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 قدورة فارس ينفي إدالء البرغوثي بأية اعترافات لدى التحقيق معو
 الغربية عمى الضفة اإلسرائيميةفرض السيادة شعاره يحضرون مؤتمرًا  "ليكود"نواب 
 جو من ينكرون "اليولوكوست"السامية والوقوف في و معاداة يدعو إلى محاربة  أوباما

وزير العدل بغزة: األسرى 
يتعرضون لموت بطيء في 

 سجون االحتالل
 

 3 .ص..
 

 1478 12/4/1021 السبت



 
 

 

 

 

           1ص                                    1367العدد:                12/3/1021 السبت التاريخ:

  السمطة:
 4 عمى رسالة عباس عريقات: اجتماع لمجنة المتابعة العربية بعد الجواب اإلسرائيمي  2

 5  تنفي اعترافات نسبتيا صحيفة إسرائيمية لمبرغوثي  الفمسطينية السمطة  3

 5 بسرقة مخزون بئري نفط في رام اهلل والخميل "إسرائيل"تتيم  الفمسطينية السمطة  4

 5مسؤول يكشف تفاصيل مشروع إستراتيجي إلنشاء محطة لتحمية مياه البحرغزة:   5

 6 وسائل اإلعالم والفصائل في غزة  كحيل: لجنة االنتخابات ستنفذ دورات تدريبية لممثمي  6

  
  المقاومة:

 7  طالق ثالثة صواريخ غراد عمى ايالتبإلجان المقاومة: ليس لنا عالقة   7

 7 لدى التحقيق معو اعترافاتقدورة فارس ينفي إدالء البرغوثي بأية   8

 8 "األقصى" عكرمة صبري ورائد صالح من دخول الجبية الشعبية تدين منع  9

 8 فتح تنعى األسير المحرر عادل عيسى وتتوعد بمحاسبة مدبري اغتيالو  01

 9 إال بتحقيق مطالبنا اإلضراباألسير أبو غممي: لن نفك   00

  
  :اإلسرائيمي الكيان
 9 الغربية عمى الضفة اإلسرائيميةفرض السيادة شعاره يحضرون مؤتمرًا  "ليكود"نواب   02

 9 تنصب منظومة رادارات جديدة "إسرائيل"  03

 01 تحضيرًا ليجوم مباغت "400أم بي آر "ور قنبمة شركة الصناعات العسكرية اإلسرائيمية تط  04

 01 قدرة حقيقية لمتسبب بأضرار جسيمة لمدولة العبرّية تقديرات إسرائيمية بامتالك سورية  05

 00 استقالة مسؤول تجنيد العمالء في الجيش اإلسرائيمي  06

 02 ةمصدرىا مخازن ليبيقبل اسبوعين إيالت التي قصفت بيا صواريخ الالجيش اإلسرائيمي:   07

 02 "إسرائيل"معاريف: مصر ال يمكنيا قطع الغاز فجأة عن صحيفة   08

 02 ستفز إيران مثمما حاول الصياينة استفزاز ىتمرأال ت "إسرائيل"زعيم الييود الحريديم: عمى   09

 03 في فمسطين"بكم ناشطات في حممة "أىاًل  20"إسرائيل" ترّحل آخر   21

 03 االسرائيمي ييود متدينون يشوىون نصبا تذكارية لقتمى الجيش  20

 03 بمدية ىرتسميا ترفض تخميد ذكرى رحبعام زئيفي  22

 03 مرقص الشرقيلعقب منعيا من المشاركة بميرجان  "المنافقة"اسرائيمية تصف حكومة المغرب بـ  23

  
  األرض، الشعب:

 04 «مبعدو الميد»األسرى ينخرطون في اإلضراب مطمع الشير ومعيم   24

 05 سمطات السجون اإلسرائيمية تعزل ثالثة أسرى مضربين عن الطعام  25

 05  ؟مميون دوالر التي قررتيا قمة سرت لمقدس 400لماذا لم يدفع العرب الـعكرمة صبري:   26

 05  أطفال يقبعون في سجون االحتالل  102أسيرات و: خمس إحصائية  27

 06 الفمسطينية باألراضيلالستيطان  إسرائيميتصعيد  ":القدس لمحقوق االجتماعية واالقتصادية"  28

 07 البحرين: "القدس المفتوحة" تشارك بمؤتمر حول جودة التعميم العالي  29



 
 

 

 

 

           2ص                                    1367العدد:                12/3/1021 السبت التاريخ:

 07 جياد في بمعين أبواالحتالل يقمع مسيرة الجمعة لمناسبة يوم األسير وذكرى اغتيال   31

 08 إصابة العشرات باالختناق في مسيرة كفر قدوم المناىضة لالستيطان  30

 08 كين في صالة الجمعة ومتظاىرين في حي تل الرميدةالخميل: االحتالل يقمع المشار   32

سرائيميين ويحتجز   33  09 متضامنين بالنبي صالح سبعةاالحتالل يوقع إصابات ويعتقل صحفي وا 

 09 "رعيةمحاكمة ش"تدعو لتقديم مفتي مصر والجفري لـ األقصىلنصرة  اإلسالميةالحممة   34

  

  :صحة

 09 مريض لنفاد األدوية 200صحة غزة تحذر من خطورة الوضع الصحي لنحو   35
  

  ثقافة:

 09 بين المطالب الداخمية والضغوطات الخارجية إصالح النظام السياسي الفمسطيني: دراسة  36
 21 مئة سؤال وجواب الصراع العربي ـ اإلسرائيميمركز دراسات الوحدة العربية:   37
 21 لبنان مخيماتياة" يرصد واقع الفمسطينيين في "الجئون مدى الح  38
  

  لبنان: 

 21 العالمبساس االضطرابات أين حقوقيم احتالل فمسطين وعدم إعطاء الفمسطيني :ميشال سميمان  39

  

  عربي، إسالمي:

 20 خطيب الجمعة بميدان التحرير: الشعب لن ينشغل عن تحرير األقصى  41

 20  !عطب  الواجب األساسي عمى األمة بذل الجيد لتحرير القدس وفمسطين كميا ال أن ت  : القرة داغي  40

 22 ائتالف القوى اإلسالمية والوطنية يطالب بإقالة مفتي مصر عقب زيارتوالقاىرة:   42

 22 اإلمارات تمنع اختصاصيين من عرب الداخل من المشاركة في مؤتمر طب القمب العالمّي   43

  

  دولي:

 23 السامية والوقوف في وجو من ينكرون "اليولوكوست"معاداة يدعو إلى محاربة  أوباما  44

 23 "فيتو" ىولندي يمنع صدور تقرير أوروبي يرصد انتياكات المستوطنين في األراضي المحتمة  45

 24  منظومة "القبة الحديدية" لدولة االحتالللتعزيز الر مميون دو  080تقدم  الواليات المتحدة  46

 24 محكمة ألمانية تحظر منظمة إسالمية بزعم جمعيا تبرعات لحماس  47

 24 تدعو لالعتراف باألسرى الفمسطينيين كأسرى حرب منظمة حقوقية بريطانيا:  48

 25 محادثات بين بانيتا وباراك في البنتاغون  49

  
  مقاالت:

 25 نضاؿ بيطاري... الالجئون الفمسطينيون في سوريا: قمق الوجود وجحيم النزوح  51

 27 غازي العريضي... حق العودة ومرور الزمن  50

 29 عبد الباري عطواف... أفضلمصر تستحق مفتيا   52



 
 

 

 

 

           3ص                                    1367العدد:                12/3/1021 السبت التاريخ:

 30 حساـ الدجني ...القدس تزدىر اقتصاديًا بعد زيارة مفتي مصر  53

 33  ماجد كيالي... عن رسالة ال لزوم ليا وال معنى  54

  
 34 :كاريكاتير

*** 
 
 وزير العدل بغزة: األسرى يتعرضون لموت بطيء في سجون االحتالل 2

فمسطيف أرًضا وشعًبا يتعرضوف ليجمة أسرى أكّد وزير العدؿ الفمسطيني بغزة محمد الغوؿ أّف 5 وكاالت
 وحقوؽ األسير والمعاىدات الدولية. اإلنسافال تراعي حقوؽ  ،"صييونية" شرسة

إّف األسرى الفمسطينييف يتعرضوف لمموت البطيء في سجوف االحتالؿ، مؤكًدا  ،وقاؿ خالؿ خطبة الجمعة
 أّف األمة ستنتفض مف جديد دفاًعا عف حقوقيـ.

أّنو مف العار عمى األمة العربية واإلسالمية وكؿ أحرار العالـ أف يمتزموا الصمت وىـ يروف  ،وأوضح
 األسرى يعانوف السجف والسجاف والقير داخؿ السجوف.

اءؿ "أيف الجيوش العربية واإلسالمية والطائرات والقاذفات والصواريخ؟ ىؿ يتـ استخداميا لقمع الشعوب وتس
 أـ إلزالة االحتالؿ والعار عف ىذه األمة؟".

وأكّد أّف االحتالؿ ال يفيـ سوى لغة القوة والمقاومة، "وىو في أضعؼ أحوالو في الفترة الحالية أماـ إرادة 
 سطيني".األسرى والشعب الفم

 //فمسطين أون الين، 
 
 عمى رسالة عباس عريقات: اجتماع لمجنة المتابعة العربية بعد الجواب اإلسرائيمي 1

راـ اهلل5 قاؿ صائب عريقات، رئيس الوفد الفمسطيني المفاوض، إف القيادة الفمسطينية تنتظر ردا مف رئيس 
 ،ئيس الفمسطيني محمود عباس )أبو مازف( خالؿ أسبوعيفالوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو عمى رسالة الر 

حتى تقرر بعد ذلؾ طبيعة الخطوات القادمة. ورفض عريقات الكشؼ عف الخطوات الفمسطينية، وقاؿ 
 «.ال أعرؼ، سنقرأ الرسالة أوال ثـ نقرر«5 »الشرؽ األوسط»لػ

يف، واحد لمقيادة الفمسطينية يعقد وكرر عريقات القوؿ5 إف طبيعة الخطوات الفمسطينية ستتقرر في اجتماع
في راـ اهلل ويشارؾ فيو إلى جانب أعضاء المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية قادة الفصائؿ 
المنضوية تحت مظمة المنظمة أو أعضاء المجنة المركزية لحركة فتح، والثاني لمجنة المتابعة العربية. 

 د وصوؿ الرد اإلسرائيمي مف أجؿ تحديد الخطوات المقبمة.وأوضح أف ىذيف االجتماعيف سيعقداف بع
ويعتقد أف السمطة ستتابع تحركاتيا في الجمعية العامة ومجمس األمف ومؤسسات دولية أخرى إذا ما كاف رد 

إف السمطة تنتظر »نتنياىو سمبيا. وقاؿ عريقات في مؤتمر عضوية فمسطيف في األمـ المتحدة في الخميؿ5 
ذا لـ يحدث ذلؾ فإف السمطة ستتابع  ردا إسرائيميا خالؿ أسبوعيف حوؿ )االلتزامات( لمعودة لممفاوضات، وا 

«. االستراتيجية فيما يتعمؽ بالتوجو إلى الجمعية العامة ومجمس األمف ومؤسسات األمـ المتحدة األخرى
 «.عميو قمنا لرئيس الوزراء اإلسرائيمي بأننا لف نسمح باستمرار األوضاع عمى ما ىي»وأضاؼ5 

 //الشرق األوسط، لندن، 
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  تنفي اعترافات نسبتيا صحيفة إسرائيمية لمبرغوثي  الفمسطينية السمطة 2
، أمس، لألسير في سجوف ”إسرائيمية“نفت السمطة الفمسطينية صحة اعترافات نسبتيا صحيفة 5 )د ب أ(

 مرواف البرغوثي.” فتح“االحتالؿ والقيادي البارز في حركة 
” اإلسرائيمية” “ىآرتس“زير شؤوف األسرى والمحرريف عيسى قراقع إف األنباء التي نشرتيا صحيفة وقاؿ و 

كاذبة وغير صحيحة وتشويو لصورتو كونو تحوؿ إلى حالة رمزية وطنية عمى المستوى “حوؿ البرغوثي 
كمة إف البرغوثي لـ يعترؼ بشرعية المح“، وأضاؼ في تصريح صحفي مكتوب ”الفمسطيني والعالمي

، معتبرًا أف توقيت التصريح جاء إلحباط معنويات األسرى ”، ورفض تسمـ الئحة االتياـ”اإلسرائيمية“
 المضربيف عف الطعاـ.

 //الخميج، الشارقة، 
 
 بسرقة مخزون بئري نفط في رام اهلل والخميل "إسرائيل"تتيم  الفمسطينية السمطة 3

لموقؼ الفمسطيني، لجية المطالبة بموارده الطبيعية التي تسرقيا لندف5 يعّد خبراء ومختصوف بيانات تدعـ ا
إسرائيؿ، بما فييا البتروؿ والمياه والحجر والبحر الميت، في إطار العمؿ إلنياء االحتالؿ. وكشؼ ماىر 

الفمسطينية المستقمة، أف لجنة « معا»غنيـ، وزير الدولة لشؤوف الجدار واالستيطاف، لغرفة تحرير وكالة 
راء باالستعانة بخبراء دولييف تعمؿ منذ أشير مف أجؿ إمكانية البحث عف آبار نفط في مناطؽ براـ اهلل الخب

وسط الضفة الغربية وجنوب الخميؿ في جنوبيا، فضال عف تأكيد رواية فمسطينية مفادىا أف بئر البتروؿ 
، يقع معظميا «خط األخضرال»والغاز التي اكتشؼ في قرية رنتيس وتبعد عشرات األمتار عف خط اليدنة 

 تحت أراضي الضفة الغربية.
نعـ ىناؾ نية.. نحف ننتظر ما سيتوصؿ لو الخبراء حوؿ بئر النفط المكتشفة، باإلضافة إلى »وقاؿ غنيـ5 

 «.التأسيس والبناء مف أجؿ الحفريات القادمة
ير زيت شماؿ راـ اهلل، خالؿ عيد األردف، جرى حفر آبار في الضفة الغربية وتحديدا في بمدة ب»وأضاؼ 

والسموع جنوب الخميؿ، ولكف النتائج لـ تشر إلى جدوى اقتصادية حينيا نظرا النخفاض أسعار النفط وقمة 
 «.اإلمكانيات.. لكف اليوـ طرؽ استخراج البتروؿ سيمة

 غرب خط اليدنة كما وتتحفظ إسرائيؿ عمى المعمومات حوؿ بئر النفط والغاز المكتشفة منذ عاـ 
ولكننا أوكمنا البحث والتحري عف امتدادىا داخؿ الضفة وبالتحديد بيف قمقيمية والمطروف وتمتد »يقوؿ غنيـ، 

 «.إلى لجنة خبراء -داخؿ الضفة الغربية 
في المائة وأخرى تقع  وفي غزة، يوجد حسب غنيـ بئرا نفط، العمؿ فييما معطؿ، إحداىما فمسطينية 

إسرائيؿ تمنع تشغيؿ البئر الستخراج الغاز مف الحقؿ المكتشؼ عاـ »ضاؼ عمى الحدود مع إسرائيؿ. وأ
 «.، لذلؾ ىناؾ خسائر تقدر بالمميارات وحرماف مف مواردنا

 //الشرق األوسط، لندن، 
 

 مسؤول يكشف تفاصيل مشروع إستراتيجي إلنشاء محطة لتحمية مياه البحرغزة:  4

نسانية بفعؿ العجز المتزايد في حذر مسؤوؿ فمسطيني مف أف قطا5 غزة ع غزة يقؼ عمى شفا كارثة بيئية وا 
مياه الخزاف الجوفي مف ناحية، وتموث المياه مف ناحية أخرى، مشيًرا إلى أف األمر بات يقتضي تنفيذ 
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"الخطة الوطنية لممياه" وذلؾ إليجاد الحموؿ الممكنة، ومف ضمنيا العمؿ عمى مشروع "تحمية مياه البحر" 
لعجز القائـ.لسد ا

وشرح الميندس منذر شبالؽ، المدير التنفيذي لػ "مصمحة مياه بمديات الساحؿ" لوكالة "قدس برس" تفاصيؿ 
مشروع وطني إلنشاء محطة لتحمية مياه البحر، خرجت مف رحـ الخطة الوطنية الفمسطينية لممياه، كمشروع 

الخزاف الجوفي. استراتيجي لتغذية القطاع بالكامؿ بالمياه العذبة وسد عجز
لـ يعد قادًرا عمى مواكبة الزيادة السكانية في بقعة جغرافية  -حسب شبالؽ-فالخزاف الجوفي كمصدر وحيد 

محدودة كقطاع غزة، ال سيما في ظؿ التغير المناخي وقمة مياه األمطار، األمر الذي يقتضي خطة متكاممة 
لتزويد القطاع بمصدر مائي مستمر.

ات الساحؿ" ىي مؤسسة وطنية فمسطينية مينية ينطوي تحت مظمتيا جميع إدارات المياه و"مصمحة مياه بمدي
والصرؼ الصحي في بمديات قطاع غزة، وذلؾ ضمف أربع مصالح لممياه ثالثة منيا في الضفة الغربية 

ا شيادة ميالد لممصمحة، حينما تـ اعتماد مذكرة التفاىـ التي وقعي وواحدة في غزة، وشكؿ العاـ 
رؤساء بمديات قطاع غزة.

وأكد المسؤوؿ الفمسطيني أنو خالؿ العاميف القادميف سيبدأ إنشاء أوؿ مرحمة مف خالؿ إنشاء محطة تحمية 
عاجمة ستكوف نواة لممحطة المركزية، وتـ تخصيص قطعة أرض في منطقة متوسطة بيف المحافظة 

دونًما ليذا الغرض. الوسطى وخاف يونس مف 
متر مكعب مف المياه شيرًيا كإنتاج مياه لمنطقتي خاف  يتـ في ىذه األرض إنتاج أوؿ وأوضح أنو س

مميوف متر مكعب مف المياه، ومع  قرابة  /يونس ورفح، وستنتج المحطة خالؿ عامي 
.مميوف متر مكعب حتى  نكوف أمنا التمويؿ الالـز لموصوؿ لػ نياية 

أف الجميورية الفرنسية افتتحت التبرع ليذا المشروع بعشرة مالييف يورو قدمتيا خالؿ ونوه شبالؽ إلى 
مميوف يورو  مؤتمر مرسيميا لممياه، الذي عقد في شير اذار )مارس( الماضي، وذلؾ مف أصؿ 

.يحتاجيا إنشاء المحطة المركزية، التي سوؼ تخدـ قطاع غزة بالكامؿ حتى عاـ 
تقاء عمى ىامش المؤتمر المذكور مع العديد مف األطراؼ األوروبية والدولية، وأنو تـ االتفاؽ وأكد أنو تـ االل

في  عمى حشد التمويؿ الالـز الستكماؿ ىذا المشروع، الفتا إلى أف دوؿ الخميج التزمت بتخصيص 
المائة مف قيمة ىذا المشروع حاؿ تـ توفير باقي المبمغ مف االتحاد األوروبي.

 //، قدس برس
 
 كحيل: لجنة االنتخابات ستنفذ دورات تدريبية لممثمي وسائل اإلعالم والفصائل في غزة  5

أكد المدير التنفيذي لمجنة االنتخابات المركزية ىشاـ كحيؿ أف لجنة االنتخابات المركزية  فايز أبو عوف5
، عمى تنفيذ دورات تدريبية اتفقت مع حركة حماس مف خالؿ ممثميا بالضفة الغربية النائب أحمد عطوف

 لكوادر وممثمي الفصائؿ في قطاع غزة أسوة بالضفة الغربية، في بداية شير أيار المقبؿ.
وقاؿ كحيؿ لػ"األياـ"5 إف حركة حماس ومف خالؿ ممثميا في اجتماع األمناء العاميف لمفصائؿ الذي ُعقد في 

 درًا وممثاًل عنيا أسوًة بباقي الفصائؿ الػكا الخامس مف الشير الجاري بالضفة الغربية، انتدبت 
بالضفة وغزة، حوؿ كيفية التعاطي مع المتطمبات  لحضور الدورات التدريبية في الدوائر االنتخابية الػ

دارة الحمالت االنتخابية وغيرىا مف اإلجراءات العممية الخاصة  القانونية لتشكيؿ قوائـ انتخابية وا 
 باالنتخابات.
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أف تنفيذ الدورات التي تأتي ضمف مشروع "دعـ لجنة االنتخابات المركزية" المموؿ مف البرنامج وأشار إلى 
العالمي لدعـ الدورة االنتخابية والمنفذ بالتعاوف مع برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي، والذي يمتد لنياية العاـ 

 ، ليس لو عالقة ال مف قريب أو مف بعيد بالمناكفات السياسية.
أضاؼ إف تنفيذىا يأتي لبناء قدرات األحزاب حوؿ كيفية التعامؿ مع االنتخابات العامة )الرئاسية و 

 والتشريعية والمجمس الوطني والمجالس المحمية(، سواء ُأجريت في القريب العاجؿ أو بعد وقت طويؿ.
 //األيام، رام اهلل، 

 
 يخ غراد عمى ايالتطالق ثالثة صوار بإلجان المقاومة: ليس لنا عالقة  6

نفى الناطؽ باسـ لجاف المقاومة الشعبية أبو مجاىد، مسئولية لجاف المقاومة عف اطالؽ ثالثة صواريخ 
 غراد عمى ايالت قبؿ اسبوعيف.

