
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

   
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 

 حماس ليا الحق في تمثيل شعبيا والغرب أفسد الديمقراطية بعدم االعتراف بفوزىا الفروف:
 ىنية يدعو الستنفار عربي فمسطيني لتحرير األسرى

 والمصالحة متعطمة ..حصمت عمى الجنسية المصرية بعد الثورة وسأنتخب مرشحا إسالمياالزىار: 
 غرفة في حي استيطاني في القدس المحتمة 0011يحتوي  افندقبمدية القدس" تقيم "

 سرائيمياإل في معتقالت االحتالل "معركة الكرامة"الدواء يدخل 

بالتوجو لألمم  اتخذنا قراراً عباس 
ورأي  المتحدة لطرح قضية األسرى..
 نتنياىو ال ييم حول المصالحة
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 اتخذنا قرارا بالتوجو لألمم المتحدة لطرح قضية األسرى..ورأي نتنياىو ال ييم حول المصالحة :عباس .0
، بقرار أمس رحب الرئيس محمود عباس، أف وفا نقالتونس مف  1/5/2112األيام، رام اهلل، نشرت 

 جميورية استونيا رفع التمثيؿ الدبموماسي لفمسطيف إلى مستوى بعثة دبموماسية.
وأشاد الرئيس بالعالقات الثنائية التي تربط البمديف، مثمنًا ىذه المواقؼ الداعمة لمحقوؽ الوطنية الفمسطينية 

 عمى طريؽ إقامة دولتو المستقمة.
وعاصمتيا  3691دولة بدولة فمسطيف عمى حدود العاـ  311طريؽ السالـ أكسبنا اعتراؼ  وذكر بػ"اف

 31أصوات وامتناع أو معارضة  301القدس الشرقية، وعضوية كاممة في )اليونسكو( حيث حصمنا عمى 
 دولة فقط، كما تـ رفع تمثيمنا الدبموماسي في العديد مف دوؿ العالـ وفي أوروبا الغربية".

مف تونس نقال عف وفا أف الرئيس عباس عقد في تونس  3/5/2032الحياة الجديدة، راـ اهلل،  وأضافت
امس سمسمة لقاءات مع رؤساء األحزاب السياسية التونسية الممثمة بالمجمس الوطني التأسيسي التونسي، 

ي الشيخ ومع رئيس المجمس الوطني التأسيسي التونسي مصطفى بف جعفر ومع زعيـ حزب النيضة التونس
 راشد الغنوشي ومع السفراء العرب ورؤساء المنظمات العربية.
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وأكد الرئيس عباس أف السمطة الوطنية الفمسطينية ستعرض ممؼ األسرى الفمسطينييف عمى الجمعية العامة 
تحقيؽ الوحدة الوطنية ىو السبيؿ النجاح مفاوضات السالـ مع »لمنظمة األمـ المتحدة وشدد عمى أف 

 .«اسرائيؿ
عـز الحكومة الفمسطينية »وأعمف الرئيس في خطاب ألقاه أماـ أعضاء المجمس الوطني التأسيسي )البرلماف( 

استئناؼ مساعييا لدى الجمعية العامة لمنظمة األمـ المتحدة مف أجؿ الحصوؿ عمى االعتراؼ بدولة 
طالؽ سراح األسرى الفمسطينييف  بالسجوف االسرائيمية.« فمسطيف )...( وا 

اتفقوا عمى وضع حد لمقطيعة »ؿ أماـ أعضاء المجمس الوطني التأسيسي التونسي إف الفمسطينييف وقا
واالنقساـ الداخمي والوصوؿ الى المصالحة عبر تشكيؿ حكومة انتقالية تضـ شخصيات مستقمة وتكنوقراط 

 «.مستقمة تنظر في ممفيف أساسييف ىما إعادة إعمار غزة واإلشراؼ عمى االنتخابات عف طريؽ لجنة
الدور »وذكر الرئيس عباس أنو بحث مع نظيره التونسي منصؼ المرزوقي ورئيس الحكومة حمادي الجبالي 

 بيف الفمسطينييف« الذي يمكف أف تقـو بو تونس إلنياء االنقساـ
ال ييـ رأي نتنياىو حوؿ المصالحة، وأف ما ييـ ىو مصمحتنا األساسية أف تكوف »وقاؿ الرئيس انو أنا 

رض الفمسطينية موحدة والشعب الفمسطيني موحدا، نختمؼ عادي نحف لسنا صورة طبؽ األصؿ مف األ
بعضنا البعض، بدليؿ أنتـ ىنا مجمس متنوع، تعبروف عف كؿ أطياؼ الشعب التونسي ىذا ىو الصحيح، 

ي نسعى تختمفوف صحيح، ولكف بالنياية تتفقوف أيضا، ىذه ىي الديمقراطية، ىذه ىي الحرية، ىذه ىي الت
 «.إلييا

واستقبؿ الرئيس مساء امس، بمقر إقامتو بالضاحية الشمالية لتونس، زعيـ حركة النيضة التونسية الشيخ 
 راشد الغنوشي، عمى رأس وفد مف الحركة يضـ رئيس المكتب السياسي عامر العريضي.

ية، والمخاطر المحدقة وأطمع الرئيس، الوفد عمى آخر التطورات والمستجدات المتعمقة بالقضية الفمسطين
باألرض والشعب في ظؿ سياسات االحتالؿ المتواصمة باالستيالء عمى األراضي، وىدـ البيوت وتيجير 
المواطنيف، إضافة إلى المخاطر المحدقة بمدينة القدس المحتمة وما يتعرض لو األقصى مف عمميات تيويد. 

جوف وزنازيف االحتالؿ اإلسرائيمي في ظؿ تواصؿ كما استعرض أوضاع ومعاناة أبناء شعبنا المعتقميف في س
 سياسة االعتقاؿ اإلداري المنافية لألعراؼ والمواثيؽ الدولية وخاصة اتفاقية جنيؼ الرابعة .

واستقبؿ الرئيس عباس، مساء امس، بمقر إقامتو بضاحية تونس الشمالية، السفراء العرب المعتمديف لدى 
تي توجد مقراتيا الرئيسة بتونس، كال عمى حدة. وأطمعيـ عمى تطورات تونس، ورؤساء المنظمات العربية ال

المشيد الفمسطيني، وآخر المستجدات عمى الساحة الفمسطينية في ضوء تعثر العممية السممية بيف الجانبيف 
اإلسرائيمي والفمسطيني، بسبب إصرار االحتالؿ عمى االلتفاؼ عمى مرجعيات وأسس تمؾ العممية، ومواصمة 

ناء االستيطاني، واالستيالء عمى األرض الفمسطينية، رغـ محاوالت المممكة األردنية الياشمية الشقيقة الب
التي احتضنت مفاوضات استكشافية بيف الجانبيف، وكذلؾ جيود المجنة الرباعية الدولية لمسالـ، والرسائؿ 

 المتبادلة مع الجانب اإلسرائيمي لمحاولة إنعاشيا .
لممؼ المصالحة الفمسطينية، وجيود القيادة الجبارة عمى ىذا الصعيد لتحقيؽ تمؾ كما تطرؽ الرئيس 

المصالحة وتجسيد الوحدة الوطنية الفمسطينية، التي ىي مطمب جماىيري تحرص عميو السمطة بشكؿ كبير 
 لما لو مف أىمية في الحفاظ عمى الثوابت الفمسطينية .

لمنازؿ، وتيجير المواطنيف الفمسطينييف، وفرض الضرائب وشرح كذلؾ، لمضيوؼ، سياسة التيويد، وىدـ ا
العالية التي تعتمدىا سمطات االحتالؿ، واستمرار عمميات الحفر تحت المسجد األقصى، وضرورة االلتفاؼ 
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العربي لمحفاظ عمى ما تبقى مف المدينة المقدسة، ومحاوالت سرقة تاريخيا الحضاري، واإلنساني والديني، 
 حي .اإلسالمي والمسي

وتطرؽ الرئيس إلى ما يتعرض لو األسرى الفمسطينيوف في سجوف وزنازيف االحتالؿ اإلسرائيمي مف عمميات 
قمع وتعذيب، ومواصمة سياسة االعتقاؿ اإلداري التي تعتمدىا قوات االحتالؿ بحقيـ، ونضاليـ مف خالؿ 

 الرابعة . إضرابيـ عف الطعاـ لتحقيؽ االعتراؼ بيـ كأسرى حرب وفؽ اتفاقية جنيؼ
وبعد تونس سيتوجو الرئيس عباس الى ليبيا الجراء مباحثات مع السمطات االنتقالية، بحسب مصدر 

 فمسطيني.
 
 إضراب األسرىنبيل العربي عباس يبحث مع  .2

، مع رئيس السمطة محمود 2032-1-10بحث األميف العاـ لجامعة الدوؿ العربية نبيؿ العربي، االثنيف 
 مف القضايا الفمسطينية اليامة، و السيما قضية األسرى المضربيف عف الطعاـ.عباس ىاتفيًا عددًا 

وذكرت وكالة "وفا" التابعة لسمطة راـ اهلل، أف العربي بحث مع عباس أيضًا االنتياكات اإلسرائيمية 
المتواصمة بحؽ الشعب الفمسطيني، وعممية التسوية، وتطورات عممية المصالحة الفمسطينية، إضافة إلى 

 إضراب األسرى الفمسطينييف في سجوف االحتالؿ اإلسرائيمي.
 31/5/2112فمسطين أون الين، 

 
 ىنية يدعو الستنفار عربي فمسطيني لتحرير األسرى .3

دعا إسماعيؿ ىنية رئيس وزراء الحكومة الفمسطينية في غزة الشعب الفمسطيني إلى : حامد جاد - غزة
تحرير األسرى ومساندتيـ في إضرابيـ عف الطعاـ لميـو الرابع عشر استنفار كؿ طاقاتو ومف بينيا المقاومة ل

 عمى التوالي.
وخاطب ىنية الشعب الفمسطيني "أنتـ اليوـ عمى مفترؽ طرؽ، نحف في امتحاف وطني، يا شعبنا في كؿ 
عالميا وجماىيريا وحقوقيا  مكاف فمنستنفر كؿ الطاقات ولتنطمؽ كؿ الفعاليات سياسيا ودبموماسيا وا 

 المقاومة وبكؿ الوسائؿ حتى ينتصر ىؤالء األبطاؿ في معركتيـ المقدسة".وب
تتطمب مف شعبنا كمو أف يقؼ وقفة رجؿ واحد ليذه المعركة التي  واإليمافوأضاؼ "ىذه العزيمة واإلرادة 

يقودىا أسرانا بالنيابة عف ىذا الشعب األبي، الذي صمـ أف يستمر في صموده ومقاومتو إلى أف يتحرر 
 ".واإلنساف رضاأل

وزاد بقولو "ىذه القضية وطنية بؿ في أعمى سمـ أولويات العمؿ الوطني، والقضية المركزية لشعبنا 
 الفمسطيني، ألننا رفعنا شعار "لف ييزموا" بؿ حتما منتصروف بإذف اهلل".

واإلسالمية وطالب ىنية خالؿ زيارتو خيمة التضامف مع األسرى في مدينة غزة أمس شعوب الدوؿ العربية  
بيبة شاممة في مياديف التحرير والتغيير والشيداء والثورة، تضامنا مع األسرى الفمسطينييف والعرب في 

 سجوف االحتالؿ.
واعتبر أنو ال يمكف لشعب حر أو قيادة حرة أف تينأ ببقاء األبطاؿ خمؼ القضباف، "فأسرانا في قمب 

لتعدي عمى أبسط القيـ والمبادئ التي كفمتيا الشرائع السماوية المعركة، ولف تقبؿ المقاومة امتياف الكرامة وا
 والقوانيف الدولية".
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وقاؿ "نحف لف نقبؿ بعد اليوـ أف يساـ األسرى ىذا العذاب والسادية مف قبؿ إدارة السجوف اإلسرائيمية، ولف 
 نقبؿ العيش بيناء وىؤالء األبطاؿ حرموا مف أبسط مقومات الحياة".

وب العربية بقولو "األسرى جزء أصيؿ مف مكونات ىذه األمة، ويجب أف تنيض وخاطب ىنية الشع
المؤسسات الدولية وتنفض الغبار عف نفسيا، وتكؼ عف الصمت المخزي فمقد تابعنا كيؼ كاف العالـ 
يتحرؾ مف أجؿ الجندي اإلسرائيمي جمعاد شاليط، واليوـ خمسة آالؼ مف أبناء الشعب الفمسطيني مغيبوف 

وف وال نسمع صوتا لمؤسسات حقوؽ االنساف ومف يتشدقوف بالحرية وكرامة اإلنساف" مطالبا في السج
بتضافر الجيود الفمسطينية والعربية واالسالمية والدولية لدعـ صمود األسرى والعمؿ بكؿ الوسائؿ مف أجؿ 

نياء معاناتيـ.  حريتيـ وكرامتيـ وا 
ه معركتنا وقضيتنا وكرامتنا.. إلى النواب والقادة واآلالؼ ووجو رسالة لألسرى "نحف معكـ وبكـ وأمامكـ، وىذ

المضربيف عف الطعاـ لف نتخمى عنكـ، لف نينأ ولف نناـ مرتاحيف وأنتـ تخوضوف ىذه الظروؼ، بؿ 
 سنخوض الصعب حتى تنالوا حريتكـ وتعودوا سالميف".

 1/5/2112الغد، عمان، 
 
 لمطالب األسرىالستجابة با "إسرائيل"فياض يدعو المجتمع الدولي إللزام  .4

راـ اهلل: أكد رئيس الوزراء الدكتور سالـ فياض أف قضية األسرى كانت وال تزاؿ ُعنوانًا ُيوحد الشعب 
 الفمسطيني بكؿ فئاتو، وجدد دعـ السمطة لممطالب العادلة والمشروعة التي أعمف عنيا األسرى.

إلنسانية، فشعبنا بأكممو يقؼ موحدًا إلى جانبكـ. وقاؿ، "لستـ وحدكـ في نضالكـ مف أجؿ الحرية والكرامة ا
وسمطتكـ الوطنية ُمستمرة في تحمؿ كامؿ مسؤولياتيا، وىي ُتكّثؼ اتصاالتيا مع كافة الجيات الدولية 
المعنية لضماف إلزاـ الحكومة اإلسرائيمية باالستجابة لمطالبكـ اإلنسانية العادلة، ووقؼ جميع االنتياكات 

 ".التي تتعرضوف ليا
جاء ذلؾ خالؿ مشاركتو في االعتصاـ التضامني الذي نظمو المكتب الحركي ونقابة الموظفيف في وزارة 
المالية صباح امس، حيث شدد عمى أف السمطة الوطنية لف ييدأ ليا باؿ حتى يتـ إطالؽ سراح جميع 

القدامى وأعضاء المجمس األسرى دوف استثناء أو تمييز، وفي الُمقدمة األطفاؿ والنساء والمرضى واألسرى 
 التشريعي والُمعتقموف إداريًا. وقاؿ، "حريتكـ ىي جزء ال يتجزأ مف حرية الوطف والشعب".

وفي وقت الحؽ، وخالؿ مشاركة رئيس الوزراء في حفؿ االستقباؿ الذي نظمو مكتب التمثيؿ اليولندي لدى 
اؿ بعيد ميالد الممكة اليولندية"، جدد فياض السمطة الوطنية، بمناسبة يـو الوحدة الوطنية اليولندية "احتف

دعوتو لالتحاد األوروبي، وكافة أطراؼ المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية الدولية مف أجؿ تكثيؼ 
لزاـ إسرائيؿ بضرورة التقيد بالمواثيؽ  جيودىا إلنياء معاناة األسرى في سجوف االحتالؿ اإلسرائيمي، وا 

ة، واالستجابة لممطالب اإلنسانية العادلة التي يطالب بيا األسرى المضربوف والمعاىدات الدولية ذات الصم
 عف الطعاـ.

كما بحث فياض اوؿ مف امس، مع رئيس البعثة الدولية لمصميب األحمر في األراضي الفمسطينية المحتمة 
سرائيؿ جاف بيدرو، ورئيس بعثة المجنة الدولية لمصميب األحمر في الضفة الغربية نيكوال س فوف اركس، وا 

أوضاع األسرى، خاصة في الوقت الذي يخوضوف فيو إضرابًا عف الطعاـ منذ حوالي أسبوعيف بيدؼ 
 االستجابة لمطالبيـ األساسية والعادلة.
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وأكد فياض، دعـ الشعب الفمسطيني لممطالب العادلة والمشروعة التي أعمف عنيا األسرى، ودعا منظمة 
تيا وبذؿ المزيد مف الجيود مع كافة الجيات ذات العالقة إللزاـ الصميب األحمر إلى تكثيؼ اتصاال

الحكومة اإلسرائيمية باالستجابة لمطالب األسرى، والتي أقرتيا كافة المواثيؽ واالتفاقات الدولية ذات الصمة، 
 وكذلؾ إلزاميا بوقؼ كافة االنتياكات التي تقوـ بيا إسرائيؿ ضد األسرى.

 1/5/2112األيام، رام اهلل، 
 
 األشقر: من غير المعقول استمرار الحصار في ظل الربيع العربيالنائب  .5

أكد النائب الميندس إسماعيؿ األشقر نائب رئيس كتمة التغيير واإلصالح عمى رفض حركة حماس : غزة
لحاقيا بمصر، مشددًا في الوقت ذاتو عمى ضرورة قياـ  المطمؽ لفكرة فصؿ قطاع غزة عف الضفة الغربية وا 

بواجبيا كدولة مركزية رائدة بالعمؿ عمى رفع الحصار المفروض عمى قطاع غزة مّف أكثر مف خمسة مصر 
 سنوات.

وقاؿ النائب األشقر خالؿ لقاء جمع نواب مف كتمة "التغيير واإلصالح" بوفد نقابة الميندسيف المصرييف 
"لف نقبؿ نحف في حركة حماس ( بمقر نقابة الميندسيف بغزة: 1-10الزائر إلى قطاع غزة مساء االثنيف )

 وغير وارد في األجندة الوطنية الفمسطينية أف تفصؿ غزة عف الضفة وتمحؽ غزة بمصر".
وأضاؼ: "مطالبنا منطقية، ما نريده ىو أف تكوف مصر حاضنة لقطاع غزة، تمبي احتياجات قطاع غزة 

 بطريقة رسمية، بدال مف أف يستفيد منيا االحتالؿ".
ئاًل: "لماذا ال تكوف رفح المصرية عبارة عف حاضنة لقطاع غزة فييا سوؽ حرة"، وشدد وتساءؿ األشقر قا

قائاًل: "ال نريد أف تمحؽ غزة بمصر وتصبح جزء مف اإلدارة الموجودة بمصر، فنظرتنا لمصر نظرة كبيرة 
، لكف يجب أف يرفع ىذا الحصار، فمف غي ر المعقوؿ ىي دولة مركزية رائدة، دولة حاضنة ال يمكف أف تقـز

 استمراره في ظؿ الربيع العربي".
 1/5/2112المركز الفمسطيني لإلعالم، 

 
 تعديل وزاري قريب عمى حكومة فياض"الشرق القطرية":  .6

عف تعديؿ وزاري قريب  االثنيفكشفت مصادر فمسطينية مطمعة أمس  محمد جماؿ: - القدس المحتمة
كدت أف الرئيس محمود عباس أعطى الضوء سيطاؿ حكومة تصريؼ األعماؿ برئاسة سالـ فياض وأ

األخضر إلجراء تعديؿ جذري عمى حكومتو بعد اجتماع استمر ألكثر مف ساعتيف بيف الرئيس وفياض قبؿ 
 مغادرة األوؿ في جولة عربية.

وأكدت المصادر أف الرئيس عباس طمب تعييف الدكتور نبيؿ قسيس رئيس جامعة بيرزيت السابؽ ورئيس 
ات وزيرا لممالية في الحكومة القادمة، وترشيح أشخاص لوزارات مختمفة واكتفاء سالـ مؤسسة ياسر عرف

عفاء عدة وزراء  فياض بمنصب واحد وىو رئيس الحكومة، وتعييف شخص آخر كنائب لرئيس الحكومة وا 
 مف مناصبيـ وتعييف أشخاص آخريف، ومف المتوقع إدخاؿ وجوه شابة في ىذه الحكومة.

 
 

أف فياض سيحاوؿ إدخاؿ شخصيات محسوبة عمى التيار اإلسالمي والمستقميف كما وأضافت المصادر 
 سيكوف لحركة فتح نصيب مف ىذه الحكومة.
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 1/5/2112الشرق، الدوحة، 
 
 بجميع وزرائيا  أماموعباس كمف فياض بتشكيل حكومة جديدة تؤدي اليمين القانونية "القدس العربي":  .7

عممت 'القدس العربي' مف مصادر فمسطينية مطمعة جدا االثنيف  اليور:وليد عوض واشرؼ  -غزة  -راـ اهلل 
بأف رئيس الوزراء المستقيؿ الدكتور سالـ فياض يعكؼ حاليا عمى تشكيؿ حكومة جديدة ستؤدي اليميف 
القانونية اماـ الرئيس الفمسطيني محمود عباس بجميع اعضائيا وعمى رأسيـ رئيس الوزراء في ظؿ تعطؿ 

 ريعي.المجمس التش
واوضحت المصادر لػ'القدس العربي' بأف االجتماع الذي عقد بيف عباس وفياض االسبوع الماضي قبؿ اف 
يغادر الرئيس الفمسطيني االراضي الفمسطينية متوجيا الى تونس وليبيا في جولتو الحالية اسفر عف تنازؿ 

د الذي كاف يصر عميو رئيس االخير عف التعديؿ الحكومي لصالح التغيير الحكومي والتشكيؿ مف جدي
 الوزراء.

