
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

  
  

 
  

  
 

 
 
 
 
 
 
 حماسلممكتب السياسي ل : مشعل يحتفظ بمنصبو رئيساً "بي بي سي"

 أطفال ستةفمسطينيًا بينيم  66سورية: استشياد 
 االستقالل في مجال الطاقة قن في طرينحمن "تامار".. نتنياىو: تبدأ ضخ الغاز  "إسرائيل"

 نشعر بخيبة أمل كبيرة جراء سياسة االستيطان اإلسرائيمية: شتونآ
 النموذج الفمسطيني كان مميمًا لمثورات: ألمن القومي الفمسطينياخالل مؤتمر د. محسن صالح 
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  :أخبار الزيتونة
 5النموذج الفمسطيني كان مميمًا لمثورات: الفمسطينيألمن القومي اخالل مؤتمر د. محسن صالح   

  
  السمطة:

 7 ىنية يبحث في مصر العالقات الثنائية والمصالحة والتيدئة  

 7 ة ونظيره المصري قريباً الدراوي: لقاء يجمع ىني  

 7 بتكرار اقتحام "األقصى" السمطة الفمسطينية تندد  

 8 عبيد"جمال : قيادي فتحاوي خمف إطالق النار عمى "في غزة الداخمية  

 8 "إسرائيل"م في ظل وجود مستقبل المشروع الوطني لن يتيوسف رزقة:   

 8 المقاومة تمثل برنامج الحكومة الفمسطينية بغزة منذ نشأتيامحمد الفي:   

 9 ا بعد الثورات العربيةمأصبح في ميب الريح ال سي   "حل الدولتينأحمد يوسف: "  

 9 استراتيجية وطنية موحدة تتفق مع المصمحة الفمسطينية العميالبرغوثي يدعو إلى مصطفى ا  

 9 في غزة : البدء ببناء برج سكني لألسرىعطا اهلل أبو السبح  

 60 اإلعالن عن بدء العمل بقانون التعميم الفمسطيني الجديد بغزة  

 60 عن وزير فمسطيني سابق بعد عامين من اعتقالو إدارياً  االحتالل يفرج  

  
  المقاومة:

 60 حماسلممكتب السياسي ل : مشعل يحتفظ بمنصبو رئيساً "بي بي سي"  

 60 مستجدات األوضاع في غزةمدير االستخبارات المصرية يبحثان و مشعل   

 66  عباسفتح وحماس تشرعان خالل أيام في مشاورات تشكيل حكومة التوافق برئاسة عزام األحمد:   

 61 األقصىالمسجد  حماس تدين اعتداءات االحتالل بحق    

 61 ال لقاءات قريبة مع فتح في القاىرة أبو زىري:  

 61 المصري: مخطط صييوني لموقيعة بين مصر وغزةمشير   

 61 حماس تؤكد وجود جيود مصرية وقطرية وتركية إلنياء االنقسام  

 63 ق النار عمى القيادي فييا جمال عبيدغزة: فتح تنفي عالقتيا بإطال   

  
  :اإلسرائيميالكيان 
 63 االستقالل في مجال الطاقة ن في طريقنحمن "تامار".. نتنياىو: تبدأ ضخ الغاز  "إسرائيل"  

 63  سورية ستنقسم إلى ثالث دوليات نأل سنة القادمة  عشرين: ال تيديد عمينا خالل ال"إسرائيل"  

 64 "النصرة"جبية لمحاربة  ةمئات الدروز في جيش االحتياط اإلسرائيمي ييددون بدخول سوري  

 64 عدات تجسس إسرائيمية لمراقبة التحركات الروسية في طرطوس: م"صنداي تايمز"  

 65  لرفضو إقامة مباريات الدوري اإلسرائيمي بالجوالن االحتالل يحكم بالسجن عمى أسير محرر  

 65  : واشنطن وافقت عمى "اتفاقية حماية المقدسات" خالل زيارة أوباما"يديعوت أحرونوت"  

 66 عن شبكة اإلنترنت "إسرائيل"اصنة ييددون بمحو ر "ىآرتس": ق  

 66 وتمويل العصا السحرية 35-فأ طائرات معاريف": "إسرائيل" تطمب من واشنطن"  
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 66 أسمحة إسرائيمية متطورة لتركيا": أحرونوتيديعوت "  

  
  األرض، الشعب:

 66 أطفال  ستةفمسطينيًا بينيم  66سورية: استشياد   

 67 المستوطنينلمئات  اتاألقصى بعد اقتحامالمسجد مواجيات واعتقاالت في ساحات   

 68 يةمئات المستوطنين يقتحمون "برك سميمان" التراثبيت لحم:   

 68 طالبات ثمانيالمستوطنون يياجمون حافالت رحمة مدرسية ويصيبون  :نابمس  

 68 مركز فمسطيني: المستوطنون يكثفون نشاطيم االستيطاني جنوب نابمس  

 69 بالضفة الغربية اعتقاالت وحواجز ومداىمات  

 69 بطريرك الالتين في القدس يدعو مسيحيي العالم لزيارة األراضي المقدسة  

 10 الخفش: األسرى المرضى يموتون والتحرك الرسمي والشعبي ال يرقى لحجم معاناتيم  

 10 والفصائل بالتحرك إلنقاذ األسير أبو حمدية" التشريعي"أسرى سجن إيشل يطالبون الرئيس و  

 16 يوماً  خمسينعمى عزلو ل التضامن: األسير ضرار حمادنة يضرب عن الطعام احتجاجاً   

 16 من بيت لحم أسيرينعن  اإلفراج  

 16 الوزير الجعبري: أوضاع األسرى بالسجون عمى "فوىة بركان"  

 16  تقرير: أكثر من ألف أسير فمسطيني يعانون أمراضًا خطرة  

 11 مارسآذار/ شيداء خالل  ثةثال حالة اعتقال و  136مركز "أحرار" لدراسات األسرى:   

 11 تجاه األطفال الفمسطينيين بالتحدي لممجتمع الدولي "إسرائيل""ىآرتس" تصف سياسات   

 11 ونروااأل احتجاجات في غزة تنديدًا بسياسة   

 13  فمسطيني من السفر الشير الماضي 6400المصرية منعت  غزة: السمطات  

عادة بناء منظمة التحريرغزة:     13 مؤتمر األمن القومي يوصي بنبذ المفاوضات وا 

  

  : اقتصاد

 16 مميون دوالر سنوياً  خمسينغزة  وزارة الزراعة: قمة االستثمار الزراعي ووقف التصدير أفقد  

 16 ألف فمسطيني يعممون بالمستوطنات اإلسرائيمية 87 :اإلحصاء الفمسطيني  

  

  : صحة

 17 الرجال جنوب الضفة ىانتشار حاالت العقم لد... و السرطان ينيش في الجسد الفمسطيني  

  

  األردن: 

 17 "مساكن بالمخيماتالتأىيل "أسرة تستفيد من  6600: " في األردنالشؤون الفمسطينية"  

 18 في ذكرى يوم األرض "راجع"انطالق مبادرة األردن:   

  

  عربي، إسالمي:

 18 القاىرةب منتصف نيسانتعقد القمة العربية لممصالحة الفمسطينية  :لا"السبيل" مصدر مصري  
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 18 ألقباط مصريجرة التفتح باب  "إسرائيل": "اليوم السابع"  

 19 خنفر: أعداء الثورات يحاربون قضية فمسطين وضاح  

 19 مميون دوالر 18الصندوق الكويتي يمول تأىيل قرية في قطاع غزة با   

 19 "إذا تخمت عن "إسرائيلالواليات المتحدة تحاور مع نيمكن أن : قائد البسيج اإليراني  

  

  دولي:

 19 سياسة االستيطان اإلسرائيميةنشعر بخيبة أمل كبيرة جراء : شتونآ  

 30 الفمسطينيين ممارسة اإلىمال الطبي بحق األسرى "إسرائيل"الشبكة األوروبية تؤكد تعمد   

 30 في السجون اإلسرائيمية لنصرة األسرى الشبكة األوروبية تعمن نيسان شيراً   

 36 األعياد الييوديةبعد انتياء استئناف زيارات أسرى غزة  :المجنة الدولية لمصميب األحمر  

 36 اً في قداس الفصح: الصراع العربي اإلسرائيمي طال كثير  بابا الفاتيكان  

  
  مختارات:

 36 أشيرثمانية دوالر إيرادات السياحة في  مميار 7.6 :مصر  

  
  حوارات ومقاالت:

 31 يبنؿ عمرو... .. الموازنة... السياسةأوباما  

 33 ماجد كنالي... محاولة تفسيرية لمسياسات األميركية الشرق أوسطية  

 36 عدياف أبو عامر ...دن: ىل سيوطن الالجئين الفمسطينيين من سوريا؟األر   

 39 النكس فنشماف ...ميزانية الدفاع: ىكذا يديرون "المعركة"  

 46 يوحاما دونؾ ...؟ التسوية مع الفمسطينيين متاحةأخطأناأين   

  
 46 :كاريكاتير

*** 
 
 عن القدس والمقدسات الدفاعوالعاىل األردني يوقعان اتفاقية  عباس 

اهلل النثايي  الممؾ األرديي عبد، أف نو بي أي يقال عف ،عمافمف  6/4/1063الحياة، لندن، يشرت 
 والدفاع عيه. عمى "اتفاقنة تارنخنة" لحمانة المسجد األقصى اوالرئنس الفمسطنيي محمود عباس وّقع

وقاؿ بناف صادر عف الدنواف الممكي الهاشمي إف هذه االتفاقنة التي تؤكد عمى المبادئ التارنخنة المتفؽ 
عمنها أردينًا وفمسطنينًا حوؿ القدس، تمّكف األردف وفمسطنف "مف بذؿ جمنع الجهود بشكؿ مشترؾ لحمانة 

نمنة"، و"تهدؼ إلى حمانة مئات الممتمكات الوقفنة القدس واألماكف المقّدسة مف محاوالت التهوند اإلسرائ
 التابعة لممسجد األقصى المبارؾ".

وأكد البناف أف هذه االتفاقنة تعند "التأكند المطمؽ عمى الهدؼ األرديي الفمسطنيي الموّحد في الدفاع عف 
كبنرة، ومحاوالت القدس، خصوصًا في هذا الوقت الحرج، الذي تتعّرض فنه المدنية المقّدسة إلى تحدنات 
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متكررة لتغننر معالمها وهونتها العربنة واإلسالمنة والمسنحنة، خصوصًا وأف القدس تحظى بمكاية تارنخنة 
 باعتبارها مدنية مقدسة ومباركة ألتباع الدنايات السماونة".

فمسطنف، وأف  وتؤكد االتفاقنة عمى أف "القدس الشرقنة هي أراٍض عربنة محتمة، وأف السنادة عمنها هي لدولة
هي ممارسات باطمة، وال تعترؼ فنها أي جهة  ٜٚٙٔجمنع ممارسات االحتالؿ اإلسرائنمي فنها ميذ عاـ 

 دولنة أو قايوينة".
وأكد البناف أف هذه االتفاقنة تعتبر "إعادة تأكند عمى الوصانة الهاشمنة عمى األماكف المقّدسة في مدنية 

بموجبها الوصانة عمى األماكف المقدسة لمممؾ الشرنؼ الحسنف بف ، والتي ايعقدت ٕٜٗٔالقدس ميذ بنعة 
عمارها، واستمرار هذا الدور بشكؿ  عمي"، وأعطته "الدور في حمانة ورعانة األماكف المقدسة في القدس وا 

 متصؿ في ممؾ المممكة األردينة الهاشمنة مف ساللة الشرنؼ الحسنف بف عمي".
محمود عباس قوله إف االتفاقنة "تأتي تكرنسًا لما هو قائـ ميذ عهد جاللة ويقؿ البناف عف الرئنس الفمسطنيي 

 المغفور له الممؾ الحسنف بف طالؿ"، وهي "تكرنس لما هو قائـ بنييا ميذ عقود".
اهلل النثايي( هو صاحب الوصانة عمى األماكف المقّدسة في القدس الشرنؼ،  وأضاؼ أف "جاللة الممؾ )عبد

ع الجهود القايوينة لمحفاظ عمنها، خصوصًا المسجد األقصى، المعرؼ في هذه وله الحؽ في بذؿ جمن
 االتفاقنة عمى أيه كامؿ الحـر القدسي الشرنؼ ".

وزنر األوقاؼ والشؤوف الدنينة د. محمود الهباش مف راـ اهلل أف  36/3/1063القدس، القدس،  وذكرت
مة إف الهدؼ مف توقنع االتفاقنة كاف لترتنب األوراؽ قاؿ في تصرنحات لميشرة الرئنسنة لتمفزنوف فمسطنف المن

 وأضاؼ: بنييا كعرب أو مسممنف، لحمانة المقدسات اإلسالمنة، ويذهب إلى المجتمع الدولي بأسس واضحة.
"يحف بحاجة إلى دعـ ودور أرديي في القدس، واف هذه االتفاقنة ستزند أعباء األردف، واألردف بحاجة إلى 

ور الذي نقـو به في القدس، وهذا نأتي بعد أف أصبحت القدس واألقصى في دائرة الخطر تغطنة قايوينة لمد
 الحقنقي، حنث تسعى إسرائنؿ لفرض وقائع جدندة داخؿ األقصى".

وأشار الهباش إلى أف األردف مف خالؿ دوره القايويي واإلداري في القدس نقدـ أقصى ما لدنه، متسائال عف 
: لـ يعد يعوؿ عمى الحكومات العربنة واإلسالمنة المتقاعسة وأضاؼي يجدة القدس دور بقنة الدوؿ العربنة ف

 عف دعـ القدس.
بها لمصحفننف عقب  أدلىويقؿ مراسميا في عماف مينر عبد الرحمف عف الرئنس عباس قوله في تصرنحات 

سرائنؿ المباحنثات تياولت "مختمؼ األمور، وميها زنارة الرئنس أوباما إلى األرد إفالمقاء،  ف وفمسطنف وا 
 ويتائج هذه الزنارة".

وأضاؼ الرئنس "لقد ياقشيا مع الممؾ عبد اهلل النثايي الزنارة الممكنة المرتقبة إلى أمنركا لمياقشة الموضوعات 
ذاتها، مؤكدا أف المباحنثات تياولت تيسنؽ المواقؼ النثيائنة بشكؿ كامؿ فنما نتعمؽ بمختمؼ القضانا السناسنة 

وأكد الرئنس عباس أف مباحنثاته مع الممؾ تركزت أنضا عمى القضانا التي تتعمؽ بالمسجد  ".واالقتصادنة
 األقصى والدفاع عيه، وقاؿ "هذا كما تعمموف دور مهـ وأساسي نقـو به الممؾ".عبد اهلل النثايي.

 
 النموذج الفمسطيني كان مميمًا لمثورات: ألمن القومي الفمسطينياخالل مؤتمر د. محسن صالح  

د. محسف صالح، مدنر مركز ، أف محمد أبو زاندة36/3/1063، الرسالة نتيشرت 
، مؤتمر األمف القومي الفمسطنيي السيوي األوؿ أعمالهفي ، قاؿ بنروت -واالستشارات  الزنتوية لمدراسات

اف ممهمًا لمنثورات العربنة، إف اليموذج الفمسطنيي في تقدنـ اإليساف، ك، ٖ/ٖٓالذي بدأ أعماله نوـ السبت 
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"ألف الفمسطنيي قدـ يموذجه في اإليساف الراقي خالؿ ايتفاضاته، في ظروؼ معقدة وغانة الصعوبة، وأنثبت 
وأكد أف تحرنر األرض نبدأ بتحرنر اإليساف، الفتًا أف الشخصنة العربنة عيدما تتحرر  أيه شعب عظنـ".

 طنف.تستطنع أف تيطمؽ باتجاه آخر وهو تحرنر فمس
وأشار إلى أف الكناف اإلسرائنمي مركب عمى أساس أف قوته تيبع مف ضعؼ ما حوله، وشرط استمراره أف 
ذا تخمخؿ هذا الشرط فنعيي أف الفضاء اإلسرائنمي نختؿ، مؤكدًا أف األساس الذي  نبقى ما حوله ضعنفًا، وا 

 قاـ عمنه الكناف، بدأ باالختالؿ.
االيشغاؿ باسترضاء األمرنكاف، ومحاولة االيشغاؿ بقضانا اقتصادنة  وطالب صالح األيظمة الجدندة، عدـ

 واجتماعنة فقط، داعنًا إناها إلى االيتباه عمى قضانا األمة، "أليه نيعكس عمى فمسطنف بشكؿ جزئي".
واستدرؾ صالح حدننثه "فمسطنف هي الرافعة لأليظمة الجدندة التي جاءت، فهي بريامج نرفع الياس، وتدعـ 

 الذي نرفع القضنة"، مشددًا أف صعود مصر سنكوف تأنثنرها في إعادة البنت الفمسطنيي. اليظاـ
يما كشرؼ وواجب وذخر استراتنجي، وعيواف لألمة وكرامتها  وتابع "ال نيبغي التعامؿ مع فمسطنف كعبء، وا 

 وعزتها".
فصائؿ والعقوؿ مف جهة أخرى طالب صالح، بإعادة ميظمة التحرنر وكؿ مكوياتها واالستفادة مف ال

 واألدمغة في تكونف أحد أدوات الشعب في المقاومة والتحرنر.
وأشار إلى أف القرار الفمسطنيي سنبقى مرهويًا باإلرادة اإلسرائنمنة، طالما بقنت السمطة تسنر بأوامر 

 االحتالؿ وقناداته.
راع العربي، قائاًل "األخطر وحذر مدنر مركز الزنتوية، مف التورط في أف نكوف الفمسطنينوف أحد أدوات الص

 أف تستخدـ القوة أو الدـ الفمسطنيي كأداة مف أدوات الصراع، وهو ما نجب أف نيتبه له الفصائؿ".
ودعا صالح الفصائؿ كافة، لممساعدة يحو إشعاؿ فتنؿ ايتفاضة نثالنثة، موضحًا أيها ستكوف ضمف بريامج 

 سنؽ األميي بنف السمطة و"إسرائنؿ".وطيي، مؤكدًا أف أهـ شروط االيتفاضة، وهو فؾ التي
مف ياحنته، قاؿ محمد صوالحة أحد أعضاء رابطة مسممي أوروبا، "إف اإليساف بفطرته نشعر أف القضنة 

 الفمسطنينة مف ضمف أولوناته".
، إلى يبنؿ سيويو وجماؿ غنث ،غزةيقاًل عف مراسمه في  36/3/1063فمسطين أون الين، وأشار موقع 

ح أوضح أّف مفهوـ األمف ال نقتصر عمى الشرطة والمخابرات بؿ نمتد لنشمؿ الجايب محسف صالأف د. 
 االقتصادي والتربوي والسناسي، مؤكدًا أف أمف فمسطنف نتحقؽ في إطار أمف األمة العربنة.

ورأى صالح أف مسار المصالحة الفمسطنينة سنتأنثر إنجابًا مع التحوؿ في الميطقة العربنة وصعود مصر، 
قاؿ بذات الوقت إف مسار "التسونة مع االحتالؿ" الذي تتبياه السمطة في راـ اهلل نمر في حالة موت لكيه 

 سرنري وسنشهد تراجعًا واضحًا خصوصا مع غناب الغطاء العربي.
"إف مف أهـ شروطها وقؼ التيسنؽ  وحوؿ إمكاينة ايدالع ايتفاضة فمسطنينة نثالنثة في الضفة المحتمة، قاؿ:

السمطة في راـ اهلل واالحتالؿ"، معبرًا عف استغرابه مف استمرار السمطة في عقد مئات االجتماع األميي بنف 
 مع االحتالؿ في حنف أيها ال تفعؿ ذلؾ لتحقنؽ المصالحة الوطينة مع حماس.

عادة القضنة الفمسطنينة إلى مكايها الطبنعي عمىصالح ودعا   إلى إعادة توجنه "البوصمة" بالشكؿ السمنـ، وا 
 األجيدة العربنة، خصوصا في ظؿ االرتباؾ الحالي الذي نصنب االحتالؿ ونعدمه الخنارات.

 
 في مصر العالقات الثنائية والمصالحة والتيدئة يبحثىنية  
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بحث الوزنر رأفت شحاتة رئنس المخابرات العامة المصرنة مع إسماعنؿ هينة رئنس : أنمف قياوي -القاهرة 
مقالة بمقر المخابرات تطورات األوضاع عمى الساحة الفمسطنينة خاصة ممؼ الوزراء في حكومة حماس ال

وقاؿ طاهر اليويو، المتحدث باسـ الحكومة الفمسطنينة بغزة، إف المقاء بحث ممفات المصالحة  المصالحة.
الداخمنة بنف حركتي "فتح" و"حماس"، وكذلؾ التأكند عمى تيفنذ ما جرى االتفاؽ عمنه مف تفاهمات في 

 عاصمة المصرنة.ال
وأوضح أيه جرى بحث موضوع التزامات االحتالؿ بشأف اتفاؽ التهدئة وضرورة تيفنذها، وخاصة فنما نتعمؽ 
بمساحة الصند لمصنادنف، مشنرًا إلى أف وزنر المخابرات المصرنة نتابع هذا الممؼ، ونعمؿ لنس فقط 

يما تطونرها لألفضؿ. لمتحدث باسـ الحكومة الفمسطنينة في غزة أف وذكر ا إلعادة األمور لما كايت عمنه وا 
 ستراتنجنة العالقة بنف البمدنف.اهينة وشحادة بحنثا العالقات النثيائنة ورسوخها عمى 

 6/4/1063الشرق، الدوحة، 
 
 ىنية ونظيره المصري قريباً  يجمعالدراوي: لقاء  

هنـ الدراوي عف لقاء نثيائي كشؼ رئنس مركز الدراسات الفمسطنينة في القاهرة إبرا: محمد جاسر - غزة
قرنب سنجمع رئنس الوزراء الفمسطنيي إسماعنؿ هينة بيظنره المصري هشاـ قيدنؿ لبحث آخر المستجدات 

وأوضح الدراوي في تصرنح لػ"فمسطنف أوف النف"، األحد، أف اجتماع هينة  عمى الساحة الفمسطنينة والعربنة.
ا صفقة األسرى "وفاء األحرار"، وخروقات االحتالؿ مع المخابرات المصرنة بحث في عدة ممفات ميه

اإلسرائنمي لمتهدئة في قطاع غزة والتي أبرمت برعانة مصرنة، ميوهًا إلى أف الهدؼ مف زنارة قنادة "حماس" 
لمقاهرة، هو التباحث في الشأف الداخمي الفمسطنيي، والعالقة مع مصر، داعنًا "حماس" لحسـ أمرها في 

 ممؼ المصالحة.
ؿ:" إف قنادة حركة حماس ستياقش عدة موضوعات أبرزها المصالحة الفمسطنينة في ضوء تصرنحات وقا

رئنس السمطة محمود عباس األخنرة، والتي باف فنها ضد مشاركة الحركة في القمة المصغرة لمدوؿ العربنة 
 بدعـ كؿ مف مصر وقطر وتركنا".

