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  48  :كاريكاتير
***  

 يتظاهرون تـضامناً     الفلسطينيين آالف و فلسطيني يخوضون اإلضراب المفتوح عن الطعام      أسير   3500 .2
  مع األسرى

الباحث في شؤون األسرى ، أن غازي بني عودة، عن مراسلها 17/4/2012، القدس، القدسذكرت 
 أسير فلسطيني وعربي يخوضون اإلضراب المفتوح عن 3500أن ما يزيد عن أكد اض األشقر ري

وأشار األشقر الى تصريحات متضاربة في بعض وسائل اإلعالم، حول ماهية اإلضراب وعدد  .الطعام
أعلنوا في بداية األمر عن " فتح" األسرى المشاركين فيه، موضحاً ان سبب هذا اللبس هو أن أسرى

هم في تأجيل اإلعالن عن اإلضراب، إلفساح المجال لمعرفة رد إدارة مصلحة السجون على رغبت
بخوض اإلضراب في يوم األسير الفلسطيني، وبعد  مطالبهم، بينما اتخذ أسرى باقي الفصائل قراراً

مشاورات مطولة بين قيادة األسرى من كافة الفصائل قرر أسرى فتح في معظم السجون وفى مقدمتها 
حه وايشل وعسقالن، خوض اإلضراب المفتوح مع باقي الفصائل في هذا اليوم، وبذلك يصل عدد نف

 أسير 4700 أسير من أصل 3500األسرى الذين بدأوا اإلضراب المفتوح اليوم إلى ما يزيد عن 
  . أسرى مصريين، وأسير سوري3 أسرى أردنيين، و3متواجدين في سجون االحتالل ومن بينه هؤالء 
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 محافظة رام اهللا والبيرة ، أنحسام عز الدين، عن مراسلها 18/4/2012، ، رام اهللاأليامونشرت 
وجماهير وقوى ومؤسسات رسمية وشعبية أحيت، امس، يوم األسير الفلسطيني الذي يصادف السابع 

ومثلما حصل في ذكرى يوم األرض، فقد خيمت أعالم ، عشر من نيسان في ساحة الشهيد ياسر عرفات
ت الفصائل الفلسطينية المختلفة على أجواء المهرجان، في الوقت الذي لم تخل فيه كلمات المتحدثين ورايا

  .من الدعوة لوحدة الحركة األسيرة
ودعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عبد الرحيم ملوح الشعب الفلسطيني وفصائله إلى 

، في اإلضراب عن الطعام لتحسين شروط حياتهم، وااللتزام مساندة األسرى في معركتهم التي بدأوها"
  ".القاطع بما يصدر عن األسرى، ومنه وثيقة األسرى التي أعلن عنها سابقا لتحقيق المصالحة الداخلية

من جهته، اعتبر وزير شؤون األسرى عيسى قراقع أن يوم األسير، هو بمثابة استفتاء شعبي جماهيري 
كفى صمتا، وال بد من وضع الحد لهذه "ي الفلسطينية ليقول للعالم اجمع انطلق من مختلف األراض

االستباحة اإلسرائيلية للحياة الفلسطينية، ولوضع حد لجرائم الحرب التي ترتكب بحق األسرى في سجون 
التحقيق في أوضاع األسرى في سجون "ودعا قراقع المؤسسات الحقوقية الدولية إلى  ".االحتالل
تحدث في المهرجان، كل من المنسق العام للهيئة العليا للدفاع عن شؤون األسرى و ".االحتالل

والمحررين أمين شومان، ومقرر الهيئة حلمي األعرج، موجهين التحيات لألسرى، حيث أشار األعرج 
الذي تحدث عن األسرى إلى أن األسرى في سجون االحتالل يخوضون اإلضراب وهم أكثر تصميما 

  .عركتهم التي فرضها االحتاللعلى المضي في م
 أعلنت قوات االحتالل المنطقة  حيثخطابي،المهرجان الوتوجه المعتصمون إلى معسكر عوفر، عقب 

المحيطة بمعسكر عوفر أمس، منطقة عسكرية مغلقة، في الوقت الذي بدأت فيه بإطالق قنابل الغاز 
عتصموا أمام المعسكر تضامناً مع األسرى واألعيرة المعدنية والمطاطية تجاه مئات المواطنين الذين ا

ووصل إلى  .الذين أعلنوا البدء في إضراب مفتوح عن الطعام في الذكرى الرابعة والثالثين ليوم األسير
المدخل الرئيس لمعسكر عوفر، مئات المواطنين للمشاركة في الفعالية التي أعلن عنها ضمن برنامج 

شرات الشبان مع جنود االحتالل الذين تواجدوا بكثافة عند فعاليات التضامن مع األسرى، واشتبك ع
المدخل الرئيس للمعسكر، وقامت شاحنة متخصصة بضخ المياه العادمة، باالقتراب من المعتصمين 
ورشقتهم بهذه المياه في الوقت الذي كان جنود االحتالل يطلقون قنابل الغاز واألعيرة المعدنية 

  .والمطاطية
 أمس يوم واآلالف من أهالي غزة أحي، أن حامد جاد، عن مراسلها 18/4/2012، نالغد، عماوأوردت 

األسير الفلسطيني بمسيرات جماهيرية حاشدة تقدمها ممثلو كافة الفصائل الوطنية واإلسالمية وأسرى 
محررون وشخصيات اعتبارية وأعداد كبيرة من ذوي األسرى الذين رفعوا صورا ألبنائهم المعتقلين في 

واحتشدت هذه المسيرات قبالة مقر اللجنة  . االحتالل ورددوا هتافات طالبت باإلفراج عن األسرىسجون
  .الدولية للصليب األحمر في مدينة غزة

وافتتح رئيس التشريعي الفلسطيني باإلنابة أحمد بحر المهرجان الخطابي بكلمة اعتبر فيها أن المعركة 
ا أن ترسم الطريق الفلسطيني نحو الحرية ونيل الحقوق التي يخوضها األسرى مع االحتالل من شأنه

واصفا يوم االسير الفلسطيني بيوم تاريخي في تاريخ القضية الفلسطينية وبداية النتفاضة ثالثة للشعب 
  .الفلسطيني من أجل تحرير األسرى
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ف الشعب بدوره، أكد وزير شؤون األسرى لدى الحكومة المقالة عطا اهللا أبو السبح وحدة كافة أطيا
الفلسطيني خلف قضية األسرى، مشدداً على أن ما يقوم به األسرى في السجون خطوة متقدمة نحو 

  .تعزيز الوحدة الفلسطينية
إن هناك "بدوره وجه األسير األردني المحرر سلطان العجلوني رسالة لألسرى في سجون االحتالل بقوله 

قيا خرجت من أجل نصرتكم في كل مكان فيه حر، الكثير من الجماهير في الدول العربية وجنوب أفري
  ".فال تقلقوا فأنتم في اهتمامات األمة ولن تنسيهم مشاغلهم قضيتكم

 االحتالل من أي ممارسات تصعيدية قد يتخذها اتجاه  للفصائل الفلسطينيةوحذرت األذرع العسكرية
رات ستبقى مفتوحة في حال األسرى كخطوات عقابية من شأنها المساس بحياتهم، مؤكدة أن كل الخيا

  .أقدم االحتالل على أي تصرف ضد األسرى
ان تحرير "فقال " الذراع العسكرية لحركة الجهاد اإلسالمي"أما أبو أحمد الناطق باسم سرايا القدس 

، مشيراً الى أن الطريق األنجع لتحرير "االسرى بكافة الطرق، هو ما تسعى له الفصائل الفلسطينية
  .المقاومة وبخطف جنود االحتاللأسرانا يكون ب

فوزي برهوم المتحدث ، أن أشرف الهور، عن مراسلها 18/4/2012، القدس العربي، لندنونشرت 
نصرة لألسرى، وقال في تصريحات صحافية ' انتفاضة ثالثة'باسم حركة حماس دعا لإلعالن عن 

 الصراع، وإنهاء معاناة األسرى الظروف الحالية تبين بشكل واضح أن المرحلة المقبلة هي مرحلة حسم'
كما أعلنا عن انتفاضة األقصى قبل أعوام علينا اإلعالن عن انتفاضة األسرى، '، مضيفاُ 'في السجون

  .'وتدشين معركة قوية إلنهاء معاناتهم
بحد السيف وقوة الحق 'وقالت كتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس انها ستنتزع حرية األسرى 

إن كتائب 'وقال أبو عبيدة الناطق باسم القسام في تصريح صحافي  .'يع مهما طال الزمانالذي ال يض
القسام تعتبر قضية األسرى قضيتها المركزية وهي جزء من مشروع التحرير وأولوية من األولويات 

إن المعركة المفتوحة 'وقال  .، مشيرا إلى أنها ال نقول ذلك من باب الشعارات'المطلقة للمقاومة
والمتواصلة مع العدو جهاداً وإعداداً لن تثني كتائب القسام أو تشغلها عن واجبها الكبير في العمل من 

  .'أجل األسرى األبطال في سجون البغي والعدوان
قضية الحرية للشعب الفلسطيني كله في 'إلى ذلك، أكدت حركة فتح أن قضية تحرير األسرى، تعد 

ها أن الشعب الفلسطيني يعتقد جازما أن حرية األسرى وعودتهم إلى ، وأكدت في بيان ل'الوطن والمهجر
شرط مادي وفعلي رئيسي الستكمال معاني 'عائالتهم في مدنهم وقراهم األصلية، وإلغاء قرارات اإلبعاد، 

واجب وطني، يستوجب توحيد جهود القوى 'وأكدت على أن النضال لتحرير األسرى،  .'الحرية لشعبنا
  .'ه قضية حريتهم، عن الخالفات واالختالفات السياسية والحزبيةالوطنية، وتنزي

المتحدثة باسم مصلحة السجون ، أن فتحي صباح، عن مراسلها 18/4/2012، الحياة، لندنوأضافت 
 اسير 2300رفض نحو ) الفلسطيني(في اطار يوم االسير «االسرائيلية سيفان وايزمان ذكرت أمس انه 

 8وأشارت الى ان  .» اسير انهم بدأوا اضراباً عن الطعام1200نما قال نحو امني وجباتهم اليومية بي
في مصلحة السجون «: وأضافت. أسيرات فلسطينيات ايضاً أعلن رفضهن الطعام تضامناً مع االسرى

  .»االسرائيلية تعاملنا مع االضراب عن الطعام في السابق ونحن مستعدون لفعل ذلك مرة اخرى اآلن
ستكون االولى وهناك تقديرات ) أمس(خطوة اليوم «سراحنة من نادي االسير الفلسطيني ان وقالت اماني 

  .»بانضمام كافة االسرى على اقل تقدير في نهاية الشهر
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ء في غزة شعلة الحرية وسط حشد جماهيري من ثاوكانت المحررة هناء الشلبي أشعلت ليل األثنين الثال
الطريقة الوحيدة لتحقيق مطالب االسرى هي االضراب «شلبي وقالت ال. المؤسسات والقوى والفصائل

وسيواصل االسرى اضرابهم عن الطعام حتى . عن الطعام بعد تجربتي وتجربة الشيخ خضر عدنان
لتحرير االسرى مثل خطف جنود اسرائيليين «إال انها لم تستبعد خيارات اخرى . »تحقيق مطالبهم

راد االحتالل أن يقهرنا باالعتقال اإلداري ولكننا قهرناه باإلرادة أ«وتقول االسيرة المحررة .»لمبادلتهم
والصمود، وقررنا ان نكون في مواجهته وأن نقلب الطاولة في وجهه، لنؤدي دورنا ورسالتنا إلى جانب 

يكونوا يداً واحدة من «وطالبت شلبي االسرى الفلسطينيين بأن  .»كل أبناء شعبنا في كافة ساحات الوطن
  .»يق مطالبهم العادلة وأخص بالذكر المعتقلين االدارييناجل تحق

أحيت مناسبة يوم األسير  المخيمات الفلسطينية في لبنان، أن 18/4/2012، المستقبل، بيروتوأوردت 
ورفعت الفتات تطالب . الفلسطيني، فأقيمت اعتصامات تضامنا مع االسرى في السجون االسرائيلية

   . المجتمع الدولي من اجل حمايتهم وتحريرهمبالحرية لجميع االسرى وبتدخل
  

  على أسراناسنتوجه للدولة الراعية التفاقية جنيف الرابعة للمطالبة بتطبيقها : عباس .3
، وعن وكالـة وفـا، أن       رام اهللا ، من   17/4/2012،  )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية     ذكرت  

مة وجهها ألبناء شعبنا في الوطن والشتات ولألسرى         في كل  ، قال  محمود عباس  رئيس السلطة الفلسطينية  
سنطالب بتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة علـى       : وعائالتهم لمناسبة يوم األسير الذي يصادف اليوم الثالثاء       

أسرانا ليعاملوا كأسرى حرب، ولكي ينالوا كافة الحقوق اإلنسانية ألسرى الحرب طبقـا لـروح ونـص               
اإلنساني، واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، ولكافة المواثيق والـشرائع التـي           االتفاقية، وللقانون الدولي    

  .تقضي بعودتكم ألهلكم وأسركم وذويكم سالمين
أتحدث إليكم من صميم قلبي، ألؤكد لكم أن قضيتكم في قلبي وعقلي وأعمـاق              'وخاطب األسرى بالقول،    

ما حللت وارتحلت، وهـي علـى رأس سـلم          وجداني وضميري، وإنني ألحملها والقيادة الفلسطينية، حيث      
األولويات الفلسطينية، ولن يهدأ لنا بال إال بنيلكم جميعا حريتكم، بحيث ال يبقى في السجون اإلسـرائيلية                 

  .'أسير من أسرى الحرية
األسرى أن يحافظوا على وحدة الحركة األسيرة داخل السجون، ألن المستفيد الوحيد مـن              عباس  وناشد  

وهو سجانكم في سجونكم الصغيرة، مثلما هـو        'سطيني هو إسرائيل القوة القائمة باالحتالل،       االنقسام الفل 
  .'سجان شعبكم، الذي أحال أرض وطننا إلى سجن كبير، فالوحدة الوحدة أوصيكم

إن إسرائيل تعلن للعالم بأنها مع حل الدولتين، ولكنها في الحقيقة والواقع ال تعمـل إال                '،  ل أبو مازن  وقا
قويضه ونسفه، ولكننا لن نعدم الوسائل واآلليات لمواجهة السياسة اإلسرائيلية المتغطرسة، وسنعود            على ت 

لندق باب األمم المتحدة من جديد لالعتراف بدولة فلسطين على كافة األراضي الفلسطينية المحتلة عـام                
تنا المستقلة وعاصـمتها    ، فأرضنا ليست متنازعا عليها بل هي حقنا، التي ال بد أن نبني عليها دول              1967
  .'القدس

 محمـود   ، أن   )المالـديف (ماليه    من عبد الرؤوف أرناؤوط   عن،  18/4/2012،  األيام، رام اهللا  ونشرت  
ان عملية السالم في الـشرق      " .المالديف محمد وحيد  مع الرئيس المالديفي    في ختام اجتماعه    ، قال   عباس

ل تنفيذ التزاماتها وفقا للقـانون الـدولي وبيانـات          االوسط تواجه الكثير من العقبات بسبب رفض اسرائي       
على الرغم من كل العقبات فاننا نؤكد التزامنا بطريق المفاوضات كأفضل طريق            : "وقال" اللجنة الرباعية 
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للوصول الى حل الدولتين حيث تعيش اسرائيل وفلسطين جنبا الى جنب بأمن وسالم وفقا لمبادرة السالم                
  ". الرباعيةالعربية وبيانات اللجنة

  
  "اتفاق الدوحة" أنجزنا ما ترتب علينا في ..الوقود القطري يدخل غزة خالل يومين: هنية .4

أعلن رئيس الحكومة الفلسطينية إسماعيل هنية أن سفينة الوقود، التي تبرعت بها دولة قطر لمحطة               : غزة
، مؤكداً أنه سـيتم     )4-17(ء  توليد الكهرباء في قطاع غزة، وصلت إلى ميناء السويس مساء اليوم الثالثا           

  .إدخالها وقودها لغزة خالل يومين
إن قيمة الوقود في السفينة يصل إلى نحـو         "مساء الثالثاء،   " األقصى"وقال هنية، خالل مقابلة مع فضائية       

  .، مبينًا أن هذه الكمية تكفي محطة توليد الكهرباء لمدة يزيد عن شهرين" مليون دوالر35
ن أمير قطر حمد بن خليفة آل ثاني وعد باستمرار ضخ الوقود إلى قطاع غـزة،                وذكر رئيس الوزراء أ   

إذا ما تم تطبيق االتفاق مـع إخواننـا فـي           "مؤكداً أن مشكلة الكهرباء في القطاع في طريقها إلى الحل           
  ".مصر، وإذا ما استمر إخواننا في قطر وغيرهم في مد قطاع غزة بالوقود

عمق بين الفصائل الفلسطينية المختلفة للوصول إلى إستراتيجية فلـسطينية  إلى ذلك، دعا هنية إلى حوار م 
  .جديدة، بعيداً عن التيه السياسي الذي قادتنا إليه المفاوضات العقيمة بين السلطة واالحتالل

الوحـدة  "وشـدد علـى أن      ". أنجزنا ما ترتب علينا في اتفاق الدوحة والكرة في ملعب فتح          : "وقال هنية 
استراتيجية ومبدأ راسخ في فكرنا، ونحن متمسكون بالثوابت ولن نتنـازل عنهـا تحـت أي                الفلسطينية  

  ".ظرف
البد من التوافق علـى     "وأكد أن الوحدة الفلسطينية يجب أن تبنى على أساس الحفاظ على الثوابت، وقال              

  ".استراتيجية تحمي حقوق الشعب الفلسطيني
مشدداً على  " عبثية وتهدف الى إبقاء أطرافها على الطاولة       "وانتقد المفاوضات مع االحتالل ووصفها بأنها     

في إشارة إلـى رسـالة      " ال يمكن اختزال القضية الفلسطينية في رسالة وهذا استهتار بدماء الشهداء          "أنه  
  .محمود عباس لرئيس حكومة االحتالل بنيامين نتنياهو

: ر الـدعم الـشعبي لثـورتهم، وقـال    وأكد رئيس الوزراء تأييد إضراب األسرى، مطالباً بضرورة توفي      
  ".سينتصر األسرى في معركتهم إذا ثبتوا والبد من جهد رسمي عربي وإسالمي مساند لهم"

ودعا إلى عقد مؤتمرات عربية ودولية تتبنى قضية األسرى، والبد أن ينصاع االحتالل لمطالب األسرى،            
  .ضد السجان الصهيونيمشدداً على أن اإلضراب معركة وهو أمضى سالح يملكه األسرى 

وقال إن الحكومة تتابع إضراب األسرى بشكل مباشر ورصدنا كل اإلمكانيات لدعمهم، فاألرض تتحرر              
العزل االنفرادي شكل من أشكال إرهاب الدولة الذي يمارسـه الكيـان            "إذا كان اإلنسان حرا، مضيفاً أن       

  ".الصهيوني
 تقوم على إعادة االعتبار للعمق العربي واإلسـالمي،         وشدد على أن اإلستراتيجية التي تنتهجها حكومته      

الثورات أسقطت االستبداد وأعادت األمة إلى مكانها، والربيع العربي أعاد فلسطين إلـى مكانتهـا               "وقال  
، ورأى أن ما يجري في الدول العربية من فلول األنظمة تكرار لما حصل بعد فوز                "على الساحة العربية  

  . التشريعية الفلسطينية في محاولة لاللتفاف على هذا الفوز وإفشال التجربةحركة حماس باالنتخابات
وشدد على أن الحكومة صمدت في وجه أزمات مفتعلة سياسيا واقتصاديا وعسكريا، واحتضان الـشعب               

  .هو سبب بقاء الحكومة وانتصارها على الفلتان األمني



  

  

 
 

  

            9ص                                     2475:                العدد18/4/2012 األربعاء :التاريخ

ني، ونحاسب بصرامة كل من يمس بكرامة االنسان        اجتهدنا في التخفيف عن كاهل الشعب الفلسطي      :"وقال  
  .الفلسطيني

، "الرنتيـسي "الجديدة التي أطلق عليها اسم      " األقصى"وكان هنية افتتح قبيل بدء المقابلة استوديوهات قناة         
  .الدكتور عبد العزيز الرنتيسي" حماس"في الذكرى الثامنة الستشهاد القيادي في حركة 

  17/4/2012، المركز الفلسطيني لإلعالم
  

   وفياض وعبد ربه يغيبان عن اللقاء حول المفاوضاتعريقات يسلم نتانياهو رسالة السلطة .5
صائب عريقات، رئيس طـاقم المفاوضـات       . د، أن   رام اهللا ، من   17/4/2012،  القدس، القدس ذكرت  

ن نتنيـاهو   رسالة السلطة الى رئيس الوزراء االسرائيلي بنيـامي       سلم  ومدير جهاز المخابرات ماجد فرج      
  ).الثالثاء(مساء اليوم 

سالم فياض وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحريـر         . وغاب عن االجتماع كل من رئيس الوزراء د       
  .ياسر عبد ربه اللذين كلفا في وقت سابق بتسليم الرسالة

ى أنه يتحاور   وعلم من مصادر فلسطينية أن فياض أمتنع عن تسليم الرساله اليوم خشية أن ينظر إليه عل               
" الجـدي "ووصف عريقات اللقاء بــ       .السرى إضرابا مفتوحا عن الطعام    امع إسرائيل في يوم بدأ فيه       

  .ولكنه قال ان نتنياهو وعد الوفد بالرد على الرسالة خالل اسبوعين
، مشيرا الى ان مهمة الوفـد اقتـصرت         "بسبب انشغاالته فقط  "وعزا عريقات غياب فياض عن االجتماع       

  .سليم الرسالة وان اللقاء لم يكن تفاوضياعلى ت
ان المهم هو مضمون الرسالة وقد وعد نتنياهو أن يدرس الرسالة بعناية وعمق وقال انه               "وشدد عريقات   

  .سيرد عليها خالل اسبوعين برسالة مكتوبة يسلمها مستشاره اسحاق مولخو للرئيس محمود عباس
رورة ان تطبـق اسـرائيل االتفاقـات وااللتزامـات          ركزنا على ثالثة امور وهي ض     "واوضح عريقات   

 واالفـراج عـن االسـرى       1967وضرورة وقف االستيطان وااللتزام بحل الدولتين على حدود عـام           
ان الحيز االكبر لالجتمـاع خـصص لقـضية         "واشار الى    ".1994خصوصا المعتقلين منذ ما قبل عام       

  ".فلسطينييوم االسير ال) الثالثاء(االسرى، حيث يصادف اليوم 
 ووجـود اتفـاق علـى       1994ذكرنا نتانياهو بوجود اتفاق الطالق سراح من تم اعتقالهم قبل عام            "وقال  

اطالق دفعة من االسرى، وطالبنا بأعادة اوضاع االسرى وحقوقهم جميعها الى ما كانت عليه قبل عـام                 
2000."  

