
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   
 

   
  
  

    
  
  

  
  
  
  
  

  "جبعات زئيف" في ١٨٠ وحدة استيطانية في جبل المكبر، و٢١٧االحتالل يقرر إقامة 
  استراتيجية حماس تحرير فلسطين وليس إقامة دولة بغزة": قدس برس"مشير المصري لـ

   قضية فلسطين ستكون القضية األساسية لنا وسنحترم كل االتفاقيات الدولية:محمد مرسي
  حماس منعت انهيار القطاع الصحي: ركز السياسات الصحية العالمية في واشنطنتقرير لم

   وباراك يرد" بيت ايل" الحي االستيطاني في إخالء تم إذامي يعلون يهدد بتفكيك االئتالف الحكو
   فلسطينيةألسر مليون دوالر لتوفير الغذاء ٢٢,٦تقدم الوكالة األمريكية للتنمية الدولية 

بإخراج األسرى منيتعهد  مشعل  
سجون االحتالل قهراً ورغماً عن     

  ومن واالها وحالفها "إسرائيل"
  

 ٤ص...

  ٢٤٧٩  ٢٢/٤/٢٠١٢ األحد



  

  

 
 

  

            ٢ص                                     ٢٤٧٩:                العدد٢٢/٤/٢٠١٢ األحد :التاريخ

    :السلطة
 ٥  "اإليجابي " نتنياهو برداستئناف المفاوضاتيرهن وعباس يستقبل هيل .٢
 ٦  قضية فلسطين هي قضية العرب والمسلمينو... إنهاء االنقسام واجب وطني وشرعي: هنية.٣
 ٧  إن كانت السلطة جادة في نصرة القدس فعليها وقف أي محادثات مع االحتالل": القدس الدولية".٤

    
    :لمقاومةا

 ٧  خرآ إلشعارقليم الضفة إ انتخابات وإرجاء لحماس غزة هنية رئيساً: األردنيةالدستور .٥
 ٨  "عقبات"وعباس يضع " إعالن الدوحة"سننفذ : الحية.٦
 ٨  ماس تحرير فلسطين وليس إقامة دولة بغزةاستراتيجية ح": قدس برس"مشير المصري لـ.٧
 ٩  مستقلون يدعون لثورة جماهيرية على معطّلي المصالحة.٨
 ٩  جهد مصري مكثف من أجل تشكيل حكومة وفاق وطني": الديمقراطية".٩
 ١٠   المساس باألسرىيحذر من" المقاومة"تحالف .١٠
    

    :اإلسرائيليالكيان 
 ١١  "أولبانا"نتنياهو يبحث عن حل ألزمة الحي االستيطاني ": يديعوت".١١
 ١١  "فضيحة مطلقة" قصيدة غراس حول النووي دنتنياهو يع.١٢
 ١١   إيران ضربة قوية في حال سقوط الرئيس األسد يتوقع تلقيباراك.١٣
 ١١   وباراك يرد" بيت ايل" الحي االستيطاني في إخالء تم إذايعلون يهدد بتفكيك االئتالف الحكومي .١٤
 ١٢  الجيش اإلسرائيلي جاهز لضرب إيران وبانتظار صدور القرار: غانتس.١٥
 ١٢  "عاصمة للشعب اليهودي"الجيش اإلسرائيلي ينقل مقرات قياداته للقدس تدعيما لمكانتها كـ.١٦
 ١٣  مخطط إسرائيلي جديد لتسريع تهويد القدس الشرقية.١٧
 ١٣  "ترابين"ألسرى المصريين مقابل الجاسوس  تبدي استعدادها لإلفراج عن جميع ا"إسرائيل".١٨
 ١٣   في أسرع وقت ممكنء تدعو مواطنيها إلى مغادرة سينا"إسرائيل".١٩
 ١٣  جانبأظهر عدد كبير من ضباط االحتالل يشاركون في اعتداء وحشي على متضامنين يفليم جديد .٢٠
    

    :لشعباألرض، ا
 ١٤  "الوفاء والعهد" على المضي بمعركة إصرارهم يؤكدون "عسقالن"األسرى في .٢١
 ١٤  أسرى جدد ينضمون لإلضراب المفتوح عن الطعام: التضامن الدولي.٢٢
 ١٥  "جبعات زئيف" في ١٨٠ في جبل المكبر، و وحدة استيطانية٢١٧االحتالل يقرر إقامة .٢٣
 ١٦   خالل تظاهرتين ضد االستيطانخمسة مواطنين واعتقال أربعةإصابة : الخليل.٢٤
 ١٦  "تطبيعا"إدانة فلسطينية لزيارة مفتي مصر للقدس المحتلة باعتبارها .٢٥
 ١٧  في سلفيت وسط الضفة  شجرة زيتون ٥٠٠االحتالل يجرف عشرات الدونمات ويقتلع .٢٦
 ١٧  يوم األسير الفلسطيني في مخيم نهر البارد.٢٧
   
   



  

  

 
 

  

            ٣ص                                     ٢٤٧٩:                العدد٢٢/٤/٢٠١٢ األحد :التاريخ

   :اقتصاد
 ١٨ ع فلسطينية مليون دوالر لدعم مشاري٥٥الصناديق المالية العربية واإلسالمية تخصص .٢٨
   

   :ثقافة
 ١٨  في القدس يعود إلى الضجة اإلعالمية االستفزازية"سري للغاية"قرار إلغاء فيلم .٢٩
   

   : األردن
 ١٨  ة له بتوفير الحماية القانوني األردنيينالبرغوثي يطالب نقيب المحامينعبد اهللا األسير .٣٠
   

   : لبنان
 ١٩  أي حل سلمي يجب أال يكون على حساب لبنان ال سيما توطين الالجئين الفلسطينيين: الرئيس اللبناني.٣١
 ١٩   تضع لبنان في دائرة التصويب"إسرائيل":  ياسين جابر اللبنانيالنائب.٣٢
   

   :إسالميعربي، 
 ١٩   يؤكد دعم جهود إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة"ليبروفيل" إعالن :منظمة المؤتمر اإلسالمي.٣٣
 ٢٠   قضية فلسطين ستكون القضية األساسية لنا وسنحترم كل االتفاقيات الدولية:محمد مرسي.٣٤
 ٢٠  مشكلة فلسطين ال تخص الفلسطينيين وحدهم: أردوغان.٣٥
 ٢٠  سيتسبب بضرر بالغ للقضية الفلسطينية: مصر تحذر من إعالن الدولة في غزة": الحياة".٣٦
 ٢١  ةلتفعيل ملف المصالحة الفلسطينيسعى  ويالمصري يعلن من غزة رفضه للحصار" النور"حزب .٣٧
 ٢١   في سيناء"تنظيمات إرهابية"أي تنفي وجود مصر .٣٨
 ٢٢  تدعو إلى عزل مفتي مصر لزيارته القدس في ظل االحتالل" رابطة أهل السنة".٣٩
 ٢٢  قفة احتجاجية أمام دار اإلفتاء رفضا لزيارة مفتي البالد للقدسو: مصر.٤٠
 ٢٢  فتوى تحريم زيارة األقصى جزء من الفكر الصهيوني: الشيخ محمد رمضان البوطي.٤١
 ٢٢   وتوجيههفتح تسعى للهيمنة على مؤتمر األسرى": قدس برس"مصدر تونسي لـ.٤٢
 ٢٣   يعانون من تدني االهتمام الرسمي والشعبي بهميةسرائيلفي السجون اإل أسيراً عربياً ٣٥: فروانة.٤٣
 ٢٣  "إسرائيل"غير معنيين بالحرب مع : سوري" معارض"اإلذاعة اإلسرائيلية عن .٤٤
   

   :دولي
 ٢٣   فلسطينيةألسر مليون دوالر لتوفير الغذاء ٢٢,٦تقدم الوكالة األمريكية للتنمية الدولية .٤٥
 ٢٤  سعى لتشجيع اإلسرائيليين والفلسطينيين على العودة إلى الحوار المباشرن: الخارجية األميركية.٤٦
 ٢٤  مرشحو رئاسة فرنسا يؤيدون حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة.٤٧
 ٢٥  االستيطان غير قانونيويؤكد أن االتحاد األوروبي يدين طرد عائلة فلسطينية من منزلها في القدس .٤٨
 ٢٥  "الحملة األوروبية للدفاع عن األسرى والمعتقلين الفلسطينيين"طالق تحركات في أوروبا من أجل إ.٤٩
    
    



  

  

 
 

  

            ٤ص                                     ٢٤٧٩:                العدد٢٢/٤/٢٠١٢ األحد :التاريخ

   :تقارير
 ٢٦ حماس منعت انهيار القطاع الصحي: مركز السياسات الصحية العالمية في واشنطن.٥٠
    

    :مقاالت
 ٢٧  كنفانيحسام ... معركة األسرى مع التعتيم.٥١
 ٢٨  عريب الرنتاوي... عن زيارة القدس والصالة في األقصى.. مرة أخرى.٥٢
 ٣٠  علي بدوان...  وخريطة التوقعات"كاديما"صعود موفاز وحزب .٥٣
 ٣٢  اليكس فيشمان... "اجصمت النع"المشكلة في : ضرب المتظاهر الدنماركي.٥٤
    

 ٣٧  :كاريكاتير
***  

  
  ومن واالها وحالفها "إسرائيل"بإخراج األسرى من سجون االحتالل قهراً ورغماً عن يتعهد مشعل  .١

دعا خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس األسرى الفلـسطينيين فـي سـجون                :طه حسين 
ام إلى معركة األمعاء الخاوية التي يخوضها مجموعة من األسرى الفلـسطينيين ضـد              االحتالل لالنضم 

  .االحتالل متوعدا بإخراج األسرى من سجون العدو قهرا ورغما عن إسرائيل ونتنياهو
وقال مشعل خالل لقاء تضامني مع حركة األسيرة الفلسطينية نظمته السفارة الفلـسطينية فـي الدوحـة                 

ى المحررين في قطر وحشد من أبناء الجالية الفلسطينية إن التضامن مع األسرى             بحضور عدد من األسر   
هو بعض الواجب نحو أسرانا العظماء في معركتهم مؤكداً أنها معركة العهد والوفـاء ضـمن معـارك                  

  . الحركة األسيرة سعيا للحرية وإسهاما منهم في بناء الوطن والحرية ومواجهة العدو
ياسي لحماس أن األسرى الفلسطينيين يسعون ألمرين أولهما إنهاء سياسة العـزل            وأكد رئيس المكتب الس   

التي طبقت على المئات الذين قضوا سنوات في زنازين ضيقة والمطلب الثاني هو إنهاء ما يعرف بقانون                 
حيث إن األسر هو عقوبة ظالمة      . شاليط الذي زاد من معاناة األسرى وفرض عليهم عقوبات غير مبررة          

   يترافق مع قوانين جديدة مشددة من السجان؟فكيف
وشدد مشعل على أن المطلب األساسي لألسرى هو الحرية واإلفراج عنهم داعيا إلـى تعظـيم معركـة                  

  .األسرى والتفاعل معها عربا ومسلمين وأحرارا في العالم كله
 حقيقي ولـيس    وتوعد مشعل وتعهد بإطالق سراح األسرى وقال إن هدفنا هو ضمان حريتهم وهذا وعد             

وأضاف . نظريا وبحول اهللا سوف نراهم أحرارا رغما عن نتنياهو وقوانين إسرائيل ومن واالها وحالفها             
مشعل نقول ألسرانا ليس مطلبنا أن ينتهي العزل وقانون شاليط ولكن الغاية المنشودة أن نخـرجكم مـن                  

  . والمقاومة قادرة على تحقيق هذا الهدف" إن شاء اهللا"السجون قهرا 
ودعا مشعل إلى تعزيز المصالحة والوحدة الفلسطينية وقال إن وجودنا في السفارة الفلسطينية في الدوحة               
هو مظهر لوحدتنا كما دعا لنبذ الخالفات والتعاون والتماسك وقال إنه من غيـر المعقـول أن يتوحـد                   

  . الفلسطينيون في السجون ويختلفون خارجها
– المضربين عن الطعام في سجون االحتالل وذكر منهم عباس سـيد             وتقدم مشعل بالتحية إلى األسرى    

وقـال إن هـؤالء     –ناصر أبو حميد    –أحمد سعدات   –عثمان بالل   –عبد اهللا البرغوثي    –جمال أبو الهيجا    



  

  

 
 

  

            ٥ص                                     ٢٤٧٩:                العدد٢٢/٤/٢٠١٢ األحد :التاريخ

بعض ممن بدأوا حركة اإلضراب عن الطعام داعيا كافة األسرى لالنضمام لألسرى المـضربين عـن                
  . سيرة حتى يتعزز هذا العمل الوطني ويثمرالطعام دعما لقوة الحركة األ

كما دعا مشعل الشعب الفلسطيني وقواه في الداخل والشتات للتعاطي مع قضية األسرى والتفاعل معهـا                
. ألنها معركة حقيقية يخوضها أناس مثقلون بمصيبة األسر ويخوضون اآلن معها معركة األمعاء الخاوية             

وتقـدم  . غط على قادة إسرائيل من خالل تكثيف اتصاالتهم الدولية        كما دعا القادة العرب والمسلمين للض     
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس بالشكر لقطر قيادة وحكومة وشعبا على احتضان أسرى فلـسطين               

  . والجالية الفلسطينية وعلى الدعم المتواصل لقضية فلسطين وقال إن هذا ما عرفت به دوله قطر دائما
سياسي لحركة حماس أن قضية األسرى هي جزء جوهري من القضية الفلـسطينية             وأكد رئيس المكتب ال   

وقال إن القضية هي قضية األرض والمقدسات واإلنسان وبناء دولتنا المستقلة والسيادة ونبـذ االنقـسام                
والتخلص من االستيطان وتعميق صالتنا بأمتنا العربية واإلسالمية لذلك فالواجب دعم األسـرى الـذين               

مجد فلسطين ألن مجد فلسطين بناه الشهداء واألسرى والقابضون على الزناد ومـن احتـضنهم               صنعوا  
  . وساندهم وشدد مشعل على أن األسرى هم ركن أساسي من أركان القوة الفلسطينية

وشدد مشعل على أن الوحدة الفلسطينية هي األساس خاصة في ظل القيادة الصهيونية المتطرفة والتـآمر                
 إن مهمة فتح وحماس هي أن تقلبا الطاولة على رؤوس العدو من خالل تعزيـز الوحـدة                  العالمي وقال 

  . وأضاف مشعل سنفاجئ العدو بموجات من األداء الوحدوي والمطلوب هو توحيد قوتنا إلرباك العدو
  ٢٢/٤/٢٠١٢، الشرق، الدوحة

  
  "اإليجابي "و برد نتنياهاستئناف المفاوضاتيرهن ومبعوث األميركي هيل ال يستقبل عباس .٢

الرحيم حسين، عالء  عبد، رام اهللا، غزةنقالً عن مراسليها في  ٢٢/٤/٢٠١٢االتحاد، أبو ظبي، نشرت 
 محمود عباس بحث في رام اهللا مع مبعوث الرئيس األميركي ة الفلسطيني السلطة رئيس، أنالمشهراوي

 استئناف مفاوضات السالم مع بين باراك أوباما إلى في الشرق األوسط ديفيد هيل في رام اهللا أمس جهود
 رد رئيس ىالفلسطينيين واإلسرائيليين، وأبلغه بأن أي تحرك إيجابي في المرحلة المقبلة يعتمد عل

   .الوزراء اإلسرائيلي إيجابا على رسالته األخيرة إليه
سطينية إن عباس وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة في بيان بثته وكالة األنباء الفل

أبلغنا الجانب "ردينة  وأضاف أبو. بحث مع هيل تلك الرسالة التي تحدد أسس استئناف المفاوضات
األميركي بأننا بانتظار الرد اإلسرائيلي على الرسالة السياسية بعد أسبوعين، فإذا جاءت إيجابياً فسيكون 

  ".مشجعاً لتحريك األمور باالتجاه الصحيح
مطلوب من الحكومة اإلسرائيلية وقف االستيطان في "ة األيام الفلسطينية قبل ذلك جريدردينة ل وقال أبو

 لحل الدولتين واإلفراج عن األسرى وإلغاء جميع  أساسا١٩٦٧ًاألراضي الفلسطينية وقبول حدود عام 
 فعلية القرارات التي اتخذتها سلطات االحتالل اإلسرائيلي، والتي جعلت السلطة الفلسطينية بدون سلطة

إبقاء الوضع الراهن على ما هو عليه غير مقبول، وعليه مطلوب من إسرائيل "وأضاف ". على األرض
أن تغير جوهرياً من تعاملها، وأن تدرك وتقر بأن السلطة الفلسطينية وجدت كمرحلة انتقالية باتجاه دولة 

طينية ستبحث التطورات مع إن القيادة الفلس"وتابع ".  وعاصمتها القدس١٩٦٧مستقلة على حدود عام 
تطورها سواء سلبياً أو إيجابياً، وتتخذ القرارات بناء على ذلك، بما يحقق المصلحة الوطنية العليا للشعب 

  ".الفلسطيني



  

  

 
 

  

            ٦ص                                     ٢٤٧٩:                العدد٢٢/٤/٢٠١٢ األحد :التاريخ

تأتي في " زيارة هيل  إن:قال عضو اللجنة التنفيذي لمنظمة التحرير الفلسطينية، حنا عميرةمن جهته، و
ة إيهام العالم بأنها تطلع بدور الستئناف عملية السالم المتعثرة، ومن إطار محاولة الواليات المتحد

الواضح أن اإلدارة األميركية تحاول المحافظة على شكل من أشكال االتصال بين الفلسطينيين 
 ".واإلسرائيليين وامتصاص أي ردة فعل قد تنشأ على الرد اإلسرائيلي المتوقع على الرسالة الفلسطينية

 محاولة أميركية مستمرة الستبدال مطلب وقف االستيطان بما تُسمى إجراءات بناء الثقة هناك"وأضاف 
  ".والمحفزات التي وضعها أوباما قبل نحو عام ولم تنفذ حتى اآلن

وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جمال محيسن إن اجتماعات الجانبين األميركي والفلسطيني، 
 ورأى أن الواليات المتحدة تحاول المماطلة بالوقت إلى ما بعد انتخابات ".إدارة األزمة"تأتي في إطار 

  .الرئاسة األميركية في شهر نوفمبر المقبل
 النهار، أن جريدة  محمد هواش،رام اهللانقالً عن مراسلها في  ٢٢/٤/٢٠١٢نهار، بيروت، الوأضافت 

 منهما مواقف أي، وأال تصدر عن  والفلسطينيين مواصلة الحواراإلسرائيليينهيل طلب من  "أن علمت
 إيجاباً بالرد اإلسرائيلي، كما طالب الجانب األميركية المتبقية النتخابات الرئاسة األشهردراماتيكية في 

