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 مراقبةمم المتحدة لالعتراف بفمسطين دولة تبحث خيار التوج  لمجمعية العامة لح: السمطة اشتية 2

أعمف عضو المجنة التنفيذية لمنظمػة التحريػر الفمسػطينية أحمػد ا ػتية أمػس أف  :الرحيـ حسيف عبد –راـ اهلل 
القيادة الفمسطينية تدرس تقديـ طمب إلى الجمعية العامة لألمػـ المتحػدة لر ػك مكانػة  مسػطيف لػدي ا إلػى  ػفة 

ل ػػػ ريف المقبمػػػيفل كبػػػديؿ مسػػػتمرار جمػػػود مفاوضػػػات السػػػ ـ بسػػػبب امسػػػتيطاف. و ػػػاؿ دولػػػة مرا بػػػة خػػػ ؿ ا
 ػػه هػػذم المرحمػػةل تػػدرس القيػػادة الػػذهاب إلػػى الجمعيػػة العامػػة مػػف أجػػؿ اسػػتخراج  ػػرار “لإلذاعػػة الفمسػػطينية 

ف  ػه ضػوا التجربػة الناجحػة لنيػؿ عضػوية كاممػة مػ 2967يعترؼ بدولة  مسطيف عمى الحدود المحتمػة عػاـ 
 ”.منظمة األمـ المتحدة لمتربية والعمـو والثقا ة اليونيسكو

نحػػف ذاهبػػوف  ػػه هػػذا المسػػار ال ػػ ر القػػادـ أو الػػذي يميػػك عمػػى أف م ي نػػه ذلػػؾ عػػف طمبنػػا  ػػه “وأضػػاؼ 
مجمس األمف الذي لألسؼ ال ديد م يحظى حتى اآلف باأل وات التسعة الكا ية نتيجة الت ديدات األميركيػة 

 ”.النقض الفيتوباستخداـ حؽ 
ضػمف ” حػؿ الػدولتيف“و دد ا تية عمى أنك مف دوف و ؼ كامػؿ لمبنػاا امسػتيطانه والتػزاـ إسػراميؿ بمرجعيػة 

 اإلسراميمه.-ل  مف يحرؾ بياف المجنة أي ساكف  ه مسار الس ـ الفمسطينه2967حدود عاـ 
ة تػػدرؾ أن ػػػا تتحػػرؾ  ػػه  ػػػراغ إسػػراميؿ  تمػػت كػػػؿ إمكانيػػة لسػػير بمسػػػار سياسػػه نػػاج ل لػػػذلؾ الرباعيػػ“و ػػاؿ 

كما أكد ضرورة إبقاا القضية الفمسطينية عمى سمـ أولويات العالـ عمى الػرغـ ”. 1021سياسه لمعاـ الجاري 
 مف كؿ امن  امت الدولية واإل ميمية.

 21/4/1021، االتحاد، أبو ظبي
 
 وازنالطرفين إلى المفاوضات أصبح فيها حقيقة عدم تدعوة "الرباعية" عريقات:  1

جريػدة  اؿ  امب عريقات رمػيس دامػرة المفاوضػات  ػه منظمػة التحريػر الفمسػطينية ل : عمه ال ال  - لندف
ال رؽ األوسط إف رسالة الرميس محمود عباس لمجنة الرباعية كانت واضػحة وم ريػب  ي ػا أم وهػه الخػروج 

و ػاؿ  لى طاولة المفاوضات المبا رة.عف النمطية وامكتفاا  قط كما  ه كؿ مرة بدعوة الطر يف إلى العودة إ
الػػرميس أبػو مػػازف التقػى  ػػه األسػبوع الماضػػه مػك ممثمػػه الػدوؿ األعضػػاا  ػه المجنػػة الرباعيػػة »عريقػات إف 

إف أبو مازف التقى مك مبعػوث السػ ـ الروسػه »وأضاؼ: «. ب دؼ إي اؿ رسالتك إلى اجتماع اليـو )أمس(
ه ديفيد هيؿ وكمفنه بمقاا تونه بمير وروبرت سري مبعوث األمـ  ه ال رؽ األوسط وكذلؾ المبعوث األميرك

المتحدة وأندرياس راينكك المبعوث األوروبه.. والرسػالة التػه أراد أبػو مػازف مػف المبعػوثيف نقم ػا إلػى الرباعيػة 
هػػه ضػػرورة الخػػروج عػػف النمطيػػة  ػػه  رارات ػػا.. إف دعػػوة الطػػر يف إلػػى المفاوضػػات أ ػػب   ي ػػا حقيقػػة عػػدـ 

ف.. ويقوؿ أبو مازف إننا لسنا ضد المفاوضات بؿ نحف مػك اسػتمنا  ا كمػا أننػا طػرؼ نفػذ كػؿ التزاماتػك.. تواز 
 ه المقابؿ  إف الجانب اإلسراميمه م ينفذ  يما..  و ؼ امستيطاف  يما ي مؿ القػدس هػو التػزاـل و بػوؿ حػؿ 

هػػو التػػزاـ ثالػػث و ػػه مقػػدمت ـ مػػف  هػػو التػػزاـ أيضػػال واإل ػػراج عػػف المعتقمػػيف 2967الػػدولتيف  ػػه حػػدود عػػاـ 
 («.2991سبتمبر/ أيموؿ  21)أي  بؿ تو يك اتفاؽ أوسمو  ه وا نطف  ه  2991اعتقؿ  بؿ ن اية عاـ 
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وبالتاله  إف استمرار الرباعية  ه رؤية طرؼ ينفذ.. الطرؼ الفمسطينه ينفذ والطرؼ »وتابك عريقات القوؿ: 
بين مال   ذا غير مقبوؿ.. ومف هنا  إف الرميس يعمؿ عمى كسر هذم  اإلسراميمه م يمتـز وم ينفذ وأف تساوي

النمطيػػة وأف تبػػدأ المجنػػة الرباعيػػة إمػػا بػػإلزاـ إسػػراميؿ بتنفيػػذ مػػا عمي ػػا وتحديػػدا و ػػؼ امسػػتيطاف و بػػوؿ حػػؿ 
الػػػدولتيف أو اإلعػػػ ف أف إسػػػراميؿ هػػػه الطػػػرؼ المسػػػؤوؿ عػػػف إخػػػراج عمميػػػة السػػػ ـ عػػػف مسػػػارها. هػػػذم هػػػه 

واعتػرؼ عريقػات بػػأف هػذا الطمػب كبيػػر «. إلػى المجنػة الرباعيػػة ونأمػؿ أف تخػرج المجنػة عػػف نمطيت ػا رسػالتنا
 جدا ولكنك  ه نفس الو ت أكد أنك طمب حؽ.

 21/4/1021، الشرق األوسط، لندن
 
 فياض: حماية وتأهيل الطفولة في فمسطين مكون رئيس في عممية التنمية 3

سػػػػ ـ  يػػػػاض عمػػػػى أف م مػػػػة الن ػػػػوض بوا ػػػػك األطفػػػػاؿ وتمبيػػػػة  .د نهالفمسػػػػطي  ػػػػدد رمػػػػيس الػػػػوزراا :راـ اهلل
احتياجات ـ وضماف حقو  ـ  ه الحياة الطبيعية اآلمنة والُمستقرة أولوية   وى لعمؿ السمطة الوطنيةل وكا ة 
نا مؤسسات ال مؤكدًا أف جزاًا كبيرًا مف م مات تعميؽ الجاهزية الوطنية إل امة الدولة وامرتقاا بػدور مؤسسػات

خػ ؿ الحػديث اإلذاعػه الػذي خ  ػك  لو دد  ياض يرتكز أساسًا عمى بناا وا ٍك ومستقبٍؿ أ ضؿ ألطفالنا.
هػػػذا األسػػػبوع حػػػوؿ وا ػػػك الطفػػػؿ الفمسػػػطينه والم ػػػاـ والتحػػػديات الماثمػػػة أمػػػاـ امرتقػػػاا بوا ػػػك الطفولػػػة وتػػػو ير 

فولػة  ػه  مسػطيف هػه مكػوف رميسػه عمى أف رعاية وحماية وتأهيػؿ الط لالخدمات األساسية ألطفاؿ  مسطيف
  ه عممية تنمية المجتمك.

وحػػوؿ البنيػػة الت ػػريعية الفمسػػطينيةل أكػػد  يػػاض أف جػػزاا كبيػػرا مػػف عمػػؿ السػػمطة الوطنيػػة يسػػت دؼ إعمػػاؿ 
القانوف الدوله العاـ ومبادئ حقوؽ اإلنسافل وتضػميف  ػانوف الطفػؿ الُمعػدؿ  ػه البنيػة الت ػريعية الفمسػطينية 

 لقوانيف الحاضنة الكفيمة بتعزيز كؿ أ كاؿ الدعـ والحماية ألطفالنا. لتكوف هذم ا
 21/4/1021، الحياة الجديدة، رام اهلل

 
 تطوير خطة الطريق النضمام فمسطين إلى منظمة التجارة العالميةوكيل وزارة االقتصاد:  4

حات  حا ية أنػك جػرى  اؿ عبد الحفيظ نو ؿ وكيؿ وزارة ام ت اد الوطنه  ه ت ري أ رؼ ال ور:  - غزة
ت كيؿ الفريؽ الوطنه والفريؽ الفنه امست اريل وتطوير خطة الطريؽ منضماـ  مسطيف إلى منظمة التجارة 

وأ ػػار إلػػى انػػك تػػـ ت ػػكيؿ لجنػػة خا ػػة بال ػػفا ية لفحػػص مػػدى  العالميػػةل وتأسػػيس وحػػدة المنظمػػة بػػالوزارة.
ر إلى أف  مسطيف تعمؿ ب كؿ متوا ؿ عمى 'تفعيؿ وأ ا تطبيؽ متطمب ال فا ية  ه المؤسسات الفمسطينية.

م اركت ا  ه المؤسسات الدولية الته مف  أن ا أف تساهـ  ه بناا مؤسسػات الدولػة'ل م ػيرا  ػه ذات الو ػت 
وأوضػ  أف  مسػطيف  ػاركت ثػ ث  إلى أف  مسطيف تتمتك ب فة المرا ب  ه العديد مػف المؤسسػات الدوليػة.

ري لمنظمة التجارة العالمية ب ػفة مرا ػبل و ػاؿ 'هػذم الم ػاركة تػدلؿ عمػى رغبػة مرات باجتماع المؤتمر الوزا
رادة  مسطيف أف تكوف جزاا مف النظاـ التجاري العالمه متعدد األطراؼ'.  وا 

وك ؼ نو ؿ عف أف و دا مف منظمة التجارة سيزور  مسطيف منت ؼ العاـ الجاري لػ 'امط ع عمى الج ود 
جػراا بعػض التػدريبات لمفػريقيف'. وأكػدت وزارة ام ت ػاد الػوطنه المبذولة وعمؿ مراجعة لػ بعض الت ػريعات وا 

 ه بياف ل ا أف وجود  مسطيف  ه هذم المنظمة 'سيمكن ا مف امستفادة مف المساعدات الفنية المتاحػة لمػدوؿ 
 .المعنية بإ  ح سياسات ا ام ت ادية والتجارية'

 21/4/1021، القدس العربي، لندن
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 ن األسرى الفمسطينيينعزارة شؤون األسرى تطمق نداء استغاثة من أجل الدفاع غزة: و  5

أطمقػػت وزارة  ػػؤوف األسػػرى والمحػرريف ب ػػزة أمػػس نػػداا اسػػت اثة : والوكػامت لنظيػػر طػػك - مسػطيف المحتمػػة 
لػػد اع عػػف األسػػرى الفمسػػطينييف  ػػه سػػجوف اعاجمػػة لكا ػػة أحػػرار العػػالـ لمتحػػرؾ العاجػػؿ والفػػوري مػػف أجػػؿ 

 محػت ؿل داعيػًا الجميػك إلػى الو ػوؼ عنػد مسػػؤوليات ـ والعمػؿ بكػؿ جػد لفضػ  ممارسػات امحػت ؿ القمعيػػة.ا
و الت الوزارة أن ا تطمؽ هذم امست اثة العاجمة لكا ة أحرار العالـ ومؤسسات حقوؽ اإلنساف المحمية والدولية 

الػذيف يتعرضػوف كػؿ يػـو إلػى انت اكػات  مف اجؿ الو وؼ عند مسؤوليات ـل والد اع عف األسػرى الفمسػطينييف
 ػػارخة مػػف  بػػؿ إدارة م ػػمحة السػػجوفل وخا ػػة بعػػد إعػػ ف األسػػرى عػػف  ػػرب إعػػ ف دخػػول ـ  ػػه مرحمػػة 
إضػػراب مفتػػوح عػػف الطعػػاـل وسيتعرضػػوف خ لػػك ألب ػػك أ ػػكاؿ امبتػػزاز والضػػ وط إل  ػػاؿ كا ػػة خطػػوات ـ 

