
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

  
  

 
  

 
 

 
 
 
 
 

 ىنية: حرية األسرى دين في عنق الحكومة وحماس سنوفيو عاجاًل أم آجالً 
 وحماس لن تعترف بالدولة العبرية ..بل ىدنة مؤقتة "اسرائيل"بو مرزوق: ال اتفاق دائم لمسالم مع أ

 ليس ساعي بريد عند فتح  ألنوفياض رفض حمل رسالة عباس لنتنياىو "القدس العربي": 
دارة سجون االحتالل تصعد ىجماتيا القمعية بحق األسرىو األسرى يواصمون اإلضراب   ا 

 وامر مباشرة بالقتل وعرفات كان يومئ لو بتنفيذ العممياتأعطى أثي:"ىارتس" تنشر اعترافات البرغو 
 ن بمطاراتيا إجراءات "الشاباك" لتفتيش المسافري بعد الدانمارك ترفض ىآرتس: السويد

عباس: األفق السياسي مغمق 
بسبب تعنت "إسرائيل".. ولن نيأس 

 من المصالحة الوطنية
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 نيأس من المصالحة الوطنيةعباس: األفق السياسي مغمق بسبب تعنت "إسرائيل".. ولن  2
 ."مغمقا بسبب السياسات اإلسرائيمية المتعنتة أصبحإف األفؽ السياسي "قاؿ الرئيس محمود عباس  :راـ اهلل

نحف لـ نكؼ يوما عف " :التي تصدر عف ىيئة التوجيو السياسي والوطني "الموقؼ"مجمة  معوأكد في لقاء 
ة ومثمرة، وخالؿ كؿ جوالت التفاوض، بما فييا المحادثات التأكيد عمى رغبتنا في مفاوضات جدية مباشر 

في عماف، قدمنا رؤيتنا وتصورنا لحؿ القضيتيف األبرز وىما الحدود واألمف، لكف الجانب  االستكشافية
بسيطرتو عمى منطقة الغور والحدود  االحتفاظعمى  إصرارهاإلسرائيمي لـ يقدـ شيئًا مكتوبا، واكتفى بإعالف 

بمعدالت خطيرة لمغاية ما يعني استحالة قياـ دولة فمسطينية  االستيطانيستمراره في التوسع الشرقية، وا
 ."باتت المفاوضات أمرًا غير ذي مغزى وال طائؿ مف ورائيا إذفمستقمة، 
سنرسؿ خطابنا إلى رئيس الوزراء اإلسرائيمي، وسنجمؿ فيو محطات عممية السالـ والموقؼ "وأضاؼ 

نفسو قدمنا لمجنة الرباعية الدولية رأينا وتصورنا، وفي حاؿ لـ نجد استجابة مشجعة فإننا الراىف، وفي الوقت 
لى كؿ المنظمات  لألمـسنكوف أحرارًا في رسـ خطواتنا المقبمة، سنذىب إلى الجمعية العامة  المتحدة، وا 

اللية وكشؼ األطماع حتالدولية المنبثقة عنيا، وسنتابع تحركنا الدبموماسي الرامي إلى عزؿ السياسة اال
السالـ يحتاج إلى دور دولي  أفاإلسرائيمية في أرضنا ومياىنا ومقدساتنا، إلى أف ينتبو العالـ إلى حقيقة 

 ."أكثر حزما وأكثر فاعمية وتأثيراً 
الدوحة الذي تـ مع رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعؿ،  اتفاؽبعد " :وحوؿ المصالحة الوطنية قاؿ

لى رفض بعض قياداتيا سمعنا تصريح ات مف ىنا وىناؾ تشير إلى وضع داخمي مضطرب في حماس، وا 
الذي تـ التوصؿ إليو. نحف ال شأف لنا بما يجري داخؿ حماس، لكننا ننتظر الجواب مف السيد  االتفاؽ

إلى المصالحة وسنستمر  اتجاىنامشعؿ نفسو الذي يواجو ربما وضعًا صعبًا ومعارضة قوية، لف نيأس مف 
 باتجاهفي محاوالتنا إعادة المحمة إلى وطننا وشعبنا ألنو ال يجوز استمرار ىذا الوضع، وال يمكف لنا التقدـ 

 ."العالمي بحقنا في دولة مستقمة وفي العضوية الكاممة في األمـ المتحدة إذا استمر انقسامنا االعتراؼ
ما حققتو مؤسستنا "عيا المختمفة قاؿ، لبنية المؤسسة األمنية وأذر تو وفي جواب لسؤاؿ الموقؼ حوؿ رؤي

األمنية مف إنجازات ىو مبعث فخر لنا، لقد استطاعت في فترة قياسية بسط سيطرتيا وتحقيؽ الحد األعمى 
 واحتراـمف األماف لممواطف الفمسطيني، وىي في الوقت نفسو مارست دورىا بأقصى قدر مف الشفافية 

كنت مف التصدي لمظواىر الشائنة في مجتمعنا مف تيريب وتعٍد عمى بالقانوف، وتم وااللتزاـالحقوؽ العامة 
 الممكيات وحيازة األسمحة ومقاومة النظاـ العاـ. 
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أنشأنا ىيئة مكافحة الفساد، "ولفت إلى أف السمطة الوطنية حققت ما كانت تطمح لو بالنسبة لمحاربة الفساد، 
وضحنا بشكؿ قاطع أف ال أحد فوؽ القانوف، وقد تأكد وعممنا إقرارات الذمة المالية عمى كبار الموظفيف وأ

، اتياماتذلؾ لمجميع بالفعؿ، فقد أحيؿ وزراء ومسؤولوف كبار إلى التحقيؽ في ما نسب إلييـ مف 
 واسترجعنا مساحات مف األراضي وأموااًل عامة كانت قد اختمست.

ىـ القضايا التي نطرحيا كبند وحوؿ قضية األسرى قاؿ الرئيس عباس، إف قضية أسرانا ىي واحدة مف أ
ثابت سواء في المفاوضات مع اإلسرائيمييف أو في محادثاتنا مع قادة العالـ، ولف نكؼ عف ذلؾ حتى يخرج 

 ."آخر سجيف فمسطيني إلى الحرية
الذي يردده بعض الساسة كأحد الخيارات الفمسطينية لمرد عمى الوضع  "حؿ السمطة" عوبالنسبة لموضو 

ىذا ليس واحدًا مف خياراتنا، ولـ يسبؽ أف قمنا أننا قد نحؿ السمطة، ما قمناه ىو أف السمطة "القائـ، قاؿ، 
إلى  االحتالؿولنقؿ الشعب الفمسطيني مف  االنتقاليةالمرحمة  الجتيازالوطنية الفمسطينية قد نشأت كأداة 

ذا لـ تحقؽ السمطة ىذه الغاية فإنيا ستكوف قد فقدت أح د أسس تكوينيا، وىذا يعني أف الدولة المستقمة، وا 
عمى العالـ التدخؿ بشكؿ فعاؿ والضغط عمى إسرائيؿ بشكؿ مباشر لثنييا عف سياساتيا المتشددة كي ال 

 ."نصؿ إلى وضع تفقد فيو السمطة كؿ مبررات وجودىا
ع ودوف تمارس سياسة البمطجة المكشوفة عمينا دوف راد "إسرائيؿوتطرؽ الستباحة إسرائيؿ لمواردنا وقاؿ، 

خشية مف محاسبة، وىي تستخدـ مواردنا المالية كجزء مف أدوات الضغط عمينا، سبؽ أف فعمت ذلؾ 
وستفعمو مستقباًل بالتأكيد، لقد طرحنا ىذا األمر أماـ أشقائنا العرب وأوضحنا ليـ وضعنا المالي الصعب، 

باإلجماع، يبقى أف نرى التنفيذ في  وفي قمة بغداد تـ اتخاذ القرارات الخاصة بدعـ الشعب الفمسطيني مالياً 
 .والتزاماتيـ"الواقع نرجو أف ينفذ األشقاء العرب قراراتيـ 

 //وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية )وفا(، 
 
 ىنية: حرية األسرى دين في عنق الحكومة وحماس سنوفيو عاجاًل أم آجالً  

الحكومة في غزة مف شأف تيديدات االحتالؿ الرامية قمؿ إسماعيؿ ىنية رئيس وزراء : حامد جاد -غزة 
 لزعزعة أمف قطاع غزة مشددا عمى أف ىذه التيديدات لـ تنؿ مف أمف واستقرار الشعب الفمسطيني في غزة.

عمى ىامش مشاركتو أمس خالؿ في تخريج دورة ضباط أف قوات األمف الوطني في  ألقاىاوأكد في كممة 
ف أع غزة مف محاوالت االحتالؿ التسمؿ داخؿ الحدود أو اجتياح القطاع و غزة استطاعت حماية حدود قطا

حكومتو وأجيزة األمف والشرطة استطاعت إنياء حالة االنفالت األمني التي كانت سائدة في العيد السابؽ 
مى التابعة لمسمطة الفمسطينية قبيؿ سيطرة حركة حماس ع األمنية األجيزةفترة حكـ  إلىمنو  إشارةوذلؾ في 

 .غزة في حزيراف 
وقاؿ "عممت تمؾ القوات عمى حماية الحدود مف الذيف يبعثوف بأمف المواطنيف ممف رضوا بأف يرتبطوا مع 

 االحتالؿ".
ذلؾ اعتبر ىنية أف حرية األسرى بمثابة ديف في عنؽ حكومتو وحماس "سنوفيو عاجاًل أـ آجاًل ويجب  إلى

جوف مف أجؿ فمسطيف الحياة الكريمة والحرية التامة"، مشددا عمى أف تتوفر ألولئؾ الذيف غيبوا في الس
 .األسرىضرورة استجابة االحتالؿ لمطالب 

 //الغد، عمان، 
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 فياض: مصممون عمى بناء اقتصاد مقاوم وتوفير كافة السبل لدعم صمود المواطنين 
مطة الوطنية تتمثؿ في توفير جميع أشكاؿ سالـ فياض أف أولوية الس د.األياـ: أكد رئيس الوزراء  -راـ اهلل 

جاءت . الدعـ لتعزيز صمود المواطنيف عمى أرضيـ وتمكينيـ مف حمايتيا مف االستيطاف والجدار
تصريحات رئيس الوزراء في مستيؿ جولة لو تفقد فييا احتياجات المواطنيف في محافظة طوباس واألغوار 

 الشمالية.
ة الوطنية مف زيادة قدرتيا عمى الوفاء بااللتزامات المترتبة عمييا، عمى ضرورة تمكيف السمطفياض وشدد 

وقاؿ "رغـ ما بذؿ باتجاه تحقيؽ المزيد مف القدرة عمى االعتماد عمى مواردنا الذاتية وتعزيز المنعة الذاتية، 
مطة وبما يخص قرارنا السياسي، فإنني أتوجو ألشقائنا العرب مف أجؿ تقديـ الدعـ العاجؿ والعوف لمس

الوطنية، وذلؾ لتمكينيا مف الوفاء باالستحقاقات وااللتزامات المطموبة منيا، والتعامؿ مع كافة احتياجات 
أبناء شعبنا في مختمؼ المجاالت، وفي مقدمتيا تعزيز قدرتو عمى الصمود، وبما يعزز مف إمكانية تحوؿ 

، وخاصة في ضوء انسداد األفؽ  السياسي، وىو ما يتطمب المزيد مف اقتصادنا الوطني إلى اقتصاد مقاـو
 .تعزيز القدرة عمى الصمود والثبات وتزويد مواطنينا بكافة الخدمات بكفاءة واقتدار"

 //األيام، رام اهلل، 
 
 موافقة شخصيات عربية عمى زيارة القدس قريبايرحب بزيارة مفتي مصر ويكشف عن  اليباش 

جمعة لمدينة مفتي مصر عمي : رحبت السمطة الفمسطينية بزيارة وليد عوض -أشرؼ اليور : راـ اهلل -غزة 
سالميتيا، كوف تمؾ الزيارة تؤكد التمسؾ العربي بعروبة المدينة األقصىالقدس والصالة بالمسجد   .وا 

ورحب وزير األوقاؼ والشؤوف الدينية الفمسطيني الدكتور محمود اليباش الخميس بزيارة جمعة واألمير 
محمد لممسجد األقصى، معتبرا أف ىذه الزيارة تأتي في سياؽ تعزيز ودعـ صمود أىالي  األردني غازي بف

 مدينة القدس، ومشاركتيـ آالميـ التي يعانونيا مف قبؿ االحتالؿ اإلسرائيمي.
وأكد أف زيارة المفتي جمعة واألمير غازي ومف قبميـ الشيخ الداعية الحبيب عمي الجفري واألمير ىاشـ بف 

غاظة لالحتالؿ اإلسرائيمي الذي يسعى إلى إفراغ ساحات المسجد األقصى مف "قدس ىي الحسيف ال تحد وا 
زائريو العرب والمسمميف، كما يسعى إلى تشديد الخناؽ عمى المدينة المقدسة، لعزليا عف محيطيا العربي 

 ."واإلسالمي كما عزليا عف محيطيا الفمسطيني الذي يعاني األمريف في محاوالتو لزيارتيا
خالؿ الفترة  "ليا وزف كبير"عف زيارات مرتقبة لشخصيات دينية عربية  "القدس العربي"وكشؼ اليباش لػ

عمي جمعة مفتي الديار المصرية، والداعية اليمني  د.المقبمة لمدينة القدس، عمى غرار الزيارة التي قاـ بيا 
 الحبيب الجفري.

رحيبيا وموافقتيا عمى زيارة مدينة القدس، تمبية لمدعوة ىناؾ شخصيات عربية وازنة أخرى عبرت عف ت"وقاؿ 
وكشؼ عف وجود توجيات لدى مجموعات شعبية مف دوؿ عربية لزيارة مدينة القدس، لكنو  ."الفمسطينية

رفض اإلفصاح عف ىذه المجموعات أو عف الشخصيات العربية الوازنة التي رحبت ووافقت عمى زيارة 
 .مدينة القدس في الوقت القريب

 //القدس العربي، لندن، 
 
 لإلسراع في تشكيل لجنة دولية بشأن انتياكات االستيطانالسمطة الفمسطينية تدعو  
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أ: دعت السمطة الفمسطينية أمس إلى تسريع إجراءات تشكيؿ لجنة تقصي انتياكات  ب د –راـ اهلل 
ي التابع لألمـ المتحدة تشكيميا في المستوطنات لحقوؽ الفمسطينييف التي قرر مجمس حقوؽ اإلنساف الدول

آذار الماضي. وقاؿ إبراىيـ خريشة المندوب الفمسطيني الدائـ لدى مجمس حقوؽ اإلنساف / مارس 
مشاورات مكثفة تجري في أروقة المجمس والمنظمات الدولية بشأف تشكيؿ المجنة "أ(، إف  ب )دػالدولي، ل

 ."طوات بغرض بدء عمؿ المجنة في أقرب وقتوتسمية أعضائيا، ونحف ندعو لتسريع ىذه الخ
وأضاؼ أف المجنة، التي ستكوف مستقمة، تختص بالتحقيؽ في انعكاسات االستيطاف عمى الحقوؽ المدنية 

دارية بينيا  واالجتماعية واالقتصادية لمفمسطينييف. وأوضح أف تشكيؿ تمؾ المجنة يسبقو إتماـ إجراءات فنية وا 
قرار الم وازنة المالية ليا، الفتا إلى أف اتصاالت بدأت بيذا الخصوص مع شخصيات تسمية أعضائيا وا 

 قانونية دولية مرموقة. 
 //الشرق األوسط، لندن، 

 
 من شأنيا أن تؤدي إلى السالم لنتنياىو ردينة: رسالة عباس أبو 

ردينة، في تصريح إلى  اعتبر الناطؽ باسـ الرئاسة الفمسطينية نبيؿ أبو: عبد الرؤوؼ أرناؤوط - راـ اهلل
"الوطف" أف "االستجابة اإليجابية مف قبؿ حكومة إسرائيؿ عمى النقاط الواردة في رسالة الرئيس محمود 
عباس مف شأنيا أف تؤدي إلى "السالـ". وقاؿ أبو ردينة إنو "مطموب مف الحكومة اإلسرائيمية وقؼ 

لغاء أساسا  االستيطاف بما في ذلؾ في القدس وقبوؿ حدود  لحؿ الدولتيف واإلفراج عف األسرى وا 
جميع القرارات التي اتخذتيا سمطات االحتالؿ اإلسرائيمي والتي جعمت السمطة الفمسطينية بدوف سمطة فعمية 

 عمى األرض".
وقاؿ إف "القيادة الفمسطينية ستبحث التطورات سواء سمبا أو إيجابا وتتخذ القرارات بناء عمى ذلؾ وبما يحقؽ 

 ة الوطنية العميا لمشعب الفمسطيني".المصمح
 //الوطن أون الين، السعودية، 

 
 ليس ساعي بريد عند فتح  ألنوفياض رفض حمل رسالة عباس لنتنياىو "القدس العربي":  

مف مصادر فمسطينية مطمعة جدا الخميس بأف رئيس الوزراء  "القدس العربي"عممت  وليد عوض: -راـ اهلل 
تور سالـ فياض رفض حمؿ رسالة الرئيس الفمسطيني محمود عباس لرئيس الوزراء الفمسطيني الدك

 عند حركة فتح." ساعي بريد"بنياميف نتنياىو بحجة انو ليس  اإلسرائيمي
يعتذر عف  بأنوالماضي  األسبوعالمصادر بأف فياض ابمغ عباس بشكؿ رسمي يوـ الخميس مف  وأوضحت

الفمسطيني الذي صادؼ يوـ الثالثاء الماضي يـو  األسيربفعاليات يوـ  نقؿ الرسالة، مبررا قراره بانشغالو
صائب عريقات والمواء ماجد فرج رئيس جياز المخابرات العامة  د.تسميـ الرسالة لنتنياىو مف قبؿ 

 الفمسطينية.
السبب الحقيقي وراء قرار فياض نقؿ الرسالة ىو عدـ مشاركتو في صياغة  أف إلىالمصادر  وأشارت

وىي حركة  أال، "ترسميا أفبالجية التي صاغتيا وكتبتيا  "أولى، وانو اإلسرائيميسالة وما تحتويو لمجانب الر 
فحمميا الدكتور صائب عريقات عضو المجنة المركزية لمحركة والمواء ماجد فرج احد قادتيا والذي  "فتح"

 يتولى رئاسة جياز المخابرات العامة.



 
 
 

 

 

           9ص                                    0477العدد:                02/4/0220 الجمعة التاريخ:

المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية لـ يطمعوا عمى الرسالة  ءأعضابأف  "القدس العربي"وعممت 
 األمرعمما بالتغييرات التي جرت عمى المحاور الرئيسية لمرسالة  إحاطتيـعقب صياغتيا النيائية ولـ يتـ 
 سر المجنة التنفيذية لحث فياض عمى رفض نقميا ومف ثـ تضامف معو أمانةالذي دفع عبد ربو الذي تولى 

رافضا مرافقة عريقات  إليويظير رئيس الوزراء مستنكفا لوحده عف قرار عباس فانضـ  أفبحجة انو ال يجوز 
 لسر المجنة التنفيذية. أميناوفرج كونو 

 //لقدس العربي، لندن، ا
 
  رسالة فمسطينية إلى "األمم المتحدة" عن أوضاع األسرى  

بركات  فمسطيف بالقاىرة ومندوبيا الدائـ لدى الجامعة العربية، د.قاـ وفد فمسطيني برئاسة سفير : القاىرة
الفرا، بتسميـ رسالة إلى مديرة مركز األمـ المتحدة لإلعالـ في القاىرة، خولة مطر، لنقميا إلى األميف العاـ 

وعبرت الرسالة عف قمؽ  األمـ المتحدة باف كي موف، تتعمؽ بالوضع الصعب لألسرى في سجوف االحتالؿ.
الجالية الفمسطينية في مصر وفعالياتيا وتنظيماتيا الشعبية مف خطورة الممارسات اإلسرائيمية القمعية بحؽ 

 المعتقميف واألسرى في سجوف االحتالؿ.
 //الخميج، الشارقة، 

 
 سيواصل سعيو لإلفراج عن األسرى عباس عريقات: الرئيس 

رير صائب عريقات، إف الرئيس محمود عباس سوؼ يستمر قاؿ عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التح :أريحا
جاء ذلؾ خالؿ لقاء عريقات الخميس، مع قناصؿ  في بذؿ كؿ جيد ممكف لإلفراج عف األسرى والمعتقميف.

وممثمي دوؿ االتحاد األوروبي، والقنصؿ األميركي العاـ، وممثمي تركيا والنرويج لدى السمطة الوطنية كؿ 
 عمى حدة.

ت حكومات ىذه الدوؿ، بالتدخؿ الفوري لضماف ما جاء في اتفاؽ شـر الشيخ الموقع عاـ وطالب عريقا
، والذي نصت المادة الثالثة منو، عمى التزاـ الحكومة اإلسرائيمية باإلفراج عف المعتقميف الذيف اعتقموا 

ي األسبؽ أييود ، وكذلؾ تنفيذ تفاىـ الرئيس عباس مع رئيس الوزراء اإلسرائيمقبؿ نياية عاـ 
أولمرت، والقاضي باإلفراج عف أكثر مف ألؼ أسير وبما يشمؿ كبار السف، والنساء، والمرضى، واألطفاؿ 

 والقادة.
كما طالب بإلغاء كافة القيود التي تفرضيا الحكومة اإلسرائيمية عمى األسرى والتي تشمؿ منعيـ مف مواصمة 

 ومنع زيارات األىالي وظروفيـ الصحية والمعيشية.تعميميـ الثانوي والجامعي، والعزؿ األمني، 
 //وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية )وفا(، 

 
 األسرىسفارة فمسطين في بكين تشيد ببطوالت  

الفمسطيني،  األسيرسفارة فمسطيف في بكيف بيانًا بالمغتيف العربية والصينية لمناسبة يوـ  أصدرت :بكيف
الذيف اعتقموا بشكؿ تعسفي مشيدًا ببطوالتيـ في  األسرىر ممارسات االحتالؿ ضد وتضمف البياف استنكا

والمعتقميف الفمسطينييف في سجوف االحتالؿ ىي واحدة  األسرىقضية  أف وأكدت الخاوية. األمعاءمعركة 
 مف ربع الشعب الفمسطيني دخؿ السجوف أكثر أففي العصر الحديث، خاصة  اإلنسانيةمف اكبر القضايا 

 .اإلسرائيميعمى مدار سنّي الصراع مع االحتالؿ 
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 //الحياة الجديدة، رام اهلل، 
 
 البرغوثي: بدء مقاضاة شركات طيران ألغت حجوزات متضامنينالنائب  

كشؼ النائب الدكتور مصطفى البرغوثي أف نشطاء فمسطينييف ومتضامنيف أوروبييف بدؤوا برفع : غزة
اإلسرائيمي وشركات طيراف أوروبية لعرقمتيا وصوؿ رحمة التضامف مع الشعب  دعاوى قضائية ضد االحتالؿ

لغاء حجوزات عشرات منيـ.  الفمسطيني "مرحًبا بكـ في فمسطيف"، وا 
وقاؿ لػ"قدس برس" أنو تـ رفع دعاوى بشكؿ رسمي في فرنسا، وجاري العمؿ لرفع دعاوى أخرى في سويسرا 

أصبح حديث الساعة في كؿ العالـ، ونقطة ميمة لفضح إسرائيؿ  وبمداف أخرى، فما جرى بحؽ المتضامنيف
 حوؿ العالـ.

 //قدس برس، 
 

 وحماس لن تعترف بالدولة العبرية ..بل ىدنة مؤقتة "اسرائيل"بو مرزوق: ال اتفاق دائم لمسالم مع أ  12
السمطة الفمسطينية قاؿ القيادي في حركة حماس موسى ابو مرزوؽ اف أي اتفاؽ سالـ يبـر بيف  :بيت لحـ

 واسرائيؿ سيخضع لتغيرات كبيرة وسيكوف بمثابة ىدنة مؤقتة.
"انو إذا وصمت حماس الى السمطة، فاف أي  وقاؿ موسى أبو مرزوؽ في مقابمة لصحيفة أمريكية "الى االماـ

استفتاء  معاىدة مع اسرائيؿ ستكوف بمثابة ىدنة مؤقتة، وليس اتفاؽ دائـ...ىكذا سيكوف األمر حتى لو جرى
 عمى االتفاؽ".

"ليس ىناؾ ما يشير إلى اتفاؽ بيف فتح وحماس حوؿ  كما عرج ابو مرزوؽ عمى الممؼ الداخمي وقاؿ
 تشكيؿ حكومة وحدة وطنية".

