
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
  
  

    
  
  

  
  

    
  

  
  
  
  

  نتنياهو يتبع إستراتيجية جديدة لمواجهة أي إعالن أممي باإلعتراف بالدولة الفلسطينية
   بن علي وزوجته الطرابلسي كانا عميلين للموساد االسرائيلي:التلفزيون التونسي

   ترفض الخطط الفلسطينية إلعالن الدولة من جانب واحدواشنطن
  الهدوء على حدود غزة خادع والمواجهة مع حماس مسألة وقت: التلفزيون االسرائيلي

  ارتفاع وتيرة االنتهاكات بحق األسرى األطفال

بانـدالعسـمحألـن   : عباس
 فلسطينية جديدة مـا     انتفاضة

   للسلطةدمت رئيساً
  

 ٤ص... 
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            ٢ ص                                     ٢١٢٢:         العدد       ٢١/٤/٢٠١١ الخميس :التاريخ

    :السلطة
 ٥  "أريغوني"هنية يثمن دور األجهزة األمنية في مالحقة قتلة .٢
 ٥  عداء واشنطن لعرفات منع التحقيق في وفاته: القدوة.٣
 ٥  فلسطينية ةعلى اعتراف بدولسنلجأ لألمم المتحدة بسبب الفشل األمريكي للحصول : عبد ربه.٤
 ٦  خارجية غزة تقوم بحملة دبلوماسية لشرح موقفها من جريمة قتل أريغوني.٥
 ٦  مناشدات الوسطاء لقتلة أريغوني  تكشف تفاصيل"داخلية غزة".٦
 ٦  تل جوليانو خميسالسلطة أمام تحٍد كبير يتمثّل بحل قضية مق: الضميري.٧

    
    :المقاومة

 ٧  تجمع الشخصيات المستقلة يناقش المصالحة مع حماس.٨
 ٧  حقوقيون فلسطينيون يعرضون رؤيتهم إلنهاء االنقسام على فتح وحماس.٩
 ٧   على غزة جديدة حرباً"لإسرائي"حماس تستبعد إمكانية شن .١٠
 ٨  االحتالل يحاول تأليب الرأي العام الخارجي على حماس لتبرير جرائمه: رضوان.١١
 ٨  تحذير من عدوان ضد غزة غداة األعياد اليهودية.١٢
 ٩   من أنصارها أربعةضفة باعتقال حماس تتهم األجهزة األمنية في ال.١٣
 ٩   يعمل خارج األجندة الوطنية"حزب التحرير": الفصائل الفلسطينية في عين الحلوة.١٤
 ٩   سنة٤٠ إلى غزة بعد غياب قسري استمر "الجبهة الديمقراطية"عودة أحد مؤسسي .١٥
    

    :ياإلسرائيلالكيان 
 ٩ نتنياهو يتبع إستراتيجية جديدة لمواجهة أي إعالن أممي باإلعتراف بالدولة الفلسطينية.١٦
 ٩  طنتنياهو متمسك بالوسيط األلماني لصفقة شالي.١٧
١٠  " غير صحيحمنحى"يحذرمن أن تأخذ الثورة المصرية  زبيري.١٨
١٠  إلرضاء ذاتها وإخفاء عجزها فقاعات صابون تطلق السلطة الفلسطينية: داني أيالون.١٩
١١  االحتالل يلجأ لزراعة األشجار لمنع صواريخ المقاومة "القبة الحديدية"بعد فشل .٢٠
١١   مع السعودية ودول الخليج األسلحة تدرس تجميد صفقاتالواليات المتحدة األمريكية:  أبيبتل.٢١
١١  تل أبيب ستخسر الممرات المائية بعد الثورات العربية: خبير إسرائيلي.٢٢
١٢  عائلة شاليط ال ترى تقدما في مفاوضات األسرى.٢٣
١٢  الهدوء على حدود غزة خادع والمواجهة مع حماس مسألة وقت: التلفزيون االسرائيلي.٢٤
١٢  كيف يؤدي اإلعالم الصهيوني مهمته إلى جانب الجنود في الميدان العسكري؟.٢٥
    

    :األرض، الشعب
١٣  هوجماعات يهودية تتجول في باحات" األقصى"ندي إسرائيلي يلقي قنبلة في محيط ج.٢٦
١٣  مواجهات عنيفة مع االحتالل في سلوان توقع جرحى.٢٧
١٣   مسكناً جنوب نابلس٢٠مستوطنون يقيمون .٢٨
١٣  إلقامة مستوطنة جديدة"  عورتا"طات االحتالل تباشر عمليات تجريف في سل.٢٩
١٤   ١٩٩٤   ألف مستوطن جديد في الضفة منذ ٣٠٠: كارين أبوزيد.٣٠
١٤  الشيخ رائد صالح يدعو لتسجيل أكبر مشاركة بمهرجان طفل األقصى التاسع.٣١
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١٤   بالتعاون مع الجهاد اإلسالمي٤٨تهم محامية من فلسطينيي ي االحتالل.٣٢
١٤  ارتفاع وتيرة االنتهاكات بحق األسرى األطفال.٣٣
١٥  جاز ملف المصالحة فتح وحماس باإلسراع في إنونطالبيأهالي األسرى : بيت لحم.٣٤
١٥  مؤتمر دولي في بلعين يؤكد مواصلة خيار المقاومة السلمية.٣٥
١٦  من صيادي قطاع غزة فقراء% ٩٠ :لصليب األحمرا.٣٦
١٦  منظمات حقوقية تنتقد وفاة معتقل في غزة.٣٧
١٦  تكنيكيجامعة البول في  مقعدا٢٣ً تفوز بـالشبيبة الفتحاوية حركة  :الخليل.٣٨
١٧   ال يتميزون في لبنان الجامعيون الفلسطينيون:دراسة.٣٩
١٧  "نتفاضة الفلسطينية الثالثةاال"لدعم صفحات " فيسبوك"تصميم موقع شبيه بـ.٤٠
   

   :اقتصاد
 ١٧  على القطاع إلجهاض أي تنمية" معادلة الجوع"وزير االقتصاد يتهم االحتالل بتطبيق : غزة.٤١
 ١٨  ٢٠١٠الضفة والقطاع في نسبة البطالة في % ٢٣.٧: اإلحصاء الفلسطيني.٤٢
   

   :ثقافة
 ١٨  "الرواية األردنية: أسطول الحرية"فضائية القدس تبث اليوم فيلم .٤٣
 ١٩  فيلم يعرض أهم مالمح مدينة غزة والمحطات التي مرت فيها" أهالً وسهالً.. غزة ".٤٤
 ١٩   وإيران وأميركا"إسرائيل"مالت السرية بين التعاعرض كتاب .٤٥
 ١٩   هي نتاج استبداد األنظمة العربيةةالثورات العربي: "إسرائيل"كتاب جديد في .٤٦
   

   : األردن
٢٠  تين للعودة الى المفاوضايدعو لتكثيف العمل لمساعدة الفلسطينيين واإلسرائيلي ياألردنالعاهل .٤٧
٢٠    البقعة إغالق موضوع سحب الجنسياتمخيم  يؤكد في رئيس الوزراء األردني.٤٨
٢٠     تقيم يوما وطنيا لجمع التبرعات السطول الحرية الثاني األردنيةلجنة شريان الحياة.٤٩
٢٠  شكك في أن يكون ولده يقف وراء العمليةيوالد قاتل المتضامن اإليطالي .٥٠
    

   :لبنان
٢١  "تهديد حقوق اإلنسان" يضع سالح المقاومة في خانة ١٥٥٩تقرير .٥١
    

   :عربي، إسالمي
٢١  وتحكمنا وثيقة المبادرة العربية.. انتهتاتفاقية كامب ديفيد : عمرو موسي.٥٢
٢٢   بن علي وزوجته الطرابلسي كانا عميلين للموساد االسرائيلي :التلفزيون التونسي.٥٣
٢٢ تنظم مسابقة في ذكرى مرمرة الزرقاء" اإلغاثة التركية".٥٤
   

   :دولي
٢٢ واشنطن ترفض الخطط الفلسطينية إلعالن الدولة من جانب واحد.٥٥
٢٣ إسرائيلي ضد دعم مالي من األمم المتحدة لألونروا" فيتو".٥٦
٢٣ ب غزةضغوط إسرائيلية دفعت جولدستون للتراجع عن نتائج تحقيق حر": نيويورك تايمز".٥٧
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٢٤  سيأتي اليوم الذي ستكون فيه فلسطين حرة: والدة راشيل كوري.٥٨
٢٤  لحماية الصيادين من الهجمات اإلسرائيلية ينطلق من مرفأ غزة" أوليفا"قارب .٥٩
٢٤ ال تعدموا قتلة ابني: يتوريو أريغونيمن والدة ف" السفير"رسالة خاصة إلى .٦٠
    

   :مختارات
٢٥ خفض تصنيف الواليات المتحدة يهدد بتغييرات جذرية في العالم.٦١
    

   :تقارير
  اث األخيرةلمعضلة اإلسرائيلية تجاه التعامل مع دمشق بعد األحدا :كيةرفورين أفيرس األمي.٦٢
    

    :حوارات ومقاالت
٢٨  مصطفى اللداوي.د... ارتباك قيادي وحيرة شعبية :الفلسطينيون.٦٣
٣٠  ياسر الزعاترة... وتستمر المأساة في الضفة الغربية.٦٤
٣١  يوسف مكي... "اإلسرائيلية"ثورة مصر والعربدة .٦٥
٣٣  يوسي بيلين... حل ممكن للوضع في الجنوب.٦٦
٣٤  عميره هاس...شاهداً.. عورتا: ينتقمون من الفلسطيني قبل أن يكون مشتبهاً به .٦٧
    

 ٣٦  :كاريكاتير
***  

  
   للسلطة فلسطينية جديدة ما دمت رئيساًانتفاضة العباندسمح ألن : عباس .١

 انتفاضة باندالعأكد رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس أنه لن يسمح أبدا  : الوكاالت-تونس
فلسطينية جديدة، وأكد أن السلطات التونسية وافقت على تسليم أرشيف الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر 

  .سطينيةعرفات إلى السلطة الفل
وقال عباس خالل لقاء مع عدد من الصحافيين التونسيين في أعقاب زيارته لتونس التي إنتهت األربعاء، 

لن 'وأضاف .'مادمت رئيسا للسلطة الفلسطينية، لن أسمح أبدا بإندالع إنتفاضة جديدة، مهما كان شكلها'
طق الفلسطينية، وأنا أريد الحفاظ أقبل بأي فلتان أمني أو فلتان عسكري في الضفة أو غيرها من المنا

 المسلحة، فليفعلوا ذلك بعيدا عن واالنتفاضات، أما الذين يتحدثون عن المقاومة، الفلسطينيينعلى حياة 
  .'الشعب الفلسطيني

واستبعد رئيس السلطة الفلسطينية أن تشهد الضفة الغربية حراكا إجتماعيا وشعبيا شبيها بالذي تشهده 
، وذلك ردا على الدعوات التي تواصلت عبر موقع التواصل اإلجتماعي فيس بوك بعض الدول العربية

  .إلى إنتفاضة فلسطينية ثالثة
ومن جهة أخرى، أكد عباس أن الجانب الفلسطيني يرغب في أن تستأنف المفاوضات مع اإلسرائيليين 

  .بشكل جدي حول أهم القضايا األساسية
الماضي بعد ) أكتوبر(ن وإسرائيل في الثاني من تشرين االول وتوقفت محادثات السالم بين الفلسطينيي

  .أربعة أسابيع من إطالقها برعاية أمريكية بسبب الخالف على البناء االستيطاني اإلسرائيلي
سوف نذهب إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة،وسيتم ذلك خالل شهر أيلول 'وقال عباس في هذا السياق 

بار أن هذا الشهر يشكل محطة هامة إلعالن حدود الدولة الفلسطينية وإقامتها المقبل على إعت) سبتمبر(
  .' ١٩٦٧على كل األراضي المحتلة عام 
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وأعرب الرئيس الفلسطيني الذي غادر امس تونس إلى فرنسا محطته األولى في جولة في عدد من 
جل اإلعتراف بدولة فلسطينية العواصم األوروبية لحثها على دعم التوجه الفلسطيني لألمم المتحدة من أ

  .' دولة لتوجهاته١٤٠أن الجانب الفلسطيني يضمن حاليا تأييد نحو 'مستقلة، عن تفاؤله السيما و
وتطرق إلى المساعي الجارية حاليا لتحقيق المصالحة الفلسطينية، حيث جدد التأكيد على إستعداده للذهاب 

د موعد لإلنتخابات، وأنه مازال ينتظر رد حركة إلى غزة، من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية، وتحدي
  .حماس على هذه المبادرة

 ٢١/٤/٢٠١١القدس العربي، لندن، 
  
  "أريغوني"هنية يثمن دور األجهزة األمنية في مالحقة قتلة  .٢

عبر رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية، عن تقديره عالًيا لدور وحكمة وزارة الداخلية : غزة
  .ية لمتابعتها تطبيق وتنفيذ قرارات الحكومة الصارمة في قضية مقتل المتضامن اإليطاليواألجهزة األمن

) ٤-٢٠(نسخة منه، األربعاء " المركز الفلسطيني لإلعالم"وأكد هنية في تصريح صحفي مكتوب وصل 
  .على اإلجراءات القانونية في كل مراحل التحقيق والمحاكمات وخطوات البحث والتحري

ة الكشف عن خيوط الجريمة وكشف المجموعة، دليل على اإلرادة والعزيمة التي تملكها ورأى أن سرع
  .األجهزة األمنية رغم الصعوبات والعراقيل، وهي دليل على المصداقية والشفافية

  ".محل احترامنا وتربطنا بهم عالقات طيبة"هذه المجموعة أساءت إلى نفسها، فعائالتهم "إن : وقال
 ٢١/٤/٢٠١١ي لإلعالم، المركز الفلسطين

  
  عداء واشنطن لعرفات منع التحقيق في وفاته: القدوة .٣

أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ناصر القدوة، أن عدم تـشكيل لجنـة              :  منتصر حمدان  -رام اهللا   
تحقيق دولية تتولى التحقيق في أسباب وفاة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفـات، جـاء بـسبب المواقـف                  

“ الخليج”وقال القدوة ل    . لتي وصلت الى مستوى العداء الشخصي مع  الرئيس الراحل عرفات          األمريكية ا 
إن من بين األسباب التي أدت الى عدم تشكيل  لجنة تحقيق دولية في وفاة عرفات على غرار ما حـدث                     

هذا ”بع  وتا. بشأن اغتيال رئيس الوزراء اللبناني األسبق رفيق الحريري، هو  الحاجة لوجود قرار دولي             
، معلنا في الوقت ذاته عزم مؤسسة   “لم يكن ممكناً بسبب موقف االدارة األمريكية السابقة الذي كان معادياً          
لدينا قناعات شخصية   ”وقال القدوة    .ياسر عرفات، نشر التقرير الطبي الفرنسي حول أسباب وفاة عرفات         

كانـت  “ االسرائيلية”ية، سيما وأن الحكومة  تتحمل المسؤول “ اسرائيل”باْن الوفاة جاءت نتيجة تسميم، وأن       
  .، مشيراً في الوقت ذاته الى عدم وجود دليل مادي على ذلك“اتخذت قراراً بالتخلص من عرفات

  ٢١/٤/٢٠١١الخليج، الشارقة، 
  

  فلسطينية ةسنلجأ لألمم المتحدة بسبب الفشل األمريكي للحصول على اعتراف بدول: عبد ربه .٤
 ياسر عبد ربه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أن قرار القيادة أعلن: أشرف الهور-غزة 

الفلسطينية بالتوجه إلى األمم المتحدة للحصول على اعتراف دولي بدولة فلسطينية على حدود العام 
  . جاء بسبب فشل اإلدارة األمريكية في الوصول إلى حل يقود إلقامة هذه الدولة١٩٦٧

إن الطريق إلى األمم المتحدة أصبح مفتوحا بسبب انغالق الطريق 'يحات صحافية وقال عبد ربه في تصر
أمام الواليات المتحدة وكذلك اللجنة الرباعية الدولية للسالم في الشرق األوسط بسبب السياسة 

   .'اإلسرائيلية
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ا في التوصل بعد أن فشلت جهوده'وأكد عبد ربه أن اإلدارة األمريكية تعرف حقيقة الموقف الفلسطيني 

  .'إلى البدء في مفاوضات جادة مع إسرائيل تقود إلنهاء االحتالل االسرائيلي وتنفيذ حل الدولتين
 ٢١/٤/٢٠١١القدس العربي، لندن، 

  
  خارجية غزة تقوم بحملة دبلوماسية لشرح موقفها من جريمة قتل أريغوني .٥

دة رسائل وكتبت لجهات رسمية  قالت وزارة الخارجية والتخطيط الفلسطينية أنها أرسلت ع-غزة 
، "أريغوني"وقنصليات دولية عديدة في العالم لشرح موقف الحكومة من مقتل المتضامن اإليطالي بغزة 

  .مشيرة إلى أنها فوجئت بقيام المجرمين بقتل المواطن اإليطالي دون سابق إنذار
طين في مقتل الناشط اإليطالي هم ، أن المتور)٤-٢٠(وأكدت الوزارة، في بيان لها مساء اليوم األربعاء 

  .قيد االعتقال، وستقوم الحكومة بتقديم جميع المتورطين للمحاكمة وإيقاع أقسى العقوبات بهم
ولفتت النظر إلى أنها حريصة على األمن واالستقرار في قطاع غزة والعمل على معالجة أي خروقات 

غزة، وأن عملية قتل المتضامن اإليطالي لن لألمن والنظام بكل حزم، مشددة على أن األمن مستتب في 
  .تؤثر على قدوم الناشطين والمتضامنين إلى القطاع حيث أنها ستوفر الحماية الالزمة لهم

  ٢٠/٤/٢٠١١المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  
  مناشدات الوسطاء لقتلة أريغوني  تكشف تفاصيل"داخلية غزة" .٦

، النقـاب عـن تفاصـيل جديـدة         )٤-٢٠(يوم األربعاء   كشفت وزارة الداخلية واألمن الوطني، ال     : غزة
لحوارات ومناشدات حدثت خالل حصار المطلوبين الثالثة في جريمة اختطاف وقتل المتضامن اإليطالي             

  .عصر أمس في منزل بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة" فيفتوري أريغوني"
السعيدني ووالد المطلوب محمود الموقوف هشام ) ١٩/٤(واصطحبت وزارة الداخلية بعد عصر الثالثاء 

السلفيتي وشقيق وعم المطلوب بالل العمري لمفاوضتهم ومناشدتهم أبناءهم أن يسلموا أنفسهم، األمر 
الذي رفضه المتهم البريزات وتولى أمر مخاطبة كافة الوجهاء في قضيتهم دون مشورة زميليه اللذين 

  .شاركاه في الجريمة
مناشدات التي أطلقها الوسطاء من ذويهم عادت أصوات األعيرة النارية بعد لحظات معدودة من توقف ال

تدوي مجدًدا في مكان الحدث وبعدها بأقل من ساعة، انتهى األمر بإلقاء المطلوب البريزات قنبلة يدوية 
على زميليه أسفرت عن مقتل العمري وإصابة السلفيتي بجراح طفيفة ثم ما لبث المتهم البريزات أن 

  .ار على نفسه من مسدسأطلق الن
 ١٩/٤/٢٠١١المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  السلطة أمام تحٍد كبير يتمثّل بحل قضية مقتل جوليانو خميس: الضميري .٧