وكان مكتب رئـيس     ".راح االسرى قلنا لنتنياهو ان مفتاح السجن بيدك وانت مطالب باطالق س         "واضاف  
  .الوزراء االسرائيلي اصدر بيانا اكد فيه تسلم الرسالة

هذا المساء، التقى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بممثلين من الجانب الفلسطيني سـلماه             "وجاء في البيان    
واسـتمر   ".الماسرائيل والسلطة الفلسطينية ملتزمتان بتحقيق الـس      "، مضيفا ان    "رسالة من الرئيس عباس   

واوضح البيان انه    .االجتماع الوجيز الذي جرى في مقر اقامة نتانياهو في القدس اقل من نصف الساعة             
الجانبين "واضاف ان    ".خالل اسبوعين سيبعث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رسالة الى الرئيس عباس          "

  ".الميأمالن في ان يساعد تبادل الرسائل هذا في إيجاد سبيل لدفع الس
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وذكرت مصادر فلسطينية أن رسالة السلطة تتضمن مطالبة الحكومة اإلسرائيلية بالقبول بمبدأ الـدولتين              
وتجميد االسـتيطان واإلفـراج عـن       " تبادل طفيف لألراضي بالقيمة والمثل    " مع   1967على حدود عام    

   .1993األسرى ، خصوصا الذين اعتقلوا قبل اتفاق أوسلو عام 
در ان الرسالة تركز على مطالبة نتنياهو بإلغاء كافة القرارات العسكرية التي اتخذتها             واكدت ذات المصا  

 ، واحترام االتفاقات الموقعة ، السيما المتعلقة منهـا بـصالحيات            2000الحكومات اإلسرائيلية منذ عام     
  .السلطة

 الدولية قائما من قبل الطرف      وتؤكد الرسالة أنه ال يجوز أن يبقى االلتزام باالتفاقات الموقعة وااللتزامات          
  .الفلسطيني فقط ، فيما ترفض إسرائيل حتى االعتراف بالتزاماتها

وقالت المصادر أن الرئيس محمود عباس اكد في الرسالة أن السلطة الفلسطينية فقدت مبـرر وجودهـا                 
 ، مشيرة الى ان     بسبب مصادرة إسرائيل واليتها في المجاالت السياسية واالقتصادية والجغرافية واألمنية         

الرئيس عباس حذر من أن السلطة لن تستطيع الوفاء بالتزاماتها إذا ما استمر هذا الوضع ، لكنه ال يهدد                   
  ).السلطة(بحلها 

أن عنصر اإلثارة الوحيد في لقاء نتنياهو بالوفد الفلسطيني هو          ،  18/4/2012السفير، بيروت،   وأضافت  
كما ظهر أن وجود رئيس االسـتخبارات الفلـسطينية         . دتغيب فياض عنه وترؤس صائب عريقات للوف      

 يشهد على أن التنسيق األمني هو األمر الوحيد الذي يبقي على عالقة وتواصـل بـين                 فرجاللواء ماجد   
  .الحكومتين اإلسرائيلية والفلسطينية

في إلى أن فياض يعارض من حيث المبدأ فكرة تبادل الرسائل، وأنه أوضح مؤخرا،              » هآرتس«وأشارت  
أحاديث مغلقة، أن نقل الرسالة إلى نتنياهو هو خطوة عديمة القيمة لن تحقق شـيئا باسـتثناء العالقـات                   

بعدم حضور اللقاء علـى خلفيـة       » معاريف«وحتى مساء أمس األول كان فياض قد هدد، وفق          . العامة
  .خالفات الرأي المتعلقة بأموال الضرائب التي تنقلها إسرائيل إلى الفلسطينيين

في كل حال أشارت القناة العاشرة اإلسرائيلية إلى أن أهم ما في رسالة أبو مـازن لـرئيس الحكومـة                    و
إذ تـشير   . اإلسرائيلية ذلك البند الذي قيل بأنه تمت إزالته بضغط أميركي والمتعلق بالتهديد بحل السلطة             

ك يقودها للتفكير بإعـادة  الرسالة صراحة إلى أن إسرائيل تفرغ السلطة الفلسطينية من مضمونها، وأن ذل        
كما تطالب الرسالة بالوقف التـام لالسـتيطان فـي          . تحميل إسرائيل مسؤوليتها القانونية كدولة احتالل     

» يـوم األسـير   «بل أن عباس بمناسبة     .  واإلفراج عن األسرى   1967األراضي الفلسطينية المحتلة العام     
  .ن معاملة أسرى الحربأعلن أنه يطالب بأن تعامل إسرائيل األسرى الفلسطينيي

  
  لإلفراج عن األسرى" إسرائيل"حكومة فياض تطالب األمم المتحدة بالضغط على  .6

طالبت الحكومة الفلسطينية برئاسـة سـالم       :  وكاالت األنباء    - مراد فتحي    - القاهرة   -رام اهللا المحتلة    
إلفراج عن كافة المعتقلين    األمم المتحدة بالتحرك الفوري والجاد والضغط على إسرائيل من أجل ا          "فياض  

  ". الفلسطينيين السيّما القدامى منهم
  18/4/2012، الشرق، الدوحة
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  "انتحار وليس مقاومة"حمل السالح لتحرير األسرى ": قدس برس"نمر حماد لـ .7
أكد المستشار السياسي لرئيس السلطة الفلسطينية نمر حماد فـي          : ـ خدمة قدس برس   ) فلسطين(رام اهللا   
الذي يريد  : "أن سبيل تحرير األسرى ال يكمن في حمل السالح، وقال         " قدس برس "ات خاصة لـ    تصريح

حمل السالح ضد إسرائيل فالطريق مفتوحة أمامه، نحن قدمنا من الدماء والـشهداء والتـضحيات ضـد                 
 واإلفـراج   إسرائيل الكثير، وقد كانت االنتفاضة الثانية دمارا على الشعب الفلسطيني، ونعتقد أن المقاومة            

عن األسرى لن يكون بالسالح فقط، وإنما أن تعزل إسرائيل دوليا وتضعها في الزاوية، فهذا شكل مـن                  
أشكال المقاومة، أما اللجوء إلى حمل السالح للمقاومة وتحرير األسرى فهذا انتحار وخدمـة لالحـتالل،              

، علـى حـد     " ضد الفلـسطينيين   ذلك أن إسرائيل تسمي حمل السالح إرهابا وتتخذه مطية لتجييش العالم          
  .تعبيره

 17/4/2012قدس برس، 
  

   1967  ألف فلسطيني منذ750االحتالل اعتقل : وزارة التخطيط بغزةتقرير ل .8
أظهر تقرير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في وزارة التخطـيط بغـزة، أن سـلطات االحـتالل                  

  . ألف فلسطيني) 750(حو  وحتى يومنا هذا، ن1967اإلسرائيلي اعتقلت منذ العام 
واجبات الحكومـة الفلـسطينية تجـاه       "، بعنوان   2012-4-17وبين تقرير المركز الذي صدر، الثالثاء       
  . أعداد األسرى والتوزيع الجغرافي لهم" األسرى في سجون االحتالل اإلسرائيلي

منا هـذا، مـنهم      حتى يو  1967ألف حالة اعتقال سجلت منذ العام       ) 750(وأوضح المركز، أن أكثر من      
، بينهم أكثـر    2000 ألف حالة اعتقال سجلت منذ بدء انتفاضة األقصى في أيلول، سبتمبر للعام            75قرابة  
آالف طفل وعشرات النواب والقادة السياسيين اعتقلوا خالل انتفاضـة          ) 9(مواطنة، وقرابة   ) 900(من  

  . األقصى
) 27(طفلًا، و ) 190(أسيرات و ) 9(سيراً، بينهم    أ 4700وأشار التقرير أن عدد األسرى الحاليين بلغ نحو       

) 3(معتقلًـا إداريـا، و    ) 320(نائبا جلهم من كتلة التغيير واإلصالح والعديد من القيادات السياسية، ونحو          
  . وزراء سابقين

أسيرا معتقلين منذ ما قبل اتفاقية أوسلو وقيـام الـسلطة الوطنيـة             ) 120(ونوه إلى أن من بين األسرى       
أسـيرا،  ) 475(، فيما يبلغ عدد األسرى من قطاع غزة         1994أيار عام   / طينية في الرابع من مايو    الفلس
  . ، والباقي من الضفة الغربية1948من القدس والمناطق المحتلة عام ) 360(ونحو

وعن واجبات الحكومة تجاه األسرى، أوضح التقرير أن الحكومة تتعامل مع قضيتهم كقـضية سياسـية                
سة أوالً ثم كقضية إنسانية وأخالقية وقانونية، وتعمل على تحريرهم وتكـريمهم ورعـايتهم              ووطنية رئي 

  . وتأهيلهم والدفاع عنهم وشرح التقرير السبل والوسائل الالزمة لذلك
  17/4/2012، فلسطين أون الين

 
  لي اإلسرائي ضد الجيشالقتالكل فلسطين لنا وأؤيد :  اإلسرائيليةيالنإجامعة بار بالعجرمي  .9

العبرية، الثالثاء، عـن    ' يديعوت احرونوت 'نقل الموقع االلكتروني لصحيفة      :زهير أندراوس  -الناصرة  
وزير األسرى الفلسطيني السابق أشرف العجرمي قوله إنه يؤيد القتال ضـد جنـود جـيش االحـتالل                  

ولفـت الموقـع   . اإلسرائيلي، رغم انه يعارض العمليات التي ينفذها فلسطينيون ضد مدنيين إسـرائيليين   
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اإلسرائيلي إلى أن تصريحات الوزير السابق كانت نارية للغاية، األمر الذي أثار نقاشًا حادا بينه وبـين                 
  .الحضور

 أمس إنه يتحتم على إسـرائيل        في الدولة العبرية،   وقال العجرمي خالل مؤتمر عقد في جامعة بار ايالن        
 سنصبح نحن الفلسطينيون األغلبية على هذه األرض         وإال 1967أن تقبل بدولة فلسطينية على حدود عام        

بعد فترة من الزمن وستكون كل فلسطين لنا، موضحا إما أن تقبل تل أبيب بحل الـدولتين أو أن تقبـل                     
بدولة لكل مواطنيها حيث يشكل الفلسطينيون األغلبية، على حد تعبيره، وتابع العجرمي قائالً، أمام حشد               

  .محاضرين، الذين ثارت حفيظتهم من أقوالهمن الطالب الجامعيين وال
وأشار الموقع اإلسرائيلي إلى أن العجرمي رفض مصافحة رئيس ما يطلق عليه مجلـس المـستوطنات                

، بعد انتهاء النقاش الذي أثـار       في المؤتمر اإلسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة نفتالي بنت الذي شارك          
علـى  ' يـديعوت أحرؤونـوت   'ش، كما أكد موقع صحيفة      غضب وسخط استنكار جميع من حضر النقا      

 .اإلنترنت
 18/4/2012، القدس العربي، لندن

  
  وزير الزراعة يستنكر همجية االحتالل ومستوطنيه بحق المزارعين العزل: رام اهللا .10

أدان وزير الزراعة الدكتور احمد مجدالني جرائم المستوطنين التي ارتكبت بحق المـزارعين،             : رام اهللا 
استهتار االحتالل وصمته على جرائم مستوطنيه انعكاس لسياسات حكومة نتنياهو المتجهة نحو            «ل إن   وقا

التصعيد ضد المزارعين، وهو مدعاة لقلق العالم بأسره الذي يجب أن يتحرك فوراً لوقف هذه الجـرائم                 
رعين واالراضـي   المخزية بحق اإلنسانية مستنكرا االعتداءات التي تنتهجها قوات االحتالل ضد المـزا           

الزراعية وطالب المجتمع الدولي بالتدخل من اجل وقف االنتهاكات االسرائيلية المتواصلة التي تمـارس              
  . ضد المزارعين واالراضي الزراعية

 18/4/2012، الحياة الجديدة، رام اهللا
 

   2016أتعهد بإنشاء جيش من الرياضيين الفلسطينيين في عام : رئيس اللجنة األولمبية .11
في عام  " جيش من الرياضيين الفلسطينيين   "عهد رئيس اللجنة األولمبية الفلسطينية جبريل الرجوب بإنشاء         ت

  .، مشيرا إلى وجود رؤية استراتيجية لدى الجهات الفلسطينية المسؤولة لتحقيق هذا الهدف2016
القـادم، سـتكون    وذكر الرجوب أن المشاركة الفلسطينية في دورة األلعاب األولمبية في لندن الـصيف              

لكون الرياضة الفلسطينية في الوقت الراهن في مرحلتها لمرحلة االبتدائية، على حد            " لرفع العلم "رمزية،  
  .تعبيره

  18/4/2012، روسيا اليوم
 

 "عوفر"إصابة النائب المقدسي عطون خالل قمع االحتالل العتصام أمام معتقل  .12
التغييـر  " في المجلس التشريعي الفلسطيني عن كتلـة         أصيب أحمد عطون، النائب   ): فلسطين( -رام اهللا   

، بشظية في يده بعد قمع االحتالل لالعتصام أمام معتقل          )المبعد إلى رام اهللا   (عن مدينة القدس    " واإلصالح
 .قرب رام اهللا" عوفر"

 17/4/2012قدس برس،   
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  ب السياسيحماس تنهي انتخاب مجلس الشورى وتوقعات بانتخاب مشعل للمكت: القدس العربي .13
تفيد معلومات أكدتها عدة جهات مطلعة في حركة حماس في قطاع غزة لـ :  أشرف الهور-غزة ـ

ان الحركة أنهت قبل أيام عملية االنتخابات الداخلية التي أقرت قيادة جديدة لعضوية ' القدس العربي'
ك توقعات بشغل مجلس شورى الحركة، الذي ستوكل له مهام اختيار أعضاء المكتب السياسي، وهنا

رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل المنصب ذاته، خالل انتخابات المكتب السياسي والتي 
  .ستتم قبل نهاية الشهر الجاري والتي من المتوقع ان تضم قيادات جديدة

ع وبحسب المعلومات فإن االنتخابات الداخلية التي جرت في أجواء سرية، وبعيداً عن مالحظة الشار
 قيادياً من الحركة في القطاع، لعضوية مجلس شورى الحركة، وهو 15الفلسطيني تم خاللها انتخاب 

الهيئة القيادية الوسيطة بين قواعد الحركة والمكتب السياسي الذي يمثل أعلى هيئة قيادية، والمنوط به 
في الضفة  شخصية قيادية من حركة حماس 50تحديد سياسات الحركة، والذي يضم في عضويته 

  .الغربية وقطاع غزة والخارج، إضافة إلى السجون اإلسرائيلية
وفاز في هذه االنتخابات الداخلية بحسب ما أكد مطلعون قيادات الحركة المعروفة والتي تشغل عضوية 
المكتب السياسي الحالي، وهم الدكتور محمود الزهار، والدكتور خليل الحية، ونزار عوض اهللا، إضافة 

اعيل هنية رئيس الحكومة المقالة، وعدد من قيادات الحركة الذين جرى تحريرهم في صفقة إلى إسم
  .تبادل األسرى األخيرة، وأبرزهم يحيى السنوار وروحي مشتهى

وكان من المتوقع بحسب ما تؤكده قيادات الحركة أن تفوز هذه القيادات في هذه االنتخابات التي لم 
في الحركة شغلت عضوية مجلس شورى الحركة السابق، إذ حلت مكانها يحالف الحظ فيها قيادات وازنة 

  .وجوه جديدة تفوز ألول مرة
إن كانت قيادات الحركة في الضفة الغربية قد أنهت ' القدس العربي'ولم تكشف المصادر التي تحدثت لـ 

لحركة في الخارج أنهت عملية انتخاباتها الداخلية أم الن، وكذلك في داخل السجون، لكنها قالت ان قيادة ا
  .العملية كما في قطاع غزة

ومن المتوقع أن تجري الحركة بطرقها الخاصة قبل نهاية الشهر الجاري، انتخابات الختيار أعضاء 
  .المكتب السياسي الجديد، الذي يرى مطلعون أنه سيضم قيادات جديدة لم يسبق وأن شغلت هذا المنصب

شهد الحركة أي خالفات بين قياداتها في المرحلة المقبلة، خالفاً وتستبعد مصادر مطلعة في حماس أن ت
لما يتوقعه بعض المراقبين، وذلك على خلفية وجهات النظر المختلفة داخل الحركة بسبب إعالن الدوحة، 
الذي وافق خالله خالد مشعل رئيس المكتب السياسي للحركة على تولي الرئيس محمود عباس رئاسة 

ال وجود اساسا لهذه الخالفات، إذ سبق وأن تم التوافق بين قيادات 'قالت المصادر و .حكومة التوافق
 .'الحركة في اجتماع المكتب السياسي في القاهرة، الذي تال هذا االتفاق

  18/4/2012القدس العربي، لندن، 
  

  سنحرر األسرى بحد السيف: القسامكتائب  .14
بحد "ي لحركة حماس، أنها ستنتزع حرية األسرى أكدت كتائب عز الدين القسام الذراع العسكر: غزة

  .، معاهدة األسرى وذويهم بكسر القيد وتحطيم أسوار السجون " السيف وقوة الحق الذي ال يضيع
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قضية األسرى قضيتنا :" الناطق باسم الكتائب في تصريح لموقع القسام الثالثاء " أبو عبيدة"وقال 
،مشدداً على أن " ولوية من األولويات المطلقة للمقاومةالمركزية وهي جزء من مشروع التحرير، وأ
  ".القسام سيعمل على تحرير األسرى بكل الوسائل

  17/4/2012 الرسالة، فلسطين،
  

  إما أن أذهب من القبر للقبر أو ينتهي عزلي: البرغوثيعبد اهللا  .15
ة حماس األسـير عبـد اهللا       أكد القائد في كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحرك          : رام اهللا 

البرغوثي من عزله في سجن الرملة أنه مستمر في إضرابه عن الطعام حتى يحقق مطالبه المتمثلة بإنهاء                

وفي حديثه لمحامي نـادي األسـير قـال األسـير            .عزله، والسماح لعائلته في األردن والضفة بزيارته      

إما أن يـذهب مـن    "، مضيفا أنه    "ته عالية جدا  يعاني من صداع وبرد شديد إال أن معنويا       "إنه  : البرغوثي

وأشار األسير إلى أنه ومنذ اللحظة األولـى فـي إعالنـه             ".القبر إلى القبر أو يتم إنهاء عزله االنفرادي       

اإلضراب عن الطعام قامت إدارة السجون بنقله من زنزانته إلى زنزانة أخرى مجردة من أي احتياجات،                

  .ها فرشه رقيقة جدا وغطاء واحد ويستخدم حذاءه كوسادة للنوموتحتوي على سرير من حجر وعلي

إدارة السجن بدأت جوالت يومية للضغط عليه من اجل الرجوع عن خطوته، الفتـا              "إن  : وقال البرغوثي 

 أشهر ولم يتم الوفاء بـالوعود  6 كونه يمر على إتمام صفقة التبادل       2012\4\12إلى أنه بدأ إضرابه في      

 مؤبدا وهو أطول حكم عسكري فـي        67ويواجه األسير البرغوثي حكما بالسجن       ".زلوإنهاء سياسة الع  

  . ووضع في العزل منذ اعتقاله2003تاريخ االحتالل وقد اعتقل منذ عام 

 18/4/2012، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 
  

  األسرى اقسموا ان ال يتراجعو عن االضراب: خضر عدنان من بيته في عرابة .16
ل االسير خضر عدنان، الى بلدته عرابة محرراً من سجون االحتالل منتصف ليلة امس وص: جنين

وكان االف المواطنين، احتشدوا منذ صباح امس، في بلدة عرابة الستقبال االسير عدنان الذي  .الثالثاء
  . يوما66أجبر االحتالل على إخالء سبيله، بعد اضراب غير مسبوق عن الطعام استمر 

ر خضر عدنان، فور وصوله لزيارة عائالت االسرى من ابناء عرابة قبل ان يتوجه الى وتوجه االسي
والقى كلمة في حشود مستقبليه، اكد فيها وحدة االسرى في اضرابهم المفتوح عن الطعام، وقال  .منزله

ي هذا ان أسرى حماس والجهاد وفتح والجبهتين، أقسموا على القران، عهد الوفاء على أن ال يتراجعوا ف"
اشارة الى اضراب ( أقول للصليب األحمر ليحضر أطقمه الطبية "واضاف  ".االضراب االستراتيجي

، وأقول للعالم، أهل فلسطين ينتفضون ضد االعتقاالت في الضفة الغربية اين انتم ) اسير 1200اكثر من 
  ".ايها الصامتون

يمة االسرى لن تلين في مواجهة عز"وعبر عدنان عن شكره لكل من سانده في اضرابه، مؤكدا ان 
  ".السجان، وسيستمرون في اضرابهم حتى تحقيق مطالبهم العادلة

  17/4/2012القدس، القدس، 
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  "ربيع أوروبي" تقترب من مواجهة "إسرائيل": جمال نزال .17

ربيع ' قال المتحدث باسم حركة فتح في أوروبا جمال نزال، إن إسرائيل تقترب من مواجهة :برلين
  .، نظرا النحدار مكانتها في موازين العالقات العامة مع الرأي العام في أوروبا'أوروبي

وأشار نزال في تصريح صحفي صادر من مفوضية اإلعالم والثقافة اليوم الثالثاء، إلى أن الرد 
، يعد انتهاكا لحق شعبنا في التواصل مع العالم 'أهال بكم في فلسطين'اإلسرائيلي التعسفي على حملة 

آن للعالم أن 'وأضاف نزال  .ارجي، وتجرًؤا صلفا على حق الشعوب األوروبية في التواصل معهالخ
ال يعقل أن تتساوق أوروبا مع 'وتابع،  .'يضع حدا لسياسة إسرائيل التي تعتبر نفسها فوق القانون الدولي

ن التحرك، بينما الستعمار أخالقي ومعنوي ألوروبا، وتمنع ناشطي سالم م'متطلبات إسرائيل الساعية 
  .'تقوم بالسماح لمستوطنين مجرمين بالوصول إلى أراضيها

  17/4/2012، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

  الرشق يدعو ألسر جنود إسرائيليين .18
عزت الرشق الفصائل والقوى الفلسطينية؛ إلى التنافس على " حماس"دعا عضو المكتب السياسي لحركة 

  . رائيليين لمبادلة أسرى فلسطينيين معتقلين في سجون االحتالل بهم أسر جنود إس
، الثالثاء "فيسبوك"وجدد الرشق في تصريح نشره على صفحته الشخصية في موقع التواصل االجتماعي 

، تأكيده أن قضية األسرى في سجون االحتالل من أنبل القضايا، مشيرا في الوقت ذاته 17-4-2012
  . سرى في سجون االحتالل مقدم على تحرير األرضإلى أن تحرير األ

إن األسرى األبطال يخوضون اليوم معركة األمعاء الخاوية في وجه الغطرسة اإلسرائيلية لفرض : "وقال
  . ، داعيا إلى التفاعل والتضامن معهم"حقوقهم ومطالبهم المشروعة