ووفقا لتحميؿ الصحيفة فانو ينظر الى تصريحات ابو مرزوؽ باعتبارىا رسالة إلى رئيس الوزراء االسرائيمي 
يكوف ىناؾ اي تقدـ عمى صعيد محادثات السالـ مع السمطة الفمسطينية دوف بنياميف نتنياىو بانو لف 

 ":انو مف المستحيؿ حؿ النزاع مع اسرائيؿ في لحظة، فقط يمكف ادارتو". واضاؼ التعامؿ مع حماس".
والتقى رئيس تحرير الصحيفة االمريكية كولر ايزيز مع ابو مرزوؽ في القاىرة الذي يقيـ فييا بعد مغادرتو 

 لعاصمة السورية .ا
سرائيؿ أبو وقاؿ  مرزوؽ، اف حماس لف تعترؼ بإسرائيؿ كدولة. وقاؿ "ستكوف العالقة كما ىي بيف لبناف وا 

 أو سورية واسرائيؿ وىذا يعني وقفا الطالؽ النار وليس معاىدة سالـ مع اسرائيؿ مثؿ األردف أو مصر".
 20/4/2012وكالة معًا االخبارية، 

 
 يل حماس مسؤولية تعثر عممية المصالحة الفمسطينيةالبردويل يرفض تحم 13

أشرؼ اليور: رفض الدكتور صالح البردويؿ القيادي في حركة حماس في تصريحات لػ 'القدس  -غزة 
العربي' تحميؿ حركة حماس مسؤولية تعثر عممية المصالحة، وقاؿ أف االتيامات ىذه 'ال تشكؿ أي قيمة'، 

 حالة التعثر 'مف يريد مصالحة فميطبؽ بنودىا'. وتابع محماًل فتح المسؤولية عف
وأشار إلى أف أوؿ بنود اتفؽ المصالحة في القاىرة، وكذلؾ إعالف الدوحة الذي وقع مؤخرًا ينص عمى 

وقاؿ اف الرئيس محمود عباس لـ يبدأ أي مشاورات ولـ يتخذ أي خطوة في  تشكيؿ حكومة توافؽ وطني.
 بحسب القيادي في حماس 'يعطؿ المصالحة'. سبيؿ تشكيؿ ىذه الحكومة، وىو أمر
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وقاؿ البردويؿ 'لجنة االنتخابات ال عالقة ليا بالحكومة، ويجب تشكيؿ الحكومة أواًل، ألنو بدوف حكومة 
توافؽ ال يمكف إجراء االنتخابات، وكذلؾ ال يمكف الشروع بدوف حكومة في خطوات المصالحة المجتمعية، 

نجاز ميمة إعمار غزة'. البردويؿ أف عممية المصالحة تشيد تعثرًا بسبب 'الضغوط األمريكية  وقاؿ وا 
وأوضح القيادي في حماس أنو ال تتوفر أي معمومات عف عقد لقاء قريب بيف  واإلسرائيمية عمى حركة فتح'.

 حركتي فتح وحماس لبحث عممية المصالحة.
 20/4/2012القدس العربي، لندن، 

 
 جمعة لمقدس تعني االعتراف باالحتالل وتطبيع العالقاتمصر عمي  مفتىأبو مرزوق: زيارة  14

أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس د. موسى أبو مرزوؽ، أف زيارة مفتي جميورية مصر 
العربية الشيخ عمي جمعة لممسجد لمقدس فتوى عممية بزيارة المسجد األقصى األسير،ال بد اف يرفضيا 

 مجمع البحوث اإلسالمية سيكوف اليـو لمناقشة أحداث الزيارة ...عمماء مصر .. خاصة وأف انعقاد 
بكؿ أسؼ زيارة سيادة المفتي أعطت رسالة واضحة بادعاءات الصياينة بضماف حرية األدياف ... فزيارة و 

وصالة سيادة المفتى مع مف يقتحـ أبواب القدس مف الييود ليصموا في باحات المسجد األقصى ىو الدليؿ 
 ألدياف المدعاه... عمى حرية ا

عطائو شيادة  نحف نؤكد مف جديد باف الزيارة تعني االعتراؼ باالحتالؿ وتعني تطبيع العالقات مع العدو وا 
أخالقية وتعني تشجيع السياسيات الصييونية المانعة ألىمنا بالضفة والقطاع مف الصالة في المسجد 

دس تريدنا يا سيادة المفتى فاتحيف وال تريدنا زائريف األقصى وتعني زيادة في قوة االقتصاد الصييوني... الق
 تحت حراب مف يدنسوف حرميا وييددوف مستقبميا ويحرقوف منبرىا، ويمنعوف أىؿ القدس مف الصالة فييا.

 19/4/2012صفحة ابو مرزوق الرسمية عمى فيس بوك، 
 

 عممية المصالحةلمجنة االنتخابات من إتمام عمميا في غزة يوقف  حماساألحمد: منع عزام  15
أكد عزاـ األحمد، عضو المجنة المركزية لحركة فتح، مساء الخميس، أف حركتو : خالد األصمعى –راـ اهلل 

 ممتزمة تمامًا باتفاؽ المصالحة الوطنية الفمسطينية، لكنيا تنتظر رد حركة حماس.
األقؿ، لبدء  وأوضح األحمد في تصريحات صحفية، أف حركتو تنتظر رد حركة حماس منذ شير عمى

 تطبيؽ اتفاؽ المصالحة، الفتًا إلى أنو حتى اآلف لـ يصدر أي رد لبدء العمؿ وتنفيذ ما تـ االتفاؽ عميو.
واعتبر أف منع حركة حماس لمجنة االنتخابات المركزية مف إتماـ عمميا في قطاع غزة، يوقؼ عممية 

ي غزة، وبيذا المنع فإف حركة حماس تمنع المصالحة، ألف االتفاؽ تـ عمى بدء تحديث السجؿ االنتخابي ف
 تشكيؿ الحكومة، مؤكدًا أنو بذلؾ تبقى المصالحة معطمة ومجمدة.

 
 
 

وأشار األحمد إلى أف الحديث يتـ في إطار عممية المصالحة مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس 
حماس في داخؿ غزة، واتيـ  خالد مشعؿ، ألنو رأس حماس في الداخؿ والخارج، وليست ألننا ال نتعامؿ مع
 حماس بأنيا منشغمة في انتخاباتيا الداخمية عمى حساب المصالحة الفمسطينية.

 19/4/2012، القاىرة، األىرام
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 وامر مباشرة بالقتل وعرفات كان يومئ لو بتنفيذ العممياتأعطى أ"ىارتس" تنشر اعترافات البرغوثي:  16

يمية اليوـ محاضرا مف اعترافات عضو المجنة المركزية لحركة نشرت صحيفة ىارتس االسرائ: القدس المحتمة
 .فتح واالسير لدى االحتالؿ تبيف دوره في االنتفاضة الفمسطينية ودور الرئيس الشييد عرفات خالليا

وتاتي عممية النشر حسب الصحيفة ضمف قضية يرفعيا ذوو قتمى اسرائيمييف اماـ المحكمة لممطالبة 
 .طة الفمسطينية بصفتيا مولت تمؾ العممياتبتعوضييـ مف قبؿ السم

وحسب احدى الوثائؽ فاف البرغوثي اعترؼ في محاضر التحقيؽ بانو موؿ العديد مف العمميات واعطى 
اوامر مباشرة بالقتؿ كاف ابرزىا مقتؿ جندي اسرائيمي في "جفعات زئيؼ" بالقدس المحتمة حيث امر مجموعة 

غتياؿ احد اصدقائو مف قبؿ االحتالؿ. وحسب الوثائؽ فاف البرغوثي فمسطينية بقتؿ اسرائيمي ردا عمى ا
اعترؼ بانو قاـ بتمؾ العمميات وتمويميا بيدؼ تحسيف سمعتو في الشارع الفمسطيني وليبيف لمجميور بانو 

 .يختمؼ عف البعض الذيف يرفضوف اف "يمطخوا ايدييـ" بتمؾ العمميات
عمى البرغوثي لمتعرؼ عمى دور الرئيس الراحؿ عرفات واخبروه وتقوؿ احدى الوثائؽ باف المحققيف ضغطوا 

باف التحقيؽ معو لف ينتيي دوف االعتراؼ بدور القائد الفمسطيني. واضافت الصحيفة اف البرغوثي اخبر 
محققيو باف عرفات لـ يعط ابدا اوامر مباشرة بعمميات ضد اسرائيؿ ولكنو كاف يومئ بما يريد دوف التصريح 

 . الجميع يعرؼ ما يريده عندما يتعمؽ االمر بوقؼ اطالؽ النار او استمرار العممياتبذلؾ وكاف 
واوضحت المالحؽ المنشورة باف تمويؿ العمميات كاف ياتي مف مكتب الرئيس الراحؿ مباشرة وكاف البرغوثي 

االصوات يسممو لممجموعات التي تنفذ العمميات.وحسب االعترافات فاف البرغوثي الذي يحصؿ عمى اعمى 
االف في الشارع الفمسطييني لخالفت الرئيس عباس اخبر محققيو بانو يؤمف باف اقامة الدولة الفمسطينية لف 
تكوف ىدية مف اسرائيؿ بؿ استحقاؽ لنضاالت الشعب الفمسسطيني وانو يؤمد باف الدماء يجب اف تسيؿ مف 

 .اجؿ تحقيؽ ذلؾ اليدؼ
 20/4/2012وكالة سما االخبارية، 

 
 عزام: زيارة مفتي مصر التي تصرح بيا "اسرائيل" ال تدعم صمود أىل القدس نافذ 17

قاؿ عضو المكتب السياسي حركة الجياد االسالمي نافذ عزاـ ' إف الزيارة التي تصرح  :أشرؼ اليور-غزة 
 بيا إسرائيؿ ال تدعـ صمود أىؿ القدس بأي حاؿ مف األحواؿ'، مضيفًا أف ىذه الزيارة مستيجنة.

قائال 'كنا نتمنى أف ال يقدـ مفتي مصر عمى ىذه الخطوة كي ال يشجع آخريف عمى مثؿ ىذه الزيارة وتابع 
 خصوصًا أف مثؿ ىذه الزيارات ال تصب في صالح القضية الفمسطينية، مضيفا ' يجب أف يعمؿ 

 
بشيء وال  مفتي مصر عمي جمعة عمى تحشيد الدعـ اإلسالمي إلنقاذ القدس، وأف الزيارات ال تفيد القضية

 تقدـ شيئًا ليا'.
 20/4/2012القدس العربي، لندن، 

 
 ألسر جنود اسرائيميين لمبادلتيم بأسرى فمسطينيين المقاومةالجياد االسالمي تدعو  18

دعا القيادي في حركة الجياد اإلسالمي خالد البطش المقاومة الفمسطينية لمعمؿ عمى : حامد جاد - غزة
واشاد  .ـ بأسرى فمسطينييف، مؤكدًا عمى المعاممة بالمثؿ مع العدو الصييونيأسر جنود اسرائيمييف لمبادلتي
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البطش في كممة لو خالؿ وقفة تضامنية مع األسرى المضربيف عف الطعاـ بنضاؿ األسرى جميعًا وفي 
 54مقدمتيـ األسرى بالؿ ذياب مف جنيف وثائر حالحمو المذاف يخوضاف اضرابا مفتوحًا عف الطعاـ منذ 

وقاؿ" اف األسيريف بالؿ   .عمى التوالي. وكؿ األسرى الذيف اعمنوا االضراب بالتزامف مع يوـ األسير يوماً 
وثائر سيصبراف وسيعانقاف الحرية قريبًا ولف يتنازال عف حريتيما"، الفتًا إلى أف ما حققو الشيخ خضر عدناف 

ـ أف المرحمة تغيرت، وأف أوراؽ المعبة وىناء الشمبي ماثؿ أماميما مشددا " الكياف الصييوني عميو أف يفي
 ."تغيرت، وأف شعبنا لـ يعد يحتمؿ أف يبقى أسراه في السجوف ليمضوا عشرات السنيف

وطالب مصر أف تواصؿ دورىا باإلفراج عف األسرى، كما طالب األمة العربية واالسالمية بالتحرؾ  
 .ة األسرىالجماىير والجاليات الفمسطينية والممثميات في العالـ لنصر 

 20/4/2012الغد، عمان، 
 

 : حركة حماس لم تف بما وعدت ونخبتيا متيمة بالفساد وتفقد شعبيتيا"واشنطن بوست" 19
لندف: قادة حماس في غزة اصبحوا سياسييف براغماتييف تيميـ مصمحتيـ، ومف المتوقع اف ال يفوزوا حالة 

تيـ اثناء حممة الرصاص المصبوب ولـ تؼ جرت انتخابات حرة، وعدوا السكاف الذيف دمرت اسرائيؿ بيو 
الحركة بوعدىا، المياه معدومة والكيرباء نادرا ما تصميـ، الخدمات فقط تصؿ الى كوادر حماس، واالخيرة 
تفقد شعبيتيا في وقت تتصاعد فيو شعبية الحركات االسالمية في المنطقة العربية، جاءت ىذه السمسمة مف 

واشنطف بوست' والذي جاء تحت عنواف 'حماس لـ تحقؽ ما توقع منيا االنتقادات في تقرير لصحيفة '
 الكثيروف'.

ونقمت عف اـ محمد تحوليا انيا تنتظر الماؿ الذي وعدتيا بو حماس العمار بيتيا قائمة 'يقولوف انيـ 
وذج مقاومة وايف ىي المقاومة'. ومع اف الحركة تحاوؿ تبني الخط البراغماتي وتعبيرىا عف اعجابيا بالنم

التركي المعتدؿ اال انيا لـ تقنع امريكا التي تعتبرىا منظمة ارىابية وال اسرائيؿ التي تقوؿ اف حماس لـ تغير 
 ميثاقيا الداعي لتدمير اسرائيؿ.

بالسيطرة  6002ثـ قامت عاـ  6002وجاءت حماس الى الحكـ بعد نصر ساحؽ في انتخابات عاـ 
يش عزلة وحصارا وتواجو مشاكؿ اقتصادية، حيث تبمغ نسبة عسكريا عمى القطاع، ومنذ خمس سنوات تع

بالمئة. لقد كانت حماس قادرة عمى ضبط االمف ولكنيا لـ تعد تمؾ الحركة التي  00البطالة في القطاع الى 
جاءت لمسمطة بوعود كثيرة. فاالمف شيء واحد لكف توفير الطعاـ والعمؿ شيء اخر فالحركة لـ تكف قادرة 

دالة االجتماعية واصبحت 'فاسدة' وىي التيمة التي تموثت بيا حركة فتح والسمطة الوطنية عمى تحقيؽ الع
الفا لكف المواقع الرئيسية يشغميا الموالوف  50الفمسطينية مف قبؿ، فالحركة توظؼ في جيازىا البيروقراطي 

 ليا حسب محمميف.
رة االنفاؽ المربحة ومف الضرائب التي واشارت الى اف نقاد الحركة يقولوف اف نخبتيا اثرت مف خالؿ تجا

فرضتيا الحكومة في غزة عمى البضائع، وظيرت اثار ىذا الثراء عمى السيارات الثمينة. وتقوؿ اف ازمة 
الكيرباء التي يعاني منيا القطاع منذ الشير الماضي والتي بدأت عندما قررت مصر وقؼ تزويد القطاع 

الكيرباء الوحيدة في القطاع، وطالت بسبب رفض حماس استيراد  بوقود السيارات المدعوـ ولمحطة توليد
الوقود بسعر اكبر عبر المعبر الذي تسيطر عميو اسرائيؿ، ومع ذلؾ فاف كميات مف الديزؿ تباع في القطاع 

 وبسعر عاؿ وتـ تيريبيا عبر االنفاؽ، حيث يباع الغالوف بثالثيف دوالر.
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مة' المجتمع ومنع الكحوؿ والمخدرات وتعاطييا عمى الشاطىء او وفي الوقت الذي فشمت فيو حماس بػ 'اسم
اجبار البنات عمى لبس الحجاب في المدرسة فاف الحركة ركزت عمى المعارضة وقمعيا ونقمت عف احمد 
يوسؼ، وىو مستشار سابؽ، لرئيس الحكومة اسماعيؿ ىنية قولو 'لقد اصبحنا مثؿ الدولة البوليسية' 

ة مسيرة او تظاىرة'. وتشير الى اف حماس اصبحت اآلف اكثر حرصا عمى الحفاظ و'صاروا يخافوف مف اي
عمى حالة اليدنة مع اسرائيؿ خشية اف تستفز اسرائيؿ لعمؿ عسكري جديد، وليذا تحاوؿ ضبط ومنع 
الفصائؿ مف اطالؽ الصواريخ عمى جنوب اسرائيؿ. واضافة الى كؿ ىذا فحماس ليست لدييا سياسة 

العالقة مع سورية ونقمت مكاتبيا منيا، كما اف خالفا برز عمى السطح بيف تيار  واضحة فقد قطعت
المتشدديف والمعتدليف الذيف يحاولوف فؾ العزلة عف القطاع. وترفض الحركة التي ال تزاؿ تسيطر عمى 
القطاع سيطرة كاممة االتيامات التي تقوؿ انيا تخمت عف المقاومة حيث نقمت عف طاىر النونو، احد 
المتحدثيف باسـ حماس باف محاولة ضبط الحركات االخرى متعمؽ بمنع اسرائيؿ تحديد قدرات الحركة 

 العسكرية.
ونقمت عنو قولو اف الدوؿ الغربية تجاىمت زيارات ىنية لدوؿ معتدلة مثؿ تركيا. وفي الوقت الحالي يقوؿ 

 قط مف يصموف في المسجد.مواطنوف اف حماس مسؤولة عنيـ النيا تسيطر عمييـ. ويجب اف تحابي ف
 20/4/2012القدس العربي، لندن، 

 
 انتخابات حماس الداخمية القميم الخارج الشير المقبلالحياة:  20

عممت الحياه اف االنتخابات الداخميو لحركو حماس في اقميـ الخارج ستجرى : جيياف الحسيني -القاىرة 
مف و طاع غزه قد انجزت منذ نحو أسبوعيف. الشير القادـ، وكانت االنتخابات الداخميو لمحركو في ق

المفترض اف تثمر انتخابات الداخؿ والخارج معا عف تشكيؿ قياده سياسيو جديده لمحركو باالضافو الى 
اعضاء قد يكونوا جدد لكؿ مف المجمس الشورى والمكتب السياسي، وكذلؾ رئيس جديد لممكتب السياسي 

 ولمجمس الشورى السياسي.
افرزت عف مجمس الشورى العاـ مكوف مف ممثمي عف كؿ  ةاف االنتخابات التي جرت في غز الجدير بالذكر 

السياسيو باألضافو الى ممثمي عف قطاع غزه في الخارج وكشفت  ةالقياد محافظات القطاع وكذلؾ اعضاءً 
رًا في حركو حماس لمحياه عف ابرز االسماء الذيف فازوا في االنتخابات التي جرت مؤخ ةمصادر مسؤول

التي افرزت عف القياده السياسيو لمحركو في غزه وىـ رئيس الحكومو المقالو اسماعيؿ ىنيو والقيادي البارز 
وزير الداخميو في الحكومو المقالو فتحي حماد ومحمود  والمقادـ مف سوريو عماد العممي وخميؿ الحيو 

رمت في تشريف االوؿ الماضي( احمد الزىار و كذلمؾ القيادات التي أشرفت عمى صفقو تبادؿ األسرى )اب
الجعبري ونزار عوض اهلل ومرواف عيسى وكذلؾ القيادييف الذيف اطمقا سراحيما مؤخرًا وفؽ صفقو تبادؿ 
األسرى يحيى السنوار وروحي مشتيى، ولفتت المصادر الى اف ىناؾ قاده آخروف فازوا في االنتخابات لكف 

 تمافلمحركو ستحرص عمى ابقاء االسماء طي الك
 20/4/2012الحياة، لندن، 

 
 مركزية فتح بصدد إقرار تشكيمة قيادية جديدة في غزةالشرق األوسط:  21
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أف المجنة المركزية لمحركة تراجعت في اجتماع سابؽ وفي « الشرؽ األوسط»عممت : غزة: صالح النعامي
كة في القطاع يرفضوف بشدة آخر لحظة عف إقرار تشكيمة قيادية جديدة اختارتيا، بعدما تبيف أف كوادر الحر 

 بعض األشخاص الذيف وردت أسماؤىـ فييا.
وذكرت مصادر فمسطينية مطمعة أف حركة فتح كمفت عضو لجنتيا المركزية الدكتور نبيؿ شعث باالتصاؿ 
بكوادر حركة فتح والتشاور معيـ قبؿ تقديـ التشكيمة النيائية لمييئة القيادية الجديدة. وأشارت إلى أف شعث 

اقتراحو حوؿ تشكيؿ الييئة القيادية الجديدة في ضوء الزيارة التي قاـ بيا لقطاع غزة ولقاءاتو مع قيادات  أعد
وكوادر الحركة. وحسب ىذه المصادر فإف المجنة المركزية قررت إحالة المقترح الذي تقدـ بو شعث إلى 

ركة ترفض وجود بعض أف قطاعات واسعة مف كوادر الح« المركزية»لجنة خاصة، بعد أف اكتشفت 
 شخصيات ضمف التشكيمة القيادية الجديدة.

 20/4/2012الشرق األوسط، لندن، 
 

 "إسرائيل": ثورة األسرى مشتعمة فى سجون "المصري اليوم"خضر عدنان يتحدث لـ  22
يرى األسير الفمسطينى، عضو حركة الجياد خضر عدناف، الذى أجبر إسرائيؿ : محمد أبوالرب -راـ اهلل
فراج عنو منتصؼ الشير الحالى، أنو لـ يقدـ سوى تجربة بسيطة أماـ تضحيات قدامى األسرى فى عمى اإل

يومًا، أضرب خالليا عف الطعاـ،  22سجوف االحتالؿ، رغـ أنو خاض معركة غير مسبوقة امتدت 
 اعتراضًا عمى اعتقالو اإلدارى.

عربى بتوجيو ثورات بالدىـ نحو حكومات الربيع ال« المصرى اليوـ»فى حواره مع « عدناف»طالب و 
فمسطيف، لنصرة األسرى والوقوؼ إلى جانبيـ فى معركتيـ الحالية وتحرير المقدسات اإلسالمية مف 

 االحتالؿ وممارساتو.
أختمؼ مع مف يقوؿ إف األسرى غير موحديف، االختالؼ فى وجية النظر شىء طبيعى، ألف جميع وقاؿ 

ضوف إضرابات جماعية داخؿ سجوف االحتالؿ، الجميع يتعرض األسرى عمى قمب رجؿ واحد، وىـ يخو 
 أو غير ىما مف الفصائؿ الفمسطينية.« حماس»أو « فتح»لقمع االحتالؿ، سواء مف حركة 

ىناؾ ثورة بالفعؿ داخؿ السجوف أبطاليا األسرى، مصمحة السجوف استنفرت كؿ قواىا وأوقفوا اإلجازات، و 
اًل. السجانوف فى حالة توتر وارتباؾ، جنود االحتالؿ يقوموف بقمب ويعرفوف أف اإلضراب ليس بشيئًا سي

الغرؼ رأسًا عمى عقب فى المشفى، وبعد ذلؾ يطمبوف مف األسرى العاجزيف عف الحركة إعادة ترتيب 
 غرفيـ، فماذا يوجد فى مالبس األسير الداخمية سوى أف السجانيف أناس قبيحوف عديمو األخالؽ.

