار خطة شاملة ذات أبعـاد                 
  .سياسية وإعالمية وجماهيرية وقانونية شيء آخر تماما

 شبع األسرى كلمات ووعودا، وُأتخموا مدحا وإطراء، ولم يعد يعنيهم سوى بارقة األمل التي تحملهم إلى               
فضاء الحرية وفجر الخالص، وما سوى ذلك أضحى لديهم ترفا زائدا ال يقدم وال يؤخر في ميزان بنائهم                  

  .المعنوي وشعورهم الوجداني
نحتاج اليوم إلى قرار فلسطيني بإنهاء االنقسام وإتمام المصالحة لخدمة قضية األسرى، فالحقيقـة المـرة                

وج من إسار الشعار المرفوع إلى واقع العمـل والتنفيـذ إال   التي ال يمكن تجاهلها تؤكد أنه ال يمكن الخر 
عبر استعادة التوافق الوطني، وفتح الطريق أمام عودة الضفة الغربية الحتضان الهـم الـوطني وقيـادة                 

  .فعاليات التحرر الوطني في وجه االحتالل
لـشرائح والقطاعـات    وحتى ذلك الحين فإن أقل الجهد الفلسطيني ينبغي أن يتركز على تحشيد مختلف ا             

  .الشعبية لجهة االلتفاف حول قضية األسرى بحيث تبقى حية في نفوس كل الفلسطينيين
ومع ذلك، ال يمكن أن نتنسم عبق النجاح في أية معالجة ما دام جهدنا منغلقا على اإلطار المحلي، ومـا                    

 من دائرة نشاطاته وفعالياتـه      دامت معالجاتنا تركن إلى العمل التقليدي البحت الذي يستثني البعد الدولي          
  .اللهم إال من النداءات اللفظية والدعوات الشعاراتية التي نتقن فن اجتراحها على الدوام

ما الذي يمنع من تشكيل وفد فلسطيني محترف بشكل عاجل لخوض جولة خارجية لشرح أبعـاد قـضية                  
حتضانه فلسطينيا وعربيـا وإسـالميا      األسرى وفضح الصهاينة دوليا بلغة الوثائق واألرقام، بحيث يتم ا         

  !وتنسيق زيارته لكل المؤسسات األممية والمنظمات الدولية والهيئات الشعبية على امتداد العالم؟
ما الذي يمنعنا من التقدم بدعاوى قانونية ضد قادة االحتالل لدى محاكم ومؤسسات العدالة الدولية حتـى                 

  !اآلن؟
  فهل نتحرك ونعتبر؟.. راكال زال أمامنا فرصة للعمل واالستد

  18/4/2011، الرسالة، فلسطين
  

  السلفية الجهادية واستنكارهم التحريضي .64
  عصام شاور.د

نفت كل الجماعات السلفية في غزة صلتها بجريمة قتل الصحفي اإليطالي فيكتـور أريغـوني، والتـي                 
لجماعات بأن قتل الـصحفي     إما وطنياً أو عقائدياً، وقد زعمت بعض تلك ا        " إرهابيون منحرفون "ارتكبها  

كان تصرفاً شخصياً، ويتوجب على حماس اإلفراج عن القيادات السلفية وعناصرهم تفادياً ألحداث فردية              
التي وصفوا بها العملية، حيث يمكن اعتباره       " أعمال فردية " أخرى قد تقع، وهذا كالم يتناقض مع صفة         

  . مماثلة" إرهابية" بأعمال على أنه تهديد للحكومة أو تحريض لعناصرهم بالقيام
إن دوافع ذلك العمل اإلرهابي مجهولة حتى اللحظة، ولكن قتل متضامن مع شعبنا يعني أن الشعب هـو                  
المستهدف، وذلك عمل يحبه اليهود وخاصة رئيس وزراء العدو نتنياهو الذي تعهد بعرقلة سـفن كـسر                 

تضامن نفذ أهدافا صهيونية، ويجب الكـشف       الحصار بطرق مبتكرة، وأعتقد أن تلك إحداها، فمن قتل الم         
  . إن كانوا عمالء باالرتباط أم عمالء باالعتباط
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احتوى على تحريض لما يسمى بشباب السلفية الجهاديـة ضـد           " المنحرفون فكرياً "إن الشريط الذي بثه     
 ومقتلـة   الحكومة في قطاع غزة، معتبرين إياها محاربة لشرع اهللا وحامية لليهود، فهم يريـدونها فتنـة               