  17/4/2012فلسطين اون الين، 
  

  ى واألقصىدماء القائد عبد العزيز الرنتيسي ستظل وقوداً لالنطالق نحو تحرير األسر: حماس .19
، في الذكرى السنوية الثامنة الغتيال قائدها في قطاع غزة بعد اغتيال الشيخ أحمد "حماس"أكدت حركة 
كانت وال زالت وقودا جديدا لالنطالق بقوة "، أن دماء الشهيد عبد العزيز الرنتيسي 2004ياسين، عام 

  ". لسطيننحو تحرير ف" حماس"نحو تحقيق األهداف التي من أجلها انطلقت 
الرقم الصعب في معادلة الجهاد الفلسطيني، "مناقب الشهيد الرنتيسي، وأوضحت أنه " حماس"واستذكرت 

  ". وإرادة قائد قهر االحتالل، وجابه غطرسة وإرهاب عصابات اإلجرام، بعزيمة وإيمانٍ وثبات
لتي رددها قائدنا ال أن كلمات االنتصار ا"، 2012-4-17وأضافت الحركة في بيان مكتوب، الثالثاء 

زالت يسمع صداها وتُدوي في اآلذان، وقد ظنت حكومة االحتالل واهمةً انه باغتيالها لقادة حماس 
  ". ستخمد المقاومة وتكسر شوكتها

إال أن دماء القائد الرنتيسي كانت وال زالت وقودا جديدا لالنطالق وبعزمٍ ال يلين، نحو : واستدركت
للسير نحو تحرير فلسطين وعاصمتها القدس، وعودة الالجئين، وإطالق سراح (...) تحقيق األهداف 
  ". األسرى والمعتقلين
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وقد كان الدكتور "وأشارت إلى أن يوم اغتيال الشهيد الرنتيسي يتقاطع مع ذكرى يوم األسير الفلسطيني، 
 ". عبد العزيز الرنتيسي أسدا للسجون لقن السجان دروسا في الصالبة واإلباء
  17/4/2012لسطين اون الين، ف

 
  مع الكيان االسرائيلي بوقف المفاوضات  عباسفصائل فلسطينية تطالب .20

طالبت فصائل فلسطينية، رئيس السلطة محمود عباس بوقف كافة أشكال التفاوض مع : جمال غيث-غزة
  . االحتالل اإلسرائيلي، والوقوف إلى جانب األسرى ونقل معاناتهم إلى المحافل الدولية

وانتقدت الفصائل على لسان متحدثين باسمها وقياديين فيها، استمرار السلطة الفلسطينية في اللهث وراء 
، بين الجانبين تزامناً مع 2012-4-17المفاوضات مع االحتالل وخصوصا اللقاء الذي عقد، الثالثاء 
  . يوم األسير الفلسطيني وإعالن األسرى إضرابا مفتوحا عن الطعام

فوزي برهوم، أن الرسائل المكتوبة التي تتم بشكل يومي بين رام اهللا " حماس"ناطق باسم حركة وأكد ال
  ". ستؤثر سلبا على التعاطف الدولي مع قضية األسرى الفلسطينيين"، "تل أبيب"و

يوم األسير الفلسطيني للبدء في المفاوضات ) إسرائيل(إن اختيار ": فلسطين أون الين"وقال برهوم لـ
د من قبلها السيما في ظل تشكيل أكبر حالة تضامن مع األسرى في مختلف دول العالم من أجل مقصو

  . إجهاض إضرابهم المفتوح عن الطعام وإشغال العالم بالمفاوضات
وأضاف برهوم أن قضية األسرى لم تعد على سلم أولويات السلطة الفلسطينية في رام اهللا، بل على سلم 

ومة رام اهللا سالم فياض، برئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو لتسليمه أولوياتها لقاء رئيس حك
  . رسالة محمود عباس بشأن عملية التسوية والعودة للمفاوضات

لم تعط أي اهتمام إلنجاز المصالحة الوطنية، مدللًا على ذلك في عدم " فتح"وأوضح أن السلطة وحركة 
  ". إعالن الدوحة" حكومة التوافق الوطني، وفق ما جاء في شروع الرئيس عباس حتى اللحظة بتشكيل

كان من األولى أن تقام الفعاليات للتأكيد : "نافذ عزام" الجهاد اإلسالمي"بدوره، قال القيادي في حركة 
على حق األسرى في الحرية ودعم مطالبهم، والتوقف عن االنشغال بتوجيه الرسائل أو االلتقاء باالحتالل 

في ظل ) إسرائيل(، معبرا عن استغرابه من توقيت اللقاء التفاوضي بين ممثلين عن السلطة و"اإلسرائيلي
  . يوم األسير الفلسطيني

وأكد عزام على ضرورة تحقيق المصالحة الفلسطينية إلنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، مطالبا بضرورة 
  . قيقهاتكثيف كافة المساعي والبعد عن المؤثرات الخارجية من أجل تح

ودعا إلى ضرورة ترتيب الوضع الداخلي وتحصينه والعمل على تخفيف معاناة شعبنا الفلسطيني، 
ومساندة األسرى، ونقل معاناتهم إلى كافة المحافل الدولية السيما مع إعالنهم اإلضراب المفتوح عن 

  . الطعام
ل، دعا من جانبه، إلى االلتزام بما عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين كايد الغووقال 

أقرته مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، بعدم العودة للمفاوضات بأي حال كان إال بالوقف الكامل 
لالستيطان، وتحديد مرجعية المفاوضات وحدود الدولة الفلسطينية، واإلسراع في مراجعة شاملة لتجربة 

  . العمل الفلسطيني
المفاوضات مع االحتالل اإلسرائيلي ألنها ستعيد األوضاع في الساحة الفلسطينية وأقر الغول بعدم جدوى 

  . لنقطة الصفر في حال تم العودة إليها
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وأشار إلى وجود اتجاه رئيس يدعو لوقف المفاوضات مع االحتالل والبحث عن عملية سياسية مغايرة 
رعية الدولية المتعلقة بحق الالجئين في أساسها الدعوة لعقد مؤتمر دولي لبحث آليات تمثيل قرارات الش

 بما فيها القدس، وتأمين مصير الشعب 1967العودة إلى ديارهم وإقامة دولة فلسطينية على حدود عام 
  . الفلسطيني
إذا لم يتم تحقيق ذلك سنبقى ندور في حركة مفرغة، وستضعف الوضع الداخلي الفلسطيني : "وأضاف

  ". تالل لالستمرار في سياسة االستيطانأكثر وأكثر وستعطي مبررا لالح
من جانبه، شدد طالل أبو ظريفة عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، على 
ضرورة وقف المفاوضات، والعودة إليها بناء على أسس سياسية واضحة كالوقف الكامل لالستيطان، 

  . وسياسة التهويد
ظهر للعالم ولألسرى في سجون االحتالل أننا موحدون في ظل ما كان يجب أن ن: "وقال أبو ظريفة

  ". يعانونه داخل السجون وما تمارسه بحقهم إدارة السجون
وأكد على تمسك حركته باإلجماع الوطني الفلسطيني الرافض للعودة إلى المفاوضات في ظل استمرار 

بحق الشعب الفلسطيني ) إسرائيل(ا سياسة االستيطان واإلبعاد والتهويد وغير ذلك من جرائم تمارسه
  . وأسراه

  17/4/2012فلسطين اون الين، 
  

  حرية األسرى أقدس من أن تخضع لالستغالل واالستعالء السياسي: فتح .21
  .قالت حركة فتح، إن حرية األسرى أقدس من أن يخضعها أحد لالستغالل واالستعالء السياسي:رام اهللا

عالم والثقافة، اليوم الثالثاء، قضية تحرير األسرى، بأنها قضية واعتبرت الحركة في بيان لمفوضية اإل
الحرية للشعب الفلسطيني كله في الوطن والمهجر، مشيرة إلى أن النضال من أجل حريتهم، يعني 

  .النضال من أجل أنبل القضايا اإلنسانية
  17/4/2012، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
  لفلسطيني إلى الصيام تضامنا مع األسرىاشتية يدعو الشعب ا .22

محمد اشتية عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جماهير شعبنا بكافة فئاته إلى الصيام .  دعا د:رام اهللا
  .تضامناً مع االضراب الجماعي الذي يخوضه األسرى في سجون االحتالل اإلسرائيلي

 االحتالل يسعون لتحقيق أدنى مقومات اشتية أن األسرى المضربين عن الطعام في سجون. وأضاف د
الحياة اإلنسانية، في إضرابهم عن الطعام، موضحا أنه لوال أن شروط الحياة االنسانية أصبحت متدنية 

  .جداً وإال فإن األسرى ما كانوا دقوا ناقوس الخطر، وخاضوا هذا االضراب
همنا إلى السير في طريق تحقيق اشتية أن وحدة األسرى داخل سجون االحتالل يجب أن تل. كما أكد د

  .الوحدة الوطنية والمصالحة بعيدا عن أية اعتبارات أخرى
  18/4/2012الحياة الجديدة، رام اهللا، 
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  المقاومة لن تدخر جهداً من أجل تحرير األسرى: الجهاد اإلسالمي .23
 أجل تحرير األسرى أكدت حركة الجهاد اإلسالمي أن المقاومة الفلسطينية لن تدخر جهدا من: رام اهللا

 ."نصرة األسرى واجب شرعي"في سجون االحتالل اإلسرائيلي، مشددة على أن 
إن قضية األسرى ): "17/4(نسخة عنه اليوم الثالثاء " قدس برس"وقالت الحركة في بيان صحفي تلقت 

 نقبل هي قضية تحرر وطني، وال نقبل التعامل معها وفق حسابات السياسة وأالعيب التفاوض، كما ال
التعاطي مع األسرى كأرقام في قوائم اإلعانات، وإن األسرى بما يمثلون من عناوين في مسيرة الكفاح 

 ."الوطني يستحقون التفاني في بذل الجهد من أجل نيل حريتهم
يوم األسير الفلسطيني يأتي متزامناً مع تصاعد معركة األسرى في وجه السجان العنصري "وأضافت أن 
 ال يكاد يوم يمضي دون أن ترتكب الجرائم واالنتهاكات التي تتكشف معها نوايا االحتالل الظالم، حيث

  ."العدوانية التي تغذيها عقائد التلمود الباطلة
 17/4/2012 قدس برس،

  
  العزل االنفرادي واالعتقال اإلداري سياسة صهيونية انتقاماً من صمود األسرى: حماس .24

أرسلت نسخة منه ) 17/4(اليوم الثالثاء " حماس"مقاومة اإلسالمية  تقرير صادر عن حركة القال: غزة
أن العزل االنفرادي الذي يعد من أقسى أنواع العقوبات التي تلجأ إليها إدارة السجون " قدس برس"لـ 

الصهيونية ضد األسرى، يتم فيه احتجاز األسير بشكل منفرد في زنزانة معتمة وضيقة لمدد طويلة من 
ال يسمح له خاللها االلتقاء باألسرى، وأخطر ما يواجه األسير المعزول هو عدم وجود سقف الزمن 

زمني محدد لعزله، وال يقدم األسير المعزول ألية جهة قضائية تبت في مسألة عزله، إذ يتحكَّم في 
 .مصيره جهاز المخابرات وجهاز األمن في إدارة السجون أو وزير األمن الداخلي

عددا من األسرى المعزولين يقبعون في زنازين وأقسام العزل في السجون الصهيونية، وهؤالء وذكر أن 
بئر السبع بقسميه أيشل واوهلي كيدار، جلبوع، : األسرى موزعون على السجون الصهيونية التالية

 .عسقالن، الرملة، شطة وكفار يونا
ير، ظروفاً قاسية ال تطاق، مسلوبين من أدنى ويعيش األسرى المعزولين في أقسام العزل، وفق ذات التقر

معايير حقوقهم اإلنسانية والمعيشية، يتعرضون للضرب واإلذالل بشكل يومي، معزولين اجتماعياً عن 
سائر زمالئهم بالسجن، وعن العالم الخارجي، ويمكن تشبيه الزنازين التي يعزلون فيها بالقبور، وقضى 

زين انفرادية معزولين عن العالم الخارجي كلياً وخرجوا منها بعض األسرى سنوات طويلة في زنا
 .مصابين بأمراض نفسية وعضوية خطيرة

وأشار التقرير إلى أنه ال يزال هناك العشرات من األسرى يقبعون في العزل االنفرادي بموجب إجراءات 
ة للعقوبة التي تفرضها خاصة على خلفية طبيعة النشاط النضالي الذي قاموا به في الخارج كعقوبة إضافي

المحاكم العسكرية اإلسرائيلية في إطار سياسة انتقامية تهدف إلى تحطيم األسرى وإذاللهم، وهؤالء 
األسير القائد أحمد سعدات، األسير ثابت مرداوي، األسير : األسرى موزعون على عدة أقسام عزل؛ وهم

برغوثي، األسير محمد جمال النتشة، األسير حسن سالمة، األسير أحمد المغربي، األسير عبد اهللا ال
إبراهيم حامد، األسير معتز حجازي، األسير جمال أبو الهيجا، األسير محمود عيسى، األسير صالح دار 
موسى، األسير هشام الشرباتي، األسير مهاوش نعمات، األسير عطوة العمور، األسير إياد أبو حسنة، 

 .ةاألسير مهند شريم، واألسير عاهد غلم
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أما عن االعتقال اإلداري الذي تمارسه سلطات االحتالل الصهيوني ضد األسرى الفلسطينيين، فقال 
هو اعتقال بدون تهمه أو محاكمة، يعتمد على ملف سري، وأدلة سرية ال يمكن للمعتقل أو : "التقرير

تقال اإلداري مرات محاميه اإلطالع عليها، ويمكن حسب األوامر العسكرية الصهيونية تجديد أمر االع
غير محدودة حيث يتم استصدار أمر إداري لفترة أقصاها ستة شهور في كل أمر اعتقال قابلة للتجديد 

 ."باالستئناف
كما أن االعتقال اإلداري إجراء مرتبط بالوضع السياسي في األراضي الفلسطينية المحتلة، : "وأضاف

ل الصهيوني لألراضي الفلسطينية التي احتلت عام وحركة االحتجاج الفلسطيني على استمرار االحتال
باستخدامها االعتقال " إلسرائيل"، وهو عقاب وأجراء سياسي يعبر عن سياسة حكومية رسمية 1967

اإلداري كعقاب جماعي ضد الفلسطينيين، وهو محظور بهذا الشكل الذي تستخدمه فيه القوات الصهيونية 
 ."في القانون الدولي

ارير حقوقية فلسطينية، وتصريحات لباحثين في شؤون األسرى والمحررين، فقد اعتقلت واستناداً لتق
على مدار السنين آالف الفلسطينيين ضمن االعتقال اإلداري لمدد تراوحت بين بضعة أشهر " إسرائيل"

  .إلى بضعة سنين
  17/4/2012قدس برس، 

  
   في لبنانالفصائل الفلسطينية تحي يوم االسير في مختلف المخيمات .25

 في مختلف المخيمات في لبنان، "يوم األسير"أحيت فصائل وهيئات سياسية واجتماعية فلسطينية 
واجتمعت على المثابرة في المطالبة بتحرير األسرى من السجون اإلسرائيلية واتخاذ خطوات عملية 

الممارسات لتحقيق ذلك، بينما يستمر عدد من األسرى في إضرابهم عن الطعام، اعتراضاً على 
  .الصهيونية بحقهم

بياناً للمناسبة ندد فيه بالممارسات اإلسرائيلية تجاه األسرى، » تحالف القوى الفلسطينية في لبنان«وأصدر 
مطالباً المنظمات والمؤسسات الدولية واإلنسانية بالتحرك السريع إلنقاذ األسرى، ال سيما أنهم يحرمون 

وشدد البيان على .  اختبارات طبية، وتمنع عنهم الزيارات في غزةمن العالج، بينما تجرى على البعض
ضرورة وقف المفاوضات بكل أشكالها مع حكومة العدو، ودعا إلى تضافر الجهود والتنسيق بين 

ولو أدى ذلك إلى القيام بعمليات أسر جديدة لجنود االحتالل «الفصائل الفلسطينية لإلفراج عن األسرى، 
  .»ومستوطنيه
، التي اجتمعت أمس، في »اللجنة الوطنية للدفاع عن األسرى والمعتقلين في سجون االحتالل «ووضعت

ببيروت، برنامج عمل لتحرير األسرى يقضي بدعوة الحكومات العربية واإلسالمية إلى » دار الندوة«
اج عن وضع خطة دبلوماسية على الصعيد الدولي النتزاع قرارات دولية تلزم سلطات االحتالل باإلفر

ويدعو البرلمانات العربية واإلسالمية إلى تخصيص جلسات حول قضية األسرى . األسرى كافة
  .والمعتقلين
وحمل المشاركون صور . اعتصاماً أمام مبنى األمم المتحدة في بيروت» مؤسسة الحرية«ونفّذت 

ن ظروف العيش األسرى والفتات تطالب بحريتهم وتساند إضرابهم المفتوح عن الطعام من أجل تحسي
  .اإلنسانية داخل األسر
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في ) األونروا(» وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين«اعتصاماً أمام مكتب » حركة حماس«ونفّذت 
وأصدر للمناسبة ممثل الحركة في لبنان علي بركة بياناً دعا فيه الفصائل الفلسطينية . مخيم البص

. حدة لتحرير األسرى واعتبار قضيتهم في سلم األولوياتوأجنحتها العسكرية إلى وضع استراتيجية مو
والسلطة الفلسطينية بوقف المفاوضات مع الحكومة » منظمة التحرير الفلسطينية«وطالب قيادة 

  .اإلسرائيلية
التابعة » مدرسة الكابري«اعتصاماً شبابياً وطالبياً أمام » اتحاد الشباب الديموقراطي الفلسطيني«ونظم 

وتقدم المعتصمين مجموعة من الشباب والشابات الفلسطينيات مقيدين . في مخيم مار الياس» االونروا«لـ
أنفسهم بالسالسل الحديد، مجسدين بها أساليب القهر والتعذيب التي يتعرض لها االسرى على أيدي 

  .االحتالل االسرائيلي
في مخيم البداوي » نروااألو«اعتصاماً أمام مكتب » تحالف القوى الفلسطينية في الشمال«وأقام 

وفي مخيم البرج الشمالي . ، حضره ممثلو الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية في الشمال)»السفير«(
، بحضور ممثلين »المركز الثقافي«لقاء تضامنياً في قاعة » الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين«نظمت 

  .عن الفصائل واللجان الشعبية واألحزاب اللبنانية
شهد مخيم عين الحلوة عدداً من االعتصامات والمهرجانات تضامناً مع األسرى والمعتقلين في السجون و

» قوى التحالف الفلسطيني«و» منظمة التحرير الفلسطينية«واجتمعت للمناسبة قيادات فصائل . اإلسرائيلية
لمنظمات والهيئات االجتماعية والقوى اإلسالمية إضافة إلى األحزاب والقوى الوطنية اللبنانية، بمشاركة ا

 .واالتحادات والمنظمات واللجان الشعبية الفلسطينية
 18/4/2012السفير، بيروت، 

 
   وسط انتقادات لـ باراك مستوطنات في الضفة الغربيةحكومة نتنياهو ستشرعن ثالث .26

 بـؤر   3حويـل   أعلن رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن قراره بت        :  نظير مجلي  - تل أبيب 
وبذلك، تجاوب مع مطالب اليمين المتطرف فـي        . استيطانية إلى مستوطنات فاعلة قرب رام اهللا والخليل       

  .حكومته، وبث رسالة تجهض اآلمال باستئناف المفاوضات مع الفلسطينيين
بيرا شهد صخبا ك  كان قد   وكان نتنياهو قد عقد لقاء مع نوابه من كتلة حزب الليكود الحاكم، صباح أمس،               

تركز الهجوم على وزيـر الـدفاع،        حيث   ، موضوع االستيطان،  هاوصراخا وهجمات متبادلة كان مركز    
إيهود باراك، الذي يتولى المسؤولية عن االستيطان، كونه يمثل الجيش الـذي يـدير شـؤون المنـاطق                  

  . المحتلة
مي، النائـب زئيـف     وقد وجه كل من وزير المواصالت، يسرائيل كاتس، ورئيس إدارة االئتالف الحكو           

يفرض عقليته اليسارية وأجندته الحزبية على سياسة الحكومة ويمنع         «الكين، االتهامات للوزير باراك بأن      
بينما قال نائب رئيس الوزراء ووزيـر التطـوير         . » تجمعات سكنية جديدة في الضفة الغربية      3شرعنة  

ءات تشريعية تستهدف إضفاء صبغة الشرعية      اإلقليمي، سيلفان شالوم، إنه ال يرى مشكلة في القيام بإجرا         
  .على بعض النقاط االستيطانية

 18/4/2012الشرق األوسط، لندن، 
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  يران من هجومإالمحادثات النووية ال تستثني : باراك .27
قال وزير الدفاع االسرائيلي ايهود باراك يوم الثالثـاء ان قيـام            :  أحمد صبحي  -  اوري لويس  -القدس  

بعمل ضد ايران يظل خيارا حتى في الوقت الذي تجري فيه مفاوضات نووية وعبـر               الجيش االسرائيلي   
  .عن شكوك قوية بشأن ان كان سيكتب لهذه المحادثات النجاح

ومن المقرر ان يلتقي باراك مع وزير الدفاع االمريكي ليون بانيتا في واشنطن يـوم الخمـيس وسـط                   
يل وعدت حليفها الرئيسي بأنها ستمتنع عـن مهاجمـة          تكهنات في وسائل االعالم االسرائيلية بأن اسرائ      

  .ايران أثناء استمرار المحادثات
ال يوجد مثـل  "وأضاف ." نحن لم نلتزم بأي شيء   "وقال باراك عندما سئل ان كان مثل هذا التعهد قد قدم            

  ."ولم يكن هناك مثله وال يجب ان يكون هناك مثله) هذا التعهد(
ضد هجوم اسرائيلي عندما تـضع منـشاتها        " منطقة حصانة " تدخل قريبا    وقال باراك ان ايران يمكن ان     

النووية في مواقع عميقة تحت االرض وهي تصريحات أثارت قلقا دوليا من ان توجيه ضربة ربما بات                 
  .قريبا

وفي المقابلة اشار باراك مجددا الى المخاوف االسرائيلية من ان المفاوضات بين ايران ومجموعة الدول               
ضم الواليات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا باالضافة الى المانيـا يمكـن ان تطـول                التي ت 

  ".وقت ثمين"وتهدر ما وصفه بأنه 
 17/4/2012وكالة رويترز لألنباء، 

  
   وكولومبيا سوف يتزايد"إسرائيل"التعاون العسكرى بين : باراك .28

إيهود باراك مساء الثالثاء، أن التعاون العسكرى       أكد مكتب وزير الدفاع اإلسرائيلى      : )ا ف ب  ( -القدس  
بين إسرائيل وكولومبيا سوف يتزايد، وذلك إثر لقاء باراك فى بوغوتا مع الـرئيس الكولـومبى خـوان                  

باراك أشار خالل هذا اللقاء الذى استمر ألكثر من ساعة          "وأوضح المكتب فى بيان، أن       .مانويل سانتوس 
  ".رهاب، وأكد أن التعاون العسكرى الثنائى سوف يتوسعإلى أن البلدين يكافحان ضد اإل

كولومبيا هى صديق حقيقى إلسرائيل وسوف أعمل       "وأضاف البيان، أن باراك قال للرئيس سانتوس، أن         
وكان باراك بحث    ".على توسيع التعاون الثنائى فى مجاالت التكنولوجيا والصناعة والزراعة ودفع التميز          

ومبى خوان كارلوس بينزون إمكانية زيادة صادرات األسلحة اإلسـرائيلية إلـى            االثنين مع نظيره الكول   
  .كولومبيا حيث يقوم بزيارة، حسب ما جاء فى بيان إسرائيلى

  18/4/2012اليوم السابع، مصر، 
  

  سنواجه بقوة أي عمل احادي الجانب من قبل السلطة الفلسطينية :ليبرمان .29
 اسرائيل اليميني المتطرف افيغدور ليبرمان هجمـة سياسـية          كعادته شن وزير خارجية   : القدس المحتلة 

جديدة على السلطة الوطنية الفلسطينية والرئيس محمود عباس وقال انها السبب في تعطل عملية الـسالم                
  .على حد ادعاءاته..