 20/4/2012ة، المصري اليوم، القاىر 
 

 : لجان المقاومة مسؤولة عن اطالق صواريخ جراد عمى ايالت انتقاما الغتيال القيسي"يديعوت" 23
زعـ موقع صحيفة يديعوت أحرونوت االسرائيمية باف االعتقاد السائد لدى جيش االحتالؿ، : القدس المحتمة

نحو مدينة ايالت، اطمقتيا ىو اف الثالثة صواريخ مف نوع غراد التي اطمقت قبؿ حوالي اسبوعيف 
 مسمحة تابعة لمجاف المقاومة الشعبية انتقاما الغتياؿ "اسرائيؿ" لمشييد زىير القيسي اميف عاـ المجاف،خمية

ويذكر اف  ووفقا لجيش االحتالؿ فاف افراد الخمية تسمموا مف قطاع غزة لسيناء ومف ىناؾ اطمقوا الصواريخ.
 الصواريخ مف سيناء.مصر نفت بشكؿ قاطع اف تكوف اطمقت 

 19/4/2012وكالة سما االخبارية، 
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 إيران بالسعي إلى إبادة الدولة العبرية بسالح نووي يتيم نتنياىو 04

الدولػة « إبػادة»رنػدة تقػي الػديف: اتيػـ رئػيس الػوزراء اإلسػرائيمي بنيػاميف نتنيػاىو إيػراف بالسػعي إلػى  - باريس
، إلبادتنػػا، ويجيػػد لتطػػوير أسػػمحة نوويػػة، يػػدعو النظػػاـ اإل»العبريػػة بسػػالح نػػووي. وقػػاؿ:  يرانػػي ويعمػػؿ بحػػـز

 «.لتحقيؽ ىذا اليدؼ. أؤمف بالشعب الييودي وبقدرتنا عمى الدفاع عف أنفسنا، ضد مف يريد قتمنا
إيراف مسّمحة نوويًا، تشّكؿ تيديدًا خطرًا عمى إسرائيؿ ودوؿ أخرى في المنطقة وعمى السػالـ العػالمي، »وزاد: 

نعيا مف امتالؾ ىذا السالح، وىذا واجب العالـ، ولكف أكثر مف ذلؾ ىذا الواجب الممقى عمى وثمة واجب بم
 «.عاتقنا، ولف ندفف رأسنا في الرمؿ

بمػػػر مػػػف المحرقػػػة النازيػػػة، »أمػػا الػػػرئيس اإلسػػػرائيمي شػػػمعوف بيريػػػز فػػػاعتبر أف  عمػػى اإلنسػػػانية اسػػػتخالص العا
إيػػراف محػػور ىػػذا التيديػػد، واإلرىػػاب، »وقػػاؿ: «. تػػأخراً ومواجيػػة تيديػػدات وجوديػػة، قبػػؿ أف يصػػبح الوقػػت م

 «.وتشّكؿ تيديدًا لمسالـ العالمي
فػي شػأف « لػـ تتخػذ قػرارًا حاسػماً »إلى ذلؾ، قاؿ الناطؽ باسـ الخارجية اإلسػرائيمية يغػاؿ بػالمور إف تػؿ أبيػب 

 «.موقؼ عدائي إزاءىا»، وشجع األخيرة عمى اتخاذ «تيديد بالنسبة إلى تركيا»طيراف. واعتبر أف إيراف 
 02/4/0220الحياة، لندن، 

 
 ؤدي إلى إضعاف نفوذ إيران في المنطقةيسو  ايجابيأمر األسد  سقوطباراك:  05

)ا ب، ا ؼ ب(: اعتبر وزير الدفاع اإلسػرائيمي إييػود بػاراؾ، فػي واشػنطف أمػس، أف سػقوط الػرئيس السػوري 
 «.أمرا ايجابيا»بشار األسد يمثؿ 
ع األميركيػػة )البنتػػػاغوف(، فػػي بيػػػاف، أف وزيػػر الػػػدفاع األميركػػي ليػػػوف بانيتػػا التقػػػى بػػػاراؾ وأعمنػػت وزارة الػػػدفا

لمناسػػبة زيارتػػو الثانيػػة لمبنتػػاغوف فػػي اقػػؿ مػػف شػػيريف. وتحػػاوؿ الواليػػات المتحػػدة طمأنػػة إسػػرائيؿ إلػػى عزميػػا 
قناعيػػا بإعطػاء األولويػػة لمعقوبػات والدبمو  ماسػية بػػدال مػف المجػػوء عمػى منػع إيػػراف مػف امػػتالؾ سػالح نػووي، وا 

 إلى ضربة عسكرية لممنشآت النووية اإليرانية.
األسػػد فقػػد شػػرعيتو، وسػػقوطو يمثػػؿ أمػػرا »األميركيػػة، أف « سػػي اف اف»واعتبػػر بػػاراؾ، فػػي مقابمػػة مػػع قنػػاة 

د اإلطاحة باألس»وقاؿ إف «. العالـ ال يقـو بما يكفي إلجباره عمى التنحي»، لكنو أشار إلى أف «ايجابيا جدا
«. ستؤدي إلى إضعاؼ نفوذ إيراف في المنطقة، واف أعداء إسرائيؿ، في لبناف وغزة، سيعانوف مف ىذا األمػر

 «.اإلطاحة باألسد ستمثؿ ضربة قوية إليراف. ستكوف حدثا ايجابيا جدا»وأضاؼ 
 02/4/0220السفير، بيروت، 

 جنوب السودان لىارسال قوة شرطية إتدرس امكانية  "سرائيلإ" :الخارجية اإلسرائيمية 06
قالت وزارة الخارجية اإلسرائيمية أمػس الخمػيس، إف إسػرائيؿ تمقػت طمبػا مػف األمػـ : برىوـ جرايسي - الناصرة

المتحدة الرساؿ فرقة مف الشرطة اإلسرائيمية إلى جنوب السوداف لممشػاركة فػي قػوات األمػـ المتحػدة الناشػطة 
 في دولة جنوب السوداف.

يمي لوسائؿ إعالـ إسرائيمية إف وزارتي "األمف الدخمي" والخارجيػة تدرسػاف امكانيػة وقاؿ مسؤوؿ حكومي إسرائ
عنصػػػرا مػػػف الشػػرطة اإلسػػػرائيمية إلػػى جنػػػوب السػػػوداف، وىػػذا بعػػػد أف كػػاف نائػػػب وزيػػػر  24ارسػػاؿ فرقػػػة مػػف 

كؿ الخارجيػػػة دانػػػي ايمػػػوف، قػػػد ابمػػػغ مسػػػاعد السػػػكرتير العػػػاـ لألمػػػـ المتحػػػدة أف إسػػػرائيؿ تػػػدرس الموضػػػوع بشػػػ
إال أف مصادر إسرائيمية شككت أمس فػي امكانيػة أف تقبػؿ إسػرائيؿ بيػذا الطمػب، وىػذا بعػد انػدالع  "إيجابي".
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المواجيات العسكرية بيف جنوب السوداف والسوداف، وقالت المصادر إف ارساؿ فرقػة مػف الشػرطة اإلسػرائيمية 
 سيتقرر بناء عمى األوضاع األمنية ىناؾ.

 02/4/0220الغد، عّمان، 

 
 نامقدس تتم فقط بالتنسيق معلمسؤول عربي  أيزيارة  :الحكومة اإلسرائيمية 07

مسػػؤوؿ سياسػػي أف  ،نظيػػر مجمػػي عػػف مراسػػميا تػػؿ أبيػػبمػػف  02/4/0220، الشــرق األوســط، لنــدننشػػرت 
، أمػس، إف زيػارة كػؿ مسػؤوؿ عربػي كبيػر إلػى القػدس «الشػرؽ األوسػط»كبير في الحكومة اإلسرائيمية، قاؿ لػػ

ف زيػارة  وأماكنيا المقدسة تتـ فقط بالتنسيؽ مع السمطات اإلسرائيمية، التي توفر لمزيارة أيضػا حمايػة أمنيػة، وا 
 األمير غازي وضيفو المفتي المصري ىي أيضا خضعت ليذه الشروط.

إف زيػػػارة األميػػػر غػػػازي تمػػػت بالتنسػػػيؽ مػػػع وزارة الػػػدفاع « الشػػػرؽ األوسػػػط»وقػػػاؿ مسػػػؤوؿ إسػػػرائيمي آخػػػر لػػػػ
ف أىػػدافيا األساسػػية كانػػت أداء الصػػموات، وتدشػػيف كرسػػي اإلمػػاـ الغزالػػي لمدراسػػات اإلسػػالمية اإلسػػرائيمية ، وا 

 في مدينة القدس، وفحص مسألة جسر المغاربة، الذي يعارض األردف ىدمو.
زيارة مفتي مصر بأف اإلذاعة العبرية أفادت ، أف القاىرة 29/4/0220المركز الفمسطيني لالعالم،  وأضافت
(، قػد تمػت بتنسػيؽ مػع قػوات الجػيش 4-25عمي جمعة لمدينة القدس المحتمػة، يػوـ أمػس األربعػاء ) الدكتور

  الصييوني، وذلؾ بخالؼ ما أعمنو مستشارو مفتي مصر.
وبحسب اإلذاعة العسكرية التابعة لجيش االحتالؿ اليـو الخمػيس  فػإف زيػارة المفتػي جمعػة لممسػجد األقصػى 

تصاؿ التابعة لمجيش الصييوني، مشيرة إلػى أف المفتػي قػد "وصػؿ عبػر جسػر قد تمت بالتنسيؽ مع وحدة اال
"المنبػػي" قادًمػػا مػػف العاصػػمة األردنيػػة عّمػػاف حيػػث رافقػػو األميػػر األردنػػي غػػازي بػػف محمػػد مستشػػار العاىػػؿ 

 األردني لمشؤوف الدينية".
 

 ع الجيش عميياصفقة شراء البيت الفمسطيني في الخميل ولم يطمب عممىآرتس: الشاباك كان عمى  08
اتيػػػـ ضػػػابط رفيػػػع المسػػػتوى فػػػي قيػػػادة المنطقػػػة الوسػػػطى لجػػػيش االحػػػتالؿ اإلسػػػرائيمي، جيػػػاز األمػػػف العػػػاـ 
"الشباؾ" بأنو كاف عمى عمـ بقياـ مستوطنيف ييػود "بػإبراـ صػفقة لشػراء البيػت الفمسػطيني فػي الخميػؿ" ونيػتيـ 

ع الجيش عمى ىذه المعمومات عمى الرغـ مف أف الدخوؿ إليو، منذ أكثر مف أربعة شيور، لكنو لـ يقـ بإطال
وبحسػب "ىػآرتس" فػإف جػيش االحػتالؿ اإلسػرائيمي فػوجئ مػف قيػاـ  الجيش ىػو المسػؤوؿ عػف منطقػة الخميػؿ.

  .مجموعات مف المستوطنيف بالدخوؿ لمبيت الفمسطيني الذي ادعى المستوطنوف شراءه مف صاحبو
يف يمارسوف ضغوطا عمى الجيش لمسماح بعودة المستوطنيف وأشارت الصحيفة في موقعيا إلى أف المستوطن

إلػػى البيػػت الفمسػػطيني فػػي الخميػػؿ، وأنيػػـ قػػاموا خػػالؿ ىػػذا األسػػبوع بمرافقػػة عضػػو الكنيسػػت يػػروف ليفػػيف مػػف 
 الميكود بزيارة المكاف والدخوؿ لمبيت بعد تنسيؽ األمر مع جيات مختمفة في الجيش اإلسرائيمي. 

أعضػػػاء الميكػػػود، وبيػػػنيـ وزراء وأعضػػػاء كنيسػػػت، لعقػػػد اجتمػػػاع حاشػػػد فػػػي  فػػػي غضػػػوف ذلػػػؾ يسػػػتعد آالؼ
مسػػػتوطنة بيػػػت إيػػػؿ، وذلػػػؾ إلبػػػداء رفضػػػيـ لقػػػرار محكمػػػة العػػػدؿ العميػػػا اإلسػػػرائيمية التػػػي أميمػػػت الحكومػػػة 
اإلسػػرائيمية مػػدة عشػػرة أيػػاـ ليػػدـ حػػي اسػػتيطاني جديػػد أضػػيؼ فػػي مسػػتوطنة بيػػت إيػػؿ عمػػى أراض فمسػػطينية 

مقػػػرر أف يعقػػػد نتنيػػػاىو اليػػػـو الجمعػػػة جمسػػػة خاصػػػة لفحػػػص سػػػبؿ التوصػػػؿ إلػػػى حػػػؿ وسػػػط خاصػػػة. ومػػػف ال
 "يرضي وزراء الميكود والمحكمة العميا"، بحسب "ىآرتس". 

 02/4/0220، 48عرب 
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 بصفقة شاليط عادوا إلى نشاطيم وحماس تمّوليم  المحررون: األسرى "الشاباك" 09

ف أسػػػرى فمسػػػطينييف تحػػػرروا فػػػي صػػػفقة شػػػاليط عػػػادوا إلػػػى "الشػػػاباؾ" أالصييونيعػػػى جيػػػاز األمػػػف العػػػاـ دّ ا
تجنيػػد فمسػػطينييف مػػف سػػكاف الضػػفة الغربيػػة " و إسػػرائيؿ"ممارسػػة مػػا وصػػفو بػػػ"االرىاب" وتنفيػػذ عمميػػات ضػػد 

محػولي "أف حماس قامت بتشغيؿ شبكة  "ىآرتس"صحيفة وفي سياؽ متصؿ، زعمت  إسرائيمييف"."الختطاؼ 
عشرات اآلالؼ مف الػدوالرات لألسػرى الفمسػطينييف المحػرريف فػي صػفقة  لنقؿخالؿ األشير الماضية  "مواؿأ

 ، إلعانتيـ عمى تنفيذ مياميـ.شاليط في مناطؽ الضفة الغربية
 القناة الثانية )عف العبرية، ترجمة المركز(

 28/4/0220(، 0529مركز دراسات وتحميل المعمومات الصحفية، العدد )

 
 : يجب االستمرار بتقوية الجيش اإلسرائيميائيمياإلسر رئيس ىيئة أركان الجيش  32

إيتاـ لحوفؿ: صّرح رئيس ىيئة أركاف الجيش اإلسرائيمي بيني غانتس بأنو يجب  -اإلذاعة اإلسرائيمية الثانية 
االسػػتمرار بتقويػػة الجػػيش اإلسػػرائيمي، وذلػػؾ ألف الجػػيش القػػوي فقػػط ىػػو القػػادر عمػػى التعامػػؿ مػػع التحػػديات 

كما أوضح غانتس بأنو يجب تغذية قيـ حب اإلنساف والشعب واألرض فػي أوسػاطنا. وقػاؿ  المحدقة بالدولة.
غانتس: "ىكذا سنضػمف ىنػا، فػي معقػؿ الحيػاة المزدىػرة، سيسػتمر الشػعب الييػودي بالنمػاء والتطػور لي صػبح 

ىنػاؾ مػف  نموذجًا ألمـ العالـ. ما دامت ىنػاؾ تيديػدات عمػى دولػة إسػرائيؿ وعمػى الشػعب الييػودي، ومػا داـ
يريػدوف قتمنػػا، فإننػا سػػنقؼ مسػتعديف وجػػاىزيف لمتغمػب عمػػى كػؿ عػػدو. وباسػـ وذكػػرى ضػحايا المحرقػػة فػػإنني 
أدعػػوا بصػػوت واضػػح: إننػػا الػػذراع الفوالذيػػة التػػي سػػترد عمػػى كػػؿ محاولػػة لإلضػػرار بنػػا". وجػػاءت تصػػريحات 

 ت إحياء ذكرى يـو المحرقة.غانتس ىذه اليـو األربعاء في معيد "مشوآه" في تؿ يتسحاؾ ضمف فعاليا
 نشرة الرصد اإلذاعي والتمفزيوني العبري اليومية

   29/4/0220(، 0265مركز دراسات الشرق األوسط، )العدد 

 
 عمى اكتشاف األنفاق والقتال تحت األرض الكالبيدرب  اإلسرائيميالجيش  32

ؿ الكػػالب لتحديػػد مكػػاف المػػػواد أعمػػف الجػػيش الصػػييوني المباشػػرة بتػػػدريب وحػػدة "عػػوكتس" المتمر سػػة بتشػػػغي
رة، ومطاردة المسػمحيف داخػؿ األنفػاؽ، والمواقػع تحػت األرض، مشػيرًا إلػى أنػو تػـ تػدريب الكػالب عمػى  المتفج 
النػػزوؿ بػػالمظالت مػػع وحػػدات خاصػػة لمكشػػؼ عػػف األنفػػاؽ. وفػػي سػػياؽ متصػػؿ، كشػػؼ الجػػيش عػػف تطػػويره 

نشاءات تكنولوجية ستساعد عمى تحد يد موقع حفر األنفاؽ في الوقت الحقيقي، وتحذير قوات لوسائؿ قتالية وا 
 الجيش المتجّولة في المناطؽ الحدودية وبيف المنازؿ. 

 موقع الجيش الصييوني )عف العبرية، ترجمة المركز(
 28/4/0220(، 0529مركز دراسات وتحميل المعمومات الصحفية، العدد )

 
 تالة"ويصفيا بـ"المح اإلسرائيميةلبيد ينتقد الحكومة  30

  -المسػػتقبؿ  -انتقػػد اإلعالمػػي اإلسػػرائيمي "يػػائير لبيػػد"، الػػذي يعتػػـز إنشػػاء حػػزب سياسػػي يحمػػؿ اسػػـ "عتيػػد"
لممنافسػػػة فػػػي االنتخابػػػات اإلسػػػرائيمية القادمػػػة الحكومػػػة اإلسػػػرائيمية، معتبػػػرًا أنيػػػا تمػػػارس عمميػػػات االحتيػػػاؿ 

 والغش، عبر تعيينيا وزراء إسرائيمييف بدوف حقيبة وزارية.
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وأضاؼ لبيد خالؿ محاضرة لو حوؿ برنامجو السياسي المستقبمي، في كمية "مسبير" بالنقب:"عدد الوزراء في 
 وزير ونائب وزير". 53وزيرًا، بينما يدور الحديث في إسرائيؿ عف  02غرب أوروبا ال يزيد عف 

حقيبػة "يوسػي بيمػد" قائاًل:"بيمػد  وتابع "لبيد" منتقدًا وزيػري الشػئوف اإلسػتراتيجية "موشػية يعمػوف"، والػوزير بػدوف
ويعمػػوف ىمػػا وزيػػراف بػػدوف حقائػػب وزاريػػة، وىػػذا يعتبػػر غشػػًا واحتيػػااًل، ومنصػػب ىػػذاف الشخصػػاف مرفػػوض، 
 لماذا يمـز تعييف وزير لمشؤوف اإلستراتيجية، بينما وزارة الجيش اإلسرائيمية تعالج جميع الشئوف اإلستراتيجية".

صػػرؼ الحكومػػة اإلسػػرائيمية خػػالؿ جولػػة التصػػعيد األخيػػرة عمػػى قطػػاع غػػزة وفػػي رده عمػػى سػػؤاؿ عمػػى رأيػػو بت
قػػػاؿ "لبيد":"بحسػػػب رأيػػػي أنػػػو وعمػػػى المػػػدى البعيػػػد، الحػػػؿ موجػػػود مػػػف خػػػالؿ العمميػػػة السػػػممية مػػػع السػػػمطة 

 الفمسطينية، وليس بمفاوضات مع حركة حماس والتي تعتبر حركة إرىابية" عمى حسب قولة.
 29/4/0220عكا اون الين، 

 
 تطوير في العالقات التجارية بين "إسرائيل" وكوريا الجنوبية 33

وقػػع كػػؿ مػػف مػػدير سػػمطة الضػػرائب فػػي إسػػرائيؿ "دوروف أربمػػي" ومسػػئوؿ الجمػػارؾ فػػي كوريػػا الجنوبيػػة "يػػانغ 
 سوف جو" عمى خطة عمؿ لتقديـ اتفاؽ متبادؿ بعناصر تجارية معترؼ بيا بيف الدوؿ.

ادر اليـو أف حفؿ التوقيػع قػد أجػري فػي إطػار زيػارة رسػمية لػػ"أربمي" وذكرت صحيفة معاريؼ في عددىا الص
 في مكاتب الجمارؾ الكورية الجنوبية

ـ أطمقػػت الجمػػارؾ اإلسػػرائيمية خطػػة العامػػؿ االقتصػػادية فػػي البرنػػامج 0222ويشػػار إلػػى أف وفػػي نيايػػة عػػاـ 
االقتصػاد اإلسػرائيمي قػد انضػموا  شػركات رائػدة فػي 22المعتمد اإلسرائيمي، مؤكدة أنو حتى المحظة أكثر مف 

 لمخطة.
وأوضحت الصحيفة أف اليدؼ مف الخطة ىو تقديـ ومساعدة التجارة الخارجية وباألساس السماح لمصادرات 

" قػػػد تبنػػػت الخطػػػة عػػػاـ AEOاإلسػػػرائيمية لمتنػػػافس فػػػي األسػػػواؽ الدوليػػػة، مشػػػيرة إلػػػى أف منظمػػػة الجمػػػارؾ "
فييػػا إجػػراء نظػػاـ تجػػاري سػػريع وخػػالي مػػف العقبػػات والتػػي تػػوفر  ـ األمػػر الػػذي يسػػمح لمػػدوؿ األعضػػاء0223

 الوقت والخطوات.
 29/4/0220عكا اون الين، 

 
 مريكّية " األ26إف " قمقة من تزود العراق بطائرات "إسرائيل" ":جيروزاليم" 34

ّيػػة، أمػػس، زىيػػر أنػػدراوس: كشػػفت صػػحيفة 'جيػػروزاليـ بوسػػت' اإلسػػرائيمّية الصػػادرة بالمغػػة اإلنكميز  - الناصػػرة
' المقاتمػة 23طػائرة مػف طػراز 'إؼ  53النقاب عف أّف موافقة وزارة الدفاع األمريكيػة )البنتػاغوف(، عمػى تقػديـ 

 لمعراؽ العاـ الماضي، تثير قمؽ صّناع القرار مف المستوييف األمنّي والسياسّي في تؿ أبيب.
ري فػػي العػػراؽ، والتقػػارير االسػػتخباراتية وأوضػػحت الصػػحيفة أف إسػػرائيؿ تشػػعر بقمػػؽ متنػػاـ إزاء البنػػاء العسػػك

التػػػي تتحػػػدث عػػػف أف الحػػػرس الثػػػوري اإليرانػػػي يعػػػزز وجػػػوده ىنػػػاؾ، حسػػػبما قػػػاؿ أحػػػد كبػػػار مسػػػؤولى جػػػيش 
 االحتالؿ. 

 02/4/0220القدس العربي، لندن، 

 
 ثورة في السعودية ستسبب فوضى ىائمة وتوقف إنتاج النفط باقترابتقدير صييوني أمريكي  35

سياسػػية صػػييونية عػػف نظيرتيػػا األمريكيػػة توضػػح أف السػػمطة فػػي السػػعودية تعػػاني حالػػة "قمػػؽ  نقمػػت محافػػؿ
مزمف" مف اضطرابات قد تتطور نياية المطاؼ لتصبح ثػورة عارمػة تطػيح باألسػرة الحاكمػة، وتػدب الفوضػى 
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ف في مؤسسة فييا ما يشعؿ حربًا دولية حوؿ أسعار الطاقة، ألف الثورة ستوقؼ إنتاج النفط. ووصؼ الباحثو 
"ىيريتدج"، أرييؿ كوىيف، وديفيد كروتزر وجيمس فيميبس وميكاييال بنػديكوفا، ىػذا السػيناريو بأنػو أكثػر خطػرًا 
مػػػػف إغػػػػالؽ مضػػػػيؽ ىرمػػػػز، الفتػػػػيف إلػػػػى أف احتمػػػػاؿ التػػػػدخؿ العسػػػػكري مػػػػف قبػػػػؿ واشػػػػنطف حتمػػػػي لحمايػػػػة 

 مصالحيا، عبر نشر قوات عسكرية في السعودية ودوؿ خميجية أخرى.
 ناة العاشرة )عف العبرية، ترجمة المركز(الق

 28/4/0220(، 0529مركز دراسات وتحميل المعمومات الصحفية، العدد )

 
 بقدرة النووي اإلسرائيمي عمى حمايتيم من اإلبادة يؤمنون% من اإلسرائيميين  64 36

" صػػػباح اليػػػـو الخمػػػيس، أف  سػػػرائيمييف % مػػػف اإل34أظيػػػر اسػػػتطالع لمػػػرأي نشػػػرتو صػػػحيفة "إسػػػرائيؿ اليػػػـو
% 06يؤمنوف بأف السالح النووي اإلسرائيمي قادر عمػى منػع كارثػة جديػدة بحػؽ الجميػور اإلسػرائيمي، مقابػؿ 

 يعتقدوف عكس ذلؾ.
% مف المجرى عمييـ االستطالع، يعتقدوف أف 44وبيف االستطالع الذي أجرتو قناة الكنيست اإلسرائيمي أف 

 % خالفًا لذلؾ.02قيًا عمى إسرائيؿ، بينما يعتقؿ السالح النووي اإليراني يشكؿ تيديدًا حقي
% مػػػف اإلسػػػرائيمييف عػػػف اعتقػػػادىـ بأنػػػو لػػػف تحػػػدث كارثػػػة أخػػػرى عمػػػى اإلسػػػرائيمييف عمػػػى غػػػرار 32وأعػػػرب 

 % أف الخطر ما زاؿ قائمًا ضد اإلسرائيمييف.53المحرقة المزعومة "اليولوكوست"، بينما يرى 
محرقػػة الييػػود المزعومػػة إبػػاف الحػػرب  -ليػػـو ذكػػرى اليولوكوسػػت ومػػف الجػػدير بالػػذكر أف إسػػرائيمي تحيػػي ا

ماليػػيف مػػف أبنػػاء الجاليػػة الييػػودي فػػي  3العالميػػة الثانيػػة عمػػى يػػد النظػػاـ النػػازيف، والتػػي راح ضػػحيتيا قرابػػة 
 معسكرات اإلبادة النازية عمى حد وصؼ اإلسرائيمييف.