واكدت المصادر بأف الذي يجري حاليا ىو 'تشكيؿ حكومة جديدة حتى واف احتفظ بعض الوزراء في حكومة 
تسيير االعماؿ بوزاراتيـ'، مشيرة الى اف وزراء الحكومة المرتقبة سيؤدوف اليميف القانونية اماـ عباس وعمى 

 رأسيـ فياض.
فياض كاف يرفض التعديؿ الحكومة واصر عمى تغيير الحكومة وتشكيميا مف جديد ونوىت المصادر بأف 

 لتؤدي اليميف القانونية كحكومة جديدة لمسمطة الفمسطينية.
وقالت المصادر المطمعة عمى لقاء عباس وفياض الذي عقد االسبوع الماضي قائمة 'اتفؽ مف حيث المبدأ 

ة الى اف الخالؼ الذي كاف بيف عباس وفياض بشأف التعديؿ او عمى تغيير الحكومة وليس تعديميا' في اشار 
 التغيير حسـ لصالح تغيير الحكومة الذي كاف يطالب بو فياض ويصر عميو.

واضافت المصادر 'الرئيس وافؽ عمى التغيير، وىذا يعني تشكيؿ حكومة جديدة تؤدي اليميف القانونية امامو 
ديد'، منوىة الى اف التعديؿ ال يشترط عمى الحكومة اداء اليميف وعمى رأسيا رئيس الوزراء كرئيس وزراء ج

 القانونية اماـ الرئيس بؿ يكتفي الوزير الجديد باداء اليميف.
واضافت المصادر 'التغيير ليس بالضرورة اف يتضمف كؿ الوزراء الحالييف، فيمكف اف يبقى الوزراء الحالييف 

 الميـ انو اتفؽ عمى تغيير الحكومة وليس تعديميا'. ويضاؼ الييـ ستة او سبعة وزراء جدد، ولكف
واضافت المصادر 'الحكومة الوحيدة المتاحة والدتيا ىي الحكومة التي رئيسيا وكؿ اعضائيا سيؤدوف 
اليميف اماـ الرئيس'، مشيرة الى اف فياض رفض اجراء تعديؿ عمى الحكومة بشكؿ قاطع واصر عمى 

ر اليمكف لو تجاوزه مما حدا بعباس لمموافقة عمى تشكيؿ حكومة جديدة التغيير الحكومي واعتبره خطا احم
 تؤدي اليميف القانونية امامو خمفا لمحكومة المستقيمة.

 1/5/2112القدس العربي، لندن، 
 
 
 
 السمطة الفمسطينية: اتصاالت مكثفة مع تل أبيب بشأن إضراب األسرى .8
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ورئيس الوفد الفمسطيني المفاوض صائب عريقات،  كشؼ عضو المجنة المركزية لحركة "فتح"،: راـ اهلل
النقاب عف أف السمطة تجري اتصاالت مكثفة مع الجانب اإلسرائيمي بشأف إضراب المئات مف األسرى 

 الفمسطينييف عف الطعاـ منذ أسبوعيف.
الحكومة  (: "إف السمطة الفمسطينية حممت1|10وقاؿ في تصريح لإلذاعة الفمسطينية الرسمية اليوـ االثنيف )

اإلسرائيمية المسئولية الكاممة عف أي مكروه قد يصيب األسرى المضربيف عف الطعاـ، في ظؿ نقؿ عدد 
 منيـ لممستشفي بسبب تدىور أوضاعيـ الصحية."

وحذر عريقات مف خطورة الوضع القائـ داخؿ السجوف اإلسرائيمية، مطالبا باالستجابة لمطالب األسرى 
نياء معاناتيـ بشكؿ فو   ري، مطالًبا بتدخؿ دولي لوقؼ انتياكات االحتالؿ بحؽ األسرى.وا 

 31/4/2112قدس برس، 
 
 نائبان فمسطينيان يدعمان تخفيض سن الترشح لمرئاسة ولعضوية "التشريعي" .9

أعمف النائباف في المجمس التشريعي الفمسطيني جميؿ مجدالوي ومشير المصري عف دعميا وتأييدىما : غزة
عاًما وعضوية المجالس  10دفة إلى تخفيض سف الترشح لمنصب الرئاسة إلى سف " اليا10-25لحممة "

 عاًما. 25المحمية والمجمس التشريعي إلى 
" الذي 10-25جاء ذلؾ خالؿ اجتماع ممثمي المنظمات األىمية الشبابية والنسوية األعضاء في حممة "

ت األىمية في دعـ سيادة القانوف بقطاع تنفذه شبكة المنظمات األىمية ضمف مشروع تعزيز مساىمة المنظما
 غزة، مع النائب جميؿ المجدالوي والنائب مشير المصري.

مف جيتو؛ أكد النائب مشير المصري عف دعمو لمحممة، مشيًرا إلى أف نسبة تمثيؿ الشباب محدودة جًدا في 
تى يكوف لمشباب دور في البرلماف"، معتبًرا أف الشباب الفمسطيني "بحاجة إلى مف يمثمو في البرلماف، ح

 القيادة وفي موطف صنع القرار".
" بكؿ قوة، 10-25وأضاؼ المصري أف "الطاقة والروح الشبابية مطموبة"، مؤكًدا أنو "يدعـ ويؤيد حممة "

 مشدًدا عمى ضرورة أف "تكوف ىناؾ خطوة موازية في الضفة الغربية وتكوف الرؤيا مشتركة بيف الجيتيف".
سطيني عف كتمة "التغيير واإلصالح" إلى ضرورة عقد العديد مف ورش العمؿ لممطالبة ودعا النائب الفم

 بتعديؿ قانوف االنتخابات الفمسطيني، بما يعزز مف المشاركة الكاممة لمشباب.
بدوره؛ أكد النائب المجدالوي عمى األىمية الكبيرة لمحممة في تفعيؿ مشاركة الشباب عمى مختمؼ 

ى أف الشباب الفمسطيني كاف دائًما في القيادة والطميعة عمى مدار تاريخ النضاؿ المستويات، مشيًرا إل
 الفمسطيني.

وشدد المجدالوي عمى ضرورة الدعوة الى عقد جمسات المجمس التشريعي موحدة مف أجؿ النظر في مختمؼ 
ذلؾ تخفيض سف  القوانيف ومف بينيا تعديؿ قانوف االنتخابات، مف أجؿ ضماف مشاركة الشباب فييا بما في

 الترشح لمشباب.
وطالب المجدالوي بضرورة  إعطاء الفرصة لمشباب لمتعبير عف قضاياىـ وحقوقيـ مف خالؿ ضماف 

 تمثيميـ في كافة المؤسسات التشريعية والحزبية واألىمية وغيرىا.
 31/4/2112قدس برس، 

 
 استعادة أرشيف عرفات في صمب زيارة عباس لتونس .11
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المساعدة في »محمود عباس انو طمب مف تونس التي بدأ زيارتيا منذ السبت الماضي، أعمف الرئيس : لندف
نياء االنقساـ عف مصادر فمسطينية اف « سما»، فيما نقمت وكالة «إتماـ عممية المصالحة الفمسطينية وا 

ثيا مسألة األرشيؼ الفمسطيني، خصوصًا أرشيؼ الرئيس الراحؿ ياسر عرفات، شكمت أبرز النقاط التي بح
 عباس في تونس.

« حماس»وكاف األرشيؼ موضع جدؿ متواصؿ منذ وفاة الزعيـ الفمسطيني وانقساـ الساحة الفمسطينية بيف 
 في غزة والسمطة الفمسطينية في راـ اهلل، اذ يحاوؿ كؿ مف الطرفيف الحصوؿ عمى األرشيؼ واالستئثار بو. 

 1/5/2112الحياة، لندن، 
 

 ن الرتفاع تكمفة التوريد: رفع سعر البنزيحكومة غزة .11
، رفع سعر البنزيف 2032-1-10قررت الحكومة الفمسطينية في غزة رسميًا، االثنيف : محمد جاسر - غزة

 شيقؿ. 2550" لثالثة شواقؿ بدال مف 00المصري "عيار 
وعمؿ نائب رئيس الوزراء الفمسطيني في غزة د.محمد عوض، في حديث لػ"فمسطيف أوف اليف" رفع سعر 

، إلى ارتفاع سعره عالميًا، وارتفاع تكمفة إدخالو إلى قطاع 2550زيف المصري إلى ثالثة شواقؿ بداًل مف البن
 غزة عبر األنفاؽ الحدودية الواقعة عمى الحدود الفمسطينية المصرية.

وأوضح، إنو ال جديد بشأف أزمة الوقود التي يعيشيا القطاع، معربًا عف أممو في انحسار األزمة، في ظؿ 
 شيور. 1تزايد الطمب عمى الوقود، وتواصؿ انقطاع التيار الكيربائي منذ 

مف جانب آخر بيف عوض أف لجوء نسبة مف المواطنيف إلى البنزيف اإلسرائيمي يعتمد عمى مدى توفره في 
السوؽ الفمسطيني بغزة، قائاًل "يعتمد ذلؾ عمى تبعيات السوؽ الذي يفرض مدى توفر البنزيف اإلسرائيمي، 

في القيمة المورد لمسمعة، اعتقد أف المواطف الفمسطيني يتعامؿ مع السمعة حسب توفرىا في السوؽ، بغض و 
 النظر إلى سعرىا".

 31/4/2112فمسطين أون الين، 
 

 والمصالحة متعطمة ..الزىار: حصمت عمى الجنسية المصرية بعد الثورة وسأنتخب مرشحا إسالميا .12
ىار القيادي البارز في حركة حماس، النقاب عف انو حصؿ عمى كشؼ محمود الز : شيدي الكاشؼ -غزة

الجنسية المصرية أخيرا بعد تفعيؿ قانوف يتيح لمفمسطينييف مف أميات مصرية الحصوؿ عمى الجنسية 
 المصرية.

وقاؿ الزىار خالؿ مقابمة خاصة مع بي بي سي العربية، إف ىذا القانوف لـ يكف معموال بو إباف حكـ 
ي السابؽ حسني مبارؾ، لكف آالؼ العائالت المصرية التي لدييا ابناء فمسطينييف، طالبوا الرئيس المصر 

بعد الثورة بتفعيؿ ىذا القانوف، مؤكدا أنو حصؿ بالفعؿ عمى الجنسية المصرية، في سبتمبر / أيموؿ 
 الماضي.

رئاسة، قاؿ الزىار "ىذا وحوؿ إمكانية أف يشارؾ في عممية االقتراع الختيار أحد المرشحيف في انتخابات ال
 مف حقي وبالتأكيد سأنتخب مرشحا اسالميا".

وفيما يتعمؽ بالشأف الفسمطيني، أكد الزىار أف المصالحة الفمسطينية متعطمة، واف ىناؾ شروطا لدى حركة 
حماس يجب عمى الرئيس الفمسطيني تنفيذىا مف أجؿ تشكيؿ حكومة فمسطينية وتنظيـ انتخابات فمسطينية 

 ية ورئاسية.برلمان
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وقاؿ الزىار، الذي كاف يتحدث في منزلو بغزة، إنو يجب عمى الرئيس عباس أف "يضمف حرية العمؿ 
لمحمساوييف في الضفة الغربية الذيف يعانوف مضايقات ويمنعوف مف ممارسة انشطتيـ السياسية، كما يجب 

 ف دونيا".عمى عباس أف يضمف اجراء االنتخابات في مدينة القدس، فال انتخابات م
وأضاؼ الزىار اف حركتو تريد تطمينات بأف مرشحي حماس في االنتخابات المقبمة، لف يواجيوا ذات 

، 2006المصير الذي لقيو قادة واعضاء مف حماس بعد انتخابيـ في المجمس التشريعي الفمسطيني عاـ 
 بأف تعتقميـ السمطات االسرائيمية.

ار تصريحات رئيس الحكومة االسرائيمية بنياميف نتنياىو األخيرة، وفي شأف العالقة مع اسرائيؿ، وصؼ الزى
حوؿ تطمعاتو لدولة فمسطينية مترابطة بأنيا "كذب"، وقاؿ "لو ارادت اسرائيؿ ذلؾ لما رفعت مف وتيرة 

 استيطانيا في الضفة الغربية والقدس".
مى دراسة امكانية التوصؿ الى وقاؿ الزىار "ىناؾ شروط يجب عمى اسرائيؿ اف تمتـز بيا قبؿ اف نوافؽ ع

 ىدنة طويمة مع اسرائيؿ"
مشيرا إلى أف األمر "يجب اف يتـ وفؽ اجماع فمسطيني مف قبؿ كافة الفصائؿ وليس مف قبؿ حماس 

 وحدىا".
وحوؿ االنتخابات الداخمية في حركة حماس، أكد الزىار أف "االياـ القادمة ستكشؼ عف نتائج ىذه 

 االنتخابات".
يرا مف األنباء التي تحدثت عف خسارتو لموقعو داخؿ قيادة الحركة في االنتخابات االخيرة وقاؿ كما سخر كث

 "ستكشؼ لكـ األياـ الحقيقة".
 30/4/2012ىيئة اإلذاعة البريطانية )بي بي سي(، 

 
 : استشياد أي أسير يضع التيدئة في ميب الريح"الجياد" .13

االحتالؿ المسؤولية الكاممة عف حياة األسرى مؤكدة أف حممت حركة الجياد اإلسالمي في فمسطيف، : غزة
استشياد أي مف المجاىديف األسيريف بالؿ دياب أو ثائر حالحمة، أو أي مف األسرى المضربيف سيضع 

 التيدئة في ميب الريح.
( المجتمع 4-30ودعت الحركة في بياف تاله الشيخ خضر حبيب خالؿ مؤتمر صحفي مساء االثنيف )

حرؾ مف أجؿ اإلفراج عف بالؿ وثائر حالحمة حتى ال تنيار التيدئة مؤكدة أف التيدئة التي ال الدولي لمت
 تحمي مجاىدينا وال تنقذ حياة ثائر وبالؿ وجعفر ال قيمة ليا وعمى العدو أف يفيـ الرسالة.

وضاع وأكدت الحركة أف االحتالؿ يتحمؿ المسؤولية عف حياة األسرى وأي تطورات تمس حياتيـ فاف األ
 ستأخذ تصعيدا، وذلؾ بعد تردي الوضع الصحي لألسير بالؿ دياب ونقمة إلى المستشفى في وضع حرج. 

وقالت الحركة:" اف ما يجري داخؿ السجوف عدواف خطير وسيكوف تعاممنا معو كما تعاممنا سياسة 
قذر الذي يمارسو االغتياالت الف ما يتعرض لو األسرى المضربيف شكؿ مف  أشكاؿ االغتياؿ السياسي ال

 العدو ضد شعبنا، ووجيت الحركة الدعوة لكافة الفصائؿ لتشكيؿ جبية واحدة  لحماية األسرى.
 30/1/2012المركز الفمسطيني لإلعالم، 

 
 الرشق يدعو إلى توسيع حممة مقاطعة المنتجات اإلسرائيمية .14
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حممة مقاطعة المنتجات بيروت: دعا عزت الرشؽ، عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، إلى توسيع 
اإلسرائيمية، ال سيما التي تنتج في المستوطنات الييودية المقاومة عمى األراضي الفمسطينية في الضفة 

 الغربية المحتمة.
واعتبر الرشؽ، في تصريح لو ُنشر عمى صفحتو الخاصة عمى موقع التواصؿ االجتماعي "فيسبوؾ"، إعالف 

ونية في بريطانيا عف مقاطعتيا لمشركات التي تصّدر منتجات كبرى شبكات المحاؿ التجارية التعا
المستوطنات الييودية المقامة عمى األراضي الفمسطينية المحتمة في الضفة الغربية، بأنو "نصر جديد 

 لقضيتنا الفمسطينية".
حممة  وقاؿ: "نحف بدورنا ندعو جميع الشركات والمؤسسات لمحذو حذو الشركات البريطانية، واالنخراط في

 المقاطعة لممنتجات الصييونية"، عمى حد تعبيره.
 1/5/2012قدس برس، 

 
 سعدات: إضراب األسرى المحطة األىم إلعادة االعتبار لقضيتيماحمد  .15

أحمد سعدات،  أكدت مؤسسة "الضمير" لرعاية األسير وحقوؽ اإلنساف أف النائب الفمسطيني األسير: راـ اهلل
خالؿ إضرابو المفتوح عف الطعاـ  ممة" فقد نحو تسعة كيموغراـ مف وزنوفي مستشفى سجف "الر  المتواجد

 المتواص لميـو الرابع عشر عمى التوالي، والذي يخوضوه مع المئات مف األسرى.
بأف المحامي محمود حساف زار  وأفادت المؤسسة، في بياف ليا تمقت "قدس برس" نسخة عنو،

ا في زنزانة صغيرة في مستشفى سجف الرممة، كاف قد نقؿ الييا موجود حالي سعدات، مشيًرا إلى أنو األسير
 يـو الجمعة.

بأف حالتو الصحية "في تدىور مستمر،  لمنائب سعدات،  حوؿ الوضع الصحفي ويضيؼ المحامي حساف
كغـ، ويعتاش عمى الماء فقط، مع العمـ أنو يجب عمى إدارة السجوف أف توفر لو  9-8حيث فقد مف وزنو 

يحافظ عمى أجزاء جسمو الداخمية، حسب القوانيف الدولية، وليذا فقد طالب األسير سعدات الممح حتى 
 بإدخاؿ طبيب خارجي ليزوره ألنو ال يثؽ في أطباء مستشفى سجف الرممة".

مف جانبو؛ أكد النائب في المجمس التشريعي واألميف العاـ لمجبية الشعبية األسير احمد سعدات، عمى 
ىذه المعركة  معتبًرا اب "حتى تحقيؽ مطالب الحركة الوطنية األسيرة العادلة واإلنسانية"،استمراره في اإلضر 

 "المحطة اليامة إلعادة االعتبار لمحركة الوطنية األسيرة وتاريخيا النضالي"، عمى حد تعبيره.
 1/5/2012قدس برس، 

 
صابة  .16  آخرين خالل التدريب ثالثةاستشياد ناشط من القسام وا 

صابة ثالثة  غزة: أعمنت كتائب القساـ الجناح العسكري لحركة حماس يوـ أمس عف مقتؿ أحد ناشطييا وا 
 آخريف في انفجار خالؿ عممية 'إعداد وتدريب'.

عامًا(، وىو مف سكاف مخيـ جباليا شماؿ قطاع غزة  24وقالت كتائب القساـ أف الناشط أحمد أبو وردة )
 استشيد خالؿ اإلعداد والتدريب.

 1/5/2012ربي، لندن، القدس الع
 

 حماس تشكك بنتائج االنتخابات الطالبية في الضفة .17
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شككت حركة حماس أمس في نزاىة االنتخابات التي أجريت أخيرا في جامعات الضفة : د ب أ -غزة 
وقاؿ المتحدث «. أجواء سمبية تشكؾ في نزاىة أي انتخابات سياسية مقبمة»الغربية، معتبرة أنيا جرت في 

االنتخابات الطالبية األخيرة في العديد مف جامعات »كة سامي أبو زىري، في بياف صحفي، إف باسـ الحر 
الضفة الغربية شيدت أشكاال مف التزوير والتدخؿ األمني وشمؿ ذلؾ صورا كثيرة منيا االتصاالت األمنية 

باالعتقاؿ إذا صوتوا المكثفة عمى الطمبة المؤيديف لمكتمة اإلسالمية )التابعة لحماس( وذوييـ وتيديدىـ 
كذلؾ تـ مطالبة الطمبة المنتميف لمكتمة اإلسالمية بتصوير بطاقة االقتراع بجياز الجواؿ »وأضاؼ «. لمكتمة

وتسميميا لمندوبي األجيزة األمنية لالطمئناف عمى أنو لـ ينتخب الكتمة، إضافة إلى شف حممة استدعاءات 
واعتبر أبو «. راء االنتخابات، وكذلؾ التدخؿ األمني المباشرواسعة لنشطاء الكتمة واعتقاؿ بعضيـ قبيؿ إج

ىذه الصورة مف التجاوزات االنتخابية التي صادرت إرادة الطمبة وفرضت فوزا محدودا وشكميا »زىري أف 
لحركة فتح بالقوة األمنية يشكؾ في نزاىة أي انتخابات مقبمة ويثير القمؽ حوؿ دور األجيزة األمنية في 

 «. ريات وفرض نتائج االنتخاباتمصادرة الح
نياء المالحقة األمنية واالعتقاؿ السياسي قبؿ »ودعا إلى  طالؽ الحريات العامة وا  وقؼ التسمط األمني وا 

الحديث عف أي أجندة انتخابية وال معنى لمحديث عف أي انتخابات سياسية في ظؿ الفوضى واالستبداد 
 األمني في الضفة

 1/5/2012الدستور،عمان، 
 

 حماس تحيي "أسبوع الشيداء" وتتضامن مع األسرىلبنان:  .18

أقامت حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" ميرجاًنا سياسيًّا في قاعة رساالت في بيروت يوـ األحد : بيروت
( بمناسبة أسبوع الشيداء وتضامًنا مع األسرى الفمسطينييف والعرب في سجوف العدو الصييوني، 29-4)

ماء وممثميف عف القوى واألحزاب المبنانية والفصائؿ الفمسطينية وممثميف عف المجاف بحضور لفيؼ مف العم
 األىمية والييئات والمؤسسات الفمسطينية والمبنانية.