ونقلت وسائل اعالم عبرية تصريحات ليبرمان التي ادلى بها في العاصمة القبرصية نيقوسيا حيث قـال                
ن الرئيس عباس غير معني بالتوصل التفاق سالم مع اسرائيل ويحاول اتخاذ خطوات احادية الجانـب                ا"
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واكد ليبرمان ان اي عمـل       ".ويتهرب من المفاوضات ويعمل على القاء اللوم على الحكومة االسرائيلية         
  .ه بشتى الوسائلاحادي الجانب من قبل السلطة الفلسطينية لن يكون مقبوال وستعمل اسرائيل على مواجهت

كما اكد ليبرمان ان الحل االمثل هو الدخول في مفاوضات مباشرة بين الجانبين االسرائيلي والفلـسطيني                
  .لكن المشكلة برفض الفلسطينين ذلك على حد ادعاءه

وحول زيارة ليبرمان الى قبرص قالت وسائل االعالم العبرية انها تاتي فـي اطـار تحـسن العالقـات                   
 الجانبين في العامين االخيرين موضحة ان قبرص ستتولى رئاسة االتحاد االوروبي حيـث              المتزايد بين 

واشارت  .بحث ليبرمان في اليات تقوية وتعزيز العالقات االسرائيلية االوروبية مستقبال بمساعدة نيقوسيا           
ل وهو االمـر    الى ان القضية الجاري البحث فيها هي رفع مستوى التمثيل بالعالقات بين اوروبا واسرائي             

  .المتوقف بقرار اوروبي بسبب االستيطان االسرائيلي في االراضي الفلسطينية
 17/7/2012وكالة سما لالنباء، 

 
  رئيس المحكمة العليا اإلسرائيلية يعارض سن قانون يمس بصالحيات المحكمة .30

ول مرة منـذ توليـه      انتقد رئيس المحكمة العليا اإلسرائيلية، القاضي أشر جرونيس، أمس، الثالثاء، وأل          
منصبه مشروع اقتراح القانون الذي يعده وزير القضاء ويهدف إلى تمكين الكنيست من إعادة سن قوانين                

  .تلغيها المحكمة العليا
اقتراح يثير صعوبات غير قليلة، لذلك يجب مناقـشة         "  ووصف القاضي جرونيس مشروع القانون بأنه       

  ".انون المقترح بالضرر على األجيال القادمةهذا االقتراح بصورة عميقة وإال عاد الق
وانتقد جرونيس قيام وزارة القضاء بتعميم اقتراح نص مشروع القانون دون إشراك المحكمة العليا التـي                

كان حري بأن تعمم هذه المذكرة المهمة للقانون الدستوري في إسرائيل بعد دراسـتها              "جدد إنه   و. يرأسها
  ".  دادهاوإشراك المحكمة العليا في إع

 18/4/2012، 48عرب 
  

  أعضاء كنيست يطالبون الحكومة بتأجيل طرد الجئين سودانيين .31
توجه عدد من أعضاء الكنيست صباح اليوم بنداء إلى رئـيس  : بارلي شاحر  - اإلذاعة اإلسرائيلية الثانية  

بسبب األنباء التي    مواطن من جنوب السودان      700الوزراء اإلسرائيلي نتنياهو مطالبين إياه بتأجيل طرد        
  .تتحدث عن توتر العالقات بين السودان وجنوب السودان

لمـساعدة  " أسـاف "وقد بادرت إلى هذ النداء أوريت روبين مديرة القسم االجتماعي والنفسي في جمعية              
وحسب كالم روبين، فإن سلطات الهجرة لم تُعط تصاريح عمـل جديـدة للالجئـين بعـد أن                  . الالجئين

  . المحكمة بتأجيل طردهم، ولذلك فإن أرباب العمل ال يمنحونهم فرص عملأصدرت قراراً
وقد أعلنت سلطات الهجرة بأن السلطات ال تنوي مالحقة الالجئين من جنوب السودان، وأن أرباب العمل                

  .مخولون بتشغيلهم على الرغم من عدم تجديد تصاريح العمل
  )2063العدد (، نشرة الرصد اإلذاعي والتلفزيوني العبري اليومية
   17/4/2012، مركز دراسات الشرق األوسط
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   على الدين لتهويد األراضي الفلسطينية"إسرائيل"تزايد اعتماد : دراسة مصرية .32
 الباحثة المصرية رشـا محمـد محمـود،         هاقالت دراسة مصرية حديثة أعدت    :  شريف اليماني  - القاهرة

ين شمس بالقاهرة، إن اعتماد إسرائيل على الـدين         وحصلت بموجبها على درجة الماجستير في جامعة ع       
يتزايد ويستخدم في تهويد األراضي الفلسطينية، وإن ساسة في تل أبيب يتخذون مـن التفاسـير الدينيـة                  

وأشارت الدراسة إلـى أن بدايـة       . مبررا للتعدي على مقدسات إسالمية ومسيحية في األراضي المحتلة        
ي يتم الترويج لها في إسرائيل، تشهد ما يشبه حمى التنبؤ بالحروب بين             األلفية الحالية، حسب المزاعم الت    

األمم، والكوارث التي تحل بالعالم، باعتبارها إرهاصات لنهاية العالم، فأطلق البعض لخياله العنان لوضع              
وقالـت الدراسـة أيـضا، إن    . تواريخ محددة لليوم الذي سوف يشهد نهاية العالم، وفقا لتلـك المـزاعم   

كومات اإلسرائيلية المتعاقبة اتخذت من المعتقدات الدينية عند اليهود ستارا لتبرير ما تقوم بـه مـن                 الح
اعتداءات مستمرة على األراضي الفلسطينية، وتهجير أهلها والتوسع في إقامة المستوطنات والتعدي على             

  .المقدسات اإلسالمية والمسيحية
» أنصار الهيكـل  «ن الهيئات الدينية أو ما يسمى جماعات         الدراسة، إنه ظهرت مجموعة متنامية م      وقالت

، وتضع نـصب أعينهـا هـدفا        )الهيكل الثالث (،  »بيت المقدس الثالث  «والتي تعمل على دفع فكرة إقامة       
، )مسجد قبة الصخرة والمسجد األقـصى     (واضحا، هو هدم أو تفجير المساجد الواقعة على جبل الهيكل           

  .ى أنقاضهاعل» بيت المقدس الثالث«وبناء 
 18/4/2012الشرق األوسط، لندن، 

 
  المعارف تمنع كتاب المدنيات لمجرد ذكر أن هناك رواية فلسطينيةوزارة  .33

قررت المديرة العامة في وزارة المعارف االسرائيلية، دليت شطاوبر، اليوم الثالثاء، منع استخدام كتـاب    
  ".الخطأ الفادح"لية، واصفة قرار استخدامه بـ في كافة المدارس االسرائي" على درب المواطنة"المدنيات 

وأوضحت شطاوبر خالل جلسة مناقشة في لجنة المعارف بالكنيست، تناولت الكتاب، أن فحـصا دقيقـا                
وعميقا لمضامين الكتاب، يبين أنه يفتقد لألسس العلمية والموضوعية، ويعجز عن بنـاء فهـم واضـح                 

  .لمواقف إسرائيل، ولذلك تقرر منع الكتاب
وكان النقاش قد احتدم حول الكتاب ألن مؤلفيه أشاروا إلى وجود رواية فلسطينية إلى جانب االسـرائيلية                 
الصهيونية، وهو ما ال يريده بعض العاملين في وزارة المعارف، وبعض السياسيين االسرائيليين، الـذين               

  .يصرون على عدم ذكر الرأي الفلسطيني بأي شكل من األشكال
زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، وزارة المعارف، بأن لها توجهات فاشـية، وأنهـا        جمال  . د اتهمو

  .تتبنى موقف اليمين المتطرف، وتنتهج سياسة حرق الكتب
وسخر زحالقة من ادعاء المديرة العامة لوزارة المعارف، بأن سـبب إلغـاء الكتـاب أخطـاء علميـة                   

فيمكن تصحيحها بسهولة، ولكن السبب الحقيقـي هـو وزارة          ومعلوماتية، مبينا أنه لو كان هناك أخطاء        
المعارف تريد كتبا أخرى تعتمد تلقين الطالب بالرواية الصهيونية بأكثر أشكالها تطرفا، وال تريد أن يرد                

  .أي ذكر للرواية الفلسطينية
افيا مزيفـة   إذا كان الكالم يجري حول أخطاء، فإن كل كتب التاريخ والمدنيات والجغر           : "وأضاف زحالقة 

  ."من أولها وإلى آخرها، ألنها تستند إلى الرواية الصهيونية المبنية على األكاذيب والخداع والتضليل
 18/4/2012، 48عرب 
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 الفلسطينية قضيتي في لندن كانت محاكمة لثوابتنا: الشيخ رائد صالح .34

، 1948سطينية المحتلة عام قال الشيخ رائد صالح، رئيس الحركة اإلسالمية في األراضي الفل :أم الفحم
كانت أبعد من قضية سجن أو طرد إنسان اسمه رائد صالح، وأن القضية كانت "إن قضيته في بريطانيا 

محاولة لمحاكمة ثوابتنا الفلسطينية ومحاولة فرض قطيعة بين خطابنا وثوابتنا الفلسطينية، وأدركنا هذه 
اتيجية صمود أهلنا في الداخل الفلسطيني، والقدس األبعاد وأيقنا أن هذه القضية هي الدفاع عن إستر

 ."والمسجد األقصى وكنسية القيامة وحق شعبنا الفلسطيني لقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس
وأضاف الشيخ صالح، خالل مؤتمر صحفي عقده في قاعة بلدية أم الفحم بعيد وصوله إلى فلسطين 

دفاع عن حقنا الكامل ولنقول بصوت عال أن االحتالل اإلسرائيلي هذه القضية هي : "عائدا من بريطانيا
باطل بال سيادة وبال شرعية فهو زائل وستعود القدس وسيعود المسجد األقصى وكنسية القيامة حرة، 
وسيكسر الحصار عن غزة وسيرفرف العلم الفلسطيني فوق أرض فلسطين وتحت تراب أرض 

 ."فلسطين
  17/4/2012قدس برس، 

  
   االحتالل تفرج عن األسير خضر عدنانسلطات .35

، الذي خاض ) عاما33(أفرجت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، الليلة، عن األسير خضر عدنان : جنين
 يوما، احتجاجا على سياسة التعذيب الممارسة بحقه ورفضا لسياسة االعتقال 66إضرابا عن الطعام لمدة 

ين األسير المحرر عدنان بعرس وطني ومهرجان حاشد واستقبل أهالي بلدة عرابة جنوب جن .اإلداري
أقيم له أمام منزله بمشاركة كافة الفعاليات والقوى، ورئيس نادي األسير قدوره فارس، ومحامي النادي 

  .جواد بولس، ومدير نادي األسير بالمحافظة راغب أبو دياك
 قرابة الشهر جعفر عز الدين، وتوجه األسير المحرر عدنان إلى منزل األسير المضرب عن الطعام منذ

قبل توجهه لمنزله، ليعبر عن وقوفه وتضامنه مع أسرته، داعيا إلى االلتفاف الجماهيري حول األسرى 
  .الذين تركهم خلفه في سجون االحتالل، مثمنا عاليا  الوقوف إلى جانبه من قبل أبناء شعبنا الفلسطيني

  17/4/2012 ،)وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

   قررت شن حرب على فلسطينيي النقب"إسرائيل"": المستقبل"بركة لـمحمد  .36
النائب في الكنيست " الجبهة الديموقراطية للسالم والمساواة"قال رئيس : النقب العربي ـ حسن مواسي

بها في  إن قرار الشرطة اإلسرائيلية إنشاء وحدة خاصة :"المستقبل"اإلسرائيلية محمد بركة في حديث لـ
القاضي باقتالع فلسطيني النقب، هو " برافر"النقب، من اجل تنفيذ قرار الحكومة اإلسرائيلية لمخطط 

أن أهالي النقب ليسوا "، مؤكداً "على أهالينا في النقب، أصحاب األرض والوطن بمثابة إعالن حرب
ونة في هذه المرحلة، في هذه القضية هي األكثر سخ"، مشيراً إلى أن "وحدهم، بل هذه قضيتنا جميعاً

  ".إطار معركة البقاء والتشبث باألرض، والتي ال تزال مستمرة على مدى ستة عقود ونيف
إننا أمام مخطط نهب وترحيل، يتحول إلى مخطط للبطش الدموي ضد أصحاب الحق : "وأضاف

سلب وأصحاب األرض، وهذا تصعيد خطير يهدف إلى إشعال حريق كبير مع الجماهير العربية، و
األرض وتبرير حملة تحريض جديدة تصب الزيت على نار اليمين المتطرف، الذي يحكم في إسرائيل 
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صمدنا على مدى : "وتابع". التي لم تستوعب حكومتها درس يوم األرض، بأن ال شيء يثنينا عن البقاء
  ".السنين، وليس أمامنا إي خيار، سوى الصمود والبقاء

مة اإلسرائييلية ما زالت تتعامل مع العرب وكأنها في ساحة حرب، وليس إن الحكو: "وختم بركة بالقول
، محذراً نتنياهو ووزيره بنيامين بيغين، "بمنطق المواطنة واحترام الملكية الخاصة والحق في التطور

من االستمرار بالعمل في هذا المخطط، وتطبيقه بالقوة من خالل القمع "ورئيس الكنيست رؤبين رفلين 
أي تسوية تتم على األرض، يجب أن تكون بموافقة األهالي أصحاب األرض "، ومشدداً على أن "والبطش
  ".والحق

  18/4/2012، المستقبل، بيروت
  

  سيف األسرى لنيل حقوقهم من االحتالل " اإلضراب عن الطعام" ":الشرق"الباحث رياض األشقر لـ .37
شؤون األسرى رياض األشقر، أن أكد الباحث والمختص في : ريما زنادة ـ محمد جمال –غزة 

". الوفاء لألحرار"األسرى يتعرضون لهجمة شرسة خاصة بعد صفقة تبادل األسرى التي عقدت مؤخراً 
العدو الصهيوني حاول أن ينتقم من األسرى بعد تحقيق الفصائل الفلسطينية مطالبهم ": "الشرق"وقال لـ

سية ممنهجة من قبل العدو الصهيوني ضد خالل الصفقة مما صعد ذلك العدوان والهمجية في سيا
 أسيرا جراء 80وأشار، إلى تعرض أكثر من ". األسرى من خالل مواصلة االقتحامات وسحب إنجازاتهم

حيث تمر الحركة األسيرة داخل سجون العدو الصهيوني ) DAN(الضرب ورش الغاز لرفضهم فحص 
عب ظروفها مما دفع األسرى إلعالن حالة اإلضراب الشامل بحيث يكون إضرابا مفتوحا حتى في أص

وبين، أن من ضمن مطالب األسرى هو وقف قانون شاليط الذي أقرته . تتم االستجابة لمطالبهم العادلة
عليم إدارة سجون العدو الصهيوني بعد خطف جندي العدو الصهيوني جلعاد شاليط الذي يتضمن وقف الت

وأوضح، أن األسرى طالبوا بوقف . بشكل كامل ومنع الزيارات، ومنع إدخال الصحف وبث الفضائيات
الهجمة الشرسة التي تتمثل في عملية االقتحام خاصة الليلية فال يمر يوم إال وتكون الوحدات العسكرية 

 العدو الصهيوني وذكر، أن. تعمل على اقتحام السجون بسياسة الضرب والتفتيش العاري واإلهانة
  . يمارس كافة الضغوطات على األسرى لحرمانهم من أبسط حقوقهم

وأكد الباحث في شؤون األسرى األشقر، إلى أن اإلضراب يكون خيار األسرى بعد أنه ال يكون أمامهم 
اإلضراب عن الطعام هو السيف الذي يستخدمه األسرى :" وأردف قائالً. خيار آخر لتحقيق مطالبهم

  ".ة تعسف وظلم إدارة سجون العدو الصهيوني، ولتحقيق مطالب األسرى من خاللهلمواجه
  18/4/2012، الشرق، الدوحة

  
   أسيراً فلسطينياً استشهدوا في السجون ومراكز التوقيف201: اإلحصاء ووزارة األسرى .38

 بمناسبة بياناً صحفياً الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ووزارة شؤون األسرى والمحررين يصدران
 ألف أسيراً فلسطينياً اعتقل 20أكثر من ، يوم األسير الفلسطيني الذي يصادف السابع عشر من نيسان

 معتقالً امضوا 23 أسيراً فلسطينياً ال زالوا رهن االعتقال، منهم 4,700 م، ونحو 2002إدارياً منذ عام 
  .أكثر من خمسة وعشرون عاماً

المحررين إلى أن قوات االحتالل اإلسرائيلي اعتقلت منذ عام تشير بيانات وزارة شؤون األسرى و
منذ بداية انتفاضة األقصى .   ألف حالة اعتقال800م وحتى شهر آذار من العام الحالي حوالي 1967
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 18/10/2011 حالة اعتقال منذ 2,000ويشار الى وجود حوالي .  حالة اعتقال70,000هناك أكثر من 
 معتقالً اعتقلوا 124كما تشير البيانات الى ان . عن عشر حاالت اعتقال يومياًبمعدل يزيد " صفقة شاليط"

 منهم أكثر من 50ما قبل اتفاق أوسلو وما زالوا يقبعون داخل السجون اإلسرائيلية، ومضى على اعتقال 
  .  عاما25ً أسيراً أمضوا أكثر من 23 عاما،  و20

 6 سجناً ومركز توقيف، منهم 17تقال في أكثر من  معتقالً وأسيراً ال يزالون رهن االع4,700نحو 
 20ويشار هنا إلى وجود أكثر من .  عضو مجلس تشريعي27 أسيراً من األطفال، و185أسيرات، و

 م لم توجه ضدهم أيٍ من التهم بداعي ما يعرف بـ 2002ألف أسيرا فلسطينيا اعتقل إداريا منذ عام 
 527كما تشير البيانات وجود الى .  زال معتقالً حتى اآلن أسيرا ما 320، منهم )اإلعتقال اإلداري(

  . معتقالً موقوفاً بدون محاكمة حتى اآلن822أسيراً يقضون أحكاماً مؤبدة، إضافة إلى 
 بسبب التعذيب أو القتل العمد بعد االعتقال أو 1967 أسيراً منذ عام 201بلغ عدد الشهداء من األسرى 
 أسيراً 76منهم . ام الضرب المبرح أو الرصاص الحي ضد األسرىاإلهمال الطبي أو نتيجة استخد

 أعلى نسبة الستشهاد األسرى داخل السجون 2007، وقد شهد العام 2000استشهدوا منذ أواخر العام 
 1967وفي الفترة ما بين .  اإلسرائيلية حيث استشهد سبعة أسرى، خمسة منهم نتيجة اإلهمال الطبي

 شهيداً أي ما 125بلغ عدد الشهداء من األسرى ) 2000سبتمبر /  أيلول28(وبداية انتفاضة األقصى 
  .من إجمالي الشهداء من األسرى% 62.2نسبته 

  17/4/2012، الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني
  

   يرفض التحقيق في استشهاد فلسطيني بنيران جنوده الجيش اإلسرائيلي: هآرتس .39
راء تحقيق جنائي في ظروف استشهاد فلسطيني في الضفة رفض جيش االحتالل إج: )آي.بي .يو (

التي يتخفى أفرادها بلباس مدني خالل تنفيذ ” دوفدوفان“الغربية بنيران جنود من وحدة المستعربين 
وقال الموقع اإللكتروني لصحيفة هآرتس، أمس، إن . عمليات عسكرية في المدن والقرى الفلسطينية

ستئنافه في الفترة األخيرة للتعليمات القاضية بإجراء تحقيق في مقتل رفض الجيش يأتي على الرغم من ا
وكانت قوة المستعربين تعمل قبل عشرة أيام خالل ساعات الليل . فلسطينيين بنيران الجنود اإلسرائيليين

المتأخرة في قرية فلسطينية عندما صادفوا ثالثة أشقاء من عائلة شواخة الذين اعتقدوا أن المستعربين 
وص وتم طعن أحد المستعربين بعنقه فيما أطلقت القوة النار على األشقاء الثالثة وأصابوا رشاد لص

  . شواخة بجروح بالغة الخطر، فيما جاءت إصابة الشقيقين اآلخرين أكرم وأنور ما بين متوسطة وطفيفة
  18/4/2012، الخليج، الشارقة

  
  يوًما50 في إضرابه منذ  حالحلة يدخل في غيبوبة جراء االستمرار ثائراألسير .40

طرأ خالل الساعات القليلة الماضية تدهور خطير على صحة األسير ثائر حالحلة من بلدة : الخليل
، جراء استمراره في إضرابه المفتوح عن الطعام )جنوب الضفة الغربية(خاراس قضاء مدينة الخليل 
قدس "، في تصريحات خاصة لمراسل وأوضح عزيز حالحلة، والد األسير .لليوم الخمسين على التوالي

بدأ يعاني منذ مساء األمس من غيبوبة متقطعة لعدة ساعات، باإلضافة إلى نزيف حاد "بأن نجله " برس
 .، كما قال"ومستمر من الفم واألنف، وأن وضعه الصحي خطير وهو بين الحياة والموت
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بالتدخل الفوري إلنقاذ حياة "رى وناشد والد حالحلة المؤسسات المعنية بحقوق اإلنسان وشؤون األس
 .،  وفق تعبيره"نجله، الذي يواصل إضرابه عن الطعام قبل فوات األوان

  17/4/2012قدس برس، 
  

 بسبب اإلضراب" نفحة"مواجهات بين األسرى وقوات االحتالل في سجن  .41
 اإلسرائيلية، أكد حقوقي فلسطيني، أن قوات خاصة إسرائيلية تابعة لما يسمى مصلحة السجون: رام اهللا