 امحتجاجية.
 21/4/1021، البيان، دبي

 
 سطينيةمقطر تساعد في تطوير أجهزة السمطة الف: حكومة فياض 6

نعيـ أبو الحمص األميف العاـ لمجمس الوزراا الفمسطينه إف  طر تقـو بج ػد كبيػر مػك  . اؿ د  نا: -الدوحة
الحكومة الفمسػطينية مػف أجػؿ إحػداث عمميػة تطػوير  ػاممة  ػه مختمػؼ أج ػزة السػمطة الوطنيػةل موضػحا أف 

تعميػػؽ الع  ػػات الثناميػػة وامسػػتفادة مػػف خبػػرة  طػػر  ػػه تطػػوير أج ػػزة مجمػػس ال ػػدؼ مػػف زيارتػػك لمدوحػػة هػػو 
الػػوزراا الفمسػػطينه مػػف ناحيػػة القػػوانيف والت ػػريعات ولدراسػػة كا ػػة الوحػػدات التػػه تتكػػوف من ػػا األمانػػة العامػػة 

ميػة لمجمس الوزراا  ه دولة  طر. ونفى المسؤوؿ الفمسطينه أي اتجام لحؿ السمطة الوطنية بسبب جمود عم
الس ـ وت رب الجانػب اإلسػراميمه مػف اسػتحقا ات ا والتزامات ػال مبػررا  ػه حػديث لوكالػة األنبػاا القطريػة / نػا/ 
عدـ إ داـ الجانب الفمسطينه عمى تمؾ الخطوة التى دعا إلي ا الوزير اإلسراميمه السابؽ وأحػد واضػعه اتفػاؽ 

 .قك ال عب الفمسطينه مف خ ؿ نضالك"أوسمو" يوسه بيميف بأف السمطة الوطنية هه جزا مما حق
 21/4/1021، الشرق، الدوحة

 
 تدعو لدعم الكاتب األلماني غراس وزارة الثقافةغزة:  7

غزة   هوزير الثقا ة ل عمى لساف هنية الته يرأس ا إسماعيؿحكومة ال ه  ةأكدت وزارة الثقا ة الفمسطيني: غزة
عم ػا وتأييػدها لمو ػؼ الكاتػب األلمػانى جػونتر جػراسل دل 22/4 محمد المدهوف  ى ت ري  لك يوـ األربعػاا

مواج ة ات امات الكياف ال  يونه وطالبت المثقفػيف والكتػاب  ػى العػالـ بفضػ    هالحامز عمى جامزة نوبؿل 
 وح ية امحت ؿ مف خ ؿ ن ر األعماؿ األدبية والفنية والفكرية.

 22/4/1021، المركز الفمسطيني لإلعالم
 
 
 حتى المحظة ردًا من مشعل بخصوص الحكومة االنتقاليةفتح: لم نتمق  8

ماهر ال يخ: أكدت حركة  ت  أف امت امت بخ وص إتماـ الم الحة لـ تثمر عف أي  ها  -راـ اهلل 
و اؿ عضو المجنة المركزية لمحركة  جديد واف هذا الممؼ معطؿ حتى هذم المحظة دوف أي حراؾ جديد.

ؾ  ه ممؼ الم الحة الوطنية وخ و ا أف رميس المكتب السياسه جماؿ محيسف انك م يوجد أي حرا
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لحماس خالد م عؿ لـ يأته برد عمى موضوع امنتخابات وتحديث سجؿ الناخبيف  ه  طاع غزة والحكومة 
وعف وجود تحركات م رية أو مف دوؿ عربية لتحريؾ الم الحة أكد محيسف  ه ت ري  لك 'انك  امنتقالية.

 و أية ات امت مف أية أطراؼ خارجية عمى هذا ال عيد'. م يوجد أي حراؾ أ
 11/4/2012القدس، القدس، 

 
 الجبهة الشعبية: إقرار الموازنة بقرار رئاسي "مظهر لحزمة الوطنية" 9

نابمس: اعتبرت الجب ة ال عبية لتحرير  مسطيف إ رار موازنة حكومة راـ اهلل "بقرار رماسه بعيًدا عف القواعد 
قانونية بت ييب المجمس الت ريعه وامكتفاا بم اورات مك القوامـ والكتؿ السياسية  ه راـ اهلل؛ النظامية وال

ثمرة ومظ ًرا ل زمة الوطنية وحالة التردي السياسه والقانونه الجارية". وبينت الجب ة  ه بياف ل ا تمقت 
ـ المؤسسات المالية الخارجية " دس برس" نسخة عنك إف ذلؾ "ي دد بالمزيد مف تراكـ العجز والديوف وتحك  

والبنؾ الدوله  ه الموارد والقطاعات ام ت ادية األساسيةل وتدهور األوضاع المعي ية لممواطنيف  ه 
الضفة والقطاع واتساع معدمت الفقر والبطالة وهدر الموارد عمى نفقات وم اـ ووظامؼ م ت كؿ أولوية 

 سطينه".وطنية سياسية واجتماعية وأمنية لم عب الفم
 11/4/2012قدس برس، 

 
 حماس: هدم ضريح القسام جريمة لن تفمح في طمس ذاكرة األجيال الفمسطينية 20

أدانت حركة حماس محاومت امحت ؿ ال  يونه ل دـ ضري  ال  يد عز الديف القساـل عبر : بيروت
(ل مؤكدة عمى أف ذلؾ 4918الحفريات الته يقوـ ب ا  ه مقبرة بمد ال يخ  ه حيفا ) مسطيف المحتمة عاـ 

و الت الحركة  ه بياف  ادر عف مكتب ا اإلع مهل تمقى  لف يفم   ه طمس ذاكرة األجياؿ الفمسطينية.
"المركز الفمسطينه لإلع ـ" نسخة عنك: "إنَّنا  ه حركة حماس نديف ب دَّة هذم الجريمة الب عة الته تنا ه 

كا ةل وتعب ر عف مدى عن رية وهمجية هذا امحت ؿ ال ا ب  ال رامك السماوية واألعراؼ والمواثيؽ الدولية
ارخ عمى حرمة المقابر  الذي م يعرؼ حرمة لألموات وم األحياا". وأ ارت إلى أف "هذا امعتداا ال َّ

اإلس مية ما هو إم محاولة   يونية مك و ة لت يير معالـ التاريخل وت ييب تاريخ هذا الرجؿ المقاـو 
ظمـل  تمؾ السياسة الممن جة ل حت ؿ تؤكد أف ال  يونية ظاهرة عابرة م تاريخ وم أ ؿ ل ا ل حت ؿ وال
ودعت حركة حماس جامعة الدوؿ العربية ومنظمة التعاوف اإلس مه ومنظمة اليونسكو إلى   ه  مسطيف".

 تحمؿ مسؤوليت ا بو ؼ انت اكات وجرامـ امحت ؿ المستمرة. 
 11/4/2012م، المركز الفمسطيني لإلعال

 
 حماس: السمطة تعتقل العشرات من المواطنين لمشاركتهم في تشييع البيتاوي 22

 الت حركة حماس إف أج زة أمف السمطة  ه الضفة ال ربية المحتمة  نت حممة اعتقامت : الضفة المحتمة
الحركة  ه  وأضا ت واستدعااات واسعة النطاؽ طالت الع رات مف المواطنيف وأن ار الحركة  ه الضفة.

بياف أمس األربعاا أف األج زة األمنية  ه محا ظة سمفيت محقت المواطنيف الذيف  اركوا  ه ت ييك  قيد 
 األمة ال يخ البيتاوي.

 12/4/2012السبيل، عمان، 
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 مؤشر انتخابات حماس يميل لممحافظين بتبعات  عمى الخطاب والمصالحة: األردنيةالغد  12
يميؿ مؤ ر العممية امنتخابية الداخمية لحركة حماس الجارية حاليًا داخؿ  :نادية سعد الديف -عماف 

األراضه الفمسطينية المحتمة وخارج ال "ل ال  غمبة التيار المحا ظل بما سيترؾ تبعاتك عمى خطاب الحركة 
كبر وبانت مدلومت الخريطة امنتخابية الجديدة  ه "الجزا األ ومسار الم الحة"ل و ؽ م ادر  ه حماس.

مف ساحات ا األربك الته ت مؿ  طاع غزة والضفة ال ربيةل ومعتق ت وسجوف امحت ؿ اإلسراميمهل إضا ة 
ال دل "حدوث ت ييرات جذرية  ه  يادة الحركةل مسيما عمى  جريدةواستبعدتل  ه حديث ا ل إلى ال تات".

ر األخير عمى المو ؼ الذي مستوى رميس المكتب السياسه"ل مرجحة "التجديد لخالد م عؿل ما لـ ي 
 أعمنك سابقًا بعدـ التر   لومية جديدةل وهو أمر  د يكوف ضميؿ امحتماؿ"ل بحسب ا.

وي اطر الخبير  ه الحركات اإلس مية محمد العمور رأي تمؾ الم ادرل حيث يقد ر "بالتجديد لم عؿل 
و اؿ العمورل وهو  اممة  ه المنطقة".عمى األ ؿ  ه هذم السنة تحديدًال  ه ظؿ المعطيات والمت يرات الق

رميس  سـ الدراسات اإلس مية سابقًا  ه جامعة األ  ى ب زة وعميد كمية اآلداب  ي ا حاليًال إف "الدممؿ 
المتو رة حتى اآلف تؤ ر عمى  وز التيار المحا ظ داخؿ حماسل عمى حساب التيار الوسطه المعتدؿل 

 ولكف لف يحدث ا طداـ بين ما".
 12/4/2012، عمان، الغد

 
 يمارسون اإلرهاب الفكري في الغرب "إسرائيل"ديمتري دلياني: أنصار  13

 اؿ ديمتري دليانه عضو المجمس الثوري لحركة  ت ل إف أن ار إسراميؿ  ه الوميات المتحدة : راـ اهلل
را إلى أن ـ وأوروبا "يمارسوف اإلرهاب الفكريل دوف محاسبة مف خ ؿ  زاعة المحر ة الي ودية"ل م ي

"نفوذهـ اإلع مه والماله لمنيؿ مف الكتاب والمفكريف المنا ريف لمحقوؽ الفمسطينية والمنتقديف   يست موف
إلى   44/1وأ ار ديمتري  ه بياف  حفه تمقت " دس برس" نسخة عنك يوـ األربعاا  لسياسة امحت ؿ".

معروؼ أـ جيك روزنبرغل ذو األ وؿ هو الكاتب ال حفه ال امحت ؿأف "آخر ضحايا إرهاب أن ار 
اإلسراميمه وأن ارم  ه الوميات المتحدة". موضحا أف أستاذا  ل حت ؿالي ودية والمعروؼ بكتاباتك النا دة 

"متطر ا"  ه جامعة "هار ارد" األمريكية يدعى أمف ديترويتس "تمكف بالتعاوف مك مركز )سايموف وأيزنثاؿ( 
السياسه واإلع مه عمى مؤسسة )ميديا ماترز( المقر بة مف الحزب  وعدد مف أعوان ـ عبر الض ط

 الديمقراطه األمريكهل لد ع ا لمتخمه عف الكاتب روزنبرغ ".
 11/4/2012قدس برس، 

 
 تنعى أحمد بن بمة أول رئيس لمجزائر بعد االستقالل حماس 14

ل و اؿ بياف 4991ؿ عاـ غزة : نعت حركة حماس و اة أحمد بف بمةل أوؿ رميس لمجزامر بعد امستق 
: "تتقد ـ حركة المقاومة 44/1األربعاا   ادر عف الحركةل تمقى "المركز الفمسطينه لإلع ـ" نسخة عنك يوـ

اإلس مية حماسل بالتعزية الخال ة والمواساةل لجم ورية الجزامر ال قيقة  يادة و عبًا بو اة أحمد بف بمةل 
 حمتك الواسعةل وأف يرزؽ أهمك وذويك جميؿ ال بر والسمواف".سامميف المولى سبحانك أف يت م دم بر 

 11/4/2012المركز الفمسطيني لإلعالم، 
 

 مفاوضات مباشرة بين االثنين عباسنتنياهو سيقترح عمى : "معاريف" 25
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 الػػػػت وسػػػػامؿ إعػػػػ ـ إسػػػػراميمية مختمفػػػػةل بين ػػػػا اإلذاعػػػػة العبريػػػػة و ػػػػحيفة "معػػػػاريؼ"ل أف رمػػػػيس الحكومػػػػة 
لقامػك األسػبوع القػادـ  رميس السمطة الفمسطينية محمود عباس خ ؿبنياميف نتنياهو سيقترح عمى  اإلسراميميةل

وأ اد مو ك "معاريؼ" أف مكتب نتيناهو أ در  .عباسبس ـ  ياض امنتقاؿ لمفاوضات مبا رة بيف نتنياهو و 
لرباعيػػة الجػػانبيف اإلسػػراميمه أمػػس امربعػػاا بيانػػا  ػػحا يا عمػػى أثػػر لقػػاا الرباعيػػة الدوليػػةل رحػػب  يػػك بػػدعوة ا

والفمسػػطينه إلػػى القيػػاـ بخطػػوات لبنػػاا الثقػػة بػػيف الطػػر يف والعػػودة إلػػى المفاوضػػات. و ػػاؿ البيػػاف إف نتنيػػاهو 
سػػيقترح خػػ ؿ لقامػػك األسػػبوع القػػادـ بو ػػد  مسػػطينهل ر ػػك مسػػتوى المباحثػػات بػػيف الطػػر يف لتكػػوف مبا ػػرة بػػيف 

 ػادر  ػه مكتػب نتنيػاهو أف األخيػر سػيوجك رسػالة ب ػذا الخ ػوص ونقمت "معػاريؼ"عف م نتنياهو وعابس.
األسػػبوع القػػادـ ويسػػممك رسػػالة  عبػػاسعبػػر مبعوثػػك الخػػاصل يتسػػحاؽ مولوخػػول الػػذي مػػف المقػػرر أف يمتقػػه ب

 تتضمف موا ؼ إسراميؿ ب أف اتفا ية الحؿ الدامـ.
 21/4/1021، 48عرب 

 
 دين القسامال زحالقة يحذر من المس بضريح الشهيد عزالنائب  26

حذر رميس كتمة التجمك البرلمانية عضو الكنيست جماؿ زحالقةل مف المس بمقبرة بمد ال يخ : القدس المحتمة
وأبػػرؽ زحالقػػة برسػػامؿ إلػػى رمػػيس الػػوزراا  الػػديف القسػػاـ. ال ػػ يد عػػز بجػػوار مدينػػة حيفػػال التػػه يقػػك  ي ػػا  بػػر

ؿ أعماؿ التجريؼ  ه المقبرةل الته ت كؿ اسػتفزازا ووزيري األدياف والموا  تل دعا  ي ا إلى و ؼ  وري لك
 خطيرا لمم اعر الوطنية والدينية واإلنسانية لم عب الفمسطينه بأسرم.