  ". بما ال يسمح بتدهور العالقات بين الجانبينأو حوار بإطالقعلى الرسالة الفلسطينية بما يسمح 
 على فياض اإلبقاءهيل ربما يكون طلب من عباس  "إن" هارالن"قالت مصادر فلسطينية رفيعة لـكما 
  ". تعديل حكومي في رام اهللاإجراء أبواب للحكومة على رئيساً

  
  قضية فلسطين هي قضية العرب والمسلمينو... إنهاء االنقسام واجب وطني وشرعي: هنية .٣

ة لحقوق اإلنسان لعقد  دعا إسماعيل هنية، رئيس الحكومة الفلسطينية في غزة، المنظمة العربي:غزة
جاء  .اجتماعات لها في قطاع غزة، مؤكدا أن غزة مفتوحة للجميع وترحب وتسعد بكل من يأتي إليها

 في مكتبه بغزة حيث ٢١/٤ من المنظمة العربية لحقوق اإلنسان، يوم السبت ذلك خالل استقبال هنية وفداً
حب بها في فلسطين في أي وقت وأن غزة  على أن المنظمة مرعبر عن ترحابه وسعادته بهم، مؤكداً

  .مفتوحة ألي جهة أو شخص يود زيارتها والتضامن معها
وتناول هنية خالل اللقاء العديد من القضايا المهمة مع الوفد من بينها قضية القدس وما تتعرض له 

ت في المدينة المدينة من اعتداءات على أيدي االحتالل اإلسرائيلي، مؤكدا على أن القدس وكل المقدسا
كما تناول ملف األسرى الذين يخوضون في سجون االحتالل  .تحتاج إلى تكاتف الجهود لحمايتها

إضرابا عن الطعام، محملًا الوفد أمانة الدفاع عن األسرى والعمل لنشر معاناتهم وحشد الدعم والتأييد 
  .لهم، والعمل على تحريرهم من سجون االحتالل

 أن االنقسام أمر طارئ مستعرضاً ، مؤكداًاالنقساملفلسطيني الداخلي وحالة وأشار هنية إلى الوضع ا
  . أن إنهاء االنقسام واجب وطني وشرعيالجهود إلنهائه، واستعادة الوحدة الفلسطينية، موضحاً

وأكد أن القضية الفلسطينية ليست قضية الفلسطينيين وحدهم بل هي قضية العرب والمسلمين وكل أحرار 
  .شددا ضرورة استمرار التضامن العالمي والحد من ما يقوم به االحتاللالعالم، م

  ٢١/٤/٢٠١٢قدس برس، 
  
  
  



  

  

 
 

  

            ٧ص                                     ٢٤٧٩:                العدد٢٢/٤/٢٠١٢ األحد :التاريخ

  إن كانت السلطة جادة في نصرة القدس فعليها وقف أي محادثات مع االحتالل": الدولية القدس" .٤
القدس ، ومقرها الرئيس لبنان، على أن أي خطوة لدعم مدينة "مؤسسة القدس الدولية" أكدت :بيروت

ال بد أن تكون منافيةً لشرعية وجود االحتالل فيها، ومناقضةً "وتثبيت الحقّ اإلسالمي والعربي فيها 
وقالت المؤسسة، في بيان صادر  ".لالعتراف به أو بسيادته على أي جزء من أجزاء المدينة المحتلّة

 كانت جادةً في دعوتها لنصرة  إن،إن على السلطة الفلسطينية: "نسخة عنه" قدس برس"عنها، تلقت 
 أن تضع ذلك على جدول أولوياتها وتوقف أي محادثات أو تعامٍل مع االحتالل ما دام تهويد ،القدس

، كما دعتها إلى العمل على إعادة الوجود الفلسطيني الرسمي إلى القدس عبر إعادة افتتاح "المدينة مستمرا
بيت الشرق المغلق منذ أكثر من عقد من الزمان، والسعي إلعادة ممثلي المدينة في المجلس التشريعي 

الفلسطيني إلى مدينتهم، فضالً عن تخصيص موازنات كافية لدعم قطاعات المدينة المختلفة بدالً من 
  .إهمالها وترك شؤونها لبلدية االحتالل

 فقط، وأبواب الدعم مفتوحةٌ أن نصرة المدينة المقدسة ال تقتصر على الزيارة"وأضافت مؤسسة القدس 
أمام الجادين والحريصين على تعزيز صمود المدينة وأهلها، وهي أبواب متّفق عليها بين فئات األمة 
على اختالف توجهاتها وتُحقّق فائدة أكبر من مجرد الزيارة، وذلك عبر تقديم الدعم المادي للمقدسيين، 

اذ مواقف سياسية واضحة لمقاطعة االحتالل وداعميه في ودعم ترميم وصيانة المسجد األقصى، واتخ
تهويد القدس، والضغط عليه لوقف االستيطان والتهجير ومصادرة األراضي واألمالك، وتلك أبواب أولى 
  ".وأعظم فائدةً ينبغي البدء بها بدالً من البدء من موقع الخالف بل واالكتفاء به طريقةً وحيدةً لدعم القدس

  ٢١/٤/٢٠١٢قدس برس، 
  
  خرآ إلشعارقليم الضفة إ انتخابات وإرجاء لحماس غزة هنية رئيساً: األردنيةالدستور  .٥

قررت حركة حماس تأجيل انتخابات اقليم الضفة الغربية الى اشعار اخر بسبب            :  رياض منصور  -عمان  
رت انتخاباتها في   االوضاع القائمة في مناطق السلطة الفلسطينية كما افاد بذلك مصدر في الحركة التي اج             

قطاع غزة بسرية تامة، حيث افضت الى فوز رئيس الحكومة المقالة اسماعيل هنيـة برئاسـة القيـادة                  
ان انتخابات اقليم غزة واجهت بعض االشكاليات التنظيمية الداخليـة فـي            » الدستور«وعلمت   .التنفيذية

لم يكشف حتى االن عن تفاصيل هـذه        الحركة االمر الذي ادى الى تأخير اعالن عملية االنتخاب اليام و          
الخالفات لكن بعض المصادر المحت الى ان لها عالقة بمالحظات ابدتها كتائب القسام الجناح العسكري               

  .للحركة
وفاز في انتخابات اقليم غزة اسماعيل هنية رئيسا القيادة التنفيذية فيما فاز بالعضوية كل من نزار عوض                 

ية وفتحي حماد وأحمد الجعبري ومروان عيسى إضافة إلى أعضاء جـدد            اهللا ومحمود الزهار وخليل الح    
  .من أبرزهم عماد العلمي واألسيرين المحررين يحيى السنوار وروحي مشتهى

ان اختيار رئيس المكتب السياسي للحركة لم يتقرر بعد فيما تشير المعلومات الى ان              » الدستور«وعلمت  
ي خالد مشعل وعضو المكتب موسى ابو مرزوق اضافة لبحث          التنافس سينحصر بين رئيس المكتب الحال     

  .اعادة النظر في بعض المواقع القيادية في الحركة وقضية تمثيلها للحركة في بعض العواصم
  ٢٢/٤/٢٠١٢، الدستور، عمان
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  "عقبات"وعباس يضع " إعالن الدوحة" سننفذ: الحية .٦
خليـل الحيـة، أن   .د" حماس"مقاومة اإلسالمية أكد ُعضو المكتب السياسي لحركة ال   : أدهم الشريف -غزة

عن إعالن الدوحة الذي تم خالله االتفاق على أن يتولي رئيس السلطة محمود عباس،              " لم تتراجع "حركته  
ـ     . رئاسة حكومة التوافق الوطني التي لم ترى النور بعد         فلسطين أون  "وأوضح الحية في تصريح خاص ب

قدمت كل ما ُيمكن أن تقدمه مـن أجـل المـصالحة            " حماس"، أن حركة    ٢٠١٢-٤-٢١، السبت   "الين
  ".بعدا استراتيجيا ال بعد أو حياد عنه"الفلسطينية، عادا أنها 

، "على أن يرأس عباس الحكومة المقبلة من أجـل المـصلحة الوطنيـة            " حماس"إن موافقة   : "وقال الحية 
إن عباس يضع االشتراطات    : "وأردف. "فتح"مشددا على أن المصالحة تُراوح مكانها بسبب تعنت حركة          

ويضع العقبات في داللة واضحة أنه ال يريد تشكيل الحكومة، وعينه فقط على المفاوضات مع االحـتالل    
  ". اإلسرائيلي، وإعادة إنتاج الهزائم تلو الهزائم

توحيـد  والـسلطة إلـى     " فتح"، داعيا حركة    "الشعب الفلسطيني يأس وملَّ من سلوك المفاوضات      : "وتابع
، لتتصدر قمته المقاومة لدحر االحتالل على أن تكون المصالحة في كنف            "حماس"برنامجهما السياسي مع    

ـ     . هذا البرنامج  على عباس تشكيل الحكومـة والتوافـق مـع         ": "حماس"وقال عضو المكتب السياسي ل
  ". ، وعليه ترك كل محاوالت إعاقة المصالحة"حماس"

نة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقـات، بـرئيس حكومـة            وفيما يتعلق بلقاء عضو اللج    
، "التـسوية "االحتالل بنيامين نتنياهو، حيث تسلَّم األخير رسالة من عباس بعث بها عبر عريقات بـشأن                

إن من أسوأ ما أنتجه برنامج المفاوضات، ومن أسوأ ما أنتجته العقلية الفلسطينية الهابطة أن يـأتي                 : "قال
  ". للقاء في يوم األسير الفلسطينيا

، عقد مثل هذا اللقاء تزامنًا مع احتجاجات دولية أمام السفارات اإلسـرائيلية             "حماس"واستنكر القيادي في    
لـو  : "وقال الحيـة  . داللة واضحة على أنه صفعة للشعب الفلسطيني      "في بعض الدول، معتبرا ذلك اللقاء       

ذرة انتماء لهذا الشعب ما قبل أن يكون اللقاء في          ) عباس(سله  وعروق من أر  ) عريقات(كان في عروقه    
ورب ضارة  (..) إن اللقاء محاولة إلعادة إنتاج الهزائم وُمحاولة تسويقها         : "وتابع". يوم األسير الفلسطيني  

  ". نافعة، ألن هذا السلوك سيوحد الشعب الفلسطيني على خيار المقاومة وضد خيار التسوية
ألسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل، أكد الحية على أهمية مناصرتهم والتضامن           وعلى صعيد قضية ا   

. معهم في إضرابهم المفتوح عن الطعام سعيا لتحقيق بعض االنجازات التي سحبتها منهم إدارة الـسجون               
إن االحتالل ُيمارس سياساته وانتهاكاته كسلطة خارجة عـن القـانون الـدولي اإلنـساني               : "وقال الحية 
  . لذلك" حماس"، مؤكدا على رفض "واألخالقي

والـشعب الفلـسطيني    " حماس"، تجدد فيه حركة     "ُمميز وله طعم خاص   "وذكر أن يوم األسير الفلسطيني      
تأكيدهما على أن الثوابت الوطنية ال يمكن التنازل عنها، والتأكيد أيضا على وحدة الشعب خلف المقاومة                

  . لى هذه الثوابت وفي مقدمتها قضية األسرىألنها السبيل الوحيد للمحافظة ع
  ٢١/٤/٢٠١٢، فلسطين أون الين

  
  استراتيجية حماس تحرير فلسطين وليس إقامة دولة بغزة": قدس برس" لـالمصري مشير .٧

" حمـاس "مشير المصري أن تكون لدى حركة       " حماس"نفى القيادي في حركة المقاومة اإلسالمية       : غزة
لسطينية في قطاع غزة، وأكد أن إشاعة مثل هذه األخبار يتناقض ورؤيـة             أي توجه لإلعالن عن دولة ف     
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السياسية، التي قال بأن جوهرها المقاومة وهدفها تحريـر فلـسطين بالكامـل وإقامـة الدولـة                 " حماس"
مـا أوردتـه صـحيفة      " قدس بـرس  "واستغرب المصري في تصريحات خاصة لـ        .وعاصمتها القدس 

نقلًال عن مصدر مصري رفيع المستوى حـذر مـن أن           ) ٢١/٤(يوم السبت   اللندنية في عددها ل   / الحياة/
إعالن قيام دولة فلسطينية في قطاع غزة من شأنه قتل مشروع الدولة الفلسطينية وسيسبب ضرراً بالغـاً                 

  .للقضية الفلسطينية
ريبـة،  اللندنية تبدو كما لو أنها متخصصة في األخبـار الغ         / الحياة/واضح أن صحيفة    : "وقال المصري 

ومـشروعها  " حماس"أؤكد أن   . ، والتي ال تمت للحقيقة بأية صلة      "حماس"خصوصا تلك المتعلقة بحركة     
المقاومة هو من غزة باتجاه الشمال وليس الجنوب، ودولتنا بوصلة عاصمتها القدس وليس غيرها، ونحن               

ـ              ن ال نـؤمن بتجزئـة      نعتبر أن غزة التي تحررت بالمقاومة جزء ال يتجزأ من فلسطين التاريخية، ونح
واضحة واستراتيجية، وكل األطراف التي تتواصل      " حماس"الوطن، وال بالدويالت المجزأة، بل إن رؤية        

ليست في حاجة إلى نصائح خارجية في هذه المسألة المحسومة          " حماس"تدرك ذلك، وعندئذ    " حماس"مع  
  ".لديها

وال يقـدمون لهـا     " حماس"ركون ثوابت   نحن ننفي صحة هذا الخبر، ألن اإلخوة في مصر يد         : "وأضاف
" حمـاس "النصائح في مسائل من المعلوم بالضرورة من الدين والوطن، هذا الخبر ال يستند ألية حقيقة،                

  ".استراتيجيتها ثابتة وواضحة ومتجهة نحو القدس وفلسطين كل فلسطين
 ٢٢/٤/٢٠١٢قدس برس، 

  
  مستقلون يدعون لثورة جماهيرية على معطّلي المصالحة .٨

دعا رئيس تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة، ياسر الوادية، أمس، إلـى ثـورة             :  رائد الفي  -غزة  
وقال الوادية، وهو عضو اللجنة     . جماهيرية فلسطينية للضغط من أجل تطبيق المصالحة وإنهاء االنقسام          

لسطيني مطالـب بالـضغط     العليا لمنظمة التحرير الفلسطينية المنبثقة عن اتفاق المصالحة، إن الشعب الف          
  .”عبر ثورة جماهيرية تسهم في كسر الحال التي يمر بها اتفاق إنهاء االنقسام“باتجاه تنفيذ المصالحة 

وأكد أن عدم تطبيق االتفاقات الفلسطينية خيبت آمال وتطلعات أبناء الشعب الفلسطيني الـذين يـدفعون                
دخلت حالة من الجمود بسبب تعطيل تنفيـذ مـا تـم            يومياً ثمن استمرار االنقسام، معتبراً أن المصالحة        

وطالب بتوحيد الجهود والفعاليات الـشعبية باتجـاه الـضغط علـى            . االتفاق عليه في القاهرة والدوحة    
األطراف التي تعطل تنفيذ اتفاق المصالحة، مؤكدا أن استمرار االنقسام وعدم تطبيق اتفـاق المـصالحة                

  .ب الفلسطينييمثل إهانة لكل تطلعات أبناء الشع
  ٢٢/٤/٢٠١٢، الخليج، الشارقة

  
  جهد مصري مكثف من أجل تشكيل حكومة وفاق وطني": الديمقراطية" .٩

أكد صالح زيدان، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، وجود جهد مصري مكثف من              :حسن جبر 
حصار وإعـادة إعمـار   أجل تشكيل حكومة وفاق وطني، تعمل على اإلعداد إلجراء االنتخابات وإنهاء ال    

ـ     .غزة إلى أن الجهد المصري متواصل مع الـرئيس محمـود عبـاس            " األيام"وأشار زيدان في حديث ل
ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، الفتاً إلى أن المـصريين مـصرون علـى وقـف                  

أن : ولين مـصريين  وأوضح زيدان الذي كان في زيارة إلى مصر قبل أيام والتقى خاللها مسؤ             .االنقسام
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إن المصريين حـددوا    : وقال .الجهد المصري غير مرتبط أو خاضع ألي استحقاقات خارجية أو إقليمية          
مهام الحكومة المقترحة القادمة باالنتخابات وإعادة اإلعمار وفك الحصار، مشيرا إلى أنهم يؤكـدون أن               

 يظهر بشأن االنتخابات أو أيـة قـضية         الهيئة القيادية العليا لمنظمة التحرير ستكون مرجعية أي خالف        
  .وبين أن الحكومة المقترحة ستكون مفتاح اتفاق المصالحة وعمل اللجان المرتبطة بها .أخرى

ودعا زيدان إلى عدم المراهنة على أي تغييرات إقليمية في مصر، أو على مفاوضات من أجل تعطيـل                  
من يعرقل أو يعطل التوصل إلى تنفيذ اتفاق        وطالب بعدم االنتظار وممارسة الضغط على كل        . المصالحة
  .المصالحة

إن مصر ستستمر في رعاية اللجنة الفنيـة        : وبشأن الوضع اإلنساني الصعب في قطاع غزة، قال زيدان        
ونوه زيدان بـأن     .للطاقة، الفتاً إلى أنها رحبت بدخول السفينة القطرية المحملة بالوقود لمحطة الكهرباء           

 لن يسمحوا بوقوع مشاكل إنسانية حادة في قطاع غزة، إلى جانب عـدم الظهـور                المصريين أبلغوه أنهم  
  .بمظهر المحاصر لقطاع غزة

   ٢٢/٤/٢٠١٢، األيام، رام اهللا
   
  يحذر من المساس باألسرى" المقاومة"تحالف  .١٠

حذر تحالف فصائل المقاومة الفلسطينية وجمعية واعد لألسرى والمحررين، االحتالل          :  محمد عيد  -غزة  
اإلسرائيلي من المساس باألسرى الفلسطينيين، في ظل استمرار إضرابهم المستمر عـن الطعـام لليـوم                

" مصلحة الـسجون  "السادس على التوالي، وذلك احتجاجاً على ظروف معيشتهم الصعبة، والضغط على            
  . من أجل انتزاع حقوقهم العادلة

، أن أي اعتـداء أو      ٢٠١٢-٤-٢١بت  وأكد تحالف الفصائل وجمعية واعد، خالل مؤتمر صحفي، الـس         
حماقة ترتكبها مصلحة السجون اإلسرائيلية، ستكون بمثابة اإلعالن عن المواجهة القادمة مع االحـتالل              

وأوضحا أن األسرى الفلسطينيين، يشهدون حالة من القمع والتدهور مـن قبـل مـصلحة               .  اإلسرائيلي
وجـدد  .  وه على حساب صـحتهم وآالمهـم      السجون، من أجل الضغط عليهم لفك إضرابهم الذي خاض        

الطرفان، دعمهما ووقوفهما الكامل بجانب األسرى الفلسطينيين في مطالبهم المشروعة، منوهين إلـى أن              
  . جميع فعالياتهم متواصلة في التضامن والنصرة للحركة األسيرة، خالل إضرابها المفتوح عن الطعام

