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  بأي وسيلة كانتى هنية يدعو الفصائل لتوظيف الطاقات لتحرير األسر .1
يل هنية، الفصائل إلى وضع الخطط دعا رئيس الحكومة الفلسطينية، إسماع: أدهم الشريف - غزة

والبرامج وتوظيف الطاقات البشرية والمادية من أجل تحرير األسرى القابعين خلف قضبان سجون 
  ".بأي وسيلة كانت"االحتالل 

تحرير "، أن 16/4/2012وأكد هنية خالل كلمة له في مستهل االجتماع األسبوعي للحكومة، االثنين 
  ". خالقي ال يجوز التفريط فيه في أي من األحوالوأوشرعي األسرى واجب وطني 

برص الصفوف في وجه إدارة سجون "وأوصى الحركة األسيرة على اختالف انتماءاتها وتوجهاتها، 
  ".االحتالل كي ال تنفذ إلى صفهم فتمزقه وتضعف من إرادته

 من قادة االحتالل كما نبه، هنية إلى أن رجال القانون يملكون أدوات الضغط ومالحقة مجرمي الحرب
  . أمام القضاء الدولي، منوهاً إلى أن ذلك يتطلب توظيف الطاقات العربية واإلسالمية

االحتالل يمارس أبشع جرائمه ضد أسرانا، وال بد من تضافر الجهود لفضحها في كل عواصم : "وقال
  ". العالم وأمام الشعوب المحبة للخير واإلنسانية والحرية

نيسان / الب هنية مع يوم األسير الفلسطيني الذي يصادف السابع عشر من ابريلوتتزامن دعوات ومط
وفية ألسرانا البواسل حتى ينالوا حريتهم، ويعيشوا حياة "وتعهد هنية بأنه تبقى الحكومة  .من كل عام

  ".وصون كرامة ذويهم... آمنة في وطن عزيز حر
فوف وتوحيد الكلمة في وجه االحتالل وأهاب بالشعب الفلسطيني في الداخل والشتات، برص الص

إنهاء كافة العالقات والتطبيع "كما ناشد العواصم العربية التي تحتضن سفراء يهود  .اإلسرائيلي المتجبر
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مع االحتالل، حتى ينال شعبنا حقوقه وأمله في الحرية والعودة واالستقالل، والعيش الكريم على كل 
  ".سيادة، وعاصمتها القدستراب وطنه، في دولة مستقلة كاملة ال

إن المصالحة واجب ال بد من العمل به على قاعدة "وفي ملف المصالحة الفلسطينية شدد هنية، على 
تفعيل المقاومة وإطالق الحرية لكل أبطالها، فهي التي أثبتت دون غيرها أنها الوسيلة الوحيدة التي 

  ".أرغمت العدو في إطالق سراح أسرانا
  16/4/2012 فلسطين أون الين،

  
  نأمل أن نبدأ بتنفيذ اتفاق المصالحة بعد انتهاء االنتخابات الداخلية لحماس: عباس .2

رجح الرئيس محمود عباس أن تشهد فترة  : عبد الرؤوف ارناؤوط:"األيام"موفد  - )سريالنكا(كولومبو
 وفد فلسطيني، مساء مع الجانبين اإلسرائيلي واألميركي تبدأ بقيام" أخذ ورد"الشهرين القادمين عملية 

اليوم، بتسليم رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو رسالة من الرئيس عباس قال انه سيؤكد فيها 
  ".هذا الوضع القائم ال يمكن احتماله وال يمكن أن نقبل به إلى األبد"على أن 

االنتخابات المرتقبة في أما على صعيد المصالحة الداخلية فقد أعرب الرئيس عباس عن األمل بأن تفتح 
لديهم "حركة حماس الباب أمام بدء تنفيذ االتفاق الذي تم التوصل إليه في العاصمة القطرية الدوحة وقال 

انتخابات داخلية لمجلس الشورى والمكتب السياسي والى أن تنتهي تلك االنتخابات فإننا نأمل أن تعود إلى 
  ".تطبيق االتفاق

ألميركيين في الصورة وهم ضد ان نذهب الى األمم المتحدة ولكن هناك ا"وأوضح الرئيس عباس ان 
قالوا انه إذا لم يحدث تقدم في ) االميركيون(هم "وقال " حواراًَ معمقاً بيننا وبينهم وان كنا مختلفين

المفاوضات مع االسرائيليين فانهم سيقدمون مقترحات من جانبهم، وفي الشهرين المقبلين ستكون هناك 
ة أخذ ورد مع الجانب االسرائيلي والجانب االميركي ألن اميركا ال تريد أي خطوات حتى ما بعد عملي

  ".االنتخابات األميركية
الباب أمام بدء تنفيذ االتفاق ) حماس(وأعرب الرئيس عن األمل بأن تفتح االنتخابات المرتقبة في حركة 

ان ما وقعه معنا خالد مشعل نحن ملتزمون به بالنسبة لنا ف:  وأضاف،الذي تم التوصل اليه في الدوحة
وفي الحقيقة وللصراحة فان مشعل ملتزم ولم يغير موقفه وننتظر ان تنتهي االنتخابات ونبدأ بتنفيذ 

 250المصالحة، فإذا ما أكملت لجنة االنتخابات المركزية الفلسطينية عملها في غزة حيث لدينا حوالي 
ن لهم حق انتخاب وال يمكننا ان نجري انتخابات وان نحرمهم من ألفاً غير مسجلين يستحقون ان يكو

حقهم هذا وإذا ما حصل ذلك فإننا سنشكل حكومة مستقلين ونبدأ مباشرة باإلعداد لالنتخابات والذي ينجح 
  .في االنتخابات يحكم

رأينا إطالقاً نحن ال نتدخل في الشؤون العربية وال نقول : أما فيما يخص الربيع العربي فقد قال الرئيس
  ".بما يجري في العالم العربي وإنما نقول إن الشعوب العربية حرة بما تختار وال نقول أكثر من هذا

  17/4/2012األيام، رام اهللا، 
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  الدولي بالقانون "إسرائيل" لوضع حد الستهتار الدوليفياض يدعو المجتمع  .3
زراء الفلسطينى، المجتمع الدولى لتحمل دعا الدكتور سالم فياض رئيس الو: )أ ش أ( -رام اهللا 

مسئولياته ووضع حد الستهتار إسرائيل بقواعد القانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية، وخاصة فيما 
  .يتعلق بالوضع المائى فى األراضى الفلسطينية

ن، فهذا نحن مصممون على القيام بكل ما نستطيع لتوفير مياه الشرب لكل مواطن فى فلسطي"وقال فياض 
  ".حق له، وواجب علينا فى كل األحوال

فى األغوار اليوم أن األغوار ) أول سد مائى فى فلسطين(وشدد فياض فى كلمته خالل افتتاح سد العوجا 
هى جزء ال يتجزأ من األرض الفلسطينية المحتلة وهى تشكل المجال الحيوى لدولة فلسطين المستقلة، 

كافة اإلجراءات اإلسرائيلية التى تهدف لجعلها بيئة طاردة للوجود "ل وليست لإليجار أو المقايضة، وقا
  ".الفلسطينى، لن تنال من عزيمة الشعب الفلسطينى وإصراره على الصمود والثبات على أرضه

لن تكون هناك دولة ما لم تكن األغوار جزءا ال يتجزأ منها، كما لن تكون هناك دولة دون قطاع "وقال 
قية عاصمة لها، وإن السلطة الوطنية مصممة على تقديم كافة أشكال الدعم الالزم غزة، والقدس الشر

لتعزيز صمود المواطنين الفلسطينيين، وخاصة فى القدس الشرقية واألغوار وكافة المناطق المتضررة 
  ".والمهددة من الجدار واالستيطان

 ظل نظام التحكم والسيطرة ، خاصة فى)ج(وشدد على إصرار السلطة الوطنية على تنمية المناطق 
التعسفى الذى يمارسه االحتالل اإلسرائيلى، والهادف إلى تضييق سبل الحياة على الفلسطينيين، وجعلها 
بيئة طاردة للوجود الفلسطينى فى تلك المناطق، والتى تستهدف فى جزء أساسى منها على االستخدام 

  .األمثل للموارد، وخاصة مواردنا المائية
  16/4/2012ابع، مصر، اليوم الس

  
  قضية األسرى إحدى أهم نقاط رسالة الرئيس عباس إلى نتنياهو: عريقات .4

 صائب عريقات، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن قضية اإلفراج عن .دقال : أريحا
لقدس الشرقية ، ووقف االستيطان بما يشمل ا1967األسرى، إضافة إلى قبول مبدأ الدولتين على حدود 

المحتلة، إحدى أهم النقاط الواردة في الرسالة التي سيبعثها الرئيس محمود عباس، إلى رئيس الوزراء 
  .اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو

وشدد عريقات، في بيان صحافي، بعد لقائه مبعوث السكرتير العام لألمم المتحدة روبرت سيري، أمس، 
اسة رئيس الوزراء سالم فياض، مع نتنياهو، له هدف واحد يتمثل بنقل لقاء الوفد الفلسطيني برئ"على أن 

  ".رسالة الرئيس إليه
 –ال اللقاء وال الرسالة هدف بحد ذاتها، المهم هو ما بعد الرسالة، خاصة أن العالقات اإلسرائيلية : "وقال

  ".االتفاق عليهاالفلسطينية تحكمها التزامات ترتبت على الجانبين نتيجة التفاقات ومرجعيات تم 
  17/4/2012األيام، رام اهللا، 
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   الكونية في تعزيز الحق الفلسطينياإلرادة تشّن حرباً على "إسرائيل": عشراوي .5
 إسرائيلأن أكثر ما تخشاه " أمس أكدت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي :رام اهللا

زيز الحق الفلسطيني والتضامن الدولي ومواجهة العنف  البشرية في تعواإلرادةهو المقاومة الشعبية 
  ". والمسؤولية القيمية واألخالقيةاإلنسانيوالقمع واالنتهاك المباشر ألبسط قواعد التصرف 

 تشن حرباً على ذوي وإنما ال تحارب القانون الدولي والشرعية الدولية فحسب إسرائيلإن ": وقالت
بما تمثله من إرادة واعية ومواقف مبدئية والتي تشكل النقيض لكل ما الضمائر الحية والحركة التضامنية 

  ."اإلنسانيرمز له االحتالل من بطش واستعباد وتنكر لمبادئ حقوق 
 تعاظم المد إلىإننا ننظر بايجابية ": ووجهت عشراوي تحية تقدير وشكر للمتضامنين الدوليين، وقالت

رير مصيره، وهو دليل على انكشاف الوجه الحقيقي لالحتالل التضامني الدولي المؤيد لحق شعبنا في تق
، وتأكيد على نجاح الجهود السياسية والمقاومة الشعبية المتالحمة مع حركات التضامن الدولية اإلسرائيلي

  ."ضد ممارسات االحتالل
  17/4/2012الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
  عليها أن ترحلالقيادة الفلسطينية تستخف بنضال األسرى و: خريشة .6

قال النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور حسن خريشة، إن اللقاء المزمع : طولكرم
 وبين ورئيس الوزراء اإلسرائيلي ،بين رئيس حكومة رام اهللا الدكتور سالم فياض) 17/4(عقده الثالثاء 

تي لم تسفر عن شيء وإن حاولت السلطة يشكل مرة أخرى حالة عودة للمفاوضات ال"بنيامين نتنياهو، 
  ".الفلسطينية نفي ذلك

، أن قيام رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بتكليف "قدس برس"وأوضح خريشة في تصريحات لـ 
فياض برئاسة الوفد، يخالف تصريحات عباس بأن مهمة حكومة فياض ترتيب الوضع الداخلي، وأنه 

 والمفاوضات، وهذا التكليف يعني إعطاء دور لفياض في الموضوع ليس لها عالقة بالموضوع السياسي
  ".السياسي

ضم ياسر عبد ربه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس مبادرة "وأضاف أن 
وثيقة جنيف سيئة السمعة والصيت، واللقاء بين أبو مازن والرئيس اإلسرائيلي لهذه المبادرة يوسي بيلين 

ل أيام، يحمل في طياته مغزى جديد على اعتبار أن هذه الوثيقة تقزم الحقوق الفلسطينية وعلى رأسها قب
  ".حق العودة لالجئين الفلسطينيين

واستهجن خريشة مشاركة عريقات في الوفد، كونه قدم استقالته من دائرة شؤون المفاوضات، مضيفا أن 
تسليمها لـ نتنياهو، شكل من أشكال االستجداء لإلسرائيليين اللقاء والرسالة التي ينوي الوفد الفلسطيني 

  .للعودة للمفاوضات 
هذا األسلوب بات قديما وأصبحت "واستغرب خريشة لجوء القيادة الفلسطينية إلى أسلوب الرسائل، وقال 

  ".هناك وسائل حديثة، وكأن القيادة الفلسطينية تعيدنا إلى الوراء بعد أن أصبحت هي خارج الزمن
نتنياهو حدد "مشيرا إلى أن " لن تقدم شيئا سوى االستجداء"ورأى خريشة، أن رسالة عباس إلى نتنياهو  

  مواقفه قبل أن تصله رسالة عباس، حيث أكد على الءاته مجددا، فال عودة لالجئين  وال للقدس عاصمة 
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لمفاوضات فورا وبدون ، بل وطالب الجانب الفلسطيني بالعودة ل67لفلسطينية، وال عودة لحدود عام 
  ".شروط

  16/4/2012قدس برس،                                                                      
  

  صالح رأفت يهاجم النائب العام الفلسطيني ويتهمه بممارسة صالحياته بشكل تعسفي .7
رير الفلسطينية نائب األمين شن صالح رأفت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التح :وليد عوض -رام اهللا 

االثنين هجوما على النائب العام الفلسطيني احمد المغني، معتبرا انه يمارس صالحياته ' فدا'العام لحزب 
 15بشكل تعسفي من خالل احتجاز المدونين والصحافيين واخرهم المدون جمال أبو ريحان المحتجز منذ 

  .على حد قوله' بشكل يخالف القانون'يوما 
ف رأفت خالل مؤتمر صحافي عقده برام اهللا االثنين، ان الرئيس محمود عباس كان قد اصدر قرارا وكش

على موقع فيسبوك ) الشعب يريد انهاء الفساد(باالفراج عن المدون الناشط ابو ريحان الذي يدير صفحة 
  .'هذاحتى يومنا 'قبل سفره لجولة خارجية، مستدركا ان النائب العام لم ينفذ قرار عباس 

واضاف رأفت ان االتهامات الموجهة للناشط أبو ريحان بخصوص التهجم على عباس من خالل تلك 
الصفحة غير صحيحة، منوها الى ان الصفحة االلكترونية تعرضت الختراق قبل ايام من اعتقال الناشط 

  .ابو ريحان
إن احتجازه من قبل النيابة لغاية اآلن لم يتم رفع شكوى من قبل أحد على أبو ريحان، و'وتابع رأفت 

  .'العامة يمثل تعديا على حريات التعبير للصحافيين والمدونين على شبكات التواصل االجتماعي
في تقرير نشر االثنين بأن النيابة العامة ال تقوم باحتجاز اي شخص ' القدس العربي'وكان المغني اكد لـ

 انه يطبق القانون وان واجبه حماية المواطنين من اال اذا كان هناك شكوى رسمية مقدمة لها، مشيرا الى
الذم والقدح والتشهير الذي يمارسه بعض المدونين على صفحاتهم، منوها الى ابو ريحان رفضت 

  .المحكمة اطالق سراحه بكفالة وليس النيابة العامة
 سينظم غدا هذا ودعا رأفت الصحافيين والمدونين والناشطين والحقوقيين الى المشاركة في اعتصام

االربعاء امام مكتب النائب العام في رام اهللا اذا لم يتم االفراج عن المدون ابو ريحان في موعد اقصاه 
  .اليوم الثالثاء

  17/4/2012القدس العربي، لندن، 
  

  تدعو ألوسع حملة تضامن مع األسرى" منظمة التحرير" .8
ى أوسع حملة تضامن وطنية ودولية إلسناد دعت منظمة التحرير الفلسطينية إل:  كفاح زبون- رام اهللا

األسرى في سجون االحتالل، لتحقيق مطالبهم اإلنسانية العادلة المتماهية مع القانون الدولي واإلنساني 
إن سياسة القمع واإلذالل ": وحيت المنظمة في بيان، األسرى وصمودهم، وقالت. واتفاقية جنيف الرابعة

حق األسرى لن تنال من عزيمتهم وصمودهم وإصرارهم على المضي التي تمارسها سلطات االحتالل ب
  ."في نضالهم من أجل انتزاع حقوقهم المشروعة في التعامل معهم وفق القانون الدولي واإلنساني

 180 أسير، بينهم 4600إن إسرائيل تمارس أبشع وأقسى أساليب االعتقال واإلهانة بحق ": وأضافت
عنوانا لالنتقام من الشعب الفلسطيني وإرادته في الحرية واالستقالل وإقامة  نساء، واتخذت منهم 6طفال و

  ."دولته المستقلة والقدس الشريف عاصمة أبدية لها
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وأكدت المنظمة أنه لن يكون سالم وال استقرار في المنطقة دون اإلفراج الكامل عن جميع األسرى في 
  .تحقيق أهدافهم اإلنسانية والقانونيةسجون االحتالل، داعية العالم للوقوف إلى جانبهم ل

  17/4/2012الشرق األوسط، لندن، 
  

  "فتح كل الخيارات لتحرير األسرى" فصائل المقاومة بـيطالب" المجلس التشريعي" .9
 فصائل "يوم األسير الفلسطيني"طالب المجلس التشريعي خالل جلسة أمس لمناسبة :  فتحي صباح-غزة 

ودعا الدول . "ات واتخاذ كل الوسائل لتحرير األسرى من سجون االحتاللفتح كل الخيار"المقاومة بـ 
رفع دعاوى لمقاضاة قادة إسرائيل «التي يسمح قانونها باختصاص القضاء الدولي الى المبادرة الى 

السياسيين والعسكريين على جرائمهم في حق األسرى الفلسطينيين والنواب المنتخبين في سجون 
 الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر اإلسالمي والبرلمانات العربية واألوروبية ومجلس كما دعا. "االحتالل

حقوق اإلنسان الدولي الى الدعوة إلى عقد جلسة خاصة لبحث قضية األسرى والنواب في سجون 
  .االحتالل

  17/4/2012الحياة، لندن، 
  

  ة المحتلةزيارة نجاد لجزيرة أبو موسى اإلماراتيالسلطة الفلسطينية تستنكر  .10
وصف الطيب عبد الرحيم أمين عام الرئاسة الفلسطينية، الدور اإليراني في المنطقة : )وام( -الرياض 

بأنه استفزازي، ويسعى إلى خلق المشاكل والمناخات التي تؤدي إلى توتير األوضاع في الساحة 
 عبد الرحيم في بيان وقال. الفلسطينية ومنطقة الخليج بشكل خاص، وفي المنطقة العربية بشكل عام

إن ما تقوم به إيران في الساحة الفلسطينية، يرمي إلى نسف كل المحاوالت الخيرة "صحفي أمس 
والمباركة التي تبذل إلنهاء االنقسام وتحقيق المصالحة، وما تقوم به إيران في منطقة الخليج ال يؤدي إال 

