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 ر سياساتو: أي ىجوم من سيناء أو  زة تتحمل مسؤوليتو حماس وىي عنواننا لمرد  يغي   االحتاللجيش  2

أف وزير األمف اإلسرائيمي إيهود باراؾ، عقد بعد ظهػر يػـو الخمػيس،  ػي  2/4/1021، 48موقع عرب ذكر 
تػؿ أبيػب، جمسػة تقيػيـ لموعػر مػر رئػيس أركػاف أعقاب إطالؽ صواريخ "غراد" مف سيناء باتجػا  إيػالت،  ػي 

الجػيش بنػي غنػتس، وةػادة األجػزة ااسػتخبارية واألمنيػة. ونقػؿ عػف بػاراؾ ةولػا إف الوعػر األمنػي  ػي سػيناء 
يمػػـز إسػػرائيؿ بنػػوع  خػػر مػػف المواجهػػة. وةػػاؿ بػػاراؾ إف الحػػديث عػػف أمػػر خطيػػر تجػػري دراسػػتا، وأنػػا سػػيتـ 

 التعرض لمف ةاـ بإطالؽ الصاروخ.
مػػػف القػػػدس المحتمػػػة، أف رئػػػيس أركػػػاف جػػػيش ااحػػػتالؿ بنػػػي  2/4/1021وكالـــة ســـما اإلخباريـــة، وأعػػػا ت 

غػػانتس، أعمػػف مسػػاء اليػػـو اف اسػػرائيؿ ةػػررت ت ييػػر سياسػػتها مػػف ااف  صػػاعدا بحيػػث اف "اي هجػػـو ي ػػف 
المسػوولة عػف  عمى جنوب الدولة العبرية سواءا مف غزة او سيناء  اف حماس هي العنواف لمػرد وسػتكوف هػي

". واعػػاؼ اف اي هجػػـو مػػف لبنػػاف  ػػاف حػػزب اد هػػو العنػػواف لمػػرد واي هجػػـو  ػػي الخػػارج  ػػاف  هػػذا الهجػػـو
 طهراف ستتحمؿ المسوولية.

وةػػػاؿ "نعػػػرؼ مػػػف يقػػػؼ وراء الهجػػػـو ااخيػػػر عمػػػى ايػػػالت جنػػػوب الدولػػػة العبريػػػة "معػػػيفا اف مػػػف وصػػػقهـ 
 او لبناف سيواجهوف ردا ةويا مف جيش لا ةوة كبيرة . بػ"اارهابييف"سواء انطمقوا مف غزة او سيناء
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واعاؼ اف تؿ ابيب تعرؼ مصدر الهجمات عمى ااسرائيمييف او اليهود  ػي نيػودلهي او تولػوز موعػحا اف 
 مف اجهزة اامف ستجد المسووليف عف اطالؽ الصواريخ وتنظيـ الهجمات وتعاةبهـ ويجب اف يد عوا الثمف.

 
 بـ"إسرائيل"مسمطة أو سحب االعتراف ل حل  .. وال حكومة فياض : تعديل قريب عمىعباس 1

ةاؿ الرئيس محمود عباس إننا نمر  ي أزمة مالية حقيقية، لكننا سند ر الرواتب هذا ال هر،  :و ا -راـ اد 
 بصعوبة بال ة.

ؿ ، أنا لو لدينا حرية واستقال"عالمك وؼ"وأعاؼ، خالؿ مقابمة مر تمفزيوف  مسطيف، عمف برنامج 
 سنكتفي بالزارعة والسياحة وسنصبح أ عؿ بمد  ي العالـ، وسنكتفي بعقوؿ أبنائنا،  نحف بمد غير منتج، وا 
زلنا نعتمد عمى المساعدات التي هي مزاجية،  إذا انتهينا مف الوعر السياسي  األمور ستصبح أ عؿ 

لى أف نصؿ إلى هذا هناؾ عنؾ وصعوبة.  بكثير، وا 
عديؿ عمى الحكومة الحالية سيكوف خالؿ  ترة ةصيرة جدا، وأف هذا األمر كاف منذ وةاؿ إف هناؾ بعض الت

  ترة وكاف يوجؿ مف أجؿ المصالحة، ولكف لـ يعد هناؾ مجاا لمتأخير.
و يما يتعمؽ بالعممية السممية، ةاؿ إف الخيارات الفمسطينية كمها مطروحة، باستثناء حؿ السمطة الوطنية أو 

 ."إننا ا نطمب عزؿ إسرائيؿ، بؿ عزؿ سياستها ااستيطانية"ئيؿ، معيفا سحب ااعتراؼ بإسرا
وأعاؼ أف الرسالة التي ستوجهها القيادة إلى رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنياهو جاءت نتيجة انسداد 
 األ ؽ السياسي وعدـ نجاح المفاوعات، م يرا إلى أف الرسالة ستتعمف  رحا لما وصمت إليا المسيرة

 السممية منذ بدايتها وحتى اآلف.
وأعاؼ أف كؿ الخيارات ستعر أماـ القيادة وهي التي ستقرر الخيارات المقبمة، ألننا لف نبقى متفرجيف 
، موكدا أف خيار حؿ السمطة الوطنية، أو سحب  وليس هناؾ مجاا لالنتظار،  األرض تبمر يوما بعد يـو

 ."إلى اليـو ليس خيارنا هذا"يهما مف ةبؿ القيادة، وةاؿ ااعتراؼ بدولة إسرائيؿ لـ يتـ الحديث  
وةاؿ نحف  ي وعر محبط جدا،  ااستيطاف تصاعدت وتيرتا وأصبح هناؾ تكثيؼ لا  ي كا ة األرض 

 الفمسطينية، وخاصة  ي مدينة القدس، واآلف أصبح ب كؿ  رس جدا.
 يرا إلى أف و دا  مسطينيا يعـ رئيس وحوؿ المقاء مر نتنياهو، أكد أف هذا األمر غير مطروح اآلف، م

الوزراء سالـ  ياض، وععو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، وأميف سر المجنة التنفيذية 
 الرسالة إلى رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنياهو. فلمنظمة التحرير ياسر عبد ربا، سينقمو 

لتدخؿ ولـ يتوةؼ ااستيطاف، والمجنة الرباعية تكتفي بإصدار بياف وأعاؼ، لقد طالبنا الجانب األميركي با
يدعو الطر يف إلى العودة لممفاوعات، حتى المواطف العادي لـ يعد يرى إمكانية تطبيؽ حؿ الدولتيف جراء 

 .تكثيؼ ااستيطاف  ي األرض الفمسطينية
عتراؼ المتبادؿ بيف منظمة التحرير وبخصوص يهودية الدولة، ةاؿ إف هذ  القعية لـ يأت ذكرها خالؿ اا

سرائيؿ ولـ يذكرها الجانب اإلسرائيمي إا ةبؿ عاميف،  مماذا ذلؾ، ولماذا لـ يطمبوا مف األردف مثال  وا 
 ااعتراؼ بهذ  القعية  ي اتفاةية السالـ المبرمة بيف الجانبيف.

مستعدوف لمحوار لكف إذا لـ تأت بأي وةاؿ، بعد تسميـ الرسالة لنتنياهو إذا كاف هناؾ جوابا إيجابيا  نحف 
 ثمرة و عرنا بعدـ وجود أمؿ  عندها كؿ خياراتنا مفتوحة ولف نستثني خيارا واحدا.

 وأوعح أف القيادة تسعى لعزؿ سياسة إسرائيؿ ااستيطانية وليس لعزؿ إسرائيؿ بالمحا ؿ الدولية.
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مف ال هر الجاري  ي  ية ستمتقي  ي الػو يما يتعمؽ باجتماع المجنة الرباعية، ةاؿ إف المجنة الرباع
وا نطف، ونحف تكممنا مر مندوبي روسيا وأميركا واألمـ المتحدة وااتحاد األوروبي ووععناهـ  ي صورة 
ننا لف نقبؿ بدعوة  عفاعة مف المجنة الرباعية لدعوة الطر يف دوف التطرؽ إلى الم كمة التي  خيارتنا وا 

 تعاني منها عممية السالـ.
ؿ الموةؼ األميركي، أكد أنا بالتأكيد غير منصؼ،  عممية السالـ تحتج إلى حكـ عدؿ،  إذا كنت تريد وحو 

الوصوؿ إلى حؿ يجب أف تطمب مف الطر يف عدـ القياـ بخطوات استفزازية، وهذ  ةعايا متفؽ عميها 
حادي  مماذا ا وليست  روطا مسبقة،  أنت تطمب مني عدـ الذهاب إلى مجمس األمف بدعوى أنا إجراء أ

 تطمب منا وةؼ ااستيطاف  ي األرض الفمسطينية مف أجؿ العودة لممفاوعات؟.
وةاؿ إف عمير العالـ أحيانا يكوف ميتا،  أربعة مساجد حرةت  ي العفة ال ربية مف ةبؿ المستوطنيف ولـ 

 يتحرؾ أحد.
رؼ بدولة  مسطيف عمى حدود عاـ دولة تعت وأعاؼ أف العاـ كما معنا، دوؿ العاـ منفردة معنا،  هناؾ 

إعا ة إلى أنا يوجد لدينا تمثيؿ دبموماسي  ي بقية دوؿ العالـ، حتى  ي أميركا ‘ وعاصمتها القدس 
 يوجد لدينا تمثيؿ دبموماسي وعمـ مر وع، لذلؾ نقوؿ إننا نريد العدؿ مرة واحدة.

قدت  هذا  يء جيد، وهي رسالة أخوية وحوؿ القمة العربية التي عقدت  ي ب داد، ةاؿ إف كوف القمة ع
لمعراؽ مفادها أف الدوؿ العربية بمجممها تذهب لمعراؽ لتحعر هذ  القمة ولمعالـ أنا لدينا ةمة سنحعرها 

 ب ض النظر عف التمثيؿ.
وأعاؼ أف القمة مف حيث ال كؿ نجحت، ومف حيث القرارات نجحت أكثر،  كؿ القرارات التي تتعمؽ 

 عتمدة ولكف المهـ تنفيذها، جزئيا أو كميا.بفمسطيف موجودة وم
وحوؿ المصالحة الوطنية، ةاؿ إنا جرى ااتفاؽ بالدوحة عمى أف أكوف رئيس الوزراء، بطمب مف بعض 

 إخواننا، وخالد م عؿ ةاؿ لي ' لقد تمنيت عميؾ ذلؾ منذ زمف'، وأنا ةبمت ذلؾ حال لمم كمة.
حكومة، وأنها موةتة وانتقالية وليست دائمة ومف المستقميف وأعاؼ لقد  رحت بالعبط ماذا نريد مف هذ  ال

مكانية إعادة بناء غزة نتيجة لموتمر  ـر ال يخ، وحتى ت كؿ  والتكنوةراط، وهد ها إجراء اانتخابات وا 
الحكومة أمامها عقبات، وهي تجديد سجؿ اانتخابات  ي غزة، والثانية القدس التي بدونها ا يمكف إجراء 

وهذ  اتركوها لي، واألمر الثالث وأتمنى أف نتفؽ عميا، وهو اانسجاـ بيف ةانوف المنظمة، وبيف  اانتخابات
 ةانوف السمطة بما يتعمؽ باانتخابات.

، متسائال كيؼ سنحدد موعد اانتخابات؟،  وأعاؼ أف لجنة اانتخابات  ي غزة لـ تبدأ عممها إلى اليـو
الحكومة ولماذا لـ يقـ بت كيؿ الحكومة، وهذا األمر يحتاج إلى واآلف يقولوف إف عمى أبو مازف أف ي كؿ 

خطوات لتصؿ إلى النتيجة،  إذا لـ تقـ بعمؿ اانتخابات لف تصؿ إلى ت كيؿ الحكومة، م يرا إلى حديثا 
 وتفاهما مر رئيس المكتب السياسي لحماس خالد م عؿ، وليس لي عالةة بما يقولا اآلخروف.

القدس مف ةبؿ القرعاوي، ةاؿ بال  ؾ الفتوى بالتحريـ تساعد اإلسرائيمييف عمى وحوؿ  توى تحريـ زيارة 
المنر، أي أف الطر يف اتفقا عمى عدـ زيارة القدس وعدـ التواصؿ معها، وال يخ القرعاوي ليس جاهال وهو 

 تعالى، ألنا رجؿ ديف كبير ومهـ، ولكنا أحيانا يخمط الحابؿ بالنابؿ، والتحريـ  ي اإلسالـ ا يجوز إا د
األصؿ  ي األ ياء اإلباحة، أيف حرمت زيارة القدس، حتى عمى القياس لـ يتـ التحريـ، الرسوؿ عميا 

 الصالة والسالـ كاف يطوؼ بالكعبة و يها أصناـ وهي تحت حكـ الم ركيف.
 //وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية )وفا(، 
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 قطاع وندعو الدول العربية لتنفيذ قرارات القمة بالدعممدرسة جديدة في ال 24فياض: سنبني  6

مدرسة جديدة  ي  سالـ  ياض رئيس الوزراء أف وزارة التربية والتعميـ بصدد إن اء  د.نابمس: أعمف 
ةطاع غزة ةريبًا، "بما ي كؿ بدايًة مهمًة لمسمطة الوطنية لمتعويض عف النقص الكبير جدًا  ي هذا المجاؿ 

  ي القطاع".
أكد أف "السمطة الوطنية تعاعؼ جهودها عمى المستوييف الرسمي واألهمي لزيادة الوعي الدولي إزاء و 

احتياجات ودعـ صمود  عبنا  ي المناطؽ المسماة )ج(". و دد عمى ر ض محاوات إسرائيؿ التعامؿ مر 
 هذ  المنطقة وكأنها مناطؽ متنازع عميها.
لسمطة الوطنية، ووصفها بأنها أزمة خانقة مف جراء نقص ورود وأ ار إلى األزمة المالية التي تواجا ا

المساعدات، وجدد دعوتا إلى "األ قاء العرب مف أجؿ اإلسراع  ي نجدة  عبنا وسمطتا الوطنية، وتقديـ 
الدعـ العاجؿ تنفيذًا لمقررات ةمة ب داد األخيرة، وذلؾ لتمكيف السمطة الوطنية مف الو اء بااستحقاةات 

ات المطموبة منها، والتعامؿ مر كا ة احتياجات أبناء  عبنا  ي مختمؼ المجاات، و ي مقدمتها واالتزام
تعزيز ةدرتا عمى الصمود". وةاؿ: نحف مصمموف عمى بذؿ كؿ جهد ممكف لتحقيؽ المزيد مف المنعة 

طرة، وخاصة الذاتية، عمى الرغـ مف كا ة اإلجراءات والممارسات اإلسرائيمية، و رض نظاـ التحكـ والسي
عمى القطاع الزراعي، وأعاؼ: نحف بحاجة إلى هذا الدعـ لحماية وتعزيز صمود المواطنيف وثباتهـ وبقائهـ 

 عمى أرعهـ، باإلعا ة إلى تمكيف البرامج ااجتماعية المختمفة والتي تهتـ بالفئات الععيفة  ي مجتمعنا.
ولة  مسطيف يتطمب إعادة الوحدة لموطف عمى "أف تحقيؽ الجاهزية الوطنية الكاممة إلةامة د و دد

نهاء ممؼ اانقساـ، و دد عمى أهمية إجراء اانتخابات العامة بالسرعة الممكنة، وتمكيف أبناء  وموسساتا، وا 
  عبنا مف ممارسة حقهـ الطبيعي الذي يمثؿ استحقاةًا عمى النظاـ السياسي برمتا".

 //األيام، رام اهلل، 
 
 فياء لنيج الشيخ البيتاويىنية: سوف نظل أو  4

تعهد رئيس الوزراء إسماعيؿ هنية، بااستمرار  ي الو اء لخط ال يخ الداعية حامد البيتاوي الممتد مف : غزة
الدعوة إلي الجهاد إلى الحكـ بما أنزؿ اد وأو ياء لنهجا  ي الحفاظ عمى وحدة  عبنا ورص صفو ا  ي 

تأبيف البيتاوي  ي خيمة العزاء التي أةامها المجمس الت ريعي ب زة، ودعا هنية  ي كممة لا ل وجا ااحتالؿ".
أبناء ال عب الفمسطيني إلى إةامة صالة ال ائب عمى  عيمة العالـ النائب ال يخ حامد البيتاوي  ي المسجد 

 األةصى المبارؾ وكا ة مساجد  مسطيف وذلؾ غدًا بعد صالة الجمعة بإذف اد.
 //م، المركز الفمسطيني لإلعال

 
 ل االحتالل مسؤولية التسبب في وفاة الشيخ البيتاويتحم   حكومة  زة 2

حممت وزارة العدؿ الفمسطينية ااحتالؿ الصهيوني المسوولية عف التسبب  ي و اة ال يخ المجاهد : غزة
ى الرغـ مف حامد البيتاوي جراء منعا مف السفر لمعالج  ي األردف، "متجردة مف كا ة األخالؽ اإلنسانية عم

 الحصانة البرلمانية الذي منحا إياها ال عب الفمسطيني عبر انتخابات رسمية  هد العالـ أجمر بها".
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( تمقى "المركز الفمسطيني لإلعالـ" نسخًة منا، "إف العقمية -وةالت الوزارة،  ي بياٍف الخميس )
بالديمقراطية المزعومة كا فة الوجا الصهيونية تر ض هذ  الفكرة مف األساس الذي طالما ت ني ااحتالؿ 

 الحقيقي والطبيعي لالحتالؿ".
 //المركز الفمسطيني لإلعالم، 

 
 في عمان إسرائيميعن لقاء فمسطيني  األنباءعريقات ينفي  6

نفى ععو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير د.صائب عريقات  ي اتصاؿ هاتفي مر  :ب ؼ ا - راـ اد
عماف  األردنية ي العاصمة  واإلسرائيمينباء عف عقد لقاء بيف الجانبيف الفمسطيني األ "صوت  مسطيف"

 .األوؿ أمس
 //الحياة الجديدة، رام اهلل، 

 
 سفارة فمسطين لدى سوريا: خطاب جبريل أسيم في تفجير خالفات ال يمكن ضبطيا 7

 الؿ األميف العاـ لمجبهة ال عبية ةالت سفارة  مسطيف لدى سوريا، اليوـ الخميس، إف است :و ا –دم ؽ 
القيادة العامة أحمد حبريؿ، لمهرجاف إحياء ذكرى يوـ األرض، أسهـ  ي تفجير خال ات وتداعيات ا يمكف 

 عبطها.
وأعا ت السفارة  ي رسالة أرسمتها إلى وزارة الخارجية والم تربيف  ي الجمهورية العربية السورية، إف 'أحمد 

كفاح المسمح جانبا الصواب كثيرا هذ  المرة و ي هذا التوةيت بالذات، حيث تخوض جبريؿ وهو مف رواد ال
القيادة الفمسطينية وعمف واةر صعب وعيؽ الهوامش معركة سياسية  رسة تهدؼ إلى محاصرة مخطط 
ة ااحتالؿ ونزع ذرائعا، وت ييد مواةؼ دولية عد ، وهو ما تسعى إليا القيادة الفمسطينية، مثمما سعت سوري

ال قيقة طويال ودائما إلى إرساء دعائـ الوحدة الوطنية الفمسطينية وترسيخها عمى أسس وطنية ثابتة بالت بث 
ةامة الدولة الفمسطينية المستقمة عمى حدود  وعاصمتها القدس، وهو ةرار كما تعمموف  باألرض وا 

 ."ليس  مسطينيا خاصا بقدر ما هو عربي
 //فمسطينية )وفا(، وكالة األنباء والمعمومات ال

 
 األزمة المالية تجبر حكومة فياض عمى تأجيل دفع الرواتب 

أثرت األزمة المالية التي تمر بها السمطة الفمسطينية منذ  هور طويمة، عمى ةدرتها : كفاح زبوف - راـ اد
زت إسرائيؿ أمواؿ عمى د ر رواتب العامميف لديها هذا ال هر،  ي م هد تكرر  ي  هور سابقة عندما احتج

العرائب الخاصة بالسمطة. وتتفاةـ أزمة السمطة المالية منذ بداية العاـ الماعي، مر عدـ و اء كثير مف 
 المانحيف العرب بالتزاماتهـ وتراجر حجـ الدعـ األجنبي.

ألؼ موظؼ هذا  وا يوجد جواب  اٍؼ لدى كثير مف المسووليف الفمسطينييف، حوؿ موعد د ر رواتب 
ال هر، بعدما كاف ينتظر أف تد ر باألمس أو اليوـ كما جرت العادة. وةاؿ غساف الخطيب، الناطؽ الرسمي 

منذ أوؿ العاـ مثال ". وأعاؼ: "ا توجد تفاصيؿ واعحة، أو سقؼ محدد": "ال رؽ األوسط"باسـ الحكومة لػ
ر بعد توةير إعالف الدوحة مميوف دوا ، ةدرها "لـ يصؿ لنا أي دعـ عربي سوى د عة واحدة مف ةطر

 بيف الرئيس محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس، خالد  عؿ.
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وعمى الرغـ مف وجود وعود عربية كثيرة حالية وسابقة،  إف أي تحويالت لـ تصؿ. وا يجد الخطيب 
ة بيف السمطة ومسوولوف كثيروف تفسيرا ل ح الدعـ العربي، غير أف مصادر تربط ذلؾ بالعالةة الفاتر 

 والوايات المتحدة مف جهة، وميوؿ دوؿ عربية لحماس  ي غزة عمى حساب السمطة.
 //الشرق األوسط، لندن، 

 
 السالم إلحالل: االستيطان يدمر الجيود الدولية "منظمة التحرير" 9

ئات الوحدات بطرح إسرائيؿ عطاءات لبناء م أمسنددت منظمة التحرير الفمسطينية : وكاات - راـ اد
 ااستيطانية الجديدة بالعفة ال ربية ومحيط مدينة القدس.

ت كؿ تحديا جديدا »وةالت دائرة العالةات الدولية بالمنظمة  ي بياف صحفي إف ةرارات ااستيطاف الجديدة 
ي لإلرادة الدولية المنددة بااستيطاف، وعامؿ تدمير لجهود المجتمر الدولي إلحالؿ سالـ عادؿ و امؿ  

 ."المنطقة وخطوة إعا ية لمقعاء عمى إمكانية حؿ الدولتيف
مف خالؿ تعزيز استيطانها غير ال رعي "بالعمؿ عمى تسرير تهويد مدينة القدس  إسرائيؿواتهمت الدائرة 

القائـ عمى سرةة األرض الفمسطينية وبناء المستوطنات  وةها وتهجير سكانها ال رعييف منها وتزوير التاريخ 
 ."واإلنساني العربي  ي المدينة لفرض أمر واةر عمى األرض الحعاري

 //الدستور، عمان، 
 

  "دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير" تستنكر افتتاح مركز شرطة إسرائيمي في جبل الزيتون 20
استنكرت دائرة  ووف القدس  ي منظمة التحرير الفمسطينية ا تتاح نقطة : وكاات -نظير طا  -القدس 
وةائد  رطة لواء القدس وعدد  اإلسرائيميالداخمي  األمف ي جبؿ الزيتوف، بحعور وزير  إسرائيمية رطة 

يندرج عمف "وحذرت دائرة  ووف القدس مف خطورة هذا العمؿ، الذي  .اإلسرائيمييفمف كبار العباط 
 ."المبارؾ األةصىالمسجد  أماـااستيطاني لتهويد جبؿ الزيتوف  اإلسرائيميالمخطط 

وجددت تحذيرها مف المخطط ااستيطاني عمى سفح جبؿ الزيتوف، والذي سيبدأ تنفيذ  صباح اليوـ بحعور 
 المستويات  ي حكومة ااحتالؿ. أعمىحكومي ورسمي عمى 

 //البيان، دبي، 
 

 ماجدة المصري: االحتالل يحرم أطفال فمسطين من العيش بحرية وكرامة ةالوزير  22
 مسطيف  أطفاؿ"الواةر المرير الذي يعي ا  أفزيرة ال ووف ااجتماعية ماجدة المصري راـ اد: أوعحت و 

مسوولياتا  ي تو ير الحماية الالزمة  أماـبسبب ااحتالؿ وممارساتا القمعية اليومية يعر المجتمر الدولي 
 لهـ مف بطش وةمر ةوات ااحتالؿ".

 أفطفؿ الفمسطيني الذي صادؼ يوـ أمس "المصري  ي بياف صحا ي، أمس بمناسبة يـو ال وأ ارت
 مسطيف،  أطفاؿطفال مف  سمطات ااحتالؿ اإلسرائيمي ا تزاؿ تحتجز  ي سجونها ومعتقالتها ةرابة 

 الجبرية عمى عدد  خر". اإلةامةلفرعها  إعا ة
 //األيام، رام اهلل، 
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 حماس في طولكرم أمن السمطة يستدعي العشرات من أنصار": م"الفمسطيني لإلعال 21
 نت أجهزة عباس األمنية  ي طولكـر بالعفة ال ربية المحتمة حممة استدعاءات طالت : نابمس - طولكـر

 الع رات مف أ راد حركة حماس وأنصارها وا تزاؿ الحممة متواصمة.
 ( ويوـ أمس-وأ ادت مصادر محمية أف الع رات مف أ راد حماس وأنصارها تـ استدعائهـ الخميس )

األربعاء، كما تـ إبالغ عدد منهـ بالحعور إلى مقار األجهزة يوـ السبت القادـ، حيث يعطروا لالنتظار 
 عدة ساعات ةبؿ أف تتـ مقابمتهـ ويتـ التحقيؽ معهـ لعدة ساعات أخرى ةبؿ أف يطمؽ سراحهـ.