 36/3/1063فمسطين أون الين، 
 
 بتكرار اقتحام "األقصى" ددالسمطة الفمسطينية تن 

يددت الرئاسة الفمسطنينة، أمس، بتكرار اقتحاـ جماعات المستوطينف باحات المسجد األقصى في  :وكاالت
القدس المحتمة، محّذرة مف تداعنات خطنرة لذلؾ. وقاؿ الياطؽ الرسمي باسـ الرئاسة يبنؿ أبو ردنية، في 

نمس بعقندة المؤمينف وندفع "المستوطينف لممسجد األقصى  ، إف اقتحاـ جماعات"وفا"بناف أوردته وكالة 
وحمؿ أبو ردنية الحكومة اإلسرائنمنة مسؤولنة هذا التصعند الخطنر ”. باتجاه توتنر األوضاع في الميطقة

، داعنًا المجتمع الدولي لمتحرؾ لوقؼ هذه االعتداءات ضد الفمسطنيننف "الذي نهدد فرص السالـ“
 ي الفمسطنينة.والمقدسات في األراض

 6/4/1063الخميج، الشارقة،  
 
 عبيد"جمال : قيادي فتحاوي خمف إطالق النار عمى "غزة في الداخمية 
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كشفت وزارة الداخمنة واألمف الوطيي، أّف مطمقي اليار عمى القنادي في حركة "فتح" جماؿ عبند ميتصؼ 
و قائد أحد التشكنالت العسكرنة في الشهر الجاري، اعترفوا بأف مف قاـ بتكمنفهـ الرتكاب جرنمتهـ ه

وقالت الوزارة في تصرنح صحفي وصؿ "فمسطنف أوف النف" يسخة عيه: "إف مطمقي اليار اعترفوا  الحركة.
 اعترافًا صرنحًا ومونثقًا بالصوت والصورة، بارتكابهـ الجرنمة".

مف يوع مسدس، لتيفنذ  وأوضحت أف مرتكبي الجرنمة استمموا مف قائد التشكنؿ العسكري في "فتح"، سالح
الجرنمة، نثـ أعادوا له السالح بعد التيفنذ، مبنيًة أف الميفذوف تمقوا مبمغًا مف الماؿ لقاء قنامهـ بتيفنذ 

وذكرت أف الميفذوف استخدموا اسـ كتائب القساـ الجياح العسكري لحركة "حماس" بعد تيفنذ  الجرنمة.
ضوف في غئب القساـ، مشنرًة إلى أيها تـ إلقاء القبض عمنهـ الجرنمة وأعميوا أماـ المواطينف أيهـ مف كتا

 ساعة مف ارتكاب الجرنمة، فنما ال نزاؿ قائد التشكنؿ العسكري في حركة "فتح" فارًا مف وجه العدالة. ٕٚ
نثارة الفوضى والفمتاف  وأكدت الوزارة أيها "لف تسمح ألحد شخصًا كاف أو تيظنمًا بالعبث بالساحة الداخمنة، وا 

لذي طونياه إلى غنر رجعة بإذف اهلل"، كما أشادت بنقظة أجهزتها األمينة وسرعة إيجازها في حفظ أمف ا
 المجتمع واستقراره.

 36/3/1063فمسطين أون الين، 
 
 "إسرائيل"مستقبل المشروع الوطني لن يتم في ظل وجود يوسف رزقة:  

هينة، أف  إسماعنؿالوزراء الفمسطنيي  أكد د. نوسؼ رزقة المستشار السناسي لرئنس: يور الدنف صالح
 وحّذر رزقة خالؿ كممته في المؤتمر القـو ."إسرائنؿ"مستقبؿ المشروع الوطيي لف نتـ في ظؿ وجود 

مف غناب الوحدة الوطينة عف الساحة الفمسطنينة، واستمرار  ، مساء األحد،الفمسطنيي الذي نعقد في غزة
وأوضح أف مستقبؿ العالـ العربي سنكوف بال  حركتي فتح وحماس.تعنّثر التوصؿ إلى اتفاؽ لممصالحة بنف 

ودعا المستشار السناسي، إلى ضرورة البحث عف  مشروع قومي، في ظؿ وجود مشارنع ُقطرنة متيازعة.
 اإلسرائنمنة.مستقبؿ لممشروع الوطيي الفمسطنيي، وعدـ السكوت أماـ المشارنع 

 36/3/1063الرسالة، فمسطين، 
 
 المقاومة تمثل برنامج الحكومة الفمسطينية بغزة منذ نشأتيامحمد الفي:  

وؿ جهاز األمف الداخمي العمند محمد الفي، أف المقاومة تمنثؿ بريامج الحكومة ؤ مس: رأى كماؿ عمناف
الفمسطنينة بغزة ميذ يشأتها، األمر الذي جعؿ الفصائؿ تأخذ مساحة مف الحرنة لـ تكف موجودة قبؿ 

، مساء األحد، إلى أف معالجة الفمسطنيي الذي نعقد في غزة ه في المؤتمر القوـخالؿ كممت .ولفتٕٚٓٓ
"سالحا  وقاؿ الفي: فقط، بؿ مف الجوايب كافة. األميي اإلطارتبقى في  أفظاهرة العمالء ال نجب 

نمكف أف نتعانشاف، وهو ما حصؿ في غزة، بعدما أصبحت بنئة أمينة مياسبة،  اآلفالمقاومة والحكومة 
وأوضح أف حممة مواجهة التخابر التي تيفذها  ".ٕٕٔٓصا خالؿ عدواف األناـ النثماينة في يوفمبر خصو 

 وزارة الداخمنة الفمسطنينة بغزة، حققت يجاحًا في إضعاؼ االحتالؿ مف خالؿ يقص المعمومات.
 36/3/1063الرسالة، فمسطين، 

 
 
 د الثورات العربيةا بعمأصبح في ميب الريح ال سي   "حل الدولتين: "يوسفأحمد  
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أكد د.أحمد نوسؼ مدنر معهد بنت الحكمة لمدراسات، أف القضنة الفمسطنينة ما زالت : يور الدنف صالح
حنة في قمب األمة العربنة واإلسالمنة، الفتًا إلى أيها تسنطر عمى موضوعات المؤتمرات التي تعقد في 

، مساء األحد، الفمسطنيي الذي نعقد في غزة قوـوأشار نوسؼ خالؿ كممته في المؤتمر ال المحافؿ الدولنة.
إلى أف الربنع العربي الذي شهدته بعض الدوؿ، بعث األمؿ لدى الفمسطنيننف بالعودة إلى أراضنهـ، خاصة 

 ـ.ٕٕٔٓبعد معركة حجارة السجنؿ التي وقعت عاـ 
ائجه لـ تعد عمى ، قاؿ نوسؼ إف يتٖٜٜٔعاـ  "إسرائنؿ"وحوؿ اتفاؽ "أوسمو" المبرمة بنف السمطة و

الفمسطنيننف وميظمة التحرنر الفمسطنينة سوى بالفشؿ، مبنيًا أف مسألة "حؿ الدولتنف" أصبحت في مهب 
 الرنح، ال سمنا بعد النثورات العربنة.

وفي سناؽ ميفصؿ، بّنف نوسؼ أف المصالحة الفمسطنينة لف تتـ إال بعد تشكنؿ حكومة فمسطنينة تعبر عف 
شترؾ فنها الفصائؿ وأفراد الشعب كافة، مشددًا عمى ضرورة التواصؿ مع العالـ العربي الشراكة الوطينة، ت

 واإلسالمي؛ لتعزنز مكاية الشعب الفمسطنيي.
 36/3/1063الرسالة، فمسطين، 

 
 وطنية موحدة تتفق مع المصمحة الفمسطينية العميا استراتيجيةمصطفى البرغوثي يدعو إلى  

تبعد مصطفى البرغونثي أمنف عاـ المبادرة الفمسطنينة، تغّنر الوضع الحالي اس: كماؿ عمناف - الرسالة يت
دوف أي  "إسرائنؿ"دوف تغننر منزاف القوى في الميطقة، بعد مضي عشرنف عامًا مف المفاوضات مع 

، مساء األحد، : إف الفمسطنيي الذي نعقد في غزة خالؿ كممته في المؤتمر القـو وقاؿ البرغونثي مصمحة.
ؿ ال نفهـ لغة القوة العسكرنة فحسب، إيما تشمؿ االقتصادنة والسناسنة كذلؾ"، داعنا إلى استراتنجنة االحتال

 وطينة موحدة تتفؽ مع المصمحة الفمسطنينة العمنا.
"يحف بحاجة إلى الوحدة الفمسطنينة، وحركة تضامف دولنة تشمؿ سحب السفراء ومقاطعة  وأضاؼ:

تصادنة الداخمنة"، مشددا عمى ضرورة التكامؿ بنف المقاومة المسمحة االحتالؿ، وتغننر السناسات االق
وأشار البرغونثي إلى أف عياصر ضعؼ االحتالؿ تتمخص في الحساسنة العالنة لمخسائر البشرنة  والسناسة.

، موضحا أف الحناة الفمسطنينة بأشكالها مقاومة؛ يظرا لحالة الصراع المستمر بنف واألخالقنةواالقتصادنة 
 شعب الفمسطنيي واالحتالؿ.ال

 36/3/1063الرسالة، فمسطين، 
 
 في غزة ببناء برج سكني لألسرى البدء: عطا اهلل أبو السبح 

د. عطا اهلل أبو السبح أف وزارته ستشرع  في غزةأعمف وزنر األسرى في الحكومة  :القدس دوت كوـ - غزة
ويقمت صحنفة الرسالة  نف بميحة إنراينة.مطمع األسبوع الحالي في بياء برجنف سكيننف لألسرى المحرر 

أشهر، مؤكدًا  ٙالصادرة بغزة عف السبح قوله إيه مف المتوقع أف تيتهي وزارته مف بياء البرج األوؿ خالؿ 
شقة،  ٙ٘وأشار إلى أف البرج السكيي الواحد نتسع ليحو  أيها تتابع هذا األمر عف كنثب مع الجهة المقاولة.

وأوضح أف  ستعتمد معاننر معنية في توزنع الحصص السكينة بما ُنحقؽ العدالة.مشددًا عمى أف الوزارة 
 وزارته لـ تيته مف وضع المعاننر الخاصة بتوزنع تمؾ الشقؽ بشكمها اليهائي بعد.

 36/3/1063القدس، القدس، 
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 بقانون التعميم الفمسطيني الجديد بغزة العملاإلعالن عن بدء  
زنيي وزنر التربنة والتعمنـ العالي، عف بدء العمؿ بقايوف التعمنـ الفمسطنيي أعمف الدكتور أسامة الم: غزة

الجدند، الذي أعدته الوزارة وأقره المجمس التشرنعي، واعتمده مجمس الوزراء الفمسطنيي، لنكوف قايوف رقـ 
التعمنـ (، لإلعالف عف القايوف، إف قايوف ٖ-ٖٔوقاؿ المزنيي في مؤتمر صحفي األحد ) .ٖٕٔٓ( لعاـ ٔ)

نمايًا مف وزارة التعمنـ والحكومة الفمسطنينة  الفمسطنيي جاء بعد جهود كبنرة بذلتها الوزارة والعامموف فنها، وا 
 بضرورة وأهمنة إيصاؼ قطاع التعمنـ، والمعمـ الفمسطنيي عمى وجه الخصوص.

جوايبها، لنصبح أوؿ  وأضاؼ إف القايوف نتضمف لوائح وأيظمة تيظـ العممنة التعمنمنة في فمسطنف بكافة
ف قايوف التعمنـ نعتبر نثورة قايوينة شهدتها الوزارة، فهو نحدد  قايوف نوضع بأنٍد وطينة فمسطنينة، وا 
صالحنات الوزارة ومهامها، وحقوؽ العاممنف في المؤسسات التعمنمنة وواجباتهـ، سواء كايوا أكادنمننف أو 

 منـ العامة والخاصة واألجيبنة.معممنف أو إدارننف، ونطبؽ في جمنع مؤسسات التع
 36/3/1063المركز الفمسطيني لإلعالم، 

 
 عن وزير فمسطيني سابق بعد عامين من اعتقالو إدارياً  االحتالل يفرج 

(، عف الوزنر الفمسطنيي السابؽ عنسى الجعبري ٖ|ٖٔأفرجت سمطات االحتالؿ اإلسرائنمنة، األحد ): الخمنؿ
 اري )دوف تهمة أو محاكمة( في السجوف اإلسرائنمنة.شهرًا مف االعتقاؿ اإلد ٖٕبعد 

عامًا( وهو مف مدنية الخمنؿ الواقعة جيوب الضفة الغربنة المحتمة، عّدة مياصب  ٚٗوشغؿ الجعبري )
وزارنة كايت آخرها وزارة الحكـ المحمي، واعتقؿ مرات عدندة مف قبؿ االحتالؿ حنث قضى في سجويه ما 

 نقارب ستة أعواـ متفرقة.
 36/3/1063دس برس، ق

 
 حماسلممكتب السياسي ل يحتفظ بمنصبو رئيساً  مشعل: "بي بي سي" 

كشؼ قنادي في حركة حماس الفمسطنينة لبي بي سي أف الحركة قررت إعادة ايتخاب خالد مشعؿ رئنسا 
 .لممكتب السناسي بالتزكنة

 .س عقد في القاهرة األحدوأعند ايتخاب مشعؿ لفترة جدندة خالؿ اجتماع لمجمس الشورى التابع لحما
وقاؿ القنادي في الحركة الذي رفض الكشؼ عف هونته إف متطمبات المرحمة المقبمة تتطمب استمرار مشعؿ 

 .وأضاؼ بأف مشعؿ سنتولى رئاسة المكتب السناسي لألربع سيوات المقبمة .في ميصبه
 36/3/1063(، ىيئة اإلذاعة البريطانية )بي بي سي

 
 المصرية يبحثان مستجدات األوضاع في غزة باراتاالستخمدير و مشعل  

نو بي آي: بحث مدنر جهاز االستخبارات العامة المصري المواء رأفت شحاتة ورئنس المكتب  -القاهرة 
السناسي لحركة حماس خالد مشعؿ، في القاهرة األحد، مستجدات األوضاع في قطاع غزة وعالقات مصر 

 بالحركة.
جمسة مباحنثات موسَّعة، امس، جممة مف الممفات في مقدمتها المصالحة وتياوؿ شحاتة ومشعؿ خالؿ 

عادة إعمار قطاع غزة، والعالقات بنف مصر وحركة حماس في ضوء لغط دائر عف  الفمسطنينة الشاممة، وا 
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مسؤولنة األخنرة عف مقتؿ عياصر مف الجنش المصري جيوب معبر رفح الحدودي أوائؿ آب )أغسطس( 
ٕٕٓٔ. 

لمصري قادة مف جهاز االستخبارات العامة فنما ضـ وفد حماس رئنس حكومتها المقالة في وضـ الوفد ا
 قطاع غزة إسماعنؿ هينة وعدد مف الوزراء وكبار المسؤولنف.

وقاؿ مدنر مركز الدراسات الفمسطنينة بالقاهرة إبراهنـ الدراوي لنويانتد برس ايترياشوياؿ أف وزنر الداخمنة في 
ة الُمقالة فتحي حمَّاد قدَّـ خالؿ المقاء عرضًا لجهود حماس لكشؼ غموض مقتؿ الضباط الحكومة الفمسطنين

والجيود المصرننف، مشنرًا إلى أف ذلؾ نأتي في إطار تعهُّد حكومة حماس بالتعاوف مع مصر ألقصى درجة 
 لكشؼ غموض ومالبسات الحادث.

 6/4/1063القدس العربي، لندن، 
 
  عباسرعان خالل أيام في مشاورات تشكيل حكومة التوافق برئاسة تش وحماسفتح عزام األحمد:  

كشؼ عزاـ األحمد رئنس وفد حركة فتح في حوارات المصالحة عف مشاورات : أشرؼ الهور - راـ اهلل
ستجري في غضوف أناـ بنف حركته وحركة حماس، لمبدء في بحث تشكنؿ حكومة مف المستقمنف برئاسة 

مف مع ايتهاء لجية االيتخابات مف عممنة تحدنث سجؿ الياخبنف، وذلؾ نـو الرئنس عباس، وذلؾ بالتزا
 العاشر مف الشهر الجاري.

ويفى األحمد في تصرنحات لإلذاعة الفمسطنينة اف تكوف هياؾ أي اتصاالت قد جرت مع حركة حماس 
اف المشاورات ستبدأ لتحدند مواعند لحوارات المصالحة، أو لعقد قمة عربنة بياء عمى دعوة أمنر قطر، وقاؿ 

 خالؿ أناـ.
، بياء عمى دعوة أمنر قطر خالؿ القمة العربنة التي "قمة عربنة مصغرة"وشكؾ األحمد في جدوى عقد 

الماضي، لبحث ممؼ المصالحة بمشاركة فتح وحماس، والدوؿ العربنة الراغبة،  ٕٗعقدت في الدوحة نوـ 
 ."ي ممؼ المصالحةال مبرر لهذه القمة، أليه ال توجد أزمة ف"وقاؿ 

الدعوة لعقد القمة أنثارت الرنبة في "، مضنفا "ورأى األحمد أف مقترح قطر لعقد القمة 'نزند األمور تعقندا
يفسي، وكأف لدنه )أمنر قطر( معمومات ال يعرفها'، وأشار إلى أف مصر ترعى المصالحة، ولـ تطرأ أي 

األزمة "اس إلى القاهرة الحالنة تتعمؽ بما وصفها عقبات عمى الممؼ. وقاؿ األحمد اف زنارة وفد قادة حم
 بنف الحركة ومصر. "الكبنرة

ايه عقب التصرنحات األولنة مف قادة الحركتنف، بما فنها قادة حركة فتح التي  "القدس العربي"وعممت 
بحث رحبت بأي جهد إلتماـ المصالحة، شرع قادة الحركة بدراسة أبعاد دعوة أمنر قطر، لعقد قمة مصغرة ل

 المصالحة تعقد في القاهرة التي ترعى الحوارات.
وفضؿ عدـ ذكر اسمه باستيتاجات  "القدس العربي"وخرج قادة الحركة بحسب ما أكد أحد مسؤولي الحركة لػ

تؤكد اف منثؿ كهذا دعوات ستعمؿ عمى إنجاد أكنثر مف ممنثؿ لمشعب الفمسطنيي، كوف أف حركة حماس 
رفضه فتح التي تتمسؾ بتمنثنؿ ميظمة التحرنر الفمسطنينة لكؿ الفمسطنيننف ستحضر 'قمة عربنة'، وهو أمر ت

 في الداخؿ الخارج.
 6/4/1063القدس العربي، لندن، 
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 األقصىالمسجد  حماس تدين اعتداءات االحتالل بحق   
 دايت حركة حماس بشدَّة االعتداءات الوحشنة التي نقـو بها متطرفوف نهود ضد المسجد األقصى المبارؾ

 ورّواده وطالبه، محذرًة االحتالؿ مف مغّبة تصعند ايتهاكاته وتدينسه لباحات األقصى.
في بناف صحفي وصؿ "فمسطنف أوف النف": "إف هذه المحاوالت النائسة لف تستطنع كسر إرادة  توقال

 خ".جماهنر شعبيا المرابط دفاعًا عف األقصى والمقدسات، ولف تفمح في تغننر الواقع وحقائؽ التارن
 36/3/1063فمسطين أون الين، 

 
 مع فتح في القاىرة قريبةأبو زىري: ال لقاءات  

أكد الياطؽ باسـ حركة حماس د. سامي أبو زهري عدـ وجود أي ترتنبات لعقد لقاءات : محمد جاسر - غزة
وضح وأ قرنبة بنف حركتي حماس وفتح في العاصمة المصرنة القاهرة، لبحث تفعنؿ المصالحة الفمسطنينة.

أبو زهري في تصرنح لػ"فمسطنف أوف النف"، أف وفدا الحكومة والحركة وصال إلى القاهرة لبحث عدة ممفات 
أبرزها قضنة األسرى المضربنف عف الطعاـ في السجوف اإلسرائنمنة، والمصالحة الفمسطنينة، وخروقات 

ة، متهمًا في الوقت ذاته رئنس االحتالؿ لتفاهمات التهدئة في غزة، إضافة إلى ترسنخ العالقات النثيائن
 السمطة محمود عباس بػ"تعطنؿ المصالحة".