وتحدث في الميرجاف كؿ مف األسيرة المحررة أحالـ التميمي التي روت قصة اعتقاليا معتبرة أف العدو 
 نفسيًّا، لكنو عجز أف يفرغيا مف مخزونيا الجيادي والمقاوـ.الصييوني انتقـ منيا كأسيرة جسديًّا و 

األجزاء  2000أما كممة حزب اهلل ألقاىا النائب نواؼ الموسوي الذي أكد أف المقاومة حررت في العاـ 
كتب الشعب  2008ىزمت المقاومة المشروع الغربي، وفي عاـ  2006الكبرى مف أرض الوطف، وفي عاـ 

 يي رغـ تآمر العالـ كمو عمى المقاومة.الفمسطيني نصره اإلل
وفي كممة الحزب التقدمي االشتراكي ألقاىا األستاذ سرحاف سرحاف الذي اعتبر أف شيداء فمسطيف ولبناف 
سقطوا مف أجؿ الكرامة العربية، وأف المقاومة في فمسطيف ولبناف وقفت سدًّا منيًعا في وجو األطماع 

 الصييونية.
ر الداخمية الفمسطينية األستاذ فتحي حماد الذي طمأف جميور المقاومة إلى أف وتحدث في الميرجاف وزي

المقاومة تتطور يوًما بعد يوـ، بؿ يمكف القوؿ "إف لدينا جيًشا مقاوًما متكامؿ االختصاص"، وأكد حماد أف 
لعودة إلى العودة باتت أقرب مف أي وقت مضى، مطالًبا الحكومة المبنانية باستكماؿ حسف الضيافة لحيف ا

 فمسطيف.
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فيما ألقى كممة تحالؼ القوى الفمسطينية ممثؿ حركة الجياد اإلسالمي في لبناف األستاذ أبو عماد الرفاعي 
الذي حذر مف المؤامرة التي تيدؼ إلى إلغاء دور األونروا مف خالؿ إعطاء جوازات سفر لالجئيف 

 الالجىء عنيـ.الفمسطينييف مما يحوليـ إلى رعايا لدى الدوؿ ويسقط صفة 
وتحدث في الميرجاف رئيس المكتب السياسي لمجماعة اإلسالمية الدكتور عزاـ األيوبي معتبًرا أف فمسطيف 

 ىي مميمة األمة ومنطمؽ مسيرة الحرية، وغزة ىي التي أسقطت كؿ األنظمة التي تآمرت يوًما عمييا.
ة في لبناف عمي بركة الذي أكد عمى تمسؾ أما كممة حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" ألقاىا ممثؿ الحرك

حركة حماس بنيج الجياد والمقاومة حتى التحرير والعودة. واعتبر أف قضية األسرى ىي قضية وطنية 
وعمى سمـ أولويات حركة حماس وأنيا لف تدخر جيًدا مف أجؿ تحرير كافة األسرى والمعتقميف مف سجوف 

في لبناف أكد بركة عمى ضرورة تشكيؿ مرجعية فمسطينية في  األحتالؿ، وفيما يتعمؽ بالوضع الفمسطيني
لبناف تضـ كافة الفصائؿ والشخصيات، وطالب الدولة المبنانية اإلسراع في إعادة بناء مخيـ نير البارد 

قرار الحقوؽ المدنية والسياسية لمشعب الفمسطيني في لبناف.   وا 
 30/4/2012المركز الفمسطيني لإلعالم، 

   
 سرى الفمسطينيين يتسع ليشمل كل سجون االحتاللإضراب األ .19

أكدت الحركة الوطنية األسيرة في سجوف اإلحتالؿ اإلسرائيمي تمسكيا : أحمد رمضاف ووكاالت -راـ اهلل 
يوما واتسع ليشمؿ كؿ السجوف، فيما تجرى اتصاالت دولية  13بمطالبيا إلنياء اإلضراب الذي بدأتو منذ 

 األزمة. وعربية مع اسرائيؿ إلنياء
وكشؼ تقرير صادر عف وزارة األسرى الفمسطينية امس أف لقاًء جرى في سجف "ىداريـ" بيف عضو المجنة 
المركزية لحركة "فتح" االسير مرواف البرغوثي وقيادة الحركة األسيرة ثابت مرداوي وعبد الناصر عيسى 

امة أىاروف فرانكو بناء عمى طمبو، وكريـ يونس وناصر أبو سرور مع مدير مصمحة السجوف االسرائيمية الع
حيث أكد أف المجنة الخاصة المكمفة بدراسة مطالب األسرى قد أنيت عمميا وأنو خالؿ فترة عشرة أياـ سيتـ 

 الرد عمى عشرات المطالب التي طرحيا األسرى.
ستجابة الجدية وشدد األسير مرواف البرغوثي وقادة الحركة األسيرة خالؿ المقاء عمى "ضرورة اإلسراع في اال

عادة التعميـ  والصادقة لمطالب األسرى وعمى رأسيا إنياء العزؿ االنفرادي وزيارات أسرى قطاع غزة وا 
لغاء ما يسمى قوانيف شميط التي فرضت عمى األسرى خالؿ  لألسرى وتحسيف العالج الطبي لممرضى وا 

 اري وغيرىا".احتجاز الجندي )جمعاد( شميط في قطاع غزة والتوقؼ عف التفتيش الع
وأكد األسرى في لقائيـ أنو "في حاؿ عدـ االستجابة العممية ليذه المطالب، فإف نطاؽ اإلضراب سوؼ 

 يتسع، وعمى إدارة مصمحة السجوف إبالغ ردودىا لقيادة اإلضراب التي تـ تشكيميا مف قبؿ األسرى".
السجوف عمى مطالب األسرى، وقد بدأوا يذكر أف الغالبية مف األسرى وىـ مف حركة "فتح" ينتظروف رد إدارة 

 يشكموف ثقال وضغطا عمى إدارة السجوف مف خالؿ تيديدىـ باإلضراب إذا كانت الردود سمبية.
 1/5/2012المستقبل، بيروت، 
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البنػػاء فػػي بمديػػة االحػػتالؿ بالقػػدس، خػػرائط إلقامػػة فنػػدؽ فػػي الحػػي أودعػػت لجنػػة التنظػػيـ و : القػػدس المحتمػػة
 االستيطاني 'جفعات ىمطوس' جنوب مدينة القدس المحتمة.

غرفػة عمػى  1100وكشفت صحيفة 'ىآرتس' العبرية اليـو الثالثاء، أنو سيتـ بناء الفندؽ الذي سيحتوي عمػى 
 .1967سطينية المحتمة عاـ تؿ يقع قرب بيت صفافا وطريؽ الخميؿ داخؿ األراضي الفم

وحػػدات اسػػتيطانية كمرحمػػة أولػػى فػػي  2610وكانػػت المجنػػة الموائيػػة لمتنظػػيـ والبنػػاء اإلسػػرائيمية أقػػرت إقامػػة 
المنطقة، وأف العمؿ اليندسي سينتيي قريبا وسيتـ البدء في البناء خالؿ فتػرة قصػيرة. كمػا سػتقر المجنػة قريبػا 

وحػػدة اسػػتيطانية، وأف إقامػػة الفنػػدؽ ىػػي المرحمػػة  1400طقػػة وسػػتتـ إقامػػة المرحمػػة الثانيػػة مػػف البنػػاء فػػي المن
 الرابعة في البناء.

وقالت رئيسة قسـ مراقبة البناء االستيطاني في 'حركة السالـ اآلف' حجيت عفراف، إف حكومة نتنياىو تفرض 
 واقعا جديدا عمى األرض قبؿ االنتخابات البرلمانية.

 قة يفرض واقعا جديدا سيحوؿ دوف التوصؿ إلى اتفاؽ مع الجانب الفمسطيني'.وأضافت أف 'البناء في المنط
وأشػػارت إلػػػى أف ىػػذه العمميػػػة بمثابػػة الضػػػربة القاضػػػية لفكػػرة دولتػػػيف لشػػعبيف وسػػػتمنع التواصػػؿ بػػػيف القػػػدس 

قامة دولة فمسطينية متواصمة جغرافيا.  الشرقية مع جنوب الضفة الغربية وا 
 0/5/1101وكالة سما، 

 
 السجال اإلسرائيمي يتواصل حول تصريحات ديسكين" بنيويورك: جيروزاليم بوست" مؤتمر .10

تواصػػؿ تصػػريحات رئػػيس الشػػاباؾ السػػابؽ، يوفػػاؿ ديسػػكيف، حػػوؿ عػػدـ ثقتػػو بحكمػػة القيػػادة : حممػػي موسػػى
اإلسرائيمية إثارة السجاؿ الصاخب. وانتقؿ السجاؿ في خطػوة أكبػر إلػى الواليػات المتحػدة فػي مػؤتمر صػحيفة 

حيػث حمػؿ وزيػر البيئػة جمعػاد أرداف عمػى ديسػكيف فمػا كػاف مػف رئػيس الموسػاد السػابؽ « جيػروزاليـ بوسػت»
مئيػػر داغػػاف، الػػذي كػػاف حاضػػرًا، إال أف اتيػػـ أرداف بالكػػذب. كمػػا حمػػؿ رئػػيس الحكومػػة اإلسػػرائيمية السػػابؽ 

يس األركػاف السػابؽ غػابي إييود أولمرت في المؤتمر ذاتو عمى مف يوجيوف االتيامات لديسكيف وداغػاف ورئػ
 أشكنازي ويعتبرونيـ أعداء لمجرد اختالفيـ معيـ في الرأي.

، وىػػو القػػانوف الػػذي يبعػػد قػػادة األذرع «قػػانوف داغػػاف»وقػػد بػػدأ المنتػػدى بكػػالـ لػػداغاف حػػوؿ مػػا بػػات يعػػرؼ بػػػ
عبػػارة مشػػحونة األمنيػة عػػف العمػػؿ السياسػػي لػثالث سػػنوات ويحػػـر عمػػييـ إبػداء رأييػػـ عمنػػًا. وقػػاؿ داغػاف فػػي 

اسمحوا لػي أف أذكػركـ بػأف األمػور فػي ألمانيػا بػدأت عمػى ىػذا النحػو، وأنػت تعػرؼ كيػؼ تبػدأ »باإليحاءات: 
 ، في إشارة واضحة إلى بداية النازية في ألمانيا.«األمور لكنؾ ال تعرؼ كيؼ ستنتيي
لمانيا، ونحف ديموقراطية آمؿ أف أكوف فيمت بشكؿ صائب ما قمتو عف أ»رد وزير البيئة عمى كالـ داغاف: 

ؾ االشػاب»وىنا دخؿ إلى موضوع ديسكيف حيث قػاؿ إف «. مف حؽ كؿ عضو كنيست فييا أف يقترح ما يريد
ذا كػاف يوفػاؿ ديسػكيف اعتقػد بأننػا نفعػؿ أمػورًا  يخضع لديواف رئيس الحكومة. لكنو يعمػؿ مػع وزيػر الػدفاع، وا 

أف يستقيؿ وليس أف ينتظر خمس سنوات كرئيس لمشػاباؾ خطيرة إلى ىذا الحد عمى إسرائيؿ، كاف ينبغي لو 
 «.وبعدىا يوافؽ عمى الخدمة لعاـ سادس

وأضػػاؼ أرداف أف ديسػػكيف غضػػب عمػػى رئػػيس الحكومػػة ألنػػو لػػـ يعينػػو رئيسػػًا لمموسػػاد. وىنػػا انفجػػر داغػػاف 
ؿ الرجؿ أنت تكذب سيدي، ىذا غير صحيح! صحيح أنني لست مؤدبًا ولكني أفضؿ أف يقو »وقاطعو قائال: 

 «.الذي يمثؿ إسرائيؿ الحقيقة
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مع كؿ االحتراـ لمف خدموا الدولة، فإنيـ اآلف يمحقوف الضرر بأمف إسػرائيؿ عبػر تصػرفاتيـ »ورد أرداف أنو 
ىػػذه. محظػػور أف يضػػر قػػادة أجيػػزة األمػػف السػػابقوف بجيػػود الحكومػػة لمقضػػاء عمػػى الخطػػر اإليرانػػي. ولػػيس 

ومػػة فػػي تجنيػػد األسػػرة الدوليػػة لزيػػادة الػػوعي بػػالخطر اإليرانػػي وتشػػديد جػػائزًا أنػػو وقػػت مػػا يػػنجح رئػػيس الحك
العقوبات، يخرج القادة السابقوف ويمحقوا الضرر بالجيود اإلسرائيمية لتجنيد العالـ ضد إيراف عبػر كػالـ حػوؿ 

ىػػؿ ىكػػذا يتحػػدث شػػخص جػػدي، كمػػا تصػػفو  إف »وتسػػاءؿ أرداف: «. مػػا بوسػػع إسػػرائيؿ فعمػػو أو عػػدـ فعمػػو
في المؤسسة األمنية يقوؿ شيئا ما ال يجعمو قديسًا. أما أف تأتي وتخرب المساعي السياسية لمحكومة  شخصاً 

ودعا داغاف وديسكيف لمتنافس في االنتخابات ومحاولة التػأثير كسياسػييف، منييػًا «. فيذا تخريب ألمف الدولة
 «.ىكذا فقط نتخذ القرارات»كالمو 

دوة وقػػاؿ ردًا عمػػى سػػؤاؿ حػػوؿ تصػػريحات رئػػيس الشػػاباؾ السػػابؽ إف وكػػاف داغػػاف دافػػع عػػف ديسػػكيف فػػي النػػ
ديسػكيف شػخص فػائؽ الجديػة، وىػو موىػوب جػدًا، ولديػػو خبػرة كبيػرة فػي مكافحػة اإلرىػاب، وقػد تحػدث عػػف »

ورفض داغاف االتيامات التي يوجييػا وزراء فػي حكومػة نتنيػاىو لديسػكيف بأنػو «. الموضوع األقرب إلى قمبو
ىذه عمى رئيس الحكومة ووزيػر الػدفاع فػي السػابؽ وشػدد عمػى أف ديسػكيف سػبؽ وفعػؿ ذلػؾ لـ يعرض آراءه 

 «.في الغرؼ المغمقة وفي مناسبات كثيرة»
ينبغػي االنطػالؽ مػف »وقػاؿ: « عمػؿ أحمػؽ»وبرر داغاف أقوالػو السػابقة عػف أف مياجمػة إيػراف عسػكريًا ىػو 

لتػػي سػػتعتبر ذلػػؾ عمػاًل حربيػػًا، وأنػػؾ سػػتدخؿ فػػي نقطػة افتػػراض بأنػػؾ سػػتدخؿ إلػى حػػرب إقميميػػة مػػع إيػراف، ا
ألف اإليػػػرانييف كػػػانوا أذكيػػػاء طػػػواؿ سػػػنوات كثيػػػرة وبنػػػوا جبيػػػة عمػػػى حػػػدود إسػػػرائيؿ « حػػػزب اهلل»قتػػػاؿ مػػػع 

الشمالية، وينبغي أف تأخذ بالحسباف أف سوريا ربما ستحؿ مشكمتيا الداخمية عف طريؽ الدخوؿ في حرب مع 
 «.تدخؿ إلى القتاؿ وال تعرؼ كيؼ ستخرج منوإسرائيؿ. أنت ال تعرؼ كيؼ س

وشػدد «. فيػؿ سػتعدموف اإليػرانييف »وقاؿ إف أحدًا ال يستطيع حرماف إيراف مف الخبرة النووية التي راكمتيػا، 
لتطػوير سػالح نػووي بػدعوى أنيػا بحاجػة إليػو لحمايػة « الذريعػة األفضػؿ»عمى أف مياجمة إيػراف سػتوفر ليػا 

داغاف عمى أنو ليس مػف المسػتبعد أف تقػود نتػائج الحػرب اإلقميميػة القػوى العظمػى  نفسيا مف إسرائيؿ. وشدد
 إلى أف تفرض عمى إسرائيؿ حال في الموضوع الفمسطيني، وىو ما يعارضو بشدة.

وفي كممتو أماـ المنتدى شدد إييود أولمرت عمى حػؽ قػادة األجيػزة األمنيػة السػابقيف فػي اإلعػراب عػف رأييػـ 
أنيػـ عنػدما عممػوا فػي المؤسسػة األمنيػة »وأوضػح « ىؿ تحولوا فجأة إلػى أعػداء لنػا »اءؿ في الحكومة. وتس

كػػانوا يتحػػدثوف بيػػدوء أمػػاـ رؤسػػائيـ. واليػػوـ لػػـ يعػػودوا مرؤوسػػيف، ومػػف حقيػػـ أف يتحػػدثوا عمنػػًا فػػي المكػػاف 
ـ مػف أجػؿ حمايػة المسموح ليـ بالحديث فيو، كمواطنيف. فيؿ لنا أف نجعميـ جميعًا، وىـ أنػاس كرسػوا حيػاتي

 «إسرائيؿ، أعداء لنا 
لست أدري كيؼ أف شخصػًا مثػؿ ىػذا وصػؿ إلػى »وبعد انتياء الندوة واصؿ أرداف الشجار مع داغاف وقاؿ: 

مػػف المؤسػػؼ أف رئػػيس الموسػػاد »وأشػػار إلػػى اتيػػاـ داغػػاف لػػو بالكػػذب فقػػاؿ، «. منصػػب رفيػػع إلػػى ىػػذا القػػدر
 «.سابقًا يتكمـ بمثؿ ىذه المغة الوضيعة

 
 

لضػيوفيـ االسػرائيمييف، بتفػادي الخػروج بخالفػاتيـ إلػى العمػف فػي « النصػح»كما وجو المضػيفوف االميركيػوف 
 أميركا، كي ال يضعفوا موقؼ حمفائيـ في الواليات المتحدة.

 0/4/1101، السفير، بيروت
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 ا"وتقيقر "كديم 07مقعدا و"العمل"  21"الميكود"  استطالع حول االنتخابات اإلسرائيمية: .11

سمط اإلعالـ العبري األضواء أمس االثنيف عمى المعركة االنتخابيػة القادمػة، حيػث  الناصرة ػ زىير أندراوس:
نشػػرت صػػحيفة 'يػػديعوت أحرونػػوت' األوسػػع انتشػػاًرا فػػي إسػػرائيؿ اسػػتطالًعا لمػػرأي العػػاـ جػػاء فيػػو أنػػو فػػي أي 

 30زع، وأف حزب الميكود برئاسػتو سيحصػد حاؿ مف األحواؿ فإف بنياميف نتنياىو يتربع عمى القمة بدوف منا
مقعػػًدا فػػي الكنيسػػػت القادمػػة، األمػػػر الػػذي يمنحػػػو الفرصػػة إلعػػػادة تشػػكيؿ الحكومػػػة فػػي تػػػؿ أبيػػب. وبحسػػػب 

مقعػػدا، ويحصػػؿ حػػزب )العمػػؿ( بقيػػادة  11السػػتطالع فػػإف حػػزب كػػديما بقيػػادة شػػاؤوؿ موفػػاز سػػيتراجع إلػػى 
مقعػدا. وأشػار االسػتطالع إلػى أف  13رمػاف فسيحصػؿ عمػى مقعدا، أما حزب ليب 18شيمي يحيموفيتش عمى 
مقاعد، ويحصؿ حزب )ميػرتس(  6مقاعد، أما حزب )ييدوت ىتوراة( فيحصؿ عمى  7)شاس( تحصؿ عمى 

 11مقعدا، بينما ستحافظ األحػزاب العربيػة ككػؿ عمػى  11مقاعد، أما حزب يائير لبيد فيحصؿ عمى  5عمى 
األحزاب العربية كتمة واحدة ولـ يقـ بتفصيؿ قوة كؿ حزب منيا. وبحسب  مقعدا، عمما بأف االستطالع اعتبر

الصحيفة العبرية فػإف حزًبػا بقيػادة أريػو درعػي سيحصػؿ عمػى ثالثػة مقاعػد، وسػيكوف ىػذا الحػزب المقػرر فػي 
تػػرجيح كفػػة ائػػتالؼ اليمػػيف، إذ بػػيف االسػػتطالع أنػػو عمػػى الػػرغـ مػػف العػػدد الكبيػػر المتوقػػع مػػف المقاعػػد التػػي 

مقعدا، بينما ستحصػؿ  61يحصؿ عمييا الميكود، إال أف قوة كتمة اليميف في الكنيست القادمة ستتراجع إلى س
مقعػدا، وبالتػالي فػإف درعػي فػي حػاؿ  56أحزاب ما يسمى بػالوسط واليسار )يشمؿ كاديمػا وحػزب لبيػد( عمػى 

تالؼ الحػػػاكـ ويعػػػزز قػػػوه مقاعػػػد سػػػيكوف الػػػرابح األكبػػػر إذ سػػػيكوف بمقػػػدوره أف ينضػػػـ لالئػػػ 3حصػػػولو عمػػػى 
مقعػػدا، أو البقػػاء فػػي المعارضػػة ليكػػوف االئػػتالؼ القػػادـ غيػػر  64معسػػكر اليمػػيف بمنحػػو ائتالفػػا مسػػتقرا مػػف 

مسػػتقؿ ومعرضػػة لمسػػقوط عنػػد أوؿ أزمػػة تواجييػػا. مػػع ذلػػؾ، كتبػػت الصػػحيفة أف قػػوة األحػػزاب العربيػػة فػػي 
 الذيف سُيقاطعوف االنتخابات. 48ييف في مناطؽ الػالداخؿ الفمسطيني ستتراجع، بسبب ارتفاع عدد الفمسطين

وقالت وزيرة الثقافة ليمور ليفنات إنو ما لـ تجر االنتخابات في آذار )مارس( مف العاـ المقبؿ، فإنيا ستجرى 
في أيموؿ )سبتمبر( أو تشريف األوؿ )أكتوبر( مف العاـ الحالي. وأضافت أف نتانياىو قاؿ بصورة غيػر قابمػة 

نو لف يخضع ألي ابتزاز حياؿ المطالب التي يتقدـ بيا شركاؤه فػي االئػتالؼ، وأنػو إزاء مػا يحصػؿ، لمتأويؿ إ
 فمف األفضؿ اآلف تبكير االنتخابات.