سؿ "المركز الفمسطيني أ اد عدد مف الم اركيف  ي ت يير العالمة النائب حامد البيتاوي لمرامف جهة أخرى 
لإلعالـ" بنابمس بأف مخابرات السمطة ةامت بمصادرة مجموعة مف الرايات التابعة لحركة حماس مف ةبؿ 

 بعض ال باف أماـ مست فى ر يديا غرب مدينة نابمس، ةبيؿ البدء  ي مراسـ ت يير البيتاوي.
 //المركز الفمسطيني لإلعالم، 

 
  شروع لتأىيل محطة كيرباء  زة مسمطة الطاقة في السمطة:  26

أعمنت سمطة الطاةة والموارد الطبيعية  ي السمطة الفمسطينية، أمس، أف المرحمة األخيرة  رائد ا ي: -غزة 
أيار المقبؿ،  ي إطار  مف إعادة تأهيؿ محطة توليد الكهرباء الوحيدة  ي ةطاع غزة ستنتهي  ي مايو/

 لكهرباء إلنهاء معاناة سكاف القطاع .استكماؿ الجهود لتطوير وتأهيؿ ةطاع ا
وةاؿ رئيس هذ  السمطة عمر كتانة إف سمطة الطاةة أنهت الترتيبات الالزمة إلدخاؿ أربعة محوات إلى غزة 

مي ا  ولت أمبير لكؿ محوؿ، ما سيمكف المحطة مف العمؿ بكامؿ ةدرتها إلنتاج مف  األحد المقبؿ بقدرة 
الذي ” اإلسرائيمي“قدرة التي سبقت ةصؼ وتدمير المحطة خالؿ العدواف مي اوات، أي بال إلى  

 . ، غمعاد  اليت عاـ ”اإلسرائيمي“أعقب أسر الجندي 
وأدخمت سمطة الطاةة، أمس، مواد التأهيؿ لمحطة الكهرباء  ي غزة التي ت مؿ ةواطر ع ط عاٍؿ وجمير 

مر  ركة صينية بأعماؿ التركيب وسيتـ انجازها مستمزمات التأهيؿ، حيث ستقوـ  ركة محمية بالتعاوف 
 ال هر المقبؿ .

 //الخميج، الشارقة، 
 

 والجياد الوطنية لموحدة ارمز كان البيتاوي الشيخ حامد مشعل:  24

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" خالد م عؿ أف ال يخ حامد البيتاوي رحما اد كاف رمزا لمجهاد 
 وأبناء ال يخ وتالميذ  ومحبيا  ي و اتا. الفمسطينيموجها رسالة تعزية إلى أبناء ال عب والوحدة الوطنية، 

وةاؿ م عؿ  ي كممة مسجمة لا  ي عزاء ال يخ المجاهد: "إف و اة ال يخ البيتاوي مصاب كبير لم عب 
نا إليا راجعوف"، موكدا أف ال يخ ك اف داعية إصالح الفمسطيني وا نقوؿ  يا إا ما يرعي ربنا إنا د وا 

 ووئاـ وتعزيز لموحدة الوطنية.
نهاء اإلنقساـ " عال ا ةوا"،   ودعا م عؿ لمسير عمى خطى ال يخ البيتاوي  ي طريؽ الوحدة الوطنية وا 
وةاؿ: "إنها مناسبة أف أةوؿ لكـ: إف رحيؿ  هواء األ ذاذ الصالحيف الكراـ الصادةيف ومف عمى  اكمتهـ مف 

وخاصة العمماء األجالء الذيف لهـ  عؿ ومكانة يحتـ عمينا أف ننفذ دعوتهـ دائما إلى  القيادات اإلسالمية
،  ال نهعة لنا وا انعتاؽ مف ااحتالؿ وا خروج مف هذا اانسداد والجمود وا الفمسطينيتوحيد الصؼ 
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والزعـ واإلدعاء مخرج حقيقي إا بوحدتننا الوطنية وطي صفحة اانقساـ والتراحـ  يما بيننا ليس بالقوؿ 
  حسب بؿ بالتطبيؽ العممي".

وأعاؼ "نحف أبناء  عب واحدة وةعية واحدة... نعـ مختمفوف سياسيا ولكف مف ةاؿ إف الوحدة الوطنية 
تقتعي أف تتوحد برامجنا، المهـ أف نعمؿ  ي المساحات الم تركة ونتوا ؽ عمى برنامج سياسي م ترؾ 

عذر بععنا  ي مساحات ااختالؼ.. ينب ي أف نحسف مساحات ي كؿ ةاسما م تركا بيف الجمير ثـ ي
 ااختال ات  يما بيننا  ااختالؼ طبيعة إنسانية".

وتابر "مف ةاؿ أف ااختالؼ يوجب الصراع وال قاؽ وتمزيؽ الصؼ الوطني.. نحف أبناء ةعية واحدة 
اؼ مف  مذات أكبادنا ويصادر وعدونا هو المجـر الذي يحتؿ أرعنا وي رد  عبنا ويقتؿ أبناءنا ويعتقؿ اآل

أرعنا ويقطر أوصالنا ويدمر القدس ويهودها ويهجر  عبنا ويدنس األةصى وكنيسة القيامة ويعتدي عمى 
المقدسات اإلسالمية والمسيحية...هذا العدو الذي يقبض عمى  مسطيف ويتحدي العالـ ويبير األوهاـ عبر 

 يقتعي منا أنا تقي اد وننهي اانقساـ" المفاوعات العبثية.. هذا الم هد القاتؿ الذي
وةاؿ: "هذ  دعوة إلى حماس و تح وكؿ الفصائؿ وأنا واحد مف هذا ال عب ومف هذا الوطف وأنا أخ لكـ 
جميعا  أنا  مسطيني ةبؿ أف أكوف حماس.. نحف أبناء ةعية واحدة  متنرتؾ خال اتنا ونبقى كأبناء األسرة 

هاتهـ ومر ذلؾ يراعوف حرمة البيت ويراعوف أواصر األخوة واالتزاـ ونحف الواحدة يختمفوف بطباعهـ واتجا
 أبناء  مسطيف أبونا واحد وأسرتنا واحدة وجذرونا ممتدة  ي هذ  األمة العظيمة ونعرؼ مف عدونا".

و دد م عؿ عمى أف رحيؿ القادة الكبار والرموز العظيمة لف يععؼ ال عب الفمسطيني وا روح الصمود 
وأنا لف يطوؿ الزمف حتى "نستعيد  مسطيف كمها ونعود لمقدس ونصمي باألةصى كما صمى  يها  والنعاؿ

ال يخ حامد  ال مستقبؿ لالحتالؿ وا لالستيطاف وا  رعية لمعدواف وا لمقتؿ واإلرهاب وسرةة األرض 
أمتنا عبر مزيد مف والمقدسات والقدس وطريقنا إليها عبر المقاومة والصمود والوحدة اوطنية وارتباطنا ب

يمانا".  التعيحات والنعاؿ"، وةاؿ إف ال يخ حامد لـ ير النصر بعينا ولكنا ر   بعيف ةمبة وا 
 5/4/2012المركز الفمسطيني لإلعالم، 

 
 حماس تؤكد أنيا لم تقف وراء صواريخ سيناء وترى تمويحا بعدوان إسرائيمي 22

 عمـ لنا بإطالؽ صواريخ مف سيناء عمى ا»حماس  ي بياف أمس: حركة ةالت :  تحي صّباح -غزة 
لوف »بأنا « ادعاءات ةادة العدو عف عربات صاروخية لمنطقة إيالت انطالةػًا مف سيناء»، واصفة «إيالت

واعتبرت أف اتهامها بإطالؽ الصواريخ عمى إيالت «. مف الكذب الذي نفتا السمطات المصرية المسوولة
العدو الصهيوني مسوولية أي »وحّممت «. جراءات العدوانية عمى غزةمحاولة لتهيئة األجواء لمزيد مف اإل»

 «.ةادرة عمى الد اع عف النفس بكؿ بسالة»، وةالت إف ال عب والمقاومة الفمسطينية «اختراؽ لمهدوء القائـ
 6/4/2012الحياة، لندن، 

 
 
 

 اتجاه بحماس لمتجديد لمشعلالجزيرة نت:  26
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أ اانتخابات الداخمية اختيار مجمس  ورى ومكتب سياسي لحركة مف المقرر أف تبد: خاص-الجزيرة نت
المقاومة اإلسالمية )حماس( خالؿ األياـ القادمة، عمى أف تنتهي  ي الساحات األربر مر بداية ال هر القادـ 

 مايو/أيار القادـ.
السجوف وتجري اانتخابات و ؽ الظروؼ الميدانية المتاحة  ي كؿ مف ةطاع غزة والعفة ال ربية و 

اإلسرائيمية والخارج ب كؿ سري، اختيار أععاء  ي مجمس  ورى الحركة المنوط بهـ اختيار أععاء 
 المكتب السياسي لمحركة المقرر أف يزيد عددهـ هذ  المرة.

وك ؼ مسووؿ بارز  ي حماس لمجزيرة نت أف ااتجا  العاـ  ي الحركة يميؿ إلى إعادة التجديد لرئيس 
لحالي خالد م عؿ لدورة جديدة ستصبح الثالثة، بعدما أعمف األخير أنا ا يرغب  ي المكتب السياسي ا

 رئاسة المكتب السياسي وأنا يريد أف يخدـ حماس مف مكاف  خر.
إف القرار داخؿ الحركة هو التجديد لم عؿ الذي يبدو حتى  -الذي ا ترط عدـ ذكر اسما-وةاؿ المسووؿ 

منصبا، لكف اإل ارات األخيرة مف الساحات األربر لحماس كانت تصب اآلف متمسكًا برأيا القاعي بترؾ 
 باتجا  استمرار   ي المنصب  ي الفترة القادمة.

نما بانتخاب  وأوعح المسووؿ الحمساوي أف اانتخابات الداخمية  ي حماس تجري بدوف تر يح أو دعاية وا 
ؿ منطقة، مممحًا إلى صعوبات  ي دوف موثرات، موكدًا أف الظروؼ الميدانية هي التي تتحكـ  ي ك

 اانتخابات الداخمية بالعفة ال ربية و ي السجوف اإلسرائيمية.
ونبا القيادي بحماس إلى أف خروج أي ةيادي  ي الحركة مف المكتب السياسي ا يعني انتهاء عمما، وأنا 

 هذ  اانتخابات.يصبح بحكـ اانتخابات  ي صؼ ةيادي  خر، موكدًا كذلؾ أنا ا مجاؿ لمتزكية  ي 
 6/4/2012الجزيرة نت، الدوحة، 

 
 المتحدث باسم حركة فتح أحمد عساف: حماس تحررت من كل القيم األخالقية 27

اعتبر المتحدث باسـ حركة  تح أحمد عساؼ أف حركة حماس وصمت إلى مستوى ا أخالةي  ي  :غزة
 التعامؿ مر أبناء  عبنا، وأنها تحررت مف كؿ القيـ األخالةية.

ةاؿ عساؼ  ي حديث لػ'ػو ا'، حوؿ إرهاب المواطنة أـ زكي السكني مف حي الزيتوف  ي غزة، بإسماعها و 
صراخ ابنها عبر الهاتؼ مف ةبؿ أجهزة حماس، 'إف هذ  الممارسات تعبر عف حقيقة هذ  الحركة، وتعبر 

ؼ الجهود عف موةؼ حماس مف المصالحة، حيث تهدؼ حماس لتوتير األجواء وتكميـ األ وا ، ونس
 المبذولة لتحقيؽ الوحدة الوطنية.

وأكد أف ' تح' تديف هذ  الممارسات، مطالبا لجنة الحريات العامة  ي غزة، والتي لـ تحرؾ ساكنا رغـ اتصاؿ 
 العائمة بها، بر ر صوتها لفعح حماس وممارساتها القمعية.

 5/4/2012وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية )وفا(، 
 

 إعطاء الالجئين الفمسطينيين في لبنان حقوقيم يعزز من صمودىم عمي بركة: 28
بيروت: ةاـ و د مف ةيادة حركة "حماس"  ي لبناف برئاسة ممثؿ الحركة  ي لبناف عمي بركة، أمس بزيارة  

 إلى رئيس الوزراء المبناني األسبؽ سميـ الحص  ي مركز  ببيروت.
نا لػ "ةدس برس"، عقب المقاء، الذي حعر  وأوعح بركة  ي تصريح صحفي مكتوب أرسؿ نسخة م

مست ار الرئيس الحص ر عت البدوي، أف الو د أكد لمرئيس الحص تمسؾ حركة "حماس" بالمصالحة إلنهاء 
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اإلنقساـ الداخمي وبالمقاومة إلنهاء اإلحتالؿ، وةاؿ: "لقد حذرنا مف المراهنة مجددًا عمى م روع التسوية 
د بسبب التعنت الصهيوني مواصمة بناء المستوطنات  ي القدس والعفة الذي   ؿ ووصؿ إلى طريؽ مسدو 

ال ربية المحتمة. كما أكدنا أف طريؽ المصالحة ا يمتقي مر طريؽ المفاوعات والتسوية مر اإلحتالؿ، وا 
بد مف وةؼ كؿ أ كاؿ التنسيؽ األمني مر اإلحتالؿ، واعطاء ااولوية إلعادة ترتيب البيت الداخمي 

 ني، خصوصًا إعادة بناء وتفعيؿ منظمة التحرير الفمسطينية".الفمسطي
وأعاؼ: "لقد توةفنا عند الوعر الفمسطيني  ي لبناف و كرنا الرئيس الحص عمى مواةفا الداعمة لحقوؽ 
الالجئيف الفمسطينييف  ي لبناف وأكدنا أف إعطاء الالجئيف الفمسطينييف حقوةهـ اإلنسانية واإلجتماعية يعزز 

هـ  ي مواصمة م ارير التوطيف، ويعينهـ عمى مواصمة النعاؿ مف أجؿ العودة إلى ديارهـ مف صمود
 األصمية  ي  مسطيف".

 5/4/2012قدس برس، 
 

 تطويرىم بتخفيض وزن الرأس الحربية ىتل أبيب: حماس ُتحافظ عمى ألفي صاروخ وتعمل عم 29
احتماؿ إةداـ  صائؿ عف سرائيمية، ك ؼ مسوولوف  ي المنظومة األمنية اإل زهير أندراوس: -الناصرة 

المقاومة  ي غزة عمى إطالؽ صاروخ بعيد المدى باتجا  أهداؼ إسرائيمية وسط الداخؿ الفمسطيني،  ي حيف 
( 5ت ير التقديرات  ي تؿ أبيب إلى أف حركة المقاومة اإلسالمية )حماس( تمتمؾ صواريخ مف طراز ) جر 

بما  ي ذلؾ تؿ أبيب ومركز الدولة العبرية، المعروؼ إسرائيمًيا  وهي ةادرة عمى عرب العمؽ اإلسرائيمي،
 باسـ )غوش داف(.

أعمنت إسرائيؿ ُموخرا مف خالؿ أحد ُخبرائها العسكرييف أف حماس ةد ةامت باختبار صاروخ جديد يصؿ و 
روخ ةد كيمومترا وبذلؾ ُيمكنها إذا أطمقتا مف غزة أف يصؿ إلى تؿ أبيب، وأف الصا 60مدا  إلى حوالي 

ُأطمؽ تجا  البحر األبيض المتوسط  ي ليمة مظممة، وتـ رصد  وتسجيؿ مسار  بواسطة أجهزة الرادار 
اإلسرائيمية، وُيحتمؿ طبقا لمتقديرات اإلسرائيمية أف تكوف حماس ةد طورت مدى أحد صواريخها بتخفيض 

يمية كاف  ي حوزة حماس ك ـ. وطبقا لمتقديرات اإلسرائ 30-25ك ـ إلي  45وزف الرأس الحربية مف 
صاروخ خالؿ الع ر سنوات الماعية ويتبقى عندها حوالي  1000صاروخا أطمقت منها حوالي  3000
 ُتحا ظ عميهـ وتعمؿ عمى تطوير بععهـ استخدامهـ كوسيمة ردع  ي المستقبؿ. 2000

حدود المصرية أو مف وتتهـ إسرائيؿ إيراف وسورية بإمداد حماس بهذ  الصواريخ مف خالؿ األنفاؽ عبر ال
خالؿ البحر، كما توكد عمي أف حماس تقوـ بأن طة تطوير لزيادة مدى صواريخها عف طريؽ تقميؿ وزف 
الرأس الحربية حيث ُتوجد المواد المتفجرة أو زيادة كفاءة وةود الُمحرؾ الصاروخي. ويجري كؿ ذلؾ وسط 

 ت حماس  ي المستقبؿ.أوعاع إةميمية ُمت يرة وغير ُمستقرة سوؼ توثر عمى ةرارا
 6/4/2012القدس العربي، لندن، 

 
 
 

 مروان البر وثي: سياسة العزل والعقوبات تدل عمى االنحطاط األخالقي لمحكومة اإلسرائيمية 10
ةاؿ النائب األسير مرواف البرغوثي اف سياسة العزؿ اإلنفرادي والجماعي وسياسة العقوبات عد : راـ اد

يادات ورموز ال عب الفمسطيني تدّؿ عمى اإلنحطاط األخالةي لحكومة تؿ األسرى ب كؿ عاـ، وتجا  ة



 
 

 

 

 

           24ص                                    1466العدد:                6/4/1021 الجمعة التاريخ:

هانة ولكف إرادتنا هي مف إرادة  أبيب، موكدا بأف حكومة اإلحتالؿ تعتقد بأف تمؾ السياسة ت كؿ إذاا وا 
وثي  عبنا التي ا تنكسر.نقؿ أةواؿ البرغوثي المحامي كريـ عجوة، محامي وزارة األسرى، بعد زيارتا لمبرغ

 .الثالثاء الماعي
6/5/2012الحياة الجديدة، رام اهلل،   

 
 لإلرىاب"سيناء تحولت إلى "قاعدة : نتنياىو 12

ةاؿ رئيس الوزراء نتنيػاهو إف سػيناء تحولػت الػى ةاعػدة لالرهػابييف وتعهػد بالتوصػؿ الػى حمػوؿ ناجعػة توةػؼ 
 .الصواريخ التي تسقط عمى ااراعي ااسرائيمية مف سيناء المصرية

ء ذلؾ  ي معػرض تعقيبػا عمػى حػادث اطػالؽ صػاروخ عمػى منتجػر إيػالت اإلسػرائيمي عمػى سػاحؿ البحػر جا
 .األحمر ليمة األربعاء / الخميس دوف اف يوةر خسائر او عحايا

واعاؼ رئيس الوزراء ااسرئيمي "إف اإلرهاب ي ّير وجهػا واليػوـ ...يتحػّوؿ اإلرهػاب الػى إرهػاب اانتحػارييف 
 ."اانترنت. يجب أف نكا ح باستمرار أولئؾ الذيف يرتكبوف اارهاب ويرسموف اارهابييفوالصواريخ وحرب 

وةاؿ "إننا ن اهد اآلف أف سيناء ةد تحّولت الى ةاعدة لالرهػاب ونحػف نعػالج ذلػؾ ونقػيـ جػدارًا أمنيػًا ولكنػا ا 
يمكػػػف مػػػنح حصػػػانة  يوةػػؼ الصػػػواريخ وسػػػنجد حػػػال لػػػذلؾ أيعػػػًا. سنسػػػتهدؼ أولئػػؾ الػػػذيف يعتػػػدوف عمينػػػا. ا

 ".لالرهاب ويجب أف نكا حا. و ي نهاية المطاؼ, ا أحد يدا ر عف اليهود إذا لـ يدا ر اليهود عف أنفسهـ
 2/4/1021ىيئة اإلذاعة البريطانية )بي بي سي(، 

 
 وعدم استقرار أمني في المنطقة لسنوات ..كوخافي: يجب االستعداد لجبيات جديدة 11

سػػكرية اإلسػػرائيمية أ يػػؼ كوخػػا ي خػػالؿ حفػػؿ إنهػػاء دورة عػػباط اسػػتخبارات  ػػي ةػػاؿ رئػػيس ااسػػتخبارات الع
خاليا إرهابية ن طت  ي  20إف ةوات األمف ك فت  ي ال هور األخيرة أكثر مف "" ،"غميموت"، يوـ الخميس

ف جػػاءت أةوالػػا تمػػؾ عمػػى خمفيػػة إطػػالؽ صػػواريخ "غػػراد" الميمػػة الماعػػية باتجػػا  إيػػالت، م ػػيرا إلػػى أ سػػيناء".
وةػػػاؿ كوخػػػا ي إف  المحػػػاوات التػػػي ا تتوةػػػؼ لتنفيػػػذ عمميػػػة تسػػػتهدؼ أهػػػدا ا إسػػػرائيمية انطالةػػػا مػػػف سػػػيناء.
 "ال رؽ األوسط الذي ي هد وتيرة تسمح هي األعمى  ي العالـ ي ير وجها وطابعا تماما".

ر والمتوسػط، وأعاؼ أف رياح الت يير ةد تحمؿ  رصا وب ائر، ولكف المخاطر تتصاعد عمى المدييف القصػي
وبينهػػػا تمػػػؾ التػػػي تنطمػػػؽ مػػػف سػػػيناء، حيػػػث أف إطػػػالؽ النػػػار باتجػػػا  إيػػػالت مػػػا هػػػو إا تعبيػػػر عػػػف الت ييػػػر 

 الجوهري الذي يحصؿ.
وادعى كوخا ي أف "المنظمات اإلرهابية تعزز ةواعدها وسيطرتها  ي سيناء". وبحسبا  إف التجارب تفيد بأنا 

تهديدات وعدـ ااستقرار األمني الذي سيميز المنطقة  ي السنوات يجب ااستعداد لجبهات جديدة وتصاعد ال
وةػػاؿ أيعػػا إف الواةػػر يت يػػر بسػػرعة كبيػػرة مقارنػػة مػػر السػػنوات والعقػػود الماعػػية، ويتحػػوؿ إلػػى كثيػػر  القريبػػة.

 األبعاد وبمركبات كثيرة.
 2/4/1021، 48عرب  
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ةاؿ رئيس الوزراء ااسرائيمي بنياميف نتنياهو يـو الخميس  :نبيؿ عدلي -يمف مسمـ لمن رة العربية ا - القدس
انا غير منػدهش لوصػؼ الكاتػب االمػاني جػونتر جػراس الػذي أخفػى لعقػود ععػويتا  ػي منظمػة ) ػا ف اس 

 اس( النازية اسرائيؿ بأنها تهديد لمسالـ العالمي.
ت سػابؽ مػف ااسػبوع انتقػد ااديػب الحػائز عمػى جػائزة نوبػؿ  ػي اادب و ػي ةصػيدة ن ػرت  ػي وةػحيث أنػا 

 اسرائيؿ وةاؿ انا يتعيف عدـ السماح لها ب ف هجمات عسكرية عد ايراف.
وةاؿ بياف صادر عف مكتب نتنياهو "مساواة جونتر جراس ااخالةية المخزية بيف اسػرائيؿ وايػراف التػي ينكػر 

 ؿ ا ت ي ب يء يذكر عف اسرائيؿ وت ي بالكثير عف جراس."نظامها المحرةة ويهدد بمحو اسرائي
واعػػاؼ نتنيػػاهو "اف ايػػراف ولػػيس اسػػرائيؿ هػػي التػػي تمثػػؿ تهديػػدا لمسػػالـ واامػػف العػػالمي. اف ايػػراف ولػػيس 
اسػػرائيؿ هػػي التػػي تهػػدد بمحػػو الػػدوؿ ااخػػرى... يجػػب عمػػى العقػػالء  ػػي كػػؿ مكػػاف التنديػػد بقػػوة بهػػذ  ااةػػواؿ 

 ء."الجاهمة النكرا
 2/4/1021وكالة رويترز لألنباء، 

 
 ونتنياىو يطمب تأمينو ..باراك يقرر تنفيذ إخالء "بيت السالم" صباح اليوم 14

عمانوئيؿ روزف: ُتظهر نظرة ةريبة عمى تفاصيؿ محادثػة وزيػر األمػف  -القناة العا رة  -التمفزيوف اإلسرائيمي
هو كيفية اتخاذ ةرار إخالء "بيت السالـ"  ي الخميؿ وعدـ اإلسرائيمي إيهود باراؾ ورئيس الوزراء بنياميف نتنيا

 اانتظار حتى انتهاء عيد الفصح.
 قد ةػاؿ بػراؾ لنتنيػاهو خػالؿ المحادثػة: "لقػد ةػررُت تنفيػذ عمميػة اإلخػالء هػذا الصػباح،  ػإذا أبقينػاهـ هنػا  ػي 

 عيد الفصح  إنهـ سيعمموف عمى احتالؿ المكاف".
ر األمػػف بػػراؾ، ولكنػػا أ ػػار خػػالؿ المحادثػػة إلػػى أف المسػػتوطنيف يسػػتطيعوف ووا ػػؽ نتنيػػاهو عمػػى توجػػا وزيػػ

العػودة إلػى البيػت  ػي حػاؿ تبػيف أنػا ا ػتري بطريقػة ةانونيػة، كمػا طمػب نتنيػاهو بػأف يػتـ تػأميف المكػاف حتػػى 
 ذلؾ  الوةت، وأا يسمح بالعودة إليا.

 ن رة الرصد اإلذاعي والتمفزيوني العبري اليومية
 2/4/1021(، 1026الشرق األوسط، )العددمركز دراسات 

 
 والميكود راك بتطبيق سياسات حزبو والسخرية من نتنياىواوزير البنية التحتية يتيم ب 12

صّرح وزير البنيػة التحتيػة اإلسػرائيمي عػوزي انػداو بػأف وزيػر األمػف إيهػود بػراؾ، : اإلذاعة اإلسرائيمية الثانية
يسػخر مػف الميكػود ومػف رئػيس الػوزراء ويطبػؽ سياسػات حزبػا وهو زعػيـ حػزب صػ ير حسػب تعبيػر انػداو، 

 تجا  ااستيطاف  ي العفة ال ربية.
وحسػػب كالمػػا،  ػػإف بػػراؾ يجمػػد البنػػاء ااسػػتيطاني منػػذ أكثػػر مػػف ثالثػػة أعػػواـ، ويمنػػر الػػدخوؿ إلػػى المنػػازؿ، 

األمػف ُي ػجر المبػاد   وةػاؿ انػداو: "إف وزيػر ويمنر ربط الكهرباء بمناطؽ تمت المصادةة عمى البنػاء  يهػا.
 المتطر ة لدى عرب الخميؿ، ويعر بالنظاـ ال عبي، وُيساعد الطرؼ الفمسطيني".