ة اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة، وزرع للمساس بالسيادة الوطنية لدول الخليج العربي، خاصة دول
  ". التناقضات بين الشعبين العربي واإليراني

إذا كنا قد رفضنا التدخل اإليراني في الشؤون الداخلية الفلسطينية لإلبقاء على االنقسام الذي ال "وأضاف 
ر العربية الثالث، ونستنكر يخدم إال مخططات االحتالل اإلسرائيلي، فإننا نعيد إدانتنا الحتالل إيران للجز

بشدة كل المحاوالت اإليرانية الستمرار احتالل تلك الجزر، والزيارة االستفزازية األخيرة للرئيس 
  ".1971اإليراني نجاد لجزيرة أبو موسى اإلماراتية المحتلة منذ عام 

  17/4/2012االتحاد، أبو ظبي، 
  

  سرىاألالمجلس الوطني الفلسطيني يؤكد وقوفه مع مطالب  .11
 مساندته ووقوفه إلى جانب مطالب ،أعلن المجلس الوطني الفلسطيني في بيان: كمال زكارنة -عمان 

األسرى وإضرابهم عن الطعام من اجل إنهاء سياسية العزل االنفرادي والتوقف عن سياسة التفتيش المذل 
االعتقال اإلداري ووقف لألسرى وذويهم والسماح ألهالي األسرى من قطاع غزة بزيارتهم وإنهاء سياسة 

االعتداءات واالقتحامات لغرف وأقسام األسرى وتحسين العالج الطبي لألسرى المرضى والسماح 
  .بالتعليم وإدخال الكتب والصحف والمجاالت ووقف العقوبات الفردية والجماعية بحق األسرى

  17/4/2012الدستور، عمان، 
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  طار الرسمي والجامع لالجئين في الوطن والشتاتدائرة شؤون الالجئين بالمنظمة هي اإل: األغا .12

زكريا األغا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رئيس دائرة شؤون الالجئين ظهر .  التقى د:غزة
  .عصام عدوان. أمس في مكتبه بمدينة غزة بوفد دائرة شؤون الالجئين في حماس برئاسة د

 المخيمات، واألزمة المالية التي تعاني منها االونروا وبحث اللقاء أوضاع الالجئين الفلسطينيين في
وسياسة تقليص خدماتها المقدمة لالجئين الفلسطينيين، كما بحث اللقاء آليات لتعزيز التنسيق بما يخدم 

  .قضية الالجئين ومتابعة قضاياهم
ير هي الدائرة األغا بالوفد الزائر مؤكداً لهم على أن دائرة شؤون الالجئين بمنظمة التحر. ورحب د

الرسمية التي تتابع قضية الالجئين في كافة المحافل الدولية والعربية ومع األونروا والدول العربية 
  .المضيفة وهي اإلطار الجامع والموحد لالجئين الفلسطينيين في الوطن والشتات

 الفصائل والقوى وأوضح أن دائرة شؤون الالجئين بمنظمة التحرير ليست جسماً مغلقاً بل هي تضم كافة
  .الوطنية وهي مفتوحة للجميع لمن أراد العمل تحت مظلتها

وأضاف أنه من حق كل فصيل أو حركة أن ينشئ دائرة لالجئين تتابع قضايا الالجئين وتساهم في حل 
مشاكلهم وتخفيف معاناتهم مشيراً إلى ان حركة فتح أقامت مفوضية لمتابعة قضية الالجئين وكذلك كافة 

ل المنضوية تحت مظلة منظمة التحرير أقامت دوائر لديها لمتابعة شؤون الالجئين الفلسطينيين الفصائ
وهذا أمر ننظر إليه بإيجابية وال ننظر إلى هذه الدوائر بأنها بديل لدائرة شؤون الالجئين بالمنظمة بل 

  .داعمة ومساندة لها ألنها تصب في حماية حق العودة وخدمة الالجئين الفلسطينيين
  17/4/2012الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
   المشتركةاألهداف يؤكدان استدامة التعاون بما يخدم واألردنيوزيرا الداخلية الفلسطيني  .13

سعيد ابو علي واألردني محمد الرعود على .  اكد وزير الداخلية الفلسطيني د: الحياة الجديدة-رام اهللا 
جاء ذلك في البيان الختامي .  والقيم المشتركةواألهدافالح استدامة التعاون والتنسيق بما يخدم المص

 الفلسطينية لألراضي  األخير اجتماع الوزيرين وفي ختام زيارة رسمية قام بهاأعقابالذي صدر في 
  .المحتلة بدأت في الرابع عشر من الشهر الجاري

ت مجموعة من القضايا في وعقد الجانبان سلسلة من االجتماعات التي ناقش: جاء في البيان المشتركو
نطاق اختصاص الوزارتين بالمجالين األمني والمدني ذات االهتمام المشترك، كما بحثا سبل تعزيز 
التعاون والشراكة القائمة بين الجانبين وتأطيرها باتفاقيات ثنائية تعبر عن العالقات األخوية المتميزة 

  .وتطلعات القيادتين والشعبين الشقيقين
  17/4/2012ديدة، رام اهللا، الحياة الج

  
  "األردنيةالداخلية " يؤكد أهمية االستفادة من خبرات  في عمانالسفير الفلسطيني .14

إن زيارة وزير الداخلية محمد « قال السفير الفلسطيني في عمان عطا خيري : صالح العبادي- عمان
 الحكومة االردنية لالشقاء  الدعم الذي تقدمهإطارالرعود الى السلطة الوطنية الفلسطينية جاءت في 

  ."الفلسطينيين
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 عمل هذه الزيارة التي اختتمت ظهر اول من امس أجندة إن "الرأي" في تصريح خاص لـوأضاف
وبين أن الوزير  .تضمنت تناول مجاالت الدعم التي يمكن ان تقدمها وزارة الداخلية لنظيرتها الفلسطينية

  .يره، كما اشتملت الزيارة على لقاءات عملالرعود التقى رئيس الوزراء الفلسطيني ونظ
  17/4/2012الرأي، عمان، 

  
  أبو عرفةالوزير  طوطح و النائب محاكمة يؤّجلاالحتالل .15

أجلت محكمة االحتالل اإلسرائيلي أمس االثنين جلسة نطق بقرار محاكمة :  السبيل–الضفة الغربية 
  . أبو عرفةللنائب المقدسي المعتقل محمد طوطح والوزير السابق خالد

وقالت كتلة التغيير واإلصالح في بيان صحفي إن محكمة االحتالل في القدس أجلت إصدار قرار حول 
واستنكرت استمرار استهداف النواب  .اعتقال النائب طوطح والوزير أبو عرفة إلى الخميس المقبل

بو طير والنائب أحمد والوزراء وسياسة اإلبعاد عن مدينة القدس والتي طالت النائب األسير محمد أ
  .عطون

  17/4/2012السبيل، عمان، 
  

  أمن السلطة يقتحم منازل قيادات حماس جنوب الخليل": المركز الفلسطيني لإلعالم" .16
منازل قيادات في حركة حماس في مدينة دورا ) 4-16 (االثنيناقتحم أفراد أمن السلطة مساء : الخليل

  .ضهم طلبات استدعاء لمقراتهاجنوب الخليل وفتشتها وعبثت فيها وسلمت بع
ومركبات تابعة لما يسمى بجهاز " جيبات"إن خمسة " المركز الفلسطيني لإلعالم "وقال شهود عيان لـ

في دورا اقتحمت مناطق خرسا والعباهر واحنينة وحي ناقة نوح ومناطق أخرى وباشروا " األمن الوقائي"
 والشيخ فتحي عمرو والمحامي الشرعي أحمد بمداهمة واقتحام منازل كل من المهندس جاسر اقطيل

القيق والمربي ياسر عمرو وقام أفراد األمن بتفتيش األوراق الخاصة بهم والمكتبات المنزلية والبحث في 
  .الوثائق بشكل مفصل، وسلموا المهندس قطيل وعمرو طلبات مراجعة لهم

  16/4/2012المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  اإلسرائيلي يمنع بموجبه التوجه المباشر إلى االرتباط اً رسمياًميم تع يصدرمحافظ بيت لحم .17
أصدر محافظ بيت لحم الوزير عبد الفتاح حمايل تعميما يشمل كافة المؤسسات الرسمية : بيت لحم

واالهلية والخاصة واالفراد، يمنع بموجبه التوجه المباشر الى االرتباط االسرائيلي وااللتقاء به، مشيرا 
ي تواصل يتم مع الجانب االسرائيلي سيعتبر تواصال خارج القانون وسيعاقب كل من ال يلتزم الى ان ا
  .بالقانون

واشار المحافظ حمايل في التعميم الذي اصدره الى ان كافة المؤسسات الوطنية والجمعيات والهيئات 
هم الي امر او موافقة او المحلية واالفراد مطالبون بالتوجه الى االرتباط المدني الفلسطيني عند احتياج

  .عند وقوع اي حدث مهما كان، وانه ليس مسموحا التوجه المباشر الى الجانب االسرائيلي بشكل مباشر
  17/4/2012الحياة الجديدة، رام اهللا،                                                          
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   وجد اي جديد على صعيد المصالحةنتنياهو ملهاة وأالعيب وال ي-رسائل عباس: الزهار .18
أكد الدكتور محمود الزهار عضو المكتب السياسي لحركة حماس االثنـين فـي   : رام اهللا ـ وليد عوض 

ختام زيارته لمصر ولقاء المسؤولين هناك بأنه ال يوجد اي جديد على صعيد المصالحة، موضحا للقدس                
الصعبة الهالي قطاع غزة في ظـل الحـصار         العربي بان زياته تركزت على بحث االوضاع المعيشية         

االسرائيلي، والنقص الحاد في االدوية والسوالر الصناعي لتشغيل محطة توليد الكهرباء بقطاع غزة الذي              
  .يعاني من ازمة انقطاع الكهرباء

وأكد الزهار للقدس العربي االثنين في اتصال هاتفي قبل مغادرته القاهرة عائدا لغزة وفق ما أكـد بـان                   
ملف المصالحة لم يبحث في زيارته لمصر، كون أن المطلوب هو تنفيذ بنود ذلك االتفاق فقط، موضـحا                  
بأن المصالحة تحتاج لفترة من الزمن حتى يتم تحقيقها من خالل قدوم اطراف جديدة تستطيع ان تضغط                 

  .باتجاه تحقيق ذلك الهدف
  :وجاءت أقوال الزهار في الحوار التالي

الزهار أنت االن في مصر، على ماذا تركزت زيـارتكم الحاليـة للقـاهرة ولقـاؤكم     الدكتور محمود  -
  المسؤولين هناك؟

 وتركزت الزيارة الحالية على هموم المجتمع - الليلة الماضية -اوال انتهت الزيارة وانا سأعود الليلة  -
  .صة ما يعانيه قطاع غزةالفلسطيني عموما ، ولكن الهم االساسي فيها كان الشأن الفلسطيني الداخلي خا

  وماذا عن ملف المصالحة الفلسطينية الذي ذكر بأن الهدف من زيارتكم بحثه مع المصريين؟ -
ال يوجد اي جديد على هذا الصعيد ، فالمطلوب تنفيذ ما تم االتفاق عليه، الن ملف المـصالحة فقـط    -

بالتالي لـم يـتم التطـرق الـى هـذا           يحتاج لتطبيق ما تم االتفاق عليه، وحتى اآلن ليس هناك جديد، و           
  .الموضوع

دكتور محمود من المنتظر ان تسلم القيادة الفلسطينية رسالتها لرئيس الـوزراء االسـرائيلي بنيـامين     -
  كيف تنظر حركة حماس لهذه الرسالة؟. نتنياهو من خالل رئيس الوزراء الدكتور سالم فياض

 نريدها في الحقيقة، الن الجانب الفلسطيني فـي الـضفة   انت تعرف باننا لم ندخل في هذه اللعبة، وال -
ما الذي يمكن ان يقال في رسالة سرية؟ ولمـاذا هـذه            . الغربية ال يقدم للجانب االسرائيلي اال التنازالت      

الرسائل السرية؟ هذه في الحقيقة احد االعيب السلطة الفلسيطينية في رام اهللا التي تريد ان تـشغل فيهـا                   
ي بقضايا ليست لها قيمة، ولتظهر وكأنها تتحرك باتجاه القضية وانها تبذل جهـودا مـن                الشعب الفلسطين 

اجل تحقيق بعض التقدم، ولكن كما تعلم فان االمور مغلقة تماما وهذه الرسائل ما هي اال ملهاة تلقى في                   
ع وجه الشعب الفلسطيني، واذا انت قمت باي نوع من البحث والتقصي والمتابعـة لـرد فعـل الـشار                  

  .الفلسطيني ستجده غير مهتم بها
بعيدا عن رسالة الرئيس محمود عباس التي ستسلم لنتنياهو وتوضح وجهة النظر الفلسطينية في عملية  -

السالم والدور االسرائيلي في افشالها ، هناك تعديل حكومة مرتقب على حكومة الدكتور سالم فياض في                
   التعديل المرتقب وانعكاسه على تنفيذ اتفاق المصالحة؟الضفة الغربية كيف تنظر حركة حماس الى هذا

اوال موقفنا من هذه الحكومة بانها حكومة غير شرعية، هذه الحكومة ليس لهـا ثقـة مـن المجلـس      -
 -التشريعي او حتى موافقة ، وهي تمثل توجهات مخالفة تماما للتوجهات الفلسطينية، فيعدلها ـ عبـاس   

بداية معوجة، وبالتالي اهتماماتنا بها فقط من باب مدى زيادة تأثيرها السلبي            او ال يعدلها هي اصال من ال      
اما انعكاسها على المصالحة، فالمصالحة كما تعرف ال جديـد          . على المجتمع الفلسطيني بالضفة الغربية    
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عليها، فتح تريد من المصالحة فقط ان تستعيد سيطرتها على قطاع غزة مرة اخرى، وهذا الذي نـسمعه                  
ونحـن نقـول ان برنـامج     . ط، في الوقت الذي ما زالت الحريات في الضفة الغربية مصادرة تمامـا            فق

 حتى تأتي اطراف جديدة تستطيع ان تضغط في اتجاه تحقيـق            - من الزمن  -المصالحة يحتاج الى فترة     
  .هذا الهدف

ح وحمـاس  هل افهم من حديثك بانه ال يوجد اي شيء جديد على صعيد المصالحة بين حركتـي فـت   -
  الستعادة الوحدة بين الضفة الغربية وقطاع غزة؟

 وتطبيق البنـود  -هذا الموضوع حتى اآلن ليس هناك اي جديد، فنحن نرغب بتحقيقها ـ المصالحة   -
فاذا تم توفير االجواء المناسبة الجراء كل بنود وتطبيق         . التي تم االتفاق عليها على مدار سنوات طويلة         

  .ة فاعتقد باننا سنكون اول من يباركها ويدفع باتجاههابنود اتفاق المصالح
ولكن الرئيس عباس يرفض تشكل الحكومة االنتقالية برئاسته وفق اعالن الدوحة بسبب منعكم لجنـة   -

لماذا حركتكم تمنع لجنة االنتخابات المركزيـة       . االنتخابات المركزية من تحديث سجل الناخبين في غزة       
   لتحديث سجل الناخبين؟من مباشرة عملها في غزة

هذه حجج، الذي يمنع تطبيق بنود المصالحة هو ان الحريات مصادرة تماما فـي الـضفة الغربيـة،     -
فاالعتقاالت والمتابعات ومصادرة اموال الشهداء والمعتقلين ما زالت مستمرة، حتى تتم مالحقة المفـرج              

الي هذا هو الذي يعطل المصالحة وليس عمل        عنهم من االسرى المحررين ومتابعة ابنائهم وبيوتهم، وبالت       
لجنة االنتخابات المركزية في غزة، اللجنة المركزية لالنتخابات، ماذا تريد ان تعمل؟ اذن ال توجد قوائم                

  .ترشيح وال امكانية حرية وال حركة باي اتجاه
تظـر تـشكيله   ولكن هناك مراهنة على ان انتخابات حماس الختيار مكتب سياسي جديد للحركة والمن -

  الشهر المقبل قد تدفع عجلة المصالحة، اين وصلت انتخابات حماس الداخلية؟
  .انتخابات الحركة اصال ال تجري بالعلن، وبالتالي هذا الموضوع ليس عندي اجابة عليه -

ولكن هناك مراهنة من حركة فتح بان المكتب السياسي الجديد لحماس سيجدد تنفيذ اتفاق المـصالحة   -
ن الدوحة القاضي بتشكيل حكومة برئاسة عباس لالعداد واجراء االنتخابات الرئاسية والتـشريعية             واعال

  النهاء االنقسام الفلسطيني؟
وكأنك تقول بان المكتب الحالي رافض اتفاق المصالحة، انا اقول بان اتفاق المصالحة مرهون بتهيئـة   -

.  وهل تلك االجواء سليمة لتنفيذ هـذه االتفاقيـة؟         هل تجري تهيئة االجواء بالضفة الغربية؟     . االجواء له 
بغض النظر عن من هو المكتب الذي سيديرها، انا اقول عنـدما تتـوفر االجـواء بالتأكيـد سـتجري                    

  .االنتخابات وينفذ اتفاق المصالحة
دكتور بعيدا عن المصالحة التي ما زالت متعثرة، اين وصلت اتصاالت حماس بشأن القيـادي فيهـا    -

  اللداوي الذي اختطف في سورية ليلة االحد على يد مجهولين؟مصطفى 
نحن نواصل المتابعة وتتم االتصاالت بكافة الجهات التي يمكن ان تقود الى معرفة من يقف خلف هذه  -

الجريمة، ولكن حتى االن لالسف الشديد لم تفد المعلومات الى اية نتيجة، وبالتالي تم االتصال في جهات                 
تصال ايضا مع بعض الفصائل الفلسطينية االخرى التي قد يكون عندها بعض المعلومـات              رسمية وتم اال  

 .لكن حتى اآلن لم تتم االشارة ال من قريب او من بعيد عن الجهة التي تقف خلف هذه الجريمة
  17/4/2012القدس العربي، لندن، 
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  لمعركة اإلضراب عن الطعام" وثيقة العهد والوفاء"األسرى يقرون  .19
التي تضمن لفصائل الحركة األسيرة ” وثيقة العهد والوفاء“ممثلو األسرى في سجن نفحة الصحراوي أقر 

وتحدد الوثيقة التي . المشاركة في اإلضراب عن الطعام الذي ينطلق اليوم في يوم األسير الفلسطيني
 والعقوبات  التابع لسجن نفحة، حقوق كل فصيل وواجباته5أعدتها اللجنة الوطنية لألسرة في قسم 

  .المترتبة عليه في حال خالف أي بند من بنود الوثيقة
، ”فتح“ من 2، ”حماس“ من 3وتحدد الوثيقة لجنة من تسعة أعضاء موكل إليها قيادة معركة اإلضراب ،

ويتعهد الموقعون على الوثيقة عدم التراجع عن معركة األمعاء الخاوية .  من اليسار 2 من الجهاد، و2
  .حد األدنى من األهداف قبل تحقيق ال

وتتضمن الوثيقة المطالب المرفوعة من جانب األسرى ومنها قضية المعزولين وزيارات أسرى غزة 
  .والممنوعين من أسرى الضفة وإنهاء التفتيش الليلي المذل لألسرى وذويهم 