الػػديف القسػػاـ سػػيقابؿ بػػردة  عػػؿ  ويػػةل وأف  وأكػػد زحالقػػة أف أي مػػس بػػالقبور وبػػاألخص بضػػري  ال ػػيخ عػػز
إف المػػػس بالمقػػػابر »و ػػػاؿ زحالقػػة:  القسػػػاـ.  ػػعبنا لػػػف يسػػم  بانت ػػػاؾ حرمػػػة المقبػػرة وضػػػري  ال ػػػ يد ال ػػيخ

والمسػاجد واألمػػاكف المقدسػة  ػػه القػرى والبمػػدات الفمسػػطينية هػه ن ػػم إسػراميمه مسػػتمر منػذ ع ػػرات السػػنيفل 
وتحاوؿ إسػراميؿ أف تفعػؿ ذلػؾ بالخفػاال وأف واجبنػا هػو  ضػ  ومواج ػة هػذم امنت اكػات اإلسػراميمية الخطيػرة 

 «.يحية  ه الب دلممقدسات اإلس مية والمس
 21/4/1021الحياة الجديدة، رام اهلل، 

 
 لمنع وصول قوافل المساعدات البحرية لقطاع غزة إسرائيميتعاون لبناني  :"هآرتس" 27

أف الجػػيش اإلسػػراميمه أن ػػأ آليػػة تعػػاوف مػػك سػػ ح البحريػػة المبنانيػػة عمػػى الحػػدود « هػػترتس»ذكػػرت  ػػحيفة 
لمحيمولة دوف تنظيـ رحػ ت و  أو المراكب المبنانية مف تجاوز الحدود. البحرية جنوبًا  ه إطار منك ال ياديف
عف م ادر  ه س ح البحرية اإلسراميمية  ول ا إنك « هترتس»وتنقؿ  احتجاج بحرية مف لبناف ضد إسراميؿ.

عزز الجيش المبنانه مف ن اطاتك البحرية ولـ يسم  ألي زوارؽ بالخروج أو » ه ذكرى يوـ األرض األخير 
 «. تراب مف الحدود البحرية ألغراض استفزازيةام

وبحسػػب ضػػباط البحريػػة اإلسػػراميمهل  ػػإف التعػػاوف الجػػاري ب ػػكؿ غيػػر مبا ػػر مػػك الجػػيش المبنػػانه تعػػزز  ػػه 
اآلونة األخيرةل و ه أعقاب ن اط البحرية المبنانيػة تقم ػت أعػداد الػزوارؽ التػه تقتػرب مػف الحػدود. وأ ػارت 

بيف الجانبيف يجري عمى النحو التاله: بعد أف يكت ؼ مرا بو السيطرة البحرية أو إلى أف التنسيؽ « هترتس»
متػػرل  400سػػ ح البحريػػة اإلسػػراميمه ا تػػراب زوارؽ ال ػػيد المبنانيػػة مػػف خػػط الحػػدود وعمػػى مسػػا ة تقػػؿ عػػف 
خميػة »رؼ بػػ يتوجك الجيش اإلسراميمه إلى نظرامك المبنانييف. و الت إف التنسيؽ بيف الجي يف يتـ عبػر مػا يعػ



 
 

 

 

 

           20ص                                    1469العدد:                21/4/1021 الخميس التاريخ:

( وهػه هيمػة تنسػيؽ دوليػة. وبعػد ذلػؾ ت ػؿ زوارؽ البحريػة Naval operation cell)« العمميات البحريػة
 المبنانية إلبعاد زوارؽ ال يد المبنانية  ماًم.

سػػػ ح البحريػػػة اإلسػػػراميمه م يػػػزاؿ  ػػػه حالػػػة تأهػػػب لمواج ػػػة  وا ػػػؿ احتجػػػاج »أف « هػػػترتس»كمػػػا أوضػػػحت 
 «. النكسة»و« النكبة»تقك  ه عرض البحر  ه ذكرى  بحرية واستفزازات  د

 21/4/1021السفير، بيروت، 

 
 "حزب اهلل"لمحكومة المبنانية في أي حرب مقبمة مع  هاجم أهدافاً نس: الجيش اإلسرائيمي 28

ذكػػر مسػػؤولوف ر يعػػو المسػػتوى  ػػه الجػػيش اإلسػػراميمه أف : محمػػد أبػػو خضػػيرل زكػػه أبػػو الحػػ وة - القػػدس
ل وسػط تك نػات «حػزب اهلل»تنوي م اجمة أهػداؼ لمحكومػة المبنانيػة  ػه أي حػرب مقبمػة مػك »ة الدولة العبري

بػػػأف الحػػػرب  ػػػد تنػػػدلك عمػػػى الجب ػػػة ال ػػػمالية  ػػػه أعقػػػاب توجيػػػك إسػػػراميؿ ضػػػربة مسػػػتقبمية لممن ػػػتت النوويػػػة 
لمبنانيػة خػ ؿ لقد كاف مف الخطأ عدـ م اجمة أهداؼ تابعػة لمحكومػة ا»وأوض  احد المسؤوليف:  «.اإليرانية

حػػزب »ل ولكػػف لػػف يكػػوف مثػػؿ ذلػػؾ  ػػه المسػػتقبؿ م سػػيما اآلف يعتبػػر «1006حػػرب لبنػػاف الثانيػػة  ػػه العػػاـ 
لف يعيقنا  ها عف القياـ بذلؾ  ه حػاؿ انػدلعت »مضيفا:  «.والحكومة المبنانية هما بالفعؿ  ها واحد« اهلل

لجػيش هػو جػزا مػف إسػتراتيجية الجػيش المتعمقػة التفكيػر الجديػد لػدى ا»وأ ار: «. حرب مستقبمية  ه ال ماؿ
وتسػ يؿ عمميػة إن ػاا الحػرب  ػه أ ػؿ و ػت « حػزب اهلل»بضرب المؤسسات الحكومية المبنانية وكيفية تػدمير 

 «.يوما الته است ر ت ا حرب لبناف الثانية 14ممكف بحيث م تتجاوز 
 21/4/1021الراي، الكويت، 

 
 مارس الماضيآذار/ خالل شهر  "إسرائيل" : ارتفاع حجم العمميات ضد"الشاباك" 29

ن ر ج از اآلمف العاـ اإلسػراميمه "ال ػاباؾ" تقريػرم ل ػ ر مػارس الماضػه حػوؿ حجػـ العمميػات التػه وج ػت 
وجاا  ه معطيات التقرير أف هناؾ ارتفاع  ه عمميات  ضد أهداؼ إسراميمية مف  طاع غزة والضفة ال ربية.

 119ور ػػد التقريػػر و ػػوع  طػػاع غػػزة خػػ ؿ  ػػ ر آذار/ مػػارس الماضػػه.إطػػ ؽ ال ػػواريخ الفمسػػطينية مػػف  
 200عمميػػة معاديػػة ضػػد "إسػػراميؿ" انطمقػػت مػػف  طػػاع غػػزة والضػػفة ال ربيػػة خػػ ؿ  ػػ ر مػػارسل مقارنػػة بػػػ 

وأوضػػ  التقريػػر أف سػػبب امرتفػػاع  ػػه حجػػـ العمميػػات جػػاا  عمميػػة خػػ ؿ  ػػ ر  برايػػر الماضػػه الػػذي سػػبقك.
 ػاروخ و ذيفػة  100دث مؤخرًا  ه الجنوب مك  طاع غزة حيث ر د سقوط حواله بسبب الت عيد الذي ح

 هاوف خ ؿ جولة الت عيد.
هجومػًا وج ػت ضػد أهػداؼ إسػراميميةل م ػيرًا إلػى ذلػؾ ي ػير إلػى زيػادة  257كما أجمؿ التقرير و ػوع حػواله 

لػـ تتسػبب  ػه و ػوع  بخمسة أضعاؼ عف حجـ ال جمات خػ ؿ  ػ ر  برايػر الػذي سػبقكل عممػًا أف ال جمػات
وأضػػاؼ التقريػػر  ػػه معطياتػػك أنػػك خػػ ؿ  ػػ ر . عمػػى حػػد ادعػػاا التقريػػر لإ ػػابات  ػػه الجانػػب اإلسػػراميمه

 16هجومػًا مقارنػة بػػ  256 ذيفة هاوف اتجام "إسراميؿ" وذلؾ خػ ؿ  29 اروخ و 271مارس طمقت حواله 
. 18 اروخ و ذيفة واحدة  ه   ر  براير خ ؿ   هجـو

هجومػًا معظم ػا كانػت عبػارة عػف زجاجػات حار ػة خػ ؿ  41ة ال ربيػة ر ػد التقريػر و ػوع وبخ وص الضف
خػػ ؿ ال ػػ ر الماضػػهل و ػػد تعػػرض اثنػػيف مػػف ضػػباط آمػػف إسػػراميمييف  41 ػػ ر مػػارس مقارنػػة بػػػ  هجومػػًا 

 لمطعف مف  بؿ م اجميف  مسطينييف  ه الضفة ال ربية.
 22/4/1021الين،  أونعكا 
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 برازيميةالاألمنية " جيسبي"% من شركة 40ائيمية لحسمحة تشتري اإلسر  "رفائيل"شركة  10
مف أس ـ  ركة ال ناعات األمنية البرازيمية  %40اإلسراميمية ل ناعة األسمحة  راا « ر اميؿ» ررت  ركة 

« ر اميػػؿ»تػػـ عمػػى خمفيػػة اسػػتعداد  ػػركة « جيسػػبه»وأ ػػارت ال ػػحؼ اإلسػػراميمية إلػػى أف  ػػراا «. جيسػػبه»
 ػػه البرازيػػؿ. وي ػػكؿ النجػػاح  ػػه المعػػرض هػػذا  (Security LAAD)نػػه المعػػروؼ باسػػـ لممعػػرض األم

العػػاـ أمػػرا حاسػػما لكػػؿ ال ػػركات اإلسػػراميمية  ػػه ضػػوا امسػػتثمار البرازيمػػه ال امػػؿ  ػػه تكنولوجيػػات السػػ مة 
ؾ تقػديرات بػأف . وهنػا1026واألولمبياد  ػه العػاـ  1024األمنية تم يدا لبطولة العالـ  ه كرة القدـ  ه العاـ 
أف تسػاعدها  ػػركة « ر اميػؿ»مميػػوف دومر. وتتو ػك  100 ػركات الحمايػة اإلسػراميمية  ػػد تنػاؿ م مػات بقيمػة 

  ه نيؿ ح ة أكبر بسبب ت عب ع  ات ال ركة مك القيادة األمنية البرازيمية.« جيسبه»
 21/4/1021السفير، بيروت، 

 
 في السنوات العشر الماضية إسرائيمي عادوا إلى الواليات المتحدة ألف 47 12

أظ ػػرت معطيػػات أميركيػػةل ن ػػرت ا ال ػػحؼ اإلسػػراميمية أمػػس األربعػػاال أف مػػا : برهػػـو جرايسػػه -النا ػػرة 
ألؼ إسراميمه عػادوا  ػه السػنوات الع ػر الماضػية إلػى الوميػات المتحػدة األميركيػةل ب ػكؿ رسػمه  47يقارب 

يػػة "غػػريف كػػارت"ل وهػػذم المعطيػػات م ت ػػمؿ ممػػات آمؼ وح ػػموا عمػػى البطا ػػة امولػػى  ػػه الجنسػػية األميرك
اإلسػػراميمييف الػػذيف يوا ػػموف حمػػؿ الجنسػػية األميركيػػةل ومػػن ـ مػػف عػػاد كميػػا إلػػى الوميػػات المتحػػدة األميركيػػة 

 بدوف التنازؿ عف الجنسية اإلسراميمية.
إلػى الوميػػات المتحػػدةل  وتظ ػر مػػف المعطيػات التػػه أ ػػدرت ا وزارة الخارجيػة ب ػػكؿ عػػاـل حػوؿ مػػوارد ال جػػرة

 6 ػػخص إلػػى مػػا يقػػارب  1800تراوحػػت العػػودة السػػنوية مػػا بػػيف  1022وحتػػى العػػاـ  1001أنػػك منػػذ العػػاـ 
 مف حممة الجنسية اإلسراميمية. 1742الذي عاد  يك  1001آمؼ  خصل باستثناا العاـ 

يات المتحدة إلى إسراميؿل وهػه وهذم المعطيات ككؿل هه أعمى مف المعدؿ السنوي لم جرة الي ودية مف الوم
 ػػخص سػػنويال وأحيانػػا ا ػػؿل وجميػػك هػػؤما م يتنػػازلوف عػػف الجنسػػية األميركيػػةل ولكػػف مػػا  1500 ػػه حػػدود 

يميز غالبيت ـ الساحقةل أن ـ مف القوى اليمينية المتطر ػةل إذ أف غػالبيت ـ تتوجػك  ػورا ل سػتيطاف  ػه الضػفة 
 ال ربية والقدس المحتمة.