"كؿ ما يتحدث بو االحتالؿ في ىذا السياؽ  20125-4-20وأضاؼ أبو مجاىد في بياف صحفي الجمعة 
عى مف وراءىا االحتالؿ لتنفيذ أىدافو الخبيثة مف خالؿ تييئة الرأي العاـ يس ،ال يعدو كونو مناورة صييونية

لتصعيد عسكري عمى قطاع غزة, وىو ما يجعمو يختمؽ المبررات ويسوؽ األوىاـ عمى إنيا حقائؽ عمى 
 أرض الواقع.

قاـو عمى أف إستراتجية لجاف المقاومة الجيادية تعتمد عمى حصر الفعؿ الم ،وجدد أبو مجاىد تأكيده
ونتيجتو داخؿ األراضي المحتمة فقط, وأنيا ال تسعى أبدًا لالنطالؽ بعمميتيا الجيادية مف خارج حدود أرضنا 

 الفمسطينية.
 20/4/2012فمسطين اون الين، 

 
 قدورة فارس ينفي إدالء البرغوثي بأية إعترافات لدى التحقيق معو 7

رتو صحيفة /ىآرتس/ اإلسرائيمية في عددىا الصادر، نفى رئيس "نادي األسير" قدورة فارس، ما نش: راـ اهلل
( والمتعمقة بإعترافات أدلى بيا القيادي الفمسطيني األسير مرواف البرغوثي، خالؿ 20/4اليوـ الجمعة )
 التحقيؽ معو.

( أف ىذه المعمومات، التي وصفيا بأنيا 20/4ورأى فارس في تصريحات صحفية لو اليوـ الجمعة )
ؿ وأباطيؿ عارية عف الصحة تمامًا" وقاؿ بأنيا تستند بمصدرىا إلى )الشاباؾ( اإلسرائيمي "اّدعاءات وأضالي

والتي تأتي بعد عشر سنوات عمى إعتقاؿ مرواف البرغوثي، وبعد ما أبداه مف صمود وثبات في زنازيف 
عمى إعتقالو التحقيؽ وزنازيف العزؿ اإلنفرادي، وبعد أف أطؿ عمى الشعب الفمسطيني في الذكرى العاشرة 

بمواقفو الثابتة والواضحة، تحاوؿ مف خالليا أجيزة األمف اإلسرائيمية مداراة خيبتيا وفشميا في إنتزاع أي 
كممة خالؿ التحقيؽ مع مرواف البرغوثي والتي إستمرت لمدة أربعة أشير متواصمة، إستخدمت خالليا 

 المخابرات أبشع أساليب التعذيب النفسي والجسدي".
س أّف البرغوثي "لـ يدؿ بأية إعترافات خالؿ التحقيؽ معو، وأّف معظـ التحقيؽ الذي خضع لو كاف وأكد فار 

ياسر عرفات لتشريع قتمو  بيدؼ إبتزاز لمحصوؿ عمى أية معمومة كانت تديف )الزعيـ الفمسطيني الراحؿ(
ستمرار حصاره، ولكف ذلؾ لـ يحدث أبدًا ولو كاف ذلؾ صحيحًا لنشر في حينو بما يساعد حكومة  وا 

 اإلحتالؿ عمى توظيؼ تمؾ المعمومات سياسيًا" بحسب قولو.
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وأشار فارس إلى أّف مرواف البرغوثي "رفض اإلعتراؼ بالمحكمة ولـ يتعاطى معيا ولـ يبرز في تمؾ 
ّف المحكمة إستندت في ذلؾ الوقت إلصدار حكميا  المحكمة الصورية أية وثائؽ تتضمف إعترافًا مف ِقَبْمو، وا 

وذكر أّف رّدًا توضيحيًا شاماًل سوؼ يصدر عف  ى مرواف عمى إعترافات ممفقة مف ِقَبْؿ أخوة آخريف".عم
 مرواف البرغوثي شخصيًا في األياـ القميمة القادمة، كما قاؿ.

 20/4/2012قدس برس، 
 
 "األقصى" عكرمة صبري ورائد صالح من دخول الجبية الشعبية تدين منع 8

الشعبية لتحرير فمسطيف إقداـ سمطات االحتالؿ اإلسرائيمي عمى منع خطيب المسجد  أدانت الجبية راـ اهلل5
، الشيخ رائد صالح، 43الشيخ عكرمة صبري، ورئيس الحركة االسالمية في مناطؽ الػ  األقصى السابؽ،

مف الوصوؿ الى الحـر القدسي الشريؼ ودخوؿ المسجد االقصى، معتبرة ىذه االجراءات التي وصفتيا بػ 
 "انتياؾ متكرر ضد ممارسة الحريات والشعائر الدينية والوصوؿ لالماكف المقدسة. "التنكيمية"، بأنيا

(، أذاعو قسميا اإلعالمي، بأف ىذه االجراءات 20/4واكدت الجبية الشعبية في بياف ليا اليوـ الجمعة )
ب، بؿ تطاؿ اآلالؼ مف ابناء التعسفية التي "ال تقتصر عمى رجاؿ الديف والشخصيات الدينية المعروفة فحس

القدس وباقي المواطنيف في الضفة والقطاع تكشؼ زيؼ ادعاءات االحتالؿ بأنو يفسح المجاؿ لممارسة 
الشعائر الدينية االسالمية والمسيحية في المدينة المقدسة، وبترحيبو بالعرب والمسمميف لمقياـ بزيارات 

 االقصى".
مف خالليا لمتغطية  "ييدؼ االحتالؿ في ظؿ االحتالؿ مسمميف لمقدسواعتبرت أف ىذه الزيارات لمعرب وال

عمى مخططاتو المريبة وحفرياتو تحت اساسات االقصى والحـر القدسي الشريؼ وفي باب المغاربة، وعمى 
انتياكاتو وجرائـ حربو وتوظيفيا لخدمة التطبيع مع احتاللو االستيطاني االجالئي وجرائـ حربو القائمة عمى 

وساؽ، وتضميؿ الراي العاـ العربي واالسالمي والمجتمع الدولي والمنظمات والمؤسسات الدولية المعنية قدـ 
 تحت شعارات المفاوضات السالـ المزعوـ.

 20/4/2012قدس برس، 
 

 فتح تنعى األسير المحرر عادل عيسى وتتوعد بمحاسبة مدبري اغتيالو 20
"فتح" األسير المحرر ابف بمدة كفر قاسـ عادؿ عيسى، الذي  راـ اهلل5 نعت حركة التحرير الوطني الفمسطيني

 قالت بأنو "قضى شييدا بعد تعرضو إلى جريمة اغتياؿ مدبرة وجبانة".
وأداف المتحدث باسـ حركة "فتح" فايز أبو عيطة في بياف صحفي صادر عف مفوضية الثقافة واإلعالـ اليـو 

"الجبانة بحؽ المناضؿ عادؿ عيسى"، مؤكدا أف حركة  (، جريمة االغتياؿ التي وصفيا بػ20/4الجمعة )
"فتح" لف تتياوف مع مف ارتكب ىذه الجريمة، وستالحؽ القتمة حتى ينالوا العقاب الذي يستحقوف عمى 

 ارتكابيـ ىذه الجريمة النكراء.
 "خسارة كبيرة لحركة فتح"، حيث أمضى في سجوف االحتالؿ أربعة واعتبر أبو عيطة رحيؿ عيسى بأنو

"، كما قاؿ. عشر عاما "كاف خالليا مف ابرز قادة الحركة الوطنية األسيرة  ومناضال صمبا عنيدا ال يساـو
 20/4/2012قدس برس، 

 
 األسير أبو غممي: لن نفك االضراب إال بتحقيق مطالبنا 22
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ىد أبو أكد عضو المجنة المركزية لمجبية الشعبية لتحرير فمسطيف، مسؤوؿ فرعيا في السجوف عا5 راـ اهلل
أسير مف جميع الفصائؿ الوطنية يخوضوف إضرابًا مفتوحًا عف الطعاـ منذ  2000غممى أنو وأكثر مف 

 اربعة أياـ.
وشدد أبو غممى في تصريحات مقتضبة سربت مف داخؿ عزلو أنو لف يفؾ اإلضراب عف الطعاـ إال 

 بخروجو مف العزؿ االنفرادي، وتحقيؽ مطالب األسرى العادلة.
غممي جماىير شعبنا باالستنفار العاجؿ والشامؿ، لموقوؼ خمؼ األسرى ومعركة صمودىـ التي  وطالب أبو

 يخوضونيا ضد السجاف الصييوني.
وطمأف أبو غممي جماىير شعبنا ورفاقو بأف معنويات القائد سعدات عالية وأنو يقؼ ورفاقو في الخندؽ 

 األوؿ في معركة الصمود والوفاء والكرامة. 
 21/4/2012يدة، رام اهلل، الحياة الجد

 
 الغربية عمى الضفة اإلسرائيميةفرض السيادة شعاره يحضرون مؤتمرًا  "ليكود"نواب  21

ونوابو والمئات مف  "ليكود"أمس أف عددًا مف وزراء  "معاريؼ"أفادت صحيفة  5أسعد تمحمي –الناصرة 
فمسطينية المحتمة سيشاركوف غدًا أعضاء المجنة المركزية في الحزب مف أنصار االستيطاف في األراضي ال

في  "أولباناه"في اجتماع حاشد ينظمو منتسبو الحزب ويكوف بمثابة استعراض عضالت ضد إخالء حي 
وىدـ منازلو. وأضافت أنو حياؿ  ،أقيمت عمى أراض فمسطينية خاصة ،شماؿ راـ اهلل "بيت إيؿ"مستوطنة 

منظموه تغيير شعار المؤتمر ليصبح تحت عنواف التجاوب الحماسي لمدعوة الى حضور االجتماع، قرر 
، أي ضـ الضفة الغربية المحتمة الى تخـو الدولة "مف أجؿ فرض السيادة اإلسرائيمية في ييودا والسامرة"

العبرية مف خالؿ تشريع قانوف خاص عمى غرار القانونْيف السابقْيف المذيف اعتبرا القدس والجوالف المحتمتيف 
. وحياؿ ىذه التحركات، واصؿ نتانياىو الذي يشعر بتعاظـ نفوذ أنصار المستوطنيف "إسرائيؿ"جزءًا مف 

والمستشار القضائي لمحكومة بحثًا عف حؿ يتفادى  "ىيئة الوزراء الثمانية"داخؿ حزبو، اتصاالتو مع أعضاء 
وع أف ال مفر اليدـ، ليتجنب بالتالي احتماؿ زعزعة ائتالفو الحكومي، مع أف المستشار أبمغو ىذا األسب

قضائيًا مف ىدـ المنازؿ. ويربط معمقوف في الشؤوف الحزبية بيف موقؼ الوزراء والنواب الداعميف لالستيطاف 
 واحتماؿ تقديـ موعد االنتخابات العامة.

 12/03/1021، الحياة، لندن
 

 تنصب منظومة رادارات جديدة  "إسرائيل" 22
زة بأنظمة مراقبة متطورة، تقـو بتصوير وتحديد األىداؼ أحاط الجيش اإلسرائيمي حدود قطاع غ5 راـ اهلل

نذار الجنود إلطالؽ النيراف عمييا. وقالت القناة الثانية في التمفزيوف اإلسرائيمي، إف  التي تقترب مف الحدود وا 
المنظومة الجديدة قادرة عمى رصد أي قذيفة بدءا مف قذائؼ الياوف وصواًل لمصواريخ، ما سيغير وجية 

يمكف استخداميا لممراقبة البحرية والجوية والبرية. وأضافت القناة كما لعمميات القتالية المستقبمية، وشكؿ ا
منظومات رادارية مف ىذا الطراز، لتغطية المنطقة  5اإلسرائيمية أف الجيش اإلسرائيمي يخطط القتناء 

 الشمالية برمتيا، باإلضافة إلى الحدود مع قطاع غزة.
 12/03/1021 ،االتحاد، أبو ظبي
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 تحضيرًا ليجوم مباغت "400أم بي آر "شركة الصناعات العسكرية اإلسرائيمية تطور قنبمة  23
إـ "قالت شركة الصناعات العسكرية اإلسرائيمية أنيا أجرت تطويرًا عمى قنبمتيا متعددة األغراض مف طراز 

ربعة جدراف مف الخرسانة بعرض ، لجعميا قادرة عمى اختراؽ متر مف الخرسانة المسمحة، أو أ"500بي آر 
العسكرية المتخصصة أف لمقنبمة األبعاد نفسيا  "جينز ديفنس ويكمي"ممـ لكؿ جدار. وذكرت مجمة  100

، التي تسمح لمطائرات الحربية بحمؿ اكثر مف قنبمة واحدة لمتعامؿ مع أكثر مف "81-إـ كي"مثؿ قنبمة 
يا لالستخداـ مع أطقـ توجيو ذخائر اليجـو المباشر ىدؼ عند كؿ طمعة جوية، وأف شركة بوينغ قد أىمت

رطؿ ال تممؾ ما يكفي مف القدرة عمى االختراؽ  500. والقنبمة التي يبمغ وزنيا "آي دي إيو إـ"المشترؾ 
تدعي امتالكيا ترسانة محدودة مف القنابؿ طراز  "إسرائيؿ"لكي تكوف فعالة ضد أىداؼ محمية جيدا، لكف 

 "إيو /221-بمو"آالؼ رطؿ، والمزودة برؤوس حربية مف طراز  5ي يبمغ وزنيا الت "18-جيو بي يو"
امتار  6مترا تحت األرض أو  10مصممة خصيصا الختراؽ أىداؼ صمبة في أعماؽ األرض، عمى عمؽ 

طرحت احتماؿ شراء المزيد مف  "إسرائيؿ"مجمة عف مسؤوليف إسرائيمييف قوليـ إف المف الخرسانة. ونقمت 
خالؿ المباحثات التي جرت أخيرًا بيف رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتانياىو " 18-و بي يوجي"قنابؿ 

كا الموافقة عمى بيعيا ناقالت لمتزود بالوقود جوًا، يكي باراؾ أوباما، وأنيا طمبت أيضًا مف أمر يوالرئيس األمر 
ولـ يتضح ما إذا كانت الحكومة  لزيادة عدد الطائرات التي يمكف أف يستخدميا سالح الجو اإلسرائيمي.

تراقب عف كثب تطوير  "إسرائيؿ"كية ستوافؽ عمى الطمب اإلسرائيمي. وقالت مصادر إسرائيمية إف ياألمر 
ألؼ رطؿ  10والتي يبمغ وزنيا  "57-جيو بي يو"شركة بوينغ األميركية القنبمة الخارقة لمتحصينات الثقيمة 

عف مصادر إسرائيمية قوليا إف سالح  "جينز ديفنس ويكمي"مجمة والتي لـ تدخؿ في الخدمة بعد. ونقمت 
ومما يجدر ذكره  الجو اإلسرائيمي سيقوـ بخفض برامج التدريب لمسنة المقبػػمة تػػأثرًا باالقتطاعات في الموازنة.

الح مميار دوالر، لكف س 2136تبمغ ما يوازي  1021لمعاـ  "إسرائيؿػ"الموازنة الحربية ل في ىذا الصدد أف
الجو اإلسرائيمي يزعـ اف الحكومة تديف لو بحوالي مميار دوالر إضافي لتغطية االرتفاع في تكمفة الوقود 
والطعاـ وضرائب األمالؾ التي تدفع لقواعدىا، ويقوؿ سالح الجو اإلسرائيمي إنو مف دوف األمواؿ سيكوف 

طاعات الميزانية أرخت بثقميا أيضًا عمى غير قادر عمى تطبيؽ برامج التدريب والمشتريات لسنوات عدة. واقت
، قررت قيادة الجيش اإلسرائيمي "نايمر"القوات البرية، فبعد تعميؽ إنتاج حاممة الجند المدرعة مف طراز 

 تأخير تسميـ جياز محاكاة لممركبة.
 12/03/1021، البيان، دبي

 
 لمدولة العبرّية قدرة حقيقية لمتسبب بأضرار جسيمة تقديرات إسرائيمية بامتالك سورية 24

زىير أندراوس5 اعترؼ خبراء وجنراالت في جيش االحتالؿ اإلسرائيمي بأف سورية تمتمؾ قدرة  -الناصرة 
حقيقية لمتسبب بأضرار جسيمة لمدولة العبرّية في حاؿ نشوب اي حرب مستقبمية بيف الدولتيف، ورأى الخبراء 

الوجود بحسب تعبيرىـ، ولكنو مؤذ ومؤثر بنفس  مف "إسرائيؿ"أف ىذا التيديد ال يصؿ إلى مستوى محو 
عمى إيراف سيكوف فتيال يعجؿ مف التصعيد القادـ بحسب تقديرات  إسرائيمياً  اً الوقت، وشددوا عمى أّف ىجوم

الجيش اإلسرائيمي أو ىجوـ فتاؾ أو نقؿ سالح استراتيجي مف سورية إلى حزب اهلل، كؿ ىذه أمور قد تكوف 
عف البروفيسور  "يديعوت أحرونوت"لتقديرات الجيش اإلسرائيمي. ونقمت صحيفة  مقدمة لحرب كبرى وفقا

الكسندر بمي مف جامعة نوترداـ األمريكية وكمية اريئيؿ، الواقعة في الضفة الغربّية المحتّمة قولو إّف عمى 
 إتباع سياسة ذكية لمردع وخمؽ وضع تكوف فيو سورية غير قادرة عمى تطوير مصالحيا" إسرائيؿ"
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عمى المستوى السياسي، دوف الوصوؿ إلى حرب. ومف جية أخرى قاؿ  "إسرائيؿ"المتعارضة مع مصالح 
البروفيسور موشيو معوز، المتخصص في الشؤوف السورية في الجامعة العبرية بالقدس الغربية، إف سورية 

واريخ طويمة المدى، الفتا ىي األخرى ستتكبد خسائر كبيرة وأّف أساس القوة السورية والتيديد الكبير ىو الص
إلى أف لمجيش اإلسرائيمي تفوقا استراتيجيا واضحا لكف الحرب ستتسبب بخسائر كبيرة لمطرفيف، والصواريخ 
السورية ستصؿ لكؿ المدف اإلسرائيمية وأنظمة الدفاع الجوي لف توقفيا جميعيا. وحّذر معوز مف التقميؿ 

وعف التوتر الذي يسود في صفوؼ قادة الجيش اإلسرائيمي في  بالقدرات السورية بضرب المدف اإلسرائيمية.
ىذه المرحمة التي يصفونيا بالمرحمة الفاصمة بيف اليدوء والتصعيد الكبير، اعترؼ قائد المنطقة الشمالية في 
الجيش اإلسرائيمي يائير غوالف أف التيديدات التي يتوجب عميو التعاطي معيا أكبر مف أي جبية أخرى، 

في اليوـ الذي يمي سقوط نظاـ بشار األسد ورسـ  "إسرائيؿ"والف تقدير التيديدات التي تنتظر وحاوؿ غ
سيناريوىات المواجية المقبمة مع حزب اهلل المبناني التي يتوجب عمى الجيش اإلسرائيمي بحسب غوالف ليس 

نما أيضا تقميص اليجمات الصاروخية عمى قمب  . وتوقع أف األسد "رائيؿإس"فقط إعادة اليدوء إلى الحدود وا 
أكتوبر / في شير تشريف األوؿوأضاؼ قائاًل، لف يتـ اإلطاحة بو قريبا وأف دما كثيرا سيسفؾ قبؿ ذلؾ، 

العاـ الماضي قّدرنا أف تتـ اإلطاحة بالنظاـ السوري في غضوف عاـ ونصؼ، وأنا اآلف اعتقد أف تقديرنا 
ف الوضع الحالي في فإبحسب تقديرات غوالف، و مة. كاف خاطئا كما اعتقد أف ذلؾ سيستغرؽ شيورا طوي

سورية يمكف السيطرة عميو عبر خمطة مف األعماؿ الوحشية لمجيش، إضافة إلى تصرفات سياسية ذكية في 
الداخؿ والحرص عمى عدـ إغضاب المجتمع الدولي أكثر مف الالـز وممارسة المعبة الدبموماسية. وأعرب 