فيتامينات وأكدت أن اإلضراب يكون عن كل شيء إال الماء والملح إذا توفرا، وأنه ممنوع تناول ال
والمحاليل والجلوكوز إال في حال الحصول على ورقة موقعة من جهة قانونية بأن الفيتامينات والمحلول 

  .ال تخدش اإلضراب، على أن يكون هذا بعد اليوم العشرين
  :الرسالةولالطالع على نص 

http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=476977  
  16/4/2012وكالة معاً االخبارية،

  
  وتصريحات فتح تخدم السجان" مفصلي"إضراب األسرى : حمداناسامة  .20

أن اإلضراب الذي سيخوضه األسرى " حماس"اعتبر اسامة حمدان مسؤول العالقات الخارجية في حركة 
، مؤكدا أن لجنة التنسيق العليا "إضراب مفصلي" يوم غد الثالثاء أنه الفلسطينيون في سجون االحتالل

لألسرى أجرت دراسة معمقة لبحث جدوى اإلضراب تبين لها أن الظرف السياسي المحلي والدولي 
واإلقليمي مناسب لتحقيق مطالب األسرى المتمثلة بوقف العزل وإنهائه ووقف التفتيش العاري والسماح 

  .بالزيارات
على فضائية القدس التصريحات والبيانات الصادرة عن ) 4-16(د حمدان في مقابلة اليوم اإلثنين وانتق

هناك تصريحات غير موفقة تخدم "، وقال إن "السجان الصهيوني"قيادة فتح واعتبر انها تصب في خدمة 
  ".سرىالسجان، وهناك من ال يريد أن يعكر مزاج  نتنياهو، واألصل هو حشد كل الجهود لدعم اال

رام اهللا عيسى قراقع ورئيس نادي األسير " حكومة"األسرى في " وزير"ودعا القيادي في حماس 
الفلسطيني قدروة فارس إلى مراجعة تصريحاتهما، وبين أن مطالب األسرى هي حقوق تقرها الشرائع 

مؤكدا أن الدولية، واإلضراب تم إقراره من األسرى من مختلف الفصائل وليس هدفه أجندة حزبية، 
  .الصراع  مع االحتالل ليس  وجهة نظر بل  مبدأ

وعلى صعيد المصالحة الفلسطينية قال حمدان إن الضغوطات على عباس ورفض نتنياهو تشكيل حكومة 
فلسطينية وإجراء االنتخابات في القدس، والرفض األمريكي للمصالحة هو من يعطلها وليس عمل لجنة 

  .طة محمود عباساالنتخابات كما صرح رئيس السل
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ولكن عباس ال يقدر على "وأكد ان المكتب السياسي لحركة حماس صرح بأنه متمسك بإعالن الدوحة، 
الوفاء بالتزاماته نتيجة للضغوط عليه، وليقل إنه يخاف من نتنياهو، وال يستطيع مخالفة الواليات 

  ".المتحدة
ا محطات مؤلمة كثيرة إلنجاحها، نحن عضضنا على الجرح ليكون هناك مصالحة، وتجاوزن: "وقال

فالمصالحة تعني حكومة فلسطينية، وتعني مواجهة مع االحتالل، ولذلك نتنياهو لم يعط ضوء اخضر لها، 
  ".ومن يربط ارداته بارادة العدو هو من لديه المشكلة

ينسق إن التنسيق األمني يتم بشكل أفقي وليس عمودي، وكل ضابط "وعرج على التنسيق األمني بقوله 
كما يريد، فالحاجز عليه تنسيق، والتحقيق  مع المقاومين عليه تنسيق، فالتنسيق األمني أصبح توظيفا، 

  ".والسلطة ال تنكر ذلك
وأشار إلى " هي رسالة استجداء"واعتبر مسؤول العالقات الخارجية في حماس أن  رسالة عباس لنتنياهو 

نصح عباس باال يفعل قبل إعالن الدوحة ألن  "ان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل
  ".عملية التسوية قد انتهت والنفث في جثة هامدة ميتة ال يجدي نفعا

  16/4/2012المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  سنعمل بكل الوسائل لتحرير األسرى من سجون االحتالل: حماس .21
، )17/4(ي تصادف يوم غد الثالثاء الت" يوم األسير الفلسطيني"، في ذكرى "حماس"أكدت حركة : بيروت

تضامنها الكامل مع "أنها ستعمل بكل الوسائل لتحرير األسرى في سجون االحتالل اإلسرائيلي، معلنة 
  ".األسرى في إضرابهم المشروع حتى نيل حقوقهم وحريتهم في فضاء الوطن

ستبقى قضية أسرانا : "هنسخة عن" قدس برس"وقالت الحركة، في بيان صادر عن مكتبها اإلعالمي تلقت 
البواسل في سجون االحتالل على سلّم أولوياتنا، وسنعمل جاهدين بالوسائل كافة على تحريرهم، ولن يهدأ 
لنا بال حتى نحقق الحرية لقادتنا وأبنائنا الذين ضحوا بأغلى ما يملكون من أجل تحرير األرض 

  ".واإلنسان
 185 معتقالً إدارياً، و320 نائباً، و27 فلسطيني؛ بينهم  أسير4700ال يزال أكثر من "وأشارت إلى أنه 

طفالً، يقبعون في سجون االحتالل الصهيوني، ويتعرضون يومياً إلى أبشع االنتهاكات واالعتداءات 
الوحشية؛ كالتعذيب النفسي من إذالل وإهانة، والعزل االنفرادي المستمر لنحو تسعة عشر أسيراً، 

 من الزيارات، والحرمان من العالج والرعاية الصحية الالّزمة، وتقليص والتفتيش العاري، والمنع
  ".حصص الطّعام، وغيرها من الممارسات الوحشية

  16/3/2012قدس برس، 
  

  "وانتكاسة لالحتالل" عودة الشيخ صالح انتصار إلرادة شعبنا: حماس .22
ي االستئناف ضد وزارة بعودة الشيخ رائد صالح إلى أرض الوطن بعد نجاحه ف" حماس"رحبت حركة 

  . الداخلية البريطانية
  ، هذا النجاح 2012-4-16واعتبرت الحركة في بيان أصدره الناطق باسمها سامي أبو زهري، اإلثنين 
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انتصاراً إلرادة الشعب الفلسطيني وانتكاسة جديدة لالحتالل، وفضحاً لزيف الرواية اإلسرائيلية التي لم "
  ".تعد تنطلي على أحد

  16/4/2012ن اون الين، فلسطي
  

  مع الكيان االسرائيلي تنتقد تصريحات عباس حول التنسيق األمني الفلسطينيةفصائلال .23
، تصريحات رئيس السلطة محمود 2012-4-16انتقدت فصائل فلسطينية، اإلثنين :  جمال غيث-غزة

حتالل اإلسرائيلي، مع اال" التنسيق األمني"عباس التي أكد خاللها حرص السلطة على االستمرار في 
  . محذرةً من خطورة التنسيق األمني على القضية الفلسطينية

، رئيس السلطة بضرورة وقف التنسيق "فلسطين أون الين"وطالب هؤالء في أحاديث منفصلة مع 
األمني، وبإنهاء االنقسام السياسي والبدء في مشاورات تشكيل حكومة التوافق الوطني، بدالً من التنسيق 

  . ياألمن
في المجلس التشريعي مشير المصري تصريحات رئيس السلطة " حماس"واستغرب النائب عن حركة 

محمود عباس حول حرصه على التنسيق األمني مع االحتالل، مشدداً على أن السلطة تقدم خدمة مجانية 
  . لالحتالل باستمرارها بعمليات التنسيق األمني

، على مدى خطورة استمرار التنسيق األمني "طين أون الينفلس"وأكد النائب المصري في تصريحات لـ
  . بين االحتالل اإلسرائيلي والسلطة على وحدة ومقاومة الشعب الفلسطيني

إن التنسيق األمني يقدم خدمة مجانية لالحتالل وهذا ما يؤكد سر وجود قادة األجهزة األمنية في : "وقال
 إنهائه ووقف مسيرة المفاوضات التي أنهكت المقاومة ، مشدًدا على ضرورة"الضفة الغربية بمواقعهم

  . والشعب الفلسطيني، وأثرت على العالقات المجتمعية والفصائلية
وطالب المصري حكومة رام اهللا بإزالة كافة العقبات التي تعترض طريق المصالحة، ووقف االعتقاالت 

افقة والرضا األمريكي أو اإلسرائيلي، السياسية والتنسيق األمني، وعدم رهن القرارات الوطنية بالمو
  . وتهيئة األجواء لتحقيق المصالحة، والتمسك بحقوق وثوابت الشعب الفلسطيني

وصمة عار على جبين "بدوره، اعتبر القيادي في حركة الجهاد خضر حبيب، أن التنسيق األمني بمثابة 
ما في ظل تصاعد العدوان بحق شعبنا ، مشدداً على ضرورة وقف التنسيق األمني، السي"األجهزة األمنية

  . الفلسطيني
إن التنسيق األمني يصب في صالح العدو اإلسرائيلي ": "فلسطين أون الين"وقال حبيب في تصريحات لـ

  ". بالدرجة األولى، وال يعود بالنفع أو الفائدة على شعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة
ت المطلوبة على السلطة بموجب اتفاقية أوسلو ومادامت إن التنسيق األمني أحد االستحقاقا: "وأضاف

  ". السلطة قائمة ستستمر في التنسيق األمني ونيل الرضا األمريكي واإلسرائيلي
وانتقد القيادي في الجهاد، حرص رئيس السلطة على التنسيق األمني في ظل تصاعد العدوان اإلسرائيلي 

فة الغربية والقدس، واستمرار أعمال تهويد المسجد على شعبنا، وبناء وتوسيع المستوطنات في الض
  ". األقصى المبارك

وبين حبيب أن استمرار التنسيق األمني سيؤدي إلى نتائج سلبية على التوافق الوطني الفلسطيني، الفتاً 
إصرار أبو مازن على التنسيق األمني هو تحد لمشاعر الفلسطينيين بشكل عام، وسيصب ضد "إلى أن 

  ". نامصالح شعب
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وطالب حبيب الرئيس عباس بضرورة البدء في مشاورات تشكيل حكومة التوافق الوطني وتنفيذ اتفاق 
  . المصالحة الوطنية، بدالً من التنسيق األمني مع االحتالل

من جانبه، أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين صالح ناصر على رفض 
التي بنيت على أسس " أوسلو"ع االحتالل، والذي هو أحد إفرازات اتفاقيات الجبهة للتنسيق األمني م

  . أمنية
إن الجبهة الديمقراطية تسعى لتخليص الشعب ": "فلسطين أون الين"وقال ناصر في تصريحات لـ

  ". الفلسطيني من كافة االتفاقيات الجائرة ومن بينها التنسيق األمني مع االحتالل اإلسرائيلي
لم " على ضرورة تنصل السلطة في رام اهللا من كافة االتفاقيات واللقاءات مع االحتالل ألنه وشدد ناصر

  ". يلتزم باالتفاقيات الموقعة بينهم
من ناحيتها، استنكرت حركة األحرار الفلسطينية، اإلثنين، تصريحات عباس حول التنسيق األمني، 

و رغم كل جرائمه استخفاف بالجميع وانتكاسة معتبرةً أن تمسكه وحرصه على التنسيق األمني مع العد
  . للمصالحة

رغم كل ما سببه التنسيق األمني من كوارث حقيقية على قضيتنا : "وقالت الحركة في بيان صحفي
الفلسطينية، ورغم ما تسبب به من اغتيال للمجاهدين واعتقال للعديد منهم، ما زال عباس يضرب بعرض 

شرعية للتنسيق األمني، وما زال يمارس قناعاته ويدير ظهره للكل الحائط اإلجماع الوطني ويعطي 
  ".الفلسطيني الذي يرفض ما يسمى بالتنسيق األمني

 16/4/2012فلسطين اون الين، 
  

  مصطفى اللداوي وساطة حزب اهللا وحماس تطلق سراح: السفير .24
يجة وساطة من قبل مصطفى اللداوي نت» حماس«ُأفرج في سوريا أمس، عن القيادي السابق في حركة 

وكانت مواقع إخبارية عديدة قد ذكرت أنه اختطف في دمشق بينما كان . »حماس«وحركة » حزب اهللا«
  .وأشارت األنباء إلى ان مجهولين اقتادوه إلى جهة غير معلومة. يقود سيارته الخاصة

  17/4/2012السفير، بيروت، 
 

   نتنياهو–قاء فياض مهاجمة فتح إضراب األسرى يهدف للتغطية على ل: حماس .25
هاجمت حركة حماس مساء اليوم االثنين، البيان الصادر عن حركة فتح الذى انتقد فيه : )أ ش أ ( -غزة

فى ظهر الحركة " طعنة غادرة"إضراب األسرى الفلسطينيين فى سجون االحتالل، ووصفته حماس بأنه 
  . الفلسطينيين المقرر غدااألسيرة ويتوافق مع االحتالل االسرائيلى إلجهاض إضراب األسرى

تأكد لنا من مصادرنا داخل السجون رفض أسرى حركة " وأضافت حماس فى بيان لها مساء اليوم، أنه 
فتح لهذا البيان وأنه ال يمثلهم، وهو ما يجعل مثل هذا البيان ومن يقف خلفه جهة مشبوهة تنسجم مع 

  ".المواقف واإلمالاءات اإلسرائيلية
الصادر عن حركة فتح هو محاولة إلثارة الجدل والتغطية على فضيحة لقاء فياض وأضافت ان البيان 

  .لن تفلح مثل هذه البيانات المشبوهة فى محوه" عار كبير"نتنياهو، ووصفت حماس اللقاء بانه 
  16/4/2012اليوم السابع، القاهرة ، 
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  اء لتضحياتهمجبهة التحرير الفلسطينية تدعو لتجديد العهد على تحرير االسرى والوف .26
 دعت جبهة التحرير الفلسطينية في يوم األسير الفلسطيني والعربي لتجديد العهد والعزم على :رام اهللا

   ,تحرير األسرى الفلسطينيين والعرب من براثن االحتالل الصهيوني دون قيد أو شرط أو تمييز
رى على الوفاء للحركة األسيرة وأكدت الجبهة في بيان صحفي صادر عنها في هذه المناسبة الوطنية الكب

والتي باتت رافداً سياسياً من روافد كفاح الشعب الفلسطيني وثابتاً من , وتضحياتها ودورها التاريخي
  .ثوابت نضاله التحرري

  17/4/2012الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  

  الجبهة الديمقراطية تدعو الى استنهاض الحركة الجماهيرية لنصرة الحركة االسيرة .27
 دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إلى توسيع واستنهاض حملة - الحياة الجديدة –القدس المحتلة 

التضامن المجتمعي المحلي والدولي مع الحركة األسيرة، والى صياغة برامج عمل موحدة لفعاليات 
سسات واطر متواصلة ومتصاعدة، ومنسقة بين األسرى داخل السجون وبين الهيئات والمراكز والمؤ

المجتمع بأكمله وصوال إلى انتصار الحركة األسيرة وتحقيق مطالبها بالحرية الكاملة لجميع األسرى 
  .الفلسطينيين والعرب دون شرط أو قيد أو تمييز

جاء ذلك في بيان اصدرته الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين لمناسبة يوم األسير الفلسطيني، ووزع في 
  .لة وسائر مدن الضفةمدينة القدس المحت

  17/4/2012الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  

  فتح تدعو لفرض عقوبات على شركات طيران منعت متضامنين من زيارة فلسطين .28
مع " تواطأت"إلى فرض عقوبات على شركات طيران أجنبية، قالت إنها " فتح"دعت حركة : رام اهللا

تضامنين األجانب من دخول األراضي الفلسطينية سلطات االحتالل اإلسرائيلي في منع المئات من الم
  ".أهلًا بكم في فلسطين"ضمن حملة 

إن الخطوط الجوية الفرنسية، وااليطالية، ": "فتح"وقال ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري لحركة 
مع البريطانية وغيرها، تواطئت " 2جت"، و"ايزي جت"، و)لوفتهانزا(والتركية، والنمساوية واأللمانية 

دولة االحتالل في منع المتضامين األجانب من الوصول إلى أرض فلسطين للتضامن، وشاركت بشكل 
  ".مباشر في نقل الحواجز اإلسرائيلية من األراضي الفلسطينية إلى العواصم األوروبية

 بإتخاذ إجراءات عقابية ضد الشركات المتواطئة القابلة"وطالب دلياني الدول العربية واإلسالمية 
، كما "للضغوطات، كون دولة االحتالل ضمنت تعاونها من خالل التلويح بإتخاذ إجراءات عقابية ضدها

  .دعا المتضامنين األجانب للبدء باتخاذ إجراءات قانونية ضد هذه الشركات في بالدهم
  16/4/2012قدس برس، 

  
  "يوم األسير الفلسطيني"ي يتحالمخيمات الفلسطينية : لبنان .29

، بسلسلة من المهرجانات »يوم األسير الفلسطيني«ا لبنان والمخيمات الفلسطينية فيه حيأ: المناطق
واعتصموا مقابل مبنى االمم المتحدة في بيروت » الحرية«واالعتصامات ولبى ناشطون دعوة مؤسسة 

رير الجبهة الشعبية لتح«وأقامت . مطالبين بالحرية لالسرى الفلسطينيين والعرب في السجون االسرائيلية
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، )»السفير«(، ندوة سياسية في مخيم البرج الشمالي قرب صور »الحزب الشيوعي اللبناني«، و»فلسطين
  .شارك فيها الزميل حلمي موسى، واألسير المحرر كايد بندر

تحدث بندر عن معاناة األسرى في سجون االحتالل، من خالل تجربته على مدى عشر سنوات في 
  . ألساليب القمع والتعذيبالزنازين اإلسرائيلية، عارضاً

في » الصليب األحمر الدولي«اعتصاما أمام مقر » الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين«ونظمت 
عبد اهللا الخير، وجمال » المركز الوطني في الشمال«وتحدث فيه كل من مسؤول اإلعالم في . طرابلس

  .في مخيم البداوي عاطف خليل، ومسؤول الجبهة »لجنة وعائلة األسير يحيى سكاف«سكاف باسم 
تضامناً مع األسرى، » األونروا«اعتصاماً أمام مقر مدير مخيم البداوي في » حركة فتح«ونفذت 

استنكاراً للمجازر الصهيونية اليومية بحق أبناء شعبنا الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وقطاع «و
ألسرى دون قيد او شرط، وأخرى تطالب ورفع المعتصمون شعارات تدعو إلى إطالق سراح ا. »غزة

 .برفع الحالة العسكرية عن مخيم نهر البارد
 17/4/2012السفير، بيروت، 

  
   المتضامن الدنماركي الذي اعتدى على في الجيش اإلسرائيليغانتز يقيل الضابط" .30

ـ       زخرج رئيس الدولة شيمعون بيري    : نظير مجلي  - تل أبيب  دفاع ، ورئيس الحكومة نتنياهو، ووزيـر ال
إيهود باراك، ببيانات استنكار لتصرف على االعتداء الهمجي الذي نفذه مقدم في الجيش اإلسرائيلي ضد               

وقـال متحـدث    . وأعلن رئيس أركان الجيش، بيني غانتس، عن إقالة الضابط من عمله          . شاب دنماركي 
وعلق نتنياهو علـى    . »تم إيقاف غانتس عن العمل في انتظار نتائج التحقيق الذي تم فتحه           «: باسم الجيش 

