
 

 

   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

  
  

  
  

  
 

 
 
 
 
 
 

 والغرب بدآ تغيير معادالتيما بالتعامل مع القضية الفمسطينية "سرائيل"إىنية: 
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 بعد استشياد األسير عرفات جراداتآالف أسير يضربون عن الطعام  "يديعوت": ثالثة
 : حماس نجحت في المزاوجة بين الحكم والمقاومة"الحرب عمى غزةفي مؤتمر " الزىار

 الحرب عمى غزة..التداعيات وآفاق المستقبل""مؤتمر غزة: مركز الزيتونة يشارك في تنظيم 

 عرفات جرادات سيراألاستشياد 
بعد  في سجن مجدو تحت التعذيب

  ستة أيام من اعتقالو
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*** 
 

 في سجن مجدو بعد ستة أيام من اعتقالو في سجن مجدوتحت التعذيب  عرفات جرادات سيراألاستشياد  2
األسير عرفات شاىيف شعواف ، أف حساـ عزالديف، عف مراسميا 24/2/2013، أليام، رام اهللا ذكرت

عامًا( مف بمدة سعير في محافظة الخميؿ استشيد، في سجف مجدو، والذي كانت قوات  30جرادات )
حيث االحتالؿ اعتقمتو في الثامف عشر مف ىذا الشير مف منزلو، بتيمة االنتماء لكتائب شيداء األقصى، 

 خضع لمتحقيؽ في مركز توقيؼ الجممة، وبعد ذلؾ تـ نقمو إلى سجف مجدو.
وكانت مصادر إسرائيمية، أعمنت مساء امس عف استشياد أسير فمسطيني في سجف مجدو القريب مف 

 الخضيرة في الشماؿ.
حياة  وذكرت مصادر في مصمحة السجوف اإلسرائيمية أف طواقـ اإلسعاؼ ىرعت إلى السجف وحاولت إنقاذ

وأوضحت إدارة سجوف االحتالؿ أف األسير  األسير، إال أنو توفي، فيما يبدو إثر إصابتو بنوبة قمبية.
 المتوفى ليس مف بيف األسرى المضربيف عف الطعاـ.

ومف المقرر أف يطمع اليـو )األحد( مدير الطب الشرعي الدكتور صابر العالوؿ وعدد مف أسرة الشييد 
وستجرى عممية التشريح في معيد أبو كبير اإلسرائيمي، حيث نقؿ  يح جثمانو.جرادات عمى عممية تشر 

 جثماف الشييد ليمة امس، إلى ىناؾ، حسب ما اكد مصدر طبي لػ "األياـ".
واتيـ وزير شؤوف األسرى عيسى قراقع سمطات االحتالؿ بالمسؤولية الكاممة عف قتؿ الشييد جرادات خالؿ 

"األياـ" أف الشييد جرادات كاف خضع لمتحقيؽ في مركز الجممة االحتاللي التحقيؽ، حيث أوضح قراقع لػ 
وقاؿ قراقع "جرادات تـ قتمو خالؿ  طواؿ ثالثة أياـ، قبؿ أف يتـ تحويمو لى قسـ التحقيؽ في سجف مجدو.

 التحقيؽ".
ميؿ، اإلضراب وفي السياؽ ذاتو، أعمنت الفعاليات الوطنية والقوى السياسية ومجالس الطمبة في محافظة الخ

الشامؿ، وتعميؽ الدواـ اليوـ األحد، باستثناء المدارس وفعاليات التضامف مع األسرى، وذلؾ تنديدًا واستنكارًا 
 لسياسة سمطات االحتالؿ، بحؽ الحركة األسيرة، والتي أدت إلى استشياد األسير جرادات.

، ولـ يكف يعاني مف أمراض، حسب ما وأكدت عائمة الشييد جرادات اف الشييد كاف يتمتع بصحة جيدة جدا
 اعمف عمو رسمي جرادات الذي كاف الشييد يعمؿ لديو في محطة لموقود.

بدوره قاؿ وكيؿ وزارة األسرى والمحرريف زياد ابو عيف لػ "معا" اف األسير جرادات اعتقؿ قبؿ اياـ معدودة، 
 واخضع لتحقيؽ قاس في زنازيف الجممة، وكاف بصحة جيدة .

و عيف السماح لطبيب فمسطيني مف وزارة األسرى بزيارة جثة الشييد االسير، والمشاركة في عممية وطالب اب
 التشريح .

مف جيتو، قاؿ المحامي كميؿ صباغ انو مثؿ األسير الشييد جرادات في جمسة تمديد اعتقالو الخميس 
اكف أخرى في جسمو نتيجة الماضي، في معتقؿ الجممة وأف األسير الشييد اشتكى مف أوجاع في الظير وأم
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التحقيؽ المتواصؿ معو، الذي كاف يستمر لساعات طويمة، وعمى ما يبدو لـ يحصؿ عمى التشخيص الالـز 
 الكتشاؼ مسببات ىذه األوجاع وبالتالي الحصوؿ عمى العالج.

تالؿ مف جانبو، قاؿ عضو المكتب السياسي لمجبية الديمقراطية النائب قيس عبد الكريـ إف سمطات االح
ومصمحة سجونيا يتحمالف مسؤولية استشياد األسير جرادات، داعيا المؤسسات الدولية لتشكيؿ لجنة تحقيؽ 

 في ممارسات االحتالؿ بحؽ األسرى وسياسة اإلىماـ الطبي التي تتبعيا.
مف جيتو، قاؿ جياز )الشيف بيت( اإلسرائيمي في بياف إف جرادات اعتقؿ لضموعو "في ىجوـ بالرشؽ 

وأضاؼ البياف إف جرادات "أصيب  تسبب خاللو بإصابة إسرائيمي". 2012تشريف الثاني 18جارة في بالح
 بوعكة صحية" السبت.
شباط( وبعد الغداء، وفيما كاف يستريح في سجف مجدو )شماؿ اسرائيؿ(، تعرض  23واورد "خالؿ اليوـ )

الطاقـ الطبي )...( لـ ينجحا في إنقاذ عرفات جرادات لوعكة صحية. اإلسعافات األولية )التي اجريت لو( و 
 حياتو"، الفتًا إلى أف الشرطة االسرائيمية فتحت تحقيقا في ظروؼ وفاتو.

وتابع الشيف بيت: اف الضحية كاف يعاني آالما في ظيره وسبؽ اف أصيب في قدمو اليسرى برصاص 
 مطاطي وبقنبمة غاز مسيؿ لمدموع في معدتو.

ـ فحصو مرارا، وخصوصا الخميس الفائت مف جانب طبيب لـ يالحظ اي وقاؿ أيضا "خالؿ التحقيؽ، ت
 مشكمة طبية. مف ىنا استمر التحقيؽ" معو.

ومساء امس، انطمقت مسيرة عفوية، في بمدة سعير بعد اإلعالف عف نبأ استشياد ابف بمدتيـ األسير 
 جرادات.

لدولي بالوقوؼ عمى جرائـ االحتالؿ، وطالب المشاركوف في المسيرة التي جابت شوارع البمدة، المجتمع ا
رساؿ لجاف تحقيؽ لمتابعة ظروؼ اعتقاؿ األسرى، خاصة المضربيف عف الطعاـ، ودعوا إلى ىبة شعبية  وا 

 نصرة لمحركة األسيرة.
وقاؿ عضو المجنة المركزية لحركة فتح عباس زكي إف ىناؾ نية مبيتو لعممية تصفية الشييد عرفات لحظة 

نو تعرض لعممية تحقيؽ مباشرة وقاسية في سجف الجممة المعروؼ بقساوة التحقيؽ فيو، اعتقالو مف بيتو،  وا 
 واستخداـ العنؼ بحؽ األسرى.

مواجيات اندلعت بيف شباف فمسطينييف وقوات ، أف يو بي أي، عف 24/2/2013، الحياة، لندنوأضافت 
غربية مسيرة شعبية ضمف فعاليات الجيش اإلسرائيمي في الخميؿ، فيما شيدت مدينة راـ اهلل بالضفة ال

 احتجاجية بعد اإلعالف عف وفاة أسير فمسطيني يدعى عرفات جرادات في سجف مجدو اإلسرائيمي.
وشارؾ المئات في مسيرات عفوية في بمدة سعير شماؿ شرؽ الخميؿ فور ورود أنباء وفاة جرادات، فيما 

 مية.شيدت منطقة الزاوية مواجيات عنيفة مع الفوات اإلسرائي
ىذا ودعت لجنة األسرى لمقوى الوطنية واإلسالمية في غزة، فصائؿ المقاومة الى أف "تقوؿ كممتيا ويسمع 
صوتيا ويصؿ صداىا لكافة أنحاء العالـ، بعد جريمة استشياد األسير عرفات جرادات"، وذلؾ مف خالؿ 

جرادات في ساحة الجندي  مسيرة ستنظـ غدًا تضامنًا مع األسرى إضافة إلى إقامة بيت عزاء لألسير
 المجيوؿ بغزة مف الثالثة حتى السادسة مساًء.

إلى ذلؾ، طالب نادي األسير الفمسطيني بتحقيؽ دولي في وفاة جرادات "لموقوؼ عمى ظروؼ االستشياد"، 
إلى جانب المطالبة بوجود طبيب فمسطيني عند تشريح الجثماف "الننا نرفض ادعاء ادارة السجف بانو توفي 

 ب نوبة قمبية". بسب
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 الحرب عمى غزة..التداعيات وآفاق المستقبل""مؤتمر ركز الزيتونة يشارك في تنظيم غزة: م 2

ضرورة استخالص العبر مف  وامسؤولوف وخبراء أكد أف ،23/2/2013، المركز الفمسطيني لإلعالمذكر 
ا عمى فرض شروطيا عمى الحرب الصييونية الغاشمة األخيرة عمى غزة، مشيديف بأداء المقاومة وقدرتي
 العدو، الفتيف إلى تأثير الربيع العربي عمى موازيف القوى والردع في المنطقة.

جاء ذلؾ خالؿ فعاليات اليوـ األوؿ مف المؤتمر الذي تنظمو مؤسسات المركز الفمسطيني لحقوؽ اإلنساف 
مدراسات االستراتيجية، في غزة، ومركز الزيتونة لمدراسات واالستشارات، وتيدا لألبحاث، ومركز باؿ ثينؾ ل

وبحضور عدد مف الخبراء والباحثيف والسياسييف الدولييف باإلضافة إلى بعض الديبموماسييف وممثمي 
 المجتمع المدني المحمي.

بدأت فعاليات اليوـ األوؿ مف المؤتمر والتي تتضمف ثالث جمسات متتالية، بجمسة افتتاحية تحدث خالليا 
يرية لممؤتمر، وأكدوا عمى أىمية ىذا المؤتمر الذي تداعت لعقده أربع مؤسسات أعضاء المجنة التحض

فمسطينية لمناقشة عدد مف المحاور الرئيسة وىي: الحرب مف المنظور الفمسطيني واإلقميمي، الحرب مف 
المنظور الغربي، الحرب مف المنظور القانوني والدولي، الحرب مف منظور عسكري وأمني، الحرب في 

 الـ العربي والدولي، والحرب مف المنظوريف االجتماعي واالقتصادي.اإلع
جدير بالذكر أف أعماؿ المؤتمر ستتواصؿ يوـ غد؛ حيث سيتـ عقد ثالث جمسات تناقش الحرب مف و 

منظور عسكري وأمني، الحرب في اإلعالـ العربي والدولي، والحرب مف المنظور االقتصادي واالجتماعي. 
 لمؤتمر بالحفؿ الختامي والتوصيات.وستختتـ فعاليات ا

: جماؿ غيث -نبيؿ سنونو  -أسماء صرصور  عف مراسمييا، 23/2/2013، فمسطين أون الين وأضافت
، أعماؿ المؤتمر الدولي "الحرب عمى غزة.. التداعيات وآفاؽ أف  في قطاع غزة بدأت، صباح اليـو

خبراء عسكرييف وأمنييف، وأكاديمييف وسياسييف  المستقبؿ"، لمناقشة الحرب عمى غزة وتداعياتيا، بمشاركة
عالمييف.  ومفكريف وا 

وييدؼ المؤتمر إلى تسميط الضوء عمى تداعيات ونتائج الحرب األخيرة عمى القطاع، في سياؽ صراع 
الشعب الفمسطيني مع االحتالؿ العسكري اإلسرائيمي، والخروج باستنتاجات وتوصيات حوؿ مستقبؿ غزة، 

 بفمسطيف والعالـ الخارجي ككؿ. مف حيث عالقتيا
 الجمسة األولى

وفي افتتاحية الجمسة األولى لممؤتمر، دعا مدير معيد الفكر السياسي اإلسالمي بمندف، عزاـ التميمي، إلى 
أف يكوف ىذا المؤتمر نواة لمؤتمر سنوي دائـ يتـ االجتماع فيو لمناقشة قضايا فمسطيف عمى غرار مؤتمر 

 ي تقيمو الحركة الصييونية لمنقاش في أفكار سياسية واقتصادية وغيرىا."ىرتزؿ" السنوي والذ
بدوره، بيف مدير مركز دراسات الشرؽ األوسط، جواد الحمد، أف المقاومة جعمت غزة تحتؿ موقًعا استراتيجًيا 

 التحرير المستقبمية، متحدثًا عف الدور االقميمي إستراتيجيةكمدخؿ جدي لبناء الوضع الفمسطيني في 
السياسي في تحقيؽ شروط المقاومة عمى أساس أف تقمبات السياسة ىي سبب مباشر في التأثير عمى أداء 

 المقاومة بالفشؿ والنجاح.
وختـ مدير مركز دراسات الشرؽ األوسط كممتو، بالتطرؽ إلى ما سببو الربيع العربي مف تغيرات جذرية 

بية لتغدو قضية التحرير أكثر حيوية، وىو ما لمستو بانتقاؿ المقاومة مف األنظمة إلى حضف الشعوب العر 
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عمى قطاع غزة لمواجيتيا بيئة جديدة دفعيا لطمب التيدئة في  2012)إسرائيؿ( عمى أرض الواقع في حرب 
 اليـو الثاني لبداية الحرب.

 قاعدة ارتكاز
صييوني استيدؼ مف ناحيتو، أشار مدير مركز باحث في بيروت د. وليد محمد عمي، إلى أف المشروع ال

فمسطيف كقاعدة ارتكاز لمواجية األمة العربية واإلسالمية بيدؼ إبقائيا متخمفة ومتفككة وأرًضا لمنيب، وىو 
وشدد عمى أنو في حالة تأخر إعادة بناء مشروع  ما قاـ بتطبيقو بعض أبناء األمة بقصد أو دوف قصد.

إنساني سيطوؿ الصراع مع الطرؼ اآلخر  التحرر الفمسطيني كجزء مف مشروع عربي إسالمي وفيو بعد
 ويتحوؿ الشعب العربي واإلسالمي إلى فائض بشري.

ومف جيتو، شدد القيادي في حركة المقاومة اإلسالمية حماس د. محمود الزىار عمى أف الوضع العسكري 
يحمؿ في طياتو انعكاسات جمة عمى الموضوع السياسي عمى أساس أف الحرب ىي السياسة الخشنة، 

وأخيًرا في  1948منوًىا إلى أف العالـ لف ينسى حروب االحتالؿ عمى فمسطيف واإلقميـ ككؿ بدًءا مف عاـ 
 .2012حرب 

ولفت النظر إلى أف )إسرائيؿ( تعتمد في نظريتيا عمى عنصر المبادأة لتحقيؽ المفاجأة وذلؾ ظير جمًيا في 
القائد في كتائب القساـ، مبيًنا  –يد أحمد الجعبري عممية االغتياؿ التي بدأتيا في حجارة سجيؿ باغتياؿ الشي

أف المقاومة عادلت ىذا العنصر بضرب كياف االحتالؿ في العمؽ ليصبح ىو مطالًبا بوقؼ إطالؽ النار، 
 وغيرىا مف مبادئ أثرت عمى أداء االحتالؿ في نظرية األمف القومي الخاصة بو.

 الجمسة الثانية
سي اإلسالمي في لندف د. عزاـ التميمي المزاعـ التي ساقتيا )إسرائيؿ( استعرض مدير معيد الفكر السيا

نوفمبر الماضي، مبّينا أف االحتالؿ قاـ "بمغامرات سببت إحراجًا  14لتبرير عدوانيا عمى قطاع غزة في 
 لممتعاطفيف الغربييف معو".

بي واإلسرائيمي: "إّف الموقؼ وقاؿ التميمي خالؿ الجمسة المخصصة لتناوؿ الحرب األخيرة مف المنظور الغر 
الغربي الداعـ لالحتالؿ اإلسرائيمي ىو مبدئي ألف الدوؿ الغربية ىي التي صنعت الكياف اإلسرائيمي ولف 

 تتوقؼ عف مده بمقومات البقاء".
وبّيف أف االحتالؿ تذرع لشف العدواف عمى غزة "بشعور حماس بالنشوة بعد إتماـ صفقة تبادؿ األسرى عاـ 

زعاج ، إ2011 ضافة إلى زعمو برصد تدفؽ السالح والصواريخ إلى القطاع ما جعمو مصدر قمؽ وا 
 لالحتالؿ".

أما الباحث في الشأف اإلسرائيمي محمد حبيشة، فقد أوصى بضرورة "استثمار التيدئة لتطوير القدرات 
دة مف التعاوف بيف الدفاعية لحركة حماس بما يجعؿ منيا طرفًا سياسيًا ومقاومًا في ذات الوقت واالستفا

وبينما رأى حبيشة "أف مواقؼ األطراؼ المصرية  الحركة ومصر التي تمر في مرحمة تشّكؿ سياسي".
المختمفة أقرب إلى المقاومة منيا إلى الحالة السممية"، اقترح تطوير معبر رفح الحدودي بيف مصر وغزة بما 

فة إلى تغيير العممة اإلسرائيمية إلى أخرى يؤدي إلى فتح أفؽ التعاوف االقتصادي بيف الجانبيف، إضا
 فمسطينية.

 الجمسة الثالثة
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أكد أستاذ القانوف الدولي في جامعة برنستوف األمريكية ريتشارد فولؾ، أف القانوف الدولي غير قادر عمى 
ية حماية الفمسطينييف ضد البطش اإلسرائيمي وذلؾ لما تتمتع بو مف الحصانة ومساندة عدد مف الدوؿ الغرب

 ليا، وغيرىا.
وألقى فولؾ، مسؤولية العدواف اإلسرائيمي األخير عمى قطاع غزة والذي استمر ثمانية أياـ متتالية عمى 
االحتالؿ اإلسرائيمي ألنيا ىي مف انتيكت حالة اليدوء، متسائاًل: "لماذا قامت )إسرائيؿ( بارتكاب تمؾ 

 الجرائـ؟!، وأيف القانوف الدولي منيا؟!".
ف االحتالؿ كاف يخطط في أوقات سابقة لميجوـ عمى القطاع أي قبؿ اغتياؿ نائب القائد العاـ وأضاؼ: "إ

 لكتائب القساـ أحمد الجعبري، رغـ اتصاالتو مع )إسرائيؿ( برعاية مصرية لوقؼ أي عدواف عمى القطاع".
قاومة في والدفاع عف بدوره، أكد الخبير في القانوف الدولي محمود المبارؾ، أف القانوف الدولي يحمي الم

ودعا السياسييف العرب إلى اتخاذ مواقؼ واضحة مف  نفسيا وعف األبرياء والعزؿ ويؤكد مشروعيتيا.
المقاومة الفمسطينية، وأف يمدوىا بالسالح؛ "ألف ذلؾ حقا مكفوال في القوانيف الدولية مف أجؿ مقاومة المحتؿ 

 و"أينما وجد احتالؿ وجد الدفاع عف النفس".
مف  22عمى ضرورة توجو الدوؿ العربية إلى الجمعية العامة لألـ المتحدة مف أجؿ تفعيؿ المادة  وشدد

ميثاؽ األمـ المتحدة والرامية لمحاكمة مجرمي الحرب، دوف التخوؼ مف الفيتو األمريكي، باإلضافة إلى 
 إنشاء محكمة جرائـ حرب، واستخداـ التعاطؼ الدولي لمتأثير عمى صناع القرار.

جيتو، قاؿ عضو بعثة األمـ المتحدة لتقصي الحقائؽ التي أعدت تقرير غولدستوف ديزموند تيرافيرس:  مف
"إف المجنة الدولية لتقصي الحقائؽ وضعت العديد مف الحقائؽ عف الحرب األخيرة عمى القطاع ما انزعاج 

رة عمى القطاع تكونت وأوضح تيرافيرس، أف الحرب األخي العديد مف األشخاص مف النتائج التي سجمت".
لى غزة، مبيًنا أف االحتالؿ عمؿ  مف عدة مراحؿ اشتممت عمى عمميات اليجـو والقصؼ واالنسحاب مف وا 

واستعرض عضو بعثة  خالليا عمى تدمير البنى التحتية وتجريؼ األراضي الزراعية في مختمؼ المناطؽ.
لتي استيدفتيا سمطات االحتالؿ اإلسرائيمي تقصي الحقائؽ، التقرير الذي أعده وظير مف خاللو المناطؽ ا

 خالؿ الحرب عمى غزة وعدد الشيداء والجرحى والعمميات العسكرية، وأثرىا عمى مواطني القطاع. 
 