 ن رة الرصد اإلذاعي والتمفزيوني العبري اليومية
  2/4/1021(، 1026مركز دراسات الشرق األوسط، )العدد

 
 ىو عام مواجية النووي اإليراني 1021باراك:  16
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وكاات : نقمت صحيفة 'معاريؼ' يـو الخميس أف وزيػر الػد اع اإلسػرائيمي ايهػود  -الناصرة ػ زهير اندراوس 
الحػػػالي هػػػو عػػػاـ مواجهػػػة البرنػػػامج النػػػووي اإليرانػػػي، واسػػػتبعد نجاعػػػة العقوبػػػات  1021باراكقػػػاؿ، إف العػػػاـ 

حػرب  اإلةتصادية والدبموماسية عد إيراف، ورأى أف حزب اد ارتػدع ولػف يطمػؽ صػواريخ باتجػا  إسػرائيؿ  ػي
 مقبمة ألف إسرائيؿ ستدمر البنى التحتية المبنانية.

وأعاؼ أنا 'رغـ أف العقوبات اإلةتصػادية والدبموماسػية تػوثر عمػى النظػاـ اإليرانػي، لكػف ثمػة  ػؾ إذا كانػت 
 ستودي الى تأثير حقيقي يكبح برنامجا النووي'.

العظمػى وألمانيػا( مػر إيػراف ةبػؿ أف تتخػذ  وتابر أف 'إسرائيؿ بانتظار نتائج المفاوعات )التي ستجريها الػدوؿ
 ةرارًا بالعمؿ،  هذ  ليست مسألة أسابير ولكنها ليست مسألة سنيف أيعًا'.

وةاؿ باراؾ إنا 'ا يمكننا إيداع القرارات الهامة بالنسبة ألمف ومستقبؿ دولة إسػرائيؿ بأيػدي اآلخػريف وا حتػى 
 بأيدي أصدةاء مثؿ اامريكييف'.

رعػػا  عػػف أف 'إسػػرائيؿ نجحػػت خػػالؿ العػػاـ األخيػػر بإةنػػاع العػػالـ بػػأف إيػػراف نوويػػة ليسػػت  وعّبػػر بػػاراؾ عػػف
نما لمعالـ كما'.  م كمة بالنسبة إلسرائيؿ  قط وا 

وتطػػػرؽ إلػػػى الوعػػػر عنػػػد حػػػدود إسػػػرائيؿ مػػػر لبنػػػاف، وةػػػاؿ إف 'حػػػزب اد مرتػػػدع ألنػػػا يعمػػػـ بأنػػػا إذا أطمػػػؽ 
مية  ػػي المواجهػػة المقبمػػة،  ػػإف إسػػرائيؿ سػػتمارس ةػػوة  ػػديدة عػػد الصػػواريخ باتجػػا  الجبهػػة الداخميػػة اإلسػػرائي

 البنى التحتية المبنانية'.
 6/4/1021القدس العربي، لندن، 

 
 "القبة الحديدية" ل لشراء أربع بطاريات من منظومةكلواليات المتحدة مميار شيتطمب من ا "إسرائيل" 17

الخمػػػيس ، أف وزارة األمػػػػف  يػػػػوـ ى اإلنترنػػػتاإلخبػػػاري عمػػػػ "ولػػػال"ك ػػػؼ موةػػػػر  زهيػػػر أنػػػػدراوس: - الناصػػػرة
اإلسػػرائيمية ةػػدمت طمًبػػا رسػػمًيا لموايػػات المتحػػدة األمريكيػػة بالحصػػوؿ عمػػى تمويػػؿ خػػاص بقيمػػة مميػػار  ػػيقؿ 

مميوف منها لتمويؿ م روع )العصا السحرية(، الذي  400ل راء أربر بطاريات مف منظومة )القبة الحديدية(، 
ائهػا مػف الصػػواريخ المتوسػطة المػػدى والصػواريخ الموجهػة. ولفػػت الموةػر، اعتمػػاًدا تطػور  إسػرائيؿ لحمايػػة أجو 

عمى مصادر أمنية وصػفها بالر يعػة  ػي تػؿ أبيػب، إلػى أف هػذ  المسػاعدات سػتكوف بمعػزؿ عػف المسػاعدات 
 األمنية التي تقدمها الوايات المتحدة إلسرائيؿ سنوًيا.

 6/4/1021القدس العربي، لندن، 

 
 اختطافيم خوفا منيوني يحذر جنوده من استخدام المواصالت العامة الجيش الصي 18

أعربت ةيادة هيئة األركاف  ي الجيش الصهيوني عف ةمقها المتزايد مف محاوات المنظمات الفمسػطينية تنفيػذ 
عمميػػات اختطػػػاؼ بحػػػؽ الجنػػػود،  ػػػي مختمػػػؼ المنػػػاطؽ وعمػػى جميػػػر الجبهػػػات، محػػػذرة جنودهػػػا مػػػف توةيػػػؼ 

وصػػػية، ا تػػػًة إلػػػى أّنػػػا بعػػػد إبػػػراـ صػػػفقة التبػػػادؿ مػػػر حركػػػة حمػػػاس، تزايػػػدت اإلنػػػذارات مػػػف السػػػيارات الخص
محاوات خطؼ جندي  خر بهدؼ تحرير أسرى. وأعا ت القيادة أّف الم كمة تزداد تعقيدًا أماـ الجنود الذيف 

بة الجواف، ما يجعمهـ يخدموف  ي األماكف البعيدة نسبيًا، وتكوف  يها وسائؿ النقؿ العامة نادرة، اسيما هع
ينتظػػروف عػػدة سػػاعات متواصػػمة، م ػػيرًة إلػػى أّف هػػذا األمػػر د ػػر ب ػػركة "هرمػػا" لت ػػ يؿ وسػػائؿ النقػػؿ العامػػة 
بتعزيز الباصات  ي أياـ الزحمة، ألنها باتػت ت ػكؿ لقيػادة الجػيش مععػمة ةيػد البحػث وااهتمػاـ. وأوعػحت 
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تنقػػؿ عبػػر السػػيارات الخصوصػػية نػػابر مػػف عػػرورة القيػػادة أّف الحظػػر المفػػروض عمػػى الجنػػود بخصػػوص ال
 التهديد بالخطؼ واإلنذارات بهذا ال أف، لمحرص عمى أمنهـ، والحيمولة دوف حصوؿ عمميات اختطاؼ.

 مجمة "بمحانيا" العسكرية )عف العبرية، ترجمة المركز(
 2/4/1021(، 1220مركز دراسات وتحميل المعمومات الصحفية، العدد )

 
 واإلعالن عن حميا "إسرائيلـ"عو عباس إلى تسميم مفاتيح السمطة ليوسي بيمين يد 19

دعا يوسي بيميف، الذي كاف مف بػيف ال خصػيات خمػؼ إبػراـ اتفاةيػة اوسػمو مػر منظمػة التحريػر الفمسػطينية، 
الػػرئيس الفمسػػػطيني محمػػػود عبػػػاس إلػػػى تسػػػميـ مفػػػاتيح السػػمطة إلسػػػرائيؿ واإلعػػػالف عػػػف حمهػػػا. وجػػػاءت هػػػذ  

 .ار مناة ة الموةؼ الفمسطيني مف اإلجراءات اإلسرائيميةالدعوة  ي إط
وةاؿ بيميف إف عمى عباس الكؼ عف التهديد بحؿ السمطة ألنا لـ يعد لمسمطة مف معنى بعد أف سيطر عمى 

 الموةؼ أعداء اتفاؽ أوسمو  ي الطر يف اإلسرائيمي والفمسطيني وأ رغو  مف معامينا.
المطالػػب الفمسػػطينية األربعػػة مػػف إسػػرائيؿ و ػػي مقػػدمتها وةػػؼ الن ػػاط وأ ػػار بيمػػيف عمػػى وجػػا التحديػػد إلػػى 

. وةػاؿ إف مػف  ػي رأسػا عقػؿ 2661ااستيطاني واإل راج عػف المعتقمػيف والتفػاوض عمػى أسػاس حػدود العػاـ 
يدرؾ أف هذ  مطالب ا يمكف لمحكومة اليمينية  ي إسرائيؿ أف تقبؿ بها. وأوعح أف اليميف اإلسرائيمي الذي 

عمى الحكـ أ رغ اتفاةيات أوسمو مػف معػامينها حيػث بػات يػرى  ػي كػؿ خمػؿ مػف الجانػب الفمسػطيني سيطر 
مبػػػػررا لتعزيػػػػز ااسػػػػتيطاف األمػػػػر الػػػػذي يعػػػػر بالحػػػػؿ النهػػػػائي. وحّمػػػػؿ جػػػػزءا مػػػػف الفمسػػػػطينييف، خصوصػػػػا 

 المعارعيف أصال اتفاؽ أوسمو، جانبا مف المسوولية عف وصوؿ اتفاؽ أوسمو إلى هذا الحاؿ. 
، أ  ػػمو  وأف مػػف «حمػػاس»مػػص إلػػى أف معارعػػي اتفػػاؽ أوسػػمو مػػف الجػػانبيف، اليمػػيف اإلسػػرائيمي وحركػػة وخ

عادة تحميؿ مسوولية أربعػة ماليػيف  مسػطيني إلسػرائيؿ. و ػدد عمػى أف دوؿ العػالـ حينهػا لػف  الواجب د نا وا 
مهـ  ي نظر  أف اتفاؽ أوسمو تموؿ ااحتالؿ اإلسرائيمي الذي سيقر عميا عبء إدارة  ووف هذ  المالييف. وال

غػػػدا مجػػػرد سػػػتار لفئػػػة مػػػف الفمسػػػطينييف ترتػػػزؽ مػػػف وجػػػود السػػػمطة ولمحكومػػػة اإلسػػػرائيمية التػػػي تتنصػػػؿ مػػػف 
 مسووليتها عف أوعاع الفمسطينييف وا تحقؽ السالـ معهـ.

 6/2/1021السفير، بيروت، 

 
 تعم ق تيويد القدس بغطاء السياحة "إسرائيل" 60

لتحويػػؿ المدينػػة إلػػى « رويتػا»ديػػة القػدس المحتمػػة ااسػػرائيمي نيػػر بركػات أمػػس، عػػف أ صػح رئػػيس بم: )أ ب(
« البنػى التحتيػة»مرات، عبػر بنػاء المزيػد مػف الفنػادؽ و 4وجهة أساسية لمسياح الذيف ينوي معاعفة عددهـ 

 .السياحية، ما يرادؼ واةعا تقطير أوصاؿ المدينة وتهويدها عمميا عبر اةصاء سكانها العرب عنها
مميػػار  4.3هنػػاؾ مػػدف ةميمػػة  ػػي العػػالـ تتمتػػر بإمكانيػػة القػػدس السػػياحية، مػػر وجػػود أكثػػر مػػف »وةػػاؿ بركػػات 

القػػدس كعالمػػة تجاريػػة مػػف »، وأعػػاؼ « ػػخص  ػػي العػػالـ يريػػدوف زيػػارة القػػدس عمػػى األةػػؿ مػػرة  ػػي حيػػاتهـ
 «.اةوى العالمات  ي العالـ

مميػػوف العػػاـ  1.1احية السػػنوية إلػػى القػػدس المحتمػػة مػػف وةػػاؿ بركػػات إنػػا يهػػدؼ إلػػى ر ػػر عػػدد الزيػػارات السػػي
ةمػػػة الجبػػػؿ الجميػػػدي لإلمكانيػػػة الحقيقيػػػة »ماليػػػيف، موعػػػحا أف هػػػذا الهػػػدؼ هػػػو مجػػػرد  20الماعػػػي إلػػػى 

 «.لممدينة
ألفػػا، معربػػا عػػف  21% هػػذا العػػاـ إلػػى  10وتوةػػر بركػػات أف يرتفػػر عػػدد غػػرؼ الفنػػادؽ  ػػي المدينػػة بنسػػبة 

 ات المالية ستعاعؼ هذا العدد خالؿ العقد المقبؿ.اعتقاد  بأف المحفز 
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 6/2/1021السفير، بيروت، 

 
 عاماً  12باحتياجاتيا لمدة  لجنة إسرائيمية توصي بالحفاظ عمى  از يكفي 62

)رويتػػرز، ا ش ا(: أوصػػت لجنػػة حكوميػػة إسػػرائيمية، أمػػس، أف تحػػتفظ الدولػػة العبريػػة بمػػا يكفػػي مػػف مواردهػػا 
 عاما، ويمكف لممنتجيف أف يصّدروا الفائض. 13باحتياجاتها لمدة  مف ال از الطبيعي لمو اء

 ػػػي البحػػػر « لفيتػػػاف»و« تامػػػار»ومػػػف المتوةػػػر ارتفػػػاع إنتػػػاج ال ػػػاز  ػػػي إسػػػرائيؿ بعػػػد اكت ػػػاؼ حقمػػػيف همػػػا 
مميػار متػر مكعػب مػف ال ػاز، بينمػا تبمػط احتياطيػات حقػؿ  130بنحػو « تامػار»المتوسط. وتقدر احتياطيات 

و ػي  1024 ػي العػاـ « تامػار»ومػف المقػرر أف يبػدأ اإلنتػاج  ػي  مميار متػر مكعػب. 430لي بحوا« لفيتاف»
 .1021 ي « لفيتاف»

أف احتياجػػات إسػػرائيؿ مػػف  1022وةػػدرت لجنػػة عّينهػػا رئػػيس الػػوزراء اإلسػػرائيمي بنيػػاميف نتنيػػاهو  ػػي العػػاـ 
 .1040مميار متر مكعب حتى العاـ  340و 410ال از تتراوح بيف 

مميػار متػر مكعػب لمسػوؽ  400خصصػنا نحػو »ععو المنتػدب لػوزارة الطاةػة والميػا   ػاووؿ زيمػاتش،وةاؿ ال
مميػػػار متػػػر مكعػػػب سػػػتكفي حاجػػػة  400زيمػػػاتش، أف  ةػػػاؿو  «.المحميػػػة، وسػػػمحنا بتصػػػدير الطاةػػػة الفائعػػػة

 عاما. 13إسرائيؿ مف الطاةة لمدة 
مميػار متػر  100تػوي عمػى أكثػر مػف يتـ تخصػيص نصػؼ احتياطيػات الحقػوؿ التػي تح»وأوصت المجنة أف 

% مػػف احتيػػاطي الحقػػوؿ التػػي تحتػػوي عمػػى مػػا بػػيف  40مكعػػب مػػف ال ػػاز لمسػػوؽ المحميػػة، ومػػا ا يقػػؿ عػػف 
مميػار متػر  200إلػى  30% مف الحقوؿ التي تحتوي عمى مػا بػيف  13مميار متر مكعب، و 100إلى  200

 «.مكعب، لالستهالؾ الداخمي

 6/2/1021السفير، بيروت، 

 
 "إسرائيل"الناجون من النازية جياع في  :مصادر إسرائيمية 61

ك ػفت مصػادر إسػرائيمية رسػمية عػف معانػاة اليهػود النػاجيف مػف النازيػة والمقيمػيف  ػي : حيفػا – ودير عواودة
ف واحػػػدا مػػػف كػػػؿ أربعػػػة مػػػنهـ يحتػػػاج  إسػػػرائيؿ، وةالػػػت إنهػػػـ يعػػػانوف ظرو ػػػا اةتصػػػادية واجتماعيػػػة ةاسػػػية، وا 

 استئثار الجيش بمعظـ الموارد. لممساعدة  ي ظؿ
ألػؼ  100وع ية عيػد الفصػح اليهػودي ذكػر "صػندوؽ ر اهيػة النػاجيف مػف المحرةػة"  ػي تقريػر لػا أف هنػاؾ 

يهودي  ي إسرائيؿ نجوا مف المحرةة ربعهـ جياع لمخبػز ويحتػاجوف لمسػاعدات طيمػة أيػاـ العػاـ لتػأميف حيػاة 
ألفػػا مػػنهـ ا تقػػدوا   21لنازيػػة يموتػػوف كػػؿ عػػاـ، وهنػػاؾ يهػػودي نجػػا مػػف ا 21800وأعػػاؼ أف نحػػو  كريمػػة.

 وسائؿ التد ئة والمالبس المالئمة التي تقيهـ البرد والمرض  ي ال تاء الماعي.
ويقػػوؿ المحاعػػر  ػػي عمػػـ ااجتمػػاع بجامعػػة تػػؿ أبيػػب يهػػودا  ػػنهاؼ "مأسػػاة هػػواء تنػػزع القنػػاع عػػف وجػػا 

 ود العالـ".إسرائيؿ التي تسوؽ نفسها دولة ر ا  وممجأ ليه
"لألسؼ إسرائيؿ تست ؿ المحرةة ب كؿ ساخر منجمػا ماليػا وسياسػيا،  يمػا يمػوت عػحاياها هنػا جوعػا  ويقوؿ

 وبردا وتتعامؿ مر الفمسطينييف تحت ااحتالؿ بأساليب وح ية تذكر بحقب مظممة".
 2/4/1021الجزيرة نت، الدوحة، 

 
 األقصى اليومالمسجد بين في دعوات إسرائيمية لتقديم قرامؤسسة األقصى تحذر من  66
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،  ي بياف أمس، تحذيرها مف «موسسة األةصى لموةؼ والتراث»جددت : وكاات –نظير طا  -القدس 
ةامة الهيكؿ المزعوـ  ورًا، بالتزامف مر ن ر صور تظهر  دعوات اسرائيمية لهدـ المسجد ااةصى المبارؾ وا 

تطر وف الى  تح أبواب المسجد ااةصى اليـو الهيكؿ المزعوـ مكاف المسجد األةصى،  ي حيف دعا م
 «.الفصح العبري»بمناسبة عيد « ةرابيف الهيكؿ»الجمعة اماـ الجماعات اليهودية لتقديـ 

واعتبرت الموسسة،  ي بياف صحا ي امس، هذ  الدعوات أنها نذير خطر عمى المسجد ااةصى المبارؾ، 
 ودعوة واعحة لالعتداء المبا ر عميا.

 6/4/1021، يالبيان، دب
 

 األسرى بعد اليجوم بآلة حادة عمى شرطي إسرائيميواالعتداء عمى  "سجن نفحة"اقتحام  64
أحد األسرى  ي سجف نفحا الصحراوي ويدعى عوض ، أف حامد جاد، عف 6/4/1021، الغد، عم انذكرت 

سير عباس السيد الصعيدي هاجـ أحد السجانيف بآلة حادة وذلؾ انتقامًا اعتداء السجانيف عمى كؿ مف األ
ونسبت الوزارة ذاتها إلى  واألسير جماؿ أبو الهيجا، ور عا لسياسة إدارة السجف القمعية بحؽ األسرى.

مصادر لـ تك ؼ عف اسمها أنا عقب هذ  استدعت إدارة سجوف ااحتالؿ ةوات  رطية و رةة تابعة لما 
أ راد الفرةة المذكورة بااعتداء بالعرب  يعرؼ بوحدة "متسادا" المعرو ة ببط ها وةمعها لألسرى حيث ةاـ

وةالت المصادر "عقب هذا التصعيد الخطير  ال ديد عمى األسير الصعيدي واةتادو  إلى جهة مجهولة.
أةدمت إدارة السجف عمى إغالؽ جمير أبواب ال رؼ واألةساـ، وتـ استدعاء القوات الخاصة و رطة السجف، 

ييف بأسماء األسرى لمقاء عاجؿ لبحث تداعيات وتطورات األوعاع وطمبت إدارة السجف المتحدثيف الرسم
 داخؿ السجف".

منسؽ عاـ الحركة ال عبية لنصرة األسرى والحقوؽ ، اف 6/4/1021، الحياة الجديدة، رام اهللوأعا ت 
الفمسطينية ن أت الوحيدي ةاؿ ، إف إدارة مصمحة السجوف اإلسرائيمية  ي سجف نفحة الصحراوي استدعت 

ات ووحدات خاصة لمتنكيؿ باألسرى،  ي سياسات انتقامية تهدؼ لكسر البرنامج النعالي الذي أةرتا ةو 
وأعاؼ الوحيدي، وحسب رسالة تمقاها مف األسرى، بأف ةوات إسرائيمية مدججة بأسمحة  الحركة األسيرة .

، «24، 24، 21، 22، 20»ودروع واةية وةنابؿ غاز انت رت  ي غرؼ األسرى  ي سجف نفحة باألةساـ 
« الكانتيف»ا تا إلى أف إدارة مصمحة السجوف منعت الزيارات بيف ال رؼ والفورة ومنعت خروج األسرى إلى 

عمى الخروج  21وأ ار إلى أف القوات والوحدات الخاصة اإلسرائيمية أجبرت األسرى  ي ةسـ  أو الحالةة.
ـ ب كؿ مهيف، وتـ إلقاء حاجياتهـ ومستمزماتهـ مف غر هـ وهـ مكبموف بالقيود البالستيكية، وبعد تفتي ه

 اليومية والحياتية.
 
 
 

 ( طفال290ال تزال تحتجز في سجونيا ومعتقالتيا قرابة ) "إسرائيل"فروانة:  62
 ي  إسرائيؿأعرب الباحث المختص ب ووف األسرى عبد الناصر  روانة، عف ةمقا ال ديد مف استمرار  :غزة

وةاؿ:  يف واعتقالهـ والزج بهـ  ي سجونها ومعتقالتها سيئة الصيت والسمعة.استهدا ها لألطفاؿ الفمسطيني
إنها تقترؼ بحقهـ ما ا يتخيما العقؿ الب ري مف اجراءات تعسفية وانتهاكات  اعحة وتعذيب ةاٍس وع ط 
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وابتزاز ومساومة، ومحاكمات جائرة، ما ي كؿ خطرا عمى مستقبمهـ المهدد بالعياع والدمار بما يخالؼ 
 ةواعد القانوف الدولي واتفاةية الطفؿ التي كفمت لهـ حقوةهـ .

وأكد  روانة اف سمطات ااحتالؿ اإلسرائيمي لـ تستثِف األطفاؿ يومًا مف حمالت اعتقااتها الفردية أو 
،  يما ُسجؿ خالؿ انتفاعة 2661الجماعية، الع وائية أو المنظمة، حيث اعتقمت ع رات اآلاؼ منذ العاـ 

ول اية اليوـ، اعتقالها ألكثر مف تسعة  اؼ طفؿ ممف هـ دوف الثامنة ع ر  1000أيموؿ  18منذ  األةصى
 مف العمر مف أصؿ خمسة وسبعيف ألؼ عممية اعتقاؿ لمفمسطينييف ككؿ خالؿ نفس الفترة.

مؾ ( طفال،  ي ظروؼ كت 260ا تزاؿ تحتجز  ي سجونها ومعتقالتها ةرابة )  إسرائيؿوبّيف  روانة بأف 
التي ُيحتجز  يها األسرى البال يف مف حيث األمكنة والقسوة والمعاممة الالإنسانية، وسوء الت ذية والرعاية 

هذا باإلعا ة لوجود  الصحية، حيث ا  صؿ ما بيف القاصريف والبال يف، وا  رؽ  ي المعاممة وةسوتها.
 ولة وهـ وا يزالوا  ي السجوف اإلسرائيمية.مئات مف األسرى كانوا ةد اعتقموا وهـ أطفاؿ وتجاوزوا سف الطف

 6/4/1021، الحياة الجديدة، رام اهلل
 

 عن الطعام إضرابيمأسيرا في سجون االحتالل يواصمون  21نادي األسير:  66
أسيرا  ي سجوف ااحتالؿ مستمروف  ي إعرابهـ  21ذكر نادي األسير الفمسطيني امس اف : امجد سمحاف

ع رة أسرى معربوف بسبب ااعتقاؿ اإلداري وأسير واحد معرب حتى يتـ  المفتوح عف الطعاـ، منهـ
 اعتبار  أسير حرب أسير  خر معرب تعامنا مر األسرى اإلدارييف.

 6/4/1021السفير، بيروت، 
 

 نابمس: قوات االحتالل تداىم كفر قدوم وجنودىا ينيبون البيوت 67
،  ي منطقة نابمس، ةي اـ ةوات ااحتالؿ بالتسبب بأعرار  ي منازلهـ أكد  مسطينيوف مف ةرية كفر ةدـو

وجاء أف الحديث عف نهب  ونهب مجوهرات، وذلؾ خالؿ مداهمة ةوات ااحتالؿ لمقرية الميمة ةبؿ الفائتة.
مجوهرات تقدر ةيمتها بع رات  اؼ ال واةؿ خالؿ حمالت التفتيش الواسعة التي نفذتها ةوات ااحتالؿ  ي 

ية عمى أنهـ عمى ةناعة تامة بأف حمالت المداهمة المتكررة تهدؼ إلى ثني أهالي وأكد أهالي القر  القرية.
القرية مف التظاهر أسبوعيا عد إغالؽ المدخؿ الرئيسي لمقرية ومنعهـ مف السفر عمى الطريؽ الرئيسي 

طالت وكانت ةوات ااحتالؿ ةد داهمت القرية، وةامت بحممة اعتقاات  بسبب ةربا مف مستوطنة "كيدوميـ".
 ابا مف أبنائها وسط استعماؿ القوة وتحت التهديد بالسالح، وكاف مف بيف المعتقميف ععو المجاف  10نحو 

 ال عبية  ي القرية رياض إ تية وثالثة ةاصريف.
 6/4/1021، 48عرب  

 
 

 اإلسرائيمية عناصر الشرطةمن استنفار عام ونشر آالف الضفة الغربية:  68
، الجمعة، وذلؾ بمناسبة ما يسمى ر عت ال رطة اإلسرائيمية وأ جهزة األمف مف حالة ااستعداد والتأهب اليـو

 "عيد الفصح اليهودي"، تحسبا مف وةوع عمميات عد أهداؼ إسرائيمية.
ون رت ةوات كبيرة مف ال رطة  ي المدف اإلسرائيمية ومراكز التر يا وعمى محاور الطرؽ الرئيسية بيف  

وـ ن ر اآلاؼ مف عناصر حرس الحدود عند مداخؿ المدف والبمدات المدف وداخمها. كما سيتـ الي
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إلى ذلؾ  رعت ةوات ااحتالؿ، منذ منتصؼ الميمة الماعية، إغالةا عاما عمى العفة  اإلسرائيمية.
 ال ربية، وسيتـ ر ر هذا اإلغالؽ عند منتصؼ ليمة األحد طبقا لمتقديرات األمنية اإلسرائيمية.
 6/4/1021، 48عرب 

 
 مسيحي من  زة بزيارة الضفة لممشاركة بعيد الفصح 200سماح لـال 69

ذكرت مصادر  مسطينية اف حوالي خمسمائة مسيحي مف ةطاع غزة حصموا امس عمى  :ا.ؼ.ب -غزة 
واوعح مصدر  ي ال ووف  تصاريح اسرائيمية لزيارة العفة ال ربية لمم اركة  ي احتفاات عيد الفصح.