 .بعـد بـث الفيـديو     » هذا التصرف ال يليق بجيش الدفاع وال بدولة إسرائيل        «الحادث في بيان قائال إن      
  .»يعاقبه ألنه لم يتصرف وفق أخالق الجيش اإلسرائيلي«وأعلن الجيش بشكل صارخ أنه 

لغربية، على االعتداء الهمجي    علق الجنرال متسناع، القائد السابق لقوات الجيش اإلسرائيلي في الضفة ا          و
فقدنا لقد  « وقال .الذي نفذه مقدم في الجيش اإلسرائيلي ضد شاب دنماركي، وتم تخليده بالصوت والصورة            

الحس اإلنساني، وعلينا أن نعترف بأن لدينا ضباطا يمارسون اعتداءات على مواطنين أبريـاء وعلـى                
رين يسكتون على جنودهم عندما يمارسون هـذه        متضامنين أجانب في المناطق الفلسطينية، وضباطا آخ      

  . »االعتداءات
وقال متسناع، في حديث إذاعي أمس، إنه يعرف بأن مثل هذه االعتداءات حدثت وتحدث باستمرار فـي                 

ومن المفترض أن ال ننتظر حتى يقوم طرف ما بتصوير حوادث كهذه وينشرها في              «الجيش اإلسرائيلي،   
علينا أن نعتاد على معاقبة من يمارس اعتداءات        .  نتحرك ونحتج ونحاسب   وسائل اإلعالم العالمية، حتى   

كهذه بأنفسنا، وفقا ألنظمة وتعليمات واضحة وصارمة، فهذا يساعدنا على بناء جيل من الجنود الملتزمين               
علينا أن نلفظ من الجيش أولئك الذين ال يفلحـون فـي لجـم أنفـسهم ومـشاعرهم                  . بأخالقيات إنسانية 

  .»في حاالت الضغط النفسيوغرائزهم 
 17/4/2012الشرق األوسط، لندن، 
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  مجندة التي سربت وثائق اغتيال فلسطينيينالالمحكمة العليا ترفض تخفيف عقوبة  .31
رفضت المحكمة العليا في إسرائيل، اليوم االثنين، طلبا قدمته المجندة السابقة عنات كـام التـي أدينـت                  

  . بتخفيف عقوبة السجن الصادرة في حقهابالتجسس، والكشف عن معلومات سرية،
تشرين أول الماضي، قضت محكمة إسرائيلية، بالسجن أربع سنوات ونصف على كام بعـد              /وفي أكتوبر 

  .أدانتها بتسريب مستندات عسكرية سرية حول سياسة اغتيال النشطاء الفلسطينيين
 التشريعية المتعلقة بتعديل القـانون      وكانت المجندة المثيرة للجدل، طلبت في التماسها تسريع اإلجراءات        

بشكل يسمح بتخفيف العقوبات المفروضة على من أدين بتهم مماثلة لتلك التي أدينت بها، وفقا لإلذاعـة                 
  .اإلسرائيلية

لقد كانت هناك نواح في نشاط الجيش في المناطق كنت اعتقد بوجوب            "وقالت كام قالت خالل استجوابها      
لـم  .".. ستعانة بها في حالة التحقيق في جرائم الحرب التي يرتكبها الجـيش           لالوإطالع الجمهور عليها    

  .وفقا لصحيفة هآرتس" أتمكن من تغيير قدر كاف من األمور التي كان من المهم بالنسبة لي تغييرها،
  16/4/2012، 48عرب 

  
  وحدة عسكرية إسرائيلية لتهجير عرب النقب: هآرتس .32

 اإلسرائيلي وحدة عسكرية خاصة لتطبيق قرارات الهدم والبناء التي          أنشأ جيش االحتالل  : القدس المحتلة 
ـ    بحق المواطنين البدو الذين يعيشون في النقب جنوبي        " دائرة األراضي اإلسرائيلية  "تصدرها ما تسمى ب
الوحـدة الجديـدة التابعـة      " العبرية الثالثاء أن  " هآرتس"وذكرت صحيفة    .1948األراضي المحتلة عام    

ب ستعمل على تطبيق قرارات اإلخالء والهدم بحق المواطنين البدو في منطقة النقب، التي              لشرطة الجنو 
وأشارت إلى أن الوحدة ستعمل على منع عملية البناء التي يقوم بها المواطنـون               ".تقرها دائرة األراضي  

اهو، والتـي   البدو، وستعمل كجزء من مديرية التنسيق في مكتب رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتني            
وبحسب الصحيفة، فإن الوحدة ستبدأ عملهـا فـي أغـسطس            .مهمتها تطبيق قانون األراضي في النقب     

المقبل، مبينة أن الشرطة اإلسرائيلية ستعمل على تجنيد العديد من عناصرها في مختلف األقسام للعمـل                
  .في داخل الوحدة

الجديدة، عادين أنها تشكل إمعانًا في العنـصرية        من جانبهم، استنكر العديد من سكان النقب إنشاء الوحدة          
  .ضد المواطنين الفلسطينيين في النقب

  17/4/2012، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 
 

  تضامن مع جنديين إسرائيليين رفضا الخدمة لدوافع ضميرية": إسرائيل" .33
لـدوافع  «ش اإلسرائيلي    تظاهر العشرات من مؤيدي رفض الخدمة العسكرية اإللزامية في الجي          :الناصرة
أمس، قبالة مكتب التجنيد في منطقة تل أبيب تضامناً مع الشابين آلون بورمان ونوعم غـور،                » ضميرية

وتصادم المتظاهرون مع ناشطين يمينيين من حركة       . »في جيش االحتالل  «اللذين أعلنا رفضهما الخدمة     
  .المتطرفة) هذه بالدنا(» زو أرتسينو«

  لـدوافع  «الخدمة العسكرية في األراضي الفلسطينية المحتلة مسألة رفض الخدمـة           وأعاد رفض الشابين    
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إلى الواجهة، رغم محاوالت قيادة الجيش التقليل من شأنها بداعي انحسارها قياسـاً بـسنوات               » ضميرية
  .خلت

 17/4/2012الحياة، لندن، 
 

  من اإلسرائيليين يعتمدون اإلنترنت مصدراً لألخبار % 28: استطالع .34
 الخـاص  DIGTIS 2012لصالح مؤتمر " حاضنة العقول"كشفت معطيات استطالع صادرة عن معهد 

من اإلسرائيليين يعتمـدون علـى شـبكة        % 28بالصحافة الرقمية والذي سُيعقد في األول من مايو، أن          
  . اإلنترنت كمصدر رئيس لألخبار

 االعتيادي كمصدر األخبـار بنـسبة       وأظهر االستطالع حفاظ كال من الراديو والتلفزيون على مستواهما        
  . الصحف االلكترونية كمصدر لألخبار% 14على الترتيب، وبالمقابل اختار % 24و% 25

 إسرائيلي من مجمل الجمهور، حيث تضمن االستطالع        509يشار إلى أن عينة االستطالع شملت حوالي        
  . هام؟سؤالً رئيسياً جاء فيه أية وسيلة تختار إذا أردت معرفة أخبار حدث

 16/4/2012فلسطين أون الين، 
  

  "إسرائيل" تستكشف الذهب جنوب "داجان"شركة برئاسة مدير الموساد السابق  .35
، عن  "الموساد"أعلنت شركة يترأسها مائير داجان، المدير السابق لجهاز االستخبارت اإلسرائيلية           ): أ ب (

  ."إسرائيل"رغبتها فى البحث عن الذهب فى جنوب 
 أصبح مديرا لشركة جوليفر إنيرجى،      2011، وفى   2010 وحتى   2002لموساد من عام    وترأس داجان ا  

  .وهى شركة الستكشافات النفط والغاز مقرها قرب تل أبيب
وقال المتحدث باسم جوليفر، درور شارفين إن فرعاً للشركة طلب ترخيصا إلجـراء حفـر استكـشافى                 

  .ن جنوبا كيلومترا مربعا قرب مدينة إيال43ومسح جوى لمساحة 
وقالت وزارة الطاقة وموارد المياه اليوم االثنين إنها تدرس الطلب، وفى أبريل، وافقت الـوزارة علـى                 

  .تصريح لجوليفر للبحث عن اليورانيوم
 قليال من الموارد الطبيعية، ومع ذلك اكتشفت مخزونات هائلة من الغاز الطبيعى فـى               "إسرائيل"وتمتلك  

  .السنوات األخيرة
  16/4/2012ابع، مصر، اليوم الس

  
  وقرار إسرائيلي بمنع دخوله القدس مدة شهر.. الشيخ رائد صالح يصل األراضي الفلسطينية .36

 وصل الشيخ رائد صالح رئيس الحركة اإلسالمية داخل الخط االخضر، إلى : سعيد عموري-القدس 
اخلية البريطانية التي كانت مطار اللد قادماً من بريطانيا، وذلك بعد سلسلة معارك قضائية مع وزارة الد

ولدى وصوله الى مطار اللد، سلمت  .طالبت بترحيله بأعتباره ممنوعا من دخول االراضي البريطانية
  .السلطات االسرائيلية الشيخ صالح قرارا يقضي بمنعه من دخول القدس لمدة شهر

  16/4/2012، القدس، القدس
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  م جسر باب المغاربةبلدية االحتالل تقدم طلبا جديدا لهد: معاريف .37
 ، "مركز تراث حائط المبكى"وبالتعاون مع ما يسمى  على أن بلدية االحتالل في القدس" معاريف"أكدت 

قدمت في األسابيع األخيرة طلبا جديدا الستصدار تصريح جديد لبناء الجسر، بعد أن انتهى، قبل 
  .لماضي وسبب عاصفة سياسيةأسبوعين سريان التصريح السابق الذي استصدرته البلدية العام ا

األخطار الكامنة في الجسر "فإن الطلب الجديد يتحدث عن إقامة جسر  بديل بسبب " معاريف"وبحسب 
، لكن دائرة األوقاف اإلسالمية في الحرم القدسي الشريف تعارض أعمال الهدم والبناء والحفريات "القائم

يدة إضافة إلى إقامة جسر جديد، أيضا بناء ممر وتشمل المخططات الجد .اإلسرائيلية في محيط األقصى
  .للمشاة من الشرق، يصل إلى ساحة البراق وباب المغاربة

وقال الموقع إن بلدية االحتالل نفت في ردها على أسئلة وجهها الموقع أن تكون قد أعدت خططا جديدة، 
لتصريحات الرسمية مسار الجسر قد صودق عليه في الماضي وحصل على كافة ا"واكتفت بالقول إن 

  ".والبلدية بانتظار مصادقة المستوى السياسي لبدء تطبيق المخطط
  17/4/2012، 48عرب 

  
   معتقالً إدارياً في سجون االحتالل330: شؤون األسرىوزارة  .38

أصدرت وزارة شؤون األسرى تقرير لها، أمس، لمناسبة يوم األسير أوضحت فيه معطيات : رام اهللا
  . األسيرة في سجون االحتاللإحصائية حول الحركة
أسير والعدد قابل لالرتفاع في ظل ) 4600(ال يزال يقبع في سجون االحتالل قرابة "وأوضح التقرير انه 

طفالً، ) 180(أسيرات و) 6(التصعيد اإلسرائيلي واستمرار االعتقاالت دون مبرر، وأن من بين األسرى 
، باإلضافة الى ثالثة وزراء سابقين، ونخبة من القيادات نائباً منتخباً) 28(معتقالً إدارياً و) 330(و

  . سجناً ومعتقالً ومركز توقيف17السياسية، وهؤالء موزعون على قرابة 
 ولغاية اليوم ما بين اعتقال جديد أو تجديد 2000 ألف اعتقال اإلداري منذ أيلول 21وقد سجل أكثر من 
  .االعتقال اإلداري

 1994 قبل اتفاقية أوسلو وقيام السلطة الوطنية في الرابع من أيار عام ويبلغ عدد المعتقلين منذ ما
أسيراً مضى على ) 59(عاماً فيما بينهم ) 18(أسيراً وأقل واحد من هؤالء مضى على اعتقاله ) 120(

أسيراً مضى على اعتقالهم ربع قرن وما ) 23(اعتقالهم أكثر من عشرين عاماً ومن بين هؤالء أيضاً 
  .يزيد
كان من المفترض أن ينعموا بالحرية منذ سنوات طويلة وفقاً " القدامى" بد من اإلشارة إلى أن هؤالء وال

ومنظمة التحرير وتحديداً اتفاقية شرم الشيخ الموقعة في أيلول " اسرائيل"لالتفاقيات الموقعة ما بين 
 أيلول 13ين الذين ارتكبوا مخالفاتهم قبل أن الحكومة االسرائيلية ستفرج عن المعتقلين الفلسطيني(، 1999
إال أن )  أي قبل إعالن المبادئ وقيام السلطة الوطنية الفلسطينية1994 أيار 4، والذين اعتقلوا قبل 1993

اسرائيل تهربت من التزاماتها في هذا الجانب، بجانب تهربها من التزامات أخرى، وأبقت هؤالء في 
شعب الفلسطيني متمسك بحرية األسرى كشرط أساس الستمرار سجونها حتى اللحظة، خاصة أن ال

العملية السلمية ولالستقرار في المنطقة، ويرى أن السالم العادل يجب أن يبدأ بإنهاء االحتالل وتحرير 
  ".كافة األسرى وفق جدول زمني واضح وملزم، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف
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جراء التعذيب الممنهج والمشروع )  شهيد202( الى 1967 األسيرة منذ العام وبلغ عدد شهداء الحركة
قانوناً، وجراء اإلهمال الطبي المتبع في إطار سياسة ممنهجة، وجراء القتل العمد بعد االعتقال، هذا 
باإلضافة للعشرات الذين استشهدوا بعد تحررهم جراء أمراض ورثوها عن السجون، أو ممن أفرج عنهم 

  .انتهاء مدة محكومياتهم بسبب تدهور وضعهم الصحي وتوفوا بعد تحررهم بأيام أو شهورقبل 
  17/4/2012، األيام، رام اهللا

  
   عاما20ً أسيرا امضوا بالسجن أكثر من 77و أطفال 203أسرى من بينهم  4610: مؤسسة الضمير .39

نسان في رام اهللا، إلى تشير إحصاءات مؤسسة الضمير لرعاية األسرى وحقوق اإل: حسن دوحان –غزة 
من العام الجاري ) مارس(أن عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون اإلسرائيلية بلغ حتى نهاية آذار 

طفالً لم يتجاوزا السادسة عشرة من العمر ) 31(أطفال من بينهم ) 203(معتقلين، من بينهم ) 4610(
نائباً من ) 27(سيدات و) 6(م المنصرمة، وإضافة العتقال ثالثة أطفال من سكان القطاع خالل األيا

من نواب الشعب، ومن بين المعتقلين ) 24(معتقالً إدارياً من بينهم ) 322(أعضاء المجلس التشريعي، و
ومن بين . معتقالً من سكان قطاع غزة من بينهم معتقل واحد وفقاً لقانون المقاتل غير الشرعي) 456(

معتقالً ) 527(كما أن ). 48(من فلسطينيي الداخل ) 192(شرقية ومن سكان القدس ال) 153(المعتقلين 
) 23(، و) عاما20ً(معتقالً يقضون عقوبة السجن لمدة ) 449(يقضون عقوبة السجن مدى الحياة، و
 20(معتقالً يقضون عقوبة بالسجن أكثر من ) 52(و)  عاما25ً(معتقالً يقضون عقوبة السجن أكثر من 

  ).عاماً
  17/4/2012، ة، رام اهللالحياة الجديد

  
   شجرة زيتون معمرة 250مستوطنون يقطعون واالحتالل يواصل الهدم والتخريب في الضفة  .40

واصلت قوات االحتالل اإلسرائيلي وعصابات المستوطنين اليهود أمس، االعتداء على : عالء المشهراوي
د عيان فلسطينيون، أن قوات وذكر ناشطون وشهو .الفلسطينيين وتخريب ممتلكاتهم في الضفة الغربية

 آبار وعدداً من خزانات المياه، وجرفت أراضي وأتلفت معدات زراعية وشبكات 3إسرائيلية هدمت 
للري ومزروعات قُرب بلدة دورا جنوب غرب الخليل، بهدف طرد الفلسطينيين من أراضيهم لتوسيع 

  . دونما150ًمعسكر للجيش اإلسرائيلي هناك تبلغ مساحته اآلن 
ا هدمت قوات االحتالل آباراً واقتلعت أشجار الزيتون في بلدة كفر الديك قُرب سلفيت، وجرفت كم

المقامة على أراضي بلدة اللبن الساوية وقرية تلفيت جنوب نابلس، ” عاليه“أراضي لتوسيع مستوطنة 
نمات من وواصلت شق طرق التفافية لتسهيل حركة المستوطنين هناك، ما يؤدي إلى مصادرة مئات الدو

 شجرة زيتون معمرة 250وذكر شهود العيان أن مستوطنين قطعوا وحطموا نحو  .األراضي الفلسطينية
  .في بلدة بيت إللو غرب رام اهللا

  17/4/2012، االتحاد، أبو ظبي
  

   2012 فلسطيني منذ بداية 1200االحتالل اعتقل : مؤسسة التضامن الدولي .41
من الدولي لحقوق اإلنسان، أن سلطات االحتالل اإلسرائيلية أفادت مؤسسة التضا:  اشرف الهور-غزة 

وأشار احمد طوباسي المحامي والباحث في .  مواطن1200اعتقلت منذ مطلع العام الحالي أكثر من 
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تحولت إلى ظاهرة شبه يومية، حيث ال يكاد يمر يوم دون  التضامن الدولي إلى أن االعتقاالت اإلسرائيلية
  .اطنا من الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة مو15 إلى 10اعتقال 

  17/4/2012، القدس العربي، لندن
  

   فلسطينياً األسبوع الماضي36االحتالل أصاب : أوتشا .42
 مواطناً 36، أن 2012-4-16، اإلثنين "أوتشا"أفاد مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية 

 أنحاء األراضي الفلسطينية المحتلة، خالل األسبوع فلسطينًيا أصيبوا على يد القوات اإلسرائيلية في
 إصابة وقعت خالل التظاهرة 26إن : في تقريره األسبوعي لحماية المدنيين" أوتشا"وقال . الماضي

، الذي يؤدي )قلقيلية(األسبوعية التي نُظمت ضد اإلغالق المتواصل للمدخل الرئيس لقرية كفر قدوم 
  . ة الواقعة بجوار مستوطنة كيدوميمأيضا إلى أراضي القرية الزراعي

وأصيب خمسة فلسطينيين آخرين، من بينهم طفالن، وناشط دولي خالل تظاهرة أسبوعية نُظمت ضد 
بناء الجدار في قرية بلعين وتوسيع مستوطنة حلميش في رام اهللا، وضد القيود المفروضة على الوصول 

  . كرمي تسور في الخليلإلى األراضي الزراعية الواقعة بالقرب من مستوطنة 
 بالمائة من مجمل عدد اإلصابات في صفوف الفلسطينيين خالل عام 40وُيشار إلى أن ما يقرب من 

خالل )  عاما16(وأصيب خالل األسبوع طفل فلسطيني .  وقعت خالل التظاهرات األسبوعية2012
  ). القدس(اشتباكات مع القوات اإلسرائيلي في الرام 