للمسلمين، ولذلك يجب تطبيق أشد العقوبة عليهم حتى يكونوا عبرة لغيرهم ليعلموا أن دمـاء المـسلمين                 
  . ليست رخيصة، وال هي لعبة بأيدي العمالء أو المتطرفين الحمقى

الحظنا في اآلونة األخيرة أن صوت الجماعات السلفية يعلو ويخفت في قطاع غزة وهذا شيء ال يمكـن                  
 سواء أولئك الذين تأثروا بأفكار تنظيم القاعدة أو بمذاهب إسالمية مخالفة لمـذهب أهـل الـسنة                  إنكاره،

والجماعة، وعليه فإنه ال يجوز االنتظار حتى يتم الكشف عنهم من خالل اإلعالم، بل يجـب اكتـشافهم                  
التوعية الفكريـة  مبكرا، والتعامل معهم بالقدر الذي يشكلونه من مخاطر على المجتمع الفلسطيني، ولتكن     

  . والعقائدية إحدى الوسائل في محاربتهم
إن عملية قتل الصحفي االيطالي عملية جبانة ومرفوضة من قبل جميع أفراد وفئات الشعب الفلـسطيني،                
وعلى قادة السلفية الجهادية تحديداً استنكارها دون استغالل لمآرب خاصة، وعلـيهم أن يعلنـوا للمـأل                 

المنحرفون "من ارتكبها، وكذلك براءتهم مما ورد في الشريط المصور الذي وزعه            براءتهم منها وتجريم    
، وإن هم أصروا على صيغة استنكارهم األولى والتي تحمل معاني التهديد والتحريض، فذلك يعني               "فكرياً

أنهم يتحملون بعض المسؤولية عن جريمة قتل الصحفي وأي جريمة أخـرى ترتكـب باسـم الـسلفية                  
  .الجهادية

  17/4/2011، موقع فلسطين أون الين
  

  االعتراف بفلسطين .65
  *علي أبو نعمة

ماذا ستفعل لو أن جهودك المبذولة على مدى عقود إلقامة دولة فلسطينية مستقلة على أجزاء يسيرة مـن                  
  فلسطين التاريخية، هي الضفة الغربية وقطاع غزة قد باءت بفشل ذريع؟

غربيا في رام اهللا المحتلة إسرائيليا، فإنك ستتظاهر بأن لديك دولـة            إذا كنتَ السلطة الفلسطينية المدعومة      
  .فلسطينية مهما كان، وستحاول أن تقنع قدر ما أمكنك من البلدان لتنضم إلى هذه التمثيلية

في الجمعية العامة   ' الدولة الفلسطينية 'ويبدو أن هذا هو جوهر استراتيجية السلطة الفلسطينية لتأمين قبول           
فقد بدأت السلطة الفلسطينية بالفعل في حشد تأييد الدول لـدعم           . سبتمبر/متحدة، بحلول شهر أيلول   لألمم ال 

وفي األشهر األخيرة منحت عدة دول، والسيما في أمريكا الالتينية، اعترافا دبلوماسيا كامال             . تحركها هذا 
قرار سيمرر على األرجح إن     عن دبلوماسيين قولهم إن ال    ' نيويورك تايمز 'ونقلت صحيفة   . لسلطة رام اهللا  

  .طُرح للتصويت في الجمعية العامة لألمم المتحدة
إن اندفاع السلطة الفلسطينية للحصول على اعتراف بدولة فلسطينية هو النـسخة الدبلوماسـية لجهـدها                

ألساسـية  ، والذي يفترض به أن يرسي البنية ا       'التنمية االقتصادية 'و' بناء المؤسسات 'المروج له كثيرا في     
غير أن برنامج بناء المؤسسات ليس إال سرابا روجته حيل العالقات العامة والصحافة             . للدولة المستقبلية 
الرئيسية التي بنتها السلطة الفلسطينية في الواقـع هـي الدولـة البوليـسية،              ' المؤسسات'الجيدة، بل إن    