منذ  "إسرائيؿػ"إلى دولة فاشمة وىذا يعني أف تتحوؿ الحدود اليادئة ل غوالف عف خشيتو مف تحوؿ سورية
في سورية حرب أىمية داخمية وغدا ربما اليـو أربعيف عاما إلى حدود منتجة لإلرىاب، الفًتا إلى أّف ما يجري 

سيضعنا تكوف عمى حدودنا وىذا يعني أف اختفاء الجيش السوري النظامي سيطرح أمامنا تحديا كبيرا وغيابو 
في سورّية اعترؼ غوالف أف الوضع تغير  "إسرائيؿػ"الستخباري لافي مواجية اإلرىاب. وحوؿ النشاط 

أماـ تحد  ، مما وضعيـفقد انقمبت األوضاع في سورية وفي عدد كبير مف دوؿ الشرؽ األوسط. بالكامؿ
ضافة مصادر استخباري عظيـ جدا بكؿ ما تحمؿ الكممة مف معنى، وأف التطورات تستوجب تغي ير وا 

 معمومات جديدة وبحث جديد لدراسة تمؾ المعمومات، عمى حد قولو.
 12/03/1021، القدس العربي، لندن

 
 استقالة مسؤول تجنيد العمالء في الجيش اإلسرائيمي  25

باستقالة مسؤوؿ الوحدة  اعترؼ جيش االحتالؿ اإلسرائيمي أمس الجمعة رسمياً  5برىوـ جرايسي - الناصرة
تجنيد العمالء والجواسيس اإلسرائيمييف، األمر الذي وصفتو صحيفة "يديعوت أحرنوت" عف المسؤولة ( 504)

بأنو "ىزة أرضية" في جيش االحتالؿ. وقد تـ تعريؼ الضابط الكبير بحرؼ )أ( برتبة عقيد، وتاريخيا كانت 
في سورية في منتصؼ  ىذه الوحدة مسؤولة عف تجنيد الجاسوس اإلسرائيمي إيمي كوىيف الذي تـ إعدامو

سنوات الستيف مف القرف الماضي. وحسب ما نشر أمس، فإف االستقالة جاءت في أعقاب قرار الجيش عدـ 
ترقية الضابط إلى رتبة عميد، بسبب عالقاتو المميزة بضابط سابؽ في جيش االحتالؿ، ارتبط اسمو بتزييؼ 

 االحتالؿ.بيانات وتقارير مف أجؿ افشاؿ تعييف رئيس أركاف في جيش 
 12/03/1021، الغد، عّمان
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  ةمصدرىا مخازن ليبيقبل اسبوعين إيالت التي قصفت بيا صواريخ الالجيش اإلسرائيمي:  26
تؿ أبيب5 أعمف الجيش اإلسرائيمي، أمس، في ختاـ التحقيؽ حوؿ قصؼ إيالت بالصواريخ قبؿ أسبوعيف، 

قطاع غزة ىي المسؤولة عف ىذه الصواريخ وأنيا لجاف المقاومة الشعبية في "أف لديو أدلة دامغة عمى أف 
. وقاؿ التقرير إف فحص شظايا الصواريخ، يثبت أف مصدرىا مخازف "حصمت عمييا بشكؿ مؤكد مف ليبيا

الجيش الميبي، التي كانت فريسة عمميات نيب نفذتيا عصابات االتجار بالسالح، التي قامت بدورىا ببيع 
إلى عدة تنظيمات مسمحة في قطاع غزة، في مقدمتيا الجياد اإلسالمي، ىذه الصواريخ ومعيا أسمحة أخرى 

وصواريخ متقدمة أكثر تيدد تحركات سالح الجو اإلسرائيمي في  "7 –ساـ "وبينيا صواريخ كتؼ مف طراز 
القطاع. وأف التحقيقات اإلسرائيمية تشير إلى أف حماس كانت عمى عمـ بيذه الصفقات، وأف لجاف المقاومة 

 مف سيناء. "إسرائيؿ"ية تنوي استخداميا في عمميات قصؼ ضد الشعب
 12/03/1021، الشرق األوسط، لندن

 
  "إسرائيل"معاريف: مصر ال يمكنيا قطع الغاز فجأة عن صحيفة  27

، بأنيا باتت مثؿ الكرة "إسرائيؿ"اإلسرائيمية قضية تصدير الغاز مف مصر إلى  "معاريؼ"وصفت صحيفة 
، وحصد أكبر "نيؿ إعجاب جميور الناخبيف"لمرشحيف لمرئاسة في مصر مف أجؿ التي يمعب بيا جميع ا

قدر ممكف مف أصواتيـ لصالحو خالؿ المعركة االنتخابية. وأوضحت الصحيفة أف جميع المرشحيف حاؿ 
 إبالغ مصر إلسرائيؿ توقفيا"بالغاز فجأة، ألف العقد الموقع يشترط  "إسرائيؿ"فوزىـ لف يستطيعوا قطع إمداد 

 ."عف تصدير الغاز إلييا قبؿ فترة كافية حتى تأخذ األخيرة االستعدادات الالزمة لذلؾ
 12/03/1021، البيان، دبي

 
 أال تستفز إيران مثمما حاول الصياينة استفزاز ىتمر "إسرائيل"زعيم الييود الحريديم: عمى  28

زيارتو، الذي صادؼ يـو  تعرض رئيس الكنيست رؤفيف ريفميف النتقادات مف جانب سياسييف في أعقاب
إحياء ذكرى المحرقة، لزعيـ الييود الحريديـ، المتزمتيف دينيا، الحاخاـ أىاروف ييودا لييؼ شطاينماف، الذي 

أال تستفز إيراف مثمما حاوؿ الصياينة استفزاز الزعيـ األلماني النازي أدولؼ  "إسرائيؿ"قاؿ مؤخرا إف عمى 
بالتيديد اإليراني  "إسرائيؿ"ريديـ )ىميفاّسير( في سياؽ ما تصفو ىتمر. وكتب شطاينماف في صحيفة الح

المتمثؿ بتطوير برنامج نووي "ينبغي أف نعرؼ كيؼ ال نستفز أعداء يريدوف إفناءنا، ألنو كما ىو معروؼ 
حاوؿ الصياينة قبؿ المحرقة استفزاز ىتمر الظالـ وفرض عقوبات عمى دولة ألمانيا، لكف الحريديـ الذيف 

وف اهلل عارضوا ذلؾ ورأوا أنو يحظر عمينا استفزازه ألف ىذا إنما سيزيد الخطر عمينا وحسب ولف يكوف يياب
في صالحنا". وأضاؼ "وفعال تبيف في النياية أف استفزازه لـ يكف في صالحنا ومف الجائز أنو لو لـ يفعموا 

نو لو كاف يعرؼ بما أ وفي أوضح أصدر ريفميف بياناً مف جيتو شيئا ضده لما تصرؼ ىتمر بيذه القسوة". 
ف ريفميف زار أصحيفة معاريؼ  أوضحتكتبو الحاخاـ لما عقد المقاء في يوـ ذكرى المحرقة بالذات. و 

الحاخاـ شطاينماف في منزلو مف أجؿ التباحث معو حوؿ األزمة التي أثارىا قرار المحكمة العميا بإلغاء 
في الجيش اإلسرائيمي. ونقمت عف جيات حريدية قوليا إف  "قانوف طاؿ" الذي ينظـ خدمة الشباف الحريديـ

مقاء تـ بمباركة رئيس الوزراء بنياميف نتنياىو الذي يتحسب مف أف يؤدي إلغاء "قانوف طاؿ" وعدـ سف ال
قانوف مشابو لو إلى إحداث أزمة ائتالفية وربما حؿ الحكومة المدعومة مف األحزاب الحريدية. وأضافت 
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إنو "إذا ساىـ ريفميف في حؿ الموضوع فإف بإمكانو أف يضمف قاؿ مف شطاينماف  اً مقرب اً الصحيفة أف مصدر 
 دعـ الحريديـ لترشيحو لرئاسة الدولة".

 10/03/1021، 37عرب 
 

 في فمسطين" بكم ناشطات في حممة "أىاًل  20"إسرائيل" ترّحل آخر  10
نييف بعد وصوليف إلى مطار المد عشر ناشطات فرنسيات مناصرات لمفمسطي "إسرائيؿ"رّحمت 5 أ.ؼ .ب

التي  ،، عمى ما أعمنت متحدثة باسـ دوائر اليجرة اإلسرائيمية"أىاًل بكـ في فمسطيف"لممشاركة في حممة 
 أوضحت أنيف آخر دفعة مف الناشطيف الذيف وفدوا ليذا الغرض.

 12/03/1021، الخميج، الشارقة
 

 االسرائيمي ييود متدينون يشوىون نصبا تذكارية لقتمى الجيش 12
كرى تأسيسيا بأسبوع، أقدـ مجيولوف عمى تشويو عدد كبير مف ذاحتفاالتيا ب "إسرائيؿ"تؿ أبيب5 قبؿ أف تبدأ 

النصب التذكارية لتخميد قتمى الجيش اإلسرائيمي في الحروب. وتركزت عمميات التشويو ىذه في منطقة غور 
لى جانبيا شعارات للتي تضـ أسماء ااألردف باألساس، حيث تـ رسـ عمـ فمسطيف عمى القوائـ ا قتمى، وا 

وغيرىا. وحسب  "كفى لالحتالؿ"، و"ىؤالء الجنود قتموا بسبب تمردىـ عمى الخالؽ"و "الصييونية بّرا" تقوؿ
تقديرات الشرطة، فإف مف نفذ ىذه العممية يمكف أف يكونوا فمسطينييف، ولكنيا تغمب احتماؿ أف يكونوا مف 

كانت خطأ وخطيئة  "إسرائيؿ"عصبيف، الذيف ال يؤمنوف بالصييونية، ويعتبروف أف إقامة الييود المتدينيف المت
 وتنطوي عمى تمرد رىيب عمى الخالؽ.

 12/03/1021، الشرق األوسط، لندن
 

 بمدية ىرتسميا ترفض تخميد ذكرى رحبعام زئيفي  11
سرائيمية، رفضت طمبا إلطالؽ اسـ اإل قالت وسائؿ إعالـ إسرائيمية أمس الجمعة، إف بمدية ىرتسميا5 الناصرة

عمى أحد شوارع المدينة لكونو "ليس نموذجا مثاليا لألجياؿ الصاعدة"، بينما اطمقت  رحبعاـ زئيفيالعنصري 
اسمي داعيتي سالـ عمى شارعيف في المدينة. وتعتبر ىرتسميا مف ابرز المدف اإلسرائيمية وتتميز بأف 

زئيفي كاف قد تمت . فيما تجدر االشارة إلى أف رائح الميسورة والثريسكانيا بغالبيتيـ الساحقة جدا مف الش
عمى يد خمية مف الجبية الشعبية لتحرير فمسطيف انتقاما الغتياؿ الشييد  1002تصفيتو في خريؼ العاـ 

 أبو عمي مصطفى مف صيؼ العاـ ذاتو.
 12/03/1021، الغد، عّمان

 
 مرقص الشرقي لقب منعيا من المشاركة بميرجان ع "المنافقة"اسرائيمية تصف حكومة المغرب بـ 12

ديمي "لمنعيا ميرجانا لمرقص الشرقي  "المنافقة"محمود معروؼ5 وصفت راقصة اسرائيمية الحكومة المغربية بػ
مايو القادـ بعد تصاعد االحتجاجات ضد الميرجاف / كانت ستنظمو بمدينة مراكش في منتصؼ ايار "دانس

ىؿ "ميرجاف قرار جباف وتساءلت المع الدولة العبرية. وقالت اف قرار الحكومة منع لمتطبيع  واعتباره نشاطاً 
تعمموف كـ إسرائيميا يزور المغرب كؿ شير؟5 المئات..، وكـ مقاولة وشركة ينشئيا إسرائيميوف داخؿ 

 ."المغرب؟5 الكثير..، فمماذا لـ توقفوىا؟، فقط أردتـ إيقاؼ ميرجاف صغير يقاـ مرة واحدة كؿ سنة
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 12/03/1021، القدس العربي، لندن
 

 «مبعدو الميد»األسرى ينخرطون في اإلضراب مطمع الشير ومعيم  13
دخؿ إضراب االسرى عف الطعاـ في السجوف االسرائيمية يومو الرابع، في وقت ُأعمف اف االسرى كافة 5 لندف

ع غػزة الػػذيف يحتجػػوف إلػػى قطػػا« مبعػػدي كنيسػػة الميػد»سيشػاركوف فػػي االضػػراب مطمػع الشػػير، اضػػافة الػى 
سػنوات عمػى إبعػادىـ إلػى غػزة وأوروبػا وعػدـ تحريػؾ  20عمى تردي أوضاعيـ النفسية والمعيشية بعػد مػرور 

 ممؼ إبعادىـ حتى اآلف.
مف جية أخرى، أكد األسير المحػرر سػامر أبػو سػير، أف أعػداد األسػرى المضػربيف عػف الطعػاـ فػي تصػاعد 

عنػو « معػاً »ط جميع األسرى في السجوف باإلضػراب. ونقمػت وكالػة مستمر، وأنو بحموؿ مطمع الشير سينخر 
في سجف ريموف إلى أقسػاـ يعػيش فييػا معتقمػو حركػة « الجبية الشعبية»قولو اف إدارة السجوف نقمت معتقمي 

الى  24، كما نقمت األسير حسف فطافطة المعتقؿ في سجف مجدو إلى جية غير معروفة، ونقمت «حماس»
فػػي سػػجف أوىيمػػي كيػػدار، فػػي حركػػة نقػػؿ واسػػعة ىػػدفيا تشػػتيت قيػػادات االضػػراب والمحػػاور العػػزؿ االنفػػرادي 

المركزية فيو، والتأثير عمى االسرى بعزليـ ونقميـ مف سجف إلى آخر. وأكد أف المعمومػات الػواردة مػف داخػؿ 
ورامػوف السجوف، تفيد بانضماـ األسرى في سجني جمبػوع ومجػدو إلػى السػجوف المضػربة عػف الطعػاـ )نفحػة 

 وعسقالف( غدًا.
الجاري، والثانية تبدأ غػدًا، اذ يتوقػع أف يمتحػؽ  27واوضح اف اإلضراب ينفذ عمى دفعتيف، األولى بدأت في 

معػػتقاًل مػػف سػػجف عػػوفر إلػػى اإلضػػراب  50جميػػع المعتقمػػيف مػػف التنظيمػػات كافػػة، مضػػيفا أنػػو سينضػػـ نحػػو 
 الطعاـ مطمع الشير.سينضموف الى اإلضراب عف « فتح»غدًا، كما أف أسرى 

إعالف المبعديف اإلضراب عف الطعاـ »إلى غزة حاتـ حمود، إف « مبعدي الميد»في ىذه االثناء، قاؿ ممثؿ 
واالعتصاـ في خيمة سيقيمونيا األسػبوع المقبػؿ ليػذا الغػرض يػأتي كخطػوة متقدمػة سػتمحقيا خطػوات أخػرى، 

عمػػى صػػناع القػػرار مػػف جيػػة وعمػػى االحػػتالؿ  خصوصػػا بعػػد اسػػتنفاد الوسػػائؿ االحتجاجيػػة المتاحػػة لمضػػغط
 «.( وعودتيـ إلى ديارىـ في بيت لحـ1001اإلسرائيمي مف جية أخرى لبحث ممؼ إبعادىـ )في ايار 

وأضاؼ أف معاناة المبعديف تزداد، خصوصًا بعد رفػض االحػتالؿ مػنح ذوييػـ مػف محافظػات الضػفة الغربيػة 
السماح لزوجاتيـ وأبنائيـ بالسفر إلى ىناؾ لمتواصػؿ مػع أىميػـ  التصاريح الالزمة لزيارتيـ في غزة، أو حتى

 في الضفة.
 12/3/1021، الحياة، لندن

 
 
 
 

 سمطات السجون اإلسرائيمية تعزل ثالثة أسرى مضربين عن الطعام 14
ػ أشرؼ اليور5 أعمػف نػادي األسػير الفمسػطيني أف إدارة سػجف الرممػة اإلسػرائيمي عزلػت ثالثػة أسػرى مػف  غزة

 يف عف الطعاـ منذ أسابيع لرفضيـ أخذ المحاليؿ احتجاجًا عمى سوء معاممة إدارة السجوف.المضرب
وقػػاؿ المحػػامي جػػواد بػػوليس مػػدير الػػدائرة القانونيػػة فػػي نػػادي األسػػير إدارة السػػجف عزلػػت األسػػرى عمػػر أبػػو 

د سرسؽ يوما، واألسير ومحمو  46يوما، وحسف الصفدي المضرب منذ  44شالؿ المضرب عف الطعاـ منذ 
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يومًا، في غرفػة عػزؿ كاممػة لػػ هرفضػيـ أخػذ المحاليػؿ احتجاجػًا عمػى سػوء معاممػة  10مف غزة المضرب منذ 
 إدارة السجوف ليـه.

 12/3/1021، القدس العربي، لندن
 

 مميون دوالر التي قررتيا قمة سرت لمقدس  400لماذا لم يدفع العرب الـعكرمة صبري:  15
دكتور عكرمػي صػبري رئػيس الييئػة االسػالمية العميػا بالقػدس وخطيػب المسػجد هاكد ال وليد عوض5 - راـ اهلل

تطبيعػػػا مػػػع االحػػػتالؿ  االقصػػػى المبػػػارؾ لػػػػهالقدس العربػػػيه الجمعػػػة بػػػأف زيػػػارة العػػػرب لممدينػػػة المقدسػػػة تعتبػػػر
 االسرائيمي.

باالقصػى5  واضاؼ صبري قائال لػهالقدس العربيه الجمعػة بعػد يػوميف مػف زيػارة مفتػي مصػر لمقػدس والصػالة
هاقػػوؿ عمػػى جميػػع العػػرب والمسػػمميف اف يضػػغطوا عمػػى الحكومػػات والػػدوؿ العربيػػة التػػي اجتمعػػت فػػي مػػؤتمر 

مميوف دوالره، مضيفا هلماذا لػـ  500القمة العربية قبؿ سنتيف في سرت بميبيا، وقررت في حينو دعـ القدس بػ
امػػػا ننشػػػغؿ فػػػي الزيػػػارة لمقػػػدس وىػػػي تحػػػت  يمتػػػـز الحكػػػاـ العػػػرب بيػػػذا القػػػرار؟ لمػػػاذا ينسػػػوا االصػػػؿ واالىػػػـ؟

بمثابػة حبػة اسػبريف النسػاف مػريض بالسػرطاف،  -االحتالؿ؟ انا ارى اف الزيارة لمقدس ػ وىي تحت االحتالؿ 
وبالتػػػالي فعمػػػى الػػػذيف يميػػػوا النػػػاس بالزيػػػارة اف ينفػػػذوا قػػػرار مػػػؤتمر القمػػػة العربيػػػة بسػػػرت فيػػػدعموا مؤسسػػػات 

يارة ومؤسسات القدس الصحية والتعميمية تحتضرحاليا، نحف نقوؿ البد مف الػدعـ القدسه، متابعا هما فائدة الز 
 الحقيقي لمقدسه.

 12/3/1021القدس العربي، لندن، 
 

  أطفال يقبعون في سجون االحتالل  102أسيرات واحصائية: خمس  16
أسػػرى.  620ؼ وأربعػػة آال” اإلسػػرائيمي“بمػػغ إجمػػالي عػػدد األسػػرى الفمسػػطينييف فػػي سػػجوف االحػػتالؿ 5 )واـ(

أف ىنػاؾ ” الحممة الشعبية إلطالؽ سراح األسير الفمسطيني مرواف البرغػوثي“وذكرت إحصائية نشرىا مكتب 
أسيرا مف داخؿ فمسطيف  291مف قطاع غزة إضافة إلى  456أسيرًا مف الضفة الغربية و 910ثالثة آالؼ و
أسػيرًا محكومػػا  110فقػا لإلحصػػائية يوجػد وو ”. الحػدود“أسػػيرًا مػف أسػرى الػػدوريات  11و 2948المحتمػة عػاـ 

طفػال مػػا دوف  12مػػنيـ  101عامػا  28واألطفػػاؿ مػا دوف سػػف  5بالسػجف اإلداري، فيمػػا بمػغ عػػدد األسػيرات 
 عامًا.  26اؿ

 12/3/1021، الخميج، الشارقة

 
 
 

 االراضي الفمسطينيةبتصعيد اسرائيمي لالستيطان  ":القدس لمحقوق االجتماعية واالقتصادية" 17
كشػػػػفت وحػػػػدة البحػػػػث والتوثيػػػػؽ فػػػػي مركػػػػز القػػػػدس لمحقػػػػوؽ االجتماعيػػػػة  5كامػػػػؿ إبػػػػراىيـ -لقػػػػدس المحتمػػػػة ا

رتفػاع عمميػات تيويػد مدينػة القػدس،  واالقتصادية في تقريرىػا الشػير امػس عػف حجػـ التصػاعد االسػتيطاني وا 
 وتكثيؼ االعتقاالت واالعتداءات عمى المواطنيف خاصة األطفاؿ.
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ف عػػف المزيػػد مػػف مشػػاريع البنػػاء االسػػتيطاني ومصػػادرة أراضػػي المػػواطنيف لصػػالح وسػػجؿ شػػير آذار اإلعػػال
شػػػؽ طػػػرؽ اسػػػتيطانية، وتوسػػػيع مسػػػتوطنات قائمػػػة أو بنػػػاء مسػػػتوطنات جديػػػدة، حيػػػث أعمػػػف االحػػػتالؿ عػػػف 

 دونما. 11شرقي القدس عمى مساحة تصؿ إلى « معاليو أدوميـ»أبراج في مستوطنة  7مخطط لبناء 
وحػدة اسػتيطانية جديػدة  55محمية لمتخطيط والبناء في بمدية االحتالؿ منحت تػراخيص لبنػاء وكانت المجنة ال
 جنوب القدس.« جبؿ أبو غنيـ»في مستوطنة 

وقػػررت سػػمطات الجػػيش اإلسػػرائيمي فػػي الثػػاني عشػػر مػػف ذات الشػػير إغػػالؽ حػػاجز رأس خمػػيس واسػػتكماؿ 
 بناء جدار الفصؿ عمى مخيـ شعفاط.