 29/4/0220عكا اون الين، 

دارة سجون االحتالل تصعد ىجماتيا القمعية بحق األسرىو  األسرى يواصمون اإلضراب 37  ا 
واصؿ األسرى الفمسطينيوف في سجوف دولة االحتالؿ اإلسرائيمي، معركة إضرابيـ : أحمد المصري-غزة

المفتوح عف الطعاـ لميـو الرابع عمى التوالي، وذلؾ احتجاًجا عمى ظروفيـ القاسية داخؿ السجوف، والضغط 
 بيـ العادلة واإلنسانية.اتجاه تحقيؽ مطال

وصعدت مف ناحيتيا ما تسمى مصالح إدارة السجوف ىجمتيا عمى األسرى، عبر سمسمة مف الخطوات التي 
رباؾ األسرى في مختمؼ السجوف، وصواًل إليقاؼ ىذه الخطوة التي يبني  حاولت فييا قمع اإلضراب، وا 

الطعاـ الثالثاء الماضي، لممطالبة بوقؼ  عمييا األسرى آماليـ. وأضرب األسرى في سجوف االحتالؿ عف
سياسة العزؿ االنفرادي، والتفتيش الميمي، ومنع األىالي مف زيارة أبنائيـ، واالعتقاؿ اإلداري، باإلضافة إلى 

 السماح باستئناؼ برامج التعميـ.
ف" صباح واقتحمت وحدة "المتسادا" اإلسرائيمية المتخصصة باقتحاـ السجوف، بمساندة مف وحدة "ناحشو 

في سجف عوفر، واشتبكت مع األسرى، وقامت بإطالؽ الغاز داخؿ غرفيـ بصورة مفاجئة  24أمس، قسـ 
 ومف دوف سابؽ إنذار.
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وذكرت تقارير صحافية نقاًل عف متحدث باسـ األسرى أف جنود وحدة "المتسادا" اقتحموا القسـ قرابة الساعة 
إلى المحاكـ، وطمبوا مف األسرى الموجوديف بالقسـ إخراج السابعة صباًحا مف يوـ أمس، بعد خروج األسرى 

ماكينة الغسالة الوحيدة في القسـ ليتـ مصادرتيا، فرفض األسرى ذلؾ، فقامت الوحدة باليجـو عمييـ 
وضربيـ بعّصي الكيرباء، ورشيـ بعمب الغاز والفمفؿ، فيما جرت اشتباكات حينيا مع األسرى. وأضافت: 

طفاء الكيرباء عف باقي األقساـ، وأ عمف االستنفار في كؿ السجف، وبدأ الشباب "قامت إدارة السجف بإ
بالتكبير واليتاؼ ضد ىذه السياسة القمعية التي تنتيجيا إدارة مصمحة السجوف ضد األسرى العّزؿ". 
 وتعرض عدد مف األسرى لمضرب باليراوات، بسبب وقوفيـ أماـ السجاف، وتـ نقميـ إلى العيادة الخارجية
لمسجف، وقامت إدارة السجف بإبالغ شاويش القسـ بتحضير حاجيات األسرى المصابيف، ألنو لف يتـ 

 إرجاعيـ إلى القسـ بؿ سيتـ ترحيميـ لسجف آخر.
  29/4/0220، فمسطين أون الين

 
 االحتالل عرض اإلفراج عن قادة األسرى مقابل وقف اإلضراب: المركز الفمسطيني لمدفاع عن األسرى 38

كشؼ المركز الفمسطيني لمدفاع عف األسرى، أف حالة مف التوتر الشديد واالرتباؾ عالي المستوى  :الضفة
بيف أوساط قيادة إدارة السجوف اإلسرائيمية، وذلؾ نتيجة تصميـ األسرى في سجوف االحتالؿ عمى االستمرار 

 في إضرابيـ المفتوح عف الطعاـ.
يني لمدفاع عف األسرى" أف إدارات السجوف شرعت منذ أوؿ وقاؿ إسماعيؿ الثوابتة مدير "المركز الفمسط

أسيًرا دفعة واحدة مف سجف إيشؿ إلى جية  42الثالثاء بعممية تنقالت كبيرة لألسرى  حيث نقمت أكثر مف 
أسيًرا مف سجف شطة إلى جية مجيولة أيًضا، إضافة إلى نقؿ  02مجيولة، بينما نقمت األربعاء أكثر مف 

ى مف سجف نفحة الصحراوي صباح الخميس، بعد أف قمعت كؿ ىؤالء ومارست بحقيـ أكثر مف عشرة أسر 
بعادىـ الضرب المبرح. وأوضح أف االحتالؿ قدـ بعض اإلغراءات إلى قادة الحركة األسيرة كاإلفراج عنيـ وا 

ة إلى قطاع غزة، ولكف األسرى رفضوا ذلؾ وصمموا عمى مواصمة اإلضراب المفتوح حتى نيؿ حقوقيـ كامم
وعدـ التنازؿ عف مطالبيـ التي كفمتيا ليـ كؿ المواثيؽ الدولية والقانوف الدولي اإلنساني واتفاقية جنيؼ 

 الرابعة.
ولفت الثوابتة النظر إلى أف سمطات االحتالؿ تمارس الضغط عمى األسرى لكسر إضرابيـ مف خالؿ قمع 

قاسية أصاًل، كما أنيا قامت بسحب كؿ األسرى ونقميـ مف سجف إلى سجف والتضييؽ عمييـ في حياتيـ ال
وشدد عمى  األجيزة الكيربائية مف كثير مف السجوف في إطار سياسة التضييؽ واإلمعاف في إىانة األسرى.

أف األسرى موحدوف في ىذه المعركة )معركة األمعاء الخاوية(، الفتًا إلى أف أعداًدا كبيرة مف األسرى 
 روا في اإلضراب حتى النصر أو الشيادة.أقسموا عمى القرآف الكريـ أف يستم

 02/4/0220، السبيل، عّمان
 

 ائد صالح: االحتالل يستدرج العرب لمتسميم بسيادتو عمى القدسالشيخ ر  39
يسعى مف  اإلسرائيمي، الشيخ رائد صالح "أف االحتالؿ األخضرداخؿ الخط  اإلسالميةأكد رئيس الحركة 

الى إحداث  األقصىوالعربية الى المسجد  اإلسالميةالدوؿ خالؿ زيارة بعض الشخصيات والعمماء مف 
،عمى حد قولو، ويحاوؿ أف األقصىمتاىات في سموكيات المسمميف، والعرب والفمسطينييف تجاه المسجد 

ـّ التسميـ بوجود احتالؿ  ، وبوجود إسرائيمييستدرج الجميع الى حالة خطيرة ىو الرابح الوحيد فييا، وىي اف يت
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وعربية  إسالميةومدينة القدس، واف يكوف واقع زيارات شخصيات  األقصىعمى المسجد  يميةإسرائسيادة 
وأكد صالح "اف المطموب اف تجتمع كؿ الضغوط  .اإلسرائيميةبيذه السيادة  إقرارىو  األقصىلممسجد 

وعندىا  األقصىعف القدس والمسجد  اإلسرائيميالمشروعة مف قبؿ المسمميف والعرب بيدؼ زواؿ االحتالؿ 
 العربية الفمسطينية المستقمة". اإلسالميةنرحب بزيارة المسمميف والعرب تحت السيادة 

مف  اإلسرائيميوقاؿ الشيخ صالح في تصريح صحافي اليـو الخميس:" ىناؾ قصد واضح مف قبؿ االحتالؿ 
سالميةزيارات شخصيات عربية   أصبحف وجوده الى المدينة المقدسة، وىو أف يغرس في عقمية الجميع أ وا 
 .أمرًا واقعًا ال جداؿ عميو

 29/4/0220، 48عرب 
 

 انتيك جميع المحارم وتعدى كل الخطوط بزيارتو لألقصى عكرمة صبري: مفتي مصرالشيخ  42
ىاجـ الشيخ عكرمة صبري، خطيب المسجد األقصى، الدكتور عمي جمعة، مفتي الديار المصرية  القدس:

المفتي انتيؾ جميع المحاـر وتعدى كؿ الخطوط بزيارتو لألقصى، بسبب زيارتو أمس لمقدس. وقاؿ: إف 
مشيرًا إلى أف المفتي كذب عمى الشعب المصري والمسمميف بكالمو أنو لـ يرم جنديا إسرائيميا داخؿ ساحة 

 األقصى وأف جنود الصياينة ىـ الذيف أمنوا المفتي أثناء زيارتو لألقصى.
مصري والمسمميف ألف الجنود اإلسرائيمييف كانوا في ساحة وأضاؼ صبري "أف المفتي ضمؿ الشعب ال

األقصى وينتيكوف حرماتو في كؿ األوقات، الفتا إلى أف شر البمية ما يضحؾ". وتساءؿ: "ماذا استفاد 
األقصى مف زيارة المفتي فالسمطات اإلسرائيمية تمنعني مف دخوؿ األقصى وأنو ال يمكف أف يدخؿ أي 

ا سمحت إسرائيؿ، حتى أعضاء السمطة الفمسطينية أنفسيـ ال يستطيعوف دخوؿ شخص إلى األقصى إال إذ
 ساحة المسجد األقصى إال بموافقة سمطات االحتالؿ".

 02/4/0220، الشرق، الدوحة
 
 
 

 عدنان: األسرى المرضى أصبحوا كتاًل لحمية يتم تحريكيا بواسطة رافعاتاألسير خضر  42
خضر عدناف، األسرى المرضى في مستشفى سجف "الرممة"  محمد بالص: وصؼ األسير المحرر -جنيف 

بػ "الكتؿ المحمية" التي تستخدـ إدارة السجف الرافعات لنقميـ مف مكاف إلى آخر وىـ عاجزوف عف مجرد 
وكاف عدناف، يتحدث، الميمة قبؿ الماضية، خالؿ ميرجاف احتفالي نظمتو حركة الجياد  تحريؾ أطرافيـ.

نية واإلسالمية في بمدة عرابة جنوب جنيف، لمناسبة إطالؽ سراحو مف سجوف اإلسالمي، والقوى الوط
االحتالؿ، وبكى األسير المحرر، وىو يتحدث عف واقع األسرى المرضى في مستشفى سجف "الرممة"، حيث 
قاؿ، إف عددا مف ىؤالء األسرى، أصبحوا مجرد كتؿ لحمية ال حوؿ ليا وال قوة، ويتـ تحريكيا بواسطة 

 خاصة تستخدميا اإلدارة، فيما يعيش باقي األسرى المرضى، واقعا مريرا. رافعات
 02/4/0220، األيام، رام اهلل

 
 سجون من صافحواب: أىممونا بسالميم واستثنتنا سمطتيم وتخمت عنا معارضتيم فأبقونا 48أسرى  40
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إضاءة شعمة الحرية في  قاـ العديد مف ذوي أسرى الداخؿ الفمسطيني خالؿ برنامج الناصرة ػ زىير أندراوس:
بيت األسير كريـ يونس في وادي عارة، داخؿ ما ي طمؽ عميو بالخط األخضر، الذي نظمتو الحركة الوطنية 
األسيرة في الداخؿ الفمسطيني مساء أمس بتوزيع منشوٍر أكدوا عمى أنو بمثابة رسالة مف األسرى الذيف 

ـ ينقموف مف خاللو صوت األسرى مف سجوف يقبعوف في غياىب سجوف االحتالؿ اإلسرائيمي، وأني
. وجاء 45االحتالؿ، اتيموا فيو السمطة الفمسطينية بالتخاذؿ مع أسرى الداخؿ الفمسطيني، أي مف أراضي الػ

في المنشور الذي و زع بمئات النسخ عمى الحضور: أىممونا بسالميـ، واستثنتنا سمطتيـ، وتخمت عنا 
فحوا... السمطة الفمسطينية وفصائميا المعارضة خذلوا نضاؿ أسرى الػ معارضتيـ، فأبقونا في سجوف مف صا

عاًما  02أسيرا فمسطينًيا مف الداخؿ مضى أقؿ أسير منيـ  24. عالوة عمى ذلؾ، ضـ المنشور صورا لػ45
 مف المعاناة داخؿ سجوف االحتالؿ، كما جاء في المنشور.

 02/4/0220، القدس العربي، لندن
 

 ضى في مستشفى الرممة: الموت يحمق فوق رؤوسناممثل األسرى المر  43
وجو األسير إسماعيؿ ردايدة ممثؿ األسرى المرضى في مستشفى سجف الرممة نداء استغاثة إلنقاذ : راـ اهلل

حياة األسرى المرضى الذيف يموتوف ببطء مؤكدا اف أوضاعيـ الصحية صعبة لمغاية ولـ تعد تحتمؿ وىـ 
 وال يستطيعوف الحركة خاصة لممعاقيف والمشموليف. شبو أحياء ال يتمقوف العالج

جاء ىذا النداء عبر محامي وزارة األسرى فادي عبيدات الذي زار عددا مف األسرى المرضى في مستشفى 
أسيرا مريضا أوضاعيـ الصحية خطيرة لمغاية ال يعيشوف إال عمى  24الرممة، حيث أوضح ردايدة أف 

غمؽ شبيو بالعزؿ وال تتوفر فيو أية مقومات صحية وال حتى أسّرة المسكنات ويقبعوف في قسـ ضيؽ وم
وأوضح أف إدارة المستشفى تماطؿ في تمبية مطالب المرضى في تحسيف شروط حياتيـ الصحية في  كافية.

ظؿ أف عددًا منيـ أغمقت ممفاتو الطبية وال يعيش إال عمى المسكنات ويعيشوف أوضاع نفسية ضاغطة 
أسرى مقعديف ومشموليف، وحالتيـ صعبة لمغاية وكأف الموت  5يف األسرى المرضى وقاؿ اف مف ب جدا.

 يحمؽ فوؽ رؤوسيـ.
 02/4/0220، الحياة الجديدة، رام اهلل

 
 حركة فتحلاألسرى ينتمون من  %52: الحممة الشعبية إلطالق سراح مروان البرغوثي 44

الؽ سراح مرواف البرغوثي، أف إجمالي عدد كشفت إحصائية نشرتيا الحممة الشعبية إلط: وكاالت–راـ اهلل 
مف  433أسيرًا مف الضفة الغربية، و 5652فمسطينييف، بينيـ  4322األسرى في سجوف االحتالؿ يبمغ 

مف أسرى الدوريات  50، و2645أسيرا مف داخؿ حدود فمسطيف المحتمة عاـ  260غزة، إضافة إلى 
 52عامًا، بينيـ  25أطفاؿ دوف سف الػ 025أسيرات، و 3د(. ووفقًا لإلحصائية نفسيا فيناؾ أيضًا )الحدو 

 عامًا. 23طفاًل دوف سف 
أسيرًا، مف  0564وفقًا لالنتماء السياسي، فقد بمغ عدد أسرى فصائؿ منظمة التحرير الفمسطينية مجتمعة 

حرير فمسطيف، بينما بمغ عدد معتقمي حركتي مف الجبية الشعبية لت 036مف حركة فتح، و 0253بينيـ 
مف حركة حماس. وبذلؾ تبمغ نسبة أسرى حركة فتح  2243، مف بينيـ 2355حماس والجياد اإلسالمي 

 % مف مجمؿ عدد األسرى المنتميف لفصائؿ سياسية فمسطينية.32نحو 
 02/4/0220، االتحاد، أبو ظبي
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 اإلداريقال محاضرا رىن االعت 42مؤسسة التضامن الدولي:  45

احمد البيتاوي الباحث في مؤسسة التضامف الدولي أف سمطات االحتالؿ سممت  : أوضحتوفيؽ عبد الفتاح
 أمسذوقاف مساء  غساف األسير جامعي في كمية التربية في جامعة النجاح الوطنية بنابمسالمحاضر ال

وأضاؼ أف  مرة الثالثة عمى التوالي.قراًرا بتجديد اعتقالو اإلداري لخمسة شيور جديدة وذلؾ لم األربعاء
( محاضرا جامعيا وأكاديميا غالبيتيـ رىف االعتقاؿ 42سمطات االحتالؿ تعتقؿ في سجونيا أكثر مف )

 اإلداري.
 29/4/0220، 48عرب 

 
 الضفة وغزة تضامنا مع األسرىبنظم اعتصامات ي األحمر الفمسطيني"اليالل " 46

ألحمر الفمسطيني امس اعتصامات تضامنية مع األسرى المضربيف نظمت جمعية اليالؿ ا: غزة –راـ اهلل 
عف الطعاـ، وعمقت الدواـ في فروعيا وشعبيا ومقراتيا بالضفة بما فييا القدس الشرقية وقطاع غزة 

وفي ىذا اإلطار، اعتصـ العشرات مف موظفي ومتطوعي الجمعية، تقدميـ رئيسيا د. يونس  والشتات.
ة العاـ في مدينة البيرة، ورفعوا شعارات داعمة لمطالب األسرى العادلة، ومطالبًة الخطيب، أماـ مقر الجمعي

 المؤسسات الدولية بالتدخؿ النصافيـ.
وفي غزة عمقت الجمعية امس العمؿ مف الثانية عشرة حتى الواحدة ظيرا ، وقامت باالعتصاـ أماـ كافة 

 ضامنيا التاـ مع المطالب العادلة لألسرى.فروعيا ومراكزىا في القطاع، وذلؾ في إطار تعبيرىا عف ت
 02/4/0220، الحياة الجديدة، رام اهلل

 
 يناير 05 آالف فمسطيني من غزة يحصمون عمى الجنسية المصرية بعد ثورة سبعة 47

آالؼ وذلؾ فى الفترة  4بمغ عدد الفمسطينيف مف قطاع غزة الحاصميف عمى الجنسية المصرية نحو : أ ش أ
وقد  ألؼ. 53يناير وحتى اآلف، فيما بمغ عدد المتقدميف لمحصوؿ عمى الجنسية نحو  03التى تمت ثورة 

أشيرت وزارة الداخمية فى حكومة غزة مؤخرا أوؿ تجمع لمفمسطينيف الحاصميف عمى الجنسية المصرية تحت 
 اسـ " تجمع أبناء األميات المصريات".

طينى حصؿ عمى الجنسية المصرية ومف تقدـ وقاؿ رئيس التجمع سيد أبو شمالة إف التجمع يضـ كؿ فمس
 آالؼ فمسطيني. 4لمحصوؿ عمييا، مشيرا إلى أف اإلحصاء حوؿ عدد مف تـ منحيـ الجنسية المصرية بمغ 

وأضاؼ أبو شمالة أف الجنسية المصرية تساعد الفمسطينى عمى استكماؿ التعميـ بمصر بخالؼ تسييؿ 
 طينى غالبا ما يواجو المتاعب في المطارات.حركة المرور والتنقؿ، منبيا إلى أف الفمس

وعف تأثير ذلؾ عمى القضية الفمسطينة خاصة وأف ىناؾ المئات ممف حصموا عمى جنسيات أجنبية أخرى، 
قاؿ أبو شمالة "إف الفمسطينى مرتبط بوطنو وال يمكف أف يتنازؿ عنو، الفتا إلى أنو وقت العدواف اإلسرائيمى 

ى الجنسية محضر لمقطاع العشرات مف الفمسطينييف ممف حصموا ع 0225عمى قطاع غزة أواخر عاـ 
 المصرية لمساندة أىميـ وىناؾ مف استشيد منيـ.

إلى عدـ تجنيس الفمسطينييف ومنحيـ فقط وثائؽ سفر موحدة  2633وحوؿ دعوة الجامعة العربية عاـ 
يدة مف الفمسطينيف فى الخارج حفاظا عمى اليوية الفمسطينية، قاؿ "إف العالـ تطور وىناؾ جاليات عد
 ومنحيـ الجنسيات األخرى لف ينسييـ قضيتيـ التى ىى قضية كؿ عربي".
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 29/4/0220، األىرام، القاىرة
 

 عرس جماعي ألبناء الشيداء في غزة  48
عمى أصوات صييؿ الخيؿ العربية، واألغاني التراثية الشعبية الفمسطينية، : محمد أبو شحمة -غزة

عريًسا  32الجماعي "أفراح الوفاء لدماء الشيداء"، شوارع مدينة غزة مصطحًبا ح موكب الفر والمزامير، جاب 
 مف أبناء الشيداء وكبار السف الذيف يعانوف أوضاعًا مادية واجتماعية صعبة. 

ويعقد الحفؿ الجماعي بينما يخوص أكثر مف أربعة آالؼ أسير فمسطيني إضرابًا مفتوحًا عف الطعاـ، 
ى سياسة ما تسمى بػ"إدارة السجوف" بحقيـ، وىو ما أكد عميو وزير الشؤوف االجتماعية أحمد احتجاجًا عم

الكرد في كممتو نيابة عف رئيس الحكومة الفمسطينية بغزة إسماعيؿ ىنية بأف "الفرحة الكبيرة لمشعب 
 الفمسطيني تكتمؿ بتحرير كافة األسرى مف السجوف اإلسرائيمية". 

سالة مف أفراح الوفاء بأننا سنفرح بأبنائيـ وبيـ عند خروجيـ مف األسر، وسيأتي وقاؿ::"نوجو لألسرى ر 
 اليـو التي سيكونوف بو بيننا كما فرحنا في صفقة وفاء األحرار". 

مف جانبو، أكد مدير عاـ مجمس إدارة جمعية تيسير الزواج أدىـ العجموني أف الجمعية "تحاوؿ مساعدة 
 باء الزواج المكمفة، وتقديـ كؿ ما باستطاعتيا مف أجؿ إكماؿ أفراحيـ". الشباب الفمسطيني في تحمؿ أع

( شاًبا 35بتزويج ) 0225وأوضح، أف الجمعية قدمت ألبناء غزة عدة مشاريع زوجية، حيث احتفمت عاـ 
( مف جرحى الحرب 43، وتزويج )0226( مكفوؼ عاـ 55مف جرحى انتفاضة األقصى، وتزويج )

 مف ذوي البتر واإلعاقة. اإلسرائيمية عمى غزة 
 29/4/0220، فمسطين أون الين

 
 إصابة عشرات الفمسطينيين باالختناق في مواجيات مع االحتاللالضفة:  49

أصيب عشرات الفمسطينييف بحاالت اختناؽ أمس نتيجة اندالع مواجيات مع قوات : وكاالت–راـ اهلل 
مواجيات بيف شباف فمسطينييف وقوات الجيش اندلعت أمس حيث االحتالؿ في عدد مف القرى الفمسطينية، 

اإلسرائيمي في بمدة بيت آمر شماؿ مدينة الخميؿ. وأطمقت قوات الجيش اإلسرائيمي قنابؿ الغاز عمى 
الفمسطينييف وطمبة المدارس الذيف ردوا بإلقاء الحجارة. وأصيب عشرات الفمسطينييف بحاالت اختناؽ إثر 

يف والجيش اإلسرائيمي في بمدة يعبد جنوب جنيف. وذكرت مصادر اندالع مواجيات بيف شباب فمسطيني
 فمسطينية أف عدة دوريات عسكرية محمولة توغمت أمس في محيط المدارس ما أدى الندالع المواجيات.

وبينما داىمت قوات الجيش اإلسرائيمي بمدة يطا في الخميؿ واستخدمت الكالب البوليسية في تفتيش عدد مف 
داىمت قوات االحتالؿ مدينة جنيف شماؿ الضفة الغربية أمس وأطمقت واباًل مف قنابؿ الغاز المنازؿ ىناؾ، 

المسيؿ لمدموع باتجاه مدارس البمدة ومنازؿ المواطنيف الواقعة في المنطقة الغربية مف البمدة، مما أدى 
أف قوات الجيش  إلصابة طمبة المدارس وأىالي البمدة بحاالت اختناؽ. كما ذكرت مصادر فمسطينية أمس

اإلسرائيمي اعتقمت الطالبة إسالـ حسف بشيتي بعد تفتيش منزليا في بمدة بيت أوال غرب الخميؿ. كما 
، و 4اعتقمت  فمسطينييف مف مدف  3شباب مف بمدة بيت آمر شماؿ مدينة الخميؿ، وشابًا آخر جنوب طولكـر

 مختمفة بالضفة الغربية.
 02/4/0220، االتحاد، أبو ظبي
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 لون يقتمون أسيرًا محررًا بكفر قاسممجيو  52
أقدـ مجيولوف، الميمة قبؿ الماضية عمى قتؿ مواطف فمسطيني بإطالؽ النار عميو، ألسباب غير معروفة، 

، مع العمـ أف القتيؿ ىو أسير محرر منذ عدة 2645وذلؾ في بمدة كفر قاسـ وسط فمسطيف المحتمة عاـ 
عاًما( مف بمدة  32ت صحفية: "إف القتيؿ ىو عادؿ عيسى )سنوات. وقالت مصادر فمسطينية في تصريحا

 كفر قاسـ، وىو أسير محرر، وباشرت الشرطة اإلسرائيمية التحقيؽ في الحادث. 
وأعمنت بمدية كفر قاسـ عف إضراب شامؿ أمس، بعد وفاة األسير المحرر عيسى، وىو متزوج وأب لولديف، 

ية مف الجامعة المفتوحة خالؿ فترة اعتقالو، والتي قضى وحصؿ عمى شيادة الماجستير في العموـ السياس
منيا أربع عشرة سنة مف حياتو، وعمؿ موظًفا في قسـ المعارؼ في بمدية كفر قاسـ منذ خروجو مف السجف 

 قبؿ عشرة أعواـ. 
 29/4/0220، فمسطين أون الين

 
 ةبالضف الشمسية وطاقة الرياح طاقةلممحطات  ثالثةالحتالل يعتزم إزالة ا 52

محطات لمطاقة الشمسية وطاقة الرياح بالضفة  5تعتـز إسرائيؿ إزالة  :وكاالت -عالء المشيراوي :راـ اهلل
الغربية، شاركت ألمانيا في تمويميا. وذكرت الحكومة األلمانية أمس خالؿ ردىا عمى طمب اإلحاطة المقدـ 

سرائيمية أصدرت بالفعؿ قرارات إزالة أف السمطات اإل” بوندستاج“في البرلماف األلماني ” اليسار“مف حزب 
 لتمؾ المحطات، مف منطقة خربة أـ سدرة الواقعة قرب الجدار الفاصؿ في جنوب الخميؿ.

 02/4/0220، االتحاد، أبو ظبي
 

 مشروع تطوير أراضي القدس  انبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ينفذو  العمل الزراعي 50
( مشروع تطوير UNDPعي ومؤسسة برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي )راـ اهلل: نفذ اتحاد لجاف العمؿ الزرا

أراضي القدس في قريتي بيت سوريؾ والجديرة بتمويؿ مف البنؾ اإلسالمي لمتنمية وبالتعاوف مع وزارة 
 الزراعة.