يب مقاومان عندما أطلقت القوات الجوية اإلسرائيلية صاروخين باتجاه دراجة نارية وفي قطاع غزة، أص
  . أبريل في مدينة رفح/ نيسان7كانا يستقالنها في 

أطلقت القوات , وقطاع غزة) إسرائيل(وفي حادث منفصل، وقع بالقرب من السياج الذي يفصل بين 
  .أبريل/ نيسان9 في جمع الخردة المعدنية في اإلسرائيلية النار باتجاه عامل فلسطيني أثناء عمله

  16/4/2012، فلسطين أون الين
  

   صحافيين أسرى يشاركون في اإلضراب ثمانية .43
، أمس، إلى ضغط دولي وإعالمي على الكيان الصهيوني من ”منتدى اإلعالميين الفلسطينيين“دعا  :غزة

في بيان، إن األسرى  وقال. االحتاللأجل اإلفراج عن ثمانية صحافيين فلسطينيين معتقلين في سجون 
الصحافيين يشاركون زمالءهم في معركة الكرامة والحرية، وخوض اإلضراب المفتوح عن الطعام الذي 

  . يبدأ اليوم للضغط من أجل حقوقهم المشروعة في الحرية والعيش الكريم
  17/4/2012، الخليج، الشارقة

  
   عنه اليوماإلفراجبل  خضر عدنان قاألسير يهدد اإلسرائيلي األمن .44

 هدد االمن االسرائيلي امس االسير خضر عدنان القابع في مستشفى الرملة و المتوقع االفراج :رام اهللا
عنه اليوم الثالثاء بتضييق الخناق عليه واعتقال بعض اصدقائه وأقاربه، ومن لم يعتقل فهو في طريقه 

لسطيني جواد بولس الذي زاره امس في مستشفى وقال االسير لمحامي نادي االسير الف .نحو االعتقال
من قبل الضابط المسؤول عن منطقته والذي قال لي التفرح » الثالثاء«انه تم استدعائي اليوم «الرملة 

كثيرا فان عائلتك وبيتك مراقبون، وسنقوم بتضييق الخناق عليك، واعتقال بعض اصدقائك وأقاربك، ومن 
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عتقال وعليك ان تعرف انك انت والعائلة تحت مراقباتنا طيلة ايام لم يعتقل منهم فهو في طريقه لال
  .»األسبوع

  17/4/2012، الحياة الجديدة، رام اهللا
  

  أطفال غزة يطالبون الجهات الدولية بالتدخل لحمايتهم من جرائم االحتالل .45
  شارك العشرات من أطفال غزة في مسيرة خاصة في إطار مهرجان فلسطين: نفوذ البكري-غزة 

  .للطفولة والتي تنظمه الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية بمناسبة يوم الطفل الفلسطيني
وألقى الطفل ضياء الدين مقبل كلمة تطرق فيها إلى معاناة األطفال جراء ممارسات االحتالل كما أنهم 

  .يحلمون بالحرية واالستقالل وتحرير القدس كبقية أطفال العالم
ة واإلنسانية بالتدخل لتوفير الحماية لألطفال خاصة في ظل ما يتعرضون له من وطالب المؤسسات الدولي

  .عمليات القتل وجرائم االحتالل المتكررة
  17/4/2012، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
  إيقاد شعلة انطالق فعاليات يوم األسير الفلسطيني .46

س زكي، ممثالً عن الرئيس محمود أوقد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عبا ":وفا"، "األيام"مندوبو
عباس، ووزير شؤون األسرى والمحررين عيسى قراقع، وذوو عميد األسرى كريم يونس من عارة 

، واألسير المحرر فخري البرغوثي، ورئيس نادي األسير قدورة فارس، مساء 48داخل أراضي الـ
وأوقدت الشعلة، خالل المهرجان  .سيرأمس، شعلة يوم األسير الفلسطيني، إيذاناً بانطالق فعاليات يوم األ

  .المركزي الذي أقيم في بلدة عرابة جنوب جنين
  17/4/2012، األيام، رام اهللا

  
   جثة في قبر جماعي8000 إسرائيلي لدفن مخطط: منسق حملة استرداد جثامين الشهداء .47

 8000سرائيلي لدفن اعرب منسق حملة استرداد جثامين الشهداء سالم خلة عن قلقه من مخطط ا: رام اهللا
  .»الدفن بكرامة«كبير في قبر جماعي، تحت مسمى أبو جثة من مركز 

المخاوف تنحصر في ان يكون بين الجثامين المنوي دفنهم شهداء «وقال خلة، إلذاعة صوت فلسطين، ان 
فلسطينيون وعرب، وبالتالي ان تدفن معهم فرص اثبات هويتهم، خاصة وان اسرائيل ستطالب ذويهم 

واشار خلة الى رفع  .»بالغ باهظة مقابل نبش هذه القبور واجراء فحوصات الحمض النووي لهمبم
التماس مبدئي للمحكمة االسرائيلية العليا الجراء فحوصات الحمض النووي لرفات الشهداء فيما يسمى 

  .بمقابر االرقام خشية تحللها بعد عقود من الزمن
  17/4/2012، البيان، دبي

  
  2012 تزايد انتهاك حرية اإلعالم باألراضي الفلسطينية خالل الربع األول من العام :مركز الدوحة .48

رصد مركز الدوحة لحرية اإلعالم في فلسطين زيادة في االنتهاكات ضد حرية اإلعالم في : غزة
نسخه عنه  ) سما(وأفاد المركز في بيان صحفي تلقت . م2012فلسطين في الربع األول من العام الحالي 

لها المركز في الربع األخير من العام أناالنتهاكات قد تصل إلى ضعف حجم االنتهاكات التي سج 
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م، حيث بلغ عدد االنتهاكات من قبل سلطات االحتالل اإلسرائيلية الموثقة في الفترة ما 2011الماضي 
  . عتداءانتهاكًا وا) 59(م، 2012آذار /  مارس31م و2012كانون الثاني / بين األول من يناير

 إصابة بالرصاص المعدني أو المطاطي وبقنابل 27سجل الباحثون الميدانيون في المركز : "وأضاف
  ". الغاز أثناء التغطيات الصحفية المختلفة خصوًصا في الضفة الغربية والقدس

 حالة، كما 16 -حسب البيان-وبلغ عدد المحتجزين أو المعتقلين لفترات متفاوتة خالل نفس الفترة 
 حاالت منع من السفر أو منع 5 حاالت اعتداء تمثلت باالقتحام أو االعتداء بالضرب إلى جانب 9جلت س

  . التغطية الصحفية، عدا عن عملية اختراق لموقع إلكتروني فلسطيني وحملة تحريض إعالمية
من العام في االنتهاكات واالعتداءات ضد الصحفيين في الربع األول " تزايًدا ملحوظًا"وسجل المركز 

لتحبط "وجاءت هذه الزيادة في حجم وعدد االنتهاكات، . الحالي في الضفة الغربية وقطاع غزة، كما قال
توقعات كانت تشير إلى وقف هذه االنتهاكات، السيما بعد التوصل إلى اتفاق بتشكيل حكومة توافق 

عدما تم التوصل التفاق مصالحة انتقالية فلسطينية برئاسة محمود عباس فيما أطلق عليه إعالن الدوحةـ ب
ومن بين االنتهاكات التي ارتكبت من قبل . في القاهرة في مايو أيار من العام الماضي، حسب البيان

 حادثة أو اعتقال أو احتجاز أو استدعاء لفترات 17جهات فلسطينية في الربع األول من العام الحالي 
 اعتداءات سواء باالهانة أو 4طينية، وسجل المركز متفاوتة من بينها صدور قراري حكم من محاكم فلس

  .االعتداء الجسدي إضافة إلى حالة واحدة منع من السفر
  16/4/2012، وكالة سما اإلخبارية

  
  االتفاق على إقامة منطقة تجارة حرة على الحدود بين مصر وقطاع غزة .49

، أن يتم الشروع قريبا في إنشاء توقع رئيس الغرفة التجارية الفلسطينية في غزة، محمود اليازجي: غزة
وقال اليازجي إن وفدا يمثل الغرف التجارية . منطقة للتجارة الحرة على الحدود بين مصر وقطاع غزة

وسلطة الموانئ المصرية سيصل قطاع غزة في غضون األيام المقبلة لوضع الترتيبات النهائية لألزمة 
وأوضح اليازجي أنه وقّع األسبوع . ارة الحرة المشتركةللبدء في األعمال اإلنشائية إلقامة منطقة التج

الماضي مع عبد اهللا بدوي، رئيس غرفة تجارة شمال سيناء، بصفته منسق اتحاد الغرف التجارية 
 دونم في الجانب 200المصرية، اتفاقية إلنشاء منطقة تجارة حرة على مساحة نحو ألف دونم، منها نحو 

  .  دونم في الجانب المصري من المدينة ذاتها800 الفلسطيني من مدينة رفح، ونحو
  17/4/2012، الشرق األوسط، لندن

  
   مفقودا29ً في المعتقالت اإلسرائيلية وأردنياً 22: األردنية األسرىلجنة  .50

، أقدمهم  معتقال22ًيبلغ عدد األسرى األردنيين في المعتقالت اإلسرائيلية :  فيروز مبيضين، بترا–عمان 
 وحتى العام ،1967 منذ العام أردنياً 29 عداد المفقودين يبلغ، و1994المعتقل منذ العام  ،عمر عطاطرة

  .اإلسرائيلية في المعتقالت األردنيين والمفقودين لألسرى للجنة الوطنية وفقاًوذلك ، 2007
، األردن  الفلسطيني التي توافق اليوم الثالثاء تقيم لجان وجهات متعددة داخلاألسيروبمناسبة ذكرى يوم 

 قضية رأي عام اإلسرائيلية الفلسطينيين والعرب في المعتقالت األسرى جعل قضية أهميةفعاليات تؤكد 
  .دولي

 17/4/2012الدستور، عمان، 
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   في كلية المجتمع اإلسالمي"األقصى إيمان وعقيدة"محاضرة : األردن .51

سم النشاط الطالبي في كلية  عقد ق"أنا أردني واألقصى مسؤوليتي"تحت شعار :  دعاء علي-السبيل
 قدمها الباحث والكاتب في الشأن "األقصى إيمان وعقيدة"المجتمع اإلسالمي أمس محاضرة بعنوان 

وأعلن قسم النشاط الطالبي في نهاية المحاضرة عن إطالق  .الفلسطيني والمقدسي منصور سالمة
  .التي ستعقد يوم االثنين المقبل "شباب ألجل القدس"المسابقة المقدسية، وعن إقامة دوره بعنوان 

  17/4/2012السبيل، عّمان، 
  

  اتحاد علماء المسلمين يدعو إلى صوم اليوم الثالثاء تضامناً مع األسرى الفلسطينيين .52
 الفلسطينيين في سجون االحتالل األسرى االتحاد العالمي لعلماء المسلمين تضامنه مع أعلن: الدوحة

 من اليوم ض إضراب مفتوح عن الطعام لتحقيق مطالبهم، اعتباراًاإلسرائيلي، والذين يعتزمون خو
 العام لالتحاد، خالل مداخلة له، األمينعلي محيي الدين القره داغي، . الثالثاء ودعا فضيلة الشيخ د

الواقع : الالجئون الفلسطينيون في الوطن العربي"السبت الماضي، في ندوة بالدوحة تحت عنوان 
 مع تضامناً" يوم األسير الفلسطيني"يوم الثالثاء، الذي يصادف التحاد، إلى صيام ، باسم اال"واآلفاق

  . األسرى ودعما لخطواتهم لنيل حقوقهم
  17/4/2012الشرق، الدوحة، 

  
  "إسرائيل"تطبيع مع الموجة زيادة جمعيات مغربية تحذر من  .53

ولة العبرية تكثفت خالل  موجة تطبيع مع الد أنحذرت جمعيات مغربية من: محمود معروف -الرباط 
ن الجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني أالقدس العربي جريدة وعلمت  . الماضيةاألسابيع

 رئيس إلى الماضي مذكرة األربعاءومجموعة العمل الوطنية لمساندة العراق وفلسطين سلمت يوم 
قرار لكل الوزارات " بإصدار فيها  تطالب، زعيم حزب العدالة والتنمية، بن كيراناإللهالحكومة عبد 

  ." مع الكيان الصهيوني والصهاينة مبادرة تشكل تطبيعاًأوومؤسسات الدولة بمنع أي عمل 
ن قضية التطبيع مع إ : منسق مجموعة العمل الوطنية لمساندة العراق وفلسطين،وقال خالد السفياني

وجة من النشاطات التطبيعية عرفها الكيان الصهيوني باتت قضية تشغل بال الشعب المغربي بعد م
 التطبيع مع أنكدت على أالمذكرة "ن إ :وقال السفياني للقدس العربي . الماضيةاألسابيعالمغرب خالل 

 على قيمنا  خطيراً وعدواناًوإنسانية يشكل خيانة وطنية وقومية ودينية وألوانه أشكالهالصهاينة بمختلف 
  ."المقدسة قضية القدس وفلسطينوثوابتنا وعلى كرامتنا وعلى قضيتنا 

 لفيلم 2Mمن جهتها استنكرت هيئات سياسية ونقابية وحزبية وجمعوية بإقليم تنغير عرض القناة الثانية 
 واستضافة معده كمال هشكار، قبل بدء العرض يوم "تنغير جيروزاليم"بعنوان " الكيان الصهيوني"من 

كما بثت القناة  . لمجزرة دير ياسين64ـ لذكرى ال الذي صادف ا، ابريل/ نيسان8 الماضي األربعاء
 "دوزيم" نقلت من خالله صحافية "اليهود المغاربة في إسرائيل" آخر في النشرة الموالية بعنوان تحقيقاً

  إن األمازيغ ال يمكنهم إال أن : " للقدس العربيأرسل بيان قالو .تصريحات لمستوطنين باألرض المحتلة
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ب الفلسطيني في الحرية واالستقالل من نير االحتالل الصهيوني المدعوم من قبل يكونوا مع حقوق الشع
  ".قوى االستعمار األخرى

  17/4/2012، لندن، القدس العربي
 

  كل سنة" إسرائيل" ألف مغربي يزورون 28 ما ال يقل عن :ناشط مغربي .54
مازيغية، أن ة المغرب األأكد الناشط المغربي أحمد عصيد المدافع عن هوي: زهير أندراوس -الناصرة 

، وأوضح أن المصالح تدفع بالمغاربة "إسرائيل" ألف مغربي يزورون كل سنة 28هناك ما ال يقل عن 
  . كل سنة"إسرائيل"إلى الحرص على زيارة 

  17/4/2012، لندن، القدس العربي
  

  »أهال بكم في فلسطين«تجمع تضامني في مدريد لدعم حملة  .55
ت من المتضامنين اإلسبان واألجانب مساء األحد، في ساحة سول في العاصمة             تجمع المئا  : وفا –مدريد  

  .»2012أهال بكم في فلسطين «اإلسبانية مدريد، من أجل دعم المشاركين في حملة 
وحضر الفعالية التضامنية، مئات من المتضامنين الدوليين، ومنظمات المجتمع المدني اإلسباني، وأبنـاء             

  . مدريد، ووفد من الشرطة الفلسطينية، وطاقم السفارة في إسبانياالجالية الفلسطينية في
ـ           » 2012أهال بكم في فلسطين     «ودعت منظمة السالم اآلن اإلسبانية إلى عدد من التظاهرات المؤيدة لـ

  .في مدن غرناطة، وسان سيباستيان، واشبيلية
رة التي تم البدء بها، ومنـع        مشارك في هذه المباد    2000وتمت خالل التجمع قراءة بيانات تشرح وضع        
  . منهم فقط من الوصول إلى مدينة بيت لحم حتى اآلن29مئات منهم من الوصول إلى إسرائيل، ونجاح 

الخوف مـن   «وأشار المشاركون إلى انتهاك االحتالل حقوق المشاركين في التنقل والحركة تحت حجج             
 متضامنين مـن    9فلسطين، كما تم اعتقال     ألنهم عبروا عن رغبتهم في زيارة       » اعتبار ذلك استفزازات  

  .الذين عبروا عن تأييدهم، رغم أنهم كانوا يحملون يافطات تدل على تضامنهم مع الحملة
االنتهاكات الخطيرة إلسرائيل، خاصة في طلبها من شركات الطيران الدولية عـدم نقـل              «وركزوا على   

  .عدد من المتضامنين على متن طائراتها
  17/4/2012، رام اهللالحياة الجديدة، 

  
   حول االعتداء على المتضامن الدانماركي"سرائيلإ"يضاحات من إسفيرة الدانمارك تطلب  .56

طلبت سفيرة الدانمارك في اسرائيل من وزارة الخارجية االسرائيلية، ايضاحا ت حول عملية االعتـداء               
موقع صـحيفة    . غور االردن  التي قام بها احد ضباط الجيش االسرائيلي على المتضامن الدانماركي في          

على الشبكة، نقل اليوم االثنين ان السفيرة تحدثت اليوم مع نائب مدير عام اوروبا فـي وزارة                 " هارتس"
  .الخارجية االسرائيلية رافي شفارتس، وطلبت منه تزويدها بنتائج التحقيق في االعتداء

ن رضاه من ابعاد الضابط الـذي نفـذ     وكان وزير الخارجية الدنماركي قد تطرق الى االعتداء، معربا ع         
  .االعتداء ومن انتقاد رئيس حكومة اسرائيل لالعتداء، وطالب باستنفاذ االجراءات ضد الضابط المعتدي
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يشار ان المتضامن الدنماركي كان قد اكد في وقت سابق، انه اعتدي عليه بدون سبب وانه يفكر بتقـديم                   

  .ى كما ان متضامنتين اخرتين اصيبتا بجراحفلى المستششكوى، مشيرا الى انه نقل بسيارة اسعاف ا
  16/4/2012، 48عرب 

  
  بالبندقية من قبل ضابط إسرائيلي يروي تفاصيل االعتداء عليه المتضامن الدانمراكي .57

ـ        : خاص –رام اهللا     على وجهه مـن     M-16 اعرب المتضامن الدنماركي الذي تعرض للضرب بندقية ال
رائيلي عن اصراره على مواصلة دعمه للشعب الفلسطيني بشكل اكبـر           قبل ضابط كبير في الجيش االس     
  .مما كان قبل تعرضه للضرب

ـ     " اندرياس  " وروى الشاب الدنماركي الذي يدعى     تفاصـيل   "القـدس " في مقابلة مصورة وحصرية لـ
اللحظات الصعبة التي سبقت واعقبت تعرضه للضرب في وجهه ما تسبب له بجرح غائر فـي شـفتيه                  

  .اخضاعه لعملية جراحيةاستدعى 
في مقهى مطل على اكثر الشوارع ازدحامـا        " ميرا  "الذي كان يجلس وزميلته المتطوعة      " اندرياس"وقال  

في مدينة رام اهللا بعد ظهر اليوم والتي كانت تعرضت هي االخرى العتداء مماثـل مـن قبـل جنـود                     
الرغم من محاوالت المنظمـين التنـسيق       ان جنود االحتالل تعاملوا بوحشية ب     "االحتالل في المكان ذاته     

  ".للمرور بسالم
كما تشاهدون في شريط الفيديو، اخرج احد الضباط بندقيته ووجه لي ضربة مباشرة في الوجه،               " واضاف