 36/3/1063فمسطين أون الين، 
 
 صييوني لموقيعة بين مصر وغزة مخططالمصري: مشير  

أكد مشنر المصري، عضو المجمس التشرنعي الفمسطنيي والقنادي في حركة "حماس" أف فكرة : القاهرة
 نرة سنياء المصرنة تيدرج ضمف مخطط صهنويي لموقنعة بنف مصر وغزة.توطنف الفمسطنيننف في شبه جز 

وشدد المصري، في احتفالنة "نوـ األرض" بحزب العمؿ المصري، عمى رفض الفمسطنيننف التوطنف فى 
سنياء "والذي نسعى إلنه العدو الصهنويي"، مشنرًا إلى أف "العدو الصهنويي نبث هذه اإلشاعات لموقنعة بنف 

 المصري والفمسطنيي".الشعبنف 
ونحننها سيونِّا تؤكد أف الشعب  ٜٙٚٔوقاؿ "إف ذكرى نوـ األرض التي هّب فنه الشعب الفمسطنيي عاـ 

الفمسطنيي ما زاؿ نتشبث بأرضه فى كؿ زماف ومكاف، مشددًا عمى ضرورة تحقنؽ وحدة الشعب الفمسطنيي 
يهاء حالة االيقساـ االستنثيائنة، مؤكدًا أف األمة الع  ربنة تمنثؿ سيدا لمفمسطنيننف.وا 

 36/3/1063المركز الفمسطيني لإلعالم، 
 
 مصرية وقطرية وتركية إلنياء االنقسام جيودحماس تؤكد وجود  

 -كشؼ مصدر مسؤوؿ في حركة حماس، اليقاب عف وجود جهوٍد مصرنة: حبنب أبو محفوظ - السبنؿ
طنينة بنف حركتي حماس وفتح؛ وذلؾ عبر تفعنؿ قطرنة تبذؿ حالنًا مف أجؿ إيجاز المصالحة الوطينة الفمس

 اتفاقات المصالحة كافة الموقعة بنف الطرفنف، إليهاء االيقساـ.
مف حنث ايتهى االجتماع األخنر  ستبدأفوأوضح المصدر الذي فضؿ عدـ الكشؼ عف اسمه أف الحركتنف 

ؿ"، وجود لقاءات حالنًا بنف حركته لهما في القاهرة، ولنس مف يقطة الصفر، يافنًا في تصرنٍح خاص لػ"السبن
وحركة فتح بشأف مجرنات المصالحة، مستدركًا بأف "هياؾ بعض المقاءات والحوارات التي تجري حالنًا في 
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القاهرة بنف الفصائؿ الفمسطنينة بعضها ببعض، لكف ال عالقة الجتماعات الفصائؿ العادنة بالمصالحة 
 الفمسطنينة بنف حركتي فتح وحماس".

المصدر إيه وبعد االقتراح القطري في القمة العربنة التي عقدت مؤخرًا في الدوحة، بشأف عقد قمة  وقاؿ
عربنة مصغرة الشهر المقبؿ في القاهرة، إليجاح المصالحة، فإف تركنا تعمؿ حالنًا عمى االلتحاؽ والمشاركة 

حماس وفتح عمى تجاوز في هذه القمة؛ مف أجؿ مساعدة الفصنمنف األكبر عمى الساحة الفمسطنينة 
الخالفات بنيهما، وصوال إلى ايهاء االيقساـ بشكٍؿ كامؿ، وتحقنؽ المصالحة، معربًا عف أممه أف تتـ 
المصالحة الفمسطنينة قبؿ زنارة رئنس الوزراء التركي رجب طنب أرودغاف قطاع غزة، خالؿ األناـ القمنمة 

 غزة.القادمة؛ لكسر الحصار الصهنويي المفروض عمى قطاع 
 6/4/1063السبيل، عم ان، 

 
 النار عمى القيادي فييا جمال عبيد بإطالقغزة: فتح تنفي عالقتيا  

يفت الهنئة القنادنة العمنا لحركة "فتح" في قطاع غزة عالقة أي مف قنادننها باستهداؼ القنادي فنها : غزة
نه، مدنية في الوقت ذاته جماؿ عبند، ميتصؼ الشهر الماضي والذي أصنب بجروح إنثر إطالؽ اليار عم

 الهجوـ، واعتبرته "سموكًا شاذًا، وخارجًا عف التقالند الوطينة في "فتح" والشعب الفمسطنيي".
وأكدت الهنئة القنادنة العمنا أيها "لـ ولف تعطي غطاء ألٍي كاف الرتكاب أو تكرار منثؿ هذا العمؿ المداف 

وطف والمواطف وسالمة المجتمع الفمسطنيي ويسنجه والمرفوض مف ِقبؿ حركة "فتح"، والذي نمس أمف ال
 االجتماعي"، عمى حد تعبنرها.

 6/4/1063قدس برس، 
 

 االستقالل في مجال الطاقة ن في طريقنحمن "تامار".. نتنياىو:  الغازتبدأ ضخ  "إسرائيل" 
دخؿ الدولػػة اعميػػت إسػػرائنؿ، ايهػػا بػػدأت ضػػخ الغػػاز الطبنعػػي مػػف اكبػػر حقػػؿ قبالػػة سػػواحمها، ممػػا نػػ :القػػدس

وقالػت وزارة  العبرنة عهدا جدندا ستكوف فنه بحسب مسؤولنها، اقؿ اعتمادا عمى الغاز المستورد مػف الخػارج.
الطاقة والمناه في بناف: "بػدأ ضػخ الغػاز الطبنعػي مػف موقػع تامػار، الػى ميصػة جدنػدة لاليتػاج البحػري قػرب 

 جيوب إسرائنؿ. ساعة الى محطة اشدود" في ٕٗاشدود، وميها سنصؿ في غضوف 
ورحب وزنر الطاقة والمناه سنمفاف شالـو في بناف بهذا الحدث، واصػفا هػذا النػوـ بػػ"نـو اسػتقالؿ إسػرائنؿ فػي 

بػػدوره اصػػدر رئػػنس الػػوزراء بينػػامنف يتينػػاهو، بنايػػا وصػػؼ فنػػه هػػذا النػػـو بايػػه "نػػـو عظػػنـ  مجػػاؿ الطاقػػة".
طػػوة مهمػة يحػػو االسػػتقالؿ فػي مجػػاؿ الطاقػػة. خػػالؿ واضػػاؼ يتينػاهو "يحػػف يخطػػو خ لالقتصػاد اإلسػػرائنمي".

العقػػػػد الفائػػػػت طوريػػػػا قطػػػػاع الغػػػػاز الطبنعػػػػي فػػػػي إسػػػػرائنؿ، وهػػػػو امػػػػر مفنػػػػد لالقتصػػػػاد اإلسػػػػرائنمي، ولجمنػػػػع 
  اإلسرائنمننف".

 36/3/1063، القدس، القدس

 
  ياتسورية ستنقسم إلى ثالث دول نسنة القادمة أل  عشرينخالل ال عمينا: ال تيديد "إسرائيل" 

اكػػدت مصػػادر امينػػة إسػػرائنمنة االحػػد بػػاف الخطػػر الػػذي كػػاف متمػػنثال فػػي التهدنػػد مػػف  :ولنػػد عػػوض - راـ اهلل
قبػػػؿ سػػػورنة قػػػد تالشػػػى، وايػػػه لػػػف نكػػػوف هيػػػاؾ اي تهدنػػػد إلسػػػرائنؿ خػػػالؿ العشػػػرنف السػػػية القادمػػػة بحجػػػة اف 

 الصراع الدائر في سورنة حالنا سنقود الى تقسنمها الى نثالث دونالت.



 
 
 

 

 

           64ص                                    1866العدد:                6/4/1063اإلثنين  التاريخ:

السػػػية  ٕٓقمػػػت اذاعػػػة الجػػػنش اإلسػػػرائنمي االحػػػد عػػػف المصػػػادر االمينػػػة قولهػػػا: ال تهدنػػػد عمنيػػػا خػػػالؿ اؿ وي
وحسب اذاعة جنش االحتالؿ فاف تقسػنـ سػورنا الػى  القادمة، الف تقسنـ سورنة لنثالث دونالت اصبح واقعا".

يتويػات كردنػة ودرزنػة وعمونػة نثالث دونػالت اصػبحا واقعػا، مشػنرة الػى التقننمػات االسػتخبارنة تؤكػد ايشػاء كا
وسينة في سورنا في ظؿ تياقص المسػاحة التػي نسػنطر عمنهػا اليظػاـ فػي الميػاطؽ السػينة وميػاطؽ االقمنػات 

واوضحت اذاعة جنش االحتالؿ اف االجهزة االمينة في إسرائنؿ تجري اتصاالت اقمنمنة عمى اعمى  االخرى.
ضػاع عمػى الحػدود فػي الجػوالف، موضػحة اف ال تهدنػد جػدي مستوى بما فنها تركنا لضماف عدـ ايفػالت االو 

سنكوف خالؿ العشرنف سية القادمة عمى امف إسرائنؿ مف الجبهة السورنة واف الجهود تتركز االف عمى تهدند 
 حزب اهلل فقط.

وبنيت اف رسائؿ متعددة وتطمنيات وصمت تؿ ابنب مف اجيحة مختمفة في المعارضة السورنة حوؿ مستقبؿ 
وف والتهدنػػػدات التػػػي تشػػػهدها الميطقػػػة وافػػػؽ العالقػػػات فػػػي المسػػػتقبؿ، اال اف تمػػػؾ القػػػوى ال تتمتػػػع بقػػػوة التعػػػا

 مقاتمي القاعدة وتانثنرهـ عمى االرض.
 6/4/1063، القدس العربي، لندن

 
 "النصرة"جبية لمحاربة  ةجيش االحتياط اإلسرائيمي ييددون بدخول سوري فيمئات الدروز  

أعمف الرئنس الروحي لمطائفة العربنة الدرزنة في إسرائنؿ، الشنخ موفؽ طرنؼ، أف : يظنر مجمي - تؿ أبنب
مئػػػات الشػػػباف مػػػف أبيػػػاء الطائفػػػة توجهػػػوا إلنػػػه مبػػػدنف االسػػػتعداد لػػػدخوؿ األراضػػػي السػػػورنة لمحاربػػػة "جبهػػػة 

 اليصرة"، التي تعتدي، كما قاؿ، عمى عائالت درزنة في المياطؽ التي نيسحب ميها جنش اليظاـ.
وجاءت هذه األقواؿ بعد مشاركة الشنخ طرنؼ في مظاهرة ضمت آالؼ الدروز مف إسرائنؿ وهضبة الجوالف 
السػػورنة المحتمػػة، الػػذنف احتجػػوا عمػػى االعتػػداءات التػػي تعػػرض لهػػا أهػػالي قرنػػة الخضػػر فػػي سػػورنا عمػػى نػػد 

فدي، أحػػػػد عياصػػػػر تيظػػػػنـ جبهػػػػة اليصػػػػرة "بشػػػػكؿ عػػػػدوايي فػػػػظ ومػػػػف دوف أي سػػػػبب"، كمػػػػا قػػػػاؿ سػػػػمنـ الصػػػػ
المتظػػاهرنف، وهػػو أحػػد القالئػػؿ مػػف سػػكاف الهضػػبة الػػذي حصػػؿ عمػػى جيسػػنة إسػػرائنمنة وحصػػؿ عمػػى وظنفػػة 

 رئنس مجمس قروي في قرنة مسعدة.
وايضـ إلى التهدند ميدي صفدي، وهو مف سكاف الجوالف المحتؿ، الذي نعمؿ مساعدا ليائب الوزنر النمنيػي 

رض الػدروز فػي لبيػاف إلػى مػذابح مػف تيظنمػات مسػمحة مسػنحنة فػي السابؽ، أنػوب قػرا، فقػاؿ "لقػد سػبؽ وتعػ
سػػيوات النثمػػاينف. فػػدخؿ الجيػػود الػػدروز فػػي الجػػنش اإلسػػرائنمي إلػػى لبيػػاف وزودوا إخػػوايهـ الػػدروز باألسػػمحة 
ودربػػوهـ وحػػاربوا إلػػى جػػايبهـ فػػي الميػػاطؽ التػػي كايػػت تحػػت حكػػـ إسػػرائنؿ فػػي لبيػػاف. والنػػوـ، نوجػػد الجػػنش 

فػػي الجػػوالف، وشػػباييا مسػػتعدوف الجتنػػاز الحػػدود والتحػػرؾ فػػي سػػورنا مػػف دوف أي عػػائؽ وااليتقػػاـ اإلسػػرائنمي 
 إلخوتيا هياؾ".

 6/4/1063، الشرق األوسط، لندن
 
 معدات تجسس إسرائيمية لمراقبة التحركات الروسية في طرطوس: "تايمز"صنداي  

ي تػػانمز" البرنطاينػػة أف إسػػرائنؿ يصػػبت أفػػادت صػػحنفة "صػػيدا: "الحنػػاة"، أ ؼ ب -ليػػدف، القػػدس المحتمػػة 
 معدات تجسس لمراقبة التحركات الروسنة في مدنية طرطوس عمى الساحؿ السوري.

وتحت عيواف "صػخور وهمنػة إسػرائنمنة تتجسػس عمػى األسػطوؿ الروسػي" كتػب أوزي ماهيػانمي فػي صػحنفة 
في صخور اصطياعنة عمى جزنرة "صيداي تانمز" أمس أيه "تـ العنثور عمى معدات تجسس إسرائنمنة مخبأة 
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غنر مأهولة قبالة مرفأ طرطوس السوري، حنث كايت تستخدـ لمراقبة التحركات البحرنػة الروسػنة". ونضػنؼ 
ماهيانمي إف صنادي سمؾ عنثروا عمى نثالنثة أجهزة تجسس في جزنرة اليمؿ القرنبة مف قاعدة بحرنة تعتبرها 

المتوسط. وقػد صػممت المعػدات عمػى هنئػة صػخور ال نمكػف  موسكو ذات أهمنة استراتنجنة بالغة في البحر
 مالحظتها وسط البنئة المحنطة بها مف الصخور.

ويسبت الصحنفة إلى تمفزنوف "الميػار" التػابع لػػ"حزب اهلل" قولػه إف الصػخور االصػطياعنة هػذه نمكيهػا تعقػب 
 ر األقمار االصطياعنة.وتصونر تحركات السفف الحربنة الروسنة ويقؿ الصور فورًا إلى إسرائنؿ عب

 6/4/1063، الحياة، لندن
 
  لرفضو إقامة مباريات الدوري اإلسرائيمي بالجوالن محرر أسيراالحتالل يحكم بالسجن عمى  

حكمت سمطات االحتالؿ عمى األسنر السوري المحرر صدقي سمنماف المقت بالحبس الميزلي نثالنثػة  دمشؽ:
 لكرة القدـ عمى أرض الجوالف.” اإلسرائنمي“وري أشهر عمى خمفنة رفضه إقامة مبارنات لمد

إف سػمطات االحػتالؿ حكمػت ” الخمػنج“وقاؿ اإلعالمػي عطػا فرحػات، مػف أبيػاء الجػوالف السػوري المحتػؿ، ؿ 
عمى األسنر المحرر بالحبس الميزلي نثالنثة أشهر بعد اعتقاله أمس األوؿ في ممعب مجدؿ شمس لكػرة القػدـ 

لتحقنػػؽ معػػه. وأضػػاؼ أف الحكػػـ تضػػمف أنضػػًا بميػػع المقػػت مػػف االقتػػراب مػػف قبػػؿ أف تفػػرج عيػػه مسػػاء بعػػد ا
أشػػهر، وذلػؾ فػػي إطػػار محاولػػة سػػمطات االحػتالؿ بػػالقوة إقامػػة مبارنػػات لمفػػرؽ  ٖالممعػب البمػػدي لبمدتػػه لمػػدة 

 عمنها وسط رفض شعبي عاـر مف الجواليننف.” اإلسرائنمنة“
 6/4/1063، الخميج، الشارقة

 
 عمى "اتفاقية حماية المقدسات" خالل زيارة أوباما  وافقت : واشنطن"يديعوت" 

ذكرت صحنفة "ندنعوت أحرويػوت" اإلسػرائنمنة أف االتفػاؽ الػذى تػـ إبرامػه امػس بػنف العاهػؿ  :القدس المحتمة
األرديى الممؾ عبد اهلل النثايى ورئنس السمطة الوطينة الفمسطنينة محمود عباس أبو مازف تـ مف خالؿ إعادة 

ة تارنخنة مفادها أف العاهؿ األرديى هػو صػاحب الوصػانة عمػى األمػاكف المقدسػة فػى القػدس الشػرنؼ، اتفاقن
 باإلضافة إلى أيه صاحب الحؽ القايويى فى الدفاع عف المقدسات.

وأضػػػافت الصػػػحنفة اإلسػػػرائنمنة أف التوقنػػػع جػػػاء فػػػى أعقػػػاب زنػػػارة الػػػرئنس األمرنكػػػى بػػػارؾ أوبامػػػا لكػػػؿ مػػػف 
وأكػػدت  وتػػـ مياقشػػة هػػذا األمػػر باستفاضػػة كاممػػة، وأبػػدى موافقػػة واشػػيطف عمػػى هػػذا األمػػر.إسػػرائنؿ واألردف، 

رد فعػػػؿ إزاء هػػػذا التوقنػػػع رغػػػـ أف تػػػؿ أبنػػػب هػػػى  يالصػػػحنفة أف الحكومػػػة اإلسػػػرائنمنة لػػػـ تبػػػد حتػػػى اآلف أ
 .ٜٚٙٔنوينو  ٘الحارسة لجمنع المقدسات فى القدس بعد ضمها فى 

ئػػػنس وحػػػدة اإلسػػػرائنمنات بػػػالمركز القػػػومى لدراسػػػات الشػػػرؽ األوسػػػط، إف ومػػػف جايبػػػه قػػػاؿ د. طػػػارؽ فهمػػػى ر 
االتفػاؽ الػذى أبػـر النػوـ بػػنف العاهػؿ األرديػى والػرئنس أبػػو مػازف لػـ نكػف جدنػػدًا حنػث كايػت األردف ميػذ عػػاـ 

سرائنمنة. ٜٚٙٔ  هى الحارس الرئنسى لممقدسات فى القدس، موضحا أف هذا االتفاؽ تـ بموافقة أمرنكنة وا 
 6/4/1063، الة سما اإلخباريةوك

 
 عن شبكة اإلنترنت "إسرائيل"بمحو  ييددونقراصنة "ىآرتس":  

محو )إسرائنؿ( عف شبكة اإليتريت، هو القرار الذي اتخذته مجموعات مػف قراصػية المعموماتنػة الػذنف أعميػوا 
 عمػى العممنػةأطمقػت وقػد  ،عف ينتهـ مهاجمة مواقع إسرائنمنة في السابع مف أبرنؿ "تضاميا مػع الفمسػطنيننف"

 ".تسمنة "أوب إسرائنؿ
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العممنة، وفقا لصحنفة "هآرتس"، هي "األكبر التي تشف ضد دولة معنية ويتائجها سػتكوف ضػخمة" هػذا عمػى 
األقؿ ما نعتقده قرصاف المعموماتنة أيوف غوست، الذي نقدـ عمى أيه صاحب الفكرة والذي سجؿ في رصنده 

 ضد مواقع عمى الشبكة في مختمؼ أيحاء العالـ خاصة المواقع اإلسرائنمنة.مئات الهجمات المعموماتنة 
 36/3/1063، فمسطين أون الين

 
 وتمويل العصا السحرية 35-فأ طائرات " تطمب من واشنطنإسرائيل"معاريف": " 

لزنػارة  خاص لػ األهراـ: كشفت صحنفة معارنؼ اإلسرائنمنة اليقاب عف إحدى اليتػائج غنػر المعميػة -راـ اهلل 
الرئنس االمرنكي براؾ اوباما إلسرائنؿ وهي أف واشيطف وتؿ ابنب ستبدآف قرنبػا محادنثػات إلبػـر اتفػاؽ جدنػد 
لممساعدات األمينة األمرنكنة لمدولة العبرنة وندور الحدنث عف اتفاؽ نتنح إلسرائنؿ أف تتزود بطائرات اخرى 

 ٕٛٔٓة التي تبدأ في عاـ.، ووسائؿ قتالنة أخرى في الخطة الخماسنٖ٘مف طراز اؼ
ممنػػػوف دوالر فػػػي  ٕٓٓوحسػػػب معػػػارنؼ فػػػأف زنػػػارة اوبامػػػا جمبػػػت معهػػػا بشػػػرى واحػػػدة: ميحػػػة خاصػػػة بمبمػػػ 

، لمتػػزود ببطارنػػات قبػػة حدندنػػة اخػػري. ومولػػت إسػػرائنؿ مػػف أمػػواؿ دافعػػي الضػػرائب اإلسػػرائنمننف ٖٕٔٓالعػػاـ
ت بػػاربع بطارنػػات اخػػري، بتمونػػؿ أمرنكػػي خػػاص. فقػػط البطػػارنتنف االولنػػنف لمقبػػة الحدندنػػة حتػػى االف وتػػزود

 والينة هي لمتزود بأربع بطارنات اخرى هدنة مف الوالنات المتحدة.
 6/4/1063، األىرام، القاىرة

 
 أسمحة إسرائيمية متطورة لتركيا": أحرونوت يديعوت" 