الفلسطينية وأي شكل من أشـكال مقاومـة        والميليشيات التي تُستخدم في قمع المعارضة السياسية للسلطة         
وفي الوقت نفسه، ال يزال اقتصاد الضفة الغربية والسلطة الفلسطينية ذاتها يعتمـد             . االحتالل اإلسرائيلي 

  .اعتمادا كليا على المساعدات األجنبية
أما اعتراف األمم المتحدة بدولة فلسطينية صورية فلن يكون أكثر جدوى من وهـم بنـاء المؤسـسات،                  

  .ويمكن أن يبعد الفلسطينيين أكثر عن التحرر الحقيقي وتقرير المصير
لقد بررت شخصيات من السلطة الفلسطينية في رام اهللا استراتيجيتهم الساعية للحصول على اعتراف من               

وفي هذا الصدد، قال وزير خارجيـة رام    . األمم المتحدة، بأنها وسيلة لوضع ضغوط دولية على إسرائيل        
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إن من شأن هذا االعتراف أن      'يناير  /اض المالكي، في معرض حديثه للصحافيين في كانون الثاني        اهللا، ري 
يخلق ضغوطا سياسية وقانونية على إسرائيل من أجل سحب قواتها من أرض دولة أخرى معترف بهـا                 

  .'1967في األمم المتحدة ضمن حدود 
بأنه لو اعترفت األمم    ' نيويورك تايمز 'كما أوضح نبيل شعث وهو مسؤول كبير في حركة فتح لصحيفة            

إسرائيل ستكون حينها في حالة انتهاك يومي لحقوق دولة أخرى عضو فـي             'المتحدة بدولة فلسطينية فإن     
  .'األمم المتحدة، وقد تترتب على ذلك عواقب دبلوماسية وقانونية، ستكون كلها مؤلمة بالنسبة إلسرائيل

حينما يتعلق األمر بإسرائيل، ثـم يـصدق هـذه          ' تمع الدولي المج'ولكن هل ثمة من يرى كيف يتصرف        
  التوقعات الواهمة؟

، ولكن ذلك لم يمنع إسـرائيل مـن احـتالل        1945لقد ظل لبنان دولة عضوا في األمم المتحدة منذ عام           
ولم ينته االحتالل اإلسرائيلي للبنان بفضل أي ضغوط دولية وإنما فقـط       . 2000 وحتى   1978جنوبه في   

ومنذ قصفها الواسع على لبنـان فـي        . مقاومة اللبنانية دحرت إسرائيل والمليشيات المتعاونة معها      ألن ال 
غير . ، ما فتئت إسرائيل تنتهك السيادة اللبنانية آالف المرات ـ وفقا لما تقوله األمم المتحدة نفسها 2006

ها من االنتهاكات التي ترتكبها لـم  أن خرقها المستمر لألجواء اللبنانية وخطفَها المواطنين اللبنانيين وغير 
  .لمساءلة إسرائيل' عواقب دبلوماسية وقانونية'يتسبب قط في 

الدولة العضو أيضا في األمـم      (، ظلت إسرائيل تحتل مرتفعات الجوالن العائدة لسورية         1967ومنذ عام   
كن هناك أي ضغوط    ولم تشهد مرتفعات الجوالن أي مقاومة مسلحة تقريبا، كما لم ي          ). 1945المتحدة منذ   

وحتى بعد أن ضـمت     . دولية تطالب إسرئيل باالنسحاب أو تطالب بعودة الالجئين السوريين إلى ديارهم          
 ـ وهي خطوة أدانها مجلس األمـن التـابع    1981إسرائيل هذه المرتفعات بصورة غير قانونية في عام 

فلماذا إذن سيكون .  اإلسرائيلي لهالألمم المتحدة ـ فإن صمت المجتمع الدولي سمح باستمرار االستعمار 
  مختلفا؟' الدولة الفلسطينية'الوضع في 

إن السعي للحصول على اعتراف دبلوماسي بدولة فلسطينية وهمية على جـزء يـسير مـن فلـسطين                  
التاريخية هو استراتيجية تنُم عن يأس القيادة الفلسطينية التي نفدت خياراتها وفقدت شـرعيتها وأمـست                

  .ة أمام الفلسطينيين في سبيل استعادة حقوقهمعقبة حقيقي
ولكنـه لـم    ' المجتمع الدولي 'لقد جرب في الماضي االعتماد الكبير على المحافل الدبلوماسية وحسن نية            