الفػا مػف حممػة الجنسػية اإلسػراميمية ي ػادروف مػف  21آمؼ إلػى  20لمعطيات حقيقػة أف مػا بػيف وتعزز هذم ا
آمؼل حسػب سمسػمة تقػارير  20ألفال ولكف يعود سنويا نحػو  11إسراميؿ سنويال إذ أف العدد الحقيقه حواله 

الثانيػػة دوؿ امتحػػاد  رسػػمية سػػابقةل والقسػػـ األكبػػر مػػف هػػؤما ي ػػاجروف إلػػى الوميػػات المتحػػدةل و ػػه المرتبػػة
السو ييته السابؽل مف بيف أولمؾ الذيف هاجروا إلى إسراميؿ  ه العقديف األخيريفل و ه الدرجة الثالثػة تكػوف 

 ال جرة إلى كندا والدوؿ اموروبية الكبرى.
 800ألػؼ إلػى  700ال  يونيةل  إف ما بػيف  -وحسب تقديرات رسمية إسراميمية ومثم ا  ه الوكالة الي ودية 

الػػػؼ مػػػف حممػػػة الجنسػػػية اإلسػػػراميمية مقيمػػػوف  ػػػه الخػػػارج باسػػػتمرارل وهػػػـ عمميػػػا م ػػػاجروفل إم أف القػػػانوف 
اإلسػػػراميمه م يمػػػـز هػػػؤما بالتنػػػازؿ عػػػف الجنسػػػيةل ألف تنػػػازم ك ػػػذا سػػػيخؿ  ػػػه الميػػػزاف الػػػديم را ه واألغمبيػػػة 

 الي ودية  ه سج ت السكاف  ه إسراميؿ.
 21/4/1021الغد، عّمان، 

 
 «أهال وسهال بكم في فمسطين»تنشر قائمة أسماء منظمين حممة  "إسرائيل" 11
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أهػػ  وسػػ   بكػػـ  ػػه »تػػؿ أبيػػب: ن ػػرت إسػػراميؿل أمػػسل  اممػػة بأسػػماا أنػػاس تػػدعه أن ػػـ يقفػػوف وراا حممػػة 
مػػازف  م ػػيةل ومايػػؾ نػػا ييرل رمػػيس  .وتنعػػت ـ باإلرهػػابييفل وبيػػن ـ: أوليفيػػا زيمػػورل ود «1021 - مسػػطيف 

التضامف  ه اسكوتمندا مػك ال ػعب الفمسػطينهل وناديػا بومػازوجل عضػو الحػزب اإلسػ مه  ػه بمجيكػال حممة 
وآمنة أمونةل األسيرة الفمسطينية المحػررةل والبرو سػور الي ػوديل نعػوـ ت ومسػكهل ورونػه كوسػري سل وزيػر 

 اإلع ـ األسبؽ  ه جنوب أ ريقيا.
 21/4/1021، الشرق األوسط، لندن

 
 عرف الموقف النهائي ألوباما حيال إيرانتال  بأنهاتعترف  "إسرائيل" ":يديعوت" 13

نقمػػت  ػػػحيفة "يػػديعوت أحرونػػػوت"  ػػه مو ع ػػػا عمػػػى ال ػػبكةل عػػػف م ػػادر سياسػػػية  ػػه إسػػػراميؿ  ول ػػػا إف 
يػػرافل التػػه يفتػػرض أف تنطمػػؽ غػػدا الجمعػػة.  الحكومػػة اإلسػػراميمية غيػػر متفاممػػة مػػف المباحثػػات بػػيف ال ػػرب وا 

در سياسية  ه إسراميؿ لممو ك "أف المو ؼ الن امه" لموميات المتحدة  ػه هػذم المباحثػات غيػر واعتر ت م ا
و الت ال حيفة إف إسراميؿ تمتـز حاليا ال مت  ه كؿ ما يتعمؽ بالمباحثػات المػذكورة وتنتظػر  معروؼ ل ا.

ـ األخيػرة موا ػؼ مت ػددة وترا ب التطورات المتعمقة ب ا. وبحسب ال حيفة  قد اتخذ البيػت األبػيض  ػه األيػا
 إم أف إسراميؿ تر ض التطرؽ إلى ما ين ر حوؿ هذا الموضوع. 

 21/4/1021، 48عرب 

 
 غزة بسبب األعياد اليهوديةفي التجاري  "أبو سالم" تقرر إغالق معبر "إسرائيل" 14

الـ التجػاري أ رؼ ال ور: أعمنت السمطات اإلسراميمية أن ػا سػتقـو الخمػيس بػإغ ؽ معبػر كػـر أبػو سػ - غزة
عمػى ل الوحيد الذي تمر منػك البضػامك والسػمك لسػكاف  طػاع غػزة المحا ػريفل بسػبب عطمػة األعيػاد الي وديػة

 أف يعاد  تحك األحد المقبؿ.
 21/4/1021القدس العربي، لندن، 

 
 ليط: يجب إنقاذ جوناثان بوالرداش والد 15

المحػرر مػف أسػر حمػاس نوعػاـ  ػميط يػوـ أمػس مػف التقػى والػد الجنػدي : القنػاة الثانيػة -التمفزيوف اإلسراميمه
زوجة الجاسوس اإلسراميمه جوناثاف بومرد و د عمى أيدي ا  ه نضال ا لتحرير زوج ا. وذلػؾ حسػبما ن ػرت 

 .22/4األربعاا   حيفة يديعوت أحرونوت  باح يوـ
 ن رة الر د اإلذاعه والتمفزيونه العبري اليومية

 22/4/1021(، 1058ددمركز دراسات الشرق األوسط، )الع

 
 
 

 بالحرية والعدالة العادلة لشعب السورياإلى جانب مطالب  تؤكد وقوفها وحزبها زعبيال 16
حنػػػيف زعبػػػهل إف مػػػؤتمر حػػػزب التجمػػػك اإلسػػػراميمه أـ الفحػػػـ:  الػػػت النامبػػػة بالكنيسػػػت  - محمػػػد محسػػػف وتػػػد

السػػػػوري بالحريػػػػة والعدالػػػػة  الػػػػوطنهل الػػػػذي تنتمػػػػه إليػػػػكل أكػػػػد و و ػػػػك إلػػػػى جانػػػػب المطالػػػػب العادلػػػػة لم ػػػػعب
و الػت لمجزيػرة نػت  والديمقراطيةل و دد عمػى ضػرورة إن ػاا جميػك أنظمػة امسػتبداد والقمػك والفسػاد بالمنطقػة.

"أكػػػدنا عمػػػى خطػػػورة امنػػػزمؽ نحػػػو امحتػػػراب العسػػػكري أو الطػػػامفهل أو اسػػػتج ب التػػػدخؿ العسػػػكريل ممػػػا 
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حنػػيف أف التجمػػك ميػػز بػػيف مطالػػب ال ػػعب العادلػػةل  وأضػػا ت يعػػرض وحػػدة سػػوريا ال ػػعب والػػوطف لمخطػػر".
وبػػيف بعػػض  مػػات المعارضػػة التػػه طالبػػت بالتػػدخؿ األجنبػػه "غيػػر م تمػػة بسػػقوط الثػػورة بأحضػػاف الم ػػال  

 األجنبية والدور األميركه  ه المنطقة".
دا  ا بخ وص سوريال بتراجك مػا و ػفتك بػػ" فاا الثػورة" و ػوة أهػ 48وبررت عدـ وضوح مو ؼ  مسطينيه 

تراجعػػػا كبيػػػرال واتج ػػػت نحػػػو منزلقػػػات خطيػػػرة باتجػػػام اسػػػتج ب  -عمػػػى حػػػد  ول ػػػا-األ ػػػميةل التػػػه  ػػػ دت 
غراا تسمي  الثورة وامبتعاد عف سمميت ا و يم ػا ومػدها ال ػعبه مػف ج ػةل ونحػو التحػوؿ  التدخؿ العسكريل وا 

 لمعبة امستي ا عمى السمطة.
 22/4/1021نت، الدوحة، .الجزيرة

 
 مستوطنون يعتدون عمى المشاركين في مؤتمر بمعين الدولي لممقاومة الشعبيةجنود و  17

ذكرت وسامؿ إع ـ  مسطينيةل أف  وات امحت ؿ ومستوطنيف اعتدوا بالضرب عمى الم اركيف  ه مؤتمر 
موهـ و ت اإلبراهيمهبمعيف الدوله السابك لممقاومة ال عبية  ه الخميؿل أثناا عبورهـ الطريؽ المؤدية لمحـر 

 باأللفاظ النابيةل ما أدى إلى إ ابة متضامنة  رنسية الجنسية بكسر  ه يدها.
مف الم اركيفل مف بين ـ عبد اهلل أبو رحمةل منسؽ المجنة  20كما جاا أف القوات اإلسراميمية اعتقمت 

ال عبية لمقاومة الجدار وامستيطاف  ه بمعيفل ومحمود زواهرةل منسؽ المجنة ال عبية لمقاومة الجدار 
وحساـ الخطيبل وكفاح  وامستيطاف  ه المع رةل وعيسى عمرول منسؽ  باب ضد امستيطاف  ه الخميؿل

 مف المتضامنيف األجانب. 4من ورل وتامر األطرشل باإلضا ة إلى 
 22/4/1021، 48عرب 

 
 لمحاولة اقتحام مستوطنين لممسجد األقصى إصابة عدد من الفمسطينيين خالل التصدي 18

ح خ ؿ ُأ يب عدد مف حراس المسجد األ  ى المبارؾ  ه  ر ه القدس المحتمة بجرو  :ع ا الم  راوي
 ا تباؾ باأليدي مك مستوطنيف ي ود متطر يف حاولوا ا تحاـ باحات المسجد وا  امة طقوس تممودية  ي ا.
واحتم مدير عاـ إدارة األو اؼ اإلس مية المقدسية ال يخ عزاـ الخطيبل عمى ت ر ات المستوطنيف لدى 

محقًا بالدخوؿ إلى باحات  وات  رطة إسراميمية تدخمت و ضت ام تباؾل لكن ا سمحت لممستوطنيف 
 المسجد والتجوؿ  ي ا.

 21/4/1021، االتحاد، أبو ظبي
 
 
 
 

 مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية شرق رام اهلل 19
الث ثاال بإ امة بؤرة استيطانية جديدة بالقرب مف مستوطنة "ح مونميـ"  يوـ اـ الع رات مف المستوطنيفل 

 رؽ راـ اهللل وأطمقوا عمي ا اسـ "أور حداش" أي "نور جديد"ل و ؽ المقامة عمى أراضه مواطنيف  مسطينييف 
 .األربعاا ما ن رم مو ك  حيفة "يديعوت أحرونوت" يوـ
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وو ؽ ما جاا  ه المو كل  إف مواج ات و عت بيف المستوطنيف و وات مف الجيش اإلسراميمه الته و مت 
لعمؿ واعتقمت مستوطنيف وأخضعت ـ لتحقيؽ لمنع ـ مف امستي ا عمى المكافل و امت بم ادرة أدوات ا

 سريك  ه المكاف مف ثـ أطمقت سراح ما.
ونقمت ال حيفة عف المستوطنيف أن ـ يعتزموف البقاا  ه المكاف وا  امة نقطة داممةل مك العمـ أف دانيي  

حدى رؤساا حركة "نح ة" امستيطانيةل كانت ضالعة   ه عممية  ايسل رميسة مجمس "كدوميـ" السابقةل وا 
 ".إ امة النقطة امستيطانيةل و الت: "إسراميؿ هه الته سوؼ تقرر م ير أرض إسراميؿ

 22/4/1021، 48عرب 
 

 : إضراب األسرى األشد خطرًا وحسماً "واعدجمعية " 30
دعت جمعية واعد لألسرى والمحرريف لموا مة ن رة لألسرى  ه سجوف امحت ؿ وخا ة : الضفة ال ربية

ل  ه ظؿ المرحمة ا لحالية الته يعي ون ا والمرحمة القادمة )اإلضراب ال امؿ( الته باتت عمى و ؾ القدـو
 وستكوف األ د خطًرا وحسًما  ه تاريخ الحركة األسيرة.