ظمػة قتالنػة إلكتروينػة كشفت الصحؼ اإلسرائنمنة اليقػاب عػف أف إسػرائنؿ زودت تركنػا فػي األنػاـ األخنػرة، بأي
وذلػؾ . متطورة، تمؾ التي مف شأيها تحسنف قدرات طائرات اإليذار التابعة لسالح الجو التركي بشكؿ ممحوظ

 .ٕٓٔٓفي إطار صفقة عسكرنة عقدتها تركنا مع إسرائنؿ قبؿ وقوع حادث سفنية مرمرة عاـ
الحرب اإللكتروينة عمى أنثر التػوتر وأشارت صحنفة ندنعوت أحرويوت إلى أف إسرائنؿ رفضت إرساؿ أجهزة 

المتصػػاعد بػػنف الجػػايبنف، وذلػػؾ بعػػد حػػادث السػػفنية مرمػػرة ليصػػبها عمػػى طػػائرات اإليػػذار المبكػػرآواكس، التػػي 
ممنار دوالر بهدؼ رصد كؿ تحركػات دوؿ الميطقػة، وخاصػة التحركػات  ٘.ٔ اشترتها تركنا مف أمرنكا بقنمة

 ار مشروع يسر السالـ.عمى حدودها مع الدوؿ المجاورة ضمف إط
 6/4/1063، األىرام، القاىرة

 
  أطفال ستةفمسطينيًا بينيم  66سورية: استشياد  

، معظمهـ في مخنـ النرموؾ جيوب العاصمة ٖ/ٖٔ فمسطنينًا، نوـ األحد ٙٔاستشهد  :خاص –غزة 
تجمعات السورنة دمشؽ، وذلؾ جراء القصؼ العينؼ الذي تعرض له المخنـ وغنره مف المخنمات وال

أطفاؿ، استشهدوا جراء  ٙفمسطنينًا، بنيهـ  ٘ٔ، أف "القدس دوت كوـ"الفمسطنينة. وقالت مصادر خاصة لػ
في مخنـ النرموؾ بقذائؼ الهاوف وعشرات الصوارنخ مف طراز  أحناءقناـ قوات اليظاـ السوري بقصؼ عدة 

المصادر  وأشارت في حاؿ الخطر. عمى األقؿ ٚآخرنف بجراح مختمفة، بنيهـ  ٖٓ"غراد"، فنما أصنب يحو 
عميت في مستشفنات المخنـ وسط مياشدات لمتبرع بالدـ ومطالبة األطباء القرنبنف أ الطوارئف حالة أ إلى

سنما في ظؿ اليقص الكبنر في المواد الطبنة والكوادر  بالتوجه لممستشفنات لممساعدة في إيقاذ الجرحى، ال
 البشرنة.
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تشهد الفمسطنيي فؤاد سمنماف في قصؼ استهدؼ ميازؿ الحي، فنما أصنب وفي حي القابوف بدمشؽ، اس
سندة فمسطنينة وأطفالها األربعة بجروح خطنرة ومتوسطة جراء تعرضهـ لمقيص في مخنـ الحسنينة برنؼ 

 دمشؽ.
 6/4/1063، القدس، القدس

 
 المستوطنينلمئات  اتاألقصى بعد اقتحامالمسجد مواجيات واعتقاالت في ساحات  
 صباح نـو األحد واعشرات المستوطينف، اقتحم ، أفالقدسمف  6/4/1063، القدس، القدسشرت ي

وأفاد مدنر دائرة  ، باحات المسجد األقصى المبارؾ في القدس المحتمة، محاولنف أداء شعائر تممودنة.ٖ/ٖٔ
توطينف اقتحموا بأف "عشرات المس "لقدس دوت كوـػ"ااألوقاؼ اإلسالمنة في القدس الشنخ عزاـ الخطنب ل

 باحات األقصى بشكؿ استفزازي، محاولنف أداء شعائرهـ التممودنة، إال أف المصمنف المتواجدنف تصدوا لهـ".
وأضاؼ "أف القوات الخاصة اإلسرائنمنة اعتدت بالضرب عمى المصمنف واليساء الذنف اشتبكوا مع 

دخوؿ مستوطينف آخرنف إلى المسجد المستوطينف، وأغمقت الشرطة اإلسرائنمنة باب المغاربة وميعت 
 األقصى المبارؾ".

وقاؿ أحد حّراس المسجد األقصى "إف قوات االحتالؿ اعتدت عمى المصمنف بالضرب بالهراوات والصعؽ 
 الكهربائي، إضافة إلى احتجاز عشرة أشخاص".

حد أحد حراس المسجد األقصى ذكر أف أ ، أفغزةمف  6/4/1063الشرق األوسط، لندن، وأضافت 
المستوطينف حاوؿ التبوؿ داخؿ ساحات المسجد، لوال تدخؿ أحد زمالئه، في حنف قاـ مستوطيوف آخروف 

. وقد يشبت اشتباكات "طمبة مصطبات العمـ"باالعتداء عمى  ، الذنف كايوا نتمقوف تعمنمهـ في ساحات الحـر
عناف أف شرطة االحتالؿ عينفة باألندي بنف المصمنف وحراسة األقصى وبنف المستوطينف. وذكر شهود 

تدخمت وقامت باالعتداء عمى المصمنف، الذنف كاف بنيهـ يساء وأطفاؿ، بالهراوات والصاعقات الكهربائنة، 
واعتقمت عشرة ميهـ، في حنف وفرت الحمانة لممستوطينف لضماف ايسحابهـ مف المكاف بأماف. وأكد الشهود 

ا بجراح، جراء استخداـ أفراد شرطة االحتالؿ الهراوات أف أربعة مف طمبة مصاطب العمـ في األقصى أصنبو 
وأعقاب البيادؽ، وصعقهـ بالكهرباء. وقدر شهود العناف عدد المستوطينف الذنف شاركوا في االعتداء عمى 

 .مستوطياً  ٕٓٛالمصمنف بػ
نثر الحادث، قامت دائرة األوقاؼ اإلسالمنة بإغالؽ  توطينف خشنة قناـ مزند مف المس "باب المغاربة"وا 

 داخمه. "لالحتفاؿ بعند الفصح النهودي"باقتحاـ الحـر 
الميسؽ اإلعالمي لمؤسسة األقصى لموقؼ ، أف القدس المحتمةمف  6/4/1063السبيل، عم ان، وجاء في 

باحات األقصى مف جهة باب  مستوطًيا اقتحموا صباحاً  ٓٛٔقاؿ إف يحو ، محمود أبو العطا ،والتراث
 مينة مشددة، وحاولوا االعتداء عمى عدد مف طالب العمـ الذنف دافعوا عف أيفسهـ.المغاربة وسط حراسة أ

وأضاؼ أف القوات اإلسرائنمنة الخاصة هاجمت المصمنف وطالب العمـ بالهروات واألرجؿ والتدافع باألندي، 
 مف الطالب، كما تـ االعتداء عمى كبار السف واليساء في ميطقة باب الرحمة شرؽ ٓٔنثـ اعتقمت 

 األقصى.
المفتي ، إلى أف ولند عوض ،راـ اهلليقاًل عف مراسمها في  6/4/1063، لندن، القدس العربيوأشارت 

العاـ لمقدس والدنار الفمسطنينة، خطنب المسجد األقصى المبارؾ محمد حسنف أداف قناـ مجموعة مف 
شرب الخمر، ومحاولتهـ تدينسه المستوطينف باقتحاـ المسجد األقصى بحراسة الشرطة اإلسرائنمنة وقنامهـ ب
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في تصرنح صحافي، قناـ سمطات االحتالؿ باعتقاؿ عدد مف المصمنف واالعتداء  ،واستيكر بالتبوؿ فنه.
 عمنهـ بالضرب وبالصعقات الكهربائنة.

كما حّذر مف أف هذه االعتداءات قد تؤدي إلى حرب دنينة تتحمؿ السمطات اإلسرائنمنة عواقبها، مطالبا 
متحدة والهنئات والميظمات الدولنة بضرورة سف قايوف نجـر كؿ مف نسيء إلى المقدسات والرموز األمـ ال

 الدنينة في العالـ أجمع، واعتبار هذه الممارسات مف جرائـ الحرب.
الشنخ عزاـ الخطنب، رئنس أرياؤوط، أف عبد الرؤوؼ يقاًل عف  6/4/1063، رام اهلل، األياموأوردت 

مستوطف  ٕٓٓاألناـ: إف الشرطة اإلسرائنمنة سّهمت، أمس، اقتحاـ أكنثر مف جرندة أوقاؼ القدس، قاؿ ل
: لقد قاـ بعض المتطرفنف النهود بشرب الخمر في ساحات قائالً المبارؾ، وتابع  األقصىنهودي لممسجد 

المسجد، وحاولت إحدى المستوطيات أف تجعؿ ابيتها تبوؿ تحت شجرة في ساحات المسجد وهو ما أدى 
 استفزاز المصمنف. إلى
 
 مئات المستوطنين يقتحمون "برك سميمان" التراثيةبيت لحم:  
اقتحـ مئات المستوطينف، أمس، ميطقة برؾ سمنماف الترانثنة ببمدة الخضر جيوب بنت لحـ في  :وكاالتال

مستوطف داهموا البركة بحجة أداء شعائر نهودنة في المكاف  ٓٓٚالضفة الغربنة. وقاؿ شهود إف يحو 
تحت حمانة جنش االحتالؿ. وكايت جمعنة استنطاينة دعت لهذه المسنرة، التي تتزامف مع دعوة اقتحاـ 

 .المستوطينف لعدد مف المياطؽ األنثرنة والسناحنة بالضفة
 6/4/1063الخميج، الشارقة، 

 
 طالبات ثمانيالمستوطنون يياجمون حافالت رحمة مدرسية ويصيبون  :نابمس 

األحد طالبات مف مدرسة رنموف النثايونة في محافظة راـ اهلل، مساء نوـ  ٛصنبت أ ة:عماد سعاد -يابمس 
، بجروح يتنجة تعرض حافمتي رحمتهـ المدرسنة، لمرشؽ بالحجارة مف قبؿ المستوطينف، بالقرب مف ٖ/ٖٔ

وقاؿ مسؤوؿ ممؼ االستنطاف، غساف دغمس،  مفترؽ مستوطية "انتسهار"، المقامة جيوب مدنية يابمس.
 بحالة مف الرعب والصدمة بفعؿ هذا االعتداء الهمجي"." أصبفف عشرات الطالبات إ :"القدس دوت كوـ"لػ

 6/4/1063، القدس، القدس
 
 مركز فمسطيني: المستوطنون يكثفون نشاطيم االستيطاني جنوب نابمس 

ي عنف ماء كشؼ مركز فمسطنيي اليقاب عف قناـ مستوطينف نهود بإيشاء برؾ لتربنة األسماؾ ف :يابمس
 جيوب مدنية يابمس شماؿ الضفة الغربنة المحتمة، وتوسنع يشاطهـ االستنطايي في تمؾ الميطقة.

قدس برس وكالة في بناف صحفي تمقته  ،مدنر مركز أبحاث األراضي في يابمس ،محمود الصنفي .وقاؿ ـ
رنة بورنف، شرعوا مؤخرًا أف "مستوطينف مف بؤرة "براخا" االستنطاينة المقامة عمى أراضي ق ٖ/ٖٔاألحد 

 ببياء برؾ لتربنة األسماؾ في ميطقة "عنف مخية" عمى أراضي بمدتي كفر قمنؿ وبورنف جيوب يابمس".
وأشار مدنر المركز الفمسطنيي إلى "قناـ مستوطيوف بالسنطرة عمى أراضي أمنرنة عمى الشارع الرئنسي 

ائالت الجيود لبياء مساكف عمنها، وتمت مقابؿ معسكر حوارة تـ تخصنصها إباف العهد االرديي لع
مصادرتها مؤخرا وزرعت بأشجار العيب، وتوصنؿ الماء النها، وكذلؾ السنطرة عمى أراض زراعنة تتبع 

 لقرى جيوب يابمس وزراعتها بالعيب أنضًا، وهو ما نشنر لرغبة جامحة لمصادرة الميطقة"، وفؽ تعبنره.
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 36/3/1063قدس برس، 
 
 ومداىمات بالضفة الغربيةاعتقاالت وحواجز  

فمسطنيننف بعد مداهمة ميزلنهما في محافظة بنت لحـ  ٖ/ٖٔ اعتقمت قّوات االحتالؿ فجر األحد :السبنؿ
 والخمنؿ جيوب الضفة الغربنة.

 وفي مدنية الخمنؿ، داهمت قّوات االحتالؿ مياطؽ باب الزاونة وشارع الشاللة وبمدة حمحوؿ لعّدة ساعات.
 االحتالؿ فجر األحد فتى عمى مدخؿ بمدة بنت أمر شماؿ محافظة الخمنؿ. كما اعتقمت قوات

 –عمى شارع جينف  عسكرناً  حاجزاً  األحد في غضوف ذلؾ، يصبت قوات االحتالؿ اإلسرائنمي صباح نوـ
 يابمس بنف بمدتي عجة وجبع وشرعت بتوقنؼ المركبات والتدقنؽ في هونات المواطينف.

مقهى في بمدة جبع جيوب جينف، نعود لممواطف أكـر عبد  األحد -السبت  نمةكما داهمت قوات االحتالؿ ل
الكرنـ فشافشة، وأجرت عممنة تفتنش واسعة، واستجوبت المواطينف المتواجدنف بداخؿ المقهى بعد التدقنؽ 

 في هوناتهـ، دوف أف نبم  عف أنة اعتقاالت.
 6/4/1063السبيل، عم ان، 

 
 و مسيحيي العالم لزيارة األراضي المقدسةبطريرك الالتين في القدس يدع 

دعا البطرنرؾ فؤاد طواؿ رئنس أساقفة الالتنف في القدس البابا فريسنس بابا الفاتنكاف إلى زنارة : (.)د.ب.أ
الميطقة، مع احتفاؿ آالؼ المسنحننف مف جمنع أيحاء العالـ، أمس، بعند القنامة في المدنية. وجدد طواؿ 

القنامة في كينسة القنامة لجمنع المسنحننف مف جمنع أيحاء العالـ بالحضور إلى الدعوة خالؿ عظة عند 
 األراضي المقدسة، بدءا مف البابا فريسنس الذي سنكوف موضع ترحاب.

والهجرة الجماعنة مف بنف األقمنة المسنحنة المتضائمة في  ةإلى الحرب األهمنة في سورن وأشار طواؿ أنضاً 
وأعرب  مسطنينة أكنثر مف العقود الماضنة فضاًل عف الصراع في الشرؽ األوسط.والمياطؽ الف "إسرائنؿ"

طواؿ عف تعاطفه مع جمنع ضحانا الحرب وجمنع الالجئنف السورننف الذنف نتدفقوف عمى الدوؿ المجاورة، 
 مع كؿ المسنحننف في األرض المقدسة الذنف نمنموف إلى الهجرة. وخاصة في األردف، ولكف أنضاً 

بطرنرؾ طواؿ األرديي المولد المجتمع الدولي إلى اتخاذ قرارات ممموسة وفعالة إلنجاد حؿ متوازف ودعا ال
 وعادؿ لمقضنة الفمسطنينة التي تقع في قمب جمنع مشكالت الشرؽ األوسط.

 6/4/1063الخميج، الشارقة، 
 

 الخفش: األسرى المرضى يموتون والتحرك الرسمي والشعبي ال يرقى لحجم معاناتيم 
ّف األسرى أأّكد مدنر المركز الحقوقي "أحرار" لدراسات األسرى وحقوؽ اإليساف فؤاد الخفش  :الضفة الغربنة

المرضى في سجوف االحتالؿ نموتوف بشكؿ بطيء ومميهج، يتنجة استمرار سناسة اإلهماؿ الطبي 
مسطنينة، تشنر إلى أّف وقاؿ الخفش إّف ردود األفعاؿ الرسمنة والشعبنة عمى الساحة الف الممارسة ضدهـ.

قضنة األسرى ميسنة، ولنست في حسابات أحد، وأّف ما نرى مف التحركات الشعبنة نغمب عمنها طابع 
خالؿ  ،وشدد الخفش العاطفة، ولنس الدنمومة والرغبة في العمؿ إلنجاد حؿ إليهاء معاياة هؤالء األسرى.

رة أبو حمدنة، عمى تراجع الحراؾ الشعبي حدننثه عف الوضع الصحي الصعب الذي وصؿ إلنه األسنر منس
زاء استمرار بقاء األسرى القدامى في سجوف  إزاء الحاالت المرضنة المتعددة في سجوف االحتالؿ وا 
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االحتالؿ، دوف العمؿ عمى اإلفراج عيهـ، ودوف العمؿ عمى التحقنؽ في جرائـ االحتالؿ داخؿ السجف، 
 فات جرادات، هو أمر مأساوي لمغانة.والتي كاف آخرها جرنمة اغتناؿ األسنر عر 

 6/4/1063السبيل، عم ان، 
 
 والفصائل بالتحرك إلنقاذ األسير أبو حمدية" التشريعي"أسرى سجن إيشل يطالبون الرئيس و 

وصفوا مف خالله الوضع الصحي لألسنر  وطيناً  بناياً  "السبع –إنشؿ "أصدر أسرى سجف  :الضفة الغربنة
أّيه وفي فجر نوـ السبت " كز أحرار صوره حصرنة عيه قالوا فنه:مسنرة أبو حمدنة وصؿ لمر 

طرأ تدهور خطنر عمى حالة األسنر المجاهد منسرة أبو حمدنة، أبو طارؽ، مف مدنية خمنؿ  ٖٕٔٓ/ٖ/ٖٓ
عاما، والذي كاف قد أصنب بمرض السرطاف وعايى  ٖٙالرحمف والمحكوـ بالسجف المؤبد والبال  مف العمر 

بي المتعّمد، مّما أّدى إلى تفاقـ وضعه الصحي حتى وصؿ إلى درجة خطنرة جدا ترشحه مف اإلهماؿ الط
 لاللتحاؽ بركب شهداء الحركة األسنرة في أّنة لحظة.

في قسـ  أّف األسنر المجاهد منسرة أبو حمدنة نقبع اآلف مقنداً  "أحرار"وذكر األسرى في بنايهـ لمركز 
 حالة حرجة، وتفرض إدارة السجوف تعتنما حوؿ حالته الصحنة. العيانة المكنثفة في مستشفى سوروكا في

ّف حالة األسنر المجاهد أبو حمدنة لنست األولى وال األخنرة مف ضحانا اإلهماؿ الطبي في سجوف  وا 
االحتالؿ، فقد سبقه عدد مف الشهداء وال زاؿ عدد آخر مف األسرى الذي نعايوف أمراضا خطنرة تهدد حناتهـ 

جوف أمنثاؿ األسرى معتصـ رداد، عامر بحر، محمد التاج، وميصور موقدة، وغنرهـ مف نقبعوف في الس
 األسرى.

ومطالبة مف األسرى إغانثة هؤالء األبطاؿ، وفي مقدمتهـ األسنر المجاهد منسرة أبو حمدنة ويصرة لهـ، فقد 
إلضراب المفتوح أعمف مجموعة مف األسرى في سجف انشؿ وتقّدمهـ الشنخ المجاهد جماؿ أبو الهنجاء، ا

 عف الطعاـ ابتداًء مف مساء أمس األحد كدفعة أولى مف إضراب أهؿ العزنمة.
ودعا األسرى كافة المؤسسات والهنئات ومجاهدي شعبيا في كؿ مكاف بالتحرؾ العاجؿ لمسايدة األسنر 

ة وتشرنعي المجاهد منسرة أبو حمدنة والمضربنف عف الطعاـ، وكذلؾ دعوا السمطة الوطينة رئاسة وحكوم
وقوى المقاومة وفصائؿ العمؿ الوطيي واإلسالمي لتحمُّؿ المسؤولنة الكاممة إليقاذ حناة األسنر منسرة أبو 

خوايه المرضى قبؿ فوات األواف.  حمدنة وا 
 6/4/1063السبيل، عم ان، 

 
 يوماً خمسين عمى عزلو ل التضامن: األسير ضرار حمادنة يضرب عن الطعام احتجاجاً  

أفادت مؤسسة التضامف لحقوؽ اإليساف أّف األسنر ضرار أحمد حمادية أعمف نوـ األربعاء  :بنةالضفة الغر 
 في مركز تحقنؽ الجممة اإلسرائنمي. الماضي البدء بإضراب مفتوح عف الطعاـ احتجاجا عمى عزله ايفرادناً 

كز تحقنؽ الجممة، وأوضح محامي مؤسسة التضامف محمد العابد يقال عف األسنر حمادية الذي زاره في مر 
نوما وترفض يقمه إلى السجف بالرغـ مف أّيه أيهى التحقنؽ،  ٓ٘ميذ  أّف إدارة السجف تواصؿ عزله ايفرادناً 

 وهو األمر الذي دفعه إلرجاع وجبات الطعاـ واإلعالف عف بدئه إضرابا مفتوحا عف الطعاـ.
 6/4/1063السبيل، عم ان، 

 
 من بيت لحم أسيرينعن  اإلفراج 
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 عماد أبو العدس األسنرنف، سراح ٖ/ٖٔ طمقت سمطات االحتالؿ، نـو األحدأ :يجنب فراج -لحـ بنت 
 أفسية(، بعد  ٕٗعاما، واألسنر وعادؿ حجازي )ٔٔمدة محكومنته البالغة  أمضى أفسية(، بعد ٖٙ)

 ، وكالهما مف مدنية بنت لحـ.أعواـمدة محكومنته البالغة تسعة  أمضى
 6/4/1063، القدس، القدس

 
 الوزير الجعبري: أوضاع األسرى بالسجون عمى "فوىة بركان" 

، "إف األسرى ٖ/ٖٔاألحد  الذي أفرج عيه نوـ ،وزنر الحكـ المحمي السابؽ ،عنسى الجعبري .أكد ـ: الخمنؿ
الفمسطنيننف في سجوف االحتالؿ نعنشوف ظروفا صعبة لمغانة؛ فمصمحة السجوف الصهنوينة تمارس نومنا 

وأضاؼ الجعبري في حدنث خاص لممركز الفمسطنيي  قمعنة متيوعة، وهي في تصاعد".ضدهـ أسالنب 
لإلعالـ: "إف إخواييا األسرى في حالة ال نحسدوف عمنها، فهـ بحاجة إلى اهتماـ ممنز المتابعة لقضنتهـ، 

ماـ اهتماـ عمى المستوى السناسي، واهتماـ عمى المستوى الحقوقي المحمي والدولي، إضافة إلى االهت
الجماهنري المتمنثؿ في استمرار حمالت التضامف واالعتصامات والمسنرات الذي ال نقؿ أهمنة عف االهتماـ 

وأكد الجعبري أف أوضاع السجوف عمى فوهة بركاف قد نيفجر في كؿ لحظة، خاصة وأف إدارة  السناسي".
 ساعة".مصمحة السجوف االحتاللنة تصّعد مف إجراءاتها ضد األسرى والمعتقمنف كؿ 

 36/3/1063المركز الفمسطيني لإلعالم، 
 
 تقرير: أكثر من ألف أسير فمسطيني يعانون أمراضًا خطرة 

قاؿ تقرنر حقوقي إف ما نتراوح بنف ألؼ إلى ألؼ وأربعمائة أسنر فمسطنيي في سجوف االحتالؿ  :أوسمو
ويددت "الشبكة  لفشؿ الكموي.اإلسرائنمي نعايوف مف إصابتهـ بأمراض خطنرة متعددة، كالسرطاف والقمب وا

األوروبنة لمدفاع عف األسرى الفمسطنيننف" في تقرنر لها تمقت "قدس برس" يسخة عيه بسناسة اإلهماؿ 
الطبي التي تيتهجها سمطات االحتالؿ في التعامؿ مع األسرى المرضى في معتقالتها، وأضافت "هذه 

ؤكد ينة إسرائنؿ في تسرنع تدهور صحة األسرى إلى حد المعاممة الالإيساينة والمخالفة لمقواينف الدولنة ت
 إصابتهـ بأمراض وعاهات مستدنمة"، حسب تقدنرها.