لمفاوضات مع العدو اإلسرائيلي، وعدم الرهان على مشروع        ودعا الطرفان السلطة الفلسطينية إلى وقف ا      
بـدلًا مـن التنكـر لتـضحياتهم        "، وضرورة توحيد الجهود لنصرة األسرى األبطـال،         "الفاشل"التسوية  

  . ، كما قاال"ومصافحة جالدهم
كما دعيا جمهورية مصر الشقيقة إلى ضرورة الضغط على االحتالل اإلسرائيلي، وإلغاء قانون شـاليط               

بعد إطالق سراح الجندي جلعاد شاليط، في صفقة التبادل التي كان لمـصر دور              " مبرر وجوده "الذي فقد   
الراعي والضامن لتلك الصفقة، باإلضافة إلى ضرورة التدخل من أجل مناصرة األسـرى الفلـسطينيين               

  . ورفع الظلم عنهم وتلبية مطالبهم المشروعة
  ٢١/٤/٢٠١٢فلسطين أون الين، 
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  "أولبانا"نتنياهو يبحث عن حل ألزمة الحي االستيطاني ": تيديعو" .١١
في موقعها على الشبكة ، صباح اليوم االحد ، إن رئـيس الحكومـة              " يديعوت أحرونوت “افادت صحيفة   

اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو يبحث عن حل يمكنه من الخروج من األزمة االئتالفية التي تلوح فـي افـق                  
 من الوزراء في حكومته بتفكيك الحكومة في حال قامت الحكومة بهـدم الحـي             حكومته بعد أن هدد عدد    

  .االستيطاني أولبانا في مستوطنة بيت أيل حتى نهاية الشهر الجاري وفقا لقرار محكمة العدل العليا
وقال الموقع إن رئيس الحكومة اإلسرائيلية أمر بإيجاد حل قانوني يمكن المستوطنين مـن البقـاء فـي                  

 التي أقيم عليها الحي المذكور، على الرغم من أن ملكية هـذه األراضـي تعـود لمـواطنين                   األراضي
وبحـسب مـصادر     .فلسطينيين، وأن المباني االستيطانية المقامة عليها أقيمت خالفا للقانون االسرائيلي         

  .عض الوقت سياسية، فإنه في حال قدمت الدولة ردا جديدا للمحكمة العليا، فقد يتمكن نتنياهو من كسب ب
 ٢١/٤/٢٠١٢، ٤٨عرب 

 
  "فضيحة مطلقة" قصيدة غراس حول النووي د يعنتنياهو .١٢

بيلد آم  " ندد رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مجددا في مقابلة مع صحيفة            : ب.ف. أ -برلين  
ائيل، بالحائز على جائزة نوبل لآلداب، غانتر غراس، صاحب قصيدة مثيرة للجدل حـول إسـر              " زونتاج

ـ   أن يأتي ذلك من حائز جائزة نوبل ألماني، ولـيس علـى            : "وأضاف". الفضيحة المطلقة "واصفا إياها ب
  ".سبيل المثال من مراهق في حزب للنازية الجديدة، يجعل األمر أيضا أكثر مدعاة للسخط

ول الـذين   يتح"، و "نجح في تحريف المغزى ليصبح المعتدي الضحية والضحية المعتدي        "وتابع القول إنه    
، إلى تهديد للسلم العالمي، ويصبح اإلطفـائي ال         )الحريق(يسعون للدفاع عن أنفسهم ضد التهديد بإطفاء        

  ". مسبب الحريق هو الخطر الحقيقي
 ٢٢/٤/٢٠١٢الشرق األوسط، لندن، 

  
   يتوقع تلقي إيران ضربة قوية في حال سقوط الرئيس األسدباراك .١٣

ر األمن اإلسرائيلي إيهود باراك مساء اليوم الجمعة بأن سقوط نظام           صرح وزي : إذاعة الجيش اإلسرائيلي  
سقوط األسد سيـشكل ضـربة      : "بشار األسد سُيضعف التأثير اإليراني في الشرق األوسط، موضحاً بأن         

  .ومع ذلك، فقد أضاف بأن العالم ال يقوم بما يكفي إلجبار األسد على التنحي". قوية إليران
" بمنـدوبي " بأن تغيير النظام في سوريا سيـضر         CNNإن  . إن. لة مع قناة سي   وقدر باراك خالل مقاب   
وأضاف بأن نظام الرئيس األسد فقد شرعيته، وأن سقوطه سـيكون لـه أثـر               . إيران في سوريا ولبنان   

تستمر الواليـات المتحـدة وإسـرائيل       : "وفي نهاية اللقاء قال الوزير باراك      .إيجابي على المنطقة كلها   
 ".ر التطورات في المنطقة عن قرب وتُجريان حوارات مكثفة حولهابمراقبة آخ

  نشرة الرصد اإلذاعي والتلفزيوني العبري اليومية
   ٢١/٤/٢٠١٢، )٢٠٦٦العدد (مركز دراسات الشرق األوسط، 

  
   وباراك يرد"بيت ايل" الحي االستيطاني في إخالء تم إذا بتفكيك االئتالف الحكومي يهدديعلون  .١٤

بتفكيك االئتالف الحكومي فـي     " اسرائيل بيتنا "لشؤون االستراتيجية موشيه يعلون، من حزب       هدد وزير ا  
  .اقعة بالقرب من رام اهللاو ال"بيت ايل"التابع لمستوطنة " اولبنا"حال تم اخالء حي 
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وهاجم يعلون وزير االمن االسرائيلي ايهود باراك، متهما اياه بانه صاحب اجندة سياسية مختلفـة عـن                 
راك اصـر علـى     اوقال يعلون ان ب   . ة غالبية مركبات الحكومة االسرائيلية، فيما يتعلق باالستيطان       اجند

اخالء المستوطنين في الخليل بالقوة، علما انهم ابدوا استعدادا للخروج طوعا وذلك لكي يرفع اسهم حزبه                
  .في معسكر اليسار وهذا ما حدث فعال

على الهجوم الذي شنه ضده الوزيران موشيه يعلون ويسرائيل         رد وزير االمن االسرائيلي ايهود باراك       و
واستعداد " بيت ايل "كاتس على خلفية قرار المحكمة العليا االسرائيلية اخالء الحي االستيطاني اولبناه في             

الجيش االسرائيلي لتنفيذ االمر غداة تنفيذه لعملية اخالء مماثلة للبيت الذي استولى عليه المستوطنون في               
  .يل مؤخراالخل

الفاينغلنية نـسبة الـى الليكـودي       "ورد باراك على الهجوم بوصفه الوزيرين بالصابة بما اسماه بعدوى           
  .المستوطن فايغلين الذي تنافس على رئاسة الليكود امام نتنياهو

 ٢١/٤/٢٠١٢، ٤٨عرب 
  
  الجيش اإلسرائيلي جاهز لضرب إيران وبانتظار صدور القرار: غانتس .١٥

تـصريح أدلـى بـه      في  أكد رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي الجنرال بيني غانتس         : )فلسطين(الناصرة  
 العبرية وأعادت وسائل اإلعالم العبرية نشره باهتمام، صباح اليوم األحـد            "يديعوت أحرونوت "لصحيفة  

، إن الجيش اإلسرائيلي جاهز لضرب المنشآت النووية اإليرانية في حال إصدار األوامـر مـن                )٢٢/٤(
  .، مشيرا إلى أن قيادة الجيش بانتظار صدور قرار سياسي بتنفيذ الهجوم"وى السياسيالمست

إن علـى  "، لكنـه قـال   "إن إيران ال تشكل في هذه المرحلة خطرا على وجود دولة إسـرائيل           "وأضاف  
، "ذلكُيعد الخطة المالئمة ل   "، مشيرا في الوقت ذاته أن الجيش        "إسرائيل إيقاف المشروع النووي اإليراني    

  .حسب قوله
 ٢٢/٤/٢٠١٢، قدس برس

  
  "عاصمة للشعب اليهودي" اإلسرائيلي ينقل مقرات قياداته للقدس تدعيما لمكانتها كـالجيش .١٦

 سلطات االحتالل اإلسرائيلي تواصل مخططاتها لنقل مقراتها األمنية والعسكرية وتركيزها فـي             :وكاالت
ـ        قلب األحياء الفلسطينية بالقدس المحتلة، حيث تتط       قيـادة  " لع إلى بناء مقر للكلية العسكرية وما يسمى ب

ـ    " هيئة األركان  من الناحية الجنوبيـة المطلـة علـى المـسجد          " جبل المشارف " على سفوح ما تسميه ب
  .توراتية على أراضي العيسوية) وطنية(األقصى، وإقامة حديقة 

ـ   الحمصعضو لجنة المتابعة بالفعاليات الشعبية في القدس محمد أبو          وأشار   " الجزيرة نت " خالل حديثه ل
إلى أن االحتالل يوظف كافة الوسائل األكاديمية والسياحية واالستيطانية التهويدية من أجل تضييق الحيز              

 ألـف مقدسـي     ١٠٠على المقدسيين وسلخهم عن مدينتهم عبر جدار الفصل العنصري الذي أقصى نحو             
  . عن المدينة

إن التجارب الـسابقة    : "، وقال "الحدائق الوطنية "ات تحت مسميات    وحذر من تسارع وتيرة هذه المخطط     
أكدت أن الحدائق العامة في تخوم األقصى وسلوان والبلدة القديمة حولت إلى مشاريع تهويدية واستيطانية               

  ". ومقرات عسكرية ومتاحف للتراث اليهودي
  ٢١/٤/٢٠١٢فلسطين أون الين، 
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  قدس الشرقية جديد لتسريع تهويد الإسرائيلي مخطط .١٧

الحقوقية اإلسرائيلية أمس أن سلطات االحـتالل اإلسـرائيلي أقـرت           " يش دين "ذكرت منظمة   : رام اهللا 
مخططاً جديداً لتسريع تهويد القدس الشرقية عبر تشريد أهاليها بهدم منازلهم ومنعهم من البناء وإسـكان                

  .مستوطنين يهود بدالً منهم
 بلدية االحتالل في القـدس والحكومـة اإلسـرائيلية ومختلـف            وأوضحت أن المخطط، المتفق عليه بين     

وبوشر تنفيذه منذ بداية    " األبنية غير المرخصة  "دوائرها والشرطة اإلسرائيلية، يتضمن حملة واسعة ضد        
السنة المالية اإلسرائيلية الجديدة مطلع شهر أبريل الجاري لتصعيد تطبيق القانون اإلسرائيلي في القـدس               

وانتقدت المنظمة تصعيد الوضع في القدس الشرقية والعمل على اقتالع           .ة في مجال البناء   الشرقية، خاص 
بدالً من تنظيم األحياء والقرى الفلسطينية والسماح بتوسـيعها، تـسعى           "وقالت  . الفلسطينيين من ديارهم  

  ".البلدية للتضييق على أهلها ودفعهم نحو البناء دون ترخيص
 ٢٢/٤/٢٠١٢االتحاد، أبو ظبي، 

  
  "ترابين" تبدي استعدادها لإلفراج عن جميع األسرى المصريين مقابل الجاسوس "إسرائيل" .١٨

أبدت الحكومة اإلسرائيلية استعدادها لإلفراج عن جميع األسـرى المـصريين فـي             : )فلسطين(الناصرة  
ها عـن   سجونها، والذين يبلغ عددهم نحو خمسة وستين أسيرا، وذلك في إطار صفقة تبادل ُيفرج بموجب              

  .الجاسوس اإلسرائيلي عودة ترابين، المعتقل في مصر منذ نحو أحد عشر سنة
؛ فإن إسرائيل على استعداد لعقـد صـفقة         )٢٢/٤(وبحسب ما أردته اإلذاعة العبرية، صباح اليوم األحد         

تبادل مع مصر لإلفراج عن الجاسوس اإلسرائيلي عودة ترابين المسجون في مصر مقابل خمسة وستين               
اأسيرا مصري.  

ولم يصدر أي تعقيب إسرائيلي على األنباء المصرية التي تحدثت عن أن صفقة التبادل سترى النور يوم                 
  .األربعاء المقبل

 ٢٢/٤/٢٠١٢، قدس برس
  
   تدعو مواطنيها إلى مغادرة سيناء في أسرع وقت ممكن"إسرائيل" .١٩

زيرة سيناء المصرية الى العودة في       دعت إسرائيل أمس مواطنيها في شبه ج       :)ا ف ب  ( - القدس المحتلة 
وقال مكتـب  . أسرع وقت ممكن الى البالد بعد معلومات عن محاوالت تنفيذ هجمات وشيكة قد تستهدفهم       

كل اإلسرائيليين الموجودين فـي سـيناء       "مكافحة اإلرهاب التابع لرئيس الوزراء اإلسرائيلي في بيان إن          
  ".مدعوون للعودة فورا الى إسرائيل

  ٢٢/٤/٢٠١٢مان، الغد، ع
  

  جانبأظهر عدد كبير من ضباط االحتالل يشاركون في اعتداء وحشي على متضامنين يفليم جديد  .٢٠
 وزع التلفزيون الفلسطيني اليوم مادة فيلمية تبين االعتداء الهمجي الذي قام به عدد              : سما -القدس المحتلة   

في منطقة االغوار االسبوع الماضي     من ضباط وجنود جيش االحتالل ضد عدد من المتضامنين االجانب           
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ويظهر الفيلم الجديد للهجوم االجرامي ان عـدد        . والذي اتهم فيه ضابط اسرائيلي جرى ايقافه عن العمل        
  .كبير من الضباط والجنود شاركوا في الهجوم وليس الضابط  المذكور فقط

  :شاهد الفيديولم
124947=id&Show=act?php.index/com.samanews.www://http  

  ٢١/٤/٢٠١٢، وكالة سما اإلخبارية
 
  "الوفاء والعهد" على المضي بمعركة إصرارهم يؤكدون "عسقالن"األسرى في  .٢١

ن أف   كـش  ،الفلـسطيني  نادي األسير أن   ،رام اهللا  من   ،٢٢/٤/٢٠١٢،  الحياة الجديدة، رام اهللا    ذكرت
منذ اللحظة االولى إلعالنهم    » عسقالن«ادارة السجون االسرائيلية شنت حملة واسعة ضد أسرى سجن          

إلرغامهم على وقف اإلضراب موضـحا      » الوفاء والعهد «االضراب المفتوح عن الطعام ضمن معركة       
فـصائل  انهم اعلنوا اصرارهم على المضي بالمعركة رغم التهديدات موجهين نداء لكافـة القـوى وال              

  . وجماهير شعبنا لدعم معركتهم حتى انتزاع مطالبهم
وأكد ممثل األسرى ناصر محمد يوسف ناجي لمحامي النادي ان كافة األسرى مـن جميـع الفـصائل                  
انخرطوا في االضراب المفتوح عن الطعام منذ يوم الثالثاء الماضي، ونتيجـة لـذلك داهمـت االدارة                 

رى الشخصية بما فيها الحرامات وبقي لكل أسير فقـط الشبـشب            األقسام وصادرت كافة ممتلكات األس    
  . ومواد التنظيف

وأضاف ان ادارة السجن اصبحت تنفذ عمليات اقتحام للغرف بشكل يومي وسط فـرض المزيـد مـن            
العقوبات التي شملت مصادرة األدوات الكهربائية ولم يبق لألسرى شيء حتى غطاء الفرشة تم سـحبه                

لى ان إدارة السجن تمارس ضغوطا مكثفة عليه وهددته بنقله من سجن عـسقالن              وأشار ناجي إ  . منهم
ووضعه في العزل االنفرادي وبنقل اشقائه المعتقلين من عسقالن وبالفعل تم نقل شقيقه نصر وعـشرة                

  .أسرى الى عدة سجون
لعربية المنظمة ا أن   ،”وكاالت“وعن  فلسطين المحتلة،    من    ٢٢/٤/٢٠١٢،  الخليج، الشارقة  وأضافت

 تعهدت بالدفاع عن قضية األسرى الفلسطينيين في المحافل الدولية والعربية، بما يشكل             ،لحقوق اإلنسان 
ضغطاً على االحتالل لالستجابة لمطالب األسرى العادلة، الذين يخوضون إضراباً مفتوحاً عن الطعـام              

  .لليوم الخامس على التوالي
عقب لقائه في غزة، أمس، رئيس الحكومة المقالة إسـماعيل          وأعلن األمين العام للمنظمة عالء شلبي،       

هنية، أن المنظمة ستعمل بالتعاون مع المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان على مالحقة مجرمي الحـرب       
نعمل على تـدويل    “وقال شلبي في مؤتمر صحفي مقتضب،       . في جميع المحافل الدولية     ” اإلسرائيليين“

  .”ر جهودنا لنكون حاضرين مع هذا النضال الفلسطينيقضية األسرى منذ زمن، وسنطو
بدوره، قال الناطق باسم حكومة هنية، طاهر النونو، إن زيارة وفد المنظمة الحقوقية للقطاع تشكل دعماً                

  .أساسياً لكل منظومة الحقوق الفلسطينية وعلى رأسها األسرى
  
  امأسرى جدد ينضمون لإلضراب المفتوح عن الطع: التضامن الدولي .٢٢

 أكدت مؤسسة التضامن الدولي لحقوق اإلنسان أن عددا من أسرى سـجني مجـدو               : حامد جاد  -غزة  
باإلضراب المفتوح عن الطعـام رفـضا لإلجـراءات         "  األحد" وهداريم من المقرر أن يلتحقوا اليوم       

ة وأعلن أحمد البيتـاوي الباحـث فـي مؤسـس          .اإلسرائيلية العقابية بحق األسرى في سجون االحتالل      
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التضامن أن أسرى حركتي حماس والجبهتين الشعبية والديمقراطية وعدد من أسـرى حركتـي فـتح                
بخوض إضـراب مفتـوح عـن       " اليوم"والجهاد اإلسالمي في سجني مجدو وهداريم قرروا البدء غدا          

ر الطعام، ما يعني انضمام مئات األسرى إلى اإلضراب الذي بدأ قبل خمسة أيام بالتزامن مع يوم االسي                
  .الفلسطيني الثالثاء الماضي

من جهتها كشفت وزارة األسرى النقاب في تقرير اصدرته أمس عن أن تعليمات رسمية تلقاها مـدير                 
ادارة سجون االحتالل بالتحرك لدراسة مطالب األسرى المضربين عن الطعام لليـوم الخـامس علـى                

ل تحسين شروط حياتهم اإلنسانية      أسير إضرابا مفتوحا في سبي     ١٦٠٠التوالي، حيث يخوض ما يقارب      
  .والمعيشية

ونسبت الوزارة ذاتها الى عدد من االسرى من بينهم األسير كريم يونس أقدم األسـرى فـي سـجون                   
ان لجنة مكلفة من إدارة السجون حددت يوم الثالثين من          " االحتالل وممثل حركة فتح في السجون قوله        
ى التي أبرزها إنهاء العزل االنفرادي والسماح بالزيارات        الشهر الحالي موعدا للرد على مطالب األسر      