 21/4/1021، السبيل، عّمان
 

 مع األسيرات "هشارون" تضامناً سجن اعتصام أمام  32
مك أسيرات  مسطيف ظ ر أمس اعت اما أماـ محمد جماؿ: نظمت لجنة األسير والمجنة العالمية لمتضامف 

سجف "ه اروف" بالتزامف مك ا تراب موعد يوـ األسير الفمسطينهل مف أجؿ إحياا  ضية األسرى و ض  
امنت اكات اإلسراميمية لح د الرأي العاـ الدوله. وك فت مؤسسة "التضامف الدوله لحقوؽ اإلنساف"ل أف 

مواطفل بين ـ ع رات األطفاؿ  100مارس الماضه أكثر مف ر/ آذا سمطات امحت ؿ اعتقمت خ ؿ   ر
نساا  مسطينيات. وذكرتل أف سمطات امحت ؿ توا ؿ اعتقاؿ عدد مف األسيرات بين ف لينا الجربونه  7و

( عامال واألسيرة ورود  اسـ المعتقمة منذ 27وتقضه حكما بالسجف لمدة ) 1001عميدة األسيرات منذ 
 ( سنوات.6سجف )وتقضه حكما بال 1006

 21/4/1021، الشرق، الدوحة
 

 االحتالل يهدم ضريح الشهيد عز الدين القسام في حيفا  31
هدمت جرا ات إسراميمية ضري  ال  يد عز الديف القساـ  ه حيفال  ه خطوة تأته ضمف سمسمة مف : القدس

 امعتدااات المستمرة عمى المقدسات والرموز اإلس مية والعربية.
ذا امعتداا األوؿ مف نوعك عمى ضري  القساـل حيث  امت سابقًا  ركات متع دة تابعة لوزارة وم يعتبر ه

الموا  ت اإلسراميمية بعمميات حفر واسعة حوؿ المقبرة مف أجؿ مد  بكة لممجاري لمتم يد لخط  طار 
 سريك  ه المنطقةل كما حرؽ المستوطنيف ضري  ال  يد أكثر مف مرة.

 21/4/1021، السبيل، عّمان
 

 "طفل األقصى"استعدادات واسعة الستقبال عشرات اآلالف في مهرجان  33
تنظـ مؤسسة األ  ى لمو ؼ والتراث ومؤسسة عمارة األ  ى والمقدسات ومؤسسة البيارؽ إلحياا : القدس

 بالمسجد األ  ى المبارؾ. ل والذي يقاـ سنوياً 1021المسجد األ  ى السبت المقبؿ م رجاف طفؿ األ  ى 
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المتو  ك أْف ي ارؾ  ه الم رجاف ع رات اآلمؼ مف أهاله الداخؿ الفمسطينه  والقدس المحتمة أطفاًم  ومف
وي مؿ م رجاف طفؿ األ  ى عمى  عاليتيف ُهما: مسابقة الرسـ ألحباب األ  ى وُي ارؾ  ورجاًم ونساًا.

ل أم ا الفعالي ة الثانية   ه ”اتمؤسسة عمارة األ  ى والمقدس“ يك ع رات آمؼ األطفاؿ وتقـو عمى تنظيمك 
ل الذي ُيعقد بعد   ة الظ ر مبا رة  ه الج ة ال ر ية مف الجامك القبمه المسقوؼ  الم رجاف المركزي 

مؤسسة األ  ى لمو ؼ ”و” مؤسسة البيارؽ إلحياا المسجد األ  ى“)سط  الُمَ م ى المروانه(ل وتقوـ عميك 
 داعي ة ألطفاؿ الداخؿ الفمسطينه والقدس المحتمة وكممات خطابية أخرى.ويتخم ُمك  قراٍت  ن ي ة إب” والتراث

 21/4/1021، السبيل، عّمان
 

 بمدية غزة تحذر من توقف خدماتها وحدوث كارثة إنسانية بسبب شح الوقود 34
أزمة الو ود الته يمر ب ا القطاع منذ أكثر مف  أفحذر رميس بمدية غزة ر يؽ مكه مف : سمير حمتو -غزة 
يف ت دد بو ؼ خدمات البمدية المقدمة لممواطنيف وأهم ا معالجة ميام ال رؼ ال حه ونقؿ النفايات   ر 

إف  البمدية عاجزة  ه الفترة الحالية عف تو ير الكميات » أمسو اؿ مكه  ه مؤتمر  حفه عقد  ال مبة.
 ودل  سيتـ و ؼ ضخ الميام ال زمة ل ا مف الو ودل وخ ؿ أ ؿ مف أسبوع إف لـ تتوا ر كميات كا ية مف الو 

ل م يرًا إلى أن ـ أو فوا جزاا مف مضخات ال رؼ ال حه الموجودة عمى  اطىا البحرل «مف اآلبار
وأوض  اف استمرار األزمة  وسيتـ ضخ ميام  رؼ  حه غير معالجة إلى البحر  ه الفترة الحالية.

وكؿ ذلؾ »اآلليات الته تعمؿ بالسومرل سيعمؿ عمى تكدس النفايات  ه مدف القطاع كوف نقم ا يعتمد عمى 
 «.يموث البيمة ويضر بالمواطنيف

 21/4/1021، الدستور، عّمان
 

 ع الفعاليات والمظاهرات التضامنية مع الشعب السوريااتس: 48فمسطينيو  35
الفعاليات  (2948)األراضه المحتمة سنة اتسعت بالداخؿ الفمسطينه: محمد محسف وتد - أـ الفحـ

وتأته الفعاليات استجابة لنداا  التضامنية مك ال عب السوري والته حممت عنواف "ان ر". والمظاهرات
الحممة العالمية لن رة ال عب السوريل وترتكز عمى توعية الجماهير عبر المساجد وتوزيك المن ورات الته 

إلس مية توض  ما يتعرض لك ال عب السوري مف مجازرل وستتوج الحممة الته ت رؼ عمي ا الحركة ا
ودعا المنسؽ اإلع مه لمحممةل  بم رجاف  ندوؽ طفؿ األ  ى الذي ستحتضنك القدس السبت المقبؿ.

تو يؽ محمدل جميك الفعاليات السياسية والوطنية بالداخؿ الفمسطينه ل نضماـ والم اركة بالحممة لمنا رة 
 .هال عب السوري الذي ي  د لك التاريخ بإخ  ك ودعمك لم عب الفمسطين

 21/4/1021، نت، الدوحة.الجزيرة
 
 

 غاز الطهي أزمةوانفراج في  األنفاقلتر وقود تدخل يوميا عبر  ألف 300: العبادلةمحمد  36
محمد العبادلة عضو مجمس إدارة جمعية أ حاب  ركات البتروؿ وال از  ه  طاع غزة إف تحسنا  : أكدغزة

ب الم ري عبر األنفاؽل  يما أكد وجود انفراج  ه بطيما طرأ عمى إدخاؿ الو ود إلى  طاع غزة مف الجان
"إف الوارد اليومه مف الجانب الم ري عبر األنفاؽ  :و اؿ العبادلة  ه ت ريحات لك أزمة غاز الط ه.

ألؼ لتر يوميا ويتـ توزيعك عمى محا ظات  طاع غزة بالتساوي  100إلى  100محدود ب كؿ يتراوح ما بيف 
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لعامة لمبتروؿ وجمعية  ركات أ حاب الو ود ب زة واألمف الجمركه بما يخص حسب برنامم ترعام ال يمة ا
وأكد وجود بداية انفراج  ه أزمة غاز  التوزيك حسب الح ص والنسب المتعارؼ عمي ا ب زة لم ركات.

طنال  280الط ه حيث تـ الترتيب مك مكتب ال يمة العامة براـ اهلل عمى أف يتـ توريد عمى األ ؿ يوميا 
 ؾ استجابة ب كؿ جيدل عمى حد  ولك.وهنا

 21/4/1021، وكالة سما اإلخبارية
     

 يواجهون أزمة دواء ومستمزمات طبية قاسية الضفة والقطاع فمسطينيو 37
أف األوضاع ال حية  ه  48يؤكد مسؤوؿ  ه منظمة أطباا مف أجؿ حقوؽ اإلنساف داخؿ أراضه  القدس:

األدوية والمعدات الطبية ع وة عمى مكابدت ا الظ ـ مجددًا جراا  طاع غزة كارثية نتيجة النقص الحاد  ه 
. 28انقطاع التيار الك ربامه  توجك و د مف أربعة أطباا إلى غزة  ه زيارة انت ت أمس حيث  ساعة  ه اليـو

جريدة اطمعوا خ ل ا عمى  سوة األوضاع ال حية. وك ؼ مدير العيادات الميدانية   ح حاج يحيى ل
مف أ ناؼ المست مكات الطبية لمم ا ه )المعدات  250 نفًا مف األدوية األساسية و 84ف  قداف الخميم ع

وك ؼ أف أزمة غزة الطبية غير مسبو ة بعدما باتت وزارة ال حة  الطبية المستخدمة لمرة واحدة(.
تحتاج الوزارة “ الفمسطينية تواجك بنفس ا أزمة حادة جعمت ا تتو ؼ عف تقديـ مساعدات طبية لمقطاع. وتابك

مميوف دومر ل ركات األدوية  قط( لمف يسعف ا وهه تنا د مست فيات النا رة داخؿ  77نتيجة الديوف )
بالتبرع بف تر ومعدات طبية تستخدـ لمرضى كمى يواج وف خطر الموتل ع وة عمى حقف مف  48أراضه 

الحمؿ. ونجمت األزمة المالية لعدـ و اا نوع كميكساف المميك لمدـ الذي تحتاج بعض النساا الحوامؿ طيمة 
 الدوؿ العربية والمانحة بالتزامات ا المالية.

 21/4/1021، الخميج، الشارقة
  

 "حاممي البطاقات"الفمسطينيين يبحث في فمسطين ترتيب أوضاع  األردني وزير الداخمية 38
ية حسػػف عمػػويل إف المباحثػػات  ػػاؿ وكيػػؿ وزارة الداخميػػة الفمسػػطين: مو ػػؽ كمػػاؿل ناديػػة سػػعد الػػديف -عمػػاف 

محمد الرعود خ ؿ زيارتك لألراضه الفمسطينية المحتمػة بعػد غػدل سػتتناوؿ األردنه القادمة مك وزير الداخمية 
المسػػػألة المتعمقػػػة بحممػػػة البطا ػػػات الخضػػػراا والزر ػػػاا وال ػػػفراال مػػػف بػػػاب ترتيػػػب الوضػػػك والتسػػػ يؿ عمػػػى 

 اؿ مك "ال د" أمػسل أف "م ع  ػة لػذلؾ بسػحب األر ػاـ الوطنيػة المواطنيف الفمسطينييف. وأكد عمويل  ه ات
"المو ػػؼ األردنػػه  أفوالجنسػػية مػػف أردنيػػيف مػػف أ ػػؿ  مسػػطينه"ل و ػػؽ مػػا تنا متػػك أنبػػاا أمػػسل م ػػيرا إلػػى 

 الرسمه واض  حياؿ تمؾ المسألةل إذ م توجد إجرااات مف هذا القبيؿ".
21/4/1021، الغد، عّمان  

 
 

 "إسرائيل"لتعامل مع الزراعي عانى أزمات متكررة وخسائر مالية كبيرة نتيجة القطاع ا: األردن 39
ل أف "العقمية 22/4محمود أبو غنيمةل  ه ت ري  لك يوـ األربعاا  . اؿ نقيب الم ندسيف الزراعييف ـ: عم اف

راعػه كانػت وم الت اركية الته تعمؿ ب ا نقابة الم ندسيف الزراعييف مك جميك الج ات العاممة  ه القطاع الز 
زالػػت حػػامط ال ػػد المنيػػك ضػػد خطػػر التطبيػػك الزراعػػه مػػك الكيػػاف ال ػػ يونه"ل مضػػيًفا أف "القطػػاع الزراعػػه 
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عػػانى مػػف أزمػػات متكػػررة وخسػػامر ماليػػة كبيػػرة نتيجػػة لتعامػػؿ بعػػض ضػػعاؼ النفػػوس مػػك الكيػػاف ال ػػ يونه 
 ال ا ب".