قال الناطق باسم األجهزة األمنية في الضفة الغربية المحتلة، عدنان الضميري، إن قضية مقتل : رام اهللا
تشكل تحدياً كبيراً للسلطة " مخيم جنين، مطلع الشهر الحالي، المخرج اإلسرائيلي جوليانو مير خميس في

  ".الوطنية وأجهزتها األمنية
وأوضح الضميري، أن أجهزة أمن السلطة باشرت بعملية التحقيق في مقتل مير خميس منذ لحظة وقوع 

  .لقبض عليهفيما أعلن أن قاتل مير خميس ال يزال طليقا ولم تتمكن األجهزة من إلقاء ا، جريمة اغتياله
 ٢١/٤/٢٠١١قدس برس، 
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    ناقش المصالحة مع حماس ي المستقلة لشخصياتاتجمع  .٨
 اجتماًعا مع قيادة حركة حماس في غزة بحث خالله أمسعقد تجمع الشخصيات المستقلة : غزة

وأكد رئيس التجمع عبد العزيز الشقاقي عقب االجتماع،  .المصالحة الفلسطينية وإنهاء حالة االنقسام
مرار الجهود التي يبذلونها من أجل الدفع باتجاه تحقيق المصالحة، موضًحا أن هذا االجتماع يأتي بعد است

وأشار إلى أن الشخصيات  .لقاء قيادة حركة فتح ووضعهم في صورة زيارة وفد المستقلين إلى القاهرة
ي لحركة حماس المستقلة طرحت فكرة عقد اجتماع بين الرئيس محمود عباس مع عضو المكتب السياس

وبين . خالد مشعل في غزة تزامنًا مع زيارة الرئيس للقطاع لالنطالق نحو المصالحة وإنهاء االنقسام
الشقاقي أن الشخصيات رحبت باللقاء الذي عقد قبل أيام بين قيادة فتح وحماس في غزة لمناقشة ملف 

افة القضايا الخالفية في أسرع الحوار، مشدًدا على ضرورة أن تتواصل االجتماعات حتى يتم تجاوز ك
  .وقت ممكن

  ٢١/٤/٢٠١١الدستور، عمان، 
  

   يعرضون رؤيتهم إلنهاء االنقسام على فتح وحماسفلسطينيونحقوقيون  .٩
 االنقسام على إلنهاء عن تقديمهم رؤيتهم األربعاء حقوقيون فلسطينيون أعلن: وليد عوض -رام اهللا 
  .لين عن حركتي فتح وحماس ممثإلى الفلسطيني األساسي القانون أساس

 إلنهاء مبادرة قانونية إعداد عن اعتزامهم أسابيع قبل أعلنواوكان حقوقيون وقانونيون فلسطينيون 
 الفلسطيني الذي يعتبر بمثابة الدستور األساسي مبادرتهم تستند للقانون أناالنقسام الداخلي، مشددين على 

ألربعاء، أنهم التقوا مساء الثالثاء مع رئيس المجلس  الحقوقيون في تصريح صحافي اوأكد. الفلسطيني
 للقائهم مع إضافةالتشريعي الدكتور عزيز الدويك احد قادة حماس وعدد من نواب الحركة في التشريعي 

  . رئيس كتلة فتح البرلمانية، مشيرين الى أن رؤيتهم القت قبوال لدى الطرفيناألحمدعزام 
ء الذي جرى بحضور النائبين عبد الرحمن زيدان ومنى منصور، وأوضحوا أن الدويك عبر لدى اللقا

عن قبوله التام للرؤية القائمة على أساس إنهاء االنقسام على أساس قانوني، ودعمه لها داعيا إلى اجتماع 
  .ثان بين الكتلة والحقوقيين لبحث ضمانات إنجاح تنفيذ الوثيقة

ذي يبذلونه من خالل وثيقتهم إلنهاء االنقسام، وأشاد  رحب كذلك بالجهد الاألحمدوذكر الحقوقيون بأن 
بالعناصر اإليجابية التي تحتويها الوثيقة، معتبرا أن اآلليات التي ضمنتها تنسجم والمبادرة التي أطلقها 

  .الرئيس إلنهاء االنقسام
  ٢١/٤/٢٠١١القدس العربي، لندن، 

  
   على غزة حربا جديدة"إسرائيل" شن إمكانيةحماس تستبعد  .١٠

استبعد القيادي في حركة حماس صالح البردويل إمكانية إقدام االحتالل على شن : حامد جاد -غزة 
إن صورة االحتالل كمجرم "حرب شاملة على غزة مستندا في توقعاته لعدة أسباب منها حسبما قال 

الل فشل حرب ما تزال ماثلة امام العالم خاصة بعد تقرير غولدستون الذي فضح جرائمه كما ان االحت
  ".عتى األسلحة لكنه لم يتمكن من تحقيق أهدافهأفي حرب الرصاص المصبوب بالرغم من انه استخدم 

وأكد البردويل أن كافة فصائل المقاومة متوافقة على سياسة الهدنة حاليا ليس ضعفا منها ولكنها ال تريد 
  ".مح لالحتالل بفرض أجندته تعطي االحتالل زمام المبادرة ليحدد زمان ومكان المواجهة ولن تسأن

وحول طبيعة عالقة حماس مع القيادة المصرية الجديدة قال البردويل في مقابلة نشرتها أمس صحيفة 
نحن اآلن في مرحلة بناء العالقة والثقة المتبادلة مع مصر حيث أن اللقاءات "الرسالة الموالية لحماس 

ات الشعب الفلسطيني باإلضافة إلى وجود لغة وتوجه التي حدثت كانت ايجابية ولمسنا تفهما كبيرا لحاج
  ".جديدين نحو غزة لكنه منوط بقدرة الثورة المصرية على تحقيق أهدافها
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مصر متشجعة للمصالحة وللبناء على ما سبق وتطوير الورقة المصرية "وحول ملف المصالحة قال 
  ".اع مع العدو الصهيونيإليجاد صيغة برنامج سياسي مشترك يتم التوافق عليه إلدارة الصر

واعتبر أن رد عباس على المبادرة التي طرحها رئيس الوزراء المقال إسماعيل هنية اتسم بحسبه 
 صورة مجملة للشعب من خالل وإعطاءبالمراوغة ومحاولة إلرضاء الفيتو األميركي واإلسرائيلي 

  .ل حكومة مبادرة هنية هي حوار شامل يفضي الى تشكيإنالحديث عن مصالحة حيث 
وحول صفقة تبادل األسرى مقابل اإلفراج عن الجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليط حمل البردويل االحتالل 
مسؤولية إفشالها بسبب تراجعه في اللحظة األخيرة، موضحاً أن الوسيط األلماني يتحمل أيضا مسؤولية 

  .ه لمطالب األسرىهذا الفشل واإلبقاء على الصفقة مجمدة بسبب التعنت اإلسرائيلي ورفض
  ٢١/٤/٢٠١١الغد، عمان، 

  
  االحتالل يحاول تأليب الرأي العام الخارجي على حماس لتبرير جرائمه: رضوان .١١

اتهمت حركة حماس، الدولة العبرية بسعيها لتأليب الرأي العام الخارجي ضدها، من خالل إعالنها : غزة
ا ضد االحتالل اإلسرائيلي داخل األراضي عن القيام بعمليات خارجية ضدها، مؤكدة أنها تحصر قتاله

  .الفلسطينية
، أن أجهزة األمن اإلسرائيلية )١٩/٤(وكانت القناة الثانية في التلفزيون اإلسرائيلي قد ذكرت الثالثاء 

الدولي، بدعوى محاولة التجسس في " بن غريون"اعتقلت مواطناً استرالياً من أصل سعودي في مطار 
  ".ماسح"إسرائيل لصالح حركة 

هذا خبر ال يستحق التعليق، : "تعقيًبا على الخبر" حماس" إسماعيل رضوان القيادي في حركة .دوقال 
ألن العدو الصهيوني قد درج على خلق األكاذيب وإصدار الشائعات لتبرير كل جرائمه ضد شعبنا 

ق تلفيق يبدو أن العدو الصهيوني قد دخل في نف": "قدس برس"وأضاف رضوان لـ  ".الفلسطيني
االتهامات، وترويج الشائعات حول اتهامات بعض األشخاص هنا وهناك ألجل ترويج شائعات تظهره 

، وكذلك لخلط األوراق من أجل تبرير كل "حماس"وكأنه يواجه حملة كبيرة، أو استهداف من حركة 
  ". الجرائم التي يقوم بها ضد أبناء شعبنا الفلسطيني

  ٢٠/٤/٢٠١١قدس برس، 
  

   ضد غزة غداة األعياد اليهوديةعدوانن تحذير م .١٢
دعا محلل سياسي عناصر المقاومة إلى أخذ كافة االحتياطات والتدابير األمنية :  رامي رمانة- غزة

الالزمة تحسًبا ألي عدوان إسرائيلي محتمل ضد قطاع غزة، وذلك غداة االنتهاء من األعياد اليهودية، 
  . ن الرد على صورايخ المقاومة لن يمر دون حسابفي أعقاب تصريحات قيادات إسرائيلية بأ

، أن الحكومة اإلسرائيلية ستعمل قدر اإلمكان على "فلسطين"وأوضح المحلل مؤمن بسيسو في حديث لـ
تهيئة األجواء والمناخات لالحتفال باألعياد اليهودية، وستلجأ إلى ضبط نفسها أمام الصواريخ الفلسطينية 

نوبية المحاذية للقطاع، لكن ذلك لن يمنعها من الرد المحدود بما يتالءم مع طبيعة المطلقة تجاه البلدات الج
  . الموقف الذي تعيشه

وأشار بسيسو إلى تخوف حكومة بنيامين نتياهو من حراك الرأي العام اإلسرائيلي ضده إذا عكرت 
  . المقاومة صفو احتفاالتهم، وأثارت الفزع لديهم

  ٢٠/٤/٢٠١١موقع فلسطين أون الين، 
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   من أنصارها أربعة األمنية في الضفة باعتقال األجهزةحماس تتهم  .١٣
اتهمت حركة حماس في بيان صحفي األجهزة األمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة : رام اهللا

  .الغربية المحتلة، باعتقال أربعة من أنصارها في كل من الخليل ونابلس ورام اهللا
  ٢٠/٤/٢٠١١قدس برس، 

  
   يعمل خارج األجندة الوطنية"حزب التحرير":  في عين الحلوةالفلسطينيةلفصائل ا .١٤

ردت الفصائل الفلسطينية في مخيم عين الحلوة على قصاصات البيان ـ الدعوة التي وّزعها : صيدا
 مسيرة األمة الستعادة إلىباالنضمام "حزب التحرير في مخيم عين الحلوة والتي تطالب أبناء المخيم 

  ."نها المغصوب والمشاركة في مظاهرة النصرة لثورة الشام من طرابلس الشامسلطا
المنشورات التحريضية التي عّممها حزب التحرير ضد "الصادر عن لقاء الفصائل كما شجب البيان 
 هذا الحزب ال يعتبر مكوناً من مكونات الشعب الفلسطيني وانه يعمل خارج أن إلىسوريا مشيرين 

  ." الفلسطينيةواإلسالميةة  الوطنياألجندة
وقد وقع على البيان كل من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وقوى التحالف الفلسطيني والقوى 

  . مخيم عين الحلوةأهالي اهللا واللجان الشعبية ولجنة المتابعة ولجان األحياء وعموم وأنصار اإلسالمية
  ٢١/٤/٢٠١١السفير، بيروت، 

  
   سنة٤٠ إلى غزة بعد غياب قسري استمر " الديمقراطيةالجبهة" مؤسسيعودة أحد  .١٥

، ) عاما٦٣ً" (أبو العبد الغزاوي"قالت مصادر فلسطينية إن أحمد عبد العزيز بشير الملقب باسم :  غزة
، قطاع غزة عبر معبر رفح، قادما من ليبيا عبر معبر السلوم الحدودي، وذلك )١٩/٤(وصل الثالثاء 

 قطاع غزة بعد اشتداد الخناق ١٩٧١وأضافت المصادر أن بشير غادر عام  .ألول مرة منذ أربعين عاما
على الفدائيين الفلسطينيين، من قبل القوات اإلسرائيلية، والذين كانوا يقارعون االحتالل، وحط في عدة 

  .بلدان إلى أن استقر به األمر في ليبيا
د مؤسسي جناحها العسكري، وقد وأوضحت أن بشير هو أحد مؤسسي الجبهة الديمقراطية، وكذلك اح

استطاع تدريب المئات من مقاتلي الجبهة، وخاض عدة معارك مع قوات االحتالل في الكرامة وبيروت 
  .وأصيب أكثر من مرة

  ٢٠/٤/٢٠١١قدس برس، 
  
  نتنياهو يتبع إستراتيجية جديدة لمواجهة أي إعالن أممي باإلعتراف بالدولة الفلسطينية  .١٦

أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو وحكومته قرراً إتباع " رونوتيديعوت أح"ذكر موقع 
إستراتيجية إعالمية مغايرة لمواجهة المساعي الفلسطينية للحصول على إعتراف أممي بالدولة الفلسطينية 

وقال الموقع إن السياسة الجديدة مغايرة لما كان متبعاً حتى اآلن، وهي معارضة . ١٩٦٧في حدود 
مساعي الفلسطينية بقوة وكشفت عن ضغط إسرائيلي من هذه المساعي، فإن اإلستراتيجية الجديدة ال

تقضي بالتقليل من أهمية أي إعالن أممي باإلعتراف بالدولة الفلسطينية وأن ذلك لن يؤدي إلى تغيير 
  .ملموس على أرض الواقع

  ٢٠/٤/٢٠١١، ٤٨موقع عرب
  
  طقة شالي األلماني لصفبالوسيطنتنياهو متمسك  .١٧

بنيامين نتنياهو، أمس، بيانا تطرق فيه إلى “ اإلسرائيلي”أصدر مكتب رئيس الوزراء : )يو بي آي(
حول تبادل “ حماس”وحركة “ إسرائيل”تقارير أفادت بوجود وسيط أوروبي جديد في المفاوضات بين 
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ابط المخابرات غرهارد ض(ستستمر بالعمل بقيادة الوسيط األلماني “ إسرائيل”وقال البيان إن . األسرى
أن بيان “ إسرائيلية”ورجحت وسائل إعالم . “حماس”وعلى أساس االقتراح الذي وضعه أمام ) كونراد

  .مكتب نتنياهو يدل على وجود أزمة جديدة في المفاوضات
  ٢١/٤/٢٠١١، الخليج، الشارقة

  
  "منحى غير صحيح"المصرية  ثورةالمن أن تأخذ ز يحذربيري .١٨

 رئيس الدولة في إسرائيل يوم أمس ز نقلت اإلذاعة اإلسرائيلية عن شمعون بيري: أشرف الهور-غزة 
قوله عقب زيارات قام بها أمس لحاخامات إسرائيليين كبار تأكيده على أن العالقات اإلسرائيلية المصرية 

س السابق ، محذراً من مغبة أن تأخذ الثورة التي أنهت نظام الرئي'تاريخية وهامة بالنسبة للبلدين'تعد 
  .'منحى غير صحيح'حسني مبارك وغيرت نظام الحكم 

إن الشعب المصري هو الذي يسعى حاليا إلى ' في تعليقه على األحداث التي جرت في مصر يزوقال بير
  .'االنعتاق من عبودية االستبداد متطلعا إلى الحرية الديمقراطية

  .'رض الموعودةلكن الشعب المصري ال يعلم حتى اآلن أين تقع األ'وأضاف 
في هذا الوقت بالذات بمناسبة احتفال ' األرض الموعودة' استخدم مصطلح زوذكرت اإلذاعة أن بيري

  .اليهود بعيد الفصح الذي يرمز إلى االنعتاق من الرق والعبودية وصوال ألرض الميعاد
الية وعلى رأسها التي تواجهه في محنته الح' كل الصعاب' للشعب المصري بأن يتغلب على زوتمنى بيري

  . مجابهة الفقر والفاقة والحرمان
  ٢١/٤/٢٠١١، القدس العربي، لندن

  
  إلرضاء ذاتها وإخفاء عجزها فقاعات صابون تطلق  الفلسطينيةالسلطة: داني أيالون .١٩

أطلق نائب وزير الخارجية اإلسرائيلي، داني أيالون، تصريحات تبجح فيها على :  نظير مجلي- تل أبيب
 أن حكومته تعاني من عزلة وحرج بسبب الجمود في المسيرة اميركي باراك أوباما، ونفي فيهالرئيس األ
حملة التخويف من الضغوط «كانت حكومة بنيامين نتنياهو قد بدأت حملة لصد ما سمته والسلمية، 
  .، متهمة المعارضة اإلسرائيلية بالتنسيق فيها مع السلطة الفلسطينية»الدولية

 ما يجري هو فقاعات صابون تطلقها السلطة الفلسطينية إلرضاء ذاتها وإخفاء عجزها، وقال أيالون، إن
فالواليات المتحدة تفهم أنها ال تستطيع من الناحية األخالقية أن «وإنه في الواقع ال توجد ضغوط ذات أثر 

وروبا مختلفة في تعترف بالدولة الفلسطينية بشكل أحادي الجانب، ال اآلن وال في سبتمبر القادم، ودول أ
 دولة أوروبية، وعدد من هذه ٢٥ما بينها على ذلك، وإذا اعترفت فلن يكون ذلك اعترافا جماعيا من 

  .»الدول أبلغت إسرائيل بأنها سترفض مثل هذا االعتراف
التي أتاحت «وهاجم مصدر سياسي إسرائيلي رفض كشف اسمه، سياسة الرئيس األميركي باراك أوباما 

إنهم يسيرون على النهج التاريخي القديم نفسه، بأن «وقال . »اعتالء شجرة عالية جديدة كهذهللفلسطينيين 
واليوم يختارون نهج االعتماد على الواليات المتحدة ودول الغرب . يفوتوا كل فرصة ممكنة للتسوية

قوم واألمم المتحدة، وكل ذلك ألنهم ال يريدون الدخول في مفاوضات ويريدون من اآلخرين أن ي
  .»بعملهم

  ٢١/٤/٢٠١١، الشرق األوسط، لندن
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  االحتالل يلجأ لزراعة األشجار لمنع صواريخ المقاومة "الحديديةالقبة "بعد فشل  .٢٠
يعتزم الجيش الصهيوني إنشاء غابة على الحدود الجنوبية لألراضي الفلسطينية المحتلة سنة : الناصرة
القادمة من غزة، من خالل حجب الرؤية عن ، بهدف خلق عوائق أمام  إطالق الصواريخ ١٩٤٨

  .في اعتراض الصواريخ الفلسطينية" القبة الحديدية"المغتصبات الصهيونية، وذلك بعد فشل 
خالل العام " الغابة األمنية"وبحسب ما نُشر على الموقع اإللكتروني للجيش الصهيوني؛ تم إطالق مشروع 

 ستشكل المساحات الشجرية حاجًزا بين قطاع غزة الحالي، بتكلفة تزيد عن مليوني دوالر،  حيث
  .٤٨وأراضي 

 ويهدف المشروع إلى العمل على حجب خط الرؤية بين تلك المناطق والقطاع، ليساعد ذلك على تقليل 
  .القدرة على تصويب الصواريخ التي تطلق من غزة، بحسب المصدر

موضًحا أن من ". ي ستنمو وتشكل غطاءنحن نزرع األشجار الت"ونقل الموقع عن ضابط في الجيش قوله 
يطلق الصواريخ يحتاج إلى وجود خط رؤية متصل بالهدف، وفي حال عدم توافر هذا األمر، فإنه 

  .سيواجه مشكالت كبيرة تشكل عائقًا أمام تصويب الصواريخ، حسب ظنه
  ٢٠/٤/٢٠١١، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  األسلحة مع السعودية ودول الخليج س تجميد صفقات تدر المتحدة األمريكيةالواليات: تل أبيب .٢١