وأشار اتحاد لجاف العمؿ الزراعي في بياف صحافي، أمس، أف المشروع استيدؼ استصالح أراض وتأىيؿ 
ًً في قرية بيت  220دونمًا في قرية الجديرة و 56ؽ وتأىيؿ طرؽ زراعية، حيث تـ استصالح آبار وش دونمام

 مزارعًا وسيؿ عمييـ الوصوؿ ألراضييـ. 232سوريؾ، منوىًا الى أف الطريؽ الزراعي في بيت سوريؾ خدـ 
 02/4/0220، األيام، رام اهلل

 
 "ةمذكرات نزيو أبو نضال: من أوراق ثورة مغدور كتاب " 53

الصادر عف دار قدمس، « مذكرات نزيو أبو نضاؿ: مف أوراؽ ثورة مغدورة»يضيء كتاب : زياد منى
، مف خالؿ ما يرويو أبو نضاؿ عف دخولو الحركة «فتح»إلكترونيًا، عمى فترة ذىبية في تاريخ حركة 

 ومسيرتو فييا، واألحداث التي رافقت ذلؾ وعاصرىا. 
 02/4/0220، االخبار، بيروت

 
 زيارة األقصى تحت االحتالل حرام: جبية العمل اإلسالميبالشريعة  لعمماءجنة المركزية الم 54
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المجنػة المركزيػة لعممػاء الشػريعة ضػمف حػزب جبيػة ، أف عّمػاف، مػف 02/4/0220، الخميج، الشـارقةذكرت 
مجابيػػة ، فيمػػا اسػػتنكر لجنػػة ”حػػراـ“العمػػؿ اإلسػػالمي فػػي األردف رأت زيػػارة األقصػػى تحػػت وطػػأة االحػػتالؿ 

إف ىػذه الزيػارة “وقاؿ بيػاف صػادر عػنيـ، أمػس،  التطبيع القياـ بذلؾ ودعت إلى وقؼ رحالت مف ىذا النوع.
تعني أف مف يريد الذىاب إلػى فمسػطيف وحتػى القػدس والمسػجد األقصػى والصػالة فيػو ممػـز بتقػديـ طمػب إلػى 

التفضػػؿ عميػػو واإلذف بالػػذىاب إلػػى مػػا  السػػفارة الييوديػػة فػػي عّمػػاف أو القػػاىرة ممتمسػػًا مػػف الغاصػػبيف لػػألرض
 ”.يّدعونيا أرضيـ

وفؽ وثيقة محفوظة لدى العدو ويعد تنازاًل عف السيادة ” إسرائيمية“واعتبروا أف ىذا يمثؿ اعترافًا بأف فمسطيف 
خيانػػة هلل ورسػػولو ولجماعػػة “اإلسػػالمية عمػػى فمسػػطيف وظممػػًا وخػػذالنًا ألىميػػا خاصػػة وعمػػوـ المسػػمميف وفيػػو 

 ”.تطبيعًا مرفوضًا مع العدو الصييوني“ووجدوا في ذلؾ ”. نيفالمؤم
واسػتنكر المراقػػب العػػاـ لجماعػة اإلخػػواف المسػػمميف فػػي األردف ىمػاـ سػػعيد قيػػاـ مفتػي الػػديار المصػػرية بزيػػارة 

 وأكد أنيا غير جائزة شرعًا.” تحت حراب االحتالؿ“األقصى 

ــاة، لنــدن وأضػػافت  تطبيػػع مػػع »امػػس فػػي بيػػاف اف زيػػارة القػػدس الوا قػػعممػػاء شػػريعة ، أف 02/4/0220الحي
قػػرار  العػػدو الييػػودي، واتفػػؽ عممػػاء األمػػة عمػػى حرمتػػو ألنػػو يعنػػي إزالػػة السػػيادة االسػػالمية عمػػى فمسػػطيف وا 

المطمػػوب مػػف كػػؿ »واكػػدت اف «. بالسػػيادة الييوديػػة عمييػػا والتعامػػؿ مػػع الغػػزاة الغاصػػبيف عمػػى انيػػا ارضػػيـ
بػػػؽ الحكػػػـ الشػػػرعي ازاء ىػػػذا العػػػدو المعتػػػدي، وىػػػو حشػػػد األمػػػة اإلسػػػالمية مسػػػمـ، خصوصػػػا العػػػالاـ، اف يط

 «.وحفزىا لقتاؿ ىؤالء الييود، ال مسالمتيـ والرضا بعدوانيـ
 

 "االقصى"لـ مصرستنكر زيارة مفتي ي في األردن المسمميناالخوان  مراقب جماعة 55
عمػي »د، قياـ مفتي الػديار المصػرية استنكر مراقب عاـ جماعة االخواف المسمميف الدكتور ىماـ سعي: عماف
 بزيارة األقصى تحت حراب االحتالؿ.« جمعة

، «االختػػػراؽ الصػػػييوني التطبيعػػػي الخطيػػػر«ودعػػػا الييئػػػات العمميػػػة االسػػػالمية الػػػى التصػػػدي لمػػػا وصػػػفو بػػػػ
، مشػػيرا إلػػى أف آخػػر مػػا كنػػا نتوقعػػو أف ينزلػػؽ بعػػض العممػػاء إلػػى «مطػػالبتيـ بالتوبػػة«ومحاسػػبة مرتكبيػػو و

 لتطبيع تحت حجج واىية.ا
تكريسػػًا لشػػرعية االحػػتالؿ وتصػػب »وشػدد سػػعيد عمػػى أف زيػػارة االقصػػى غيػػر جػػائزة شػػرعًا اآلف، اذ انيػػا تعػػد 

وتسػاءؿ، لمػاذا يمنػع ابنػاء فمسػطيف فػي الضػفة الغربيػة وقطػاع غػزة مػف زيػارة االقصػى ويرحػب  «.في خدمتو
كيػػد مفتػػي مصػػر بأنػػو دخػػؿ دوف خػػتـ جػػوازه بتأشػػيرة بالقػػادميف مػػف خػػارج فمسػػطيف، معبػػرًا عػػف اسػػتيجانو لتأ

 صييونية.
واعرب سعيد عف خشيتو مف أف تكوف مثؿ ىذه الزيارات بوابة لمزيد مف التطبيع، مشيرًا إلػى أف المؤمػؿ مػف 

 العمماء تجييش أبناء االمة لتحرير االقصى وليس لالستسالـ لواقع احتاللو.
 02/4/0220، الدستور، عّمان

 
  استيداف سوريا لتصفية القضية الفمسطينية سعد:اسامة  56

« القيادة العامػة -الجبية الشعبية »أسامة سعد، بعد لقائو وفدًا مف « التنظيـ الشعبي الناصري»اعتبر رئيس 
األميػركييف واألوروبيػيف يسػعوف لتصػفية القضػية الفمسػطينية، مسػتخدميف بعػض »برئاسة أبو عماد رامػز، اف 
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اسػػتيداؼ سػػوريا والمقاومػػة ىػػو تصػػفية »، الفتػػًا إلػػى أف «صػػة كػػأداة لتحقيػػؽ مسػػعاىـاألنظمػػة العربيػػة الرخي
 «.اليوية الفمسطينية

 02/4/0220، السفير، بيروت
 

 يستنكر زيارة مفتي مصر لـ"األقصى"اسماعيل سكرية  بالبرلمان المبناني النائب السابق 57
المعيبػة التػي قػاـ بيػا مفتػي مصػر الشػيخ  الزيػارة»استنكر النائب السابؽ اسماعيؿ سكرية فػي تصػريح أمػس، 

أف ىػػػذه الزيػػػارة المسػػػتوحاة مػػػف زيػػػارة أنػػػور »، معتبػػػرًا «عمػػػي جمعػػػة، لمقػػػدس المدنسػػػة بػػػاالحتالؿ الصػػػييوني
اإلسػرائيمية والحفػر « تيويد القدس»، تعطي مباركة موقع المفتي الديني لسياسة 2644السادات الخيانية عاـ 

نشػػاء ىيكػػؿ سػػميماف مكانػػوالمسػػتمر تحػػت المسػػجد األقصػػى، ت اف صػػالة المفتػػي »، مؤكػػدًا «مييػػدًا ليدمػػو وا 
 «.والمغتصبة، ىي غير مقبولة ورحـ اهلل البابا شنودة؟« الرىينة»جمعة في القدس 

 02/4/0220، السفير، بيروت
 

 اعتصام مناسبة يوم االسير الفمسطيني :بيروت 58
ظمػػات الديمقراطيػػة الفمسػػطينية اعتصػػاما جماىيريػػا نظمػػت الجبيػػة الديمقراطيػػة لتحريػػر فمسػػطيف والمن: بيػػروت

 اماـ مقر المجنة الدولية لمصميب االحمر في بيروت لمناسبة يـو األسير الفمسطيني.
وتحدث في االعتصاـ االسير المحرر انور ياسيف الذي اعتبر اف قضية االسرى تستحؽ مف جميع التيػارات 

ا الػػى االقتػػداء بتجربػػة االسػػرى فػػي الوحػػدة والصػػمود والعمػػؿ السياسػػية ايالءىػػا االىتمػػاـ الػػذي تسػػتحؽ، داعيػػ
 المشترؾ التي افشمت جميع مشاريع االحتالؿ ومخططاتو باخضاع االسرى.

كمػػػا تحػػػدث رئػػػيس الجمعيػػػة المبنانيػػػة لالسػػػرى والمحػػػرريف عطػػػااهلل حمػػػود الػػػذي اعتبػػػر اف االسػػػرى يتقػػػدموف 
 صفوؼ المواجية مع اسرائيؿ وواجب االمة.

س قػػبالف باسػػـ الييئػػة الوطنيػػة لالسػػرى مؤكػػدا اف قضػػية االسػػرى فػػي السػػجوف االسػػرائيمية ىػػي وتحػػدث عبػػا
 قضية االنسانية.

كما تحدث يحيى المعمـ باسـ المجنة الوطنية لمدفاع عف االسػرى فػدعا الػى اوسػع حممػة تضػامف مػع االسػرى 
 . في السجوف االسرائيمية

ضػػػو قيػػػادة لبنػػػاف ومسػػػؤوليا فػػػي بيػػػروت الػػػذي اعتبػػػر اف وألقػػػى كممػػػة الجبيػػػة الديمقراطيػػػة احمػػػد مصػػػطفى ع
الوحػػػدة الوطنيػػػة ىػػػي أولػػػى المقػػػدمات لإلفػػػراج عػػػف األسػػػرى جميعػػػًا دوف قيػػػد، وىػػػي كفيمػػػة بوقػػػؼ األالعيػػػب 

 السياسية األمنية الصييونية، ووقؼ سياسة التالعب عمى وتر االنقساـ.
 02/4/0220، الحياة الجديدة، رام اهلل

 
 وجمعة يؤكد أنيا مّنة من اهلل.. و"األقصى" يجدد رفضو زيارة القدس اإلسالميةمجمع البحوث مصر:  59

 ،أحمد الطيب .عقد مجمع البحوث اإلسالمية جمسو طارئة بمشيخة األزىر أمس برئاسة د مروة البشير:
مفتي  ،عمي جمعة .ود، محمد عبد الفضيؿ القوصي. د المصري وبحضور وزير األوقاؼ ،شيخ األزىر

 ،بشيادتو أماـ أعضاء المجمع لإلدالءمشيخة األزىر  إلىوتوجو  القاىرة ظير أمس. إلىي عاد الذ مصر،
 إيضاحات المفتي والمالبسات ليذه الزيارة. ىاستمع المجمع إلو  ،وتوضيح مالبسات الزيارة
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وأعمف المجمع أف  األقصى،ساعات متواصمة زيارة المفتي لممسجد  5ى مد ىالمجمع عم أعضاءوناقش 
وأكد  وىما تحت االحتالؿ اإلسرائيمي. األقصى،جد سزىر الشريؼ يؤكد موقفو الرافض لزيارة القدس والماأل

وىما  األقصىالقدس والمسجد  إلىأف األزىر الشريؼ استمر عمي دعمو لقراره السابؽ بعدـ جواز السفر 
ات مف المحتؿ تأشير ى وذلؾ لما يترتب عميو مف ضرورة الحصوؿ عم اإلسرائيمي،تحت االحتالؿ 

 .التطبيعمف  ويعد نوعاً  اإلسرائيمي،
بمشيخة األزىر أوضح خاللو أف الزيارة تمت بدعوة مف مؤسسة  صحفياً  جمعة مؤتمراً  المفتيمف جانبو عقد 
ف الحراسة المرافقة أو  ،ولـ يطمب منو شيئاً  إسرائيمي،نو لـ يختـ جواز سفره بخاتـ أو  األردف،آؿ البيت وممؾ 

 ىنو أدأو  ،منة وفضؿ مف اهلل األقصىف الصالة في إوقاؿ جمعة  إسرائيمية،نية ولـ تكف لو كانت أرد
وأكد جمعة أف  .األقصىثواب الصالة في  ىصالتي الظير والعصر ولـ يقصر في الصالة ليحصؿ عم

 وال ،بؿ شخصية ،ف ىذه الزيارة ليست رسميةأو  "إسرائيؿ"،تحت عمـ  أو ،الزيارة ليست تحت عمـ التطبيع
ف الدعوة كانت مفاجئة أ إلى مشيراً  اإلفتاء،دار  ىأو حت ،أو مشيخة األزىر ،تمثؿ مجمع البحوث اإلسالمية

المقدسييف الذيف يستغيثوف  ىالزيارة كاف ليا معاف كثيرة استمعنا فييا إل إفوقاؿ  يرفضيا. أفلو لـ يستطيع 
بعد أف تتحرر مف االحتالؿ  األقصىي المسجد وانو يدعو اهلل أف يمف عمينا بالصالة ف ،بنا لحماية القدس

نما موجود خارجو باإلضافة لتواجد  ى،وأوضح جمعة أنو ال يوجد عمـ إسرائيمي داخؿ األقص اإلسرائيمي. وا 
 ،وأال ننساىا ،مع القضية أف نقؼ جميعاً  المقدسييف مطالباً  إلىووجو رسالة  ،طفيؼ لمجيش اإلسرائيمي

نقاذمف اجميا  نعمؿ شيئاً  أفمينا ويجب ع ،فالقدس عزيزة عمينا  مادياً  أىمياىذه البالد والوقوؼ مع  وا 
 .ومعنوياً 

 ،كؿ حالة ليا ما فييا إفقاؿ  ،خضر لممصرييف لزيارة القدسأ وردا عمي سؤاؿ حوؿ اعتبار الزيارة ضوءاً 
ف النادر ال يقاس عميو  ىلإ مشيراً  ،ممكا ليـ جعميـ يعتبرونيا لإلسرائيمييفف عدـ ذىابنا القدس وتركيا ا  و  ،وا 

سؤاؿ حوؿ  ىعم ورداً  يخوف أو يتيـ بعضنا بعضا. أفوجود خالؼ فقيي في اآلراء اختمفت وانو ال يجوز 
قيامو بالزيارة دوف توافؽ بيف المسمميف والمسيحييف ووجود قرار مسيحي بعد الزيارة قاؿ جمعة أنو ال يستطيع 

وىؿ جاءت  األقصى،ؤاؿ حوؿ دعوة أبو مازف المسمميف لزيارة س ىعم وقاؿ رداً  أف يرفض ىذه الدعوة. أبداً 
مازف فقط ىو الذي وجو ىذه الدعوة ولكف األردف وأمير  أبوالزيارة استجابة لتمؾ الدعوة قاؿ جمعة: انو ليس 

 نمتـز في ىذا بالسياؽ المصري. أفقطر ولكف يجب عمينا 
 02/4/0220األىرام، القاىرة، 

 
 لمقدسجمعة عمميا المسبق بزيارة المفتي  تنفيالخارجية المصرية  62

الوزارة نفت " إفرفضت وزارة الخارجية المصرية التعميؽ عمى زيارة المفتي لمقدس. وقاؿ مصدر دبموماسي 
عدـ اإلعداد ليا مف قبؿ سفراء مصر لدى إسرائيؿ أو "، مشددًا عمى "عمميا المسبؽ بزيارة المفتي لمقدس

 ."... وأنيـ عمموا بيا عف طريؽ وسائؿ اإلعالـالسمطة الفمسطينية أو األردف
 02/4/0220السفير، بيروت، 

 
 جمعة لمقدس تستنكر زيارة المفتي إسالميةلجان وتجمعات  62

الدوحة: استنكر بياف صادر عف عدد مف المجاف والييئات اإلسالمية زيارة مفتي مصر عمي جمعة لمقدس 
قدس وفمسطيف باالتحاد العالمي لعمماء المسمميف أف الزيارة المحتمة. وجاء في البياف الذي أصدرتو لجنة ال
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مخالفة لكؿ المجامع التي حرمت مثؿ ىذا العمؿ، وقاؿ إف الطريؽ إلى فمسطيف مف بوابة الجياد المقدس، 
 كما يرى مفتي القدس وعمماؤه ومف ورائيـ عمماء األمة والدعاة المخمصوف. 

لمقاومة تيويد القدس ورابطة عمماء أىؿ السنة ولجنة القدس ووقع عمى البياف كؿ مف الحممة الشعبية 
 وفمسطيف باالتحاد العالمي لعمماء المسمميف ولجنة القدس باتحاد األطباء العرب وحركة أمناء األقصى. 

 02/4/0220الشرق، الدوحة، 
 

 زيارة تحت االحتالل حرام شرعًا ال لمقدس ويؤكد أن مفتي مصرزيارة القرضاوي ينتقد  60
رئيس االتحاد العالمي لمعمماء المسمميف، إف السفر أو  ،يوسؼ القرضاوي .دوحة: قاؿ فضيمة الشيخ دال

، حتى ولو كاف ذلؾ بقصد زيارة حراـ شرعاً  ،لغير أبناء فمسطيف ،السياحة إلى دولة العدو الصييوني
بالفتوى التي  ، مذكراً عمي جمعة لمقدس .زيارة مفتي مصر، د ،في بياف ،المسجد األقصى. وانتقد القرضاوي

أصدرىا فضيمتو ونشرىا في كتابو "فتاوى معاصرة"، وأضاؼ القرضاوي "ما كنت أحب أف يخرج الشيخ عمي 
جمعة بشخصو كعالـ مف عمماء المسمميف، وال بصفتو مفتيًا لمديار المصرية، أكبر بمد عربي، عف ىذا 

 مية في عصرنا ىذا". الرأي، الذي يكاد يكوف إجماعًا بيف عمماء األمة اإلسال
وأشار القرضاوي في بيانو إلى أف "قضية تحريـ زيارة القدس، وىي تحت االحتالؿ الصييوني، محؿ اتفاؽ 

". وتساءؿ القرضاوي، "كيؼ نفيـ سر المحاوالت الحثيثة مف أكثر مف جية، ...وطني، إسالمي مسيحي
المسجد األقصى، في الوقت الذي تمنع إسرائيؿ  عمى جعؿ المسمميف في العالـ، السيَّما العربي منو، يزوروف

( مف زيارتو، وكثيرًا ما تغمؽ أبواب المسجد أماـ الفمسطينييف مف 45الشيخ رائد صالح، وىو مف فمسطينيي )
خارج القدس، أو مف ىـ دوف سف األربعيف، تصدىـ عف الصالة فيو بحجج شتى؟". وأكد القرضاوي أف 

 ة في االعتبارات التي ساقيا، أو سيقت لمدفاع عف موقفو، التوفيؽ قد خاف الشيخ عمي جمع
 

"ال أرى إال أف التوفيؽ قد خانو، ويغفر اهلل لنا ولو، ما كاف أغناه وأغنى المسمميف عف ىذه  :وتابع قائالً 
 الزيارة".

 02/4/0220الشرق، الدوحة، 
 

 يوني نوع من التطبيعلقدس وىي تحت االحتالل الصيازيارة  :واصلنصر فريد مفتي مصر األسبق 63
 ،جمعة لمقدسمفتي مصر عمي رفض مفتي مصر األسبؽ نصر فريد واصؿ، زيارة  :رنا ممدوح -القاىرة 

زيارة القدس وىي تحت االحتالؿ الصييوني نوع مف التطبيع، يؤدي إلى اإليحاء بأف مشكمة "وحذر مف أف 
، وال داعي لالستقالؿ والمطالبة برفع يد احتالؿ القدس قد حمت بدليؿ أف زيارتيا أصبحت مفتوحة لمجميع

سياسيًا  "المقدسييف". ولفت واصؿ إلى أف نصرة القدس عمميًا تأتي عبر تدعيـ "الصياينة عف القدس
واقتصاديًا لتثبيت وجودىـ داخؿ القدس ليكونوا شوكة في حمؽ مخطط التيويد، مع االستمرار في حظر 

 دي مع إسرائيؿ.التطبيع السياسي أو الثقافي أو االقتصا
 02/4/0220األخبار، بيروت، 

 
 بـ"الكارثية" ياصفتو  لمقدسزيارة مفتي مصر تستنكر  نيالمسمماإلخوان مصر: جماعة  64
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ف وذراعيا السياسية، حزب الحرية والعدالة زيارة و استنكرت جماعة اإلخواف المسمم :عمرو أحمد - القاىرة
. وقالت الجماعة "الكارثية"أي ظرؼ، واصفيف الزيارة بػإلى األراضي المقدسة تحت  مصر عمي جمعة مفتي

تمثؿ كارثة حقيقية وضربة موجية لمجياد الوطني الذي نجح في إفشاؿ "إف زيارة جمعة  :في بياف ليا أمس
محاسبة جمعة بالشكؿ الذي ال يسمح بتكرار ". وطالب البياف بػ"كؿ محاوالت التطبيع طواؿ السنوات الماضية

أف المفتي قد خالؼ كؿ الفتاوى الصادرة مف عمماء المسمميف ومف بينيـ األزىر  ، معتبراً "مثؿ ىذا الموقؼ
 الشريؼ ومجمع البحوث اإلسالمية.

 02/4/0220الشرق األوسط، لندن، 
 

 جمعة ال ينبغي أن يكونالمفتي أن ما قام بو يؤكد عمى و  التطبيعحزب النور يرفض : مصر 65
حدث الرسمي لحزب النور السمفي، يسري حماد، أف مؤسسة األزىر تمثؿ المت شدد :محمد الخولي -القاىرة 

أف يعمـ أف موقفو ال يعبر مصر عمي جمعة دوؿ شماؿ أفريقيا والدوؿ العربية جميعًا، وكاف ينبغي لمفتي 
نما ىو قرار رمز إسالمي كبير. وشدد في حديث ل ،عف قرار شخصي األخبار عمى أف الحزب جريدة وا 

، "أحد فموؿ النظاـ المخموع". واتيـ جمعة بأنو "وأّف ما قاـ بو جمعة ال ينبغي أف يكوف يرفض التطبيع"
 مؤكدًا أنيـ في الحزب لـ يفاجأوا بموقفو مف زيارة القدس.