 0/4/1101، القدس العربي، لندن
 

 .. ال لشن ىجوم عمى إيرانافشموا عممية السالم أولمرت: وزراء في حكومتي السابقة .12
اتيـ رئيس الوزراء االسرائيمي السابؽ اييود اولمرت في خطاب القاه ، 0/4/1101، المستقبل، بيروتذكرت 

في االحتفاؿ السنوي لصحيفة "الجيروزاليـ بوسػت" فػي فنػدؽ "مػاريوت" فػي نيويػورؾ وزراء فػي حكومتػو بػأنيـ 
 أفشموا اتفاقًا ممكنًا مع الرئيس الفمسطيني محمود عباس آنذاؾ.

لػو "إف عػددًا مػف الػوزراء فػي الحكومػة التػي كنػت عمػى رأسػيا أكػدوا ونقمت صحيفة "معاريؼ" عػف أولمػرت قو 
عمػػى أف أبػػو مػػازف رفػػض اقتػػراح السػػالـ إال أف وزيػػرة الخارجيػػة األميركيػػة السػػابقة كونػػدليزا رايػػس قالػػت فػػي 

 كتابيا إف وزراء كبار في حكومتي توجيوا ألبي مازف وقالوا لو ال توقع عمى اتفاؽ سالـ".
ارنػػة بػػيف الػػرئيس األميركػػي السػػابؽ جػػورج بػػوش الػػذي وصػػفو بالصػػديؽ الحمػػيـ وأنػػو مػػف وحػػاوؿ أولمػػرت المق

أكبػػر األصػػدقاء إلسػػرائيؿ فػػي البيػػت األبػػيض والػػرئيس الحػػالي بػػاراؾ أوبامػػا الػػذي وصػػفو "بأنػػو احػػد اعػػدائي"، 
 معتبرًا إياه غير ميتـ بعممية السالـ.
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الثانيػة قػاؿ أولمػرت "إنػو سػئـ مػف الكػذب والتضػميؿ وحوؿ االنتقادات التي وجيت لحكومتػو إبػاف حػرب لبنػاف 
ـ لـ تكف ىناؾ حرب مع لبناف ليا نتائج جيدة إال أف الحرب 1949وشطب التاريخ، مشيرًا إلى أنو ومنذ عاـ 

 األخيرة وبعد ست سنوات مف الحرب لـ تطمؽ طمقة واحدة تجاه إسرائيؿ.
رئػػػيس الػػػوزراء ، أف ؼ ب طيػػػراف، تػػػؿ أبيػػػبأ ب، رويتػػػرز، أ ، عػػػف 0/4/1101، الحيـــاة، لنـــدنوأضػػػافت 

ال سػبب »إلى جبية مناىضي توجيو ضربة عسكرية لطيراف، بقولو:  اإلسرائيمي السابؽ إييود أولمرت انضـ
 عمى إيراف.« اآلف لالمتناع عف الحديث عف جيد عسكري، ولكف قطعًا ال لشّف ىجوـ إسرائيمي

يتحدثاف بصوت مرتفع جدًا، »انياىو ووزير الدفاع إييود باراؾ واعتبر أف رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نت
لماذا نريد وضػع الواليػات المتحػدة فػي موقػؼ تبػدو فيػو »، وتساءؿ: «ويوجداف مناخًا قد يفقداف السيطرة عميو

 «.كأنيا تنفذ أوامر إسرائيؿ 
ذكػي وأسػتاذ »النظػاـ اإليرانػي أما الرئيس السابؽ لالسػتخبارات اإلسػرائيمية )موسػاد( مػائير داغػاف فػاعتبر أف 

كما رأى الػرئيس السػابؽ لألركػاف الجنػراؿ غػابي «. في الديبموماسية، ويتقدـ بثبات نحو تحقيؽ أىدافو النووية
ثمة وقتًا لوقؼ إيراف، واليجوـ ليس مطموبًا اآلف، وُيفّضؿ في المرحمة األولػى عرقمػة برنامجيػا »أشكنازي أف 

 «.النووي ديبموماسياً 
 

 : عشرات الجنراالت السوريين ُقتموا في المعارك األخيرة مع المعارضة"سىآرت" .13
الناصػػرة ػ زىيػػر أنػػدراوس: نقمػػت صػػحيفة 'ىػػآرتس' العبريػػة، فػػي عػػددىا الصػػادر أمػػس االثنػػيف، عػػف مسػػؤوؿ 
عسكري رفيع المستوى في جيش االحتالؿ قولو إنو وفؽ المعمومات التػي حصػمت عمييػا األجيػزة األمنػي فػي 

العبرية مػف أجيػزة غربيػة وصػفيا بالصػديقة، فػإف عشػرات الضػباط مػف ذوي الرتػب العاليػة فػي الجػيش الدولة 
النظػػامي السػػوري ُقتمػػوا فػػي معػػارؾ دارت مػػع القػػوات المعارضػػة لمنظػػاـ، وتابعػػت الصػػحيفة العبريػػة قائمػػة إف 

قارنػة بالمظػاىرات التػي المشكمة األساسية التي تخمػؽ تحػدًيا لنظػاـ الػرئيس األسػد ىػي المعارضػة المسػمحة، م
تعـ العديد مف المدف السورية الكبيرة والصغيرة، عمى حد سواء، بحسب المصادر األمنية في تؿ أبيػب، الفتًػا 
إلػػى أف النظػػاـ الحػػاكـ بػػات ىػػو األخػػر قمقًػػا جػػًدا مػػف المعارضػػة المسػػمحة، مقارنػػة بالمظػػاىرات، التػػي تحظػػى 

 بتغطية واسعة مف قبؿ وسائؿ اإلعالـ.
الصػػحيفة العبريػػة إلػػى أقػػواؿ رئػػيس جيػػاز األمػػف العػػاـ السػػابؽ، يوفػػاؿ ديسػػكيف، الػػذي قػػاؿ إف نظػػاـ  ولفتػػت

البعث في سورية سيبقى حتى بعد االنتخابات العامة في إسرائيؿ، الفًتا إلى أنو إذا لـ يتدخؿ الغػرب عسػكرًيا 
ونقمػت الصػحيفة عػف مسػؤوؿ  في سورية، فال يوجد أي أمػؿ بػأْف يسػقط نظػاـ الػرئيس األسػد، عمػى حػد قولػو.

كبيػػر فػػي شػػعبة االسػػتخبارات العسػػكرية قولػػو إف نظػػاـ األسػػد سيسػػقط، ولكػػف عمميػػة السػػقوط ستسػػتغرؽ وقتًػػا 
طوياًل جًدا، وأكثر بكثير مما كنا نتوقع، األسد فيـ قبمنا أف المظاىرات غير مجدية، إنما المقاومة المسػمحة، 

الوحشي، عمى حد تعبير المصدر عينو. أما البروفيسور إياؿ زيسر،  وبالتالي قرر المجوء إلى الخيار األمني
المتخصػػص فػػي الشػػؤوف السػػورية، فػػرأى فػػي حديثػػو لمصػػحيفة أف النظػػاـ السػػوري بػػات قمقًػػا جػػًدا مػػف فقػػداف 
السػػيطرة عمػػى جميػػع أرجػػاء الدولػػة، الفتًػػا إلػػى أف العصػػابات المسػػمحة سػػببت لمنظػػاـ نزيفًػػا كبيػػًرا، ومػػا زالػػت 

قػػواه، ولكػػف ىػػذا االسػػتنزاؼ لػػف يػػؤدي إلػػى سػػقوط الػػرئيس األسػػد، الػػذي ُيحػػاوؿ بشػػتى الطػػرؽ فػػرض تسػػتنزؼ 
 السيطرة عمى جميع المناطؽ في سورية.

 0/4/1101، القدس العربي، لندن
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 أشكنازي: عمر سميمان توّقع ان يصبح رئيسا لمصر قبل اندالع الثورة المصرية بشيرين .14
يس أركاف الجيش اإلسرائيمي السابؽ غابي أشكنازي، كما أفاد موقع صػحيفة الناصرة ػ زىير أندراوس: قاؿ رئ

'يػػػديعوت أحرونػػػوت' عمػػػى اإلنترنػػػت إف مػػػدير المخػػػابرات المصػػػرية السػػػابؽ عمػػػر سػػػميماف توقػػػع خػػػالؿ زيػػػارة 
ينػػاير أنػػو قػػد يصػػبح رئيًسػػا لمصػػر ىػػو أو جمػػاؿ مبػػارؾ. وكشػػؼ  25إلسػػرائيؿ قبػػؿ شػػيريف مػػف انػػدالع ثػػورة 

لنقػػاب عػػف أف سػػميماف زار إسػػرائيؿ قبػػؿ شػػيريف مػػف خمػػع الػػرئيس المصػػري السػػابؽ حسػػني مبػػارؾ أشػػكنازي ا
وعبر عف توقعو بأنو ىو أو جماؿ مبارؾ يمكف انتخاب أحدىما رئيسا لمصػر. وحسػب أشػكنازي فإنػو عنػدما 

يعػػد  سػػأؿ المسػػؤولوف اإلسػػرائيميوف عػػف سػػبب تأكػػده مػػف نتيجػػة كيػػذه قػػاؿ سػػميماف إف األمػػر الميػػـ ىػػو مػػف
 األصوات.

 0/4/1101، القدس العربي، لندن
 

 "إسرائيل": المحكمة العميا ترجئ ىدم خمسة مبان استيطانية في الضفة الغربية  .15
أرجػػأت المحكمػػة االسػػرائيمية العميػػا االحػػد ىػػدـ خمسػػة : غػػزة، وكػػاالت األنبػػاء -الدسػػتور  -فمسػػطيف المحتمػػة 

بيػػة وىػػو حكػػـ يمػػنح الحكومػػة مزيػػدا مػػف الوقػػت العػػداد مبػػاف اسػػتيطانية شػػيدت دوف تػػرخيص فػػي الضػػفة الغر 
دفوعيا ضد اليدـ واسترضاء الشركاء السياسييف المؤيػديف لالسػتيطاف فػي االئػتالؼ الحػاكـ. ووافقػت حكومػة 
رئيس الوزراء بنياميف نتنياىو العاـ الماضي عمى ازالة ىذه المنازؿ المقامة عمى مشارؼ مستوطنة بيػت ايػؿ 

بانيػػا بنيػػت عمػػى ارض ذات ممكيػػة فمسػػطينية خاصػػة. لكػػف نتنيػػاىو تعػػرض لضػػغوط  بعػػد اف قضػػت محكمػػة
 شديدة مف داخؿ حزب ليكود اليميني ومف حمفاء اخريف في االئتالؼ مؤيديف لممستوطنيف لتأجيؿ اليدـ.

يومػا عمػى اف تجتمػع  60وقالت المحكمة انيا ستجمد اليدـ الذي كاف مقررا اصال تنفيػذه فػي اوؿ ايػار لمػدة 
سػػيقدـ مكتػػب »مػػرة اخػػرى فػػي نيايػػة تمػػؾ الفتػػرة لسػػماع مرافعػػة الحكومػػة. وجػػاء فػػي جػػزء مػػف قػػرار المحكمػػة 

يوما اعالنا باحدث المستجدات وسنقرر بموجبو كيفية المضي قدما في  60المدعي العاـ في مدة ال تتجاوز 
االرض الفمسطيني عمى وقاؿ بياف لجماعة يش ديف لحقوؽ االنساف والتي ساعدت صاحب «. ىذا االلتماس

تقديـ ىذا االلتماس اف الحكـ اثبت خضوع المحكمة لمضغوط السياسية. وقاؿ حاييـ ايرليتش مػدير يػش ديػف 
قػػرار مػػزعج يثيػػر القمػػؽ مػػف عػػدـ اسػػتطاعة المحكمػػة العميػػا الصػػمود امػػاـ الضػػغط الكبيػػر الػػذي مارسػػتو »انػػو 

 «.عمييا الحكومة االسرائيمية
 0/4/1101، الدستور، عّمان

 
 
 

 مصادر في الميكود ترجح اجراء االنتخابات مطمع ايمول/ سبتمبر .16
صػػػحيفة "يػػػديعوت أحرونػػػوت" قالػػػت اليػػػـو الثالثػػػاء، إف ىنػػػاؾ ، أف 10/14/1101 ،37عـــربموقـــع ذكػػػرت 

معارضػػػػة شػػػػديدة داخػػػػؿ صػػػػفوؼ الميكػػػػود، لتحصػػػػيف مقعػػػػد لػػػػوزير األمػػػػف إييػػػػود بػػػػراؾ عمػػػػى الئحػػػػة الميكػػػػود 
يفة عػػف عػػدد مػػف أعضػػاء الكنيسػػت البػػارزيف فػػي كتمػػة الميكػػود والمحسػػوبيف عمػػى االنتخابيػػة. ونقمػػت الصػػح

الجناح اليميني في الحزب معارضتيـ أية صفقة بيف زعػيـ الميكػود بنيػاميف نتيػاىو وبػيف إييػود بػراؾ، يضػمف 
 نتنياىو بموجبيا مقعدا لبراؾ عمى الئحة الميكود االنتخابية.
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 -نياىو، أف األخير كاف يود إجراء االنتخابػات فػي شػير أغسػطسونقمت الصحيفة عف مصادر مقربة مف نت
آب، ولكػػف وبسػػبب العطمػػة الصػػيفية مػػف جيػػة واألعيػػاد اإلسػػالمية، وتحديػػدا حمػػوؿ رمضػػاف وعيػػد الفطػػر فػػي 

 أيموؿ. -ىذه الفترة يجعؿ ىذا الموعد غير مناسب وبالتالي فإف الموعد األنسب ىو برأييـ الرابع مف سبتمبر
مت اإلذاعة االسرائيمية صباح اليوـ عمى لساف براؾ نفيو لوجود أية صفقة مع نتنياىو. وقاؿ بػراؾ بالمقابؿ نق

إف حزبػػو الجديػػد "عتصػػمئوت" يعتػػـز خػػوض االنتخابػػات القادمػػة بشػػكؿ منفػػرد، الفتػػا إلػػى وجػػود ىجػػـو أرعػػف 
والػػوزراء داخػػؿ حػػزب الميكػػود، وميػػددا بكيػػؿ المػػديح ليػػـ ممػػا سيضػػعؼ عميػػو فػػي صػػفوؼ أعضػػاء الكنيسػػت 

 قوتيـ في مركز الحزب وفي االنتخابات التمييدية الختيار مرشحي الميكود لمكنيست القادمة.
” ليكػود“والعضػو فػي حػزب ” الكنيست“رؤوفيف ريفميف رئيس  ، أف10/14/1101، الشارقةالخميج، وأضافت 

وأعمػف ”. فػي حػاؿ تقػديـ االنتخابػات يجػب المضػي قػدمًا فػي أسػرع وقػت ممكػف“د نػو الذي يتزعمو نتنياىو أكػ
 قادة األحزاب األخرى أنيـ جاىزوف لخوض معركة انتخابية.

يػػديعوت “افيغػػدور ليبرمػػاف فػػي مقابمػػة مػػع موقػػع صػػحيفة ” إسػػرائيؿ بيتنػػا“وأكػػد وزيػػر الخارجيػػة وزعػػيـ حػػزب 
سػػػتجري فييػػػا ” أنيػػػا اآلف مسػػػألة مواعيػػػد“، مشػػػيرًا إلػػػى ”نيػػػائي“أف قػػػرار تقػػػديـ موعػػػد االنتخابػػػات ” احرونػػػوت

 االنتخابات.
 

 مستشار األمن القومي اإلسرائيمي يجري مباحثات سرية في بروكسل حول الممف اإليراني .17
أفػػػادت صػػػحيفة "ىػػػآرتس" االسػػػرائيمية فػػػي موقعيػػػا إف مستشػػػار األمػػػف القػػػومي اإلسػػػرائيمي، الجنػػػراؿ احتيػػػاط 

 الممػؼ اإليرانػيقد وصؿ أمس إلى العاصمة البمجيكية بروكسؿ إلجراء مباحثػات حػوؿ يعقوؼ عامي درور، 
ونقؿ الموقع عػف مصػدر إسػرائيمي  والتأكيد عمى الموقؼ اإلسرائيمي الداعي إلى وقؼ المشروع اإليراني كميا.

تػـ إيفػػاد  رفيػع المسػتوى قولػو إف جولػػة المحادثػات القادمػة سػتكوف حساسػػة لمغايػة، وبحسػب ىػذا المصػػدر فقػد
عػػامي درور لمحصػػوؿ عمػػى معمومػػات أكثػػر تفصػػيال مػػف تمػػؾ التػػي تػػـ نقميػػا إلسػػرائيؿ لغايػػة اآلف، ولمعرفػػة 

 االستراتيجية األوروبية عشية الجولة القادمة مف المباحثات.
 0/4/110137، عرب 

 
 انيقضية حي "أولباناه" االستيطبشخصيات قانونية اسرائيمية تحذر من انتياك سيادة القضاء  .18

قالػػػت اإلذاعػػػة اإلسػػػرائيمية، إف العشػػػرات مػػػف رجػػػاؿ القػػػانوف والقضػػػاء البػػػارزيف فػػػي إسػػػرائيؿ قػػػد وقعػػػوا عمػػػى 
، ضػػد نيػػة الحكومػػة اإلسػػرائيمية عػػدـ تنفيػػذ قػػرار المحكمػػة العميػػا  عريضػػة، نشػػرت فػػي صػػحيفة ىػػآرتس اليػػـو

صػػػػة لمفمسػػػػطينييف فػػػػي نطػػػػاؽ اإلسػػػػرائيمية بػػػػإخالء الحػػػػي االسػػػػتيطاني، أولبانػػػػاه، الػػػػذي أقػػػػيـ عمػػػػى أراض خا
 مستوطنة بيت إيؿ غربي راـ اهلل.

وأضػػػػافت اإلذاعػػػػة إف المػػػػوقعيف عمػػػػى العريضػػػػة وبيػػػػنيـ بروفيسػػػػو مردخػػػػاي كريمنتسػػػػير، وييوديػػػػت كػػػػارب 
والمستشار القضائي السابؽ لمحكومة، ميخائيؿ بػف يئيػر انتقػدوا بشػدة طمػب الدولػة مػف المحكمػة العميػا إعػادة 

شأف ىدـ المباني غير القانونية في البؤرة االستيطانية أولبانػاه، وتأجيػؿ موعػد ىػدـ ىػذه البت في االستئناؼ ب
المبػػػاني. واعتبػػػر الموقعػػػوف عمػػػى ىػػػذه العريضػػػة أف موقػػػؼ الحكومػػػة اإلسػػػرائيمية ىػػػذا يشػػػكؿ "خػػػراب لسػػػمطة 

 القانوف في الدولة".
 0/4/1101، 37عرب 
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 ةبناء جدار قرب بمدة المطم الجيش اإلسرائيمي يبدأ .21
بدأ الجيش اإلسرائيمي أمس ببناء جدار عمى امتداد اكثر مف كيمومتر واحد عمى الحدود : )أ ؼ ب، رويترز(

، «راديػػو اسػػرائيؿ»وقػػاؿ الكولونيػػؿ أميػػت فيشػػر، وىػػو قائػػد رفيػػع عمػػى الحػػدود لػػػ مػػع لبنػػاف قػػرب بمػػدة المطمػػة.
االسػػرائيمي. وقعػػت حػػوادث عػػدة  ييػػدؼ الجػػدار الػػى منػػع إطػػالؽ النػػار مػػف الجانػػب المبنػػاني عمػػى الجانػػب»

ىػػػذا البنػػػاء يجػػػري »وقالػػػت متحدثػػػة عسػػػكرية باسػػػـ الجػػػيش إف  «.خػػػالؿ فتػػػرة العػػػاـ ونصػػػؼ العػػػاـ الماضػػػية
وقالػػػت  «.والجػػػيش المبنػػػاني وييػػػدؼ الػػػى تجنػػػب االحػػػػتكاكات عمػػػى الحػػػدود« اليونيفيػػػؿ»بالتنسػػػيؽ مػػػع قػػػوات 

ييدؼ الى منع إطالؽ النػار مػف لبنػاف باتجػاه المطمػة وأف اإلذاعة العامة إف الجدار الذي سيرتفع امتارًا عدة 
 بناءه سيستغرؽ اسابيع عدة.