قال مسؤولون رفيعو المستوى في تل أبيب إن إسرائيل بذلت جهوداً كبيرة : الناصرة ـ زهير أندراوس
إلقناع واشنطن بإمكان تحقق سيناريو سيطرة حزب اهللا على لبنان، مؤكدة أنه في حال تحققه فإن 

اللبناني، بما في ذلك بنادق القناصة، تشكل تهديداً إلسرائيل، وكانت األسلحة الموجودة في حيازة الجيش 
نقالً عن مصادر إسرائيلّية إّن وزارة الدفاع  و.فرنسا جمدت مؤخراً صفقة أسلحة متطورة مع لبنان

األمريكية تعيد في الوقت الحالي دراسة جميع صفقات األسلحة المقررة مع السعودية ودول الخليج ودول 
  .الشرق األوسط، وذلك في ضوء األحداث األخيرة في المنطقة، أي الثورات الشعبيةأخرى في 

  ٢١/٤/٢٠١١، القدس العربي، لندن
  
  تل أبيب ستخسر الممرات المائية بعد الثورات العربية: يليئخبير إسرا .٢٢

يجية على قال خبير استراتيجي إسرائيلي إن التحوالت في العالم العربي تنذر بحلول كارثة استرات: غزة
إسرائيل، بعد أن تتحول السيطرة على المعابر البحرية المهمة في العالم إلى جهات معادية إلسرائيل 

، أضاف البرفسور إليكساندر بلي أن أهم أربعة ممرات »هآرتس«وفي مقال نشره في صحيفة . والغرب
ضيق هرمز، ومضيق البحر قناة السويس، مضيق باب المندب، م: بحرية في العالم بالنسبة إلسرائيل هي

. األسود، محذرا من أن السيطرة على هذه المعابر البحرية توشك على التحول لجهات معادية إلسرائيل
موضحا أن إسرائيل ستواجه معضلة استراتيجية من الطراز األول في المستقبل، سواء على الصعيد 

يل عشية وخالل حرب أكتوبر وذكر بلي أنه تمت محاصرة إسرائ. األمني والسياسي واالقتصادي
واعتبر أن االستنتاج الذي يتوجب أن تصل إليه .  بعد إغالق باب المندب أمامها١٩٧٣) تشرين األول(

إسرائيل هو ضرورة إعداد خطة لتأمين وارداتها من النفط عبر ممرات أخرى، أو التفكير بشكل جدي 
  .في مجالها البحريفي مضاعفة االستثمار في البحث عن النفط داخل إسرائيل و

وحذر بلي من أن نظام الحكم القادم في مصر لن يلجأ إلى إلغاء اتفاقية كامب ديفيد، حتى ال يخسر 
الشرعية الدولية، لكنه في المقابل سيعمل على إضعافها على نحو تقع المسؤولية فيه عن إلغائها على 

  .إسرائيل
  ٢١/٤/٢٠١١، الشرق األوسط، لندن
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   تقدما في مفاوضات األسرىرىتعائلة شاليط ال  .٢٣
 قال أحد أفراد عائلة جندي االحتالل األسير في قطاع غزة، غلعاد شليط، أمس، إلذاعة جيش :الناصرة

واوضح . االحتالل، إن العائلة ال ترى أن هناك ما يؤكد وجود تقدم في مفاوضات صفقة تبادل األسرى
  .وث اإلسرائيلي الخاص حجاي هداس من منصبهعم شاليط، أنه لو كان تقدم كهذا، لما استقال المبع

  ٢١/٤/٢٠١١، الغد، عمان
  
  الهدوء على حدود غزة خادع والمواجهة مع حماس مسألة وقت : التلفزيون االسرائيلي .٢٤

بث التلفزيون االسرائيلي القناة الثانية الليلة الماضية تقريرا وصف خالله الهدوء على حدود غزة : القدس
جنود وضباط الكتيبة " روني دانييل"لتقى المراسل والمحلل العسكري للتلفزيون  وا.بانه هدوء خادع

 واستعداداتهم الي طارئ ، وكيف سيتصرفون في حال انفجرت االوضاع مع فصائل ٤٠١المدفعية 
  .المقاومة في غزة 

مع حماس ان الوضع مع قطاع غزة ، مجرد فترة هدوء عابرة ، وان العودة الى المواجهة " وبين التقرير
اسرائيل تتنازل عن استعدادها للمعركة القادمة وال هدوء غزة يعني ان "موضحا ان " مسألة وقت فقط 

  " .الفلسطينيين موافقون على الوضع الراهن
  ٢١/٤/٢٠١١، وكالة سما اإلخبارية

  
   الصهيوني مهمته إلى جانب الجنود في الميدان العسكري؟اإلعالمكيف يؤدي  .٢٥

إلى أن مهمة الناطق باسم " رون بن يشاي" أشار الخبير العسكري اإلسرائيلي :عسكريةال" بمحانيه"مجلة 
، في ظل ما تخوضه إسرائيل مما "عنصر استراتيجي في حرب الوعي"الجيش اإلسرائيلي تحولت إلى 

في ميدان الحرب التقليدي، رغم أن حقيقة " الحرب القاسية"في موازاة واستكمال " حرباً ناعمة"وصفها 
" مصداقية"لمعيار الوحيد لإلخفاق أو للنجاح لمؤسسة الناطق باسم الجيش اإلسرائيلي تمثلت بـا

  .المعلومات التي وفّرتها
، أن مؤسسة "آفي بنياهو"الذي أشاد بدور الناطق العسكري الذي أنهى مهامه مؤخراً " يشاي"ويرى 

، "اإلعالم اإلسرائيلي" مساعد  لـالناطق العسكري اإلسرائيلي تحولت في السنوات األخيرة من عنصرٍ
  .القومية والدولية" دبلوماسية العامة"إلى مرشحٍ  لعنصرٍ ناشط في مجال الـ

  منهجية علمية
إلى أن وحدة الناطق باسم الجيش اإلسرائيلي ليست فقط مؤسسة اإلعالن التابعة للجيش، " يشاي"وأشاد 

ا المنصب التقليدي يجب عليها أن تؤدي اليوم مهمتين وعنصر العالقات العامة لها، بل إنها إلى جانب هذ
  :، وهما"يوآف مردخاي"جديدتين في ظل تعيين الناطق الجديد 

إحباط ودفع الهجمة غير الشرعية التي تدار اليوم في الساحة الدولية ضد الجيش اإلسرائيلي بشكٍل . ١
  خاص، ودولة إسرائيل بشكٍل عام،

 وتوثيق العالقة والتفاهم بين الجيش وطبقات المجتمع والقطاعات في ابتكار منهجية علمية لتحسين. ٢
  . إسرائيل، وتخفيف االحتكاك الطبيعي بينهم

تقليص عدد المقابالت لوسائل اإلعالم مع مسئولي الجيش اإلسرائيلي، ورغم سخط " بنياهو"ومما قام به 
ة هيئة األركان العامة لدى اإلسرائيليين اإلعالم على ذلك، باعتباره حجة للتملُّص، لكن هيبة الجيش وهيب

رجل " مردخاي"للناطق العسكري الجديد أياماً عصيبة قادمة، فـ" يشاي"ازدادت دون توقف، وتنبأ 
عسكري خريج أجهزة االستخبارات، نجح كثيراً رئيساً لإلدارة المدنية في الضفة الغربية، لكنه يفتقد 

  : المتوقعة له في الفترة المقبلةللخبرة اإلعالمية، ومن التحديات الصعبة
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  يوم النكبة في أوساط أيار،. ١
  ".سد الفجوات واالستعداد"القافلة البحرية في نهايته، ما يجعله في حالة عمل طيلة الوقت لـ. ٢

  ٢٠/٤/٢٠١١، المركز الفلسطيني لإلعالم
  
  هاحاتوجماعات يهودية تتجول في ب" األقصى" يلقي قنبلة في محيط إسرائيليجندي  .٢٦

أفادت مصادر فلسطينية، أن جندياً إسرائيلياً قام في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، : القدس المحتلة
  .بإلقاء قنبلة حارقة باتجاه أحراش داخل ساحات المسجد األقصى
، إلى المسجد األقصى ٢١/٤يوم الخميس الوفي سياق متصل؛ تتوافد جماعات يهودية منذ ساعات صباح 

فيما أكّد أحد  .ف، وتتجّول في باحاته برفقة حراسات معززة من جنود وأفراد شرطة االحتاللبشكل مكثّ
حراس المسجد، أن شرطة االحتالل دفعت بالمزيد من عناصرها لمساندة قواتها المتمركزة في منطقة 
 منذ صحن قبة الصخرة بالمسجد األقصى، في حين يرقب المصلّون الفلسطينيون المرابطون في المسجد

صالة الفجر بكثير من الحذر حركة اليهود داخل الحرم، مهّددين بالتصدي ألي محاولة إلقامة طقوس أو 
  .شعائر تلمودية في باحات األقصى

  ٢١/٤/٢٠١١قدس برس، 
  
  مواجهات عنيفة مع االحتالل في سلوان توقع جرحى .٢٧

ن الفلسطينيين من جهة وقوات  اندلعت مساء يوم األربعاء مواجهات عنيفة بين الشبا:القدس المحتلة
وذكر شهود العيان أن  .االحتالل والمغتصبين الصهاينة من جهة أخرى، في حي سلوان بمدينة القدس

المواجهات عنيفة وتتركز في منطقة بئر أيوب ومحيط خيمة االعتصام، وأنها تشتد وتمتد إلى حي 
طارات المشتعلة والحجارة فيما قامت قوات الثوري، وأن الشبان الفلسطينيين قاموا بإغالق الشوارع باإل

وأكدوا وجود  .االحتالل بالرد بإطالق القنابل المضيئة والقنابل الغازية والصوتية والرصاص المطاطي
  .العديد من اإلصابات، وأن أحد الشبان أصيب بالوجه بشكل مباشر وتم نقله للمستشفى لتلقي العالج

  ٢٠/٤/٢٠١١، المركز الفلسطيني لإلعالم
  
   مسكناً جنوب نابلس٢٠مستوطنون يقيمون  .٢٨

، عشرين منزالً ٢٠/٤نصب المستوطنون اإلسرائيليون، مساء األربعاء :  محمد القيق- الضفة الغربية
. المقامة على أراضي الفلسطينيين جنوب شرق نابلس" إيتمار"متنقالً وخياماً وكرفانات قرب مستوطنة 

إن حركة متطرفة تتبنى أفكاراً متشددة بحق الفلسطينيين قامت باالستيالء وقالت القناة العاشرة اإلسرائيلية 
على أراضي الفلسطينيين المجاورة لمستوطنة إيتمار، حيث اعتبروا إقامتهم الخيام والكرفانات وإسكان 

 عائلة مرحلة أولى في مشروع المستوطنة الجديدة دون وجود حماية أمنية وأسالك شائكة حولها، ٢٠
  . عتبر امتداداً لهاوالتي ت

  ٢٠/٤/٢٠١١، موقع فلسطين أون الين
  
  إلقامة مستوطنة جديدة"  عورتا" تباشر عمليات تجريف في االحتاللسلطات  .٢٩

 قالت مصادر فلسطينية في مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية المحتلة، إن جرافات وآليات تابعة :نابلس
 بعمليات تجريف في أراضي قرية عورتا جنوب ٢٠/٤اء لقوات االحتالل اإلسرائيلي، شرعت يوم األربع

  .   إلقامة مستوطنة جديدة على أراضي البلدةنابلس، تمهيداً
  ٢٠/٤/٢٠١١قدس برس، 
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   ١٩٩٤   ألف مستوطن جديد في الضفة منذ٣٠٠: كارين أبوزيد .٣٠
لمتحدة لشؤون كارين أبوزيد، المفوضة السامية السابقة لألمم ا .ذكرت د:   طه عبد الرحمن-القاهرة 

 ألف مستوطن بالتوجه ٣٠٠الالجئين واإلغاثة اإلنسانية، أن الحكومة اإلسرائيلية سمحت ألكثر من 
 منظمة إلجبار الفلسطينيين على الخروج من القدس "أجندة" وأن هناك ،١٩٩٤للضفة الغربية منذ عام 

 في مكتبة "ب حقوق الالجئينمواجهة غيا"وقالت في ندوة لها بعنوان . المحتلة بممارسة القمع ضدهم
اإلسكندرية، إنه رغم اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، إال أن الفلسطينيين ال يتمتعون بأي من هذه 

وبينت أن الفلسطينيين ال يتمتعون بحق التنقل، لعدم وجود ضمانات لعودتهم، وهم يعانون . الحقوق
  .للحصول على الحق في العالج والوصول إلى دور العبادة

  ٢١/٤/٢٠١١الخليج، الشارقة، 
  
  الشيخ رائد صالح يدعو لتسجيل أكبر مشاركة بمهرجان طفل األقصى التاسع .٣١

 رئيس الحركة اإلسالمية في األراضي الفلسطينية المحتلة ، قال الشيخ رائد صالح:القدس المحتلة
راضي المحتلة عام  أهالي األ، دعياً عالمياً إن صندوق طفل األقصى التاسع أصبح يحمل بعداً،١٩٤٨
  . والقدس المحتلة إلى تسجيل أكبر مشاركة فيه٤٨

، "مؤسسة عمارة األقصى"، و"مؤسسة البيارق إلحياء المسجد االقصى المبارك"وتواصل كل من 
مهرجان صندوق طفل "وضع جميع االستعدادات والتحضيرات لـ" مؤسسة األقصى للوقف والتراث"و

 في ٢٣/٤/٢٠١١، والذي سيقام يوم السبت "م الثالث ألحباب األقصىمهرجان الرس"، و"األقصى التاسع
المسجد األقصى المبارك، ومن المتوقع أن يشارك فيه عشرات اآلالف، حيث سيتخلله فعاليات متعددة 

  .١٩٤٨يقدمها األطفال، وكلمات خطابية من القدس واألراضي المحتلة عام 
  ٢٠/٤/٢٠١١، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
   بالتعاون مع الجهاد اإلسالمي٤٨تهم محامية من فلسطينيي ي تاللاالح .٣٢

 قدمت النيابة اإلسرائيلية أمس األربعاء، الئحة اتهام ضد المحامية سهير :برهوم جرايسي - الناصرة
 من مدينة عكا، بزعم التعاون مع حركة الجهاد اإلسالمي ونقل رسائل بين ٤٨أيوب من فلسطينيي 
وتزعم الئحة االتهام التي تم تقديمها  .ي قطاع غزة، حسب مزاعم األجهزة اإلسرائيليةأسراها وقيادتها، ف

 أمس إلى محكمة االحتالل في القدس المحتلة، أن أيوب عملت بهذه الطريقة على تنسيق مواقف، وأيضاً
د في ما يتعلق بإضرابات األسرى في سجون االحتالل، وحتى في قضايا تنظيمية داخلية لحركة الجها

  .اإلسالمي
  . دوالرا٢٤٠ً إلى ١٢٠وحسب المزاعم فإن أيوب كانت تتقاضى عن كل أسير ما بين 

وقالت المخابرات اإلسرائيلية إنها اعتقلت في األسابيع القليلة الماضية ثالثة محامين آخرين من فلسطينيي 
  .، وأطلقت سراحهم ضمن شروط مقيدة، لم تفصح عنها ولم تقرر بشأنهم بعد٤٨

  ٢١/٤/٢٠١١، عمان، الغد
  

  ارتفاع وتيرة االنتهاكات بحق األسرى األطفال .٣٣
حذر مختصون ومتابعون لقضايا األسرى في سجون االحتالل من خطورة استمرار           :  عمر عوض  -غزة

االنتهاكات الصهيونية بحق األسرى األطفال، وطالبوا بضرورة كشفها وفضحها في المحافـل الدوليـة،              
حقوقية والقانونية على الجرائم التي ترتكب بحقهم، بمثابة ضـوء أخـضر            واصفين صمت المؤسسات ال   

  . النتهاك حقوقهم وطمس شخصيتهم الفلسطينية
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وأكد النائب الدكتور محمد شهاب عضو لجنة األسرى في المجلس التشريعي الفلسطيني ارتفـاع وتيـرة                
  . نه طفل معتقلين في سجو٣٠٠االنتهاكات الصهيونية الصارخة بحق أكثر من 

. وكشف شهاب عن تحويل سلطات االحتالل المغتصبات بالضفة المحتلة لمراكز تحقيق وتعـذيب لهـم              
ـ    إلى أن المحققين الصهاينة يشبحون األطفال لفترات طويلة، ويصعقونهم         " الرسالة نت "ولفت في حديث ل

  . بالكهرباء خالل عمليات التحقيق
  التحرش الجنسي

حجز أطفالنا  :" التي يتعرضون لها من قبل الجنائيين الصهاينة، وقال       وحذر من عمليات التحرش الجنسي      
  ".في غرف ومعتقالت الجنائيين يجعلهم عرضةً لعمليات التحرش والضرب واالبتزاز

  االنتهاكات المتواصلة
من جهته أكد عبد الناصر فروانة، رئيس دائرة اإلعالم بوزارة األسرى والمحررين، أن االحتالل يعتقل               

لفلسطينيين في معتقالت مخالفة لكافة القوانين واألعراف الدولية، ويتعامل معهم علـى قاعـدة ال               آالف ا 
  .حقوق لهم، مشدداً على أن االنتهاكات متواصلة دون حدود تذكر

ـ  أن االحتالل يتعامل مع األسرى األطفال كمعتقلين كبار من حيث ظروف االعتقال            " للرسالة نت "وبين ل
يما يتعلق باألطفال فحّدث وال حرج فطفولتهم لم تشفع لهم عند االحتالل الذي يعاملهم              ف: "وقال .والتحقيق

وكشف أن المحققين ينتزعون االعترافات منهم بالقوة، مؤكداً أن          ".كاألسرى الكبار في االعتقال والتعذيب    
 العـام الماضـي     اعترافاتهم تستخدم ضدهم لدفع القضاء إلصدار أحكام عالية بحقهم، منوهاً أن االحتالل           

وأكد أن االحتالل اعتقل منذ انتفاضـة األقـصى سـبتمبر           . حول المغتصبات في الضفة لمراكز التحقيق     
 طفل بعضهم يقـضون     ٢٤٥م وحتى العام الحالي أكثر من ثمانية آالف طفل، مبيناً أنه بقي منهم              ٢٠٠٠

  .أحكاماً بالسجن المؤبد لعدة مرات
عد لألسرى والمحررين، صابر أبو كرش، مع من سبقوه علـى أن            في ذات السياق اتفق مدير جمعية وا      

القانون الدولي اإلنساني كفل لألطفال رعايتهم من أي اعتداء، خاصةً من عمليات االعتقال التي تنفـذها                
وأكد مدير واعد تعرضهم لتحرش جنسي من قبل المعتقلين الـصهاينة أصـحاب              .قوات االحتالل بحقهم  
ضافة إلى محاوالت االعتداء عليهم وعزلهم بشكل انفرادي وتعذيبهم أثناء التحقيق،           السوابق الجنائية، باإل  

 .مشدداً على أن كل هذه االنتهاكات تهدف لكسر إرادتهم ومقاومتهم لالحتالل
  ٢٠/٤/٢٠١١، فلسطين الرسالة نتموقع 

   
   فتح وحماس باإلسراع في إنجاز ملف المصالحةونطالبيأهالي األسرى : بيت لحم .٣٤

طالب أهالي األسرى والمؤسسات واللجان الفعاليات الوطنية، حركتي فتح  :ب حسن عبد الجوادكت
وحماس باإلسراع في وضع حد لالنقسام الذي يعصف بالساحة الفلسطينية، ويتسبب بأضرار جسيمة 