، بذلت السلطة الفلسطينية جهودا هائلة الستصدار قرار استـشاري          2004وفي عام   . يسفر عن أي نتائج   
هاي يقضي بعدم شرعية جدار الفصل العنصري الذي تبنيه إسرائيل فـي            من محكمة العدل الدولية في ال     

  .الضفة الغربية وبوجوب هدمه وتفكيكه
وفيما عدا استصدار القرار، فإنه لم يكن لدى السلطة الفلسطينية أي استراتيجية علـى اإلطـالق لتعبئـة                  

 فقد كان انتصارا على الورق لم       .الفلسطينيين وحلفائهم لممارسة الضغط على العالم من أجل تنفيذ القرار         
  .يفضِ إلى أي تغيير على األرض

وفي الواقع، ثمة أدلة كثيرة تُظهر بأنه لما كانت الهيئة الدبلوماسـية والمفاوضـون التـابعون للـسلطة                  
الفلسطينية منهمكين في الهاي، سعت القيادة لكبت المحاوالت التي قامت بها منظمات المجتمـع المـدني         

في الضفة الغربية والقدس الشرقية لتنظيم الفعاليات، ولفت االنتباه إلى قرار محكمـة العـدل               الفلسطيني  
انظر جمـال جمعـة،     (الدولية، وكان السبب شبه المؤكد وراء ذلك هو الضغوط اإلسرائيلية واألمريكية            

  تأييد قرار محكمة العدل الدولية، على موقع الشبكة،: العدالة المؤجلة
http://al-shabaka.org/policy-brief/civil-society/justice-deferred-upholding-icj-

ruling.(  
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القابعة تحت االحتالل اإلسرائيلي والمعتمـدة علـى المـساعدات          ' فلسطين المستقلة 'فهل ستكون حكومة    
              جل المتأتية من الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي قادرة على تحمل ضغوط مشابهة في المستقبل؟ إن س

  .السلطة الفلسطينية حتى الوقت الراهن ال يظهر ما يدعو للتفاؤل
فلم تكـن الـسلطة     . ورغم تلك المساعي، فقد كان لرأي محكمة العدل الدولية نتيجة واحدة مهمة بالفعل            

الفلسطينية أو منظمة التحرير الفلسطينية المنتهية هي من بدأ التعبئة والحشد؛ بـل إن المجتمـع المـدني           
يني هو من أطلق بشكل مستقل النداء الفلسطيني للمقاطعة وسحب االستثمارات وفرض العقوبـات              الفلسط

إن هـذه الحملـة     . ، في ظل تقاعس حكومات العالم عن تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية           2005في عام   
مقاطعـة  تسعى لعزل إسرائيل والضغط عليها كي تمتثل لحقوق الفلسطينيين وللقانون الدولي، من خالل ال             

  .الشعبية المشابهة لتلك التي ساعدت في إنهاء الفصل العنصري في جنوب افريقيا
، تركز حملة المقاطعة على الحقوق والوقائع، فهي تدعو إلنهاء االحـتالل            'الدولة'وبدال من تصنيم فكرة     

اواة كاملـة   ، وتطالب بمنح مـس    1967واالستعمار اإلسرائيليين لكافة األراضي العربية المحتلة في عام         
وتنسجم جميع هـذه    . للفلسطينيين المواطنين في إسرائيل، واحترام حقوق الالجئين الفلسطينيين وإعمالها        

  .المطالب انسجاما تاما مع اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والقانون الدولي
ر عنها وتقوضها   لم تصادق السلطة الفلسطينية على هذه الحملة مطلقا، بل سعت في الواقع لتحويل األنظا             

بالدعوة لمقاطعة فاترة لمنتجات المستوطنات اإلسرائيلية وحسب، في حين عملت بجد لتعزيز التجارة مع              
  .إسرائيل منتهكة نداء المقاطعة

نظام الفصل  ' ببانتوستانات'الفلسطينية التي تتوخاها السلطة الفلسطينية ورعاتها       ' الدولة'لقد شبه الكثيرون    
فلقد كانت البانتوستانات دوال مستقلة اسميا أنشأها       . ب افريقيا، وهم محقّون في تشبيههم     العنصري في جنو  