 بدآ تغيير معادالتيما بالتعامل مع القضية الفمسطينية والغرب "سرائيل"إىنية:  3
إسػػماعيؿ ىنيػػة، امػػس إف االحػػتالؿ اإلسػػرائيمي قػػاؿ رئػػيس وزراء حكومػػة )حمػػاس( المقالػػة فػػي غػػزة، : راـ اهلل

والغػػرب بػػدآ تغييػػر معػػادالتيـ فػػي التعامػػؿ مػػع القضػػية الفمسػػطينية منػػذ النيػػوض العربػػي المتمثػػؿ فػػي ثػػورات 
 الربيع وانتصار المقاومة مؤخرًا في غزة.

ة األمػاف لمصػر "أف غزة بواب واضاؼ خالؿ استقبالو القافمة الدعوية المصرية التي وصمت الجمعة إلى غزة،
ولشػعبيا الػػذي عّبػػر عػػف أصػػالتو الحقيقيػػة التػػي غّيبػػت، إبػاف النظػػاـ السػػابؽ مػػف خػػالؿ موقفػػو الرسػػمي خػػالؿ 
حػػرب السػػجيؿ"، مضػػيفًا "أف التغيػػر الػػذي حصػػؿ فػػي مصػػر أعػػاد لممصػػرييف حػػريتيـ وكػػرامتيـ التػػي سػػمبت 

 منيـ".
سػرائيؿ سػمعتا كالمػًا جديػدًا يصػب فػي صػ الح القضػية الفمسػطينية مػف القيػادة المصػرية وأوضػح أف "أميركػا وا 

خالؿ الحرب األخيرة، األمر الذي وضع مصػر فػي مكانيػا الصػحيح، وسػّبب أذى كبيػرًا ليػـ بػالتوازي مػع مػا 
 حققتو المقاومة مف نصر".
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وشػػدد ىنيػػة عمػػى أف "الطريػػؽ الوحيػػد نحػػو تحريػػر الفمسػػطينييف يتمثػػؿ فػػي مقاومػػة االحػػتالؿ، ال بالمفاوضػػات 
بػػد اء حسػػف النوايػػا معػػو مػػف حػػيف آلخػػر، دوف تحقيػػؽ نتػػائج مجديػػة، وفػػي ظػػؿ تعنػػت إسػػرائيمي عمػػى صػػعيد وا 

 االستيطاف والتيويد".
 42/4/4023، المستقبل، بيروت

 
 رمز الشرعية ىنية: نرفض تطاول عزام األحمد عمى عزيز دويك 2

فيس »س، عبر صفحتو عمى عزت الرشؽ، عضو المكتب السياسي لحمالتصريح  : عدّ كفاح زبوف - راـ اهلل
خػػالؿ المالسػػنات بينػػو وبػػيف رئػػيس الجػػيش التشػػريعي الفمسػػطيني   ، تصػػرفات حركػػة فػػتح عػػزاـ األحمػػد«بػػوؾ

مؤسػػفة وتوتيريػػة وفييػػا إسػػاءة لمػػدويؾ، ثػػـ انبػػرى مسػػؤولوف آخػػروف مػػف حمػػاس لميجػػـو عمػػى األحمػػد، فانتقػػده 
ة أوؿ مػػف أمػػس، قػػائال إنػػو تطػػاوؿ عمػػى رمػػز رئػػيس الحكومػػة المقالػػة إسػػماعيؿ ىنيػػة مػػف عمػػى منبػػر الجمعػػ

تحػػررت اإلرادة والقػػرارات مػػف التػػدخالت »الشػػرعية، )الػػدويؾ(، ومعتبػػرا أف تحقيػػؽ المصػػالحة لػػف يػػتـ إال إذا 
وانضـ الناطؽ باسـ حكومة حماس طاىر النونو لميجـو عمى . ، ثـ ىاجمو نائب الدويؾ في قطاع"الخارجية

يمارسػػاف مػنيج التخػػويف الػػدائـ لكػػؿ مػػف يخػػالفيـ »إنػػو وفػػتح « فػيس بػػوؾ»األحمػد، وقػػاؿ عمػػى صػػفحتو عمػػى 
 «.الرأي

ال إلطػػػالؽ سػػػراح »الءات أثنػػاء النػػػدوة، وىػػػي  3وعقػػب الػػػدويؾ نفسػػػو عمػػػى الموقػػؼ متيمػػػا األحمػػػد بإشػػػيار 
ييف مغازلة لالحػتالؿ واألميػرك»، واصفا ذلؾ بأنو «المعتقميف، وال لفتح مؤسسات حماس المغمقة، وال لممقاومة

 «.عمى حساب المصالحة
الءات األحمد تػدؿ عمػى أف الفجػوة بػيف الفػريقيف المختمفػيف مػا »وقاؿ الدويؾ إلذاعات ومواقع محمية مختمفة 

وأيػػد ذلػػؾ نػػواب فػػي حمػػػاس، «. فاقػػد ألىميػػة قيػػػادة فػػتح لممصػػالحة»بػػؿ زاد بقولػػو إف األحمػػد «. زالػػت قائمػػة
مصػػالحة. وقالػػت كتمػػة التغييػػر واإلصػػالح التابعػػة لحمػػاس فػػي وطػػالبوا بإقالػػة األحمػػد مػػف رئاسػػة وفػػد فػػتح لم

إف ما تفوه بو األحمد إنما يعكس حالة ال أخالقية تعدت الخصػومة السياسػية إلػى وضػع »المجمس التشريعي 
 «.يستقوي بو األحمد باالحتالؿ

 42/4/4023الشرق األوسط، لندن، 
 

 عباس يتسمم أول طابع إيرادات يحمل اسم دولة فمسطين  2
تسػػمـ رئػػيس دولػػة فمسػػطيف محمػػود عبػػاس، اليػػـو السػػبت، أوؿ طػػابع إيػػرادات يحمػػؿ اسػػـ دولػػة : قنػػا –راـ اهلل 

وقالػت  فمسطيف، وذلؾ خالؿ لقائو وزيػرة االتصػاالت وتكنولوجيػا المعمومػات الفمسػطينية صػفاء ناصػر الػديف.
خداـ مصػػطمح دولػػة فمسػػطيف صػػفاء ناصػػر الػػديف، إف ىػػذا الطػػابع صػػمـ تنفيػػذا لقػػرار الػػرئيس القاضػػي باسػػت

 عقب حصوؿ دولة فمسطيف عمى عضوية الجمعية العامة لألمـ المتحدة بصفة مراقب.
 
 
 

مميػػوف دوالر جػػراء المعيقػػات اإلسػػرائيمية التػػي  250وأضػػافت أف قطػػاع االتصػػاالت الفمسػػطيني خسػػر حػػوالي 
دخاؿ األجيزة الضرورية لمقطاع وتطوير الشبك  ات في األرض الفمسطينية.تمنع استخداـ الترددات، وا 

 42/4/4023، الشرق، الدوحة
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 النونو: االحتالل يتحمل مسئولية وفاة األسير جراداتطاىر  6

حممت الحكومة الفمسػطينية عمػى لسػاف النػاطؽ باسػميا طػاىر النونػو، مسػاء اليػـو السػبت، حكومػة االحػتالؿ 
ف بمػدة سػعير قضػاء الخميػؿ، والػذي استشػيد االسرائيمي المسؤولية الكاممة عف وفاة األسير عرفات جػرادات مػ

 مساء اليـو السبت في معتقؿ مجدو حيث كاف يقبع.
وقػػاؿ النونػػو فػػي تصػػريح صػػحفي وصػػؿ "شاشػػة نيػػوز" نسػػخة عنػػو، إف االحػػتالؿ ىػػو المسػػؤوؿ المباشػػر عػػف 

الت استشػػػياد االسػػػير حػػػرادات نظػػػرًا لمظػػػروؼ غيػػػر االنسػػػانية التػػػي يعيشػػػيا األسػػػرى الفمسػػػطينيوف فػػػي معػػػتق
االحػػتالؿ االسػػرائيمي، مشػػيرًا إلػػى أف االحػػتالؿ يحػػـر األسػػرى مػػف أبسػػط مقومػػات الحيػػاة اإلنسػػانية ويمػػارس 

 ضدىـ سياسة االىماؿ الطبي المتعمد.
وأكػد النونػو أف محاكمػة )اسػرائيؿ( عمػى ىػذه الجريمػة مطمػػب وطنػي وأي تقػاعس عػف ذلػؾ وتقصػير فيػو ىػػو 

 حقوقية الدولية بمالحقة االحتالؿ عمى جرائمو المعادية لإلنسانية.أمر خطير، مطالبًا كافة المؤسسات ال
 43/4/4023، فمسطين أون الين

 
 سباب الحقيقية" وراء استشياد جراداتفياض يطالب بكشف "األ 0

اعػػػرب رئػػػيس الػػػوزراء الػػػدكتور سػػػالـ فيػػػاض عػػػف "صػػػدمتو" ازاء وفػػػاة االسػػػير  -القػػػدس، ا ؼ ب  -راـ اهلل 
فػػػي احػػػد السػػػجوف االحػػػتالؿ، مطالبػػػا السػػػمطات االسػػػرائيمية بكشػػػؼ "االسػػػباب  عرفػػػات جػػػرادات امػػػس سػػػبت
 الحقيقية" التي ادت الى وفاتو.

 42/4/4023، القدس، القدس
 

 عن استشياد جرادات  المسؤوليةقراقع يحّمل "إسرائيل"  8
وؼ فػػي عامػػًا(، الموقػػ 30أكػػد وزيػػر شػػؤوف األسػػرى والمحػػرريف عيسػػى قراقػػع، وفػػاة األسػػير عرفػػات جػػردات )

الشػاب عرفػات جػرادات معتقػؿ منػذ أيػاـ، وتػـ “مسػؤولية استشػياده . وقػاؿ إف ” إسػرائيؿ“سجف مجدو، وحمػؿ 
 ”.قتمو أثناء التحقيؽ معو، مطالبًا بتشكيؿ لجنة دولية لمتحقيؽ في سبب وفاتو

نسػػاني منقطػػع النظيػػر” “إسػػرائيؿ“وأكػػد قراقػػع أف  وقػػاؿ ردًا ”. بػػال أخػػالؽ تتصػػرؼ كعصػػابة وبفسػػاد قػػانوني وا 
بتقديـ األسير سامر العيساوي إلى محكمة عسكرية تحت حجػة مخالفػة شػروط ” إسرائيؿ“عمى إمعاف حكومة 

 ”.إف ذلؾ سابقة قضائية لـ تحدث في أي زمف حتى في زمف العصور الوسطى“اإلفراج عنو 
 42/4/4023، الخميج، الشارقة

 
 
 
 

 ة ثالثةالجماىيرية ستتطور النتفاض اليبةواصل أبو يوسف:  9
قاؿ عضو المجنة التنفيذيػة فػي منظمػة التحريػر الفمسػطينية واصػؿ أبػو يوسػؼ إف : نادية سعد الديف –عماف 

"اليبة الجماىيرية التي تشيدىا األراضي المحتمة حاليًا ستتطور إلى انتفاضة ثالثػة، أمػاـ انتياكػات االحػتالؿ 
 بحؽ األسرى وعدوانو المتصاعد ضد الشعب الفمسطيني".
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ـّ األراضػػػي المحتمػػػة إزاء انتياكػػػات وأضػػػ اؼ لػػػػ"الغد" مػػػف فمسػػػطيف المحتمػػػة إف "ىنػػػاؾ حالػػػة مػػػف الغميػػػاف تعػػػ
االحتالؿ اإلسرائيمي بحؽ األسرى الذيف يتعرضوف لمموت البطيء، وتصعيد عدوانػو ضػد الشػعب الفمسػطيني 

غالؽ المسار السياسي".  وحصاره ماليًا واقتصاديًا وا 
يرفض الظمػـ والقيػر، ولػف يقبػؿ بيمػا"، الفتػًا إلػى أف حالػة االحتقػاف القائمػة فػي  وأكد بأف "الشعب الفمسطيني

 ظؿ مشاريع االستيطاف والتيويد، قد تطّور اليبة الجماىيرية إلى انتفاضة ثالثة.
وأكػػد بػػأف القيػػػادة الفمسػػطينية جػػاىزة السػػػتئناؼ المفاوضػػات شػػػريطة وقػػؼ االسػػتيطاف واإلفػػػراج عػػف األسػػػرى 

 .2690د إقامة الدولة الفمسطينية ضمف عاـ واالعتراؼ بحدو 
 42/4023، الغد، عّمان

 
  وصف الدويك لندوة "منظمة التحرير والمصالحة" "بالفخ" عشرواي تستيجن  20

أدانػػت الػػدكتورة حنػػاف عشػػراوي عضػػو المجنػػة التنفيذيػػة لمنظمػػة التحريػػر ورئيسػػة دائػػرة : عبػػد الػػرؤوؼ أرنػػاؤوط
قػػاده د.عزيػػز الػػدويؾ عمػػى منظمػػة التحريػػر والقػػائميف عمػػى النػػدوة السياسػػية اإلعػػالـ فييػػا بشػػدة "الػػتيجـ الػػذي 

التي عقػدتيا الػدائرة ولجنػة التنسػيؽ اإلعالمػي لممنظمػة بعنػواف "منظمػة التحريػر والمصػالحة" وعمػى الجميػور 
 ."المشارؾ

الجبيػػػة وقالػػػت عشػػػراوي: "تمػػػت دعػػػوة المتحػػػدثيف الرئيسػػػييف مػػػف أطيػػػاؼ الحركػػػة الوطنيػػػة مػػػف حركػػػة فػػػتح، و 
الشػعبية، وحركػػة حمػػاس والمسػػتقميف بيػػدؼ تبػػادؿ اآلراء فػػي جػػو مػػف االحتػػراـ المتبػػادؿ والتفاىمػػات المشػػتركة 
والتعددية السياسية، وعمى أساس الحؽ في التفكير والتعبيػر واالخػتالؼ ضػمف مفيػـو شػامؿ لمديمقراطيػة، مػا 

 يعزز جيودنا إلنياء االنقساـ وتعزيز المصالحة الحقيقية".
ستيجنت وصؼ دويؾ لمندوة "بالفخ" ووصؼ الحضور "بالجوقة"، وأضػافت "فتحػت منظمػة التحريػر أبوابيػا وا

لمجميع، واتسعت لتضػـ أبنػاء شػعبنا كافػة، وتػـ توزيػع دعػوة عامػة ومفتوحػة عبػر وسػائؿ اإلعػالـ، والتمفزيػوف 
الفمسػطيني العػاـ، ميػتـ الرسمي الفمسطيني، ومف حضر الندوة ىػو جميػور متنػوع، يمثّػؿ عينػة مػف الجميػور 

نيػػاء صػػفحة االنقسػاـ، ولػػـ يػػأت المشػػاركوف عمػػى ذـ قػادة العمػػؿ اإلسػػالمي، ولػػـ يكػػف  بموضػوع المصػػالحة وا 
الديف محورًا مف محاور الندوة، ومف ىنا نستيجف بشدة إقحاـ الديف في ىذه الندوة السياسية. وعمى الرغـ مف 

 قشة األمور بيدوء وروية ومسؤولية إال أنو رفض االستمرار".دعواتنا المتكررة لمدكتور دويؾ بالبقاء ومنا
وأكػػػدت أف "انسػػػحاب الػػػدويؾ ومطالبتػػػو لوفػػػده باالنسػػػحاب مؤشػػػر عمػػػى عػػػدـ قبػػػوؿ اخػػػتالؼ وجيػػػات النظػػػر 
والتعامؿ بإيجابية وتحويميا إلى خالفات شخصية وسياسية ودينية"، وقالت "إف انسحاب الدويؾ ووفده لـ يكف 

 عؿ ليست مقبولة رغـ الجيود التي بذلناىا في تمطيؼ األجواء بمختمؼ الوسائؿ".متوقعًا وردة الف
 
 

ودعػػػت عشػػػراوي إلػػػى "استضػػػافة الػػػدويؾ أو أي نػػػاطؽ مػػػف حركػػػة حمػػػاس فػػػي حػػػوار آخػػػر والتحمػػػي بػػػالروح 
 اإليجابية لممساىمة في تعزيز المصالحة، واف تتـ دعوة جميور عاـ بدعوة مفتوحة".

 قرص مدمج، وتسجيؿ كامؿ يعرض ما جاء بدقة في الندوة، ودوف تحريفات.ولفتت إلى أنيا تحتفظ ب
 42/4/4023، األيام، رام اهلل

 
 : حماس نجحت في المزاوجة بين الحكم والمقاومة"الحرب عمى غزةفي مؤتمر " الزىار 22
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محمػػػود الزىػػػار امػػػس المقاومػػػة الفمسػػػطينية الػػػى « حمػػػاس»دعػػػا القيػػػادي البػػػارز فػػػي حركػػػة : ا ؼ ب -غػػػزة 
، مؤكػػػدا انيػػػا «تطػػػوير ادواتيػػػا وقػػػدراتيا لمعمػػػؿ ببرنػػػامج وطنػػػي لتحريػػػر فمسػػػطيف واسػػػتعادة االرض المحتمػػػة»

 استطاعت المزاوجة بيف الحكـ في قطاع غزة والمقاومة.
، اف المقاومػػة الفمسػػطينية «التػػداعيات وآفػػاؽ المسػػتقبؿ -مػػؤتمر الحػػرب عمػػى غػػزة »واعتبػػر الزىػػار، خػػالؿ 

عمػػػؽ االسػػػرائيمي بشػػػكؿ نػػػوعي عػػػف كافػػػة المعػػػارؾ والحػػػروب السػػػابقة والػػػذي جعػػػؿ تمكنػػػت مػػػف اسػػػتيداؼ ال»
تشػػريف الثػػاني )نوفمبر(،بعػػد ثمانيػػة ايػػاـ مػػف الغػػارات المتواصػػمة  44فػػي « االحػػتالؿ يعجػػؿ فػػي طمػػب التيدئػػة

فمسػػطينيا وسػػػتة اسػػػرائيمييف، واطمقػػت خػػػالؿ النػػزاع قػػػذائؼ مػػف قطػػػاع غػػػزة  200عمػػى القطػػػاع. وقتػػؿ حينيػػػا 
 لممرة االولى عمى قرى قريبة مف القدس ومف تؿ ابيب. سقطت

المقاومػػػة الفمسػػػطينية الػػػى تطػػػوير ادواتيػػػا وقػػػدراتيا لمعمػػػؿ ببرنػػػامج وطنػػػي لتحريػػػر فمسػػػطيف »ودعػػػا الزىػػػار 
ما حدث خالؿ العػدواف االسػرائيمي عمػى قطػاع غػزة يسػتدعي تطػوير »، معتبرا اف «واستعادة االرض المحتمة
س لػػيس فقػػط لمػػردع بػػؿ السػػترداد االرض ازاء عػػدواف اسػػرائيمي مسػػتمر ودعػػـ غربػػي وسػػائؿ الػػدفاع عػػف الػػنف

ال شػػؾ اف نظريػػة الػػردع االسػػرائيمية تسكمػػت، وخسػػر االحػػتالؿ »واضػػاؼ: «. متواصػػؿ منػػذ احػػتالؿ فمسػػطيف
بالييف الدوالرات، وبدأت موجة غضب ضده، كما دفع قادتو الثمف في االنتخابات، وما زالت التداعيات عمى 

 «.كس ما اراد، وكمو لصالح المقاومة ومصير الصراع معوع
عمى « حماس»، اذ تسيطر «اف المقاومة استطاعت المزاوجة بيف مشروعي الحكـ والمقاومة»واعتبر الزىار 

 قطاع غزة وتديره مف خالؿ حكومة مقالة.
مػػف السياسػػييف بمشػػاركة نخبػػة « تػػداعيات وآفػػاؽ المسػػتقبؿ -الحػػرب عمػػى غػػزة»وأنطمػػؽ صػػباح امػػس مػػؤتمر 

 والمختصيف الفمسطينييف والعرب واألجانب. والمؤتمر ىو األوؿ مف نوعو الذي يعقد في قطاع غزة.
 42/4/4023، الحياة، لندن

 
 حماس: استشياد األسير جرادات يكشف حجم جرائم االحتالل ضد األسرى 24

سػػػير الفمسػػػطيني عرفػػػات حّممػػػت حركػػػة حمػػػاس االحػػػتالؿ الصػػػييوني المسػػػؤولية الكاممػػػة عػػػف وفػػػاة األ: غػػػزة
جرادات، نتيجة اإلىماؿ الطبي المتعّمد والظروؼ القاسية والمعاممة غير اإلنسانية التي يتعػّرض ليػا األسػرى 
الفمسطينيوف في سجونو، مؤّكدة أفَّ وفاة جرادات "تكشؼ مدى بشاعة االحتالؿ وحجـ جرائمو الممنيجة ضد 

 أسرانا األبطاؿ".
تبيػػا اإلعالمػػي: "إّننػػا إذ نحػػذر االحػػتالؿ الصػػييوني مػػف مغّبػػة االسػػتمرار فػػي وقالػػت فػػي بيػػاف صػػادر عػػف مك

 اعتداءاتػػػو ضػػػد األسػػػرى، فإنَّنػػػا نػػػدعو المؤسسػػػات الحقوقيػػػة واإلنسػػػانية ومنظمػػػة التعػػػاوف اإلسػػػالمي وجامعػػػة 
 

البطػيء  الدوؿ العربية إلى تحّمػؿ مسػؤولياتيـ فػي حمايػة األسػرى الفمسػطينييف الػذيف يتعّرضػوف يوميػًا لممػوت
 نتيجة االنتياكات المستمرة ضدىـ، والضغط عمى االحتالؿ لإلفراج الفوري عنيـ.