وأشار عبد الفتاح خليل مدير نادي األسير في . لقضية األسرى، ولمختلف قضايا الشعب الفلسطيني
 خالل االعتصام التضامني مع األسرى، الذي نظمه نادي األسير ولجان أهالي ،افظة بيت لحممح

 أسير من أبناء محافظة بيت لحم، من ٤٠٠إلى وجود حوالي ، األسرى، في ساحة كنيسة المهد، أمس
  . أسيراً محكوماً بالمؤبد، وعشرات األطفال، والجرحى والمرضى٧٢بينهم ثالث أسيرات، و

  ٢١/٤/٢٠١١رام اهللا،  األيام،
  
  مؤتمر دولي في بلعين يؤكد مواصلة خيار المقاومة السلمية .٣٥

بلعين الدولي السادس لتحرير المقاومة من "أكد المشاركون في مؤتمر :  منتصر حمدان-رام اهللا 
 الذي افتتح، أمس، مواصلة خيار المقاومة السلمية الفعالة في مواجهة "محاوالت إلصاق صفة اإلرهاب

  .حتالل ومخططاته االستيطانيةاال
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وقال رئيس حكومة تسيير األعمال الفلسطينية سالم فياض، في كلمة افتتاحه لفعاليات المؤتمر في قرية 
بلعين بالضفة الغربية بمشاركة رسمية وشعبية ودولية إضافة إلى مشاركة عائلة المناضلة راشيل كوري 

اً عن رفض شعبنا لالحتالل وطغيانه واستيطانه وجدرانه شكلت المقاومة الشعبية السلمية تعبيراً واضح"
، وأكد أنها تعكس القدرة على الصمود، وتوفر "وكل ممارساته ضد تطلعاتنا نحو الحرية واالنعتاق

المقاومة الشعبية السلمية أعادت "الحاضنة ألوسع مشاركة شعبية في النضال ضد االحتالل، وأضاف 
طت كل محاوالت إلصاقه باإلرهاب، بهدف المس بعدالة قضيتنا، االعتبار لنضالنا الوطني، وأسق

  ."وبحقوقنا الوطنية المشروعة، وفي مقدمتها حق شعبنا في العودة وتقرير المصير وإقامة دولة
مجرد رؤية هذه العزيمة "بدورها قالت ساندي كوري والدة المتضامنة األمريكية راشيل كوري 

 تجربة المقاومة السلمية الفلسطينية كانت أن، وأكدت "مل بما هو أفضلالفلسطينية على المقاومة يعطي األ
ملهمة للعالم أجمع، وأوضحت أن نشطاء أمريكيين يطالبون في اعتصامات يقيمونها كل يوم جمعة، 

  ."الحكومة األمريكية بالتوقف عن دعم االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية
زية لحركة فتح عباس زكي، من مخاطر مساعي الواليات المتحدة من جانبه، حذر عضو اللجنة المرك

، وطالب واشنطن بالتوقف عّما "الفيتو"إلغالق الطريق أمام الفلسطينيين إلقامة دولتهم المستقلة عبر 
إن هذه القرية أرست تقليداً " وقال ،"إسرائيل" عندما يتعلق األمر بمصالح "سياسة الكيل بمكيالين"أسماه 
  ."ي المقاومة الشعبية، أثبت أن شعبنا مجّرب ومناضل ال يلين لبطش االحتاللنوعياً ف

  ٢١/٤/٢٠١١الخليج، الشارقة، 
  
  من صيادي قطاع غزة فقراء% ٩٠ :لصليب األحمرا .٣٦

  من الصيادين%٩٠بينت إحصائيات للجنة الدولية للصليب األحمر أن ما يقارب  :أشرف الهور -غزة 
  دوالرا١٩٠ً إلى ١٠٠بمعدل دخل ما يقارب (اد يعتبرون إما فقراء  صي٤٠٠٠ أي نحو في قطاع غزة

 %٥٠ن هذه النسبة كانت أوذكر  ). دوالر١٠٠بمعدل أقل من ( في الشهر، أو تحت خط الفقر) أمريكيا
  .٢٠٠٨في العام 

  ٢١/٤/٢٠١١القدس العربي، لندن، 
  
  منظمات حقوقية تنتقد وفاة معتقل في غزة .٣٧

قية فلسطينية أمس وفاة المواطن عادل صالح رزق في مركز توقيف تابع  انتقدت منظمات حقو:غزة
لجهاز األمن الداخلي التابع لوزارة الداخلية في غزة، فيما اتهم ذوو رزق األمن الداخلي بتعذيب ابنهم 

  .حتى الموت من دون أي سبب، وأكدوا أنه كان بصحة جيدة ولم يكن يشكو أي مرض
 ومؤسسة الضمير لحقوق اإلنسان ومركز الميزان لحقوق اإلنسان نساناإلوذكرت مؤسسة الحق لحقوق 

كل وفاة تحدث داخل مراكز التوقيف محل اشتباه وتقتضي فتح تحقيق جنائي "في بيان مشترك أمس أن 
يطاول إجراءات القبض والجلب وعملية التحقيق التي تمت مع الضحية ومدى مراعاة هذه اإلجراءات 

  ."تعريضه للتعذيب أو ألي معاملة قاسية ومهينةللقانون، خصوصاً عدم 
  ٢١/٤/٢٠١١الحياة، لندن، 

  
  تكنيكيجامعة البول في  مقعدا٢٣ً تفوز بـالشبيبة الفتحاوية حركة  :الخليل .٣٨

من طلبة الجامعة قاطعوا انتخابات مجلس % ٥٣ أعلنت إدارة جامعة البولتكنيك في الخليل أن :الخليل
والرابطة " كتلة الشهيد نشأت الكرمي"وقاطعتها الكتلة اإلسالمية  ٢٠/٤بعاء األرالطلبة، والتي جرت يوم 

  . على حظر أنشطتهما والمالحقات األمنية لكوادرهما في الضفة الغربيةاإلسالمية؛ احتجاجاً
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 ٢٣، حصلت منها حركة الشبيبة الفتحاوية على %٤٧,٢٦وقالت إدارة الجامعة إن نسبة االقتراع بلغت 
حصل و -  مقعدا٢٦ً على ٢٠٠٩، وحصلت في  مقعدا٢٥ً أنها حصلت العام الماضي على ماً عل- مقعداً

  .تجمع المبادرة الطالبي على خمسة مقاعد، وجبهة العمل الطالبي التقدمية على ثالثة مقاعد
وأكدت مصادر طالبية لمراسلنا أن نسبة المقاطعة كانت أكبر مما هو معلن، ألن هذه النسبة لم تشمل 

  .راق البيضاء والالغية التي لم تظهرها إدارة الجامعة بشكل متعمداألو
  ٢٠/٤/٢٠١١، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
   ال يتميزون في لبنان الجامعيون الفلسطينيون:دراسة .٣٩

لم تعد هذه هي . الشعب الفلسطيني في الشتات، وفي مخيمات لبنان خصوصاً، متفوق: فاتن الحاج
األسباب "على األقّل، ما كشفته دراسة اتحاد الشباب الديموقراطي الفلسطيني عن أو هذا، . الصورة اليوم

 طالباً في ٢٥٠الدراسة شملت . "المؤثرة في اختيار الطالب الفلسطينيين في لبنان للتخصص الجامعي
من الطالب يربطون االختيار بسهولة % ٤٧ومن األرقام أن . السنة األولى من مناطق وجامعات مختلفة

منهم يراعون % ٧منهم بالوضع االقتصادي و% ٣٣حصول على عمل بعد التخرج، بينما يتأثر ال
منهم لرغبة % ٤، فيما يخضع %٥أما الطالب الذين يدرسون برغبة ذاتية فنسبتهم . الظروف المحيطة

  .الشتراط المنح والقروض% ٤ و،األهل
شاركة عدد من طالب جامعة بيروت وخرج االتحاد بتوصيات كانت محور ورشة عمل أقامها، أمس، بم

ومن التوصيات تعديل القوانين التي تمكّن المتخرجين الفلسطينيين من . العربية والجامعة اللبنانية الدولية
العمل في المهن الحرة، تبنّي وكالة األونروا للتعليم الجامعي وإعادة النظر بالشروط المفروضة للحصول 

ة التحرير إلنشاء جامعة فلسطينية في أحد أهم المخارج لتخطي األزمة، على المنح، تبنّي الوكالة ومنظم
العمل على استمرار تقديمات صندوق الطالب الفلسطينيين ومساواة الطالب الفلسطيني بزميله اللبناني في 

وبرزت  .الجامعة اللبنانية، مراعاة إدارات الجامعات الخاصة لظروف الطالب عبر خفض قيمة األقساط
  .قاش دعوة المشاركين إلى تنفيذ اعتصامات لتحقيق المطالبفي الن

  ٢١/٤/٢٠١١األخبار، بيروت، 
  
  "االنتفاضة الفلسطينية الثالثة"لدعم صفحات " فيسبوك"بيه بـشتصميم موقع  .٤٠

 قام مجموعة من الشبان الفلسطينيين في الواليات المتحدة األمريكية بإنشاء موقع شبيه بموقع :واشنطن
انتفاضة " للدعوة التي أطلقت لـ، ويحمل الكثير من خصائصه، وذلك دعماً"فيسبوك"تماعي التواصل االج

بإلغاء صفحة االنتفاضة " فيسبوك"، بعد تعمد إدارة )ذكرى النكبة( من الشهر القادم ١٥فلسطينية ثالثة في 
  .الفلسطينية الثالثة

  .وعنوانهقمر القدس " القدس مون"وأطلق على الموقع الذي تم إنشاؤه اسم 
  ٢٠/٤/٢٠١١قدس برس، 

  
  على القطاع إلجهاض أي تنمية" معادلة الجوع" يتهم االحتالل بتطبيق االقتصادوزير : غزة .٤١

 سياسة ممنهجة بإتباع عالء الرفاتي، الدولة العبرية . اتهم وزير االقتصاد الوطني في غزة، د:غزة
، "معادلة الجوع"لمنتجة فيه، مطبقة بحقه لتدمير االقتصاد الفلسطيني، وإضعافه واستهداف القطاعات ا

خاصة في موضوع إدخال السلع البضائع األساسية مثل الغاز، والكهرباء وغيرها، من خالل توفير الحد 
  .األدنى للسكان، األمر الذي ال يسمح بوجود تنمية محلية
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إلعالمي الحكومي يوم والذي نظمه المكتب ا" لقاء مع مسؤول"واعتبر الرفاتي خالل البرنامج األسبوعي 
، في مقره بغزة، اقتصاد القطاع بأن له صفات خاصة تختلف عن أي اقتصاد تابع ألي ٢٠/٤األربعاء 

  .دولة أخرى، بسبب العديد من العوامل والضغوط التي يواجهها
  ٢٠/٤/٢٠١١قدس برس، 

  
   ٢٠١٠الضفة والقطاع في نسبة البطالة في % ٢٣.٧: اإلحصاء الفلسطيني .٤٢

عال عوض، رئيس اإلحصاء الفلسطيني، نتائج مسح القوى العاملة في الضفة الغربية وقطاع استعرضت 
قطاع قد بلغت ال، حيث بينت النتائج، بأن نسبة القوى العاملة المشاركة في الضفة و٢٠١٠للعام  غزة

ملة وقد أشارت النتائج بأن نسبة مشاركة الذكور في القوى العا. ٢٠٠٩في % ٤١.٦مقارنة مع % ٤١.١
، ٢٠٠٩في % ٦٧.٠ مقارنة مع ٢٠١٠في عام % ٦٦.٨إلى مجموع الذكور ضمن سن العمل قد بلغت 

  .٢٠٠٩في % ١٥.٥ مقارنة مع ٢٠١٠في % ١٤.٧كما بلغت نسبة مشاركة اإلناث في القوى العاملة 
بين الذكور % ٢٣.١، بواقع %٢٣.٧قطاع بلغت الأن نسبة البطالة في الضفة وإلى وأشارت عوض 

بين اإلناث، أما على مستوى المنطقة فقد أشارت النتائج بأن نسبة البطالة في الضفة % ٢٦.٨ل مقاب
بين اإلناث، أما في غزة فقد بلغت نسبة % ١٩.٧بين الذكور مقابل % ١٦.٦، بواقع %١٧.٢بلغت 

تركزت أعلى نسبة و. ٢٠١٠لإلناث في % ٤٧.٨بين الذكور مقابل % ٣٦.٢، بواقع %٣٧.٨البطالة 
، بواقع %٣٨.٨ سنة لكال الجنسين حيث بلغت النسبة  ٢٤-١٥طالة بين الشباب في الفئة العمرية للب

 أن أعلى نسبة للبطالة في قطاع غزة كانت في عوض إلى توأشار .لإلناث% ٤٩.٦للذكور و% ٣٦.٨
  %.٢٢.٣، وفي الضفة الغربية كانت في طولكرم %٤٤.٧خانيونس 

قطاع يعملون في قطاع الخدمات مقابل الن من الضفة ومن العاملي% ٣٨.٣وأضافت عوض، أن 
في قطاع البناء والتشييد في % ١٣.٢ويعملون في قطاع التجارة وأنشطة المطاعم والفنادق، % ١٩.٣
من النساء العامالت، وتالها قطاع الزراعة % ٦١.٨وتبرز النتائج بأن أنشطة الخدمات وظفت . ٢٠١٠

  .قطاعالالعامالت من الضفة ومن النساء % ٢١.٤حيث استحوذ على 
في % ١٤.٢ والمستوطنات بلغت "إسرائيل"وبينت عوض، أن نسبة العاملين من الضفة الغربية في 

، في حين لم يتمكن أي عامل من قطاع غزة من العمل في ٢٠٠٩في % ١٣.٩ مقارنة مع ٢٠١٠
  .٢٠١٠ حتى نهاية ٢٠٠٦ والمستوطنات منذ "إسرائيل"

في % ٢٤.٠  بلغتبة العاملين في القطاع العام في الضفة الغربية وقطاع غزة نسعوض إلى أن توأشار
في % ٤٨.١ مقارنة مع ٢٠١٠في % ٤٦.١، وفي قطاع غزة ٢٠٠٩في % ٢٥.٢ مقارنة مع ٢٠١٠
  .٢٠٠٩في العام % ١٧.٠ مقارنة مع ٢٠١٠في العام % ١٦.٢في حين بلغت في الضفة . ٢٠٠٩

 شيكل ٧٦.٩لوسيط بالشيكل للعاملين في جميع المناطق بلغ وأضافت عوض أن معدل األجر اليومي ا
 شيكل للعاملين في قطاع غزة ٤٦.٢ شيكل للعاملين في الضفة الغربية، ٧٦.٩يومياً، حيث يتوزع بواقع 

  .٢٠١٠ شيكل للعاملين في إسرائيل والمستوطنات وذلك في العام ١٥٠.٠مقابل 
  ٢٠/٤/٢٠١١الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 

  
  "الرواية األردنية: أسطول الحرية"فضائية القدس تبث اليوم فيلم  .٤٣

تبث قناة القدس الفضائية الساعة الثامنة من مساء اليوم الخميس الفيلم الوثائقي :  محمد الكيالي-عمان 
ليعاد بثه الساعة الثانية عشرة والنصف من ظهر يوم يعد غد الجمعة " الرواية األردنية: أسطول الحرية"

" ١أسطول الحرية "ويتحدث الفيلم عن مشاركة الوفد األردني في . وفي العاشرة من صباح السبت المقبل
وعرض الفيلم مشاهد . ٢٠١٠  مايو/الذي تعرض لهجوم من قبل قوات البحرية اإلسرائيلية نهاية أيار
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المشاركة للحظات الهجوم ورواية لمجموعة من المشاركين األردنيين الذين يتحدثون عن طبيعة 
  .وتجاربهم الشخصية في صد الهجوم اإلسرائيلي ولحظات االعتقال والتحقيق

  ٢١/٤/٢٠١١الغد، عمان، 
  
  فيلم يعرض أهم مالمح مدينة غزة والمحطات التي مرت فيها" أهالً وسهالً.. غزة " .٤٤

م مالمح الذي أنتجته بلدية غزة ويعرض أه) welcome to gaza(أهالً وسهالً ..  لقي فيلم غزة:غزة
 لدى الوفود المشاركة في منتدى رؤساء بلديات آسيا  كبيراًمدينة غزة والمحطات التي مرت فيها، اهتماماً

  . رفيق مكي. في مدينة إسطنبول التركية، وشاركت فيه بلدية غزة عبر رئيسها مالذي عقد مؤخراً
اخل القاعة الرئيسة في المؤتمر  دقيقة د١٢وعرضت النسخة اإلنجليزية من الفيلم الذي تبلغ مدته نحو 

 بما شاهدوه، وتقرر على إثرها أمام جميع رؤساء بلديات آسيا والوفود المرافقة لها الذين أبدوا إعجاباً
  .إعادة عرض الفلم داخل القاعات الصغيرة في المؤتمر

  ٢٠/٤/٢٠١١، المركز الفلسطيني لإلعالم
  
  ران وأميركا وإي"إسرائيل"التعامالت السرية بين عرض كتاب  .٤٥

 ". وإيران والواليات المتحدة  األميركية"إسرائيل"التعامالت السرية بين  :تقديم وعرض علي حسن باكير
 ولد في إيران ونشأ في ،"جون هوبكينز"أستاذ في العالقات الدولية في جامعة " تريتا بارسي" الكاتب هو

 على شهادة ماجستير ثانية في االقتصاد من السويد وحصل على شهادة الماجستير في العالقات الدولية ثم
في " جون هوبكينز"لينال فيما بعد شهادة الدكتوراه في العالقات الدولية من جامعة " ستكهولم"جامعة 

  .اإلسرائيلية - رسالة عن العالقات اإليرانية
 على السياسات   اإلسرائيلية خالل الخمسين سنة الماضية وتأثيرها- يتناول الكاتب العالقات اإليرانية

 ،ويعتبر هذا الكتاب األول منذ أكثر من عشرين عاماً.  في الشرق األوسطأميركااألميركية وعلى موقع  
  .الذي يتناول موضوعا حساسا جدا حول التعامالت اإليرانية اإلسرائيلية والعالقات الثنائية بينهما

إيرانيين وأميركيين رفيعي ،  مقابلة مع مسؤولين رسميين إسرائيليين١٣٠يستند الكتاب إلى أكثر من 
إضافة إلى الكثير من الوثائق والتحليالت والمعلومات . المستوى ومن أصحاب صناع القرار في بلدانهم

 إيران ،"إسرائيل" كل من في هذا الكتاب العالقة الثالثية بين" تريتا بارسي"ويعالج  .المعتبرة والخاصة
 لينفذ من خاللها إلى شرح اآللية التي تتواصل من خاللها حكومات الدول الثالث وتصل من وأميركا

خالل الصفقات السرية والتعامالت غير العلنية إلى تحقيق مصالحها على الرغم من الخطاب اإلعالمي 
  .االستهالكي للعداء الظاهر فيما بينها

  ٢١/٤/٢٠١١ السياسة، الكويت،
  
   هي نتاج استبداد األنظمة العربيةةالثورات العربي: "إسرائيل"كتاب جديد في  .٤٦

لمحلل شؤون الشرق ) كوم.  ليلةألف( كتاب جديد جاء تحت عنوان "إسرائيل" صدر في :القدس المحتلة
تابعة سرائيلّي، المستشرق جاكي حوغي، وهو ثمرة عمل عشر سنوات من م الجيش اإلإذاعة في األوسط