، بشكل مفاجئ واعتدت على األسرى داخل السجن، في )17/4(اقتحمت سجن نفحة ظهر اليوم الثالثاء 
 .ترجمة واضحة لالنتقام من األسرى بعد خوضهم قرار اإلضراب الشامل اليوم

 وقال نصر أبو فول، الناشط في قضايا األسرى الفلسطينيين، إن قوات االحتالل اعتدت على األسرى
مستخدمة العصي، في محاولة منها لكسر اإلضراب عن الطعام الذي أعلته األسرى بالقوة، مبينا أن 

وحمل أبو فول المسؤولية  .مصلحة السجون تعكف على إفشاله بشتى السبل والوسائل المتاحة لديها
ماديه ووقوفه للمجتمع الدولي بصمته وت"الكاملة عن حياة األسرى الفلسطينيين بعد اقتحام سجن نفحة، 

 ."إلى جانب الجالد اإلسرائيلي وعدم سماعه لصرخات األسير الفلسطيني
  17/4/2012قدس برس، 

  
  تهام لجهة بعينها بأنها تقف وراء اختطافه أي اتوجيه  يرفض  اللداويمصطفى .42

مصطفى اللداوي توجيه االتهام " حماس"رفض القيادي السابق في حركة :  جيهان الحسيني-القاهرة 
وكان اللداوي قد غادر أمس المستشفى الذي كان يعالج فيه في . هة بعينها بأنها تقف وراء اختطافهلج

العاصمة السورية دمشق جراء اإلصابات البالغة في رأسه وقفصه الصدري بسبب الضرب المبرح الذي 
  .تعرض له خالل فترة اختطافه

إلى بيتي وأسرتي سالماً، وأتمنى أن أستمر من إنني أحمد اهللا بأنني عدت ": "الحياة"وقال اللداوي لـ 
ال أستطيع ومن الصعب أن أنسب ما جرى : "، مضيفاً"األحياء، فأنا ال زلت أعاني من جروح في جسدي

، موضحاً بأنه "سأظل أواصل الكتابة بغض النظر عن أي شيء: "، وتابع"لي من اختطاف جراء كتاباتي
  . رفض الخوض في تفاصيل ما تناولته هذه التحقيقاتجرى التحقيق معه من قبل خاطفيه، لكنه

أمر منطقي، " حماس"ورأى اللداوي أن الربط بين اختطافه، وما تناولته كتاباته من هجوم على قيادات 
إذا كان سبب اختطافه هو قصف قلمه وإخراسه عن تناول الحقائق فإنهم : "لكنه ال يمكنه أن يؤكده، وقال

ال توجد سلطة لنظام أو تنظيم تحب أن : "وتابع".  ألنني سأكمل حتى النهايةلم ينجحوا بأسلوبهم هذا؛
  ".بل هي تريد دائماً أن ترى المصفقين و المهللين لها(..) ينتقدها اآلخرون 

ومن جانبه عزا شقيقه أحمد اللداوي حادث اختطافه ألسباب سياسية وبسبب كتاباته التي انتقد فيها وبشكل 
إن اختطاف اللداوي جرى ": "الحياة"خالد مشعل، وقال لـ" حماس"لسياسي لحركة بالغ رئيس المكتب ا

، موضحاً أن اللهجة )"حماس(ألسباب سياسية، وبسبب كتاباته التي انتقد فيها بشكل بالغ قيادة الحركة 
التي كان يتحدث بها خاطفوه هي اللهجه الفلسطينيه الفتا إلى أن إي إجراء إضطر للقيام به أثناء 

ختطافه، هو إجراء غير قانوني ألنه قام به تحت ضغط التهديد بحياته و ليس بملئ إرادته، و مؤكدا إ
على أن شقيقه لن يتراجع عن مواقفه السياسيه و لن يتوقف عن كتاباته النه عنيد ال يخاف و ال يخضع 

  .إلى إبعادهللتهديد مشيرا إلى مجابهته لسلطات اإلحتالل اإلسرائيلي لسنوات طويله مما أدى 
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وربط اللداوي بين حادث إختطاف شقيقه و بين قرب إجراء إنتخابات إقليم الخارج لحركه حماس و التي 
إختطفوه كي يسكتوه، مشككا في أن : سينتج عنها إختيار رئيس جديد للمكتب السياسي للحركه، و قال 

 تياره في الحركه من وراء بل قد يكون خطط لهذا األمر مناصريه و(..) يكون مشعل على علم بذلك 
  .ظهره و بدون علمه 

أن مختطفي اللداوي هددوه بالقتل إذا تحدث : في غضون ذلك قالت مصادرفلسطينيه موثوقه للحياه
لإلعالم، خاصه أن اللداوي دعا كوادر الحركه في مقاله األخير بإختيار قادتها من المقاومين، الفته إلى 

  .يين يسيئ للحركه بل و يشوه صورتهاأن هذا األسلوب في قمع المعارض
ونفت المصادر ان يكون إطالق . كان اللداوي قد إطلق سراحه أول من أمس بعد إختطافه لمده يومين

سراح اللداوي جاء نتيجة لوساطة من قبل حزب اهللا اللبناني مؤكدة على أن مختطفيه أفرجوا عنه عقب 
  .أول من نشر خبر اختطاف اللداوي في دمشق" الحياة"وكانت . تسرب خبر اختطافه الى اإلعالم

  17/4/2012، الحياة، لندن
  

   أسرى بدون حقوق ... فلسطينيون خلف القضبان : فيلم وثائقي .43
يتناول هذا الفيلم الوثائقي القصير قضايا العزل اإلنفرادي واإلجراءات األخرى المتصلة بالمعاملة الال 

ويسلط الفيلم الضوء .  ها المعتقلون في السجون اإلسرائيليةإنسانية والحاطة بالكرامة التي يتعرض ل
أيضاً على انتهاكات حقوق اإلنسان فيما يتعلق بالزيارات العائلية، وإساءة استخدام سياسية االعتقال 

  . اإلداري من قبل إسرائيل
  :وفيما يلي رابط الفيلم

http://www.pchrgaza.org/portal/ar/index.php?option=com_content&view=article
&id=9761:2012-04-17-09-22-28&catid=147:2011-10-27-07-10-45  

  17/4/2012، نالمركز الفلسطيني لحقوق االنسا
  

  طالب األمة العربية واإلسالمية بمساندة األسرى الفلسطينيينتالعمل اإلسالمي جبهة : األردن .44
عرب حزب جبهة العمل اإلسالمي عن التضامن مع الحركة األسيرة في فلسطين المحتلة، أ :عمان

ع الدولي ومنظمات وطالب جماهير األمة العربية واإلسالمية بمساندتها، وممارسة الضغط على المجتم
حقوق اإلنسان، للوقوف صفاً واحداً ضد المعاملة غير اإلنسانية التي يلقاها األسرى والمعتقلون 

) ممر السالم( المشروع المسمى  الحزبواستنكر .الفلسطينيون والعرب، والمطالبة باإلفراج عنهم
تطبيعياً يحقق مصالح العدو  "وعاًوبمساهمة يابانية باعتباره مشر) أردنية فلسطينية صهيونية(بمشاركة 
  ."الصهيوني

 18/4/2012الدستور، عمان، 
  

  ثالثة اعتصامات بعمان للمطالبة بالحرية للمعتقلين في السجون اإلسرائيلية .45
تداعت قوى حزبية وحقوقية ونقابية أمس لالحتفال بذكرى يوم األسير الفلسطيني، :  غادة الشيخ- عمان

بريل من كل عام، بتنظيم مجموعة اعتصامات أكدت أن هذا اليوم أ /يسان من ن17الذي يصادف في الـ
وارتأت هذه القوى أن ذكرى يوم األسير لهذا العام تحمل طابعا خاصا السيما مع  .يوم األسير العربي

  .معركة األمعاء الخاوية التي يخوضها أسرى في سجون االحتالل اإلسرائيلي
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ان، نظمت اللجنتان الشعبية والشبابية، والطالبية األردنية بمشاركة ومن أمام مقر األمم المتحدة في عم
، حمل فيه المعتصمون على صدورهم مجسمات رمزية تستعرض أسماء قوى حزبية وحقوقية اعتصاماً

ووجه  .األسرى األردنيين وعدد أعوام محكومياتهم ورسائل ضمنية لألمم المتحدة والمجتمع الدولي
أمين عام األمم المتحدة بان كي مون من خالل المنظمة في عمان، طالبوا فيها المعتصمون مذكرة إلى 

  .بضرورة اتخاذ خطوات عملية في توفير الحماية لألسرى في سجون االحتالل
 أمام مبنى الصليب إلى ذلك، نظمت المنظمات النسوية في ائتالف األحزاب القومية واليسارية اعتصاماً

  .األسيراألحمر بعمان، إحياء ليوم 
كما نظمت لجنة األسرى في جماعة اإلخوان المسلمين بمشاركة لجنة األسرى والمفقودين في المعتقالت 

 في ساحة مسجد الكالوتي المقابل للسفارة اإلسرائيلية في عمان، طالبوا خالله الصهيونية اعتصاماً
 السالم التي وقعتها مع الكيان الحكومة األردنية باستغالل ورقتها في الدفاع عن أسراها خصوصا معاهدة

  .اإلسرائيلي والتي تمنحها فرصة إنصاف أسراها
  18/4/2012الغد، عمان، 

  
  البرغوثي وأسرى محررينعبد اهللا تكريم ألسرتي أحمد الدقامسة و: األردن .46

 أول )اتحرك( وتجمع القوى الشبابية والطالبية لدعم المقاومة )رما( أقامت رابطة المرأة األردنية :عمان
 أبريل في مقر حزب / من نيسان17من أمس مهرجاناً بمناسبة يوم األسير الفلسطيني، الذي يصادف 

وقدم نائب األمين العام للحزب  .الوحدة الشعبية لتكريم األسرى المحررين من سجون العدو الصهيوني
دقامسة واألسير المحرر اهللا البرغوثي والجندي أحمد ال عصام الخواجا دروع التكريم لكل من األسير عبد

 المكتب السياسي للحزب واألسرى أعضاءنواف الزرو ومحفوظ جابر وكمال النمري وأحمد مراغة 
  .المحررون أحمد مخيمر ومروان المالحي ومحمد بلعاوي وبدر القواسمي وغسان كمال

  18/4/2012الغد، عمان، 
  

   ومواجهة المشروع الصهيونياإلصالحيةب  تشدد على التالزم بين المطال األردنيةتنسيقية المعارضة .47
أدانت لجنة التنسيق العليا ألحزاب المعارضة الوطنية الصمت على جرائم :  حمزة العكايلة-عمان 

وأشارت اللجنة  .االحتالل الصهيوني، مطالبة الحكومة بتحمل مسؤولياتها تجاه األسرى في سجون العدو
وضون معركة األمعاء الخاوية في ظل صمت عربي إلى أن األسرى في سجون العدو الصهيوني يخ

 بشكل سافر لمساندة العدو الصهيوني في جرائمه "بالشرعية الدولية"رسمي مطبق وانحياز ما يسمى 
المستمرة ضد الشعب العربي في فلسطين المحتلة، مجددة مطلبها للحكومة باتخاذ موقف منسجم مع 

 وطرد السفير الصهيوني، بخاصة أن "وادي عربة المشؤومة"اإلرادة الشعبية المطالبة بإلغاء معاهدة 
العدو يعلن صراحة عن أطماعه التوسعية في فلسطين واألردن وكل الوطن العربي، وذلك من خالل 

، وانتهاكاته المتواصلة للسيادة األردنية التي عبر "الوطن البديل"تصريحاته المستمرة المتعلقة بمشروع 
وشددت اللجنة على  .االعتداءات والتصريحات التي تطاول فيها على األردنعنها من خالل العديد من 

ضرورة التالزم بين المطالب اإلصالحية المتعلقة بالديمقراطية وبين المواجهة مع المشروع الصهيوني 
  . االمبريالي الذي يستهدف األمة ومستقبلها

  18/4/2012الدستور، عمان، 
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   وحماية لبنانأرضنا هي تحرير وأولويتنا... ةر قانونيهي دولة غي" إسرائيل: "نصر اهللا .48

  في البرنامج ، في الحوار مع جوليان اسانج،حزب اهللا في لبنانل ، األمين العامحسن نصر اهللالسيد أكد 
 ،17/4 في ه مناألولى وقد بثت الحلقة ،"روسيا اليوم"الذي تبث حلقاته على شبكة ، "عالم الغد"الجديد 

 تقادم الزمن ال يجعل الحق باطالً، إذا كان البيت ملكاً لك، وأنا أن"لقضية الفلسطينية بصدد سبل حل ا
في كل األحوال هذا رأينا  ...قمت باحتالله بالقوة ال يجعله ملكاً لي بعد خمسين سنة أو مئة سنة

 على أن، مؤكداً "نعتقد أن أرض فلسطين هي ملك لشعب فلسطيني األيديولوجي ورأينا القانوني، ونحن
  . هي دولة غير قانونية"إسرائيلدولة "

إذا لم تقصفوا بلداتنا : نحن كنا دائماً نقول" : ألراضي لبنان قال نصر اهللاإلسرائيليوبخصوص القصف 
إذاً هذا األسلوب لجأ إليه حزب اهللا بعد سنوات . وقرانا ومدننا نحن ال شغل لنا ببلداتكم وقراكم ومدنكم

 من قتل إسرائيل معادلة من الردع لمنع إيجادى المدنيين اللبنانيين، وهدفه فقط  علاالعتداءطويلة من 
أولويتنا ما زالت تحرير أرضنا وحماية لبنان من الخطر "، مشدداً القول على أن "المدنيين اللبنانيين

  ".اإلسرائيلي، ألننا نعتقد أن لبنان الزال في دائرة تهديد
  17/4/2012اليوم، موقع روسيا 

  
  المحتلةاألراضي  من  باالنسحاب الكامل"إسرائيل"يطالب رئيس اللبناني ال .49

نعيش في عالم "أكد رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال سليمان أننا : حسين عبدالكريم -بيروت 
وشدد على  ".متداخل، وهو عالم بات يواجه مشكالت شاملة تستوجب معالجات تتخطى النطاق الوطني

 من كامل "إسرائيل" القاضي بانسحاب 1701قرارات الشرعية الدولية ومنها القرار ضرورة تطبيق 
األراضي التي مازالت تحتلها، وإحياء عملية السالم في الشرق األوسط، على قاعدة قرارات الشرعية 

  .الدولية ومرجعية مؤتمر مدريد والمبادرة العربية للسالم، وذلك استناداً إلى الحق وروح العدالة
  18/4/2012لشرق، الدوحة، ا

  
  منع سوريين وفلسطينيين من الصيد: شمال لبنان .50

 نفذ صيادو األسماك وأصحاب المراكب من التابعيتين السورية والفلسطينية أمس، اعتصاماً في :طرابلس
وطالبوا . مرفأ طرابلس، احتجاجاً على قرار الجيش اللبناني منع اإلبحار لمن ال يحمل بطاقة بحرية

. ل حصولهم على تلك البطاقة خصوصاً أن القرار سيزيد من الضغوط المعيشية التي يعانون منهابتسهي
على الرغم من أننا ندفع الرسوم المالية "وأكدوا أن عملية الحصول عليها كانت تستغرق وقتاً طويالً 

عقود، وأنهم إما أبناء وأكد الصيادون أنهم لبنانيو النشأة، وأنهم يعيشون في لبنان منذ  ."المتوجبة علينا
 لبنانيات أو متزوجين من لبنانيات، أو لهم أشقاء حصلوا على الجنسية اللبنانية ولم يتمكنوا هم من أمهات

، بغياب أي ) فلسطينيين10 سورياً و57( صياداً 67وتجمع الصيادون البالغ عددهم . الحصول عليها
امة والنقل غازي العريضي بإيجاد حل لمشكلتهم ممثل عن نقابة الصيادين، مطالبين وزير األشغال الع

، غامزين من قناة بعض القوى السياسية التي تحاول الضغط عليهم إرضاء ألطراف "التي تتكرر سنوياً"
  .أخرى قاطعت اعتصامهم

  18/4/2012السفير، بيروت، 
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   ضد األسرىسرائيليةممارسات اإلال تندد ب العربيةلجامعةا .51

ة العربية عن استنكارها وإدانتها الشديدين لالنتهاكات الالإنسانية ضد األسرى عبرت الجامع :القاهرة
وقالت، في بيان، أمس، بمناسبة يوم األسير الفلسطيني، إن  .الفلسطينيين والعرب في سجون االحتالل

هذه الذكرى تأتي هذا العام في ظل خطوات احتجاجية سلمية، خاضها األسرى كإضراب األسيرين كفاح 
د حطاب وخضر عدنان عن الطعام، واألسيرة هناء شلبي قبل قرار إبعادها إلى غزة، احتجاجاً على محم

اعتقالهم اإلداري التعسفي وعلى سوء المعاملة واإلهمال الطبي وظروفهم المعيشية غير اإلنسانية في 
 عن الطعام نقل السجون ومراكز االعتقال اإلسرائيلية، وال يزال عدد آخر من األسرى يخوضون إضراباً

وطالبت الجامعة األطراف الفاعلة على  .بعضهم على إثره إلى المستشفيات بسبب تردي وضعهم الصحي
 السلطة القائمة باالحتالل لالنصياع لقواعد وقوانين الشرعية "إسرائيل"الساحة الدولية بالضغط على 

 .الدولية بإطالق سراح جميع األسرى
  18/4/2012الخليج، الشارقة، 

  
  " الشرقيةالقدس"دعو إلى اعتراف دولي بدولة فلسطين عاصمتها ي يالمالديفالرئيس  .52

في مؤتمر ، كد رئيس جمهورية المالديف محمد وحيد أ: عبد الرؤوف أرناؤوط-) المالديف(ماليه 
الدائم "  بالده دعم،في عاصمة المالديف ماليه رئيس السلطة الفلسطينيةصحافي في ختام اجتماعه مع 

 األراضي الفلسطينيين من أجل إقامة دولة فلسطين مع القدس الشرقية عاصمة لها على أصدقائنال لنضا
 االعتراف الدولي بدولة فلسطين ليس عائقاً"ن أ على  مشدداً،"1967 منذ حرب العام إسرائيلالتي تحتلها 

 ".رفين في المفاوضات يساعد على خلق شعور من المساواة لكال الطوإنما مواصلة محادثات السالم، أمام
، وأكد على أن "كدت للرئيس عباس دعمنا لطلب فلسطين الحصول على عضوية األمم المتحدةأ ":وقال

  ". أن تتحقق حقوق الشعب الفلسطينينه ال يمكن أبداًإ يدرك انه من دون دولة فلسطينية، فأنعلى العالم "
 جزر المالديف تؤيد الموقف إنلعملية السالم،  للرئيس عباس دعمنا القوي أكدتلقد : "قال الرئيس وحيدو

يمكن أن تكون مثمرة إال عندما توقف  الفلسطيني من أن محادثات السالم المباشرة مع إسرائيل ال
 أنه فقط وفي الوقت نفسه، فان جزر المالديف تعتقد أيضاً.  بناء المستوطنات في الضفة الغربيةإسرائيل

لقد كررت للرئيس . وإسرائيل سالم دائم للصراع بين فلسطين إلىمن خالل المفاوضات يمكن الوصول 
 جنب في سالم، من خالل إلى جنبا وإسرائيلعباس دعمنا للتوصل إلى حل الدولتين تعيش فيه فلسطين 

وشدد وحيد على  ".التوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض على أساس قرارات األمم المتحدة ذات الصلة
فقط .  من مصلحة إسرائيل أن ترى ظهور فلسطين قابلة للحياة وقويةإن مهم، أمن إسرائيل أيضا "أن

 من تحقيق أمنها، ولذا فمن المهم، وبالفعل، من إسرائيلدولة فلسطين القابلة للحياة والقوية ستمكن 
الضروري أن يتم تأسيس دولة فلسطينية قوية ومزدهرة على األراضي التي تحتلها إسرائيل منذ العام 

األهم من ذلك .  قيام دولة فلسطينية مستقلة أمر ضروري لتحقيق سالم دائم في المنطقةإن: "وقال" 1967
كله، فان من الضروري تضميد جراح الماضي، وتحقيق المصالحة على أساس مبادئ العدالة والمساواة، 

، وأنا واثق بأنه هذه األهداف صعبة ولكن يمكن تحقيقها، بالنظر إلى الرئيس نفسه قصة حياة غير عادية
  ".يمكن تحقيق هذه األهداف في ظل قيادة الرئيس

  18/4/2012، رام اهللا، األيام
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  فلسطين أول دولة عربية تقيم سفارة في المالديف .53

ستصبح فلسطين اول دولة عربيـة تقـيم    :عبد الرؤوف ارناؤوط" األيام"ماليه ـ المالديف ـ من موفد   
 جزيـرة   195 جزيرة على المحيط الهندي، من بينها        1192تي تضم   سفارة لها في جمهورية المالديف ال     

 جزيرة تحولت الى منتجعات سياحية، وهو ما يعتبـر المـصدر االساسـي              100فقط مأهولة بالسكان و   
  . الف مواطن300القتصاد هذه الجمهورية التي يقطنها اكثر من 

ولى له الى هذه الجمهورية التي يبـدي        والزيارة التي يقوم بها الرئيس عباس الى المالديف حاليا هي اال          
سكانها تأييدا كبيرا لفلسطين، حيث قال صحافيون تدفقوا لتغطية زيارة الرئيس ان رغبة الرئيس الـسابق                
لتوطيد عالقات بالده مع اسرائيل وتشغيل خط طائرات اسرائيلية للسياحة في المالـديف كانـت احـدى                 

  .الشوارع ومن ثم تنحيه عن الحكم قبل شهريناالسباب االساسية لخروج السكان ضده الى 
ريـاض  . واصبح الرئيس عباس اول رئيس يزور هذه الجمهورية بعد تسلم الرئيس الجديد الحكم وقال د              

ان الرئيس عباس ابلغ نظيره المالديفي بقراره اقامـة سـفارة لفلـسطين فـي      : المالكي، وزير الخارجية  
  .المالديف
ة في المالديف، وقد تم االتفاق على اقامة لجنة وزارية بـين البلـدين              ستصبح اول سفارة عربي   "واضاف  

  ".للنظر في كيفية تفعيل التعاون في كافة المجاالت، وخاصة الزراعة والسياحة
ومن بين سكان الجمهورية فلسطيني واحد، وان كان لم يحصل بعد على الجنسية المالديفية، وهو راغب                

  .ربيةخلف من مدينة جنين في الضفة الغ
  18/4/2012، األيام، رام اهللا

  
   عن الطعاماً مفتوحاً إضراب"إسرائيل"ـ ب مصرياًاًأسير 65بدء مظاهرة بالعريش عقب  .54

 أمس وقفة "إسرائيل"نظم العشرات من أهالي السجناء المصريين في سجون :  يسري محمد-العريش 
وأكد األهالي أن هناك .  باإلفراج عنهماحتجاجية أمام مبنى المخابرات الحربية بالعريش وذلك للمطالبة