  ."وتم نقلي الى المشفى على الفور
ا التمتع  اردنا التضامن مع الفلسطينيين الذين احبو     " وعن سبب تواجده في سباق الدراجات يجيب اندرياس       

باجواء فصل الربيع في منطقة وادي االردن التي يعانون فيها من القيود التي تحد من حركتهم وتعطـل                  
  ".حياتهم

سأتابع دعمي للفلسطينيين بشكل اكثر ممـا كنـت عليـه           : "وعما يفكر به بعد االصابة، اجاب اندرياس      
  ".وسامضي في دعم الفلسطينيين اكثر

كنا هناك الظهار الظلم الواقع     : "فع تنظيم سباق الدراجات في اريحا بالقول      دوا" ميرا"وتوضح المتضامنة   
: واضـافت ". على الفلسطينيين من سكان االغوار، وما يتعرضون له من اعتداءات على مدار الـساعة             

هناك الكثير من هدم المنازل، حيث تلقى الكثير من العائالت اوامر بهدم منازلهم، الوضع هناك صـعب                 "
  ".للغاية

  16/4/2012، القدس، القدس
  

   البرغوثي وكافة األسرىمروانوفد فرنسي يزور مقر الحملة الشعبية لالفراج عن  .58
 زار وفد فرنسي من أعضاء بلدية مدينة ايفري برئاسة سيفدين بيتر، نائب رئيس البلدية، مقـر                 :رام اهللا 

وان البرغوثي وكافة األسرى فـي      إلطالق سراح المناضل القائد مر    ] في الضفة الغربية  [الحملة الشعبية   
 سنوات على اختطاف البرغوثي، الذي يحمل مواطنة شـرف مـن هـذه              10زيارة تضامنية مع مرور     

  . مدينة فرنسية أخرى20المدينة إضافة إلى نحو 
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وأكد الوفد أن القائد البرغوثي هو مواطن شرف من مدينة ايفري، وأنهم كممثلين عن المدينة ملتـزمين                 
أجل إطالق سراحه كرمز للحرية على المستوى العالمي وهو األساس الـذي مـنح عليـه                بالنضال من   

مواطنة شرف وهو في السجن وأن منح مواطنة الشرف في هذا السياق لم يسبق أن منحت سوى للزعيم                  
الجنوب افريقي نلسون مانديال، وأن نضالهم سيستمر إلى جانب المدن واألحـزاب الفرنـسية األخـرى                

  . فراج عنهلتأمين اإل
  17/4/2012، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
   ى الفلسطينيين في معتقالت االحتاللمنظمة دولية تطلق نداًء لدعم مطالب األسر 300   .59

 300لحقوق االنسان الثالثاء نداًء دولًيا عاجالً وقعت عليه         " األورومتوسطي"أطلق المرصد   :  صفا -غزة
في أوروبا وإفريقيا واألمريكيتين والشرق األوسط، لدعم مطالـب         منظمة دولية غير حكومية حول العالم       

وأكد مدير المرصد بغزة     ".عطشى للحرية "األسرى المضربين عن الطعام في سجون االحتالل تحت اسم          
طارق عبد الرازق خالل مؤتمر صحفي في مدينة غزة أن باب التوقيع على النداء ما زال مفتوًحا أمـام                   

  .هيئات الحقوقية حول العالمجميع المنظمات وال
قال الباحث المختص في شؤون األسرى عبد الناصر فروانة إن المنظمات غير الحكومية الموقعة على               و

البيان تنادي بدعم ومؤازرة األسرى في السجون، وتستذكر معاناتهم المستمرة وتشد على أيدي األسـرى               
  . لهم القانون الدوليوتقف إلى جانبهم لنيل مطالبهم العادلة التي يكفلها

  17/4/2012، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 
  

  سيناء هدف للجيش اإلسرائيلي وعملية اغتيال بن الدن نموذج لتدريباته .60
على مدينة ايالت، جنوب اسـرائيل،      » غراد«منذ اطالق ثالثة صواريخ     :  آمال شحادة  -القدس المحتلة   

ئيلي متصدرة المناطق التي يدرجها فـي قائمـة المخـاطر    تحولت منطقة سيناء الى هدف للجيش االسرا      
فعملية كهذه بالنسبة الى االسرائيليين خط احمر تسرع عقارب الساعة نحو صدام عسكري فـي               . االمنية

وعلى رغم حساسية العالقة مع مصر، خرجت اسرائيل بحملة تهديد ووعيد، حول ما سمته              . هذه المنطقة 
 حد التلميح الصريح بتجاوز الحدود في سيناء والقيام بنشاطات ليليـة            وصلت الى » الدفاع عن حدودها  «

تالحق خاللها مجموعات متسللين ومهربي اسلحة وعناصر تنظيمات، تدعي اسـرائيل انهـا ارهابيـة               
وعلى طول مئتين وخمسين كيلومتراً كثفت اسرائيل دورياتها على         . ومنتشرة في شبه الجزيرة المصرية    

نفذت وحدة خاصة من المظليين طوال ساعات الليل تدريبات علـى عمليـات انـزال               مدار الساعة فيما    
  .»إحباط عمليات تهريب اسلحة، وهي في طريقها نحو اسرائيل«بالتعاون مع سالح الجو تحاكي 

الجيش في ترويجه لنشاط وحدة المظليين لم يذكر تفاصيل العملية وإذا ما كانت تتـضمن تـدريباً علـى                   
والدخول الى سيناء، لكنه اظهر صوراً لجنوده في واحدة من العمليات التي نفـذت فـي                اختراق الحدود   

ساعات الليل وهم يهبطون في المكان الذي تتصور مخابرات اسرائيل ان عناصر من هـذه التنظيمـات                 
والواضح من الصور ان سيناء هي المكان الذي رسموه ليناسب التوقعات بـأن تنفـذ فيـه                 . تتواجد فيه 

لعبـة  «وكما قال احد الضباط، فإن الجيش يعمل تجاه هذه الخاليا ومهربـي االسـلحة كــ                 . اتالعملي
معلناً ان نشاط وحدة المظليين سجل نجاحاً غير مسبوق اذ قام بإحباط حوالى خمسة وتـسعين              » الشطرنج

  .في المئة من العمليات
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سم عملية اغتيال اسامة بـن الدن       ، وهو ا  »اسود البحر «وجاءت تدريبات المظليين باالعتماد على عملية       
وقد وضع سالح المظليين في الجيش االسرائيلي التقارير التي تلخـص           . في السنة الماضية في باكستان    

العملية من أجل االستفادة منها في تدريباته وتحسين األداء خالل عمليات الهبوط لمالحقـة المجموعـات                
  .المنتشرة في سيناء

في شكل مكثـف    » اسود البحر « يوفال غربي، فقد تم التدريب على عملية         ووفق ضابط سالح المظليين،   
كما تم استخالص العبر منها وخالل ذلك تدرب الجنود على عمليات االنزال الحـر واالنـزال الـسري                  

ووفق الجيش فهناك وحدتان لإلنزال ويعمل الجيش حالياً على زيادة هذه الوحدات للتدريب علـى               . ايضاً
  .، كما يقول الجيش»قيقة في قلب ارض العدو في شكل سريعمليات إنزال د

فقام الجيش بشراء منظومات    » الربيع العربي «واالستعداد لعمليات االنزال بدأت في اسرائيل منذ انطالق         
» هركـوليس «متطورة وخاصة لوحدة المظليين بينها منظومات الستخدام طائرات نقل عسكري من نوع             

لية على بعد عشرين كيلومتراً من موقع االنزال، كما شـملت االسـتعدادات             قادرة على انزال وسائل قتا    
وفي هذا الجانب   . »هامر«وضمن التدريبات التي ُأجري ايضاً انزال جيب من نوع          . GpSاستخدام نظام   

تحدث الجيش االسرائيلي، وفي شكل واضح، عن ان اهداف التدريبات تشمل ايضاً استهداف شخـصيات               
زة او في لبنان الى جانب اشراك سالح المظليين، وللمرة االولى، في عمليات انـزال               بارزة في قطاع غ   

  .على جبهتي غزة ولبنان في حال اندالع حرب شاملة مع ايران
واالنزال السري هو االهم بالنسبة الى االسرائيليين، ألن المنطقة التي تضعها اسرائيل هدفاً لهـا، تقـع                 

 اسرائيل برسالة الى المجلس العسكري الحاكم في مصر تبلغه فيهـا            داخل نفوذ مصر وقد سبق ان بعثت      
الى تنفيذ عملية عسكرية داخل سيناء اذا لم يقم الجيش المصري بواجبه ويقضي             » مضطرة«انها ستكون   

والتهديد االسرائيلي جاء في اعقاب اطالق صواريخ غـراد،         . المنتشرة فيها » االرهابية«على التنظيمات   
وقد بدأت القيادة العسكرية تتحـدث عـن        . حباط عمليات قبل خروجها من الحدود المصرية      مع التلميح بإ  

  .االستعداد لعملية عسكرية لكنها تنتظر قراراً سياسياً
  الخيارات االسرائيلية

في رسالة التحذير والتهديد الى المصريين اعتبرت اسرائيل انها استنفدت كل ما يمكن ان تقوم به لضمان                 
طقة سيناء، مشيرة الى انها في السنة االخيرة صادقت مرات عدة على زيادة حجم القـوات                االمن في من  

ووفـق  . العسكرية المصرية في شمال شرقي سيناء لتحسين مستوى االمن على مقربـة مـن الحـدود               
فهي ال تنتـشر فـي جنـوبي قـاطع          . االسرائيليين، فإن القوات المصرية لم تنجح في تحقيق أي تحسن         

 المنطقة التي اطلق منها صاروخ غراد الى ايالت وبدل ان تأخذ مصر دورها وتقوم بمهمـة                 الحدود، في 
  .ضمان االمن في المنطقة تختار ببساطة النفي في أن يكون الصاروخ اطلق من أراضيها

واختار الجيش الترويج لموقفه فـي      . هذه الوضعية الجديدة جعلت ملف سيناء يتصدر اجندة االسرائيليين        
العالم باسم مصدر رفيع المستوى، اطلق تصريحات في اكثر من موقع الكترونـي وصـحيفة               وسائل ا 

وقـال هـذا    . »اسرائيل لن تستطيع الرد على أي هجوم من سيناء        «: اسرائيلية كان المشترك بينها القول    
نا اذا استمر إطالق الصواريخ من سيناء فهذا يتطلب منا تغيير توجه          «: المسؤول في واحد من تصريحاته    

. »لهذه المنطقة على ان تكون المرحلة االولى في التوجه الى مصر والضغط عليها عبر الواليات المتحدة               
إذا نظرنا إلى النظام المصري في وضعه الحالي، فإن التنسيق بين الحكومة المصرية والجـيش               «: وتابع
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مصريين العمل وفي شـكل مكثـف       اإلسرائيلي يعتبر لغاية اآلن جيداً جداً، لكننا ال نستطيع الطلب الى ال           
  .»ونحن غير راضين على الشكل األمني المتبع ضد الخاليا اإلرهابية في سيناء

والخيارات المطروحة امام اسرائيل للتعامل مع سيناء تثير نقاشاً داخلياً، بخاصة الحديث عن احتمال تنفيذ               
التـي  «ها السيطرة على سـيناء      الخبير العسكري ارييه اجوزي، يرى ان مصر ال يمكن        . عملية عسكرية 

على حد تعبيره، مشككاً بأن مصر قد تكون تغض الطرف عما           » تحولت الى منطقة مشاع تعج بالمخربين     
  .يحدث في سيناء

ورأى اجوزي ان افضل الخيارات امام اسرائيل تكون في ما فعلته بعدم قبولها الوضع الحالي في سـيناء       
ك اذا وصلته معلومات استخبارية حول التخطيط لعمليـات ضـد           وإبالغها ان الجيش االسرائيلي سيتحر    

وطرح اجوزي الخيارات المتاحة امام اسرائيل للتعامل مع الوضعية الجديدة في سـيناء بينهـا               . اسرائيل
انهاء الجدار العازل عند الحدود ونشر وسائل دفاعية على طول الجدار مثل القبة الحديدية، غيـر انـه                  

، على حد تعبيـره، يـستغلون       »المخربين« سهالً وهو قرار سياسي، التعقيد فيه ان         اعتبر ان القرار ليس   
وانهى الخبير العسكري االسـرائيلي حديثـه       . نقطة ضعف اسرائيل في الوضع الشائك للعالقة مع مصر        

كان على حق من قال ان صاروخاً واحداً يسقط        «: بضرورة حسم الموضوع بشأن التعامل مع سيناء قائالً       
، سيغير  )أي منطقة تل أبيب التي تعيش فيها النخبة السياسية واالقتصادية االسرائيلية          (» غوش دان «على  

  .»التعامل االسرائيلي في شكل جذري
فقد أعلـن رئـيس     . وفي اسرائيل اي تهديد لسيناء يكون لغزة قسط فيه، بل يكون التهديد اكثر وضوحاً             

غزة لم يعد محتمالً وانه ابلغ جميع الوحـدات فـي           اركان الجيش، بيني غانتس بصراحة ان الوضع في         
ويأتي حديث غانتس مع االعالن عن تقريـر        . جيشه ضرورة االستعداد لتنفيذ عملية هناك في اية لحظة        

ألجهزة االستخبارات العسكرية يشير الى ان هناك ارتفاعاً في عمليات اطالق الصواريخ الفلسطينية على              
وجاء في معطيات تدريبات عـسكرية للجـيش االسـرائيلي          .  االخير )مارس(اسرائيل خالل شهر آذار     

 عملية ضد اسرائيل من     229 التقرير أن االرتفاع كان كبيراً في ذلك الشهر، حيث نفذت            jpg).رويترز(
وجاء في التقرير   ). فبراير(غزة والضفة، معظمها اطالق صواريخ، فيما لم تتجاوز المئة في شهر شباط             

 156وذلك خـالل    » إسرائيل« قذيفة هاون باتجاه     19 صاروخاً و  173آذار حوالى   اطلق خالل شهر    «: 
  .» هجوما28ً صاروخاً وقذيفة واحدة في شهر شباط خالل 36هجوماً مقارنة بـ 

 هجوماً معظمها كان عبارة عـن رمـي زجاجـات           43وبخصوص الضفة الغربية رصد التقرير وقوع       
ـ       خالل الشهر الماضي، وقد تعرض اثنان من ضباط األمـن          هجوماً 42حارقة خالل شهر آذار مقارنة ب

وهـذا التقريـر، بحـد ذاتـه، وفـق          . اإلسرائيليين للطعن من مهاجمين فلسطينيين في الضفة الغربيـة        
االسرائيليين، يتطلب خطوات جدية وحاسمة لضمان امن اسرائيل وحتى تغيير قواعد اللعبة تجـاه غـزة                

  .وسيناء
  17/4/2012، الحياة، لندن
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   في الصراع وفي التسوية"إسرائيل"معضلة الفلسطينيين مع  .61
  ماجد كيالي

تعتبر قضية الفلسطينيين واحدة من أعقد القضايا السياسية التي يواجهها العالم، وهي قد تكـون القـضية                 
الوحيدة التي غطّت كامل القرن العشرين، وانتقلت إلى القرن الحادي والعشرين وهي ما زالت عند نقطة                

  ).ربما باستثناء قضية األكراد(الصفر تقريباً 
نعم، هذه القضية بقيت عند نقطة الصفر وال شيء يدعو إلى التورية، أو ترويج األوهـام، علـى رغـم                    
وجود السلطة، فإسرائيل تسيطر على كامل أرض فلسطين التاريخية، والفلسطينيون إما الجئون أو تحت              

وإسـرائيل هـذه    . أو يخضعون لسياستها التمييزيـة    ) فة وغزة كما في الض  (سيطرة احتاللها وحصارها    
ببجاحتها تريد من الفلسطينيين، أي من ضحيتها، أن يعترفوا بها حصراً كدولة يهودية، ولـيس كدولـة                 
عادية، ما يعني االعتراف بروايتها التاريخية، وبحقّها في الوجود، الذي تضمن إزاحـتهم مـن المكـان                 

الوطن والهوية وامتهانهم، وربما هي تريد منهم أيضاً، حتى االعتذار عن تعكير            والزمان، وحرمانهم من    
  !عيشها ببقاء بعضهم فيها وبمقاومتهم لها

لم يشفع للفلسطينيين عند إسرائيل أن قيادتهم أخذتهم نحو التسوية التي تتضمن تنازلهم عن ثلثي أرضهم،                
ف جوانب قضيتهم، فالمطلوب بالنسبة اليها ليس أقّل        وال سعيهم لعدل نسبي توخّوه في حّل تفاوضي لمختل        

من استسالمهم الكامل والمشهر والمكتوب، وهذا هو مغزى شرطها اعتبار قيام دولة لهم بمثابـة إقـرار                 
  .منهم بانتهاء صراعهم معها

ين القوى منذ بدايتها لم تكن عملية التسوية واقعية وال جدية بالنسبة الى اسرائيل، ليس بسبب اختالل مواز             
لصالحها، فقط، وال ألنها لم تنضج إلى الثقافة التي تمكّنها من نبذ طابعها كدولة استعمارية وعنـصرية،                 

. فحسب، وإنما ألنها لم تذهب إلى التسوية لحّل مشكلة الفلسطينيين وال لتسوية وضعها مع دول المنطقـة                
وتحسين صورتها في العالم وللتحـرر مـن        لقد ذهبت نحو التسوية لمجرد التكيف مع التحوالت الدولية          

هذا ما يفسر الغطرسة والعنت اإلسرائيليين اللذين فوتا حتى فرصة السالم والتطبيـع             . عبء الفلسطينيين 
وما يفسر، أيضاً، مراوحتها فـي      . منذ عقد » مبادرة السالم العربية  «مع الدول العربية، بتجاهل اسرائيل      

لتي اقتصرت على مجرد منحها الفلسطينيين حقّ إدارة أوضـاعهم، مـع            عمليتي التسوية والمفاوضة، وا   
  .إبقاء سيطرتها على األرض والموارد والحدود والمعابر

وباختصار، فإن إسرائيل تريد من التسوية التخلّص من الفلسطينيين باعتبارهم عبئاً اقتصادياً وأمنياً يثقـل          
م طارئون على المكان والزمـان، باعتبـارهم عنـدها          على موازنتها وعلى جيشها، والتحرر منهم، كأنه      

بمثابة خطر ديموغرافي يهدد مشروع الدولة اليهودية الخالصة خاصتها، وباعتبار وجودهم يشوه سالمة             
  .اإلسرائيلية» الديموقراطية«

                 ر المشكلة أن قيادة الفلسطينيين تورطت وغرقت في خيار التسوية المتمثلة في اتفاق أوسـلو، مـا يفـس
وبالتأكيد فإننا فـي    . ضعف قدرتها على حسم خياراتها، أو الذهاب في المواقف التي تتّخذها إلى نهاياتها            

هذا السياق ال نتحدث عن االفتقار إلى الشجاعة، وال عن الخشية من فقدان السيطرة، عند الطبقة القيادية                 
ذلك إحجامها عن الذهاب إلى مروحـة       الفلسطينية، وإنما عن افتقادها روح اإلبداع والمبادرة، ويتضمن         

  .من الخيارات، والوصول إلى حد قلب الطاولة، أو تغيير قواعد اللعبة، أو االنتقال إلى خيار مغاير كلّياً
ليس في ما ذكرناه مخاطرة إذ أثبتت تجربة العقدين الماضيين أن عملية أوسلو هي التي كانـت بمثابـة                   