 ي اعياد الفصح تمكف خمسمائة مسيحي مف ةطاع غزة الحصوؿ عمى تصريح المدنية انا بهدؼ الم اركة 
 مف الجانب ااسرائيمي لمتوجا الجمعة لمدينتي القدس وبيت لحـ.

ع رات المسيحييف الحاصميف عمى »وا اد مصدر  ي الجانب الفمسطيني مف معبر بيت حانوف )ايريز( اف 
 «.معبر الى العفة ال ربيةتصريح زيارة غادروا بعد ظهر الخميس غزة عبر ال

 6/4/1021، الحياة الجديدة، رام اهلل
 

 " إلى  زة22وصول قافمة "أميال من االبتسامات  40
( إلى ةطاع غزة عبر معبر ر ح 4-3" مساء اليوـ الخميس )22وصمت ةا مة "أمياؿ مف اابتسامات : غزة

لقطاع المحاصر منذ أكثر مف جنوب ةطاع غزة،  ي إطار جهدها المتواصؿ مف أجؿ كسر الحصار مر ا
متعامًنا مف جنسيات مختمفة بينهـ و د  10وةالت مصادر  ي معبر ر ح، إف القا مة تعـ  خمس سنوات.

طبي، وبر قتهـ مساعدات وصموا إلى ةطاع غزة وكاف  ي استقبالهـ عدد مف المسئوليف  ي الحكومة 
ةطاع غزة عدة أياـ يتـ خالؿ توزير المساعدات ومف المقرر أف تبقى القا مة  ي  الفمسطينية وحركة حماس.

 التي تحممها.
 2/4/1021، المركز الفمسطيني لإلعالم

 
 1022انتياكات حقوق األطفال في قطاع  زة خالل عام مركز الميزان في تقريره السنوي:  42

هدت الفترة يظهر التقرير استمرار انتهاكات حقوؽ األطفاؿ المرتبطة بالنزاع المسمح  ي ةطاع غزة، حيث  
صابة األطفاؿ، وحاات التهجير القسري لألطفاؿ، وااعتداءات  التي يتناولها التقرير، استمرار حاات ةتؿ وا 
المتكررة لممدارس والمست فيات، ومنر وصوؿ المساعدات اإلنسانية لألطفاؿ، واستمرار القيود التي تفرعها 

نوف الدولي الذي ي كؿ مساسًا جوهريًا بجممة حقوؽ عمى السكاف  ي إطار الحصار ال امؿ الذي ينتهؾ القا
 اإلنساف بالنسبة لمفمسطينييف  ي ةطاع غزة ويوثر ب كؿ كبير عمى األطفاؿ والنساء.

يبدأ التقرير باستعراض استهداؼ السكاف المدنييف وممتمكاتهـ  ي ةطاع غزة، حيث ي ير التقرير إلى أف 
بطة بالنزاع المسمح تسببت  ي ةتؿ أطفاؿ  مسطينييف، حيث بمط  هد العديد مف األحداث المرت 1022العاـ 

( 2( ةتموا عمى أيدي ةوات ااحتالؿ اإلسرائيمي،  يما ةتؿ طفؿ واحد )24( ةتياًل مف بينهـ )24عدد القتمى )
( أصيبوا نتيجة أحداث 12( إصابة، مف بينهـ )234ةتؿ نتيجة أحداث داخمية، بينما بمط عدد اإلصابات )

 .داخمية
ويستعرض التقرير استهداؼ األعياف المدنية والمنازؿ السكنية، مف خالؿ القصؼ وااستهداؼ المبا ر، أو 
طالؽ النار تجا  األحياء السكنية القريبة مف  ريط الفصؿ الحدودي  ماؿ و رؽ ةطاع  القصؼ المد عي وا 
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( 1، )1022ؿ خالؿ العاـ غزة، ما تسبب  ي تهجير مئات األسر مف منازلها،  قد دمرت ةوات ااحتال
( منزًا، بينما لحقت أعرار طفيفة 242منازؿ ب كؿ كمي، وألحقت أعرار ما بيف بال ة ومتوسطة  ي )

 بمئات المنازؿ القريبة مف األماكف التي استهد تها ةوات ااحتالؿ بالقصؼ الصاروخي والمد عي.
،  حيث بمط عدد المدارس التي 1022عاـ  ويبرز التقرير ااستهداؼ المنظـ لممدارس والمست فيات خالؿ

( مدرسة، مف بينها أعرار لحقت بمدرسة واحدة 11تعرعت ألعرار خالؿ الفترة التي يتناولها التقرير، )
نتيجة أحداث داخمية، بينما تصاعدت حاات ااستهداؼ لمواةر أو أ خاص تدعي إسرائيؿ بأنهـ ي كموف 

والمن آت التعميمية. األمر الذي أدى إلى تعطؿ العممية التعميمية  ي خطرًا عمى أمنها، بالقرب مف المدارس 
عدد مف المدارس، و ي حاات أخرى اعطر عدد كبير مف الطالب عمى ال ياب خو ًا مف التعرض لهجـو 

 عمى الطريؽ إلى المدرسة أو  ي المدرسة نفسها، اسيما  ي المناطؽ الحدودية  ماؿ و رؽ ةطاع غزة.
رير سياسة الحصار وتقيد حركة وتنقؿ السكاف المدنييف، اسيما  رض ةيود م ددة أماـ المرعى ويتناوؿ التق

وحرمانهـ مف الوصوؿ إلى العالج، وهي ممارسات تنتهؾ أبسط معايير القانوف الدولي لحقوؽ اإلنساف 
ة والكرامة. وةد وةواعد القانوف الدولي اإلنساني، بما  ي ذلؾ الحؽ  ي الصحة، والحياة، و ي حرية الحرك

،  ي حرماف الع رات مف األطفاؿ مف حقهـ 1022تسببت القيود التي تفرعها ةوات ااحتالؿ خالؿ العاـ 
 ي الحصوؿ عمى الرعاية الصحية وعف و اة المريعة الطفمة ساجدة  واد عا ور أبو عطيوي، البال ة مف 

إلسرائيمية المفروعة عمى حرية الحركة عاـ( ، بعد تدهور حالتها الصحية نتيجة القيود ا 4.3العمر )
 والتنقؿ.

ويظهر التقرير مواصمة ةوات ااحتالؿ سياسة ااعتقاؿ التعسفي لألطفاؿ واحتجازهـ بما يتعارض مر أبسط 
( أطفاؿ 3معايير حقوؽ اإلنساف، حيث اعتقمت ةوات ااحتالؿ اإلسرائيمي خالؿ الفترة التي يتناولها التقرير )

حتجزتهـ لعدة ساعات تعرعوا خاللها لمعرب واإلهانة، بما يتعارض مر المعايير الدولية  ي ةطاع غزة، وا
 لحجز األطفاؿ.

 2/4/1021، مركز الميزان لحقوق االنسان
 

 اإلحصاء: ارتفاع نسب اإلصابة باألمراض المزمنة في االراضي الفمسطينية 41
ينية، ع ية يوـ الصحة العالمي الذي استعرض جهاز اإلحصاء المركزي، الواةر الصحي  ي األرض الفمسط

السبت المقبؿ، والذي أ ار إلى ارتفاع نسب اإلصابة باألمراض المزمنة، وبيف أف أكثر مف  يصادؼ يوـ 
ثمثي كبار السف مصابوف بمرض مزمف واحد عمى األةؿ. وكانت منظمة الصحة العالمية وععت عنوانا 

 «.عؿ حياة أطوؿكبار السف صحة أ »لميـو العالمي لهذا العاـ 
سنة  أكثر مصابوف بمرض مزمف واحد عمى األةؿ  ي  28% مف األ راد 28.8وبيف تقرير لمجهاز اف 
 .1000% عاـ 22.3،  ي حيف كانت 1020األرض الفمسطينية عاـ 

سنة  أكثر  ي األرض الفمسطينية مصابوف بمرض مزمف واحد  60% مف كبار السف 10.3وأ ار إلى أف 
% 46.3%  ي ةطاع غزة،  ي حيف كانت النسبة 68.8% بالعفة مقابؿ 12.4؛ 1020 عمى األةؿ عاـ

 .1000 ي األرض الفمسطينية عاـ 
. وبم ت هذ  1020سنة  أكثر  ي األرض الفمسطينية مدخنوف عاـ  28% مف األ راد 11.3ولفت إلى أف 

ي،  ي حيف كانت النسبة % عمى التوال1.4% و41.1النسب بيف الذكور واإلناث  ي األرض الفمسطينية 
 .1000%  ي األرض الفمسطينية عاـ 11.3
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% ذكور 16.4سنة  ي األرض الفمسطينية يدخنوف؛  16-23% مف ال باب  ي العمر 23.4وةاؿ اف 
 .1020% إناث، لمعاـ 0.6مقابؿ 

 سنة  ي األرض الفمسطينية يستخدمف وسيمة 46-23% مف النساء المتزوجات  ي العمر 31.4وأعاؼ أف 
% 32.4%  ي ةطاع غزة.  ي حيف بم ت النسبة 48.2% بالعفة مقابؿ 34.6؛ 1020تنظيـ أسرة لمعاـ 

 .1000 ي األرض الفمسطينية لمعاـ 
% 2.1% مف الوادات  ي األرض الفمسطينية تمت  ي المنازؿ أو  ي مكاف  خر غير  مف. 0.8وةاؿ اف 

النسبة األعمى  ي محا ظة طوباس والتي بم ت . وسجمت 1020%  ي ةطاع غزة لمعاـ 0.4بالعفة مقابؿ 
 .1000%  ي األرض الفمسطينية لمعاـ 3.1%.  ي حيف بم ت النسبة 4.3

% 28.1؛ 1020%  ي األرض الفمسطينية مف مجمؿ الوادات لمعاـ 26.1وبم ت نسبة الوادات القيصرية 
% وأدناها 44.8حا ظة طوباس؛ %  ي ةطاع غزة. وةد بم ت هذ  النسبة أعالها  ي م24.0بالعفة مقابؿ 

 .1000%  ي األرض الفمسطينية لمعاـ 8.8%.  ي حيف بم ت النسبة 20.3 ي محا ظة الخميؿ؛ 
% مف األطفاؿ دوف الخامسة  ي األرض الفمسطينية رععوا رعاعة طبيعية. وبمط متوسط  ترة 63.8و

 3-0طبيعية المطمقة بيف األطفاؿ  هرا. بالمقابؿ بم ت نسبة انت ار الرعاعة ال 24الرعاعة الطبيعية 
 .1020%  ي األرض الفمسطينية لمعاـ 16.3 هور 

% مف األطفاؿ دوف الخامسة  ي األرض الفمسطينية يعانوف مف ةصر 20.6وبيف تقرير اإلحصاء أف 
 .1000% عاـ 1.3.  ي حيف كانت النسبة 1020القامة عاـ 

،  ي 1020% مف األطفاؿ دوف الخامسة  ي األرض الفمسطينية يعانوف مف الهزاؿ عاـ 4.4وبالمقابؿ  إف 
 .1000% عاـ 2.4حيف كانت النسبة 

،  ي حيف 1020% مف األطفاؿ دوف الخامسة  ي األرض الفمسطينية يعانوف مف نقص الوزف عاـ 4.1و
 .1000% عاـ 1.3كانت النسبة 

 3.6،  ي حيف كانت 1020مولود لكؿ امرأة عاـ  4.2 ي األرض الفمسطينية  وبم ت معدات الخصوبة
 .1000مولود لكؿ امرأة عاـ 

 6/4/1021الجياز المركز لالحصاء الفمسطيني، 
 
 
 

 اتحاد الموظفين في "األونروا" فتح وفصائل منظمة التحرير الفمسطينية تفوز في انتخاباتلبنان:  46
حركة »،  وزا كبيرا عمى «منظمة التحرير الفمسطينية»و صائؿ « ححركة  ت»سجمت : حسيف سعد -صور 
اتحاد الموظفيف  ي وكالة غوث الالجئيف الفمسطينييف »،  ي انتخابات «ةوى التحالؼ الفمسطيني»و« حماس

 ، التي جرت أوؿ أمس، وذلؾ بعد  رز النتائج  ي مخيمات لبناف.«األونروا -
 ي ةطاع  53مندوبًا مف أصؿ  38، عمى « تح»عومة مف المد« ائحة الو اء والكرامة»وحصدت 

.  ي المقابؿ،  ازت 33مندوبًا مف أصؿ  24 ي ةطاع العماؿ، و 17مندوبا مف أصؿ  13المعمميف، و
،  ي ةطاع المعمميف  ي منطقة صور، حيث نالت «حماس»المدعومة مف « ائحة الم اركة والت يير»

« ةطاع الخدمات» ي بيروت « األنروا» ي المركز الرئيسي لػسبعة مندوبيف مف أصؿ ع رة،  يما سجؿ 
 واثنيف لتحالؼ حماس وأربعة مستقميف.«  تح» وز أربعة مندوبيف لتحالؼ 
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 6/4/2012السفير، بيروت، 
 

 مباحث والناقد الفمسطيني الراحل صالح حزي نلكتاب  "إضاءات عمى األدب اإلسرائيمي  الحديث" 44
، كتاب يعـّ دراسات الباحث والناةد الفمسطيني الراحؿ صالح «يمّي الحديثإعاءات عمى األدب اإلسرائ»

الموسسة العربّية »عف « دراسات»حزّيف، جمعتها الروائية والكاتبة حزامة حبايب، وصدرت عمف سمسمة 
اعرؼ »كّرس حّزيف الكثير مف جهد  لمخوض  ي دراسة األدب اإلسرائيمي، مف منطمؽ «. لمدراسات والن ر

 ، إعا ًة إلى إماطة المثاـ عف الذات الفمسطينية التي حاوؿ العدّو تقزيمها وت ويهها.«عدّوؾ
 6/4/1021، االخبار، بيروت

 
 إسرائيمية - نفي استضافة اجتماعات فمسطينيةت األردنية وزارة الخارجية 42

وزارة ، أف ا()بتر ، وعف وكالة ت ريد الر ؽ ،عمافنقاًل عف مراسمتها  ي  6/4/1021الغد، عم ان، ن رت 
سرائيمييف  ي األياـ األخيرة  أفأكدت األردنية  الخارجية ااجتماعات التي جرت بيف مفاوعيف  مسطينييف وا 

ال د، إف  جريدةصباح الرا عي، ل الوزارة وةاؿ الناطؽ الرسمي باسـ "لـ يحعرها األردف ولـ يستعفها".
عات عقدت  ي وزارة الخارجية األردنية بحعور المعمومات المن ورة  ي المادة الم ار إليها حوؿ اجتما

 أف الجهود الوزارة وأكدت وزير الخارجية ناصر جودة مر كممة ترحيبية لممفاوعيف "هو غير صحيح أيعًا".
الدبموماسية األردنية "أدت إلى إيجاد بيئة تساعد المتفاوعيف عمى مواصمة الحوار بينهما مف التي بذلتها 

 عات الثنائية التي أجرياها  ي األياـ ااخيرة".خالؿ سمسمة مف ااجتما
 أردنيًا، مسوواً (، أف ا.ؼ.بوكالة )نقاًل عف  6/4/1021الحياة الجديدة، رام اهلل، ومف جهتها ذكرت 
 واإلسرائيمييف،بيف الفمسطينييف  ف عماف استعا ت لقاء جديداً أ ،لوكالة  رانس برس أكدر ض ذكر اسما 

  ي عماف، لكنا لـ يعط مزيدا مف التفاصيؿ. 4/4األربعاء  يوـوا المفاوعيف التق إفوةاؿ 
 

 لكل القيم الوطنية ضرب كرم ليإطالق العمعممية المظاىر التي رافقت اإلسالمية في لبنان:  الجماعة 46
"إطالؽ سراح أحد العمالء مف السجف بعد عممية ،  ي بياف أمس،  ي لبناف "الجماعة اإلسالمية"أدانت 

ف  هرًا  قط إثر تخفيض السنة السجنية إلى تسعة أ هر، مر ما را ؽ عممية اإلطالؽ مف انقعاء ع ري
"إننا إذ نرى  ي المظاهر  :العميد  ايز كـر إلى إ ارة ي  جماعةوةاؿ المكتب السياسي لم مظاهر احتفالية".

الم اعر، ونوكد أف ااحتفالية التي را قت إطالؽ أحد العمالء عربًا لكؿ القيـ الوطنية، وصدمًا لكا ة 
تساهؿ القعاء وتدخؿ السياسة  يا، هما المسووؿ األوؿ عف هذ  النتيجة، نطالب بإعادة النظر بهذا 

 األسموب حتى ا تتحّوؿ العمالة لمعدو إلى مجرد وجهة نظر".
 6/4/1021السفير، بيروت، 

 
 راء لمفمسطيني: بطاقة خضلمجنسية الييئة الوطنية لشؤون المرأة المبنانية قانونمقترح  47

أعمنت الهيئة الوطنية ل ووف المرأة المبنانية،  ي بياف أصدرتا أمس اانتهاء مف صياغة م روع ةانوف 
ااعتراؼ بحؽ المرأة المبنانية بمنح جنسيتها ألوادها. وتراعي  إلىلتعديؿ ةانوف الجنسية المبنانية، الرامي 

حووؿ دوف التوطيف، وتقترح منح أواد المبنانية المتزوجة مسودة م روع القانوف النص الدستوري المتعمؽ بال
بفمسطيني بطاةة خعراء، يتمتعوف بموجبها بالحقوؽ الكاممة، باستثناء الحقوؽ السياسية وحؽ التممؾ. ويحؽ 
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لحاممي البطاةة الخعراء، و ؽ م روع القانوف، وخالؿ مهمة سنة مف تاريخ بموغهـ الثامنة ع رة مف العمر، 
ة مف تاريخ صدور هذا القانوف لمبال يف مف األواد ألـ لبنانية وألب  مسطيني، التقدـ أماـ القعاء وخالؿ سن

 بطمب الحصوؿ عمى الجنسية المبنانية، عمف  روط معينة، منها اإلةامة أكثر مف ع ر سنوات
 6/4/1021األخبار، بيروت، 

 
 من سيناء "إيالتعمى "صاروخ  إطالقمصر تنفي  48

ما ذكرتا  ،محا ظ  ماؿ سيناء ،الوهاب مبروؾ المواء عبد ىنف وحسناء ال ريؼ: ،سميـ أحمد - العريش
وجدد  وسائؿ اإلعالـ اإلسرائيمية ب أف إطالؽ صاروخ عمي مدينة إيالت اإلسرائيمية مف سيناء أمس.

يني التي األراعي الفمسطأف الحدود مر  ىإل ا تاً  ،المحا ظ تأكيد عدـ وجود أي عناصر إرهابية  ي سيناء
طابا  ىحت طوؿ الحدود مف ر ح  مااً  ىوأف هناؾ متابعات أمنية مستمرة عم ،مومنة تماماً  تحتما "إسرائيؿ"

 ىتستهدؼ مف تمؾ المزاعـ التأثير عم "إسرائيؿ"باإلعا ة إلي تأميف الدروب الجبمية. وأعاؼ أف  ،جنوباً 
 حركة السياحة  ي جنوب سيناء.

 6/4/1021األىرام، القاىرة، 
 

 ميجاوات 60ى مصر سترفع القدرة الكيربائية لقطاع  زة إل 49
رئيس  ،عمر كتانةمر السمطة الفمسطينية أمس  ى: بحث السفير ياسر عثماف سفير مصر لد.(أ.ش.أ)

الجهود المصرية لحؿ أزمة الكهرباء  ي ةطاع غزة. وةاؿ إننا سنبدأ بر ر القدرة  ،سمطة الطاةة الفمسطينية
 ميجاوات. 40ميجاوات إلي 14تقدمها مصر مفالكهربائية التي 

 6/4/1021األىرام، القاىرة، 
 

 رئيس المؤتمر الدولي لتاريخ بالد الشام يحذر من تنامي الخطر اإلسرائيمي في المنطقة 20
محمد عدناف البخيت مف تنامي الخطر اإلسرائيمي  .حذر رئيس الموتمر الدولي لتاريخ بالد ال اـ د :عماف

مف عياع هويتها الدينية  "القدس ال ريؼ"لى خطر ما تتعرض لا المدينة المقدسة  ي المنطقة، وا  
ودعا البخيت خالؿ اختتاـ أعماؿ الموتمر الذي نظمتا الجامعة األردنية بالتعاوف مر جامعة  والتاريخية.

لعالمية اليرموؾ وجامعة دم ؽ الباحثيف المقبميف عمى دراسة التاريخ إلى اإلطالع الوا ر عمى الم ات ا
 خصوصا التعمؽ بالم ة العربية.

 6/4/1021الرأي، عم ان، 
 

 المفتي العام لسمطنة عمان: حماية القدس واجب عمى جميع المسممين 22
أكد المفتي العاـ لسمطنة عماف، ال يخ أحمد بف حمد الخميمي، أف حماية القدس والمحا ظة عمى  :و ا

بية واإلسالمية جمعاء، وهو ديف  ي أعناؽ العرب مقدساتها بجمير السبؿ هو واجب عمى األمة العر 
 ي الحكومة الفمسطينية التي  خالؿ استقبالا وزير األوةاؼ وال ووف الدينية ،و دد الخميمي والمسمميف.

محمود الهباش،  ي مسقط، أف عمى األمة أف تعمؿ بكؿ طاةتها مف أجؿ الو اء بحؽ  يرأسها سالـ  ياض 
أف الوةوؼ إلى جانب ال عب الفمسطيني  ، موكداً كريماً  سجد األةصى عزيزاً القدس ومف أجؿ استعادة الم

 هو جزء مف الو اء لمقدس ومقدساتها. وسياسياً  ومادياً  ودعما معنوياً 
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 6/4/1021الحياة الجديدة، رام اهلل، 
 

 البيتاويالشيخ حامد االتحاد العالمي لعمماء المسممين يعزي في وفاة  21
لعالمي لعمماء المسمميف أحر التعازي إلى عمماء األمة اإلسالمية وعمماء ال عب تقدـ ااتحاد ا الدوحة:

الفمسطيني  ي و اة عمـ مف أعالـ  مسطيف وموسس ورئيس رابطة عمماء  مسطيف ال يخ المجاهد النائب 
 ،وخدمة ةعية  مسطيف ،الذي أمعى عمر  داعيًة عاماًل  ي خدمة اإلسالـ والمسمميف ،حامد البيتاوي

وكابد أنواع وصنوؼ المعاناة بااعتقاؿ والمنر مف السفر والمعايقات بأنواعها.  ،دمة القدس واألةصىوخ
وةاؿ  ي بياف لا: نسأؿ اد تعالى لمفقيد واسر الرحمة وأف يح ر  مر النبييف والصديقيف والصالحيف 

 رع  مسطيف بأحر التعازي إلى  -وال هداء وحسف أولئؾ ر يقا. كما يتقدـ ااتحاد العالمي لعمماء المسمميف 
عمماء األمة اإلسالمية وعمماء ال عب الفمسطيني  ي و اة عمـ مف أعالـ  مسطيف وموسس ورئيس رابطة 

 عمماء  مسطيف ال يخ المجاهد النائب حامد البيتاوي.
 6/4/1021الشرق، الدوحة، 

 
 والضفة والجوالنبناء وحدات استيطانية جديدة في القدس  "إسرائيل"فرنسا تدين قرار  26

أصػػػػدرت وزارة الخارجيػػػػة الفرنسػػػػية بيانػػػػًا ةالػػػػت  يػػػػا إنهػػػػا "تػػػػديف ب ػػػػّدة طػػػػرح : ػػػػػ "المسػػػػتقبؿ" ووكػػػػاات راـ اد
وحػػػدة اسػػػتيطانية  ػػػي مسػػػتوطنة هػػػار حومػػػا  ػػػي القػػػدس ال ػػػرةية  811السػػػمطات اإلسػػػرائيمية عطػػػاءات لبنػػػاء 

 وحدة  ي مستوطنة كػاتزريف  ػي الجػواف". 66وحدة  ي مستوطنة غفعات زئيؼ  ي العفة ال ربية و 280و
وةالت الوزارة إف "ااستيطاف اإلسرائيمي  ي كؿ أ كالا، غير  ػرعي ويعػرض حػّؿ الػدولتيف لمخطػر"، ويػودي 

ودعػػت الحكومػػة اإلسػػرائيمية إلػػى العػػودة عػػف ةراراتهػػا التػػي  إلػػى ةطػػر أوصػػاؿ األراعػػي الفمسػػطينية المحتمػػة.
 لت إف السفير الفرنسي  ي تؿ أبيب أبمط السمطات اإلسرائيمية بموةؼ بالد .تتعارض مر القانوف الدولي، وةا

 6/4/1021، المستقبل، بيروت
 
 

 احترام القانون الدولي إلى  في ذكرى يوم األرض "إسرائيل"دعو يالمجمس البرتغالي لمسالم  24
ئيؿ( لػدى البرت ػاؿ، الخمػيس أكد المجمس البرت الي لمسالـ والتعاوف  ي بياف أصدر  وتػـ إرسػالا لسػفارة )إسػرا

 ، تعامنا مر ال عب الفمسطيني لمناسبة يـو األرض. 3-4-1021
وذكػػر البيػػاف بمعانػػاة ال ػػعب الفمسػػطيني لمػػد اع عػػف أرعػػا ومػػا يواجهػػا يوميػػا مػػف اعػػطهاد وةمػػر عمػػى يػػد 

الفمسػطيني مثػؿ جيش ااحتالؿ اإلسرائيمي، كما أداف اانتهاكات اإلسرائيمية التي تمارس يوميا بحػؽ ال ػعب 
 الجدار العنصري وااستيالء عمى األراعي والحصار المفروض عمى ةطاع غزة. 