 43/4/4023، المركز الفمسطيني لإلعالم
 

 أبو زىري يدعو إلى أوسع حراك لمواجية جرائم االحتالل ضد األسرى 23
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( 4-43السػبت )قاؿ الدكتور سامي أبو زىري، المتحدث باسـ "حماس" في تصريٍح خاص مسػاء اليػوـ : غزة
لػػػػ"المركز الفمسػػػطيني لإلعػػػالـ" إف عمميػػػة قتػػػؿ األسػػػير عرفػػػات جػػػرادات تصػػػعيد خطيػػػر، محمػػػاًل االحػػػػتالؿ 

 الصييوني المسئولية الكاممة عف الجريمة وعف كؿ التداعيات المترتبة عمييا.
المجتمػع وشدد عمى ضرورة أف يكوف ىناؾ تحرؾ شعبي واسع في مواجية ىذه اليجمة ضد األسػرى، داعيػًا 

الدولي إلى الخروج عف حالة الصمت والضغط عمى االحػتالؿ إلنيػاء معانػاة األسػرى الػذيف بػات مػف المؤكػد 
 أف حياتيـ معرضة لمخطر الشديد بعد حادث استشياد األسير جرادات.

 43/4/4023، المركز الفمسطيني لإلعالم
 

 المصالحة واستحقاقاتيااألحمد: تظير عدم جدية إزاء  لعزامحماس  اتيامات"فتح" ترفض  22
حػػدة التصػػريحات والحمػػالت بػػيف حركتػػي ، عبػد الػػرؤوؼ أرنػػاؤوط، عػػف 42/4/4023، األيــام، رام اهللذكػرت 

"فتح" و"حماس" تصاعدت أمس بعد تصعيد األخيرة لخطابيا ضد عزاـ األحمد عضو المجنة المركزية لحركة 
جمػس التشػريعي خػالؿ نػدوة نظمتيػا دائػرة الثقافػة فتح عمى خمفية جدؿ دار بينو وبيف عزيػز الػدويؾ رئػيس الم

 واإلعالـ في منظمة التحرير الفمسطينية قبؿ أياـ في البيرة وانسحب الدويؾ منيا.
وجدد الرئيس محمود عباس والمجنػة المركزيػة لحركػة فػتح الثقػة باألحمػد بعػد مطالبػة كتمػة "حمػاس" البرلمانيػة 

تح" البرلمانيػػة وعػػف ميمػػة التفػػاوض لممصػػالحة ومطالبػػة حركػػة لمػػرئيس عبػػاس بػػػ "عزلػػو" عػػف رئاسػػة كتمػػة "فػػ
 حماس بمقاطعتو.

وقػػاؿ نػػاطؽ باسػػـ المجنػػة المركزيػػة لحركػػة فػػتح: "إف الػػرئيس والمجنػػة المركزيػػة لحركػػة فػػتح تجػػدد ثقتيػػا بعػػزاـ 
األحمػػػد ممػػػثاًل ليػػػا ولػػػف تسػػػتطيع حركػػػة حمػػػاس أف تفػػػرض عمينػػػا مػػػف يمثمنػػػا أو يتحػػػدث باسػػػمنا فػػػي جػػػوالت 

مصالحة ولتتوقؼ "حماس" عف حمالت التحريض المقيتة التي دأبت عمييا وتالقي كػؿ الػرفض والريبػة مػف ال
 الجميع".

وقاؿ الناطؽ باسـ المجنة المركزية لحركة فتح إف المجنة "تستنكر بشدة محاوالت بعض قيادات حركة حمػاس 
أرسػػػػؿ لػػػػػ"األياـ": "إف جممػػػػة  لمنيػػػػؿ مػػػػف عضػػػػو لجنتيػػػػا المركزيػػػػة األخ عػػػػزاـ األحمػػػػد"، وأضػػػػاؼ فػػػػي تصػػػػريح

التحريض ىذه إف دلت عمى شيء فإنما تدؿ عمى أف "حماس" غير جادة في عممية المصالحة واستحقاقاتيا، 
وتحػاوؿ افتعػاؿ معػارؾ جانبيػة ال أسػاس ليػا مػف الصػػحة، فييػا تجػٍف وافتػراء عمػى نوايػا الحركػة وقرارىػا الػػذي 

 ونزاىة".يتبناه األخ عزاـ األحمد بكؿ شفافية وصدؽ 
وتابع: لقد استندت بعػض قيػادات حركػة حمػاس فػي بياناتيػا وتيجماتيػا عمػى وقػائع ممفقػة حرفػت الكػالـ عػف 

 مواضعو، اعترؼ الجميع بأف ال أساس وال صحة ليا.
كتمػػة "فػػتح" البرلمانيػػة، أمػػس: إف مواقػػؼ الػػدويؾ وسػػموكو أظيػػرت حقيقػػة مواقفػػو التوتيريػػة قالػػت مػػف جيتيػػا، 

ؿ ذلػػؾ يشػػكؿ محاولػػة يائسػػة لمتغطيػػة عمػػى أدائػػو غيػػر المقنػػع خػػالؿ النػػدوة، وكػػذلؾ محاولػػة واالنقسػػامية وكػػ
لمتغطيػػػػة عمػػػػى مواقفػػػػو الحقيقيػػػػة المعاديػػػػة لممصػػػػالحة والوحػػػػدة الوطنيػػػػة والمسػػػػيئة لحركػػػػة النضػػػػاؿ الػػػػوطني 

شػػاعة الفوضػػى، ا ألمػػر الفمسػػطيني وذلػػؾ عبػػر محاولػػة افتعػػاؿ األزمػػة مػػف خػػالؿ الكػػذب ومحاولػػة التضػػميؿ وا 
الػػذي أثػػار حفيظػػة ومعارضػػة الحضػػور وكػػؿ مػػف شػػاىد واسػػتمع لمنػػدوة التػػي كانػػت تبػػث عمػػى اليػػواء مباشػػرة 

 وحتى بعض زمالئو في كتمة اإلصالح والتغيير والذيف رفضوا ما قاـ بو الدويؾ.
عضػػػو المجنػػػة المركزيػػػة  ، أفراـ اهلل مػػػف احمػػػد رمضػػػاف، عػػػف 42/4/4023المســـتقبل، بيـــروت، وأضػػػافت 

"فتح" جماؿ محيسف، قاؿ اف "قادة مف حمػاس يعػودوف بنػا الػى مربػع االنقسػاـ كممػا اقتربنػا مػف لحظػة  لحركة



 
 
 

 

 

           22ص                                    4080العدد:                42/4/4023األحد  التاريخ:

تحقيؽ المصالحة". وأضاؼ اف "المواقؼ العدائية التي أبرزىا عزيز دويػؾ وبعػض قيػادات مػف حركػة حمػاس 
مناضمييا تمتقي مع المواقؼ تجاه منظمة التحرير الفمسطينية وحركة فتح وتاريخ الثورة الفمسطينية وشيدائيا و 

اإلسرائيمية التي ما انفكت تحاوؿ االلتفاؼ عمى منظمة التحرير الممثًؿ الشرعًي الوحيد لشعبنا، مذكرًا بإنشػاء 
."  اسرائيؿ لروابط القرى في الثمانينيات مف القرف المنصـر

ت مػػف "حمػػاس" دلػػيال واعتبػػر محيسػػف تصػػريحات دويػػؾ العدائيػػة لممنظمػػة ولحركػػة فػػتح المدعومػػة مػػف قيػػادا
إضافيا "عمػى أف ىػؤالء لػـ يغػادروا مطمقػًا مربػع االنقػالب واالنقسػاـ". وقػاؿ "نػرى فػي ىػذه التصػريحات تػوتيرا 
مقصودا لألجواء، كغطاء مفضوح عمػى المفاوضػات السػرية التػي تجرييػا حمػاس مػع اسػرائيؿ.ولقطع الطريػؽ 

مكانيات تحقيقيا التي بذلت فتح مف أ  جميا الكثير".عمى المصالحة وا 
واعتبر الناطؽ باسـ حركة "فتح" أحمد عساؼ ما جرى "إساءة مف الدويؾ لمشعب الفمسطيني وتاريخو وثورتو 
وشػػيدائو وأجيزتػػو االمنيػػة وتبريػػرا لالنقػػالب والقتػػؿ الػػذي جػػرى فػػي غػػزة"، مطالبػػا رئػػيس المجمػػس التشػػريعي 

االعالـ "لقد فوجئنػا مػف موقػؼ الػدويؾ عنػدما  باالعتذار عف تمؾ األقواؿ. وقاؿ في تصريح وزع عمى وسائؿ
أسػػاء الػػى تػػاريخ الثػػورة الفمسػػطينية وشػػيدائيا ومنظمػػة التحريػػر الفمسػػطينية واالجيػػزة االمنيػػة ومحاولتػػو لتبريػػر 

 االنقالب والقتؿ الذي جرى في غزة وما نتج عنو مف انقساـ مدمر".
"النائػػػب عزيػػػز دويػػػؾ ومػػػف معػػػو كػػػاف شػػػغميـ  . وقػػػاؿ عضػػػو المجنػػػة التنفيذيػػػة لممنظمػػػة أحمػػػد مجػػػدالني، إف

الشاغؿ فػي فتػرة السػبعينات، اليجػوـ عمػى منظمػة التحريػر ومواجيتيػا جنبػًا إلػى جنػب مػع اإلحػتالؿ". وحػذر 
مجػػػػدالني، مػػػػف خطػػػػر تزويػػػػر تػػػػاريخ وانجػػػػازات الثػػػػورة الفمسػػػػطينية ومنظمػػػػة التحريػػػػر الفمسػػػػطينية، مؤكػػػػدًا أف 

وع الوطني الفمسطيني". وأضاؼ "لست متفاجئًا مف الحممة التي يقودىا "المنظمة كانت ومازالت حامية المشر 
 عزيز دويؾ عمى منظمة التحرير والثورة 

مػػف راـ اهلل، أف عبػػدالرحيـ حسػػيف و ، غػػزة عػػالء المشػػيراوي، عػػف 42/4/4023االتحــاد، أبــو ظبــي، ونشػػرت 
ائيؿ وأميركػػا التػػي تحػػدث عنيػػا إف الػػالءات والغػػزؿ إلسػػر »الفمسػػطينية « مػػوطني»قػػاؿ إلذاعػػة عػػزاـ األحمػػد 

دويػػػؾ واتيمنػػػا بقوليػػػا ال وجػػػود ليػػػا إال فػػػي مخيمتػػػو وىػػػي نتػػػاج حالػػػة ضػػػعؼ وتػػػوتر ومحاولػػػة لمتغطيػػػة عمػػػى 
أخطائو. إف صمت الدويؾ ليمة كاممة بعد ما حدث في الندوة ليخرج بأقواؿ ال أساس ليا مػف الصػحة إطالقػًا 

 «.ىو توتير ألجواء المصالحة
لمسػرب مػف النػدوة يوضػح بشػكؿ قػاطع أنػو لػـ يكػف ىنػاؾ شػجار بينػي وبػيف دويػؾ بػؿ إف المقطع ا»وأوضح 

ـ عمى إدارة الندوة بكامميا وعمى الحضور عندما لػـ يسػتطع أف يقنػع أحػدًا وقػاؿ إف ىػذه النػدوة فػخ  دويؾ تيجَّ
 «.لو

اريخ الثورة الفمسطينية جميؿ شحادة، إنو ال يجوز ألحد تشويو ت« الجبية العربية الفمسطينية»وقاؿ أميف عاـ 
كػاف يجػػب طػرح األمػور بشػػكؿ موضػوعي ولػيس بأسػموب تشػػويو تػاريخ الثػورة الفمسػػطينية »وقادتيػا. وأضػاؼ 

سػرائيؿ، واالتفػاؽ عمػى اليدنػة، ومنػع وجػود المسػمحيف عمػى الحػدود، »وتابع «. وقادتيا التنسيؽ بيف حماس وا 
 «.ىو التنسيؽ األمني بعينو
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سمطات االحتالؿ، أعمنت اليـو االحػد، حالػة التأىػب  ، أفراـ اهلل، مف 42/4/4023، القدس، القدسذكرت 
 في الضفة الغربية، تحسبا لمواجيات، عقب استشياد االسير عرفات جرادات في سجف مجدو، أمس.
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أف رئػػيس االركػػاف بينػػي غػػانتس اصػػدر تعميماتػػو الػػى جػػيش االحػػتالؿ باسػػتكماؿ  وذكػػرت االذاعػػة االسػػرائيمية
 كافة االستعدادات الضرورية تحسبا الندالع مواجيات، وتحسبا لتدىور االوضاع امنيا في الضفة الغربية.

وأضػػػػافت االذاعػػػػة أف "اجتمػػػػاع سػػػػيعقد ىػػػػذا االسػػػػبوع، لدراسػػػػة كافػػػػة السػػػػيناريوىات المحتممػػػػة فػػػػي المنػػػػاطؽ 
 راضي الفمسطينية المحتمة( والخطط التي اعدت لمتعامؿ معيا، حيث سيشارؾ كبار ضباط الجيش فيو".)اال

مػػف جيتيػػا، أشػػارت صػػحيفة يػػديعوت احرونػػوت االسػػرائيمية إلػػى أف "حكومػػة االحػػتالؿ تسػػتعد لالعػػالف عػػف 
تقػديـ تسػييالت وتحويػؿ سمسمة بوادر حسف نية ازاء الجانب الفمسطيني عشية زيارة باراؾ اوباما بما في ذلؾ 

 امواؿ واالفراج عف بعض االسرى".
أبػػدت تخوفيػػا مػػف أف يػػراكـ إضػػراب األسػػرى ومػػا  مصػػادر اسػػرائيمية، أف 42/4/4023، 28عــرب وأضػػاؼ 

خاصػة بعػد مػا أعطػاه استشػياد االسػير عرفػات جػرادات مػف وقػود  يرافقو مف التفاؼ شعبي، انتفاضة جديدة،
لسجوف الذي يترافؽ مع تصاعد وتيرة األعماؿ االحتجاجيػة والتضػامنية التػي الستمرار وتوسع اإلضراب في ا

 باتت تشمؿ الشارع الفمسطيني قاطبة.
وقالػػػت الصػػػحيفة أف المسػػػؤوليف فػػػي إسػػػرائيؿ مقتنعػػػوف بػػػأف المنطقػػػة عمػػػى أبػػػواب "انتفاضػػػة جديػػػدة" نتيجػػػة 

 ية.االحداث المتراكمة، والمواجيات عنيفة التي تشيدىا االراضي الفمسطين
فيما قالت صحيفة "ىسرتس" أف الفمسطينييف واإلسرائيمييف في نقطػة ىػي األقػرب لممواجيػة منػذ سػنوات، وأنيػا 

 التي ترغب فييا أيضًا السمطة الفمسطينية بإشعاؿ األوضاع". 4000لممرة األولى منذ عاـ 
خمػػؼ الكػػواليس  وكتػػب المحمػػؿ العسػػكري لمصػػحيفة عػػاموس ىارئيػػؿ، اف ىنػػاؾ قيػػادات فػػي السػػمطة يعممػػوف

لتنظػػيـ المظػػاىرات والمواجيػػات التػػي تشػػيدىا الضػػفة"، وذلػػؾ لصػػرؼ األنظػػار عػػف فشػػؿ الوحػػدة مػػع حمػػاس 
وايجاد قضية مشتركة يمتؼ حوليا الشارع الفمسطيني وذلؾ في ضوء األزمة االقتصادية التي تشيدىا مناطؽ 

 السمطة.
 

 رة المشاورات لتشكيل الحكومةتمديد فتتوجيات ل ..اإلعالم العبري: نتنياىو في ورطة 26
، قالػػت وسػػػائؿ اإلعػػػالـ العبريػػػة، اليػػوـ، إف:" التوجيػػػات لػػػدى مكتػػػب بنيػػاميف نتنيػػػاىو رئػػػيس الػػػوزراء المكمػػػؼ
 22الطمب مف الرئيس اإلسرائيمي شمعوف بيرس تمديػد فتػرة المشػاورات لتشػكيؿ الحكومػة اإلسػرائيمية المرتقبػة 

 ية األولى مف االنتياء يـو الخميس القادـ.يوما أخرى بعد اقتراب الميمة القانون
وقػػاؿ مقربػػوف مػػف المفاوضػػات االئتالفيػػة فػػي )إسػػرائيؿ( " إف ميمػػة نتنيػػاىو باتػػت تػػزداد تعقيػػدا بعػػد التحػػالؼ 
الذي عقده "البيت الييودي" اليميف اإلسرائيمي بقيادة بينت مػع حػزب" يوجػد مسػتقبؿ" الوسػط بقيػادة يػائير لبيػد 

 مقعدا في الكنيست )البرلماف ( اإلسرائيمي. 42فية بشكؿ مشترؾ بقوة لخوض مفاوضات ائتال
وبحسب صحيفة يػديعوت أحرنػوت "إف نتنيػاىو يعػيش فػي ورطػة حقيقيػة، فػي ظػؿ ىبػوط شػعبيتو إلػى حػد لػـ 
يسػػبؽ لػػو مثيػػؿ، حيػػث أعطػػت اسػػتطالعات الػػرأي نيايػػة األسػػبوع الماضػػي تحالفػػو مػػع ليبرمػػاف رئػػيس وزراء 

مقعػػدا،  32ؿ " المكيػػود بيتػػانو " اليمنػػي و الحاصػػؿ فػػي االنتخابػػات اإلسػػرائيمية األخيػػرة عمػػى إسػػرائيؿ المسػػتقي
مقاعػػد، مقابػػؿ صػػعود الفػػت لحضػػور لبيػػد " يوجػػد مسػػتقبؿ " الوسػػط الحاصػػؿ فػػي  6مقعػػدا متراجعػػا ب  44

 مقعػػػػػدا، كمػػػػػا أشػػػػػارت 30مقعػػػػػدا، حيػػػػػث تعطيػػػػػو اسػػػػػتطالعات الػػػػػرأي قرابػػػػػة  26االنتخابػػػػػات األخيػػػػػرة عمػػػػػى 
 االستطالعات إلى ارتفاع في شعبية "البيت الييودي" اليمني بينت بمقعديف.
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وتواصػػػمت المفاوضػػػات لتشػػػكيؿ الحكومػػػة اإلسػػػرائيمية األسػػػبوع الماضػػػي وخمصػػػت إلػػػى رفػػػض حػػػزب العمػػػؿ 
المشػػاركة فػػي الحكومػػة اإلسػػرائيمية، وزيػػادة حػػدة الخطػػاب المتبػػادؿ بػػيف األحػػزاب اإلسػػرائيمية خاصػػة الكبػػرى 

 منيا.
وبحسب صحيفة ىسرتس "برغـ حساسية األوضاع التي تعيشػيا إسػرائيؿ، ومطالبػات نتنيػاىو المتكػررة تشػكيؿ 
حكومػػة إسػػرائيمية موسػػعة، فػػإف األخيػػر لػػـ يػػنجح سػػوى فػػي التحػػالؼ مػػع تسػػبي لفنػػي زعيمػػة حػػزب "الحركػػة " 

مع لفنػي و دفػع ثمػف  الوسط، مما يجعؿ فرص نتنياىو في تشكيؿ الحكومة تتجو إلى تحالؼ يميني بالشراكة
 باىض "لمبيت الييودي" لالنشقاؽ عف لبيد.