ارنة مع أوضاع الفلسطينيين الـسياسية واالقتـصادية والمعيـشية          مخاطرة ومغامرة ومقامرة، حتى بالمق    
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السابقة في الضفة والقطاع، وهذا يشمل قدرتهم على التنقّل والعمل وحتى مقاومتهم لالحـتالل، ويـأتي                
قبل قيام السلطة، وقبل مجـيء الفـصائل        ) 1993ـ1987(ضمن ذلك إبداعهم شكل االنتفاضة الشعبية       

  .والمنظمة إلى الداخل
الحال فإن قيام كيان السلطة، على رغم ما مثلته من مداعبة ألحالم الفلسطينيين في قيام وطـن ودولـة                   و

لهم، إال أنها تكشّفت أيضاً عن عبء يثقل على كاهلهم، ويكبح مختلف أشكال كفاحهم ضـد االحـتالل،                  
نها شوشت على قضيتهم    ويقسمهم، ويحطّ بأهليتهم النضالية، ويصيبهم بلوثة السلطة والفساد، فضالً عن ا          

  !أمام الرأي العام العالمي، بإظهار الصراع وكأنه بين بين حقّين متكافئين وطرفين متفاوضين
ولنالحظ أن قيام السلطة أدى إلى حصول تغيرين مؤثرين وخطيرين، األول، ويتمثّل في تحـول جـزء                 

ية، أي أن قسماً كبيراً منهم بات يشتغل        كبير من الفلسطينيين إلى العمل في أجهزة السلطة، الخدمية واألمن         
خارج دائرة القطاعات اإلنتاجية، أو القطاعات االقتصادية المرتبطة بها، وهو تغير يفضي إلى تـأثيرات               

 130ــ   120ومعلوم أن السلطة تعيل اليوم حوالى       . سلبية على طريقة عيشهم وعلى مفاهيمهم السياسية      
ردها لعطاءات الدول المانحة وللعوائد الضريبية التـي تجبيهـا          ألف موظف، وأنها باتت مرتهنة في موا      

  .إسرائيل لصالحها، ما يعني أن هذه السلطة التستطيع االستمرار من دون هذه الموارد
التغيير الثاني، ويتمثّل في أن الفلسطينيين باتوا من الناحية السياسية ومن الناحية المعيشية في خضم حالة                

االستيطان ـ الجدار الفاصل  (أرادوا تغيير خياراتهم، أو مقاومة امالءات إسرائيل إشكالية، فهم في حال 
، فإنهم غير قادرين في ظل أوضاعهم الحالية على حـسم هـذا   )ـ الحصار ـ االعتقال ـ تهويد القدس  

. نحةاألمر تحسباً الستثارة ردود فعل ال يقدرون على تحمل نتائجها من إسرائيل ومن الدول الغربية الما               
بكلمة أخرى، فإن االرتهان المادي يجلب االرتهان أو الخضوع أو المهادنة السياسية، وهذه كلها تـؤدي                

  .إلى تبديد اإلرادة، ووهن الروح الوطنية، وشيوع عالقات الالمباالة والفساد
مواجهة باتت في   ) في غزة » حماس«وهذا ينطبق ايضاً على سلطة      (هذا يعني أن الطبقة السياسية السائدة       

فإما الحفاظ على وضعها كسلطة، وضمان استمرار مواردها المالية، مع ما لذلك من استحقاقات              : طريقين
سياسية، وضمنها التنسيق السياسي واألمني، أو الخروج من هذه المعادلة وبالتالي تحمل نتائجها وضمن              

زز شرعيتها وهيمنتها في المجتمـع      ذلك احتمال خسارة مكانتها كسلطة، وفقدان مواردها المالية، التي تع         
  .الفلسطيني

فلقد باتت السلطة بمثابة عبء على القضية الوطنية، لكن هذا األمـر ال يتعلـق فقـط                 . هذه معضلة حقاً  
بالطبقة السياسية السائدة وإنما يتعلق بنمط عيش ثلثي الفلسطينيين في األراضي المحتلـة فـي الـضفة                 

 تجد صعوبة في ضمان تشغيل مولّدات الكهرباء في قطاع غـزة،            »حماس«ومثالً فحتى حركة    . والقطاع
وهي ترفع الصوت عالياً ألخذ حصتها من موارد السلطة لتغطية رواتـب سـلك المـوظفين المـدنيين                  

وهي بدورها دخلت في إطار لعبة السلطة، وضمنها التفاهمات المباشرة وغير المباشرة            . واألمنيين عندها 
  .األمنية مع إسرائيل والتي تتضمن نوعاً من مهاودة ومهادنةالسياسية واالقتصادية و

، المشكلة أن قيـادة الفلـسطينيين       »ال يمكن أن تأكل الكعكة وتحتفظ بها في آن واحد         «ثمة مثل يقول إنك     
تنتهج هذه السياسة، فهي تصرح بأنها ستغير المعادالت وتذهب نحو خيارات بديلة إال انها ال تفعل ذلـك                  

، »أنـابوليس «وقد شهدنا فصوالً من ذلك فـي        . ها حتّى ال تؤهل ذاتها وشعبها لهذه اإلمكانات       حقاً، بل إن  
، وفي كيفية التعامل مع تقرير غولدستون، المتعلّق بارتكاب إسـرائيل جـرائم             )2011(واستحقاق أيلول   
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ها نحـن   حرب في عدوانها على غزة، وفي التوجه إلى مجلس األمن لطلب االعتراف بدولة فلسطين، و              
  .نشهده، أيضاً، في الرسالة التي يعتزم الرئيس الفلسطيني توجيهها الى رئيس حكومة إسرائيل

مع ذلك وكي نكون منصفين ينبغي أن ننبه إلى أن هذا الضعف الفلسطيني المزمن، على صعيد الفكـرة                  
كل النظام الدولي على    احتساب إسرائيل في هي   : والبنية واألداء، إنما هو نتاج عوامل أساسية عدة، ضمنها        

القوى العظمى المتحكّمة في العالم، واعتبارها ضمن إطار قوى الحداثة والتحديث والديموقراطيـة فيـه،               
وافتقار الفلسطينيين، على تشتّتهم، إلى حاضنة عربية مناسبة، وتفوق اإلسرائيليين عليهم فـي مـوازين               

  .القوى واإلدارة والتنظيم
فقط هي ستضاف إلى سلسلة التجاذبات التفاوضية،       . مازن إلى نتانياهو جديداً   هكذا لن تضيف رسالة أبو      

لذا، . التي تكشف عجز الفلسطينيين وضعفهم إزاء إسرائيل التي تحتل أرضهم وتصادر حقوقهم منذ عقود             
ن ما لم يتغير هيكل النظام الدولي، وما لم تتغير األحوال العربية، وما لم تنضج إسرائيل للتـسوية، فـإ                  

  .الوضع سيبقى على حاله
هذا ينبغي أن يحثّ الفلسطينيين على االلتفات جدياً إلى إعادة تنظيم أنفسهم، والبحث عن معادلة سياسـية                 

  .أخرى، أو عن بديل آخر، يعززون فيه مكانتهم وحقوقهم في صراع مديد ومعقّد
  17/4/2012، الحياة، لندن

  
  العرب ينتفضون والفلسطينيون يتفاوضون .62

   الباري عطوانعبد
، واضاف المزيد من    'غير وارد 'بشرنا الرئيس الفلسطيني محمود عباس امس بأن حل السلطة الفلسطينية           

الصادرة فـي رام اهللا،     ' األيام'الملح على جرح كرامتنا النازف عندما اكد في حديث ادلى به الى صحيفة              
  .'مزايدات رخيصة'ب بوقف هذا التنسيق بان التنسيق االمني مع اسرائيل مستمر، وان ما يقال من مطال

كالم الرئيس عباس هذا جاء عشية قيام وفد فلسطيني برئاسة السيد سالم فياض رئيس الوزراء وعضوية                
كل من ياسر عبد ربه امين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة، والدكتور صائب عريقات كبيـر المفاوضـين                 

السرائيلي وتسليمه رسالة تتضمن وجهة نظر الـسلطة بـشأن          بااللتقاء ببنيامين نتنياهو رئيس الوزراء ا     
  .التسوية السياسية

كنا نتمنى لو ان الرئيس الفلسطيني اختار كلماته بعناية، فأحد ابرز المطالبين بإنهاء التنسيق االمني مـع                 
اسرائيل كرد على التغول االستيطاني الذي تمارسه حكومتها في االرض المحتلة هـو االسـير مـروان                

  .'مزايدات رخيصة'لبرغوثي، وال نعتقد انه من االشخاص الذين يجب ان توصف مواقفهم المبدئية هذه ا
' ' '  

حزب السلطة، طالبوا بالشيء نفـسه      ' فتح'االكثر من ذلك ان العديد من اعضاء اللجنة المركزية لحركة           
واقف تغير خريطة الـشرق  واكثر من مرة، حتى ان السيد نبيل ابو ردينة قال ان الرئيس عباس سيتخذ م             

  .االوسط كرد على السياسات االستيطانية االسرائيلية وانهيار حل الدولتين
التنسيق االمني ال يخدم السلطة مثلما يقول الرئيس عباس في المقابلة نفسها، وانما اسرائيل ومستوطنيها،               

 الطـرح، اي الـدفاع عـن        وكان قد لوح اكثر من مرة باالقدام على هذا الخيار، ونعرف انه جاء بهذا             
التنسيق االمني وتبريره، بعد المكالمة التي اجراها معه الرئيس االمريكي باراك اوباما وقـال لـه فيهـا                  

  .وبالحرف الواحد ان هذا التنسيق هو حماية لحياته ايضا، اي حياة الرئيس محمود عباس شخصيا
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 نتنياهو، وقبل ان تعدل خمس مرات تلبية        السلطة الفلسطينية باتت بال سلطة، ورسالة الرئيس عباس الى        
لطلبات امريكية، نصت على ذلك حرفيا، بل ان الرئيس عباس نفسه اشتكى اكثر من مرة من االهانـات                  
التي يتعرض لها في كل مرة يتقدم فيها مكتبه لتجديد تصريحه االمني، وبطاقة خروجه من رام اهللا، حتى                  

  .لتجديد احتجاجا على هذه االهاناتانه اقدم بنفسه على نشر صورة عن هذا ا
الرئيس عباس هو مهندس اتفاقات اوسلو ويدرك جيدا انه جرى توقيع هذه االتفاقات للتوصل الى دولـة                 
فلسطينية مستقلة، بعد خمس سنوات من قيام السلطة، واالن وبعد عشرين عاما من التوقيـع تـضاعف                 

  .مرتين، وفاق عدد المستوطنين رقم النصف مليوناالستيطان االسرائيلي في الضفة والقدس المحتلتين 
ال نعرف لماذا يحتاج االمر الى وفد من ثالثة اشخاص لتسليم رسالة الى نتنياهو لشرح رؤيـة الـسلطة                   
الفلسطينية للسالم وحل الدولتين، فإذا كان نتنياهو وبعد عشرين عاما من المفاوضات المغلقة والمفتوحة،              

ذه الرؤية الفلسطينية فهذا تفسيره احد امرين اما انه فاقـد البـصر، او ان               وآالف المحاضر، ال يعرف ه    
  .المفاوضين الفلسطينيين عجزوا كليا عن توضيح هذه الرؤية

نتنياهو ليس كفيفاً، وحتى لو كان فإن هناك من هم على استعداد لكي يقرأوا له محاضـر المفاوضـات                   
ورئيسها وكبير مفاوضيها ال يعرفون كيف يقومون بـشرح         الفلسطينية االسرائيلية، وال نعتقد ان السلطة       

وايصال هذه الرؤية بكل تفاصيلها الى الطرف االسرائيلي، المسألة بكل بساطة ان الرئيس عباس يريـد                
فقد ذهب الـى العاصـمة      . العودة الى مائدة المفاوضـات مجددا، ويتحرش باالسرائيليين في هذا الصدد         

االسرائيليين في تخل مهين عن جميع شروط وقف االستيطان، وقالوا للشعب           االردنية عمان والتقى وفده     
  .الفلسطيني انها مفاوضات استكشافية فقط

' ' '  
حل الدولتين سقط، والعملية السلمية التي انبثقت من رحم كامب ديفيد ماتت وشـبعت موتـا، والـسلطة                  

الفاً من موظفيها، حيث تم استبدال وكالة        160الفلسطينية باتت هيئة خيرية وظيفتها التسول لدفع رواتب         
للشعب الفلسطيني للبقاء على قيد الحياة، ونسيان قـضيته         ' رشوة'غوث الالجئين بالسلطة من حيث تقديم       

  .وابجدياتها في الوقت نفسه
الشعب الفلسطيني الذي كان طليعياً في ثوراته وانتفاضاته ضد الظلم ونهب حقوقه وسرقة اراضيه بـات                

سوال يعيش على فتات الصدقات من الدول المانحة ومتى؟ في زمن تنتفض فيه الشعوب العربيـة                شعبا مت 
  .ضد الظلم والفساد والقمع

الذين يطالبون بحل السلطة ووقف التنسيق االمني ال يمارسون مزايدات رخيصة مثلما يصفهم الـرئيس               
ي، ونفـي صـفة الخنـوع عنـه،         عباس، وانما هم اناس يطالبون بعودة الكرامة الى الشعب الفلـسطين          

  .واالنتصار لشهدائه وعشرات االالف من اسره القابعين في سجون االحتالل
  الرئيس عباس يقترب من الثمانين من عمره، وقال اكثر من مرة انه يريد التقاعـد، وزهـد كليـاً فـي                     

  
 ان الـرئيس عبـاس      كنا نتمنى لو  . المناصب، ولكن تصريحاته هذه تثبت عملياً ان هذا الكالم غير دقيق          

  .انهى حياته السياسية بشكل كريم وان يقف وقفة عز تاريخية ويعلن حل هذه السلطة
  17/4/2012، القدس العربي، لندن
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  الحرب على غزة بين الرصاص المصبوب والسور الواقي .63
  عدنان أبو عامر

تيرة أسرع، بحيث   باتت األوساط العسكرية اإلسرائيلية تطرح فرضية الحرب على غزة بصوت أعلى وو           
هل هناك حرب أم ال، بـل متـى وأيـن           : توقف الفلسطينيون واإلسرائيليون عن طرح السؤال التقليدي      

  وكيف؟
وتتزايد التقديرات باقتراب العد التنازلي للحرب على غزة مع إحياء الجانبين قبل أيام للـذكرى الـسنوية                 

رائيلي خاللها مدن ومخيمات الـضفة الغربيـة،        ، التي اجتاح الجيش اإلس    "السور الواقي "العاشرة لعملية   
وهو ما دفع بـرئيس الـوزراء       . وأعاد احتاللها بالكامل، واستطاع وضع حد شبه كامل للعمليات الفدائية         

التي اندلعت قبل أربعة أعـوام،      " الرصاص المصبوب "ألن يعلن رغبته باستكمال عملية      " بنيامين نتنياهو "
  !عدألن مهمتها في غزة لم تستكمل ب

  الذرائع المسوقة
ربما تبدو الذريعة األكثر تسويقا من وجهة النظر اإلسرائيلية إلمكانية اندالع حرب ضروس ضد غزة ما                

  :تتناقله من اتهامات تتلخص في البنود التالية
 مواصلة استهدافها لعناصر فلسطينية تخطط لتنفيذ عمليات من قطاع غزة وشبه جزيرة سـيناء، وأن                -1

بعد انتهاء األعياد اليهودية استهداف هذه المجموعات المسلحة باعتبارها تشكل تهديدا ألمـن             الجيش قرر   
  .الدولة

 امتالك حركة حماس وشريكاتها في غزة لصواريخ متطورة قادرة على ضرب العمق اإلسـرائيلي،               -2
دار وسجل   كلم، رصده الرا   60، واختبارها لصاروخ جديد يصل مداه       "غوش دان "بما في ذلك تل أبيب و     

مساره، فضال عن تطوير مدى صواريخها بتخفيض وزن الرأس الحربية، الستخدامها وسيلة ردع فـي               
  .المستقبل

 اتساع دائرة تهريب األسلحة من سيناء إلى قطاع غزة دون حسيب أو رقيب، وشملت الوسائل القتالية             -3
المضادة للدبابات، وأطنانا من    التي هربت مئات الصواريخ، وآالف قذائف الهاون، وعشرات الصواريخ          

المواد المتفجرة، ومواد الخام المستعملة في تصنيعها، ولذلك تسعى الحرب القادمة لوقـف تـدفق تلـك                 
  .األسلحة

 األطماع اإلسرائيلية المتزايدة في شبه جزيرة سيناء، واطراد الحديث عن ذلك بعد الثورة المصرية،               -4
يادة الطوق والحراسة األمنية خشية تنفيذ عمليات معادية، لـذلك          ومحاولة فرض معادالت جديدة فيها، وز     

  .ستحاول الحرب المزمعة توسيع نطاق الحماية العسكرية اإلسرائيلية
 القدرة العسكرية المتنامية للفصائل الفلسطينية المسلحة في غزة، واستخالصها للعبر مـن الحـرب               -5

لية، وتشييدها لمنظومات دفاعية قوية، تشمل تحـصينات        السابقة، وتحسين جاهزيتها تمهيدا للمواجهة التا     
ومقرات قيادية تحت األرض، وتحسين قدرة إطالق قذائف صاروخية طويلة المدى مموهة على شـاكلة               

  .وسائل رصد واستخبارات
  ميدانيا وعملياتيا.. الحرب

كريا، للجيش اإلسـرائيلي،   التحضيرات السائدة عملياتيا، والتقديرات المسربة أمنيا، والحراك الميداني عس        
تنبئ بما ال يقبل الشك والتأويل أن إسرائيل عازمة هذه المرة على شن حرب جديدة في طرازها، قاسـية            

  .في حيثياتها، ومكلفة في أثمانها البشرية، لتعويض ما عد إخفاقا حصل في الحرب األخيرة
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التي تؤكـد مثـل هـذه الفرضـية         ولذلك من الممكن إلقاء نظرة فاحصة على جملة من هذه التحركات            
، يبدو غيـر    "السور الواقي "، خاصة أن الحديث اإلسرائيلي هذه األيام عن إمكانية تكرار عملية            "الدموية"

  :بريء عن إمكانية تكرارها في قطاع غزة
 تقوم القوات البرية باستعمال مركبة آلية جديدة غير مأهولة على الحدود مـع غـزة، تـم تركيـب                    -1

  .ها لتحريكها، وجمع المعلومات، والقيام بمهمات إمداد وتحديد مواقع العبوات الناسفةكاميرات في
الهندسية للمهام الخاصة المختصة بالقتال تحت األرض، للدخول إلى عمل بـري            " يهالم" إعداد وحدة    -2

ـ                بنـك  "مته  واسع لتقصير أمد الحرب في المواجهة القادمة، باعتبار ذلك أمرا حتميا، وبالتالي فإن ما أس
زرع "لدى الجيش سينتهي في غضون أيام معدودة، وضرورة أن تسفر هذه المواجهـة عـن                " األهداف
  ".صورة االنتصار"، واحتالل مناطق، لرسم "أعالم