 0/4/1101، السفير، بيروت
 

 االسرائيمي في معتقالت االحتالل "معركة الكرامة"الدواء يدخل  .20
اإلسرائيمي  "مجدو"أسيرا فمسطينيا مريضا في معتقؿ  24بدأ : والوكاالت "البياف" - األراضي المحتمة

إلضراب عف الطعاـ والدواء تضامنا مع األسرى المضربيف في سجوف االحتالؿ، ما يرفع عدد االسرى ا
وقاؿ مدير مركز أحرار  في سجوف االحتالؿ إلى حوالي ثالثة آالؼ أسير. "معركة الكرامة"الذيف يخوضوف 

أمس رغـ صعوبة لألسرى فؤاد الخفش إف األسرى المرضى في معتقؿ مجدو قرروا إرجاع وجبات الطعاـ 
في معتقؿ مجدو إلى باقي  5في موازاة ذلؾ، قررت مصمحة السجف نقؿ أسرى قسـ رقـ  وضعيـ الصحي.

في خضـ ذلؾ،  .5أقساـ السجف تمييدا إلحضار أسرى الداخؿ الفمسطيني مف معتقؿ جمبوع إلى القسـ 
وقاؿ  وقيـ بأمعائيـ الخاوية.التزاؿ االتصاالت مستمرة لرفع المعاناة عف االسرى الذيف يدافعوف عف حق

وزير شؤوف االسرى والمحرريف عيسى قراقع اف اتصاالت مكثفة تجري مع الجانب االسرائيمي مف خالؿ 
وزارة الشؤوف المدنية الفمسطينية، وايضا اتصاالت عربية وتحديدا مف قبؿ مصر، ومع ممثميف عف االتحاد 

بو، ذكر نادي االسير الفمسطيني في بياف أمس اف مف جانو  االوروبي مف اجؿ التوصؿ الى حؿ مالئـ.
بدوره،  سينضموف اليوـ )الثالثاء( الى االضراب عف الطعاـ. "ايشؿ"معتقميف مف حركة فتح في سجف  105

عدد األسرى المضربيف عف "قاؿ المحامي جواد بولس، الذي يتولى الدفاع عف عدد كبير مف األسرى، إف 
 ."مستشفى الرممة االسرائيمي خالؿ االياـ القميمة الماضية بمغ ثمانية معتقميفالطعاـ والذيف تـ نقميـ الى 

 0/4/1101البيان، دبي، 
 
 

 رئيس نادي األسير: األسرى يدخمون في اإلضراب تدريجيا رغم وعود مصمحة السجون .21
مسطينييف في قاؿ رئيس نادي األسير الفمسطيني، قدورة فارس، إف إضراب األسرى الف: كفاح زبوف - راـ اهلل

 10السجوف اإلسرائيمية، سيتسع ويتواصؿ رغـ وعود إدارة مصمحة السجوف بحؿ كثير مف القضايا خالؿ 
وأكد أف أعدادا مف األسرى تنضـ يوميا إلى اإلضراب، وسيتواصؿ ذلؾ تدريجيا، حتى دخوؿ كافة  أياـ.

سيرة لـ توافؽ عمى الميمة التي إف قيادة الحركة األ، وقاؿ فارس السجوف اإلضراب خالؿ الشير الحالي.
طمبتيا إدارة مصمحة السجوف، ووصفيا بأنيا مجرد تالعب بالوقت. ومف بيف األسرى المضربيف، يخوض 

أسرى إدارييف إضرابا مفتوحا منذ أكثر مف شيريف، بينيـ بالؿ ذياب وثائر حالحمة، المذاف دخؿ  8نحو 
ف وضعيما الصحي أفارس إذ بيف  االعتقاؿ اإلداري.، احتجاجا عمى سياسة 65إضرابيما أمس يومو الػ
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إف الرئيس الفمسطيني  :خطير، وقد تحوال إلى شبحيف. وأكد فارس عمى ضرورة تدويؿ قضية األسرى، وقاؿ
 مف السفير في األمـ المتحدة تفعيؿ ىذا الممؼ.طمب محمود عباس 

 0/4/1101الشرق األوسط، لندن، 
 

 دم ردىا عمى مطالب األسرى بعزل عميد األسرىتستق اإلسرائيمية مصمحة السجون .22
الفمسطيني تحت عنواف "سياسة العزؿ لف تكسر أسرانا البواسؿ" أصدرت الحركة الوطنية األسيرة في الداخؿ 

بيانا قالت فيو إف إدارة السجوف اإلسرائيمية استقدمت ردىا عمى مطالب األسرى، المرتقب غدا، بعزؿ عميد 
مما يؤشر عمى أف الردود المتوقعة مف إدارة مصمحة  سجف بئر السبع قسـ العزؿ.األسرى كريـ يونس إلى 

السجوف ستكوف سمبية، األمر الذي قد يؤدي حسب تقديراتيـ إلى اتساع رقعة اإلضراب وانضماـ باقي 
 األسرى إليو.

 21/3/1101، 37عرب 
 

 منظمة حقوقية تحذر من استشياد أسرى فمسطينيين مضربين .23
مف أف األسيريف الفمسطينييف ثائر  "إسرائيؿ"رت منظمة أطباء لحقوؽ اإلنساف العاممة في حذ -الناصرة 

بنقميما فوًرا إلى  تطالب، و يوًما معرضاف لخطر الموت 62حالحمة وبالؿ دياب المضربيف عف الطعاـ منذ 
 .مستشفى مدني

 21/3/1101، المركز الفمسطيني لإلعالم
 

 جو محاوالت اسرائيمية لكسر إضرابيماالسرى يؤكدون عمى تضامنيم في و  .24
ال يزاؿ األسرى الفمسطينييف في سجوف االحتالؿ يواصموف إضرابيـ : محمد أبو شحمة - راـ اهلل/غزة

وأفادت  ( عمى التوالي، رافضيف كافة محاوالت االحتالؿ بشؽ صفوفيـ.15المفتوح عف الطعاـ لميوـ الػ)
لسجوف تبذؿ جيوًدا وضغوًطا متواصمة مف أجؿ فؾ إضراب أف إدارة مصمحة ا، مصادر مقربة مف األسرى

األسرى وضرب صفوفيـ، وذلؾ مف خالؿ تقديميا عروًضا متواصمة ألسرى فصيؿ عمى حساب فصيؿ 
 وذكرت تمؾ المصادر أف األسرى  آخر، وأسرى سجوف عمى حساب سجوف أخرى.

 
 

وف تـ التوافؽ عميو بيف الفصائؿ جميعيـ موحديف تحت إطار قيادي واحد في التفاوض مع مصمحة السج
 المختمفة، مشدديف أف األسرى أكثر تماسكا وتشبثا بحقوقيـ ومطالبيـ التي لف يتراجعوا عنيا.

 21/3/1101فمسطين أون الين، 
 

 نقل والدة األسير حالحمة إلى المستشفى بعد إضرابيا عن الطعام منذ أسبوع .25

يوًما، إلى المستشفى  65حمة، المضرب مف الطعاـ منذ نقمت والدة االسير ثائر حال: الخميؿ )فمسطيف(
بمدينة الخميؿ )جنوب الضفة الغربية( بعد مشاركتيا بمسيرة لمتضامف مع االسرى أمس االثنيف، حيث 
 تخوض ىي األخرى إضراًبا عف الطعاـ منذ أسبوع تضامًنا مع نجميا الذي يعاني مف وضع صحي خطير.

 0/4/1101، قدس برس
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 ي األسرى ينظمون مسيرًة حاشدًة تضامنًا مع أبنائيم المضربين عن الطعامغزة: أىال .26

تصاعدت، يوـ أمس، حدة حمالت التضامف مع األسرى في سجوف االحتالؿ اإلسرائيمي  كتب حسف جبر:
وشيدت مدينة غزة، يـو أمس، مسيرات وتظاىرات حاشدة، كانت أبرزىا المسيرة  المضربيف عف الطعاـ.

نظميا أىالي األسرى انطالقًا مف مقر المجنة الدولية لمصميب األحمر باتجاه خيمة التضامف الحاشدة التي 
مف جيتيا، طالبت منظمة أنصار األسرى القيادة و  المقامة في باحة الجندي المجيوؿ في مدينة غزة.

 الفمسطينية والقوى الوطنية واإلسالمية بتحمؿ مسؤولياتيـ تجاه قضية األسرى.
 0/4/1101اهلل،  األيام، رام

 
 الفمسطيني "انتماء" تطمق حممة أنشطة إقميمية ودولية لتأكيد حق العودة .27

الحممة الوطنية لمحفاظ عمى ، أف عمافمراسمتيا مف  نادية سعد الديفعف  0/4/1101الغد، عّمان،  نشرت
لحالي، بأنشطة مايو ا/ اليوية الفمسطينية "انتماء" أعمنت عف انطالقتيا الرسمية مع بداية شير أيار

وتتقاطر جيود زىاء  وفعاليات متنوعة وممتدة عبر مساحات دوؿ العالـ "لتأكيد حؽ العودة ورفض التوطيف".
قميمية ودولية حوؿ الحؽ الفمسطيني الثابت بالعودة والتحرير وتقرير  150 مؤسسة أىمية فمسطينية عربية وا 

وتستمر حتى  1948موؿ شير نكبة فمسطيف المصير، عبر تنظيـ أنشطة وفعاليات متنوعة تبدأ مع ح
وقاؿ مدير مركز العودة الفمسطيني ماجد الزير إف حممة "انتماء" تعّد جزءا مف تحرؾ جماعي  نيايتو.

لمؤسسات أىمية فمسطينية ولجاف حؽ العودة، التي استطاعت منذ اتفاؽ أوسمو تثبيت حؽ العودة عمى 
مسطينية. ولفت إلى "عامؿ التنسيؽ الذي يذيب الحدود بيف قطاعات األجندة السياسية الفصائمية والرسمية الف

الشعب الفمسطيني، أينما تواجد، بوصفو شعبًا واحدًا". وأكد بأف "قضية الالجئيف بقيت حّية منذ النكبة، حيث 
استطاعت الذاكرة الجمعية المحافظة عمى ديمومة ارتباط الشعب الفمسطيني بأرضو وتمسكو بحؽ العودة 

مف جانبو، قاؿ المدير  ".1948الديار والقرى واألراضي التي ُىجر منيا بفعؿ العدواف الصييوني العاـ إلى 
العاـ لمنظمة "ثابت" لحؽ العودة عمي ىويدي إف حممة "انتماء" تيدؼ إلى "تعزيز الشعور الوطني في 

أىمية مبينًا  خارجيا".أوساط الالجئيف الفمسطينييف في مختمؼ أماكف تواجدىـ داخؿ فمسطيف المحتمة و 
"تنظيـ الحممة في سياؽ الربيع العربي وثورات التغيير التي تصّب في خدمة القضية الفمسطينية وحؽ 

 العودة".
دعا، إلى رفع العمـ الفمسطيني  منسؽ الحممة ياسر قدورة ، أف21/3/1101وكالة قدس برس، وذكرت 

مسطيني وكؿ ما يرمز لفمسطيف مثؿ الكوفية والوشاح مايو، وارتداء المباس التراثي الف/ طواؿ شير أيار
الفمسطيني، ونشر الممصقات والمواد الدعائية والتراثية الفمسطينية في األماكف العامة، وكتابة المقاالت 
طالؽ صفحات الكترونية لنشر الفكرة عمى االنترنت،  والتقارير الصحفية ونشرىا في الوسائؿ اإلعالمية، وا 

اإلعالمية والثقافية في أوساط الالجئيف الفمسطينييف، والمشاركة في مسيرات واعتصامات وتنظيـ الحمالت 
 في ذكرى النكبة.

 
 انشقاقات في تجمع الشخصيات الفمسطينية المستقمة .28

انسحابيـ  أعمف عدد مف قيادات تجمع الشخصيات الفمسطينية المستقمة في قطاع غزة،: محمد جاسر - غزة
وقاؿ العضو في التجمع خالد لبد، إف الدافع  ي يترأسو رجؿ األعماؿ ياسر الوادية.الكامؿ مف التجمع الذ
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األساسي لالنسحاب أتى عقب سياسية التفرد في اتخاذ القرار، ومصادرة آراء وجيود بعض الشخصيات، 
 موضحًا أف الوادية "يؤجر قرارات سياسية لمصالح شخصية".

 21/3/1101فمسطين أون الين، 
 

 الشير الماضي 174حتالل قتل خمسة فمسطينيين واعتقل أكثر من معطيات: اال .31

أفادت معطيات صادرة عف "مؤسسة التضامف الدولي لحقوؽ اإلنساف" بأف قوات : نابمس )فمسطيف(
االحتالؿ اإلسرائيمي قتمت خالؿ الشير المنصـر )نيساف/ إبريؿ(، خمسة مواطنيف فمسطينييف )شييداف في 

الغربية(، بينيـ طفمة فمسطينية مف الضفة الغربية تبمغ مف العمر أربع سنوات، وطفؿ غزة وثالثة في الضفة 
آخر مف قطاع غزه بعد أف أطمقت قوات االحتالؿ النار عميو عندما اقترب مف السياج الحدودي الفاصؿ 

ي وأشار التقرير إلى تصاعد في وتيرة االعتقاالت في األراض وىو مف حي الشجاعية شرؽ مدينة غزة.
الفمسطينية، حيث تـ اعتقاؿ أكثر مف مائتيف وخمسة وثمانيف مواطنًا مف بينيـ عشرات األطفاؿ والنساء 

أف قوات االحتالؿ اعتقمت خالؿ مداىماتيا لمدف الضفة الغربية ما يزيد كما  والعديد مف األسرى المحرريف.
اعتقمت إضافة إلى ىذه األعداد  عف خمسة وأربعيف طفاًل فمسطينيا تقؿ أعمارىـ عف الثامنة عشر، كما

عشرات العماؿ الفمسطينييف مف مناطؽ شتى مف مناطؽ الداخؿ، وثالث نساء فمسطينيات ىف طالبات 
 جامعيات.

 0/4/1101، قدس برس
 

 حزام إسرائيمي أمني غير معمن ييدد مزارعي قطاع غزة .30
بؿ، تطرح عالمات استفياـ كثيرة مع اقتراب الموسـ، الذي يحؿ أواخر الشير المق: صالح النعامي - غزة

حوؿ مستقبؿ حصاد محصوؿ القمح والشعير في قطاع غزة. فنظرا لعمميات إطالؽ النار التي يقوـ بيا 
جيش االحتالؿ عمى ىذه المنطقة التي تضـ أكبر رقعة مف األراضي الزراعية في القطاع، فإف ثمة شكوكا 

وما يزيد مف  ى حصد محصوؿ ىذا العاـ بشكؿ طبيعي.قوية لدى المزارعيف الفمسطينييف حوؿ قدرتيـ عم
القمؽ والترقب لدى المزارعيف، ىو حقيقة أف موسـ ىذا العاـ، مف أكثر المواسـ في تاريخ قطاع غزة إنتاجا 
بفضؿ مياه األمطار الغزيرة التي ىطمت عمى المنطقة عمى مدى فترات طويمة. ويقوؿ المزارعوف إنو حتى 

المناطؽ الزراعية وتحوؿ دوف تمكف جنود االحتالؿ مف رصد حركتيـ، فإف جيش  عندما تخدميـ تضاريس
بالغ الجنود الذيف يعتموف أبراج المراقبة بيا،  االحتالؿ يستعيف بطائرات مف دوف طيار لرصد تحركاتيـ، وا 

ب لكف المزارعيف الفمسطينييف وبتشجيع مف نشطاء السالـ األجان وبالتالي إطالؽ النار في محيطيـ.
ومنظمات مكافحة االستيطاف، يعكفوف عمى خطة لتحدي االحتالؿ، عبر التوجو بشكؿ جماعي لممناطؽ 
 الزراعية بعد إبالغ الصميب األحمر والمنظمات الدولية العاممة في القطاع ومباشرة حصد المحصوؿ. ويذكر

متر  300راب لمسافة أف جيش االحتالؿ كاف حذر الفمسطينييف، في قطاع غزة، مف االقت في ىذا الصدد
. وقد اعتبرت ىذه الخطوة تكريسا عمميا لمنطقة حزاـ "إسرائيؿ"مف الخط الحدودي الفاصؿ بيف قطاع غزة و

 أمني غير معمف في قمب قطاع غزة.
 0/4/1101الشرق األوسط، لندن، 

 
 مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية شمالي رام اهلل .31
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ستوطنوف، بشكؿ فردي، في تشييد بؤرة استيطانية مف خالؿ وضع ىيكؿ شرع م: والوكاالت "البياف" -راـ اهلل
وبحسب  خشبي كبداية لبناء البؤرة في منطقة ينبوع، التابعة لمنطقة النبي صالح شماؿ مدينة راـ اهلل.

صحيفة ىآرتس العبرية اكتشفت عممية البناء مف قبؿ مجموعة مف النشطاء الفمسطينييف الذيف كانوا في 
اإلسرائيمية في الضفة أنيا ال تعمـ بذلؾ، وقالت  "اإلدارة المدنية"مؾ المنطقة. وادعت ما يعرؼ بػنزىة في ت

 انيا ستقوـ بفتح تحقيؽ في األمر، وستقوـ بعمؿ زيارة إلى المكاف.
 0/4/1101البيان، دبي، 

 
 غزة: ممثمو منظمات أىمية شبابية ونسوية يطالبون بتعديل قانون االنتخابات .32

 30-25طالب ممثمو المنظمات األىمية الشبابية والنسوية األعضاء في حممة  أبو عوف:كتب فايز 
لتخفيض سف الترشح لمرئاسة والتشريعي الذي تنفذه شبكة المنظمات األىمية ضمف مشروع تعزيز مساىمة 

وتخفيض  المنظمات األىمية في دعـ سيادة القانوف بقطاع غزة، المجمس التشريعي بتعديؿ قانوف االنتخابات
عامًا،  25عامًا وعضوية المجالس المحمية والمجمس التشريعي إلى  30سف ترشح الشباب لمرئاسة إلى سف 

لتخفيض سف الترشح لمرئاسة والتشريعي تأتي في  30-25ُيذكر أف حممة  مف أجؿ ضماف مشاركتيـ فييا.
ة مع برنامج األمـ المتحدة إطار مشروع تعزيز مساىمة المنظمات األىمية في سيادة القانوف بالشراك

اإلنمائي، حيث تمقى أعضاء الحممة تدريبًا مكثفًا في عدة مجاالت قانونية وتشريعية وفي إستراتجيات 
 الضغط والمناصرة واإلعالـ وتحويؿ النزاعات.

 0/4/1101األيام، رام اهلل، 
 

 ثاءالثال اليوم فمسطينًيا فجر  12ويعتقل  الغربية االحتالل يصّعد في الضفة .33

صّعدت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي مف اقتحاـ المدف والبمدات الفمسطينية في الضفة : الناصرة )فمسطيف( 
الغربية المحتمة، وشنت حممة اعتقاالت واسعة في صفوؼ المواطنيف الفمسطينييف، بزعـ االشتباه فييـ 

ئيمية، قياـ الجيش، فجر فقد أكدت مصادر عسكرية إسرا بالتخطيط وشف ىجمات ضد أىداؼ إسرائيمية.
 .اً فمسطيني اً اليـو باعتقاؿ ثالثة وعشريف مواطن

 0/4/1101، قدس برس
 

 يوم العمال العالمي يجدد اليموم لدى عشـرات اآلالف من عمال فمسطين .34
يحيي العماؿ الفمسطينيوف اليوـ يـو العماؿ العالمي الذي يوافؽ األوؿ مف أيار كؿ عاـ : سمير حمتو -غزة 

يأتي ىذا العاـ وسط ظروؼ قاسية لمغاية نتيجة ارتفاع البطالة واستمرار سياسية الحصار والتضييؽ والذي 
اإلسرائيمية. وفي الوقت الذي يحتفؿ عماؿ العالـ بيذا اليـو بكسب مزيد مف الحقوؽ لتحسيف أوضاعيـ تأتي 

غزة المحاصر وتزيدىـ  ىذه الذكرى لتجدد األحزاف واألوجاع في قموب عماؿ فمسطيف وخاصة عماؿ قطاع
 110إف نحو "يقوؿ وزير العمؿ والشؤوف االجتماعية في الحكومة المقالة أحمد الكرد مف جيتو و  ىما وغما.