 من أبناء سيناء ال يزالون في السجون اإلسرائيلية مطالبين الدولة والمجلس العسكري  فردا60ًأكثر من 
والتقى بهم أحد المسؤولين حيث حصل على كشف بأسماء المسجونين . ببذل الجهود الجدية لإلفراج عنهم

  .عدهم برفع مطلبهم إلى الجهات المعنيةالمصريين في السجون اإلسرائيلية وو
 أمس عن الطعام للمطالبة بإطالق  مفتوحاًيأتي ذلك عقب بدء أسرى مصريين في سجون النقب إضراباً

  .سراحهم وذلك ألنهم أسرى سياسيون وليسوا جنائيين
  18/4/2012الشرق األوسط، لندن، 

  
  الكنيسة المصرية تحظر زيارة القدس المحتلة .55

ت الكنيسة األرثوذكسية في مصر تأكيدها على حظر السفر إلى مدينة القدس وهي تحت جدد: وكاالت
االحتالل اإلسرائيلي، وذلك ردا على قيام بعض األقباط من األرثوذكس والكاثوليك المصريين بالسفر إلى 

  . القدس والحصول على تأشيرات إسرائيلية
-4-17 وفاة البابا شنودة، في بيان صدر الثالثاء وأكد األنبا باخوميوس، القائم مقام البطريرك، عقب

، رفض الكنيسة لرحالت األقباط إلى القدس، مؤكدا أن الكنيسة ما زالت تحظر على أبنائها زيارة 2012
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إن قرار قداسة البابا : "وأضاف". القدس، حتى بعد وفاة البابا شنودة الثالث الذي أرسى هذه القاعدة
  ".  زال قائما وعلى كل أبناء الكنيسة أن يكونوا ملتزمين بهبخصوص عدم زيارة القدس ما

من جانبه؛ قال األنبا رافائيل، األسقف العام، عضو المجمع المقدس، في تصريحات صحفية إن قرار منع 
ليس قرار البابا شنودة فقط، وإنما منذ عهد البابا كيرلس، "األقباط من السفر إلى القدس في ظل االحتالل 

األقباط لن يزوروا األراضي المقدسة طالما بقي اسمها "، مؤكداً أن " المجمع المقدسوهو قرار
  ). إسرائيل(

  17/4/2012، فلسطين أون الين
  

   مع األسرى الفلسطينيينالمتوسط تضامناًالبحر دعوة إلرسال باخرة تجوب دول : تونس .56
تضامنية دولية مع األسرى إلى حملة " الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان" دعت :تونس

تنظيم حملة تضامنية واسعة "  الرابطة إلى ضرورةتالفلسطينيين في سجون االحتالل اإلسرائيلي، وأشار
مع األسرى الفلسطينيين، تتمثل بإرسال باخرة تنطلق من التراب التونسي باتجاه موانئ دول البحر 

بحيث تحمل على متنها "يل قضية األسرى، ، مشيرة إلى أن الهدف منها إبراز وتدو"األبيض المتوسط
 لمنتجات األسرى الفلسطينيين وإبداعاتهم األدبية والشعرية والثقافية، والمنتجات ذات الصناعة معرضاً

  ".اليدوية الخاصة بهم، للتعريف بقضيتهم اإلنسانية، حتى تطلع شعوب دول البحر المتوسط عليها
، بعقد ندوة دولية تحت إشراف األمم "وم األسير الفلسطينيي"ورحبت الرابطة، في بيان لها بمناسبة 

  .المتحدة في تونس لطرح قضية األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل اإلسرائيلي
  17/4/2012قدس برس، 

  
  شعوب الربيع العربي مدعوة لمناصرة األسرى في سجون االحتالل:  سابق جزائريدبلوماسي .57

 والدبلوماسيالجزائرية المعارضة " رشاد"العضو المؤسس في حركة ،  دعا محمد العربي زيتوت:لندن
السابق، شعوب دول الربيع العربي إلى االضطالع بمسؤولياتها في نصرة القضية الفلسطينية عامة 

وأكد زيتوت في تصريحات  .وقضية األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل على وجه الدقة والتحديد
ان األساس إلحياء قضية األسرى وإيالئها المكانة المناسبة على الشعوب  قدس برس أن الرهوكالةل

  .العربية أوالً
  17/4/2012قدس برس، 

  
  الدفاع عن األسرى الفلسطينيين أولوية عربية وإسالمية وإنسانية: الهلباويكمال  .58

 االرتقاء  كمال الهلباوي قادة دول الربيع العربي إلى. دعا القيادي اإلسالمي المصري د:القاهرة
باهتماماتهم من االنشغال بيوميات بلدانهم ومشاغلهم المحلية، صوب القضايا العربية والقومية واإلسالمية 

وأكد الهلباوي  .وعلى رأسها القضية الفلسطينية ومن أهم مشكالتها تحرير األسرى من سجون االحتالل
ف جوانبها تمثل جوهر الصراع في  قدس برس أن القضية الفلسطينية بمختلوكالةفي تصريحات خاصة ل

قادة دول الربيع العربي لألسف الشديد منشغلون في : "المنطقة، وأولوية كل أنظمة المنطقة العربية، وقال
ونحن مع تحرير األسرى ومع الحق الفلسطيني الكامل، وال نتوقف عن . ..أحوالهم الشخصية والمحلية

يين والحملة العالمية للدفاع عن األسرى الفلسطينيين وعن هذا، وقد رأينا النشطاء الغربيين واألوروب
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، فلعل هؤالء يكونوا سفراء لدى دولهم من أجل اإلسرائيليالقضية الفلسطينية وهم يعانون من االحتالل 
إقناعهم بوقف الدعم لالحتالل اإلسرائيلي في انتهاكه للحق الفلسطيني عامة وللدفاع عن األسرى الذي 

  ".طينية وعربية وإسالمية وإنسانيةأصبح أولوية فلس
  17/4/2012قدس برس، 

  
  شيخ األزهر يطالب المسلمين والمسيحيين بدعم القدس .59

طالب شيخ األزهر أحمد الطيب، األمتين العربية واإلسالمية ببذل كل الجهود لتأكيد الهوية  :القاهرة
في خالل استقباله وزير األوقاف  ،العربية اإلسالمية لمدينة القدس بكل ما فيها من مقدسات، مؤكداً

 على أن نصرة القدس وفك أسر المقدسيين واجب على ، محمود الهباشة في رام اهللالفلسطينيالحكومة 
كل مسلم، وهو بمثابة العقيدة الراسخة لدى أبناء األمتين العربية واإلسالمية بمسلميها ومسيحييها، في 

وانية اإلجرامية التي تستهدف المسجد األقصى واألوقاف مواجهة االحتالل الصهيوني، وممارساته العد
  .اإلسالمية والمسيحية، والحرمات والمقدسات في القدس الشريف، من أجل تغيير معالم المدينة

وشدد على ضرورة دعم صمود الفلسطينيين في مواجهة الجرائم، واالنتهاكات الصهيونية التي يغض 
لعرب والمسلمين لن يفرطوا في القدس مهما حدث، وأن االقتراب العالم الطرف عنها، مشيراً إلى أن ا

  .من األقصى خط أحمر البد أن يعي الصهاينة خطورته
  18/4/2012الخليج، الشارقة، 

  
   العدوانية"إسرائيل" تطالب إعالم الدول اإلسالمية بفضح سياسة اإلسالميالتعاون منظمة  .60

لفلسطينية واالعتداءات اإلسرائيلية المستمرة على سيطرت القضية ا:  يوسف أيوب-رسالة ليبرافيل 
 لوزراء اإلعالم المنعقد بالعاصمة الجابونية، اإلسالمي الدورة التاسعة للمؤتمر فياجتماع كبار المسئولين 

 مدير ي،عصام سليم الشنط. ، داإلسالميليبروفيل، خاصة مع تأكيد ممثل األمين العام لمنظمة التعاون 
 ظل ما تتعرض له هذه في على ضرورة أن تتصدر القضيتين أولوية خاصة ، المنظمةفيإدارة اإلعالم 

 والتركيبة السكانية للمدينة المقدسة يظهر العمرانيالمدينة المقدسة من عمليات تهويد ممنهجة تهدد الطابع 
  . الدفاع عن هذه القضية العادلةفيلنا بجالء حجم مسؤولياتنا الكبير 

 المنظمة بفضح في الدول األعضاء فيته على ضرورة أن تقوم وسائل اإلعالم  كلمي فيوأكد الشنط
 العدوانية، ومخططاتها الهادفة إلى استباحة كل المقدسات اإلسالمية على أرض "إسرائيل"سياسة 

 قطاع غزة فيفلسطين، وتهويد القدس، وتسليط الضوء على جرائم العدوان اآلثم المستمر على المدنيين 
  . زال يعانى منذ عدة سنوات من حصار جائر مخالف لكل القوانين واألعراف الدولية واإلنسانية ال يالذي

  17/4/2012اليوم السابع، القاهرة، 
  

   بالتآمر على مصر"إسرائيل" يتهمون أميركا ويةمصرالرئاسة المؤيدو مرشح مستبعد من انتخابات  .61
 رئاسة الجمهورية في مصر انتخاباتتبعد من خوض  مؤيدو المرشَّح المساتهم: .)اي.بي.يو( -القاهرة 

  وقالت حملة دعم  . بالتآمر على مصر"إسرائيل"حازم أبو إسماعيل الثالثاء، الواليات المتحدة األميركية و
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استبعاد حازم أبو إسماعيل يمثِّل مؤامرة مكتملة األركان " إن ":المؤامرة"أبو إسماعيل، في بيان حمل اسم 
  ."ركا وإسرائيل تريدان أن تعيش مصر لألبد ضمن العالم الثالثمختصرها أن أمي

  18/4/2012، لندن، القدس العربي
  

   بمراكشمايو/ أيار في مهرجان للرقص ينظم في إسرائيليةاحتجاجات مغربية على مشاركة  .62
 /أيار في مهرجان للرقص ينظم في شهر إسرائيليةتصاعدت احتجاجات مغربية على مشاركة : الرباط

 رئيس إلىوبعثت هيئات شبابية مناهضة للتطبيع مع الدولة العبرية مذكرة  .يو القادم بمدينة مراكشما
 .الحكومة عبد اإلله بنكيران، بشأن تنظيم مهرجان الرقص بمراكش يستضيف راقصين صهيونيين

قصين في إلغاء مشاركة هذين الرا" الجهات المنظمة بـ،"هسبريس" التي ونشرها موقع ،وطالبت المذكرة
  ."المهرجانات المغربية

  18/4/2012، لندن، القدس العربي
  

  السلطات التونسية تكثر من رسائل الطمأنة للجالية اليهودية في البالد .63
كثفت السلطات التونسية من رسائلها المطمئنة إلى الجالية اليهودية في البالد، وذلك في : .)اي.بي.يو(

 السنوي الذي يقيمه اليهود في جزيرة االحتفاله جاء قبل أسابيع من  المراقبين، خاصة وأنانتباهتطور شد 
تونس، بلد التسامح " إن :وقال رئيس الحكومة التونسية حمادي الجبالي .جربة جنوب شرق تونس

  ."، ترحب بزيارة الحجيج اليهود إلى موقع الغريبة بجربة كما تعودت على ذلك منذ عقودواالنفتاح
 رئيس الجمعية الوطنية لدعم المقاومة العربية ومناهضة التطبيع والصهيونية، ،غير أن أحمد الكحالوي

  ."لن يقبل بأي شكل من األشكال التطبيع مع إسرائيل"نترناشونال، أن الشعب التونسي اأكد ليونايتد برس 
ع زوبعة في فنجان ومسا" رئيس الجالية اليهودية بتونس روجي بيسموث تلك الدعوة اعتبرومن جهته، 

  ."من بعض األطراف لوضع العصي في مسار تونس بعد تخلصها من الديكتاتورية
  18/4/2012، لندن، القدس العربي

  
   السودانشطري حرب بين  إلشعالحذر من مخطط إسرائيلي أمريكييمجلس الشعب المصري  .64

 وكيل ، جمال حنفي. أمس برئاسة د المصريون العربية بمجلس الشعبؤكشفت المناقشات في لجنة الش
 ى حرب بين شمال وجنوب السودان للسيطرة علإلشعال عن وجود مخطط أمريكي إسرائيلي ،اللجنة

سرائيلي الكامل لحركات التمرد في السودان  وأن الدعم األمريكي اإل، مناطق النفط المشتركة بين البلدين
فط في هيجليج لضرب اقتصاد  النإنتاجكان وراء الدفع بهذه الحركات لمساندة الجنوبيين الحتالل منطقة 

 كما ، النفط من هذه الحقول المورد األهم لالقتصاد السودانيإنتاجشمال السودان في مقتل حيث يمثل 
 منطقة إيجاد في المنطقة وهو "إسرائيل"حذرت المناقشات من وجود هدف آخر استراتيجي ألمريكا و

شغل القوات المسلحة المصرية بتأمين صراع واسعة جنوب مصر بصورة تهدد األمن القومي المصري ل
  ."إسرائيل"حدودها الجنوبية أكثر من حدودها مع 

  18/4/2012األهرام، القاهرة، 
  
  



  

  

 
 

  

            36ص                                     2475:                العدد18/4/2012 األربعاء :التاريخ

  خمسون متضامنا أجنبيا في السجون االسرائيلية يعلنون إضرابهم عن الطعام .65
ون إضرابا عن   ، أنهم سيبدؤ  "أهال بكم في فلسطين   "أعلن خمسون متضامنا أجنبيا من المشاركين في حملة         

الطعام تضامنا مع األسرى الفلسطينيين في ذكرى يوم األسير، مطالبين من ناحية أخرى بحقهم في التنقل                
  .بحرية في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك مدينة بيت لحم

 فرنـسيا،   40القريب من تل أبيب، مجموعة من المتضامنين، بينهم         " جبعون"وتحتجز إسرائيل في سجن     
وعبر المتضامنون   . تمكنوا من تحقيق جزء من مطالبهم بإجراء مكالمة هاتفية يومي اإلثنين والثالثاء            وقد

خالل اتصاالتهم عن معنويات عالية، وعن وجود اضـطرابات تـسود إدارة الـسجون، وأكـد بعـض                  
ي مـن   المتضامنين أنهم أدركوا أن الصعوبات التي واجهوها ال تقارن بما يتعرض له الشعب الفلـسطين              

  .معاناة
  17/4/2012، 48عرب 

  
  "إسرائيل"الواليات المتحدة تجدد التزامها بأمن  .66

جدد دان شبيرو، سفير الواليات المتحدة لدى إسرائيل، اليوم الثالثاء، التزام واشـنطن             : )أ.ش.أ (-غزة  
ته إلـى   قوله عقب زيار  "  االسرائيلية عن شابيرو   -جيروزاليم بوست "تجاه أمن إسرائيل، ونقلت صحيفة      

العتراض الصواريخ قصيرة المدى بـالقرب مـن مدينـة          " القبة الحديدية "موقع نصب بطارية لمنظومة     
أن مواطنى إسرائيل تواجههم العديد من      "الوضع األمنى هناك، واعتبر     " هشاشة"عسقالن اليوم، إنه شاهد     

 على التزام واشنطن تجـاه      وأضاف شابيرو، أن الرئيس األمريكى باراك أوباما كان قد أكد          ".التهديدات"
 ، عندما كان يروج لحملته االنتخابيـة لمنـصب          2008أمن إسرائيل خالل زيارته إلى إسرائيل فى عام         

وأشار السفير األمريكى لدى إسرائيل إلى أن زيارة أوباما ساعدت على تسريع تقـديم الـدعم                 .الرئاسة
  .األمريكى إلسرائيل لبناء منظومة القبة الحديدية

  17/4/2012،  السابع، مصراليوم
  

   من الشرق األوسط"إسرائيل"غالبية األوروبيين يطالبون بإزالة : استطالع .67
 نشرت المفوضية األوروبية استطالعا للرأى أظهر أن غالبية األوروبيـين يعتبـرون أن              :القدس المحتلة 

كما أظهرت نتـائج عـدة       .إسرائيل هى أكبر تهديد للسالم العالمى، مطالبين بإزالتها من الشرق األوسط          
استطالعات للرأى أخرى أجريت مع سكان أوروبا حول موقفهم من الممارسات اإلسـرائيلية اتجـاههم،               

من األلمان يدعمون الكاتـب األلمـانى جـونتر         % 80 إلى   70والتى بينت فى إحدى االستطالعات أن       
  .دة لهجراس الذى قام بتوجيه انتقاد شديد اللهجة تجاه إسرائيل من خالل قصي

قالوا بأن انتقـاد    % 57اإلسرائيلية إلى أن استطالعاً آخر بين أن        " يديعوت أحرونوت "وأشارت صحيفة   
فقـط  % 8فقط أن االنتقاد يجب مناقشته وأظهـر أن         % 27جراس إلسرائيل ال يحتمل الجدل فيما يرى        

  .يعتبرون انتقادات جراس معادية إلسرائيل وخطيرة
الفرنسية حيث كانت النتائج    " تولوز" مماثل حول ما حدث فى مدينة        يلرأوأضافت يديعوت أن استطالع ل    

معاكسة تماما لما حدث على الرغم من أن الضحية هم اليهود وذلك لربطهم بقتل األطفـال الفلـسطينيين                  
  .معتبرين أن اليهود أخذوا ما يستحقونه
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النسحاب من الخليل وبيت آيل     إنه يجب على إسرائيل ليس فقط ا      "يذكر أن جراس قال فى مقال سابق له         
  ".بل يجب أن تنسحب من حيفا وتل أبيب والناصرة أيضاً

 17/4/2012، وكالة سما اإلخبارية
  

  !عنصرية فرنسية بأوامر إسرائيلية» إير فرانس«شركة .68
 ال يزال الجدل متواصالً بخصوص قضية تواطؤ عدد من شركات الطيـران             :عثمان تزغارت  -باريس  

ات االحتالل اإلسرائيلي لمنع نشطاء سالم غـربيين مـن الـسفر إلـى األراضـي                األوروبية مع سلط  
  . »أهالً وسهالً في فلسطين«الفلسطينية، ضمن تظاهرة 

إيـر  «وُأثيرت ضجة كبيرة، أول من أمس، في فرنسا، بعدما كُشف عن خرق شركة الطيران الحكومية                
ى أساس عرقي أو ديني، وذلـك رضـوخاً         للتشريعات الفرنسية التي تحظر ممارسة التفرقة عل      » فرانس

 نيـسان الجـاري، لإلجابـة       15ألوامر إسرائيلية بإخضاع الراغبين في السفر إلى مطار تل أبيب، يوم            
. إجبارياً عن سؤالين مكتوبين، قبل بتّ قبولهم أو رفضهم على الرحالت المتوجهة إلى الكيان الغاضـب               

هل تـدين بالديانـة     : لجنسية اإلسرائيلية؟ أما الثاني فيقول    هل لديك أقارب يحملون ا    : السؤال األول مفاده  
  اليهودية؟

وفي بيان رسمي أصدرته شركة الطيران الفرنسية، أول من أمس، برر منع النشطاء الغربيين من السفر                
ـ   ، التي تنظم الطيران المدني، والتي تلزم شركات الطيران أن          )1944(» اتفاقية شيكاغو «إلى إسرائيل ب

  . على رحالتها أي أشخاص غير مرغوب فيهم في بلد الوصولتمنع 
قـوائم  «اإلسرائيلية قد كشفت أن منع النشطاء الغربيين جـاء علـى أسـاس              » هآرتس«وكانت صحيفة   

إيـزي  »و» لوفتـانزا «و» إير فرانس «، وسلِّمت إلى شركات الطيران      »شين بيت «أعدها جهاز   » سوداء
  . »جات

  18/4/2012، االخبار، بيروت
  

  حماس؟ـ ماذا بعد تشكيك الحلفاء واألصدقاء ب .69
  رأفت مرة

في األشهر األخيرة، إلى موجة من االنتقادات والتشكيك في         » حماس«تعرضت حركة المقاومة اإلسالمية     
  .مواقفها وتحركاتها بسبب مجموعة من التطورات واألحداث الحاصلة في المنطقة

اسية بسبب مجموعة من المواقف التـي اتخـذتها         وكانت حماس عرضة التهامات صادرة من جهات سي       
الحركة أو التحركات التي أقدمت عليها، ومنها على سبيل المثال تخفيف تواجدها في دمشق، وعدم اتخاذ                

إعـالن  «موقف منحاز تجاه األزمة في سوريا، وزيارات قيادتها لكل من عمـان والدوحـة وأنقـرة، و                
 برئاسة الحكومة الفلـسطينية االنتقاليـة المـشرفة علـى           الذي نص على تكليف محمود عباس     » الدوحة

في كل من تونس ومصر وغيرها من الدول العربية، وصدور          » اإلخوان المسلمين «االنتخابات، وصعود   
موقف من أحد قيادات الحركة في غزة يقول إن حماس لن تقف إلى جانب إيران إذا تعرضت األخيـرة                   

  .لعدوان أميركي أو إسرائيلي
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ف أن حملة التشكيك واالتهام صدرت من أطراف تربطها عالقات تاريخية واستراتيجية بحركـة              والمؤس
، وبينها جميعاً آليات تنسيق     »حماس«، وأن هذه األطراف لها عالقات سياسية متينة مع حركة           »حماس«

  .دائمة
 المقاومـة   ، ولها إطاللة عميقة على مـشروع      »حماس«وهذه األطراف مطّلعة بالكامل على استراتيجية       

سابقاً، وتمـسكّت   » حماس«الذي تحمله الحركة، ولها معرفة بالكثير من المواقف السياسية التي اتخذتها            
من خاللها بمشروع المقاومة والتحرير والعودة، ورفضت من خاللها أيضاً كل ما يؤدي إلـى التفـريط                 

» حمـاس «على الجهد الـذي تبذلـه       وهذه األطراف لها إطاللة كبيرة جداً       . بالحقوق الوطنية الفلسطينية  
لتحسين وضعها العسكري المقاوم، ورفع مستوى جهوزيتها القتالية للتصدي لعدوان إسرائيلي قادم حتماً،             

  .2008بعد االستفادة من تجربة العدوان على قطاع غزة العام 
ية التـي اتخـذتها     فهذه القوى مطلّة على برامج التسليح والتدريب، كما كانت مطلّة على المواقف السياس            

على تحرير كل فلـسطين، وعـودة       » حماس«في حواراتها السياسية، والتي انتهت إلى تأكيد        » حماس«
  .الالجئين، ورفض االعتراف بدولة االحتالل

تخفيها عن حلفائها، بل كانت تضعهم بشكل دائـم         » حماس«هذه التطورات والمواقف واألعمال، لم تكن       
راحل التي تمر بها، سواء من خالل آليات التنسيق الدائمة، أو من خـالل    في صورة مواقفها ومختلف الم    