  .ألسرى قطاع غزة
وحسب تقرير الوزارة فإن الدافع األساسي الذي جعل أسرى حركة حماس يقررون الدخول في إضراب               

 مؤبدا  ٣٥مفتوح عن الطعام هو االعتداء الوحشي على القيادي في حركة حماس عباس السيد المحكوم               
جن جلبوع، والذي تعرض العتداء وحشي وهو مكبل اليدين والقدمين من قبـل قـوة               والمعزول في س  

 مـن الـشهر     ٢٣مدججة بالسالح من شرطة االحتالل مما أدى الى إصابته بجروح خطيرة للغاية يوم              
  .الماضي

  ٢٢/٤/٢٠١٢،  الغد، عمان
  
  " زئيفجبعات" في ١٨٠ وحدة استيطانية في جبل المكبر، و٢١٧االحتالل يقرر إقامة  .٢٣

المقامـة علـى    " نوف صـهيون  "كشف النقاب عن قرار إسرائيلي بتوسيع مستوطنة        ": األيام "-القدس  
 وحدة استيطانية ضـمن المـشروع رقـم         ٢١٧أراضي جبل المكبر في القدس الشرقية المحتلة بإقامة         

  .ولى وحدة سكنية كمرحلة أ١٠٠ الذي بموجبه تم إقامة ٤٥٥٨ وذلك استكماالً للمخطط رقم ٨٨١٥
وذكر االئتالف األهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في القدس ان هذا المخطط يأتي بـالتوازي مـع                 

" جبعـات زئيـف   " وحدة استيطانية في أربعة مجمعات في مستعمرة         ١٨٠االعالن عن مناقصة إلقامة     
راضـي  على اراضي الجيب، اضافة الى اإلعالن عن مخطط هيكلي إلقامة مجموعة من الفنادق على أ              

  .على أراضي دورا والظاهرية" بيت حجاي"بيت صفافا، فضال عن بدء سريان مشروع إلقامة كسارة 
ضمن سياسة إسرائيل التوسعية واالستيطان في كل مكان وفرض األمر الواقع سـواء             "وقال االئتالف   

نـوف  "يطانية  أكان بالقدس أو حولها، تم اإلعالن عن توسيع البؤرة االستيطانية توسيع البـؤرة االسـت              
، وذلـك   ٨٨١٥ وحدة استيطانية ضمن المـشروع رقـم         ٢١٧الواقعة في جبل المكبر إلقامة      " صهيون

  ". وحدة سكنية كمرحلة أولى١٠٠ الذي بموجبه تم إقامة ٤٥٥٨استكماالً للمخطط رقم 
. المكبر وحدة استيطانية في جبل      ٦٤٥تم نشر مناقصات لبناء     "كما أشار االئتالف في تقرير له الى انه         

ومناقصة إلقامـة منـاطق تجاريـة       " مناطق تجارية، وسكنية   "١٢٨٢٥بموجب المخطط الهيكلي رقم     
  ".٧٥٠٩بموجب المخطط رقم 

  ٢٢/٤/٢٠١٢، األيام، رام اهللا
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   خالل تظاهرتين ضد االستيطانخمسة مواطنين واعتقال أربعةإصابة : الخليل .٢٤

 مواطنين، خـالل اعتـداء قـوات        ٤الخليل، أمس،   أصيب في بلدة بيت أمر شمال       ": األيام "-الخليل  
المقامـة  " كارمي تسور "االحتالل على التظاهرة األسبوعية ضد االستيطان، نظمت في محيط مستوطنة           

 مـن رعـاة     ٥جنوب البلدة، فيما قالت مصادر من قرية التوانة شرق يطا، أن قوات االحتالل اعتقلت               
نية استهدفت تمكين مزارعين وأغنامهم مـن التواجـد فـي           األغنام خالل تظاهرة مرافقة لفعالية تضام     

وقال أمين سر لجنة مقاومة االستيطان في بيت أمر أحمد أبـو             .أراضيهم بمنطقة الخروبة شرق القرية    
هاشم، أمس، إن اعتداء جنود االحتالل بالضرب وأعقاب البنادق على المشاركين في التظاهرة، بالقرب              

مشيرا  جري بناؤها على حساب مساحات إضافية من أراضي المواطنين،        من وحدات استيطانية جديده ي    
إلى أن التظاهرة التي رفعت فيها األعالم الفلسطينية والشعارات المناهضة لالستيطان، نظمت بمشاركة             

  .نشطاء سالم أجانب وإسرائيليين
ناهـضة  في سياق متصل، اعتقلت قوات االحتالل، أمس، خمسة مـواطنين بعـد قمعهـا لتظـاهرة م                

  .لالستيطان نظمت بمنطقة الخروبة شرق بلدة يطا
وقال رئيس المجلس المحلي لقرية التوانة القريبة صابر الهريني، أن اعتداء جنـود االحـتالل علـى                 
المشاركين في التظاهرة والفعالية التضامنية لتمكين المواطنين وأغنامهم من التواجـد فـي أراضـيهم،       

  ألغنام، من رعاة ا٥ترافق مع اعتقال 
إلى ذلك، القى مستوطنون الحجارة والقاذورات على وفد من مشاركين أجانب وعرب في المؤتمر الذي               
نظمته جامعة الخليل حول عضوية فلسطين في األمم المتحدة، وذلك خالل تجوالهم في شارع الـشاللة                

  .، وسط مدينة الخليل"بيت هداسا"خلف البؤرة االستيطانية المسماة 
  ٢٢/٤/٢٠١٢، م اهللاأليام، را

  
  "تطبيعا"إدانة فلسطينية لزيارة مفتي مصر للقدس المحتلة باعتبارها  .٢٥

أدخلت هيئات وشخصيات إسالمية فلسطينية زيارة مفتي الديار المصرية علي          :  نادية سعدالدين  -عمان  
لـدعم  ا"، في حين رأت قوى وفصائل وطنيـة أن  "التطبيع المحرم شرعاً"جمعة للقدس المحتلة في باب     

  ".زيارة مدانة تمت تحت االحتالل"أكثر نفعاً من " السياسي المالي
عن زيارة جمعة للقدس المحتلة وأداء الصالة في المـسجد األقـصى          " الشرعية والجدوى "ونزع هؤالء   

المبارك، نهاية األسبوع الماضي، والتي ما تزال أصداؤها متفاعلة داخل األراضي الفلسطينية المحتلة،             
  .ل غاضبةبردود فع

تطبيعاً مع االحتالل وإقراراً بمـشروعيته  "الزيارة، وعدتها " حماس"ورفضت حركة المقاومة اإلسالمية    
ووجوده غير الشرعي في فلسطين المحتلة، ودعماً القتصاده وتشجيعاً للسياحة الدينية التي تروج لهـا               

  ".السلطات اإلسرائيلية
بدون الختم اإلسرائيلي على جواز سفره،      " بهدف دعمها "ة  وكان الشيخ جمعة برر زيارته للقدس المحتل      

  .صاداً بذلك تهم التطبيع التي انهالت عليه منذ حدوثها
، بينما  "بحجة لتبرير موقفه بعد الضجة العارمة التي أثيرت ضده        "ولكن الهيئات المقدسية وصفت أقواله      

قياس االستثناء على   "ن عباد عند خطورة     توقف األمين العام لهيئة العلماء والدعاة في فلسطين عبدالرحم        
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ـ   ".العموم، بما يفتح المجال أمام زيارات مشابهة للقدس المحتلة         من األراضي المحتلة   " الغد"وقال عباد ل
، داعيـاً الهيئـات   "القول بذلك مجرد تبرير يولد القلق والخوف من تشجيعه لآلخرين لزيارة المكان           "إن  

وج بموقف موحد من الزيارة بعد تقييم مدى تحقيقها المنفعة والمصلحة           الخر"والمؤسسات اإلسالمية إلى    
  ".للقضية الفلسطينية

تمت في ظل احتالل القدس والزعم اإلسرائيلي       "فيما دانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الزيارة، التي         
نين وعـدوانهم   ، ووسط اعتداءات المـستوط    "العاصمة األبدية والموحدة للشعب اليهودي    "المتكرر بأنها   

أي ذهـاب إلـى   "إن " الغد"وقالت لـ .، بحسب عضو مكتبها السياسي ليلى خالد    "ضد الشعب الفلسطيني  
القدس المحتلة تحت عناوين مختلفة يعد تطبيعاً بأبشع صوره، لما يحمل من توظيف الـدين ألغـراض          

  ".التطبيع
، "التنسيق مع سـلطات االحـتالل  تمت في ظل "من جانبها، رأت هيئات مقدسية أن زيارة الشيخ جمعة        

ال أحد يستطيع دخول األراضي المحتلة، السيما القدس المحتلـة، بـدون التنـسيق مـع                "موضحة أن   
ودللت على ذلك بالتنويه إلى السلطة الفلسطينية المحكومة باتفاق أوسلو           ".االحتالل ومعرفته المسبقة بها   

دس المحتلة، وعدم تمكن القائمين عليها من زيارة        بعدم ممارسة سلطتها وال صالحياتها في الق      ) ١٩٩٣(
  .المدينة إال بتصريح وإذن االحتالل

العظيم سـلهب نزعـة      في المقابل، نفى رئيس مجلس األوقاف اإلسالمية في القدس المحتلة الشيخ عبد           
ل وقا ".بعدم وجود نص شرعي يحرم الصالة في المسجد األقصى المبارك         "التطبيع عن الزيارة، مقدراً     

ضـيوف  "، مبيناً أن    "الزيارة دينية، بعيداً عن الجدل السياسي الدائر      "من األراضي المحتلة إن     " الغد"لـ
 ".القدس وزوار المسجد األقصى مرحب بهم، في ظل المعاناة الشديدة التي يعيشها األهالي المقدسـيون              

 المحتلة وتعزيـز صـمودها،      األمة العربية اإلسالمية للعمل على رفع المعاناة عن مدينة القدس         "ودعا  
  ".وليس االنشغال في بحث مدى شرعية الزيارة إليها

  ٢٢/٤/٢٠١٢، الغد، عمان
  
   شجرة زيتون في سلفيت وسط الضفة٥٠٠االحتالل يجرف عشرات الدونمات ويقتلع  .٢٦

جرفت قوات االحتالل اإلسرائيلي مساحة واسعة من األراضي الزراعيـة، واقتلعـت مئـات              : رام اهللا 
وقالت مصادر في البلدة ان قوات االحتالل        .ال من الزيتون في مدينة سلفيت وسط الضفة الغربية        االشت

جرفت حوالي عشرين دونما من األراضي الزراعية في منطقة الظهر شمال مدينة سـلفيت، واقتلعـت                
 شجرة زيتون في نفس الموقع، ودمرت مئات األمتار من الـسالسل الحجريـة والزوايـا                ٥٠٠حوالي  
  .ادرتها من الموقعوص

  ٢٢/٤/٢٠١٢، الغد، عمان
  
  يوم األسير الفلسطيني في مخيم نهر البارد .٢٧

احتشد اهالي مخيم نهر البارد، احياء ليوم االسير الفلسطيني امام مقر مدير خدمات االنروا في المخيم،                
ى بدعوة من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، رافعـين الفتـات تطالـب بـاطالق سـراح االسـر            

الفلسطينيين من سجون االحتالل الصهيوني، واخرى تطالب الحكومة اللبنانية وقيادة الجـيش بتخفيـف              
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االجراءات االمنية عن مخيم نهر البارد وتسليم حي جنين الصحابه وأراضي منظمة التحرير النـشاء               
  .مقبرة عليها لدفن موتى اهالي المخيم

 مسؤول حزب الشعب في الشمال ابو وسيم مرزوق فأكد          وألقى كلمة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية     
ووجه المعتصمون مذكرة الـى      ".تضامن الشعب الفلسطيني في كل اماكن تواجده مع الحركة االسيرة           "

  .االمين العام لالمم المتحدة بان كي مون للضغط على العدو الصهيوني من اجل اطالق االسرى
  ٢٢/٤/٢٠١٢، المستقبل، بيروت

  
   مليون دوالر لدعم مشاريع فلسطينية٥٥المالية العربية واإلسالمية تخصص الصناديق  .٢٨

أعلن الدكتور جواد ناجي، مستشار رئيس الوزراء لشؤون هيئة الصناديق الماليـة العربيـة       :حامد جاد 
في اجتماعهـا   أقرت   ، أن هيئة الصناديق المالية العربية واإلسالمية      ،"األيام"واإلسالمية، في حديث لـ     

من صافي  % ١٠اقتطاع نسبة   ،  نوي الذي عقد، نهاية األسبوع الماضي، في مدينة مراكش بالمغرب         الس
، لدعم جملة من المشاريع في األراضـي        ) مليون دوالر  ٥٥ما يعادل نحو    (أرباحها عن العام الماضي     

  .مختلفةالفلسطينية بما ينسجم وخطة التنمية الفلسطينية وأولويات واحتياجات الشعب من المشاريع ال
يذكر أن الصناديق والمؤسسات المالية العربية واإلسالمية خصصت على مدار السنوات الماضية نسبة             

  .من صافي أرباحها لدعم مشاريع فلسطينية مختلفة% ١٠
  ٢٢/٤/٢٠١٢، األيام، رام اهللا

  
   في القدس يعود إلى الضجة اإلعالمية االستفزازية"سري للغاية"قرار إلغاء فيلم  .٢٩

بإلغـاء عـرض    » فنون القدس «، أن قرار مؤسسة     »إيمان بن حسين  «أكّدت المخرجة التونسية    : عمان
الضجة اإلعالمية االستفزازية التي أحدثها الفيلم، قبـل        «بمدينة القدس يعود إلى     » سري للغاية «فيلمها  

، »مجـه  نيسان الجاري، وكان مقررا في مدينة القدس الفلسطينية حـسب برنا           ١٢موعد عرضه األول    
كمـا  . »تحذيرا وديا من الجهة التي تبنّت عرض الفيلم حرصا علـى سـالمتي            «وأوضحت أنّها تلقّت    

عبرت عن أسفها من قرار اإللغاء، بخاصة وأنها قد عاهدت نفسها منذ الشروع فـي تـصويره بـأن                   
عـرض  عن مالبسات إلغاء ال   » الدستور»لـ» بن حسين «وقالت   .»تحتضن القدس العرض األول منه    «

إن هذه الضجة اإلعالمية عادت بالسلب على الفيلم، الذي ُيوجـه نقـدا مباشـرا لألميركـان                 «: األول
ونفت بن حسين أن تكون قد تلقت أي تهديد مـن           . »والصهاينة الراغبين في بسط سيطرتهم على العالم      

  .قبل قوات االحتالل اإلسرائيلي
  ٢٢/٤/٢٠١٢، الدستور، عمان

  
   بتوفير الحماية القانونية له األردنيينالبرغوثي يطالب نقيب المحامين عبد اهللا األسير .٣٠

 نقيب المحامين بأن يوفر له الحماية أمساهللا البرغوثي  ناشد األسير األردني عبد:  غادة الشيخ-عمان 
 منذ القانونية لتحقيق مطالبه، التي أكد أنها مطالب مشروعة تقضي بإنهاء عزله االنفرادي الذي يقبع فيه

 الذي يدخل يومه الحادي عشر في معركته مع األمعاء ،وتمنى البرغوثي . منذ اعتقاله٢٠٠٣العام 
لكي يتواصل  " أردنياًأن يوفر نقيب المحامين له محامياً" الغد "إلىالخاوية، في رسالة وصلت نسخة منها 

رفضت أن أفر من ساحة معي في زنزانة العزل االنفرادي بالسجون الصهيونية، فأنا مواطن أردني و
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وأضاف إنني أتمنى  ".المعركة، عندما انطلقت االنتفاضة، وقررت البقاء في فلسطين ألقاوم العدو الباغي
تعتبروا قضية وجودي في العزل وعدم تمكني من رؤية عائلتي المقيمة في األردن هي قضيتكم التي "أن 

 دون أن أتمكن من رؤية أهلي أو ٢٠٠٣ي منذ عام تتبنونها، قد ال تعلمون أنني أكمن في العزل االنفراد
غرفة تشبه القبر " ما يعنيه في إلىوأشار األسير البرغوثي في رسالته  ".من رؤية األسرى أو االلتقاء بهم

يطلق عليها اسم غرفة العزل االنفرادي بال هواء وبال شمس وبال بشر، هكذا أعيش منذ ما يزيد على 
  ". النقيب أن تتبنوا قضيتيخيأتسعة أعوام، أتمنى منكم 

  ٢٢/٤/٢٠١٢الغد، عمان، 
  
  أي حل سلمي يجب أال يكون على حساب لبنان ال سيما توطين الالجئين الفلسطينيين: اللبنانيالرئيس  .٣١

ال جدوى من الديموقراطية إذا لم تطبق في " على أنه الرئيس اللبناني ميشال سليمانأكد  :بيروت
في ، ورأى سليمان ."إلى القضية القومية العربية وهي قضية فلسطينفلسطين، وحول وجوب العودة 

األمر األكثر أهمية هو أن السلطات " أن ،أسترالياإلى حديث إلى الوكالة الوطنية لإلعالم في ختام زيارته 
 األسترالية وعلى المستويات كافة، والتي ترتبط بمنظومة عالقات متقدمة جداً مع الدول العربية، ال سيما

أميركا وأوروبا، سمعت ألول مرة رأينا بموضوع فلسطين وما يجري للمسيحيين في القدس على وجه 
التحديد، وموقفنا الواضح من الربيع العربي، وخصوصاً أن استراليا تتحضر للدخول إلى مجلس األمن 

ي حل كعضو غير دائم، وحرصنا على شرح قضيتنا حتى يكونوا على بينة مما يجري وتحديداً أن أ
سلمي في الشرق األوسط يجب أال يكون على حساب لبنان ال سيما في بعده الخطير المتمثل بتوطين 
الالجئين الفلسطينيين في لبنان، وشرحت لهم كيف أن اللبنانيين أجمعوا على هذا األمر وأدخلوه نصاً 

  ."ميثاقياً في الدستور اللبناني
  ٢٢/٤/٢٠١٢الحياة، لندن، 

  
   تضع لبنان في دائرة التصويب"إسرائيل":  ياسين جابراللبناني النائب .٣٢

 في دائرة التصويب  تضع لبنان دائماًإسرائيل "أنالنائب ياسين جابر، " التنمية والتحرير"أكد عضو كتلة 
 بذل إلعادة لحظة أي ومقاومة وشعبا جاهزين في  للبنان جيشاًأن تعلم أنوعلى منظار العدوان، وعليها 

  ". والوطن مهما كلفت التضحياتاألرضت الدم دفاعا عن المزيد من شالال
  ٢٢/٤/٢٠١٢، بيروت، المستقبل

 
   يؤكد دعم جهود إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة"ليبروفيل" إعالن : المؤتمر اإلسالميمنظمة .٣٣

 منظمة التعاون إعالمالمؤتمر اإلسالمي التاسع لوزراء منظمة  اختتمت أعمال :هال العدوان -ليبروفيل 
 الذي يدعو إلى االلتزام بدعم كل الجهود المبذولة "ليبروفيل" إعالنمس الجمعة بالتأكيد على أ اإلسالمي