حالة اإلرباؾ في الساحة الحزبية في إسرائيؿ قالػت عنػو معػاريؼ " بأنػو ورطػة نتنيػاىو الحقيقيػة، خاصػة وأف 
التحالفػػات المتصػػورة لػػدى نتنيػػاىو، تعتمػػد المحاصصػػة ال القواسػػـ المشػػتركة، لػػذلؾ فػػإف الممفػػات الكبيػػرة التػػي 

مميػػار دوالرات، ودمػػج المتػػدينيف فػػي الخدمػػة العسػػكرية،  20حمميا الحكومػػة القادمػػة " كعجػػز موازنػػة ب سػػتت
وتقمػػيص ميزانيػػة الػػدفاع، واألوضػػاع الممتيبػػة فػػي الشػػرؽ األوسػػط، وممػػؼ إيػػراف النػػووي، سػػيجعؿ أي تحػػالؼ 

 ىش حتى لو نجح نتنياىو تشكيمو.
 43/4/4023، فمسطين أون الين

 
 % 4.2نمو االقتصاد اإلسرائيمي يتراجع في الربع األخير لـ: اإلسرائيمي اإلحصاء المركزي 20

كشػػؼ مكتػػػب اإلحصػػػاء المركػػػزي اإلسػػرائيمي لوسػػػائؿ اإلعػػػالـ أف النمػػػو االقتصػػادي فػػػي )إسػػػرائيؿ( بمػػػ  فػػػي 
 %. 4.6% متراجعا عف النصؼ األوؿ مف ذات العاـ والذي بم   4.8النصؼ الثاني مف الماضي، 

حيػث  4022كػاف واضػحا حػيف مقارنتػو فػي العػاـ  4024لمركػزي فػإف التراجػع فػي العػاـ وبحسب اإلحصاء ا
 .4022% في النصؼ الثاني مف العاـ  3.3بمغت نسب النمو إلى 

لكػػف المفاجػػأة بحسػػب وسػػائؿ اإلعػػالـ اإلسػػرائيمية مػػا كشػػفو اإلحصػػاء المركػػزي فػػي الربػػع األخيػػر مػػف العػػاـ 
 .4022نقاط عف الربع األخير في العاـ  % متراجعا بثماف 4.5والذي سجؿ  4024

وعػػد اإلحصػػاء المركػػزي ىػػذا المؤشػػر مقمقػػا خاصػػة فػػي ظػػؿ مقارنػػة أجراىػػا فػػي األعػػواـ السػػابقة قػػائال " إف 
%، أما في المقارنة مػع 2اقتربت مف  4022حيف مقارنتو في العاـ  4024التراجع في نسب النمو في العاـ 

 % في الربع األخير مف العاـ. 5ؿ النمو حينيا % حيث وص 4فإنيا تقارب  4020العاـ 
وأثارت ىػذه المعطيػات التخوفػات لػدى المختصػيف فػي الشػأف االقتصػادي اإلسػرائيمي مػف أف المرحمػة القادمػة 

 8.5ستشيد مسا واضحا في الطبقة المتوسطة في إسرائيؿ عبر تخفيضات في الموازنػة العامػة المرتقبػة تبمػ  
 مميار دوالر. 20عاـ بم   مميار دوالر لمواجية عجز

ىػػذه التخوفػػات أكػػدتيا التسػػريبات مػػف وزارة الماليػػة اإلسػػرائيمية لوسػػائؿ اإلعػػالـ أف التخفيضػػات سػػتتركز " فػػي 
% مػػػػف مخصصػػػػات األوالد واقتطػػػػاع مميػػػػار دوالر مػػػػف 20خفػػػػض أجػػػػور مػػػػوظفي القطػػػػاع العػػػػاـ، وتقمػػػػيص 

 اءات الضريبية المعموؿ بيا.الميزانية العسكرية، باإلضافة إلى إلغاء عدد مف اإلعف
و اعتبرت صحيفة ىسرتس ىذه التوجيات خيانة مف األحزاب اإلسرائيمية، لمناخب الذي وعد بعدالة اجتماعية 

 ومساواة لـ تتحقؽ.
ومخصصات األوالد ىي مرتبات شيرية تدفعيا الحكومة االسػرائيمية لممػواطف المقػيـ فػي إسػرائيؿ حسػب عػدد 

، ولكػػؿ ولػػد قػػدـ إلػػى الػػبالد بػػدوف والديػػو وكػػؿ مػػف يعػػيش معػػو ولػػد وىػػو لػػيس ولػػده، سػػنة 28أوالده األقػػؿ مػػف 
 شريطة أف يتـ تعيينو وصيا لمولد أو قابض المخصصات.
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 43/4/4023، فمسطين أون الين

 
 بعد استشياد األسير عرفات جراداتيضربون عن الطعام  أسيرآالف  "يديعوت": ثالثة 18

أسير أبمغوا مصمحة  3000ونوت" في موقعيا عمى الشبكة، أف نقمت صحيفة "يديعوت أحر : ػرب48عػػ
 بالسجوف، أمس السبت رفضيـ استقباؿ وجبات الطعاـ اليوـ األحد، والبدء بإضراب عف الطعاـ، وذلؾ عق

وأضافت الصحيفة، أف األسرى الفمسطينييف في  استشياد األسير "عرفات جرادات" في سجف مجدو أمس.
لغرؼ والزنازيف أمس وألقوا بالمواد الموجودة داخؿ الغرؼ إلى الممرات باتجاه سجف مجدو قرعوا أبواب ا

السجانيف، محذرًة مف تدىور األوضاع األمنية مع تصاعد المواجيات في مناطؽ مختمفة مف المناطؽ 
 الفمسطينية.

 24/2/2013، 48عرب 
 

 شييد 203فروانة: قائمة شيداء الحركة األسيرة ارتفعت إلى  19
دائرة اإلحصاء بوزارة األسرى والمحرريف في الحكومة الفمسطينية، عبد الناصر فروانة، أف قائمة  أعمف مدير

شيداء بعد انضماـ األسير الموقوؼ عرفات جرادات  203شيداء الحركة الوطنية األسيرة ارتفعت اليوـ إلى 
 الذي استشيد بعد عصر اليـو السبت في معتقؿ مجدو اإلسرائيمي.

أسيرًا  51وأسيرا استشيدوا نتيجة التعذيب،  71يادىـ يعود ألربعة أسباب رئيسية ىي:وأوضح أف استش
أسرى بعدما أصيبوا بأعيرة  7أسيرًا نتيجة القتؿ العمد بعد االعتقاؿ مباشرة، و 74نتيجة اإلىماؿ الطبي، و 
 نارية وىـ داخؿ المعتقالت.

 23/2/2013، فمسطين أون الين
 

 في سجون االحتالل منذ ما قبل أوسمو ينفمسطينيأسرى  106فروانة:  20
األسرى »قاؿ األسير السابؽ، مدير دائرة اإلحصاء بوزارة األسرى والمحرريف، عبد الناصر فروانة، إف قائمة 

وقياـ السمطة « اتفاؽ أوسمو»)وىو مصطمح ُيطمقو الفمسطينيوف عمى األسرى المعتقميف منذ ما قبؿ « القدامى
 أسرى. 106صؿ اليوـ إلى ( ي1994الفمسطينية عاـ 

وأضاؼ: أف االتفاقيات والمفاوضات السياسية لـ تنجح في االفراج عنيـ ضمف اإلفراجات السياسية، التي 
قد  1999أيموؿ / سبتمبر  4الموقعة بتاريخ « شـر الشيخ»شممت آالؼ األسرى، عمى الرغـ مف أف اتفاقية 

مة اإلسرائيمية ستفرج عف المعتقميف الفمسطينييف الذيف تضمنت نصًا واضحًا يكفؿ إطالؽ سراحيـ )أف الحكو 
، أي قبؿ إعالف المبادئ وقياـ 1994أيار  4، والذيف اعتقموا قبؿ 1993أيموؿ  13ارتكبوا مخالفاتيـ قبؿ 

 السمطة الوطنية الفمسطينية(.
غالؽ ممفيـ  ، عجزت عف تحريرىـ«وفاء األحرار»وأشار إلى أف صفقة التبادؿ األخيرة، ما أطمؽ عمييا  وا 

وحوؿ التوزيع الجغرافي لألسرى القدامى أوضح فروانة بأف  بالرغـ مما حققتو مف نجاحات في ىذا الصدد.
قائمة األسرى القدامى تضـ أسرى مف كافة المناطؽ الفمسطينية، فيما لمحافظات الضفة الغربية النصيب 

( أسيرًا مف المناطؽ  14ف قطاع غزة، و) ( أسيرًا م 26( أسيرًا مف الضفة، و)  57األكبر حيث تضـ ) 
 ( أسرى مف القدس المحتمة. 9، و) 1948المحتمة عاـ 
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( أسيرًا منيـ كانت قد صدرت بحقيـ أحكاـ بالسجف المؤبد )  79وعف طبيعة أحكاميـ بّيف فروانة أف ) 
مًا بالسجف لفترات ( أسيرًا يقضوف أحكا 27مدى الحياة ( لمرة واحدة أو لعدة مرات، والباقي وعددىـ ) 

 عاما. 40-20متفاوتة تتراوح ما بيف 
 24/2/2013، الدستور، عّمان

 
 المفتوح في السجون وعقوبات غير مسبوقة عمى األسرى اإلضراباتساع وزارة األسرى:  21

"األيػاـ": أفاد تقرير صادر عف وزارة شؤوف األسرى والمحرريف، أمس، أف اإلضراب المفتوح عف  -راـ اهلل 
اـ بدأ يتصاعد في سجوف االحتالؿ، حيث شرع عدد مف األسرى باإلضراب المفتوح عف الطعاـ، وسط الطع

وقاؿ التقرير إف أربعة  حالة مف قمع وعزؿ وعقوبات غير مسبوقة تقوـ بيا إدارة السجوف ضد األسرى.
بيف، واف أسرى في سجف "عوفر" العسكري شرعوا بإضراب مفتوح عف الطعاـ تضامنًا مع األسرى المضر 

 إدارة السجف قامت بعزليـ ومف ثـ نقميـ إلى سجوف أخرى.
وبيف تقرير "شؤوف األسرى" أف ىجمة واسعة بدأت تشنيا إدارة السجوف عمى األسرى في ظؿ اتساع حركة 
التضامف مع المضربيف، وحالة الغضب التي تسود األسرى في كافة السجوف، حيث قامت قوات كبيرة مف 

في سجف ايشؿ، وأجبرت األسرى بالقوة  10ابعة إلدارة السجوف بمياجمة األسرى في قسـ وحدات القمع الت
عمى التفتيش العاري، واعتدت عمى عدد منيـ بسبب رفضيـ ذلؾ، وتمت معاقبة األسرى وتكبيميـ وزجيـ 

لمستمزمات في الزنازيف، وأف إدارة "ايشؿ" أغمقت القسـ، وسحبت كافة األجيزة الكيربائية مف األسرى وكؿ ا
 األولية ليـ.

في سجف عسقالف، وجرى تدمير محتويات األسرى  3وأوضح التقرير أف قوات كبيرة ىاجمت قسـ 
وأغراضيـ الشخصية، ونقؿ محامي الوزارة كريـ عجوة عف األسير ربيع ربيع أف التفتيشات واالقتحامات 

 ستقرار في صفوفيـ.لسجف عسقالف استمرت ساعات طويمة، بيدؼ إذالؿ األسرى وخمؽ عدـ ا
 24/2/2013، األيام، رام اهلل

 
 قعدان وعز الدينألسيرين اإلداري ل االعتقالاالحتالل يجدد  22

جددت سمطات االحتالؿ الصييوني االعتقاؿ اإلداري لألسيريف جعفر عز الديف وطارؽ قعداف مف : جنيف
 منذ ثالثة أشير.مدينة جنيف الواقعة في شماؿ الضفة الغربية، والمضربْيف عف الطعاـ 

وأوضح محمد عز الديف أف "سمطات االحتالؿ أبمغت محامي شقيقو جعفر، شفوًيا، أف ىناؾ قراًرا جديًدا مف 
المخابرات الصييونية يقضي بتجديد اعتقالو اإلداري واألسير طارؽ قعداف لمدة ثالثة أشير، وعدـ اإلفراج 

ؿ ىذا األسبوع لتثبيت الحكـ اإلداري الجديد"، كما عنيما، وأف المحكمة في سجف "عوفر" ستعقد جمسة خال
 قاؿ.

 23/2/2013، المركز الفمسطيني لإلعالم
 

 غزة: اعتصام ومسيرة نسوية تضامنًا مع العيساوي واألسرى المضربين عن الطعام 23
شيدت مدينة غزة يوـ أمس، اعتصاما نسويا حاشدا تضامنا مع األسير سامر العيساوي  حسف جبر:

 اياـ ورفاقو المضربيف عف الطعاـ في سجوف االحتالؿ. 210الطعاـ منذ ما يزيد عمى المضرب عف 
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وبدعوة مف اتحاد لجاف العمؿ النسائي اإلطار النسوي لمجبية الديمقراطية لتحرير فمسطيف لبت المشاركات 
 في اإلضراب نداء لمتضامف مع األسرى المضربيف عف الطعاـ في ظؿ استمرار تجاىؿ إدارة مصمحة

 السجوف لمطالبيـ العادلة.
وتجمعت النسوة المشاركات في االعتصاـ في باحة الجندي المجيوؿ بمدينة غزة وىف يرفعف الالفتات 

 المطالبة باإلفراج الفوري عف األسرى وتدويؿ قضيتيـ.
 24/2/2013، األيام، رام اهلل

 
 رى المرضىاإلسرائيمي يرتكب جرائم بحق األس االحتالل األسرى لمدراسات: مركز 24

أكد مركز األسرى لمدراسات، أف االحتالؿ اإلسرائيمي يرتكب جرائـ بحؽ األسرى المرضى في السجوف عامة 
 وفيما يسمى بمستشفى سجف مراج بالرممة خاصة.

، إف  وقاؿ مدير المركز رأفت حمدونة في بياف صحفي وصمت "فمسطيف أوف اليف" نسخة عنو، اليـو
دولي اإلنساني، والذي أكد عمى ضرورة معالجة المعتقميف، وتركيب أي أجيزة االحتالؿ ينتيؾ القانوف ال

جراء فحوصات طبية ليـ مرة واحدة عمى األقؿ شيرًيا.  ضرورية لممحافظة عمى صحتيـ في حالة جيدة، وا 
وأضاؼ أف إدارة السجوف ال تقوـ بفحص طبي مخبري لألسرى في السجوف طواؿ وجودىـ في االعتقاؿ 

عاًما متواصمة، وال تقوـ كذلؾ بتقديـ العالج الالـز ليـ وال تسمح بإدخاؿ طواقـ طبية  31ضوا حتى ولو أم
لعالجيـ، وترفض تسميـ ممفاتيـ الطبية لعرضيا عمى أطباء خارج السجوف، األمر الذي يوقع المزيد مف 

 خؿ المعتقالت والزنازيف.الشيداء سواء كانوا في السجوف أو بعد التحرر متأثريف بأمراضيـ التي توارثوىا دا
أسيًرا فمسطينًيا يرقدوف في مستشفى سجف الرممة بشكؿ دائـ مف  16وأكد المركز أف ىنالؾ ما يقارب مف 

بينيـ خمسة مصابيف بالشمؿ ويتنقموف بواسطة الكراسي المتحركة، وعدد آخر مصابوف بمشاكؿ في القمب 
 ارية خالؿ اعتقاليـ عمى يد جنود االحتالؿ.والمعدة والرئتيف والكبد، وآخروف أصيبوا بطمقات ن

 23/2/2013، فمسطين أون الين
 

 قاصرا من جنين تم اعتقاليم خالل مواجيات عمى حاجز الجممة  18عن  يفرجالجيش اإلسرائيمي  25
فتى قاصًرا اعتقموا أمس خالؿ مواجيات اندلعت عمى  18أفرجت سمطات االحتالؿ فجر اليوـ عف : جنيف

كما نصبت قوات  لعسكري شماؿ جنيف وقضوا ليمة في االعتقاؿ والتنكيؿ الصييوني.حاجز الجممة ا
وقالت مصادر محمية: "إف قوات االحتالؿ  االحتالؿ صباح اليوـ حاجًزا عسكريًّا عمى مدخؿ قرية الجممة.

فتى تـ اعتقاليـ بالقرب مف حاجز الجممة العسكري أثناء  18سممت االرتباط العسكري الفمسطيني 
 المواجيات التي اندلعت، أمس مع قوات االحتالؿ تضامًنا مع األسرى".

 23/2/2013، المركز الفمسطيني لإلعالم
 

 إلنقاذ حياة األسرى ركيطالب المجتمع الدولي بتح "راصد" 26
في ضوء تواتر االنباء عف الظروؼ الصحية الخطرة التي يتعرض ليا االسرى الفمسطينييف في سجوف 

 االحتالؿ االسرائيمي وىـ يخوضوف نضاليـ بالطرؽ الشرعية والقانونية.
مجتمع الدولي طالب رئيس مجمس إدارة الجمعية الفمسطينية لحقوؽ اإلنساف )راصد( المستشار ايياف جاؼ ال

بكافة ىيئاتو وحكومات دوؿ العالـ والمؤسسات الحقوقية العربية واإلقميمية والدولية بالتحرؾ العاجؿ والفوري 



 
 
 

 

 

           40ص                                    4080العدد:                42/4/4023األحد  التاريخ:

إلنقاذ االؼ االسرى الفمسطينييف الذيف تحتجزىـ قوات االحتالؿ االسرائيمي في ظروؼ اعتقاؿ تعسفية ال 
 لعالمية لحقوؽ االنساف.تتراعى حسب المواثيؽ واالعراؼ الدولية والشرعة ا

 24/2/2013، المستقبل، بيروت
 

 وتقمع مسيرة وسط القدس العيسويةقوات االحتالل تقتحم  27
اندلعت عصر اليوـ السبت مواجيات عنيفة في بمدة العيسوية شماؿ شرقي القدس، : وكاالت – 48عرب

نظمتو الجبية الديمقراطية لتحرير وذلؾ بعد اقداـ قوة مف شرطة االحتالؿ عمى اقتحاـ البمدة اثناء احتفاؿ 
النطالقتيا. وقالت مصادر محمية  اف قوة كبيرة مف شرطة االحتالؿ  44فمسطيف لمناسبة الذكرى الػ 

اقتحمت البمدة وسط اطالؽ الرصاص وقنابؿ الصوت بشكؿ عشوائي ومكثؼ، ما دفع عشرات الشباف الى 
وكانت شرطة االحتالؿ  .إصاباتدوف اف يبم  عف وقوع التصدي لمقوة ورشقيا بالحجارة والزجاجات الفارغة 

عمدت الى اغالؽ جميع المداخؿ المؤدية إلى بمدة العيسوية، وذلؾ بالتزامف مع مسيرة حاشدة انطمقت عند 
الساعة الثانية مف خيمة االعتصاـ والتضامف مع األسير سامر العيساوي إلى ممعب مدرسة العيسوية، حيث 

 احتفاال بانطالقة الجبية الديمقراطية. نظـ الميرجاف الوطني
وفي شارع صالح الديف وسط مدينة القدس، ىاجمت قوة مف شرطة االحتالؿ مسيرة سممية كانت نظمت 
تضامنا مع االسرى المضربيف عف الطعاـ بمشاركة العشرات مف المواطنيف الذيف رفعوا االعالـ الفمسطينية 

 وصور األسير سامر العيساوي.
 23/2/2013، 48عرب 

 
 جنين: أطفال األسرى المضربين يوزعون صورًا آلبائيم عمى المارة 28

محمد بالص: أراد أطفاؿ المعتقميف اإلدارييف المضربيف عف الطعاـ في سجوف االحتالؿ، أمس،  -جنيف 
اختراؽ جدار الصمت، وجابوا شوارع مدينة جنيف، وىـ يحمموف صورًا صغيرة آلبائيـ طبعت عمى الحموى 

 أخذ ىؤالء األطفاؿ يتسابقوف عمى توزيعيا عمى المارة وأصحاب المركبات. التي
وكاف أطفاؿ األسرى، بادروا قبؿ عدة أياـ، إلى توزيع الورود مع صور آبائيـ عمى المارة في أسواؽ مدينة 
جنيف، وذلؾ في إطار سمسمة مبادرات وصفيا رئيس نادي األسير، منسؽ المجنة الشعبية إلطالؽ سراح 

سرى، راغب أبو دياؾ، بأنيا مبادرات خالقة تيدؼ إلى كسب أكبر قدر ممكف مف التضامف الشعبي مع األ
 قضية األسرى، وتحديدا مف يخوضوف منيـ معركة األمعاء الخاوية رفضا لسياسة االعتقاؿ اإلداري.

 24/2/2013، األيام، رام اهلل
 

 نود االحتالل وقوع عشرات اإلصاباتتتصدى العتداء المستوطنين وج " جنوب نابمسقصرةقرية " 29
باالختناؽ خالؿ االشتباكات  مف أىالي قرية القصرة جنوب نابمس أصيب العشرات وكاالت: - نائمة خميؿ

 الذيف اقتحموا قرية. التي وقعت بيف مواطني القرية والمستوطنيف وجنود االحتالؿ
توطنة "مجدليف" منزؿ المواطف عبد وبدأ االشتباؾ ظير أمس، عندما اقتحمت مجموعة مف مستوطني مس

لحاؽ إضرار جسيمة فيو، قبؿ أف تنتقؿ لمنزؿ مواطف آخر وىو  المجيد توفيؽ حسف وتحطيـ محتوياتو وا 
 جبالي أبو ريده، وتكسر زجاج منزلو، وتقطع أشجار عائمة وادي.
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وعة مف المستوطنيف وىب المواطنوف لحماية األىالي القاطنيف في الجزء الجنوبي لمقرية والتي قامت مجم
باالستفراد بيـ وتحطيـ ممتمكاتيـ، حيث بدأوا برشؽ المستوطنيف بالحجارة إلبعادىـ عف المكاف، لكف 
المستوطنيف استنجدوا بجنود االحتالؿ وحرس الحدود، وبدأوا بإطالؽ الرصاص عمى األىالي، ما أسفر عف 

و"لقد أطمقوا مئات مف  المغمؼ بالمطاط.إصابة اثنيف بالرصاص الحي، وثالثة عشر بالرصاص المعدني 
قنابؿ الغاز المسيؿ لمدموع ما تسبب بإصابة سبعيف مواطنًا معظميـ مف النساء واألطفاؿ بحاالت اختناؽ 

وباعتداء المستوطنيف عمى قرية قصرة أمس، يصؿ عدد االعتداءات عمى أىالي القرية وممتمكاتيا  شديد".
 الثالث الماضية، حسب توثيؽ المجمس القروي. اعتداًء خالؿ السنوات 42إلى نحو 

 24/2/2013، األيام، رام اهلل
 

 موقعًا تاريخيًا فمسطينيًا في دائرة االستيطان 296االرض:  عنالمكتب الوطني لمدفاع  30
أظير تقرير لرصد النشاط االستيطاني في الضفة الغربية أف حكومة االحتالؿ : البياف –القدس المحتمة 

واصمت نشاطيا االستيطاني في القدس الشرقية ومختمؼ محافظات الضفة الغربية متمثال في االسرائيمية 
 مسمسؿ ىدـ بيوت الفمسطينييف والتشريد والتيويد.