 36/3/1063قدس برس، 
 

 مارسآذار/ شيداء خالل  ثالثةحالة اعتقال و  136مركز "أحرار" لدراسات األسرى:  
حالة  ٖٕٙقوؽ اإليساف، إف أفاد التقرنر الشهري، الصادر عف مركز "أحرار" لدراسات األسرى وح: يابمس

وذكر المركز أف مف بنف  .ٖٕٔٓمارس آذار/ اعتقاؿ تمت ضد أبياء الشعب الفمسطنيي، خالؿ شهر 
االعتقاالت التي تـ رصدها، خمسة مف قطاع غزة، وكايت في صفوؼ الصنادنف، أما بقنة العدد، وهو 

 ، فكاف مف الضفة الغربنة.ٖٕٔ
تـ اعتقاؿ نثالنثة صحفننف، وهـ: كما ت االحتالؿ لعدد مف المرضى، ورصد المركز الحقوقي اعتقاؿ قوا

الصحفي طارؽ أبو زند مراسؿ فضائنة األقصى، والصحفي والكاتب ولند خالد، مدنر صحنفة فمسطنف في 
الضفة الغربنة باإلضافة لممصور والصحفي بكر عتنمي، كما اعتقمت قوات االحتالؿ خالؿ مارس اليائب 

 عي محمد جماؿ اليتشة مف مدنية الخمنؿ.في المجمس التشرن
 هو نثالنثة. مارس في الضفة الغربنة آذار/ الشهداء الذنف ارتقوا خالؿوأشار التقرنر إلى أف عدد 
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 36/3/1063المركز الفمسطيني لإلعالم، 
 
 تجاه األطفال الفمسطينيين بالتحدي لممجتمع الدولي "إسرائيل""ىآرتس" تصف سياسات  

، االعتقاؿ الجماعي لطمبة المدارس ٖ/ٖٔ رتس" في افتتاحنة عددها الصادر نوـ األحداعتبرت جرندة "هآ
في الخمنؿ قبؿ عدة أناـ، بأيه بمنثابة تحٍد إسرائنمي وتجاهؿ لتقرنر ميظمة األمـ المتحدة لمطفولة "النوينسؼ"، 

ف بنف المعتقمنف دوف طالبا م ٛٔالذي أداف سناسات االحتالؿ تجاه األطفاؿ الفمسطنيننف، مشنرة إلى أف 
 ، وال نقعوف تحت طائمة القايوف.ٕٔسف الػ 

سيوات، وقاؿ أحدهـ وندعى أحمد لمجرندة: "إف  ٛو ٚوكاف مف بنف المعتقمنف طمبة تتراوح أعمارهـ بنف 
الجيود اختطفوه مف داخؿ بقالة كاف نشتري ميها قطعة بسكونت، واحتجزوه في مركز الشرطة ألكنثر مف 

 .ساعتنف"
اعتقمت في السيوات العشر األخنرة  "إسرائنؿ"دت "هآرتس" ما جاء في تقرنر "النوينسنؼ" الذي قاؿ إف وأور 

 طفؿ كؿ عاـ. ٓٓٚآالؼ طفؿ فمسطنيي، أي بمعدؿ  ٚأكنثر مف 
 36/3/1063، 48عرب 

 
 ونروااأل احتجاجات في غزة تنديدًا بسياسة  

ويروا، في وقفة األخدمات ومساعدات وكالة شارؾ فمسطنينوف نمنثموف شرائح فقنرة ومستفندة مف  غزة:
احتجاجنة، أمس، في مدنية دنر البمح وسط قطاع غزة، لمتيدند بسناسات الوكالة تجاههـ. ويدد المشاركوف 

ويروا في دنر البمح، بسناسة األأماـ مقار  "المجية الشعبنة لالجئنف"في الوقفة االحتجاجنة التي دعت إلنها 
 ويروا وتمس بشكؿ خطنر شرائح فقنرة تعتاش فقط عمى المساعدات اإليساينة.األها التي تتبع "التقمنصات"

ويروا التي تضر بالشرنحة األشد حاجة في غزة األوأعرب المتضرروف عف سخطهـ وغضبهـ مف سناسة 
 المحاصرة التي تعايي مف معدالت فقر وبطالة عالنة.

 6/4/1063الخميج، الشارقة، 
 
 
 فمسطيني من السفر الشير الماضي 6400منعت  غزة: السمطات المصرية 

قالت اإلدارة العامة لممعابر في وزارة الداخمنة الفمسطنينة بغزة، إف السمطات المصرنة في معبر رفح  :غزة
وقاؿ  البري ميعت حوالي ألؼ وأربعمائة مواطف فمسطنيي مف السفر خارج قطاع غزة خالؿ الشهر الماضي.

قدس برس يسخة عيه نوـ األحد وكالة أبو صبحة في تصرنح صحفي تمّقت مدنر دائرة المعابر ماهر 
، إف السبب وراء ميع مئات المواطينف الفمسطنيننف مف السفر نعود إلى كويهـ مدرجوف ضمف قائمة ٖ/ٖٔ

 "المميوعنف مف السفر" لدى الجايب المصري، مشنرًا إلى أف غالبنتهـ مف شرنحة الشباب، وفؽ قوله.
ألؼ فمسطنيي قد تمكيوا مف السفر خارج قطاع غزة خالؿ الشهر  ٙٔحة، أف أكنثر مف وأضاؼ أبو صب

 ألؼ في الشهر ذاته. ٗٔالماضي، فنما دخؿ غزة عف طرنؽ معبر رفح البري حوالي 
 36/3/1063قدس برس، 

 
عادة بناء منظمة التحريرغزة:    مؤتمر األمن القومي يوصي بنبذ المفاوضات وا 
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مؤتمر األمف القومي الفمسطنيي الميعقد في ، أف غزةمف  36/3/1063لإلعالم،  المركز الفمسطينييشر 
غزة عمى مدار نومنف، أكّد عمى حؽ العودة وتعونض الالجئنف وعدـ التفاوض والمساومة في ذلؾ األمر، 

 وأّف الحؽ الفمسطنيي ال نسقط بالتقادـ.
مى أف الكناف الصهنويي احتالؿ بالقوة ال بالتأكند ع ٖ/ٖٔوأوصى المؤتمر في ختاـ أعماله مساء األحد 

سالمنة لحمانة  نجوز االعتراؼ به أو التعامؿ معه، وأّيه نجب وضع استراتنجنة شاممة فمسطنينة عربنة وا 
القدس وتعزنز صمود المقدسننف بدعمهـ مالنا ومعيونا وتفعنؿ الدور اإلعالمي وتوحند لغة الخطاب باعتبار 

كما أوصى بالعمؿ لبياء مؤسسات فمسطنينة عاممة بالقدس لتعزنز صمود  مة.القدس القضنة المركزنة لأل
أهمها، ومطالبة العرب والمسممنف بالعمؿ الجاّد لوضع سناسة عامة ودافعة باتجاه مواجهة عممنة التهوند، 
عادة بياء ميظمة التحرنر لتعود مظمة  إضافة إلى التأكند عمى صمود الفمسطنيننف في داخؿ وطيهـ، وا 

 امعة لميضاؿ الوطيي بحنث تشمؿ كؿ ألواف الطنؼ السناسي وتمنثؿ كؿ الفمسطنيننف في الداخؿ والشتات.ج
وأشار رئنس المجية التحضنرنة لممؤتمر هايي البسوس إلى ضرورة وضع رؤنة لميهوض بواقع االقتصاد 

ع الوطيي الفمسطنيي الفمسطنيي، مف خالؿ تحدند البنئة التيمونة وفؽ أهداؼ محددة تؤدي لتعزنز المشرو 
وأكّد أّف األمف القومي الفمسطنيي جزء ال نتجزأ مف األمف القومي العربي اإلسالمي، مشنًرا إلى  المتكامؿ.

عادة االعتبار لنثوابت شعبيا والتخمي عف ميهج التسونة  أّف أحد توصنات المؤتمر، استعادة الوحدة الوطينة وا 
وقاؿ  ها شعبيا لموصوؿ لممشروع الوطيي الذي نحقؽ اإلجماع.السناسنة والوصوؿ لتيفنذ سناسة نرضى عي

"لذلؾ نجب وضع آلنات لمحفاظ عمى الحقوؽ والنثوابت ومراجعة شاممة لمستقبؿ المشروع الوطيي في ظؿ 
الحقائؽ والمستجدات في المحنط اإلقمنمي، واالستفادة مف التحوالت اإلقمنمنة عمى البنئة االستراتجنة واألمف 

 فمسطنيي".القومي ال
وأكّد أّيه "مف القواعد المشكمة لميظومة النثوابت، أّف فمسطنف بحدودها التارنخنة جزء مف الوطف العربي، وأّف 
القدس العاصمة األبدنة لفمسطنف وستبقى كذلؾ، وأّف شعبيا هو جزء مف األمتنف العربنة واإلسالمنة 

 وصاحب الحؽ بكامؿ تراب فمسطنف".
لمؤتمر ورئنس شبكة قياة الجزنرة سابًقا وضاح خيفر أّف رسالة المؤتمر تكمف في مف جايبه، أكّد رئنس ا

المصالحة مع الذات، مضنًفا "مؤلـ أف نيتقؿ الخالؼ السناسي بنف الفصائؿ لنتحوؿ إلى شرخ في المجتمع، 
وقاؿ  وأف ييقسـ ويصبح جمنعا يعنش في حالة مف التشرذـ، فخطنئة أف نحدث االختالؼ شرخا في بينتيا".

خيفر لمراسؿ "المركز الفمسطنيي لإلعالـ" عقب ايتهاء المؤتمر "الساسة عرضة لألخطاء، وفمسطنف أغمى 
مف أف تُترؾ لمساسة وهي الضمنر الجمعي ألمتيا، ال بد أف نحرص الشباب عمى أف نكويوا في ميأى عف 

مؿ ومشروع وطيي نعمو فوؽ هذه الخطوة، فشعبيا الذي صمد طواؿ المدة الماضنة قادر عمى أف نؤسس لع
وأكّد عمى ضرورة تفعنؿ دور اإلعالـ المحمي الفمسطنيي لمخروج مف البوتقة الفصائمنة حتى  االيقسامات".

 تكوف الرسالة اإلعالمنة الفمسطنينة أقوى مف يظنرتها الصهنوينة.
، إلى ماؿ غنثيبنؿ سيويو وج ،غزةيقاًل عف مراسمه في  36/3/1063فمسطين أون الين، وأشار موقع 

مؤتمر األمف القومي الفمسطنيي السيوي األوؿ تخممه كممة ألقاها رئنس أمنف عاـ مجمس الوزراء أف 
الفمسطنيي عبد السالـ صناـ، ينابة عف رئنس الوزراء إسماعنؿ هيّنة، أكد فنها عمى ضرورة ترتنب العمؿ 

"إيه البد مف ترتنب أولونات العمؿ  اـ:وقاؿ صن األميي الفمسطنيي لنكوف متياغمًا مع المشروع الوطيي.
األميي لحمانة المشروع الوطيي واالستفادة مف طاقات الشعب الفمسطنيي المرابط، واالهتماـ بمكويات العمؿ 

بد مف تحقنؽ التكامؿ  وأضاؼ أيه ال األميي المختمفة بما في ذلؾ الجوايب االجتماعنة والعادات وغنرها".
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سنما مف الياحنة األمينة، وضرورة عدـ االستسالـ لمتحدنات، واالستفادة مف الطاقات  مع األمة العربنة ال
العربنة لتكوف جزءًا مف ميظومة األمف الفمسطنيي، إلى جايب االستفادة مف "عمـ العمماء وماؿ األغيناء" 

ذ أوضح صناـ أف "األمف ا ووسائؿ اإلعالـ في تعزنز روح االيتماء لمقضنة الفمسطنينة. لحقنقي" نيطمؽ وا 
عادة صناغة الفكر وتحدنث االستراتنجنات عمى قاعدة تحدي المحتؿ، دعا  مف تحدند العقندة األمينة وا 

 الدوؿ العربنة التي تربطها عالقات بػ)إسرائنؿ( إلى مراجعة تمؾ العالقات.
ا المحور النثايي، أم ،فنما تركزت كممة خيفر عمى التحوؿ في الميطقة في محاور عدة أولها الساحة الدولنة

"المحور النثالث هو فمسطنف التي ُتعتبر األمف القومي لممشرؽ والعالـ العربي أف  فهو اإلقمنمي، وأكمؿ:
واإلسالمي كمه ما نوجب تقدنـ فمسطنف عمى أيها البوصمة والقبمة فال نمكف إحداث التقدـ يحو األماف دوف 

ة التي نجب أف تحدث لنست بنف حركتي فتح وحماس وأشار إلى أف المصالح التفاعؿ مع واقع الميطقة".
فحسب، بؿ مصالحة كبرى بنف فمسطنف ومحنطها العربي واإلسالمي، داعنًا إلى االتحاد مف أجؿ فمسطنف، 

 وتحقنؽ التكامؿ العربي الذي ستزوؿ معه الحدود المصطيعة التي فرضتها اتفاقنة سانكس بنكو.
لسناسة لمدراسات العمنا التي ترعى المؤتمر، محمود العجرمي: "إف بدوره، قاؿ رئنس أكادنمنة اإلدارة وا

 جوهر األمف هو التطور والتيمنة في مختمؼ المجاالت االجتماعنة واالقتصادنة والعسكرنة والفكرنة".
وأوضح العجرمي أف "التيسنؽ األميي بنف السمطة في راـ اهلل واالحتالؿ والمفاوضات العابنثة بعندًا عف إرادة 

شعب الفمسطنيي مف قبؿ أولئؾ المفرطنف" نضر األمف القومي الفمسطنيي، مؤكدًا أف المكوف األساسي ال
 لألمف هو المقاومة والبحث والتعمـ لمتعرؼ عمى مواطف الخطر.

"إف الفمسطنيننف ألهموا الشعوب العربنة لمقناـ  أّما رئنس المجية التحضنرنة لممؤتمر، إبراهنـ حبنب، فقاؿ:
 ضد أيظمة الحكـ الدنكتاتورنة في ردة فعؿ طبنعنة عمى ما نعايوف ميه ومواجهة حالة الضناع". بالنثورات

وأضاؼ حبنب أف الشعب الفمسطنيي صاحب الهـ األكبر ُنستهدؼ سكاينا وجغرافنًا بهدؼ تمزنؽ األمة 
 جنات المياسبة.العربنة بالكامؿ، ما نوجب عمنها صياعة مكايها وتحقنؽ وحدتها مف خالؿ تبيي االستراتن

مف ياحنته، شدد رئنس المجية العممنة لممؤتمر بشنر يافع، عمى أف الشرؽ األوسط لف نستقر إال بتحقنؽ 
وحدته الكاممة، مؤكدًا عمى ضرورة االهتماـ بالتفكنر والحوار ووضع االستراتنجنات لمواجهة المشروع 

 اإلسرائنمي.
مد سنؼ الدولة المستشار السابؽ لمرئنس المصري محمد أما الجمسة األولى مف المؤتمر، فشدد فنها مح

مرسي عمى أف فمسطنف في القمب مف "الربنع العربي" والنثورات التي تشهدها بعض الدوؿ العربنة وعمى 
، شدد عمى أيه "لوال "إسرائنؿ"وفي حنف قاؿ سنؼ الدولة إف األيظمة العربنة مازالت تعترؼ بػ رأسها مصر.

محة في قطاع غزة لتحقؽ المشروع الصهنويي في يزع االعتراؼ بنهودنة الدولة تتونجًا وجود قمعة مقاومة مس
لمراحؿ هذا المشروع وأهدافه في فمسطنف"، مؤكدًا أف فمسطنف البد أف تطرح في كؿ وقت كويها جزءًا مف 

توحند  ف األواف لمتفكنر جدنًا فيآ"لقد  وأضاؼ سنؼ الدولة: الحركة الوطينة المصرنة عبر العصور.
عادة القضنة الفمسطنينة إلى مكايها الطبنعي عمى رأس األولونات واألجيدات  أيصار فمسطنف حوؿ العالـ وا 

 ألف هذا هو وقت مخاطبة الرأي العاـ".
أما الخبنر األميي المصري حسنف حمودة فاقترح أف نكوف مؤتمر األمف القومي الفمسطنيي هذا العاـ تمهندًا 

وأشار حمودة في  ادـ نتياوؿ القضانا االستراتنجنة في العالـ العربي واإلسالمي ككؿ.لمؤتمر في العاـ الق
كممته، إلى أيه لو لـ تتحقؽ المصالحة في مصر بنف مختمؼ الشرائح، فإيها لف تتحقؽ في فمسطنف، داعنًا 
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دى إلى وضع خطة عمؿ شاممة تحقؽ الوحدة وتضمف عودة الالجئنف الفمسطنيننف إلى أراضنهـ وتتص
 لممشروع اإلسرائنمي في الميطقة.

وترأس الجمسة األولى التي عقدت بالتزامف، مسئوؿ ممؼ القدس في المجمس التشرنعي الفمسطنيي أحمد أبو 
وأكد أبو حمبنة، أف المسجد األقصى المبارؾ والمدنية المقدسة تتعرض لهجمة إسرائنمنة شرسة مف  حمبنة.

وؿ ممؼ القدس، سمطة راـ اهلل بتفعنؿ البعد القايويي سنما ؤ الب مسقبؿ سمطات االحتالؿ اإلسرائنمي، وط
بعد حصوؿ فمسطنف عمى دولة مراقب غنر عضو في األمـ المتحدة، والتوجه إلى المحاكـ الدولنة إلجبار 

 االحتالؿ اإلسرائنمي عمى التوقؼ عف ممارسة جرائمه بحؽ الفمسطنيننف ومقدساتهـ وأرضهـ.
المخطوطات بالمسجد األقصى ياجح بكنرات، صمود المقدسننف ومقاومتهـ لالحتالؿ بدوره، أكد رئنس قسـ 

وقاؿ  اإلسرائنمي الرامي لتدمنر وطمس المعالـ األنثرنة في بنت المقدس، بياء الهنكؿ المزعوـ عمى أيقاضه.
"إف  خالؿ ورقة عمؿ قدمها بعيواف "استراتنجنة الصمود لدى المقدسننف": هفي كممة مسجمة ل بكنرات،

جبارهـ  االحتالؿ اإلسرائنمي نعمؿ عمى زعزعة األمف واالستقرار في الميطقة وطرد المقدسننف مف دنارهـ، وا 
 عمى دفع نثمف بقائهـ في القدس".

بدوره، قاؿ رئنس الهنئة اإلسالمنة العمنا في القدس عكرمة صبري، في كممة له عبر الهاتؼ: "إف األمف 
بعاده عف القدس"، داعناً القومي لف نتحقؽ دوف إيهاء اال إلى بذؿ الجهود لمواجهة كافة  حتالؿ اإلسرائنمي وا 

 الجرائـ التي نمارسها االحتالؿ بحؽ المسجد األقصى.
مف جايبه، دعا المحمؿ السناسي ولند المدلؿ، إلى وضع خطة استراتنجنة مف قبؿ كافة الشخصنات الرسمنة 

المقدسننف، ومواكبة الحضور وعدـ االيشغاؿ عف قضنة والشعبنة وفصائؿ المقاومة لدعـ صمود القدس و 
 القدس، وعدـ تغننبها عف المجتمع الفمسطنيي.