 تكثيف الجهود ودور أهميةكد المشاركون على أو. من أجل تحقيق الوحدة الوطنية للشعب الفلسطيني
سطيني ونصرته حتى إقامة دولته المستقلة  العربية في إبراز الكفاح المشروع للشعب الفلاإلعالموسائل 

  .وعاصمتها القدس الشريف، وجالء االحتالل اإلسرائيلي عن األراضي العربية
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 التابعة لدول اإلعالم والذي من خالله ستقوم كافة وسائل ،"يوم القدس"وزراء مقترح بتخصيص ال ىتبنو
 وذلك عبر تخصيص آخر يوم جمعة ،ياً على مدينة القدس إعالماألضواء بتسليط المنظومة في األعضاء

  .من شهر رمضان في كل سنة يتم فيه توفير التغطية اإلعالمية الكاملة لهذه المدينة المقدسة
وندد الحاضرون بهذا العدوان الغاشم وثمنوا اإلدانة الدولية الواسعة به ومساندة الدول اإلسالمية وشعوبها 

  .ختلف المحافل والمناسباتللقضية الفلسطينية التي عبرت عنها في م
بدولة فلسطين، وأكدوا ) يونسكو(وثمن الحضور اعتراف منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة 
  .دعمهم لطلب دولة فلسطين نيل العضوية الكاملة في منظمة األمم المتحدة

  ٢٢/٤/٢٠١٢الرأي، عمان، 
  
  حترم كل االتفاقيات الدولية نسو  لنا قضية فلسطين ستكون القضية األساسية:مرسيمحمد  .٣٤

عن حزب المصرية  مرشح الرئاسة ، محمد مرسي.دأن : ٢١/٤/٢٠١٢نت، .موقع العربيةنشر 
 في حال فوزه بالرئاسة، "إسرائيل"، أعلن أنه سيحترم كل االتفاقيات الدولية بين مصر و"الحرية والعدالة"

وأضاف، في مؤتمر صحافي  . لسياسة توضع له من الخارجلكنه أكد أنه ال يمكن أن يكون تابعاً أو منفذاً
إن قضية فلسطين ستكون القضية األساسية لنا، وهي : "عقد بحافظة البحيرة لتدشين حملته الرئاسية

ستكون كذلك لمن سيكون رئيس مصر، وذلك لتحقيق ما يريده الفلسطينيون، ونحن قادرون على الوقوف 
  ". لهم حقوقنيالفلسطينيأمام العالم لنعلن أن 

 ، وتميم عليان، ادموند بلير،القاهرةنقالً عن مراسليها في  ٢١/٤/٢٠١٢وكالة رويترز، وأضافت 
 اإلخوانمرسي ملتزم بتعهد إن أحد المساعدين قال ، أن أحمد حسن، وأشرف راضيو ،مروة عوضو

ولكن المساعد قال . "سرائيلإ" مع  معاهدة السالمإلى إشارة في ،المسلمين بالحفاظ على المعاهدات الدولية
  . عندما يصبح رئيسا ولكن وزير خارجيته سيجتمعإسرائيليين مرسي لن يجتمع مع مسؤولين إن
  
  مشكلة فلسطين ال تخص الفلسطينيين وحدهم: أردوغان .٣٥

 قال رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان إن مشكلة فلسطين ال تخص الفلسطينيين وحدهم، :أنقرة
 لدى مخاطبته الجلسة االفتتاحية لمؤتمر ،وشدد أردوغان . الشرق األوسط والعالم نفسهبل هي مشكلة

 الذي افتتح أمس بمركز قطر ،في دورته الثالثة عشرة بالدوحة" األونكتاد"األمم المتحدة للتجارة والتنمية 
ها الشرق األوسط مؤتمر في هذه المرحلة التي يشهد فيالالدولي للمؤتمرات، على األهمية التي يكتسبها 

  .تطورات مهمة
  ٢٢/٤/٢٠١٢، )صفا(نية  الفلسطيالصحافةوكالة 

  
  سيتسبب بضرر بالغ للقضية الفلسطينية: مصر تحذر من إعالن الدولة في غزة": الحياة" .٣٦

 قيام دولة فلسطينية في قطاع غزة إعالنحذر مصدر مصري رفيع من أن :  جيهان الحسيني-القاهرة 
:  الحياةجريدةلدولة الفلسطينية وسيسبب ضرراً بالغاً للقضية الفلسطينية، وقال لمن شأنه قتل مشروع ا

لى أن ذلك يعني  إ، الفتاً"هناك تصور لدى البعض داخل حماس بإمكان إقامة دولة فلسطينية في غزة"
. "ليهإسرائيل إن ينفذ المشروع الذي تتوق أما من شأنه ... اختزال الدولة الفلسطينية في قطاع غزة"

  ."ما هو مستقبل الضفة إذن التي أصبحت كلها كانتونات؟":  وتساءل باستنكار
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حماس في غزة تنتظر نتائج االنتخابات الداخلية أوالً وما ستسفر عنه من قيادة "ورجح المصدر أن 
المواقف السياسية لرئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل أصبحت أكثر قبوالً ": ، وقال"سياسية جدية

هذا ال يعجب البعض داخل " أن إلى، الفتاً "من ذي قبل، وهو على عالقة جيدة بالرئيس محمود عباس
 من التأييد لشغل موقع %٧٠وتوقع المصدر أن يحصل مشعل على نحو . "الحركة، خصوصاً في غزة

ال أتوقع ": وقال الخارج المقبلة التي ستعقد مطلع الشهر المقبل، إقليمرئاسة المكتب السياسي في انتخابات 
  ." في هذه الدورةإجماعأن يحصل مشعل على 

وعلى صعيد ما يعتقده البعض من أن حماس تراهن على نتائج انتخابات الرئاسة في مصر قبل التحرك، 
مخطئون لو كانت هذه حساباتهم  هم في حماس": سواء على صعيد المصالحة أو المسار السياسي، أجاب

 سيكون منشغالً تماماً بالشأن المصري بعض النظر عن التيار الذي ينتمي ألن الرئيس المصري المقبل
  ."فأجندته ستكون مصرية تماماً ولن يتخذ أي سياسات تتعارض مع مصالح مصر... إليه

  ٢٢/٤/٢٠١٢الحياة، لندن، 
  
  ةلتفعيل ملف المصالحة الفلسطيني ويسعى المصري يعلن من غزة رفضه للحصار" النور"حزب  .٣٧

  المصري، من حزب النوراً مصرياً سياسياً وفد، أنالقاهرة من ٢٢/٤/٢٠١٢ليج، الشارقة، الخنشرت 
 - ترسيخ العالقات المصرية"لـذي االتجاه السلفي، وصل أمس إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، وذلك 

ء من  أعضاأربعةوقالت مصادر مصرية إن الوفد السياسي يضم .  في زيارة تستمر ثالثة أيام"الفلسطينية
الفتة إلى أن زيارة أعضاء الحزب إلى القطاع تهدف إلى . عماد الدين عبد الغفور. الحزب، برئاسة د

كسر الحصار، فضالً عن لقاء الفصائل الفلسطينية لتفعيل ملف المصالحة وإنهاء االنقسام الفلسطيني، 
 إلى أسر شهداء وبينت المصادر أن أعضاء الحزب سيقومون بزيارة. ودعم القدس ونصرة األقصى

وجرحى العدوان اإلسرائيلي على غزة، إضافة إلى زيارة عدد من المنشآت التي تضررت جراء العدوان 
  .اإلسرائيلي على القطاع

  النور رفض حزبأكدالغفور   عماد الدين عبد. د، أنغزة من ٢١/٤/٢٠١٢قدس برس، وأضافت 
ان حتى تحت حصار ويمنع من العيش الكريم  إنسأيإنه ال يصح أن يبقى  "لحصار قطاع غزة، قائالً

  ".تركت خلفي كل المصريين يشتاقون لزيارة قطاع غزة ":، وأضاف"وفرص الحياة
نفت " المجاهدين في فلسطين" حركة ، أنوكاالتالنقالً عن  ٢٢/٤/٢٠١٢، رام اهللا، األياموجاء في 

ئيس حزب النور هو معالجة صحة ما تداولته بعض وسائل اإلعالم المصرية على أن سبب زيارة ر
  .قضية الضباط المصريين المختطفين في شمال سيناء وإن هذا الكالم عار عن الصحة

  
   في سيناء"تنظيمات إرهابية"أي  وجود تنفيمصر  .٣٨

 فندت مصر أمس تحذيراً إسرائيلياً من هجمات إرهابية وشيكة على :وكاالت ال– العريش، القدس المحتلة
وصرح مصدر أمنى مصري مسؤول لوكالة األنباء  .به جزيرة سيناء المصريةسياح إسرائيليين في ش

 دأبت على إطالق مثل هذه التحذيرات مع "إسرائيل"في العريش شمال سيناء بأن ) .أ.ب.د(األلمانية 
ال توجد أي تنظيمات إرهابية في سيناء، وكل "وقال . اقتراب أي أعياد أو مناسبات وطنية وقومية

  ".أعمال فردية وعشوائية غير منظمة، حيث إن سيناء مسيطر عليها تماماً ومؤمنةالحوادث هناك 
  ٢٢/٤/٢٠١٢االتحاد، أبو ظبي، 
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  تدعو إلى عزل مفتي مصر لزيارته القدس في ظل االحتالل" رابطة أهل السنة" .٣٩

نصبه،  من مفي مصر إلى عزل مفتي البالد علي جمعة فوراً" رابطة علماء أهل السنة" دعت :القاهرة
وذلك على خلفية زيارته لمدينة القدس يوم األربعاء الماضي، مخالفًا فتوى الهيئة العالمية لعلماء المسلمين 

  . التي تحرم زيارة المدينة المقدسة في ظل االحتالل اإلسرائيلي
  ٢٢/٤/٢٠١٢قدس برس، 

  
  وقفة احتجاجية أمام دار اإلفتاء رفضا لزيارة مفتي البالد للقدس: مصر .٤٠

 وقفة أمام دار اإلفتاء المصرية ٢٢/٤ األحد يوم" الحملة الشعبية لمقاومة تهويد القدس" تنظم :قاهرةال
علي جمعة لمدينة القدس المحتلة، بالمخالفة لقرارات . احتجاجا على الزيارة األخيرة التي قام بها المفتي د

  .ر مجمع البحوث اإلسالميةكل الهيئات الشعبية المصرية الرافضة للتطبيع وفتاوى العلماء وقرا
 صفوت حجازي، أمين عام رابطة أهل السنة ونائب رئيس الحملة الشعبية، لالعتصام أمام .كما دعا د

  .مقر دار اإلفتاء، مؤكدا وجوب إقالة المفتي فوراً
  ٢١/٤/٢٠١٢قدس برس، 

  
  فتوى تحريم زيارة األقصى جزء من الفكر الصهيوني:  محمد رمضان البوطيالشيخ .٤١

 انتقد رجل الدين السوري الشيخ محمد رمضان البوطي، الفتاوى التي تحرم زيارة المسجد :قدمش
الذي .. فتاوى يقف خلفها الفكر الصهيوني"األقصى وهو تحت االحتالل اإلسرائيلي، ووصفها بأنها 

 وقال البوطي، في خطبة يوم الجمعة ".يستهدف المقاومة ومن يقف وراءها من دول وقوى داعمة لها
 في مسجد النور بالعاصمة السورية دمشق، إن صحابة الرسول محمد، صلى اهللا عليه وسلم، ٢٠/٤

لم يكونوا يتصورون أن .. يزورن المسجد األقصى وهو تحت االحتالل الصليبي"والتابعين والفقهاء 
  .وفق ما يرى" اعتراف بهؤالء الصليبيين) تمثل(زيارتهم له 

  ٢١/٤/٢٠١٢قدس برس، 
  
  فتح تسعى للهيمنة على مؤتمر األسرى وتوجيهه": قدس برس"سي لـ تونمصدر .٤٢

 بقيادة وزير  كشف مصدر تونسي مطلع النقاب عن أن وفد حركة فتح، الذي زار تونس مؤخراً:تونس
األسرى في السلطة الفلسطينية عيسى قراقع وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح عباس زكي ومفتي 

لقاءاته مع المسؤولين التونسيين فكرة مؤتمر األسرى الذي كان نائب فلسطين محمد حسين، بحث خالل 
 رمضان شلح . أحمد بحر واألمين العام لحركة الجهاد اإلسالمي د.رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني د

 قدس برس وكالةوذكر المصدر، الذي تحدث ل .قد اقترحوها على القيادة السياسية في تونس استضافته
ظ باسمه، أن الوفد سعى للحديث باسم األسرى الفلسطينيين في السجون اإلسرائيلية واقترح وطلب االحتفا

أن يكون الجهة الرسمية التي تنسق مع التونسيين لإلعداد للمؤتمر الذي أعلن الرئيس التونسي المنصف 
ة األسرى، لقد حاول وفد فتح أن يقدم نفسه كممثل لقضي: "وقال .المرزوقي ترحيبه باستضافة تونس له

وسعى إلقناع الجهات التونسية الرسمية باعتباره الجهة السياسية المعتمدة للحديث عن األسرى، لكن 
الجهات التونسية لها عالقة بجميع األطراف، وهناك توجه لتشكيل لجنة وطنية فلسطينية من مختلف 



  

  

 
 

  

            ٢٣ص                                     ٢٤٧٩:                العدد٢٢/٤/٢٠١٢ األحد :التاريخ

تكون قضية األسرى محل الفصائل لإلشراف على اإلعداد لمؤتمر األسرى الذي ستحتضنه تونس، كي ال 
  .، على حد تعبير المصدر"مناكفات وخالفات بين الفصائل الفلسطينية

  ٢٢/٤/٢٠١٢قدس برس، 
  
   يعانون من تدني االهتمام الرسمي والشعبي بهميةسرائيلفي السجون اإل أسيراً عربياً ٣٥: فروانة .٤٣

لناصر فروانة إن سلطات قال األسير السابق الباحث في شؤون األسرى عبد ا:  فتحي صباح-غزة 
 أسيراً عربياً من األردن ومصر وسورية، يعتبر األسير صدقي المقت ٣٥تحتجز في سجونها "االحتالل 

إضافة إلى عشرات ...  عاماً عميدهم٢٦من هضبة الجوالن السورية المحتلة المعتقل منذ أكثر من 
ئات من األشقاء العرب ُيعتبرون الم"وأضاف فروانة في تصريح أمس أن  ."آخرين من السودان ومصر

 وترفض ١٣٩١في عداد المفقودين، وال ُيعرف إن كانوا اعتقلوا وزج بهم في السجن اإلسرائيلي السري 
إسرائيل اإلقرار بوجودهم لديها، أم أنهم قُتلوا وُدفنت جثامينهم في مقابر األرقام، أم قتلوا وسرقت 

  ."أعضاؤهم وتناثرت بقايا جثامينهم هنا وهناك
 / نيسان٢٢ الذي يصادف "يوم األسير العربي" لـ٣٣ تصريح فروانة لمناسبة الذكرى ، فيودعا فروانة

االهتمام باألسرى العرب القابعين في سجون االحتالل اإلسرائيلي "أبريل من كل عام، األمة العربية إلى 
دتهم بما يحقق الضغط على الصعيد الرسمي والشعبي واإلعالمي، وتسليط الضوء على قضيتهم، ومسان

  ."المتواصل لضمان إطالقهم وعودتهم إلى بيوتهم وأوطانهم وأحبتهم
  ٢٢/٤/٢٠١٢الحياة، لندن، 

  
  "إسرائيل"غير معنيين بالحرب مع : سوري" معارض" اإلسرائيلية عن اإلذاعة .٤٤

نوفل دواليبي أنه أحد قادة المعارضة السورية، نقلت عن " ريشيت بيت"فيما وصفته اإلذاعة اإلسرائيلية 
 . للسالم في المنطقةون سيطمحينقوله إنه في حال سقوط النظام السوري برئاسة بشار األسد فإن السوري
 على سؤال مراسل رداًذلك  و،وفي حديثه مع مراسل اإلذاعة اإلسرائيلية عران زينغر، قال دواليبي

الضمان لذلك "لحالي، قال دواليبي إن اإلذاعة اإلسرائيلية بشأن قيام نظام متطرف في حال سقوط النظام ا
  ".هو الشعب السوري نفسه فهو غير معني بالحرب مع إسرائيل، وبحاجة إلى السالم واالستقرار

  ٢١/٤/٢٠١٢، ٤٨موقع عرب 
  
   فلسطينيةألسر مليون دوالر لتوفير الغذاء ٢٢,٦تقدم الوكالة األمريكية للتنمية الدولية  .٤٥

 عن برنامج ٢١/٤  قال بيان مشترك صادر يوم السبت:و السعود أمل أب،علي صوافطة -رام اهللا 
 للتنمية الدولية األمريكيةأعلنت الوكالة " تلقت رويترز نسخة منه األمريكية العالمي ووكالة التنمية األغذية

 مليون دوالر أمريكي في صورة مواد غذائية ومساعدات نقدية ٢٢,٦اليوم عن تقديم مساهمة جديدة تبلغ 
 المتحدة لصالح الفلسطينيين لألمم العالمي التابع األغذيةع المساعدات الغذائية التي ينفذها برنامج لمشاري

  ."المتضررين في الضفة الغربية وقطاع غزة
  نقدياً مليون دوالر أمريكي وتبرعا١٥ًتتضمن هذه المساهمة مساعدات غذائية قيمتها "ضاف البيان أو

 الفلسطينية التي لألسر العالمي بتوفير الغذاء األغذيةما يسمح لبرنامج  مليون دوالر أمريكي م٧,٦قيمته 
تعاني من نقص الطعام وتزويدها بسلة غذائية تتكون من الحمص ودقيق القمح المدعم والزيت النباتي 
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ي  الغذائي ال يزال يؤثر على حوالاألمن"وقال البيان  ."الغني بالفيتامينات والملح المعالج باليود والسكر
 أنه في إلى من سكان الضفة الغربية وتشير التقديرات %١٧ من السكان في قطاع غزة وحوالي %٤٥

 الغذائي حتى مع المساعدات األمن تعاني أكثر من أسرة من بين كل خمس أسر من انعدام ٢٠١٢عام 
  ." العالمي وغيره من المنظمات الدوليةاألغذيةالغذائية المقدمة من خالل برنامج 

  ٢١/٤/٢٠١٢ رويترز، وكالة
  
  سعى لتشجيع اإلسرائيليين والفلسطينيين على العودة إلى الحوار المباشرن: الخارجية األميركية .٤٦

إن واشنطن " :قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية األميركية فيكتوريا نوالند:  كفاح زبون- رام اهللا
سطينيين على العودة إلى الحوار المباشر تسعى للحفاظ على عملية السالم وتشجيع اإلسرائيليين والفل