  .ودراسة المتغيرات والمستجدات في العالم العربي
 بعد خلع الرئيس التونسي السابق، زين العابدين بن علي، األسواق إلىانزل والكتاب هو باللغة العبرية، و

قراءة الكتاب تؤكد بشكل غير . وقبل اندالع الثورة المصرية والليبية والمظاهرات في البحرين وسورية
ّن الثورات التي أ القول إلى على الجرح النازف ويخلص األصبعّن المؤلف يضع ألى  عللتأويلقابل 

 العربّية والمحنة التي يعيشها المواطن األنظمة هي نتاج استبداد األيامتحدث في العالم العربّي في هذه 
  .بّي برمته الرسمّية للمواطن في الوطن العراألنظمةالعربّي، وعلى حالة االستغالل المتفشية من قبل 
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، االنترنت، المرأة العربّية، محنة واإلعالم منها الديمقراطية أجزاء عشرة إلىوقام المؤلف بتقسيم الكتاب 
  . الشخصيةلألحوالالمواطن العربّي، كذلك خصص قسما من الكتاب 

  ٢١/٤/٢٠١١، وكالة سما اإلخبارية
  
  إلسرائيليين للعودة الى المفاوضات يدعو لتكثيف العمل لمساعدة الفلسطينيين وا ياألردنالعاهل  .٤٧

على  الرئيس الروماني تريان باسيسكو    خالل لقائه  أكد الملك عبداهللا الثاني   :  فايق حجازين  - بترا   -عمان  
العمل لمساعدة الفلسطينيين واإلسرائيليين للعودة إلى المفاوضات التي تعالج جميع قضايا الوضع النهائي             

 والتي تعيش بأمن وسـالم إلـى جانـب          ١٩٦٧ينية المستقلة على حدود     وصوال إلى قيام الدولة الفلسط    
  .إسرائيل

 ٢١/٤/٢٠١١، الدستور، عمان
  
    البقعة إغالق موضوع سحب الجنسياتمخيم  يؤكد في  األردنيالوزراءرئيس  .٤٨

اكد رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت ان االردن سيبقى الحليف االساسي واالقوى            :  بترا –البقعـة  
االصلب في الدفاع عن حق العودة للالجئين الفلسطينيين انطالقا من التزامـه االخالقـي بتنفيـذ احـد                  و

 بضرورة المحافظة على الحقـوق التاريخيـة        ١٩٥٠الشروط التي نص عليها قرار وحدة الضفتين عام         
  .للشعب الفلسطيني في فلسطين

تساوون في الحقوق والواجبـات، مـضيفا ان        كما اكد رئيس الوزراء اننا جميعا في هذا البلد اردنيون م          
رمزية بقاء الالجئين محتفظين بحق العودة ال يعني عدم مساواة مع شرائح المجتمع االخرى او معانـاة                 

جاء حديث رئيس الوزراء هذا خالل لقائه في نادي البقعـة مساء امس االربعاء              .من نقص في الخدمات   
  .مجموعة من وجهاء واهالي مخيـم البقعـة

هذا بلد الهاشـميين    «وبشأن موضوع سحب الجنسيات اكد البخيت ان االردن اغلق هذا الموضوع قائال             
وجاللته ال يرضى بان يكون هناك انسان اردني مظلوم داعيا اي انسان لديه مظلمة بهذا الخصوص الى                 

  .»مراجعة وزارة الداخلية او مراجعته شخصيا اذا تعذر عليه االمر
 ٢١/٤/٢٠١١، الدستور، عمان

 
     تقيم يوما وطنيا لجمع التبرعات السطول الحرية الثاني األردنية الحياةشريانلجنة  .٤٩

اقامت لجنة شريان الحياة االردنية في مجمع النقابات المهنية بالتعاون مع عدد من وسائل االعالم               : عمان
رية الثاني الـذي سـينطلق      المحلية يوما وطنيا لجمع التبرعات لصالح المشاركة االردنية في اسطول الح          

 .الشهر المقبل من الموانئ األوروبية لكسر الحصار البحري المفروض على قطاع غزة
  ٢١/٤/٢٠١١، الدستور، عمان

  
  شكك في أن يكون ولده يقف وراء العمليةيوالد قاتل المتضامن اإليطالي  .٥٠

 مرتكب جريمة قتـل الناشـط       أكد محمد البريزات، والد عبد الرحمن، وفاة ابنه       :  محمد الدعمه  - عمان
ـ  في حديثه  واستبعد. اإليطالي فيتوريو أريغوني في قطاع غزة      البريزات أن يكـون    » الشرق األوسط « ل

عبد الرحمن قد أقدم على قتل الناشط اإليطالي، خاصة أن نجله ذهب إلى غزة مع سفينة الحيـاة التـي                    
، مشيرا إلى أنه عمل سائق حافلة صـغيرة         وصلت إلى العريش ثم إلى قطاع غزة ضمن القافلة اإلنسانية         

 . إلحدى الجمعيات الخيرية
 ٢١/٤/٢٠١١، الشرق األوسط، لندن
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  "تهديد حقوق اإلنسان" يضع سالح المقاومة في خانة ١٥٥٩تقرير  .٥١
 صّعد األمين العام لألمم المتحدة مطالبته بنزع سالح المقاومة، ووضعه في خانـة              :نيويورك نزار عبود  

وقال بان، في التقرير الذي يعّده      . إلنسان في لبنان، وبأنه يحول دون حصول توافق وطني        تهديد حقوق ا  
 تيري رود الرسن، إن األشهر األخيرة لم تشهد أي تقدم على طريق نـزع سـالح                 ١٥٥٩ناظر القرار   

ة الميليشيات، وأكبرها حزب اهللا، داعياً إلى مساعدة الدول المؤثرة على تحويل الحزب فـوراً إلـى قـو                 
ودعا الرئيس المكلّف نجيب ميقاتي إلى السير على خطى رئيسي الحكومة فؤاد السنيورة وسعد              . سياسية

  .الحريري
 نُفّذت، باستثناء بقـاء الميليـشات اللبنانيـة         ١٥٥٩بان كي مون أكد، في التقرير، أن غالبية بنود القرار           

، مشدداً على أهمية حصرية السالح      »د والمنطقة التي ال تزال تمثّل تهديداً الستقرار البال      «وغير اللبنانية   
  . الرسمي

وفي المقابل أكد أن إسرائيل ال تزال تحتفظ باألراضي المحتلة في شمال الغجر وجوارها، فـي انتهـاك                  
وإذ أشار إلى قبول الحكومة اإلسرائيلية، من حيث المبدأ، اقتـراح           . لسيادة لبنان وقرارات مجلس األمن    

وألقى بـاللوم  . حاب، لكن ذلك بقي قيد االنتظار من دون تحديد المسؤولية في التعطيل       األمم المتحدة االنس  
على سوريا ومن بعدها إسرائيل في التباطؤ في تقديم الخرائط الخاصة بمنطقة مـزارع شـبعا اللبنانيـة                

 وأعرب عن أسفه لمواصلة خرق إسرائيل لسيادة لبنان جواً، يومياً، مـع زيـادة فـي طلعـات               . المحتلة
الطائرات الحربية وطائرات التجّسس، لكنه لم يدنْها رغم اعتبارها انتهاكاً صارخاً لقرارات مجلس األمن              

وكرر األعذار اإلسرائيلية القائلة بأنها ضرورية لمراقبة تهريب السالح، وهي مسألة لم تؤكدها             . جميعها
  .كافة تقارير األمين العام السابقة
ن أجل حصر السالح في يدها، مشيراً إلى السالح فـي أيـدي القـوات               وطالب الحكومة ببذل المزيد م    

الفلسطينية في نقاط حدودية غير مرّسمة، والحاجة إلى تعزيز قدرات سـلطات حمايـة نقـاط العبـور                  
  . الحدودية منعاً لتهريب السالح وغيره من البضائع

أيدي اللبنـانيين، لكـن سـالح       وفي موضوع نزع سالح الميليشيات، أشار إلى أنه ال يزال منتشراً في             
يبقى األقوى واألهم، الفتاً إلى أنه لم تبذل أي جهود حتى اآلن لمعالجة هذه المسألة تطبيقـاً                 » حزب اهللا «

يـزعم أن ترسـانته   » «حـزب اهللا «وأشار في الوقت نفسه إلـى أن        . التفاق الطائف والقرارات الدولية   
  . ، مشكّكاً في هذا القول»دفاعية في وجه إسرائيلالمستقلة عن الدولة اللبنانية مكّرسة ألغراض 

تحديداً » حزب اهللا «وعّد سالح   . وناشد كافة القوى الداخلية واألجنبية وقف تزويد القوى اللبنانية بالسالح         
ودعا قيـادة   . »استفزاز وتحّد رئيسي لسالمة اللبنانيين ولحصرية السلطة اللبنانية وقواها المسلحة         «بمثابة  

ووضع التسلّح في خانـة انتهـاك       .  إلى التحول فوراً إلى حزب سياسي لبناني ونزع سالحه         »حزب اهللا «
  . حقوق اإلنسان

ـ     ، ال الدفاع   »المجموعات المسلحة «تعالج قضية   » استراتيجية دفاعية وطنية  «وحثّ على تبنّي اللبنانيين ل
تراعي حكومة ميقـاتي هـذه      وأعرب عن أمله أن     . ضد االعتداءات اإلسرائيلية التي لم يأت على ذكرها       

الجوانب، سيراً على الخط الذي رسمته حكومتا فؤاد السنيورة وسعد الحريري، وال سيما فـي أسـلوب                 
  .التعاطي مع المخيمات الفلسطينية

  ٢١/٤/٢٠١١، االخبار، بيروت
  
  وتحكمنا وثيقة المبادرة العربية.. اتفاقية كامب ديفيد انتهت: موسيعمرو  .٥٢

مـصراوي حـواراً بـين      "، نظم موقع    "مصر تتكلم "ضمن سلسة حوارات     :راوى   محرر مص  -القاهرة  
شباب مصر وعمرو موسى، األمين العام لجامعة الدول العربية، أدارته اإلعالمية دينا عبـد الـرحمن،                



  

  

 
 

  

            ٢٢ ص                                     ٢١٢٢:         العدد       ٢١/٤/٢٠١١ الخميس :التاريخ

وأجاب موسى علي مجموعة من األسئلة التي طرحها الشباب المصري عبر الموقع وشبكات التواصـل               
   .موقفه من معاهدة كامب ديفيدوشملت وتنوعت األسئلة وتعددت، ".ويتر، يوتيوبفيسبوك، ت"العالمي 

وكامب ديفيد ال يحكم الوضع الحـالي،       .. إن كامب ديفيد انتهت   ": معاهدة كامب ديفيد  من   موقفه    عن قالف
 العامة العربية اإلسرائيلية، والخاصـة التـي تخـتص        "فالذي يحكم هذا الوضع وثيقتي المبادرة العربية        

  .بالعالقات المصرية اإلسرائيلية
 ٢١/٤/٢٠١١، موقع مصراوي

  
   بن علي وزوجته الطرابلسي كانا عميلين للموساد االسرائيلي  :التونسيالتلفزيون  .٥٣

سبق وخرج عبد الرحمن سوبير، الحارس الشخصي للرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، عن صمته               
وكانـت تقـف وراء     " الموسـاد "ز المخابرات اإلسرائيلي    وكشف أن ليلى الطرابلسي، كانت عميلة لجها      

بحيـث  . عمل معهـا للموسـاد    " الطائع"لكن يبدو انها ليست لوحدها، وأنما زوجها        . اغتياالت فلسطينيين 
كشفت وثائق بثتها التلفزة الوطنية التونسية عالقة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علـي بالـصهيونية                

  .جسس اقليمية لمصلحة اسرائيلوتثبت تورطه في عمليات ت
وطرحت التلفزة التونسية وثائق خطيرة تعرض للمرة األولى تؤكد ارتباط الـرئيس المخلـوع بجهـاز                

وتورطه في جمع معلومات تخص االمن القومي العربـي كمـا تثبـت             " الموساد"المخابرات االسرائيلية   
زيرا للداخلية منتصف الثمانينات وتسهيل     تواطؤه في القصف االسرائيلي لمدينة حمام الشط عندما كان و         

  .مهمة الموساد في اغتيال عدد من الشخصيات الفلسطينية فوق التراب التونسي
وينتظر أن تضيف المعلومات الجديدة التي بثتها التلفزة التونسية صدمة جديدة الى الشارع التونسي بعـد                

تونسي ومنظمات حقوقية منـذ أشـهر       ويطالب القضاء ال  . أسابيع عن كشف ثروات ضخمة بأحد قصوره      
  .المملكة العربية السعودية التي تأوي الرئيس المخلوع لمحاكمته بتونس

 ٢١/٤/٢٠١١، وكالة سما اإلخبارية
  
  تنظم مسابقة في ذكرى مرمرة الزرقاء" التركيةاإلغاثة " .٥٤

نظيم مسابقة بمناسبة   عن ت ) ٤-٢٠( اليوم األربعاء    IHHأعلنت هيئة اإلغاثة اإلنسانية التركية      : اسطنبول
  .الذكرى األولى للهجوم الصهيوني على أسطول الحرية الذي كان متجًها إلى غزة في مهمة إنسانية

وسيشارك في المسابقة طلبة المدارس االبتدائية والثانوية والتي ستشمل مسابقات فـي الرسـم والـشعر                
  .وكتابة مقال

تنظيم تلك المسابقة من أجل دعم المحافظة على حقـوق          وأشار مصدر إعالمي للهيئة اإلغاثية أنها تقوم ب       
  .اإلنسان وتعزيز التعاون والتضامن بين المجتمعات

 مايو، فيمـا    ٢٠ أبريل و  ٢٠وأفاد المصدر أن تقديم طلبات االشتراك في المسابقة سيكون في الفترة بين             
  . طول حيث يصادف ذكرى حادثة االعتداء على األس٢٠١١ مايو ٣١ستعلن النتائج في 

  ٢٠/٤/٢٠١١، المركز الفلسطيني لإلعالم
  

 واشنطن ترفض الخطط الفلسطينية إلعالن الدولة من جانب واحد .٥٥
رفضت الواليات المتحدة مجدداً، أول من أمس، خطط الفلسطينيين للحصول على           ): يو بي آي، أ ف ب     (

وقال الناطق باسم   . فاق سالم اعتراف بدولة مستقلة من جانب واحد في األمم المتحدة، قبل التوصل الى ات            
  ودعت الواليات المتحـدة    . »ال نعتقد أنها فكرة جيدة أو مفيدة      «وزارة الخارجية األميركية، مارك تونر،      
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نواصل «وقال تونر   . »حل الدولتين «للعودة إلى المفاوضات بين السلطة وإسرائيل من أجل التوّصل إلى           
  . »في إطار مفاوضات مباشرةالضغط على الجانبين لبدء التحاور من جديد 

٢١/٤/٢٠١١األخبار، بيروت،   
  
   لألونروامن األمم المتحدةإسرائيلي ضد دعم مالي " فيتو" .٥٦

صوتت سلطات االحتالل مؤخراً أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة ضد قرار           :  نادية سعد الدين   – عمان  
الخطير لوكالة األونروا، وحجم التقليـصات      ناقشت الوضع المالي    " دولة   ١٢٣دعم األونروا، مقابل تأييد     

  ".الخدمية والبرامجية التي اعتمدتها مؤخراً في إطار اجراءات تقشفية لمواجهة وضعها المالي المتدهور
سلطات االحتالل، بدعم ومساندة اللوبي الصهيوني في الواليات المتحدة، بدأت          "وقالت مصادر مطلعة إن     

 لمنع تمرير القرار وتنفيذه، تزامناً مع شن حملة ضد الوكالة لجهة إنهاء             في التحرك لدى المنظمة الدولية    
  ".دورها والتخلص من األعباء المالية التي يتحملها المجتمع الدولي نتيجة أوضاعها المتدهورة

التمويل الذي تحصل عليه الوكالة ال يتناسب مـع حجـم           "وبينت هيئة األمم المتحدة في بيان أصدرته أن         
  ". ماليين الجئ٥ها، ومع الزيادة الطبيعية ألعداد الالجئين الفلسطينيين المقدرين بزهاء احتياجات

من مجموع االحتياجـات خـالل الـسنوات         % ١٢فقد بلغ نقص التمويل حوالي      "وبحسب الهيئة الدولية    
وقد  ".لحالي مليون دوالر خالل العام ا     ٦٣الثماني األخيرة، فيما وصل العجز المالي المتوقع للوكالة إلى          

الوكالة إلى  "، داعية   "األوضاع االقتصادية واالجتماعية والسياسية الحاصلة في المنطقة      "فاقم من التدهور    
  ".مواصلة عملية اإلصالح الداخلي في مشاريعها وبرامجها

٢١/٤/٢٠١١، الغد، عمان  
  
  رب غزة تحقيق حلتراجع عن نتائجلدفعت جولدستون ضغوط إسرائيلية : "نيويورك تايمز" .٥٧

تحليال معمقا لألسباب التي دفعت قاضي التحقيق فـي حـرب    " نيويورك تايمز األمريكية  "نشرت صحيفة   
كـان  وقالت الـصحيفة،    . غزة ريتشارد جولدستون إلى التراجع عن النتائج التي توصل إليها في تقريره           

لذي يتعين أن يتبع فـي      جولدستون يعتقد أن المصالحة التي توصل إليها في جنوب أفريقيا هي النموذج ا            
ولكن بدال من ذلك فإن ذلك األسلوب أدى إلى دفع الساسة اإلسرائيليين إلى مزيد من التـشدد                 . حالة غزة 

  . ولم يتضمن انتقادا قويا بنفس القدر لحركة حماس"إسرائيل"ـوقدم وقودا جديدا لكل النيران المعادية ل
 إلى طائفة مـن األسـباب مـن أهمهـا العـداء             مقابالت أجريت مع كثيرين ممن يعرفونه     وقد أشارت   

اإلسرائيلي الذي جلبه التقرير على جولدستون، وما شعر به هو شخصيا من خيبة أمل إزاء ما يرى أنـه                   
 ربما تكون قد تـصرفت      "إسرائيل"استمرار من جانب حماس في استهداف المدنيين، وأخيرا اقتناعه بأن           

  .دموية أثناء الحربعلى النحو السليم في بعض أكثر المواقف 
فمن ناحية كان يحظى بإشادة     . وكانت الفترة منذ نشر تقرير جولد ستون وحتى تراجعه عنه عصيبة عليه           

، ومن ناحية أخرى كانت اإلدانـة       "إسرائيل"ـعربية واسعة باعتباره اليهودي صاحب أقوى انتقاد دولي ل        
  .  وخارجها"إسرائيل" داخل تنصب عليه حتى من جانب أقرب أصدقائه في الدوائر اليهودية

 في صورته األولى كان يقتصر على األداء العـسكري اإلسـرائيلي فـي              ه بهذا التحقيق  والواقع أن تكليف  
حرب غزة، ولكن جولدستون نجح في إقناع رئيس مجلس حقوق اإلنسان بمد نطاق التكليف بحيث يشمل                

اعهما بتغيير سلوكهما في اتجـاه الـسالم        حركة حماس القتناعه بأن كشف دور الجانبين قد يسهم في إقن          
  .بدرجة أكبر

ولكن إسرائيل لم تتعاون معه بدعوى أن مجلس حقوق اإلنسان في األمم المتحدة متحيز ضدها ولـصالح                 
 "إسـرائيل "الفلسطينيين إلى جانب القول إن صيغة التكليف الصادرة لجولدستون ال تتيح له الدخول إلـى                