 2115الموائيػػة لمتخطػػيط والبنػػاء اإلسػػرائيمية عػػف مخطػػط جديػػد ييػػدؼ إلػػى مصػػادرة  فػػي حػػيف أعمنػػت المجنػػة
عمييػا، ويشػمؿ المخطػط « حػدائؽ وطنيػة»دونما مف أراضي قرية الولجة الواقعة جنوبي مدينة القػدس إلقامػة 

ن شػاء إقامة ممرات لممشاة ومسالؾ لمدراجات اليوائية، باإلضافة إلى تخصيص مساحات كمواقػؼ لمسػيارات وا 
 بعض المباني العامة ومركز سياحي ومطعـ.

فػي الثالػث مػف آذار إخطػارات عمػى مػواطنيف فػي بمػدة » اإلدارة العسػكرية »مف ناحية أخػرى وزعػت سػمطات 
« نسػػيج الحيػػاة»العيزريػػة شػػرؽ القػػدس تقضػػي بمصػػادرة مسػػاحات واسػػعة مػػف أراضػػي البمػػدة لصػػالح طريػػؽ 

وحػػدات اسػػتيطانية فػػي  106صػػادقت الشػػير الماضػػي عمػػى بنػػاء  االسػػتيطاني. وكانػػت السػػمطات اإلسػػرائيمية
معاليػو »وحدة استيطانية سػتقاـ فػي  256شرؽ وجنوب القدس. منيا « أفرات«و« معاليو أدوميـ»مستوطنتي 

 «.أدوميـ
ألػػػؼ مػػػواطف فمسػػػطيني مػػػف  17ويتػػػزامف توسػػػيع معاليػػػو أدومػػػيـ، مػػػع مخطػػػط آخػػػر يقضػػػي بػػػالتخمص مػػػف 

 مواطف يقطنوف في محيط ىذه المستوطنة. 1100، مف بينيـ «ج»مناطؽ المصنفة العائالت البدوية في ال
وحدات استيطانية تشمؿ مركز تشغيؿ ومصالح تجارية متروبولولينيػة ،  1920يذكر أف ىناؾ مخططا لبناء 

 ما يعني فصؿ مدينة القدس عف سائر أجزاء الضفة الغربية.
ضـ جميع األراضي الواقعة في محيطيا وصوال إلى مستوطنة فيما تسعى بمدية مستوطنة معاليو أدوميـ إلى 

 وحدة استيطانية ىناؾ. 6000جنوبا لبناء أكثر مف « كيدار»
أصػػدرت فػػي األعػػواـ القميمػػة الماضػػية أوامػػر ىػػدـ لمسػػاكف البػػدو فػػي » اإلدارة العسػػكرية » يػػذكر أف سػػمطات 

 نسمة. 650شرؽ القدس، يقطنيا نحو « المنطار«و« وادي أبو ىندي»منطقتي 
مػػا مجموعػػو  1022خػػالؿ العػػاـ « ج»فػػي المنطقػػة « اإلدارة المدنيػػة»ووفقػػا لمعطيػػات إسػػرائيمية، فقػػد ىػػدمت 

، فقػػد ىػػدمت تمػػؾ السػػمطات 1020قاصػػرا. أمػػا فػػي العػػاـ  516مواطنػػا مػػف بيػػنيـ  2218مسػػكنا تػػؤوي  276
 قاصرا. 127نسمة، منيا  661تؤوي « ج»مساكف في منطقة  208

قػػاب عػػف مخطػط لػػرئيس بمديػػة االحػػتالؿ فػي القػػدس نيػػر بركػػات يقضػي بالشػػروع فػػي إجػػراءات فيمػا كشػػؼ الن
وحػدة  150المصادقة عمى بناء مستوطنة جديدة في أبػو ديػس قػرب مبنػى المجمػس التشػريعي، يتضػمف بنػاء 

 استيطانية.
فػي العػاميف  دونمػا ، وكػاف طرحػت لمنقػاش 70وتبمغ مساحة األرض التي ستقاـ عمييا ىػذه المسػتوطنة نحػو 

 ، ورفضت في حينو.1001، و2999
فػػي وقػػت أعمنػػت فيػػو البمديػػة عػػف مخطػػط إلقامػػة مركػػز سػػياحي فػػي بركػػة السػػالطيف فػػي خػػاف األقبػػاط بالبمػػدة 

 القديمة مف القدس.
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متػػػر عػػف بػػػاب الخميػػػؿ ومسػػػجد النبػػي داود، وكانػػػت البمديػػػة منعػػػت إدارة األوقػػػاؼ  100وتبعػػد البركػػػة مسػػػافة 
 قياـ بأعماؿ التنظيؼ والترميـ فييا.  اإلسالمية مف ال

ونوه التقرير إلى استمرار االعتداءات اإلسرائيمية عمى المسجد األقصى مف قبؿ جنود ومستوطنيف إسرائيمييف 
فيمػػػا أدت الحفريػػػات «. السػػػياحة األجنبيػػػة لألقصػػػى»سػػػمح ليػػػـ بػػػالتجواؿ فػػػي باحػػػات المسػػػجد تحػػػت مسػػػمى 

 –جديػػدة، فػػي وقػػت اسػػتمرت فيػػو االعتػػداءات عمػػى مقبػػرة بػػاب الرحمػػة  اإلسػػرائيمية فػػي محيطػػو إلػػى انييػػارات
 شرؽ البمدة القديمة.

 12/3/1021، الرأي، عّمان

 
 البحرين: "القدس المفتوحة" تشارك بمؤتمر حول جودة التعميم العالي 18

دة التعمػػيـ ػػػ "األيػػاـ"5 شػػاركت جامعػػة القػػدس المفتوحػػة فػػي المػػؤتمر العربػػي الػػدولي الثػػاني لضػػماف جػػو  راـ اهلل
 العالي الذي عقد في رحاب الجامعة الخميجية بالبحريف، بالتعاوف مع اتحاد الجامعات العربية.

ومثؿ "القدس المفتوحة" فػي ىػذا المػؤتمر مسػاعد نائػب رئػيس الجامعػة لمشػؤوف األكاديميػة د.مػرواف درويػش، 
دولػة عربيػة وأجنبيػة،  27معة مػف جا 65الذي أدار إحدى الجمسات الرئيسية في المؤتمر، الذي شاركت فيو 

وتنػػػاوؿ البػػػاحثوف فػػػي أوراقيػػػـ العمميػػػة جممػػػة مػػػف المواضػػػيع  أوراؽ بحثيػػػة عمميػػػة محّكمػػػة. 206وقُػػػدمت فيػػػو 
 المتعمقة بضماف جودة التعميـ العالي.

 12/3/1021، األيام، رام اهلل

 
 في بمعيناالحتالل يقمع مسيرة الجمعة لمناسبة يوم األسير وذكرى اغتيال ابو جياد  20

أعطػػب متظػػاىروف بحجػػارتيـ مػػركبتيف عسػػكريتيف تػػابعتيف لقػػوات 5 نائػػؿ موسػػى –الحيػػاة الجديػػدة  –راـ اهلل 
االحػػتالؿ وثالثػػة لػػرش الميػػاه العادمػػة فػػي مواجيػػات انػػدلعت فػػي قريػػة بمعػػيف غػػرب راـ اهلل اثػػر قمػػع احتاللػػي، 

 ت اإلصابات.أمس، لمسيرة الجمعة األسبوعية السممية ما أدى إلى سقوط عشرا
وأصيب عشرات المواطنيف ومتضامنوف أجانب باالختناؽ بالغاز المسيؿ لمدموع اطمقو جنود االحتالؿ باتجاه 

 مسيرة بمعيف المناوئة لالستيطاف وجدار الضـ والتوسع الفصؿ العنصري.
حيػػاء لػػذكرى استشػػياد خميػػؿ الػػوزير ابػػ و جيػػاد، ونظمػػت المسػػيرة ضػػمف فعاليػػات يػػوـ األسػػير الفمسػػطيني، وا 

بػػدعوة مػػف المجنػػة الشػػعبية المحميػػة لمقاومػػة الجػػدار واالسػػتيطاف فػػي بمعػػيف، وبمشػػاركة أىػػالي القريػػة ونشػػطاء 
 سالـ إسرائيمييف ومتضامنيف دولييف.

وأطمػػؽ جنػػود االحػػتالؿ الرصػػاص المعػػدني المغمػػؼ بالمطػػاط وقنابػػؿ الصػػوت والغػػاز المسػػيؿ لمػػدموع بكثافػػة 
بخػػراطيـ الميػػاه العادمػػة الممزوجػػة بػػالمواد الكيماويػػة لػػدى وصػػوؿ المسػػيرة إلػػى  باتجػػاه المتظػػاىريف والحقػػوىـ

بػػالقرب مػػف مسػػار جػػدار الفصػػؿ العنصػػري « محميػػة أبػػو ليمػػوف»األراضػػي المحػػررة والمعروفػػة محميػػا باسػػـ 
 الجديد.

واطنيف وتسبب القمع االحتاللي لممسيرة السممية باندالع مواجيات عنيفة أسفرت عػف إصػابة عشػرات مػف المػ
صػػابة ثػػالث مركبػػات  ونشػػطاء سػػالـ إسػػرائيمييف ومتضػػامنيف أجانػػب بحػػاالت االختنػػاؽ والتقيػػؤ الشػػديديف، وا 

 عسكرية بأضرار.
مواطنػا مػف ابنػاء القريػة امػس إلضػراب عػف الطعػاـ فػي خيمػة اعتصػاـ دائمػة  21و في سياؽ متصؿ انضـ 

انحػػػرؼ عنيػػػا الجػػػدار، تضػػػامنًا مػػػع األسػػػرى  تقيميػػػا المجنػػػة الشػػػعبية المحميػػػة عمػػػى األراضػػػي المحػػػررة التػػػي
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والمعتقميف في سجوف االحػتالؿ اإلسػرائيمي فػي إضػرابيـ عػف الطعػاـ، احتجاجػًا عمػى سياسػات إدارة السػجوف 
 وما وصؼ بانتياكيا الفاضح ألبسط حقوؽ اإلنساف في تعامميا مع األسرى.

 12/3/1021، الحياة الجديدة، رام اهلل
 

 اق في مسيرة كفر قدوم المناىضة لالستيطانإصابة العشرات باالختن 22
قمقيمية5 أصيب، أمس، عشرات المػواطنيف بحػاالت اختنػاؽ، فػي قريػة كفػر قػدوـ، شػرؽ قمقيميػة، جػراء إطػالؽ 
قػػوات االحػػتالؿ قنابػػؿ الغػػاز المسػػيؿ لمػػدموع والرصػػاص الحػػي لقمػػع المشػػاركيف فػػي مسػػيرة القريػػة األسػػبوعية 

 بفتح مدخؿ القرية المغمؽ منذ سنوات. المناىضة لالستيطاف، والمطالبة
وشارؾ في المسيرة التي نظمت إحياًء ليوـ األسير، والذكرى السنوية الرابعة والعشػريف الستشػياد القائػد خميػؿ 
الػػوزير "أبػػو جيػػاد"، وكيػػؿ وزارة شػػؤوف األسػػرى والمحػػرريف زيػػاد أبػػو عػػيف، وأمػػيف سػػر اإلقمػػيـ محمػػود ولويػػؿ، 

.ومتضامنوف أجانب ونشطاء   سالـ إسرائيميوف وأكثر مف ألؼ مواطف مف كفر قدـو
وثمف أبو عيف نيج المقاومة الشعبية التي تبنتيا حركػة فػتح فػي قريػة كفػر قػدـو بتنظػيـ المسػيرات األسػبوعية 

 التي تعد مف أقوى المسيرات عمى مستوى الوطف بفضؿ تكاتؼ األىالي ووحدتيـ في مواجية االحتالؿ.
 12/3/1021، األيام، رام اهلل

 
 الخميل: االحتالل يقمع المشاركين في صالة الجمعة ومتظاىرين في حي تل الرميدة 21

قمعت قوات االحتالؿ عشرات المشاركيف بأداء صالة الجمعة في حي تػؿ الرميػدة امػس وحاصػرتيـ  -الخميؿ
لػذي يقػع إلػى وحاولت منعيـ مف إقامة الصالة بمحاذاة مسجد األربعيف الذي يغمقو االحػتالؿ بػأمر عسػكري ا

 والمسماة رامات يشاي. 2984الجنوب مف البؤرة االستيطانية المقامة في الحي منذ عاـ 
وكػػاف عشػػرات المػػواطنيف أدوا الصػػالة بمحػػاذاة السػػياج الػػذي يقيمػػو االحػػتالؿ حػػوؿ المسػػجد بػػدعوة مػػف لجنػػة 

خطبػػة الجمعػػة حاصػػرت  الػػدفاع عػػف الخميػػؿ وبمشػػاركة الحممػػة الشػػعبية لمقاومػػة الجػػدار واالسػػتيطاف وخػػالؿ
قػػػػوات االحػػػػتالؿ المصػػػػميف وطمبػػػػت مػػػػنيـ إخػػػػالء المكػػػػاف دوف أف يسػػػػتجيب المصػػػػموف، وقػػػػاـ الجنػػػػود بػػػػدفع 
شػػػػيار األسػػػػمحة فػػػػي وجػػػػوىيـ إلرىػػػػابيـ، فيمػػػػا تواجػػػػد فػػػػي المكػػػػاف دعمػػػػا لممصػػػػميف عػػػػدد مػػػػف  المتواجػػػػديف وا 

 .ISMة مع شعبنا ونشطاء مف حركة التضامف الدولي المتضامنيف الفرنسييف مف لجنة التضامف الفرنسي
وعقػػػب انتيػػػاء الصػػػالة شػػػارؾ المصػػػموف فػػػي مظػػػاىرة رددت خالليػػػا اليتافػػػات المؤكػػػدة عمػػػى عروبػػػة الخميػػػؿ 

 .ورفض الممارسات االستعمارية
 12/3/1021، الحياة الجديدة، رام اهلل

 
 
 

سرائيميين ويحتجز  22  متضامنين بالنبي صالح ةسبعاالحتالل يوقع إصابات ويعتقل صحفي وا 
أصػيب عػدد مػف المتظػاىريف بجػروح وحػاالت اختنػاؽ شػديد بالغػاز 5 نائػؿ موسػى –الحياة الجديػدة  –راـ اهلل 

المسيؿ لمدموع اثػر تفريػؽ قػوات االحػتالؿ تحػت قيػادة ضػابط كبيػر بػالقوة مسػيرة الجمعػة األسػبوعية فػي قريػة 
 النبي صالح في اعتداء طاؿ الصحفييف.



 
 

 

 

 

           28ص                                    1367العدد:                12/3/1021 السبت التاريخ:

، واحتجػػػزوا ناشػػػطة مػػػف مدينػػػة «خػػػف»، و«ىرتسػػػؿ»لجنػػػود ناشػػػطي سػػػالـ إسػػػرائيمييف يعرفػػػاف باسػػػـ واعتقػػػؿ ا
الناصػػرة اثنػػاء المواجيػػات، وسػػتة متضػػامنيف كػػانوا يحػػاولوف الوصػػوؿ لمقريػػة والتقطػػوا صػػورا ليػػـ واخضػػعوىـ 

 لمتحقيؽ وتوعدوا باعتقاليـ في حاؿ المشاركة في فعاليات النبي صالح.
 12/3/1021، ام اهللالحياة الجديدة، ر 

 
 تدعو لتقديم مفتي مصر والجفري لـ'محاكمة شرعية' األقصىلنصرة  اإلسالميةالحممة  23

دعت الحممة االسالمية لنصرة االقصى يـو الجمعة الى تقديـ مفتي مصر الدكتور عمي  غزة ػ اشرؼ اليور5
ف كبػار عممػاء االمػة االسػالمية، جمعة، والداعية اليمني الحبيب الجفػري الػى همحاكمػة شػرعيةه امػاـ قضػاة مػ

 عمى خمفية زيارتيـ الى مدينة القدس، وقالت الحممة اف القدس هترتقب الفاتحيف وترفض السياح والمطبعيفه.
وانتقدت الحممػة فػي بيػاف ليػا تمقػت هالقػدس العربػيه نسػخة منػو الزيػارة التػي قػاـ بيػا الػدكتور جمعػة، والداعيػة 

الحممػػة هنػػرفض زيػػارة عمػػي جمعػػة الػػى المسػػجد االقصػػى المبػػارؾ وفمسػػطيف اليمنػػي الجفػػري، وجػػاء فػػي بيػػاف 
 برضى االحتالؿ وموافقتوه.

 12/3/1021القدس العربي، لندن، 
 

 مريض لنفاد األدوية 200صحة غزة تحذر من خطورة الوضع الصحي لنحو  24
فػي غػزة الجمعػة مػف ػ أشرؼ اليور5 حذرت وزارة الصحة في الحكومة المقالة التي تػديرىا حركػة حمػاس  غزة

 مريض بسبب نفاد أنواع مف األدوية. 100خطورة الوضع الصحي لنحو 
مريضًا أوضػاعيـ الصػحية تتفػاقـ لنفػاد األدويػة التػي يحتاجونيػا، بعػد عمميػات  184وذكرت الوزارة اف ىناؾ 

 زراعة كمى أجروىا في أوقات سابقة، الفتة إلى أف مف بيف ىؤالء المرضى طفميف.
تور أشرؼ القػدرة النػاطؽ باسػـ الػوزارة فػي تصػريح صػحافية المؤسسػات االغاثيػة والصػحية سػواء وطالب الدك

عمػػى المسػػتوى المحمػػى أو اإلقميمػػي أو الػػدولي بػػػ هسػػرعة إنقػػاذ حيػػاة ىػػؤالء المرضػػى بشػػكؿ فػػوري ومنػػع كارثػػة 
 صحية تتيددىـ لحظة بمحظةه.

 12/3/1021القدس العربي، لندن، 
 

 بين المطالب الداخمية والضغوطات الخارجية لسياسي الفمسطينيإصالح النظام ا: دراسة 25
بػيف المطالػب الداخميػة  -صدر عف مركز دراسات الوحدة العربية كتاب "إصالح النظاـ السياسي الفمسطيني 

 والضغوطات الخارجية".
حية في الحالػة عكؼ الباحث، في ىذه الدراسة األكاديمية الممّيزة، عمى تأصيؿ مختمؼ أبعاد العممية اإلصال

الفمسػػطينية، وذلػػؾ فػػي سػػياقيا التػػاريخي الممتػػد منػػذ النشػػأة وحتػػى وقتنػػا الػػراىف، مػػا كػػاف لػػو أكبػػر األثػػر فػػي 
 الحفاظ عمى وحدة وترابط الموضوع والظاىرة محؿ الدراسة.