 02/4/0220األخبار، بيروت، 
 

 جمعة المفتي إلى إقالة دعويحزب الكرامة  :مصر 66
مفتي مصر عمي جمعة  عمى رفضو لزيارة "العربيالقومي "أكد حزب الكرامة  :محمد الخولي -القاىرة 
 ألنيا انحراؼ عف الثوابت الوطنية ضد التطبيع وتعكس ظالاًل كئيبة مف  "منكرة"واعتبرىا  لمقدس،

 
تدعونا إلى تطيير مؤسسات "سياسات النظاـ الفاسد القديـ الذى يحتضر. وأوضح الحزب أف خطوة جمعة 

 البًا باستقالة المفتي.، مط"الدولة مف ىذه الرموز القديمة
 02/4/0220األخبار، بيروت، 

 
 "جائزة من الناحية الشرعية"زيارة جمعة لمقدس المصرية:  اإلسالميةالذراع السياسية لمجماعة  67

أما حزب البناء والتنمية، الذراع السياسية لمجماعة اإلسالمية، فكاف الجية الوحيدة  :محمد الخولي -القاىرة 
جائزة مف الناحية الشرعية " المصري عمي جمعة لمقدس والمسجد األقصى ارة المفتيالتي اعتبرت أف زي

ألنيا أرض إسالمية، وىو أمر تعبدي جائز لعموـ المسمميف، وال سند لتحريـ مثؿ ىذا األمر أو تجريمو مف 
نيا أرضًا مراعاة الوضع السياسي لمبمد كو ". لكف الحزب أكد في الوقت نفسو عمى ضرورة "الناحية الشرعية

 ."محتمة، وال بد مف مراعاة إف كانت مثؿ ىذه الزيارة تحمؿ في طياتيا معنى التطبيع مع الكياف الصييوني
 02/4/0220األخبار، بيروت، 

 
 مرشحا الرئاسة المصرية صباحي والعوا يعمنان رفضيما زيارة المفتي جمعة لمقدس 68
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مفتي مصر عمي  لناصري حمديف صباحي زيارةا لمرئاسة في مصر أداف المرشح :عمرو أحمد - القاىرة
سميـ العوا وقاؿ إنو مف  .مرشح دال مف منصبو، كما رفض الزيارة أيضاً  توبإقال ، مطالباً جمعة لمقدس

 األجدى العمؿ عمى تحرير القدس.
 02/4/0220الشرق األوسط، لندن، 

 
 الحّج إلى القدس المحتمة تحريمالقبطية تجّدد الكنيسة 69

قررت الكنيسة القبطية األرثوذكسية المصرية تثبيت القاعدة الموروثة بتحريـ الحّج : ساف كساببي -القاىرة 
بطريرؾ الكرازة المرقسية عمى وأصر  .إلى القدس المحتمة، في موقؼ مواجو لخطوة المفتي عمي جمعة

قرار البابوي مف مواجية األمر بحسـ، حتى وصؿ بو األمر حّد اتخاذ قرار بحرماف ممف ي قدـ عمى عصياف ال
وسيخضع ليا "عقوبة ال تزاؿ تيد د ممف يزور األراضي المحتمة رغـ وفاة البابا،  ،ممارسة أسرار الكنيسة

، عمى حد تعبير األنبا مرقص، الناطؽ الرسمي "أولئؾ الذيف أقدموا عمى زيارة القدس في تمؾ الوفود أخيراً 
مرقص أف مّدة نفاذ الحرماف عمى صاحبو، ستتقرر بناًء  األخبار. وكشؼجريدة باسـ الكنيسة األرثوذكسية ل

شّدد أيضًا عمى أف زيارة المفتي جمعة لمقدس لف تغّير شيئًا مف و  عمى رأي أسقؼ المنطقة التي يعيش فييا.
 عمى حد تعبيره. "القدس لـ تتحّرر بعد، وموقؼ الشيخ عمي جمعة القى انتقادات واسعة"موقؼ كنيستو، فػ
، وفؽ القس إكراـ لمعي الذي استند "المفتي ليس كؿ المسمميف"ّنتو الكنيسة االنجيمية، كوف موقؼ مماثؿ تب
 األخبار إلى رفض مشيخة األزىر الزيارة.جريدة في حديثو مع 

في المقابؿ، وقفت الكنيسة الكاثوليكية وحدىا في ىذا الشأف، إذ إنيا لـ تعمف موقفًا ضد زيارة القدس، وىو 
 تأييد ضمني لمعظـ الحجاج المصرييف الكاثوليؾ لزيارة القدس. ما ف سر عمى أنو

 02/4/0220األخبار، بيروت، 
 

 "ىيئة العمل الفمسطيني في مصر" تشّبو زيارة المفتى جمعة بزيارة السادات لمقدس 72
عمي جمعة، مفتى مصر الحالية لمقدس،  .استنكرت "ىيئة العمؿ الفمسطيني بمصر" بشدة زيارة د :القاىرة
فة الزيارة بأنيا "سقطة أخرى وصفعة جديدة لموطنية المصرية ولقضايا العرب لحساب عدونا واص

وقالت  الصييوني"، مشبية الزيارة بالزيارة التطبيعية لمرئيس األسبؽ محمد أنور السادات لمدينة القدس.
 طبيع بامتياز".عممية ت"قدس برس نسخة عنو، إف زيارة جمعة، وكالة الييئة في بياف صادر عنيا، تمقت 

 29/4/0220قدس برس، 
 

 مفتي البالد من عضويتو بسبب زيارتو لمقدس فصلاتحاد كتاب مصر يبحث  72
ىيئة االتحاد عقدت يوـ الخميس  إفقاؿ مسؤوؿ في اتحاد كتاب مصر : عماد عمر ،سعد عمي -القاىرة 
وأعدت مشروع قرار لفصمو  ،لبحث زيارة مفتي مصر الشيخ عمي جمعة لمقدس يوـ الخميس طارئاً  اجتماعاً 

االتحاد أعد مشروع قرار فصؿ جمعة  إف اإلدارةوقاؿ صالح الراوي عضو مجمس  مف عضوية االتحاد.
المصرييف عمى عدـ التطبيع مع الكياف الصييوني بأية صورة مف الصور وىو  إجماع"لخروجو عمى 

االتحاد سيعقد اجتماعا طارئا  دارةإوأضاؼ أف مجمس  ."الخروج الذي تمثؿ في زيارتو لمكياف الصييوني
 مساء االثنيف القادـ التخاذ قرار الفصؿ.

 29/4/0220وكالة رويترز، 
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 لأُلمةمفتي مصر لمقدس ويطالبو باالعتذارزيارة  يستنكراتحاد الميندسين العرب  70

 إلىالمصرية أكد اتحاد الميندسيف العرب استيجانو واستغرابو لمزيارة التي قاـ بيا مفتي الديار  :عماف
التطبيع الذي يسيـ في إزالة حالة العداء مع العدو الصييوني الذي  أشكاؿمف  الزيارة شكالً  القدس، معتبراً 

بياف بمطالبة الشيخ باالعتذار لأل مة عف ىذه طالب االتحاد في يحتؿ القدس وكامؿ التراب الفمسطيني. و 
ندينيا مبررًا أماـ العامة  التيذي قاـ بو وىذه الزيارة السقطة، والتنحي عف منصبو حتى ال يكوف ىذا الفعؿ ال

 التطبيع مع العدو الصييوني الغاصب. أشكاؿمف الناس لممارسة 
 02/4/0220السبيل، عّمان، 

 
 : قضية فمسطين والقدس تحظى بأولوية خاصة في اىتمامات منظمة التعاون اإلسالميوأوغمإحسان  73

أف عمى  ولمنظمة التعاوف اإلسالمي، البروفيسور أكمؿ الديف إحساف أوغماألميف العاـ  ليبروفيؿ )إينا(: أكد
قضية فمسطيف والقدس الشريؼ تتصدر القضايا وتحظى بأولوية خاصة في اىتمامات المنظمة، فإسرائيؿ 
تعمؿ عمى اإلسراع في عمميات تيويد مدينة القدس، وفْصميا عف محيطيا العربي اإلسالمي، وتطويقيا 

 غير عابئة بالقانوف الدولي واإلنساني.  بالمستوطنات
وتطرؽ األميف العاـ إلى الوضع في قطاع غزة قائال يعيش سكاف القطاع تحت وطأة حصار دائـ جائر 
مخالؼ لكؿ القوانيف الدولية، ويحـر سكاف القطاع مف السمع األساسية الحيوية، بما يؤثر عمى صحة 

 جوانب الحياة اليومية. السكاف وحياتيـ، وسكناىـ وتعميميـ وجميع 
 02/4/0220الشرق، الدوحة، 

 
 

 "المتورط في جرائم ضد الفمسطينيين" بسبب رسالة لجعجع" المؤتمر" حزبلتونس: تنحية األمين العام  74
التونسي عبد الرؤوؼ الريادي بسبب توجييو رسالة  "المؤتمر مف أجؿ الجميورية"أقيؿ األميف العاـ لحزب 

وأوضح المستشار  ."الرفيؽ المميـ"جعجع واصفًا إياه بػرئيسو سمير و  المبنانية" القوات"مديح إلى حزب 
قت منصؼ المرزوقي، وعضو المكتب السياسي لمحزب عماد الدائمي، خالؿ ؤ السياسي لمرئيس التونسي الم

لغاء سائر القرارات ال ،مؤتمر صحافي، أنو تـ سحب صفة األميف العاـ بالنيابة لمحزب مف العيادي تي وا 
اتخذىا خارج إطار المكتب السياسي لمحزب. وأشار إلى أف العيادي تفّرد بالرأي أثناء إدارتو شؤوف الحزب، 

القطرة التي أفاضت كأس أعضاء المكتب السياسي، خصوصًا "وأف الرسالة التي بعث بيا إلى جعجع ىي 
متورط مع الكياف الصييوني في "ع معتبرًا أف جعج "أنو مدح في ىذه الرسالة القوات المبنانية وسمير جعجع

 . "جرائـ حرب ضد الفمسطينييف
 02/4/0220األخبار، بيروت، 

 
 مع األسرى الفمسطينيين وتضامنيعمن االتحاد الدولي لنقابات العمال العرب  75

 أف إلىلمناسبة، يوـ األسير الفمسطيني، أشار فيو  صدر االتحاد الدولي لنقابات العماؿ العرب بياناً أ :دمشؽ
ىناؾ المئات مف األسرى في زنازيف االحتالؿ أعمنوا إضرابا مفتوحا عف الطعاـ تحت اسـ معركة الكرامة، 
وعبر اتحاد العماؿ العرب عف تضامنو مع الحركة األسيرة الفمسطينية في معركة األمعاء الخاوية، مطالبا 
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عدـ  أفحركة األسيرة، واعتبر االتحاد المنظمات والقوى النقابية العربية والدولية إلى التعاضد مع نضاؿ ال
استجابة سمطات االحتالؿ الصييوني لمطالبيـ اإلنسانية والسياسية والحقوقية إنما يمثؿ وصمة عار عمى 
جبيف المجتمع الدولي الذي يغض النظر عف جرائـ الكياف اإلسرائيمي في انتياؾ ابسط حقوؽ اإلنساف التي 

 أقرتيا المواثيؽ الدولية .
 02/4/0220ة الجديدة، رام اهلل، الحيا

 
 مطالب األسرى الفمسطينيينتحقيقبريطانيا: المنظمة العربية لحقوق اإلنسان تدعو ل 76

دعت المنظمة العربية لحقوؽ اإلنساف في بريطانيا إلى استنياض كؿ الجيود مف أجؿ دعـ مطالب  :لندف
وأكدت المنظمة،  في أقؿ فترة زمنية ممكنة. في سجوف االحتالؿ اإلسرائيمي، وتحقيقيا األسرى الفمسطينييف

قدس برس، أف المجتمع الدولي يممؾ مف األدوات  وكالةأرسمت نسخة منو ل 02/4في بياف ليا اليوـ الجمعة 
التي تمكنو مف الضغط عمى الكياف اإلسرائيمي إلنقاذ حياة األسرى، وشددت عمى أنو مف غير المقبوؿ ترؾ 

 البطش اإلسرائيمية.األسرى وحيديف فريسة آللة 

 02/4/0220قدس برس، 
 

 منظمة فمسطينية بماليزيا تدعو لنصرة األسرى بسجون االحتالل 77
دعت منظمة الثقافة الفمسطينية بماليزيا ما وصفتيـ بػ"أحرار العالـ" لنصرة األسرى الفمسطينييف  :كوااللمبور

الرسمي تجاه ما يجري مف انتياكات المضربيف عف الطعاـ بسجوف االحتالؿ، كما نددت بالصمت الدولي 
في بياف صحفي تمقى المركز الفمسطيني  ،وقاؿ مدير المنظمة، مسمـ أبو عمر بحؽ األسرى الفمسطينييف.

إف المنظمة تستعد إلطالؽ حممة شعبية واسعة  لمتضامف مع  ،26/4لإلعالـ نسخة عنو يـو الخميس 
الحتالؿ، تحت عنواف "الجوع مف أجؿ الحرية"، وذلؾ األسرى الفمسطينييف المضربيف عف الطعاـ بسجوف ا

بالتعاوف مع عدد مف األحزاب السياسية الماليزية، والمنظمات والمؤسسات الحقوقية، باإلضافة إلى عدد مف 
 وسائؿ اإلعالـ. 

 29/4/0220المركز الفمسطيني لإلعالم، 
 

 ُتسيم في تأىيل منشآت جامعة القدس "قطر الخيريةغزة: " 78
قامت قطر الخيرية بالتوقيع عمى مذكرة تفاىـ مع جامعة القدس لتنفيذ مشروع تأىيؿ منشآت  الدوحة:

، وذلؾ بتمويؿ مف برنامج دوؿ مجمس التعاوف الخميجي قطري ألؼ لاير 322مالييف و 4بالجامعة بتكمفة 
نائب رئيس  ،بطشووقع المذكرة كؿ مف جياد ال إلعادة إعمار غزة، وبإدارة البنؾ اإلسالمي لمتنمية بجدة.

في فمسطيف، وذلؾ بحضور  "قطر الخيرية"مدير برامج  ،جامعة القدس لشؤوف قطاع غزة، وخالد الوكيؿ
 مسؤوؿ برنامج اإلنشاءات بالجمعية في قطاع غزة عماد قاسـ، ومسؤوليف مف جامعة القدس المفتوحة.

 29/4/0220الراية، الدوحة، 
 

  إسرائيميينراكش عقب احتجاجات عمى مشاركة ميرجان الرقص الشرقي بم إلغاءالمغرب:  79
ميرجاف لمرقص  إلغاءالماضية في  األياـمحمود معروؼ: نجحت احتجاجات تصاعدت خالؿ  -الرباط 

وأفادت مصادر  مايو القادـ بمدينة مراكش. أيار/كاف سينظـ في منتصؼ  إسرائيميوفالشرقي يشارؾ بو 
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الخميس، بعد  أمسميرجاف أعمنت عف إلغائو صباح الالثالثة مف مطمعة أف الوكالة المكمفة بتنظيـ النسخة 
 موجة االنتقادات التي تعرض ليا الميرجاف عمى الموقع االلكتروني الخاص بو.

 02/4/0220، لندن، القدس العربي
 

 فمسطينية من منازليا بالقدس اً يدين طرد "إسرائيل" أسر  المتحدةمكتب منسق األمم  82
المتحػػدة الخػػاص المعنػػي بعمميػػة السػػالـ أمػػس طػػرد أسػػر فمسػػطينية مػػف منازليػػا فػػي أداف مكتػػب منسػػؽ األمػػـ 

القػدس الشػػرقية. ودعػػا إليقػػاؼ ىػذه الممارسػػات التػػي تنتيػػؾ القػػانوف الػدولي. وأشػػار المكتػػب إلػػى أف مسػػؤولي 
فسػػو أف منظمػػة األمػػـ المتحػػدة دعػػوا مػػرارا إلػػى إنيػػاء سياسػػة الطػػرد التػػي تمارسػػيا إسػػرائيؿ وأكػػدوا فػػي الوقػػت ن

 توطيف اإلسرائيمييف في األراضي الفمسطينية المحتمة محظور تماما بموجب القانوف الدولي.
 02/4/0220، االتحاد، أبو ظبي

 
 "أىال وسيال بكم في فمسطين"ضمن حممة  فرنسياً  متضامناً  32ال تزال تحتجز  "إسرائيل" 82

متضػػػػامنا فرنسػػػػيا مػػػػع  52سػػػػرائيمية، أف أ.ؼ.ب: أعمنػػػػت متحدثػػػػة باسػػػػـ دائػػػػرة اليجػػػػرة اإل -القػػػػدس المحتمػػػػة 
ما زالوا محتجزيف في إسرائيؿ. وقالػت سػابيف حػداد « أىال وسيال بكـ في فمسطيف»الفمسطينييف ضمف حممة 
تـ إبعاد تسعة نشطاء مؤيديف لمفمسطينييف يـو األربعاء )أوؿ مف أمس(، بينما ما »لوكالة الصحافة الفرنسية 

 «.فردا آخر محتجزا 52زاؿ 
ناشطا مناصريف لمقضية الفمسطينية منذ يوـ األحد الماضي ضػمف  46ضت إسرائيؿ في اإلجماؿ دخوؿ ورف

التي تنظـ لمعاـ الثالث عمى التوالي، وتيدؼ إلى توجو مناصريف لمفمسطينييف « أىال بكـ في فمسطيف»حممة 
لػػػدخوؿ إلػػػى األراضػػػي مػػػف جميػػػع أنحػػػاء العػػػالـ إلػػػى الضػػػفة الغربيػػػة عبػػػر تػػػؿ أبيػػػب لمتنديػػػد بػػػالقيود عمػػػى ا

 الفمسطينية.
فرنسػػي وصػػؿ أقػػؿ مػػف  322إلػػى  322شػػخص كػػاف يفتػػرض مشػػاركتيـ مػػف بيػػنيـ  2322ومػػف أصػػؿ نحػػو 

إلػػى تػػؿ أبيػػب، حيػػث منعػػت األغمبيػػة الكبػػرى مػػنيـ مػػف الصػػعود إلػػى الطػػائرات بطمػػب مػػف السػػمطات  222
 اإلسرائيمية.

 02/4/0220، الشرق األوسط، لندن

 
 ن بمطاراتياإجراءات "الشاباك" لتفتيش المسافريالدانمارك ترفض ىآرتس: السويد بعد  80

قػػاؿ تقريػػر نشػػر أمػػس، اف مطػػارات أوروبيػػة عديػػدة باتػػت تػػرفض االجػػراءات التػػي : برىػػـو جرايسػػي -الناصػػرة
تطمبيػػا المخػػابرات اإلسػػرائيمية العامػػة "الشػػاباؾ" لتفتػػيش المسػػافريف إلػػى إسػػرائيؿ فػػي تمػػؾ المطػػارات، وىػػذا مػػا 

 ائرات إسرائيمية توقؼ سفرىا إلى تمؾ المطارات.جعؿ ط
وقالت صحيفة "ىآرتس" إف اعتراض مطارات العالـ لالجراءات المخابراتيػة اإلسػرائيمية يتزايػد باسػتمرار، فقبػؿ 
عاـ رفض مطار كوبنياغف في الدنمارؾ طمبػات جيػاز "الشػاباؾ" اإلسػرائيمي الجػراء تفتػيش دقيػؽ لممسػافريف 

 انضـ إلى مطار كوبنياغف، مطاراف آخراف في السويد وىما ستوكيولـ ومالما.إلى اسرائيؿ، وقد 
وقد جاء رفض المطاريف في السويد، بعد أف طمبت شػركة "أركيػع" اإلسػرائيمية التػي أوقفػت سػفرىا إلػى مطػار 
ف كوبنياغف، بأف تسّير رحالت مف ىذيف المطاريف في الصيؼ المقبؿ، بدال مػف كوبنيػاغف، إال أف المطػاري

 رفضا ىما أيضا طمبات المخابرات اإلسرائيمية. 
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وأعمنت السويد رفضيا إلجراءات المخابرات اإلسرائيمية التي تتضمف تفتيشػا دقيقػا لمحقائػب، ولػيس فقػط عبػر 
األجيػػزة، واجػػػراء مسػػػاءلة لممسػػافريف، وىػػػو عمميػػػا تحقيػػؽ ميػػػداني، يتضػػػمف اسػػئمة مذلػػػة كمػػػا ىػػو الحػػػاؿ فػػػي 

 المطارات اإلسرائيمية.
ويعترؼ مدير عاـ شركة "اركيع" في حديث مع صحيفة "ىآرتس"، غػادي طيػرؼ بػأف ىنػاؾ تزايػدا فػي العػالـ 
لرفض االجراءات اإلسرائيمية، وقاؿ، "إف االنطباع الوارد مف تقارير تبثيا وسائؿ إعالـ عالمية، أف عددا مف 

لسػػويد، وىػػي دوؿ نقشػػت عمػػى رايتيػػا الػػدوؿ األوروبيػػة سػػيتخذ القػػرار ذاتػػو، الػػذي اتخذتػػو كػػؿ مػػف الػػدنمارؾ وا
 حقوؽ االنساف والمساواة.

وحػػذر طيػػرؼ مػػف أف اتسػػاع حمقػػة الػػرفض سيشػػكؿ ضػػائقة لشػػركات الطيػػراف اإلسػػرائيمية، التػػي سػػيكوف مػػف 
الصػػػػعب عمييػػػػا تسػػػػيير رحػػػػالت إلػػػػى الكثيػػػػر مػػػػف الػػػػدوؿ األوروبيػػػػة، وقػػػػاؿ إف المخػػػػابرات ووزارة الخارجيػػػػة 

 مع السويد مف أجؿ ايجاد حؿ ليذه القضية.اإلسرائيمية تجري محادثات 
 02/4/0220، الغد، عّمان
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اإلسرائيمية عف ظاىرة ىروب لمييود المقيميف في مدينة " معاريؼ"زىير أندراوس: كشفت صحيفة  -الناصرة 
اىيػػة ليػػـ بسػػبب العػػدواف البربػػرّي الػػذي شػػّنو االحػػتالؿ اإلسػػرائيمّي عمػػى غػػزة، مػػالمو السػػويدية بعػػد ازديػػاد الكر 

وقالػػت الصػػحيفة إّف ظػػاىرة كراىيػػة الييػػود المقيمػػيف فػػي المدينػػة اشػػتدت بعػػد الحػػرب عمػػى غػػزة  حيػػث زادت 
غ اعتػػداء، فضػػاًل عػػف الحػػاالت التػػي ال يػػتـ اإلبػػال 46االعتػػداءات عمػػى الييػػود فػػي المدينػػة فقػػد بمػػغ عػػددىا 

عنيا. وأشارت الصحيفة إلى بعض االحتياطات التي يتخذىا الييود في المدينة، حيػث تػـ تحصػيف الشػبابيؾ 
ضد الرصاص، وتـ وضع أبواب فوالذيػة مضػادة لمرصػاص لريػاض أطفػاؿ الييػود، كمػا يوجػد حراسػة مشػددة 

يس بمػػديتيا بأنػػو مؤيػػد عمػػى الكنػػيس الموجػػود فػػي المدينػػة. وزادت الصػػحيفة أف ييػػود ىػػذه المدينػػة يتيمػػوف رئػػ
لمفمسػػطينييف ولمقضػػية الفمسػػطينية، وأنػػو يكػػره الييػػود، إال أف رئػػيس البمديػػة ينفػػي ىػػذه االتيامػػات، ويعتبػػر أف 
اليجمػػات التػػي يتعػػرض ليػػػا ييػػود المدينػػة ىػػػي ضػػد إسػػرائيؿ بسػػػبب حربيػػا عمػػى غػػػزة وليسػػت ضػػد الييػػػود، 

 يؿ إلى إسرائيؿ فيذا أمر يخصيـ.وأضاؼ رئيس البمدية انو إذا أراد ييود المدينة الرح
 02/4/0220القدس العربي، لندن، 
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رأى الػػػرئيس السػػػابؽ لػػػػ"معيد التخطػػػيط السياسػػػي : ترجمػػػة مركػػػز دراسػػػات وتحميػػػؿ المعمومػػػات الصػػػحفية
الصػػػييوني يحزقيئيػػػؿ درور، بأنػػػو وعمػػػى الػػػرغـ مػػػف إنجػػػازات "إسػػػرائيؿ" فػػػي  لمشػػػعب الييػػػودي" البرفيسػػػور

تتخمػػؼ  2634المنطقػػة، كالسػػالـ مػػع مصػػر، فػػاف سياسػػتيا فػػي الحصػػيمة العامػػة منػػذ حػػرب األيػػاـ السػػتة 
تخمفػػػًا كبيػػػرًا وراء التحػػػديات التػػػي تواجييػػػا كقػػػوة رئيسػػػة فػػػي الشػػػرؽ األوسػػػط، مسػػػتداًل عمػػػى ذلػػػؾ بأمثمػػػة 

ى الواقع الفمسطيني، واألسموب الفاشؿ لإلنفصاؿ عف غزة، والمفاسػد الجديػة فػي إدارة حػرب اإلخفاقات عم
 لبناف الثانية، وعممية "الرصاص المصبوب".

وأوضح بأن التبدالت السريعة في محيط "إسـرائيل" تقتضـي مبـدأ سياسـيًا أمنيـًا جديـدًا يجـب أن يشـتمل 
 عمى العناصر اآلتية: 

 ردع شديد مطمؽ.  •
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تنفاد طاقػػة القػػوة الكامنػػة لمتوصػػؿ إلػػى انجػػاز خػػالص تشػػاىد آثػػاره فػػي كػػؿ مواجيػػة تسػػتعمؿ القػػوة، اسػػ •
 وتحوليا النجازات سياسية قائمة. 

اسػػػػتعداد المجتمػػػػع ونظػػػػاـ الحكػػػػـ لعيػػػػد إمكانػػػػات مواجيػػػػات عنيفػػػػة تشػػػػتمؿ عمػػػػى "سػػػػماء حمػػػػراء"، أو  •
 مصالحات يقع فييا اختالؼ شديد. 

قػػاؿ أنػػو "أطمػػس طػػرؽ" يػػربط ربطػػا وثيقػػا كػػؿ تنػػازؿ صػػييوني بتحسػػيف حقيقػػي ويوصػى الباحػػث بتقػػديـ مػػا 
لوضعيا السياسي واألمني في المنطقة كميا، مقػدمًا جممػة مػف التشخيصػات والتوصػيفات فػي موضػوعات 

 السياسة الداخمية الحيوية مف جية سياسية أمنية، وتشمؿ:
عػػدما فشػػؿ فػػي إدارة الحػػرب الثانيػػة عمػػى فشػػؿ المسػػتوى السياسػػي فػػي إدارة الحػػرب عمػػى قطػػاع غػػزة، ب •

لبنػػاف، بسػػبب عػػدـ الحسػػـ والتػػردد والخػػوض بالوحػػؿ، ألنػػو كػػاف عمػػى "إسػػرائيؿ" شػػف حممػػة بريػػة كاسػػحة 
 تحطـ حماس.

ف كافػة بػرامج السػالـ المطروحػة، بمػا فػي ذلػؾ  • السالـ مع سوريا لف يحسف حالػة "إسػرائيؿ" بالمنطقػة، وا 
صادي ممغاة، مقترحا بديال عنيا "أطمس طريؽ" بداًل مف خارطة طريؽ، ألف تسوية الدولتيف والسالـ االقت

 الحؿ الشامؿ يكوف بمشاركة الدوؿ العربية ومبادرة السالـ العربية.
األمنيػػػة مػػػف قبػػػؿ "إسػػػرائيؿ"، ومػػػف اعتمادىػػػا عمػػػى مبػػػدأ "إدارة -التحػػذير مػػػف غيػػػاب المبػػػادرات السياسػػػية •

يمعػػب لصػػالحيا، والبػػد مػػف رؤيػػة إسػػتراتيجية جديػػدة تػػرى التحػػديات  الصػػراع" بػػداًل مػػف حمػػو، ألف الػػزمف ال
 الخطيرة التي تتربص بيا في السنوات القادمة.

التأكيػػػد عمػػػى حيويػػػة تحسػػػيف جػػػودة القيػػػادات السياسػػػية الصػػػييونية بشػػػكؿ راديكػػػالي، كشػػػرط ضػػػروري  •
 لتصميـ الرؤية اإلستراتيجية المبتغاة وتحقيقيا.