كما حاول جولدسـتون   .صواريخ حركة حماس مما يجعل ذلك التكليف قاصرا      لتفقد الخسائر الناجمة عن     
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وبالرغم من تلك المحـاوالت فـإن       .  في بعض أكثر أحداث الحرب دموية      "إسرائيل"ـإلتماس اإلعذار ل  
  . وخارجها"إسرائيل"تقرير جولدستون ظل مرفوضا بكثير من السخط داخل 

حاول أن يعزي تراجعه إلى أسباب أخرى يقـول إن          مثل هذه الضغوط لعبت دورها، ولكن جولدستون ي       
من بينها معلومات جديدة تناهت إلى علمه مؤخرا، وكذلك ما يرى أنه تركيز زائد من األمم المتحدة على                  

 مع إحجام المنظمة الدولية عن إدانة الهجمات الصاروخية المتواصلة من جانب حركة حمـاس               "إسرائيل"
في ذهنه من تشويش حرمه من القدرة علـى الفـصل بـين المـدنيين               ، وأخيرا ما وقع     "إسرائيل"على  

  .والمقاتلين في صفوف حماس، وهو ما يعني تباينا كبيرا في عدد القتلى المعلن من كال الجانبين
٢١/٤/٢٠١١، )بي بي سي(هيئة اإلذاعة البريطانية   

  
  سيأتي اليوم الذي ستكون فيه فلسطين حرة :  كوريوالدة راشيل .٥٨

مؤتمر بلعـين الـدولي     خالل  تحدثت سدني كوري، والدة المتضامنة األميركية راشيل،         :لدينحسام عز ا  
إنه سيأتي اليوم الذي ستكون فيه فلسطين حرة، داعية كل أم أو امـرأة              : السادس للمقاومة الشعبية وقالت   

  ".ال تحزن"تفقد عزيزاً عليها خالل المقاومة الالعنفية إلى أن 
الحزن على مقتل المتضامن اإليطالي أريغوني، الذي نصر الشعب الفلـسطيني           على الرغم من    : "وقالت

وقضيته العادلة بدمه، فإنني سعيدة برؤية هذا الحشد من المتضامنين المصممين على مواصلة الدرب مع               
  ".أصحاب هذه القضية العادلة

ها بدم بارد يـرفض     مضت خمس سنوات على مقتل ابنتي راشيل، وما زال االحتالل الذي قتل           : "وأضافت
حتى مجرد االعتذار عن جريمته، ولكن مجرد رؤية هذه العزيمة الفلسطينية على المقاومة تعطي األمـل          

  ".بما هو أفضل
٢١/٤/٢٠١١، األيام، رام اهللا  

  
  ينطلق من مرفأ غزة   لحماية الصيادين من الهجمات اإلسرائيلية"أوليفا "قارب .٥٩

 مرفأ مدينة غـزة المخـصص لرسـو قـوارب الـصيادين             أبحر يوم أمس من    :أشرف الهور  -غزة  
، بهـدف   'أوليفـا 'الفلسطينيين قارب صغير يقل متضامنين أجانب يمتد طوله لثمانية أمتار، ويحمل اسم             

حماية هؤالء الصيادين الفقراء الذين يتعرضون لهجمات شبه يومية من قبل البحرية اإلسرائيلية خـالل               
  .عملهم

هو قـارب لمراقبـة     ' أوليفا'نسخة منه ان    ' القدس العربي 'امج في تصريح تلقت     وقال القائمون على البرن   
انتهاكات حقوق اإلنسان، وسيكون على متنه فريق أجنبي، سيرافق صيادي غزة في الميـاه الفلـسطينية                

  .نشرها عبر وسائل اإلعالمولمراقبة وتوثيق انتهاكات حقوق اإلنسان 
٢١/٤/٢٠١١، القدس العربي، لندن  

  
   ال تعدموا قتلة ابني: من والدة فيتوريو أريغوني"السفير"لة خاصة إلى رسا .٦٠

من هنا، عندما ثبتت التهمة على المتهمين       . مثلما أعلم، فإنهم في غزة يطبقون حكم اإلعدام       : ايجيديا بيريتا 
فيتوريـو،  بيد أنني شخصياً ضد هذا النوع من األحكام، مثلما كان           . بقتل فيتوريو، فسيتم إعدامهم بالتأكيد    

لذلك، على الذين يحاكمون قتلته ان يعرفوا بأنه لـم يكـن            . ألنه كان ينظر الى الحياة على أنها قيمة عليا        
على العدالة ان تأخذ مجراها وعلى القتلة ان يدفعوا الثمن لكن فـي             . يرغب في ان يحكم عليهم بالموت     

  .إطار احترام الكرامة والحياة اإلنسانية
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ريو ثمار السالم واألمل فإن هذا الموت اآلخر، إعدام اآلخرين، سيثير المزيد مـن             إن لم يحمل موت فيتو    
لنبـقَ  : وإن كنت أرتضي بهذا فألنني أرغب في أن نستعيد صرخات فيتوريو ونداءه           . الكراهية والبغض 

  !بشراً
٢١/٤/٢٠١١، السفير، بيروت  

  
  خفض تصنيف الواليات المتحدة يهدد بتغييرات جذرية في العالم .٦١

 إلى التحذير الذي وجهته وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيف االئتماني أنيرى الخبراء : وكاالتال
 مقترض كأفضلن تخسر الواليات المتحدة عالمتها أ إمكانية مرة بجدية ألول طرحت إذالواليات المتحدة 

ز خفضت االثنين وكانت ستاندارد اند بور. في العالم قد ينذر بتغييرات جذرية في االقتصاد العالمي
 من  واحداً ثمة احتماالًأن مرة ألول سلبي معتبرة إلىتوقعاتها لتصنيف دين الواليات المتحدة من ثابت 

وهذه العالمة .  ثالثة بان تخسر الدولة الفدرالية عالمتها القصوى ايه ايه ايه خالل السنتين القادمتينأصل
والشركات التي تحصل عليها، االقتراض بمعدالت  القروض وفي وسع الدول أسواقتعني ثقة مطلقة في 

  .فائدة ممتازة خالفا لسواها
  ١/٤/٢٠١١، البيان، دبي

  
  لمعضلة اإلسرائيلية تجاه التعامل مع دمشق بعد األحداث األخيرةا :كيةرفورين أفيرس األمي .٦٢

ي، وعلـى   توترت التحليالت الساعية لجهة رصد وتفسير وفهم الحدث السور        : قسم الدراسات والترجمة  
خلفية تطورات األحداث والوقائع المتعلقة بالتوترات السورية األخيرة، نشرت دوريـة فـورين أفيـرس               

فما هي حقيقـة    ": وجهة نظر أورشليم  : معضلة إسرائيل في دمشق   "األمريكية ورقة بحثية حملت عنوان      
  معضلة إسرائيل التي افترضت الورقة بأنها في دمشق؟

في دمشق إلى توضيح المنطق اإلسرائيلي إزاء التوترات السورية األخيرة،          سعت ورقة معضلة إسرائيل     
  :وفي هذا الخصوص نشير إلى النقاط األساسية الواردة في الورقة على النحو اآلتي

م الماضي، وعلى خلفية تصاعد االحتجاجات السياسية المصرية        ٢٠١١) يناير(خالل شهر كانون الثاني     • 
  .مستقرة في سورياأكدت دمشق، بأن األوضاع 

م، بدأت االحتجاجات السورية في الظهور، فـي مـدينتي درعـا            ٢٠١١) مارس( آذار   ١٩بحلول يوم   • 
  .والالذقية، ثم انتقلت بعد ذلك إلى بعض المناطق األخرى

من الواضح أن االحتجاجات السورية كانت بفعل تداعيات تأثير االحتجاجات التونسية والمصرية، وفي             • 
: م، والتي ظلـت   ١٩٦٣زت المطالبات باتجاه ضرورة إلغاء حالة الطوارئ السائدة منذ عام           سوريا، ترك 

  .تمنع المعارضة ـ تفرض الرقابة على اإلعالم ـ تسمح بالرقابة واعتقال األفراد
  . شخص سوري١٠٠أدت المواجهات التي حدثت إلى مقتل • 
عد بضعة أيام أعلنت دمشق بأن سـوريا        عند بداية االحتجاجات تعاملت دمشق معها بهدوء وصمت، وب        • 

أصبحت مستهدفة بمخطط خارجي كبير يهدف إلى زعزعة سوريا كبلد، وفرض األجنـدة اإلسـرائيلية               
وبكلمات أخرى، فقـد حملـت دمـشق        . عليها، وسوف يستمر أعداء سوريا في محاوالتهم الرامية لذلك        

  .المسؤولية على عاتق تل أبيب وواشنطن
اجات السورية، ظلت تل أبيب أكثر حيرة إزاء كيفيـة التعامـل مـع االحتمـاالت                خالل فترة االحتج  • 

  .المستقبلية إزاء تصاعد االحتجاجات السورية
الحيرة اإلسرائيلية كانت بسبب التداعيات المحتملة على المعطيات التي ظلت جارية على خط سـوريا               • 

  :ـ إسرائيل، والتي ظلت طوال الحقب الماضية، ضمن بعدين
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م بمؤتمر مدريد الذي    ١٩٩١مسار السعي لجهة تحقيق التسوية السياسية، وقد بدأ هذا المسار في عام             ـ  
سـوريا ـ األردن ـ لبنـان ـ      : كان برعاية إدارة الرئيس األمريكي جورج بوش األب، وضم كل من

لقـوات  التي أخرجـت ا (فلسطين ـ إسرائيل، وقد تم عقد هذا المؤتمر على خلفية حرب الخليج األولى  
واستمر خالل فترة رئيس الوزراء اإلسرائيلي السابق إسحق رابين حتى منتـصف            ) العراقية من الكويت  

  .حقبة تسعينات القرن الماضي
ـ مسار التأثيرات الجارية بفعل أهمية مكانة سوريا في المنطقة، وعلى وجه الخصوص إدراك تل أبيب                

  .ه التأثيراتالمتزايد بأنها لن تكون في مأمن من تداعيات هذ
هذا، وإضافة لهذه النقاط، فقد سعت الورقة إلى رصد التطورات التاريخية المعاصرة التي حـدثت فـي                 

  :المواقف السياسية السورية واإلسرائيلية، ويمكن تلخيص هذه النقاط على النحو اآلتي
  :برزت على خلفية مؤتمر مدريد عملية سالم شرق أوسطية تفرعت إلى مسارين، هما •
وينظر إليه الخبراء اإلسرائيليين على أنه األسهل واألكثـر وضـوحاً، وذلـك ألن              :  المسار السوري  ـ

  .االنسحاب اإلسرائيلي من الجوالن: ولها هدف محدد واضح هو. سوريا تفاوض ككيان واحد متماسك
 وذلـك ألن    وينظر إليه الخبراء اإلسرائيليون على أنه األكثر تعقيـداً واألصـعب          : ـ المسار الفلسطيني  

الفلسطينيين ليسوا كياناً واحداً متماسكاً، ولهم مطالب متعددة، ينظر إليها اإلسرائيليون باعتبارهـا تمثـل               
  .خطراً على وجود وبقاء إسرائيل

تزايدت الشكوك داخل وخارج إسرائيل إزاء مدى مصداقية النظام السياسي اإلسرائيلي فـي احتـواء               • 
م الشرق أوسطية ومسارها المزدوج، وفي هذا الخصوص فقد ظلت كـل            فعاليات وتداعيات عملية السال   

الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة، تتعامل بشكل مرحلي مع عملية السالم الشرق أوسطية، بحيث تسعى إلى              
تقويض المسار الفلسطيني تحت مبررات تنشيط فعاليات المسار السوري، ثم تسعى إلى تقويض المـسار               

  .ت تنشيط المسار الفلسطينيالسوري تحت مبررا
خالل النصف الثاني من تسعينات القرن الماضي، وصل المسار السوري ـ اإلسرائيلي إلـى توافـق    • 

م، انهارت المفاوضات تماماً، عندما قـدم       ٢٠٠٠على االنسحاب من الجوالن مقابل السالم، وبحلول عام         
لـوزراء اإلسـرائيلي إيهـود بـاراك،        الرئيس األمريكي في اجتماع جنيف العرض الذي قدمه رئيس ا         

  .ورفضته دمشق
  :توفي الرئيس السوري حافظ األسد، تاركاً وراءه الحقائق والمعطيات اآلتية• 

  .ـ دولة قوية، كانت في الماضي مضطربة بفعل حاالت عدم االستقرار المتواترة واالنقالبات العسكرية
  . االتحاد السوفييتيـ صعود دمشق كالعب إقليمي يرتبط بتحالفات وثيقة مع

ـ النفوذ السوري على لبنان بما أدى إلى درء مخاطر استمرار الحرب األهلية اللبنانيـة ومنعهـا مـن                   
  .االنتشار

  .ـ تداعيات أحداث منطقة حماة التي أدت إلى لجم واستقرار األوضاع السياسية الداخلية
  :ن، هماجاء الرئيس بشار األسد إلى السلطة، وأصبح يواجه إشكاليتي• 

أن يتخلى عن روابط دمشق مع طهـران وحلفاءهـا الفلـسطينيين            : ـ بالنسبة لمجال السياسة الخارجية    
واللبنانيين مقابل أن يحظى بالتقارب مع واشنطن على أمل أن يؤدي ذلك إلى دفع مسار المفاوضات مع                 

  أم أن يتمسك بحقوق سوريا ويرفض التخلي عن حلفاء دمشق؟.. إسرائيل
كيفية الموازنة بـين حـسابات الفـرص التـي يمكـن أن تخلقهـا               : ة لمجال السياسة الداخلية   ـ بالنسب 

قبل القيـام بـأي خطـوة       : اإلصالحات، وحسابات المخاطر التي تنشأ بفعل التهديدات، وبكلمات أخرى        
ة التـي   إصالحية ال بد من التدقيق في التداعيات اإليجابية التي يمكن أن تترتب عليها، والتداعيات السلبي              

  .يمكن أن تحدث بسببها
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واجهت دمشق لعبة دبلوماسية إقليمية ـ دولية مزدوجة، فقد ظلت دمشق تواجه الضغوط بضرورة  •    
وبـضرورة  . طالما أن وجودها في لبنان سوف يضر بالمصالح األمريكية والغربيـة          . التخلي عن لبنان  

  .مصالح األمريكية والغربيةالتدخل في العراق طالما أن ذلك سوف يكون لصالح إفادة ال
أخطر التوترات السورية ـ األمريكية حدثت خالل فترة إدارة جورج بـوش االبـن الجمهوريـة     •    

  .السابقة، وعلى خلفية هذه التوترات لم تنجح محاوالت واشنطن لجهة المساومة مع دمشق
ومة الفلسطينية علـى أسـاس   تنظر إسرائيل إلى تحالف دمشق ـ طهران ـ المقاومة اللبنانية ـ المقا   • 

اعتبارات أنه التحالف الذي ألحق األضرار الفادحة بالمصالح األمريكيـة ـ اإلسـرائيلية فـي الـشرق      
ورداً على ذلك سعت أمريكا وإسرائيل إلى محاوالت فرض الضغوط على هذا التحالف، وفـي               . األوسط

قاهرة ـ الريـاض ـ عمـان ـ      نفس الوقت السعي لبناء تحالف شرق أوسطي مضاد له ضم كل من ال
  .إضافة إلى بعض األطراف األخرى

أكدت دمشق طوال الفترة الممتدة من لحظة صعود الرئيس بشار األسد وحتى اآلن، بأنها مستعدة لخيار                • 
  .السالم، ومستعدة أيضاً لخيار الحرب

سطة المؤسسة العـسكرية    تغيرت عبر الزمن التوازنات اإلدراكية اإلسرائيلية إزاء سوريا، وتحديداً بوا          •
اإلسرائيلية والتي أكدت بوضوح بأن التوصل إلى صفقة سالم إسرائيلية ـ سورية، سوف يمثل خطـوة   
حاسمة في عملية احتواء وتقليل الخطر اإليراني ضد إسرائيل، إضافة إلى ضـبط التوازنـات اللبنانيـة                 

  .وتبديد قتامة المشهد السياسي اللبناني
  :مات اإلسرائيلية إزاء مسار السالم مع سوريا، وفي هذا الخصوصتباينت مساعي الحكو• 

ـ اعتمد رئيس الوزراء اإلسرائيلي السابق أرييل شارون مبدأ األولوية للمفاوضـات مـع الفلـسطينيين                
ورفض المفاوضات مع دمشق، وقد وجد هذا المبدأ القبول والرضا بواسطة إدارة الرئيس بـوش االبـن                 

  .الجمهورية السابقة
 سعى رئيس الوزراء اإلسرائيلي السابق إيهود أولمرت إلى تغيير الموقف بحيث تقوم تل أبيب بوقـف                 ـ

مسار السالم الفلسطيني وفي نفس الوقت فتح مسار المفاوضات مع دمشق، ولكنه وجد الرفض والعراقيل               
  .بواسطة واشنطن، والتي بدت أكثر تمسكاً باإلرث الشاروني الرافض للتعامل مع دمشق

نجحت دمشق في استثمار صعود حزب العدالة والتنمية التركي، في تحقيق العديد من األهداف، والتي               • 
  :منها

  .ـ كسر مخطط العزل الدبلوماسي الذي سعت واشنطن لفرضه على دمشق
  .ـ إضعاف العالقات التركية ـ اإلسرائيلية بما أدى إلى إبعاد أنقرا عن تل أبيب

  . ـ األمريكيةـ توتير العالقات التركية
تأثير العامل السوري على أنقرا، أدى إلى تأثير العامل التركي على تل أبيب، بما أدى بدوره إلى قبول                  • 

  .إسرائيل بالعرض التركي الخاص بالدخول في جولة محادثات غير مباشرة برعاية تركيا مع سوريا
وإلى . إلى انهيار الوساطة التركية   أدت عملية الرصاص المسكوب التي نفذتها إسرائيل ضد قطاع غزة           • 

  .توتير العالقات التركية ـ اإلسرائيلية
صعود إدارة أمريكية جديدة، ترتب عليه حدوث تغييرات في توجهات واشنطن إزاء دمشق، بحيث إذا               • 

فـإن توجهـات إدارة     . كانت توجهات إدارة بوش الجمهورية السابقة تراهن على عدم التعامل مع دمشق           
  .ديموقراطية الحالية تراهن على التعامل مع دمشقأوباما ال

نالحظ هنا أن الورقة البحثية قد سعت إلى تخصيص جزء كبير لجهة استعراض التطـورات الـسياسية                 
الجارية في سوريا وفي إسرائيل، ومدى العالقات االرتباطية التي ظلت تبرز على خلفية تواتر التغييرات               

  .طن وأنقراالجارية في دمشق وتل أبيب وواشن
  االستنتاج النهائي للورقة البحثية* 
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تقول خاتمة الورقة البحثية، بأن وجهة النظر اإلسرائيلية إزاء الحدث السوري االحتجاجي األخير، هـي               
  :وجهة نظر يجب إدراكها على خلفية االرتدادات واالنعكاسات المترتبة على ذلك

لسورية واالحتجاجات اإليرانيـة قـد أضـعفتا قـدرات          يعتقد الزعماء اإلسرائيليين بأن االحتجاجات ا     • 
  .ومواقف دمشق وطهران

يوجد اعتقاد واسع في أوساط الزعماء اإلسرائيليين وأيضاً في أوساط العديد مـن الزعمـاء الـشرق                 • 
أوسطيين اآلخرين بأن استمرار االضطرابات والتوترات في سوريا من الصعب جداً أن يؤدي إلى تحقيق               

  . المنطقةاستقرار وأمن
وفي نهاية الورقة تشير االستنتاجات إلى أن المطلوب حالياً من إسرائيل هو أن تسعى تل أبيب إلى رصد                  
ومتابعة التطورات الجارية في سوريا، على أمل أن تؤدي إلى إضعاف قدرات دمشق، بما يتيح إلسرائيل                