وأوضح المكتب الوطني لمدفاع عف األرض في تقريره األسبوعي، أنو تـ الكشؼ عف استعداد الحكومة 
موقعا تاريخيا وأثريا موزعا  296« بترميـ وتحسيف»المتعمؽ  اإلسرائيمية إلعادة الشروع في تنفيذ مشروعيا

عمى األرض الفمسطينية، وترجع إلى عيود تاريخية مختمفة، كاف قد أعمف سكرتير الحكومة اإلسرائيمية عف 
جاىزيتو لمتنفيذ قريبًا، وىو مشروع كاف قد طرح قبؿ حوالي ثالث سنوات، ويعكس بشكؿ واضح وجمي 

 الؿ عمى المضي قدما في استيداؼ تاريخ ومعالـ ومقدسات الفمسطينييف.تصميـ سمطات االحت
 24/2/2013، البيان، دبي

 
 
 
 

 " في "إسرائيل"الخدمة المدنية"يرفضون  28فمسطينيواستطالع:  31
في الداخؿ الفمسطيني المحتؿ، أف غالبية « مدى الكرمؿ لمدراسات»أظير استطالع لمرأي أجراه مركز 

المؤسسة « اقحاـ الفمسطينييف فييا»ي الداخؿ يرفضوف الخدمة المدنية التي تعمؿ عمى الشباب الفمسطيني ف
 اإلسرائيمّية.

في المئة مف الشباف الفمسطينييف يعارضوف  70وأفاد المركز أف نتائج االستطالع أظيرت أف أكثر مف 
 في المائة منيـ. 25الخدمة المدنية بينما يؤيده اقؿ مف 

، والذي يتكوف مف: المؤسسة العربية لحقوؽ االنساف، وجمعية الشباب العرب، «ابعةلجنة المت»وقاؿ مكتب 
الشباب الفمسطيني في الداخؿ ثابت عمى موقفو »و منتدى الّتكافؿ المجتمعّي والّتطّوع لمقيادة الجماىيرية، إف 

 «.الرافض لمخدمة المدنية
 24/2/2013، الدستور، عّمان

 
 قرية فمسطينية في النقب بمياه الشربمحكمة إسرائيمية تمنع تزويد  32
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رفضت محكمة إسرائيمية اعتراًضا قّدمو مواطنوف فمسطينيوف لربط قريتيـ الواقعة في صحراء النقب : الناصرة
 (، بشبكة المياه الرئيسية.1948)جنوب األراضي الفمسطينية المحتمة عاـ 

لحيراف غير المعترؼ بيا إسرائيميًا مف مياه الشرب، وفّسرت المحكمة اإلسرائيمية العميا قرارىا حرماف قرية أـ ا
بأف ىناؾ جية معينة تقّدـ خدمة بيع وتوصيؿ المياه "بكميات كافية" ألىالي القرية التي تبعد عف أقرب 

 مصدر لممياه نحو ثماني كيمومترات.
 23/2/2013قدس برس، 

 
  ربعاء المقبلاأل  يبدأ إضراًبا شاماًل اعتبارًا من المعممينرام اهلل: اتحاد  33

(، البدء في 2|23راـ اهلل: أعمف االتحاد العاـ لممعمميف الفمسطينييف في الضفة الغربية، اليوـ السبت )
(، يشمؿ كؿ المدراس الحكومية في الضفة 2|27إضراب مفتوح وشامؿ اعتباًرا مف صباح األربعاء المقبؿ )

 ومديريات التربية والتعميـ.
ضرابًا آخر "بشكؿ جزئي" يوـ الثالثاء المقبؿ، بعد الحصة الثالثة، وتنظيـ وأوضح االتحاد أف سينفذ إ

 .نفسو  مف ظير اليـو اعتصاـ أماـ مجمس الوزراء عند الساعة الثانية عشر
وقاؿ أميف عاـ االتحاد أحمد سحويؿ في تصريحات صحفية، حصمت "قدس برس" عمى نسخة منيا، "إف 

اإلضراب جاء بسبب عدـ انتظاـ صرؼ الرواتب وتأخرىا، إضافة إلى  الكرة اآلف في ممعب الحكومة، وقرار
 ، وفؽ قولو."عدـ توقيع االتفاؽ الذي تـ التوصؿ إليو مؤخرا وتحديد جدوؿ زمني لتنفيذه

 23/2/2013قدس برس، 
 

  بعد استشياد األسير جرادات سجون االحتالل تسود"واعد": حالة غميان  34
ؤوف األسرى أف حالة مف التوتر والغمياف تسود داخؿ السجوف غزة: كشفت مؤسسة حقوقية تعني بش

 عرفات جردات بعد أياـ قميمة مف اعتقالو. جراء استشياد األسير الفمسطيني اإلسرائيمية
وقالت جمعية "واعد" لألسرى والمحرريف في بياف ليا، وصؿ "قدس برس" نسخة عنو: "إف حالة الغمياف قد 

فار عاـ أعمنت عنو الحركة األسيرة التي أعمنت إضراًبا وحداًدا عاًما بدأت بشكؿ تصاعدي وىناؾ استن
 داخؿ السجوف ليـو غد ومف المحتمؿ أف يمتد ليكوف ثالثة أياـ".

وفي تطور وردة فعؿ أولية مف قبؿ قيادة الحركة الوطنية األسيرة؛ أعمنت بأف "الكيؿ قد طفح، وأنيا لف تقؼ 
جوف واالساءة البالغة والتالعب بحياة األسرى المرضى والمضربيف"، صامتة أماـ تساقط األسرى داخؿ الس

 معمنة بأف "عمى السجاف الصييوني أف يدرؾ أف معادلة القتؿ بالقتؿ ستكوف عنواف المرحمة القادمة".
 23/2/2013قدس برس، 

 
    لممخيمات الفمسطينية داخل سورية أول قافمة مساعدات برية تطمق فمسطينيةأوروبا: مؤسسات  35

بروكسيؿ: أعمف مؤسسات فمسطينية فاعمة في عموـ القارة األوروبية عف بدء الترتيب لتسيير قوافؿ 
مساعدات إنسانية إلى الالجئيف الفمسطينييف في المخيمات داخؿ األراضي السورية، التي تعاني أزمة صعبة 

/ مارس(، وذلؾ كأوؿ تحرؾ شعبي بسبب األوضاع األمنية المتدىورة، اعتباًرا مف مطمع الشير المقبؿ )آذار
 مف خارج سورية باتجاه المخيمات.
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وقاؿ أميف أبو راشد، منّسؽ قوافؿ "حممة الوفاء األوروبية" في تصريحات خاصة لػ "قدس برس" إنو تقرر 
إطالؽ حممة إغاثة عاجمة لالجئيف الفمسطينييف في داخؿ المخيمات السورية، المحاصر بعضيا منذ أكثر 

حيث سيطمؽ عمييا اسـ "حممة الوفاء األوروبية لعوف منكوبي سورية"، مشيًرا إلى أنيا تيدؼ مف شيريف، 
إلى "التخفيؼ مف وطأت األوضاع اإلنسانية الصعبة التي يعاني منيا الفمسطينيوف والسوريوف جراء األزمة 

 التي تعيشيا البالد لمسنة الثانية عمى التوالي".
 24/2/2013قدس برس، 

 
 إجمالي كمفة مشاريع مصمحة المياه العام الماضي أمريكي ميون دوالرم 20غزة:  36

قاؿ منذر شبالؽ، مدير عاـ مصمحة مياه بمديات الساحؿ، انو تـ خالؿ العاـ الماضي تنفيذ  حامد جاد:
مميوف دوالر، الفتًا إلى أف  20رزمة مف المشاريع بعضيا ما زاؿ قيد التنفيذ بكمفة إجمالية بمغت نحو 

المياه تمكنت بالتعاوف مع سمطة المياه مف وضع خطة واستراتيجية عمؿ إلنياء مشكمة الصرؼ مصمحة 
 الصحي خالؿ السنوات الثالث القادمة.

وبيف انو مف بيف تمؾ المشاريع المنفذة والجاري تنفيذىا ىناؾ أكثر مف مشروع لتوفير مياه الشرب موليا 
مميوف دوالر وأف مصمحة المياه  6.4الر والبنؾ الدولي بقيمة مميوف دو  11.4البنؾ اإلسالمي لمتنمية بقيمة 

عممت مع بداية العاـ الحالي عمى إنشاء مشاريع خزانات وخطوط ناقمة وتوسعة لمحطتي تحمية مياه البحر 
 في منطقتي دير البمح وشماؿ قطاع غزة.

إنشاء محطة تحمية مركزية وأوضح أف السمطة بحثت مع االتحاد األوروبي وبنؾ التنمية اإلسالمي مشروع 
 % مف 50مميوف دوالر موضحًا اف البنؾ اإلسالمي لمتنمية التـز بتمويؿ  450بقيمة تصؿ الي 

 
 
 

ىذا المشروع كما تـ خالؿ مؤتمر مارسيميا العاـ الماضي بحث ىذا المشروع مع دوؿ حوض البحر األبيض 
 مميوف متر مكعب مف مياه الشرب سنويًا. 55المتوسط منوىًا أف المشروع سيكفؿ تزويد القطاع بنحو 

 24/2/2013، األيام، رام اهلل
 

 " لمكتاب وليد الشيخصغيرة بأشياءالعجوز يفّكر رواية " 37
العجوز يفّكر بأشياء »يطوي الروائي الفمسطيني وليد الشيخ الزمف في روايتو : محمد السميوري –عماف 
ي يختزلو عنواف الرواية نفسو. يطرح الروائي عددًا ، فيحرؽ مراحؿ شخصياتو مف أجؿ المعنى الذ«صغيرة

مف األسئمة الوجودية الكبيرة والقاسية، تبدأ باالحتالؿ االسرائيمي مرورًا بمعاناة الفمسطيني الُميّجر أو بمعنى 
آخر الُمستمب داخؿ وطنو، لتعود مف حيث بدأت، أي إلى االحتالؿ الذي أصبح الزمف الحاضر في حياة 

 مسطيني.االنساف الف
األحداث التي يعتقد القارىء أنيا صغيرة إذًا، انطالقًا مف عنواف الرواية، ىي ليست سوى الموضوعات 
الكبرى والتغّيرات الجذرية التي يشيدىا العالـ مف ثورات وانتفاضات وسقوط أنظمة... ُتعيد ىذه الرواية 

 يا الفمسطينية والعربية والعالمية أيضًا.قراءة الحالة العربية مف خالؿ شخصيات« أزمنة»الصادرة عف دار 
 24/2/2013، الحياة، لندن
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 المسروقة األردنية ممف المخطوطات دتجمّ  "إسرائيل": الغد األردنية 83
اتيـ مصدر مطمع في قطاع اآلثار "إسرائيؿ" بالوقوؼ وراء تجميد ممؼ الكشػؼ عػف  :ىبة العيساوي -عماف

ووصػمت إلػى  4022تي تػـ االعػالف عػف سػرقتيا مػف األردف فػي أصالة المخطوطات والمفائؼ الرصاصية ال
 يد تاجر إسرائيمي مف خالؿ السوؽ السوداء.

وأوضػػح المصػػدر الػػذي طمػػب عػػدـ الكشػػؼ عػػف ىويتػػو أف "إسػػرائيؿ" تقػػؼ وراء تمسػػؾ وكالػػة الطاقػػة الدوليػػة 
ؼ الرصاصػية إلػى برفض إرساؿ عينات اليورانيوـ التي تستخدـ فػي الكشػؼ عػف أصػالة المخطوطػات والمفػائ

وبػػيف المصػػدر لػػػ"الغد" أف مصػػمحة "إسػػرائيؿ"  المممكػػة وىػػو األمػػر الػػذي يعيػػؽ اسػػتكماؿ التحقيػػؽ فػػي الممػػؼ.
 تتفؽ مع بقاء ممؼ المخطوطات متوقفا دوف التوصؿ إلى الحقيقة.

 42/4/4023، الغد، عّمان

 
 منتدى بيت المقدس يستضيف "مقاومين" من قرية باب الشمس المقدسية 39

استضاؼ منتدى بيت المقدس في عمػاف امػس عػددا مػف الشػباب المقدسػي المقػاـو الػذيف شػاركوا مػع : عماف
نشطاء اجانب في انشػاء مخػيـ عمػى ارض مقدسػية ميػددة باالسػتيطاف شػرقي القػدس،اطمقوا عميػو "قريػة بػاب 

يتيػػػا مػػػف الشػػػمس" حيػػػث اصػػػبحت ىػػػذه القرية،بدايػػػة انشػػػاء مجموعػػػة مػػػف القػػػرى حػػػوؿ المدينػػػة المقدسػػػة لحما
 االستيطاف بدعـ لوجستي واعالمي كبيريف مف نشطاء اجانب مف العديد مف دوؿ العالـ.

وقػػاؿ رئػػػيس الييئػػة االداريػػػة لممنتػػدى عثمػػػاف النشاشػػيبي اف شػػػباب المخػػيـ "قريػػػة الشػػمس" اصػػػبحوا انموذجػػػا 
سػة ممػا حػدا بالمنتػدى لممقاومة السممية ضد المخططات االسػتيطانية االسػرائيمية التػي تسػتيدؼ المدينػة المقد

الستضافتيـ فػي فعاليػة شػعبية عمػى مػدار يػوـ كامػؿ حضػرىا جميػور غفيػر مػف اعضػاء المنتػدى والمقادسػة 
 في االردف.

وأعمف رئػيس المنتػدى عثمػاف النشاشػيبي خػالؿ النػدوة عػف توأمػة قريػة بػاب الشػمس مػع منتػدى بيػت المقػدس 
بػػػاب الشػػػمس ودور لجػػػاف المقاومػػػة الشػػػعبية فػػػي  الػػػذي كػػػاف المبػػػادر فػػػي تسػػػميط الضػػػوء عمػػػى نضػػػاؿ قريػػػة

 فمسطيف.
كمػػا تػػـ االعػػالف عػػف تسػػمية قاعػػة منتػػدى بيػػت المقػػدس فػػي عمػػاف بقاعػػة بػػاب الشػػمس تكريمػػا لقريػػة بػػاب 

 الشمس.
  42/4/4023، الدستور، عّمان

 
 حيفا ميناء استنكار دعم "أمانة عمان" لجمعية تصدر المنتوجات الزراعية عبراألردن:  20

اسػػتنكرت قطاعػػات زراعيػػة، اتخػػاذ مجمػػس أمانػػة عمػػاف الكبػػرى قػػرارا بتقػػديـ دعػػـ  :عبػػداهلل الربيحػػات -عمػػاف 
ألػػؼ دينػػار لجمعيػػة "ربحيػػة" مشػػتغمة بتصػػدير المنتوجػػات الزراعيػػة عبػػر مينػػاء حيفػػا؛ الخاضػػع لسػػيطرة  30بػػػ

 ية سميماف الحياري.سمطات االحتالؿ اإلسرائيمي، وفقا لرئيس اتحاد مصدري المنتوجات الزراعية األردن
مميػوف دينػار سػػنويا  24وتسػاءلت، فػي بيػاف حصػمت "الغػد" عمػى نسػخة منػػو عػف قيػاـ األمانػة بتقاضػي نحػو 

رسوما مف المزارعيف والتجػار ممػف يػوردوف منتوجػاتيـ لمسػوؽ المركػزي ومػا يصػدر لمػدوؿ العربيػة واألوروبيػة 
ف مػا يصػدر عبػر مينػاء حيفػا معفػى مػف الرسػـو التػي عف طريؽ ميناء العقبػة والمنافػذ الحدوديػة األردنيػة، لكػ

 تتقاضاىا، بموجب نظاـ األسواؽ المركزية.
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لغاء قرار إعفػاء المنتوجػات الزراعيػة المصػدرة  وطالب الحياري بضرورة تعديؿ بنود نظاـ األسواؽ المركزية وا 
.  عبر ميناء حيفا مف الرسـو

  42/4/4023، الغد، عّمان

 
  غزة " إلعادة إعمار قطاع4باريس مؤتمر " بتخصيص تطالبقطر "الحياة الجديدة":  22

مػػف مصػػادر دبموماسػػية اوروبيػػة وفمسػػطينية متطابقػػة اف « الحيػػاة الجديػػدة»عممػػت  :امجػػد التميمػػي -بػػاريس 
عمػػػى اف « 4بػػػاريس »دولػػػة قطػػػر تقػػػدمت منفػػػردة قبػػػؿ شػػػيور بطمػػػب الػػػى الحكومػػػة الفرنسػػػية لتنظػػػيـ مػػػؤتمر 

 اع غزة.يخصص إلعادة االعمار في قط
وقالػػػت المصػػػادر التػػػي فضػػػمت عػػػدـ ذكػػػر اسػػػميا اف الطمػػػب القطػػػري قوبػػػؿ بػػػالرفض مػػػف االليزيػػػو والحكومػػػة 
الفرنسية، باعتبار اف القناة الشرعية التي يجب بحث ىذا االمر معيا ىػي السػمطة الوطنيػة الفمسػطينية ممثمػة 

دعـ ورعايػة كػوف الوضػع فييمػا ال يقػؿ بالرئاسة والحكومة، الى جانب أف الضفة الغربية والقدس بحاجة الى 
 صعوبة عنو في قطاع غزة.

 42/4/4023، الحياة الجديدة، رام اهلل
 

  مدارس في غزة  ثمانيةواألونروا توقعان اتفاقية لبناء  األحمر االمارتية ىيئة اليالل 24
جئػيف الفمسػطينييف وقعػت ىيئػة اليػالؿ األحمػر ووكالػة األمػـ المتحػدة إلغاثػة وتشػغيؿ الال الخميج: -أبوظبي 

مدارس في غزة بفمسطيف تموليا  8في الشرؽ األدنى )األونروا( بمقر الييئة في أبوظبي، اتفاقية تعاوف لبناء 
ألػػؼ درىػػـ، ويػػتـ التنفيػػذ عمػػى مػػرحمتيف حيػػث تتضػػمف المرحمػػة األولػػى  098مميونػػا و  58الييئػػة بتكمفػػة تبمػػ  

ىػػدفت االتفاقيػػة إلػػى دعػػـ القطػػاع التعميمػػي وتعزيػػز المسػػيرة مػػدارس تمييػػا مباشػػرة المرحمػػة الثانيػػة، و  2بنػػاء 
التربويػػة المتعثػػرة فػػػي غػػزة، وجػػاء توقيػػػع االتفاقيػػة فػػي إطػػػار التعػػاوف والتنسػػيؽ القػػػائـ بػػيف الجػػانبيف لمسػػػاندة 

 الالجئيف الفمسطينييف في الداخؿ والخارج وتخفيؼ معاناتيـ اإلنسانية.
الدكتور محمد عتيؽ الفالحػي األمػيف العػاـ، فيمػا وقعيػا مػف األونػروا وقع االتفاقية مف جانب اليالؿ األحمر 
 بيتر فورد نائب المفوض العاـ لموكالة.

 42/4/4023، الخميج، الشارقة
 

 مع النظام السوريمشعل لحل سياسي خالد  ناوسطّ : المعارض السوريحزب التيار الوطني  23
 تيػار الػوطني السػوري المعػارض عمػاد الػديف رشػيد رئػيس المكتػب السياسػي لحػزب ال :  قاؿإسطنبوؿ ػػ د.ب.أ

وكػػاف معنػػا  4022إبريػػؿ العػػاـ  48بتػػاريخ  مػػف أجػػؿ حػػؿ سياسػػي لألزمػػة فػػي سػػورية   ] ورقػػة لمنظػػاـ" قػػدمنا 
رئػػػيس االئػػػتالؼ الػػػوطني معػػػاذ الخطيػػػب ووسػػػطنا رئػػػيس المكتػػػب السياسػػػي لحركػػػة حمػػػاس خالػػػد مشػػػعؿ مػػػع 

 «. يبة مف نظاـ األسد الذي يدمر اليـو سورياالسمطات السورية، إال أننا حصدنا الخ

 42/4/4023، البيان، دبي
 

 ضد األسرى الشبكة األوروبية تدشن حممة دولية لمتصدي لجرائم االحتالل 22
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أدانت الشبكة األوروبية لمدفاع عف حقوؽ األسرى والمعتقميف الفمسطينييف جريمة قتؿ األسير عرفات جرادات 
فسي الشديديف الػذي تعػرض ليمػا أثنػاء التحقيػؽ وبػذلؾ يصػبح عػدد الػذيف قتمػتيـ نتيجة التعذيب الجسدي والن

 أسير فمسطيني. 400االحتالؿ الصييوني في سجونو ومعتقالتو 
وطالبت الشبكة في بياف ليا مجمس حقوؽ اإلنساف في األمـ المتحدة والمنعقد حاليا في جنيؼ بوضع قضية 

يقػػاؼ التعػػذيب الوحشػػ ي ضػػد االسػػرى الفمسػػطينييف داخػػؿ سػػجوف االحػػتالؿ عمػػى جػػدوؿ اإلعتقػػاؿ التعسػػفي وا 
ونوىػػت الشػػبكة األوروبيػػة فػػي بيانيػػا لمعديػػد مػػف ممارسػػات االحػػتالؿ غيػػر اإلنسػػانية ضػػد األسػػرى  أعماليػػا. 