21/4/1021، المركز الفمسطيني لإلعالم  
 

 "إسرائيل" مقاطعت  "أديداس" لرعايتها مارثون فيأردني يعمن  نادِ  40
( مقاطعتػػػػك منتجػػػػات  ػػػػركة "أديػػػػداس" 4-22أعمػػػػف نػػػػادي اليرمػػػػوؾ الرياضػػػػه  ػػػػه عمػػػػاف األربعػػػػاا ): عمػػػػاف

ودعػا جميػك األنديػة  الرياضية العالمية وذلؾ إلع ف ال ركة رعايت ا لماراثوف رياضه  ه الكياف ال  يونه.
واإلسػػػػ مية إلػػػػى مقاطعػػػػة ال ػػػػركة الرياضػػػػه التػػػػه  ػػػػاؿ إن  ػػػػا لػػػػـ تػػػػراع م ػػػػاعر الرياضػػػػية األردنيػػػػة والعربيػػػػة 

 الرياضييف العرب والمسمميف ولدعم ا الكياف ال  يونه المحتؿ.
21/4/1021، المركز الفمسطيني لإلعالم  

 
 ألف غزي استفادوا من خدمات المستشفى 752مدير المستشفى الميداني األردني:  42

خالػػد العكػػور أف المست ػػفى اسػػتقبؿ خػػ ؿ أ ػػؿ مػػف  ػػ ر  .الميػػدانه األردنػػه د أعمػػف مػػدير المست ػػفى -غػػزة 
ألػؼ حالػة لي ػؿ بػذلؾ إجمػاله عػدد الحػامت المرضػية  10" ما يزيد عمى 28مف مرحمة عممك الحالية "غزة 

الته استفادت مف الخدمات الطبيػة التػه  ػدم ا المست ػفى الميػدانه منػذ بػدا المرحمػة األولػى مػف م ػاـ عممػك 
 752وحتػػى يػػـو أمػػس نحػػو  16/2/1009التػػه بػػدأت عقػػب انت ػػاا الحػػرب األخيػػرة عمػى غػػزة  ػػه و  ل"2"غػزة 
 مف أهاله  طاع غزة. ألفاً 

21/4/1021، الغد، عّمان  
 

 عمى الرقابة والتفتيش البيئي فمسطينياً  األردن يدرب وفداً  41
حد المقبؿ تدريبا عمػى التفتػيش والر ابػة يبدأ و د  مسطينه مف سمطة جودة البيمة الفمسطينية األ: أحمد بر اوي

وسػػػتتولى وزارة البيمػػػة مػػػف خػػػ ؿ مديريػػػة التفتػػػيش والر ابػػػة البيميػػػة م ػػػاـ إعػػػداد المػػػرا بيف  البيميػػػة  ػػػه األردف.
 والمفت يف البيمييف الفمسطينييف. 

21/4/1021، السبيل، عّمان  
 

 في لبنان عمى التصوير الفوتوغرافيشابًا وشابة من الالجئين المقيمين  80تدريب " لذاكرة"جمعّية  43
اإلسػػػػبانيةل  Cives Mundi. بالتعػػػػاوف مػػػػك جمعي تػػػػه "ذاكػػػػرة –م رجػػػػاف ال ػػػػورة "بمبػػػػادرة مػػػػف جمعي ػػػػة 

ينتموف  ل و ابًا و ابة مف ال جميف المقيميف  ه لبناف 80ور ًة ضخمة لتدريب  "ذاكرة"ل أطمقت «إنساف»و
 أخػرىلالسػودافل ودوؿ و الفيميبػيفل و سػوريال و لبنػافل و عػراؽل الو م رل و  لجنسيات متعددة ت مؿ  مسطيف إلى
ل سي ارؾ ال باب  ه حمقات تدريب عمى الت وير "رؤى"عامًا. تحت عنواف  28و 24تتراوح أعمارهـ بيف و 

الفوتػػوغرا ه سػػتة أ ػػ ر. الم ػػاركوف المقيمػػوف بػػيف ضػػواحه بيػػروت و ػػيدال ينتمػػوف إلػػى جنسػػيات مختمفػػةل 
سبانيا. وستعرض أعمال ـ  ه خ    ة الور ة ضمف معارض تقاـ بيف لبناف وا 

21/4/1021، ، بيروتاألخبار  

 
 أهمية التصدي لممارسات تهويد القدس وهدم المسجد األقصى يؤكد عمىاألسد  بشار 44
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: إف األسد ل و اؿ البيافالتقى و د اتحاد عمماا ب د ال اـ الرميس ب ار األسد سوري إف  اؿ بياف رماسه
مؤتمر ن رة القدس لج ة الو وؼ  ه وجك الممارسات اإلسراميمية الخطرة لت ويد القدس وهدـ أكد أهمية "

المسجد األ  ى والمساهمة  ه الت دي ل ذم الممارسات عبر ت عيد الحممة الجماهيرية  ه كؿ أنحاا 
 ."ال اـالعالـ العربه واإلس مه لن رة القدس والقضية الفمسطينية ولج ة ت كيؿ اتحاد عمماا ب د 

بدورم أكد رميس اتحاد عمماا ب د ال اـ محمد سعيد رمضاف البوطه و قًا لمبيافل أف أهـ عوامؿ نجاح 
مؤتمر ن رة القدس أنك اهتـ بمسألة يتمت وأهممت وهه  ضية  مسطيف  ضية األمة العربية واإلس مية 

 لقيـ.الته احتضنت ا سورية م بدا ك السياسة بؿ بدا ك المبادئ والواجب وا
 21/4/1021دمشق،  الوطن،

 
 تجدد التزامها بإعادة إحياء المفاوضاتعو لمساعدة الفمسطينيين ماليًا و تد الرباعية الدوليةالمجنة  45

البنػػػػاا  ػػػػه  األربعػػػػاايػػػػـو  األوسػػػػطالرباعيػػػػة الدوليػػػػة  ػػػػه ال ػػػػرؽ  ت المجنػػػػةانتقػػػػد :أر ػػػػد محمػػػػد - وا ػػػػنطف
لمو ػػػاا بتع ػػػدات ا مػػػف المسػػػاعدات لمفمسػػػطينييف  ػػػه اطػػػار  الج ػػػات المانحػػػة تودعػػػ اإلسػػػراميميةالمسػػػتوطنات 

 11/9/1022 ػه  ابػدعوت  ةمتمسػك أن ػاالرباعيػة الدوليػة  تو ال محادثات الس ـ المتو فة. إلحياامساعي ـ 
 أ ػػػارتو  وهػػػو هػػػدؼ يبػػػدو بعيػػػدا بدرجػػػة متزايػػػدة. 1021اتفػػػاؽ سػػػ ـ بحمػػػوؿ ن ايػػػة  إلػػػىبالتو ػػػؿ  لألطػػػراؼ

عبػػر الرباعيػػة تو الػػت  ػػه بيػػاف مكتػػوب " ".األرض"ال  ا ػػة المتزايػػدة لمتطػػورات عمػػى  إلػػىالرباعيػػة الدوليػػة 
والمسػػػتفزة مػػػف جانػػػب أي مػػػف الطػػػر يف بمػػػا  ػػػه ذلػػػؾ الن ػػػاط  األحاديػػػة اإلجػػػراااتالدوليػػػة عػػػف القمػػػؽ ب ػػػأف 

امػـ حػؿ عػادؿ ود إلػىيسػتبؽ نتيجػة المفاوضػات وهػه السػبيؿ الوحيػد  أفامستيطانه المستمر الػذي م يمكػف 
 ."لم راع

مميػػار دومر لتمويػػؿ حاجػػات السػػمطة  2.2الرباعيػػة الدوليػػة  ػػه بيػػان ـ مػػانحه المعونػػات عمػػى تقػػديـ  توحثػػ
 تالرباعية الدولية بقمؽ الضعؼ المتزايد لمتطورات عمى امرض ودع ت"محظ ت:و الل الفمسطينية هذا العاـ

وسػػػة لمتعامػػػؿ مػػػك التحػػػديات الماليػػػة لمسػػػمطة امطػػػراؼ الػػػى العمػػػؿ معػػػا بطريقػػػة بنػػػااة متخػػػاذ اجػػػرااات ممم
الفمسػػػػػطينية والمحا ظػػػػػة عمػػػػػى المكاسػػػػػب المؤسسػػػػػاتية لمسػػػػػمطة الفمسػػػػػطينية والبنػػػػػاا عمي ػػػػػا وتوسػػػػػيك الفػػػػػرص 

 ام ت ادية لم عب الفمسطينه."
21/4/1021، وكالة رويترز لحنباء  

 
 ألمانيا الشرقيةبمنع دخول   "إسرائيل"يشب  منع  من دخول  جونتر جراس األلماني األديب 46

جػػونتر  اآلدابالفػػامز بجػػامزة نوبػػؿ  ػػه  األلمػػانه األديػػب ػػبك  :م ػػطفى  ػػال  لالجػػارحه إبػػراهيـ - بػػرليف
بػالحظر الػذي  رضػتك عميػك  "إسػراميؿ" ػرار منعػك مػف دخػوؿ  "إسػراميؿ"جراس الذي يخػوض حربػا ك ميػة مػك 

 ػػػه تعميػػػؽ أرسػػػمك لمن ػػػر  ػػػه نسػػػخة يػػػـو و ػػػاؿ   ػػػرطة ستاسػػػه السػػػرية مرهوبػػػة الجانػػػب  ػػػه ألمانيػػػا ال ػػػر ية.
"القوة النووية الته لـ يػتـ التحقػؽ من ػا" تعتبػر نفسػ ا  "إسراميؿ" أفالخميس مف  حيفة سويدويت ك تسايتونم 

 مح نة مف امنتقاد.
21/4/1021، وكالة رويترز لحنباء  

 
 توما ميدالية شرفالصحافية األمريكية هيمين  السمطة الفمسطينية بمنح رس األمريكي ينددجالكون 47
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رسالة تحذير إلى الرميس الفمسطينه  "الرباعية"أعضاا  ه الكون رس األمريكه ع ية اجتماع  وجك وا نطف:
محمود عباس ينددوف  ي ا بمن  ال حا ية األمريكية المخضرمة هيميف توما ميدالية  رؼ. واعتبر هؤما أف 

س العػػاـ الماضػػه عمػػى المسػػاعدات األمريكيػػة تقػػدير  خ ػػية مثػػؿ هيمػػيف يخػػالؼ  ػػروطًا وضػػع ا الكػػون ر 
 جاا  ه رسالت ـ. حسب مابالمقدمة لمسمطة الفمسطينيةل 

21/4/1021، الخميج، الشارقة  

 
 االتحاد األوروبي يطالب حماس بوقف تنفيذ أحكام اإلعدام في غزة 48

كػـ اإلعػداـ  ػه حػؽ ث ثػة دانت بعثات دوؿ امتحاد األوروبه وممثمياتك  ه القدس المحتمػة وراـ اهللل تنفيػَذ ح
 مسػػطينييف مػػف  طػػاع غػػزة السػػبت الماضػػهل وطػػالبوا حركػػة حمػػاس التػػه تسػػيطر عمػػى القطػػاع بو ػػؼ تنفيػػذ 

بمو ػؼ امتحػاد "وذك رت بعثات امتحاد األوروبهل  ػه بيػاف أ ػدرتك أمػس عػف تمػؾ الج ػات  أحكاـ اإلعداـ.
 .قوبة اإلعداـ"األوروبه الذي يعارض ب دة وتحت الظروؼ كا ةل استخداـ ع

21/4/1021، الحياة، لندن  
 

 ": "قافمة العودة" تنطمق من بريطانيا إلى فمسطين في ذكرى النكبةفمسطينا"فيفا  49

عرض نامب رميس جمعية " يفا  مسطينا" الته يرأس ا النامب البريطانه جورج غاموايل كيفف أو ندف  :بيروت
 مسطيف والعراؽ التحضيرات الجارية لنط ؽ  ا مة "العػودة"  ألعضاا لجنة المتابعة  ه الحممة األهمية لن رة

و ػاؿ أو نػدف: "إف  .مف بريطانيا إلى  طاع غز ة مرورًا بدوؿ أوروبية وتركيا وسػوريا واألردف وم ػر  فمسػطيف
القا مػػة سػػتنطمؽ  ػػه مطمػػك أيػػار/ مػػايو المقبػػؿ مػػف مدينػػة براد ػػورد البريطانيػػةل التػػه حقػػؽ  ي ػػا غػػامواي  ػػوزًا 

حقًا  ه انتخابات  رعية... عمى أف ت ؿ أرض  مسطيف  ػه غػز ة  ػه الػذكرى الرابعػة والسػتيف لمنكبػة عػاـ سا
2948". 