  .القدرة لجهة فرض النفوذ على الشأن السوري
منـصب الـسفير    : رقة البحثية هو اإلسرائيلي تامار رابينوفيتش، الذي تولى سابقاً        نشير إلى أن كاتب الو    

اإلسرائيلي في أمريكا ـ منصب كبير المفاوضين اإلسرائيليين في المفاوضات اإلسرائيلية مـع سـوريا    
نـشرته  ) وجهة نظر من دمشق   (م، وله كتاب يحمل عنوان      ١٩٩٦م إلى عام    ١٩٩٣خالل الفترة من عام     

  .ويعمل حالياً كباحث غير مقيم في مؤسسة بروكينغز األمريكية. م٢٠٠٨نتين ميتشل عام دار فال
يعتبر تامار رابينوفيتش من أبرز الخبراء اإلسرائيليين الموافقين على مبـدأ إعطـاء األولويـة لمـسار                 

اح اللـوبي   المفاوضات مع سوريا، وبالتالي، فهو األقرب إلى مذهبية تيار العمل اإلسرائيلي، ومذهبية جن            
وفي هذا الخصوص نالحظ أنه ظل يتولى منـصب         . اإلسرائيلي المرتبط بالحزب الديموقراطي األمريكي    

م، ١٩٩٦السفير األمريكي خالل فترة إدارة كلنتون الديموقراطية، ولكنه لم يستمر في المنصب بعد عام               
ت في العديد من الخالفات مـع       وذلك بسبب صعود حكومة الليكود بقيادة نتانياهو في إسرائيل، والتي دخل          

  .واشنطن آنذاك
برغم محاوالت الورقة إبراز بعض التوصيفات الدقيقة، فإن توصيفات هذه الورقة البحثية تضمنت قـدراً               

والذي أسفر مطالً بوضوح من خالل الجملة األخيرة التي طالبـت إسـرائيل             ". الخبث الناعم "كبيراً من   
 التوترات إلى إضعاف سوريا، بما سوف يتيح إلسرائيل بالضرورة          بالرصد والمراقبة على أمل أن تؤدي     

  .فرض السيطرة على دمشق، وبالتالي بقية الشرق األوسط
  ٢٠/٤/٢٠١١، الجمل بما حمل

  
  ارتباك قيادي وحيرة شعبية: الفلسطينيون .٦٣

  مصطفى اللداوي.د
ذا يقـررون، وال مـن      الفلسطينيون يتخبطون وال يعرفون ما يريدون، وال إلى أين يتجهـون، وال مـا             

يخاطبون، وال إلى أين يلجأون، وال أبواب من يطرقون، فقد فقدوا البوصـلة، وتاهـت بهـم الطـرق                   
والمشاريع، ولم يعودوا يعرفون ما هي األولويات والضروريات، وما هي حاجـات الـشعب الملحـة،                

خطط لهم عـدوهم ويـدبر،      وهمومه العاجلة، وحقوقه المستباحة، وما الذي يحدق بهم وبقضيتهم، وماذا ي          
وماذا ينفذ وينجز، وماذا يسرق وينهب، وماذا ينتظرهم في ظـل الثـورات واالنتفاضـات، وانـشغال                 
الحكومات بمناصبهم والشعوب بمصائرهم، وانهماك القوى والمجتمعات بالحراك الشعبي العربي المنقطع           

أجندة القادة والزعماء علـى طـاوالت       النظير، فلم تعد القضية الفلسطينية تتصدر نشرات األخبار، وال          
المفاوضات، وغابت عن المبادرات واالجتماعات ولقاءات القمم، وبات اإلسرائيليون هم الذين يـصنعون             
الحدث الفلسطيني باعتداءاتهم وجرائمهم وتجاوزاتهم اليومية بحق الفلسطينيين أرضاً وسكاناً، بينما يتلقى            

فعل، واستجابةً طبيعيـة للظلـم واألذى، دون أن تكـون لهـم             الفلسطينيون الضربات، ويصرخون ردة     
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المبادرة، أو أن ينسب إليهم الفعل األساس المحرك، وقد كانوا هم السباقون دوماً في توجيـه األحـداث،                  
  .وتسليط األضواء، وإشغال القادة والحكام، وإثارة قلق العدو وخوفه

لسطينية، وال السبيل إلى تحقيق األحالم الوطنية عبـر         السلطة الفلسطينية ال تعرف الطريق إلى الدولة الف       
المقاومة المسلحة أو االنتفاضات الشعبية، وتظنها في قرارٍ أممي يصدر عـن الجمعيـة العامـة لألمـم                  
المتحدة، تعلن فيه بأغلبية أعضاءها االعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيـران عـام                

الشرقية عاصمةً لها، وتدعو إسرائيل كونها قوة إحتالل لإلنـسحاب مـن            ، على أن تكون القدس      ١٩٦٧
األراضي المحتلة، وتمكين الفلسطينيين من إقامة دولتهم العتيدة عليها، وقد بدا أنها ستحضى بـاعتراف               
عدد كبيرٍ من الدول، ومنها الرباعية الدولية والعديد من دول أوروبا الغربية، وقبل أن تـصل الـسلطة                  

طينية إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة في أيلول القادم، فهي تهدد الحكومة اإلسرائيلية، وتحاول أن               الفلس
تبتزها لتقدم لها بعض الفتات الذي قد يردعها عن الوصول إلى األمم المتحدة، أو يبرر لها أمام شـعبها                   

العتراف الدولي بشرعية دولتها    امتناعها عن تنفيذ تهديدها بعرض قضيتها على الجمعية العمومية لنيل ا          
، وبغير هذه الوسيلة ال تعتقد السلطة الفلـسطينية         ١٩٦٧حزيران  /على الحدود التي صنعتها حرب يونيو     
  .أنها ستحقق شيئاً من أمانيها وطموحاتها

أما الحكومة الفلسطينية في رام اهللا فتعتقد أن الطريق إلى الدولة الفلسطينية تعبده المؤسـسات الوطنيـة                 
الفلسطينية، واقتصاد فلسطيني زاهر، وشخصياتٌ فلسطينية تحسن العمل المؤسساتي، وعالقـاتٌ دوليـة             
مميزة، ومشاركةٌ فلسطينية الفتة في المؤتمرات والمنتديات الدولية، ورفض معلن لكل أشكال المقاومـة              

يستحقون أن تكون لهم دولـة      المسلحة والشعبية، ومحاوالتٌ حقيقية إلقناع اإلسرائيليين بأن الفلسطينيين         
مستقلة، وأنهم قد وصلوا إلى درجة من التطور والرقي المؤسساتي، تؤهلهم ألن تكون لهم دولـة قـادرة     
على إدارة شؤونهم بأنفسهم، وضمان دولي وأمريكي لمستقبل الدولة الفلـسطينية، فـال تتغـول عليهـا                 

نها، وتسوي بالتراب مؤسساتها، وتقـضي علـى        إسرائيل، وال تعتدي عليها لتقوض أركانها، وتهدم بنيا       
األحالم التي تراود رئيس حكومة رام اهللا ومن معه، وهم الذين أبدوا تفهماً لممارسات إسرائيل العدوانية،                
وأعلنوا استعدادهم لالعتراف بيهودية دولتها، وبأحقيتها في الوجود الشرعي النقي في المنطقة بهويتهـا              

  .الدينية اليهودية
صائل المقاومة الفلسطينية فهي ال ترى وسيلةً الستعادة حقوق الشعب الفلسطيني، ودحر االحـتالل              أما ف 

اإلسرائيلي الجاثم على أرضه، وتمكينه من بناء دولته، ونيل استقالله، وإعادة من لجأ من أبنـاءه إلـى                  
الوحيدة التـي يفهمهـا     أرض الوطن، سوى المقاومة بكل أشكالها، بما فيها المقاومة المسلحة، فهي اللغة             

العدو اإلسرائيلي، وهي الوسيلة التي تخيفه وتردعه وتجبره على إعادة التفكير في استراتيجيته، وإعـادة               
برمجة خططه ومهامه وأولوياته، وهي القادرة على لجم مستوطنيه، وتقليص مستوطناته، وتجميد البنـاء              

يين وتشعرهم بأنهم أقوياء وقادرين على إيالم العدو كما         فيها، كما أنها وحدها التي تعيد الثقة إلى الفلسطين        
               يؤلمهم، وإلحاق الضرر به كما يؤذيهم، فتبكي عيونهم، وتدمي قلوبهم، وتحسر نفوسهم، وهي طريق تقود
دوماً إلى النصر العزيز، والغلبة المظفرة، وتحقق الغايات واألهداف المرسومة، وتستعيد الحقوق وتعيـد              

  .األرض الضائعة
أما الشعب الفلسطيني في وطنه وفي الشتات، وفي المدن والمخيمات، وفي السجون والمعـتقالت، فهـو                
حائر وقلق، وخائفٌ ووجل، وال يعرف إلى أين تمضي به قيادته، وما القرار الذي ستتخذه، وما الـسبيل                  

 قرار، أو المـضي     الذي ستسلكه، فهو يرى أن السلطة الفلسطينية مرتبكة مترددة، وعاجزة عن اتخاذ أي            
في أي طريق، رغم تهديداتها المتكررة، فهي عاجزة عن اعتماد الطريق األممي لنيل االعتراف الـدولي                
بدولتها، إذ تهددها إسرائيل باجتياح مناطقها، وتلوح الواليات المتحدة األمريكية باستخدام حقها في مجلس              

الذهاب إلى األمـم المتحـدة بحرمانهـا مـن          األمن، وتهدد السلطة الفلسطينية في حال إصرارها على         
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المساعدات والمعونات، وأنها ستتوقف عن الضغط على الحكومة اإلسرائيلية لكبح جماحهـا العـسكري              
  .واعتداءاتها ضد مناطق السلطة الفلسطينية

                   وهو حائر أيضاً من برنامج رئيس حكومة رام اهللا الذي يبني أحالماً في الفـضاء، ويـزرع مؤسـسات
ها في السماء، ويضعها كلها رهينةً بيد إسرائيل، تعبث بها وفق مزاجها وأهواءها، تدمرها وقـت                جذور

تشاء، وتتركها حيناً عندما ترى أن الظرف السياسي اإلقليمي والدولي ال يسمح لها بتدميرها وتخريبهـا،                
لغرب، وعلى وعود   ويحار الشعب الفلسطيني كثيراً من رئيس حكومة رام اهللا الذي يراهن على أخالق ا             

اإلدارة األمريكية، واطمئنانه الساذج إلى اإللتزام اإلسرائيلي بالحفاظ على مؤسسات الدولة الفلـسطينية،             
في الوقت الذي يشجب فيه المقاومة، ويتنكر لالنتفاضة، ويرفض استخدام القوة لنيـل الحـق واسـتعادة                 

  .الكرامة
مة الفلسطينية، التي امتنعت أذرعها العسكرية عن القيام        وحيرة الشعب الفلسطيني تمتد إلى فصائل المقاو      

بعمليات عسكرية ضد أهداف إسرائيلية، واكتفت ببضع صواريخ تطلقها بين الحين واآلخـر رداً علـى                
                 صاروخية، تهدد باسـتخدامها فـي أي محاولـة االعتداءات اإلسرائيلية، أو تلويحاً بما تملك من قدرات

ان على قطاع غزة، ولكن فلسطين ليست غزة فقـط، وإنمـا هـي كـل األرض                 إسرائيلية جديدة للعدو  
الفلسطينية المحتلة، فإن كان الظرف اآلني في قطاع غزة يحول دون المقاومة منه وفيه، فإن االحـتالل                 
جاثم في كل مكانٍ في الضفة الغربية، وفي مدينة القدس بشطريها، وينبغي مقاومته ومواجهته بكل القـوة     

  .، مقاومةً بالسالح، أو انتفاضةً شعبية عارمة، تكون ثالثة تعم كل أرجاء الوطنالممكنة
  ٢٠/٤/٢٠١١، وكالة سما اإلخبارية

  
  وتستمر المأساة في الضفة الغربية  .٦٤

  ياسر الزعاترة
كل دعوات الحوار ودموع التماسيح التي تُذرف في رام اهللا على االنقسام الذي يهدد القـضية ويـسمح                  

ويد القدس وتصعيد االستيطان، كل ذلك لم يؤد إلى هدوء ولو نسبي في وتيرة القمع اليـومي                 لنتنياهو بته 
لـسنا  .  الذي يطال حركة حماس، وبدرجة أقل حركة الجهاد، مع كل ما يمت إلى فكر المقاومة بـصلة                

 بالطبع من أولئك الذي يعتبرون االنقسام معضلة المعضالت، فقد مّر زمن طويل كان كل شـيء خاللـه   
تحت سطوة السلطة، ولم يكن أحد ينبس ببنت شفة اعتراضا على ما تفعله، لكن ذلك لـم يـؤد إال إلـى                      
المزيد من سعار االستيطان والتهويد، كما لم يؤد إلى الضغط على الحكومات اإلسـرائيلية لكـي تقـدم                  

 وحتى نهاية   ٩٣ حدث ذلك أيام ياسر عرفات ما بين أعوام       .  للسلطة عرضا سياسيا يمكن التفكير بقبوله     
، تاريخ اندالع انتفاضة األقصى، وها نحن نكتشف من خالل وثائق المفاوضـات             ٢٠٠٠أيلول من العام    

، لكنها لـم    )ليفني/ أولمرت(أن السلطة الحالية قد قدمت عروضا مغرية للطرف اإلسرائيلي أيام حكومة            
، ويعلم الجميع أن مشكلة غزة لم       )تصاعد االستيطان على نحو غير مسبوق أيامها      (تؤد إلى تسوية تذكر     

  . تكن هي السبب بحال من األحوال
حكاية إنهاء االنقسام هي مجرد ذريعة يتهربون من خاللها من استحقاق فشل المفاوضـات واسـتمرار                
االستيطان والتهويد، والسبب أنهم ال يريدون االعتراف بأن االستمرار في السياسة الراهنـة لـيس مـن                 

تجري صياغتها بتنفيذ سالم فياض وبرعاية الجنـرال        » مؤقتة«النزاع من خالل دولة     ورائه سوى تأبيد    
  . ، خليفة الجنرال دايتون»مايكل مولر«

لننس المقاومة المسلحة، ونتحدث فقط عن المقاومة الـسلمية         (هم بالطبع يدركون أن البديل هو المقاومة        
، وألنهم ال يريدون شـيئا كهـذا        )في كل مكان  الشاملة التي تعني االشتباك مع حواجز وجنود االحتالل         

، وقبل  )اكتملت برأيهم في انتظار إعالن الدولة     (التي يتحدثون عنها    » مسيرة بناء المؤسسات  «خوفا على   
ذلك إدراكا منهم لحقيقة الكلفة التي ينبغي أن يدفعوها كقادة في حال ساندوا قرارا من هذا النوع، سـواًء                   
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ألنهم يدركون  . يد األبناء واألقارب الذين ستتضرر أعمالهم وشركاتهم      على صعيد شخصي، أم على صع     
ذلك، فإن الخيار المفضل هو وضع كافة الحواجز الممكنة أمام مبادرة الجماهير نحو مسار من هذا النوع                 

  . كما فعلت في انتفاضة األقصى، وهي خطوة ستلتحق بها الفصائل وتضمن استمرارها
نوع يصل القوم الليل بالنهار من أجل ضرب عناصر التحدي والمقاومة فـي             لمواجهة احتمال من هذا ال    

الشعب الفلسطيني، بدًءا من المساجد التي ينبغي عليها أن توقف التحريض ضد االحتالل، وتصادر تبعـا                
لذلك ويعيّن خطباؤها من اللون المساند للتوجهات القائمة، وحتى الجامعات التي تحتضن األجيال األكثـر               

لية لالنخراط في برنامج المقاومة، والتي تجري السيطرة عليها من قبل دوائر األمن ومرتزقة الطلبـة                قاب
وقد تابعنا كيف تجاوزت نسبة المقاطعة في عـدد         . الذين يجدون في االلتحاق بحركة فتح وسيلة للتكسب       

 المئة جامعـة بيـر       في ٥٦ في المئة في جامعة الخليل،       ٥٤(من انتخابات الجامعات الخمسين في المئة       
، وحدث ذلك بسبب دعوة حماس للمقاطعة، مع العلم أن نتائج شـبيبة             ) في المئة جامعة القدس    ٦٣زيت،  

فتح قد تراجعت بشكل ملحوظ، في حين تقدمت قوى اليسار، ما يعني أن الذين شاركوا كان بعضهم يفعل                  
 في المئـة    ٢٨ة في بير زيت و     في المئ  ٢٤ذلك فقط من أجل انتخاب آخرين غير فتح التي حصلت على            

 ٤٤ شخصا من بيـنهم  ٧٠لم تتوقف أدوات القمع بكل صورها، ففي شهر آذار وحده اعتقل         .  في الخليل 
الحظ التبادلية بـين    ( من الذين أفرج عنهم من سجون السلطة         ٥٢أسيرا محررا، وقام االحتالل باعتقال      

عـدد  (سرى، فضال عن التعذيب في السجون       وتواصلت االستدعاءات لزوجات المعتقلين واأل    ). الطرفين
  ).  أسير محرر٣٠٠، منهم ٤٢٠المعتقلين الحالي 

هكذا يعمل بالقوم بجد وإخالص من أجل أن يحولوا بين الشعب الفلسطيني وبين أن ينتفض فـي وجـه                   
حـتالل  جالده، وفي وجه االستيطان والتهويد، مع العلم أن إشغال الناس بالمال واألعمال والتعاون مع اال           
الدولـة  / هو جزء ال يتجزأ من مخطط إعادة تشكيل الوعي وشطب روح المقاومة وتثبيت واقع الـسلطة               

الذي يرعاه األمريكان واإلسرائيليون، بينما يقدمه أولئك بثوب وطني قد يمر على البسطاء، بينما يروجه               
  .المنتفعون وهم يعرفون حقيقته تمام المعرفة

  ٢١/٤/٢٠١١، الدستور، عمان
  
  " اإلسرائيلية"ثورة مصر والعربدة  .٦٥

  يوسف مكي
وقد هزته هذه المفاجـأة مـن       . فاجأت ثورة مصر، الكيان الصهيوني الغاصب، كما فاجأت العالم بأسره           

لقد تكشف عجزه وعدم قدرته على فعل أي شيء إلنقـاذ نظـام          . األعماق، وجعلته مرتبكاً وقلقاً وحائراً      
  .ق معه ألكثر من ثالثة عقودالرئيس مبارك، الذي تحالف ونس

لقد أدرك الكيان الصهيوني مبكراً أن تأثيرات هذه الثورة، لن تكون قاسية علـى أي طـرف أو نظـام                    
فقد سعى الكيان الصهيوني لما يقرب مـن        . سياسي آخر، بقدر قسوتها عليه وعلى مشاريعه االستيطانية         
اسي عربي، تضمن االعتـراف بمـشروعية       الثالثة عقود، لضمان الوصول إلى تسوية مع أي نظام سي         

وكانـت زيـارة الـرئيس      . ومن أجل ذلك خاض حروباً عديدة مع العرب         . اغتصابه ألرض فلسطين    
، هي الجائزة الكبرى على طريـق       “إسرائيل“السادات إلى القدس، وتوقيع اتفاقية كامب ديفيد بين مصر و         

  . األمر الواقعاعتراف النظام العربي الرسمي بالكيان، وقبوله بسياسة
من االستفراد ببقيـة    “ إسرائيل”ليس ذلك فحسب، فقد حققت هذه االتفاقية تحييد الجبهة المصرية، ومكنت            