مػة مػف فقد قػّدـ الباحػث مقاربػة عمميػة لنشػأة النظػاـ السياسػي الفمسػطيني والقػوى الفاعمػة فيػو خػالؿ مرحمػة مي
مراحؿ تطور ىذا النظاـ، وناقش تداعيات ىذه النشأة وتأثيرىا في عمؿ مؤسسات النظاـ، وفػي مجمػؿ أدائيػا 
فمسػػػطينيًا وعربيػػػًا ودوليػػػًا، كمػػػا قػػػّدـ تحمػػػياًل عمميػػػًا لمػػػدوافع والمشػػػكالت التػػػي اسػػػتوجبت العمػػػؿ عمػػػى إصػػػالح 

نظػػػاـ مػػػف بػػػرامج ومقترحػػػات فمسػػػطينية مؤسسػػػات النظػػػاـ السياسػػػي الفمسػػػطيني، مػػػف جيػػػة، ومػػػا قّدمػػػو ىػػػذا ال
 لإلصالح ومدى االستجابة ليا، وال سّيما عمى صعيد منظمة التحرير الفمسطينية، مف جية أخرى.
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كمػػا ُعنػػي الباحػػث بمقاربػػػة حالػػة "االنقسػػاـ" التػػػي شػػابت النظػػاـ السياسػػػي الفمسػػطيني، فاسػػتعرض المبػػػادرات 
ساـ وتحقيؽ المصالحة الفمسػطينية. كمػا قػّدـ آليػات ومقترحػات الفمسطينية والعربية التي سعت إلى إنياء االنق

مػػف المتوقػػع أف تسػػاىـ فػػي معالجػػة الكثيػػر مػػف اإلشػػكاليات التػػي تواجػػو النظػػاـ السياسػػي والقضػػية الفمسػػطينية 
 عمى حدٍّ سواء.

 12/3/1021، المستقبل، بيروت
 

 ال وجوابمئة سؤ  الصراع العربي ـ اإلسرائيميمركز دراسات الوحدة العربية:  26
صدر عف مركز دراسات الوحدة العربية كتاب "الصراع العربي اإلسرائيمي مئة سػؤاؿ وجػواب" لمػدكتور بيػدرو 

مؤلػػػػؼ الكتػػػػاب، ىػػػػو صػػػػحفي وأسػػػػتاذ جػػػػامعي لمػػػػادة عمػػػػـ االجتمػػػػاع، فػػػػي جامعػػػػة بػػػػوينس أيػػػػريس  برييجػػػػر.
 الحكومية، ومحّمؿ في السياسة الدولية. 

 12/3/1021، المستقبل، بيروت
 

 جئون مدى الحياة" يرصد واقع الفمسطينيين في مخيمات لبنان"ال 27
عرض في المركز الثقافي الممكي بالتعاوف مع الييئة الممكيػة لالفػالـ مسػاء أمػس فػيمـ "الجئػوف مػدى 5 عماف

 الحياة"، الذي اخرجو المبناني ىادي زكاؾ، وسط حضور كثيؼ.
، مػػف خػػالؿ تجػػارب ثػػالث عػػائالت فمسػػطينية مػػف ويسػػمط الفػػيمـ الضػػوء عمػػى معانػػاة الفمسػػطينييف فػػي لبنػػاف

الالجئػػػيف المقيمػػػيف مػػػف مدينػػػة صػػػور، باالضػػػافة الػػػى ناشػػػط فػػػي مجػػػاؿ حقػػػوؽ االنسػػػاف، ممعنػػػا النظػػػر فػػػي 
معاناتيـ اليومية ومتػأمال آمػاليـ بالتواصػؿ مػع اقربػائيـ فػي ألمانيػا، باالضػافة الػى امميػـ فػي العػودة يومػا مػا 

 الى فمسطيف.
 12/3/1021، الغد، عّمان

 
 العالمبساس االضطرابات أ:احتالل فمسطين وعدم إعطاء الفمسطينيين حقوقيم ميشال سميمان 28

وزعػيـ المعارضػة االسػترالية طػوني المناني ميشاؿ سػميماف خػالؿ نقػاش مػع رئيس الجميورية 5 قاؿ داود رماؿ
ومػف الطبيعػي جػدًا »، ىو مكوف اساسي ال سيما عمػى الصػعيد االجتمػاعي فػي لبنػاف« حزب اهلل»اف ، ابوت

تػػأتي مػػف « حػػزب اهلل»اف يكػػوف لػػو دور داخػػؿ الحكومػػة، لكػػف الصػػعوبات المرتبطػػة بالناحيػػة العسػػكرية لػػدى 
اإلسرائيمي القائـ في منطقػة الشػرؽ االوسػط. فينػاؾ تيجيػر الفمسػطينييف مػف أرضػيـ فػي  –الواقع الفمسطيني 

مسطيف وعدـ إعطاء الفمسطينييف حقوقيـ منذ ستيف واحتالؿ اراٍض عربية اخرى عقب احتالؿ ف 2948العاـ 
عامػػػًا واكثػػػر، وىػػػذا ىػػػو اسػػػاس االضػػػطرابات فػػػي العػػػالـ ومنيػػػا االرىػػػاب الػػػدولي الػػػذي اتخػػػذ مػػػف ىػػػذا الظمػػػـ 
المسػتمر بحػؽ الفمسػطينييف ذريعػة لمقيػاـ بيػذه العمميػػات االرىابيػة، وانػا اقػوؿ ذلػؾ الف اسػرائيؿ ال تػزاؿ تحتػػؿ 

مبنانية، برغـ صدور قرارات دولية تمزميا باالنسحاب، وىذا بحد ذاتو سبب كبيػر لمتػوتر أجزاء مف االراضي ال
المستمر، كما اف اسرائيؿ ىّجرت نحػو نصػؼ مميػوف فمسػطيني باتجػاه لبنػاف وأصػبحوا الجئػيف ونتيجػة الظمػـ 

نتيجة لتيجير  ،«حزب اهلل»واستمرار االحتالؿ، حمؿ ىؤالء السالح وانتجوا حاالت مسمحة في لبناف، وحالة 
الفمسطينييف ولسمسػمة اجتياحػات واعتػداءات اسػرائيمية متكػررة ومتواصػمة عمػى الجنػوب المبنػاني، ولػذلؾ نعتقػد 
أف حّؿ قضية الشرؽ االوسط ىو مسؤولية دولية ألنو يصّب في مصمحة التطورات العربية الديموقراطيػة ومػا 

 «.محة لبنافنريده وتريدونو أنتـ مف ديموقراطية تصب حتمًا في مص
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ىػؿ حػؿ ىػذه المشػاكؿ سػيؤدي الػى اعتػراؼ شػامؿ مػف الػدوؿ العربيػة » واستوضح زعيـ المعارضة األسترالية
طبعػًا، ألف المبػادرة العربيػة لمسػالـ التػي أقػرت فػي بيػروت »ورد سػميماف بػالقوؿ «. بحؽ إسرائيؿ فػي الوجػود؟

اصػبحوا امػا خػارج السػمطة او طػاعنيف فػي منذ عشر سنوات نّصت عمػى ىػذا الحػؿ، ومػف أعػّد ىػذه المبػادرة 
السف، لذلؾ يجب اغتناـ الفرصة سريعًا لتطبيؽ المبادرة التي ُسميت في حينو مبادرة األمير عبداهلل اي خادـ 

 «.الحرميف الشريفيف حالياً 
 12/3/1021السفير، بيروت، 

 
 خطيب الجمعة بميدان التحرير: الشعب لن ينشغل عن تحرير األقصى 30

( عضو مجمس -أكد خطيب جمعة مميونية "تسميـ السمطة" بميداف التحرير اليوـ الجمعة ) 5القاىرة
أمناء الثورة الشيخ مظير شاىيف، أف الشعب المصري ال ينشغؿ عف قضية المسجد األقصى بالرغـ مف 

 انشغالو باستكماؿ ثورتو".
االقصى، وقاؿ "إذا كانت مصر ىي وأوضح أف بناء مصر واستباب األمر فييا ىو الطريؽ لتحرير المسجد 

 الخطوة األولى لعودة لتحرير المسجد األقصى فسنبني مصر أواًل ونحرر المسجد األقصى".
 //المركز الفمسطيني لإلعالم، 

 
   !عطب  الواجب األساسي عمى األمة بذل الجيد لتحرير القدس وفمسطين كميا ال أن ت  : القرة داغي 32

نكر فضيمة الشيخ د. عمي محي الديف القرة داغي االميف العاـ لالتحاد العالمي لعمماء است الشرؽ5 -الدوحة 
 المسمميف ازدواجية المعايير في العالـ اليوـ وعدـ المصداقية. 

وتطرؽ فضيمتو الى موضوع الساعة وىو زيارة مفتي مصر عمي جمعة لمقدس فقاؿ5 االولى أف يكوف 
بيـ في وقت ما احوجنا الى كممة واحدة، نرى بعضيـ يحاوؿ التفريؽ مف العمماء قدوة لمناس جميعا، فاذا 

خالؿ شؽ صفوؼ الجماعة والفتاوى الجماعية التي صدرت بمنع المسمميف غير الفمسطينييف لمذىاب الى 
القدس الشريؼ، ألف ىذه الرحمة تكوف بموافقة الدولة الصييونية، بينما المفروض اف نقاطعيا، وبدؿ اف 

أف نقبؿ منيا فما نسب الى بعض مف أىؿ العمـ خطأ جسيـ، وكاف االولى أف يكونوا قدوة، واذا  نعادييا،
كاف المسؤولوف عف المسيحييف كالبابا شنودة السابؽ يمنع المسيحييف الذىاب الى القدس، فكيؼ بُمفت يمثؿ 

ف ىذا يعتبر تعاونا مع اكبر دولة عربية اسالمية يذىب الى قدس تحت غطاء الدولة الييودية، باالضافة ا
ع، طب  دولة محتمة، والواجب االساسي عمى االمة اف تسعى جاىدة لتحرير القدس وفمسطيف كميا، ال أف تُ 

وربما قبؿ فترة نفس المفتي حينما كانت الدولة تدعي عدـ التطبيع في اياـ جماؿ عبدالناصر، كانت الفتاوى 
..ما أحوجنا اليوـ الى ىذه المصداقية عمى مستوى الحكاـ منو كميا بتحريـ الذىاب الى المناطؽ المحتمة

 واالمراء والعمماء والشعوب واالفراد حتى نكوف امة خير امة أخرجت لمناس. 
 //الشرق، الدوحة، 

 
 ائتالف القوى اإلسالمية والوطنية يطالب بإقالة مفتي مصر عقب زيارتوالقاىرة:  31

مف  وحزب إسالمي و  ىيئة وجماعة مية والوطنية الذي يضـ طالب ائتالؼ القوى اإلسال 5القاىرة
 كبار العمماء والشخصيات اإلسالمية في مصر، بإقالة مفتي مصر الدكتور عمي جمعة.
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( أنو "ينضـ إلى جموع العمماء والييئات الشرعية /وأكد اإلتالؼ في بياف لو تمقتو "قدس برس" الجمعة )
ية المطالبة لممجمس العسكري بإقالة مفتي الجميورية فوًرا، والذي كثرت شذوذاتو والثقافية والسياسية والوطن

وتعددت مخالفاتو، مع مطالبتو باالعتذار لألمة اإلسالمية بعد مساءلتو فى مجمس الشعب باعتباره مسئواًل 
 حكومًيا رفيًعا تابًعا لرئيس مجمس الوزراء المصري" بحسب البياف. 

المسمميف مف كؿ حدب وصوب اتفقوا عمى رفض ما يسمى بالتطبيع مع الكياف  وقاؿ البياف "إف عمماء
الصييوني المحتؿ ألرض فمسطيف السميبة وألقصانا األسير، واتفقوا عمى مقاطعة ىذا الكياف الغشـو 

."  الظمـو
 //قدس برس، 

 
 عالمّي اإلمارات تمنع اختصاصيين من عرب الداخل من المشاركة في مؤتمر طب القمب ال 32

زىير أندراوس5 أعرب عدد مف أطباء القمب العرب مف الداخؿ الفمسطينّي، عف استنكارىـ  -الناصرة 
واحتجاجيـ الشديديف بعد أف تـ منعيـ المشاركة في المؤتمر العالمي ألمراض القمب في دبي، والذي بدأ 

اليـو السبت، كما عّبروا عف أعمالو في الثامف عشر مف شير نيساف )أبريؿ( الجاري، وسُينيي أعمالو 
امتعاضيـ الشديد مف عدـ منحيـ تأشيرات الدخوؿ إلى دولة اإلمارات العربية المتحدة، رغـ استكماليـ 

 إجراءات ورسـو المشاركة فيو.
عبد الرحيـ خاسكية، مف مدينة الطيرة، والذي يشغؿ منصب مدير قسـ إعادة  د.وفي ىذا السياؽ، قاؿ 
شفى )مئير( بمدينة كفار سابا5 فوجئت مع عدد مف األطباء اإلسرائيمييف، الذيف تّمت تأىيؿ القمب في مست

دعوتيـ لممشاركة في المؤتمر، بقرار حرمانيـ مف تأشيرات الدخوؿ إلى دبي قبؿ يوـ واحد فقط مف افتتاح 
قمب، وبعد أف المؤتمر، عمى الرغـ مف أف ىذا المؤتمر ىو مؤتمر عالمي ينظمو اإلتحاد العالمي ألمراض ال

 قاموا بدفع الرسـو المالية الباىظة المترتبة عمى ذلؾ، عمى حد تعبيره. 
وأضاؼ أخصائي القمب د. خاسكية5 نشعر بصدمة كبيرة وبأسؼ بالغ لكوف ىذا المؤتمر سيبحث في أمور 

تكوف  دولة مف أنحاء العالـ. وبال شؾ أف مشاركتنا لو تمت لف ومواضيع مينية بمشاركة أطباء مف 
ليا أية أبعاد سياسية، قد تكوف السمطات في اإلمارات تخشى منيا. فمينة الطب ىي مينة إنسانية تحمؿ 
رسالة سامية ورفيعة وال حدود ليا، وال تفرؽ بيف إنساف وآخر، وتخدـ بني البشر بأسرىـ دوف تمييز مف أي 

 نوع كاف، عمى حد تعبيره.
 
 
 

)بينيـ أربعة عرب( دعوا إلى المؤتمر. وحسب معموماتو فاف اثنيف  طبيبا إسرائيميا وذكر خاسكية أف 
منيـ عمى األقؿ حصموا عمى تأشيرات دخوؿ، لكف األطباء العرب حرموا منيا ألسباب لـ يكشؼ النقاب 

 عنيا.
 //القدس العربي، لندن، 

 
 لوكوست"السامية والوقوف في وجو من ينكرون "اليو معاداة يدعو الى محاربة  أوباما 33
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دعا الرئيس األمريكي باراؾ أوباما، أمس، إلى محاربة معاداة السامية والوقوؼ في وجو مف 5 )يو .بي .آي(
عمى يد النازييف في ” المحرقة الييودية”، موجيًا تحية احتراـ إلى ضحايا ما يعرؼ ب”اليولوكوست“ينكروف 

 الحرب العالمية الثانية.
عمينا أف نقؼ كمجتمعات، ضد التجاىؿ وضد معاداة “رى )المحرقة( وقاؿ أوباما في بياف بمناسبة ذك

نياء  السامية وضد مف يحاولوف إنكار اليولوكوست. وعمينا أف نفعؿ كأمـ، كؿ ما في وسعنا لتفادي وا 
في يوـ ذكرى المحرقة، أضـ صوتي إلى الناس مف جميع األدياف في جميع “وقاؿ  ”.الفظائع في أيامنا
وحوؿ العالـ في اإلشادة بجميع الذيف عانوا في المحرقة، ىذه الجريمة ” إسرائيؿ“لمتحدة وفي أنحاء الواليات ا

 ”.المروعة التي ال مثيؿ ليا في التاريخ البشري
وأشار إلى أنو تكريمًا لذكرى ستة مالييف مف األبرياء مف الرجاؿ والنساء واألطفاؿ الذيف أرسموا إلى حتفيـ 

ودي. ونحف نقؼ برىبة أماـ أولئؾ الذيف قاتموا في األحياء الييودية وفي وذلؾ ببساطة ألف دينيـ يي
 ”.  معسكرات االعتقاؿ

 21/4/2012الخميج، الشارقة، 
 

 "فيتو" ىولندي يمنع صدور تقرير أوروبي يرصد انتياكات المستوطنين في األراضي المحتمة 34
الحقوؽ الذي يرأسو رئيس الوزراء  أف منتدى ،كشفت المنظمة العربية لحقوؽ اإلنساف في لندف5 لندف

سرب تقريرا وضعتو بعثة أوروبية يرصد انتياكات المستوطنيف في  ،اليولندي السابؽ درايس فاف آجت
األراضي المحتمة في نيساف )أبريؿ( مف العاـ الماضي وتـ إجراء تعديالت عميو في شباط )فبراير( 

 سمي ىو تحفظات ىولندية عامة عمى التقرير.الماضي، والسبب الرئيس لعدـ صدور التقرير بشكؿ ر 
( أف تقرير البعثة األوروبية 20/4وذكر بياف لممنظمة العربية لحقوؽ اإلنساف في بريطانيا، اليوـ الجمعة )

يشير إلى أف األراضي المحتمة تشيد تزايدا كبيرا في عنؼ المستوطنيف تجاه الفمسطينييف وممتمكاتيـ 
 عنؼ ىـ الفمسطينيوف الذيف يعيشوف في قرى مجاوره لممستوطنات.والمتضرر األكبر مف ىذا ال

وتشمؿ اعتداءات المستوطنيف، اطالؽ النار عمى المواطنيف بشكؿ عشوائي، سرقة المياه، السيطرة عمى 
األراضي والعقارات الخاصة، إغالؽ الشوارع وتدمير الماصيؿ بكافة أنواعيا حيث تـ رصد إتالؼ ما يقارب 

تصاعدت اعتداءاتيـ  2010مف أيموؿ )سبتمبر( عاـ  11كما يتبيف أف المستوطنيف منذ شجرة.  10000
تالؼ  21اثناء موسـ الزيتوف حيث تـ رصد أكثر مف  شجرة  0400اعتداء ادت الى جرح فمسطينييف وا 

 زيتوف.
أخالقي  و الووصفو بأن ،وندد بياف المنظمة العربية لحقوؽ اإلنساف في بريطانيا بموقؼ ىولندا مف التقرير

ودعتيا الى اإللتزاـ بموقؼ اإلتحاد االوروبي والمجتمع الدولي باعتبار اإلستيطاف في  ،وغير قانوني
 ،األراضي المحتمة غير قانوني وباطؿ. وأكد البياف عمى أف عنؼ المستوطنيف المتزايد في األراضي المحتمة

ممتمكات يتحمؿ مسؤوليتو كياف اإلحتالؿ شريؾ أدى إلى تكبيد الفمسطينييف خسائر باألرواح واإلقتصاد وال
 المستوطنيف في ىذه اإلعتداءات. 

 20/4/2012المركز الفمسطيني لإلعالم، 
 

 "القبة الحديدية" لدولة االحتالللتعزيز مميون دوالر منظومة  570تقدم  الواليات المتحدة 35
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مميوف دوالر  130المتحدة ستنفؽ  كشؼ مسؤوالف في الكونغرس األمريكي عف أف الواليات 5القدس المحتمة
لتعزيز منظومة "القبة الحديدية" لدولة االحتالؿ، العتراض صواريخ المقاومة  2010إضافية حتى عاـ 

الفمسطينية المنطمقة مف قطاع غزة، وذلؾ بموجب خطة وضعيا أعضاء جميوريوف في مجمس النواب 
 األمريكي.

مبمغ اإلضافي سيضمف التزود بالبطاريات والصواريخ وأوضح مساعد أحد النواب الجميورييف، أف ال
 االعتراضية الالزمة لمدفاع عف الكياف، بوجو ما سماه "الترسانة" المتوفرة لدى حركة حماس في الجنوب.

يشار إلى أف اإلدارة األمريكية قدمت حتى اآلف مئتيف وخمسة مالييف دوالر لدعـ مشروع "القبة الحديدية" 
 رفائيؿ الصييونية.التي صنعتيا شركة 

 21/4/2012المركز الفمسطيني لإلعالم، 
 

 حماسلمحكمة ألمانية تحظر منظمة إسالمية بزعم جمعيا تبرعات  36
، قراًرا بحظر منظمة إسالمية بدعوى 2012-4-14أيدت المحكمة اإلدارية االتحادية في ألمانيا، الخميس 

 أنيا تجمع تبرعات لصالح حركة "حماس".
قرار المحكمة أف منظمة اإلغاثة اإلنسانية الدولية كانت تجمع تبرعات وترسميا إلى  وجاء في حيثيات

 منظمات اجتماعية تابعة لحركة "حماس".
وأوضحت المحكمة في سياؽ تبريرىا لمقرار أف المنظمة المعنية "تظير عبر ىذا النشاط أف ليا توجيات 

ؾ قرار حظر المنظمة الذي أصدرتو وزارة الداخمية مضادة لفكرة التفاىـ بيف الشعوب". وأيدت المحكمة بذل
 .2010األلمانية عاـ 

 11/4/2012فمسطين أون الين، 
 

 تدعو لالعتراف باألسرى الفمسطينيين كأسرى حرب منظمة حقوقية بريطانيا: 37
لندف5 دعت المنظمة العربية لحقوؽ اإلنساف في بريطانيا إلى استنياض كؿ الجيود مف أجؿ دعـ مطالب 

 في سجوف االحتالؿ اإلسرائيمي، وتحقيقيا في أقؿ فترة زمنية ممكنة. الفمسطينييفرى األس
( أرسمت نسخة منو لػ "قدس برس"، أف المجتمع الدولي 20/4وأكدت المنظمة، في بياف ليا اليوـ الجمعة )

عمى أنو مف يممؾ مف األدوات التي تمكنو مف الضغط عمى الكياف اإلسرائيمي إلنقاذ حياة األسرى، وشددت 
 غير المقبوؿ ترؾ األسرى وحيديف فريسة آللة البطش اإلسرائيمية".