الفمسطينييف كاإلىانات والمكمات لألسير وذويو أثناء عممية اإلعتقاؿ ، ويتبع ذلؾ التيديد بالقتػؿ، و النفػي و 
يػت و اإلغتصػاب أو اعتقػاؿ الزوجػػة وأعضػاء العائمػة. أمػا فػػى المعػتقالت فتمػارس "إسػرائيؿ" أسػػاليب ىػدـ الب

متعػػددة محرمػػة دوليػػًا كالتعػػذيب الجسػػدي والنفسػػي كحرمػػاف المعتقػػؿ مػػف النػػوـ وعػػدـ تقػػديـ العػػالج، وتسػػتخدـ 
 نفسية. أجساد األسرى لمتجارب الطبية ، وأسموب غرؼ العمالء وما ينتج عنو مف تداعيات 

 42/4/4023، المركز الفمسطيني لإلعالم
 

 خالل عدوان "عامود السحاب" عمى غزة انتيكت قوانين الحرب "إسرائيل" ":ىيومن"منظمة  22
اف اسػػػرائيؿ انتيكػػػت قػػػوانيف الحػػػرب خػػػالؿ عمميػػػة « ىيػػػومف رايػػػتس ووتػػػش»افػػػادت منظمػػػة حقػػػوؽ االنسػػػاف 

 ي/نوفمبر العاـ الماضي.وعدوانيا عمى غزة في تشريف الثان« عامود السحاب»
وبحسب وسائؿ اعالـ عبرية التي نقمت الخبر فاف المنظمة الحقوقية اتيمت اسرائيؿ خالؿ عدوانيا عمى غزة 
انيػػا نفػػذت غػػارات عمػػى اىػػداؼ غيػػر عسػػكرية، واف سػػالح الجػػو االسػػرائيمي نفػػذ مػػا ال يقػػؿ عػػف اربػػع غػػارات 

نساء والشيوخ حيث سقط عشرات الشػيداء وىػـ مواطنػوف عمى مناطؽ سكنية متجاىال المواطنيف واالطفاؿ وال
شػييدا مػف  24ليس ليـ عالقة بالمقاومػة، وقالػت المنظمػة حػيف اعترفػت اسػرائيؿ بقصػؼ منػزؿ الػدلو وسػقط 

عائمة واحدة كاف سالح الجو يعرؼ انيا منازؿ لممواطنيف واحياء سكنية حيث اتيـ الجػيش االسػرائيمي حينيػا 
واضافت المنظمة في تقريرىا  لصواريخ عمى بمدات الجنوب مف داخؿ االحياء السكنية.المقاومة بانيا تطمؽ ا

مواطنػػا بطريقػػة بشػػعة وغيػػر شػػرعية واف نسػػبة كبيػػرة مػػف الشػػيداء ليسػػوا  20اف اسػػرائيؿ قتمػػت خػػالؿ العػػدواف 
 مقاوميف وال مسمحيف.

 42/4/4023، الدستور، عّمان
 

 الفمسطيني شعبالويؤكد تضامنو مع م الدىيشة ومخيبيت لحم  يزوروزير خارجية سيريالنكا  26
زار وزيػػر خارجيػػة سػػيريالنكا جػػاميني الكشػػماف بيػػريس، أمػػس، مدينػػة بيػػت لحػػـ ومخػػيـ الدىيشػػة  :بيػػت لحػػـ

بالمحافظػػة. وكػػاف فػػي اسػػتقباؿ بيػػريس عنػػد زيارتػػو مخػػيـ الدىيشػػة النائػػب بالتشػػريعي عػػف حركػػة فػػتح محمػػد 
يـ، حيػػث تػػـ اطالعػػو عمػػى األوضػػاع العامػػة فيػػو مػػف خػػالؿ جولػػة المحػػاـ وعػػدد مػػف مسػػؤولي مؤسسػػات المخػػ

وقاؿ الوزير بيريس إف زيارتو لممخػيـ تػأتي بيػدؼ الوقػوؼ عمػى حقيقػة وحجػـ  شاممة في أحياء وأزقة المخيـ.
المعاناة التي يعيشيا الالجئػوف الفمسػطينيوف فػي المخيمػات. مشػيرا إلػى أف زيارتػو لألراضػي الفمسػطينية تػأتي 

وأعػػرب عػػف  حقيقيػػا مػػف قبػػؿ حكومػػة وشػػعب سػػريالنكا مػػع الشػػعب الفمسػػطيني فػػي قضػػيتو العادلػػة". "تضػػامنا
سعادتو لوجوده في فمسطيف، معتبرا ذلؾ "شرفا كبيرا لو باف يكوف أوؿ وزير خارجية لسريالنكا يزور فمسطيف 

 بعد حصوليا عمى دولة مراقبة في األمـ المتحدة".
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الرئيس السيريالنكي إلى نظيره الفمسطيني الرئيس محمػود عبػاس تعبػر وأضاؼ أنو يحمؿ رسالة تضامف مف 
 عف مدى التضامف مع الشعب الفمسطيني.

 42/4/4023، الحياة الجديدة، رام اهلل
 

 الفمسطينية  لمسمطة عاجمةالنرويج تقدم مساعدة  20
ة عاجمة لمسمطة الوطنيػة قررت الحكومة النرويجية امس، اإلسراع في تقديـ مساعد :الحياة الجديدة -راـ اهلل 

الفمسطينية؛ مف أجؿ دفع مرتبات العامميف في القطاع العاـ، وذلؾ في إطار الدعـ الذي يتـ تقديمو مف أجؿ 
 تمويػػػؿ الخػػػدمات اليامػػػة فػػػي قطاعػػػات التعمػػػيـ والرعايػػػة الصػػػحية واألمػػػف التػػػي يحتاجيػػػا الشػػػعب الفمسػػػطيني.

فمسطيف لف تستطيع االستمرار إلى األبد في االعتماد عمى وصرح وزير خارجية النرويج إسبف بارت آيد بأف 
األطػػػػراؼ المانحػػػػة منوىػػػػا الػػػػى أف ضػػػػماف اسػػػػتقرار االقتصػػػػاد الفمسػػػػطيني لػػػػف يتػػػػأتى فػػػػي غيػػػػاب تقػػػػدـ فػػػػي 
المفاوضػػات السياسػػية بشػػكؿ يسػػمح بوضػػع نيايػػة لالحػػتالؿ اإلسػػرائيمي، وكػػذلؾ اسػػتعادة سػػيطرة الفمسػػطينييف 

 عمى مواردىـ.
زمة المالية الحالية تستمـز مف جميع األطراؼ المعنية ال سيما الػدوؿ المانحػة تقػديـ مسػاىمات وأوضح أف األ

، وحػػث جميػػع المػػانحيف عمػػى اإلسػػراع فػػي تقػػديـ دعميػػـ لمموازنػػة الفمسػػطينية فػػي 4023ماليػػة أكبػػر فػػي عػػاـ 
 أسرع وقت ممكف.

مميػوف دوالر أميركػي سػيتـ  23يصػؿ إلػى  ونوه بارت آيد إلى أف الػدعـ النرويجػي لمموازنػة الفمسػطينية والػذي
 تقديمو مف خالؿ البنؾ الدولي؛ لممساىمة في بناء المؤسسات العامة لدولة فمسطيف.

 42/4/4023، الحياة الجديدة، رام اهلل
 

 زوبعة مفتعمة لمتيرب من المصالحة 28
 نقوال ناصر

س وبيف دولة االحتالؿ اإلسرائيمي أثارت الوساطة المصرية األخيرة في مباحثات غير مباشرة بيف حركة حما
زوبعػػة إعالميػػة مفتعمػػة حاولػػت مػػرة أف تصػػورىا كمحادثػػات مباشػػرة وبالغػػت مػػرة أخػػرى فػػي محاولػػة وصػػفيا 
بػػػػ"المفاوضات" بػػػذرائع متيافتػػػة ال يوجػػػد أي تفسػػػير ليػػػا سػػػوى خمػػػؽ أسػػػباب ظاىريػػػة تغطػػػي عمػػػى األسػػػباب 

صػالحة الوطنيػة، فػػي منػاورة إعالميػػة لػـ تكػػف األولػى مػػف الحقيقيػة لالسػتمرار فػػي التيػرب مػػف تنفيػذ اتفػػاؽ الم
نوعيا، فيذه التيمة لحماس تتكرر منذ االنقساـ طواؿ ما يزيػد عمػى خمػس سػنوات لػـ يعثػر مروجوىػا خالليػا 

 عمى دليؿ ممموس واحد يثبتيا.
مػػػف ال ومػػػف الواضػػػح أف االسػػػتمرار فػػػي المماطمػػػة فػػػي تنفيػػػذ اتفػػػاؽ المصػػػالحة إنمػػػا يخمػػػؽ بيئػػػة موضػػػوعية ل

 مصمحة ليـ في إنجازىا يتيح ليـ االصطياد في مياه االنقساـ العكرة.
طػػػواؿ أكثػػػر مػػػف خمػػػس سػػػنوات مضػػػت كانػػػت الواليػػػات المتحػػػدة ودولػػػة االحػػػتالؿ اإلسػػػرائيمي خالليػػػا تعػػػداف 
االنقساـ الفمسطيني عقبة أماـ التوصؿ إلى اتفػاؽ "سػالـ" مػع منظمػة التحريػر الفمسػطينية وذريعػة لمطعػف فػي 

ىمية الرئيس محمود عباس كػ"شريؾ" ليما بحجة أنػو "ال يمثػؿ" قطػاع غػزة وبالتػالي ال يسػتطيع ضػماف تنفيػذ أ
 أي اتفاؽ يتـ التوصؿ إليو في القطاع.

وقد استخدمت واشنطف وتؿ أبيب ىذه الذريعة لتسوي  تراجع إدارة باراؾ أوباما في واليتو األولى عف وعودىا 
تيػػػرب حكومػػػة االحػػػتالؿ مػػػف االسػػػتجابة السػػػتحقاقات اسػػػتئناؼ المفاوضػػػات،  لمرئاسػػػة الفمسػػػطينية، وتسػػػوي 
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وتسوي  إجماع األطراؼ الثالثة عمى كوف القطاع "كيانًا عدوًا" لدولة االحتالؿ، يحكمو "انقالب غير شػرعي" 
عمػى شػرعية منظمػة التحريػر، وتحكمػو "منظمػة إرىابيػػة" بالتصػنيؼ األميركػي، ليجمػع األطػراؼ الثالثػة عمػػى 

بعػػد أف فشػػؿ  4008العمػؿ مػػف أجػػؿ إزالػػة ىػػذه "العقبػػة"، بالعػػدواف العسػكري المباشػػر الواسػػع مػػرتيف منػػذ عػػاـ 
 الحصار االقتصادي والسياسي في "إزالتيا".

إسػػػرائيمي يسػػػػتدعي منػػػع المصػػػػالحة  –لكػػػف إدامػػػة االنقسػػػػاـ الفمسػػػطيني تحولػػػت اليػػػػـو إلػػػى مطمػػػػب أميركػػػي 
فقتيما عمى استئناؼ المفاوضات، وىػو مػا يسػمط األضػواء عمػى العامػؿ الفمسطينية إلنيائو كشرط مسبؽ لموا

الخارجي األىـ الذي يفسر التأجيؿ المتكرر الػذي يرقػى حاليػًا إلػى مسػتوى التيػرب والمماطمػة الصػريحيف فػي 
 تنفيذ اتفاؽ المصالحة.

شر مف ىذا الشير عمػا إذا عندما سئمت المتحدثة باسـ وزارة الخارجية األميركية فيكتوريا نوالند في التاسع ع
كانت حكومتيا تعد المصالحة الفمسطينية "خطوة إيجابية" أجابػت: "إذا أخػذت حمػاس مناصػب فػي الحكومػة" 
الفمسطينية فإف ذلؾ "سوؼ يكوف صعبًا جدًا" إال إذا فعمت حماس ما ىو "ضروري" مثؿ "االعتراؼ باسرائيؿ 

مرار. إف موقفنػػا لػػـ يتغيػػر"، وىػػذه ىػػي ذاتيػػا شػػروط دولػػة ونبػػذ "العنػػؼ" وكػػؿ تمػػؾ األمػػور التػػي نعمنيػػا باسػػت
.  االحتالؿ كما أعمنيا رئيسيا شمعوف بيرس نياية العاـ المنصـر

فػػػي الخػػػامس مػػػف شػػػباط الجػػػاري، عقػػػدت المجنػػػة الفرعيػػػة "لػػػػمشرؽ األوسػػػط وشػػػماؿ أفريقيػػػا" بمجنػػػة الشػػػؤوف 
ف مػنيـ فمسػطيني أو أميركػي واحػد نصػير الخارجية في مجمس النواب األميركي جمسة استماع لشيود، لػـ يكػ

لمفمسطينييف، عنوانيا "المصالحة بيف فتح وحماس..تيديد آلفاؽ السالـ"، وقاؿ عضو المجنة تد دويػتش : إف 
"ىػػدفنا يجػػػب أف يكػػػوف منػػػع المصػػػالحة"، وىػػػو بقولػػػو ذاؾ إنمػػػا كػػػاف يعبػػػر عػػػف سياسػػػة رسػػػمية مدعومػػػة مػػػف 

 وأسالفو. الكونجرس بمجمسيو إلدارات باراؾ أوباما
قبؿ االنفجػار الػدموي لألزمػة السػورية، كانػت قيػادة منظمػة التحريػر تتػذرع بعالقػات حركػة "حمػاس" مػع إيػراف 
وسػػػػورية باعتبارىػػػػا العامػػػػؿ الخػػػػارجي الوحيػػػػد لعػػػػدـ إنجػػػػاز المصػػػػالحة الفمسػػػػطينية، متيمػػػػة البمػػػػديف بػػػػػ"إمالء" 

اإلسرائيمية ليػذه  –أف المعارضة األميركية معارضتيما المدعاة لممصالحة عمى حماس، لمتغطية عمى حقيقة 
المصػػػالحة كانػػػت ىػػػي العامػػػؿ الخػػػارجي الفعمػػػي والسػػػبب الرئيسػػػي فػػػي عػػػدـ إنجازىػػػا، ولمتغطيػػػة كػػػذلؾ عمػػػى 
مسػػؤولية قيػػادة المنظمػػة فػػي عػػدـ إنجازىػػا بحكػػـ كونيػػا "شػػريكة" فػػي مػػا يسػػمى "عمميػػة السػػالـ" مػػع الواليػػات 

 ال االلتزاـ بشروطيما النجازىا.المتحدة ودولة االحتالؿ ال يسعيا إ
السػػوري المزعػػـو قػػد انتفػػى بعػػد االنفجػػار الػػدموي لألزمػػة السػػورية، ولػػـ تعػػد  –لكػػف العامػػؿ الخػػارجي االيرانػػي 

توجد أي صدقية في أي تكػرار لمػزعـ بػأف حمػاس تخضػع إلمػالءات ىػذه العامػؿ، فعالقػة الحركػة مػع سػورية 
إلػى عالقػة عدائيػة، وعالقتيػا مػع إيػراف بالكػاد تحػافظ عمػى "شػعرة  بمغت حد القطيعة إف لـ تكػف قػد تجاوزتيػا

معاويػػػة"، ولػػػـ يعػػػد فػػػي وسػػػع المتػػػذرعيف سػػػابقًا بيػػػذا العامػػػؿ لعػػػدـ االسػػػتجابة لالسػػػتحقاقات الوطنيػػػة النجػػػاز 
 –المصالحة الفمسطينية في أسرع وقت ممكف، أي سبب وجيو الستمرار التذرع بو، لتظؿ الشػروط األميركيػة 

يمية واإلذعاف ليا، أو مسايرتيا عمى األقؿ، ىي العامؿ الخارجي األىـ والسبب الرئيسي لممماطمػة فػي اإلسرائ
 تنفيذ اتفاؽ المصالحة.

غير أف المػرتينيف "لػػمشراكة" مػع الواليػات المتحػدة ودولػة االحػتالؿ فػي عمميػـ السياسػي مػا زالػوا ينفخػوف فػي 
ف المصػػالحة الوطنيػة، ومػػف ىػػذه الػػذرائع القػوؿ إنػػو "كػػاف يجػػب نػار االنقسػػاـ بػػذرائع متيافتػػة عديػدة لمتيػػرب مػػ

عمػػػى مصػػػر أف تجػػػري تمػػػؾ المحادثػػػات عبػػػر منظمػػػة التحريػػػر الفمسػػػطينية"، وىػػػو مػػػا يتجاىػػػؿ كػػػوف أي قػػػرار 
مصري كيذا ىو قرار سيادي لمصر، ومنيا أيضا القوؿ إف موافقػة حمػاس عمػى التفػاوض غيػر المباشػر مػع 
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قػػة الوفػػاؽ الػػوطني" التػػي حػػددت بػػأف المفاوضػػات ىػػي مػػف "اختصػػاص منظمػػة دولػػة االحػػتالؿ "مخػػالؼ لوثي
التحرير" وىو مػا يثيػر التسػاؤؿ عػف األسػباب التػي منعػت المنظمػة مػف المبػادرة إلػى التفػاوض لوقػؼ العػدواف 

 عمى القطاع في المرتيف، الخ.
ي لعػب دور الوسػيط يوليػو فػ 45وبغض النظر عف جدؿ أىـ ينبغي أف يدور حوؿ اسػتمرار مصػر بعػد ثػورة 

الذي كاف يمعبو النظاـ السابؽ بيف دولة االحتالؿ وبيف قطاع غزة الذي ال يػزاؿ محاصػرًا، فػإف الزوبعػة التػي 
تثيرىػػا حركػػة فػػتح التػػي تقػػود منظمػػة التحريػػر حػػوؿ الوسػػاطة المصػػرية األخيػػرة بػػيف حركػػة حمػػاس وبػػيف دولػػة 

نػار فػي العػدواف عمػى القطػاع المبػـر أواخػر تشػريف األوؿ االحتالؿ بيدؼ إلزاـ األخيرة باتفاؽ وقؼ إطػالؽ ال
الماضي، عمى األقؿ دفاعًا عف مصداقية مصر كوسػيط وكضػامف لالتفػاؽ عمػى حػد سػواء، إنمػا ىػي زوبعػة 

 مفتعمة يمكف التكيف بأىدافيا.
فتعؿ ال وىي زوبعة تذكر بأف حماس ما زالت بحاجة إلى وساطة لمتعامؿ مع دولة االحتالؿ، لكف غبارىا الم

 يكفي لمتغطية عمى حقيقة أف فتح والمنظمة ليستا بحاجة إلى وساطة كيذه.
وتذكر كذلؾ بأف ما يمكف أف يكػوف فػي أحسػف األحػواؿ مباحثػات غيػر مباشػرة تتعمػؽ بقضػية آنيػة محػددة ال 

قريبػا يمكنو أف يرقى إلى مستوى مفاوضات بيف فػتح واالحػتالؿ ودولتػو مسػتمرة عمنػا منػذ عقػديف مػف الػزمف ت
 بيدؼ شامؿ معمف إلنياء الصراع عمى الوجود بتحويمو إلى نزاع عمى الحدود مع دولة االحتالؿ.

وىي أيضا زوبعة تستيدؼ في العقؿ الباطف لمثيرييا التمنػي بػأف تتػورط حمػاس فػي مفاوضػات مماثمػة حتػى 
 د قيػػػػادة فػػػػتح يتسػػػػاوى الطرفػػػػاف فػػػػي عيػػػػوف شػػػػعبيـ فػػػػي ممارسػػػػة سياسػػػػية عقيمػػػػة أثبتػػػػت عػػػػدـ جػػػػدواىا وتكػػػػا

 
والمنظمة تشذ عف شػبو إجمػاع وطنػي عمػى رفضػيا وعمػى اسػتئنافيا الػذي مػا زالػت ىػذه القيػادة تػراىف عميػو، 

 وما زاؿ المراقبوف يروف في استمرار ىذا الرىاف السبب الرئيسي لعدـ تنفيذ اتفاؽ المصالحة الفمسطينية.
 43/4/4023، فمسطين أون الين
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 مأموف كيواف
مػػف مغبػػة اعتمػػاد الخطػػة التػػي اقترحيػػا البنػػؾ الػػدولي فػػي مػػا يتعمػػؽ ” اإلسػػرائيمية“حػػذرت وزارة حمايػػة البيئػػة 

بمشروع قناة الربط بيف البحػريف األحمػر والميػت، الػذي يقضػي بنقػؿ مميػار متػر مكعػب مػف الميػاه سػنويًا مػف 
 ة جزء منيا.البحر األحمر إلى البحر الميت وتحمي

خطرًا داىمًا عمى البحر الميػت وعمػى قطػاع السػياحة فػي المنطقػة. ” اإلسرائيمية“وتشكؿ الخطة حسب الوزارة 
وقػػد تػػؤدي إلػػى انتشػػار الجػػراثيـ والطحالػػب الضػػارة، وبالتػػالي إلػػى انبعػػاث روائػػح كرييػػة شػػديدة، فضػػاًل عػػف 

 تكديس كميات كبيرة مف الجبس في مياه البحر.
جػدعوف برومبيػػرغ قػد دعػػا إلػى دفػػف ” الشػرؽ األوسػػط -أصػػدقاء الكػرة األرضػػية “العػػاـ لمنظمػة  وكػاف المػدير

فحػػوص البنػػؾ الػػدولي تؤكػػد أف البحػػر الميػػت سػػيتحوؿ إلػػى بحػػر تنمػػو فيػػو الطحالػػب “فكػػرة القنػػاة نيائيػػًا، ألف 
 ”.الحمراء وتزداد كتؿ مف الجير األبيض فيو، وأف ىناؾ خطرًا عمى المياه الجوفية

جديدًا يقضي بربط البحػر الميػت بػالبحر األبػيض المتوسػط،  -مة مف يفضؿ مف الصياينة مشروعًا قديمًا وث
 ألسباب كثيرة منيا:

 أف نقؿ مياه البحر المتوسط أكثر جدوى وأوفر اقتصاديًا. -2
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األحمػر  غرامًا في المتر، بينما تبمػ  مموحػة ميػاه البحػر 45أف متوسط درجة المموحة في البحر المتوسط  -4
 غرامًا في المتر. 24

نقؿ مياه البحر المتوسط لف يغير لوف مياه البحر الميت، بينما نقؿ مياه البحر األحمر سيحوؿ لوف مياه  -3
 البحر الميت إلى الموف األحمر الدامي نتيجة تفاعؿ بكتيريا الحديد.