وطالػػب المجمػػس بوةػػؼ هػػدـ البيػػوت والبنيػػة التحتيػػة وبنػػاء المسػػتوطنات اإلسػػرائيمية وهػػدـ مػػا تػػـ بنػػاو ، وهػػدـ 
نهػػاء ااحػػتالؿ وااعتػػراؼ بالدولػػة الفمسػػطينية عمػػى حػػدود عػػاـ  وذلػػؾ مػػف منطمػػؽ  2661الجػػدار العنصػػري وا 

 اإليماف بالقانوف الدولي واحتراما لحقوؽ اإلنساف.
 2/4/1021، فمسطين أون الين

 
 معيد كوىين: المنظمات الييودية األمريكية تضاعف مساعداتيا لـ"إسرائيل" بالعقدين األخيرين 22
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اعفة إجمالي األمواؿ بّيف بحث أجرا  معهد "كوهيف" األميركي أنا تـ  ي العقديف األخيريف مع: ه اـ منّور 
التػػي تحولهػػا منظمػػات يهوديػػة أميركيػػة إلسػػرائيؿ. البحػػث الػػذي أجػػرا  البرو يسػػور ثيػػودور ساسػػوف ود.أريػػؾ 

مميار  2008نحو  2664 ميش يبيف أنا  ي الوةت الذي بمط  يا مجمؿ التبرعات اليهودية إلسرائيؿ  ي العاـ 
 ممياري دوار. 102 1001  ي العاـ دوار، بم ت تبرعات المنظمات اليهودية األميركية

وي ير البحث إلى أف غالبية هذ  التبرعات يتـ تحويمها إلى إسرائيؿ عبر جمعيػات ومنظمػات غيػر حكوميػة، 
مميػػوف دوار لمنظمػػات  400مميػػوف دوار إلػػى المنظمػػات الصػػهيونية، و 300تػػـ تحويػػؿ  1001و ػػي العػػاـ 

مميػػوف دوار لمنظمػػات تعمػػيـ دينيػػة،  240 ػػا  اجتمػػاعي، ومميػػوف  ػػيكؿ لمنظمػػات ر  410تعمػػيـ عممانيػػة، و
 مميوف دوار لمنظمات ثقا ية و نية. 60ونحو 

يهػودي أميركػي،  200و ػمؿ  1020وبّيف البحث، الذي ن رتا صحيفة "هػآرتس"، أف اسػتطالعًا أجػري عػاـ 
عامػًا،  60مف هـ  ػوؽ % مف اليهود األميركييف اعتبروا أنفسهـ مقربيف مف "إسرائيؿ" خاصة م10أظهر أف 

 عامًا. 44و 40%  يمف ترواح أعمارهـ بيف 10 يما انخفعت هذ  النسبة إلى ما بيف 
% مػػنهـ عػػف اعتقػػاد  بوجػػوب تفكيػػؾ 40وب ػػأف المواةػػؼ السياسػػية ليهػػود الوايػػات المتحػػدة،  قػػد أعػػرب نحػػو 

وعػوع القػدس، اعتبػر % أي تفكيؾ أو انسػحاب، وحػوؿ م18المستوطنات  ي العفة ال ربية  قط، وعارض 
% بوجػػوب تقػػديـ 16% مػػف اليهػػود األميػػركييف أنػػا ا يجػػب تقػػديـ أي تنػػازؿ إسػػرائيمي  ػػي القػػدس، وةػػاؿ 32

 % منهـ عف عدـ وجود رأي واعح لهـ بهذا ال أف.10تنازؿ  ي ممؼ القدس، بينما عبر 
 6/4/1021، المستقبل، بيروت

 
 عدم توفر األموال الالزمةل ي  زةاألونروا توقف ألعاب الصيف لربع مميون تمميذ ف 26

لربػر « مخيمػات ألعػاب الصػيؼ»اعمف المتحدث باسـ )ااونروا( عدناف أبػو حسػنة، أمػس، وةػؼ : )أ ؼ ب(
 مميوف تمميذ  مسطيني مف الالجئيف  ي ةطاع غزة بسبب عدـ تو ر األمواؿ الالزمة مف المانحيف.

 ي ةطاع غزة بسبب عدـ  1021صيؼ لمعاـ الحالي تقرر وةؼ برنامج ألعاب ال»وةاؿ أبو حسنة،  ي غزة، 
ألػؼ تمميػذ  130»وأعػاؼ أف «. مالييف دوار 6،6حصولنا مف المانحيف عمى األمواؿ الالزمة، والتي تبمط 

 «.وتمميذة سيفقدوف  رصتهـ هذا العاـ
مػػدة البرنػامج كػاف يفتػػرض أف يسػاهـ  ػي ت ػػ يؿ تسػعة  اؼ  ػاب  مسػطيني عاطػػؿ عػف العمػؿ ل»وتػابر إف 

سػػػمبي جػػػدا لحرمػػػاف السػػػوؽ »، م ػػػيرا إلػػػى أف وةػػػؼ برنػػػامج ألعػػػاب الصػػػيؼ «بػػػيف  ػػػهريف أو ثالثػػػة أ ػػػهر
الفمسػػػطيني المحمػػػي  ػػػي غػػػزة مػػػف ااسػػػتفادة مػػػف  ػػػراء المالبػػػس والوجبػػػات ال ذائيػػػة يوميػػػا لربػػػر مميػػػوف تمميػػػذ 

 «.حا مة 216م رؼ و ني إلى جانب ت  يؿ  22400و
ماليػيف دوار لهػذ  البػرامج، لكنهػا ا تكفػي لت طيػة  4،4مقت تعهدات بػد ر ت»وأوعح أبو حسنة أف ااونروا 

النفقات لذا ةررنا تحويؿ هذ  المبالط لمخدمات اإلنسانية األساسية، عمى أف يتـ استئناؼ ألعاب الصيؼ العاـ 
 «.إذا تو ر الدعـ المالي الالـز 1024

 6/4/1021، السفير، بيروت
 

 يران؟إعن مياجمة  "سرائيل"إباما في إثناء الديمي تميغراف: ىل ينجح أو  27
ن ػرت صػحيفة الػػديمي تمي ػراؼ تقريػػرا بعنػواف " لػة الحػػرب ااسػرائيمية تتأهػػب لمهجػـو عمػى ايػػراف،  هػؿ تػػنجح 

 امريكا  ي ايقا ها؟".
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ويقوؿ كوف كو ميف كاتب التقرير إف  ف اسرائيؿ هجوما عمى ايراف بحموؿ سػبتمبر/ ايمػوؿ يبػدو أمػرا حتميػا، 
 ا  ي حاؿ ت يير ايراف سياستها الخاصة بتطوير سالح نووي.إ

وأعػػا ت إف الوعػػر المثػػالي الػػذي يأمػػؿ الػػرئيس اامريكػػي بػػاراؾ اوبامػػا  ػػي تحقيقػػا هػػو أا تػػتـ أي مواجهػػة 
 اسرائيمية ايرانية ةبؿ اانتخابات الرئاسية اامريكية.

دث ت ير جذري  ي تعامؿ إيراف مر اازمة الدوليػة وةاؿ كو ميف إف أمنية اوباما تعد مف ةبؿ الترؼ إا إذا ح
 ب أف طموحها النووي.

واعػػاؼ كػػو ميف إف السػػبب الرئيسػػي ألننػػا ا نسػػيقظ لنفاجػػأ بػػأف إسػػرائيؿ  ػػنت عػػربة عمػػى المن ػػآت النوويػػة 
اايرانية هو أف أوباما طمب بصورة  خصػية مػف رئػيس الػوزراء ااسػرائيمي بنيػاميف نتنيػاهو إرجػاء أي اجػراء 

 عسكري عندما زار البيت اابيض ال هر الماعي.
 6/4/1021، ىيئة اإلذاعة البريطانية )بي بي سي(

 
 الرقم اإلجمالي يظير ارتفاعا في األعداد.. مسجمينالجئين األونروا ترد: لم نشطب  28

، «األونػػروا»عالمػػة اسػػتفهاـ  ػػي  ػػأف ااحصػػاءات الرسػػمية التػػي أصػػدرتها « ثابػػت»بعػػدما طرحػػت منظمػػة 
، «األونػػروا»اجئػػًا  مسػػطينيًا مػػف سػػجالتها، أصػػدرت  268640 ػػطب الوكالػػة لػػػ» يهػػا « ثابػػت»لتػػي ةػػرأت وا

 ػػي عػػدد « تقمػػيص»ا يوجػػد هنػػاؾ أي  ػػطب أو » أكػػدت أنػػا «. ثابػػت»أمػػس، بيانػػًا رّدت  يػػا عمػػى  ػػكوؾ 
رةػػاـ الػػواردة عمػػى ولفتػػت إلػػى أف اا«. الالجئػػيف المسػػجميف لػػديها  ػػي أي مػػف األةػػاليـ أو  ػػي أي مػػف الفئػػات

إعػػػادة »( يعػػػود إلػػػى unrwa.org/userfiles/2012031651021.pdfالموةػػػر االكترونػػػي الخػػػاص بهػػػا )
ترتيػػب  ػػي تقسػػيـ األرةػػاـ بػػيف اجئػػيف مسػػجميف لػػدى الوكالػػة وأ ػػخاص مسػػجميف )أي يسػػتفيدوف مػػف خػػدمات 

لػيس تقميصػًا »رتفاعػا  ػي األعػداد وو ّددت عمػى أف الػرةـ اإلجمػالي يظهػر ا«. ااونروا لكنهـ ليسوا اجئيف(
 ي األوؿ مف كانوف الثاني  4161114، بينما كاف 1021مطمر العاـ  3223133، إذ بات «عمى اإلطالؽ

1022. 
 ي لبناف، جرى التوعيح أف « األونروا»أنا بعد تواصؿ مر المكتب اإلعالمي لػ« ثابت»إثر ذلؾ، أوعحت 

تسػمية جميػر الالجئػيف  2/2/1022اعتمػدت حتػى إحصػاء « ااونروا» التبايف  ي أرةاـ الوكالة يعود الى أف
اجئ مسجؿ. إا أف الوكالة  406660664إلى « األونروا»الذيف وصؿ عددهـ و ؽ « الالجئيف المسجميف»بػ

،  ػػإف «حولػػت سػػجالتها إلػػى صػي ة رةميػػة يمكمنهػػا تقػػديـ إحصػػاءات أكثػر تفصػػياًل عمػػى المسػػتهد يف»وبعػدما 
 ػػي بيانهػػا يعتبػػر جػػزء مػػف الفئػػة أعػػال ، وبالتػػالي  ػػاف الزيػػادة الحقيقيػػة « ثابػػت»الػػذي ذكرتػػا  2680640الػػرةـ 

 خصػا مسػجال وبهػذا ارتفػر عػدد المسػتفيديف  2460061لعدد المسجميف هػو الفػارؽ بػيف هػذيف الػرةميف وهػو 
مػػف  2/2/1021و 2/2/1022بػػيف اجػػئ مسػػجؿ، ومسػػجؿ غيػػر اجػػئ بػػيف الفتػػرة « األونػػروا»مػػف خػػدمات 
  خصا. 302230113 خصا إلى  406660664

 6/4/1021السفير، بيروت، 
 

 "شكسبير"ميرجان بتطالب بعدم مشاركة فرقة إسرائيمي ة توقع عمى عريضة ممثمة بريطانية  29
وّةعت الممثمة البريطانيػة إيمػا تومسػوف عمػى عريعػة تطالػب بعػدـ م ػاركة  رةػة إسػرائيمّية : ر ا حموة -عّكا 

« استيائها»عامًا( عف  34 ي  هر أيار )مايو( المقبؿ  ي لندف. وعّبرت تومسوف )« سبير ك» ي مهرجاف 
لممسػرح »بػأّف « أوسػكار»وذّكرت الممثمة الحػائزة جػائزة «. تاجر البندةّية»مدعّوًا لتقديـ « هابيما»كوف مسرح 
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لقانونيػػة المزروعػػة  ػػي سػػجاًل مخجػػاًل بسػػبب توّرطػػا  ػػي أن ػػطة ثقا يػػة داخػػؿ المسػػتوطنات اإلسػػرائيمية غيػػر ا
وتقصد تومسوف بذلؾ مستوطنتي أئريؿ وكريات أربر المزروعتيف  ي الجميػؿ «. األراعي الفمسطينية المحتمة

 المحتّؿ... هكذا تأخذ المقاطعة الثقا ية إلسرائيؿ بعدًا تصعيديًا حوؿ العالـ.
 6/4/1021، االخبار، بيروت

 
 يا ... واالستماع إلى صوتيا طريق الى الحلالطفيمة األردنية تتظاىر وتو ل في شعارات 60

 ي مدينة الطفيمة الموغمة  ػي الجنػوب األردنػي، ثمػة مػف ير ػر  ػعارات ممتهبػة : تامر الصمادي -عماف 
تطػػػاوؿ بنقػػػدها العاهػػػؿ األردنػػػي الممػػػؾ عبػػػداد الثػػػاني وعقيمتػػػا الممكػػػة رانيػػػا، وعػػػددًا مػػػف األمػػػراء وكبػػػار 

 عامة واسر النفوذ.ال خصيات  ي جهاز المخابرات ال
الهتا ات التي خرةت جمير السقوؼ والتابوهات، لـ يكف الممؾ منذ توليا العرش يعتاد سماعها لوا الربيػر 

 العربي، الذي ألقى بظالؿ ثقيمة عمى المممكة الها مية منذ أكثر مف عاـ.
البطالػػة  يهػػا إلػػى ( عمػػى حػػراؾ المدينػػة التػػي تعػػاني الفقػػر والتهمػػيش، ويصػػؿ معػػدؿ 46و ػػي الجمعػػة اؿ )

بالمئػة، هتػؼ  ػباف ومسػنوف عقػب الصػالة األسػبوع الماعػي بقػوة عػد النظػاـ والقصػر الها ػػمي،  24.4
وهػػو مػػا جػػذب وسػػائؿ إعػػالـ أجنبيػػة لت طيػػة الحػػدث الػػذي خمػػؽ حالػػة مػػف التأهػػب الرسػػمي، وتػػرجـ عمميػػًا 

ة )إطالػة المسػاف عمػى مقػػاـ نا ػطًا مػف أبنػاء المدينػة، وجهػت إلػى بععػهـ تهمػ 40باعتقػاؿ مػا يقػرب مػف 
 الممؾ، والسعي إلى تقويض النظاـ(.

 ي  وارع عيقة ممموءة بالحفر والمطبات اإلسمنتية، كاف نحو ألفيف مف أبناء الطفيمػة، يػرددوف  ػعارات 
ال ػػعب يريػػد إسػػقاط النظػػاـ إذًا ابػػف »، و «أعػػرب واسػػحؿ يػػا ابػػف حسػػيف هػػذا كمػػا ديػػف بػػديف»سػػمر منهػػا 

،  ي إ ارة إلػى ااحتجاجػات «اسمر يا ساكف رغداف )ةصر الممؾ( ةّربت هبة نيساف» ، و«األردف بنظاـ
، التي أدت إلى إل اء األحكػاـ العر يػة، وعػودة الحيػاة 2686التي  هدتها المممكة  ي إبريؿ )نيساف( عاـ 

 الديموةراطية  ي البالد.
األردنػػي صػػراحة بااسػػتيالء وةػػد تصػػاعدت حػػدة الهتػػاؼ ب ػػكؿ متسػػارع، ووصػػمت إلػػى حػػد اتهػػاـ العاهػػؿ 

يا عبػداد يػا ابػف حسػيف.. أراعػي »عمى أراض أميرية تابعة لمدولة، عبر هتاؼ ردد  النا طوف جاء  يا 
 «.الدولة راحت ويف

 ي الطفيمة، ثمة م هد غاعب يت كؿ نتيجة تباطو النظاـ  ي تحقيؽ اإلصػالح، بحسػب الن ػطاء الػذيف 
، وهػو ذات الوصػؼ الػذي عّبػر عنػا  ػقيؽ أحػد «مرجػؿ ي مػي»ا عمػى ا يترددوف  ي ت بيا مدينتهـ بأنهػ

 معتقمي الطفيمة الكاتب والمحمؿ السياسي جهاد المحيسف.
 فعاليػات المحتجػيف لػـ تعػػد تقتصػر عمػى أيػاـ الجمػػر، بػؿ تعػدتها إلػى تظػػاهرات ليميػة  ػبا يوميػة، يقػػرأوف 

 تنتهي باتهاـ كبار المسووليف بالفساد.خاللها ةائمة مف المظالـ، تبدأ بمهاجمة الفقر والبطالة، و 
ولػػـ يكػػف ألحػػد أف يتصػػور ةبػػؿ سػػنة  قػػط، سػػماع مثػػؿ هػػذ  اانتقػػادات العمنيػػة لنظػػاـ يبمػػط مػػف العمػػر مػػا 

 يقارب القرف مف الزماف.
ومػػػر أف المعارعػػػة، وعمػػػى رأسػػػها جماعػػػة اإلخػػػواف المسػػػمميف، دعػػػت مػػػرارًا إلػػػى ت ييػػػر  ػػػي بنيػػػة النظػػػاـ 

ـ يسبؽ أف وصؿ ااحتجاج العمني إلى المناطؽ الع ائرية خارج المدف الرئيسية، التي السياسي، إا أنا ل
 طالما  كمت الحاعنة الرئيسية لمممكية الها مية.
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و ي التظاهرة التي انطمقت الجمعة ةبؿ الماعية، لـ يبُد عمى أحد  عور الخوؼ الذي كاف يسػيطر عمػى 
انوا ير عػوف أصػواتهـ لممطالبػة باإلصػالح ومحاربػة الفسػاد المواطنيف ةبؿ عاـ مف الزمف،  المتظاهروف كػ

 أماـ أ راد جهاز المخابرات العامة، المنهمكيف  ي تسجيؿ أسماء الم اركيف و عاراتهـ.
ويبػػػدو أف اتسػػػاع رةعػػػة الفقػػػر، واست ػػػراء ال ػػػالء، وانعػػػداـ الخػػػدمات، واتسػػػاع تهمػػػيش  ػػػباب المحا ظػػػة، 

ى ر ػر سػقوؼ مطػالبهـ باإلصػالح السياسػي وااةتصػادي ومحاربػة عوامؿ مجتمعة د عت أبناء الطفيمػة إلػ
 الفساد.

والطفيمة التي اعتمدت تاريخيًا عمى زراعة الزيتوف، لـ تعد ةادرة عمػى تمبيػة متطمبػات السػكاف. والتوظيػؼ 
 ػػػي القطػػػاع العػػػاـ لػػػـ يعػػػد ةػػػادرًا هػػػو اآلخػػػر عمػػػى اسػػػتيعاب الخػػػريجيف الجػػػدد، وعجػػػز الدولػػػة أيعػػػًا عػػػف 

 مف النظاـ.« جفاء»اعتبر  أبناء الطفيمة التوظيؼ 
الػػذيف هجػػروا مػػدينتهـ، تصػػاعدت موجػػة مػػف « الطفايمػػة» ػػي العاصػػمة األردنيػػة عمػػاف وتحديػػدًا  ػػي حػػي 

ااحتجاجات استمدت بريقها مف المدينػة الجنوبيػة، ودخػؿ المئػات  ػي اعتصػامات ليميػة داخػؿ أزةػة الحػي 
وليف  ػػػي الػػػديواف الممكػػػي، مطػػػالبيف بػػػاإل راج عػػػف معتقمػػػي المعػػػدـ، وأخػػػذت هتا ػػػاتهـ تالحػػػؽ كبػػػار المسػػػو 

 الرأي.
عمى م ارؼ الحي، ي عر الزائر أف األردف ليس عمى حالا السابؽ  ي ما يتعمؽ بالواء المطمؽ لمقصر، 

  هناؾ مف يهدد بالدعوة إلى إسقاط النظاـ إف لـ تستجب الدولة لمطالب ال ارع.
لمطّؿ عمى مناطؽ  رؽ رغداف والقصر الممكي األةدـ  ػي الػبالد، وا تتردد مجموعات مف ساكني الحي ا

 ػي الخػػروج بتظػػاهرات ليميػػة، وأداء رةصػػات  ػػعبية ا ػتهرت باسػػـ )عمػػي بابػػا واألربعػػيف حرامػػي( ووجهػػت 
 انتقادات اذعة لمعائمة الممكية.

سػػتينات القػػرف   ػي الطفيمػػة منػذ« عينػػة»أحمػد العكايمػػة، أحػد ن ػػطاء الحػي الػػذي هػاجر وعائمتػػا مػػف ةريػة 
 الماعي، يحذر النظاـ مف التحايؿ عمى مطالب المحتجيف.

نا يأخذ البمد نحو المجهوؿ»ويذهب إلى حد القوؿ إف   «.النظاـ لـ يعد يسيطر عمى األمور، وا 
نػػػاتج مػػػف حالػػة التهمػػػيش التػػي عا ػػػتها المدينػػة عمػػػى مػػػدى »ويعػػيؼ إف ال عػػػب الػػذي تعي ػػػا الطفيمػػة 

 «.واء عمى مستوى توزير الموارد والثروات، أو عمى مستوى الم اركة السياسيةالتسعيف سنة الماعية، س
وعف التهميش المذكور، يوكد الكاتب المحيسف أف عدد سكاف محا ظة الطفيمة اليوـ أةؿ مف ثمػانيف ألفػًا، 

 ألفػػًا، وهػػو مػػا يعنػػي أف الطفيمػػة تحولػػت خػػالؿ السػػنوات 230لكػػف عػػدد أبنائهػػا الػػذيف هجروهػػا يزيػػد عمػػى 
 الماعية إلى طاردة لمسكاف.

سبب صمود  باف الحػراؾ أمػاـ الترهيػب والترغيػب، هػو إدراكهػـ أنهػـ أمػاـ سػواؿ إمػا أف نكػوف »يقوؿ إف 
 «.أو ا نكوف

بسػػبب وةو ػا إلػػى  -كمػػا يقػوؿ  -المحمػؿ السياسػي والطبيػػب النفسػي محمػػد الحبا ػنة، د ػػر عػريبة مبكػرة 
كتابة  ي إحدى الصحؼ اليوميػة، بعػد أف ن ػر مقػاًا حمػؿ عنػواف جانب الطفيمة،  قد منر ةبؿ أياـ مف ال

 انتقد  يا ب دة طريقة التعامؿ الرسمية مر المدينة وأبنائها.« لف أعيش  ي جمباب غبي»
 «.يعّبر عف حالة مف ال باء»واعتبر الحبا نة إف اتهاـ نا طيف بإطالة المساف  ي زمف الربير العربي 

ت المتصاعدة  ي المدف التي باتت تستمهـ تجربة الطفيمة عمى رغـ تواعػر و ي حيف تتواصؿ ااحتجاجا
أعػػداد المتظػػاهريف، تتحػػدث مصػػادر مقربػػة مػػف مطػػبخ صػػنر القػػرار عػػف حالػػة مػػف اارتبػػاؾ الػػذي يتممػػؾ 

 القصر والحكومة خو ًا مف أف تتكرس  عارات الطفيمة  ي ال ارع.
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رًا نصػػائح لمراكػػز القػػرار بعػػرورة التعػػايش مػػر السػػقؼ ،  ػػإف سياسػػييف ةػػدموا أخيػػ«الحيػػاة»وو قػػًا لمصػػادر 
 الجديد، عمى اعتبار أف األردف يمر بمرحمة موةتة وعميا الخروج مف عنؽ الزجاجة.

وت ير المعمومات إلى أف مسووليف كبارًا ر عوا الوةوؼ عاجزيف أماـ السقوؼ الجديػدة، و عػموا التعامػؿ 
 داـ القوة.مر صداع أكثر عررًا عبر ااعتقاات واستخ

وتػػر ض الحكومػػة األردنيػػة عمػػى لسػػاف النػػاطؽ باسػػمها الػػوزير راكػػاف المجػػالي  ػػعارات الطفيمػػة التػػي يػػرى 
 «.تجاوزت األعراؼ واألصوؿ والمياةات المألو ة»أنها 

ليس باسػـ حػراؾ الطفيمػة يمكػف ةبػوؿ بعػض الػدعوات والسػموكيات التػي تسػعى إلػى تػأزيـ الم ػهد »ويقوؿ 
 «.األردني
الحوار العميؽ »لباحث  ي مركز الدراسات ااستراتيجية بالجامعة األردنية محمد أبو رماف، يرى أف لكف ا

 «.وااستماع الى صوت الطفيمة هو مفتاح الحؿ
 6/4/1021، الحياة، لندن
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صواريخ عمى ميناء إيػالت جنػوب  مسػطيف تصػويب أنظػار اإلسػرائيمييف  أعاد سقوط ثالثة: حممي موسى
مرة أخػرى إلػى  ػبا جزيػرة سػيناء. وةػد جػرت العػادة  ػي العػاميف الماعػييف بالمسػارعة لعػرب ةيػادات أو 
 عاليات  مسطينية  ي ةطاع غػزة واتهامهػا بػالوةوؼ خمػؼ مػا جػرى مػف سػيناء. لكػف يبػدو أنػا  ػي أعقػاب 

ف الصػػدامات بػػيف إسػػرائيؿ والمقاومػػة الفمسػػطينية  ػػي القطػػاع وةػػرب حمػػوؿ عيػػد الفصػػح، الجولػػة األخيػػرة مػػ
 تجنبت القيادة اإلسرائيمية التورط  ي تصعيد جديد.