الصػػييونية المقترحػػة لمواجيػػة تمػػؾ التحػػديات، يجػػب اف تقػػـو عمػػى استحضػػار  ويعتبػػر "درور" أف الرؤيػػة
المخػػاطر والتيديػػدات المحتممػػة مسػػتقباًل، ممػػا يحػػتـ الحاجػػة التخػػاذ سمسػػمة مػػف المبػػادرات، والتشػػديد عمػػى 
 قيمة البقاء واالزدىار بالمدى البعيد لػػ"إسرائيؿ"، كدولػة ييوديػة صػييونية ديمقراطيػة، حتػى لػو كانػت عمػى

 جزء منيا فقط.
ميا بحد ذاتو، وكقاعػدة مركزيػة لألمػف فػي المػدى البعيػد، مقابػؿ التأكيػد  ويشدد عمى حيوية السالـ كقيمة ع 
عمى الجاىزية الستخداـ القوة عند الحاجة مف أجؿ تطوير أمف الدولػة وازدىارىػا، وىنػا البػد مػف بػذؿ كػؿ 

 صة األجزاء ذات المعنى القيممي الييودي.الجيود لمـ شمؿ أغمبية أقاليـ البالد ضمف الدولة، خا
ويمحػػظ "درور" أنػػو ضػػمف "الػػدورة التاريخيػػة" لمحضػػارات، فػػإف ىنػػاؾ تػػدنيًا شػػاماًل لمػػدوؿ الغربيػػة والواليػػات 
المتحدة، وصعود حضارات ودوؿ آسيوية بقيادة الصيف بداًل مف دوؿ الغرب، إلػى جانػب إمكانيػة نيػوض 

نػػو إلػػػى دوؿ عظمػػػى، ولعػػب بعضػػػيا اآلخػػر دور قاعػػػدة لممنظمػػػات العػػالـ اإلسػػػالمي، وتحػػوؿ بعػػػض بمدا
 الراديكالية.

وفػػي إطػػار ذلػػؾ كمػػو، ىنػػاؾ خمػػيط متغيػػر مػػف التطػػورات اإليجابيػػة والسػػمبية التػػي ستضػػع "إسػػرائيؿ" أمػػاـ 
تحديات وجودية، إلى جانب فرص كبيرة، في ضوء أف الصراع العربي اإلسالمي ينبع مف أسػباب عميقػة 

يكية داخمية باإلسالـ، وبصعوبة قبوؿ "إسػرائيؿ" كدولػة ييوديػة مزدىػرة داخػؿ "بيػت اإلسػالـ"، ترتبط بدينام
 وباالعتراؼ بيا ومجاورتيا.

وبالتػالي فػػإف المواجيػػات العينيػػة فػي مجػػاالت بػػارزة كالقضػػية الفمسػػطينية تفػاقـ الصػػراع العميػػؽ، حتػػى لػػو 
ف وسػػوريا، فإنػػو غيػر كػػاؼ لتػػأميف إقفػػاؿ حصػمت تسػػوية لػػبعض ىػذه المواجيػػات كالصػػراع مػػع الفمسػطينيي
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الصػػػراع العميػػػؽ، ومنػػػع انفجػػػارات وعمميػػػات عدوانيػػػة ضػػػد "إسػػػرائيؿ"، مػػػا يعنػػػي أف تسػػػوية الصػػػراع مػػػع 
 الفمسطينييف، أو تيدئتو ستخفؼ المشكمة، وفي المقابؿ فإف ما سينجـ عف "أسممة" الصراع تبعات قاسية.

ور العميقػة إلػى نيايػة القػرف الواحػد والعشػريف عمػى األقػؿ، ولذلؾ فمف المرجح أف يستمر الصراع ذو الجذ
وبأشكاؿ مختمفة، حتى في ظؿ التوصيات بالتوصؿ لتعايش مع البمػداف العربيػة والجيػات اإلسػالمية، فػي 
ضػػوء الوضػػع القػػائـ المسػػتند عمػػى "االسػػتقرار البنيػػوي" فػػي البمػػداف العربيػػة، لػػذا مػػف الممنػػوع النظػػر ألي 

 ي دولة عربية عمى أنيا ضمانة لسالـ ثابت.اتفاقية سالـ مع أ
ويؤكػػد الباحػػث أف حػػاالت عػػدـ االسػػتقرار اإلقميميػػة تشػػكؿ خطػػرًا عمػػى "إسػػرائيؿ"، بسػػبب قابميتيػػا لمتعػػرض 
لمضرر، رغـ أنيا قوية عسكريا، وعمميا، واجتماعيا وغيرىا، لكنيا دولة صػغيرة، ومعظػـ سػكانيا ومرافقيػا 

تقيـ أقمية قومية كبيرة، مف شأنيا أو بعػض أوسػاطيا أف تكػوف عنصػرا  تتركز في شريط ساحمي، وداخميا
 معاديا فعاال ليا، كما أف قاعدتيا االقتصادية وميما ازدىرت تبقى محدودة جدا.

ما يعني اف ىناؾ تخوفا وتوقعا مف تقمص حجـ الدعـ الغربي لػ"إسرائيؿ"، مقابؿ ازدياد قػوة الػدوؿ العربيػة 
سالح الفتاؾ، وتعاظـ قوة المنظمات المعادية العالمية، ومحػورة جيودىػا بػػ"إسرائيؿ"، تكنولوجيا، وانتشار ال

وعنػدىا سػػيتغير ميػزاف األمػػف القػومي فػػي غيػر صػػالحيا، لتجػد نفسػػيا فػي حالػػة خطيػرة، وكػػؿ ذلػؾ مػػدعاة 
 رة. لبمورة سياسات أمنية جديدة تستند بجزئيا عمى الصورة المخيفة جدا لمتحديات الجيوسياسية المذكو 

 وىنا البد لـ"إسرائيل" من التركيز عمى الخطوات التالية:
اإلمسػػاؾ بمبػػادرة سػػالـ شػػرؽ أوسػػطية تعتمػػد جزئيػػا عمػػى مبػػادرة السػػالـ العربيػػة، وبالتعػػاوف مػػع دوؿ  -2

ضػػافة األحػػداث المفاجئػػة شػػبو الحتميػػة فػػي المنطقػػة،  إسػػالمية والواليػػات المتحػػدة ودوؿ عظمػػى أخػػرى، وا 
 .التي ستؤثر عمييا

 زيادة تعزيز أجيزة االستخبارات كيفًا وكمًا.  -0
 التدرب عمى مواجية مفاجآت محتممة. -5
اإلشارة إلى "ييود العالـ" الذيف يشكموف مصدر قوة لػ"إسرائيؿ" مػف جيػة، لكػنيـ يشػكموف "رىػائف" تقيػد  -4

 حرية حركتيا عمى خمفية محاوالت المس بيا بالمساس بيـ مف جية أخرى.
 أبحاث األمن القوميموقع معيد 

 28/4/0220مركز دراسات وتحميل المعمومات الصحفية، ، 0529الترجمات العبرية 
 

 سيناء جبية مواجية جديدة.. من يقف وراء إطالق صواريخ نحو إيالت 85
  ىل بدأ مخطط "فصل" سيناء عن مصر وتحويميا إلى دويمة أو إمارة مستقمة؟

 من المستفيد األول وما األىداف
صػػادر اسػػرائيمية أف مدينػػة ايػالت فػػي جنػػوب اسػػرائيؿ تعرضػت الطػػالؽ صػػواريخ ليمػػة األربعػػاء صػرحت م

، وأف ىػذه الصػػواريخ لػـ تحػػدث أي اصػابات بشػػرية، واف أحػدىا انفجػػر 0220نيسػػاف  3الخمػيس الموافػؽ 
مقػت عمى بعد مئات األمتار مف موقع يتـ فيو انشاء مبػاٍف عامػة. وقيػؿ أيضػًا أف عػدد الصػواريخ التػي أط

نحو ايالت لـ يعرؼ، ولكف عمى األقؿ ىما صاروخاف. واتيمت المصػادر العسػكرية االسػرائيمية قائمػة أف 
ىنػػاؾ "جيػػات مػػا" تطمػػؽ مثػػؿ ىػػذه الصػػواريخ، أي أف "سػػيناء" أصػػبحت جبيػػة مواجيػػة إضػػافية السػػرائيؿ. 

وفػي مقػػدمتيـ ووجيػت االتيػاـ بتحمػؿ مسػؤولية ذلػؾ إلػػى حركػة حمػاس فػي قطػاع غػػزة، لكػف قػادة حمػاس 
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اسػماعيؿ ىنيػػة، نفػػى أي عالقػػة بيػػذا الحػػدث أو اليجػوـ، وأكػػد أف حمػػاس تعمػػؿ عمػػى األرض الفمسػػطينية 
 فقط.

 التوقيت ليس عفوياً 
إطػػالؽ "صػػواريخ" عمػػى ايػػالت فػػي ىػػذا التوقيػػت لػػيس عفويػػًا بػػؿ مدروسػػًا، إذ أف ايػػالت "تعرضػػت" ليػػذا 

ىػػػػذه الفتػػػػرة بالػػػػذات يتوجػػػػو عشػػػػرات اآلالؼ مػػػػػف  اليجػػػػـو ليمػػػػة االحتفػػػػاؿ بعيػػػػد الفصػػػػح الييػػػػودي. وفػػػػػي
االسرائيمييف الى ايالت لقضاء عطمة عيد الفصح التي تستمر أسبوعًا كاماًل، ناىيؾ عف أف أعػدادًا كبيػرة 

 مف االسرائيمييف تتوجو الى سيناء في ىذه الفترة لقضاء عطمة العيد.
النتخابػػات الرئاسػػية، وىنػػاؾ سػػجاؿ وجػػاءت ىػػذه العمميػػة فػػي الوقػػت الػػذي تنيمػػؾ مصػػر فيػػو بموضػػوع ا

سػاخف حػػوؿ المرشػػحيف ليػػذا المنصػػب، وخاصػػة أف االخػػواف المسػػمميف قػػرروا ترشػػيح مػػف يمػػثميـ فػػي ىػػذه 
 االنتخابات.

وجػػاءت ىػػذه العمميػػة عقػػب تحػػذيرات اسػػرائيمية عديػػدة لالسػػرائيمييف بعػػدـ التوجػػو الػػى سػػيناء لقضػػاء عطمػػة 
مػػات حػػوؿ إمكانيػػة قيػػاـ مجموعػػات "إرىابيػػة" بعمميػػات تسػػتيدؼ عيػػد الفصػػح بعػػد أف وردت انػػذارات ومعمو 

 االسرائيمييف!
 المبالغة في الوضع

بالغػػت اسػػرائيؿ كثيػػرًا فػػي تقيػػيـ وتغطيػػة ىػػذه العمميػػة إذ قامػػت بسمسػػمة مػػف اإلجػػراءات األمنيػػة، ووضػػعت 
 الجيش االسرائيمي عمى الحدود مع مصر عمى أىبة االستعداد لمواجية أي طارىء.

السػػػتخبارات العسػػػكرية االسػػػرائيمية الجنػػػراؿ ابيػػػب كوخػػػافي صػػػرح بػػػأف سػػػيناء ستشػػػيد المزيػػػد مػػػف رئػػػيس ا
العمميات العسكرية ضد اسرائيؿ. وقاؿ أف األجيزة األمنية أحبطت أكثر مف عشر عمميات خالؿ االشير 

 القميمة الماضية.
صرية لعدة أسباب وأىميا: اتفاقية وقالت المصادر االسرائيمية أف "سيناء" خارج نطاؽ السيطرة األمنية الم

كامػػب ديفيػػد التػػي تحػػد مػػف فاعميػػة ىػػذه السػػيطرة، وتضػػع قيػػودًا عمػػى عػػدد رجػػاؿ االمػػف المصػػرييف الػػذيف 
ي سمح ليـ بالتواجد عمى الحدود مع اسػرائيؿ، عممػًا أف عػدد سػكاف سػيناء تضػاعؼ ثػالث أو أربػع مػرات، 

الحفػاظ عمػى األمػف وخاصػة فػي منطقػة طابػا. وخيػر وعدد القوات "الشرطية" غير كػاؼ لفػرض السػيطرة و 
دليػػؿ عمػػػى نقػػص عػػػدد رجػػػاؿ األمػػف ىػػػو تسػػػمؿ افػػريقييف عبػػػر ىػػذه الحػػػدود الػػػى اسػػرائيؿ، رغػػػـ محػػػاوالت 

 مصرية اسرائيمية مشتركة لوضع حد ليذا التسمؿ!
 سيناء جبية مواجية إضافية

مػػا يػػزعج القيػػادة االسػػرائيمية، حتػػى اف تحّولػػت "سػػيناء" إلػػى جبيػػة مواجيػػة جديػػدة إضػػافية السػػرائيؿ، وىػػذا 
اتفاقيػػة السػػالـ مػػع مصػػر فػػي خطػػر االنييػػار وااللغػػاء بعػػد مػػا جػػرى فػػي مصػػر مػػف تحػػرؾ شػػعبي ضػػد 

 النظاـ، وضد الرئيس حسني مبارؾ.
 -مف منطمؽ عدـ تحوؿ سيناء إلى جبية مقمقة ومزعجة فإف اسرائيؿ تعمؿ في عدة مسارات ومف أىميا:

كتائػػػب مػػػف قػػػوات األمػػػف  4منػػػي مػػػع مصػػػر، وقيػػػؿ أف اسػػػرائيؿ ستسػػػمح بإرسػػػاؿ محاولػػػة التنسػػػيؽ األ* 
 المصرية لمتواجد في سيناء، مف أجؿ فرض السيطرة األمنية.

تحميؿ "حماس" مسؤولية أي توتر أمني عمى الحدود مع مصر بيدؼ اإلساءة أواًل لحمػاس أمػاـ الػرأي * 
 ناء حتى ال تزداد األمور تعقيدًا.العاـ، وكذلؾ لحثيا عمى عدـ القياـ بأي نشاط مف سي
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تشػػديد المراقبػػة األمنيػػة، ورفػػع مسػػتوى النشػػاط االسػػتخباري العسػػكري فػػي منطقػػة سػػيناء لمنػػع عمميػػات * 
قادمػػػة انطالقػػػًا مػػػف سػػػيناء. ووضػػػع أجيػػػزة مراقبػػػة دقيقػػػة لكػػػؿ التحركػػػات، وتفعيػػػؿ دور مختمػػػؼ قطاعػػػات 

 ر اإلمكاف، إذ أف مساحة سيناء واسعة وشاسعة جدًا.الجيش االسرئيمي لمنع تيريب السالح إلى سيناء قد
وضع منظومات دفاع جوية صاروخية مثؿ "القبػة الحديديػة" فػي منطقػة ايػالت لمتصػدي أليػة صػواريخ * 

 مستقبمية، إضافة إلى تعزيز التواجد العسكري البحري االسرائيمي في خميج العقبة.
 من يقف وراء ىذه العمميات

تيوشػػا اطمقػػت مػػف جنػػوب لبنػػاف، ولػػـ يعػػرؼ مػػف قػػاـ بػػذلؾ، ولػػـ تعمػػف أيػػة جيػػة عػػدة صػػواريخ وقػػذائؼ كا
 مسؤوليتيا عف ذلؾ، وتـ إطالؽ ىذه الصواريخ رغـ انتشار قوات كبيرة مف اليونيفيؿ والجيش المبناني.

وىػػذا ىػػو الحػػاؿ مػػع الوضػػع فػػي سػػيناء إذ أف مػػف يقػػؼ وراء ىػػذه العمميػػات "مجيػػوؿ"، ولػػـ يعمػػف اسػػمو أو 
 أو أىداؼ مثؿ ىذه العمميات.مجموعتو 

وانطالقًا مف ىذا الغموض يمكف وضع عالمات استفياـ كبيرة وتساؤالت فييا الكثير مف الشؾ حوؿ: مف 
يقػػػؼ وراء ىػػػذه العمميػػػات؟ ومػػػا ىػػػي أىػػػدافيا؟ ولمصػػػمحة مػػػف؟ وال بػػػّد مػػػف األخػػػذ بعػػػيف االعتبػػػار أف ىػػػذه 

تية، أو عبػارة عػف رسػائؿ، أو أف الجيػة التػي الصواريخ ال تؤدي إلى خسائر كبيرة، بؿ ىي صواريخ صػو 
 تقـو بيا تخدـ الطرؼ الذي توجو إليو ىذه الصواريخ والقذائؼ.

 -ىناؾ عدة إحتماالت لمف يقؼ خمؼ ىذه العمميات:
اإلحتماؿ األوؿ: جية وطنية ما تريد ازعاج اسرائيؿ، وتبعث ليا برسائؿ معينة ومف أىميا بضرورة وقػؼ 

سطينييف، ووقؼ سياسة التعنػت والتعجػرؼ، وأف ىػذه الجيػة ال تريػد التطبيػع، ولػذلؾ اإلعتداءات عمى الفم
تريػػػد الحػػػد مػػػف تواجػػػد السػػػياح االسػػػرائيمييف فػػػي سػػػيناء، وبالتػػػالي الحػػػد مػػػف تواجػػػد ونشػػػاط أجيػػػزة األمػػػف 

 االسرائيمية في سيناء!
ى سيناء، وتراقػب الوضػع اإلحتماؿ الثاني: ىناؾ جية ما تعمؿ لصالح اسرائيؿ كي تفتح عيونيا أكثر عم

فييا، واألخذ بالحسباف أنػو فػي حالػة وقػوع حػرب شػاممة فػي المنطقػة، فػإف سػيناء جبيػة إضػافية لمجبيػات 
 التي يجب مواجيتيا.

اإلحتمػػاؿ الثالػػث: جيػػة مػػا تعمػػؿ لصػػالح اسػػرائيؿ أيضػػًا تيػػدؼ أيضػػًا إلػػى القػػاء األضػػواء عمػػى أف مصػػر 
"اإلسػػالمييف" عمػػى الحكػػـ فػػي مصػػر يعنػػي تػػوترًا مػػع اسػػرائيؿ  "فقػػدت" سػػيطرتيا عمػػى سػػيناء، واف سػػيطرة

لذلؾ ىػذه الجيػة توجػو رسػالة الميركػا والغػرب لمتػدخؿ أكثػر فػي الشػأف الػداخمي المصػري. ومنػع السػمفييف 
 والمتطرفيف مف السيطرة عمى الحكـ ىناؾ!

وأف ىذه ىي خطوة  ىناؾ إحتماالت أخرى وعديدة ومنيا قوى إسالمية متطرفة بدأت تسيطر عمى سيناء،
أولػػػى نحػػػو انفصػػػاؿ سػػػيناء عػػػف مصػػػر، وتحوليػػػا الػػػى دولػػػة أخػػػرى فػػػي إطػػػار تقسػػػيـ وتجزئػػػة دوؿ العػػػالـ 

 العربي.
ميمػػا قيػػؿ وكتػػب وجػػرى، فػػإف "سػػيناء" وعمػػى أرض الواقػػع أصػػبحت جبيػػة مقمقػػة وخطيػػرة السػػرائيؿ، فيػػي 

ا.. وقد تتحوؿ إلى قاعدة لتدريبات جبية لمواجية المتسمميف عبر الحدود، وجبية النطالؽ العمميات ضدى
 عسكرية لمجموعات مختمفة التوجيات واإلنتماءات الفكرية والدينية!

 24/4/0220مجمة البيادر السياسي، 
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 واصؼ عريقات
ف كانػت تػ نـ عػف ضػعؼ( فػي مقػدمتيا الخػداع لمتيديدات االسرائيمية المتعاقبة وكثرتيا وظائؼ متعػددة )وا 

والتضميؿ والتعويـ والتمويو عمى ما تخطط لو القيادة االسرائيمية وما تضػمره مػف عػدواف سػواء فػي الزمػاف 
)ربيػػع أو خريػػؼ، قبػػؿ االنتخابػػات االميركيػػة او بعػػدىا( او المكػػاف ) القػػدس والضػػفة الغربيػػة، قطػػاع غػػزة، 

او الحجػػـ )عػػدواف، حػػرب، تػػوغالت وغػػارات( او انمػػاط الحػػرب سػػيناء، لبنػػاف، سػػورية، ايػػراف، السػػوداف( 
)حػػػرب جيػػػوش نظاميػػػة، شػػػبو عصػػػابات، بريػػػة او بحريػػػة، انفػػػاؽ تحػػػت االرض او فػػػوؽ االرض، قػػػوات 
ىندسػػة وجرافػػات، انػػزاؿ مظميػػيف ومعػػدات، قصػػؼ طػػائرات، تجسػػس واسػػتخبارات، اعتقػػاالت واغتيػػاالت( 

دخؿ فػي الشػؤوف الداخميػة وزرع بػذور الفتنػة، وارسػاؿ الرسػائؿ، اضافة لمحرب النفسية وتوتير األجواء والتػ
والضػغط واشػغاؿ المقابػؿ وابقػاؤه فػي حػاؿ اسػتنفار واسػتنزاؼ قوتػو وارباكػو وجػس النػبض ومراقبػة السػموؾ 
وردة الفعؿ، واالستدراج في محاولة لخداع العالـ باف اسرائيؿ الضحية والضعيفة تماما كما ىي محػاولتيـ 

 السياسي وااليحاء باف الفمسطينييف يرفضوف السالـ، وىي ايضا تصب في خانة التيديدات.عمى الجانب 
لـ تستخدـ اسرائيؿ في معظـ حروبيا السابقة ىذا الزخـ مف التيديدات ألنيػا كانػت تػذىب لمحػرب مباشػرة 
حيػػػث سػػػمحت ليػػػا الظػػػروؼ بػػػذلؾ، لكنيػػػا لجػػػأت لتغميػػػؼ دوافػػػع الحػػػرب بأسػػػموب التيويػػػؿ وتضػػػخيـ قػػػوة 

مكانيات المقابػؿ كمقدمػة لمعػدواف ولتبريػر اسػتخداميا الحجػـ اليائػؿ )أمػاـ حمفائيػا( مػف الجنػود والسػالح و  ا 
والمعػػدات التدميريػػة وتنفيػػذ خططيػػا ومػػف األمثمػػة عمػػى ذلػػؾ مػػا حصػػؿ عنػػد اجتيػػاح جنػػوب لبنػػاف )سػػالمة 

مومو ارغػوؼ فػي لنػدف والتي جاءت ردًا عمى اطالؽ النار عمى السفير االسػرائيمي شػ 2650الجميؿ( عاـ 
سبقيا حممة تعبئة لمرأي العػاـ العػالمي بػاف لػدى الفمسػطينييف جيشػًا يضػـ عشػرات آالؼ المقػاتميف ومئػات 
المدافع الثقيمة والدبابات وراجمات الصواريخ وىو ما يشكؿ خطرًا عمى اسرائيؿ، بدليؿ اف جيشػيا لػـ يقػؼ 

حيػػث تتواجػػد معظػػـ ىػػذه القػػوات والمعػػدات بػػؿ عنػػد جنػػوب لبنػػاف او الزىرانػػي كمػػا سػػربت مػػف معمومػػات 
يومًا صمد فييا الفمسطينيوف والمبنانيوف، ولـ تكتػؼ بػذلؾ  55واصمت الزحؼ الى بيروت وحاصرتيا مدة 

بػػؿ واقتحمتيػػا بعػػد خػػروج رجػػاؿ المقاومػػة الفمسػػطينية منيػػا وأكثػػر مػػف ذلػػؾ ارتكبػػت جػػرائـ الحػػرب ونفػػذت 
 مجازر صبرا وشاتيال.