على ترتيبها عند كل حدث،     » حماس«الزيارات الخاصة، أو من خالل اللقاءات التي كانت تحرص قيادة           
  .وكان األخ خالد مشعل رئيس المكتب السياسي للحركة أكثر من قام بهذا الجهد

واالتهام من بعض القوى اإلسالمية والقومية والوطنيـة التـي فـي            كان من الالفت أن يصدر التشكيك       
ـ     ، ومنها قوى بينها وبين الحركة تعاون متميز يصل إلى مـستوى            »حماس«غالبيتها على عالقة وثيقة ب

  .التعاون االستراتيجي أو الشراكة الدائمة
اختبر في مراحل كثيـرة     وهذا التعاون قديم، ويقوم على أسس ومبادئ، وتجمعه قواسم مشتركة كثيرة، و           

والمؤسف أن هذه القوى أطلقت مواقفها من دون أن تـستمع           . وأثبت صموده، وتخطى استهدافات خطرة    
، ومن دون أن تعرف حقيقة مواقفها، ومن دون أن تطّلع على ما جـرى فـي                 »حماس«إلى وجهة نظر    

.  حماس وتركيا ومـضمونها    ، أو ما هو سقف العالقة بين      »إعالن الدوحة «دمشق وعمان، أو لماذا كان      
  .لذلك، لم يكن من المفهوم مبررات توجيه هذا االتهام أو التشكيك

، فهي قراءة خاطئـة،     »حماس«فإذا كان هذا التشكيك ناتجاً عن قراءة سياسية أظهرت تغير استراتيجية            
  :لألسباب التالية

قائم علـى المقاومـة ورفـض    لم تغير استراتيجيتها وأهدافها وخطها السياسي ال» حماس« إن حركة   -1
» حمـاس «وتغييـر بـرامج     . »حماس«وهذا التغيير لم يحصل في أي ثابتة من ثوابت          . االحتالل مطلقاً 

وخططها وأولوياتها أمر ليس سرياً، وال يمكن إخفاؤه، ولو حدث داخـل أي مؤسـسة مـن مؤسـسات                   
ثراً، وهم لن يـسكتوا علـى   القيادية، وكان له مؤيدون ـ على افتراض ـ فإن له معارضين ك » حماس«

ومكنتهـا مـن    » حماس«استبدال المشروع أو تحويل البوصلة أو تغيير االستراتيجية، التي قامت عليها            
  .إحداث تميز سياسي كان عالمة فارقة في التاريخ الفلسطيني

ه لم يحصل    هذا في االستراتيجية، أما في التكتيك، فإن القراءة السياسية العلمية والموضوعية تظهر أن             -2
أي تبدل سياسي أو أي تغير جوهري في مواقف األطراف األساسية المعنية بالصراع في المنطقة، يدفع                

  .لتغيير نهجها» حماس«
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فالواليات المتحدة والكيان الصهيوني لم يقدما على أي تغيير في نهجهما السياسي، وبالتالي ما الذي يدفع                
 1993دت في ظروف أصعب منها، على سبيل المثال العام          اليوم إلى التنازل، وهي التي صم     » حماس«

بالكامل، وبينها  » حماس« مرحلة محاولة اجتثاث     1997-1994، وبين أعوام    »اتفاق أوسلو «وقت توقيع   
حماس ( في شرم الشيخ الذي أعلن حرباً على المقاومة في المنطقة            1996مؤتمر لمكافحة اإلرهاب العام     

 التي نفذتها السلطة في الضفة الغربيـة،    2007-2005ستئصال بين عامي    ، ومنها مرحلة اال   )وحزب اهللا 
 2008 جهازاً أمنياً غربياً وعربياً، ومنها مرحلة اإلنهـاء العـام            15بالتعاون مع االحتالل اإلسرائيلي، و    

  .وأفشلت المخطط» حماس«الذي صمد فيه الفلسطينيون وصمدت فيه ) عدوان الرصاص المسكوب(
أمام كل هذه الموجات، فما الذي يدفعها اليوم للتنـازل أو لالنحـراف ووضـعها               » سحما«فإذا صمدت   

الشعبي والسياسي والعسكري أكثر قوة من السابق بكثير، والسلطة قدمت تنازالت ضخمة ولـم تحـصل                
  على شيء وهو أمر يدركه الجميع؟

  :ماإن توصيف حملة االتهام والتشكيك ضد حماس ناتج عن احتمالين ال ثالث له
  . وجود رغبات ونوازع ضيقة ومصالح فئوية، تقاطعت مع توجيهات معينة-1
  .»حماس« وجود قراءة سياسية خاطئة، وعدم إدراك دقيق لنهج حركة -2

وإذا اجتمع العامالن األول والثاني نصبح أمام واقع صعب عبرت عنه هذه المجموعات التي اسـتهدفت                
لكن ماذا بعد التشكيك    . »حماس«هذه المجموعات وليس داخل     ، وبالتالي أصبحت األزمة داخل      »حماس«

  !بحماس؟
  :هناك ثالثة خيارات أمام هذه المجموعات

 البقاء في حالة التشكيك واالتهام، وهذا يعني إصدار مواقف سلبية ضد حماس، وهي حالة ال تقدم وال                  -1
  .تؤخر

 هذا الخيار لـه كلفتـه الـسياسية        لكن. ومعارض لها » حماس« االنتقال إلى موقف عدائي أكثر ضد        -2
وجمهورهـا الفلـسطيني    » حماس«والشعبية وال يستند إلى معطيات، وسيدخل أصحابه في مواجهة مع           

  .والعربي واإلسالمي
وتفهم مواقفها، وهذه المرحلـة إن لـم        » حماس« العودة إلى المرحلة السابقة، أي مرحلة التفاهم مع          -3

، وعندئذ  »حماس«ند أي تطور سياسي أو عسكري تصنعه        تحصل بشكل علمي وموضوعي فستحصل ع     
  .تكون هذه القوى تعاملت مع ردود فعل وليس مع حقائق ثابتة

لكن الخيار األفضل يبقى في قيام المشككين بإجراء مراجعة نقدية لمواقفهم تقـوم علـى قاعـدة إدراك                  
ت هذه القوى التي تـشكك فـي   فإذا كان. وطبيعته ومعرفة الوقائع التي تعيشها الحركة   » حماس«مشروع  

أو » منحرفـة « عامـاً أن حمـاس       24حماس اليوم، وهي على عالقة استراتيجية بها، قد اكتشفت بعـد            
  .، فهذه مشكلتها»متذبذبة«أو » مفرطة«

تدفعنا إلى اإلقرار، أن هناك مواقف أو تصريحات خاطئة أقدم          » حماس«القراءة الموضوعية لحملة اتهام     
ونهجها، وهي في الوقت نفسه وفّرت فرصـة        » حماس«وتتعارض مع ثوابت    » لحركةا«عليها قادة في    

  .»لحماس«لإلساءة لـ
وكيف يعبر عنها ويعرف ثوابتها، أن ينحرف عن        » حماس«لكن ال يمكن لمن يعرف كيف تؤخذ مواقف         

  .»الحركة«كل ذلك لمجرد سماعه تصريحاً لهذا أو ذاك من المسؤولين في 
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تجاه المقاومة واألرض والتسوية ورفض االعتراف باالحتالل، والوحدة الوطنية،         الثابت  » حماس«فنهج  
 أكـد   2012 عاماً، والمؤتمر األخير للحركة في بداية العـام          24وحق العودة، كلها كانت وال تزال منذ        

فنهج الحركة صنيع المؤسسات، والمؤسسات تقوم على مبادئ        . عليها جميعاً، وال داعي للقلق أو للتخوف      
مع دولة ليست مطلقاً على حساب أي دولة أخـرى،          » حماس«شرعية ووطنية وثوابت سياسية، وعالقة      

كانت وال تزال صلب المشروع المقاوم في المنطقة وتحالفاتها تقوم على أسس استراتيجية،             » حماس«فـ
  .وهي لم تغير خياراتها، وال رهاناتها

  18/4/2012، السفير، بيروت
  

  "إسرائيل"ون يواجهون المعتقلون الفلسطيني .70
  نهلة الشهال

البارحة، بدأ االسرى الفلسطينيون في السجون اإلسرائيلية إضراباً عن الطعام احتجاجاً علـى أوضـاع               
قسوى ال تطاق، منها العزل االنفرادي التام والمتمادي لتسعة عشر أسيراً من بينهم، بعضهم مضت عشر                

ومن مطـالبهم وقـف     . سير آخر، وال بأي فرد من أسرته      سنوات على عزله التام، بحيث لم يلتق بأي أ        
المداهمات الليلية للزنازين، ووقف سياسات اإلذالل المتمثلة بالتفتيش العاري، والسماح ألهالي المعتقلـين             
من غزة بزيارتهم، وإعادة حقهم بمتابعة برامج الدراسة الثانوية والجامعية، وتحـسين شـروط العنايـة                

تقال اإلداري، هذه البدعة التي اخترعتها اسرائيل والتي تـسمح لـسلطاتها بتجديـد      الصحية، وإلغاء االع  
ويقـارب عـدد األسـرى      . احتجاز من تشاء بال محاكمة كل ستة أشهر، وذلك بال حـدود ولـسنوات             

الفلسطينيون الستة آالف، يبدو أنه تقرر مشاركة أكثر من ألف وخمسمئة أسير من بينهم في االضـراب                 
. هي خطوة هيئ لها بعناية وتخطيط بعد مفاوضات شاقة مع إدارة الـسجون االسـرائيلية              و. عن الطعام 

والخاصية الهامة لمثل هذه اإلضرابات هو التوصل الى وحدة موقف لألسرى الـى أي جهـة سياسـية                  
ولذا تبدو االنقسامات المحتملـة     . انتموا، فهو شرط نجاح اإلضراب نفسه في تحقيق المطالب، أو بعضها          

ال سيما أن كتلة االسـرى تميـزت علـى الـدوام          . نه تهديداً لحظوظه، عالوة على معانيها المحبطة      بشأ
بحركية سياسية متقدمة بالقياس على بقية الواقع الفلسطيني المضطرب والمنقسم، والذي تواجه قواه مـا               

ـ   الخيال واألفـق،   بقدر عال من الضياع وانعدام      » أزمة العمل الوطني الفلسطيني الراهنة    «يمكن وصفه ب
  !منها...وطغيان الصراعات الصغيرة والتي تحمل على اليأس

والتعامـل معـه يتطلـب إدراكـاً     . اإلضراب عن الطعام حدث كبير، وهو يتبع خططاً دقيقـة ومبنيـة       
ـ         . لخصائصه  يوماً وانتزعت من سجانيها قراراً      45كم كان سخيفاً أن تواجه هناء الشلبي، التي اضربت ل

أن » يفـضلون «حها مع إبعادها الى غزة لثالث سنوات، أن تواجه بتبرم البعض الذين كانوا              بإطالق سرا 
فكل إضراب عن الطعام هـو صـراع        ! ، أي بال صيغة التسوية التي تمكنت منها       »النهاية«تستمر حتى   

بالنفس، والتي تهـدف الـى اسـتنفار الـرأي العـام            » تضحوياً«سياسي رغم مشهديته التي تحمل بعداً       
وهو سالح سلمي تماماً، ولكنه فـي       . ستدعاء تضامنه، وإدخاله في ذلك الصراع الى جانب المحتجين        وا

عنف ذاتي يعلن االستعداد للموت من أجل قناعات ومبادئ ومطالب محددة، ويحمل المجتمع             : غاية العنف 
م، وعنف مقابـل    المشاهد مسؤولية ترك هؤالء يصلون الى الموت، فيما لو لم يمارس ضغوطاً لمصلحته            

كما قالـت مارغريـت     » ذلك هو خيارهم  «يمكنه أن يتجاهل ذلك كله ويترك المضربون يموتون، طالما          
يومهـا  . 1981تاتشر، وكانت رئيسة وزراء بريطانيا، في مواجهة اضراب المعتقلين االيرلنديين العـام             
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الم، وسمحت تضحيته بنفـسه     الذي أصبح إيقونة لشعبه وللع    » بوبي سانز «مات عدد منهم، كان أبرزهم      
، كانت بداية لمنعطـف     »الشرعية الجماهيرية «للحركة االيرلندية أن تنتقل الى مستوى سياسي آخر من          

وقـد  . أدى في النهاية الى خسارة تاتشر ونهجها السياسي، والى تحقيق االيرلنديين لمطـالبهم وحقـوقهم   
» كـان « جائزة الكاميرا الذهبية في مهرجان       ، نال »الجوع«فيلم سينمائي رائع اسمه     » ساندز«خرج عن   

، بينما انتهت تاتشر تعاني من مرض الخرف، بعدما الحقتها اللعنات، ألنها بقيت في الوجدان العام              2008
  .كمثال عن الشراسة القبيحة، وكممثل بارز لليبرالية المتوحشة والمفقرة

 في الهجرة من بالدهم بسبب الـضائقة        يقول استطالع أجري منذ يومين أن نصف البريطانيين يرغبون        
وفي االسبوع الماضي، أعلنـت منظمـات خيريـة         . المالية الناتجة عن سياسات تلك الليبرالية المتوحشة      

وليس مـن أبنـاء     » البيض«من  (» تعاظم أعداد البريطانيين الذين يقاربون حالة المجاعة      «انكليزية عن   
  !).المهاجرين

 عبد الهادي الخواجة عنف وصلف السلطة البحرينيـة عاريـاً إال مـن              وليس بعيداً عن فلسطين، يواجه    
، الى الضرب المبرح، ثم نـال فـي المعتقـل           2011ابريل  /وهو تعرض عند اعتقاله في نيسان     . إرادته

. صنوفاً من التعذيب المريع والمتمادي، تضمنت االعتداء عليه جنسياً وكسر عظـام وجهـه وضـلوعه               
لتآمره على قلب نظـام     «لتي نظرت في ملفه إنزال عقوبة السجن المؤبد به          وقررت المحكمة العسكرية ا   

والتهمة سخيفة، فالرجل ناشط حقوقي معروف على نطاق عالمي، وهو يمثل في منطقة الشرق              . »الحكم
يتميز عبد الهادي الخواجة بالـصالبة، ولعـل تلـك          . عالمية لحقوق االنسان  /إيرلندية... االوسط منظمة 
حدياً ال يطاق لسلطة لم تتمكن من كسر حركة االحتجاج العارمة في البلد والتي تتجدد كـل                 الصفة تمثل ت  
ورفـضت  . لقد تجاوزت مدة اضراب الخواجة الشهرين، وهو في حال حرجـة للغايـة            . بضع سنوات 

ـ    )التي يحوز الخواجة على جنسيتها    (سلطات البحرين طلباً رسمياً تقدمت به الدنمارك         ة ، لنقله اليها، مغلق
كما تجاهلت تلك الـسلطات نـداءات       . الباب أمام تسوية تحفظ لها ماء وجهها وتحافظ على حياة الرجل          

فهل سيتحول عبد الهادي الخواجـة      . الفدرالية الدولية لحقوق االنسان ومنظمة العفو الدولية وإداناتهما لها        
  جديد؟ هل تتحمل سلطات البحرين هذا، وهل يفيدها؟» بوبي ساندز«الى 
ضراب عن الطعام وسيلة نضالية في غاية القوة، ألنها تحمل طبقات متعددة من المعـاني، ال يمكـن                  اال

اختصارها بالرسالة االولى منها، وهي إعالن استعداد المضرب للتضحية بحياته تمسكاً بفكرة أو مطلب،              
 الطرف األقوى،   فهي أيضاً وسيلة لخوض صراع مع     . ودفاعاً عنهما، أو احتجاجاً على وضع يراه مشيناً       

وهي تخاطب الرأي العام، مستدعية تدخله في ذلك        . السلطة، سواء كان المضربون في السجن أو خارجه       
وهي أخيراً تكـشف طبيعـة الـسلطة    . الصراع، محملة إياه جزءاً من المسؤولية فيما لو تجاهل الموقف        

هذه الوسـيلة   . لك نقاط هشاشتها  فحين تتشدد في مثل هذه الحاالت، فهي إنما تفضح عنفها وكذ          . الحاكمة
وأشـهر  ). أو يمـوت  (السلمية تماماً، تحمل رمزية عالية تتعلق بأهمية القيم التي يحيا من أجلها االنسان              

وهم اليوم يخوضون من جديد إضراباً عـن        (الالجئين اليها هم غاندي، وااليرلنديون، واألكراد في تركيا         
، والفلسطينيون مراراً، كمـا أن هنـاك   )قع عشرات الضحايا الشهير الذي أو  2001الطعام، بعد إضراب    

وكلها تعبر عن المعنـى العميـق       . عدداً كبيراً آخر من حاالت االضراب عن الطعام الجماعية والفردية         
  .نفسه، وتستدعي أوسع تضامن عام ومستمر ومتصاعد

 إنما يعفـي نفـسه مـن        ومن يظن ذلك فهو   . ذلك أنه لن تُكسب المعركة ضد إسرائيل بالضربة القاضية        
والحرص على توسـيعه بـاطّراد      . خوض صراع مستمر مع إسرائيل، وفي كل الميادين       : المهمة الشاقة 
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من ذلك حمالت التضامن الدوليـة، سـواء اتخـذت عنـوان            . وعلى ابتداع أساليب تواكب الضرورات    
أهالً فـي   «رى، مبادرة   ، او األسطول البحري الى غزة، أو، وكما بالتزامن مع إضراب األس           »المقاطعة«

التي أقلقت السلطات االسرائيلية واضطرتها الى إغالق أجوائها على الطيران منعاً للمتضامنين            » فلسطين
ـ              . »الـسلوك الجنـوني   «الدوليين من الوصول، مما وصف من قبل المعلقين اإلسـرائيليين أنفـسهم بـ

  .الشاملة... والتضامن مع األسرى جزء من تلك المعركة
  18/4/2012، ر، بيروتالسفي

  
  !!يا مرسال المراسيل .71

  ياسر الزعاترة
بعد دبلوماسية األمم المتحدة ومجلس األمن والتعويل على ما يسمى الضغط الـدولي، هـا نحـن أمـام                   
دبلوماسية الرسائل مع نتنياهو التي ابتكرتها السلطة الفلسطينية، أو لنقل منظمة التحرير، وربما حركـة               

  . المسميات المذكورة تنضوي تحت لواء القائد الرمز الجديد فتح أيضا، ألن جميع
هل سمعتم عن شعب يقع تحت االحتالل يناضل من خالل رسائل يبعثها إلى عدوه وقاتلـه ليـشرح لـه                    
المظالم التي يتعرض لها منذ سنوات ليست طويلة، على اعتبار أن رسالة الرئيس تركز على ما جـرى                  

، وتأمل تبعا لذلك بإعادة األوضاع إلى ما كانت عليـه           2000لول من العام    بعد انتفاضة األقصى نهاية أي    
قبل ذلك التاريخ من أجل استئناف المفاوضات المتوقفة، من دون أن ينسى صاحب الرسالة الحديث عـن               

  !محددات الحل النهائي؟
ـ                م بانتفاضـة   والسؤال الذي ينبغي أن يطرح على هؤالء هو، دعونا نفترض أن الشعب الفلسطيني لم يق

أية نتيجة سنكون قد حصلنا عليها، هـل        : األقصى، وبقي الحال على ما هو عليه، وتواصلت المفاوضات        
هي الدولة الموعودة بالمواصفات المعروفة، وهل لجأ الفلسطينيون إلى انتفاضـة األقـصى إال بـسبب                

  !ساحة فلسطين التاريخية؟ في المئة من م22االستخفاف بالمطالب الفلسطينية التي لم تتعد دولة على 
 أن  2000ألم تقتنع السلطة وقيادتها بعد قمة كامب ديفيد مع باراك وبرعاية بيل كلينتون صـيف العـام                  

اإلسرائيليين لن يقدموا تلك الدولة الموعودة رغم التنازالت التي قدمت، وفي مقـدمتها شـطب عـودة                 
 السيادة، فضال عن تبادل نسبة من األراضي         والتنازل بعض عناوين   48الالجئين لألراضي المحتلة عام     

  !الذي يعني بقاء الكتل االستيطانية الكبيرة في الضفة؟
ألم تكن قضية القدس هي التي أفشلت تلك المفاوضات معطوفة على المساحة التـي عرضـت، والتـي                  

تنياهو تتلخص في قطاع غزة مع كانتونات معزولة عن بعضها البعض في الضفة الغربية، وهل يمكن لن               
  !أن يقدم لهم عرضا أفضل؟

لما يتجاهل هؤالء القوم كل المعطيات التاريخية ويستخفون بعقول الشعب الفلسطيني إلى هذا الحد، وهل               
” الحلم األكبـر  “أصبحت العودة إلى ما كانت عليه الحال قبل انتفاضة األقصى هي الحلم المتاح، وليترك               

 إلى تحرير األراضـي     67هم من تحرير األراضي المحتلة عام       إياه إلى ما شاء اهللا، وهل تقزمت أحالم       
  !؟2000المحتلة نهاية أيلول من العام 

هذا (ليست لديهم إجابة مقنعة، فهم تارة يعتبرون حلَّ السلطة نوعا من التهديد الموجّه للطرف اإلسرائيلي                
ل، وأن مجرد وقف التنسيق     ، وتارة يعتبر كبيرهم أن الحل ليس واردا بحا        )يؤكد أن وجودها مصلحة لهم    
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، مع أن متحدثين باسم حركة فتح هم الذين يلوحون به بين            ”مزايدة“، وأنه محض    ”كالم فارغ “األمني هو   
  !!حين وآخر

بسبب اإلجراءات اإلسرائيلية، وتارة يقولـون إنهـا        ” فقدت مبرر وجودها  “مرة يتحدثون عن أن السلطة      
هكذا دواليـك يتخبطـون فـي دوامـة مـن المواقـف             منجز عظيم من منجزات الشعب الفلسطيني، و      

والتصريحات المتناقضة التي ال تغير في حقيقة إبقاء كل شيء على حاله ممثال في الحفاظ على الـسلطة                  
وتعود األوضاع إلى ما كانت عليه عشية انتفاضـة         ” الحلم األول “وانتظار تمددها التدريجي حتى يكتمل      

فاوضات أو استمرار المراوحة، فيما يرتاح اإلسرائيليون تماما مـن          بعد ذلك يمكن استئناف الم    . األقصى
  .مقاومتهم وما تجلبه من تعاطف دولي” دوشة“عبء السكان الفلسطينيين، ومن 

قبـل  ” هـآرتس “الغريب أن الرسالة العتيدة التي حملها سالم فياض إلى السيد نتنياهو نشرت في صحيفة  
وإذا كانـت  ). دون وقـف االسـتيطان  (شكال من أشكال التفـاوض    أيام، ولم يكن ثمة حاجة للقاء يعتبر        

  !الرسالة هجوما دبلوماسيا، أليس باإلمكان اعتبارها كذلك بعد نشرها من دون الحاجة إلى اللقاء العتيد؟
إنه يتخبطون ويناورون ويداورون، وكل ذلك كي يتجنبوا االعتراف بفشل المسار الذي يختطونه، والذي              

ابة عن سؤال الرؤية التالية، والذي ال جواب له غير خيار المقاومة حتـى لـو كانـت                  يحتم عليهم اإلج  
المقاومة الشعبية التي تعني مقاطعة شاملة لالحتالل واشتباكا يوميا مع جنوده وحـواجزه ومـستوطنيه،               

قيـادة  ، وأهمها بطاقات الفي آي بي التي يمنحهـا لل         ”بركاته وتسهيالته “وليس تنسيقا أمنيا معه وانتظار      
  !!المناضلة

ثم يأتي من يسألك عن سر البؤس الفلسطيني، وتراه يهرب من هذه الحقائق مجتمعة نحو الحـديث عـن                   
االنقسام كمعضلة المعضالت، لكأن المصالحة مع هكذا نهج يمكن أن تفضي إلى إقالع القضية نحو أفـق    

عا لذلك، وبالضرورة االنقسام، قـد     جديد، مع قناعتنا بأن وقوع حماس في فخ انتخابات أوسلو والسلطة تب           
أسهم في حالة اليأس القائمة، والتي لوالها لفُرض خيار المقاومة واالنتفاضة بقوة الشارع الذي يراقب ما                

  .يجري من استيطان وتهويد في ظل ربيع عربي معجون بروح الثورة والتمرد
األمني، سنظل نردد هذا الكالم الذي      بانتظار انتفاضة الشعب المتوقعة ضد االحتالل وضد سلطة التنسيق          

ال يغير شيئا في مسار القوم وال في قناعاتهم، هم الذين لم يكن قائدهم معنيا في يوم من األيام بالجماهير                    
ونبضها وال بالمقاومة قدر قناعته باللقاءات والمفاوضات السرية، واليوم بالرسائل المتبادلة مـع الـسيد               

  !! ”كالم فارغ“سلطة غير وارد، وأن وقف التنسيق األمني نتنياهو، وإعالن أن حلَّ ال
  18/4/2012، الدستور، عمان

  
   رسالة تقطيع الوقت .72

  هاني المصري
فكرتُ مليا ما الفائدة أو الفوائد من إرسال رسالة من الرئيس محمود عباس إلى بنيامين نتنيـاهو رئـيس                

ت والتنكّر اإلسرائيلي لكل االلتزامات واالتفاقـات،       حكومة االحتالل؛ يشرح له فيها عن مسيرة المفاوضا       
؟ أو ليسأله ما العمل، ألن السؤال للجاني يمكـن أن           "سلطة بال سلطة  "إلى أن وصلنا إلى ما نحن فيه من         
ةعكسي ويؤدي إلى نتائج رجاء رفّسي.  