وأشار البياف إلى المعاناة التي يعانييا األسرى الفمسطينيوف في سجوف االحتالؿ، وقاؿ5 "يستمر األسرى 
ي سجوف الفمسطينيوف لميوـ الرابع عمى التوالي في معركة االمعاء الخاوية دفاعا عف حقوقيـ المشروعة ف

االحتالؿ االسرائيمي في حياة كريمة وفؽ ما تنص عميو اإلتفاقيات الدولية، وطواؿ تاريخ الحركة الفمسطينة 
األسيرة قدـ المعتقموف العديد مف الشيداء في معارؾ مختمفة خاضوىا ضد إدارة السجوف االسرائيمية، كاف 

سرى في مواجية السجاف عندما تفشؿ كؿ األضراب عف الطعاـ احد األسمحة الخطرة التي استعمميا األ
 الوسائؿ االخرى وتتغوؿ عمييـ إدارة السجوف مف أجؿ ضرب روحيـ المعنوية وكسر صمودىـ".

ووصؼ بياف المنظمة إضراب الجوع الذي ينفذه األسرى بأنو "جزء مف معركة البقاء"، وقاؿ5 "إف معركة 
سرائيمية توازي المعركة التي يخوضيا الشعب صراع البقاء االتي يخوضيا المعتقموف في السجوف اإل

الفمسطيني في كؿ مكاف ضد بطش اإلحتالؿ الصييوني. إف خطورة اإلضراب عف الطعاـ يعرفيا الجميع إذ 
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بعد فترة وجيزة مف الزمف تبدأ المخاطر التي تتيدد عمؿ الوظائؼ الحيوية لمجسـ إال أف األسرى وجدوا في 
سياسسة العزؿ والحؽ في التعميـ وزيارة األىؿ ووقؼ المداىمات الميمية لغرؼ مطالبيـ والتي تتمثؿ في وقؼ 

المعتقميف تستحؽ ىذه المخاطر في الوقت الذي أدار فيو المجتمع الدولي ظيرة لقضيتيـ"، عمى حد تعبير 
 البياف.

20/4/2012قدس برس،   
 

 محادثات بين بانيتا وباراك في البنتاغون 38
ر الدفاع اإلسرائيمي، إييود باراؾ، الميمة قبؿ الماضية، محادثات مع نظيره أ.ؼ.ب5 أجرى وزي -واشنطف 

األميركي، ليوف بانيتا، لمناسبة زيارتو الثانية لمبنتاغوف في أقؿ مف شيريف. وقالت وزارة الدفاع األميركية 
ضماف التفوؽ األفضمية العسكرية النوعية إلسرائيؿ )الدعـ األميركي ل»إف الجانبيف ناقشا « البنتاغوف»

ثر «. العسكري اإلسرائيمي عمى جيرانيا( وممفي إيراف وسوريا وتداعيات الربيع العربي في المنطقة وا 
 محادثاتيما، حضر بانيتا وباراؾ في البنتاغوف احتفاال في ذكرى اليولوكوست.

 21/4/2012الشرق األوسط، لندن، 
 

 نزوحالالجئون الفمسطينيون في سوريا: قمق الوجود وجحيم ال 40
 نضاؿ بيطاري
في مؤتمرىا الصحافي في السابع والعشريف مف آذار اتيمت مستشارة الرئيس السػوري بثينػة شػعباف الالجئػيف 

وحممػػػتيـ مسػػػػؤولية مػػػػا جػػػرى حينيػػػػا مػػػػف « تخريػػػػب»بػػػػالتورط فػػػي أعمػػػػاؿ « الرمػػػػؿ»الفمسػػػطينييف فػػػػي مخػػػيـ 
ؽ لػػدى الفمسػػطينييف فػػي سػػوريا خشػػية أف مظػػاىرات فػػي مدينػػة الالذقيػػة، ىػػذا التصػػريح كػػاف بدايػػة إثػػارة القمػػ

يكونػػػوا شػػػماعة النظػػػاـ ليعمػػػؽ عمػػػييـ آثػػػار اتسػػػاع األزمػػػة التػػػي تبػػػيف الحقػػػًا أنيػػػا أكبػػػر مػػػف أف تكػػػوف حركػػػة 
 فمسطينيي مخيمات لـ يكف ليـ في األصؿ أي دور في تفجير الثورة السورية.

مػف األردف إلػى لبنػاف وصػوال إلػى تبعػات تجربة الشعب العربي الفمسطيني الالجئ في المنافي ودوؿ المجوء، 
حرب الخميج واحتالؿ العراؽ، وما حؿ بالالجئيف الفمسػطينييف فػي كػؿ تمػؾ المراحػؿ، تجعميػـ قمقػيف حيػاؿ مػا 

 يجري اليـو في سوريا.
جعمػػت مػػف « بحكػػـ المػػواطف»سػػوريا التػػي احتضػػنت الوجػػود الفمسػػطيني منػػذ النكبػػة وحصػػؿ فييػػا عمػػى صػػفة 

انعكاسػػػًا لكػػػؿ مػػػا يعيشػػػو المػػػواطف السػػػوري عمػػػى كافػػػة المسػػػتويات السياسػػػية واالقتصػػػادية  حيػػػاة الفمسػػػطينييف
واالجتماعية، ويزيد مف شدة تأثير ىذه الظروؼ كوف مخيمات الالجئيف الفمسطينييف في سوريا ىي مخيمات 

لػػؾ فػػإف مختمطػػة إلػػى أبعػػد الحػػدود يعػػيش فييػػا الفمسػػطينيوف إلػػى جانػػب أشػػقائيـ السػػورييف بػػؿ وأكثػػر مػػف ذ
المخيمات ال حدود فاصمة بينيا وبيف المحيط، ما جعؿ شدة االندماج بيف الفمسطينييف والسورييف أكثػر منيػا 
فػي بػػاقي دوؿ المجػوء، لػػذلؾ فقػد كػػاف مػػف الطبيعػي أف تعػػيش مخيمػات الالجئػػيف الفمسػطينييف عمػػى المسػػتوى 

سورية عمييا وفقا لتفاوت شػدة ىػذه األزمػة الشعبي ظروؼ المناطؽ المحيطة بيا، وأف يتفاوت تأثير األزمة ال
 عمى المناطؽ المحيطة في المخيمات ويتناسب معيا.

، سػقط الشػييد الفمسػطيني وسػاـ أميػر 1022فمع انطالؽ شرارة الثورة السػورية فػي درعػا، أوائػؿ مػارس ػ آذار 
لجرحى، ولعػب المخػيـ في الثالث والعشريف مف الشير نفسو أثناء محاولتو إسعاؼ ا« درعا»الغوؿ في مخيـ 

حينيػػا دورًا إغاثيػػا إنسػػانيًا لنجػػدة المنػػاطؽ المجػػاورة لػػو، ونػػزح إلػػى األردف مػػا يقػػارب مئػػات الفمسػػطينييف مػػف 
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حممة الوثيقة السورية ضمف مف نزح مف السورييف في درعا، لكف ظروؼ استضافة الفمسطينييف تختمػؼ عػف 
 ، تحت حراسة أمنية مشددة.«البشابشة»في مخيـ  أشقائيـ السورييف، إذ يقبع النازحوف الفمسطينيوف

ولـ يكف مخيـ العائديف لالجئيف الفمسطينييف في مدينة حمص بمنأى عما يجػري فػي الحػي المجػاور لػو حػي 
بػاب عمػرو، فكػاف لػو نصػيب ممػا نػاؿ بػاب عمػػرو والخالديػة وحػي العدويػة التػي شػيدت مقتػؿ رجػاؿ عػػائمتي 

مانيػػة شػػيداء مػػف الالجئػػيف الفمسػػطينييف ضػػمف أربعػػة وسػػبعيف شػػييدًا ىػػـ زىػػرة والحسػػف الفمسػػطينيتيف فسػػقط ث
ضحايا المجزرة، ونزح مف مخيـ حمص عشرات العائالت إلى مدف سورية أخرى أكثر أمنًا، وتوجو معظميػـ 
إلى مخيـ اليرموؾ في مدينة دمشؽ وىو أكبر مخيمات الالجئيف الفمسطينييف في سوريا والذي يقطنػو حػوالي 

شريف ألؼ الجئ فمسطيني وقرابػة خمسػمائة ألػؼ مػواطف سػوري، عممػا أف ىػذا المخػيـ شػيد وال يػزاؿ مائة وع
تػوترات عديػدة مػع بدايػػة الثػورة، فقػد شػػيد حادثػة اغتيػاؿ العقيػد الػػركف عبػد الناصػر مقػػاري أحػد ضػباط جػػيش 

جػػار عبػػوة ناسػػفة فػػي التحريػػر الفمسػػطيني، واغتيػػاؿ العميػػد الػػركف رضػػا الخضػػرا فػػي اليػػـو ذاتػػو، كمػػا شػػيد انف
 سيارة مفخخة عمى شارع الثالثيف.

، تعمػػؽ انقسػػاميا أكثػػر فػػأكثر «حمػػاس»و« فػػتح»الفصػػائؿ الفمسػػطينية وبحكػػـ االنقسػػاـ الموجػػود بػػيف حركتػػي 
خػػالؿ األزمػػة فػػي سػػوريا، إلػػى الدرجػػة التػػي جعمػػت مػػف الجبيػػة الشػػعبية ػ القيػػادة العامػػة تتػػولى شػػؤوف األمػػف 

المخيمػػات، فترسػػؿ مسػػمحييا ليفضػػوا المظػػاىرات شػػبو اليوميػػة التػػي بػػدأت تنطمػػؽ منػػذ  السػػوري بالوكالػػة داخػػؿ
في الالذقية أواسط آب أغسطس العاـ الفائػت، وكػاف المخػيـ « الرمؿ الجنوبي»اقتحاـ الجيش السوري لمخيـ 

يف توجيػوا قد شيد إطالؽ نار مف قبؿ مسمحي الجبيػة الشػعبية القيػادة العامػة عمػى المتظػاىريف السػممييف الػذ
إلػػػػى مركػػػػز الخالصػػػػة فػػػػي السػػػػادس مػػػػف حزيػػػػراف يونيػػػػو مػػػػف العػػػػاـ نفسػػػػو ليعبػػػػروا عػػػػف رفضػػػػيـ ألف يكػػػػوف 
الفمسطينيوف أداة إلخماد الثورة السورية، فسقط قتمى وجرحى، وخرج أميف عاـ الجبية الشعبية ػ القيادة العامة 

لسػػػػوري معتبػػػػرًا أف مندسػػػػيف ومخػػػػربيف اليػػػػوـ التػػػػالي عمػػػػى شاشػػػػات التمفػػػػزة ليتحػػػػدث بمسػػػػاف ومفػػػػاىيـ النظػػػػاـ ا
التػػابع لمقيػػادة العامػػة والػػذي يقػػع فػػي مخػػيـ « مبنػػى الخالصػػة»مػػأجوريف قػػاموا بػػاليجوـ عمػػى « دحالنيػػيف»و

 اليرموؾ، ومنذ ذلؾ التاريخ لـ تتوقؼ عممية مالحقة وخطؼ واعتقاؿ الناشطيف الفمسطينييف في المخيمات.
عي والوحيػػد لمشػػعب الفمسػػطيني، لػػـ يصػػدر عنيػػا سػػوى بيػػاف خجػػوؿ منظمػػة التحريػػر الفمسػػطينية الممثػػؿ الشػػر 

وحيػد إثػػر اجتيػػاح مخػػيـ الرمػػؿ، والحقػػًا خػػرج الػػرئيس الفمسػػطيني محمػػود عبػػاس ليجيػػب عػػف سػػؤاؿ الصػػحافية 
نحػف ال نتػدخؿ فػي مػا يجػري فػي سػوريا ونقػؼ »التي سألتو ىؿ تخشى عمى الفمسطينييف فػي سػوريا فأجابيػا 

 «.ـ بأنيـ ضيوؼعمى الحياد وأفيمناى
ولكػػػػف حػػػػديث رئػػػػيس منظمػػػػة التحريػػػػر ال يتناسػػػػب مػػػػع مػػػػا تشػػػػيده المخيمػػػػات، حيػػػػث سػػػػبؽ وحػػػػذر ناشػػػػطوف 
فمسطينيوف أكثر مف مرة وعبر وسائؿ االعالـ مف مغبة استخداـ الورقة الفمسطينية فػي األزمػة السػورية، كمػا 

دىا المخيمػػات، والتػػي خمفػػت حتػػى نبيػػوا أكثػػر مػػف مػػرة مػػف اسػػتمرار حمػػالت المداىمػػة واالعتقػػاؿ التػػي تشػػي
بحسب ناشطيف فمسػطينييف قرابػة سػبعيف شػييدًا وأكثػر مػف مائػة وعشػريف معػتقاًل، وال تػزاؿ حمػالت االعتقػاؿ 

 داخؿ المخيمات تسير دوف توقؼ.
اف الظػػروؼ الحياتيػػة الفمسػػطينية مػػا ىػػي إال انعكػػاس لمػػا يعيشػػو المجتمػػع السػػوري، وبالتػػالي فػػإف المخيمػػات 

منظمػة التحريػر »ؿ ما يحدث خارجيا ابتداء مف التظاىر وصواًل إلى العنؼ المسمح، وفػي غيػاب معرضة لك
ونأييػػا عػػف لعػػب دورىػػا كممثػػؿ لمشػػعب الفمسػػطيني، يخشػػى مػػف أف تػػؤوؿ األمػػور فػػي المخيمػػات « الفمسػػطينية

يف الفصػائؿ إلى فوضػى ال يمكػف الػتحكـ بمسػارىا الحقػًا، أو اف تتحػوؿ المخيمػات إلػى سػاحة لحػرب أىميػة بػ
 المؤيدة لمنظاـ وبيف المعارضيف لو أفرادًا أو فصائؿ.
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إذا كاف المستوى السياسي عمى ىػذه الدرجػػػة مػف التعػػػقيد فػإف االىتمػاـ بالمسػتوى االنسػاني الػذي يعمػؿ عمػى 
لية تخفيؼ حجـ الخسائر بكافة أبعادىا اليجب أف يحمؿ عمى التعقيدات السياسػية وأف يراعي االتفاقيات الدو 

الخاصػػة بحقػػوؽ الالجئػػيف، والػػذي يتطمػػب تواصػػاًل مػػع الييئػػات الدوليػػة ذات الصػػمة وعمػػى رأسػػيا المفوضػػية 
، كمػا UNRWAوالوكالة الدولية إلغاثة وتشغيؿ الالجػئيف الفمسػطينييف  UNHCRالعػميا لشؤوف الالجئيف 

تحسػػيف ظػػروؼ استضػػافة يتطمػػب تػػدخؿ جامعػػة الػػدوؿ العربيػػة بشػػكؿ حقيقػػي مػػع الػػدوؿ المضػػيفة لتسػػييؿ و 
 الالجئيف الفمسطينييف وىو أمر يقع رسميًا وديبموماسيًا عمى عاتؽ منظمة التحرير الفمسطينية.
 12/3/1021، السفير، بيروت
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 غازي العريضي
نعػػػود إلػػػى القضػػػية ذاتيػػػا القضػػػية التػػػي تػػػدور حوليػػػا كػػػؿ األحػػػداث واالتفاقػػػات والصػػػفقات، قضػػػية الشػػػعب 
الفمسػػطيني، قضػػية إسػػرائيؿ األولػػى، وقضػػيتنا األـ المنسػػية، لػػيس فػػي األفػػؽ حػػّؿ ليػػذه القضػػية، بػػؿ اسػػتغالؿ 
إسرائيمي لكؿ ما يجري في المنطقة والعالـ إلقامة الدولػة الييوديػة وتكػريس مشػروع التوّسػع واالسػتيطاف عمػى 

سػػطينيوف ميّجػػروف مشػػّردوف فػػي أرض فمسػػطيف. أجيػػاؿ فمسػػطينية تغيػػب. وأجيػػاؿ تولػػد والقضػػية ىػػي ىػػي5 فم
الخارج في عواصـ كثيرة. يولدوف ىناؾ. يكبروف، يكبر الحمػـ مػع بعضػيـ، يتػأقمـ الػبعض اآلخػر حيػث ىػو. 
يعيش حالة حنيف وانتماء لمتاريخ لكنو يبتعد عف الواقع اليومي األليـ. عامؿ الوقت ميػـ بالنسػبة إلػى الشػعب 

 الفمسطيني.
ضػية الالجئػيف. كتبػت عنيػا كثيػرًا. وكنػت وال أزاؿ أرصػد الموقػؼ اإلسػرائيمي ومع الوقت يضػعؼ االىتمػاـ بق

مف وكالة "األونروا" وىو موقؼ لـ يتغيػر. بػؿ يريػد تغييػر الوكالػة وأىػدافيا، ويسػانده فػي ذلػؾ موقػؼ أميركػي 
 يػػدعو إلػػى إسػػقاطيا. ولػػذلؾ تحجػػب عنيػػا المسػػاعدات ويػػزداد وضػػع الفمسػػطينييف فػػي مخيمػػات الشػػتات بؤسػػاً 
وألمػػًا وعػػذابًا وفقػػرًا وقيػػرًا. وتناولػػت أكثػػر مػػف مػػرة السياسػػة اإلسػػرائيمية التػػي تتحػػدث عػػف "الجئػػيف ييػػود" فػػي 
إسرائيؿ وتعتبرىـ الالجئيف الذيف ينبغي بحث قضيتيـ، وتتنكر لقضية الالجئػيف الفمسػطينييف، وىػـ الالجئػوف 

وفػي كػؿ مػرة كػاف يبحػث فييػا موضػوع التسػوية الفعميوف الذيف طردوا مف أرضيـ لتقػاـ عمييػا دولػة إسػرائيؿ. 
كػػاف موضػػوع الالجئػػيف وحػػؽ عػػودتيـ إلػػى ديػػارىـ إحػػدى العقػػد األساسػػية، ألف إسػػرائيؿ ال تقػػّر بحػػؽ العػػودة، 
وألنيا تستمر بطرد الفمسطينييف مف ديارىـ وبنػاء المسػتوطنات. وفػي المراحػؿ األخيػرة رفعػت حكومػة نتنيػاىو 

شرطًا يجب أف يقبؿ بو الفمسطينيوف ليكوف ثمة تفاوض معيػـ. وفػي ذلػؾ تأكيػد  شعار "إسرائيؿ دولة ييودية"
 خطر عمى حقيف5 حؽ العودة وحؽ البقاء!