االؼ عاطؿ عف العمؿ في غزة، موضحا اف ىذا العدد لمعماؿ العاطميف عف العمؿ يعد مرتفًعا جًدا بالنسبة 
. واكد الكرد أف نسبة البطالة وصمت في قمة الحصار "ألؼ نسمة 500لعدد سكاف القطاع البالغ مميوف و

% إال أنيا انخفضت حاليًا إلى النصؼ نتيجة المشاريع التي تنفذ حاليًا في غزة مف بناء وتشغيؿ 60إلى 
 مؤقت.
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 0/4/1101الدستور، عّمان، 
 

 التعاون اإلسالمي لمقطاع الصحي في غزةمنظمة مميون دوالر من  54 .35
 65عقدتو منظمة التعاوف اإلسالمي حوؿ دعـ الوضع الصحي في غزة مبمغ  خصص اجتماع القاىرة:

 مميوف دوالر لصالح المساعدات الصحية في القطاع تكفؿ تقديـ المساعدات الطبية عمى مدى سنة كاممة. 
 0/4/1101الشرق، الدوحة، 

 
 اعتصام ألطباء أسنان من أبناء غزة مطالبين بممارسة المينة عّمان:  .36

اعتصـ امس عدد مف أطباء األسناف مف أبناء غزة مواليد األردف وحممة الجوازات األردنية : رابت –عماف 
اماـ مبنى وزارة الصحة لممطالبة بمنحيـ حؽ مزاولة المينة التي تشترط وزارة الصحة منحو لحممة األرقاـ 

 الوطنية فقط.
 0/4/1101الدستور، عّمان، 

 
 لدورة ثانية  لمجماعةىمام سعيد مراقبا عاما جماعة األخوان المسممين في األردن:  .37

جػػدد مجمػػس شػػورى جماعػػة اإلخػػواف المسػػمميف انتخػػاب الػػدكتور ىمػػاـ : حمػػزة العكايمػػة -الدسػػتور  -عمػػاف 
سػػعيد مراقبػػًا عامػػًا لمجماعػػة لػػدورة ثانيػػة تسػػتمر أربػػع سػػنوات، إثػػر فػػوزه عمػػى منافسػػو الشػػيخ سػػالـ الفالحػػات 

حػػيف ظفػػر سػػعيد بػػالموقع عمػػى حسػػاب الفالحػػات  2008انتخابػػات العػػاـ  بفػػارؽ صػػوتيف، فػػي تكػػرار لمشػػيد
 بفارؽ صوتيف أيضًا.

 25وحممػػت تفاصػػيؿ الجمسػػة أجػػواء سػػاخنة بخاصػػة عنػػدما تمػػت إعػػادة االنتخػػاب، حيػػث حصػػؿ سػػعيد عمػػى 
صػػوتًا، إضػػافة إلػػى ورقتػػيف بيضػػاويف، لتػػتـ إعػػادة االنتخػػاب  26صػػوتًا فػػي الجولػػة األولػػى والفالحػػات عمػػى 

( بحسػب مػا يػنص عميػو النظػاـ 1لكػوف الفالحػات لػـ يػتمكف مػف الحصػوؿ عمػى األغمبيػة المطمقػة )النصػؼ 
صػوتًا  25صػوتًا مقابػؿ  27الداخمي لمجماعة، لتنعكس النتيجة فػي جولػة اإلعػادة، حيػث حصػؿ سػعيد عمػى 

 لمفالحات، إضافة إلى ورقة بيضاء.
ورى لالنعقػػػاد مسػػػاء غػػػد  األربعػػػاء بحيػػػث يػػػتـ فييػػػا وبعػػػد انتخػػػاب مراقػػػب اإلخػػػواف السػػػادس رفعػػػت جمسػػػة الشػػػ

انتخػػػاب رئػػػيس مجمػػػس الشػػػورى وأعضػػػاء المكتػػػب التنفيػػػذي والمحػػػاكـ الداخميػػػة واليياكػػػؿ التنظيميػػػة، وتشػػػير 
مصػػادر إلػػى أف أبػػرز القيػػادات التػػي ستترشػػح لموقػػع رئاسػػة الشػػورى كػػؿ مػػف الػػدكتور عبػػدالمطيؼ عربيػػات 

ف أكػػد عػػدـ ترشػػحو ممػػثاًل بالمينػػدس زكػػي بنػػي ارشػػيد، بحيػػث تشػػير والػػذي يمكػػف أف يواجػػو خصػػمًا سػػبؽ أ
ف اضػػػطرت  المصػػػادر الػػػى أف قيػػػادات التيػػػار الصػػػقوري ىػػػي مػػػف ترغػػػب فػػػي تحديػػػد رئػػػيس الشػػػورى حتػػػى وا 

 الختياره مف صفوؼ الحمائـ.
ة اعضاء مكمميف لعقد المجمس، بحيث فػاز أربػع قيػادات صػقوري 5وكاف مجمس الشورى الجديد بدأ بانتخاب 

ىـ سعود ابو محفػوظ واحمػد الزرقػاف ومحمػد عقػؿ ومػراد العضػايمة، فيمػا ظفػر الشػيخ حمػزة منصػور بالمقعػد 
 عضوًا. 53الحمائمي الوحيد، لتكتمؿ بذلؾ عضوية المجمس المكوف مف 

 0/4/1101، الدستور، عّمان
 

 اضراب عاممي "االونروا" يشل خدمات "الوكالة" ووجياء الالجئين يدعمون مطالبيم .38
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شؿ اضراب عاـ نفذه العامموف في وكالػة غػوث وتشػغيؿ الالجئػيف الفمسػطينيف )االونػروا( : محافظات -عماف
 أمس االثنيف الخدمات التي تقدميا مرافؽ ومؤسسات الوكالة في االردف.

وشػػارؾ فػػي االضػػػراب الػػذي يػػػأتي قبػػؿ سػػػتة ايػػاـ مػػػف موعػػد بػػػدء اضػػراب شػػػامؿ مفتػػوح جميػػػع العػػامميف فػػػي 
موظؼ وموظفة، والذي يأتي احتجاجػا عمػى عػدـ اسػتجابة ادارة الوكالػة  7500لبالغ عددىـ نحو )األونروا( ا

 لمطالب تحسف مف مستوى معيشتيـ.
الؼ طالب وطالبة مػف مواصػمة دراسػتيـ، الػى جانػب توقػؼ العيػادات  117وادى االضراب الى حرماف نحو 

الػػػؼ مػػػواطف معػػػدؿ المراجعػػػة اليػػػومي ليػػػا  20الطبيػػة عػػػف تقػػػديـ خػػػدمات المعالجػػػة والرعايػػػة الصػػػحية لنحػػو 
وتوقؼ توزيع المؤف عمى مستحقيو وفؽ البرنامج اليومي الذي تنفذه الى جانب تعطيؿ مصالح مراجعي باقي 

 دوائر ومؤسسات الوكالة.
وتتمخص المطالب التي قػدميا رؤسػاء لجػاف العػامميف فػي )األونػروا( بزيػادة رواتػب العػامميف مئػة دينػار وعػدـ 

 بالعالوات الممنوحة ليـ وتحسيف الدرجات الوظيفية بالنسبة لبعض المسميات والوظائؼ. المساس
وعممت "الدستور" اف مدير عاـ دائرة الشؤوف الفمسطينية الميندس محمود العقربػاوي جمػع أمػس ممثمػيف عػف 

 طرفي الخالؼ في خطوة تستيدؼ تقريب وجيات النظر لمخروج بحؿ يرضي الطرفيف.
الجانبيف اتفقا عمى مواصمة الحوار ومناقشة كافة التداعيات بغية التوصػؿ الػى حمػوؿ تحػوؿ  وقاؿ مصدر اف

 دوف تنفيذ االضراب المفتوح المقرر االحد المقبؿ.
واصدر وجياء الالجئيف ولجاف الدفاع عف حؽ العودة في االردف بيانا اشاروا فيو الى اف مخيمات الالجئػيف 

فػػػي المرحمػػػة القادمػػػة لمتعبيػػػر عػػػف احباطيػػػا باشػػػكاؿ مختمفػػػة اذا مػػػا اصػػػر  الفمسػػػطينييف فػػػي االردف قػػػد تميػػػؿ
المجتمع الدولي عمى تجاىؿ التخفيضات المتتالية في نطاؽ اعماؿ وموازنة )األونروا(. وقاؿ البيػاف اف أكثػر 
مػػػف مميػػػوني الجػػػ  فمسػػػطيني فػػػي األردف يشػػػعروف باإلحبػػػاط وخيبػػػة األمػػػؿ بسػػػبب تجاىػػػؿ قضػػػيتيـ وتػػػدىور 

 المعيشية وتراجع الخدمات التي التـز المجتمع الدولي بتقديميا ليـ. أوضاعيـ
ودعػػا البيػػاف الػػى تمبيػػة مطالػػب العػػامميف فػػي )األونػػروا( فػػي اقػػرب وقػػت ممكػػف وتػػوفير األمػػواؿ الالزمػػة لػػذلؾ 

فػي واعتماد المسح الشامؿ ال المقارف لتحديد رواتب العامميف ومستواىا، مؤكديف وجاىة احتجاجات العامميف 
الوكالة لتحصيؿ حقوقيـ التي اعتبروىا جزءا ال يتجزأ مف حركة الالجئيف الفمسػطينييف لمحفػاظ عمػى األونػروا 

 وزيادة خدماتيا والتي تمقى مف جموع الالجئيف كؿ الدعـ والتأييد.
ور كمػػػا طالػػػب البيػػػاف الحكومػػػة بػػػدعـ مطػػػالبيـ وحػػػث "األونػػػروا" عمػػػى االلتػػػزاـ بتعيػػػداتيا السػػػابقة بزيػػػادة أجػػػ

العامميف أسوة بما قامت بو الحكومة وتحسيف مستوى الخػدمات التعميميػة والصػحية واالجتماعيػة التػي تقػدميا 
 لالجئيف.

 0/4/1101، الدستور، عّمان
 

 سجون االحتاللبخيمة بمجمع النقابات لمتضامن مع األسرى المضربين عن الطعام األردن:  .41
ت المينيػػػة عصػػػر أمػػػس، الخيمػػػة التضػػػامنية مػػػع األسػػػرى افتتحػػػت فػػػي مجمػػػع النقابػػػا: غػػػادة الشػػػيخ -عمػػاف 

 20يومػػا، ويتػزامف ىػػذا االفتتػاح مػػع مػػرور  14األردنيػيف المضػػربيف عػف الطعػػاـ، أسػوة باألسػػرى العػػرب منػذ 
 يوما عمى اضراب األسير األردني عبداهلل البرغوثي.
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ألردنيػػػػيف فػػػػي المعػػػػتقالت وفػػػػي كممتػػػػو االفتتػػػػاح أشػػػػار عضػػػػو المجنػػػػة الوطنيػػػػة لشػػػػؤوف األسػػػػرى والمفقػػػػوديف ا
الصييونية محمد القاؽ الى أف "الخيمة التضامنية لمعركة األمعاء الخاوية التي يخوضػيا األسػرى، ىػي جػزء 

 مف معركتيـ الى حيف تحقيؽ كافة مطالبيـ والتي تعد مطالب انسانية تتعمؽ بالكرامة االنسانية".
 0/4/1101، الغد، عّمان

 
 " عبر أراضييا1ح بمرور "أنصار مصر توافق مبدئيا عمى السما .40

حصػػمت لجنػػة شػػرياف الحيػػاة عمػػى موافقػػة مبدئيػػة مػػف السػػمطات المصػػرية بالسػػماح : محمػػد الكيػػالي -عمػػاف 
 " عبر أراضييا متجية إلى قطاع غزة، وفؽ رئيسيا وائؿ السقا.2بمرور قافمة "أنصار 

مػف الشػير  14"القافمة ستتحرؾ في الػ وقاؿ السقا، بمؤتمر صحفي عقد أمس في مجمع النقابات المينية، إف
الحالي مف ميناء العقبة إلى ميناء النويبع المصري ومف ثـ إلى معبر رفح والدخوؿ إلى القطػاع بػالتزامف مػع 

 ذكرى النكبة في اليـو التالي".
اركيف وأكد السقا أف القافمة ستكوف مستقمة عف أي قوافؿ ستصؿ إلى القطاع في الفتػرة ذاتيػا وأف جميػع المشػ

 فييا أردنييف باستثناء سيدة سعودية، كما سيكوف برفقة القافمة عدد بسيط مف المشاركات.
مػف  15مف جيتو، أوضح المنسػؽ العػاـ لمرحمػة كفػاح العمػايرة أف "وصػوؿ القافمػة إلػى القطػاع سػيكوف فػي الػػ

 الشير الحالي بالتزامف مع ذكرى النكبة".
 0/4/1101، الغد، عّمان

 
طالق سراحيم "إسرائيل"بون بإنشاء تحالفات لدعم األسرى في سجون يطال نقابيون .41  وا 

أكػػد نقػػابيوف وحقوقيػػوف أف مػػا يتعػػرض لػػو األسػػرى األردنيػػوف والفمسػػطينيوف مػػف  -طػػارؽ الحميػػدي  -عمػػاف 
انتياكػػػػات وتعػػػػذيب داخػػػػؿ سػػػػجوف االحػػػػتالؿ يجػػػػب أف يتوقػػػػؼ مطػػػػالبيف الحكومػػػػة بمتابعػػػػة شػػػػؤونيـ وتقػػػػديـ 

وبينػوا "أف معركػة األمعػاء الخاويػة التػي يقػوـ بيػا األسػرى خمػؼ  عمؿ عمػى إطػالؽ سػراحيـ.المساعدة ليـ وال
يمانيـ المطمؽ بأف النصر قريب".  القضباف تؤكد قوة عزيمتيـ ورباطة جأشيـ وا 

 0/4/1101، الرأي، عّمان

 
 
 
 

 مدير الشؤون الفمسطينية يرعى احتفال مخيم حطين بعيد العمال .42
رعػى مػدير عػاـ دائػرة الشػؤوف الفمسػطينية المينػدس محمػود العقربػاوي احتفػاؿ : يفاسػماعيؿ حسػن -الرصيفة 

مخيـ حطيف بمناسبة عيد العماؿ العالمي، الذي اقامتو جمعية نادي شػباب وشػابات الرصػيفة، وجمعيػة ايتػاـ 
 مخيـ حطيف، وجمعية نساء مخيـ حطيف، واتحاد الفرؽ الشعبية.

 0/4/1101، الدستور، عّمان
 

 اني ـ إسرائيمي في جامعة كاليفورنيا!حفل لبن .43
ليمة الفنػوف سػتكوف احتفػاال بالثقافػة، والشػغؼ واألخػالؽ لػدى الشػعبيف المبنػاني واالسػرائيمي. متحػدوف خمػؼ »

اليػػدؼ المشػػترؾ لمقضػػايا اإلنسػػانية لكػػؿ البشػػرية، نػػدعوكـ لالنضػػماـ إلػػى مجمػػس القيػػادة االسػػرائيمية والنػػادي 



 
 
 

 

 

           21ص                                    1377العدد:                0/4/1101 الثالثاء التاريخ:

معػػة كاليفورنيػػا، فػػي ليمػػة مػػف الفػػف والشػػعر والموسػػيقى الحيػػة، والتسػػمية الشػػرؽ ػ االجتمػػاعي المبنػػاني فػػي جا
 «.أوسطية

« فيسػبوؾ»النص السابؽ، ليس دعابة ثقيمة، وال سيناريو مف نسج الخياؿ، بؿ ىو نص الػدعوة عمػى صػفحة 
مػع ممثمػي (، باالشتراؾ UCLAفي جامعة كاليفورنيا )« النادي االجتماعي المبناني»مخصصة لحفؿ يقيمو 

أيػػػار الحػػػالي، والػػػذي يحيػػػي خاللػػػو المبنػػػانيوف فػػػي لبنػػػاف ذكػػػرى  6يػػػـو األحػػػد « مجمػػػس القيػػػادة االسػػػرائيمي»
بالمناصػػفة بػػيف دور األيتػػاـ »شػيدائيـ. وسيضػػـ الحفػػؿ أيضػػا جمعػػا لمتبرعػػات سػػيذىب ريعػػو بحسػػب الػػدعوة، 

 «.المبنانية ونظيراتيا االسرائيمية
 0/4/1101، السفير، بيروت

 
 وتركيا "إسرائيل"بين  ارتفاع التبادل التجارية تركية: صحيف .44

إسرائيؿ تعمؿ سرا عمى إقناع تركيا بإصالح »التركية، أمس، إف « أقشاـ»ذكرت صحيفة : )ا ش ا(
 ، مشيرة إلى ارتفاع التبادؿ التجاري بينيما.«عالقاتيما المتوترة

والدوؿ الغربية يبذلوف كؿ ما في وسعيـ يأتي ىذا بالرغـ مف أف خبراء مف إسرائيؿ »وأضافت الصحيفة 
ييوديًا مناىضًا ليا « لوبي»لإلضرار بالمصالح التركية، وىناؾ ضغوط غير عادية ضدىا، خاصة أف ىناؾ 

في أميركا، فيما واشنطف تعمؿ سرا عمى إصالح العالقات المتوترة بيف أنقرة وتؿ أبيب، ألنيا ال يمكػف أف 
 «.تتخمى عنيما
سرائيؿ خمدت مؤخرا، حيث سجمت العالقات التجارية التركية نير »وتابعت أف   -اف التوتر بيف تركيا وا 

اإلسرائيمية رقما قياسيا لـ تشيده عمى مدى األعواـ الخمسة الماضية، فقد زادت الصادرات التركية إلى 
ميار م 310مميار دوالر، في مقابؿ  2131في المئة لتصؿ إلى  20بنسبة  2033إسرائيؿ خالؿ العاـ 
في المئة خالؿ العاـ  10. وارتفعت الصادرات اإلسرائيمية إلى تركيا بنسبة 2030دوالر خالؿ العاـ 

 «.2030مميار دوالر خالؿ العاـ  3113مميار دوالر، في مقابؿ  3105لتصؿ إلى  2033
 1/5/2112السفير، بيروت، 

 
 
 
 

 سة الصياينة : مفتي مصر دخل األقصى من باب المغاربة وتحت حراصالح سمطان .45
أكد الدكتور صالح الديف سمطاف رئيس لجنة القدس وفمسطيف باالتحاد العالمي لعمماء المسمميف  طو حسيف:

اف زيارة مفتي مصر لمقدس تأتي في اطار التطبيع مع الكياف الصييوني فقد ذىب الى المكاف الخطأ 
 مخالفا إجماع عمماء االمة.

ما لذاتو بؿ حراـ لغيره ألف الزيارة تأتي في اطار التطبيع مع الكياف المفتي اقدـ عمى شيء ليس حرا وقاؿ:
الصييوني وفرح بيا الكياف وغضب ليا المسمموف والكؿ رفضيا في مصر وقدـ المفتي مبرراتو لمجمع 
البحوث لكنيا رفضت بالكامؿ والمفتي خالؼ فتوى االزىر وجميور العمماء والكنيسة ولـ يكف لديو الوعي 

لدى حتى القطاع الرياضي، وىو يذىب بدعوة مف ابو مازف واليباش ويدع عمماء االمة فكاف الموجود 
المفتي في المكاف الخطأ تماما وذىب خالعا عمامة االزىر والبسا عمامة سوداء ولـ يدخؿ مف التسعة ابواب 
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ويدخؿ منو  91التي يدخؿ منيا المصموف وانما دخؿ مف باب المغاربة الذي يسيطر عميو الييود منذ 
ال فما الذي يجعؿ المفتي يدخؿ ويتـ منع الشيخ عكرمة صبري مف  الحاخامات ويسيطر عميو الصياينة وا 

 دخوؿ المسجد وىو خطيب واماـ المسجد االقصى !
 1/5/2112الشرق، الدوحة، 

 
 الفروف: حماس ليا الحق في تمثيل شعبيا والغرب أفسد الديمقراطية بعدم االعتراف بفوزىا .46

و: جددت الدولة الروسية عمى لساف وزير خارجيتيا "سيرغي الفروؼ" أمس األحد تأكيدىا عمى أف موسك
حركة "حماس" "ليست تنظيًما إرىابيًّا" وأنو "يحؽ ليا أف تمثؿ الشعب الفمسطيني بعد الفوز باالنتخابات عاـ 

 ألفيف وستة".
روسي إف روسيا "ال ترى مشكمة في التعامؿ مع وقاؿ وزير الخارجية الروسي في برنامج "الرأي" لمتمفزيوف ال

قوى إسالمية تفوز حاليا باالنتخابات في الكثير مف البمداف العربية" مشدًدا عمى أف "خيار الشعب والمنتخبيف 
 يجب أف يكوف محط احتراـ مف قبؿ الجميع".