كذلك فإن "وأضافت  ."بينهما في أعقاب الرسالة التي بعث بها عباس إلى نتنياهو الثالثاء الماضي
هيل سيزور في األيام القريبة المقبلة دوال ] لمبعوث األميركي لعملية السالم في الشرق األوسط، ديفيدا[

 جهود السلطة الفلسطينية المستمرة في بناء المؤسسات وتشجيع خليجية وسيجري محادثات تبحث أساسا
 إلى دول الخليج، سيزور المملكة األردنية، هيللكن قبل أن ينطلق . "الجميع على تقديم الدعم المالي

بصفتها راعية ما يسمى بالمحادثات االستكشافية التي جرت بين الفلسطينيين واإلسرائيليين في عمان 
إننا نرحب بأي "ولمحت الناطقة األميركية إلى إمكانية استئناف اللقاءات في عمان، قائلة  .بداية هذا العام

  ."األردن يرحب باألطراف في حال قرروا العودة إلى عمان "، وأوضحت أن"محادثات في أي مكان
  ٢٢/٤/٢٠١٢الشرق األوسط، لندن، 

  
  ة مستقلةمرشحو رئاسة فرنسا يؤيدون حق الشعب الفلسطيني في إقامة دول .٤٧

 على تأييد حق ، التي تجري جولتها األولى األحد،أجمع المرشحون لالنتخابات الرئاسية الفرنسية: باريس
 وعلى التنديد بالحصار اإلسرائيلي على قطاع غزة، غير أن ،الشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة

حول مستقبل التعاون العسكري مواقفهم تباينت بشأن فرض عقوبات اقتصادية وتجارية على تل أبيب و
فقد أفادت وثيقة وزعتها منسقية المنظمات غير الحكومية الفرنسية المناصرة لفلسطين بأن الرئيس  .معها

المنتهية واليته نيكوال ساركوزي تعهد، في رد مكتوب على أسئلة أرسلتها المنسقية لكل المشاركين في 
 بأنه ،تطرف مارين لوبين والمرشح المستقل جاك شاميناد باستثناء مرشحة اليمين الم،السباق الرئاسي

والتزم  ."إسرائيل" لنتيجة المفاوضات بين السلطة الفلسطينية وسيؤيد اعتراف فرنسا بفلسطين تتويجاً
الرئيس المرشح لوالية ثانية باإلعالن عن مبادرة سالم فرنسية وأوروبية جديدة لدفع عملية التسوية 

  . في حال فوزه في االقتراع الرئاسي والفلسطينيين قدماً"إسرائيل"السلمية بين 
، وتعهد باتخاذ "دولة فلسطينية قابلة للحياة"أما الزعيم االشتراكي فرانسوا هوالند فقد أكد دعمه لقيام 

  ".مبادرات جديدة لتشجيع عملية تفاوضية تفضي إلى السالم واألمن بين إسرائيل وفلسطين"
 مع  انتخابياًة عن حزب أوروبا البيئة إيفا جولي أن تنظيمها وقع اتفاقاًمن جانبها، أوضحت المرشح

الجمهورية الفرنسية ستعترف بدولة فلسطين وستدافع عن حق إسرائيل "الحزب االشتراكي ينص على أن 
وتطالب جولي، على غرار مرشح جبهة اليسار جان لوك ميالنشون، بفرض قيود  ".في العيش بأمان

راد منتجات المستوطنات اليهودية في األراضي العربية المحتلة ومنع الشركات صارمة على استي
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ويطالب المرشحان بتجميد أو تعليق اتفاق . الفرنسية من تنفيذ مشاريع بتلك المستوطنات أو االستثمار فيها
  . واالتحاد األوروبي"إسرائيل"الشراكة بين 

حظر شامل " بفرض  بوتو فذهب أبعد من ذلك منادياًأما مرشح الحزب الجديد المناهض للرأسمالية فيليب
على المنتجات والخدمات اإلسرائيلية، وعلى رأسها المنتجات والخدمات التي يوجد مصدرها في 

  ".المستوطنات
ويعارض ساركوزي مثل هذا اإلجراء الذي يصفه بالتمييزي، لكنه مع ذلك يرى أنه من المهم أن تحترم 

بما فيها البنود المتعلقة بمنتجات "لشراكة بين وبينها االتحاد األوروبي إسرائيل مقتضيات اتفاق ا
، غير أنه تعهد "إسرائيل" تعليق التعاون العسكري مع كما يرفض ساركوزي أيضاً ".المستوطنات

  مشتركاًاتفاق مستقبلي في هذا المجال لن يتضمن تدريباً"للمنظمات المناصرة للقضية الفلسطينية بأن أي 
.  مستقبال لمراقبة لجنة وزارية"إسرائيل"والتزم ساركوزي بإخضاع صفقات التسلح مع  ". أبيبمع تل

أما بوتو . غير أن جولي وميالنشون يعتبران أن مبيعات األسلحة يجب أن تحظى بموافقة البرلمان
أرتو ، فيما تنادي مرشحة حزب الكفاح الثوري ناتالي "وقف كل تعاون عسكري مع إسرائيل"فيطالب بـ

وقد شجب المرشحون الثمانية  ."إسرائيل"ـبمنع الشركات الفرنسية من بيع األسلحة ل) أقصى اليسار(
  .، على حد تعبير جولي"ظلما ال يغتفر ضد السكان المدنيين"استمرار حصار قطاع غزة الذي يعد 

  ٢١/٤/٢٠١٢نت، .موقع الجزيرة
  
  االستيطان غير قانونيويؤكد أن لها في القدس االتحاد األوروبي يدين طرد عائلة فلسطينية من منز .٤٨

شجبت بعثتا االتحاد األوروبي الدبلوماسيتان في القدس ورام اهللا طرد عائلة النتشة المقدسية من : رام اهللا
منزليهما المتالصقين في بيت حنينا األربعاء الماضي وتسليمهما ليهود متشددين يعتزمون إقامة بؤرة 

ا في بيان مشترك إنهما تبديان قلقاً شديداً إزاء مشروع بناء مستوطنة جديدة وسط وقالت. استيطانية هناك
واستذكرتا فقرة في معاهدة جنيف الرابعة لحماية المدنيين في زمن الحرب تحظر . بلدة فلسطينية تقليدياً

راضي وأكدتا أن االستيطان في األ. على أي دولة احتالل إبعاد أو ترحيل سكان في األراضي المحتلة
  .الفلسطينية المحتلة غير قانوني بموجب القانون الدولي

  ٢٢/٤/٢٠١٢االتحاد، أبو ظبي، 
  
  "الحملة األوروبية للدفاع عن األسرى والمعتقلين الفلسطينيين" في أوروبا من أجل إطالق تحركات .٤٩

 من المنظمات  أعلنت األمانة العامة لمؤتمر فلسطينيي أوروبا عن تشكيلها الئتالف من عدد كبير:لندن
، "الحملة األوروبية للدفاع عن األسرى والمعتقلين الفلسطينيين"غير الحكومية األوروبية، من أجل إطالق 

للتعريف بمظلومية األسرى في "والتي ستضم عشرات الفعاليات التضامنية السياسية والشعبية في أوروبا، 
  ".لألسرى الفلسطينيينسجون االحتالل اإلسرائيلي، وحشد الدعم الرسمي والشعبي 

إضفاء مزيد من الرسمية والتنظيم على فعاليات مناصرة األسرى "وعبر القائمون على الحملة عن نيتهم 
 من مؤتمر جنيف الدولي لألسرى الذي ُعقد في أوروبا  التي تواصلت على مدار األشهر الماضية، بدءاً

 الشبكة األوروبية للدفاع عن األسرى، ومروراً  مارس من العام الماضي الذي نظم برعاية/في شهر آذار
بعشرات ورش العمل والمحاضرات والتظاهرات الداعمة لألسرى، وذلك عبر تدشين الحملة التي تنتظم 

  .فيها عشرات المؤسسات األوروبية المناصرة للشعب الفلسطيني كائتالف موحد
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ستتوسع وفقاً لتطورات " النظر إلى أن الحملة ولفت األمين العام لمؤتمر فلسطينيي أوروبا عادل عبد اهللا
حركة اإلضراب عن الطعام التي يخوضها مئات األسرى في السجون، ومدى تجاوب السلطات 

  ".اإلسرائيلية مع مطالبهم العادلة التي يكفلها لهم القانون
  ٢١/٤/٢٠١٢قدس برس، 

  
  لقطاع الصحيحماس منعت انهيار ا: مركز السياسات الصحية العالمية في واشنطن .٥٠

 الصحية العالمية في واشنطن والتابع لمركز الدراسات الدولية اإلسـتراتيجية فـي             قال مركز السياسات  
الذكرى الخمسين لتأسيسه، إن حماس نجحت بشكل مذهل بمنع انهيار القطاع الصحي عن طريق إعادة               

  .تشكيل وزارة الصحة
القطـاع الـصحي    ( م حول ٢٠١٢في فبراير لعام    وتطرق تقريره السنوي الذي أعده الكاتب حاييم ملكا         

إلى تطور خدمات الرعاية الصحية التابعة لحماس من أصول الحركة إلى           ) الفلسطيني تحت حكم حماس   
دورها الحالي باعتبارها الحكومة المسيطرة على قطاع غزة حيث كانت عملية تطوير قطاع الرعايـة               

ت حماس على التكيف مع احتياجات السياسة العامة        الصحية في غزة جزءا من عملية أوسع نطاقا أجبر        
للحكومة وليس مجرد احتياجات الحركة و التي تحولت من إدارة العشرات من العيادات الطبية الخيرية               
في الضفة والقطاع إلى إدارة ماليين الدوالرات للوزارة مـع أالف المـوظفين ومئـات اآلالف مـن                  

  . المنتفعين
االنقسام الفلسطيني على تطوير القطاع الصحي باإلضـافة إلـى االتجاهـات            وركز التقرير على تأثير     

  .اإلقليمية التي تؤثر على الساحة الفلسطينية و تشكيل نظام الرعاية الصحية في غزة
كما فحص التقرير تداعيات تطبيق سياسة الواليات المتحدة في إدارة حماس الناجحة للخدمات الصحية              

 حماس في اإلشراف على الخدمات الحكومية في قطاع غزة أثبتت قوة تحمـل          مبيناً أن تجربة  ,في غزة   
و سعة حيلة في مواجهة أزمة دائمة مثلت تحدياً لسياسة الواليات المتحدة التي سعت لتحقيق التـوازن                 

  ." مليون دوالر وبين إضعاف حماس وأيديولوجيتها العنيفة ١،٦بين الدعم اإلنساني لقطاع غزة بقيمة 
م ، كانت   ٢٠٠٧تقرير أن البنية التحتية للرعاية الصحية عندما تولت حماس الحكم في غزة عام              وبين ال 

مشيراً أن االنقسام الفلسطيني أدخل القطاع الصحي فـي الـسياسة التـي أدت إلـى                , مرهقة وخطرة   
 انخفاض جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة في غزة عندما دعمت السلطة الفلسطينية فـي رام اهللا               

الحصار اإلسرائيلي المصري على غزة وتالعبت بمساعدات األدوية القادمة إلى غزة و ذلك من أجـل                
لكن حماس نجحت بشكل مذهل بمنـع       :" متابعا,تضييق الخناق على حكومة حماس على أمل أن تسقط          

تطوير انهيار القطاع الصحي عن طريق إعادة تشكيل وزارة الصحة واضعة لنفسها هدفاً طويل المدى ب              
شامل للخدمات الصحية في غزة بثالث مستويات من خالل العيادات التي تركـز علـى التطعيمـات                 
وصحة األم واألمراض المزمنة واألسنان واالستشارات الطبية العامة لألطفال والبالغين والتشخيص، و            

 و اسـتطاعت أن تزيـد   ,كذلك الرعاية الثانوية و اإلحالة و الرعاية الثالثة لألمور المتقدمة والمختصة      
  ".م ٢٠٠٨ سرير في ١٩٠٠م إلى ٢٠٠٦ سرير تقريباً في ١٥٠٠عدد األسرة في المستشفيات من 

سرير باإلضـافة إلـى     ٣٠كما ضاعفت عدد األسرة في وحدات العناية المركزة لتصل إلى           :" وأضاف
ة فـي غـزة     كما شـكلت وزارة الـصح     ,  موظفاً من اإلداريين و الممرضين و األطباء         ٢٥٠٠تعيين  

و عمدت إلى ترشـيد   , المجلس الطبي الفلسطيني و الذي يقوم باإلشراف على التعليم و التدريب الطبي             
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و محاولة منها لتعزيز الشفافية و الحـد        , النفقات من خالل تحديد العالوات و ساعات العمل اإلضافية          
العام في غزة على تقديم     من ازدواجية الحصول على الرواتب ، أرغمت كافة موظفي القطاع الصحي            

  ".إفادة بنكية قبل استالمهم للرواتب
وأكد التقرير أن حماس استمرت بكل مهارة في تطوير الخدمات الصحية و التحسين اإلداري و نجحت                
في تامين الدعم المالي للنظام الصحي لتغطية عملياتها اليومية بدفع الرواتب و توفير األدوية و الوقـود          

مؤكدا على أن التحديات التـي تواجـه القطـاع          ,ية رغم المحاوالت المستمرة لعزلها      و األجهزة الطب  
في تقريرها أنه في شهر يناير من        ) WHO( الصحي مازالت قائمة كما بينت منظمة الصحة العالمية         

في غزة ، و يعـود ذلـك        % ٤٠م بلغ رصيد األدوية األساسية التي رصيدها صفر حوالي          ٢٠١١عام  
فض رام اهللا تسليمها لغزة حيث يمول البنك الدولي ثلثي األدوية للسلطة الفلـسطينية فيمـا                جزئياً إلى ر  

   .تتكفل اللجنة الدولية للصليب األحمر بتوفير غالبية األدوية المتبقية
وبين التقرير أن عملية المصالحة يمكنها أن تحسن خدمات الرعاية الصحية للفلسطينيين من خالل عدم               

لكن سياسة الواليـات المتحـدة      , لتحتية و زيادة التعاون بين قطاع غزة و الضفة الغربية         تسييس البنية ا  
المتمثلة في االعتراف   " اللجنة الرباعية "تعارض المصالحة الفلسطينية طالما حماس ترفض قبول شروط         

لسطينية حيث  ومنظمة التحرير الف  ) إسرائيل(ونبذ العنف و االلتزام باالتفاقات الموقعة بين        ) إسرائيل(بـ
قالت وزيرة الخارجية أنه ال يمكننا دعم أي حكومة تضم حركة حماس ما لم تقر بقبول مبادئ اللجنـة                   

  . الرباعية
وأوضح أن تخفيض التمويل للسلطة الفلسطينية لن يؤثر فقط على الدعم المباشر للميزانية و التـدريب                

تماعية و سيؤدي قطع التمويل عن الـسلطة        األمني، ولكنه سيؤثر على قدرتها في توفير الخدمات االج        
الفلسطينية بالتأكيد إلى تقوية حماس التي لديها أفضل سجل في توفير الخـدمات االجتماعيـة خـارج                 

  .اإلطار الحكومي
الجدير بالذكر أن المركز يضم الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الواليات المتحدة و هي مؤسـسة               

 موظف و شبكة واسعة مـن العلمـاء إلجـراء           ٢٢٠ويعمل بالمركز   غير ربحية ومقرها في واشنطن      
 ١٩٦٢األبحاث وتحليلها وتطوير المبادرات السياسية وما يطرأ من توقعات مـستقبلية و منـذ العـام                 

يكرس جهوده للحفاظ على الصدارة األمريكية و ترأس السناتور األمريكي السابق سام نـون مجلـس                
تأسـس   .٢٠٠٠جون هامري رئيس المركز والمدير التنفيذي فـي          و أصبح    ١٩٩٩أمناء المركز منذ    

 عاما يحاول تطوير حلول عمليـة لتحـديات         ٥٠المركز بواسطة ديفيد أبشير و أدميرال بورك و منذ          
العالم الكبيرة،ويواصل علماء المركز إيجاد رؤية إستراتيجية لمساعدة صانعي القـرار لرسـم معـالم               

  .الطريق
  الصحافة األمريكية

  ٢١/٤/٢٠١٢، سطين أون الينفل
  
  معركة األسرى مع التعتيم .٥١

  حسام كنفاني
األسرى الفلسطينيون يقتربون من اختتام أسبوعهم األول من اإلضراب عن الطعام في معركة أرادوها              

لكن المعركة ال تبدو كما أرادها أصحابها في ظل ما يشبه التعتـيم             . انتفاضة في وجه السجان وتعسفه    
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من بعد يوم اإلعالن عن اإلضراب لم يعد أحد يقرأ فـي وكـاالت              . خبارها وتطوراتها المقصود على أ  
األنباء األجنبية وال في غالبية الصحف العربية متابعة للقضية التي كان من المفترض أن تأخذ الحيـز                 

  .األكبر من االهتمام الفلسطيني
اء بتوجيـه أصـابع االتهـام إلـى     من المقصر في هذا المجال؟ سؤال ال بد أن يطرح، من دون االكتف           

فأن يأتي األمر من هؤالء غير مستغرب، بل ومتوقع في ظل           . وقواتها  ” اإلسرائيلي“سلطات االحتالل   
اإلجراءات التعسفية لقوات االحتالل، وهي سبق أن عمدت إلى مثل هذه الممارسات في حاالت الـشيخ                

إلخباري الذي عمد الفلسطينيون إلى بثـه فـي   خضر عدنان وهناء الشلبي، لكنها لم تفلح بسبب الزخم ا 
فترة إضراب األسيرين عن الطعام، وهو ما دفع اإلعالم الغربي إلى إبداء االهتمام بالقضية، ولو فـي                 

  .وقت متأخر
 أسير عن الطعام، ال في اإلعالم العربي وال         ١٢٠٠اليوم ال نرى مثل هذا الزخم في إضراب أكثر من           

 العكس، يبدو أن االهتمام الذي رافق انطالق اإلضراب سـقط مـع اليـوم               في نظيره الغربي، بل على    
األول، لتدخل القضية في روتين ال يعيشه إال أصحابه وأهاليهم الذين يتابعون منـذ سـنوات بـشغف                  

  .قطرات من أخبار أبنائهم األسرى في سجون قوات االحتالل
 بد أن تكـون علـى صـدر الـصفحات           القضية أكبر من مجرد اهتمام بإطالق اإلضراب، فيومياته ال        

وعناوين الوسائل اإلعالمية في فلسطين وخارجها، هذا في حال أريد لهذا اإلضراب أن يأخـذ المـدى                 
  .الذي تحقق لخضر عدنان وهناء الشلبي

موجود في التعتيم، لكن أين دور وسائل اإلعالم الفلسطينية والعربية التي           ” اإلسرائيلي“ال شك أن الدور     
. بعد” األمعاء الخاوية “ تحرك الحركة األسيرة على محمل الجد بعد، ولم تفلح في إيصال صوت              لم تأخذ 

الوقت لم يفت، والحركة ال تزال في بدايتها وهي مقبلة ال شك على مزيد من التصعيد لكنها بحاجة إلى                   
ن من الممكـن أن     مساندة من الداخل بعيداً عن االنقسام الذي كا       . مساندة قوية إليصال الصوت المؤثّر      