دول المواجهة، ومحاولة إخضاعها لسياساتها، كما مكنتها من العربدة، في عدد من البلدان العربية، التي               
وأتاحت لها استباحة أول عاصـمة      . نس  ليست على تماس مباشر مع حدود فلسطين، شملت العراق وتو         

  .١٩٨٢عربية، بيروت في غزو لبنان عام 
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من هنا يمكننا فهم حالة االرتباك والذعر التي يمر بها الكيان الغاصب، في هذه المرحلة، خاصـة بعـد                   
ر، من مـص  “ اإلسرائيلي”بالقاهرة، المطالبة بطرد السفير     “ اإلسرائيلية”التظاهرات األخيرة أمام السفارة     

  .وإلغاء اتفاقية كامب ديفيد
إن حالة االرتباك وفقدان التوازن التي تمر بها حكومة نتنياهو جراء التحوالت الـسياسية الكبـرى فـي                  
مصر، وعدد آخر من البلدان العربية، قد جعلت هذه الحكومة تحاول تثبيت أقدامها، والتحـرك سـريعاً                 

وهكذا شـهدنا تـصعيداً ملحوظـاً لآللـة         .  والعنف   الستكمال مشاريعها، وممارسة المزيد من اإلرهاب     
  .اإلعالمية والسياسية والحربية للممارسات اإلرهابية بحق العرب والفلسطينيين“ اإلسرائيلية”

ففي األيام األخيرة، نجح الضغط الصهيوني على القاضي، الجنوب إفريقي، ريتشارد غولدستون في دفعه              
لقد  . ٢٠٠٩ ومطلع عام    ٢٠٠٨أثناء حرب غزة في نهاية عام       “ إسرائيل”للتراجع عن موقفه من جرائم      

ترأس القاضي غولدستون اللجنة الدولية التي حققت في الجرائم التي ارتكبها الصهاينة، أثنـاء عـدوانهم                
للقانون الدولي وارتكابهـا    “ إسرائيل”وانتهت تحقيقات اللجنة بالتأكيد على انتهاك       . الوحشي على القطاع    

وقد أشير إلى أن هذا التراجع قد جاء إثر ضغوط صهيونية مكثفة، وصلت             . ضد اإلنسانية   جرائم حرب   
حد منعه من حضور تعميد أبنائه في الكنيست اليهودي، وحرمانه من عقد أية لقاءات سياسـية ودينيـة                  

  .واجتماعية
مـع فحـوى    األمريكية، متناقـضاً    “ واشنطن بوست ”لقد جاء تراجع غولدستون في مقال نشره بصحيفة         

تقريره السابق، وزعم أنه لم يتمكن من اإلطالع بشكل كاف على تفاصيل مـا جـرى خـالل الحـرب                    
وذهب إلى  . للمدنيين لم يكن مقصوداً     “ اإلسرائيلي”وأكد أن استهداف الجيش     . على القطاع   “ اإلسرائيلية”

  .، أثناء تصديها للعدوان“لييناإلسرائي”أبعد من ذلك، فاتهم المقاومة الفلسطينية بتعمد إصابة المدنيين 
جاءت هذه الخطوة، بعد أسبوع من اجتماع مجلس األمم المتحدة لحقوق اإلنسان، الذي أصـدر أربعـة                 
قرارات تتصل بالصراع بين المقاومين الفلسطينيين والصهاينة، من بينها قرار يوصي بأن تقوم الجمعية              

ستون بدورتها القادمة، وإحالة التقرير إلى مجلس األمن        العامة لألمم المتحدة بإعادة النظر في تقرير غولد       
مـع دعـوات مجلـس حقـوق     “ إسرائيل”للنظر فيه واتخاذ اإلجراء المناسب بشأنه، وأدان عدم تجاوب     

  .اإلنسان والجمعية العامة بإجراء تحقيقات مستقلة مستوفية للمعايير الدولية
باما مـع الموقـف الـصهيوني، فقامـت وزراة          ومرة أخرى، تماهت إدارة الرئيس األمريكي باراك أو       

الخارجية األمريكية، بتوزيع نسخ من مقالة غولدستون على جميع السفارات المعتمدة لديها، ضمن حملة              
إعالمية ودبلوماسية تستهدف المس بصدقية التقرير، والتشكيك فيه، بما يؤثر في مواقف الدول المتـرددة               

وقد شجع ذلـك رئـيس الحكومـة        .  والهيئات الدولية ذات الصلة      عند نقاشه في مؤسسات األمم المتحدة     
، بنيامين نتنياهو ووزير خارجيته الصهيوني المتطرف ليبرمان، على المطالبة بعدم تـداول             “اإلسرائيلية”

  .“إلقائه في مزبلة التاريخ“تقرير غولدستون في المؤسسات الدولية، و
 تقرير غولدستون، مع تصعيد إرهابي بحـق الفلـسطينيين،        بحق“ اإلسرائيلية”تزامنت الحملة األمريكية      

، شملت التهديد بالحرمان من الجنسية عن أي فرد يناصر المقاومـة            “اإلسرائيلية”الذين يحملون الجنسية    
  .وتعد هذه سابقة ليس لها ما يماثلها في أي دولة أخرى. الفلسطينية 

ضفة الغربية، للناشطين الفلـسطينيين، ووسـط       يأتي ذلك وسط تصعيد واسع لعمليات المحاصرة بمدن ال        
ورفـض لالعتـراف بعروبـة    . جمود كامل لعملية التسوية، وعدم القبول بمعادلة األرض مقابل السالم      

  .القدس، وبحق الالجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم
ذلك بحركات المقاومة   وقد دفع   . في قطاع غزة، واصل الكيان الصهيوني اغتيال المقاومين الفلسطينيين          

الفلسطينية التخاذ قرار بكسر الهدنة التي استمرت ألكثر من عام، منذ انتهاء الحرب علـى غـزة، فـي            
لقد بدأ الفلسطينيون في التصدي للعدوان الصهيوني، ورفضوا معادلة القبول بالهدنـة            . ٢٠١٠مطلع عام   
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والفلسطينيين، في قطاع غـزة، فلـن       “ ييناإلسرائيل”وإذا ما تواصلت المواجهات بين      . من جانب واحد    
  .باجتياح جديد للقطاع“ إسرائيل”يكون من المستبعد أن تقوم 

بقصف سيارة في مدينة بور سودان، اسـتهدفت  “ إسرائيلية”في السودان، أعلنت الحكومة عن قيام طائرة     
فلـسطينيان يتـاجران    شخصين قيل إنهما من قادة حماس، وتم التراجع الحقاً عن ذلك، وأشير إلى أنهما               

بالسالح لمصلحة حركة حماس، لكن الحكومة السودانية نفت ذلك، وأكدت أنهما من السودان، لم تتكشف               
ما يهم في الخبر، ليس تفاصيل العمليـة        . حتى هذه اللحطة أسباب استهدافهما من قبل الكيان الصهيوني          
اً على سيادة بلد مستقل، وارتكاب جريمـة        ذاتها، ولكن طبيعتها، من حيث كونها استباحة واعتداًء صارخ        

  .إرهابية يعاقب عليها القانون الدولي
ليقدموا على ارتكاب هذه الجريمة البشعة، لوال قنـاعتهم بقـدرتهم علـى             “ إسرائيل”بالتأكيد لم يكن قادة     

لولتها دون  اإلفالت من العقاب، نتيجة لالنحياز الفاضح والمستمر لإلدارات األمريكية المتعاقبة لهم، وحي           
تمكن مجلس األمن الدولي، والهيئات الدولية األخرى، من تبني أية إدانـة أو عقوبـة تجـاه عربـدتهم                   

  .وجرائمهم ونهجهم اإلرهابي
ال يبدو في األفق القريب أننا أمام حالة استرخاء وتوجه حقيقي للسالم بين الفلسطينيين والـصهاينة، بـل         

ة المصرية بتبعات المرحلة االنتقالية، وتكريس جهودهـا للـشأن          إن انشغال القياد  . العكس هو الصحيح    
يترافق ذلك أيضاً مع اهتمام مصري باألمن المائي، ومحاولة إيجـاد تـسوية مـع الحكومـة                 . الداخلي  

. األثيوبية، لضمان أن ال يؤثر بناء السدود الجديدة في إثيوبيا على تدفق مياه النيل لألراضي المـصرية                  
ا يجري على حدود مصر الغربية، في ليبيا من صراع بين قوات العقيد وقوات الثوار،               يضاف إلى ذلك م   

سوف يستثمره الصهاينة، لتحقيق المزيد من المكاسب، قبل أن تنقلب الطاولة بالكامل، وتنتصر مـشاريع               
  .الممانعة، ويعود لمصر حضورها على الساحة العربية

وريا، وانشغال الحكومة السورية بما يجري فـي درعـا          أيضاً تطور األحداث في س    “ إسرائيل”وتستغل  
وعدد آخر من المدن السورية، وأيضاً انشغال النظام العربي الرسمي بما يجري في اليمن وليبيا وتونس                

إن ذلك يستدعي   . وبلدان عربية أخرى، لتواصل نهجها التعسفي االستيطاني، وقضم الحقوق الفلسطينية           
واقع الراهن، وإعادة الروح للعمل العربي المشترك، لتعطيل المـشاريع          دون شك، سرعة الخروج من ال     

  .االستيطانية الصهيونية، والحيلولة دون تذويب البقية الباقية من الحقوق الفلسطينية
  ٢١/٤/٢٠١١، الخليج، الشارقة

  
  حل ممكن للوضع في الجنوب .٦٦

  يوسي بيلين
م السبت أن يغطي ايضا على حقيقة ان جولـة          ال يستطيع صاروخ الغراد الذي ُأطلق على أسدود في يو         

اخرى من المحادثات غير المباشرة مع حماس انتهت الى اتفاق شفهي في شأن سلـسلة مـن الخطـوط                   
إن قذائف الرجم التـي ال تـسبب        . الحمراء، فال قذائف صاروخية وال هجمات جوية وال عمليات اغتيال         

  .غزة، حتى اشتعال الوضع القادمقتال سيرد عليها باصابات غير قاسية ألهداف في 
فليبرمان يريد القـضاء علـى حمـاس        . ومن جهة ثانية الجميع ينتقدون    .  هناك تنفس صعداء من جهة    

وآخرون يريدون عملية رادعة والذي في يديه القدرة على الحسم كما يحدث على نحو عام أشـد حـذرا                   
  .التوإن كان يعلم ان الحل الحالي هو خرقة مؤقتة في أحسن الحا

تمت في السنين األخيرة اخطاء غيـر       .  ماذا يمكن أن نفعل عدا تحقيق أحالم وزير الخارجية؟ غير قليل          
قليلة ولم يعد من الممكن تصحيح بعضها لكن ليس من غير الممكن مضاءلة االضرار واالفـضاء الـى                  

  .اتجاه مختلف
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يئيل شـارون، للموافقـة علـى        كان خطأ من قبل ادارة بوش أن تضغط على رئيس الحكومة آنذاك، ار            
 لم تكن منظمة    ١٩٩٥ف في   .ت.فبحسب االتفاق البيني مع م    . ٢٠٠٦مشاركة حماس في االنتخابات في      

كان بوش في   . حماس التي تحرض على استعمال االرهاب تستطيع المشاركة في االنتخابات الديمقراطية          
. أن مشاركة حماس هي أمر ديمقراطـي      حملة من اجل تشجيع الديمقراطية في العالم وكان على ثقة من            

وهكـذا  . إن شارون الذي لم يؤمن بوجود فرق حقيقي بين فتح وحماس لم يناضل االمـالء االمريكـي                
حصلنا على حماس باعتبارها العبة شرعية في النظام الفلسطيني، وهكذا عّرضنا أنفسنا لدعاوى علينـا               

  .ة مشتركة بين حماس وفتحعندما لم تكن حكومة اسرائيل مستعدة لالعتراف بحكوم
وبلغت المجابهة بين حماس    .  كان الوضع الذي نشأ غير متوقع بقدر كبير فقد انحلت الحكومة المشتركة           

 عندما سيطرت حماس على غزة واستعملت العنف الشديد الموجه على           ٢٠٠٧وفتح الذروة في حزيران     
حين وكأنها مستعدة للسكن في غـزة       وهي تتصرف منذ ذلك ال    . كبار مسؤولي فتح وطردت كثيرين منهم     

وحدها سنين كثيرة اخرى، وتعارض اجراء انتخابات اخرى وال تعترف بقيادة الـسلطة وتتغلـب علـى      
أصبحت حماس حقيقة سلطوية في غـزة       . القيود التي فرضتها اسرائيل على غزة بواسطة مئات األنفاق        
ن لم تكـن سـيطرتها علـى العـصابات        حتى وإن كانت منقسمة بين قيادة سياسية واخرى عسكرية، وإ         

  .االسالمية المسلحة المتطرفة كاملة ايضا
 السبيل المعقولة اليوم لعالج الوضع الذي حدث، سوى احراز هدن مؤقتة، هي محاولة التوصـل الـى                 

ليس الحديث عن تفاوض سياسي بل عن جهد للتوصل الى حياة معقولة، غزة             . تفاهمات أوسع مع حماس   
من المؤكد ان اسرائيل تستطيع أن تزيل الحصار عن غزة أو          . ئيل الى أن تتغير الظروف    الى جانب اسرا  

ما بقي منه، وأن تعترف بحكومة مشتركة بين حماس وفتح بشرط ان تلتزم االمتناع عن العنف الموجـه                  
 على اسرائيل وأن تبدأ من جديد تفاوضا في اطالق سراح جلعاد عن نّية التوصل الى اتفاق على أكثـر                  

  .القضايا المختلف فيها صعوبة وهي المكان الذي سيطلق اليه فريق من األسرى
 ليس يجب على اسرائيل ان تتنازل عن ارض، وليس يجب عليها التخلي عن مباديء وال اجراء تفاوض                 

كل ما يجب عليها فعله ان تعترف بالواقع الذي نشأ وأن تالئم سياستها للواقع إال اذا                . سياسي مع حماس  
وهذا اجراء تُعنى به السلطة ايضا، وقـد        . ين ان حماس غير مستعدة للوفاء بنصيبها من هذه التفاهمات         تب

  .يجعل الهدنة الجديدة أطول ويمكّن من المستقبل من انشاء عنوان فلسطيني واحد بالنسبة الينا
  "سرائيل اليومإ"
  ٢٠/٤/٢٠١١، وكالة سما اإلخبارية

  
  شاهداً.. عورتا: يكون مشتبهاً به ينتقمون من الفلسطيني قبل أن  .٦٧

  عميره هاس
ال يحتاج مشروع االستيطان اإلسرائيلي إلى قتل عائالت يهودية من أجل سـلب الفلـسطينيين أرضـهم                 
وتعريض مستقبل الشعبين للخطر في هذه األرض الواحدة، لكن عندما يقع قتل كهذا بيديه فانـه يعـرف                  

" أشـرار "يدة وبؤراً استيطانية، وسلـسلة مـصطلحات مثـل    أحياء جد : كيف يستخلص منه القدر األكبر    
  ".عمليق"و

إن تاريخ استيطان البيض في بلدان ليست لهم مليء بأعمال قتل مقززة نفذها أفراد مـن بـين شـعوب                    
. ولم تمنع شعوب أبناء البالد بذلك سلبها المنهجي والقـضاء عليهـا تقريبـا             . المولّدين أو العبيد األفارقة   

لقتل هي التي أفضت إلى نهاية العبودية أو نهاية الفصل العنصري، وإن قبح أعمال القتـل                ليست أعمال ا  
  . الحق في الوجود– أو كل استعمار آخر –في الجزائر لم يمنح االستعمار الفرنسي 

. ربط البيض في الوقت المناسب أعمال القتل بطبيعة المتوحشين، وقسوتهم الفطرية، وعنصرهم الـدون             
لمناسب بدت السيطرة واالستعباد الفتاك على أنهما رسالة إلهية وبطولة وحفاظ على القانون             وفي الوقت ا  
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والنظام، واليوم بعد عشرات السنين ومئات السنين يعترف كثيرون بالقسوة التي ميزت اسـتيطان آبـاء                
  .آبائهم

واليـوم ينبغـي أن     . أما نحن فيهمنا اليـوم    .  سنة ١٥٠سنترك للعالمين محاولة تخمين ماذا سيحدث بعد        
أفيحاي رونتـسكي، مـن مؤسـسي      ) احتياط(نتناول في جدية ما يقول الحاخام العسكري السابق، العميد          

إن قرية كهذه مثـل عورتـا       : "، حتى قبل نشر أسماء المشتبه بهم      "واهللا"ايتمار الذي قال في مقابلة لموقع       
يجب إحداث وضع يمنع فيه السكان      . قريةالتي خرج منها قتلة عائلة بوغل وعائلة شابو يجب أن تعاني ك           

يجب أال نـدعهم    . اجل، هذا عقاب جماعي   . أنفسهم أي واحد من هذه القرية من الخروج والمس باليهود         
  ".ينامون في الليل وأال ندعهم يخرجون للعمل وأال ندعهم يخرجون في سيارات، توجد طرق شتى

يتمار أو عن امتياز سلطات القانون والنظـام بعـدم          ال توجد كلمة واحدة عن القاتلين اللذين خرجا من ا         
حتى قبـل العثـور علـى       . العثور على قاتلي فالحين فلسطينيين ماتا بإطالق النار عليهما قرب ايتمار          

ففي لغة القانون اإلسرائيلي يجّرم الفلسطيني حتى قبل أن         . المشتبه بهم عاقب الجنود عورتا عقابا جماعيا      
مكّن أمر حظر نشر التحقيق في عملية القتل من أن نكتب ما فعل الجيش في القرية                لم ي . يكون مشتبها به  

لكن من الواضح انه من اجل الحصول على بصمات أصابع أو مورثـات جينيـة ال                . في الشهر األخير  
يحتاج إلى تكسير آالت غسل وثالجات وأجهزة تلفاز ودمى أو نثر أكياس أرز وسكر وإفراغ زجاجـات                 

  . األرضالزيت على
ألن يطيع زمالؤه السابقون من البسي البزات       . إن الحاخام العسكري السابق ال يكفيه ذلك، بل يطلب أكثر         

العسكرية؟ ألن يترجم طالبه الروحيون كالمه إلى فعل؟ ومن يحتج على ذلك فسيقولون إنه يسوغ ذبـح                 
  .األوالد

غير القتل على أيدي المستوطنين والسلطات      إن القرى الفلسطينية وكذلك المدن والبلدات تعاني حتى من          
يـسيطرون  . ينتقمون من الفلسطينيين ألن هذه أرضـهم      . اإلسرائيلية، تنكيل أفراد وتنكيال بنيويا سلطويا     

على غراس الزيتون والينابيع ويطردونهم من البيوت، ويحظرون الغرس والبناء، ويصادرون أراضـي             
ت، أما موارد المياه فاستولوا عليها منذ زمـن، وكـل ذلـك             بقوة أوامرهم ويهدمون ويطردون من البيو     

  .مغموس في حوض قرارات المحكمة
إن سلطات القانون والنظام عندنا ال تحمي القرى الفلسطينية من المشاغبين الذين يجبون ثمنا عـن هـدم                

 هـم   إن المـستوطنين  . فكيف نتوقع منها أن تحميها من منتقمين لمقتل عائلة بوغل         . كوخ غير مرخص  
مبعوثو الدولة، فكيف نتوقع من الدولة أن تمنعهم من االستمرار في فعل ما ُأرسلوا من اجله؟ وهو السلب                  

  .والتنكيل وإفساد مستقبلنا جميعاً
  "هآرتس"

  ٢١/٤/٢٠١١، األيام، رام اهللا
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