قمؽ" مضيًفا بأف "المشاكؿ  وفي ىذا السياؽ أشار السيد الفروؼ إلى أف "اإلسالـ السياسي ال يبعثنا عمى أي
تنشب في ظؿ عدـ االعتراؼ بمثؿ ىذا الخيار وىذا ما حدث لحماس عاـ ألفيف وستة عندما فازت ىذه 

 الحركة في انتخابات تشريعية" عمى حد قولو.
وتابع "جرت االنتخابات في جو مف النزاىة والحرية إال أف الغرب رفض االعتراؼ بنتائجيا كونو يعتبر 

يما "إرىابيا" وىو بذلؾ أفسد أسس الديمقراطية بيد أف روسيا ال ترى بأف الحركة كذلؾ فنحف ما حماس تنظ
 زلنا نتعامؿ معيا".

وعمى الصعيد ذاتو قاؿ وزير الخارجية الروسي إف "أية حركة ومنيا حماس حصمت عمى غالبية أصوات 
 الناخبيف يحؽ ليا تماما أف تمثؿ شعبيا" عمى حد وصفو. 

 30/5/2012فمسطيني لإلعالم، المركز ال
 

 تربط تراجع احتماالت ضرب إيران باالنقسام اإلسرائيمي واشنطن .47

، «تعّرض أمف المنطقة لخطر»اعتبرت إيراف امس، أف العقوبات المفروضة عمييا  وكاالت: –تؿ أبيب 
ت بيف الجانبيف، وحّضت الدوؿ الست المعنية بممفيا النووي، عمى رفعيا خالؿ الجولة المقبمة مف المحادثا

 .المقررة في بغداد بعد ثالثة أسابيع
أف مسؤوليف أميركييف يعتقدوف بتراجع احتماالت شّف « نيويورؾ تايمز»في غضوف ذلؾ، أوردت صحيفة 

، بعد قرع طبوليا في الشيور الماضية. ونقمت عف مسؤوؿ في «في المستقبؿ القريب»حرب عمى إيراف 
أعتقد بانخفاض حرارة )الوضع(. ثمة عوامؿ، بينيا المحادثات والعقوبات. »لو: إدارة الرئيس باراؾ أوباما قو 

 .عمى طيراف« ونحف اآلف في مرحمة تشيد فتح نافذة )تسوية(، مف خالؿ مزيج مف الديبموماسية والضغط
 ونسبت الصحيفة إلى المسؤوليف األميركييف إف بيف العوامؿ التي قّوضت الحديث عف حرب، العقوبات التي
جعمت اإليرانييف يتخذوف موقفًا أكثر مرونة في المحادثات التي خّففت حدة التصريحات مف الجانبيف، 
وتنامي االنقساـ في إسرائيؿ عمى أسموب التعاطي مع طيراف، وتصميـ البيت األبيض عمى تجّنب أي نزاع 

. وأشارت الصحيفة إلى أف عسكري، ألنو قد يعرقؿ إمدادات النفط في سنة انتخابية في الواليات المتحدة
 .«نقطة تحّوؿ في التفكير األميركي إزاء إيراف»محادثات اسطنبوؿ شّكمت 
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 1/5/2012الحياة، لندن، 
 

 ميرجان في خمس مدن بمجيكية "عين عمى فمسطين" .48
، عبر استضافتيا ميرجانًا يحمؿ «عينًا عمى فمسطيف»تفتح خمس مدف بمجيكية  -أ ؼ ب  -بروكسيؿ 

و حّطت عروضو أخيرًا في بروكسيؿ. ومف خالؿ عروضو الفنية المتنوعة، يحاوؿ منظموه العنواف نفس
لمفمسطينييف خارج « الحياة اليومية»، قاصديف صورة «ما يحدث عندما ال يحدث شيء في فمسطيف»إظيار 

 نشرات االخبار.
ا قصدت مجموعة والميرجاف الذي يشمؿ عروضًا سينمائية ومعارض فنية ومحاضرات، جاءت فكرتو عندم

مف الفنانيف والكتاب البمجيكييف مف مدينة غانت الضفة الغربية قبؿ ثالث سنوات وأنتجوا أعمااًل فنية وأدبية 
عيف عمى »متأثريف بما شاىدوه وعايشوه. فقرروا عرضيا في ميرجاف نظمتو مدينتيـ تحت عنواف 

 «.فمسطيف
روكسيؿ، يرى منظمو الميرجاف السنوي، أنو حقؽ وفي دورتو الثالثة التي افتتحت السبت الماضي في ب

خالؿ وقت قصير، فيقوؿ ميدي ماريشاؿ أحد المنظميف، إف الميرجاف بدأ في مدينة « تقدمًا مرضياً »
نحف بحاجة دائمًا إلى تسميط الضوء عمى »واحدة، أما اليوـ فتقاـ عروضو في خمس مدف. ويضيؼ: 

 «.ربي إال في حاالت الكوارث واالنفجاراتفمسطيف التي ال يتعرؼ عمييا الجميور الغ
 1/5/2012الحياة، لندن، 

 
 "األولمبياد"في الموقع اإللكتروني لـ "إسرائيل"القدس عاصمة لفمسطين و .51

شيدت الدولة العبرية زوبعة مف االنتقادات بعدما أورد الموقع اإللكتروني الرسمي لألولمبياد، في  :الناصرة
يومًا، اسـ مدينة القدس  88االلعاب االولمبية التي ستحتضنيا لندف بعد معرض تعريفو بالمشاركيف في 

 jpg.010501كعاصمة لدولة فمسطيف، فيما أبقى الخانة بجانب عاصمة إسرائيؿ فارغة. وفي ضوء ىذه 
ذلؾ بذكر القدس كعاصمة السرائيؿ، وفي الوقت نفسو « تصحيح»االنتقادات، اضطرت إدارة الموقع إلى 

 كعاصمة لفمسطيف.أبقت عمييا 
وكشؼ الموقع الخاص بالقناة الثانية في التمفزيوف اإلسرائيمي أف مبحريف عمى موقع األولمبياد الحظوا في 
الصفحة الخاصة بإسرائيؿ ورياضيييا المشاركيف إبقاء المربع المخصص لعاصمة إسرائيؿ فارغًا. وما أثار 

صفحة الخاصة بالرياضييف الفمسطينييف. وأضاؼ حفيظتيـ أكثر ىو تسجيؿ القدس عاصمة لفمسطيف في ال
، وأضافوا «تصحيح الخطأ»أف ىذه االحتجاجات بمغت مسؤولي الموقع الخاص باألولمبياد الذيف قاموا بػ 

 عاصمة إلسرائيؿ، فيما بقيت صفحة فمسطيف بال تغيير.« القدس»
 1/5/2012،الحياة، لندن

 
 تقود جوجل لممحاكمة "ييودي"كممة  .50

طالبت منظمات فرنسية عبر دعوى قضائية رفعتيا عمى شركة جوجؿ بأف يتوقؼ محرؾ : (عكاظ )جدة
عشوائيا بأسماء شخصيات يبحث مستخدمو اإلنترنت عف معمومات  "ييودي"البحث الخاص بيا بربط كممة 

ي أف االقتراحات التي تقدميا جوجؿ ف، باتريؾ كموغماف "أس أو أس راسيـز"محامي منظمة  اعتبرحوليـ. و 
. وفي "تعزز بطريقة فورية الشعور بأف الييود موجودوف أينما كاف في مواقع القيادة في فرنسا"محرؾ البحث 
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أس أو "الدولية مف أجؿ العدالة و "جاكوز"الدعوى القضائية، احتج اتحاد الطالب الييود في فرنسا ومنظمة 
، "ميزة اقتراحات جوجؿ"ف الشعوب عمى أف والحركة المناىضة لمعنصرية والداعية إلى المحبة بي "أس راسيـز

عندما يبحث المستخدـ عف اسـ شخصية معينة بارزة في عالـ  "ييودي"غالبا ما تقترح بشكؿ عشوائي كممة 
 السياسة أو اإلعالـ واألعماؿ.

 0/4/1101عكاظ، جدة، 

 
 مصالحة فمسطينية أم صراع مصالح؟  .51

 محمد صالح المسفر 
ني ألكثر مف سنة رغـ مغريات الكتابة في ىذا الشأف ألىمية المكاف والزماف لـ أقترب مف الشأف الفمسطي

والوقائع، لكني لـ أتوقؼ عف المتابعة لألحداث والوقائع. إف الشأف الفمسطيني ليس حكرا عمى حركة فتح 
عربية  وحماس يتناولونو وأتباعيـ وأنصارىـ بالشرح والتحميؿ وفي أحيانا التضميؿ. إف مسألة فمسطيف مسألة

شاممة مف حؽ أي عربي أف يتناوليا إما أف يكوف ناصحا أو موجيا ومرشدا أو ناقدا ألداء فصائؿ المقاومة 
الفمسطينية، إف المقاومة الحقة ىي التي تسعى إلى تحقيؽ مطالب الشعب الفمسطيني في العودة وتعويضيـ 

مصدريف إلى فمسطيف. يجب أف نعمـ عف استغالؿ أراضييـ ألكثر مف ستيف عاما مف قبؿ ييود أوروبا ال
عمـ اليقيف أف كؿ ما جرى ويجري في العالـ العربي مف عدـ استقرار مرده ما حدث ويحدث لفمسطيف وأىميا 

. لقد حدث في بعض أقطار الوطف العربي انقالبات عسكرية وشعارىا األوؿ تحرير 1948منذ عاـ 
صريف عمى عودة الشعب الفمسطيني إلى أرضو المقدسة فمسطيف، اغتيؿ الممؾ فيصؿ رحمو اهلل ألنو مف الم

فمسطيف، وحتى ثورات الربيع العربي التي حدثت في بعض أقطار الوطف العربي كانت مف أجؿ تصحيح 
األوضاع في داخؿ تمؾ األقطار بغية تحرير فمسطيف، وحتى شاه إيراف أزيح عف عرشو بثورة شعبية كاف 

ر أخرى، تحرير فمسطيف. ما يجري في القطر السوري الشقيؽ اليوـ في بيانيا األوؿ يتضمف إلى جانب أمو 
جوىره مف أجؿ فمسطيف إلى جانب ىموـ ومطالب الشعب السوري الشقيؽ، حكومة بشار األسد تقاتؿ شعب 
السوري بالسالح الذي أعد مف أجؿ تحرير فمسطيف ودعواىا أنيا تقاتؿ أعداء المقاومة والممانعة عمالء 

لجانب الثوري يقاتؿ النظاـ وجيشو وعصاباتو المسمحة، إلى جانب أمور أخرى، أيضًا مف أجؿ إسرائيؿ، وا
 تحرير فمسطيف والجوالف.

(2 ) 
وعودة بعض كوادر منظمة التحرير الفمسطينية إلى غزة أخذت  1993منذ توقيع اتفاؽ أوسمو الممعوف 

دور حركتي حماس والجياد اإلسالمي في  المقاومة الفمسطينية تتراجع إال بعد انتفاضة األقصى وتصاعد
أعماؿ المقاومة المسمحة، حركة فتح تراجع دورىا المسمح ونيجت طريؽ المفاوضات وأصبحت بعد تولي 
محمود عباس زماـ القيادة ميمتيا توزيع الصدقات عمى أتباعيا وعزؿ كوادرىا العسكرييف والسياسييف الذيف 

ماـ عدو ال يعرؼ إال القوة، وكذلؾ أصبحت كوادر الحركة التي تميؿ يدعوف إلى تفعيؿ المقاومة المسمحة أ
إلى قيادة عباس وتؤمف بنيجو التفاوضي حراسا لمكياف اإلسرائيمي ومنعت المقاومة مف أداء دورىا مف 
الضفة الغربية، بؿ إف األدىى واألمر أف قيادات فتح العباسية أصبحت تطارد كوادر حركتي الجياد وحماس 

 ة الغربية وتسيؿ اعتقاليـ مف قبؿ الكياف اإلسرائيمي.في الضف
(3 ) 
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وبعد أحداث غزة التي خرج منيا معظـ قيادات فتح المرتبطيف بالسيد محمد دحالف وألويتو  2005منذ عاـ 
السرية وتولي قيادة حماس إدارة قطاع غزة اختفت الجريمة وساد األمف واشتد ساعد المقاومة لكنيا مع 

تعرضت لحصار شديد ساعدت في فرضو عمى القطاع السمطة الفمسطينية بقيادة محمود األسؼ الشديد 
 عباس وما برح الحصار قائما حتى ىذه الساعة.

في تمؾ الحقبة تتابعت عممية ما يعرؼ بإجراء " المصالحة " بيف حماس وحركة فتح وتعددت أماكف إجراء 
مكة إلى صنعاء إلى دكار وكاف آخرىا مصالحة المصالحة بيف شركاء الوطف والمصير مف القاىرة إلى 

الدوحة في الشير المنصـر وكؿ تمؾ الجيود باءت بالفشؿ لسبب جوىري لست أدري ىؿ غاب ذلؾ السبب 
عف القيادات العربية التي عممت عمى إصالح ذات البيف  الرأي عندي أف السبب الجوىري يكمف في 

يؿ المقاومة بكؿ أنواعيا دوف إسقاط أي عامؿ مف عوامميا مشروع الفصيميف فمشروع حماس يرتكز عمى تفع
يتضامف معيا في ىذا الموقؼ " حركة الجياد اإلسالمي " وآخروف، بينما مشروع فتح ىو رفض المقاومة 
واالكتفاء بالمفاوضات السممية ولكؿ حجتو، إذا، المشروعاف ال يمكف أف يمتقيا ومف ىنا وعندما نتوقؼ عند 

وحتى ىذه الساعة نجد أنيا لـ تحقؽ لمفمسطينييف أي إنجاز بؿ توسعت  1993ت منذ عاـ نتائج المفاوضا
إسرائيؿ في بناء المستوطنات وتيويد مدينة القدس وعزؿ غزة عف الضفة الغربية وحصار قطاع غزة واغتياؿ 

ضعاؼ دور فصائؿ منظمة التحرير وتفكيؾ حركة فتح ذاتيا. قد يقوؿ  قائؿ وماذا ياسر عرفات رحمو اهلل وا 
أنجزت مقاومة حماس والجياد اإلسالمي  نقوؿ لـ تتأت الظروؼ الموضوعية لممقاومة إلرباؾ الجبية 
قالؽ الجبية الجنوبية والسبب يعود إلى الحصار عمى قطاع غزة المتنفس الوحيد  الداخمية في إسرائيؿ وا 

 لممقاومة بعد مالحقة المقاوميف في الضفة الغربية.
أف تدرؾ حركة فتح / السمطة أف جيودىا السممية فاشمة وغير مجدية، وأف تفضيؿ  آخر القوؿ: يجب

المصالح الذاتية الربحية عمى المصالح الوطنية جريمة ال تغتفر، كما يجب أف تدرؾ حماس بأف تقاسـ 
 السمطة عمى حساب الوطف أمر غير محبب لمشعب الفمسطيني.

 1/5/2012الشرق، الدوحة، 
 

 فمسطينية المترابطة..!!دولة نتنياىو ال .52
 نواف الزرو

فاف رئيس الوزراء اإلسرائيمي نتنياىو اعرب في -25-201204-حسب صحيفة "معاريؼ" العبرية 
تصريحات لو ىي األولى مف نوعيا عف تأييده لػ"إقامة دولة فمسطينية مترابطة"، ونقمت الصحيفة عف 

وا...!"، ىذا في الوقت الذي شارؾ فيو خمسة أعضاء تصور -نتنياىو زعمو "أنا ال أريد التحكـ بالفمسطينييف
بالكنيست اإلسرائيمي ينتموف لحزب "الميكود" الحاكـ ووزيرة الثقافة في الحكومة اإلسرائيمية ليمور ليفنات في 
مؤتمر عقده جناح المستوطنيف في "الميكود"، بيدؼ الدعوة إلى ضـ الضفة الغربية إلى إسرائيؿ. وذكرت 

لمؤتمر كاف يرمي أساسا إلى التظاىر ضد قرار المحكمة العميا بإخالء وىدـ مستوطنة "معاريؼ" أف ا
عالف استعدادىـ لمحضور  غفعات ىئولبناه، لكف عقب الحماس الكبير الذي أبداه وزراء ونواب في الميكود وا 

 تقرر تغيير شعار المؤتمر ليصبح فرض السيادة اإلسرائيمية عمى الضفة الغربية". 
 فمسطينية مترابطة يريدىا نتنياىو يا ترى.. ! ىؿ يصدؽ احد زعـ نتنياىو ىذا.. ! فاي دولة

عريقات اجتمع مف مولخو مستشار نتنياىو خمس مرات قبؿ الرسالة -ولماذا تواصؿ االجتماعات والرسائؿ
 اذف، واي امؿ او افؽ يترتب عمييا.. ! -االخيرة
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 درا لموقت... ثـ اليست كؿ االجتماعات والمؤتمرات والرسائؿ ى
واالىـ مف ذلؾ، ىؿ بقي فمسطيني او عربي يأمؿ بأي تقدـ سياسي تسووي مع نتنياىو او غيره مف قادة 

 الدولة الصييونية... 
 كيذا فميقرأ شيئا مف تراث نتنياىو....! -احد-فاف بقي شخص

( قائال: 11/10/2010فقد وثؽ الياكيـ ىعتسني وىو احد ابرز قادة اليميف االستيطاني في "يديعوت" )
"المواطف القمؽ الذي يسمى بنياميف نتنياىو حذر في كممة لو قائال: دولة اسرائيؿ ال يمكنيا اف توجد الى 
جانب دولة فمسطينية اذا لـ تضمف ىذه القيود: اف تكوف مجردة، اف تسيطر اسرائيؿ عمى معابر حدودىا 

عقد اتفاقات دولية حساسة،غير أنو ال امؿ في ومجاليا الجوي وتشرؼ عمى مصادر المياه، ويحظر عمييا 
فمحظور اف تقوـ مثؿ  –فقد أجمؿ نتنياىو  –أف تفي الدولة الفمسطينية بيذه القيود، والعالـ سيؤيدىا، وعميو 

 ىذه الدولة..!!
ومف تراث  نتنياىو في السياسة والفكر واالستراتيجيات، يشار عمى نحو حصري الى كتابو "مكاف تحت 

صفحة مف القطع المتوسط( وىو واحد مف المؤلفات الصييونية المبرمجة، أعد ليكوف  500نحو الشمس" )
، فضال عف أنو ورقة عمؿ ييتدي بيا، وىو يرسـ أبعاد الفكر 1996برنامجا انتخابيا لنتنياىو عاـ 

الصييوني، مجسدة في شخص كاف الكثيروف قد نظروا اليو عمى انو يشكؿ خالصة الفكر الصييوني، 
وتنبأوا نو سيكوف رئيس الوزراء القادـ، ليرسـ خطوط الدولة العبرية مف جديد موشحة بالغطرسة واالستكبار، 

 وأرض إسرائيؿ الكاممة".
 فماذا يقوؿ نتنياىو اذف في كتابو "مكاف تحت الشمس" !

 يقوؿ 418في مسألة الدولة الفمسطينية ينظر نتنياىو لحكـ  ذاتي فمسطيني وليس لدولة مستقمة، ففي ص
"ولكي تحافظ إسرائيؿ عمى مصالحيا ىذه يجب أف توضح بصورة ال تقبؿ التأويؿ أف الحكـ الذاتي في 

"اف إسرائيؿ  413الضفة الغربية يجب أف يكوف حكما ذاتيا فقط، وليس دولة عربية جديدة"، مضيفا في ص 
لحدودي، والسياسة الخارجية، ىي المسؤولة الوحيدة عف األمف الداخمي في كؿ المنطقة، وعف التفتيش ا

ومميزات أخرى تتعمؽ بالسيادة، في حيف يتـ نقؿ مجاالت أخرى إلى إدارة ذاتية فمسطينية بشكؿ يبقي عرب 
"إف الحكـ الذاتي  414الضفة وغزة خاضعيف لسمطتيـ اإلدارية، تحت الحكـ اإلسرائيمي"، موضحا في ص 

ح ألقمية قومية أو دينية بإدارة شؤونيا تحت سيادة شعب ال يعني دولة، إنو نوع مف نظاـ حكـ داخمي يسم
آخر"، مؤكدا  في الصفحة نفسيا عمى سيناريو التسوية كما يمي: "لذا يجب تحقيؽ تسويات تبقي بأيدي 
إسرائيؿ المسؤولية األمنية، وتحوؿ دوف قياـ سيادة عربية في الضفة الغربية، وفي نفس الوقت تمكف السكاف 

شؤوف حياتيـ اليومية بأنفسيـ، في إطار حكـ ذاتي"، ويكشؼ جانبا خطيرا ونوايا الضـ العرب مف إدارة 
:"يمكف تطبيؽ الحكـ الذاتي عمى السكاف العرب في مناطؽ التجمع السكاني 415لالراضي فيقوؿ في صفحة

رائمية" العربي، وعدـ تطبيقو عمى المناطؽ قميمة السكاف، بحيث تضـ ىذه المناطؽ ضمف"مناطؽ األمف اإلس
 التي اتفؽ بشأنيا مبدئيا في كامب ديفيد، والتي اعترفت بيا اتفاقيات أوسمو أيضا". 