مف جهته، بنف المتخصص في شئوف االستنطاف أشرؼ القصاص، أف التهوند اإلسرائنمي في القدس نأخذ 
إلسرائنمنة في أشكاال وميحينات متعددة ومتيوعة بهدؼ طرد المقدسننف مف دنارهـ؛ إلقامة مخططاتهـ ا

 المكاف.
فنما دعا المحمؿ السناسي مأموف أبو عامر، لدعـ صمود المقدسننف والحفاظ عمى المسجد األقصى ودعمه، 
نجاد مؤسسات فاعمة ترعى كافة المشارنع، وتيشئة األجناؿ الجدندة تيشئة سمنمة  وتيمنة قنـ االيتماء له، وا 

 وغرس القنـ الفمسطنينة في يفوسهـ ميذ الصغر.
 
 مميون دوالر سنوياً  خمسينوزارة الزراعة: قمة االستثمار الزراعي ووقف التصدير أفقد غزة  

طالب مختصوف ومهتموف في المجاؿ الزراعي بإعداد دراسات تسهـ في اليهوض بالواقع الزراعي في : غزة
اع الزراعي والنثروة غزة، داعنف إلى العمؿ عمى زنادة التيسنؽ بنف المؤسسات الحكومنة واألهمنة لدعـ القط

 السمكنة مف خالؿ تحسنف واقع البينة التحتنة.
وأكد هؤالء خالؿ ورشة عمؿ بعيواف "أنثر الحصار عمى القطاع الزراعي والميطقة الحدودنة العازلة"، عمى 

 ضرورة تعزنز سناسة دعـ المزارع الفمسطنيي بما نخدـ المصمحة الوطينة.
ي وزارة الزراعة يبنؿ أبو شمالة إف "الحصار اإلسرائنمي أصاب قطاع وقاؿ مدنر عاـ التخطنط والسناسات ف

الزراعة والصند، الذي نعد مف أهـ القطاعات لممواطينف، وذلؾ يظرًا لحساسنة هذه القطاعات مف حنث 
وأشار أبو شمالة إلى أف وقؼ االستنثمار في القطاع الزراعي ووقؼ عممنات  الموارد والتصدنر واالستنراد".
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ممنوف  ٓ٘اإليتاج الزراعي لمخارج و لمضفة الغربنة أدى إلى ضرر كبنرة، وهو ما أفقد القطاع  تصدنر
 دوالر سيونًا. 

 36/3/1063قدس برس، 
 
 ألف فمسطيني يعممون بالمستوطنات اإلسرائيمية 87 :اإلحصاء الفمسطيني 

حنث  ،ٕٕٔٓ الرابع مف عاـ جهاز اإلحصاء الفمسطنيي اليتائج األساسنة لمسح القوي العاممة لمربع أعمف
 حنث بم  المعدؿ؛ بنيت اليتائج ظهور تفاوت كبنر في معدؿ البطالة بنف الضفة الغربنة وقطاع غزة

 الجيس فقد بم  المعدؿ ىمستو  ىأما عم ،% في الضفة الغربنةٖ.ٛٔ % في قطاع غزة مقابؿٕ.ٕٖ
 % لإلياث في فمسطنف.ٚ.ٖٔ % لمذكور مقابؿٚ.ٕٓ

ألؼ شخص في فمسطنف  ٕٓٙ ف عف العمؿ حسب تعرنؼ ميظمة العمؿ الدولنة يحووبم  عدد العاطمن
 في غزة. ألفاً  ٕٔٔ ألفا في الضفة الغربنة ويحو ٜٖٔ ميهـ يحو ،ٕٕٔٓ خالؿ الربع الرابع مف

ألؼ عامؿ  ٛٛ والمستوطيات مف "إسرائنؿ"وفي الوقت ذاته ايخفض عدد العاممنف مف الضفة الغربنة في 
هذا وقد توزع عدد العاممنف في ، ٕٕٔٓ ألؼ عامؿ في الربع الرابع ٚٛى إل ٕٕٔٓ لثفي الربع النثا

ألؼ عامؿ لدنهـ تصارنح  ٖٚ بواقع ٕٕٔٓ والمستوطيات حسب حنازتهـ لمتصرنح في الربع الرابع "إسرائنؿ"
. أو جواز سفر أجيبناً  إسرائنمنةألؼ عامؿ نحمموف ونثنقة  ٕٗألؼ عامؿ دوف تصارنح عمؿ و ٕٙعمؿ و

 وحافظ عدد العاممنف في المستوطيات اإلسرائنمنة عمي يفس المستوي ما بنف الربع النثالث والرابع لعاـ
 عامؿ مف الضفة الغربنة. ألؼ ٙٔ حنث بم  عددهـ ٕٕٔٓ

 والتي تشكؿ ،والمستوطيات "إسرائنؿ"مف جهة أخري سجؿ قطاع البياء والتشنند أعمي يسبة تشغنؿ في 
منف الفمسطنيننف في إسرائنؿ والمستوطيات. بالمقابؿ ايخفض متوسط األجر العام إجمالي% مف ٛ.ٚ٘

ى إل ٕٕٔٓ شنكؿ في الربع النثالث ٗ.ٚٙٔ والمستوطيات مف "إسرائنؿ"النومي لمعاممنف الفمسطنيننف في 
 .ٕٕٔٓ شنكؿ في الربع الرابع ٗ.ٖٙٔ

 6/4/1063األىرام، القاىرة، 
 
 الرجال جنوب الضفة ىانتشار حاالت العقم لد... و السرطان ينيش في الجسد الفمسطيني 

لمشعب الفمسطنيي بعد أف تضاعفت معدالت  مقمقاً  هيد مصطفى عبد الغيي: أصبح مرض السرطاف هاجساً 
حنث أف غالبنة المصابنف  ،اإلصابة بهذا المرض في السيوات األخنرة بنف الفمسطنيننف وازداد بشكؿ ممحوظ

الفمسطنينة إلى  ىوف وخبراء سبب ايتشار المرض لتعرض بعض القر وأرجع محمم مف الشباف واألطفاؿ.
ومصايع كنماونة بالميطقة ى، ممونثات إسرائنمنة كأبراج االتصاالت في المستوطيات التي تحنط ببعض القر 

لالحتالؿ  جدنداً  وبهذا نكوف السرطاف سالحاً  ،أراضي المواطينف الفمسطنيننف ىالصياعنة المقامة عم
 د الشعب الفمسطنيي األعزؿ.اإلسرائنمي ض

عبد الرحمف الشيار االحتالؿ اإلسرائنمي  .وحمؿ رئنس جمعنة مكافحة مرض السرطاف في الضفة الغربنة د
حنث أصبح نعد السبب النثايي لموفاة  ،عف تفشي مرض السرطاف باألراضي الفمسطنينة ىولنة األولؤ المس

 % مف إجمالي وفنات الفمسطنيننف.٘.ٓٔ مرضوبم  معدؿ الوفنات بسبب هذا ال ،بنف الفمسطنيننف
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وأنثار ايتشار حاالت العقـ لدى الرجاؿ واإلصابة بمرض السرطاف بنف الفمسطنيننف جيوب الضفة الغربنة 
وأكد متابعوف ومختصوف أف سبب هذه الظاهرة  ،بنف المواطينف مف اتساع هذه الظاهرة الخطنرة متزانداً  قمقاً 

 نثة مف مفاعؿ دنموية اليووي.نعود إلى اإلشعاعات الميبع
بدأ جنش االحتالؿ  ،ألؼ فمسطنيي الموت يتنجة تمؾ اإلشعاعات ٓٓٗوفي الوقت الذي نواجه فنه يحو

بتوزنع أقراص مف األدونة المضادة لإلشعاعات عمى سكاف المياطؽ القرنبة مف المفاعؿ لميع تسرب 
اعؿ. وفي المقابؿ ال نوجد خطة فمسطنينة اإلشعاعات المسرطية لمجسـ في حالة حدوث أي تسرب في المف

 واضحة ومبرمجة لمتصدي لهذا الخطر.
في عدد اإلصابات  ممحوظاً  الجيوبنة لمدنية الخمنؿ تشهد ارتفاعاً  ىوتفند المصادر الفمسطنينة أف القر 

عدد حالة سرطاف عمما بأف  ٓٚمشنرة إلى أف بمدة الظاهرنة وحدها بها أكنثر مف ،بحاالت العقـ والسرطاف
 ألؼ يسمة. ونؤكد األطباء في مدنية الخمنؿ ايتشار هذه الظاهرة. ٓٙى سكايها ال نزند عم

 6/4/1063األىرام، القاىرة، 
 
 "مساكن بالمخيماتالتأىيل "أسرة تستفيد من  6600: األردن في" الشؤون الفمسطينية" 

هيػدس محمػود العقربػاوي: إف الػدائرة قاؿ مػدنر عػاـ دائػرة الشػؤوف الفمسػطنينة الم: لنمى خالد الكركي -عماف 
الميتشرة في أيحاء المممكة وتوفنر عشرة حرنصة عمى تحسنف وتطونر مستوى حناة القاطينف في المخنمات ال

 سبؿ الحناة الكرنمة لهـ.
ويحػف يعمػؿ "، إف بدانػة تيفنػذ المشػروع كايػت مػف مخػنـ البقعػة نمنػه مخػنـ اربػد، "الدسػتور"وقاؿ في تصرنح لػ

حالنا عمى تيفنذ أربعة مشارنع في كؿ مف مخنمات حطنف وسوؼ والزرقاء ومأدبا خػالؿ شػهر ينسػاف كدائرة 
% مػػف الوحػػدات السػػكينة اإلضػػافنة ٕٓالحقػػا  إلنهػػاوحػػدة سػػكينة نضػػاؼ  ٓٛٔتأهنػػؿ  إعػػادةالحػػالي، تشػػمؿ 
حاجػػة  رواألكنثػػأسػػرة مػػف الفئػػات المعػػوزة  ٓٓٙٔوأوضػػح أف يحػػو  ."وحػػدة سػػكينة ٕٓٓ إلػػىلنصػػؿ المجمػػوع 

نػتـ تػدرنجنا فػي المسػتقبؿ شػموؿ األسػر  أف، عمػى فػأكنثر إفراد ٛستستفند مف المشروع مف األسر التي تضـ 
 عف هذا العدد. إفرادهاالتي نقؿ 

6/4/1063الدستور، عمان،   

 
 في ذكرى يوم األرض "راجع"انطالق مبادرة األردن:  

أمػاـ مبيػى األمػـ المتحػدة مبػادرة "راجػع" التػي مػف  ٖٕٔٓ/ٖ/ٖٓ ايطمقت نـو السبت: دعاء أبو زند -السبنؿ
 ايبنثقت عف الممتقى الشبابي الذي أعمف فنه عف تأسنس "مركز جمعنة راجع لمعمؿ الوطيي".

يشػػر  إلػػىهمػػا ركنزتػػا المبػػادرة التػػي تهػػدؼ  "كػػرت المػػؤف"و "المفتػػاح" أف وأوضػػحت مػػدنرة الجمعنػػة عػػال عابػػد
الػػوطف حاضػػر والعػػودة حػػؽ،  أفع، مبنيػػة أف المفتػػاح نرمػػز إلػػى نثقافػػة العػػودة ضػػمف معػػاننر القػػايوف والواقػػ

كػػرت المػػؤف بكػػؿ مػػا نحمػػؿ مػػف معػػايي المجػػوء والمعايػػاة وتػػذكر تفاصػػنؿ اليكبػػة نؤكػػد الحػػؽ  أفإضػػافة إلػػى 
 والمعاهدات الدولنة". اإليسافبكامؿ النثرى الفمسطنيي الذي تضميه موانثنؽ حقوؽ 

6/4/1063السبيل، عمان،   
 
 القاىرةب منتصف نيسانتعقد القمة العربية لممصالحة الفمسطينية  ":السبيل"مصدر مصري لا 
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كشػػؼ مصػػدر مطمػػع فػػي القػػاهرة أف اجتمػػاع القمػػة العربنػػة المصػػغرة لبحػػث المصػػالحة : حبنػػب أبػػو محفػػوظ
الفمسػػػطنينة سػػػنعقد فػػػي القػػػاهرة ميتصػػػؼ شػػػهر ينسػػػاف الجػػػاري، مؤكػػػدًا مشػػػاركة تركنػػػا وقطػػػر باإلضػػػافة إلػػػى 

ر المصدر إلى ايزعاج الرئاسة المصرنة مف موقؼ رئنس السمطة الفمسطنينة محمود عبػاس مػف وأشا مصر.
مرجحػًا تعػرض عبػاس لضػغوط خارجنػة لعػدـ الػذهاب إلػػى  عقػد القمػة، واجتماعػه بحركػة حمػاس فػي القػاهرة،

بامػػا الميطقػػػة ما مػػػف الوالنػػات المتحػػػدة األمرنكنػػة بعػػػد زنػػارة بػػػاراؾ أو القػػاهرة إليجػػػاز ممػػؼ المصػػػالحة، ال سػػنّ 
اجتماع القمة العربنة المصػغر نعتمػد بالدرجػة األولػى عمػى موقػؼ محمػود عبػاس "وأضاؼ المصدر:  مؤخرًا.

ميه، وبالتالي الرئاسة المصرنة تيتظر موقفًا محددًا وواضحًا مف رئنس السمطة الفمسطنينة حوؿ رأنػه اليهػائي 
 ."مف المشاركة في القمة

6/4/1063السبيل، عمان،   

 
 ألقباط مصريجرة التفتح باب  "إسرائيل": "يوم السابعال" 

تمر بهػا  التيأبواب الهجرة ألقباط مصر، بسبب الضغوط  "إسرائنؿ"فتحت : جماؿ جرجس المزاحـ -الهاى 
 القػػػايوييورئػػػنس المكتػػػب  مصػػػريميصػػػور الصػػػمونئمى المحػػػامى مػػػف أصػػػؿ  د.مصػػػر بعػػػد النثػػػورة، وكشػػػؼ 

عػػف فػػتح بػػاب التقػػدـ لمحصػػوؿ عمػػى  قػػايوييبشػػكؿ  "إسرائنؿػ"لمجػػوء بػػتقػػدنـ ممفػػات الهجػػرة وا فػػيوالمخصػػص 
 .رسميبشكؿ  "إسرائنؿ" فياإلقامة 

لألقبػػػاط المهػػػاجرنف  رسػػػميتصػػػرنحات خاصػػػة لػػػػ"النـو السػػػابع"، أف بػػػاب المجػػػوء مفتػػػوح بشػػػكؿ  فػػػيوأضػػػاؼ 
بػػالمجوء مػػف خػػالؿ  عائمػػة قبطنػػة لتػػؿ أبنػػب لتقػػدنـ أوراقهػػـ ٖٕٚ، وقػػد وصػػؿ حتػػى اآلف أكنثػػر مػػف "إسرائنؿػ"لػػ

 محاضر وأوراؽ رسمنة تنثبت أوضعهـ بأيهـ تعرضوا لالضطهاد داخؿ مصر.
بػاراؾ أوبامػػا  األمرنكػيألوؿ مػػرة نفػتح لألقبػاط المصػرننف بعػد زنػػارة الػرئنس  "إسرائنؿػ"وأكػد، أف بػاب الهجػرة لػ

 بأربعة أناـ. "إسرائنؿ"وصدر القرار بعد مغادرته  الماضياألسبوع 
6/4/1063، مصر، اليوم السابع  

 
 خنفر: أعداء الثورات يحاربون قضية فمسطين وضاح 

طالب اإلعالمي وضاح خيفر رئنس مؤتمر األمػف القػومي الفمسػطنيي بضػرورة : رائد أبو جراد –الرسالة يت 
إنجػػاد يهضػػة وجداينػػة حقنقػػة داخػػؿ المجتمػػع الفمسػػطنيي. كمػػا دعػػا إلػػى إيجػػاز مصػػالحة كبػػرى بػػنف حركتػػي 

المؤتمر الذي نعقد بغزة، "ال بد لمفمسػطنيننف فػي الضػفة  قاؿ خيفر خالؿ كممته االفتتاحنة فيو  حماس وفتح.
 اإلعالمػػيوأضػػاؼ  ، والشػػتات إنجػػاد يهضػػة وجداينػػة".ٜٛٗٔالمحتمػػة وقطػػاع غػػزة، واألراضػػي المحتمػػة عػػاـ 

ب يزعهػا مػف ، أف بالده تعػّد قنمػة ومبػدأ تمػنثالف روحػًا نصػعٖٕٔٓ/ٖ/ٖٓ الفمسطنيي األصؿ، مساء السبت
ورأى خيفر أف أعداء الشػعوب العربنػة والنثػورات، نسػعوف لتحونػؿ القضػنة الفمسػطنينة إلػى مػا أسػماها  الجسد.

 "يقطة خصومة"؛ بهدؼ مسحها مف العقوؿ وتغننبها عف الساحة الدولنة والمحمنة.
30/3/1063الرسالة، فمسطين،   

 
 مميون دوالر 18الصندوق الكويتي يمول تأىيل قرية في قطاع غزة با  

قػرر الصػيدوؽ الكػونتي لمتيمنػة االقتصػادنة العربنػة، مػف خػالؿ البيػؾ اإلسػالمي لمتيمنػة فػي جػدة، دعػـ : غػزة
وقػػاؿ  بريػامج متكامػؿ إلعػػادة تأهنػؿ وتطػػونر قرنػة وادي غػزة )جحػػر الػدنؾ( الواقعػػة جيػوب شػرؽ مدنيػػة غػزة.
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القنمػػػة اإلجمالنػػػة لمتمونػػػؿ تصػػػؿ إلػػػى نثماينػػػة الميسػػػؽ المنػػػدايي لمشػػػارنع البريػػػامج فػػػي غػػػزة رفعػػػت دنػػػاب "إف 
وعشػػرنف ممنػػوف دوالر، تغطػػي رزمػػة مشػػارنع متكاممػػة، تشػػرؼ عمنهػػا مؤسسػػة التعػػاوف، وتهػػدؼ لتطػػونر قرنػػة 

 وادي غزة".
6/4/1063قدس برس،   

 
 "إذا تخمت عن "إسرائيلالواليات المتحدة تحاور مع نيمكن أن : قائد البسيج اإليراني 

أف الجمهورنػػة  "الخمنجػ"أكػػد قائػػد كتائػػب البسػػنج اإلنرايػػي المػػواء محمػػد رضػػا يقػػدي، لػػ :سػػتار ياصػػر -طهػػراف 
وقامػت بتفكنػؾ قواعػدها ورحمػت عػف الميطقػة  "إسرائنؿ"اإلسالمنة نمكف أف تتحاور مع أمرنكا إذا تخمت عف 

أف  "الخمنجػ"ووضح المواء يقدي فػي ميطقػة الشػالمجة فػي األهػواز جيػوب إنػراف، فػي حػدنث خػاص لػ والعالـ.
اليظاـ نؤكد شروطًا أساسنة في الحوار مع أمرنكا، وهي أف تغننر أمرنكا مف يهجهػا المتغطػرس، وأف نتخمػؽ 

، وأف تسػمح لمفمسػطنيننف "إسرائنؿ"سموكها الدبموماسي باألخالؽ اإليساينة، وأف تتخمى عف الكناف المصطيع 
 اعدها في العالـ وتعود إلى حدودها الجغرافنة. باإلدالء بأصواتهـ لتقرنر مصنرهـ، وأف تقـو بتفكنؾ قو 

6/4/1063الخميج، الشارقة،   

 
 نشعر بخيبة أمل كبيرة جراء سياسة االستيطان اإلسرائيمية: شتونآ 

أيػػه ال " عكػػاظ"أكػػدت وزنػػرة خارجنػػة االتحػػاد األوروبػػي كػػانثرنف أشػػتوف فػػي حػػوار أجرتػػه : عهػػود مكػػـر -بػػوف 
واإلسرائنمنة، موضحة أف االسػتنطاف نعتبػر أحػد العراقنػؿ أمػاـ عممنػة السػالـ  بدنؿ لخنار الدولتنف الفمسطنينة

 في الشرؽ األوسط.
لقػػد ، قالػػت أشػػتوف، "مفاوضػػات السػػالـ بعػػد زنػػارة الػػرئنس األمرنكػػي أوبامػػا لمميطقػػةوفػػي سػػؤاؿ حػػوؿ مسػػتقبؿ 

ولمفمسػػطنيننف،  "إسرائنؿػ"أكػػديا مػػرارا مػػف أف تحقنػػؽ السػػالـ فػػي الشػػرؽ األوسػػط سػػنؤدي إلػػى عممنػػة اسػػتقرار لػػ
وعمى هذا األساس يؤكػد عمػى خنػار الػدولتنف والتػزاـ االتحػاد األوروبػي لتحقنػؽ هػذا الهػدؼ. ولػنس هيػاؾ أي 

 "إسػرائنؿ"ترتنبات لعقد اجتماع لمرباعنة الدولنة ولكييا يتابع باهتماـ ما ترتب عف زنارة الرئنس األمرنكي إلى 
خطة العمؿ المستقبمنة لمخوض في عممنة سالـ تيطوي عمى المقررات  والسمطة الفمسطنينة وما ستكوف عمنه

 الدولنة لألمـ المتحدة.
االجتمػػاع األخنػػر لمجيػػة االتصػػاؿ المشػػتركة ، أكػػدت "إف اجتمػػاع لجيػػة االتصػػاؿ األوروبنػػة الفمسػػطنينة وحػػوؿ

نػػار الػػدولتنف كيتنجػػة فػػي بروكسػػؿ كػػاف ذا أهمنػػة كبنػػرة ألييػػا ركزيػػا عمػػى أمػػرنف مهمػػنف األوؿ أيػػه ال بػػدنؿ لخ
والسػػمطة الفمسػػطنينة، األمػػر النثػػايي هػو قياعتيػػا بأهمنػػة التيسػػنؽ مػػع  "إسػرائنؿ"حتمنػة لمفاوضػػات مباشػػرة بػػنف 

الدوؿ العربنة لمػا تشػكمه مػف نثقمػنف سناسػي ومػالي فضػال عػف التعػاوف مػع الوالنػات المتحػدة واألمػـ المتحػدة. 
فػي األمػف فػي الػبالد وهػو أمػر نتحقػؽ عبػر عممنػة سػالـ  "نؿإسػرائ"وبػالطبع أكػديا فػي هػذا اإلطػار عمػى حػؽ 

شاممة وعادلة ألييا يرى أف إعالف دولػة فمسػطنينة دنمقراطنػة سػنؤدي لالسػتقرار واألمػف لمػدولتنف بػؿ لمميطقػة 
برمتها. ويشعر بخنبة أمؿ كبنرة مف جراء سناسة االستنطاف اإلسرائنمنة الجارنة والتي تتعارض مع التطمعات 

السػػالـ فػػي الشػػرؽ األوسػػط. ورغػػـ هػػذا فػػيحف يرحػػب بالحكومػػة اإلسػػرائنمنة الجدنػػدة، ويسػػعى لمتعػػاوف  لتحقنػػؽ
 معها لتطونر العالقات النثيائنة ولمتمهند لحؿ الدولتنف.