يهدد اإلضراب برمته في ظل الخالفات على األولويات والمواعيد، ودعم من الخارج العربـي الـذي                
  .تشتته االهتمامات، حتى غدت فلسطين وقضيتها في آخر الصف

أال يستحق الشعب الفلسطيني وطليعته المناضلة في سجون االحتالل دعماً واضحاً وواسعاً من سلطته،              
تناسب مع التضحيات التي يقدمها السجناء في معركة التحدي التي يخوضونها ضد الـسجان              ومن أمته ي  

  والجالد والمحتل؟
  ٢٢/٤/٢٠١٢، الخليج، الشارقة

  
  عن زيارة القدس والصالة في األقصى.. مرة أخرى .٥٢

  عريب الرنتاوي
تاهة لـم نكـن   بوجوب زيارة القدس والصالة في المسجد األقصى، في م  ” فتوى الرئيس عباس  “أدخلتنا  

بل لقد وجدنا أنفسنا نحن المنقسمين أصالً، ننقسم من جديـد، حـول جـواز هـذه                 ...بحاجة إليها أبداً  
للتطبيع مع االحتالل اإلسرائيلي، أم شكالً من أشكال        ” طريقاً التفافياً “الزيارات وجدواها، وما إذا كانت      

  .صالشعب الفلسطيني بعامة، والمقدسيين على نحو خا” دعم صمود“
مع العـدو   ” تطبيعاً“هو قال بالطبع أنها ليست      ...مفتي مصر، كان في طليعة من استجاب لنداء الزيارة        

وال أدري  (، وأن الدعوة إليه وصلته من األردن والسلطة وقطـر           )ال أدري إن نطق بهذا الكلمة أم ال؟       (
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والرجـل أدرج   ...).أيضاً، كيف اجتمعت كل هذه األطراف في دعوة واحدة ولماذا كل هـذا الحمـاس              
الفوارة لبيت المقدس وتطلعه الشَغف لكسب الثواب المضاعف للصالة فـي           ” أشواقه“زيارته في سياق    

مسجدها األقصى، حتى أنه صلى الظهر والعصر فيه، ولم يعمد إلى جمع الصالتين طمعاً في الثـواب                 
  .المضاعف

 السياسية والوطنية والدينية الـشيخ      مفتي القدس وإمامها وخطيب مسجدها األقصى وأحد أبرز وجوهها        
القيمـة  “عكرمة صبري، أفتى بعدم جواز مثل هذه الزيارات، وعدها تطبيعاً بيناً مع االحتالل، نافيـاً                

الشعب الفلسطيني، مفضالً عليها، دعوة العرب للوفاء بالتزاماتها التـي          ” دعم صمود “لها في   ” العظيمة
من دون أن يصل أي منهـا       ... باألخص، ومن قبلها وبعدها    ٢٠١٠قطعوها على أنفسهم منذ قمة سرت       
  .إلى بيت المقدس، ولو قرشٌ واحد

اإلمـام  ”كذلك فعلت مشيخة األزهر، التي عقدت اجتماعاً خاصاً بحضور المفتي ووزيـر األوقـاف و              
رأي األزهر ذهب باتجاه عدم جواز مثـل هـذه الزيـارات            ...ولفيف من العلماء والمختصين   ” األكبر
يعية، وانتقاد قيام المفتي بزيارة القدس، ولم يأخذ بتفسيراته وحججه ومبرراته، ال القول بأن الدعوة               التطب

، وال حجـة أن مرافقيـه       ”عدم دمغ جواز سفره بخاتم إسرائيلي     “لم تأته من جهة إسرائيلية، وال ذريعة        
ماً، فالمفتي ال يخلع لقبـه    كل هذه الحجج بدت للمشيخة واهية تما      ...كانوا من الحراس األردنيين للمسجد    

أما حكاية الدعوة وختم الجواز والحـراس األردنيـين،         ...ومكانته حين يدعي أنه يقوم بزيارة شخصية      
فكلنا يعلم أن إسرائيل وحدها هي صاحبة الكلمة الفصل في كل ذلك، وهـي مـن يقـرر أن يخـتم أو          

  .اليختم، وأن تحرس أو ال تحرس، وأن تنمح أو تمنع
مكن القبول بإتمام زيارة من الديار اإلسالمية البعيدة ألولى القبلتين، فيمـا شـيوخ القـدس                ثم، كيف ي  

خـادم  (وخطباء الجمعة في األقصى والشيخ عكرمة صبري، ومن قبلهم جميعاً، الشيخ رائـد صـالح                
أليس مـن   ...، ممنوعون من دخول المدنية والصالة في مسجدها أو الخطابة في مصليها           )الحرم الثالث 

أن نثير االنطباع بتسامح إسرائيل وتساهلها مع رجال الدين الوافدين لمقدساتنا، فيما أهل هـذه               ” البؤس“
المقدسات وشيوخها وسدنتها، ممنوعون من دخولها والتبرك بقداستها، وممارسة أدوارهم التي نـذروا             

  ا؟بل وفيما أهل القدس أنفسهم ممنوعون من الصالة في مسجده..أنفسهم للقيام بها؟
الزيارة، لكنها زيارة سياسية بامتياز، وهذا ما دفع معلقين مصريين للقول           ” تسييس“لن نذهب بعيداً في     

أو اتهام األطراف الداعية،    ...بأن المفتي زار القدس بوصفه موفداً للمجلس العسكري وبقايا نظام مبارك          
حتفاالت الدينية والعلمائية، وهذا أمر     بأنها تلعب بورقة التطبيع من بوابة جانبية، كالزيارة والصالة واال         

إنها زيارة تطبيعية بكل مـا      ...ال يجوز بحال من األحوال، إغفاله أو التقليل من شأنه أو القفز من فوقه             
  .هكذا تُقرأ المسألة......وال أحد يستفيد منها سوى االحتالل واالحتالل فقط...للكلمة من معانٍ

ال يمكن أن تكون بعيدة أبداً، عن استمرار األوهـام          ” الفتوى الرئاسية  “أما فلسطينياً، فالزيارة ومن قبلها    
شـكالً جديـداً    ” مفاوضات الرسـائل المتبادلـة    “، التي تتخذ اآلن من      ”خيار المفاوضات العبثية  “حول  
مع سجّل طويـل ومـؤلم مـن األوهـام          ” الحبل السري “بامتياز، تجزم بأن    ” فتوى سياسية “إنها  ...لها

  .اسرة والعجز عن اجتراح البدائل، لم ينقطع بعدوالرهانات الخ
ندعو السلطة والرئاسة إلى مراجعة موقفها من هذه المسألة الحساسة، فمن أراد أن يذهب في رحـالت                 

فليذهب على نفقته ومسؤوليته السياسية واألخالقية، ومن دون مظلة         ” الورع الديني “تطبيع مغطاة برداء    
أما الحجيج الذي تريده القدس ونريده لألقصى فيتجلـى فـي تجديـد             ...فلسطينية أو غطاء من أي نوع     
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مواسم التظاهر واالنتفاض على بوابات المسجد وأسوار المدينة والحواجز االحتاللية التي تقطع الطرق             
مـع  ” البراء مـن االحـتالل    “نريد حجيجاً باليافظات والحجارة، يشتبك في تظاهرات        ...المفضية إليها 

 ال زيارات برتوكولية بائسة ، تكرس االحتالل وتُجمله، بدل أن تفضحه وتسرع فـي               سلطات االحتالل، 
  .رحيله وجالئه

  ٢٢/٤/٢٠١٢، الدستور، عمان
  
   وخريطة التوقعات"كاديما"صعود موفاز وحزب  .٥٣

  علي بدوان
إلـى  : معنـاه بالعربيـة   (اإلسرائيلي  » كاديما«بعد سبات كاد أن يودي به إلى االحتضار خرج حزب           

من نفق أزماته باتجاه مرحلة ثانية قد تودي به أيضاً نحو سبات جديد وأزمات جديـدة بعـد أن                   ) ماماأل
أظهرت استطالعات الرأي العام األخيرة داخل إسرائيل أن شعبية هـذا الحـزب تواصـل تراجعهـا                 

 لونه السياسي ليصبح من دون لون أو طعم أو رائحـة فـي            » كاديما«وترديها، في وقت فقد فيه حزب       
مجتمع مستورد ويعج بألوان الطيف السياسي، وإن تزاحمت تلك األلوان الحزبية والسياسية وتحـشدت              
خلف مواقف صهيونية عميقة المضمون والمحتوى وإن بانت على السطح فروقات بسيطة بينها لكنهـا               

  .خالفات وتباينات ليست بالجوهرية
بعد حـروب إقـصاء داخليـة بـين         » كاديما«لقد انتهى الفصل األول من المعركة الداخلية في حزب          

قد ظهـر   » كاديما«زعامات ورؤوس هذا الحزب الحديث العهد في الخريطة السياسية، فقد كان حزب             
الذي يمثل أكبر أحـزاب     » الليكود«إلى الوجود قبل نحو سبع سنوات بفعل عملية انشقاقية داخل حزب            

 على خلفيات ليست لهـا عالقـة        ٢٠٠٥رون عام   اليمين العقائدي الصهيوني، قادها الجنرال ارئيل شا      
بالمضمون والمحتوى السياسي بل كانت لها عالقة بمبنى وعناوين تنظيمية تلخـص صـراعات بـين                

  .أجنحة وكتل تتنافس على مواقع الزعامة
لم يضف شيئاً جديداً إلى الخريطة الفكرية األيديولوجيـة والـسياسية داخـل             » كاديما«وعليه، فحزب   

 وفي مناطق المستعمرات المقامـة      ١٩٤٨مجتمع الصهيوني على أرض فلسطين المحتلة عام        مكونات ال 
مـن  ) الحزب األم (» الليكود«، بمقدار ما جاء تنفيساً وخالصاً لحزب        ١٩٦٧فوق األرض المحتلة عام     

مشاكل واستعصاءات وصراعات كُتل بين الرؤوس القيادية الحامية والمتنفذة فيه، كانت قـد اعتملـت               
تعرت على امتداد السنوات التي سبقت حدوث االنشقاق داخله، وكان الجنرال ارئيل شـارون أحـد    واس

أعمدتها ومعه مجموعة من زبدة قدامى المتطرفين في الحزب من أمثال أيهـود اولمـرت والجنـرال                 
تسيبي ليفنـي التـي     ) الموساد(شاؤول موفاز، ومائير شطريت، وعضو جهاز االستخبارات الخارجية         

  .ت في مرحلة تالية إلى موقع رئيسة الحزب ورئيسة الوزراء في الدولة العبريةوصل
وكانت قناة الكنيست قد أجرت استطالعاً عاماً داخل المجتمع اإلسرائيلي، تناول قوة وحضور مجمـل               
األحزاب في الكنيست، وتضمن أيضاً فحص قوة وحضور األحزاب العربية داخل األرض المحتلة عام              

 على انفراد، وليس بصورة جمعية كما جرت العادة في استطالعات الرأي فـي إسـرائيل                ، كالً ١٩٤٨
  .والتي تجريها مراكز األبحاث واستطالعات الرأي المتخصصة

وفوز الجنرال شاؤول موفاز    » كاديما«وقد أظهرت نتائج االستطالع إثر االنتخابات الداخلية في حزب          
هزيمة نكراء، أن شاؤول موفاز ورغم تصريحاته المتكررة بعد         على منافسته تسيبي ليفني، التي منيت ب      
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يتراجع » كاديما«الفوز، ال يشكل في واقع الحال أي خطر على بنيامين نتانياهو، بل إن حضور حزب                
  .بصورة كبيرة لدرجة بات يفقد فيها مكانته كحزب المعارضة األول في إسرائيل

هو الحزب المؤهل   » الليكود«إن المؤشرات تقول إن حزب      وفي القراءة المتمعنة والمتفحصة للنتائج، ف     
لحصد المكان األول في انتخابات مقاعد الكنيست التاسعة عشرة القادمة، فيما يتوقـع لحـزب العمـل                 

  .المحسوب على تيارات اليسار اإلسرائيلي حصد الموقع الثاني
، فسيحقق بنيامين نتانياهو وحزب     فالمعطيات تقول إنه في حال أجريت االنتخابات العامة للكنيست اآلن         

انتصاراً أكيداً، إذ يتوقع أن يصبح هذا الحزب صاحب الكتلة األكبر في الكنيـست القادمـة                » الليكود«
، ويتوقع أن يحـصل فـي االنتخابـات         )»كاديما« مقعداً لحزب    ٢٨ مقعداً مقابل    ٢٧علماً أن له اليوم     (

  .داً مقع٣٢المقبلة بحسب االستطالعات األخيرة على 
أما المكانة الثانية فستكون من نصيب حزب العمل تحت قيادة شـيلي يحيمـوفيتش والتـي تنبـأ لهـا                    
االستطالع بأن تتمكن من قيادة حزب العمل وإعادة استنهاضه إلى الموقع الثاني من حيث عدد مقاعـد                 

  . مقعدا١٦ًالكنيست، ليعود إلى تزعم المعارضة، مع حصوله على 
 مقعداً يتوقع له أن يتراجع فـي        ٢٨الذي يملك اليوم    » كاديما«مذكور، فإن حزب    وبحسب االستطالع ال  

  . مقعداً حاليا٢٨ً مقاعد فقط بدالً من ١٠نتائجه كثيراً، ليفقد ثلثي قوته الحالية، وليحصل على 
إذا تم إجراء انتخابات الكنيست التاسعة عـشرة اآلن أن يتراجـع            » كاديما«وبمعنى أخر، يتوقع لحزب     

الذي يقوده اليهـودي    » إسرائيل بيتنا « الموقع الرابع على الخريطة الحزبية اإلسرائيلية، بعد حزب          إلى
 مقعداً فقـط    ١٤الروسي المتطرف أفيغدور ليبرمان، والذي توقع له االستطالع المذكور الحصول على            

  . مقعداً هي عدد مقاعد الكنيست١٢٠من أصل 
نتائجه التي تتطابق تقريباً مع استطالع آخر جرى قبل شهر، أنه           والجديد في االستطالع المشار إليه، وب     

) عتـسمئوت بالعبريـة   (يتوقع اختفاء كتلة وزير األمن الجنرال إيهود باراك المسماة بكتلة المستقبل أو             
  .وهي كتلة الحزب الصغير الذي أسسه باراك بعد انشقاقه عن حزب العمل قبل عام

اليمينـي  » شاس« مقعداً، أما حزب     ١٤د يقوده يائير لبيد على      كما توقع االستطالع حصول حزب جدي     
التوراتي فيتوقع له أن يحصل على سبعة مقاعد، بينما يتوقع لحزب االتحاد القومي وهو حزب يمينـي                 

  .توراتي أيضاً أن يحصل على ستة مقاعد
ما يتوقع لحركة   اليميني التوراتي أيضاً خمسة مقاعد، في     » يهدوت هتوراة «كما يعطي االستطالع حزب     

البيـت  «بقيادة زهافا غلئون الحصول على خمسة مقاعد، فيمـا سيحـصل حـزب              ) يسار(» ميرتس«
  .على ثالثة مقاعد» اليهودي

) الشيوعي حزب التجمـع والجبهـة     » راكاح«فيها حزب واحد مختلط هو حزب       (أما األحزاب العربية    
 وهي أربعة مقاعد، وهو ما ينطبـق علـى          فيتوقع لها أن تحافظ على حضورها وعلى قوتها البرلمانية        

فـي  ) ثالثة مقاعـد  (مجمل األحزاب العربية كحزب التجمع الوطني الديموقراطي بقيادة جمال زحالقة           
  ).أربعة مقاعد(الكنيست القادمة، وحزب ائتالف القائمة الموحدة 

الفلـسطيني داخـل    األمر المهم في الجانب المتعلق باألحزاب العربية، أن قطاعات من أبناء الـشعب              
 تقاطع تلك االنتخابات، وبعض األحزاب العربية تقاطعها أيضاً كالحركـة           ١٩٤٨المناطق المحتلة عام    

اإلسالمية بقيادة الشيخ رائد صالح، وهو ما يضعف قوة حضور األحـزاب العربيـة المـشاركة فـي        
ض لهـا أن تـشارك بقـوة        فالكتلة العربية لو قي   . االنتخابات ويقلل من حصولها على عدد من المقاعد       
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 مقعداً، وعندها ستصبح الكتلة العربية كتلة برلمانية مقررة تـستطيع           ٢٢موحدة لحصلت على أكثر من      
  .أن تؤثر في ائتالف أي حكومة قادمة في إسرائيل

  ٢٢/٤/٢٠١٢، الحياة، لندن
  

  "صمت النعاج"المشكلة في : ضرب المتظاهر الدنماركي .٥٤
  اليكس فيشمان

قلق رئيس هيئة االركان بني غانتس حتى أكثر من ضـرب المقـدم شـالوم آيزنـر                 ان الشيء الذي أ   
للمتظاهر الدانماركي بعقب بندقيته كان عدم اكتراث البسي البزات العسكرية وال سيما الضباط الـذين               

فال أحد يوقف المقدم وال أحد يتحدث اليه وال أحد يحاول ان ُيهدئه أو ان يجذبـه                 . كانوا في ذلك المكان   
  .انباج

 –ان مشاهدة الفيلم الذي هو أطول تدل على ان الضربة التي تلقاها المتظاهر كانت حادثة واحدة فقـط                   
ولم تكن امـورا    .  من سلسلة حوادث جسمانية شارك فيها آيزنر خالل تلك الحادثة          –قد تكون األخطر    

 بندقيـة فـوق رأس      دراماتية، فقد كانت دفعة هنا وضربة هناك وعمل عنيف في مواجهة فتاة أو رفع             
لكن هذا بدا سليما بالنسبة للجميع من الضباط والجنود ال شيئا ُيكتب عنه الى البيت أو ُيبلـغ                  . متظاهر

  .المسؤولون به
 وجنود االحتياط على نحو عام ال يحـسبون حـسابا   –بل ان جنود االحتياط الذين كانوا حضورا هناك      

وهكـذا  . فلم يبُد لهم االمر شيئا شاذا كما يبدو       .  لم يشكوا  – لقادتهم النظاميين اذا رأوا شيئا شديد الوقع      
علم رئيس هيئة االركان مثل باقي الجيش بالحادثة بعد ان ُرفع الفيلم القصير الذي وثقها الى االنترنت،                 

  .فلوال ذلك الفيلم القصير لربما لم يعلم بها أحد الى اليوم
نود تُبين ماذا يجوز وماذا ال يجوز، وتتحدث عن         اليوم سيصدر عن ضابط تربية رئيس رسالة الى الج        

وسيصبح الفيلم القصير الذي صوره الفوضويون جـزءا        . الضرر االعالمي الذي أصاب دولة اسرائيل     
" صمت النعـاج  "لكن سيصعب على رئيس هيئة االركان ان ُيقوم         . من درس في دورة تخريج الضباط     