، العامل ضمن فرقة غزة في قيادة المنطقة الجنوبية، ليبدو على           "ناحال" استنفار غير مسبوق في لواء       -3
ي يتمثل بعملية برية في قطاع غزة، ولذلك يركز عمله في اآلونة األخيرة             مسافة قصيرة من إجراء حرب    

  .على أساليب الهجوم، والتأسيس لألحداث الكبرى، واستعد جنوده ليكونوا األوائل في دخول القطاع
بتنفيذ مهام تحت تهديد الصواريخ " غوالني" عمليات ميدانية مستحدثة تقوم بها وحدات النخبة في لواء         -4

  .ادة للدروع من نوع متقدم، الموجهة للمواقع العسكرية وأنفاق الهجومالمض
ومع ذلك، فإن التوجه الجديد لدى الجيش اإلسرائيلي يقضي بالتخطيط لتنفيذ عمليات عسكرية مـشتركة               
على حدود غزة، وداخلها إذا اقتضت الضرورة، دون اإلثقال على األجهزة األمنيـة، ليـصبح التنـسيق                 

اني أعلى صور التعاون التي تميز العالقات المتبادلة بين الجانبين، وإال ستـصبح المـدن               العسكري الميد 
الجنوبية إلسرائيل عرضة لمخاطر وتهديدات لم تشهدها من قبل، في ضوء أن الفصائل الفلسطينية فـي                

  .غزة، خاصة حماس، تعمل على بناء خطط تنفيذية
 ستظهر المنطقة بعد نحو سـنة، ألن نـشطاء الحركـة            وإذا ما استمر هذا الوضع، فينبغي التفكير كيف       

يقيمون أنفاقا في غزة، ويبنون تحصينات، ويعملون على خطط قتالية مستوردة، كما أن البنيـة التحتيـة                 
للتربة في غزة تسمح لهم بالقنص، وإطالق النار، وزرع عبوات ناسفة، وبعد سنة سيكون التهديد كبيـرا                 

إن حماس تستغل زمن التهدئة لتعاظم قوتها، وبات لديها هواء للتنفس، وهي            أكثر مما هو عليه اليوم، إذ       
  .تتعاظم حاليا

وبالتالي فإن التغيرات التي يشهدها ميدان قطاع غزة من الناحية العملياتية تحتم على الجيش اإلسـرائيلي                
، خاصـة أن اآلونـة      إحداث تغير مقابل لطبيعة العمليات العسكرية التي ينوي القيام بها في قادم األيـام             

األخيرة شهدت ارتفاعا في معدل عمليات استهداف جنوده في محيط القطاع، كما أن تهديـد الـصواريخ                 
المطورة المضادة للدروع التي تملكها الفصائل الفلسطينية أجبره على تغيير الطريقـة التـي تنفـذ بهـا                  

بأي نشاط قرب السياج الفاصل مـع       عمليات خارجية على تلك الجبهة، بحيث سيحظر على الجنود القيام           
  .خشية تعرضهم إلطالق النار أو الصواريخ، ألن المنطقة تغيرت تماما, غزة أثناء النهار

بل إن الضباط العاملين في فرقة غزة ضمن قيادة المنطقة الجنوبية أكدوا غير مرة أن هناك العديد مـن                   
ا من إطالق النيران المضادة للدروع، إلى قـذائف         بدء, الحوادث األكثر تكتيكا تتبعها الفصائل الفلسطينية     

الهاون التي تطلق بشكل متقطع، وهذه التعليمات الصادرة تحض الجنود على الحذر المـستمر، وعـدم                
  .مما سيعرضهم ألن يكونوا أهدافا سهلة لهجوم مضاد, الوقوع في األخطاء
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بات عسكرية للقيام بعمليات فى قطاع      األوامر لبدء تدري  " بينى غانتس "ولذلك أعطى رئيس أركان الجيش      
غزة، من المقرر أن ينضم إليها سالح المشاة قريبا، وقرر إبقاء جميع الوحدات العـسكرية فـي وضـع                 
االستعداد الكامل، انسجاما مع ما طالبت به محافل عسكرية التخاذ قرارات مـصيرية لحـسم مـصير                 

وآخر، ألن هناك شكوكا تتعلق بالحـديث عـن أي          المواجهات المسلحة الدائرة مع الفلسطينيين بين حين        
نوع من االنتصار حين يتعلق األمر بحرب على المنظمات المسلحة، رغم أن القرارات قد تنجح بتخفيض                
مستوى العنف إلى األحد األدنى، وتحديد مسار القتال في غزة، ليقف عند قناة إطالق الصواريخ المعقدة                

  .واإلشكالية
قرارات الحاسمة التي سيضطر المستوى السياسي اإلسرائيلي التخاذها إرسال جنود          ولذلك يبدو أن من ال    

الجيش إلى قلب مدن قطاع غزة واألزقة الضيقة لمخيمات الالجئين، لتعاد الحياة إلى مـسارها الطبيعـي          
على جانبي الخط األخضر، رغم وجود تحفظات وتردد من توسيع العمليات داخل القطـاع، وتحـذيرات     

  .الستخبارات من مئات القتلى بين صفوف الجيش في حال احتل مخيمات الالجئينضباط ا
لكن األخطر في مثل هذا القرار أنه أثناء الخروج لتنفيذ مثل هذه العملية، مطلوب من تل أبيـب حـشد                    

قادة الميدان بالجيش على مستوى قادة األلوية والكتائب، ألن هـؤالء فقـط الـذين               : حلفاء غير متوقعين  
بعون مقاومة الفلسطينيين لعمليات المداهمة الخاطفة على مخيمات الالجئين، ويجب أن يقتنعـوا بـأن               يتا

سديروت وعسقالن  "إسرائيل ال تمتلك خيارا آخر، ألنه حين يقتل اإلسرائيليون ويصابون يوميا في بلدات              
الـثمن فقـدان   ، من واجب الجيش أن يصل إلى المسلحين ومصانع الصواريخ، حتى ولو كـان            "وأسدود

  .أرواح الجنود
  البعد اإلقليمي للحرب

يتزامن الحديث اإلسرائيلي حول حرب قادمة ضد غزة، في ضوء حراك سياسي وأمني وعسكري تعيشه               
وهـو مـا دفـع      . مصر، ال سيما سيناء، وإطالق صاروخ مؤخرا على مدينة إيالت جنوبي إسـرائيل            

ة في جميع أرجاء شمال سيناء، لحمايـة خـط الغـاز            بالسلطات المصرية لتنفيذ خطة انتشار أمني كبير      
الطبيعي المصدر إلسرائيل، واالنتشار بمدينتي رفح والشيخ زويد، ودعم كمـائن الجـيش المتمركـزة،               
وإرسالها تعزيزات أمنية من القوات الخاصة، وأكفأ المجموعات القتالية، حاصلين علـى تـدريبات فـي      

  .سيناء بعشرات المدرعات المصممة ضد جميع أنواع الرصاصالمطاردات واالشتباكات، وتعزيز شمال 
المثير في الموقف المصري من أي حرب إسرائيلية قادمة على غزة، ما أصدرته تل أبيب مـن موافقـة               

 جندي، لدعم األمـن     3000 و 2500 كتائب عسكرية إلى سيناء بقوام يتراوح بين         7للقاهرة على إدخال    
، وتتطلب انتـشارا    2 ألف كم  61ساحة الجغرافية لشبه الجزيرة تصل      والتصدي للمسلحين، خاصة أن الم    

  .المحظور التواجد العسكري فيها، أو تحليق طيارات حربية فيها" ج"أمنيا كبيرا، خاصة في المنطقة 
وبالتالي، فإذا ما اندلعت حرب إسرائيلية على غزة، فإن إمكانية امتداد سياقاتها الميدانيـة إلـى سـيناء                  

 قائم بالضرورة، والمعطيات الواردة أعاله تجعل مصر عـاجزة عـن الوفـاء بالـسيطرة                وإيالت أمر 
واالنتشار األمني، ويحتم على الجانبين المصري واإلسرائيلي الجلوس على طاولة المفاوضـات لتعـديل              

ا إلدخال قوات عسكرية مصرية إليها، إلحكام السيطرة على سيناء واقعي         " كامب ديفيد "بعض بنود اتفاقية    
  .على األرض
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أكثر من ذلك، فإن طبيعة الوضع األمني السائد في سيناء اليوم، وتشابكاته المعقدة مع غزة، من شأنه أن                  
مـاذا  .. مما يطرح التساؤل عليها   ... يجعل أي حرب إسرائيلية على الفلسطينيين تهديدا كبيرا على مصر         

  !سيكون رد فعلها المأمول والمتوقع
  14/4/2012، الجزيرة نت، الدوحة

  
  ! بالقدس؟األردن المفاجئ لعالقة اإلنعاشسر  .64

  ماهر ابو طير
على مدى االسابيع القليلة الماضية،زارت القدس ثالث شخصيات اردنية،وذهب ثالثـتهم الـى المـسجد               

  .والتقاط الصور التذكارية مع مسجد قبة الصخرة االقصى للصالة والزيارة،
 ثم في وقـت الحـق،      عبدالكريم الدغمي وبرفقته وفد نيابي،    اولى الزيارات كانت لرئيس مجلس النواب       

  .ثم زيارة وزير الداخلية زيارة قام بها االميرهاشم بن الحسين وبرفقته وفد آخر،
 ما بين من يقبلها او يرفـضها،       اثارت الزيارات ردود فعل واسعة،     مابين الُحكم الديني والبعد السياسي،    

مـن يؤيـده او      ولكل موقـف،   ي يراها نصرة لالقصى وللمقدسيين،    وذاك الذ  ومابين من يراها تطبيعاً،   
  .يعانده

بعد غياب سنوات طويلة عن      النها جاءت في فترات متقاربة،     تخضع للتحليل السياسي،   الزيارات الثالث، 
  .من حيث زيارات الشخصيات االعتبارية والسياسية الى المدينة المحتلة القدس واالقصى،

اال ان الزيارات الميدانية ذات النكهـة        من رعاية واهتمام،   يه االردن للمقدسات،  هذا على الرغم مما يول    
او تحميل القصة اكثـر ممـا        لتجنب االردن سوء التأويالت والحساسيات،     السياسية غابت عن االقصى،   

  .تحتمل
جـالي  وقام بها المهندس عبدالهادي الم     آخر زيارة رسمية لالقصى والقدس كانت قبل اربعة عشر عاماً،         

ويومها تم االعالن عن تبرع نيابي لمستشفى المقاصد في          برفقة وفد نيابي،   رئيس مجلس النواب االسبق،   
  .القدس

الن غياب المسؤولين االردنيين عن القدس يقابل بعتب         تتم قراءة هذه الزيارات من زوايا مختلفة سياسياً،       
او  اريوهات بشأن عالقـة االردن بالقـدس،      فيما زياراتهم تفتح الباب للحديث عن سين       في حاالت كثيرة،  
  .وصيغ الحلول في المنطقة الملف الفلسطيني،

غير انه يبقى    تخضع بعض هذه السيناريوهات لمبالغات وتوظيفات على صعيد الملفات الداخلية االردنية،          
بالمـسجد  وعالقـة االردن بالمدينـة وبالمقدسـيين و        الفتاً هذا االنعاش المفاجئ لعالقة القدس باالردن،      

  .االقصى
والتوسـط   والتبسيط ال يختلف عن المبالغـات،      معنى الكالم ان الزيارات ال يمكن تبسيط دوافعها كثيراً،        

انها تأتي بعد فترة انقطـاع       خصوصاً، وتحمل معاني كثيرة،   يقول ان الزيارات الثالث لم تأت بالصدفة،      
  .طويلة

وليس في اطـار     سيق مع السلطة الوطنية الفلسطينية،    ما يمكن استنتاجه هنا ان الزيارات جاءت اوال بتن        
تتجلى حتـى    ثم جاءت عبر خط بياني تصاعدي للعالقات الرسمية بين الطرفين،          مزاحمتها او منافستها،  

  .في منح مسؤولين فلسطينيين جوازات اردنية بأرقام وطنية
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 قديمة تقوم على التشكك مـن اي        الالفت لالنتباه ان السلطة الوطنية ال تتعامل مع هذه الزيارات بروحية          
  .او العالقة مع الضفة الغربية تصرف اردني تجاه ملف القدس تحديدا،

 في هـذه الفتـرة بالـذات،       تقبل االنعاش السياسي لعالقة االردن بالقدس،      هل هناك توافقات غير معلنة،    
  .ولسبب غير معلن حتى االن

والمؤكـد ان    جاهزة لالنعاش بـسرعة،    ة شهيرة، أرضية تاريخي  في عالقة القدس والمقدسيين باالردن،    
ليبقى السؤال حول سـر انعـاش العالقـة          العتبارات كثيرة،  المقدسيين يرحبون بأي اردني في المدينة،     

  !!.ال تحتمل التأويل؟ ام انها مجرد صدف متتالية، السياسية بالمدينة،
او ان يعتـرض      الزيارات بأي طريقة،   علينا ان نالحظ ايضا ان الجانب االسرائيلي لم يحاول عرقلة هذه          

  .او يمنع اتمامها عليها،
  .وتبقى االسئلة كثيرة واالجابات النهائية غير متوفرة حتى االن

  17/4/2012، الدستور، عّمان
  

  األوسط يجب ان ال تنسى ما ارتكبته من فظائع في الشرق "سرائيلإ" .65
  اسحق ليئور

اكثر من اي شخص اخر في المانيا الغربية، والذي         " يا االخرى المان"لقد اثار الرجل الذي كان رمزاً لـ        "
ورد هؤالء االشخاص   . ظل يعتبر ضمير المانيا طوال حياته االدبية، جنون المؤسسة االسرائيلية وأتباعها          

ـ           . بحمق وعنف  " وافـن إس إس   "ان خدمة غونتر غراس في قوات العاصفة االلمانية المعروفة باسم بـ
ويحتاج المرء الى كثير من الوقاحة وربمـا        .  عشرة من العمر ال صلة لها بمواقفه       عندما كان في السابعة   

الجهل اذا كان يعتقد ان االلمان ال علم لهم بعدد النازيين الكريهين الذين سايرتهم اسرائيل طالما وقفـوا                  
  .الى جانب سياساتها

 يحتاج ثنائي رئيس الـوزراء      وال. مثل كثيرين غيره في هذا العالم، يعرب عن مشاعر القلق          ان غراس، 
االسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه ايهود باراك بعد االن الى اقتحام طائرة يسيطر عليها خمسة من                

فما لديهما من اسلحة يلهوان بهـا       . المختطفين مثلما فعلت وحدة الكوماندو المختارة التابعة لهما ذات يوم         
سنكون الدولة النووية الوحيدة فـي      : " لو كانا من خاطفي الطائرات     اكثر خطورة، ويعلنان امام العالم كما     

ونحن نقوم بمراقبة الشرق االوسط نيابة عنكم كما لو اننا مقاولون           . ماذا عن اقتصادكم؟  . الشرق االوسط 
  ".لذا اخرسوا. من الباطن لخدمة امنكم

اذ لـيس   . قة تحيط بتلك الرسالة   تلك هي رسالة المؤسسة االسرائيلية، حتى وان كانت االشارة الى المحر          
  .هناك من يجعل المحرقة رخيصة اكثر من السياسيين االسرائيليين

، او  "سـابينا "لكن الذين ينأون بانفسهم عن اجواء االعالم االسرائيلي ال يتذكرون متى اختطفت طـائرة               
دون ان هنـاك مطالـب      ثم انهم ربما يعتق   . الحكايات االخرى التي اُتخمنا بها مثل االوز في مصنع للكبد         

صحيح ان الـرئيس االيرانـي محمـود        . اسرائيل مثيرة للشبهات، وليس بسبب التمثيلية العاطفية وحدها       
، ولكن هل توافق اسرائيل على ان       "ازالة اسرائيل عن الخارطة   "احمدي نجاد ال يتوقف عن الحديث عن        

  تنتج مصر او ربما تركيا او المملكة السعودية اسلحة نووية؟
الى السعودية لندرك ما الـذي      " اواكس"ي ان نتذكر الضجة التي افتعلتها اسرائيل بشأن بيع طائرات           يكف

ولكن هل كان غراس اول مـن ادعـى ان          ". تهديدات التدمير "سيحدث في حالة مثل هذه، حتى من دون         
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ـ                 ي العناد االسرائيلي حول استمرار االحتالل سيؤدي الى صراع عريض وعنيـف يهـدد االسـتقرار ف
المنطقة؟ انه شيء تحدث عنه الناس لعدة سنوات، سواء داخل اسرائيل او خارجها، مـن دون مـشاعر                  

  .الذعر المخزي التي اندلعت هنا
وال هي  . المشكلة الرئيسة في قضية غراس ال تكمن في الطريقة التي تبتز بها اسرائيل كل مواطن الماني               

وانما فـي عـدم قـدرة       .  من خالل مؤلفاته المترجمة    -في االسلوب الوقح تجاه كاتب اسهم في ادبياتنا         
  .االسرائيليين على ان يفهموا هذه الدولة اال من خالل الصورة التي ترسمها وسائل االعالم لدينا

وعلى خالف ذاكرة االسرائيليين القوية في ما يتعلق بالعمليات البطولية التي تجد وسائل االعـالم متعـة                 
ى االعمال الوحشية اتي ارتكبتها اسرائيل في كل مواجهة مع احدى دول الشرق             فيها، فاننا نغفل تماما مد    

وعندما يعرب غراس عن اهتمامه بالشعب االيراني ويثير ذهول االسرائيليين، فان ذلك ال ينبع              . االوسط
من مجرد الصدق الذاتي، حتى وان كان الصدق الذاتي هو اكثر الترانيم الطبيعية التي تتكرر في جوقـة                  

  .لتنهدات القوميةا
وعلينا ان نتذكر ما فعلته اسرائيل بالمدن القريبة من قناة السويس، وما قامت به من قصف داخل مـصر                  

 وكانوا اطفال مدرسـة دمـرت       -خالل حرب االستنزاف، فقتلت وتسببت في اعاقة االالف من المدنيين           
بيل المثال، بيروت حين قام سـالح       او على س  . باكملها وعمال مصنع كبير جرى قصفه اثناء فترة الغداء        

ترى كم بلغ عـدد     . الجو االسرائيلي خالل الحرب اللبنانية االولى بقصف القسم الغربي من المدينة يوميا           
 الف نسمة؟ وتكـرر االسـلوب ذاتـه فـي           20 االف أم    10القتلى في بيروت وصيدا وصور؟ هل كان        

" الرصاص المسكوب "ل الوحشية التي صاحبتها وعملية       الحرب اللبنانية الثانية واالعما    -التالية" الحروب"
  .وما صاحبها من اعمال وحشية

فهل بالغ غراس في ما شعر به من خشية على ما يمكن ان تقوم به اسرائيل تجاه االيرانيين؟ ذلك انه اذا                     
غ فيها في   ادعاءاتهم المبال "ما اندلعت نيران الحرب، فان محطاتنا التلفزيونية ستتساءل بلهجة ساخرة عن            

ولكن ما الذي سيقولونه عن خـسائرنا؟ سـيدعون         . وبعد ذلك سيصيبها داء النسيان    ". ما يتعلق بالخسائر  
اذ تكفـي   . وال يحتاج المرء الن يكون في دولة فاشية ليربـك النـاس           . الحزن ويذيعون اغاني عاطفية   

  . اسطورة الضحايا االبدية
  16/4/2012، هآرتس
  16/4/2012، القدس، القدس
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