6/4/1063عكاظ، جدة،   
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 الفمسطينيين ممارسة اإلىمال الطبي بحق األسرى "إسرائيل" تعمدالشبكة األوروبية تؤكد  
الالإيسػػػاينة والمخالفػػػة  "إسػػػرائنؿ"لشػػػبكة األوروبنػػػة لمػػػدفاع عػػػف األسػػػرى الفمسػػػطنيننف بمعاممػػػة يػػػددت ا: أوسػػػمو

تيػػػتهج سناسػػنة متعمػػػدة فػػػي  "إسػػػرائنؿ"لمقػػواينف الدولنػػػة بحػػؽ األسػػػرى المرضػػػى فػػي سػػػجويها، مشػػػنرة إلػػى أّف 
مختصػػوف مػػف  اإلهمػػاؿ الطبػػي تتمنثّػػؿ فػػي ميػػع إجػػراء عممنػػات نحتاجهػػا األسػػرى المرضػػى، كمػػا تميػػع أطبػػاء

في تسرنع  تهاسجويها لعالج الحاالت الصعبة، مّما نؤكد ين يمعانية األسرى، إضافة إلى عدـ جاهزنة مشاف
 تدهور صحة األسرى إلى حّد إصابتهـ بأمراض وعاهات مستدنمة.

أسػنر فمسػطنيي فػي السػػجوف  ٓٓٗٔو ٓٓٓٔ، إّف مػػا نتػراوح بػنف ٖ/ٖٓوقالػت الشػبكة فػي بنػاف لهػا السػبت 
رائنمنة، نعػػػايوف مػػػف أمػػػراض خطنػػػرة متعػػػددة، كالسػػػرطاف وأمػػػراض القمػػػب والفشػػػؿ الكمػػػوي، وأّف أغمبنػػػة اإلسػػػ

 األسرى نشتكوف مف الربو والروماتنـز بسبب سوء تهونة غرؼ السجف وبرودتها.
6/4/1063السبيل، عمان،   

 
 في السجون اإلسرائيمية لنصرة األسرى اً شير  نيسانالشبكة األوروبية تعمن  

أعميت الشبكة األوروبنة لمدفاع عف األسرى الفمسطنيننف، وبالتيسنؽ مع مؤسسات حقوقنة وميظمػات : أوسمو
الجػػاري، شػػهًرا كػػاماًل ليصػػرة األسػػرى  فمسػػطنينة تعيػػى بشػػؤوف األسػػرى الفمسػػطنيننف، عػػف تحدنػػد شػػهر ينسػػاف

ف قضػػػػنة األسػػػػرى وقالػػػػت الشػػػػبكة فػػػػي بنػػػػاف لهػػػػا، النػػػػوـ، إ الفمسػػػػطنيننف فػػػػي سػػػػجوف االحػػػػتالؿ الصػػػػهنويي.
الفمسطنيننف في سجوف االحتالؿ، رغـ عدالتها ومطالبها المشروعة، إال أيها تعايي مف تجاهؿ أممػّي وتعتػنـ 
إعالمػػي، األمػػر الػػذي دفػػع بالشػػبكة األوروبنػػة وبالتيسػػنؽ مػػع كػػؿل مػػف مؤسسػػة "نوسػػؼ الصػػدنؽ"، ومؤسسػػة 

 ة المياصرة لحقوؽ األسرى عمى مدار "كسر القند" ولجية "أهالي القدس"، إلى تدشنف هذه الفعالن
 

شػهر كامػػؿ، رغبػػة فػػي زنػػادة الػػوعي الشػػعبي العػػالمي ولفػت أيظػػار المجتمػػع الػػدولي إلػػى مأسػػاة نعنشػػها نومنِّػػا 
 أسنر فمسطنيي في زيازنف السجوف الصهنوينة. ٓٓ٘ٗيحو 

  6/4/1063المركز الفمسطيني لإلعالم، 
 
 األعياد الييوديةبعد انتياء زيارات أسرى غزة استئناف  :األحمرالمجنة الدولية لمصميب  

قالت الياطقة اإلعالمنة باسـ المجية الدولنة لمصمنب األحمػر، أروى مهيػا: إيػه مػف المتوقػع أف تسػتأيؼ : غزة
وأوضحت مهيا  زنارات أهالي أسرى قطاع غزة األسبوع المقبؿ بعد توقفها ألسبوعنف بسبب األعناد النهودنة.

القػػػدس دوت كػػػوـ، أف بريػػػامج الزنػػػارات توقػػػؼ ميػػػذ أسػػػبوعنف، باتفػػػاؽ بػػػنف الصػػػمنب  فػػػي حػػػدنث مقتضػػػب لػػػػ
والجايػػب اإلسػػرائنمي، بسػػبب األعنػػاد، عمػػى أف نػػتـ اسػػتئيافه مجػػددًا فػػي األسػػبوع النثالػػث، الػػذي نصػػادؼ فعمنػػًا 

اد وأضػػػافت مهيػػػا "لػػػـ نعػػػد هيػػػاؾ مبػػػرر لتأجنػػػؿ الزنػػػارات خاصػػػًة أف األعنػػػ (.ٖٕٔٓ/ٗ/ٛاالنثيػػػنف المقبػػػؿ )
 أسنرا. ٓٚٗونبم  عدد أسرى قطاع غزة في السجوف اإلسرائنمنة  ".ٖٕٔٓ/ٖ/ٖٔ النهودنة تيتهي نوـ االنثينف

 36/3/1063القدس، القدس، 
 
ًً في قداس الفصح: الصراع العربي اإلسرائيمي طال كثير  بابا الفاتيكان   ًا

إلى إحالؿ السالـ في فمسطنف،  ،ٖٕٔٓ/ٖ-ٖٔ دعا بابا الفاتنكاف الجدند، فراشنسكو، نوـ األحد: ٛٗعرب 
 قائال إف الصراع العربي اإلسرائنمي طاؿ كنثنًرا.
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ألػؼ  ٕٓ٘بأوؿ قداس نرأسه في عند القنامة بساحة القدنس بطرس بالفاتنكاف، بحضور جاء هذا في ابتهاله 
أعػػرب عػػف أممػػه فػػي أف نػػتـ التغمػػب عمػػى الخالفػػات وتتحقػػؽ المصػػالحة بػػنف أطػػراؼ اليػػزاع حنػػث شػػخص، 

 اؾ.هي
36/3/1063، 48عرب   

 
 أشيرثمانية السياحة في  إيراداتمميار دوالر  7.6 :مصر 

قاؿ متحدث باسـ مجمس الوزراء المصري إف عدد السائحنف الوافدنف إلى مصر بم   رونترز: -القاهرة 
عف  %ٓٔوذلؾ بزنادة  ٖٕٔٓ-ٕٕٔٓنثماينة مالننف سائح في األشهر النثماينة األولى مف السية المالنة 

 ممنار دوالر. ٙ.ٚالفترة ذاتها مف العاـ السابؽ في حنف بمغت إنرادات القطاع 
ألفا في  ٘ٗٛويقؿ المتحدث عالء الحدندي عف تقرنر لوزارة السناحة المصرنة قوله إف عدد السناح بم  

عمى أساس سيوي في حنف بمغت إنرادات القطاع ممنار دوالر في ذات الشهر  %ٕٔفبرانر بزنادة  شباط/
 فبرانر.شباط/ في  %ٜٖوأضاؼ المتحدث أف المنالي السناحنة زادت  .ٕٕٔٓ عف شباط %٘.ٛٗبارتفاع 

 6/4/1063، لندن، القدس العربي
 
 
 
 
 .. الموازنة... السياسةأوباما 

 يبنؿ عمرو
أ بعد رحمة منثنرة، قاؿ فنها ما قاؿ وفعؿ فنها ما فعؿ ، وبعد اناـ مف المغادرة هد أوباماغادريا الرئنس 

الصخب الكالمي الذي سبقها ورافقها، وتواضعت التوقعات عمى ضوء الوقائع الممموسة، لـ تكف زنارة 
سناحنة كما وصفها الصحافي الالمع توماس فرندماف، ولـ تكف محطة استراتنجنة تغنر مجرى االمور في 

دنث عف الموضوع الشرؽ االوسط، بؿ كايت زنارة ضرورنة.ضرورنة ليا، اليها اوال اعادت تيشنط الح
الفمسطنيي، بعد اف ُأهمؿ طونال وتوارى وراء القضانا المستجدة ومعظمها في الشرؽ االوسط. كايت سخوية 
القضانا المستجدة والتي اسمنياها بتسرنع " الربنع العربي" قد جذبت اهتماـ العالـ وجعمت القضنة الفمسطنينة 

نجاهد اهمها كي نعود الحدنث عيها بؿ وكي نتذكرها اهؿ اال وهي االساس واالصؿ ، بمنثابة انثر بعد عنف، 
الجوار والبعد، وقبؿ الزنارة بوسعيا رصد حاؿ السمطة الوطينة حنث كايت مضغوطة بنف شقي رحى ، 
االزمات السناسنة والمالنة. ومف ميا نيسى التمونح بتسمنـ مفاتنح السمطة تحت ضغط االزمات بما نعتبر في 

خنر قبؿ الموت السرنري واليهائي ، ولعميا الزليا يذكر ازمة الموازية ووزارة المالنة وكنؼ واقع االمر اليزع اال
كايت صناغة الموازية ولو ببيود يظرنة امرا نكاد نكوف مستحنال ، ومعروؼ اف عجز اي سمطة عف 

ف قبنؿ صناغة موازية واقرارها هو مؤشر اليهانة عمى احد اهـ اسباب وجودها وشرعنتها . فهؿ كاف م
الصدفة المحضة اف ييهي الموازية بعد اناـ مف زنارة اوباما اـ اف االمر اتصؿ باستئياؼ الدعـ الذي كاف 

سناسنة فافرج عيه السباب سناسنة انضا .اذف فاف زنارة اوباما التي حركت الممؼ السناسي  ألسبابمحتجزا 
االزمة المالنة عمى يحو مكف مف صناغة ولو مف خالؿ تكمنؼ الوزنر كنري بالمتابعة، وفككت اجزاء مف 

الموازية واعتمادها... كايت مفندة ليا وهذا ما نيبغي تسجنمه دوف اغفاؿ اف لنس هذا بالضبط ما نحتاجه 
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اف تقدمه .اف اعادة فتح الممؼ السناسي مف خالؿ الجهود التي نقـو  أمرنكاالفمسطنينوف وما نيبغي عمى 
حمؽ السمطة مالنا مف خالؿ تشجنع اسرائنؿ عمى تحونؿ مستحقات السمطة بها الوزنر كنري، والتيقنط في 

ال يستطنع التقمنؿ مف  أمر أمرنكاكايت مخصصة لمفمسطنيننف في  أمواؿعف  اإلفراجولو بحذر ، مع 
ولكف ذلؾ ما زاؿ نيدرج تحت بيد تسكنف االلـ دوف البدء بخطة عالج ميهجي تفضي في يهانة  أهمنته

مف  أديىالذي كاف قاب قوسنف او  األمرنكيسناسي .دعويا يستذكر اقواؿ وزنر الخارجنة المطاؼ الى حؿ 
اف نصبح رئنسا نوما ما، ما قاله وهو نتهنأ لبدء عممه الجدند بخصوص الشرؽ االوسط، فمقد قاؿ والحماس 

 األوسطرؽ باٍد عمى طرحه اماـ الكويجرس وفي تصرنحاته االولنة بايه سنعمؿ عمى ايجاز حؿ ألزمة الش
اي خالؿ السيوات االربع القادمة وقد فتح هذا القوؿ بابا لتوقعات معقولة لجهد نكوف  أوبامافي عهد الرئنس 

 . اإلسرائنميمختمفا عف جهد مف سبقته، التي كايت بالكاد تتذكر شنئا اسمه المسار الفمسطنيي 
دها روافع فمسطنينة وعربنة وحتى دولنة، غنر اف وعود كنري وزنارة اوباما تظؿ محدودة الجدوى اذا لـ تسي

وبكؿ أسؼ فاييا اماـ مشهد في غانة الغرابة ، اي اماـ ميطؽ معكوس تبدو فنه الرافعة الدولنة اقوى مف 
الرافعة العربنة وتبدو فنه الرافعة العربنة افضؿ مف الرافعة الفمسطنينة.الرافعة الدولنة عبرت عف يفسها في 

ما قطع باف الدولة الفمسطنينة اصبحت محؿ اجماع دولي اما الرافعة العربنة فهي تصونت االمـ المتحدة، 
عمى االقؿ شكمت وفدا نغادر الى واشيطف لمتأكند عمى اف القضنة الفمسطنينة ما تزاؿ في الحسباف واف لدى 

الفمسطنينة ، العرب ما نقاؿ في شأف توفنر امكاينات اعادة فتح الممؼ ومحاولة انجاد الحموؿ اما الرافعة 
فهي اضعؼ مف االولى والنثاينة وهذا هو سر مأساتيا والسبب الجوهري لعجزيا وايتظاريا حقف التقونة حتى 
يتقدـ خطوة متواضعة ولو عمى صعند معالجة ازماتيا المالنة ياهنؾ عف تأنثنريا في المسار السناسي، وفي 

الوضع عمى حاله فمسطنينا باستمرار االيشقاؽ، وجهيا حكومة منثؿ الحكومة االسرائنمنة الراهية.لو استمر 
وضعؼ االداء الذي نؤدي الى اف ال يكوف فعالنف في كافة الممفات المتعمقة بيا فال عتب ساعتئذ عمى 
ضعؼ االداء العربي ودورايه في حمقة مفرغة وال لوـ كذلؾ عمى اوباما وكنري لو قاال في ميتصؼ الطرنؽ 

خرجيا مف المأزؽ الذي يحف فنه والذي يتعانش معه بالمسكيات لنس اال اف او آخره آسفوف لـ يستطع.اف م
تتكامؿ الروافع النثالث في اداء ميطقي وفعاؿ ، بذلؾ سنصعب عمى اسرائنؿ اف تغمض عنينها عيا 
وسنصعب عمى العرب اف ال نطوروا اداءهـ مف اجميا وسنصعب عمى اوباما وكنري اف نظال في وضع 

ات دوف الذهاب الى محاوالت حؿ سناسي فعاؿ.اذف فاف االمر اوال واخنرا نتوقؼ عمنيا ادارة ازمة بالمسكي
فاما اف يكوف المحرؾ الذي نوفر وقودا لمعربة السناسنة واما اف يظؿ عمى قائمة االيتظار لفرج سناسي او 

 مالي غالبا ما نأتي بالصورة التي ال تكفنيا .
 6/4/1063القدس، القدس، 

 
 ة لمسياسات األميركية الشرق أوسطيةمحاولة تفسيري 

 ماجد كنالي
عف أي جدند  -وضميها زنارته أراضي السمطة الفمسطنينة-لـ تتمّخض زنارة الرئنس باراؾ أوباما الميطقة 

 بشأف معاودة تفعنؿ عممنة التسونة، أو بشأف الضغط عمى إسرائنؿ لتعدنؿ سناساتها المتعمقة بتمؾ العممنة.
الزنارة ترّكزت أوال: عمى تأكند العالقة المتمنزة والونثنقة التي تربط الوالنات المتحدة  وفي الواقع فإف هذه

بإسرائنؿ، رغـ كؿ التجاذبات والمياكفات التي جرت بنف أوباما ورئنس الحكومة اإلسرائنمنة بينامنف يتيناهو 
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تعمؽ بعدند مف الممفات والتحدنات في األعواـ السابقة، ونثاينًا: ضبط السناسات األمنركنة اإلسرائنمنة في ما ن
 التي باتت تواجه الطرفنف في المجاؿ الشرؽ أوسطي الحافؿ بالمفاجآت والتغنرات والتحدنات.

وعمى العموـ، فقد كاف الرئنس أوباما صرنحًا في تحدند األهداؼ التي نتوّخاها مف هذه الزنارة في المقاء 
(، وأولها: "التشدند عمى االلتزاـ الصمب ٖ/ٚبنت األبنض )الذي جمعه مع زعماء النهود األمنركننف في ال

لموالنات المتحدة تجاه إسرائنؿ". ونثاينها: "التأكند إلسرائنؿ عمى أف الوالنات المتحدة تقؼ إلى جايبها بحـز 
في هذا الظرؼ الذي نتحوؿ فنه الشرؽ األوسط إلى ميطقة قاسنة جدا باليسبة لها". ونثالنثها: توجنه رسالة 

شرة إلى إنراف مفادها "أف كافة الخنارات موجودة عمى الطاولة"، أي بما في ذلؾ الخنار العسكري. أما مبا
 الهدؼ الرابع فهو "إنجاد حؿ عادؿ لمقضنة الفمسطنينة".

هكذا نثمة نثالنثة أهداؼ تيطوي عمى مواقؼ وخطوات عممنة وممموسة، تؤكد فنها الوالنات المتحدة إلسرائنؿ 
ها اإلستراتنجي معها، وضمايها ألميها واستقرارها، ومسايدتها لها في ما نعترضها مف عمى متاية تحالف

تحدنات في الشرؽ األوسط. أما في ما نتعمؽ بالهدؼ الرابع، فهو مجرد كالـ ال نيطوي عمى استحقاقات 
كنفنة  ممموسة أو عمى خطوات عممنة، بؿ إيه نترؾ إلسرائنؿ حرنة التصّرؼ في هذا األمر، بما في ذلؾ

 التعامؿ مع مشكمة االستنطاف.
وفي الحقنقة، فإف التوقعات مف هذه الزنارة كايت جّد ضئنمة، حتى إيها اعتبرت كمجرد زنارة سناحنة، أو 

، ألسباب عدندة، أهمها:  زنارة عالقات عامة، ولزوـ ما ال نمـز
سرائنؿ، ومنمها إلى الضغط عمى ترّددها في الضغط عمى إ -خالؿ األعواـ الماضنة-أنثبتت إدارة أوباما  -ٔ

الفمسطنيننف لدفعهـ إلى االيخراط في عممنة المفاوضات، دوف أنة معاننر ممزمة، وحتى مف دوف شرط وقؼ 
 األيشطة االستنطاينة الذي كايت هي مف اقترحه عمى الفمسطنيننف.

ه عدندا مف األوراؽ، هكذا يجح يتيناهو في صّد الضغوط األمنركنة عمنه، وصمد في وجهها بحكـ استنثمار 
وضميها الورقة اإلنراينة، األمر الذي وجه هذه الضغوط باتجاه الطرؼ الفمسطنيي األضعؼ واألقؿ قدرة 

 عمى استنثمار أوراؽ القوة الظاهرة أو الكامية لدنه.
مف الصعب توّقع ضغوط أمنركنة وازية عمى إسرائنؿ في هذه الظروؼ، ال سنما في ظؿ محاولة أوباما  -ٕ
ؽ يوع مف اإلجماع األمنركي بنف الجمهورننف والدنمقراطننف، واليأي باليفس عف أي شيء قد نعّكر هذا خم

اإلجماع، في سبنؿ تمرنر سناساته الداخمنة، إْف المتعمقة بتعمنـ بريامج "الضماف الصحي"، الذي نعتبره 
سات الضرنبنة وسبؿ مواجهة األزمة إيجاز حناته وبمنثابة نثورة في حناة األمنركننف، أو تمؾ المتعمقة بالسنا

االقتصادنة، فهذاف هما الموضوعاف الحاكماف داخمنا لسناسات أوباما، وبدنهي فإيهما باليسبة له أهـ بكنثنر 
 مف قضنتي فمسطنف والتسونة، وكؿ قضانا الشرؽ األوسط.