  .ا يحدث أمام أعينهم مرفوض وغير سليمبكل اولئك الضباط الذين رأوا ولم يدركوا ان م
  عشرات الملفات في النيابة العامة

، في االنتفاضة االولى، حوكم المقدم يهودا مئير محاكمة عسكرية خاصة وهو الـذي أمـر                ١٩٨٨في  
وُحمل الفلسطينيون الذين احتجزوا بحـسب      . حينما كان حاكما لنابلس بضرب عشرين مشاغبا فلسطينيا       

المظلية، ضربوهم بالنعـال    " هناحل"في حافلة على أيدي ضباط وجنود من كتيبة         " شباكال"قوائم أعدها   
  .وكان فريق منهم مقيدين وفريق آخر معصوبي العيون. عقوبة وردعا

وآنذاك ايضا لم يشُك ولم يحتج أحـد مـن الجنـود أو             . آنذاك ايضا كشفت وسائل االعالم عن القصة      
يس آنذاك ان يغلق القضية كما كانت العادة في تلك االيام بـأن             وأراد المراقب العسكري الرئ   . الضباط

بيـد ان   . يحاكم الضابط محاكمة تأديبية، وأن يتم االتفاق معه على ان ُيسرح من الجيش طوعا، ال غير               
القضية ُرفعت الى محكمة العدل العليا أمام القاضي موشيه بايسكي الراحل الذي كان من الناجين مـن                 

  .المحرقة
لدفاع العام الذي دافع عن الجيش ان الضابط عمل في وضع غـامض بـأمر عـسكري غيـر              وزعم ا 
ما هو الغامض في حقيقة     : لكن القاضي بايسكي مع كل الشحنة الشخصية التي حملها معه سأل          . واضح
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ان ُينقل ناس مقيدون في حافلة ثم يتم الوقوف في مكان بعيـد وُينزلـونهم فـي جماعـات صـغيرة                     
رون أيديهم وأرجلهم؟ وفي آخر االمر حوكم الضابط في محكمة عـسكرية خاصـة              ويضربونهم ويكس 

  .وخفضت رتبته العسكرية الى ضابط صف وأنهى خدمته في الجيش االسرائيلي
لكـن  . ان حالة المقدم آيزنر بعيدة عن حالة يهودا مئير كالبعد ما بين االنتفاضة االولى وأيامنـا نحـن      

  .نفسهااالثنتين تنتميان الى العائلة 
في السنتين االخيرتين بحثت النيابة العامة العسكرية نحوا من عشرين قضية لضرب معتقلين فلسطينيين              
بينهم من نُقلوا الى معتقالت وتلقوا ضربات في الطريق أو ُضربوا حينما كانوا ينتظرون المحاكمة في                

الت جرح أو موت وقعـت      وبحثت النيابة العامة زيادة على ذلك بضع عشرات من حا         . خيمة الحراسة 
  .في اثناء استعمال وسائل لتفريق مظاهرات

ان عدد الحاالت في ظاهر االمر ليس كبيرا اذا ما قيس باالحتكاك المكثف اليومي للجيش االسـرائيلي                 
 التي ظهرت بواسطة عدسات تصوير      –وبسبب هذا خاصة فان حكاية آيزنر       . مع سكان مدنيين ُمعادين   

فلربما في الحقيقة نمنا شيئا ما واستغرقنا في نوع من الرضى عن الـذات،              :  هي ضوء احمر   –اجنبية  
  .وربما تحدث في الميدان امور خطيرة بايقاع لم يعد يؤثر في أحد وال يجعله يقدم تقريرا عنها

فقد كنا آنذاك ايضا أسرى تصور ان الفلسطينيين راضـون          . ١٩٨٨تنبعث عن هذا كرائحة ما كان في        
وآنذاك ولمن نسي، . تي تعاملهم بها االدارة العسكرية وعن الجنود الذين يالقونهم كل يوم        عن المعاملة ال  

  .كانت حادثة طرق قاتلة واحدة كافية النفجار كل االحباط الذي كان يغلي تحت السطح
هذا الى جانب عشرات الملفات الجنائية التي فُتحت في السنين االخيرة على عسكريين استعملوا العنف               

وحادثة المقدم في الغور شـاذة      .  حاجة على الفلسطينيين، تناولت جنودا ونقباء أو ضباطا صغارا         لغير
ألنه شارك فيها ضابط رفيع برتبة مقدم هو نائب قائد لواء ميداني، كان يجب ان يكون االحتكاك مـع                   

ـ                ى اسـتعمال   سكان مدنيين في المنطقة التي أوكل أمرها اليه أمرا معتادا، وستضطر قيادة المركـز ال
  .مجسات أكثر لمحاولة العثور على حلقات ضعيفة اخرى

  نقض األمر العسكري وإهانة السالح
فاذا كان يمكن في عهد يهودا مئير الحديث عن غموض وعن           . ان األوامر العسكرية اليوم واضحة جدا     

 وكل من يحـاول ان      .مفاجأة، فان المواد اليوم في سفر القوانين المتعلقة باستعمال القوة حادة وواضحة           
يزعم ان آيزنر تصرف بصورة معقولة يتجاهل عددا من أوامر اطالق النار في الجـيش االسـرائيلي                 

  .تشتمل على تفسيرات واضحة ومفسرة تتعلق باالحتكاك مع سكان مدنيين في مستويات عنف مختلفة
 تم اعالن منطقـة     وحتى لو . ال يوجد في أي مكان مرحلة يجوز فيها تفريق مظاهرة بواسطة الضرب           

عسكرية مغلقة، وحتى لو تم تعريف المظاهرة بأنها تجمع غير قانوني جاء ليشوش على النظام العـام،                 
وحتى لو حدث خوف معقول من ان يريد متظاهرون اغالق شارع مركزي، فال يوجد أي إذن لضرب                 

  .مدنيين غير مسلحين
ويجـب ان يكـون     .  عن الـنفس فقـط     يستطيع قائد ان يصدر أمرا عسكريا بضرب شخص ما للدفاع         

ويمكن استعمال وسائل لتفريق المظاهرات كالماء والغـاز المـسيل          . استعمال القوة آنذاك ايضا معقوال    
للدموع وما أشبه، بحسب تقدير القائد، ويمكن حمل متظاهر من المكان بل يمكن حتى دفعـه، لكـن ال                   

 لكن هذا هو األمر العسكري، وكل سلوك        وقد ال يكون هذا منطقيا في نظر شخص ما،        . يجوز الضرب 
  .آخر هو اخالل بأمر عسكري وإخالل بمعيار السلوك االخالقي للجيش
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ال يستطيع المقدم آيزنر ان يزعم انه كان يدافع عن نفسه ألنه حينما ضرب المتظاهر الدانماركي على                 
ربما أثار الشاب غضبه    . ابطوجهه ببندقيته لم تكن بينهما أية مناوشة ولم يكن يوجد ضماد على يد الض             

  .لكنه لم يهاجمه
قبل شهر فقط جرت تطرية كل هذه األوامر العسكرية قُبيل أحداث يوم االرض، وتم التـدرب عليهـا                  

. ويجوز لنا ان نفترض أنهم في قيادة لواء الغور تناولوا هذه التطرية بجدية            . ايضا في عدد من االماكن    
 قُبيل يوم االرض ووجد أنـه أهـل لتنفيـذ مهمـات تفريـق               وقد جرى ايضا في اللواء تفتيش شامل      

وفي توجيهات للصحفيين أجراها مسؤولون كبار من قيادة المركز آنذاك تمدحوا بالتدريبات            . مظاهرات
وكانت قيادة المركز آنذاك شديدة الفخر بحقيقة أنها تعلم بالضبط كيف تواجه في أقل قدر               . التي أجروها 

  .تظاهرين كثير يقعدون على الشارع وال يتحركونمن المصابين وضع وجود م
لكن نائب قائد لواء الغور برهن في االسبوع الماضي لقادته في قيادة المركز على أنهم يبلبلون الـذهن                  
بنظريات غير ذات موضوع، والدليل على ذلك انه قعد على الشارع في نهاية االسبوع بضع عـشرات                 

  .ين للجميع كيف يجب تفريقهم حقامن المتظاهرين ال مئات وال آالف وب
والجيش يحاول ان ُيربي الجنود طوال السنين على ان         . وأخطر من ذلك ان البندقية حلت محل الهراوة       

  .البندقية أداة للدفاع عن النفس وأن استعمال البندقية كالهراوة، لغير الدفاع عن النفس إهانة للسالح
  سلسلة إخفاقات

وأوصى رئيس هيئة االركان ايضا بمقدار      .  قائد منطقة المركز نتسان ألون     أجرى مساءلة المقدم آيزنر   
وتبين ان آيزنر أتم مناوبة باعتباره قائدا مناوبا في اللواء منذ يوم االربعـاء الماضـي ونـام                  . العقوبة

ء وهكذا جا . وفي يوم الخميس قبل الحادثة بيوم استُدعي ليال بسبب إنذار على الجدار           . ساعات قليلة جدا  
  .الى الحادثة في يوم الجمعة متعبا جدا، وهذا كل ما يمكن ان ُيقال على التقريب في الدفاع عنه

بدأ ذلك بتحليل غير صحيح للمعلومة عـن رحلـة الـدراجات            . من هنا فصاعدا بدأت سلسلة اخفاقات     
صغر من المطلوب   وجاء نائب قائد اللواء الى الميدان مع قوة أ        . الهوائية وباخفاقات في فهم سعة الحادثة     

  .ومع معدات غير كافية لتفريق مظاهرات، وكل ذلك برغم ان اللواء متعود على أحداث من هذا النوع
كان آيزنر وممثل قيادة التنسيق واالرتباط التابعة لالدارة المدنية في المنطقة مع شعور بأنـه سـيكون                 

مرت المفاوضة نحـوا مـن سـاعة        واست. ممكنا التوصل الى مصالحة مع المتظاهرين وانهاء الحادثة       
  .وعرضوا على المتظاهرين ان يمروا من طريق اخرى لكنهم تحرشوا وقدموا االوروبيين أمامهم

وهنا فقد آيزنر سيطرته على نفسه وبدأت سلسلة اخفاقات اخالقية لم ُيردها الجـيش وال يـستطيع وال                  
ن اغتفار االهمال بقدر ما أما االخفاق       يمكن اغتفار استعمال تقدير مخطوء بل يمك      . يجوز له ان يغفرها   

  .االخالقي فال يمكن اغتفاره، فالجيش ال يستطيع ان يسمح لنفسه بارسال رسائل مشوهة
وفوق ذلك لم يثر البالغ الذي أدلى به المقدم آيزنر في الغد الى قيادة المركز أي شـعور هنـاك بـأن                      

يجـب  . ن مصلحته ايضا، وليس هو الوحيد     وهذا البالغ غير الصادق ليس م     . الحديث عن حادثة شاذة   
على تنسيق العمليات في المناطق ان يفحص عن التقرير الذي نقله ممثل االدارة المدنية فـي المنطقـة                  

  .ألنه يتبين أنه لم يمتاز بفهم المقروء
فقد أراد غانتس من جهـة      . تحير رئيس هيئة االركان بني غانتس في شأن العقوبة التي سيتلقاها آيزنر           

ولم يشأ من جهة اخرى ان يرسل رسالة ضعف ألنه ال يجوز ان             . ان يرفع علما احمر كي يروا وُيروا      
. تُفسر العقوبة التي ستُفرض على آيزنر عند الفلسطينيين بأنها إذن باالخالل بالنظام واغالق الـشوارع              
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رية تتعلـق بابعـاد     وال يجوز من جهة ثالثة ان تؤثر العقوبة في تصميم الجنود على تنفيذ أوامر عسك              
  .مشاغبين

سنأتي الى الميـدان فـي      : "انه اذا كان يوجد شيء ال تحبه القيادة العسكرية كثيرا فهو اقوال جنود مثل             
اولئك هناك  "أو  " ماذا يريدون؟ أضباطا غير مبادرين؟ أرأسا صغيرا؟      "أو  " المرة القادمة مسلحين بمحامٍ   

  ".في األعلى ال يدعموننا
يعبر عن امتعـاض ويعلـن بـأن        ) ال عن الجيش  (يئة االركان ضابطا عن عمله      حينما يعزل رئيس ه   

وبالمناسبة نقول ان غـانتس     . الضابط فشل فشال قياديا وقيميا لكنه يمنحه في الوقت نفسه فرصة اخرى           
) احتياط(ففي اثناء واليته لرئاسة االركان ُسرح من الخدمة المقدم          . ال يتميز بالعزل أو العقاب الساحق     

جنديا في قرية بـودرس فـي       " فقد"ي اتُهم بالسرقة وقائد الكتيبة الذي لم يكن صادقا في قوله حينما             الذ
  .المناطق فُعزل عن عمله لكنه ما يزال يخدم في الجيش

وجاءت العقوبة لتقول   . بعد مساءلة عوقب آيزنر بالعزل عن عمله وعدم شغل منصب قيادي مدة سنتين            
والعقوبة القيادية التي صدرت عن رئيس هيئة االركان هي فـي           . لجنودإنك ال تستحق ان تكون قدوة ل      

والحديث في نظر اآلخرين عن عقوبة متناسبة في أحسن الحاالت، وعقوبة سـالمة             . نظره شديدة جدا  
  .سياسية في الحالة الثانية

نشأت على هامش القضية صورة قبيحة وخطيرة واجه فيها آيزنر وقام مـن ورائـه معـسكران مـن       
فقد قام في المعسكر االول ضباط كبار من الصهيونية المتدينة مثـل الحاخـام              . مؤيدين والمعارضين ال

العسكري الرئيس السابق العميد افيحاي روندسكي والعقيد هغار، ودافعوا عن آيزنـر بـدعوى أنهـم                
ا هاجموه وجعلوه ضحية؛ وقام في المعسكر الثاني ضباط كبار سابقون مثل عمـرام متـسناع ونـددو                

  .بالمقدم
 في حين ال ُيتحدث هنا عن حادثة سياسية بل عـن حادثـة              –يدل الهبوب اآللي للمعسكرين السياسيين      

 يدل على مبلغ تغلغل االختالف السياسي داخل الجـيش وال سـيما جـيش          –قيمية وعسكرية واخالقية    
ري زمن االزمـات    وهذا االختالف السياسي قد ُيعرض للخطر أعز شيء على التنظيم العسك          . االحتياط

  .وهو وحدة الهدف
أوجبت هذه الظاهرة على رئيس هيئة االركان ان يعمل سريعا لصد استمرار االختالفات الكالمية بـين                

وان أحد الدروس التي يجب عليه ان يأخذها معه من هذه الحادثة هو محاولة ان ُيبين فـي            . المعسكرين
وأن محـاوالت   . االختالف داخل الجـيش ال يطـاق      المؤتمرات واللقاءات مع ضباط االحتياط ان هذا        

االعتراض على تقدير رئيس هيئة االركان االخالقي، اعتمادا على تصور عام سياسي، غير وارد فـي                
  .الحسبان

  مع كاميرات مسلولة
ان رد رئيس هيئة االركان السريع ال يعفي آيزنر من احتمال المحاكمة أمام محكمة عـسكرية خاصـة    

وفي موازاة قرار رئيس هيئة االركان، يجري تحقيق للشرطة العـسكرية الـسرية      . اتتبحث في الجناي  
هل كان هناك هجوم أم ضربة ال تسويغ لها واسـتعمال           : التي تبحث في الجوانب الجنائية للحادثة وهي      

غير عادي للقوة مع تسبيب ضرر جسمي، وهذه جنايات شديدة يجب أال ينتظر المراقـب العـسكري                 
  . لعالجهاالرئيس شكوى
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في تقدير المختصين سيمتد تحقيق الشرطة العسكرية شهرا وتُنقل استنتاجاتها الى النيابة العامة من اجل               
 أو  –واذا وجد ان هذه الحادثة تستحق محاكمة جنائية فقد يعاقب آيزنر مرة ثانية              . البحث واصدار قرار  

  .قاها من رئيس هيئة االركان من غير أية صلة بالعقوبة القيادية التي تل–قد تتم تبرئته 
فمنذ سـنين   . وهناك درس آخر يجب على الجيش استخالصه من هذه الحادثة وهو زيادة مقدار التوثيق             

فهناك محاربون يرسلون من وحـداتهم الـى        : في الوحدات الميدانية  " موثِّق"يوجد في الجيش تخصص     
دورة تعليمية يتعلمون فيها استعمال     وحدة متحدث الجيش االسرائيلي ويمضون هناك اسبوعين يتعلمون         

كاميرات الفيديو ويتعلمون بث الصور الى متحدث الجيش االسرائيلي وُيلّمون إلمامـا قلـيال بمفـاهيم                
  .أساسية من فهم االعالم وُيرسلون الى كتائب وألوية وفرق

نسبة الـيهم مهنـة     والتوثيق بال . يوجد اليوم تسعون موثِّقا من هؤالء كلهم أو أكثرهم محاربون عاديون          
وتوجد ضمن وحدة انتاج االفالم التابعة لمتحدث الجيش االسرائيلي وحدة متخصصة مكونة من             . ثانوية
 شخصا هي وحدة قطرية تعزز قدرة الجيش على التوثيق من اجـل أهـداف توثيقيـة عملياتيـة                   ١٢

  .واستخالص دروس ومن اجل توثيق تاريخي ولضرورات اعالمية ودعائية
لعمليات البصرية في وحدة متحدث الجيش االسرائيلي ُيجمعون ايضا تصاوير وصورا تأتي            في غرفة ا  

. من مواقع عملياتية وصور جوية أو صور تأتي من نظام التجميع الحربي فـي الجـيش االسـرائيلي                 
نبية ويتمتع جزء ال يستهان به من وسائل االعالم االسرائيلية واالج         . وتُستعمل المادة في األساس للدعاية    

بغرفة العمليات البصرية التي تواجه في الوقت المناسب صورا من تلـك الحـوادث تنـشرها جهـات         
  .معادية

يوجد في الميدان ما ال يحصى من حوادث االمن الجاري يمكن ان تصبح كـل واحـدة منهـا حادثـة                    
يق أحـداث ال    وال يستطيع الجيش ان يوثق كل حادثة، ومن المؤكد انه ال يستطيع توث            . اعالمية مشكلة 
لكن يجوز لنا ان نفترض ان واحدا من الدروس البارزة التي سيستخلصها الجيش من              . يخطط لها سلفا  

هذه الحادثة هو ان تُقام في ميادين اشكالية مرشحة لالضطرابات فرق توثيق مع استعداد دائـم ال مـن                
 فـي جنـود وضـباط قـد         وقد يكون لحضور الكاميرا تأثير ُمسكّن ايضا      . اجل ردع المتظاهرين فقط   
  .يخرجون عن أطوارهم

  ٢٠/٤/٢٠١٢، "يديعوت أحرونوت"
 ٢١/٤/٢٠١٢، األيام، رام اهللا
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  :كاريكاتير .٥٥
  

  
  ٢١/٤/٢٠١٢موقع فلسطين أون الين، 