وأ ارت األنباء اإلسرائيمية إلى أف ثالثة صواريخ أطمقت مف سيناء ةرب منتصػؼ ليمػة أوؿ أمػس. وةالػت 
مقربة مف مباف سكنية  ي حيف لـ يتـ بعػد العثػور عمػى إف أحد هذ  الصواريخ مف طراز غراد سقط عمى 

عػػاموس هائيػػؿ أف « هػػآرتس»موةػػر سػػقوط الصػػاروخيف اآلخػػريف. وةػػد اعتبػػر المعمػػؽ العسػػكري لصػػحيفة 
إطالؽ الصواريخ عمى إيالت، يك ؼ ال رؾ الػذي وةعػت  يػا إسػرائيؿ عمػى حػدودها ال ربيػة.  فيمػا يػتـ »

يرة مذهمة األمر الذي يقمص بالتدريج  رص التسػمؿ مػف سػيناء، ا بناء الجدار عمى الحدود مر مصر بوت
يممؾ الجيش اإلسرائيمي أي رد حقيقي عمى إطػالؽ الصػواريخ، المتجػاوزة لمجػدار، نحػو إيػالت. كمػا لػيس 
لػػػدى إسػػػرائيؿ عنػػػواف واعػػػح لتحميمػػػا المسػػػوولية  ػػػي الجانػػػب اآلخػػػر. وهػػػي ا تريػػػد أف تزيػػػد مػػػف زعزعػػػة 

صػال، مػػر مصػػر. وب يػاب إعػػالف واعػػح لممسػوولية عػػف إطػػالؽ الصػواريخ، يبػػدو أنػػا العالةػات المتػػوترة أ
 «.سيكوف متعذرا الرد ب كؿ  ديد  ي ةطاع غزة

ومر ذلؾ  إف سػقوط الصػواريخ عمػى إيػالت جػر خمفػا جممػة مػف المواةػؼ اإلسػرائيمية عمػى أر ػر مسػتوى. 
إطػالؽ نػار عمػى إسػرائيؿ... ونحػف نبنػي اننا نمحظ منذ زمف أف سيناء تتحوؿ إلػى منطقػة »وةاؿ نتنياهو 

جػػدارا، لكػػف الجػػدار ا يوةػػؼ الصػػواريخ. لكننػػا سػػوؼ نجػػد أيعػػا حػػال لهػػذا وسنعػػرب مػػف يػػأتوف لعػػربنا 
يسػػتحيؿ مػػنح حصػػانة لإلرهػػاب، »وأعػػاؼ نتنيػػاهو: «. ونعػػرب مرسػػميهـ  ػػي هػػذ  الحالػػة و ػػي المسػػتقبؿ

حػػد سػػيحمي اليهػػود إذا لػػـ يػػدا ر اليهػػود عػػف وتجػػب محاربتػػا، ونحػػف نفعػػؿ ذلػػؾ.  ػػي نهايػػة المطػػاؼ ا أ
 «.أنفسهـ، وهذ  هي القاعدة المهمة

كمػػا أجػػرى وزيػػر الػػد اع اإلسػػرائيمي إيهػػود بػػاراؾ ورئػػيس أركػػاف الجػػيش الجنػػراؿ بنػػي غػػانتس وةػػادة األذرع 
ر الوعػر األمنػي  ػي سػيناء يمزمنػا بنػوع  خػ»األمنية تقويما لمموةؼ بعػد صػواريخ إيػالت. وةػاؿ بػاراؾ إف 
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وكػػاف ي ػير بػػذلؾ إلػى التعقيػػد  ػي التعامػؿ مػػر الخطػر الكػػامف مػف سػػيناء نظػرا لحساسػػية «. مػف المواجهػة
العالةػػة مػػر مصػػر. وكانػػت إسػػرائيؿ ةػػد اعتمػػدت  ػػي العػػاميف األخيػػريف أسػػموب الػػرد عمػػى مػػا يجػػري  ػػي 

ا حركػة الجهػػاد سػيناء بالعػرب  ػػي غػزة. لكػػف يبػدو أف هػذا األسػػموب لػـ يعػػد مجػديا بعػد العنػػاد الػذي أبدتػػ
اإلسػػالمي  ػػي الجولػػة األخيػػرة وأنجػػب تفاهمػػا يحػػوؿ، حتػػى اآلف، دوف مبػػادرة إسػػرائيمية  ػػي ةطػػاع غػػزة. 

األمػػر يتعمػػؽ بحػػدث خطيػػر. ونحػػف نتػػدارس الحػػدث وسنعػػرب الرجػػاؿ الػػذيف أطمقػػوا »وأعػػاؼ بػػاراؾ اف 
 «.الصواريخ عمى إيالت وحاولوا المساس بمواطني إسرائيؿ. ولف نساـو عمى ذلؾ

وك ؼ رئيس  عبة ااستخبارات العسكرية الجنػراؿ أ يػؼ كوخػا ي  ػي اختتػاـ دورة عػباط اسػتخبارات أف 
الجػػيش اإلسػػرائيمي أ مػػح  ػػي اكت ػػاؼ مػػا ا يقػػؿ عػػف ع ػػر خاليػػا انطالةػػا مػػف سػػيناء. وةػػاؿ كوخػػا ي إف 

هػا وطابعػا. ومػف ال رؽ األوسط، وهو المكػاف الػذي وتيػرة التسػمح  يػا هػي األعمػى  ػي العػالـ، ي يػر وج»
الجائز أف رياح الت يير تحمؿ الفػرص والب ػارة، لكنهػا عمػى المػدييف القصػير والمتوسػط تعػاظـ المخػاطر. 
وأحد هذ  المواعر هو  با جزيرة سيناء، حيث اف إطالؽ الصػواريخ عمػى إيػالت، ومػف سػيناء، لػيس إا 

ظمػػات اإلرهابيػػة تعزيػػز مواةعهػػا تعبيػػرا عػػف ت ييػػر جػػوهري يمػػر عمػػى المنطقػػة، وخػػالؿ ذلػػؾ تواصػػؿ المن
وترسيخ وجودها هناؾ. ومف خبرتنا سيكوف مف واجبنا أف نستعد لما يحدث  ي المقاطر الجديدة، والت مب 

 «.عمى المخاطر وانعداـ ااستقرار األمني الذي سيميز المنطقة  ي السنوات القريبة
ائؿ  مسػػطينية لنقػػؿ ةػػدراتها مػػف ةطػػاع وأ ػػاع الجػػيش اإلسػػرائيمي تقػػديرات تفيػػد بوجػػود ميػػؿ واسػػر لػػدى  صػػ

غػػػػزة إلػػػػى سػػػػيناء. وبحسػػػػب هػػػػذ  التقػػػػديرات  ػػػػإف المنظمػػػػات الفمسػػػػطينية تسػػػػتند إلػػػػى واةػػػػر أف اانك ػػػػاؼ 
ااستخباري  ي سيناء أةؿ مما هو  ي ةطاع غزة وأف السيطرة األمنية المصػرية هنػاؾ باتػت أعػعؼ بعػد 

لفصػػػائؿ، مػػف الوجهػػة اإلسػػرائيمية، تعتقػػػد أف سػػقوط الػػرئيس حسػػني مبػػارؾ. و عػػػال عػػف ذلػػؾ  ػػإف هػػذ  ا
 إسرائيؿ لف تجرو عمى مالحقة الخاليا  ي األراعي المصرية، بالطريقة التي تفعمها  ي ةطاع غزة.

وكانػػػت مصػػػادر أمنيػػػة مصػػػرية ةػػػد نفػػػت أف تكػػػوف الصػػػواريخ التػػػي سػػػقطت عمػػػى إيػػػالت ةػػػد أطمقػػػت مػػػف 
ف مصر إ ارات إلى تحركات أمنية اعتبرها البعض األراعي المصرية. ومر ذلؾ حممت األنباء الواردة م

  ي حيف أ ار  خروف إلى أنها جرت بسبب الصواريخ.« خطوات احترازية»
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 ياسر الزعاترة
كػػف سػػيرتا األهػػـ هػػي تمػػؾ لمنا ػػط الحقػػوةي الفمسػػطيني  ػػواد الخفػػش سػػيرتا مػػر المعػػتقالت الصػػهيونية، ل

 المتمثمة  ي د اعا عف األسرى، تمؾ التي بدأها منذ سنوات طويمة عبر مركز أحرار لمد اع عف األسرى.
وألنا كذلؾ عاةبا المحتموف باألسر مرة إثر مرة )حدث أف اعتقمتا السمطة أيعا مر األسؼ(، وغالبا و ؽ 

عتقؿ أية تهمة معمنة، وهو نوع مػف ااعتقػاؿ الػذي كػاف ما يعرؼ بااعتقاؿ اإلداري الذي ا توجا  يا لمم
وا يػػػزاؿ سػػػيفا مسػػػمطا عمػػػى رةػػػاب الن ػػػطاء الفمسػػػطينييف مػػػف جهػػػة،  يمػػػا يفعػػػح ب ػػػاعة ااحػػػتالؿ الػػػذي 

 يحاوؿ ت طية تمؾ الب اعة بمحاكـ وةعاة ولجاف تحقيؽ ولوائح اتهاـ مف جهة أخرى.
لمعتقؿ عقابا جديدا لا عمى د اعا عف إخوتا األسرى، ةبؿ  هور طويمة، زج المحتموف بفواد الخفش  ي ا

اسيما تمػؾ المتابعػة التفصػيمية ألوعػاع الكبػار مػنهـ، ممػف يعي ػوف مػرارة العػزؿ بسػبب أحكػامهـ العاليػة 
ثخػانهـ  ػي العػدو.  ػػي ذات الوةػت الػذي ةػدـ  يػا سػيرا ذاتيػة بحمػة أدبيػػة  التػي جػاءت ردا عمػى بطػولتهـ وا 
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لرجػػػاؿ الػػػذيف ا يعػػػرؼ روعػػػة بطػػػولتهـ وتعػػػحيتهـ غيػػػر القمػػػة مػػػف النػػػاس خػػػارج لعػػػدد كبيػػػر مػػػف أولئػػػؾ ا
  مسطيف.

منػػػذ ثالثػػػة أسػػػابير يخػػػوض  ػػػواد الخفػػػش إعػػػرابا عػػػف الطعػػػاـ احتجاجػػػا عمػػػى ممارسػػػات ااحػػػتالؿ، و ػػػي 
مقدمتها سياسة ااعتقاؿ اإلداري، وتعامنا مر نائب المجمس الت ريعي ال يخ األسير أحمد الحاج عمي، 

لرجػػؿ السػػبعيني الػػذي ود ع ةبػػؿ أيػػاـ عػػف ُبعػػد صػػديقا ور يػػؽ دربػػا الػػذي غػػادر دنيانػػا، أعنػػي )نائػػب ذلػػؾ ا
المجمس الت ريعي( ال يخ الجميؿ حامد البيتاوي، خطيػب المسػجد األةصػى و ػيخ عممػاء  مسػطيف، رحمػا 

 اد تعالى رحمة واسعة.
ربعػػة مػػنهـ إلػػى المست ػػفيات بسػػبب ةبػػؿ ذلػػؾ كػػاف عػػدد مػػف األسػػرى ةػػد بػػدأوا ذات اإلعػػراب، حيػػث نقػػؿ أ

 تدهور حالتهـ الصحية، وهـ بالؿ ذياب وثائر حالحمة، حسف الصفدي وعمر أبو  الؿ.
مػرة  22 ي رسالتا التي بعث بها مف وراء القعباف، يقوؿ  ػواد الخفػش: سػبؽ وأف اعتقمػت مػا يزيػد عمػى 

 ي سػجوف عديػدة، و ػهدت أحػداثا ، وتنقمت خاللها 1021وحتى هذ  المحظة مف العاـ  2661منذ العاـ 
 كثيرة، وأمعيت سنوات زاد عددها عمى الخمسة أعواـ، لكنني لـ أجد أصعب وأةسى مف هذ  المرحمة.

خراجا مجرد جسد  رادتا، وا  كؿ  يء  ي هذ  السجوف مصمـ لتدمير اإلنساف الفمسطيني وتحطيـ روحا وا 
رى تصػميـ كػؿ  ػيء  ػي هػذ  السػجوف التػي عميؿ منهؾ الروح  اةد المعنويات. ومف أجؿ هػذ  الهػدؼ جػ
 تنتهؾ  يها حقوؽ الب ر وا تحتـر  يها ال رائر اإلنسانية.

مػػف أجػػؿ ذلػػؾ ةررنػػا أف نأخػػذ نحػػف مع ػػر األسػػرى  ػػي سػػجوف ااحػػتالؿ زمػػاـ المبػػادرة، وأف نتمػػرد عمػػى 
نممػػؾ، بػػؿ إف الظمػػـ والسػػجاف، وأف ننػػتفض لكرامتنػػا التػػي يحػػاولوف المسػػاس بهػػا وتدنيسػػها، وهػػي كػػؿ مػػا 

 حرصنا عميها هو السبب  ي وجودنا خمؼ القعباف.
وذلػؾ  ػرؼ  -أد ر عريبة د اعي عف الحركة األسيرة، اسػيما وةػو ي -يعيؼ  واد الخفش-إنني اليوـ 

خمػػؼ رموزهػػا وةادتهػػا المعػػزوليف )عبػػاس السػػيد، إبػػراهيـ حامػػد، حسػػف سػػالمة، عبػػد اد البرغػػوثي،  -لػػي
المبتػػػورة جمػػػاؿ أبػػػو الهيجػػػاء، أحمػػػد الم ربػػػي، محمػػػود عيسػػػى، وليػػػد خالػػػد، أحمػػػد سػػػعدات، صػػػاحب اليػػػد 

 وسواهـ مف القادة(.
وبذلؾ تحولت مف نا ط حقوةي ومدا ر عف األسرى إلى مجرد رةـ  ي سػجف. رةػـ بػدوف اسػـ وا حقػوؽ. 
يػػتـ عػػدي  ػػي اليػػوـ ثػػالث مػػرات. أ ػػتش ب ػػكؿ يػػومي وتصػػؿ أيػػاديهـ لجميػػر أنحػػاء جسػػدي، وأجبػػر تحػػت 

عػػرب والتهديػػد عمػػى التفتػػيش العػػاري. تػػـ سػػحب جميػػر الكهربائيػػات واألغطيػػة مػػف زنزانتػػي. لػػيس هػػذا ال
حالي وحدي، بؿ حاؿ كؿ مػف أعمػف إعػرابا عػف الطعػاـ، وتمػرد عمػى السػجاف، وواجػا باألمعػاء الخاويػة 

 والجسد النحيؿ مف يحمموف السالح والخوذ والعصي الكهربائية والهراوات.
مواجهة وا تباكا باأليدي، ونتعرض لرش لم از المسيؿ لمدموع، وحيف يقرر السجاف   ي كؿ  هر، نعيش

رش ذلؾ ال از المعيف داخػؿ الزنزانػة العػيقة يصػبح كػؿ  ػيء  يهػا محمػال برائحتػا. يػدخؿ الجنػود ونحػف 
جدت  ي حالة مف اإلعياء التاـ ليقوموا بالتنكيؿ بنا ومصادرة جمير حاجياتنا، حينها أكوف محظوظا إف و 

 التي ولدت وأنا  ي السجف.” جنى“ يما تبقى مف حاجياتي صورة ابنتي الص يرة 
رغػػـ كػػؿ ذلػػػؾ األذى والقهػػر، نعػػػود بعػػد أف نتفقػػػد بععػػنا لن نػػػي سػػويا ونبتسػػػـ كػػي نعمػػػف انتصػػارنا عمػػػى 
ف السجاف، وكي يعمـ أنا أحقر مف أف ي ؿ  إرادتنػا ويقتػؿ صػمودنا. إننػا اليػوـ  ػي حاجػة لنصػرة إخوتنػا مػ

الكتػػػاب واإلعالميػػػيف،  عػػػال عػػػف سػػػائر أهمنػػػا وأحبتنػػػا مػػػف أبنػػػاء  ػػػعبنا وأمتنػػػا، اسػػػيما أننػػػا عمػػػى أبػػػواب 
إعػػػراب مفتػػػوح عػػػف الطعػػػاـ، والػػػذي بدأتػػػا عمميػػػا وسػػػبقني إليػػػا  خػػػروف بعػػػد أف عػػػقت ذرعػػػا بهػػػذا الظمػػػـ 
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المفتػػوح عػػف الرهيػػب، وكػػذلؾ تعػػامنا مػػر النائػػب ال ػػيخ أحمػػد الحػػاج عمػػي الػػذي أعمػػف مػػف ةبػػؿ إعػػرابا 
 الطعاـ، وطمب مف ذويا إحعار كفف أبيض لا ألنا ي عر أف ةد يموت  ي أية لحظة.

تمؾ كانت رسالة  واد الخفش، وهي رسالة جمير األسرى الذيف ا ينب ي أف ننسػاهـ بػأي حػاؿ، هػـ الػذيف 
ميف، و ػي يدا عوف عف  رؼ هذ  األمة، حالهـ  ي ذلؾ ا يختمؼ عف إخوة لهـ  ي سجوف الظمػـ والظػال

مقدمة هواء ع رات اآلاؼ  ي سجوف ب ار األسػد التػي ا ن ػؾ  ػي أنهػـ يعي ػوف بػيف جػدرانها وعػعا 
 أسوأ مف وعر األسرى  ي سجوف ااحتالؿ الصهيوني.

سػػالـ عمػػيكـ أيهػػا األبطػػاؿ، نػػدعو اد أف يثبػػتكـ، وأف يجػػزيكـ أحسػػف الجػػزاء عمػػى صػػبركـ وثبػػاتكـ، وأف 
 ج  مسطيف، و رج األمة بأسرها وانتصارها عمى المحتميف والط اة والظالميف.يجعؿ  رجكـ ةريبا، و ر 
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بينما تنصرؼ وسائؿ اإلعالـ العالمي لمتركيػز عمػى ةعػية هنػا وأخػرى هنػاؾ، يسػتمر : إعداد عمر عدس
 ػػػي التنكيػػؿ بالفمسػػػطينييف بهػػػدوء وبعيػػدًا عػػػف األعػػػواء . ومػػف عػػػمف ذلػػػؾ تعػػػييؽ  ،”اإلسػػػرائيمي“العػػدّو 

الخنػػاؽ عمػػى األطفػػاؿ، الػػذيف يعتبػػرهـ الكيػػاف، خطػػرًا مسػػتقبميًا عميػػا . . كمػػا يقػػوؿ غراهػػاـ بيبمػػز، مػػدير 
( 14/4/1021، )”بالستايف كرونيكػؿ“الخيرية البريطانية،  ي بحث من ور  ي موةر ” خمؽ الثقة“منظمة 

ي ػػير الكاتػػب إلػػى أف أطفػػاؿ  مسػػطيف، يعي ػػوف  ػػي ظػػؿ الخػػوؼ، والتهديػػد بػػالعنؼ وسػػوء المعاممػػة عمػػى 
 أيدي ةوة مسمحة تطاردهـ  ي  وارع وطنهـ.

طفػاًل  ػي العػفة ال ربيػة  2412” اإلسػرائيمية“ةتمت القػوات  1000 في السنوات اإلحدى ع رة منذ سنة ،
سػػػابعة ع ػػػرة مػػػف العمػػػر . وكػػػاف أطفػػػاؿ غػػػزة ويبقػػػوف، أ ػػػّد وةطػػػاع غػػػزة، معظمهػػػـ بػػػيف الثالثػػػة ع ػػػرة وال

مػػنهـ نحػػو ألػػؼ  ػػي السػػنوات ااثنتػػي ع ػػرة األخيػػرة،  ػػي  ػػوارع ” إسػػرائيؿ“تعرعػػًا لمخطػػر، حيػػث ةتمػػت 
مدينتهـ، و ي طريقهـ إلى المدارس ومنها، وأثناء لعبهـ مر أةرانهـ، أو أثناء ةعائهـ حاجيػات أهمهػـ مػف 

داخػػػػؿ منػػػػازلهـ . ومعظمهػػػػـ ُيقتمػػػػوف ع ػػػػوائيًا ودوف تمييػػػػز، أو نتيجػػػػة ل ػػػػارات  المحػػػػاؿ القريبػػػػة، أو حتػػػػى
الجوية والبرية. وةد تخّطؼ الموت نحو خمسيف مػنهـ، وحػـر عػائالتهـ مػنهـ ةبػؿ األواف، بفعػؿ ” إسرائيؿ“

 ، غير منفجرة.”إسرائيمية“ةنابؿ 
 مسطينيًا، إذ أطمؽ سالح  13حياة مارس/  ذار، وأودى ب 6وةد بدأ الهجوـ األخير عمى غزة يـو الجمعة 

صػػواريخا عمػػى المػػدنييف بطريقػػة ع ػػوائية،  ػػي  ػػوارع غػػزة، وعمػػى منػػازؿ النػػاس  ػػي ” اإلسػػرائيمي“الجػػّو 
 مخيـ جباليا التي تعّج بالنساء واألطفاؿ.

ينػػاير/ كػػانوف  1008تػػأتي الفظػػائر األخيػػرة عمػػى خمفيػػة المذبحػػة التػػي وةعػػت  ػػي ديسػػمبر/ كػػانوف األوؿ 
ػػػػف  226طفػػػػاًل و 428 مسػػػػطينيًا، مػػػػنهـ  2421حيػػػػث جػػػػرى ةتػػػػؿ  1006ني الثػػػػا عػػػػا ة إلػػػػى م  امػػػػرأة . وا 

طفػػؿ بجػػراح  ػػي العػػدواف الػػذي اسػػتمر ثالثػػة أسػػابير، وبػػات كثيػػر مػػنهـ  2000است ػػِهدوا، أصػػيب نحػػو 
 يعانوف إعاةات  ديدة دائمة، وجراحًا نفسية عميقة.

الماليػيف األربعػة أو نحوهػا مػف السػكاف الفمسػطينييف % مػف 43ويقوؿ الكاتب، إف األطفاؿ ي ػكموف نحػو 
 الهرمة.” إسرائيؿ“ ي المناطؽ المحتمة، وتمؾ حقيقة تقض معاجر 
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ويعيؼ ةائاًل: إف األطفاؿ الفمسطينييف الذيف يعي وف  ي العػفة ال ربيػة وةطػاع غػزة  ػي ظػؿ ااحػتالؿ 
 ػرعي، وتعػذيب وترويػر عمػى أيػدي غير ال رعي، يتعرعوف لمعاممة وح ػية، وسػجف غيػر ” اإلسرائيمي“

 ”.اإلسرائيمية“ةوات األمف 
، وهػو نظػاـ ”اإلسػرائيمي“لمقػانوف العسػكري  -مػر الكبػار -يخعػر األطفػاؿ الفمسػطينيوف 2661 منذ سػنة 

ةانوني ةائـ عمى التحيز ويفتقر إلى العدالة . و ي الفترة التي انقعت منذ تطبيؽ نظػاـ الطػوار  هػذا، تػـ 
 فػي “ مسطيني واحتجازهـ . وعدد األطفاؿ الذيف اعتقمػوا وأِخػذوا مػف منػازلهـ، مػذهؿ .  ألؼ 116اعتقاؿ 

طفؿ، بععهـ ا يتجاوز سػف الثانيػة ع ػرة، ةػد  1300السنوات اإلحدى ع رة الماعية وحدها، يقدر أف 
 100 - 300اعتقموا، وتـ اسػتجوابهـ، وسػجنهـ بموجػب ذلػؾ النظػاـ . وهػذا يسػاوي  ػي المعػدؿ، مػا بػيف 

 طفؿ  ي السنة، أو نحو طفميف  ي كؿ يـو دوف استثناء.
ويعيش معظـ األطفاؿ المعتقميف  ي القرى الواةعة  ي مناطؽ التػوتر، ونقػاط ااحتكػاؾ، أي المسػتوطنات 

أو المسػتوطنوف دوف غيػرهـ . ” اإلسرائيمي“المقامة خال ًا لمقانوف الدولي، والطرؽ التي يستخدمها الجيش 
 خػػذ بالتصػػاعد، وخصوصػػًا  ػػي منػػاطؽ معينػػة  ػػي العػػفة ال ربيػػة . حيػػث تقػػوـ وحػػدة  ويبػػدو أف الوعػػر

، بتصػػعيد اعتقػػاات األطفػػاؿ الفمسػػطينييف  ػػي مدينػػة الخميػػؿ، ”اإلسػػرائيمي“غػػواني المتطر ػػة  ػػي الجػػيش 
 أطفاؿ عمى ااةؿ 20سنة مف العمر،  قد اعتقمت  ي أوائؿ  براير/  باط، 23و 21مستهِد ة أطفاًا بيف 
 خالؿ أسبوع واحد.