غيـر  . للسود كوسيلة لتعطيل المطالب المنادية بالمساواة الحقيقية      ' المواطنة'نظام الفصل العنصري لمنح     
هـا أدركـت أن     أن الخدعة لم تنطِل على حكومات العالم التي رفضت االعتـراف بالبانتوسـتانات، ألن             

االعتراف الدبلوماسي بهذه الكيانات من شأنه في الواقع أن يعرقل النـضال الرامـي إلنهـاء الفـصل                  
  .العنصري في جنوب افريقيا

وليس مصادفة أن تكون إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي ارتبطت بتعامالت واسعة مـع البانتوسـتانات                
فقـد رأت إسـرائيل فـي       . قادتها فـي مناسـبات كثيـرة      فسمحت لها بفتح بعثات دبلوماسية واستقبلت       

  .البانتوستانات نموذجا للطريقة التي ستتدبر فيها أمر الفلسطينيين يوما ما
فلسطينية في ظل االحتالل اإلسرائيلي سيعمل دون شـك علـى تكـريس وإدامـة               ' بدولة'إن االعتراف   

ية غير المنتخبين، في حين لن يحرك ساكنا        االمتيازات والمناصب التي يتوالها مسؤولو السلطة الفلسطين      
من أجل تغيير الظروف أو استعادة حقوق ماليين الفلسطينيين ليس في األراضي المحتلـة فـي حـرب                  

  . وحسب، بل وداخل إسرائيل وفي الشتات أيضا1967يونيو /حزيران
يتيح للدول التي عجزت    وبدال من أن يزيد ذاك االعتراف الضغط الدولي الممارس على إسرائيل، فإنه قد              

تماما عن واجبها في مساءلة إسرائيل أمام القانون الدولي الفرصةَ لكي تنفض يدها من القضية الفلسطينية                
  .'لقد اعترفنا بفلسطين، فماذا تريدون بعد منّا؟': فتقول

 علـى إطـالق     ال ينبغي للفلسطينيين وحلفائهم أن يلهِهِم مسرح العبث الدولي هذا، بل ينبغي أن يركزوا             
  .حمالت مقاطعة أوسع وأعمق من أجل إنهاء الفصل العنصري اإلسرائيلي حيثما وجد ولألبد

 مستشار لشؤون السياسات في شبكة السياسات الفلسطينية*
  18/4/2011، القدس العربي، لندن
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كما أن الحكومات ال تـسقط      . لى المحاكمة على ترك جندي من الجيش االسرائيلي لمصيره ال يقدم أحد ا          
 فلماذا تتخذ القرارات؟    –وعليه  . على هذا البند الفظيع، بل وجدول شعبيتها في االستطالعات ال يتضرر          

ما المح في انقاذه مـن ايـدي آسـريه          . لماذا تتخذ خطوات تعيد جلعاد شليت الى بالده ، دياره وعائلته          
  . االسرائيلي واختطفوه قبل نحو خمس سنواتالوحشيين الذين استغلوا فشل الجيش 

بالطبع ينبغي ان نـتحفظ علـى القـول         . ولكنه ال يريد  .  بنيامين نتنياهو يمكنه أن يعيد جلعاد الى الديار       
والـثمن لـيس    . ونضيف انه جد يريد لشليت أن يعود، ولكنه ال يريد بما فيه الكفاية كي يدفع الثمن لقاءه                

مزيد من خبراء االمن يدعون بحزم بان اسرائيل يمكنها أن تتصدى لتحرير نحو             فالمزيد وال . أمنيا بالذات 
كما أن ضباطا كبار في الجيش يدعون بان ميزان         .  مخرب، بضع مئات منهم مع دم على االيدي        1.400

القوى بشكل عام بين اسرائيل والفلسطينيين لن يختل حقا ويسوء اذا حررنا هؤالء المخربين، ويـضيفون      
  . التي ستتلقاها منظمات االرهاب" القوى البشرية"يش االسرائيلي يعرف كيف سيتصدى لزيادة بان الج

. وهو ال يمكنه ان يتخذ قرارا فيه نوع من النزاع داخل الشعب           .  ولكن نتنياهو يغلق اذنيه ويغمض عينيه     
ادت تجمل قبل   ومع أن كل االستطالعات تشير الى أن هناك اغلبية كبيرة في صالح صفقة شليت مثلما ك               