ائيؿ تنفيػػذ مثػػؿ ىػػذا العػػدواف لػػوال دعػػـ الواليػػات المتحػػدة االميركيػػة الػػذي وصػػؼ وزيػػر لػػـ يكػػف بوسػػع اسػػر 
خارجيتيػا الكسػػندرىيغ منظمػػة التحريػػر الفمسػطينية بأنيػػا "وكيػػؿ سػػوفياتي"، وذلػؾ حػػيف زار القػػدس المحتمػػة 

ادلػػت ( تب2650آب  2قبػػؿ العػػدواف، ومػػع ذلػػؾ وعنػػد تعثػػر اسػػرائيؿ باقتحػػاـ بيػػروت فػػي الميمػػة المحػػددة )
الواليات المتحدة واسرائيؿ التيـ حوؿ اخفاقيا في استخداـ أحدث المعػدات الحربيػة األميركيػة واشػدىا فتكػا 
مػػف طػػائرات حربيػػة وقنابػػؿ األعمػػاؽ والتػػدمير، ممػػا اضػػطر شػػاروف وزيػػر الحػػرب آنػػذاؾ لخػػوض محاولػػة 

 ا.( دوف االعتماد عمى الطائرات األميركية ففشؿ أيض2650آب  4اقتحاـ اخرى )
فكيػػػؼ يكػػػوف الوضػػػع مػػػع ازديػػػاد العثػػػرات الحربيػػػة اإلسػػػرائيمية وتعقيػػػدات األوضػػػاع فػػػي الواليػػػات المتحػػػدة 
األميركية وتورطيا في العراؽ وافغانستاف وباكستاف واالنتخابات، بدا ذلؾ مف خػالؿ وعػد نتنيػاىو لمػرئيس 

و القيػػادة اإلسػػرائيمية لمحػػرب األميركػػي اوبامػػا بتأجيػػؿ ضػػرب ايػػراف، وىػػذه سػػتكوف العقبػػة األولػػى عنػػد توجػػ
عمػى الجبيػػات األخػرى، الػػى جانػػب مراحػؿ أخػػرى يجػب عمػػى قيػػادة اسػرائيؿ عبورىػػا، اضػافة الػػى اإلجابػػة 
عمػػػى اسػػػئمة واستفسػػػارات عديػػػدة كانػػػت معفيػػػة منيػػػا فػػػي السػػػابؽ، وىػػػو مػػػا يفسػػػر غػػػزارة التيديػػػدات، اولػػػى 

خمػػؿ فنػػي أدى إلطػػالؽ صػػفارات اإلنػػذار قبػػؿ المراحػػؿ التأكػػد مػػف جاىزيػػة الجبيػػة الداخميػػة والتػػي تسػػبب 
اسبوعيف لخمؽ حالة ارباؾ في القيادة عمى كافة المستويات وأظير ضعؼ السيطرة والقيػادة وقمػة التنسػيؽ 



 
 
 

 

 

           40ص                                    0477العدد:                02/4/0220 الجمعة التاريخ:

والتعاوف، وانكشؼ ذلؾ بوضوح عندما تأخرت في اصدار تعميماتيا لمجميور في كيفيػة التصػرؼ وتالفػي 
د المعركػػة الحقيقيػػة وانيمػػار آالؼ الصػػواريخ والقػػذائؼ كمػػا الخمػػؿ، فكيػػؼ سػػيكوف وضػػع ىػػذه الجبيػػة عنػػ

يتوقعوف؟ وثاني المراحؿ استعادة الثقة بقدرات الجيش االسرائيمي وقوة ردعو ومعنويات جنوده خاصػة فػي 
ظؿ ىاجس األسر وبعد توقع نقؿ المعركة لمداخؿ االسرائيمي، وثالثيا عدـ نجاح منظومػات الػدفاع ومنيػا 

بالتصػػدي الكامػػؿ لمصػػواريخ الفمسػػطينية، والمرحمػػة االرابعػػة تػػوفير الحػػد األدنػػى مػػف الػػدعـ القبػػة الحديديػػة 
الغربي وتأميف سالمة الغطاء في ظؿ المتغيرات الدولية واالقميمية والعربية، في زمف أخذ ينظر فيو العالـ 

 السرائيؿ بأنيا دولة حرب وعدواف وىو ما عمؽ مأزقيا الدولي.
قت السرائيؿ قوتيا العسػكرية وحػروب الماضػي وبعػد اسػتخداميا ألشػد األسػمحة فتكػًا ومف األسئمة ماذا حق

وأحدث المعدات تدميرًا ومنيػا المحرمػة دوليػًا مػف انجػازات سياسػية سػوى احػتالؿ األراضػي والشػعور بعػدـ 
 األماف وبأنيا مدانة عمى الصعيد الدولي بارتكاب جرائـ حرب.

ومػاذا عػف اليػـو التػالي فػي ظػؿ اإلصػرار عمػى الصػمود والتصػدي  ثـ يأتي السؤاؿ ما ىي أىداؼ الحػرب
ليا؟ ومف سيتحمؿ كمفػة الحػرب المرتفعػة بحسػب توقعػات القػادة االسػرائيمييف ؟ وكيػؼ يمكػف السػرائيؿ اف 
تحػػػافظ عمػػػى عقيػػػدتيا العسػػػكرية التػػػي تعتمػػػد عمػػػى القتػػػاؿ عمػػػى ارض الغيػػػر فػػػي حػػػاؿ دارت الحػػػرب فػػػي 

يخ والقذائؼ عمييا مف كؿ حدب وصػوب؟ وكيػؼ يمكػف ليػا اف تخػوض حربػًا اعماقيا وبدأ سقوط الصوار 
تعرؼ بدايتيا وال يمكف ليا انياؤىا او التحكـ بمجرياتيا؟ ىذا عدا عف األسئمة المتعمقة بالمتغيرات العربية 

عنيػا  التي أشار الييا نتنياىو رئيس وزراء اسرائيؿ بالزلزاؿ، ووصفيا وزير حربو بػاراؾ بالتسػونامي، وقػاؿ
نيا جعمػت اسػرائيؿ تخسػر اىػـ حمفائيػا واصػدقائيا، والتػي عمػى أثرىػا سػيعاد النظػر فػي ىيكميػة  بف اليعازرا 
الجػػيش االسػػرائيمي ومراجعػػة شػػاممة النتشػػاره عمػػى الجبيػػات كافػػة، فػػي ظػػؿ خفػػض الميزانيػػات وتصػػاعد 

 التحديات.
ا ممتبسػة ويمكػف اف تتخػذ قػرارات حمقػاء، بعد كؿ ىذا ومع اإلقرار بأف قيادة اسرائيؿ مرتبكػة واألمػور لػديي

 وتخوض مغامرات.
 02/4/0220، األيام، رام اهلل
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 د. عبد الستار قاسـ
كػؿ شػيء جػػائز فػي الػػديف اإلسػالمي لػػدة أعػداد غفيػرة ممػػف يصػفوف أنفسػػيـ بالفقيػاء والمفتػػيف. أطمػب مػػا 

ا تريد. ىؿ طمب العمـ حراـ؟ نعـ إنو حراـ ألنو ال خيػر فػي تريد مف الفتاوى، وستجد نصوصا تبرر لؾ م
أمة كثر قراؤىا. ىؿ مقاومة الظالـ حراـ؟ نعـ حراـ ألف مقاومة الظمـ تؤدي إلػى الفتنػة. ىػؿ خػروج المػرأة 
إلى الشارع حراـ؟ نعـ حراـ ألف المرأة الطاىرة تخرج مػف بيتيػا مػرتيف فػي العمػر: مػرة إلػى بيػت الزوجيػة، 

إلػى القبػر. ىػؿ الخػيط الػذىبي عمػى جمبػاب المػرأة حػراـ؟ نعػـ حػراـ ألنػو يممػع فيػدؿ عمػى المػرأة. واألخرى 
ىؿ الضحؾ حراـ؟ نعـ ألنػو يجمػب الشػياطيف، واألصػؿ فيػؾ أف تكػوف مكشػرا. وىػؿ الػزواج مػف أربػع ىػو 

 % ذكور.02% مف سكاف األرض إناث، و52األصؿ؟ نعـ ألف 
لمقدسة حالؿ؟ نعـ حالؿ ألف جنود أمريكا يدافعوف عػف الػذيف آمنػوا. ىؿ دخوؿ القوات األمريكية الديار ا

ىػػؿ سػػعر الفائػػدة حػػالؿ؟ نعػػـ ألنػػو يأخػػذ مػػف أمػػواؿ األغنيػػاء لتوزيعػػو عمػػى الفقػػراء. ىػػؿ الػػزواج مػػف ذكػػور 
حػػالؿ؟ نعػػـ حػػالؿ ألف عميػػؾ بػػالكيس الكػػيس. ىػػؿ طاعػػة الحػػاكـ الخسػػيس حػػالؿ؟ نعػػـ حػػالؿ، بػػؿ ىػػي 
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ة اهلل. وىؿ يحؽ لمحاكـ عمؿ الفتف وتبذير األمواؿ؟ نعػـ ألف اهلل قػد اختػاره ليعاقػب واجبة ألف خستو بإراد
الناس الضاليف. ىؿ االستقواء بػاألجنبي عمػى مسػمـ حػالؿ؟ نعػـ حػالؿ ألف اهلل قػد سػخر األجنبػي لخدمػة 
مصػػطفاه مػػف الحكػػاـ. ىػػؿ زيػػارة القػػدس تحػػت حػػراب االحػػتالؿ حػػالؿ؟ نعػػـ حػػالؿ، بػػؿ ىػػي واجبػػة لكػػي 

كر واجبؾ بشراء السجاد لممسجد الحراـ. ىؿ اتفاقية أوسمو حالؿ؟ نعـ حالؿ ألف الرسوؿ عميو السالـ تتذ
وقع صمح الحديبية، وألف منظمة التحرير كانت ستنتصر عمى إسرائيؿ مثممػا كػاف المسػمموف سينتصػروف 

حػالؿ لكػي عمى قريش لو وقعت حػرب فػي الحديبيػة. وىػؿ حػالؿ أف ترضػع مػف زميمتػؾ فػي العمػؿ؟ نعػـ 
 تصبح أمؾ في الرضاعة فال تشتيييا بعد ذلؾ. وىؿ السكر حالؿ؟ نعـ حالؿ ألنو ينسيؾ ىذه الفتاوى.

ف عرفػػوه ال يعرفػػوف أركػػاف دينػػو. إنيػػـ جيمػػة وضػػيقوا األفػػؽ  نحػػف مبتمػػوف برجػػاؿ ديػػف ال يعرفػػوف اهلل، وا 
أنػواع الفتػاوى، ومسػتعدوف  ومنغمقوف ال يػروف أبعػد مػف أنػوفيـ إف كػاف ليػـ أنػوؼ. ىػـ جػاىزوف لمختمػؼ

لى النار، وأنت وحظؾ. طبعا ليس كؿ المتدينيف عمى ىذه الشاكمة، فيناؾ متػدينوف  إلرسالؾ إلى الجنة وا 
محترمػػػوف واعػػػوف، ويتميػػػزوف بػػػأفؽ واسػػػع وسػػػعة االطػػػالع والمعرفػػػة، ولػػػدييـ االسػػػتعداد لمنقػػػاش والجػػػدؿ 

و ذلػػؾ النػػوع الجاىػػؿ الجيػػوؿ الػػذي يتيػػاوى تحػػت المفتػوح والػػتفيـ والتفػػاىـ. لكػػف مػػا يطفػػو عمػػى السػػطح ىػ
أقػػداـ السػػمطاف، أو ال يػػرى فػػي الػػدنيا إال ممارسػػة الطقػػوس واالنشػػغاؿ بالغيبيػػات وتغييػػب العمػػؿ المثمػػر 

 والتحصيؿ العممي.
يػأتي مفتػي مصػػر عمػى رأس قائمػػة أىػؿ السػػمطاف الػذيف ال يسػػتطيعوف رؤيػة الجيػػاد كفريضػة ويفضػػؿ أف 

ال تحت حراب العدو الغاصب. إنو ال يػدرؾ أف الجيػاد فريضػة، ولػو أولويػة عمػى كػؿ يأتي إلى القدس ذلي
الفػػػرائض عنػػػدما تقػػػع ديػػػار المسػػػمميف تحػػػت الغػػػزو واالحػػػتالؿ. وىػػػو ال يػػػدرؾ أف الجيػػػاد فريضػػػة عنػػػدما 
يتعػػرض مسػػمـ أو مسػػممة لمخطػػر ألف الػػدـ لػػو أولويػػة عمػػى كػػؿ األمػػاكف المقدسػػة. ىػػذا المفتػػي أتػػى إلػػى 

أدعيػػػة باىتػػػة يأمػػػؿ مػػػف خالليػػػا أف يػػػدحر دبابػػػات العػػػدو بسػػػبب بركتػػػو العظيمػػػة التػػػي يظػػػف أف فمسػػػطيف ب
مالئكػة السػػماء تحرسػػيا. وقبمػػو أتػػى الجفػري الػػذي سػػار عمػػى السػػنة، حسػب قولػػو، حيػػث أف الرسػػوؿ عميػػو 
السػػػالـ قػػػد زار القػػػدس وىػػػي تحػػػت حكػػػـ الػػػروـ. وواضػػػح مػػػف أقوالػػػو أف المالئكػػػة قػػػد وقفػػػت عمػػػى حػػػواجز 

مػػاف تنتظػػر اإلذف مػػف جنػػود الػػرـو لممػػرور، أو أنيػػا ناشػػدت امبراطػػور القسػػطنطينية لمسػػماح بمػػرور الرو 
 البراؽ.

كثيروف ىـ الذيف يمووف ذراع الديف، ويبحثوف عف قوؿ ىنا، وآخر ىناؾ مف أجؿ تبرير أقػواليـ وأفعػاليـ. 
رة والتػػي تكتسػػب صػػدقية ومػػف يبحػػث حقيقػػة عػػف فتػػاوى تبػػرر لػػو أعمالػػو سػػيجد الكثيػػر مػػف األقػػواؿ الغػػاب

وقدسية بمجرد نسػبيا إلػى أحػد األوليػاء الػذيف ال نعمػـ مػدى صػالحيـ. وىػذا شػبيو بالتجربػة المسػيحية فػي 
أوروبا الظالمية التي تجّبر بيا رجاؿ ديف كاذبوف ودجالوف ونصابوف، والذيف طالما بحثوا عف أقواؿ غير 

ناس وصدقوا أقواليـ حتى باتوا يشػتروف مقاعػد فػي مقدسة لتصبح مقدسة لدى المستمعيف. وقد أطاعيـ ال
الجنػػة. يػػود العديػػد مػػف رجػػاؿ الػػديف المتشػػنجيف الجػػاىميف لػػو يتمكنػػوف مػػف توزيػػع النػػاس اآلف عمػػى الجنػػة 

 والنار، فمـ االنتظار حتى يـو القيامة، ما داـ الرب قد خوليـ صالحيات الحساب؟
عندما دعا الناس إلى عدـ الثقة بالقساوسػة والرجػوع  وقؼ جميور الناس والقساوسة األوروبيوف ضد لوثر

إلى اإلنجيؿ وقراءتو. لقد رفضو النػاس ألنػو رفػض أقػواؿ القديسػيف القساوسػة، وفضػموا متاىػات القساوسػة 
المضممة عمى قراءة اإلنجيؿ الذي يؤمنوف أنو يضـ أقواؿ المسيح وبعض أفعالو. وواضح عندنا أف الكثير 

قػػراءة القػػرآف ويفضػػموف االسػػتناد إلػػى تعػػاليـ خػػارج القػػرآف ومناقضػػة لػػو فػػي أحيػػاف مػػف النػػاس ال يرغبػػوف ب
كثيرة. وىنا يحضرني رفض امراة تصديؽ آية القرآف التػي تقػوؿ إف الػذيف أمنػوا بػاهلل واليػوـ اآلخػر وعممػوا 
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يف صػػالحا ال خػػوؼ عمػػييـ وال ىػػـ يحزنػػوف. رفضػػت القػػرآف ألف رجػػؿ الػػديف قػػد أفيميػػا أف الجنػػة فقػػط لمػػذ
 أسمموا وليس لمذيف آمنوا.

سيظير عندنا لوثر ما داـ بيف ظيرانينا مثؿ ىؤالء الجيمة الذيف ال يعرفوف اهلل وال يتقوف. وحتى ال تػدور 
بيننا حروب وفتف، مف الميـ أف يعود كؿ منا إلػى القػرآف الكػريـ، ويعتبػره المرجػع األوؿ الػذي تقػاس وفقػو 

لمقرآف الكريـ، لكنيا ليست بػديال عنػو، وىػي المصػدر الثػاني لمتشػريع،  كؿ الفتاوى واألقواؿ. السنة مساندة
أما أقػواؿ السػمؼ واألوليػاء فيػي لالسػتفادة ولػيس لمتشػريع. ىجػر القػرآف يفػتح المجػاؿ أمػاـ فتػاوى كثيػرة ال 

نات، عالقة ليا بالديف، وىي تساىـ في تدمير األمة وخرابيا. القرآف الكريـ ليس لمجنازات وافتتاح الميرجا
وليس لمتالوة غير المتدبرة في رمضاف، بؿ ىو كتاب مقدس يقػوؿ اهلل فيػو: "أفػال يتػدبروف القػرآف أـ عمػى 

 قموب أقفاليا".
 29/4/0220، شبكة االنترنت لالعالم العربي )امين(
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 ناجي صادؽ شراب
عالقػة بػيف البيضػة والدجاجة،البيضػة أواًل أـ الدجاجػة؟ يبدو أف العالقة بيف االنتخابات والحكومػة أشػبو بال

ىذه العالقة الجدليػة السفسػطائية العقيمػة أدخمػت المصػالحة الفمسػطينية فػي حالػة مػف الػدوراف الػدائري، ال 
ذا كػاف اليػدؼ مػف ىػذه العالقػة العقيمػة ىػو عػدـ الوصػوؿ إلػى المصػالحة،  نعرؼ بدايتيا مف نيايتيا . وا 

لغز البيضة والدجاجة، وىذا يتطمب حاًل دينيًا إلييًا ال أحػد يعػرؼ متػى يػتـ . ولػذلؾ  ألف ذلؾ مرتبط بفؾ
ال داعػػي لممصػػالحة حتػػى نصػػؿ إلػػى حػػؿ ىػػذا المغػػز . فالبيضػػة ىػػي التػػي مػػف تختمػػؽ الدجاجػػة عبرىػػا، 
. والبيضػػة ىػػي مػػف تػػأتي بالدجاجػػة، وكالىمػػا مػػرتبط بالقػػدرة اإللييػػة التػػي لػػف تصػػؿ إلييػػا أي إرادة بشػػرية 

فالحالػػة الفمسػػطينية لػػـ تعػػد تحتمػػؿ المماطمػػة والػػدوراف وخػػداع الػػنفس . وبػػداًل مػػف الػػدوراف الػػذي قػػد يصػػؿ 
بصػػاحبو إلػػى حالػػة مػػف الغثيػػاف والغيبوبػػة وفقػػداف القػػدرة عمػػى التفكيػػر والحركػػة، أف نبحػػث عػػف حػػؿ يقػػـو 

الحة فػي ىػذه المرحمػة عمى خيػار االنقسػاـ ولػيس خيػار المصػالحة . وذلػؾ مػع التسػميـ بعػدـ جػدوى المصػ
 مف حياة الفمسطينييف ومف حياة سياسيييـ.

جػػراء  ذا نظرنػػا إلػػى العالقػػة بػػيف ىػػذه األمػػور الثالثػػة، سػػنجد أف المصػػالحة ىػػي نػػاتج لتوافػػؽ سياسػػي وا  وا 
االنتخابػػات، أي أف المصػػالحة ال يمكػػف الوصػػوؿ إلييػػا مػػف دوف إجػػراء االنتخابػػات، وأمػػا الحكومػػة فيػػي 

رة زمنيػػة قصػػيرة، ألف ىػػذه الحكومػػة ليسػػت ىػػي الحكومػػة الفمسػػطينية التػػي تيػػدؼ إلييػػا إجػػراء مؤقػػت ولفتػػ
المصػالحة، ومػف ثػػـ قيمتيػا فقػط تكمػػف بمػا تقػػوـ بػو مػف وظػػائؼ محػددة، ولفتػرة زمنيػػة قصػيرة يفتػػرض أال 
تتعدى ستة أشػير عمػى أكثػر تقػدير . أمػا إذا نظرنػا إلػى االنتخابػات فيػي ليسػت مجػرد إجػراء مؤقػت، بػؿ 

ي ركيػػزة ومبػدأ أساسػػي لممصػػالحة وعمػى أساسػػو يػػتـ إعػادة بنػػاء المنظومػػة السياسػية الفمسػػطينية بكامميػػا ىػ
عمى أسس مف الشراكة والتوافؽ السياسي . فيدؼ االنتخابات ثابت ال يتغير بإجرائيا لمرة واحدة، بؿ ىي 

ة لقياـ نظػاـ ديمقراطػي. ومػف ثابت متجدد في المنظومة السياسية الفمسطينية، وىي اليدؼ والوسيمة الثابت
دونيػػػا تفقػػػد كػػػؿ المؤسسػػػات السياسػػػية الفمسػػػطينية شػػػرعيتيا التمثيميػػػة . وىػػػي تجسػػػيد إلرادة شػػػعبية، فعبػػػر 
االنتخابات يقوـ الشػعب، وخػالؿ فتػرة زمنيػة متفػؽ عمييػا بتجديػد تفويضػو السياسػي لمػف يػراه األقػدر عمػى 

 واالستجابة لمطالبو واحتياجاتو المادية والرمزية. تحقيؽ آمالو وأىدافو الوطنية، وقادر عمى تمبية
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ذا تسػػاءلنا لمػػػاذا االنتخابػػػات اآلف بمصػػػالحة أو انقسػػػاـ؟ والسػػؤاؿ بصػػػيغة أخػػػرى ىػػػؿ تممػػػؾ المؤسسػػػات  وا 
السياسػػية القائمػػة شػػرعية سياسػػية تؤىميػػا لالسػػتمرار فػػي أداء مياميػػا؟ بػػؿ واألىػػـ مػػف ذلػػؾ ال أحػػد يممػػؾ 

الشػػػعب . وبعبػػػارة أخػػػرى نحػػػف فػػػي حاجػػػة لالنتخابػػػات فػػػي ىػػػذه المرحمػػػة  تفويضػػػًا فػػػي تقريػػػر مصػػػير ىػػػذا
واحػد ” إسػرائيمي“المصيرية ليس مف أجؿ إنياء االنقساـ فقط، بؿ ألف ىناؾ قضية واحدة، وىناؾ احتالؿ 

لكػػػػؿ األرض الفمسػػػػطينية، وىنػػػػاؾ شػػػػعب واحػػػػد، وال يجػػػػوز فػػػػي غيػػػػاب االنتخابػػػػات مػػػػثاًل القيػػػػاـ بعمميػػػػات 
تقريرًا لمصير شعب بأكممو. وكذلؾ ال يمكف إبقاء القضية الفمسطينية وخياراتيػا، حتػى  التفاوض ألف فييا

المقاومػػة وىػػي خيػػار شػػعبي، مػػف دوف المؤسسػػات الفمسػػطينية الشػػرعية. االنتخابػػات ليػػا أكثػػر مػػف وظيفػػة 
 جوىرية:

نحتيا ليا االنتخابات أواًل: تجديد شرعية كؿ المؤسسات السياسية القائمة،ألف فترة التفويض السياسي التي م
السابقة قد انتيت، ومف ثـ البديؿ لذلؾ ىو شرعية األمر الواقع المستند إلػى القػوة األمنيػة واألذرع العسػكرية 

 لمتنظيمات.
ثانيػػًا: الحاجػػة إلعػػادة بنػػاء النظػػاـ السياسػػي الفمسػػطيني بكػػؿ مكوناتػػو عمػػى أسػػس مػػف الشػػرعية السياسػػية، 

 القبوؿ الشعبي بمف يحكـ ويمارس السمطة. وىي التي تعني في أوسع معانييا
ثالثػػًا: وحدانيػػة القضػػية الفمسػػطينية تسػػتوجب وحدانيػػة السػػمطة السياسػػية . رابعػػًا: إنػػو فػػي مرحمػػة التحػػوؿ 
العربي والتحوؿ نحو اإلصالح السياسي تصبح االنتخابات حتمية تفرضيا ىذه التحوالت، ليس فقط عمى 

نطمػؽ أساسػي وىػو أف القضػية الفمسػطينية ىػي نتػاج لتحػوالت إقميميػة المستوى اإلقميمي بؿ والدولي مف م
ذا لـ ترؽم القضية الفمسطينية إلى مستوى أبعادىا ومكوناتيا اإلقميميػة والدوليػة سػتبقى تػدور فػي  ودولية، وا 

ي دائرة ضيقة مف االنقساـ الخطر، وىذا ما ينبغي التنويو بو أنػو سػيمتيـ القضػية ذاتيػا، فاالنقسػاـ السياسػ
ثمنػػو القضػػية والشػػعب نفسػػو . وال يقػػاس بوجػػود حكومػػة ىنػػا أو ىنػػاؾ أو بإنجػػازات ماديػػة، وال بقػػدرة عمػػى 
نيػػػػاء  دفػػػػع رواتػػػػب، ولكػػػػف المعيػػػػار الحقيقػػػػي ىػػػػو اإلنجػػػػاز السياسػػػػي المػػػػرتبط بقيػػػػاـ الدولػػػػة الفمسػػػػطينية، وا 

رًا فإف االنتخابات ليػا وظيفػة االحتالؿ . ويكفي  أف نسأؿ ىؿ االنقساـ ينيي احتالاًل، أو يقيـ دولة؟ وأخي
ميمػػة وليػػا عالقػػة بالمسػػتقبؿ السياسػػي الفمسػػطيني الػػذي نفتقػػده فػػي ظػػؿ االنقسػػاـ، وىػػو أف االنتخابػػات ال 
تعني فقط التوافؽ السياسي، ووجود حكومة شرعية، بؿ يعني توافقػًا سياسػيًا عمػى الرؤيػة السياسػية، وعمػى 

فر إطارًا لمحركة السياسية ألي حكومة في المسػتقبؿ حتػى ال برنامج العمؿ السياسي الذي مف شأنو أف يو 
يتكرر خيار االنقسػاـ السياسػي مػف جديػد، مػف قناعػة وخالصػة تاريخيػة أنػو يكفػي أف تقػـو بػانقالب واحػد 
حتى يقود إلى ثاف وثالث . وىذه المرة قد ال يقتصر عمى فريؽ دوف اآلخػر . لكػؿ ىػذه األسػباب نػرى أف 

ي ال بػػػػد منػػػػو، وأف الشػػػػروع فػػػػي إجػػػػراء االنتخابػػػػات تقتضػػػػيو المصػػػػمحة الوطنيػػػػة االنتخابػػػػات ىػػػػدؼ حتمػػػػ
 الفمسطينية، لحماية القضية الفمسطينية والحفاظ عمى اليوية الوطنية لمشعب الفمسطيني.

 02/4/0220، الخميج، الشارقة
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