22/4/1022وكالة قدس برس،   
 

 من عدم نجاحها أشد خطراً  المفاوضاتوقف  50
 د. غاي زيؼ

المقااات عمى سمسمة  "سراميؿ"إسنة لخص ممؾ األردف ووزير خارجية دولة  15 ه مثؿ هذا اليوـ  بؿ 
السرية الته أجرياها  ه لندف بوثيقة كانت ترمه الى حث مسيرة الس ـ الذاوية بيف الدوؿ العربية 

ل الى األماـ. ولف نعمـ أبدا أكاف اتفاؽ لندف الذي  اغك الممؾ حسيف و معوف بيريس ودعا الى "سراميؿ"إو
س ـ ألف رميس الحكومة اسحؽ  كاف سيفضه الى اتفاؽ ؟عقد مؤتمر س ـ يكوف بداية لتفاوض سياسه

عف عناد  مير. ودرس ذلؾ  باهظاً  د عت ثمناً  "سراميؿ"إف ما نعممك هو اف إ مير طوام  ه ن اية األمر. 
 ؟ خرى زماـ المبادرة الى إحياا مسيرة الس ـأامخفاؽ ذو  مة ب ذم األياـ الته تولى  ي ا األردنيوف مرة 

والسمطة الفمسطينية معا. لو أنك تـ تبنه اتفاؽ لندف الذي تـ التو يك عميك  "سراميؿ"إوم وا عدـ امكتراث مف 
 "سراميؿ"إواألردف والفمسطينييف. وكانت  "سراميؿ"إلخدـ م ال   2987 ه الحادي ع ر مف نيساف 

ستستطيك اف تجري تفاوضا مك و د اردنه  مسطينه م مك )ـ.ت.ؼ( الته هه أكثر ايمانا بالكفاح. وكاف 
ويتخمص الفمسطينيوف مف نير  2967 ه  "سراميؿ"إيوف سيح موف عمى األراضه الته احتمت ا األردن

 ه مؤتمر دولهل هذا امتفاؽ.  "سراميؿ"إامحت ؿ امسراميمه. أحبط  مير الذي خ ه ض طا يستعمؿ عمى 
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ى اثرها انت ر وكاف ذلؾ  رارا   ير النظر.  فه كانوف األوؿ مف ذلؾ العاـ ن بت امنتفاضة امولى وعم
 ؾ امرتباط  2988تموز  12العنؼ  ه الضفة وغزة والقدس. و ه رد عمى ذلؾ أعمف الممؾ حسيف  ه 

 "سراميؿ"إامداري والقضامه مك الضفة ووضك بذلؾ حدا لدور األردف الرسمه  ه محادثات الس ـ بيف 
ه الذي خ ه منك لكف  ه  روط والفمسطينييف. وخ ؿ اربك سنيف وجد  مير نفسك  ه نفس المؤتمر الدول

ياسر  "المتقمب". وحكـ عمى اسحؽ رابيفل وريثكل أف يجري تفاوضا مك  امد )ـ.ت.ؼ( "سراميؿ"إأثقؿ عمى 
عر اتل بدؿ الحسيف. يحاوؿ األردف اآلف مرة اخرى اف ينفخ الروح  ه مسيرة الس ـ.  فه كانوف الثانه 

ماف وهـ يحاولوف منذ ذلؾ الحيف اف يعيدوا امسراميمييف استضاؼ األردنيوف المحادثات التم يدية  ه ع
والفمسطينييف الى طاولة التفاوض. لكف وكما ر ض  مير ج ود الممؾ حسيف بالضبط تـ استقباؿ مبادرة 
الممؾ عبد اهلل حتى اآلف ايضا ب ورة  اترة مف  بؿ بنياميف نتنياهو ومحمود عباس هذم المرة. لـ تثمر 

تحسس تقدما كبيرا.  الفمسطينيوف ير ضوف العودة الى المحادثات ما لـ تجمد  خمس جومت محادثات
البناا  ه المستوطنات وما لـ تفرج عف أسرى مف اعضاا  ت  وتوا ؽ عمى عودة الى خطوط  "سراميؿ"إ

. وت دد حكومة نتنياهو زيادة عمى ر ض هذم ال روط المسبقة بترؾ المحادثات اذا دامت  ت  2967
بايراف العمؿ بمسيرة الس ـ. وعند  "سراميؿ"إمحادثات الم الحة. و ه األثناا نحى اهتماـ  وحماس عمى

األردنييف سبب جيد لت جيك هذم المحادثات.  الممؾ عبد اهلل يخ ى بسبب الثورات  ه العالـ العربه عمى 
ذا ن بتل الى األردف. امستقرار  ه ب دم حيث يوجد سكاف  مسطينيوف كثيروف. و د تنتقؿ انتفاضة ثالثة ا

وهكذا يضيك امسراميميوف والفمسطينيوف مرة اخرى  ر ة لتحقيؽ حؿ الدولتيف. اف نتنياهو يواجك اليوـ أكثر 
 يادة  مسطينية اعتدام وبراغماتية  ه تاريخ ال راع تمتـز بعدـ العنؼ ودولة  مسطينية تعيش  ه س ـ الى 

س حكومة مستقرة جدا مف المؤكد أن ا ستنج   ه اف تروج لتسوية . و ه المقابؿ يواجك عبا"سراميؿ"إجانب 
سممية بيف الجم ور امسراميمه. وكما برهنت ع رات السنيف م يوجد  ه مجرد اجراا محادثات ضماف 
نجاح. ومك ذلؾ  اف و ف ا أ د خطرا. وكما أ ضى ان يار اتفاؽ لندف الى ن وب امنتفاضة امولى 

 د يفضه اخفاؽ المبادرة األردنية  ؟والفمسطينييف "سراميؿ"إ اركة  ه تفاوض بيف وان راؼ الحسيف عف الم
الحالية الى تجديد سفؾ الدماا واستبداؿ زعامة أكثر تطر ا برماسة حماس كما يبدو بال ريؾ الفمسطينه 

ر  كا المعتدؿ. و د ت ب  انتفاضة ثالثة ع مة بدا لما  د يحدث بعد ذلؾ خا ة اف الطر يف أ بحا أكث
  ه حؿ الدولتيف.

 هآرتس
 21/4/1021، الحياة الجديدة، رام اهلل
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 ماجد أبو دياؾ
كثر الحديث مؤخرا عف امنتخابات الداخمية  ه حركة حماسل والته يتو ك أف تسفر خ ؿ أياـ عف  يادة 

نتامم المتو عة ل ذم امنتخاباتل  يما تحد ثت تقارير عف جديدة لمحركة. و د أثار البعض ل طا حوؿ ال
ذا جاز لنا التعميؽ عمى هذا الموضوع  ه  خ  ات بيف القيادة السياسية  د تنعكس عمى نتامم امنتخابات. وا 

:  إطار الوضك العاـ ل ذم الحركةل نقوؿ أف 
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الممارسات الديمقراطية  عممية امنتخابات  ه حماس ليست جديدةل وهه تأته  ه سياؽ مت ؿ مف• 
ال ورية الته تؤكدها الحركة  ه إطارها الداخمهل وبالتاله   ه ليست تحوم وم ت ييرا  ه طبيعة الحركة وم 

 تت ؿ بأي  مت يرات عربية ودولية.
ل و د 2988الخ  ات  ه حماس ب أف تكتيكات التعامؿ مك المستجدات موجودة منذ ن أة الحركة عاـ • 

ر هذم الخ  ات عمى مسار الحركة وطبيعة تعامم ا مك المستجداتل ألف هذم الخ  ات لـ أث رت وتؤث  
تقت ر عمى إبداا الرأي  ه المجالس القيادية وال وريةل ولكن ا خرجت لإلع ـل بؿ وتجاوزت ذلؾ إلى 

ما جرى محاولة  رض تكتيكات معينة لفريؽ محدد عمى األرض تساهـ  ه التأثير عمى القرارل ومف ذلؾ 
مؤخرا مف محاولة حكومة غزة التسويؼ والمماطمة  ه السماح لمجنة امنتخابات الفمسطينية لمعمؿ  ه  طاع 
غزة احتجاجا عمى ما يقولك البعض  ه غزة بتفرُّد  يادة الخارج  ه الموا قة عمى تعييف الرميس الفمسطينه 

لمو  ك  ه الدوحة. و د حاولت السمطة رميسا لمحكومة المؤ تة الته ستت ك ؿ و ؽ اتفاؽ الم الحة ا
الفمسطينية حتى  ه ع د الرميس الراحؿ ياسر عر ات المعب عمى هذم التنا ضات دوف أف تتمكف مف 

 النجاح  ه هذا التكتيؾ.
ثبت مك الزمف أن ك ليس هناؾ مت دديف ومعتدليف  ه هذم الحركةل إذ تنتقؿ هذم ال فةل إف  ح ت • 

نجازها كما وردت أ  ل بيف  ريؽ وآخر خ  ؿ التطورات السياسيةل   زة الته  اتمت مف أجؿ الم الحة وا 
 ه الور ة الم رية دوف تعديؿل هه نفس ا الته تعترض عمى بعض ما ورد  ي ا. وبات رميس المكتب 
السياسه لحماس خالد م عؿ يستخدـ م طمحات مثؿ ال ريؾ  ه و فك لرميس السمطة محمود عباسل 

 ل زؿ الذي طبك ع  ات غزة مك السمطة الفمسطينية  ه محاولة إنجاز الم الحة.متجاوزا بذلؾ ا
تحتاج الحركة إلى وجود  يادات  اعمة  ه ال ؼ الثانه تعمؿ عمى بمورة م روع  يادي يستند لممقاومة • 

ات بيف ويت  ى أخطاا الماضهل    نكاد نسمك نقدا داخميا جديال وكؿ الذي يجري هو استقطاب ل ذم القياد
الداخؿ والخارج وبيف األ اليـ الج را ية والقيادات األولى المبثوثة  ي ا ضمف ال راع الموجود منذ تأسيس 

 الحركة.
أظ رت الحركة حتى اآلف عجزا مدويا عف خمؽ  يادات كبيرة تحؿ محؿ الموجودة اآلفل إلى درجة أف  • 

رميسا لممكتب القادـ. ورغـ الم مة الته يتمتك أ طاب ا ض طت عمى م عؿ ليتراجك عف  رارم ر ض انتخابك 
ب ا أبو الوليدل  مـ يبرز حتى اآلف بدامؿ متاحة لمحركة يكوف ل ا مكانة موازية أو  ريبة لك  ه الداخؿ 
والخارج. وهذا بحد ذاتك مؤ ر عمى العجز وعدـ التجدد و  ؿ الحركة  ه الد ك باألجياؿ ال ابة لقيادة 

 عاما بأن  ا  يادات  ابة! 10حالية الته و فت  بؿ أكثر مف الحركة محؿ القيادة ال
 ه ضوا الموجود حاليال    يتو ك ت ييرا كبيرا  ه  يادات الحركةل كما أف  سياسات ا الخارجية ستظؿ كما • 

عادة النظر  ه بعض الموا ؼ الته جرت عمى الحركة تراجعات  هه دوف ت ييرل وست يب  ر ة التجدد وا 
امم المقاومةل إذ لـ تتمكف هذم الحركة مف تقييـ تجربت ا  ه  يادة سمطة ترزح تحت امحت ؿ  ه إطار برن

لتتحوؿ هذم السمطة  ه غزة إلى ن م الت دمة الداممة مك امحت ؿل  يما غابت عمميات المقاومة  ه الضفة 
 ة وممانعة خارجية  قط.ال ربيةل وبدأت هذم الحركة تفقد بريق ا كحركة مقاومة ل ال  حركة إ  ح داخمي

 21/4/1021 ،السبيل، عّمان
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يومًا مف إضراب هناا  مبه عف الطعاـ نتامم متباينةل لكن ا أ ارت أيضًا  44أحدثت الن اية الدراماتيكية لػ 
يف غزة والضفة ال ربية. ر ض بعض إلى  ضية أخرى  ميً  ما يتـ التحدث عن ا أم وهه القطيعة التنقمية ب

النقاد الفمسطينييف والثوار المزايديف الحؿ الوسط الذي اختارتك هناا مفضميف ربما   ادت ا بدًم مف خيارها 
بأف تعيش  ه حرية نسبية  ه منطقة أخرى مف  مسطيف. ولكف رحبت ال البية باإل راج عن ا واختارت أف 

هناا  مبه مثؿ عدناف خضر  بم ال خدمة كبيرة لم عب الفمسطينيه تدعم ا مف دوف تحفظات. لقد  دمت 
مف خ ؿ  ض  طبيعة امعتقاؿ اإلداري غير الديمو راطية. و د تمر  ترة مف الزمف  بؿ أف نتمكف مف 
 ياس ما إذا كانت مقاومت ما ستقمؿ مف امعتقامت اإلدارية أو ما إذا كانت ستن ي ا تمامًا. إف  مبه ومف 

تيارها أف تعيش خارج السجف اإلسراميمه ال  يرل  ه  طاع غزةل لمدة ث ث سنواتل  د ك فت ما طريؽ اخ
يدركك عدد  ميؿ مف الناس  ه جميك أنحاا العالـ: أف الح ار اإلسراميمه الجامر عمى  طاع غزة يمنك 

ف  مسطينه مف مميونًا ون ؼ مميوف مف الفمسطينييف العادييف مف القطاع أكثر مف مميونيف ون ؼ مميو 
يابًا. لقد  يؿ الكثير عف ح ار غزة ام ت ادي األحادي الجانب.  الضفة ال ربية مف السفر ذهابًا وا 
الح ار البحري الذي لـ تتـ الموا قة عميك مف  بؿ هيمة دولية م يزاؿ مستمرًا حتى يومنا هذا عمى رغـ 