نحو سنة ونصف السنة، اال ان هذه االغلبية، أظن الظن ال تأتي من الجمهور الذي يرغب نتنيـاهو فـي           
هذا ال يعني أن التقسيم واضح جدا في هذه االستطالعات التي ال تعرض             .  مصوتي اليمين  –تلقي تأييده   

جال اليمـين فـي مناسـبات       المعطيات حسب توزيع االصوات بين اليمين واليسار، ولكن تصريحات ر         
مختلفة يمكن أن يفهم منها بان اجزاء واسعة من هذا الجمهور يعتقدون بانه ال ينبغي تحريـر مخـربين                   

فضال عن ذلك، ففي كل الجماعات المختلفة التي تكافح في سبيل تحرير شليت مقابل تحرير               . قتلوا يهودا 
  .مخربين، ال يوجد رجال يمين بارزون

الحقائق تتحدث مـن    . س الوزراء تبين أنه لن يتخذ أي خطوة تثير عليه حفيظة اليمين            متابعة سلوك رئي  
رئيس وزراء اسرائيل هو الذي يمنع تحرير جلعاد، وذلك النه ال يريد أن يدفع الثمن الباهظ                . تلقاء نفسها 

لة مـن   هذا يقوله الوسيط حجاي هداس الذي لشدة احباطه قـرر االسـتقا           . الذي يجب دفعه مقابل اعادته    
  . منصبه

 رئيس وزراء اسرائيل التي باسمها خرج جلعاد شليت للدفاع عن حدود جنوب البالد، ولم يعد حتى االن                 
القيـادة  . من افول حياته االكبر، ال تفعل شيئا من اجل انقاذ جندي من الجيش االسرائيلي ترك لمـصيره                

 أن القيادة العسكرية عارضـت، اال       السياسية لحماس صادقت على الصفقة التي تبلورت في حينه، ورغم         
من عرقلها كـان    . ان من الواضح أن خالد مشعل ورفاقه في دمشق سيصادقون عليها في نهاية المطاف             

  .وال مخرج. وهو ايضا يعرقلها االن. بنيامين نتنياهو
ـ                 ه  الجمهور في اسرائيل يعرف بان رئيس وزرائه غير مستعد الن يدفع الثمن لقاء شليت، يواصل حيات

 وزير الدفاع يعرف هذا، وال يضرب على        –واالخطر  . حكومة اسرائيل تعرف هذا، وتتجاهل    . كالمعتاد
  . طاولة رئيسه في مطالبة حازمة العادة شليت االن، فورا

من يبكي انغالق الحس وانعـدام      .  من يبكي انعدام التكافل االجتماعي يجده يغلي ويعتور في هذه الحالة          
اال اذا  . لبالد سيراهما مكتوبين على الحائط بدم قلب جلعاد وابنـاء عائلـة شـليت             الرحمة لزعماء هذه ا   

اغمضت عيوننا على الرؤية، ونحن ايضا اُغلق حسنا امام الصرخات الصامتة التي تعلو من حفرة االسر                
  . الرهيبة

وكـي  . شخـصيا وان من شأنه أن يدفع ثمنا .  نتنياهو لن يتخذ قرارا اال اذا شعر بان السيف على رقبته     
يحصل هذا يجب العودة الى الشوارع، الى المنزل الخاص للرجل الذي يمسك بيديه مصير الجندي جلعاد                

الشعور الكبير بانعدام الوسيلة لدى اغلبية واسعة لدى        . شليت، وبقدر كبير ايضا مصيرنا كمجتمع اخالقي      
  . الجمهور هو بالضبط لهذا السبب
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فع نتنياهو الى العمل، ومن جهة اخرى واضح أكثر بانه صحيح حتى             واضح أن الضغط الشديد فقط سيد     
االن هذا الضغط الجماهيري لن يأتي اال اذا قررت اللجنة النضالية من أجل شليت المبادرة اليه ودعوتنا                 

  . فخالفا لنتنياهو وباراك، فاننا نكترث. ونحن سنأتي. للمجيء
  معاريف

 17/4/2011، وكالة سما اإلخبارية
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  18/4/2011، 48موقع فلسطينيو

  