عف اوصاؼ دولة ليبرماف  23/1/2011ومف دولة نتنياىو الى دولة ليبرماف، فتحدثت صحيفة "ىارتس" 
طينية، مما يجعؿ الفمسطينية قائمة: "تشمؿ خطة ليبرماف تفاصيؿ لربط المناطؽ الواقعة تحت السيطرة الفمس

، وىي 2003المناطؽ الفمسطينية مترابطة، وخطتو مستنبطة مف خارطة الطريؽ األمريكية التي ظيرت عاـ 
مما  A ,Bال تشمؿ إخالء مستوطنات، أو تحويؿ أراض  ميمة لمسمطة الفمسطينية، وستشمؿ الخطة مناطؽ 
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% 45ؽ أخرى ليا ستصؿ النسبة إلى % مف الضفة الغربية، وعند ضـ مناط42يعطي الدولة الفمسطينية 
 % مف الضفة الغربية".50أو 

واف كاف  نتنياىو وليبرماف يتحدثاف عف دولة فمسطينية منزوعة السالح وبدوف اي سيطرة عمى االرض او 
االجواء او...الخ"، فاف شاروف كاف قد سبقيما في  رسـ اوصاؼ الدولة الفمسطينية كما يمي:انيا الدولة 

% مف مساحة 42مة األمد"، وىي في الوقت "دولة مؤقتة في القطاع"، و"دولة عمى مساحة المؤقتة طوي
الضفة الغربية" ولكنيا حسب ميروف بنفنيسي"ستكوف دولة مقطوعة الرأس والرجميف وبال ارض"،  وىي أيضا 

عرب حسب افي شاليـ استاذ العالقات الدولية في جامعة اكسفورد ومؤلؼ كتاب "الجدار الحديدي: ال
واسرائيؿ" عبارة عف "كياف فمسطيني عاجز ومنزوع السالح يقاـ عمى اقؿ مف نصؼ الضفة الغربية مع 
سيطرة اسرائيمية عمى الحدود والمجاؿ الجوي والموارد المائية الفمسطينية، وىذه وصفة لػ"غيتو" فمسطيني 

 وليس لدولة حرة".
 تصوروا.... !

لتي يجمعوف عمييا في المؤسسة السياسية االمنية االسرائيمية، ىذه ىي الدولة الفمسطينية المترابطة ا
 ويواصموف التحدث عف المفاوضات والتسوية.. !

 1/5/2012الدستور،عمان، 
 

 ىل نتبع اليباش أو رائد صالح وعكرمة صبري؟! .53
  ياسر الزعاترة 

إف “ف قاؿ الرجؿ في تصريحات متفرقة لمرئيس الفمسطيني بخصوص زيارة القدس مف قبؿ العرب والمسممي
، مؤكدا في تصريح آخر ”تحريـ زيارة القدس أمر لـ َيِرْد في القرآف الكريـ، أو في األحاديث النبوية الشريفة

ال يجوز تحريـ زيارة القدس؛ ألنو ال تحريـ دوف نص؛ وال يوجد نص في القرآف أو السنة لتحريـ تمؾ “أنو 
 ”.الحالة

يية التي صاغيا وزير أوقاؼ السمطة محمود اليباش حوؿ الموضوع، ال يختمؼ ىذا القوؿ عف الرؤية الفق
والتي ركزت الرد عمى العالمة الشيخ يوسؼ القرضاوي، فيما بشرنا الوزير بأف طائفة مف رموز ووفود 

 العرب والمسمميف سيأتوف إلى القدس مف أجؿ حمايتيا مف التيويد خالؿ األياـ واألسابيع المقبمة!!
ؼ مف جديد عند ىذه القضية التي كثر الحديث عنيا ىذه األياـ رغـ كتابتنا عنيا غير ىنا سنضطر لمتوق

مرة، السيما بعد الزيارة الجدلية لمفتي مصر الشيخ عمي جمعة، وما ترتب عمييا مف جدؿ، بخاصة في 
 مصر.

، ”عالمة اليباشال“ما نحب التأكيد عميو في ىذه السطور ىو أف المسألة ليست فتوى تقميدية حتى يرد عمييا 
فضال عف رئيسو الذي يقيس خطواتو بميزاف الكتاب والسنة!! أما التركيز عمى كالـ الشيخ القرضاوي في 
كالـ الرجميف وعموـ ردود األبواؽ العاممة في ذات اإلطار فال يعدو أف يكوف استيدافا لمشيخ بسبب مواقفو، 

واقفيا، إلى غير ذلؾ مف وسائؿ الردح التقميدية التي السيما حيف تعمد تمؾ األبواؽ إلى ربطو بدولة قطر وم
 دأب عمييا ىذا التيار ضد مف يخالفونو مف العمماء والسياسييف.

المسألة كما قمنا ليست فتوى تقميدية، وحتى لو قاؿ الشيخ وسواه بتحريـ الزيارة، فقد فعموا ذلؾ استنادا إلى 
جوىره بتقدير موقؼ سياسي يقرره أىؿ العمـ والخبرة، نظرية المصالح والمفاسد، أي أف األمر يتعمؽ في 

وحيف يقوؿ ىؤالء إف مفاسد الزيارة أكثر مف مصالحيا يكوف مف الطبيعي أف يقوؿ العمماء بالحرمة الشرعية 
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، ”فييما إثـ كبير ومنافع لمناس“ألف تقدير األمر منوط بمصالح المسمميف )في اآلية أف الخمر والميسر 
 ”(.إثميما أكبر مف نفعيما“ ولكف المشكمة أف

والسؤاؿ الذي يطرح نفسو وال يجيب عنو أولئؾ ىو: ىؿ كاف العرب والمسمموف متفقيف عمى جواز زيارة 
العرب والمسمميف لمقدس بتأشيرة مف سمطات االحتالؿ، ثـ جاء الشيخ القرضاوي ليخالؼ رأييـ، أو أف ذلؾ 

كريف والعمماء )منيـ سائر شيوخ األزىر( والسياسييف منذ الموقؼ ىو ما استقر عميو الرأي في أوساط المف
ىباش( بموقفيما الجديد، ولتنتصر ليما حركة فتح التي ورثيا  -عقود قبؿ أف يخرج عمينا ثنائي )عباس

 األوؿ بالطريقة المعروفة، ومعيا السمطة والمنظمة بعد اغتياؿ ياسر عرفات رحمو اهلل !
ظمات الفمسطينية والعربية المعنية بالصراع مع العدو )كاف موقؼ البابا ىو إذف موقؼ سائر األحزاب والمن

شنودة أيضا(، وبالتالي فإف مف بادر إلى تغيير الموقؼ ىـ الطرؼ األوؿ وليس القرضاوي وسائر قوى 
 وفعاليات األمة.

مف مفاسدىا، بعيدا عمى ىؤالء تبعا لذلؾ أف يثبتوا لألمة أف مصالح السياحة العربية واإلسالمية لمقدس أكثر 
عف تفنيد النصوص الدينية التي لـ يستند إلييا أحد، ألف القضية في األصؿ سياسية محدثة، وال صمة ليا 
عادة احتالليا، وقبؿ أف تظير الدولة الحديثة بصيغتيا الحالية  بما كاف في قديـ الزماف قبؿ فتح القدس وا 

انب طبيعة االحتالؿ اإلسرائيمي الفريدة ومطامعو في وما تنطوي عمييا مف تأشيرات وجوازات سفر، إلى ج
المدينة ومقدساتيا، مع أف االستدالؿ بزيارة النبي عميو الصالة والسالـ لمكعبة ساقط أيضا، ألف مكة لـ تكف 

ف كانوا مشركيف.  محتمة، ومف كانوا فييا ىـ أىميا، وا 
قد أطاح بيا، بؿ ألف ” غوغؿ“ألف زمف  ثـ إف نظرية أىؿ مكة أدرى بشعابيا تبدو ساقطة ىنا، ليس فقط

رفض الزيارة ىو رأي أىؿ مكة أيضا، ويكفي أف يخرج أمثاؿ الشيخ رائد صالح والشيخ عكرمة صبري، 
وىما مف أىـ رموز الدفاع عف القدس والمقدسات أكثر مف اليباش، يكفي أف يقوؿ الرجالف وأمثاليما إف 

ف مفاسدىا أكبر حتى نؤمِّف عمى رأييما، فضال عف سائر الفصائؿ المعتبرة عدا  الزيارة نوع مف التطبيع وا 
 حركة فتح.

ال داعي لطرح السؤاؿ الذي نطرحو دائما وييرب منو أنصار التطبيع ممثال في سبب تسييؿ االحتالؿ 
لزيارات العرب والمسمميف مقابؿ منع أمثاؿ الشيخ رائد والشيخ عكرمة وفمسطينيي الضفة الغربية مف 

 دخوليا!!
لكف وما دمنا في سياؽ الفتاوى والنصوص، واستناد الرئيس الفمسطيني إلى القرآف والسنة، فنود منو ومف 

في المئة مف فمسطيف لمصياينة،  78وزير أوقافو أف يفتونا في جممة مف األمور، أوليا جواز التنازؿ عف 
القدس ذاتيا ومحيط المسجد  وما النص الذي استندوا إليو في ذلؾ، وكذلؾ التنازالت التي قدموىا في

األقصى كما أثبتتيا وثائؽ التفاوض. ونسأؿ أيضا عف جواز التعاوف مع قوات االحتالؿ في مطاردة 
 المجاىديف، فيما يسمى لغايات التدليس تنسيقا أمنيا !

قيا األمني لقد نسي المطبموف تأييدا لمزيارة أف سياقيا السياسي يتعمؽ بوجود السمطة التابعة لالحتالؿ وتنسي
معو، وحصوؿ قادتيا عمى بطاقات الفي آي بي منو، ولو كانوا حريصيف عمى القدس لكانوا مع االنتفاضة 

 التي تحمييا وتحررىا وليس مع المفاوضات وألعاب التطبيع التي تكرس وضعيا تحت رحمة االحتالؿ.
بائسة مف ىذا النوع، فيما  بقي القوؿ إف مف المعيب أف يتنطح فمسطينيوف لمدفاع عف خطوات تطبيعية

العرب والمسمموف يصروف عمى رفضيا، ومف تابع الحممة عمى مفتي مصر مف قبؿ المصرييف بشتى 
 تياراتيـ يدرؾ ىذا البعد الذي يثير الخجؿ لدى كؿ فمسطيني شريؼ.
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 إرادة ال تيزم .54
 رشيد حسن 

، أف ارادتيـ ال تقير، وأنيا أقوى مف  يثبت االسرى الفمسطينيوف والعرب في سجوف العدو الصييوني كؿ يـو
ارادة العدو .... ويثبتوف وىـ مقيدوف باالصفاد واالغالؿ، أنيـ أقوى مف السجانيف .. يرفضوف االمتثاؿ 
الوامرىـ.. ويصروف عمى انتزاع حقوقيـ االنسانية التي كفمتيا القوانيف الدولية، ومقاومة العدو بامعائيـ 

 اوية، مسجميف في التاريخ أف الجوع قادر أف ينتصر عمى الجالد.الخ
ومف ىنا أصبح األسرى مدرسة في الوطنية .. وفي الصمود والمقاومة، يستمد الشعب منيـ عزيمتو واصراره 

 عمى التجذر في ارض الوطف، والتصدي لممحتميف ، وعدـ المساومة عمى الحقوؽ والمبادئ.
عف الطعاـ ، والذي يدخؿ اليوـ اسبوعو الثاني، لـ يكف االوؿ ، ولف يكوف  اضراب االسرى الفمسطينييف

 االخير..ويؤشر عمى جممة مف الحقائؽ والمعطيات أىميا:
اف االسرى مصمموف عمى الحياة الكريمة.. و متمسكوف بيا، ومف ىنا يأتي اصرارىـ عمى مقاومة المحتؿ، 

ارساتو النازية الفاشية ، ليراه العالـ عمى حقيقتو النازية ، وكشؼ الغطاء عف وجيو القبيح الالإنساني ، ومم
 والتي حاوؿ التغطية عمييا طويال، مف خالؿ حمفائو الغربييف .. الذيف امدوه بالحياة ، وبوسائؿ البقاء.

يـ الحقيقة الثانية : اف ىذا االضراب يؤكد أف ىؤالء االسرى المناضميف مفعموف باالمؿ .. وبارادة الحياة، وان
موقنوف تماما باف ليؿ االحتالؿ ال بد أف ينجمي ، ولو طاؿ ، وأف صباح الحرية حتما قادـ ال محالة ، وىذه 

 الحقيقة المغروسة في وجدانيـ ، ىي السبب الرئيس في صمودىـ وىي سر قوتيـ.
ي ، يكشؼ ومف ناحية أخرى، فاف ردود فعؿ السمطة والتنظيمات والدوؿ الشقيقة، عمى ىذا االضراب النوع

الخمؿ الكبير الذي تعاني منو القضية الفمسطينية.. اف عمى المستوى الفمسطيني ، او عمى المستوى العربي، 
حيث لـ ترؽ ىذه الردود الى مستوى تضحيات ىؤالء المناضميف ، واصرارىـ عمى الشيادة لفضح ممارسات 

تفاضة الثالثة ، واحراؽ االرض مف العدو.. في حيف أف ما يحدث في سجوف العدو، يستوجب اشعاؿ االن
 تحت اقداـ العدو.. فمقد بمغ السيؿ الزبى.

اما ردود الفعؿ العربية الرسمية والشعبية ،فيي مع االسؼ، غير موجودة وغائبة، بعد ما تـ تغييب القضية 
لثورات الفمسطينية، عف اجندة ىذه الدوؿ، وأصبح ىميا الوحيد ىو القضاء عمى الربيع العربي، واجياض ا

 العربية ، حتى ال تصميا نيراف ىذه الثورات.
اف معركة االسرى الفمسطينييف تفرض عمى جماىير الثورات العربية ..مف المغرب وحتى مسقط، أف تخرج 
الى المياديف العامة والشوارع الرئيسة، معمنة تضامنيا مع ىؤالء االبطاؿ ، الذيف يخوضوف نيابة عف االمة 

 ؾ ، بامعائيـ الخاوية .. بجوعيـ ، وصبرىـ االسطوري..كميا، اشرؼ المعار 
باختصار.....ندعو ثوار مصر وتونس واليمف... وكؿ الثوار العرب، أف يخصصوا يوـ الجمعة القادـ، 
لنصرة ودعـ االسرى الفمسطينييف ، وىـ يخوضوف معركة البقاء مع العدو الصييوني... وذلؾ بالدعوة الى 

االتفاقات مع العدو ، وتحريـ التطبيع ، واحياء المقاطعة االقتصادية...... فدعـ اسقاط كافة المعاىدات و 
االسرى الفمسطينييف في سجوف واقبية وزنازيف العدو ، ىو واجب وطني وقومي وديني وانساني.... فال ربيع 

 عربيا بدوف تحرير فمسطيف والقدس واالقصى . 
 1/5/2012الدستور،عمان، 
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 ىنا؟ من ىو غير العقالني .55

 عكيفا الدار
المذيف « المخمصيف»السابؽ يوفاؿ ديسكيف عف « الشاباؾ»ينبغي اف نفترض انو حينما تحدث رئيس 

يقوداننا فإنو قصد الى أف رئيس الوزراء بنياميف نتنياىو ووزير الدفاع اييود باراؾ تبعثيما بواعث غير 
ع تشبيو اسرائيؿ بدارة في غابة، عرض عقالنية. في استقباؿ بمناسبة يوـ االستقالؿ عرض باراؾ مبد

محنكيف »وأوضح انو ال يكفي اف يكونوا «. بالمعنى الغربي لمكممة»شروط قبوؿ لنادي القادة العقالنييف 
ويزنوف االمور ويطمحوف الى البقاء في الحكـ ويسعوف الى مبتغاىـ بدىاء ال حد لو وبتقدير متواصؿ 

يبحثوف عف حؿ »اف يبرىنوا مف جممة ما يجب البرىاف عميو أنيـ ؛ بؿ عمييـ «لخطوات األعداء ونواياىـ
وقصد باراؾ بالطبع آيات اهلل قادة ايراف. وتعمموف انو ال يخطر بالباؿ «. بطرؽ سممية لممشكالت المطروحة

عندنا اف ُيجند زعيـ الحنكة والدىاء ليفض حزبا وليبقى في السمطة. وتعمموف انو تتولى االمور عندنا 
 تقمب كؿ حجر بحثا عف حموؿ بطرؽ سممية.حكومة 

عقالنييف بالمعنى »ىناؾ عدد مف االسئمة قد تسيؿ عمى باراؾ اف يفحص ىؿ يستحؽ ىو ونتنياىو صفة 
 «:الغربي لمكممة

أكانت قيادة عقالنية تنكر خطر اف التأليؼ بيف تعميؽ االحتالؿ وجمود التفاوض مع الفمسطينييف وعطؼ 
ظ عمى إخوتو في المناطؽ، وتبدؿ السمطة في مصر وتشديد الضغط عمى ايراف، الشارع العربي المستيق

سينيي االحتكار االسرائيمي )بحسب ما تقوؿ مصادر اجنبية بالطبع( لمقنبمة الذرية في المنطقة  وىؿ مف 
ليا العقالني تجاىؿ امكانية اف تبدؿ السمطة في الواليات المتحدة وارتفاع أسعار النفط سيولداف ضغطا دو 

عمى اسرائيؿ لمتوقيع عمى ميثاؽ منع نشر السالح الذري وتجريد الشرؽ االوسط بعد ذلؾ مف سالح االبادة 
 الجماعية 

وىي مبادرة تعرض عمى  –أوكانت قيادة عقالنية تبعد مبادرة سالـ حظيت بتأييد جميع الدوؿ المسممة 
مو مع تبادؿ اراض وتطبيع وترتيبات امنية  اف عدـ الدولة الصغيرة اعترافا بيا في حدود ثابتة يقبميا العالـ ك

وجود شريؾ سوري يمنح اسرائيؿ اآلف فرصة التوصؿ الى اتفاؽ مستقؿ مع الفمسطينييف مف غير اف تحتاج 
الى انسحاب مف الجوالف. أوكانت قيادة عقالنية لمدولة التي غاية وجودىا ىي الحفاظ عمى ىويتيا الييودية 

واردىا الى تفريؽ السكاف الييود بصورة ُتعجؿ بالفكرة ما بعد الصييونية أو بالفكرة والديمقراطية تصرؼ م
 المعادية لمصييونية التي ىي جعميا دولة ثنائية القومية أو نظاـ فصؿ عنصري مقصى 

ما ىو مبمغ عقالنية عدـ المباالة برئيس كنيست يعمف أنو يفضؿ ارض اسرائيؿ كاممة ثنائية القومية عمى 
، واف يطرد في مقابؿ ذلؾ مف البالد ضيوؼ مف الخارج جاءوا لتأييد تسوية 1967ييودية في حدود دولة 

 مشابية 
وتياجـ في غضب شديد اولئؾ الذيف يقترحوف « تيويد القدس»أكانت قيادة عقالنية تتحدث صبح مساء عف 

سكانيا الذيف يبمغ عددىـ  اعادة األحياء العربية التي ضمت الى العاصمة عمى أثر حرب االياـ الستة مع
 نحوا مف ثمث سكاف المدينة، الى الضفة الغربية 

ىؿ يعرؼ أحد ما شخصا عقالنيا كاف يتجرأ عمى السيطرة عمى ارض الجار ويظف أنو يجد قاضيا يتناوؿ 
 بجدية زعـ انو ستكوف البعاده عف الِممؾ تأثيرات اجتماعية بعيدة المدى 
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التي كانت الغاية منيا اف « السمطة الفمسطينية»ى اف يظؿ المخموؽ المسمى أكانت تقامر قيادة عقالنية عم
تكوف تسوية مرحمية، اف تظؿ الى األبد مقاوال ثانويا لالحتالؿ  وما ىو العقالني في افتراض اف دافع 
 الضرائب اليوناني الذي ال ينيي االسبوع سيدفع رواتب المعمميف والشرطييف الفمسطينييف بدؿ رب الماؿ

 مميار شيقؿ كؿ سنة(  12االسرائيمي )والكمفة بحسب تقدير حذر ىي 
اف الفشؿ المأساوي في ىذا االمتحاف ليس مف نصيب نتنياىو وباراؾ وحدىما، وىو فشؿ أكثر المجتمع 

شيمي يحيموفيتش لمصمة بيف « الزعيمة االجتماعية»االسرائيمي ايضا. فما الصمة بيف العقالنية وبيف إنكار 
 والرفاه  السالـ

اف عشرات آالؼ االسرائيمييف الذيف خرجوا لمتظاىر تأييدا لتحسيف حياتيـ ورفضوا اف يقولوا كممة واحدة عف 
الحياة نفسيا، ىـ رجاؿ ونساء غير عقالنييف. وال يوجد قدر كبير مف العقالنية في سموؾ قادة جياز االمف 

ى الحقيقة المرة عارية بعد اف يخمعوا مالبسيـ الذيف يخدموف في صمت قادة غير عقالنييف ويطمعوننا عم
 العسكرية فقط.

 ىأرتس
1/5/2012الحياة الجديدة، رام اهلل،   

 
 
 
 
 
 
 
 

 كاريكاتير: .56
 

 
 0/4/1101الحياة الجديدة، رام اهلل، 

 



 
 
 

 

 

           30ص                                    1377العدد:                0/4/1101 الثالثاء التاريخ:

 