ظ لبعض مقوماتك.  الو ود لت  يؿ محطات المحاومت المتكررة لكسرمل األمر الذي أدى إلى تخفيؼ ممحو 
توليد الطا ة الك ربامية ليست متوا رة  ه تمؾ المناطؽ عمى رغـ أف كمية   يرة منك يسم  ب ا مف طريؽ 
حداث ت ييرات  ال ميب األحمر. لكف  ه حيف أف المق ود مف الح ار الح وؿ عمى نتامم سياسية وا 

حماس  ه غزةل  إنك مف غير المعقوؿ أف يستمر الحظر  سموكية مف  بؿ الحكومة الته تقودها حركة
المفروض عمى السفر بيف غزة والضفة ال ربية الى األبد دوف حتى ذرة مف الت يير. هذم الحاجة اإلنسانية 
تستمر دوف أية محاولة جادة لمعالجت ال وكذلؾ المنفى الداخمه ل مبه إلى غزة الذي مر  مف دوف أف 

 ـ المحمية واإل ميمية والدولية. عندما عرض امسراميميوف عمى  مبه استبداؿ تتحدث عنك وسامؿ اإلع
اعتقال ا اإلداري بفر ة العيش كحرة  ه غزةل  إن ـ ب ذا أ روا  ه  كؿ غير مبا ر بأف احتجازها لـ يكف 
ف ضروريًا ألسباب أمنية. وبتقديـ العرض ل ا أف تعيش  ه  طاع غزة لمدة ث ث سنوات لمحوا إلى أ

الحظر المفروض عمى السفر مف غزة الى الضفة وبالعكس سيستمر ث ث سنوات عمى األ ؿ. وهكذا 
 ال فقة تعتبر عقوبة عمي ا وعمى عاممت ا مف دوف محكمة او ت مة.  الفر ة الوحيدة الممكنة لتمتقه أسرت ا 

وسوؼ تضطر عاممت ا إلى  ب ا اآلف هو أف تمتقه هه ب ـ خارج غزة  ه بمد ثالث )م ر أو األردف مثً (ل
 مبه الته اعتقمت مرات عدة دوف ت مة أو محاكمةل  د  اناهالسفر مف جنيف لتتمكف مف رؤيت ا. وكانت 

أطمؽ سراح ا  ه تبادؿ جمعاد  ميط وتـ العفو عن ا  انونيًا مف جميك العقوبات السابقة. إف م ندسه 
آمف يربط  طاع غزة بالضفة ال ربية. وتـ التو يك اتفا ات أوسمو  مموا ما كاف ي ار إليك عمى أنك ممر 
 "إسراميؿ". و  ؿ 2999ت ريف األوؿ )أكتوبر(  5عمى البروتوكوؿ  ه  أف هذا الممر اآلمف  ه القدس  ه 

 ه احتراـ هذا البروتوكوؿ أدى بالمسؤوليف األميركييف وبمبعوثه الس ـ إلى تطويرم ولكف مف دوف جدوى. 
تنت ؾ  "إسراميؿ"استمرت بضعة أياـل لـ يتـ  ت  هذا الممر اآلمف وبذلؾ كانت  وباستثناا  ترة   يرة

كية آنذاؾ كوندوليزا رايس والسفير يامتفا ات الثناميةل وامتفاؽ الذي عممت عميك كؿ مف وزيرة الخارجية األمر 
 ه محاولة إلنجاح كه دانياؿ كيرتزر المذيف أمضيا الميمة بأكمم ا  ه القدس  ه أوامؿ هذا القرف ياألمر 

عذرًا بعد اآلخر  ه ر ض حؽ الفمسطينييف العادييف مف السفر مف جزا واحد مف  "إسراميؿ"م مت ما.  دمت 
األراضه الفمسطينية إلى آخر. ويتضمف الحؿ القامـ عمى الدولتيف الذي حظه بدعـ دوله وبموا قة رميس 

ينية يجب أف تكوف مت مة. هذا  ه حيف أف إن اا الوزراا اإلسراميمه الحالهل بندًا بأف األراضه الفمسط
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القطار السريك أو نفؽ يو ؿ غزة والضفة ال ربية  د يست رؽ بعض الو تل ومف المحتمؿ جدًا أف يتـ 
يابًا. إف الجدار اإلسراميمه القبي  هو اآلف  امـ وتستطيك  وضك  "إسراميؿ"السماح لمفمسطينييف بالسفر ذهابًا وا 

آمنة. ولكف حرماف م ييف الفمسطينييف مف  "إسراميؿ"ية لضماف أف الممر اآلمف ُيبقه كؿ التدابير األمن
لى غزة إلى األبد عقاب جماعه عمى أعمى مستوى. لقد أبرزت هناا  مبه  ه موا قت ا عمى  السفر مف وا 

القاسية  "ميؿإسرا"إن اا إضراب ا عف الطعاـ وامنتقاؿ لمعيش  ه  طاع غزة لمدة ث ث سنواتل عبثية سياسة 
لمف ؿ بيف الفمسطينييف العادييف عف بعض ـ البعض مف دوف سبب منطقه. وحاف الو ت إلن اا انت اكات 

 حقوؽ اإلنساف القبيحة.
 21/4/1021، الحياة، لندن

 
 "سرائيل"إال يتجزأ من دولة  بالضفة جزءاً  "ج"الرسمية ترى في المنطقة  المؤسسة 53

 عكيفا الدار
سألك مؤخرا اذا  اسراميمياً  الدولية العاممة  ه المناطؽ المحتمة روى له باف ضابطاً  مدير احدى المنظمات

. بالطبكل أجابك المديرل حسب اتفا ات اوسمو امولى هه "ج"و "ب"و "أ"كاف يعرؼ ما معنى المنطقة 
مسطينية والسيطرة منطقة تحت السيطرة األمنية والمدنية لمسمطة الفمسطينيةل الثانيةل تحت السيطرة المدنية الف

 "أ"انت مخطئل ضحؾ الضابط امسراميمهل "األمنية امسراميميةل والثالثة تحت السيطرة امسراميمية المطمقة. 
 . "هه لنا "ج"هه الفوضى و "ب"هه عر اتل 

مف يعرؼ الوا ك  ه الضفة ال ربيةل مثؿ يوسه بيميفل يعرؼ اف هذم ليست نكتة؛  المؤسسة الرسمية 
 ه الممة مف  60ل الته تقك عمى نحو "ج"ترى  ه المنطقة  لالسياسية واألمنية والقضامية ايضال ةامسراميمي

. هذا هو أحد األسباب  ه أف بيميف ا ترح عمى رميس السمطةل "سراميؿ"إ الضفةل جزاا م يتجزأ مف دولة
دتك. عندما أ نك بيميف سنة و ؼ ك هما  رب م د وم 28محمود عباسل د ف اتفاؽ اوسمو الوليد الذي  بؿ 

اسحؽ رابيف بم ا حة ياسر عر اتل رميس المعارضة بنياميف نتنياهو سار أماـ تابوت كاف يرمز الى اتفاؽ 
اوسمو. ومنذ وميتك امولى كرميس لموزراا   ـ نتنياهو باف اوسمو هو اتروجة ينب ه الحفاظ عمي ا تحت 

مناطؽ سيطرةل والته جاات لتكوف محطة انتقالية مؤ تة طبقة سميكة مف القطف. تسوية التقسيـ الى ث ث 
لمم روع امستيطانه.  بؿ ث ث سنوات  " انونه" ه الطريؽ الى تسوية داممةل تحولت الى مخزف اراضه 

مك بعض التحسينات؛ مخططو جدار الف ؿ الذي  ررت حكومة ارميؿ  اروف  "ج"استعاد نتنياهو المنطقة 
. المستوطنوف رأوا اف هذا خيرل وساروا  ه "ب"وا هنا وهناؾ الى المنطقة ا امتك  بؿ ع ر سنوات دخم

أعقاب ـ مكل ومف دوف أيضال مساعدة السمطات.  ه هذم األياـ تكتمؿ ست سنوات عمى التحقيؽ  ه  ضية 
 1006 ه المستوطنة موديعيف عيميت.  ه نيساف  "متتياهو  رؽ"البناا غير القانونه لممات ال قؽ  ه حه 

 ت النيابة العامة لمدولة محكمة العدؿ العميا باف وحدة تحقيؽ ال ش  ه ال رطة  تحت تحقيقا جناميا ضد أبم
رميس مجمس موديعيف عيميتل يعقوب غوترماف )الذي ر ك مستوام  ه هذم األثناا الى رميس بمدية(ل 

ييفل محاميف مستثمريف و ركات بناا كبيرةل تجار اراضه ي ودل ممف  روا أراض خا ة لمفمسطين
 اف الممتمسيفل الس ـ  "هترتس". وكما ن ر  ه حينك  ه "خ ص األرض"وجمعيات لممستوطنيف تعنى بػ 

اآلف وسكاف  رية بمعيف )المنطقة ب( الته عمى اراضي ـ بنه الحه ومسار الجدار الذي تكيؼ ليت اـ 
قرية والم بوهة بان ا مزيفة. الناطؽ معكل نقموا الى النيابة العامة عقود  راا مف أ حاب امراضه  ه ال

بمساف وزارة العدؿ أ ادل بانك  بؿ بضعة أ  ر جرت جولة استكماؿ اخرى لمتحقيؽ  ه هذا الممؼل أظ ر 
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النيابة العامة عمى عمـ باستمرار المعالجة لمممؼل تبذؿ ج ودا كبيرة "أدلة اضا ية. وعمى حد  ولكل  اف 
. لننتظر ب برل ولكف م يقيف  ه أف عباس "لـ يتخذ بعد  راروتوا ؿ  حص الممؼ كؿ الو ت. ولكف 

. وحسب خطتكل "لنا"سينتظر الى أف ين ه نتنياهو والمستوطنوف م روع تحويؿ المنطقة ج زامد لت ب  
 اف السمطة  ل67 بعد أف تعترؼ األغمبية العظمى مف أعضاا األمـ المتحدة بدولة  مسطينية  ه حدود 

 ر ه الخط األخضر بأن ا تعود الى  مسطيفل دوف  رؽ عر اتل  وضى ولنا.  ستعمف عف كؿ المنطقة
هه أف الفمسطينييف الذيف عمقوا  ه المنطقة يجدوف  عوبة  ه أف يف موا باف  "ج"الم كمة مك المنطقة 

وي روف عمى البقاا هناؾ. الكثير من ـ يحمموف وثامؽ تدؿ عمى ممكيت ـ لألراضه الته  "لنا"المنطقة 
الى البؤر امستيطانية. وحسب المست ار القانونه لمحكومة م يمكنك أف يحوؿ هذم األراضه الى ضمت 

. لتجاوز هذا الحاجز أ اـ نتنياهو  ه كانوف الثانه مف هذا العاـ لجنة  حص مسألة امراضه  ه "لنا"
ة الى ال  ادة بعض مف برماسة  اضه المحكمة العميا المتقاعد ادموند ليفه. ودعت المجن "ي ودا والسامرة"

يوجد "منظمات حقوؽ امنسافل بما  ي ا الس ـ اآلفل بتسيمـ ويوجد  انوف. هذا امسبوع أبم ت منظمة 
كمست ار يتجاوز المست ار  لاعضاا المجنة بأنك م يمكن ا اف تخدـ لجنة ولدت  ه الخطيمة " انوف

بعث ب ا رميس المجمس الجماهير لممنظمةل  واستفزاز ضد مكانة المست ار القانونه لمحكومة.  ه رسالة
يمير روت ليفهل يذكر اف لجنة  م ار )عمى طريقة تعييف المست ار القانونهل  ه اعقاب  ضية بار أوف 

باف المست ار القانونه لمحكومة هو المفسر القانونه المخوؿ واألعمى  2998حبروف(  ررت  ه عاـ 
ل تفسيرم هو التفسير المخوؿ. ول ذا  قد "المحكمة"ا لـ تنطمؽ كممة لمقانوف بالنسبة لمسمطة الرسميةل وطالم

لف تتمقى سمطة رسمية م ورة خارجية ام  ل ررت المجنةل الته تضـ  ه عضويت ا ث ثة وزراا عدؿ سابقيف
 ل  اف ت كيؿ المجنة لـ يكف"يوجد  انوف"بموا قة المست ار القانونه لمحكومة. وأل ضؿ عممنال كما كتب  ادة 

بناا عمى رأي المست ار القانونه لمحكومةل الذي ابمغ رميس الوزراا اف م ورات ا م تمزمك وم تمـز مكتبك. 
ل  اؿ أمس )األوؿ( "يوجد  انوف"المست ار القانونه السابؽ ميخاميؿ بف يميرل عضو المجمس الجماهيري لػ 

سبقا بانك لف يتناوؿ تو يات المجنة حتى انك لو كاف هو المست ار القانونه لمحكومةل ألعمف م "هترتس"لػ 
موظؼ  ه النيابة العامة  150لو كانت تنسجـ وموا فك. وعمى حد  ولكل  اف ت كيؿ المجنة مس بمكانة 

 ولدى المست ار القانونه.
 هآرتس

 21/4/1021، الحياة الجديدة، رام اهلل
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