عػػا ة إلػػى ااعتقػػاات، ازدادت كػػذلؾ حػػاات السػػجف  ػػي الحػػْبس اانفػػرادي، حيػػث ُيحتجػػز نحػػو ربػػر  وا 
 21و 21األطفاؿ المعتقميف  ي عزلة تامة . ويجري انتزاع األطفاؿ، الذيف تتراوح أعمارهـ  ي العادة بيف 

بوف سػػنة، مػػف ذويهػػـ بػػالقوة، ويػػتـ ذلػػؾ لػػياًل عمػػى األغمػػب، وُيسػػج   نوف  ػػي زنػػازيف عػػيقة، رطبػػة، وُيعػػر 
وعوف، وُيعرعوف لصدمات كهربائية  ي بعض األحياف.  وُيعذبوف خال ًا لمقانوف، ُوير 

التػػػي ُيػػػتهـ األطفػػػاؿ بارتكابهػػػا، ويعتقمػػػوف بنػػػاًء عمػػػى ذلػػػؾ، هػػػي ةػػػذؼ الحجػػػارة عمػػػى الجنػػػود ” الجريمػػػة”و
التػػػػي تجػػػػود بهػػػػا عمػػػػيهـ صػػػػناعة األسػػػػمحة  وةنابػػػػؿ ال ػػػػاز المسػػػػيؿ لمػػػػدموع،” 26-اـ“المػػػػدججيف ببنػػػػادؽ 

 األمريكية.
بوف بعنػػؼ؛ تكّبػػؿ أيػػديهـ، ” اإلسػػرائيمي“ويقػػوؿ الكاتػػب، إف األطفػػاؿ عنػػدما يصػػبحوف  ػػي المعتقػػؿ  ُيسػػتجو 

 وُتعص ب عيونهـ وُيربطوف إلى كرسي أثناء توجيا األسئمة إليهـ.
” . يػػا ابػػف الفػػاجرة”و” يػػا كمػػب“بػػارات مثػػؿ ومػػف اإلهانػػات ال ػػائعة، ع“وتوّجػػا إلػػيهـ إهانػػات لفظيػػة بذيئػػة، 

وكثيػػػر مػػػف األطفػػػاؿ تخػػػور ةػػػواهـ مػػػف  ػػػرط حرمػػػانهـ مػػػف النػػػوـ . وربطهػػػـ إلػػػى الكرسػػػي يومػػػًا بعػػػد يػػػوـ، 
عادتهـ إلى الحجز اانفرادي . . و ي نهايػة المطػاؼ يوةػر أغمبيػة األطفػاؿ اعترا ػات يػذكروف  يمػا بعػد  وا 

% 60، حيػػث ُيِقػػّر ”الجػػرائـ”ي أف يعتػػرؼ األطفػػاؿ تحػػت التحقيػػؽ بأنهػػا انُتزعػػت بػػاإلكرا  . وا غرابػػة  ػػ
% 81منهـ عمى األةؿ بالذنب، ألف ذلؾ، هو أسرع وسيمة لمخالص مف نظاـ ير ض تكفيؿ األطفاؿ  ػي 

مف الحاات . وااتهامات التي تبرر هذ  ااعتقاات غير ال رعية، هي  ي العػادة، رمػي الحجػارة، عمػى 
 الموجوديف أصاًل عمى األرض الفمسطينية بصورة غير  رعية. -يفالجنود أو المستوطن

التػػي ُتسػػتخمص مػػف التحقيػػؽ مػػر هػػواء األطفػػاؿ؟ ” معمومػػات األمػػف القػػومي“ويتسػػاءؿ الكاتػػب سػػاخرًا: مػػا 
ويجيب: معمومات عف ن ػاطات وميػوؿ زمالئهػـ  ػي المدرسػة، وأةػاربهـ وجيػرانهـ . وبػيف جػدراف التحقيػؽ 

غػاـ الطفػؿ عمػى إعطػاء أسػماء أطفػاؿ  خػريف مػف رمػاة الحجػارة . . ويتعػرض األطفػاؿ والتروير، يمكف إر 
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تحت التحقيؽ  ي أماكف معزولة مخيفة، بعيدًا عف منازلهـ، لعػ وط نفسػية عظيمػة،  ػال يجػدوف ُبػّدًا مػف 
 التصريح بأسماء أصدةائهـ، مما يعرعهـ إلى مزيد مف الع ط النفسي نتيجة  عورهـ بالذنب.

جاز األطفػاؿ  ػي غالػب األحيػاف داخػؿ الكيػاف الصػهيوني، )بعيػدًا عػف مػدنهـ وةػراهـ(، مّمػا يحػّد ويتـ احت
مػػف حصػػولهـ عمػػى الػػدعـ القػػانوني، ويمنػػر أ ػػراد عػػائالتهـ مػػف زيػػارتهـ، ألف تحركػػاتهـ تحػػت ااحػػتالؿ 

 لمقيود، ويستحيؿ عميهـ الحصوؿ عمى إذف بالزيارة. تخعر
مػف اتفاةيػػة  16اؿ  ػػي سػجوف داخػؿ الكيػاف الصػػهيوني، مخػالؼ لممػادة ويقػوؿ الكاتػب، إف احتجػاز األطفػ

جنيػػػؼ الرابعػػػة، التػػػي تحظػػػر عمميػػػات النقػػػؿ هػػػذ  .  القػػػانوف الػػػدولي الخػػػاص بحقػػػوؽ الطفػػػؿ، الػػػذي ُيمػػػـز 
، واعح و امؿ . . وهو يػديف اسػتهداؼ األطفػاؿ  ػي حػاات الصػراع المسػمح، و ػّف الهجمػات ”إسرائيؿ“

ؼ المحميػػة بموجػػب القػػانوف الػػدولي، ومػػف بينهػػا األمػػاكف التػػي يتواجػػد  يػػا األطفػػاؿ المبا ػػرة عمػػى األهػػدا
 بأعداد كبيرة، مثؿ المدارس والمست فيات..

،  كمػػا ذكػػرت األمػػـ المتحػػدة ”اإلسػػرائيمية“ولكػػف المػػدارس تتعػػرض لهجمػػات متكػػررة مػػف ةبػػؿ ةػػوات األمػػف 
عمػى الموسسػات التربويػة الفمسػطينية . ” يةاإلسػرائيم“حدثت زيادة ممحوظة  ي عدد الهجمات  1020سنة 

وةػػػد أسػػػفرت تمػػػؾ الهجمػػػات، كمػػػا تقػػػوؿ األمػػػـ المتحػػػدة، عػػػف تػػػدمير مػػػدارس أو إربػػػاؾ التعمػػػيـ، وتعػػػريض 
داخؿ ” اإلسرائيمية“األطفاؿ  ي غزة والعفة ال ربية لمخطر. وتعمنت أغمبيةالحاات، تواجد ةوات األمف 

مػػػدارس، وعمميػػػات بحػػػث وتفتػػػيش، بمػػػا  ػػػي ذلػػػؾ اسػػػتخداـ ال ػػػاز مبػػػاني المػػػدارس بعػػػد ال ػػػارات، واةتحػػػاـ 
 ”..المسيؿ لمدموع عمى التالميذ

ويقوؿ الكاتب،  ي ختاـ بحثا: إف اإلبادة الجماعية، والتطهير العرةي، والتمييػز العنصػري، والجػرائـ عػد 
ي المنػػػػػاطؽ  األعمػػػػاؿ التػػػػي ترتكبهػػػػا  ػػػػ” . . إسػػػػرائيؿ“اإلنسػػػػانية، كمهػػػػا أمػػػػور واردة عنػػػػد الحػػػػديث عػػػػف 

 الفمسطينية المحتمة، خسيسة، ومهمكة، ومدّبرة، وغير ةانونية.
وينا ػػد الكاتػػب المجتمػػر الػػدولي توحيػػد جهػػود ، والعمػػؿ مجتِمعػػًا بقيػػادة األمػػـ المتحػػدة، عمػػى حمايػػة حيػػاة 

تػػي ال -الرجػػاؿ والنسػػاء واألطفػػاؿ األبريػػاء  ػػي  مسػػطيف، وتبديػػد غمامػػة الخػػوؼ الػػدائـ، والترويػػر، والعػػدواف
اإلنسػػػانية واحػػػدة . ويجػػػب عمينػػػا جميعػػػًا أف نواجػػػا الظمػػػـ، والعنػػػؼ والكراهيػػػة، “تخػػػيـ عمػػػى حيػػػاتهـ . ؼ 

 ”.لحماية حياة األبرياء، والمقهوريف الذيف ليس لهـ مف يدا ر عنهـ
 6/4/1021، الخميج، الشارقة
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، وهػػي تعمػػؿ لت ييػػر معػػالـ المدينػػة 2661اف الصػػهيوني بػػاحتالؿ مدينػػة القػػدس عػػاـ منػػذ ةيػػاـ دولػػة الكيػػ

نهػػاء الوجػػود العربػػي   يهػػا، مسػػتخدمة  -اإلسػػالمي والمسػػيحي-المقدسػػة بهػػدؼ تهويػػدها وطمػػس هويتهػػا وا 
 ألجؿ ذلؾ عديد السياسات واإلجراءات عد المدينة وسكانها. و

ز السياسػػػات لمحكومػػػات اإلسػػػرائيمية المتعاةبػػػة، والسػػػاعية يعتبػػر تهجيػػػر الفمسػػػطينييف مػػػف القػػػدس أحػػػد أبػػػر 
لخمػػؽ واةػػر جديػػد يكػػوف  يػػا اليهػػود النسػػبة ال البػػة  ػػي زهػػرة المػػدائف، واعػػعة المخططػػات إلنجػػاز ذلػػؾ، 

برئاسة رئيسة الوزراء  نذاؾ )غولػدا مػائير(  2614هاد ة لتنفيذ توصية المجنة الوزارية ل ووف القدس عاـ 
 ػػػي المئػػػة مػػػف المجمػػػوع العػػػاـ  11يتجػػػاوز عػػػدد السػػػكاف الفمسػػػطينييف  ػػػي القػػػدس  والتػػػي تقعػػػي بػػػأف ا

لمسػػكاف. و عػػػاًل، لجػػػأت سػػػمطات ااحػػتالؿ إلػػػى اسػػػتخداـ الكثيػػػر مػػػف األسػػاليب لتنفيػػػذ تمػػػؾ الوصػػػية و ػػػي 
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طميعتهػػا سػػحب الهويػػات مػػف الفمسػػطينييف العػػرب  ػػي القػػدس. ولقػػد أكػػد التقريػػر العممػػي الػػذي أعدتػػا دائػػرة 
لمفاوعات  ي منظمة التحريػر الفمسػطينية أف أوؿ بنػود السياسػات اإلسػرائيمية  ػي القػدس ال ػرةية  ووف ا

المحتمػػة يتجمػػى  ػػي مسػػألة "سػػحب اإلةامػػة )بطاةػػات الهويػػة المقدسػػية(" مػػف المػػواطنيف الفمسػػطينييف مػػف 
مػػف بطاةػػة هويػػة  24000سػػكاف القػػدس ال ػػرةية، وممخصػػا أف سػػمطات ااحػػتالؿ سػػحبت مػػا يزيػػد عمػػى 

 10، حيػث  ػمؿ ذلػؾ  ػي تػأثير  مػا يزيػد عػف 1020و 2661المواطنيف المقدسييف  ػي الفتػرة بػيف عػامي 
بطاةػة هويػة  4311 ي المئة مف األسر الفمسطينية المقدسية. كما سحبت سمطات ااحتالؿ ما مجموعػا 

 ػي المئػة عػف  30وحػدها، أي مػا ي ػكؿ زيػادًة تقػدر بنسػبة  1008و 1006 ي الفترة الممتػدة بػيف عػامي 
 العدد الكمي لبطاةات الهوية التي صادرتها تمؾ السمطات مف المقدسييف.

و ػػػي "زهػػػرة المػػػدائف"، تحاصػػػر القػػػرارات الصػػػهيونية المقدسػػػييف مػػػف الزوايػػػا األربػػػر، وحػػػالهـ  ػػػي مػػػدينتهـ 
منػػػذ المحتمػػػة ينػػػذر بخطػػػر يهػػػدد الوجػػػود العربػػػي  يهػػػا.  دولػػػة ااحػػػتالؿ لػػػـ تتػػػرؾ وسػػػيمة سػػػرية أو عمنيػػػة 

احتاللها لممدينة إا واتبعتها لتحقيؽ هد ها المزدوج واألكبر سواء بمصادرة األراعي أو بإخراج أكبر عدد 
ممكػػػػف مػػػػف المقدسػػػػييف خػػػػارج القػػػػدس، واسػػػػتبدالهـ بمسػػػػتعمريف "مسػػػػتوطنيف"، حيػػػػث تبػػػػيف اإلحصػػػػاءات 

، بحيػػػث يبقػػػى  ػػػي اإلسػػػرائيمية أف دولػػػة ااحػػػتالؿ تخطػػػط لزيػػػادة عػػػدد "المسػػػتوطنيف" إلػػػى نصػػػؼ مميػػػوف
  ي المئة مف السكاف(. 11ألؼ  مسطيني ) 80إلى  10المستقبؿ  قط مف 

ويمخمص المحامياف المقدسياف أسامة الحمبي ومناؿ الحزاف محاذير سحب الهوية مػف المقدسػييف بقولهمػا: 
ير  ػي أي وةػت "كؿ  مسطيني يحمؿ الهوية اإلسرائيمية ليس مواطنًا  ي الدولة اإلسرائيمية،  إسرائيؿ تستط

سحب هويتا ولو كاف مواطنػًا مقيمػًا وعػاماًل  ػي المدينػة، بنػاًء عمػى ةػانوف إسػرائيمي يخػوؿ وزيػر الداخميػة 
اإلسػػرائيمي سػػحب البطاةػػة الدائمػػة لمػػف يػػرى أنػػا ي ػػكؿ خطػػرًا عمػػى الدولػػة وبرويػػة خاصػػة، باإلعػػا ة إلػػى 

أنػا لػـ يولػد  ػي إسػرائيؿ )سػواء ولػد  ػي إةداـ إسرائيؿ عمى سحب البطاةة المقدسية مف كؿ  خص يتبػيف 
العػػفة أو خػػارج  مسػػطيف عمومػػًا(". ومعػػى الحمبػػي ةػػائاًل: "إسػػرائيؿ تطمػػب مػػف عائمػػة كػػؿ طفػػؿ ولػػد  ػػي 
ـّ ال ػػػمؿ"  ػػػي دولػػػة إسػػػرائيؿ لمحصػػػوؿ عمػػػى  المدينػػػة أف يثبػػػت ذلػػػؾ جينيػػػًا وةانونيػػػًا"، موعػػػحًا أف ةػػػرار "لػػػ

ثالث مراحؿ "إف حظي بالموا قة عميا"، تبػدأ بحػؽ المكػوث ثػـ البطاةة الدائمة لإلةامة  ي القدس يخعر ل
اإلةامػػة الموةتػػة، و ػػي النهايػػة حػػؽ اإلةامػػة الدائمػػة". و ػػي هػػذا الخصػػوص يك ػػؼ الحمبػػي النقػػاب عػػف أف 
هنالػػػؾ  ػػػي المدينػػػة المقدسػػػة مػػػف أمعػػػى ع ػػػرات السػػػنوات ومػػػا زاؿ يممػػػؾ حػػػؽ المكػػػوث لػػػيس إا"  مػػػف 

انت إيػػؼ" لحقػػوؽ اإلنسػػاف )منػػاؿ الحػػزاف( إف "إسػػرائيؿ تجيمػػر القػػدس جانبهػػا، ةالػػت محاميػػة "موسسػػة سػػ
لقوانينها السياسية، مواصمة بذلؾ تهمي ها لمقانوف واألعػراؼ الدوليػة التػي تعتبػر القػدس مدينػة محتمػة منػذ 

عامًا". كما ك فت الحزاف أف إسرائيؿ تخعر المواطنيف الفمسطينييف  ي حاؿ تقدمهـ لمحصػوؿ عمػى  41
الهويػػة الزرةػػاء لمصػػطمح "مركػػز الحيػػاة"، والػػذي يمػػنح الحػػؽ لػػوزير الداخميػػة  ػػي أف يػػر ض طمػػب بطاةػػة 

الحصوؿ عمى الهوية لمف يستفيد ويفيد ممف هػو غيػر إسػرائيمي "أي يطػاؿ المػواطف المقدسػي والػذي يقػيـ 
 إسػػرائيؿ، ويممػػؾ حػػؽ اإلةامػػة  ػػي القػػدس لكنػػا يعمػػؿ أو يػػدرس  ػػي منطقػػة أجنبيػػة بػػالتعريؼ اإلسػػرائيمي". 

وبسػػػالح ةانونهػػػا المطبػػػؽ  ػػػي القػػػدس، تخعػػػر المػػػواطف المقدسػػػي لحػػػرب اسػػػتنزاؼ لعبػػػور مراحػػػؿ حيػػػازة 
البطاةػػة مػػف حرمانػػا مػػف العمػػؿ والتنقػػؿ، األمػػر الػػذي ةػػد يد عػػا ويجبػػر  عمػػى اانتقػػاؿ لمعػػيش  ػػي منػػاطؽ 

 ارج حدود القدس.أخرى تفقد  و ؽ القانوف اإلسرائيمي بطاةتا بعد مرور سبر سنوات عمى سكنا  خ
الطػػرد( يػػأتي إعػػالف إسػػرائيؿ عػػف ال ػػروع  ػػي تجريػػب بطاةػػات هويػػػة -و ػػي سػػياؽ الترانسػػفير )الترحيػػؿ 

جديدة لسكاف القػدس أطمقػت عميهػا اسػـ "البطاةػات الذكيػة" كمحاولػة لإليقػاع بالمقدسػييف وحرمػاف ع ػرات 
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اإلسػػػرائيمية اسػػػتحداث البطاةػػػات  اآلاؼ مػػػف حقهػػػـ  ػػػي اإلةامػػػة بالمدينػػػة المقدسػػػة. وةػػػد بػػػررت الداخميػػػة
رهابيػػة"،  الجديػػدة بتزايػػد حػػاات  قػػداف الهويػػات ووثػػائؽ السػػفر، ووصػػولها إلػػى مػػا أسػػمتا "أيػػادي إجراميػػة وا 
رغـ أنها  ي حقيقة األمر تستهدؼ تقميص الوجود العربي الفمسطيني  ي القػدس، حيػث يبػيف مػدير مركػز 

الحموري: "أف لمبطاةػات الجديػدة )المم نطػة( أجهػزة خاصػة،  القدس لمحقوؽ ااجتماعية وااةتصادية زياد
يمكف مف خاللهػا اسػتعراض كا ػة المعمومػات عػف أصػحابها ومالمػح وجػوههـ وبصػماتهـ وأمػاكف إةػامتهـ 
وديونهـ وغير ذلؾ. وأنا مف خالؿ هذ  البطاةػات يمكػف تحديػد طبيعػة وعػدد حركػات أصػحابها وتػنقالتهـ 

حصػػػر عػػػدد الموجػػػوديف داخػػػؿ القػػػدس، وأولئػػػؾ الػػػذيف يحممػػػوف هويػػػة القػػػدس وأمػػػاكف إةػػػامتهـ، وبالتػػػالي 
ألػػؼ مقدسػػي  ػػي القػػرى والبمػػدات المجػػاورة  210ويسػػكنوف خارجهػػا". وتوةػػر الحمػػوري تعػػرر أكثػػر مػػف 

 المالصقة التي أخرجها جدار الفصؿ العنصري العازؿ عف المدينة، وتهديدهـ بسحب حقهـ  ي اإلةامة.
ؿ اختالؽ الذرائر لسػحب هويػات المقدسػييف، ومنهػا عػدـ اإلةامػة  ػي القػدس، أو ومف السهؿ عمى ااحتال

عػػدـ د ػػر عػػريبة السػػكف، أو التخمػػؼ عػػف تسػػديد عػػريبة المعػػارؼ، وغيرهػػا مػػف العػػرائب التػػي يػػد عها 
الفمسػػػطينيوف. وةػػػد حػػػددت األمػػػـ المتحػػػدة أربػػػر مجموعػػػات مختمفػػػة عرعػػػة لمتػػػأثر  ػػػي القػػػدس، األولػػػى: 

وف هويات القدس ويعي وف  ي المدينة المقدسة ولـ يتـ ت ريدهـ غير أنهـ معزولوف عف  مسطينيوف يحمم
ل ػاء  عائالتهـ. والثانية:  مسطينيوف يحمموف هويػات القػدس ويعي ػوف خارجهػا ويواجهػوف خطػر الت ػريد وا 

تي حقػوةهـ  ػػي المدينػة. والثالثػػة:  مسػطينيوف بػػدوف هويػات مقدسػػية يعي ػوف  ػػي عػواحي القػػدس مثػؿ بمػػد
)الراـ( و)أبو ديس(، ويسعى ااحتالؿ لنقمهـ إلى الجانػب اآلخػر مػف جػدار الفصػؿ العنصػري  ػي العػفة 
ال ربيػػة. والرابعػػة:  مسػػطينيوف ا يحممػػوف هويػػات مقدسػػية ويقيمػػوف  ػػي القػػدس مػػا يجعمهػػـ مقيمػػيف "غيػػر 

  رعييف"  ي منازلهـ، و قًا لمقوانيف اإلسرائيمية.
 6/4/1021، االتحاد، ابوظبي
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 صالح النعامي
ا خالؼ عمى أّف الثورات العربية غّيرت البيئة ااستراتيجية لمصراع مر الكياف الصهيوني ب كؿ جذري، 

ّر با صناع وأسهمت  ي ت يير ةواعد المواجهة معا ب كؿ يخدـ الطرؼ العربي ب كؿ واعح، وهذا ما يق
القرار  ي تؿ أبيب. لكف هذا ا يعني بحاؿ مف األحواؿ أّف مجػرد حػدوث الثػورات العربيػة سػي ير مػوازيف 
القوى مف تمقاء ذاتا، ما لـ يكف األمػر مقترنػًا بنهعػة كبيػرة،  البيئػة الجديػدة تسػاعد األطػراؼ العربيػة  ػي 

لثورات العربية، حتى  ي المدى القريب، ست طي ت يير موازيف القوى، لكف البعض يظف واهمًا أّف عوائد ا
 عمى سوء خياراتا ااستراتيجية، وهذا بعكس طبائر األمور والمنطؽ السميـ.

مف هنا، وحتى ا تتـ المبال ػة  ػي الرهانػات غيػر الواةعيػة عمػى دور الثػورات العربيػة  ػي مسػار الصػراع، 
مش المنػػػاورة أمػػػاـ الحكومػػػات التػػػي أ رزتهػػػا  إّنػػػا يجػػػب اإل ػػػارة إلػػػى بعػػػض العوائػػػؽ التػػػي تقمّػػػص مػػػف هػػػا
 وستفرزها اانتخابات الحرة والنزيهة  ي عصر ما بعد الثورات:

أوًا: ستعػػػطر األنظمػػػة الجديػػػدة الػػػى التفػػػرغ لمعالجػػػة الم ػػػاكؿ التػػػي خّمفتهػػػا عقػػػود مػػػف حكػػػـ ااسػػػتبداد 
 ياب التنمية.والفساد، ا سيما م اكؿ: الفقر والبطالة وانعداـ العدالة ااجتماعية وغ

ثانيػػػًا: اعتمػػػاد الػػػدوؿ العربيػػػة التػػػي  ػػػهدت ثػػػورات، عمػػػى المسػػػاعدات والتسػػػهيالت الماليػػػة مػػػف ال ػػػرب أو 
الموسسػػات التػػي يحػػتفظ ال ػػرب بتػػأثير عميهػػا، يجعمهػػا أكثػػر حػػذرًا  ػػي بمػػورة السياسػػات تجػػا  الصػػراع مػػر 
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هور عمػػػى األوعػػػاع ااةتصػػػادية ، خو ػػػًا مػػػف أف تسػػػهـ ردة الفعػػػؿ ال ربيػػػة  ػػػي مزيػػػد مػػػف التػػػد«إسػػػرائيؿ»
 وااجتماعية.