اليػػػوـ، يطػػػرح "دانػػػي آيمػػػوف" ، نائػػػب وزيػػػر الخارجيػػػة مشػػػروعو إلثػػػارة "قضػػػية الالجئػػػيف الييػػػود العػػػرب إلػػػى 
يجػػرة فػػي أواسػػط القػػرف العشػػريف جػػراء ألػػؼ ييػػودي اضػػطروا إلػػى ال 850إسػػرائيؿ"! فيقػػوؿ5 "مػػا ال يقػػؿ عػػف 

سياسة العداء العربية ليـ وإلسرائيؿ، تركوا وراءىـ ممتمكػات وعقػارات ومصػالح اقتصػادية جمػة. وعمػى الػدوؿ 
العربيػػة وجامعػػة الػػدوؿ العربيػػة االعتػػراؼ بمسػػؤوليتيا عػػف ىػػذه المشػػكمة ودفػػع تعويضػػات كاممػػة ليػػـ وألبنػػاء 

 عائالتيـ".
ية الالجئػػػيف الفمسػػػطينييف يجػػػب أف يتنػػػاوؿ مشػػػكمة الالجئػػػيف الييػػػود". ىػػػذا طػػػرح وأضػػػاؼ5 "إف أي حػػػؿ لقضػػػ

عادي بالنسبة إلى أي مسؤوؿ إسرائيمي، مع اإلشارة إلى أىمية التوقيت اليـو ألف حممة منظمة سػتنطمؽ مػف 
إسػرائيؿ إسرائيؿ في االتجاه المذكور. لكف المخيؼ فػي التفكيػر وفػي مػا يحػاولوف التػرويج لػو ىػو القػوؿ5 "إف 
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عالجػػػت قضػػػية الالجئػػػيف الييػػػود ووفػػػرت ليػػػـ المسػػػكف والعمػػػؿ والتعمػػػيـ والحيػػػاة المسػػػتقرة ودمجػػػتيـ فػػػي حيػػػاة 
بقػػائيـ  الشػػعب اإلسػػرائيمي فػػي كػػؿ مجاالتيػػا، فػػي حػػيف حرصػػت الػػدوؿ العربيػػة عمػػى تخميػػد قضػػية الالجئػػيف وا 

الحاالت التي تـ فييا منح بعض الجئيف في المخيمات في حياة بؤس وشقاء وتمييز واضح، باستثناء بعض 
الالجئيف حقوقًا أكثر مف الجئيف غيرىـ في ىذه الدولة أو تمؾ". واعتبر "آيموف" أف الشعب كّرس لنفسو حالة 

ألػؼ نسػمة فيمػا يبمػغ  750المجوء واعتمدت قيادتو ىذا النمط. وأضػاؼ5 "إف عػدد الالجئػيف الفمسػطينييف ىػو 
 ؼ "!أل 900عدد الالجئيف اإلسرائيمييف 

ىذه اإلستراتيجية المعتمدة مف قبؿ اإلسرائيمييف تحاوؿ تكريس االدعاء بأف الييود الذيف تركوا الدوؿ العربيػة، 
إنمػػػا فعمػػػوا ذلػػػؾ بسػػػبب تػػػرىيبيـ وىػػػذا غيػػػر صػػػحيح عمػػػى اإلطػػػالؽ، وتحػػػاوؿ إسػػػقاط مسػػػؤولية إسػػػرائيؿ عػػػف 

ب الييود إلى الداخؿ اإلسػرائيمي! والنقطػة عمميات الترىيب والتيريب التي نفذتيا قوات إسرائيمية مختصة لجذ
ألؼ نسمة ولػيس الماليػيف الموجػودة  750الثانية تكمف في اإلصرار عمى أف عدد الفمسطينييف الالجئيف ىو 

في الخارج إلف إسرائيؿ ال تعتػرؼ بػالمولوديف الجػدد فػي الخػارج مػف أبنػاء الالجئػيف وىػذه نقطػة الخػالؼ مػع 
ئيؿ إسقاطيا. مما يعني أنو عندما يبحث موضػوع حػؿ القضػية، وفػي نظػر إسػرائيؿ األونروا، ولذلؾ تريد إسرا

يجب أف يّحؿ عف طريؽ الدمج والتعويضات. مثمما ىي دمجػت "الالجئػيف" الييػود فػي مجػاالت الحيػاة فييػا، 
 فعمػػى العػػرب أف يفعمػػوا الشػػيء ذاتػػو. وال بػػد مػػف تعويضػػات لمطػػرفيف. وىكػػذا سػػيكوف عػػدد "الالجئػػيف الييػػود"
أكبػػر مػػف عػػدد "الالجئػػيف الفمسػػطينييف"، أي سػػيكوف إلسػػرائيؿ اإلرىابيػػة المغتصػػبة تعويضػػات ومػػاؿ فػػي ذمػػة 

 العرب فوؽ كؿ الذي فعمتو!!
فػي صػحيفة "نيويػورؾ تػايمز" وجػاء فيػو5 "إف  2948أيػار  26ويستند آيموف فػي موقفػو ىػذا إلػى مػا نشػر فػي 

جميػع حسػابات البنػػوؾ التابعػة لمييػود وأف تفصػؿ جميػػع  الجامعػة العربيػة أوصػت الػدوؿ األعضػػاء بػأف تجّمػد
الييػػود مػػف وظػػائفيـ فػػي الخػػدمات المدنيػػة وأف تقػػوـ بحممػػة اعتقػػاؿ جماعيػػة ضػػدىـ. وقػػررت بعػػض األنظمػػة 
العربيػػة بإحػػاء مػػف ىػػذا النػػداء اتخػػاذ خطػػوات إضػػافية إذ سػػمحت بارتكػػاب مجػػازر وأعمػػاؿ قتػػؿ جماعيػػة ضػػد 

دات النظػػاـ النػػازي إلػػى المرحمػػة الفتاكػػة ،ُحكػػـ عمػػى ييػػود الشػػرؽ األوسػػط أف الييػػود. وبعػػد أف انتقمػػت مطػػار 
 يكونوا ضحايا بمصير مشابو"!

إنيا عممية تزوير لمتاريخ ولمحقائؽ وتضميؿ لمناس. لكنيا عممية جدية في بناء عقوؿ أجيػاؿ إسػرائيمية جديػدة 
نػي، أنيػـ سػيطالبوف بتعويضػات مفتوحػة فيما ينسى كثيروف مف العرب القضية الفمسطينية وجذورىا. وىػذا يع

 -حسػب ىػذا المنطػؽ-عمى الممتمكات أيضًا، وستكوف تعويضػات مفتوحػة تمامػًا كمػا فعمػوا مػع ألمانيػا. ىكػذا
تصبح إسرائيؿ دولة ديموقراطية مسالمة معتدى عمييا وعمى أبنائيا، ويصبح الفمسطينيوف والعرب مف ورائيـ 

فعوا الػػػثمف، ألنيػػػـ قتمػػػوا وعػػػذبوا وأرىبػػػوا وىجػػػروا وصػػػادروا ممتمكػػػات "نػػػازيي الشػػػرؽ األوسػػػط"، ويجػػػب أف يػػػد
 الييود!

أما وجو الخطورة الثاني في ما استند إليو "آيموف" فيػو قولػو5 "إف المطمػب الفمسػطيني بحػؽ العػودة لػيس غيػر 
، واستند معقوؿ وغير متّزف فحسب بؿ يتعارض أيضًا مع الطريقة العصرية المألوفة إلعادة توطيف الالجئيف"

في ذلؾ إلى قرار أصدرتو مؤخرًا المحكمة األوروبية لحقوؽ اإلنساف يقضي بأنػو بسػبب مػا مضػى مػف زمػف، 
 لف يسمح ليـ بالعودة إلى بيوتيـ"! 2974فإف الالجئيف اليونانييف الذيف طردوا مف قبرص عاـ 

يف، وتقػػوؿ ليػػـ5 ال حػػؽ ىكػػذا، باختصػػار وبسػػاطة وخبػػث ودىػػاء ووضػػوح تخاطػػب إسػػرائيؿ العػػالـ والفمسػػطيني
عػػودة، حقكػػـ سػػقط بفعػػؿ مػػرور الػػزمف. أييػػا العػػرب يجػػب أف تعّوضػػوا لنػػا جػػّراء مػػا حػػؿ بػػالميجريف الييػػود 

 الالجئيف إلى إسرائيؿ.
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ىػػذا مػػا تضػػعو إسػػرائيؿ عمػػى الطاولػػة فػػي وجػػو الجميػػع، فػػي وقػػت العػػرب منيمكػػوف بػػأمور أخػػرى. لكػػف ىػػذه 
ف فييػػا ضػػعفاء وغيػػر قػػادريف عمػػى التفػػاوض. لػػف يكػػوف أمػػاميـ إال الحقيقػػة سػػتواجييـ فػػي لحظػػة مػػا سػػيكونو 

قبػػػوؿ ىػػػذا النػػػوع مػػػف الحمػػػوؿ. كيػػػؼ ال وكػػػؿ مػػػا يجػػػري فػػػي محيطنػػػا اليػػػوـ يػػػريح إسػػػرائيؿ؟ ويسػػػتمر بعػػػض 
المسؤوليف في العالـ العربي باعتبار ما يجري عندىـ "مػؤامرة"، وىػـ بكػؿ ممارسػاتيـ وخيػاراتيـ انزلقػوا نحوىػا 

يػػػا وخربػػػوا دوليػػػـ وىػػػدّدوا محػػػيطيـ فػػػي ظػػػؿ ممانعػػػة قويػػػة لمحمػػػوؿ السياسػػػية ألزمػػػاتيـ الداخميػػػة وتزحمقػػػوا عمي
 والتأكيد عمى الحموؿ السياسية السممية مع "العدو المتآمر"!

 12/3/1021، االتحاد، ابوظبي
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 عبد الباري عطواف

خ عمػػي جمعػػة مفتػػي الػػديار المصػػرية لمدينػػة القػػدس عنػػدما تعمػػف الحكومػػة االسػػرائيمية رسػػميا اف زيػػارة الشػػي
المحتمة تمت بالتنسيؽ الكامؿ مع وزارة الػدفاع االسػرائيمية فػإف ىػذا يؤكػد مػا قمنػاه ونقولػو دائمػا عػف مثػؿ ىػذه 
الزيػػارات، بأنيػػا تػػأتي فػػي اطػػار مخطػػط اسػػرائيمي لزيػػادة وتيػػرة التطبيػػع، وتكػػريس االحػػتالؿ ومباركػػة عمميػػات 

 ة المقدسة.التيويد لممدين
السػػمطات االسػػرائيمية تريػػد شخصػػيات اعتباريػػة، ومرجعيػػات دينيػػة لمصػػالة فػػي المسػػجد االقصػػى، مثػػؿ الشػػيخ 
جمعة، إلرساؿ رسالة مضممة وكاذبة الى العالـ بأف عممية السالـ والمصالحة بيف العرب واسرائيؿ تسػير فػي 

فة، دولة متسامحة تجػاه جميػع االديػاف واتباعيػا االتجاه الصحيح، واف اسرائيؿ، بؿ وحكومتيا اليمينية المتطر 
 بمف في ذلؾ العرب والمسمموف خصوصا.

الشيخ جمعة اما اف يكوف جافى الحقيقػة، او انػو تعػرض لعمميػة تضػميؿ محسػوبة عنػدما ادعػى اف زيارتػو لػـ 
ة اسػػرائيمية، تػػتـ بمباركػػة اسػػرائيمية، ولػػـ يقابػػؿ اسػػرائيميا واحػػدا، ولػػـ يحصػػؿ عمػػى تأشػػيرة دخػػوؿ مػػف اي سػػفار 

فالترتيبات تمت في الخفاء او مف وراء ظيره، وىو سيكوف في حكـ الساذج اذا اعتقد اف شخصػا مثمػو، وفػي 
مكانتو الدينية والرسمية، سيذىب الى السفارة االسرائيمية في مصر او االردف لتقديـ طمب لمحصوؿ عمى فيزا 

 مثؿ المواطنيف العادييف.
دييف يتػػدفقوف بػػاآلالؼ لزيػػارة االمػػاكف المقدسػػة، وااّل كػػاف االولػػى بيػػا اف ترفػػع اسػػرائيؿ ال تريػػد مػػواطنيف عػػا

الحظػػر عػػف اربعػػة ماليػػيف فمسػػطيني مػػف ابنػػاء االرض المحتمػػة فػػي الضػػفة الغربيػػة وقطػػاع غػػزة، وانمػػا تريػػد 
 المسؤوليف واالثرياء واالمراء والوزراء والفنانيف العرب، ومف اجؿ اىداؼ دعائية تضميمية محضة.

وربما يفيد تذكير ىؤالء الذيف يقعوف في مصيدة التطبيع االسػرائيمية ىػذه ويروجػوف لزيػارة االراضػي المقدسػة، 
والمتحدثيف باسـ السمطة خاصػة، اف السػمطات االسػرائيمية منعػت المتضػامنيف االجانػب مػف الػدوؿ االوروبيػة 

دانيـ مػػف ركػػوب الطػػائرات الييػػا كافػػة، زرؽ العيػػوف، مػػف دخػػوؿ مطػػار تػػؿ ابيػػب، بػػؿ وحاولػػت مػػنعيـ فػػي بمػػ
استجابة لنداء هاىال بكـ في فمسطيفه، واعتدت عمى ىػؤالء بالضػرب فػي قمػب المطػار واعػادت معظميػـ الػى 

 بمدانيـ.
فمماذا تعيػد اسػرائيؿ ىػؤالء بعػد اعتقػاليـ، واالعتػداء بالضػرب عمػى بعضػيـ، وتقبػؿ بػدخوؿ ماليػيف المسػمميف 

يس الفمسطيني محمود عباس ووزير اوقافو، اذا كاف دخوؿ ىؤالء يخدـ القضية لزيارة االقصى تمبية لنداء الرئ
 الفمسطينية ويفضح سياساتيا العنصرية اماـ العالـ؟
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مػا كنػا سػنعود الػى ىػذا الموضػوع لػوال اف وزيػر االوقػاؼ الفمسػطيني الػدكتور محمػود اليبػاش بشػرنا بػاالمس، 
يػا، بػأف شخصػيات اسػالمية وعربيػة مرموقػة سػتحذو حػذوه في غمرة احتفالػو بزيػارة الشػيخ جمعػة، ودفاعػو عن

فػػي االيػػاـ واالسػػابيع القميمػػة المقبمػػة، فمثػػؿ ىػػذا التوجػػو يشػػكؿ خطػػرا كبيػػرا عمػػى القضػػية الفمسػػطينية، وينقػػؿ 
 التطبيع مع اسرائيؿ مف جوانبو السياسية الى آفاؽ اسالمية ارحب.

محمػود عبػاس عنػدما يسػتعدي الغالبيػة السػاحقة مػف ال نعرؼ، بؿ ال نفيـ، ما ىي حكمة الرئيس الفمسطيني 
رجػػاؿ الػػديف والناشػػطيف السياسػػييف، بػػؿ والمػػواطنيف العػػرب والمسػػمميف، بتبنػػي مثػػؿ ىػػذه السياسػػات التطبيعيػػة 
بدعوتػػو ىػػؤالء لزيػػارة القػػدس المحتمػػة، وىػػو نفسػػو ال يسػػتطيع زيارتيػػا، مثممػػا ال نفيػػـ دفاعػػو المسػػتميت عػػف 

سػرائيمييف والقػوؿ بأنػو يصػب فػي خدمػة الفمسػطينييف، وىػو الػذي ىػدد بوقفػو اكثػر مػف التنسػيؽ االمنػي مػع اال
 مرة، مثمما ىدد بحؿ السمطة التي يرأسيا ألنيا باتت اكذوبة كبرى.

السػػػمطة الفمسػػػطينية التػػػي فشػػػمت عمػػػى مػػػدى عشػػػريف عامػػػا فػػػي وقػػػؼ االسػػػتيطاف، ناىيػػػؾ عػػػف اقامػػػة دولػػػة 
جب اف تكوف االكثر صالبة فػي معارضػة التطبيػع بأشػكالو كافػة، ال فمسطينية مستقمة مثمما وعدت شعبيا، ي

 اف تكوف داعية ومحرضة العرب والمسمميف لالقداـ عميو.
االسػػػرائيميوف يريػػػدوف زيػػػارات العػػػرب االثريػػػاء لمقػػػدس المحتمػػػة لػػػيس لتكػػػريس التطبيػػػع فقػػػط، وانمػػػا لالسػػػتفادة 

ىػػذه الذريعػػة، اي الصػػالة فػػي المسػػجد االقصػػػى، اقتصػػاديا ايضػػا، النيػػا تعمػػـ جيػػدا اف ىػػؤالء سيسػػػتخدموف 
 لمذىاب الى تؿ ابيب لالستمتاع بمرابعيا او العالج في مستشفياتيا.

والالفت اف حمالت اعالمية مكثفة نرى ارىاصاتيا بصورة بشعة في مقاالت وبرامج تمفزيونية تقمؿ مف خطر 
لؼ مػػع االخيػػرة بصػػورة غيػػر مباشػػرة. اسػػرائيؿ وتضػػخـ مػػف الخطػػر االيرانػػي، وتحػػرض عمػػى التطبيػػع والتحػػا

ضخموا مف الخطر االيراني مثمما تشاؤوف وىذا حقكـ، ولكف لماذا االيحاء بػأف اسػرائيؿ حمػؿ وديػع وصػديؽ 
عربػػي مسػػمـ وبالرصػػاص الحػػي،  4000لمعػػرب والمسػػمميف وىػػي التػػي قتمػػت فػػي االنتفاضػػة الثانيػػة اكثػػر مػػف 

 اصر في قطاع غزة؟مف ابناء شعب مسمـ سني مجوع مح 2400وحوالى 
دعوة التطبيع المشبوىة ىذه لف تمر، بؿ ال يجب اف تمػر، طالمػا اف ىنػاؾ عممػاء افاضػؿ مثػؿ شػيخ االزىػر 
الػػدكتور احمػػد الطيػػب الػػذي تبػػرأ مػػف زيػػارة المفتػػي جمعػػة لمقػػدس المحتمػػة، والشػػيخ العالمػػة يوسػػؼ القرضػػاوي 

 ب والمسمميف باستثناء ابناء االراضي المحتمة.الذي اصدر فتوى بتحريـ مثؿ ىذه الزيارات عمى جميع العر 
الدكتور الطيب، وىو طيب فعػال، اكػد اف االزىػر لػـ يوافػؽ قػط عمػى زيػارة القػدس تحػت االحػتالؿ، بينمػا قػاؿ 
الشػيخ يسػري حمػػاد النػاطؽ الرسػػمي باسػـ حػزب النػػور السػمفي اف الشػػيخ جمعػة لػوث منصػػب المفتػي بزيارتػػو 

سميـ العوا المرشح لمرئاسة المصرية اف المسػألة ليسػت مسػألة خػتـ جػواز سػفر المشؤومة ىذه، وشدد الدكتور 
المفتي بقدر ما ىي دخوؿ مدينة مقدسة تحت االحتالؿ. ودعا الى عدـ زيارة القدس اال بعػد التحريػر الكامػؿ 

 ليا.
ا بيانػػػا وال نسػػتطيع اف ننسػػى فػػػي ىػػذه العجالػػػة الموقػػؼ المشػػػرؼ لعممػػاء الشػػػريعة فػػي االردف، الػػػذيف اصػػدرو 

وصفوا فيو زيارة القدس المحتمة، والصػالة فػي المسػجد االقصػى، بأنيػا اعتػراؼ بػاف فمسػطيف هاسػرائيميةه، واف 
 ىذه التصرؼ هخيانة هلل والرسوؿه. ىذا ما نتوقعو مف عمماء الشريعة في كؿ انحاء العالـ االسالمي.

جمعة، وشيخ آخر اسمو عمي الجفري لمقدس  انو امر معيب فعال اف تتباىى السمطة الفمسطينية بزيارة الشيخ
المحتمػػػة، بينمػػػا تمنػػػع السػػػمطات االسػػػرائيمية، وفػػػي اليػػػـو نفسػػػو، شػػػيخيف فاضػػػميف ىمػػػا عكرمػػػة صػػػبري امػػػاـ 

، ولػػو كػػاف الشػػيخاف مػػف مؤيػػدي التطبيػػع، 2948االقصػػى، ورائػػد صػػالح ابػػرز قػػادة االراضػػي المحتمػػة عػػاـ 
تو تقويض اساسات االقصى وتيويد المدينة المقدسة لجرى فرش والصامتيف عمى االحتالؿ وجرائمو، ومحاوال
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السػػػجاد االحمػػػر احتفػػػاء بيمػػػا وصػػػالتيما فػػػي المسػػػجد االقصػػػى، ولمػػػا تعػػػرض االخيػػػر ،اي الشػػػيخ صػػػالح، 
 لالعتقاؿ اكثر مف مرة لحربو الضروس ضد االحتالؿ وفضح مؤامرة ىدـ االقصى.

المحتمػة تحػت االحػتالؿ، ىػي دعػـ لالحػتالؿ االسػرائيمي،  فتاوى وعاظ السالطيف، وزياراتيـ المشػبوىة لمقػدس
ولػػػيس لصػػػمود اىػػػالي المدينػػػة المقدسػػػة، فػػػالفتوى المطموبػػػة ىػػػي الػػػدعوة لتحريػػػر االراضػػػي المحتمػػػة بػػػالطرؽ 
والوسػػػائؿ كميػػػا، ىػػػذا ىػػػو واجػػػب الػػػدعاة المػػػؤمنيف السػػػائريف عمػػػى نيػػػج الشػػػريعة السػػػمحاء والسػػػنة المحمديػػػة 

 المشرفة.
رؾ الشيخ عمي جمعة ارتكب خطيئة كبرى، وخرج عػف واجباتػو الدينيػة، بزيػارة اولػى القبمتػيف مفتي حسني مبا

وثالث الحرميف وىي تحت االحتالؿ. وعميو اف يستقيؿ مف منصبو، واف لـ يفعؿ يجب اف يقاؿ منو، فمصر 
دس وطػػرد العظيمػػة التػػي انطمقػػت منيػػا جيػػوش الفػػاتحيف صػػالح الػػديف، وقطػػز، والظػػاىر بيبػػرس، لتحريػػر القػػ

الصػػػميبييف تسػػػتحؽ اف يكػػػوف المفتػػػي النػػػاطؽ باسػػػميا غيػػػر ىػػػذا المفتػػػي الػػػذي يسػػػيء ليػػػا ولتاريخيػػػا بفتػػػاواه 
 وممارساتو المرفوضة مف الغالبية الساحقة مف ابنائيا والمسمميف جميعا.