تي يعرف القاصي والـداني أن      ما الفائدة من ترديد المطالب الفلسطينية األربعة الستئناف المفاوضات، ال         
  الحكومة اإلسرائيلية الحالية ليست بوارد االستجابة ألي واحد منها؟
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وتقطيع الوقت يمكن أن يكون مفيدا إذا كان جزءا من تـصور            . وبعد التفكير، لم أجد سوى تقطيع الوقت      
ة وأشكال التحرك الـسياسي     أو إستراتيجية تحدد األهداف، وكيف يمكن الوصول إليها؟ وتستخدم الرسال         

أما إذا كان تقطيع الوقت انعكاسا لسياسة       . المختلفة كمناورات لكسب الوقت؛ حتى يتم االستعداد للمواجهة       
  . انتظارية فلن يجلب سوى الضرر

الرسالة لن تحرج أو تَحشُر حكومة نتنياهو، ولن تكشفَ المكشوف إذا لم يسبقها أو يلحقها قرارتٌ تؤكـد                  
فبعـد مـسيرة طويلـة مـن        . د إرادة فلسطينية باختيار بدائَل عن خيار المفاوضات الثنائية العقيمة         وجو

، مرورا بمفاوضات واشنطن، ثم توقيع      1991التفاوض مع الحكومات اإلسرائيلية منذ مؤتمر مدريد عام         
ـ                ة أنـابوليس،   اتفاق أوسلو وملحقاته، ثم قمة كامب ديفيد، ومباحثات طابـا، وخارطـة الطريـق، وقم

والمفاوضات مع حكومة أولمرت، ثم المفاوضات مع حكومة نتنياهو، التي شهدت لقاء قمة فـي أيلـول                 
، ومفاوضات تقريبية، ثم استكشافية؛ بينت للقاصي والداني        2010، ومفاوضات مباشرة في أيلول      2009

يين، وأن الحكومة الحالية تريـد  أن إسرائيل ال تريد السالم، بل فرض الشروط واإلمالءات على الفلسطين      
إعادة المفاوضات إلى نقطة الصفر، حيث طرحت شروطًا تعجيزية أكثر من أي حكومة سابقة، واألهـم                
أنها فعلت كل ما تستطيع لالستيالء على األرض وفرض حقائق احتاللية استعمارية استيطانية عنصرية،              

تجعل القبول باألمر الواقع االحتاللي، وهذا مـستحيل، أو         خصوصا في القدس؛ تجعل السالم مستحيلًا، و      
  .مقاومته هي الخيار الوحيد

 مرات وفقًا لمصادر متعددة بعد تدخل الـرئيس األميركـي           10-5وعندما نعرف أن الرسالة تم تعديلها       
عـد  وب. ووزيرة خارجيته وأطراف عربية ودولية؛ حتى ال تؤدي إلى تأزم الموقف أكثر مما هو متـأزم               

حذف كل ما يمكن أن يشير إلى تهديد أو إنذار أو تفكير بحل السلطة أو سحب االعتـراف بإسـرائيل،                    
أصبحت اإلدارة األميركية، كما صرح وزير الخارجية رياض المالكي، تؤيد الرسـالة بعـد أن كانـت                 

دأت مـسيرة أخـرى    تعارضها، وأبدى نتنياهو استعداده الستقبال وفد فلسطيني رفيع الستالم الرسالة، وب          
  ".مفاوضات الرسائل"للمفاوضات يمكن تسميتها 

   فهناك لقاء أو أكثر عقده صائب عريقات مع إسحاق مولخو تمهيدا لتسليم الرسالة، وهناك لقـاء واحـد                   
 وسـط  (سيعقد بعد تسليمها بين إسحاق مولخو والرئيس لتسليمه رد نتنياهو، وتتحدث صحيفة إسـرائيلية               

 وصرح الرئيس أنه سينتظر بعد تـسليم       . عن لقاء بين عباس ونتنياهو خالل األيام القادمة       ) نفيٍ فلسطيني 
 الرسالة مدة أسبوعين للحصول على رد نتنياهو، وإذا لم يكـن إيجابيـا سـينتظر مقترحـات أميركيـة                   

 لفلسطينية اجتماعـا   ، وبعد ذلك ستعقد القيادة ا     )المالكي قال إنها ستتعلق ببناء الثقة     (الستئناف المفاوضات   
  .لتحديد الخيارات

وبما أن حل السلطة وسحب االعتراف بإسرائيل ووقف التنسيق األمني ليست من ضمن الخيارات، كمـا                
صرح الرئيس، فإن الخيار الذي سيبحث الحقًا هو التوجه مجددا إلى األمـم المتحـدة، وتقـديم طلـب                   

ين في الجمعية العامة، وهذا األمر كان متاحا منذ البدايـة،           لدولة فلسط " العضوية المراقبة "للحصول على   
ولم يتم األخذ به، وفضلت القيادة بدلًا عنه تقديم طلب إلى مجلس األمن للحصول على العضوية الكاملة،                 
وبقيت على باب مجلس األمن، فلم تطلب عرضه على التصويت خشيةً من عدم حصوله المتوقع علـى                 

  .طلوبة، ولم تقدم طلبا للجمعية العامةاألصوات التسعة الم
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المصادر الفلسطينية أكدت أن اإلدارة األميركية طلبت من القيادة الفلسطينية بعدم اتخاذ أي خطـوة فـي                 
األمم المتحدة، على األقل، قبل االنتخابات الرئاسية األميركية التي ستعقد في تشرين الثاني القادم، وهناك               

  .األميركية مرة أخرى بالرغم من أنها هذه المرة مكشوفةمن يصدق الوعود 
 كموعد  2012 كانون الثاني    26بعد استحقاق أيلول الماضي الذي اعتبر سقفًا نهائيا تم وضع سقف جديد             

نهائي العتماد الخيارات الفلسطينية الجديدة، ثم جاءت الرسالة لتؤجل الحسم، ما يشير إلى استمرار حالة               
ياع الفلسطيني الناجمة عن وصول المفاوضات إلى طريق مسدود دون توفير القناعة العميقـة              التيه والض 

  .واإلرادة الكافية العتماد خيارات جديدة
إذا مـشت   . في هذا السياق، نستطيع أن نفسر لماذا اكتفت القيادة الفلسطينية بالتلويح باستخدام الخيارات؟            

ى األمم المتحدة، أو توقيع اتفاق المصالحة، أو المقاومـة الـشعبية            خطوة إلى األمام فيها، مثل التوجه إل      
  .تعود القهقرى إلى الوراء خشيةً من العواقب

فإذا كانت القيادة الفلسطينية تخشى من عواقب الخيارات األخرى، التـي ظهـرت مـن خـالل وقـف                   
د بالمقاطعة والحـصار، وإغـالق      المساعدات األميركية، وتحويل العائدات الجمركية الفلسطينية، والتهدي      

مكتب المنظمة في واشنطن، وتعتقد أن الوضع الحالي االنتظاري أهون الـشرور، فعليهـا أن تـصارح                 
شعبها، فال ينفع البقاء في هذه الحالة التي نفاوض فيها أحيانًا، ونهدد بتسليم مفاتيح السلطة إلى االحـتالل                  

شعبية أحيانًا ثالثة؛ ألن استمرارها ال يمكن أن يقود إال إلى المزيد            أحيانًا أخرى، وبالمصالحة والمقاومة ال    
  .من الضياع لألرض والقضية واإلنسان

                  فلـسطيني فبعد الحديث عن الخيارات السبعة في قمة سرت، أصبح الحديث يدور عن اجتمـاع قيـادي
يركية التي يعرف الجميع أنها لـن  لتحديدها بعد الرد اإلسرائيلي على الرسالة، وبعد تقديم المقترحات األم     

تتجاوز خطوات بناء الثقة، فاإلدارة األميركية، اآلن في عام االنتخابات الرئاسية، مشغولة بكيفية إرضاء              
  .إسرائيل أكثر للحصول على األصوات المؤيدة لها في الواليات المتحدة

وحـدة  : فالمطلوب معروف تماما، وهـو    . وإذا كنا بعد كل هذه الفترة ال نعرف ماذا نفعل فعلينا السالم           
وطنية على أساس شراكة وبرنامج وطني يجسد القواسم المشتركة، وتدعيم الصمود والمقاومة لالحـتالل              
حتى يخسر أكثر مما يربح، وإعادة تشكيل المنظمة بحيث تضم الجميع، وإعادة النظر في شكل الـسلطة                 

رها أو حلها إذا لم ينفع ذلك، واستعادة البعـد العربـي للقـضية              ووظائفها والتزاماتها واالستعداد النهيا   
الفلسطينية الذي أصبح متاحا على المدى المتوسط بعد الثورات العربية بالرغم من االنشغال العربي بمـا                
يجري، واللجوء إلى األمم المتحدة واالستناد إلى القانون الدلوي كإستراتيجية وليس كتكتيـك، وتعزيـز               

 حركة المقاطعة إلسرائيل ورفض التطبيع معها، وتطوير حركة التضامن مع القضية الفلسطينية             وتوسيع
التي بقيت حية رغم كل شيء، كما تدل حمالت التضامن القابلة لالتـساع مـع غـزة والقـدس وضـد           

ـ      " أهلًا بكم في فلسطين   "االستيطان والجدار، والحملة األخيرة      سطينيين التي أظهرت حجم التضامن مع الفل
  .من جهة، كما أظهرت حجم التواطؤ الدولي مع إسرائيل

إن ديبلوماسية الرسائل قادت إلى شىء واحد هو تقطيع الوقت، وأن الرسالة بمضمونها وشكل تقـديمها                
واالجتماعات التي سبقتها والتي ستلحقها دليل آخر على أن الحبل السري الذي يربط القيادة الفلـسطينية                

  .فاوضات لم يقْطع بعد، ودليل جديد على عدم إيمانها بوجود خيارات بديلةبخيار الم
وما دام األمر كذلك، فال مجال وال طريق سوى الوهم وانتظار تغيير المعطيات، عبر انتخابات إسرائيلية                
              تغير االئتالف الحاكم في إسرائيل، بالرغم من أن كل المؤشرات والمعطيات واالستطالعات تدل على أن 
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أو انتظار إعادة انتخاب باراك أوباما لعله       . االنتخابات القادمة ستعيد نتنياهو بائتالف حكومي أكثر تطرفًا       
يكون في فترة رئاسته الثانية متحررا من ضغوط اللوبي الصهيوني والجماعات المؤيدة إلسرائيل، وهـذا        

  .ماضية ولم يحصدوا سوى الخيبةالرهان سار وراءه الفلسطينيون والعرب طويلًا، طوال العقود ال
ال يمكن انتظار تغيير الموقف األميركي من تلقاء ذاته، بل يجب أن يصبح العامل الفلسطيني أولًا فاعلًـا                  
موحدا، ويستند إلى عامل عربي فاعل يجمع ويستخدم أوراق القوة والضغط حتى تشعر الواليات المتحدة               

 أصبح عبًئا عليها ومكلفًا لها، وحتى يشعر العالم كله أن اسـتمرار             األميركية أن دعمها المطلق إلسرائيل    
  .االحتالل يهدد األمن واالستقرار في المنطقة والعالم كله

  17/4/2012، )بدائل(المركز الفلسطيني لالعالم واألبحاث 
  

  وتبقى الفيديرالية المدنية... حل الدولتين عقيم والدولة الواحدة مستحيلة .73
  سري نسيبة

ليس إنشاء دولة فلسطينية إلى جنب دولة اسرائيل حالً صالحاً أو مناسباً للمـشكالت              : اد منال نحاس  اعد
وعلى هذا، يستحسن البحث    . فالحل الذي يستحيل إعماله وإنفاذه ليس حالً ناجعاً       .  الفلسطينية –االسرائيلية  
. أن آخرين كثيـرين غيـري     وأنا كنت، طوال أعوام، محامياً متحمساً عن حل الدولتين، ش         . في حل آخر  

ولكــــن البرهان اليومي يثبت أنه لـيس       . وحسبنا كلنا ان حل الدولتين ملموس وعملي جــــداً       
: ونحن أمام احتمـالين . وهذا دليل على أنه ليس حالً. والحق أن حل الدولتين ال يعمل. ملموساً وال عملياً  

 وإما أن نُعمل التفكير     -أرى هذا اختياراً معقوالً      وأنا ال    –فإما أن نتخلى وننفض اليد وننتظر ما يحصل         
وأنا حريص كل   . في الوسيلة التي تحول حالً سيئاً أو متعثراً حالً ناجعاً، وهذا من غير التسليم أو التخلي               

  .فالحل الذي أقترحه ليس تسليماً وال تخلياً. الحرص على هذا الجانب من المعالجة
بين البحر المتوسط ونهـر األردن جماعتـان   : ع على حاله الحقيقيةوما أقترحه يفترض النظر الى الوض     

. وهذا غير مقبول وال جائز    . ولكن واحدة من هاتين الجماعتين تسيطر على األخرى       . سكانيتان مختلطتان 
فهل في مستطاعنا العمل على ان تكون حقوقنا األساسية محترمة؟ وفي مقدمة هـذه الحقـوق الحريـة                  

ستطاعنا إقرار هذه األركان والعمل بها أياً كان المستقبل الـسياسي؟ أرى األمـر              وهل في م  . والمساواة
  .عسيراً من غير أن يكون مستحيالً

 وأال تقوم دولتان – وهذا ما يجمع الكل على رفضه       –وهو ليس مستحيالً على شرط أال تقوم دولة واحدة          
هض على نوع من سيطرة متقاسمة ومـشتركة،        فإذا تبنينا حالً ثالثـــاً ين    .  وهذا ما انتهى الى الفشل     –

وإذا رجعنا الـى مولـد      . والفــــكرة ليست بنت اليوم   . أو فيديرالية دولتين، فقد يذلل الحل االستحالة      
األول : ، لرأينا أن االمم المتحدة ناقشـــت مقترحين تناوال مـصير فلـسطين           1948المشكلة، أي الى    

ودعا، بناء  . ني تقدمت به ثالث دول هي الهند ويوغسالفيا وإيران        سعى في التقسيم، وهو األكثري، والثا     
  .على إيحاء من نهرو، الى رفض التقسيم، ومال الى نوع من السيطرة المتقاسمة أو الفيديرالية

فهي ليست حـالً جـاهزاً      . وال أزعم أنها تقبل التنفيذ منذ الغد الباكر       . وأنا أقترح العودة الى هذه الصيغة     
وببساطة، مع انقـضاء الوقـت      . ما أن يطرح على الطرفين حتى يقباله ويعمال به في الحال          ومباشراً، ف 

والتثبت من فشل صيغ الحلول المتداولة وظهور هذا الفشل، تتعاظم الحاجة الى تـداول أفكـار جديـدة                  
فة كيف نصف الحال اآلن؟ يقيم في الض      . وفي هذا الضوء تبدو لي فكرتي معقولة      . تخالف الصيغ القائمة  

ويقيم عدد كبير من العرب فـي       . الغربية، في مستوطنات االراضي المحتلة، عدد كبير من االسرائيليين        
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والمكان الذي نقيم به ضيق، والموارد محدودة، وتتعايش اسرائيل والسلطة الفلسطينية في هـذا              . اسرائيل
 - عموديـاً    -ع، وصالحيات أكثر   واعطاءها مكاناً أوس   - أفقياً   –وأنا اقترح تعظيم والية السلطة      . المكان

  .على هذا المكان
وأنا ال أقصد   . وقلب االقتراح أو الخطة هو زيادة حقوق الفلسطينيين المقيمين اليوم في االراضي المحتلة            

فاقتراحي يقصد بـه الحقـوق المدنيـة التـي تتـيح            . بالزيادة الحقوق السياسية في اطار دولة اسرائيل      
ـ      . رغبون وكيفما يشاؤون  للفلسطينيين االقامة حيث ي     سـنة   43والفلسطينيون تحت االحتالل قـضوا الـ

انتظروا الدولة، وهي تمنحكم    :  سنة يقال لهم   20ومنذ  . الماضية محرومين من الحقوق المدنية والسياسية     
وأقول ببساطة أن انتظار الدولة ليس ضرورياً، ولنبدأ بإعطاء فلسطينيي غزة والضفة الغربيـة              . حقوقكم
ونقول لالسرائيليين من غير مداورة إننا      .  تجيز لهم السكن والعمل واالنتقال والعالج حيث يريدون        حقوقاً

وهيئات دولة اسرائيل ومؤسـساتها تبقـى رهـن         . ال ننوي المطالبة بحقوق سياسية وال دخول الكنيست       
هي في مثابـة دولـة      وفي اآلن نفسه تُقوى السلطة الفلسطينية، و      . اختيار المواطنين االسرائيليين وحدهم   

  .وال شك في أن االمر انعطاف جوهري في نظر سكان غزة ونابلس والخليل. الفلسطينيين
وعلى هذا، يتقاسم االسرائيليون والفلسطينيون البلد، ويتنقلون من غير قيد من المتوسط الى نهر األردن،               

 جميعـاً التمتـع بالخـدمات       ويحـق للـسكان   . على نحو ما يتنقل اليوم االسرائيليون في الضفة الغربية        
ويؤدي هذا الى ارتقاء حياة الفلسطينيين ارتقاء ملحوظـاً،         . الصحة والتربية واألمن والقضاء   : المشتركة

وقد يلد هـذا مناخـاً مؤاتيـاً        . ويختبر الشعبان واحدهما اآلخر   . ويتقلص الفرق بينهم وبين االسرائيليين    
ويقيم مواطنو الـدولتين    .  دولة تحظى باعتراف االمم المتحدة     وتدريجاً، تتحول السلطة الفلسطينية   . للسالم

وفـي مقـدورهم، إذا     . بأرض إقليمية واحدة، مع هويتين وطنيتين مختلفتين ومؤسسات سياسية منفصلة         
  .شاؤوا بعد وقت، االرتباط في اطار فيديرالية

ن لم يكن على الدوام     ويرجح كفة هذه الصيغة في نظر اليهود حسن عيشهم المشترك مع العرب، وهو وإ             
ولعل رغبـتهم فـي     . وأظن أن جواراً مسالماً بيننا ممكن     . مشرقاً ال يقاس بما خبروه بأوروبا من فظاعة       

العودة ال تخلو، في حسباني، من تبييتهم حلماً باستعادة الفسيفساء التي استقر عليهـا الـشرق االوسـط                  
السرائيليين التفكير في المستقبل، وفي السبب فـي        وحري با . وهذه الفسيفساء ال تزال حية وقائمة     . طويالً

هل يـضمنه   : وجوابهم أنهم يريدون األمن ينبغي أن يقودهم الى التفكير في ما يضمن أمنهم            . طلبهم دولة 
سوف نقوم بتجربـة    : الوضع القائم اليوم خيراً من اقتراحي؟ لنتخيل نتانياهو مخاطباً االسرائيليين بالقول          

. لبالغين فوق الستين سنة، في الضفة الغربية وغزة، بالتجول في اسـرائيل بحريـة             ونسمح للفلسطينيين ا  
ولنفترض ان الشهر انقضى من غير مشكلة، وأن نتانياهو خفّض السن الى الخمسين، وقرر نقل منطقـة                 

، حيث تتولى السلطة الفلسطينية اإلشـراف المـدني         )ب(، حيث صالحيات اسرائيل مطلقة الى       )ج(من  
فلماذا ال تشمل التجربة، تـدريجاً وعلـى      . ، إذا نجح اإلجراء   )أ(الى  ) ب(رائيل األمن، ثم من     وتتولى اس 

  نحو محسوب، االقليم كله والسكان كلهم؟
وال شك في ان ما اقترحه من عيش مشترك ومتقاسم يناقض استراتيجية اسرائيل الحالية التـي تتوسـل                  

 ولكنهم لم يرفعوا الجدار توخياً لحماية أمـنهم وال          .وهذا مشكلة حادة  . بجدار الى فصل السكان وعزلهم    
 فهم يرون أن نهر االردن هو حدودهم الشرقية، بل للتعويل علـى خـط انـسحاب                 -الختطاط حدودهم   

ومـا اقترحـه يـوفر لهـم      . وتراجع في حال اضطروا الى قبول حل الدولتين في نهاية مفاوضات معنا           
د يدهش المراقب أن الحل المقترح يحظى بقبول المتطرفين         وق. ضمانات أمنية أقوى من ضمانات الجدار     
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فالمتطرفون من الجهتين يتفقـون     . االسرائيليين فوق ما يحظى بقبول اليسار الذي يميل الى حل الدولتين          
  .على امر واحد هو وحدة األرض والبلد بين النهر والبحر
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