كػػـ وسػػيكوف  80طوليػػا عمػػى  إف حفػػر قنػػاة مػػف أشػػدود عمػػى البحػػر المتوسػػط إلػػى البحػػر الميػػت لػػف يزيػػد -2
الحفر سياًل في أراض مستوية تمر بالقرب مف مدينتي بيت جبريف والخميؿ. ىػذا فػي حػيف أف حفػر قنػاة مػف 

كػـ،  340إيالت عمى البحر األحمر وعبر وادي عربة إلى مدينة سدـو عمى البحر الميت، سػتكوف مسػافتيا 
متػر، وىػو مػا سػػيزيد  400نػاطؽ إلػى أكثػػر مػف وعبػر أرض بيػا صػخور ناريػة يصػؿ ارتفاعيػػا فػي بعػض الم

مميػػػار دوالر، لػػػذلؾ فػػػإف تسػػػديد قروضػػػيا لػػػف يكفيػػػو عائػػػدىا بالكامػػػؿ  50تكػػػاليؼ شػػػؽ القنػػػاة إلػػػى أكثػػػر مػػػف 
 لعشرات السنيف.

األبػػيض المتوسػػط إلػػى فتػػرة طويمػػة تتجػػاوز مئػػة وسػػتيف عامػػًا، وقامػػت  -ويعػػود مشػػروع قنػػاة البحػػريف الميػػت 
يا عمػى فتػرات متباعػدة وألغػراض وأىػداؼ مختمفػة. ففػي ظػؿ الصػراع الػذي احتػدـ بػيف أكثر مف جيػة بدراسػت

فرنسا وبريطانيا خالؿ القرف التاسع عشر لمسيطرة عمػى الطػرؽ الموصػمة إلػى المسػتعمرات فػي الشػرؽ، طػرح 
ف خمػيج الميػت بػالبحر المتوسػط عبػر قنػاة تبػدأ مػ فكرة ربط البحر 2850الميندس البريطاني ولياـ آلف العاـ 

 حيفا إلى وادي األردف.
وكاف الميندس السويسري ماكس بوركارت الذي اعتنؽ الييودية واتخذ لػو اسػـ أبراىػاـ بػف أبراىػاـ. أوؿ دعػاة 

إلػى تيػودور ىيرتػزؿ نتػائج أبحاثػو التػي تضػمنت  2866الصييونية لفكرة القنػاة بعػد تعػديميا وأرسػؿ فػي العػاـ،
شػػؽ قنػاة مػػف خمػػيج حيفػا إلػػى غػػور بيسػاف، ومػػف ثػػـ السػير بمحػػاذاة نيػػر مخططػًا مػػوجزًا لممشػػاريع اقتػرح فيػػو 

ـ ما بيف سطح البحر المتوسط والبحر 200األردف، وصواًل إلى البحر الميت. بيدؼ استغالؿ فارؽ االرتفاع 
” الجديػػدة -األرض القديمػػة “الميػػت لتوليػػد الطاقػػة. وقػػد قػػاـ تيػػودور ىيرتػػزؿ بعػػرض ىػػذا المشػػروع فػػي كتابػػو 

 .2604صدر العاـ  الذي
كمفػت الوكالػة الييوديػة المينػدس األمريكػي والتػر الودر ميمػؾ دراسػة األوضػاع المائيػة فػي  2638وفي العػاـ 

بتقديـ مشروعو المعروؼ باسمو إلى الوكالة الييودية، ويتضمف مشروع  2622فمسطيف، فقاـ بدوره في العاـ 
قميـ النقب، وشؽ قناة تصؿ البحػر المتوسػط الودر ميمؾ تحويؿ مياه نير األردف إلى إقميـ السي ؿ الساحمي وا 

بالبحر الميت وتمتػد مػف خمػيج عكػا عبػر سػيؿ مػرج ابػف عػامر إلػى غػور بيسػاف ووادي األردف ومػف ثػـ إلػى 
 البحر الميت.
الميكودية بتشكيؿ لجنة تخطيط لدراسة ثالثة عروض لمسارات ” اإلسرائيمية“قامت الحكومة  2600وفي العاـ 

، وكانػػت ”إيػػالت“لبحػػريف الميػػت والمتوسػػط. وعػػرض آخػػر يػػربط البحػػر األحمػػر بػػالبحر الميػػت عبػػر تػػربط ا
النتيجػػػة النيائيػػػة التػػػي توصػػػمت إلييػػػا ىػػػذه المجنػػػة ىػػػي تأكيػػػد أفضػػػمية مشػػػروع توصػػػيؿ البحػػػر الميػػػت بغػػػزة. 

ىػو األسػوأ واألقػؿ باعتبارىا األكثر جدوى اقتصاديًا، بينما جاء مقترح توصػيؿ البحػر الميػت بػإيالت باعتبػاره 
 مف حيث الجدوى االقتصادية.

ومقابػؿ مشػروع ربػط البحػريف الميػت والمتوسػط، طرحػت الحكومػة األردنيػة مشػروعًا بػدياًل لػربط البحػر الميػت 
فػي ” اإلسػرائيمي“، وقػاـ رئػيس الػوزراء ”إسػرائيمي“بالبحر األحمر. وقوبػؿ المشػروع األردنػي بػرفض واعتػراض 

بػػدؿ القيػػاـ بمشػػروع ” اإلسػػرائيمي“بػػدعوة األردف إلػػى المشػػاركة فػػي تنفيػػذ المشػػروع ذلػػؾ الوقػػت منػػاحيـ بػػيغف 
 منفرد.
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ومف الػدالئؿ التػي تشػير صػراحة إلػى زيػؼ المػزاعـ الصػييونية المتعمقػة بػالحرص عمػى البحػر الميػت ىػو أف 
، فػي البيئػة شرسة تػؤثر سػمبًا فػي جيوبوليتيكيػا الصػراع وعمػى نحػو خػاص” إسرائيمية“ىذا البحر يشيد ىجمة 

الفمسطينية مف خالؿ استنزاؼ مياىو بشػكؿ حػاد، مػا يػؤدي إلػى ىجػرة الميػاه الجوفيػة إلػى البحػر لسػد العجػز 
حػادًا أدى إلػى نقصػاف منسػوبو، فضػاًل عػف انخفػاض ” إسػرائيمياً “الحاصؿ. كمػا يعػاني البحػر الميػت اسػتنزافًا 

 معدؿ المياه الواردة إليو مف نير األردف.
البحػػػر ” إعػػداـ“ي السػػنوات القميمػػػة المنصػػرمة وتػػػائر طػػرح المشػػاريع الصػػػييونية الراميػػة إلػػػى وقػػد تسػػارعت فػػػ

الميػػت تحػػت حجػػج عػػدة ومسػػميات براقػػة مختمفػػة منيػػا الػػردـ والػػدفف واإلنقػػاذ. وقػػد طُػػرح مشػػروع ردـ البحػػر 
المميػػاردير عمػػى مجمػػس الميػػاه العػػالمي الػػذي انعقػػد فػػي اسػػتوكيولـ. وروج لممشػػروع  4008الميػػت فػػي العػػاـ 

الييودي إسحؽ تشوفا الػذي يعتقػد بغيػاب أيػة حاجػة إلػى بحػر ميػت، بػؿ ثمػة ضػرورة قصػوى إلػى استصػالح 
عشػػرات األلػػوؼ مػػف الػػدونمات مػػف مسػػاحة البحػػر والصػػحراء المحيطػػة واسػػتغالؿ أراضػػييا وتطويرىػػا إلقامػػة 

 إنقاذه. مدف عصرية، حيث لـ تعد ىناؾ فائدة مف إعادة ترميـ البحر وال مف مشاريع
 42/4/4023، الخميج، الشارقة
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 سمير الحجاوي
لـ يتوقؼ الحقد الييػودي اإلسػرائيمي الصػييوني ضػد الفمسػطينييف منػذ تفكيػر الحركػة الصػييونية بإقامػة دولػة 

دىا عمػػى شػػكؿ لمييػػود فػػي فمسػػطيف، وىػػو حقػػد ترجمتػػو العصػػابات الصػػييونية مػػا قبػػؿ إقامػػة الدولػػة ومػػا بعػػ
مجػػازر داميػػة، تعتبػػر مػػف المجػػازر الكبػػرى فػػي التػػاريخ، والتػػي لػػـ يقتػػرؼ مثميػػا إال معمػػر القػػذافي فػػي ليبيػػا 
وبشار األسد في سوريا ومف قبميـ حافظ األسد في حمػاة، فيػؤالء جميعػا ينيمػوف مػف نفػس البئػر الحاقػد عمػى 

في دير ياسيف وقبية وكفر قاسػـ، وبعػد أف أقامػت اإلنسانية جمعاء، فالعصابات الييودية ذبحت الفمسطينييف 
 200مجػزرة كبيػرة وصػغيرة قتػؿ فييػا مػا يزيػد عمػى  200كيانا عمى أرض فمسطيف السميبة ارتكبت أكثر مف 

ألؼ فمسطيني، وىي عممية ال تزاؿ مستمرة حتى اآلف في فمسطيف، بؿ إف المجػزرة اإلسػرائيمية اتخػذت شػكؿ 
قطػاع غػزة حيػث يػرزح مميػوف ونصػؼ مميػوف فمسػطيني تحػت الحصػار فػي الحصار الشػامؿ كمػا يحػدث مػع 

 أكبر سجف جماعي في العالـ.
ىذه المجازر دخمت التاريخ اإلنساني وتمطخ الصفحات الييودية الصػييونية اإلسػرائيمية بػالخزي والعػار ألنيػا 

وؿ أخػػػرى نفػػذت فييػػػا مكتوبػػة بالػػدـ الفمسػػػطيني والػػدماء العربيػػػة فػػي لبنػػػاف ومصػػر واألردف وتػػػونس ودبػػي ود
 العصابات الييودية جرائـ كبيرة وعمميات اغتياؿ وتصفيات ضد الفمسطينييف وأماكف كثيرة مف العالـ أيضا.

نفػػتح ىػػذه الصػػفحات الداميػػة فػػي الػػذكرى التاسػػعة عشػػرة لمجػػزرة الحػػـر اإلبراىيمػػي الشػػريؼ والتػػي قتػػؿ فييػػا 
آخػريف أثنػػاء تػأديتيـ صػػالة الفجػػر  250طينيا وجػػرح فمسػػ 46اإلرىػابي الييػػودي المتطػرؼ بػػاروخ غولدشػتايف 

فػػػي منتصػػػؼ شػػػير رمضػػػاف المبػػػارؾ فػػػي المسػػػجد اإلبراىيمػػػي فػػػي مدينػػػة الخميػػػؿ والػػػذي يصػػػادؼ الخػػػامس 
 .2662والعشريف مف فبراير 

لػػـ يكػػػف يعمػػـ المصػػػموف فػػػي الحػػـر اإلبراىيمػػػي أنيػػـ عمػػػى موعػػػد مػػع المػػػوت مػػع بػػػزوغ فجػػػر ذلػػؾ اليػػػـو مػػػف 
ر ببػػاليـ أف حاقػػدا متطرفػػا يتػػربص بيػػـ ويػػدور كالضػػبع حػػوؿ المػػؤمنيف المسػػتغرقيف فػػي رمضػػاف، ولػػـ يخطػػ

صالتيـ، فقد أعد بػاروخ جولدشػتايف عدتػو مػف أجػؿ القتػؿ وسػفؾ الػدماء.. أعػد عقيػدة حاقػدة متطرفػة تعمميػا 
ة في مدارس الحقد الصييوني في مستوطنة كريات أربع، وتتممذ عمى القتؿ عمى أيدي متخصصيف فػي حركػ
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كاخ اإلرىابيػة وكػاف أيضػًا جنػديا احتياطيػا فػي جػيش االحػتالؿ اإلسػرائيمي وىدفػو المعمػف قتػؿ أكبػر عػدد مػف 
الفمسطينييف واقتالع الوجود الفمسػطيني مػف الخميػؿ وكػؿ فمسػطيف، تػدرب عمػى ذلػؾ فػي معسػكرات صػييونية 

 العرب.داخؿ فمسطيف المحتمة ومعروؼ بحقده الشديد عمى الفمسطينييف والمسمميف و 
لػػـ ينفػػذ جولدشػػتايف مجزرتػػو وحيػػدا فػػي فجػػر ذلػػؾ اليػػـو مػػف رمضػػاف، بػػؿ قتػػؿ بمسػػاعدة وتواطػػؤ مػػف جػػيش 
االحتالؿ اإلسرائيمي الذي قاـ بػإغالؽ بػاب المسػجد لمنػع المصػميف مػف اليػرب أثنػاء تنفيػذ المجػزرة، وسػمحوا 

خػالؿ عػدة دقػائؽ قبػؿ أف يػنقض  مصػميا 46لو بإدخاؿ السالح وكمية كبيرة مف الذخيرة، مما مكنػو مػف قتػؿ 
 عميو المصموف ويقتموه.

اإلرىػػابي بػػاروخ جولدشػػتايف لػػيس حالػػة عػػابرة فػػي الحالػػة اإلسػػرائيمية فقػػد سػػبقو بػػف غوريػػوف ومنػػاحيـ وبػػيغف 
سػػحؽ شػػامير وارييػػؿ شػػاروف الػػذيف أصػػبحوا رؤسػػاء وزارات لمكيػػاف اإلسػػرائيمي الغاصػػب ألرض فمسػػطيف،  وا 

لػػػػػى جػػػػػانبيـ عػػػػػدد كبيػػػػػر مػػػػػ ف المسػػػػػؤوليف اإلسػػػػػرائيمييف وقػػػػػادة الجػػػػػيش ووحػػػػػدات االغتيػػػػػاالت والتصػػػػػفيات وا 
والمسػػتعربيف وغيػػرىـ، وىػػي الدولػػة الوحيػػدة فػػي العػػالـ التػػي يصػػبح فييػػا القتمػػة مسػػؤوليف كبػػارا، وبالتػػالي فػػإف 

ضػد جولدشتايف ليس حالة معزولة بؿ ىو جزء مف منظومة القتؿ اإلسرائيمية التي تتغذى عمى الحقد األسػود 
الشػػػعب الفمسػػػطيني، وىػػػي منظومػػػة دينيػػػة ثقافيػػػة تعميميػػػة بالدرجػػػة األولػػػى، تشػػػكؿ العمػػػود الفقػػػري لمشخصػػػية 

 الييودية اإلسرائيمية التي يضاؼ ليا مكوف سياسي يتمثؿ بالصييونية.
ىذه المنظومة القاتمة التػي قتمػت وجرحػت العشػرات داخػؿ المسػجد، أكمػؿ عمميػا جنػود االحػتالؿ الػذيف فتحػوا 

نار عمى الفمسطينييف مف مدينػة الخميػؿ الػذيف ىبػوا لنجػدة المصػميف فػي المسػجد حػاؿ سػماعيـ نبػأ المجػزرة ال
آخػريف ليرتفػع عػدد الشػيداء إلػى  20شييدا وفي وقت الحؽ قتموا  50فمسطينيا مما رفع العدد إلى  42فقتموا 

 مصاب. 500شييدا وعدد الجرحى إلى أكثر مف  90
كانػت النتيجػة تقسػيـ الحػـر اإلبراىيمػي بػيف المسػمميف والييػود، يسػيطر الييػود عمػى  بعد ىػذه المجػزرة البشػعة

القسـ األكبر منو، ويستخدـ المستوطنوف المسجد اإلبراىيمي كمو أثنػاء األعيػاد الييوديػة وال يسػمح فييػا برفػع 
 األذاف في الحـر أو دخوؿ المصميف المسمميف إليو.

حـر اإلبراىيمي إلى مجرد تاريخ وتحوؿ الشيداء الفمسطينيوف إلى أرقػاـ عاما تحولت مجزرة ال 26اآلف وبعد 
في سجؿ ضحايا اإلرىاب الييودي اإلسرائيمي، في حيف تحوؿ القاتؿ المجـر اإلرىابي باروخ جولدشتايف إلى 
 بطؿ قومي يعاممو المستوطنوف عمى أنو "قديس" ألنو استطاع قتؿ أكبر عدد مف الفمسطينييف مرة واحػدة فػي

 غضوف دقائؽ وأقاموا لو نصبا في مستوطنة كريات أربع حيث دفف.
مجزرة الحـر اإلبراىيمي الييودية ضد الفمسطيني حمقة في سمسمة متصمة مف المجازر التي ال تزاؿ مستمرة، 

يػة بيدؼ اإللغاء المادي لمفمسطينييف، فػ"الفمسطيني الجديد ىو الفمسطيني الميت" حسب الثقافة والعقيدة والعقم
اإلسػػرائيمية، التػػي تعمػػؿ مػػع أجػػؿ إقصػػاء الفمسػػطينييف ماديػػا ومعنويػػا وتاريخيػػا وجغرافيػػا، فالكيػػاف اإلسػػرائيمي 

 يحتؿ األرض ويقتؿ الفمسطينييف ويزور التاريخ مف أجؿ إلغاء اآلخر الذي ييدد شرعيتو المزيفة.
وقػد أثبتػت سػنوات التفػاوض العقيمػة أنيػا ليذا فإف العقمية اإلسرائيمية ال تعرؼ السالـ وال التعايش مع اآلخر 

ال تعرؼ غير القتؿ والدـ والعدواف، فاوضيـ ياسر عرفات فقتموه، وانتخػب الشػعب الفمسػطيني قيادتػو بطريقػة 
ديمقراطية فحاصروه وتنػازؿ ليػـ محمػود عبػاس عػف كػؿ شػيء فقػالوا عنػو إنػو لػيس شػريكا فػي السػالـ، وأبػـر 

معاىػػدة فاسػػتباحوا عاصػػمتو وحػػاولوا قتػػؿ خالػػد مشػػعؿ فػػي عمػػاف، ىػػذا  معيػػـ الممػػؾ األردنػػي الراحػػؿ حسػػيف
 فيض مف غيض يثبت أف ىؤالء القـو ال يعرفوف السالـ وال الوفاء العيود.



 
 
 

 

 

           33ص                                    4080العدد:                42/4/4023األحد  التاريخ:

ضػػاعة الوقػػت بحثػػا عػػف سػػراب  مػػف العبػػث االعتمػػاد عمػػى مشػػروع تسػػوية ال قيمػػة لػػو مػػف الناحيػػة العمميػػة وا 
يـ العرب سوى إنجاز مشروع وطني فمسطيني جامع يقـو عمى خادع، وليس مف خيار أماـ الفمسطينييف ومع

المقاومة أساسا بعد أف جرب الفمسطينيوف والعرب المفاوضات دوف فائدة ولـ يجنوا سوى تيويػد القػدس وزرع 
الضػػفة الغربيػػة بالمسػػتوطنات والمسػػتوطنيف وحصػػار قطػػاع غػػزة وحػػربيف كبيػػرتيف عمػػى غػػزة وارتكػػاب مجػػازر 

ييف.. ال خيار سوى المقاومة وغير ذلؾ عبث يسفؾ الدـ الفمسطيني ويميد الطريػؽ أمػاـ دامية بحؽ الفمسطين
 اإلسرائيمييف لالنتقاؿ مف مجزرة إلى مجزرة.