يجػب اف  انو ينتمي الى عيد بائد سقط، سّخر نفسو لحماية اسرائيؿ وجرائميا، وتشريع التطبيع معيػا، ولػذلؾ
 تسقط معو جميع شخوصو وسياساتو ووعاظ سالطينو.

 12/3/1021القدس العربي، 
 

 القدس تزدىر اقتصاديًا بعد زيارة مفتي مصر 42
 حساـ الدجني
ثالث شخصيات حتى المحظة استجابت لنداء الرئيس محمود عباس ووزير أوقافو محمود اليباش، الذي دعا 

المحتمة لكسر الحصار اإلسرائيمي المفروض عمييا، ومساعدة اقتصاد  فيو العرب والمسمميف إلى زيارة القدس
أىميا الذيف يواجيوف ظروفًا صعبة لتناقص عدد الزوار، فكانت االستجابة سػريعة مػف قبػؿ ثػالث شخصػيات 
رفيعة وىـ5 الداعيػة اليمنػي الحبيػب عمػي الجفػري، واألميػر األردنػي غػازي بػف محمػد ومفتػي جميوريػة مصػر 

شيخ عمي جمعة، حيث نفى المستشار اإلعالمي لمفتي مصر الدكتور إبراىيـ نجـ أف يكوف المفتي العربية ال
قػػد حصػػؿ عمػػى تأشػػيرة دخػػوؿ مػػف سػػمطات االحػػتالؿ اإلسػػرائيمي، وأوضػػح نجػػـ أف المفتػػي زار القػػدس ضػػمف 

تأشػيرات أو  وفد مف الديواف الممكي األردنػي المشػرؼ عمػى المػزارات المقدسػة لمقػدس الشػريؼ وال يحتػاج ألي
 إذف لمدخوؿ.

تمػػؾ الزيػػػارات تػػػدعونا لمتسػػػاؤؿ حػػػوؿ حسػػػابات الػػػربح والخسػػارة مػػػف ورائيػػػا..؟ وىػػػؿ فعػػػاًل تسػػػاىـ فػػػي ازدىػػػار 
االقتصػػاد المقدسػػي...؟ وىػػؿ يسػػمح الػػديواف الممكػػي األردنػػي بػػأف يقػػود الػػرحالت إلػػى المسػػجد األقصػػى دوف 

عباس ووزير أوقافو بالذىاب إلى المسجد األقصى كػؿ يػـو  تأشيرة إسرائيمية...؟ ولماذا لـ يقـ الرئيس محمود
جمعػػة عمػػى رأس وفػػد يضػػـ عممػػاء فمسػػطيف ونخبيػػا ونوابيػػا وعمػػى رأسػػيـ الشػػيخ رائػػد صػػالح والشػػيخ عكرمػػة 
صػػػػػبري الممنوعػػػػػاف مػػػػػف دخػػػػػوؿ القػػػػػدس...؟ ومػػػػػا أثػػػػػر تمػػػػػؾ الزيػػػػػارات لػػػػػو انتقمػػػػػت عػػػػػدواىا لمشػػػػػارع العربػػػػػي 

 واإلسالمي....؟.
إف حسابات الربح تتمثؿ فقط في زيػادة التػدفؽ المػالي لمسػمطة الفمسػطينية مػف قبػؿ المجتمػع باختصار شديد، 

ظيػػار )إسػػرائيؿ( أنيػا أنمػػوذج لمدولػػة التػػي تسػػمح  الغربػي ألنيػػا تسػػاىـ فػػي كسػػر عزلػة االحػػتالؿ اإلسػػرائيمي وا 
ة كنيسػػة القيامػػة والتػػي بالحريػػات الدينيػػة لكافػػة الػػديانات السػػماوية، فبػػاألمس سػػمحت لألقبػػاط المصػػرييف بزيػػار 

كانػػت لػػزمف طويػػؿ محرمػػة عمػػييـ بقػػرار مػػف البابػػا الراحػػؿ شػػنودة الثالػػث كونيػػا مػػا زالػػت محتمػػة، ولكػػف ربمػػا 
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شجعت دعوة السمطة بعض األقباط لمذىاب إلى القدس ولكف رسالة البابا شنودة الحقػتيـ عمػى أبػواب كنيسػة 
ة ىيالنة ػ الجػزء المصػري فػي كنيسػة القيامػة بالقػدس ػ أف القيامة فقد أكد القس ميصائيؿ كاىف كنيسة القديس

الكنيسػػة رفضػػت اسػػتقباؿ عػػدد مػػف المسػػيحييف المصػػرييف الػػذيف قػػدموا إلػػى القػػدس ىػػذا العػػاـ لالحتفػػاؿ بعيػػد 
 القيامة المجيد.

ؿ تعميمػػات البابػػا شػػنودة الثالػػث بابػػا اإلسػػكندرية وبطريػػرؾ الكػػرازة المرقسػػية الراحػػ»وأضػػاؼ القػػس ميصػػائيؿ 
، مشػػيرا إلػػى أف عػػدد «مازالػػت سػػارية، ويجػػب عمينػػا احتراميػػا فػػي غيابػػو أكثػػر ممػػا كنػػا نحترميػػا فػػي وجػػوده

 المصرييف الذيف زاروا الكنيسة ال يتجاوز العشرات.
أما حسابات الخسارة فأعتقد أنيا كبيػرة وخطيػرة، فيػي تجسػد التطبيػع مػع االحػتالؿ وتجمػؿ صػورتو، وتضػفي 

ينػػة المقدسػػة، إضػػافة إلػػى أنيػػا تشػػكؿ ثغػػرة أمنيػػة لجيػػاز الموسػػاد لمعمػػؿ فػػي السػػاحة شػػرعية عمػػى تيويػػده لممد
العربيػة واإلسػػالمية مػف خػػالؿ تجنيػد مػػواطنيف فػػي أثنػاء زيػػارتيـ لمقػدس، أو االلتقػػاء بعمػالء داخػػؿ )إسػػرائيؿ( 

 تحت حجة زيارتيـ لمقدس.
لمقدسػػي فحاولػػت جاىػػدًا معرفػػة مػػدى أمػػا فيمػػا يتعمػػؽ بمػػا تحػػدث بػػو الػػرئيس عبػػاس حػػوؿ مسػػاعدة االقتصػػاد ا

االزدىار الذي طرأ في األسابيع األخيرة عمى االقتصاد في القدس، واتصمت عمى صػديؽ كػاف موجػودًا أثنػاء 
زيػػارة مفتػػي القػػدس، فحػػدثني أف الوفػػد تنػػاوؿ كعكػػات مقدسػػية، فيػػؿ شػػكؿ ىػػذا رافعػػة لالقتصػػاد المقدسػػي...؟ 

سػػالمية ضػػخمة لمواجيػػة أجػػـز أف المػػواطف المقدسػػي كػػي يػػتـ تعزيػػز  صػػموده ىػػو بحاجػػة لموازنػػات عربيػػة وا 
 دعـ الموبي الييودي في الخارج لتيويد القدس.

وىنػػػاؾ مػػػف يصػػػوغ المسػػػوغات لػػػذلؾ بعػػػدـ حصػػػوؿ الوفػػػود عمػػػى تأشػػػيرات إسػػػرائيمية فيػػػذا كػػػالـ مػػػردود عمػػػى 
مدينػػة فػػي الضػػفة أصػػحابو، ألف القاصػػي والػػداني يعمػػـ أف شػػخص الػػرئيس عبػػاس عنػػدما يتنقػػؿ بػػيف مدينػػة و 

الغربية تفصميما حواجز عسكرية ىو بحاجة لتنسيؽ، ولكف ىنا يأتي ذكػاء )إسػرائيؿ( فػي إدارة ىػذا الممػؼ و 
ذلؾ دليؿ عمى رغبتيا في تشجيع باقي عمماء ونخػب وشػعوب المنطقػة عمػى زيػارة القػدس ولػذلؾ ربمػا وافقػت 

 خارج جواز السفر.عمى دخوؿ ىؤالء األشخاص بدوف ختـ أو أف يتـ منح تأشيرة 
وىنا أناشد الممؾ األردني عبد اهلل الثاني اإليعاز لمديواف الممكي األردني المشرؼ عمى المزارات المقدسػة فػي 
القػػدس، كونػػو يمتمػػؾ صػػالحيات ونفػػوذ يجعالنػػو قػػادرًا عمػػى إدخػػاؿ وفػػود عربيػػة، بػػأف يعمػػؿ عمػػى مصػػاحبة 

كػػػؿ يػػػـو جمعػػػة، وأف يضػػػغط عمػػػى االحػػػتالؿ الشػػػيخيف رائػػػد صػػػالح وعكرمػػػة صػػػبري لممسػػػجد األقصػػػى فػػػي 
لمسػػػماح لكػػػؿ مسػػػممي ومسػػػيحيي فمسػػػطيف بزيػػػارة القػػػدس، وىنػػػا يكسػػػر الحصػػػار وينػػػتعش االقتصػػػاد المقدسػػػي 

 ويظير الوجو الحقيقي لالحتالؿ اإلسرائيمي كونو لف يقبؿ بذلؾ.
 10/3/1021، فمسطين أون الين
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 ماجد كيالي 
ًا بعث الرئيس أبو مازف برسالتو العتيدة إلى رئيس حكومة إسرائيؿ بنياميف نتانياىو. لكػف، كػاف األجػدر وأخير 

أف يبعث برسالة إلى شعبو يصارحو فييا بالواقع الذي تعيش فيو قضيتو الوطنية، بما في ذلؾ موازيف القوى، 
ة، والخيػارات المتاحػة أو التػي يمكػف وما ىو ممكػف وغيػر ممكػف فػي ظػؿ المعطيػات الدوليػة واإلقميميػة الراىنػ

 شّقيا بناء عمى ذلؾ.
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حّقًا الفمسطينيوف أحوج إلى رسالة كيذه تشرح ليـ فييا قيادتيـ، أيضًا، دواعي تشبثيا بعممية تفاوضية طويمة 
ومضػػنية وميينػػة ومػػف دوف جػػدوى، وطريقػػة إدارتيػػا ليػػا، ونقػػاط االتفػػاؽ التػػي توّصػػمت إلييػػا فػػي مفاوضػػات 

، وأحيانػػًا تفاىمػػات، وفػػي بعػػض األحيػػاف «رؼّ »غمقػػة مػػع اإلسػػرائيمييف، والتػػي تسػػمى أحيانػػًا اتفػػاؽ الغػػرؼ الم
 «!الورقة»

كذلؾ فإف الفمسطينييف، عمى الصعيد الداخمي، في حاجة إلى توضػيحات مػف قيػادتيـ فػي شػأف السػبب الػذي 
مطة، وكذا سبب غمبػة األجيػزة مف أجمو جرى تيشيـ منظمة التحرير، بأطرىا ومؤّسساتيا، لمصمحة كياف الس

األمنيػػة فػػي ىػػذه السػػمطة، والشػػبيات الوطنيػػة والمسػػمكية والماليػػة التػػي تحػػوـ حػػوؿ كثيػػر مػػف النافػػذيف فييػػا. 
وىػػػؤالء الفمسػػػطينيوف، فػػػي أمػػػاكف وجػػػودىـ كافػػػة، الػػػذيف دفعػػػوا ثمنػػػا باىظػػػًا نتيجػػػة صػػػعود حػػػركتيـ الوطنيػػػة، 

يـ وبػيف قيػاداتيـ وكيانػاتيـ السياسػية، التػي ذىبػت إلػى السػمطة، يشعروف اليوـ بأف ثمػة فجػوة كبيػرة باتػت بيػن
مػػػػف دوف أف تحقّػػػػؽ الدولػػػػة، أو االسػػػػتقالؿ النػػػػاجز، والتػػػػي باتػػػػت تتصػػػػارع فػػػػي مػػػػا بينيػػػػا، قبػػػػؿ التحػػػػّرر مػػػػف 
االحتالؿ، بداًل مف توحيد الجيود في مواجيتو! ليس مطموبًا مف أبو مازف أف يشػير الكفػاح المسػّمح، عوضػًا 

و، فميس ثمة طاقة لذلؾ، ال مادية وال معنوية، فضاًل عف أف التػاريخ قػاؿ مقولتػو فػي ىػذا الطريػؽ، عف رسالت
نمػػا «حمػػاس»و « فػػتح»بعػػد أف بػػات ىػػذا يسػػري عمػػى  ، فػػي الضػػفة وغػػّزة. والمشػػكمة ليسػػت ىنػػا، فحسػػب، وا 

ديمػػػة، ولػػػـ تؤّىميػػػا تكمػػػف أساسػػػًا فػػػي أف القيػػػادات والكيانػػػات السػػػائدة لػػػـ تييػػػئ شػػػعبيا أليػػػة خيػػػارات سياسػػػية ب
النتياج أية طرؽ نضػالية أخػرى، بػؿ إف التجربػة تؤكػد تحفّػظ السػمطة، فػي الضػفة وغػزة، عمػى أي شػكؿ مػف 

 أشكاؿ المقاومة الشعبية والسممية.
ضد إسرائيؿ وىو أمر غريػب جػدًا، فمػا معنػى « التحريض»األنكى أف الرئيس في رسالتو يؤكد التزامو بوقؼ 

نتحػّدث عػف شػعب يعػاني منػذ عقػود مػف االحػتالؿ واالضػطياد وسػمب الحقػوؽ، وعػف  التحريض؟ ثـ إننا ىنػا
أمر يتعّمؽ بحرية الرأي والتعبير، بخاّصة أف ثمة إسرائيمييف ييودًا يتحّدثوف بصوت أعمى مف الػرئيس. فمػاذا 

سػػحؽ الؤور وغيػػر  يػػالف بابػػو وجػػدعوف ليفػػي وعميػػره ىػػس وأمنػػوف راز وا  ىـ، مػػف سػػيقاؿ ألمثػػاؿ أبرىػػاـ بػػورغ وا 
الذيف يقاوموف مسعى المؤسسة الرسمية اإلسرائيمية لفرض روايتيا عمييـ. فػوؽ  48دوف أف ننسى فمسطينيي 
يقػػوـ بػػو فمسػػطينيوف فػػي مقابػػؿ اسػػتمرار االحػػتالؿ ومصػػادرة األراضػػي « تحػػريض»ذلػػؾ مػػا قيمػػة مػػا يسػػمى 

قامػػة المسػػتوطنات وبنػػػاء الجػػدار الفاصػػػؿ ونشػػر الحػػواجز األمنيػػػة وتفكيػػؾ  تواصػػػؿ الفمسػػطينييف واعتقػػػاليـ وا 
تعّسػػفيًا وتنكيػػد عيشػػيـ وحرمػػانيـ حتػػى مػػف الوصػػوؿ إلػػى القػػدس لمصػػالة فػػي المسػػجد األقصػػى وفػػي كنيسػػة 

 القيامة!
أيضًا، ليس مطموبػًا مػف أبػو مػازف الػذىاب إلػى حػّد حػّؿ السػمطة وتسػميـ مفاتيحيػا إلػى إسػرائيؿ والمغػادرة إلػى 

كأف ليس ثمة مسؤوؿ عما وصػمنا إليػو، أو كػأف كػؿ مػا حصػؿ ىػو مجػّرد البيت )عمى ما صّرح ذات مّرة(، و 
 قدر مرسوـ، أو كأنو ال يمكف تغيير المسار!

(، وعمى طوؿ الطريؽ، كاف ثمة خيارات بديمة، وموازية، فقد كػاف 2991منذ البداية، أي منذ ما قبؿ أوسمو )
مػػر المفاوضػػات، وبعػػدىا السػػمطة، إلػػى ثمػػة خيػػار الحفػػاظ عمػػى المنظمػػة، ككيػػاف لكػػؿ الفمسػػطينييف، وتػػرؾ أ

الفمسػػطينييف فػػي األراضػػي المحتمػػة. كمػػا كػػاف باإلمكػػاف، أيضػػًا، عػػدـ التمػػاىي أو عػػدـ الجمػػع بػػيف رئاسػػتي 
السمطة والمنظمة. بمعنى آخر فإف كؿ الخيارات التي جرى انتياجيا، طواؿ العقديف السابقيف، جرى تحديدىا 

بؽ تصميـ، كما تـ إسكات كؿ معارضة ليا. ثمة أوضاع ساعدت، أو مف قبؿ بشر، وتـ التشّبث بيا عف سا
سّيمت عمى القيادات الفمسطينية المعنّيػة خياراتيػا، وطريقػة إدارتيػا، وىيمنتيػا عمػى المجػاؿ العػاـ الفمسػطيني، 

 اإلسرائيمي.« القبوؿ»ضمنيا حيازتيا القّوة العسكرية والموارد المالية والعالقات اإلقميمية و 
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بػػد أف نمفػػت االنتبػػاه ىنػػا إلػػى أف مػػا يمّيػػز القيػػادة الفمسػػطينية عػػف غيرىػػا مػػف قيػػادات الػػنظـ الرسػػمية  لكػػف ال
نمػا ثمػة  العربية أنيا تحظى بشرعية ثورية )مف تاريخيا السػابؽ(، وأنيػا ال تعتمػد فػي مواردىػا عمػى شػعبيا، وا 

بحكػـ توّزعػو وخضػوعو ألنظمػة كثيػرة  قطاعات شعبية واسعة تعتمػد عمييػا، وأف ىػذه القيػادة قوّيػة إزاء شػعبيا
القيػػػادات حتػػػى عػػػف شػػػعبيا، وتمّتعيػػػا براحػػػة كبيػػػرة فػػػي انتيػػػاج سياسػػػات « اسػػػتقاللية»ومتباينػػػة. ىػػػذا يفّسػػػر 

وممارسػػات غيػػر شػػعبية، فيػػي ليسػػت مدينػػة لشػػعبيا مػػف ناحيػػة المػػوارد، ولػػيس لػػدى ىػػذا الشػػعب الثقػػؿ الػػالـز 
 لمساءلتيا.

قػػود لػػـ تقػػدـ الكيانػػات الفمسػػطينية وال مػػرة عمػػى إجػػراء حسػػاب تػػاريخي مػػع ىكػػذا، فطػػواؿ مػػا يقػػارب خمسػػة ع
 الخيارات والسياسات التي انتيجتيا.

لذلؾ كمو فإف رسالة الرئيس أبو مازف إلى نتانيػاىو ال لػزوـ ليػا، وىػي جػاءت سػاذجة، ومتػأّخرة وخجولػة، وال 
كقػادة، إننػا »قػوؿ الػرئيس فػي رسػالتو5 جدوى منيا، فضاًل عف أنيػا تتكّشػؼ عػف رسػالة تسػتجدي االحػتالؿ. ي

نواجو معارضة وتشكيكًا. ويجب عمينا أف يساعد بعضنا بعضًا فػي سػعينا مػف أجػؿ السػالـ. ونحػف نػدرؾ أف 
سػػواء ارُتكػػب مػػف قبػػؿ الفمسػػطينييف أو اإلسػػرائيمييف ال يشػػكؿ الطريػػؽ... إننػػي آمػػؿ « اإلرىػػاب»و « العنػػؼ»

زع ثقة الفمسػطينييف بالتزامػؾ تحقيػؽ حػّؿ الػدولتيف. المنطػؽ بسػيط5 إذا تفيمؾ بأف استمرار بناء االستيطاف ين
كنػػت تؤيػػد إقامػػة دولػػة فمسػػطينية5 فكيػػؼ تبنػػي عمػػى أراضػػييا؟!... نتيجػػة لسياسػػات الحكومػػات اإلسػػرائيمية... 
فػػػإف السػػػمطة الفمسػػػطينية لػػػـ يعػػػد ليػػػا أي سػػػمطة. وأصػػػبحت مػػػف دوف واليػػػة حقيقيػػػة فػػػي المجػػػاالت السياسػػػية 

صادية والجغرافية واألمنية، أي أف السمطة فقدت مبرر وجودىا... السمطة الفمسطينية لػـ تعػد كمػا اتفػؽ واالقت
 «.عميو. ىذا ال يمكف أف يستمر

الػػرئيس أبػػو مػػازف5 التسػػويات تتحقّػػؽ بالغمبػػة أو بالتكػػافؤ فػػي مػػوازيف القػػوى، أو بسػػبب نضػػج الطػػرؼ الظػػالـ 
دراكو أىمية إنصاؼ المظموـ، أو بسبب ت غير موازيف قوى والمعطيات محيطة، أو بسبب مقاومة الضػحية، وا 

أي الطػػرؼ المظمػػوـ، وجعميػػا واقػػع الظمػػـ مكمفػػًا. فػػي وضػػعنا تػػرى إسػػرائيؿ أنيػػا فػػي احػػتالؿ مػػريح ومػػربح، ال 
 شيء يدعوىا لمتسوية، وخصوصًا ال االستجداءات وال االستعطافات.
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