ثالثػػًا: إذا انفػػرد اإلسػػالميوف بت ػػكيؿ الحكومػػات  ػػي مرحمػػة مػػا بعػػد الثػػورات العربيػػة،  ػػإّف هػػذ  الحكومػػات 
ستكوف مطالبة، أكثر مف غيرهػا، بتقػديـ عػمانات مسػبقة حػوؿ طػابر سػموكها، وعػمف ذلػؾ تعاطيهػا مػر 

ذ  الحكومػػػات أمػػػاـ خيػػػاريف، أحالهمػػػا مػػػر:  إّمػػػا تتجػػػاوب مػػػر الصػػػراع العربػػػي اإلسػػػرائيمي. وسػػػتكوف هػػػ
ّما تظؿ و يػة لهػذ  المنطمقػات،  تخػاطر  اإلمالءات ال ربية  تقر  ي تناةض مر منطمقاتها األيديولوجية، وا 

 بعقوبات وحصار، عمى غرار تجربة حكـ حركة حماس  ي ةطاع غزة.
ب ػػكؿ واعػػح  ػػي الوةػػت الحػػالي يحصػػر تػػدخؿ  «إسػػرائيؿ»رابعػػًا: ميػػؿ مػػوازيف القػػوى العسػػكرية لصػػالح 

 الدوؿ العربية  ي الصراع بالمجاؿ الدبموماسي والسياسي.
 الربيع العربي والتطرف اإلسرائيمي

نحػػػو مزيػػػد مػػػف التطػػػرؼ السياسػػػي « إسػػػرائيؿ»مػػػف ناحيػػػة ثانيػػػة  قػػػد أسػػػهمت الثػػػورات العربيػػػة  ػػػي د ػػػر 
بيػػػة ومػػػا نجػػػـ عنهػػػا مػػػف تحػػػوات تحمػػػؿ  ػػػي طياتهػػػا أّف الثػػػورات العر « إسػػػرائيؿ»واأليػػػديولوجي،  قػػػد رأت 

أّف التحػػوات  ػػي « إسػػرائيؿ»، واعتبػػرت النخبػػة اليمينيػػة الحاكمػػة  ػػي «القػػومي»مخػػاطر كبيػػرة عمػػى أمنهػػا 
العػػالـ العربػػي تػػدؿ عمػػى صػػوابية مواةفهػػا مػػف الصػػراع ور عػػها التقميػػدي لمبػػدأ اانسػػحاب مػػف األراعػػي 

نخػب أّف نتػائج اانتخابػات التػي أسػفرت عػف  ػوز لإلسػالمييف  ػي كػؿ العربية المحتمػة،  قػد وجػدت هػذ  ال
مػػف مصػػر وتػػونس والم ػػرب، تجعػػؿ اانسػػحاب اإلسػػرائيمي مػػف األراعػػي العربيػػة المحتمػػة مخػػاطرة غيػػر 
محسػوبة، وةػػد وجػػدت نخػػب اليمػػيف  ػػي الحالػػة المصػرية مثػػاًا كالسػػيكيًا لتبريػػر ر ػػض أّي تسػػوية سياسػػية 

توّصػػمت « إسػػرائيؿ»انسػػحاب مػػف األراعػػي المحتمػػة، حيػػث احتجػػت بػػالقوؿ إّف تقػػـو عمػػى أسػػاس مبػػدأ ا
اتفاةيػػة كامػػب ديفيػػد مػػر مصػػر التػػي بموجبهػػا تػػـ اانسػػحاب مػػف سػػيناء، وهػػا هػػي الثػػورة المصػػرية تسػػقط 
النظاـ الذي وّةر عمى هذ  المعاهدة ود ر الى الواجهة جماعػات وأحزابػًا وحركػات تػر ض المعاهػدة وتعمػف 

تعديمها. وخمصت هذ  النخب لمقوؿ إّف انداع الثورات العربية ومػا  لػت إليػا مػف نتػائج يػدّؿ عمػى سعيها ل
باألراعػي المحتمػة وعػدـ التفػريط بهػا، وتوظيفهػا كعمػؽ اسػتراتيجي يقمّػص مػف « إسرائيؿ»عرورة احتفاظ 

المجتمػػر الػػدولي   ػػي حممػػة دبموماسػػية إلةنػػاع« إسػػرائيؿ»ةػػدرة الػػدوؿ العربيػػة عمػػى مباغتتهػػا. وةػػد  ػػرعت 
بوجاهة مواةفها الرا عة ألّي تسوية تقوـ عمى اانسحاب مف األراعي العربية المحتمة، بزعـ أّنا  ي ظؿ 

المخاطرة بالتخمي عف األوراؽ التي تخدـ أمنهػا القػومي. ولػـ تجػد « إسرائيؿ»صعود اإلسالمييف ا يمكف 
هػػذا المنطػػؽ، حيػػث أعمػػف الػػرئيس األمريكػػي بػػاراؾ صػػعوبة كبيػػرة  ػػي إةنػػاع اإلدارة األمريكيػػة ب« إسػػرائيؿ»

 «.أكثر صعوبة»أوباما أّف الثورات العربية تجعؿ خيار المفاوعات 
إعػػادة بمػػورة سػػمـ « إسػػرائيؿ»ولقػػد ارتػػأت النخػػب الحاكمػػة  ػػي تػػؿ أبيػػب أّف الثػػورات العربيػػة تفػػرض عمػػى 

سػػكرية، ومػػا يتطمبػػا ذلػػؾ مػػف زيػػادة أولوياتهػػا مػػف جديػػد، بحيػػث يػػتـ مػػنح أ عػػمية لمسػػعي لتعزيػػز القػػوة الع
عػػػػادة ااعتبػػػار لقيػػػػادة المنطقػػػػة  عػػػادة بنػػػػاء الجػػػيش وا  موازنػػػة األمػػػػف عمػػػى حسػػػػاب الموازنػػػات األخػػػػرى، وا 
الجنوبيػػة، التػػي يفتػػرض أف تتحمػػؿ عػػبء أّي مواجهػػة عسػػكرية عمػػى الحػػدود مػػر مصػػر مسػػتقباًل، وتبّنػػي 

 لو اء بهذ  المتطمبات.سياسات تق فية عمى الصعيد ااةتصادي تسمح لمدولة با
التػػي أسػػفرت عنهػػا « المخػػاطر»لمواجهػػة مػػا وصػػفتا ب « إسػػرائيؿ»لكػػف ماكينزمػػات العمػػؿ التػػي اتبعتهػػا 

القيػػاـ بػػالخطوات « إسػػرائيؿ»الثػػورات العربيػػة، ت ػػّكؿ بحػػد ذاتهػػا عوامػػؿ تػػذكي جػػذوة الصػػراع،  قػػد ةػػررت 
 التالية:
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ة التػػي  ػػهدت ثػػورات، ا سػػيما مصػػر، ب ػػرض توظيػػؼ أوًا: تكثيػػؼ العمػػؿ ااسػػتخباري  ػػي الػػدوؿ العربيػػ
المعمومات ااستخبارية التي يتـ جمعهػا  ػي أّي حػرب تن ػب  ػي المسػتقبؿ وت ػارؾ  يهػا هػذ  الػدوؿ، مػر 

 الت ديد عمى أّف الثورات تزيد مف  رص ن وب مثؿ هذ  الحروب.
ةيادة عسكرية جديدة تعنػى بتخطػيط  ثانيًا: ألوؿ مرة، أصدرت هيئة أركاف الجيش اإلسرائيمي ةرارًا بتد يف

وتنفيذ عمميات عسكرية خاصػة ومحػدودة  ػي ةمػب الػدوؿ العربيػة، كأحػد أهػـ ااستخالصػات التػي انتهػت 
إليهػػا القيػػادة العسػػكرية اإلسػػرائيمية لمواجهػػة تػػداعيات الثػػورات العربيػػة. وةػػد تػػـ بالفعػػؿ ال ػػروع  ػػي ت ػػكيؿ 

 عمى رأسها.القيادة الجديدة، وتـ تعييف جنراؿ ليقؼ 
أّنػػػػا يجػػػػب اإلسػػػػراع  ػػػػي معالجػػػػة الكثيػػػػر مػػػػف المخػػػػاطر « إسػػػػرائيؿ»ثالثػػػػًا: تػػػػرى كثيػػػػر مػػػػف النخػػػػب  ػػػػي 

ااستراتيجية ةبػؿ أف تمػتقط الحكومػات العربيػة التػي خّمفػت األنظمػة ااسػتبدادية أنفاسػها، وتتفػرغ لالهتمػاـ 
وجنػػػراات الجػػػيش اإلسػػػرائيمي  بالصػػػراع اإلسػػػرائيمي،  عمػػػى سػػػبيؿ المثػػػاؿ جػػػاهر عػػػدد مػػػف وزراء الحكومػػػة

بالدعوة لإلسراع  ي  ف حممة عسكرية  اممة عمى ةطاع غزة والقعاء عمى حكػـ حمػاس ةبػؿ أف تسػتقر 
 األوعاع  ي مصر،  ي ظؿ المخاوؼ مف سيطرة اإلسالمييف عمى حكـ مصر.

سػػراع بعػػرب إيػػراف، رابعػًا: مّثمػػت الثػػورات العربيػػة بالنسػػبة لصػػناع القػػرار  ػػي تػػؿ أبيػػب مسػػوغًا إعػػا يًا لإل
 عمى اعتبار أّف هذ  الخطوة سوؼ تساعد عمى تحقيؽ التالي:

ردع الدوؿ العربية التي  هدت ثورات عف أّي محاولة لمخروج عمى ةواعد المعبة التي حكمت العالةة  -2
 أثناء حكـ األنظمة ال مولية.« إسرائيؿ»مر 

حتمػػؿ ت ييػػر مػػوازيف القػػوى العسػػكرية القائمػػة  ػػي ا يمكنهػػا أف ت« إسػػرائيؿ»إيصػاؿ رسػػالة مفادهػػا أّف  -1
عصػػر مػػا بعػػد الثػػورات، وأّف مػػا سػػتتعرض لػػا الػػدوؿ العربيػػة التػػي ةػػد تفّكػػر بتطػػوير سػػالح غيػػر تقميػػدي 

 سيكوف م ابهًا لما تعّرعت لا إيراف.
ذلػػؾ ةػػد مػػف هنػػا،  إّنػػا عمػػى الػػرغـ مػػف أّف الرهػػاف عمػػى الثػػورات العربيػػة  ػػي محمػػا، إّا أّف المبال ػػة  ػػي 

لى خيبات أمؿ تقود لإلحباط والقنوط.  تفعي إلى استنتاجات خاطئة وا 
 6/4/1021، األمان، بيروت
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 غي بخور
 ػػػػي محاولػػػػة تكػػػػاد تكػػػػوف يائسػػػػة لمعمػػػػؿ عمػػػػى مجابهػػػػة التيػػػػار التػػػػاريخي الجديػػػػد، حاولػػػػت جهػػػػات مويػػػػدة 

ااتجػػا ، وأف ُتعيػػد القعػػية الفمسػػطينية الػػى برنػػامج العمػػؿ بوسػػاطة مػػا سػػمو  "يػػوـ  لمفمسػػطينييف أف ت يػػر
 األرض"، و  موا.

ا ػػت مت نظػػـ الحكػػـ العربيػػة ع ػػرات السػػنيف بإسػػرائيؿ والفمسػػطينييف عمػػى نحػػو متكمػػؼ إلخفػػاء مػػا يجػػري 
ا اليػػػوـ؛ ألف عنػػػدها  ػػػي الػػػداخؿ ولصػػػرؼ انتبػػػا  الجمػػػاهير العربيػػػة الػػػى الخػػػارج. لكػػػف ا حاجػػػة الػػػى هػػػذ

الم ػكالت الحقيقيػة  ػي العػالـ العربػي خرجػت الػػى الخػارج. وهكػذا ُد ػر الفمسػطينيوف مػف كػونهـ موعػػوعًا 
مركزيًا ةد يكوف األكثر مركزية الى أسػفؿ سػمـ األولويػات، ولػـ يحػظ يػوـ أرعػهـ بت طيػة إعالميػة حقيقيػة 

 ا  ي العالـ العربي وا  ي العالـ ال ربي.
ل ػػرؽ األوسػػط اإلسػػالمي يتفكػػؾ الػػى ديانػػات وطوائػػؼ وأةميػػات وأةػػاليـ، و ػػي الوةػػت الػػذي اليػػـو وةػػد أخػػذ ا

يػػػزداد  يػػػا الػػػذبح  ػػػي سػػػورية )أخػػػػذ عػػػدد القتمػػػى يقتػػػرب مػػػف ع ػػػػرة  اؼ( و ػػػي الوةػػػت الػػػذي تقتػػػؿ  يػػػػا 
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العصابات المسمحة  ػي ليبيػا بععػها بععػًا، وتنػتقض ُعػرى الػيمف، ومصػر  ػي أزمػات  ػديدة، يتبػيف اف 
 ع الفمسطيني هو األكثر استقرارًا نسبيًا  ي ال رؽ األوسط.الموعو 

ونقوؿ لمحقيقػة إف الوعػر كػاف كػذلؾ دائمػًا، غيػر اف الم ػهد ُحػّرؼ ألسػباب مصػمحية عمػى أيػدي جهػات 
 مختمفة.

ووةر لمفمسطينييف ُعطؿ  ديد  خر؛ وهو أف الرأي العاـ  ي إسرائيؿ  قد ااهتماـ بهـ.  قد جعمهػـ اليسػار 
يمي لع رات السنيف وجعؿ ةعيتهـ ُمعرم ا الػذاتي. وهػا هػو ذا ةػد تبػيف لميسػار اف إسػرائيؿ تقػدمت، اإلسرائ

وأف هػذا الموعػػوع لػػـ يعػػد  ػػي برنػػامج عممهػػا. وحينمػػا تبػػيف لميسػػار أف الفمسػػطينييف غيػػر معنيػػيف بالسػػالـ 
ديػػػدًا عمػػػى صػػػورة ُجػػػبف البتػػػة أو بالتفػػػاوض )مثػػػؿ األسػػػد( اسػػػتبدلوا ببرنػػػامج العمػػػؿ الفمسػػػطيني برنامجػػػًا ج

الكػوتج والخيػػاـ. ولمػا كػػاف الػذيف وةفػػوا مػف وراء اإلجػػراءات الفمسػطينية دائمػػًا تقريبػًا عمػػى اخػتالؼ الحقػػب 
إسرائيمييف أو يهودًا  قد انتقؿ هواء الى  أف  خر، حيث ا يوجد مف ُيػدبر لمفمسػطينييف عممهػـ. وةعػت 

ولػػـ ُت يػػر القػػػذائؼ الصػػاروخية مػػػف غػػزة الوعػػػر أو  صػػفقة  ػػاليت عمػػػى بقايػػا ااهتمػػػاـ بهػػذا الموعػػػوع.
دعاوى عف "حصار" غزة، ألنا ا يوجد حصار كهذا.   زة خاصة تنمو اةتصاديًا بعد أف اتصمت بمصر 

 ا براـ اد.
والػػى هػػذا يعػػاؼ تسػػاوؿ دولػػي: هػػؿ الموعػػوع الفمسػػطيني سػػّوغ هػػذا اانتبػػا  الكبيػػر طػػواؿ تمػػؾ السػػنيف؟ 

اسة  ي الوايات المتحػدة إنػا ا يوجػد  ػعب  مسػطيني البتػة  ػاف أمػورًا كثيػرة كانػت حينما يقوؿ مر ح لمرئ
تبدو صمبة ومطمقة لـ تعد تبدو كذلؾ. وبدؿ أف تػراود ةيػادة الفمسػطينييف المزدوجػة مقػرري السياسػات  ػي 
ال ػػرب اختػػارت اف تتحصػػف وراء خطػػوات مػػف طػػرؼ واحػػد  ا ػػمة سػػمفًا كمحاولػػة  ػػرض واةػػر  ػػي األمػػـ 

تحػػدة، وكػػاف مػػف نتيجػػة هػػذا أف خسػػرت السػػمطة الفمسػػطينية كثيػػرًا مػػف الثقػػة بهػػا  ػػي ال ػػرب  ػػي الوةػػت الم
 الذي لـ تزدها مراودة "حماس"، التي ُتعرؼ بأنها منظمة "إرهاب"،  يئًا.

تبيف لمفمسطينييف بما أده هـ أف النظـ العربية  يما يسمى "الربير العربي" ا تختمػؼ كثيػرًا عمػا كػاف ةبػؿ 
لػػؾ  ػػي كػػؿ مػػا يتعمػػؽ بهػػـ. وبػػرهف يػػـو األرض عمػػى اف الػػنظـ  ػػي لبنػػاف و ػػي سػػورية واألردف ومصػػر ذ

و"حػػزب اد" أيعػػًا، غيػػر مسػػتعدة لمتػػورط مػػر إسػػرائيؿ بسػػبب الفمسػػطينييف، وينب ػػي أف نعػػيؼ الػػى ذلػػؾ 
 بالطبر اانقساـ الفمسطيني الداخمي الذي ا يمكف رأبا.

رى وهػػي أف نظػػامي السػػمطة الفمسػػطينية و"حمػػاس" لػػـ يكونػػا معنيػػيف لكػػف تبػػيف  ػػي يػػـو األرض حقيقػػة أخػػ
بحريػػؽ كبيػػر خ ػػية اف يكػػوف الحريػػؽ  ػػي نهايػػة األمػػر  ػػي غيػػر مصػػمحتهـ وأف يتف ػػى  ػػي ةيػػادتيف لػػيس 

 لهما واء، وذلؾ الى كوف إسرائيؿ ةوية جدًا ُمجربة لألزمات وااحتجاجات.
ظػػػـ الحكػػػـ والمجتمعػػػات محاسػػػبة الػػػنفس، لكػػػف ظػػػاهرة توجػػػب هػػػذ  األسػػػباب جميعػػػًا عمػػػى الفمسػػػطينييف ون

محاسػػػبة الػػػنفس هػػػذ  وتقػػػويـ األمػػػور بحسػػػبها ا تميػػػز سػػػوى المجتمػػػر  ػػػي إسػػػرائيؿ خاصػػػة، ا المجتمػػػر 
الفمسطيني. وسيظؿ الجمهور الفمسطيني يسير وراء زعمائا الذيف يقودونا حقبة بعد حقبة الى هزيمػة بعػد 

 سنيف األخيرة.إخفاؽ كما كانت الحاؿ  ي ع رات ال
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ُيعتبر المسيحيوف، اآلخذوف  ي التناةص  ي "المناطؽ" و ي  رةي القدس، جهة معتدلة نسبيًا. ةالئؿ مف 
سيرة ال عانيف، التي سارت مف جبؿ الزيتػوف أبنائهـ وبناتهـ يقعوف  ي خطايا العنؼ. ولهذا السبب  إف م

نحػػو البمػػدة القديمػػة، يمكنهػػا أف ت ػػكؿ مقياسػػًا لمػػزاج الفمسػػطينييف  ػػي عػػوء الجمػػود  ػػي المفاوعػػات بػػيف 
إسرائيؿ والقيادة  ي راـ اد و ي مفاوعػات المصػالحة بػيف القيػادة  ػي راـ اد والقيػادة  ػي غػزة. ألوؿ مػرة 

ص ولونػػوا الحػػدث الػػديني بيا طػػات سياسػػية تنػػدد بتقييػػد حريػػة العبػػادة  ػػي خػػرؽ القساوسػػة  ػػروط التػػرخي
القػػػدس. وةػػػد احتجػػػوا عمػػػى أف سػػػمطات ااحػػػتالؿ اإلسػػػرائيمي بخيمػػػة  ػػػي التصػػػاريح التػػػي تسػػػمح لسػػػكاف 

 "المناطؽ" المسيحييف بالصالة  ي كنيسة القيامة.
جػػدًا مػػف السػػخاء، ولكػػف هػػذ  السػػنة ةبيػػؿ عيػػد الفصػػح الػػذي يحػػؿ، األحػػد القػػادـ، أظهػػرت إسػػرائيؿ القميػػؿ 

أيعا ليس كؿ مومف مسيحي  ي نابمس سيحظى بالعبور  ػي طريػؽ  اـ الحػواجز كػي يػزور طريػؽ  اـ 
كنيسػػة  ػػي "المنػػاطؽ" عمػػى كتػػاب احتجػػاج عػػد السػػفير اإلسػػرائيمي  ػػي وا ػػنطف،  80المسػػيح. وةّػػر ةػػادة 

رنػػػاؿ" بػػػأف المسػػػمميف ينّكمػػػوف بالطائفػػػة ميخائيػػػؿ اورف، الػػػذي ادعػػػى  ػػػي مقػػػاؿ ن ػػػر  ػػػي "ووؿ سػػػتريت جو 
المسيحية. وةد كتبوا بأف محاولة اورف تحميؿ المسمميف المسوولية عف الوعر الصعب لمطائفة المسيحية 
هػػػي "تالعػػػب بالحقػػػائؽ، يرمػػػي الػػػى الت طيػػػة عمػػػى العػػػرر الػػػذي يمحقػػػا ااحػػػتالؿ اإلسػػػرائيمي بػػػالمومنيف 

 المسيحييف".
يقتبس عف زعماء مسيحييف  ي "المناطؽ"، و ي  رةي القدس، يدعوف بأف  تقرير جديد لالتحاد األوروبي

مصػادرة األمػالؾ، تقييػد البنػاء، م ػاكؿ العػريبة ومصػاعب القساوسػة  ػي الحصػوؿ عمػى تصػاريح اةامػة 
هي األسباب األساس لمتقمص المتواصػؿ لمطائفػة المسػيحية وعػياع الطػابر المسػيحي لمبمػدة القديمػة. ولػـ 

 دة المستوطنيف المتطر يف البصؽ عمى وجا رجؿ ديف مسيحي.ي يروا الى عا
مو ػػر  خػػر عمػػى العصػػبية المتزايػػدة  ػػي "المنػػاطؽ" كػػاف األسػػبوع الماعػػي  ػػي اجتمػػاع القمػػة العربيػػة  ػػي 
ب ػػداد.  ػػالرئيس محمػػود عبػػاس لػػـ يػػوؿ هػػذ  المػػرة انتباهػػًا خاصػػًا لمبحػػث  ػػي مبػػادرة السػػالـ العربيػػة )التػػي 

د عنػػػي أساسػػػًا بحػػػث خطػػػة طػػػوار  اةتصػػػادية اسػػػتقباًا احتمػػػاؿ أف تجمػػػد إسػػػرائيؿ أةػػػرت باإلجمػػػاع(.  قػػػ
كػرد عمػى لجنػة التحقيػػؽ  ػي  ػووف المسػتوطنات التػػي  –تحويػؿ أمػواؿ العػرائب الػى السػػمطة الفمسػطينية 

 ػػكمتها األمػػـ المتحػػدة. مػػف أجػػؿ إعفائهػػا مػػف التعمػػؽ بإسػػرائيؿ، التزمػػت الجامعػػة العربيػػة بػػاف تػػودع  ػػي 
مميػػوف دوار  ػػي ال ػػهر )التجربػػة تفيػػد بانػػا لػػدى السػػعودييف وجيػػرانهـ، الوعػػود  ػػي جهػػة  200ها صػػندوة

 والتحويالت  ي جهة اخرى(.
 يريدون ولكن يخافون

 ػي المجتمػر الفمسػطيني التخػوؼ المتزايػد  1022يوكد استطالع أجرا  د. خميؿ ال قاةي  ي كػانوف ااوؿ 
مف أنا تكفي  رارة كػي تعيػد إ ػعاؿ "المنػاطؽ"  –وكذا الفمسطينية  – ي أوساط محا ؿ األمف اإلسرائيمية 
 ػػي المائػػة مػػف الفمسػػطينييف يومنػػوف بػػأف إسػػرائيؿ تتطمػػر الػػى  60.1مػػف جديػػد.  قػػد وجػػد ااسػػتطالع أف 

 ي المائػة يعتقػدوف بػاف إسػرائيؿ ستعػـ "المنػاطؽ"  12.8السيطرة عمى "المناطؽ" وطردهـ مف أراعيهـ. 
 لمدنية.وتمنعهـ حقوةهـ ا

 ػػي المائػػة مػػف الفمسػػطينييف معنيػػوف بتسػػوية تقػػـو عمػػى أسػػاس المبػػادرة  60األنبػػاء الطيبػػة هػػي أف نحػػو 
. اسػػػتطالع لمعهػػػد داحػػػؼ 61العربيػػػة )او السػػػعودية( إلنهػػػاء النػػػزاع، واةامػػػة دولػػػة  مسػػػطينية  ػػػي حػػػدود 

إسػػرائيؿ، يظهػػر أف  با ػػراؼ د. مينػػا تسػػيمح، أجػػري  ػػي  ػػباط  ػػي أوسػػاط السػػكاف اليهػػود الرا ػػديف  ػػي
اإلسػػػرائيمييف أيعػػػا مصػػػابوف بػػػالخوؼ مػػػف الجيػػػراف، وأنهػػػـ  ػػػي الوةػػػت ذاتػػػا معنيػػػوف بػػػأف يػػػديروا معهػػػـ 
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 ػػػي المائػػػة مػػػف اليهػػػود اإلسػػػرائيمييف يومنػػػوف بػػػأف  10مفاوعػػػات عمػػػى اتفػػػاؽ طػػػالؽ وتقسػػػيـ األمػػػالؾ: 
الػدولتيف، او  دراليػة دولتػيف ذاتػي الفمسطينييف يريدوف تصفية إسرائيؿ، ولكف ذات النسػبة تقريبػا تويػد حػؿ 

 سيادة.
أعيفت هذ  ااستطالعات الى رسالة أرسمت هذ  األياـ الى رئػيس الػوزراء والػوزراء بػدعوة اتخػاذ مبػادرة 
سياسية كي يعمف أا تفقد إسرائيؿ طابعها اليهودي والػديمقراطي. وبػادرت الػى الرسػالة مجموعػة "القاسػـ 

يسػػوراف دا يػػد هرئيػػؿ ويونػػا روزنفيمػػد، د. بػػاروخ عو اديػػا، د.  ػػاي بػػف يوسػػؼ الم ػػترؾ" التػػي اةامهػػا البرو 
)مف سكاف مستوطنة عو را(، روت روزنفيمد و  نر هرماتي. والى جانبهـ وةعت عمػى الرسػالة البرو يسػورة 
ريفكا كارمي، رئيسة جامعة بف غوريوف  ي النقب والبرو يسورة عميػزا  ػنهر، رئيسػة كميػة سػهؿ يزراعيػؿ، 

برو يسوريوف  معوف اولمف، مئير حيت، مناحيـ بيش، ايتمار بروكت يا ونفتالي روتنبرغ وكػذا ميخائيػؿ ال
بف يئير المست ار القانوني السػابؽ لمحكومػة، المحاميػة تاليػا ساسػوف، السػفير السػابؽ ايػالف بػاروخ ورجػؿ 

 األعماؿ كوبي هوبرماف.
أف أغمبيػػة مهمػػة مػػف اإلسػػرائيمييف والفمسػػطينييف "مػػف اسػػتطالعات أجريػػت  ػػي األ ػػهر األخيػػرة... يتبػػيف 

يرغبػػوف  ػػي إنهػػاء النػػزاع ويتوةعػػوف مػػف ةيػػاداتهـ أف يقػػودوهـ نحػػو ذلػػؾ"، كتػػب أععػػاء المجموعػػة. " ػػي 
الطػر يف يوجػد  هػـ بػأف مسػاواة الحقػوؽ المدنيػة والسياسػػية هػي ال ػرط لتحقيػؽ اتفاةػات ةابمػة لمحيػاة. ومػػر 

خاوؼ و بهات ثقيمة بالنسػبة لنوايػا كػؿ جهػة تجػا  نوايػا الجهػة األخػرى. ذلؾ،  ي أوساط ال عبيف توجد م
 عمؿ موجا مف زعماء ال عبيف لتبديد هذ  المخاوؼ هو عنصر حرج  ي خمؽ واةر سالـ".

وهػػـ يقترحػػوف عمػػى القيػػادة السياسػػية العمػػؿ عمػػى خمػػؽ الظػػروؼ لبنػػاء نسػػيج عالةػػات مػػف التعػػاوف بػػيف 
استقرار ااتفاةات وتعميؽ الثقػة بػيف ال ػعبيف. لهػذ  ااتفاةػات عمػى حػد إسرائيؿ و عوب المنطقة لعماف 

ةػػولهـ يمكػػف أف تكػػوف مسػػاهمة هامػػة جػػدا  ػػي تخفػػيض الخطػػر اإليرانػػي. وةػػد اختتمػػت الرسػػالة بالكممػػات 
التالية: "مف الحيوي اف يكوف مواطنو إسرائيؿ، الذيف ةد يكونوف مطالبيف بتعريض حيػاتهـ لمخطػر لمػد اع 

لة، عمى ةناعة باف ةيػادتهـ تفعػؿ كػؿ مػا هػو ممكػف، لمنػر سػفؾ الػدماء وعػماف السػالـ لألجيػاؿ عف الدو 
 القادمة".
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