 42/4/4023، الشرق، الدوحة
 

 معجزة فمسطينية جديدة  22
 عالـ خربط 

فنائػو ىا ىو الشعب الفمسطيني ما لبث يثبت لمعػالـ كػؿ يػوـ، انػو قػادر عمػى الحيػاة رغػـ كػؿ م حػاوالت وأده وا 
عػػف بكػػرة ابيػػو، بػػؿ انػػو جػػدير بيػػا وىػػو ال يعػػدـ سػػبؿ اسػػتمراريتيا مػػا اسػػتطاع الػػى ذلػػؾ سػػبيال، وسػػط تغػػوؿ 
متصػػاعد آللػػة االحػػتالؿ الصػػييوني التػػي باتػػت تجػػد نفسػػيا عػػاجزة اكثػػر واكثػػر، ازاء احػػدث وسػػائؿ الصػػمود 

« منػػي»ؿ اإلسػػرائيمي، وذلػػؾ عبػػر تيريػػب واإلصػػرار عمػػى الحيػػاة التػػي خرجػػت لمتػػو مػػف رحػػـ سػػجوف االحػػتال
سػػجناء فمسػػطينييف، لتػػتـ زراعتػػو فػػي ارحػػاـ زوجػػاتيـ وذلػػؾ كػػي يعمػػف الحقػػا نجػػاح ىػػذه العمميػػة، التػػي اذىمػػت 
بالفعػػؿ العػػالـ بأسػػره، ليتبػػيف لػػو مجػػددا عجػػز اسػػرائيؿ بكػػؿ ترسػػانتيا العسػػكرية عػػف قيػػر الفمسػػطينييف وكسػػر 

الػى عبيػد فػي السػخرة االسػرائيمية وىػو األمػر الػذي لػـ يػزؿ وسػيبقى عصػيا شوكتيـ الػى األبػد، بغيػة تحػويميـ 
 ابدا.

ولـ يتوقؼ األمػر فػي مثػؿ عمميػة التخصػيب عػف بعػد عمػى اربعػة سػجناء فمسػطينييف، مػف اصػحاب األحكػاـ 
المؤبدة، انما ىناؾ حاالت عديدة سابقة، واخرى ستتواصؿ الشؾ عمى المنواؿ ذاتو، األمر الذي يعني عجػز 

يػػد لسػػمطات االحػػتالؿ عػػف كيفيػػة مواجيػػة ىػػذا النػػوع الجديػػد مػػف نيػػج مقاومػػة الشػػعب الفمسػػطيني التػػي لػػـ اك
تتراجػع يومػػا ولػػـ تضػػعؼ، بػػالرغـ ممػػا مػػر عمييػػا مػػف مشػػاريع حمػػوؿ سياسػػية وغيرىػػا، غيػػر اف تمػػؾ المقاومػػة 

طيني، وذلػؾ فػي سػياؽ غدت بمثابة طقس يومي لمحيػاة الفمسػطينية التػي تبػدأ مػف ارحػاـ حرائػر الشػعب الفمسػ
استمرار لمحياة رغـ كيد المعتديف، الذيف باتت تشكؿ ليـ قمقا مرعبا تمؾ الديمغرافية الفمسطينية، التي تواصػؿ 

مػف شػتى بقػاع األرض « لمػـ»نموىا وانتشارىا في مواجية مشاريع االحتالؿ وفي مقدمتيا اسػتقداـ ميػاجريف 
 تمييدا لتسكينيـ في ارض الميعاد المزعومة.

ولعػػؿ عمميػػة التخصػػيب تمػػؾ وبالطريقػػة التػػي تمػػت بيػػا والتػػي نجحػػت بحسػػب اطبػػاء مختصػػيف لتثمػػر مواليػػد 
اصحاء، لعميا خير دليؿ عمى اف الشعب الفمسطيني لـ يستكف يوما، ولف يقبؿ بأقؿ مف تحرير كامؿ التػراب 

التى عصفت بالعالـ عامة الوطني الفمسطيني، وىو اليدؼ الذي لـ يضع حينا في متاىة التطورات السياسية 
والعالـ العربي خاصة، اذ يمكنني القوؿ شخصيا اف العممية التي تمت ما ىي اال وسػيمة مػف وسػائؿ مواجيػة 
االحػتالؿ الصػييوني اآلثػـ، بػذات العػـز الجيػادي الفمسػطيني الػذي كػاف وال يػزاؿ معػزوال عػف مجريػات الربيػػع 

نيػػج مقاومتػػو القػػديـ المتجػػدد، والػػذي يتممكػػو اصػػرارعنيد عمػػى العربػػي، ليبقػػى النمػػوذج الفمسػػطيني منفػػردا فػػي 
االسػػتمرارية حتػػى تتحقػػؽ كامػػؿ اىػػداؼ الشػػعب الفمسػػطيني عػػاجال اـ آجػػال، وىػػو مػػا يميػػز الفمسػػطينييف فػػي 
كفاحيـ المتواصؿ عبر اشػكاؿ متعػدده، يمكننػا القػوؿ انيػا تفوقػت بالفعػؿ عمػى اشػرس احػتالؿ ىمجػي يشػيده 

لؾ اف مسألة التخصيب الفمسطيني التي تمت بنجاح ال نبال  اف وصفناىا بكونيا معجزة تاريخنا المعاصر، ذ



 
 
 

 

 

           32ص                                    4080العدد:                42/4/4023األحد  التاريخ:

جديدة مف معجزات صمود الشعب الفمسطيني الذي بات يقاـو بصػمت ويمػوت بصػمت وسيصػؿ الػى غاياتػو 
 النشودة ميما طالت او قصرت المسافة.

واسػػموب مبتكػػر مػػف اسػػاليب المقاومػػة  فممفمسػػطينييف ربيػػع مختمػػؼ وكػػؿ يػػـو يكػػوف فيػػو امػػؿ فمسػػطيني جديػػد،
 والصمود المستمر، رغـ كؿ ما يرافقو مف تضحيات .

 42/4/4023، الدستور، عّمان
 

 سرى جمرة ال تنطفئ األ 24
 رشيد حسف 

رسائؿ عدة طيرىا االسرى المناضموف الى شعبنا وامتنا واحرار العالـ، وىـ يقاوموف المحتؿ بػالجوع واالمعػاء 
 سطوري والتضحيات غير المسبوقة..الخاوية والصبر اال

أوؿ ىػػذه الرسػػائؿ.. اف المعركػػة مػػع العػػدو والتػػي سػػاحاتيا السػػجوف والمعػػتقالت والزنػػازيف، ىػػي صػػراع بػػيف 
ارادتيف، ارادة الشعب الفمسطيني ممثمة بابنائو الراسخيف في االغالؿ، رسؿ الحرية، وطالئع معركػة التحريػر، 

يحاوؿ ويعمؿ بكؿ االساليب والوسائؿ الالأخالقية، ومنيا حقف االسرى  وبيف العدو الصييوني المحتؿ، الذي
باالدوية الممنوعة، ما ادى الػى استشػياد عػدد مػنيـ بػامراض السػرطاف، بفعػؿ ىػذه االسػاليب النازيػة، اضػافة 
الػػى اسػػتدعاء القػػوانيف االسػػتعمارية والتػػي مضػػى عمييػػا أكثػػر مػػف سػػبعة عقػػود ونيػػؼ، لػػزجيـ فػػي السػػجوف، 

التوقيؼ االداري، الذي طبقو االستعمار البريطاني في فمسطيف، لكسر ارداة المناضميف خالؿ الثورات  ونعني
 المتالحقة.

ثػػاني ىػػذه الرسػػائؿ.. أف ىػػذا العػػدو يؤكػػد مػػف خػػالؿ ممارسػػاتو النازيػػة، أنػػو ال يعتػػرؼ بالشػػعب الفمسػػطيني، 
قمة عمى ترابو الوطني، ىذا ما تنطؽ بػو ويصر عمى نفيو مف ارضو، ولف يسمح بالمطمؽ باقامة دولتو المست

افعالػو عمػػى االرض، مػػف خػػالؿ االسػتيطاف وتحويػػؿ االرض المحتمػػة الػػى كانتونػات وجػػزر معزولػػة، يسػػتحيؿ 
 ”.مكاف تحت الشمس“معيا اقامة دولة متواصمة جغرافيا، وىو ايضا ما يؤكده نتنياىو في كتابو 

نػػػي واشػػػنطف وحمفاءىػػػا فرنسػػػا وبريطانيػػػا والمانيػػػا عمػػػى وجػػػػو الرسػػػالة الثالثػػػة.. وىػػػي أف العػػػالـ الغربػػػي، ونع
” اوبامػػا“الخصػوص، متػواطئيف مػع العػػدو، فمػـ نسػمع تصػريحا شػػجاعا واحػدا مػف البيػت االبػػيض، يػدعو فيػو 

باطالؽ سراح ىؤالء االسػرى، واحتػراـ حقػوقيـ التػي نصػت  -كما يدعي -بصفتو المدافع عف حقوؽ االنساف
،والمعاىدات الدوليػة ذات الصػمة، بصػفتيـ اسػرى حػرب، ولػيس سػجناء جنػائييف، عمييا شرعة حقوؽ االنسػاف

كما تصػورىـ الػة الدعايػة الصػييونية المجرمػة، يحػاربوف المحتػؿ، كمػا حاربػت شػعوب اوروبػا المحتػؿ النػازي 
في اربعينيات القرف الماضي، فػي حػيف أف مػا صػدر مػف تصػريحات خجولػة عػف مفوضػة الشػؤوف الخارجيػة 

ىػػو كػػالـ باىػػت، ال يرقػػى الػػى مسػػتوى ادانػػة العػػدو، ويطالبػػو بتطبيػػؽ ” كػػاتريف أشػػتوف“اد االوروبػػي فػػي االتحػػ
القػػوانيف الدوليػػة ذات الصػػمة عمػػى االسػػرى،وتحميمو مسػػؤولية مػػا يحػػدث ليػػـ، وقػػد اصػػبحت حيػػاة المضػػربيف 

 خطيرة، وميددة بالموت في اية لحظة بشيادة االطباء.
العربيػػػػة والجامعػػػػة العربيػػػػة، ال يختمػػػػؼ عػػػػف مواقػػػػؼ االخػػػػريف، يتسػػػػـ  وفػػػػي ذات السػػػػياؽ فػػػػاف موقػػػػؼ الػػػػدوؿ

بالالمبػػػػاالة، وكػػػػأف ىػػػػؤالء االبطػػػػاؿ ليسػػػػوا مػػػػف ابنػػػػاء االمػػػػة، ولػػػػيس مػػػػف لحميػػػػا ودميا،وضػػػػاعت صػػػػرخاتيـ 
 الموجعة، وأنينيـ المبحوح في ثنايا االحقاد العربية ...وىي الرسالة الرابعة.

شػعب الفمسػػطيني مبكػرا، وصػمـ عمػػى أف يحػافظ عمييػػا، باالسػتمرار فػػي وتبقػى الرسػالة االىػػـ التػي اسػػتمميا ال
النضاؿ والصمود... وىا ىي المسيرات والمظاىرات تعـ مدنو وقراه ومخيماتو في الوطف والشػتات، تؤكػد أنػو 
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االمػيف عمػى تضػحياتيـ، وعمػى اوجػاعيـ وصػبرىـ االسػطوري، وسيسػتمر فػي حمػؿ الشػعمة جػيال وراء جيػؿ، 
 الؿ كؿ االغالؿ، وتحرير الوطف مف الماء الى الماء.حتى كسر االغ

المجد السرانا البواسؿ الذيف قيروا االحتالؿ بجوعيـ وامعائيـ الخاوية، واثبتوا انيـ ابناء شعب جدير بالحرية 
 .والكرامة

 42/4/40232، الدستور، عّمان
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منػػػذ اسػػػتالمو كتػػػاب التكميػػػؼ بتشػػػكيؿ الحكومػػػة الثالثػػػة والثالثػػػيف فػػػي إسػػػرائيؿ فػػػي الثػػػاني مػػػف شػػػباط الحػػػالي 
تتضػػاءؿ الفػػرص أمػػاـ نتنيػػاىو فػػي النجػػاح، فكػػؿ يػػوـ جديػػد يضػػيؼ مػػف التعقيػػدات فػػي وجػػو رئػػيس الػػوزراء 

توازنػػػػات والتحالفػػػػات الجديػػػػدة اإلسػػػرائيمي المكمػػػػؼ، مػػػػا يجعػػػػؿ مػػػف تشػػػػكيميا أمػػػػرًا بحاجػػػػة إلػػػػى معجػػػزة وفقػػػػًا لم
 والتعارضات األكبر في الواقع الذي خمقتو نتائج انتخابات الكنيست األخيرة .

يقاؿ أف "اإلسرائيمييف بارعوف في المفاوضات" مشكوؾ في ذلؾ طبعا ويمكف عكس المقولة لتصبح أكثر دقة 
إلسػرائيمييف، لكػف الميػارة اإلسػرائيمية بالقوؿ أف العرب وأداءىـ التفاوضي البائس ىـ مف أعطػى ىػذا التفػوؽ ل

سػرائيمي، لعبػػة شػػد األعصػاب ومحػػاوالت نتنيػاىو بالتػػذاكي ودفػػع  فػي التفػػاوض ىػذه المػػرة تػػتـ بػيف إسػػرائيمي وا 
خصومو نحو الحائط لـ تجد نفعا، فاالتفاؽ األخيػر الػذي عقػده مػع تسػيبي ليفنػي والتػي حصػمت خاللػو عمػى 

لفمسػطينييف وىػػي خطػوة أراد مػف خالليػػا الضػغط عمػػى األحػزاب لتسػػارع وزيػرة العػدؿ وممػػؼ المفاوضػات مػػع ا
 كعادتيا لمحاؽ بالحكومة وحجز مقاعد قبؿ إغالؽ الباب ارتدت عميو سمبا.

فنفتالي بينيت رئيس حزب البيت الييودي عمى ىػذه الخطػوة التػي أراد نتنيػاىو إخافتػو بيػا رد ببػرود أعصػاب 
يعرفػو تمميػػذ فػي الثػػاني االبتػدائي فػػي الحسػاب" ويقصػػد أف إضػافة حػػزب وبػتيكـ قػائال "إف نتنيػػاىو يعػرؼ مػػا 

عضػػو كنيسػػت  50الحركػػة برئاسػػة ليفنػػي وحتػػى موفػػاز لتحػػالؼ نتنيػػاىو ليبرمػػاف والمتػػدينيف يصػػبح لنتنيػػاىو 
 وىؤالء لف يمكنوه مف تشكيؿ حكومة.

و حكومتػو وقػد مػارس مػا يكفػي يدرؾ نتنياىو أف التحالؼ القوي بيف بينيت ولبيد ىو الستار الحديػدي فػي وجػ
مػف المنػاورات الكبػػرى أمػاـ ىػذا التحػػالؼ الػذي تػزداد متانتػػو مػع الوقػت، فقػػد التقػى رئيسػة حػػزب العمػؿ شػػيمي 
يحمػػوفيتش إلييػػاـ التحػػالؼ بأنػػو سػػيقيـ حكومػػة بػػدوف الثنػػائي لكػػف يحمػػوفتش التػػي رفضػػت بسػػرعة العػػرض 

 أجيضت تمؾ المناورة.
فػي مػف اإلغػراءات لنفتػالي بينيػت فػي محاولػة لشػؽ التحػالؼ مػع الػنجـ الصػاعد حاوؿ نتنياىو أف يقػدـ مػا يك

فػػػي سػػػماء السياسػػػة اإلسػػػرائيمية يػػػائير البيػػػد والػػػذي ييػػػدد مسػػػتقبؿ رئػػػيس الػػػوزراء كمنػػػافس جػػػدي كمػػػا تقػػػوؿ 
االستطالعات لكف بينيت لػـ يسػقط بيػا، ثػـ راىػف نتنيػاىو عمػى تمػرد داخػؿ البيػت الييػودي مػف قبػؿ أعضػاء 

و الجدد لكف مؤتمر الحزب الذي انعقد األربعاء الماضي في القدس حسـ األمر نيائيا أماـ نتنياىو، فقد قائمت
اتخػػذ قػػرارات حازمػػة تشػػكؿ صػػفعة كبيػػرة لممكمػػؼ بتشػػكيؿ الحكومػػة حيػػث أعطػػى المػػؤتمر صػػالحيات كبيػػرة 

وزراء وتػـ انتخػاب أمػيف لرئيس الحػزب ) بينيػت ( حيػث تػوج زعيمػا وقائػدا بػال منػازع وأعطػاه الحػؽ بتعيػيف الػ
سر مواؿ لبينيػت ومػف أتباعػو، فبينيػت الػذي بػاع شػركة التكنولوجيػا التػي أسسػيا بمبمػ  مائػة وخمسػيف مميػوف 
دوالر يسػػتطيع بيػػذه األمػػواؿ أف يػػتحكـ فػػي حزبػػو بشػػكؿ كبيػػر وأف يػػدفع لألعضػػاء مػػا يغنػػييـ عػػف مقعػػد فػػي 

 الحكومة ويفرض سطوة كبيرة عمى أعضائو.
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عطائيػا صػالحيات بممػؼ المفاوضػات مػع الفمسػطينييف وىػو مػا خطوة نتنياى و بضـ تسيبي ليفني لمحكومة وا 
يعارضػػػو رئػػػيس حػػػزب البيػػػت الييػػػودي تبػػػدو كمػػػف يطمػػػؽ النػػػار عمػػػى قدميػػػو، فنفتػػػالي بينيػػػت شػػػديد التطػػػرؼ 

أو ويػػرفض حػػؿ الػػدولتيف وال يقبػػؿ حتػػى بالمفاوضػػات مػػع الفمسػػطينييف، وبػػذلؾ سػػاىـ نتنيػػاىو دوف أف يػػدري 
لعمو يعػرؼ أف ىػذه الخطػوة وأدت أي تمػرد فػي البيػت الييػودي الػذي تضػـ قائمتػو مجموعػو مػف المسػتوطنيف 
المتطرفيف، فمف ينضـ البيت الييودي إلى حكومة تقبؿ مجرد مفاوضات مع الفمسطيني. فيؿ يمكف القوؿ أف 

 عدـ انضماـ بينيت وحزبو لمحكومة أصبح أمرا محسوما.
ذا األمػػر كػػػذلؾ مػػاذ ا عػػػف يػػائير البيػػػد وحزبػػو، فينػػػاؾ تحػػػالؼ متػػيف بينػػػو وبػػيف بينيػػػت بػػأال ينضػػػـ أحػػػدىما وا 

لمحكومة دوف اآلخر وىو حمؼ وصفتو الصحافية اإلسرائيمية سيما كدموف قائمػة "التحػالؼ بػيف البيػد وبينيػت 
 ليس مف االسمنت بؿ مف الفوالذ الذي ال يصدأ ".
ي ميمػػة الثمانيػػة والعشػػريف يومػػا وعمػػى مػػا يبػػدو لػػف يػػتمكف أربعػػة أيػػاـ تبقػػت عمػػى ميمػػة تشػػكيؿ الحكومػػة وىػػ

نتنياىو مف تقديـ حكومتو خالليا إال بمعجزة مف الواضح أنيا صعبة، وسيذىب رئيس الوزراء المكمؼ لطمب 
التمديد ألربعة عشر يوما إضافية وىي ميمة حددىا القانوف اإلسرائيمي وبعدىا يكمؼ الرئيس شخصا آخر أو 

 بات.الذىاب النتخا
بما ىو حاصؿ حاليا تبدو والدة حكومة في إسرائيؿ صعبة لمغاية، فمف يستطيع نتنياىو تجاوز السػتيف مقعػدا 

وىو الذي كاف يحمـ بحكومػة موسػعة يصػطدـ بتحػالؼ قػوي جػدا يػديره الصػحافي السػابؽ الػذي  50فقط لديو 
مواجيػػات معيػػـ وىػػو يػػدير معركػػة يعػػرؼ خبايػػا منػػاورات الساسػػة اإلسػػرائيمييف بحكػػـ مينتػػو التػػي وضػػعتو فػػي 

عض األصابع بيدوء شديد مدركا نقاط ضعؼ نتنياىو، فالعرب خارج معادلة نتنيػاىو وليسػوا جػزءا مػف لعبػة 
مقعػدا وىػو يالعػب نتنيػاىو عمػى  93التشكيؿ، وحزب العمؿ حسـ أمره حتى اآلف ومع تحالفػو يصػبح ىػؤالء 

 المكشوؼ مستندا لدفاعات قوية مريحة.
نائي يرفض حتى المحظة التنازؿ أو حتى حموؿ وسط في مسألة مساواة التجنيػد وىػذا يتعػارض مػع الحمؼ الث

حزبي المتدينيف شاس وييدوت ىتوراة ويرفض التحالؼ المفاوضات ) عمى األقؿ بينيت ( وىذا يتعارض مع 
لتحالؼ شعورا حزب الحركة التي أصبحت جزءا مف االئتالؼ، واألىـ أف االستطالعات الجديدة تعطي ىذا ا

البيػػد  -بػػالقوة ألف نتنيػػاىو راىػػف عمػػى رفػػض الشػػارع اإلسػػرائيمي لمػػا يسػػميو "صػػبينة السياسػػييف الجػػدد بينيػػت
 الذيف ال يقدروف التيديدات المحيطة بالدولة".

فقد خيبت االستطالعات تقديره حيث تعطي ثقة أكبر لطرفي التحالؼ حيث يرتفع لبيد لو أجريت االنتخابات 
يف مقعدا وبالتالي سيكوف رئيس الوزراء القادـ فيما يرتفع شريكو إلى خمسة عشر مقعدًا، وىذه أخبار إلى ثالث

تجعميما أكثر برودة وارتياحًا وحتى أكثر رغبة بتعقيد األمر أماـ نتنياىو ليفشؿ ويذىب باتجاه االنتخابات لف 
وارد؟ أـ ما ىو الحؿ أماـ نتنياىو؟ إنيا مقعدا، فيؿ ىذا خيار  44يحظى فييا األخير مع ليبرماف بأكثر مف 

 مشكمة كبيرة في وجيو ...!
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