تسونات في الشرؽ لنس الزمف المالئـ لعقد ال -باليسبة لمسناسة األمنركنة-واضح أف هذا الزمف  - ٖ
األوسط، إذ نثمة وضع سناسي متغّنر، عمى خمفنة التداعنات الياشئة عف نثورات "الربنع العربي"، ونثمة الممؼ 
اإلنرايي ما زاؿ نيتظر. وعمنه نبدو أف اإلدارة األمنركنة تفّضؿ ايتهاج سناسة قوامها تجّيب توجنه الضغط 

"إدارة العممنة" بداًل مف حؿ األزمة أو الحسـ فنها، لذا فمف إلى إسرائنؿ، واعتماد يهج "إدارة األزمة" أو 
مجرد  -إف حصؿ-سنيتظر أي حمحمة في عممنة التسونة في هذه الظروؼ لف نجدها، وكؿ ما قد نحصؿ 

 ترقنعات، هي مف لزوـ سّد الفراغ، ال أكنثر وال أقؿ.
بتهدند أمف إسرائنؿ، أو نضّر  ما نفند -في المدى الميظور-لنس في الواقعنف الفمسطنيي والعربي  -ٗ

مع خالفاتهـ -باستقرارها، فالوضع العربي مشغوؿ بنثوراته الداخمنة، أما أحواؿ الفمسطنيننف فقد باتت 
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تهنئ إلسرائنؿ حااًل مف االطمئياف في ظؿ ما نمكف تسمنته  -وايقساماتهـ وتخمؼ إدارتهـ ألوضاعهـ
 أي شكؿ مف المقاومة في الضفة وفي غزة. باالحتالؿ المرنح والمربح، خصوصًا في ظؿ غناب

وفي إطار منثؿ هذا الواقع، بدنهي أف ال تشعر إسرائنؿ بضرورة تقدنـ أي "تيازؿ" في سبنؿ التسونة 
أف تشعر الوالنات المتحدة بأف ال شيء نضغط عمنها، أو  -أنضاً -لمفمسطنيننف، وتبعًا لذلؾ مف البدنهي 
 تيفنذ االستحقاقات المتعمقة بعممنة التسونة.نضطّرها لبذؿ الضغوط عمى إسرائنؿ ل

نثمة شيء غنر مفهوـ، ويوع مف التبّرـ، بنف األمنركننف ويخبهـ مف أحواؿ العالـ العربي، وردود فعمه  -٘
السمبنة عمى سناسات بمدهـ، والتي نعتبرويها تفند العرب وتحّسف مف ظروفهـ. فهؤالء نعتقدوف بأف األكالؼ 

تي تكبدتها الوالنات المتحدة جّراء تدّخالتها في الشرؽ األوسط، والعالـ اإلسالمي، البشرنة والمادنة ال
ومحاوالتها تغننر األوضاع فنه، لـ تحرز اليجاحات المرجوة، وال حتى عمى صعند تبننض صفحة بمدهـ، أو 

 تحسنف صورته، عيد العرب والمسممنف.
فناتي مف أفغايستاف يجـ عيها ظهور "طالباف"، وتحوؿ هكذا فإف المساهمة األمنركنة في إخراج االتحاد السو 

هذا البمد إلى أخطر ميطقة في العالـ، وضميه ضد المصالح األمنركنة. وبنيما قامت الوالنات المتحدة بغزو 
( لتخمنصه مف يظاـ صداـ، إذا بهذا البمد نصبح مجااًل ليفوذ إنراف، الدولة األكنثر عداء ٖٕٓٓالعراؽ )
 ألمنركا.
دث أنضا في لنبنا، حنث قتؿ السفنر األمنركي فنها، رغـ ما قدمه بمده مف مساعدة لشعب لنبنا هذا ح

إلسقاط يظاـ الطاغنة القذافي. وبدنهي أف هذه الوقائع تعّزز فكرة نروجها الموبي اإلسرائنمي عيد األمنركننف، 
شرؽ األوسط، وأف العرب حكاما ومفادها أف إسرائنؿ هي الحمنؼ المونثوؽ والنثابت لموالنات المتحدة في ال

ومحكومنف غنر أهؿ لمنثقة، وأف مشكمة العالـ العربي تكمف في خالفاته واضطراباته، ال في إسرائنؿ، وال في 
 احتالالتها.

ورغـ وجاهة كؿ هذه األسباب في المدى الميظور، فنثمة أسباب أخرى، أكنثر عمقا وداللة، نمكيها أف تفّسر 
 ؽ أوسطنة، ميها:السناسات األمنركنة الشر 

تعنش الوالنات المتحدة هذه األناـ مشاعر ممنئة بالنثقة أكنثر مف أي وقت مضى، لجهة اطمئيايها  -ٔ
في غضوف العقد -لمستقبمها بشأف مخزويها مف الغاز واليفط، مع الكشوفات الجدندة التي تفند بأف بإمكايها 

يم -القادـ ا أف تتحوؿ إلى مصّدرة له، أنضًا، ال سنما مع لنس االستغياء عف يفط الشرؽ األوسط، فقط، وا 
 توقعات تفند بإمكاف إزاحتها روسنا عف مكاية المصّدر األوؿ لمغاز في العالـ.

ونبدو أف هذا التطور نشّجع التوجه األمنركي المتعمؽ بالتخفنؼ مف المتاعب الشرؽ أوسطنة، وضميها 
ر أمورهـ، مع مراقبة األوضاع عف بعد، مف دوف متاعب التسونة، وترؾ األمر لمفرقاء المحمننف لتدبّ 

 توّرطات وأكالؼ مباشرة.
يحو ايتهاج الالمباالة، أو إدارة  -شنئا فشنئا-نعتقد عدند مف المحّممنف بأف اإلدارة األمنركنة تّتجه  -ٕ

امها الظهر لقضانا الشرؽ األوسط، بسبب قدرتها عمى االستغياء عف يفطه )كما ذكريا(، وبسبب تحّوؿ اهتم
يحو مياطؽ أخرى أكنثر أهمنة في العالـ ألميها القومي، ولمصالحها اإلستراتنجنة السناسنة واالقتصادنة 

 والعسكرنة، وهذا ما بات نصطمح عمنه بالتوجه شرقًا.
وفي هذا اإلطار، نثمة في اليخب األمنركنة مف نعتقد بأف ما نجري في الصنف والهيد والناباف، وفي دوؿ 

ينة، أهـ بكنثنر ألمنركا لمصالحها وأميها مما نجري في الشرؽ األوسط، بتعقنداته ومتاعبه. أمنركا الالتن
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وبدنهي أف هذه اليظرة تأخذ في احتمالها إمكاف تراجع مكاية إسرائنؿ، عف ذي قبؿ، في إطار السناسة 
 تتعرض لها. األمنركنة الشرؽ أوسطنة، لكف مف دوف أف نعيي ذلؾ الالمباالة إزاء التهدندات التي قد

ولعؿ هذه اليظرة بالضبط هي التي استدعت تسفي بارئنؿ العتبار زنارة أوباما إلسرائنؿ بمنثابة "رحمة وداع". 
إذ نعتقد بأف "الصراع اإلسرائنمي الفمسطنيي لنس تهدندًا إستراتنجنا كالصراع بنف كورنا الشمالنة والجيوبنة، 

ف.. زنارة أوباما، في الوقت األقؿ عممنة في تحرنؾ المسنرة أو بنف الهيد وباكستاف أو بنف تانواف والصن
السناسنة، تشهد عمى يحو متياقض باالختنار اإلستراتنجي الذي تبّيته واشيطف. إف أوباما ال نأتي لصيع 

 (.ٖ/ٕٓالسالـ بؿ أتى لنقوؿ سالمًا" )هآرتس 
نات المتحدة، بغض اليظر عف رؤسائها، ػ ظّمت إسرائنؿ، ميذ قنامها، بمنثابة الدولة األكنثر حظوة لدى الوالٖ

وتفسنر ذلؾ أيها في قصة قنامها، في إدراكات معظـ األمنركننف، تشابه قصة قناـ الدولة األمنركنة ذاتها 
)الوطف الموعود، وأرض بال شعب، والهجرة، واالستنطاف، ومحاربة السكاف األصمننف(، ياهنؾ عف أف نثمة 

نة( نعتمد "العهد القدنـ" )التوراة(، وهو ما نضفي عمى دعـ إسرائنؿ بعدا قطاعا مف المسنحنة )البروتستايت
مسألة اعتبار إسرائنؿ جزءًا مف الغرب،  -أنضاً -دنينًا، وطبعا نثمة توظنفات "الهولوكوست"، وباألخنر تأتي 

 وامتدادا له في الشرؽ األوسط المضطرب.
رؤساءها إلى المجتمع األمنركي، واعتبار خالفاتها مع هذا نفّسر أف عالقة إسرائنؿ بالوالنات المتحدة تتعدى 

التي تدنف لموالنات -اإلدارات األمنركنة جزءا مف اليقاش الداخمي األمنركي. كما نفّسر ذلؾ أف إسرائنؿ 
تستطنع صّد ضغوط اإلدارات األمنركنة عمنها،  -المتحدة بأميها وتفّوقها اإلستراتنجي والعسكري والتكيولوجي

بالمباالة، في كنثنر مف األحناف، مع مطالب الرؤساء األمنركننف، وهذا ما حصؿ في صّد طمب والتعامؿ 
أوباما المتعمؽ بتجمند إسرائنؿ ولو جزئنا ومؤقتا لالستنطاف. والجدنر ذكره أف إسرائنؿ تمقت مساعدات مالنة 

 بمنوف دوالر. ٖٕٗمف الوالنات المتحدة األمنركنة، ميذ قنامها، تقدر بحوالي 
المشكمة عمى الصعند المقابؿ أيه ال نوجد في العالـ العربي أي يوع مف الضغط عمى الوالنات المتحدة  -ٗ

لدفعها يحو تعدنؿ سناساتها المتحّنزة، ظممًا وعدوايًا، لصالح إسرائنؿ، وهي سناسات ال تبالي بالعرب، ال 
 ر بحقوقهـ.بحكوماتهـ وال بمجتمعاتهـ، بؿ إيها تمعف في امتهايهـ، واالستهتا

بعالقة ونثنقة مع الوالنات المتحدة، عمى  -مف خالؿ يظمه السناسنة-والالفت أف العالـ العربي ظّؿ نرتبط 
كافة األصعدة السناسنة والعسكرنة واالقتصادنة، وهذا نيطبؽ حتى عمى اليظـ التي كايت تبدو "مقاومة" 

وبروسنا االتحادنة حالنا، لمجرد محاولة تعظنـ  و"ممايعة"، التي كايت ترتبط باالتحاد السوفناتي )سابقًا(
 مكايتها عيد البنت األبنض، أي عمى سبنؿ المساومة ال الضغط.

فوؽ ذلؾ فقد لعبت اليظـ العربنة دورًا كبنرًا في معادالت القوة إباف الحرب الباردة بوقوفها إلى جايب 
مهما في التعجنؿ بإسقاطه. وفي كؿ األحواؿ، الوالنات المتحدة ضد االتحاد السوفناتي، بؿ إيها لعبت دورا 

فإف اليظـ العربنة لـ تستنثمر أنة ورقة ضغط سناسنة أو عسكرنة أو اقتصادنة لمضغط عمى اإلدارات 
(، وحتى "المبادرة العربنة لمسالـ" ٖٜٚٔاألمنركنة )باستنثياء لحظة الضغط المتعمقة بحظر اليفط في حرب 

( ظمت حبرًا عمى ورؽ، لذا فال شيء نستدعي مف الوالنات ٕٕٓٓ)التي أقّرت في مؤتمر قمة بنروت 
المتحدة التراجع عف يهج دعـ إسرائنؿ، وتغطنة سناساتها، طالما أف ال شيء في الواقع العربي نضطّرها حقًا 

 إلى ذلؾ.
، أي هكذا نمكف القوؿ إف السناسات األمنركنة ستتغّنر، لكف هذا سنحصؿ فقط عيدما نتغّنر العالـ العربي

 عيدما نعي هذا العالـ ذاته ونتصّرؼ بياء عمى مصالح مجتمعاته، وأولوناتها ومستقبمها.
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 6/4/1063الجزيرة.نت، 
 
 الفمسطينيين من سوريا؟ الالجئيناألردن: ىل سيوطن  

 عدياف أبو عامر
ة بتعرنؼ بدوف مقدمات، أعميت إسرائنؿ بدء مساعنها في األمـ المتحدة لتغننر الصنغة القايوينة الخاص

الالجئنف الفمسطنيننف، مطالبة بأف تيفي هذه الصفة عف أبياء الذنف أجبروا عمى مغادرة فمسطنف عاـ 
ٜٔٗٛ. 

اإلعالف اإلسرائنمي جاء عمى لساف سفنرها في األمـ المتحدة "روف برنسور" مدعنًا أف العقبة الرئنسة في 
عتبرًا أف يقؿ صفة الجئ لتميح ألبيائهـ أمر وجه عممنة السالـ هي حؽ العودة لالجئنف الفمسطنيننف، م

مضمؿ، ألف وضعهـ القايويي تغنر عبر التارنخ عيدما أصبحوا مواطينف في بمد آخر، وفقدوا صفتهـ 
 األصمنة.

بالتوازي مع هذه المطالبات، شهدت والنة "مايهاتف" األمرنكنة مؤتمرًا صغنرًا بمشاركة شخصنات وخبراء 
الالجئنف، وصيؼ قضنتهـ باعتبارها القضنة األساسنة التي تعنؽ التوصؿ التفاؽ  إسرائنمننف تياوؿ موضوع

سرائنؿ.  سالـ بنف الفمسطنيننف وا 
تبدو أهمنة اإلعالف اإلسرائنمي بالتوازي مع الحراؾ اإلقمنمي الحاصؿ في الميطقة، وحاز الفمسطنينوف عمى 

باليظر ألحداث النثورة السورنة، ورغبة إسرائنؿ يصنب األسد مف تأنثنراته المباشرة وغنر المباشرة، السنما 
 باستغاللها فنما نخص تحقنؽ تطمعاتها التارنخنة، بالقضاء عمى حمـ الالجئنف الفمسطنيننف بالعودة.

تهـ اإلشارة هيا إلى أيها لنست المرة األولى التي تعمف فنها إسرائنؿ رغبتها بطي صفحة الالجئنف 
قرار صادر  ٓٔٔقرار صادر عف مجمس األمف، وأكنثر مف  ٕ٘نثر مف الفمسطنيننف، عبر معارضتها ألك

ف عودة الالجئنف  عف الجمعنة العامة لألمـ المتحدة، عمى اعتبار أف عقارب الساعة ال تعود لموراء، وا 
 ألماكيهـ السابقة شيء مستحنؿ.

ؼ عمى حؽ الالجئنف أكنثر مف ذلؾ، أطمقت وزارة الخارجنة اإلسرائنمنة مؤخرا حممة دعائنة تهدؼ لاللتفا
الفمسطنيننف في العودة، عبر حممة "أيا الجئ نهودي"، تساوي بنيهـ وبنف نهود الدوؿ العربنة الذنف هاجروا 
إلى فمسطنف بتشجنع مف الوكالة النهودنة والحكومات المتعاقبة، داعنة إناهـ ليشر شهادات تونثنقنة عمى 

اتهـ، ومف نثـ طردهـ لمجرد كويهـ نهودا إنثر إقامة شبكة االيتريت تحكي كنؼ تـ سمب أموالهـ وممتمك
 إسرائنؿ!

 نتائج الثورات• 
تعتبر إسرائنؿ أف النثورات العربنة الحاصمة ميذ أكنثر مف عامنف تحرمها مف فضاء إقمنمي كبنر اعتمدت 
عمنه عقودًا طونمة، سواء عبر تحالفها االستراتنجي مع اليظاـ المصري السابؽ، أو هدوء جبهتها في 
الجوالف بفضؿ السناسة التي اتبعها اليظاـ السوري الحالي اآلنؿ لمسقوط، أو خوفها مف ايتشار عدوى 
النثورات إلى حمنفهـ التارنخي في األردف، وما سنعقبه ذلؾ كمه مف تحوؿ البمداف المجاورة لها مف "دوؿ جوار 

 إلى دوؿ سوار"!
فرص قد تحسف استغاللها، وخاصة في موضوع  ومع ذلؾ، فإف في بوابة المخاطر هذه، ترى فنها يافذة

الالجئنف الفمسطنيننف الذي نؤرؽ دوائر صيع القرار فنها بصورة دائمة، العتبارنف انثينف: أولهما أف هذا 
الممؼ ال نخص الفمسطنيننف فحسب، بحنث نمكف لمسمطة الفمسطنينة وحدها أف تتخذ قرارًا بشأيه، بؿ هو 
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األطراؼ، ولكؿ دولة كما يعمـ اعتباراتها ومصالحها، ونثاينهما أف القنادة  موضوع نخضع لممفاوضات متعددة
الفمسطنينة الحالنة لف تستطنع اتخذا قرار تارنخي نخص هذه القضنة دوف وجود توافؽ فمسطنيي داخمي، 

 وهو األمر المفقود حالنًا بفعؿ االيقساـ السائد بنف حركتي فتح وحماس.
بنف الجايبنف معمقة حتى إشعار آخر لدوافع كنثنرة ال مجاؿ لذكرها اآلف، نرى  ولما كايت المفاوضات السممنة

اإلسرائنمنوف أف الحراؾ الشعبي الحاصؿ في سورنا بالذات، قد نعتبر فرصة تارنخنة لف تتكرر في قادـ 
سمطة األناـ، وتحدندًا باليسبة لموضوع الالجئنف الفمسطنيننف، السنما وقد تكررت دعوات في إسرائنؿ وال

 ألؼ ميهـ في الضفة الغربنة بدواعي إيساينة فقط. ٓٓٔالفمسطنينة تطالب باستنعاب 
ففي حنف أف الالجئنف الفمسطنيننف المقنمنف في سورنا نصؿ عددهـ حوالي يصؼ ممنوف يسمة، ونتمركزوف 

معارضة، وتأنند في عشرة مخنمات، ايتقؿ جزء ميهـ إلى األردف ولبياف، بفعؿ القتاؿ الدائر بنف اليظاـ وال
حتى كتابة هذه السطور،  ٖٓٔٔغالبنتهـ لمنثورة، مما جعمهـ هدفًا لينراف اليظاـ، مما رفع عدد قتالهـ إلى 

وهو ما ترى فنه إسرائنؿ تصدنرًا لمسئولنتها التارنخنة عف هذه المأساة، بفعؿ ايتقالهـ إلى البمدنف العربننف، 
 نتـ التعامؿ مع مئات آالؼ الالجئنف السورننف! وبالتالي التعامؿ معهـ إيساينًا أسوة بما

هيا، وفؽ ما تعتقده إسرائنؿ تيتفي عيهـ صفة الالجئنف السناسنة، وفؽ ما نعرفهـ القايوف الدولي، ونتـ 
اقتصار التعامؿ معهـ عمى الجوايب اإليساينة والمعنشنة، التي ترعاها ميظمات دولنة وغنر حكومنة، بؿ إف 

منثؿ بتوطنيهـ في البمداف التي لجأوا إلنها، قاصدًا بذلؾ األردف ولبياف، عممًا بأف الموقؼ هياؾ يافذة أخرى تت
الفمسطنيي، الشعبي والرسمي، لف نختمؼ كنثنرًا كوف الالجئنف سنيتقموف مف لجوء آلخر دوف فرؽ في ذلؾ، 

 وطالما أيهـ لف نعودوف إلى فمسطنف، فكؿ أماكف المجوء سواء!
سرائنمي ميذ عقود نتمنثؿ بتوطنف جمنع الالجئنف الفمسطنيننف حنث هـ في البمداف التي ولما كاف التطمع اإل

نقنموف بها، عمى اعتبار أف التقادـ نمغي عيهـ صفة المجوء، فقد جاءت التطورات األخنرة في الساحة 
 السورنة لتقدـ هدنة عمى "طبؽ مف ذهب" لصايع القرار في تؿ أبنب..كنؼ ذلؾ؟

 الوطن البديل• 
تؤكد جمنع التقدنرات والتسرنبات في األسابنع األخنرة أف األردف سنكوف المكاف األكنثر تفضناًل لتوطنف 

ممنوف ميهـ نقنموف فنه مف  ٕالالجئنف الفمسطنيننف القادمنف مف سورنا فنه، السنما وأف هياؾ حوالي 
اجتماعنة ومعنشنة جندة  البدانة، ونشكموف ما نقرب مف يصؼ عدد السكاف األرديننف، ونيعموف بظروؼ

 يسبنًا.
ومما أكد ذلؾ ما قالته محافؿ في وزارة الخارجنة اإلسرائنمنة، أواخر فبرانر شباط الماضي، مف وجود توجه 

ممنار دوالر مقابؿ توطنف فمسطنيني سورنة، كما أف  ٕٕفريسي برنطايي تحدندًا بإلغاء دنوف األردف البالغة 
ممنوف دوالر، فهمت  ٕٓٓا" في زنارته األخنرة لممممكة قدـ مساعدات بقنمة الرئنس األمرنكي "باراؾ أوبام

 في عماف عمى أيها مقدمة لتكفؿ المجتمع الدولي بأعباء وتبعات تحمؿ األردف لتوطنف الالجئنف.
ورغـ اليفي األرديي الرسمي لهذه العروض، لكف السناسة عممتيا أف ذلؾ قد نكوف مف باب "رفع كمفة" 

مساومة، ما نعيي أف األردف الجهة األقرب لسورنا، واألكنثر هدوًء حالنًا، واألقرب تحالفًا مع العرض وال
إسرائنؿ والمجتمع الدولي، هو األكنثر مالءمة لمنثؿ هذه الصفقة الدولنة، التي تضرب عدة عصافنر بحجر 

مكاينة تحوله فعاًل إلى  حرب أهمنة طاحية، ستأخذ واحد، إذا افترضيا استمرار اليزاع الدامي في سورنا، وا 
 األخضر والنابس، ولف تستنثيي أحدًا بمف فنهـ الفمسطنيننف!
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ومع ذلؾ، فإف مف الحظ حالة االستيفار السناسي والغضب اإلعالمي الذي عاشته العاصمة األردينة في 
قدمت لمممؾ األناـ األخنرة التي واكبت وأعقبت زنارة "أوباما"، نرى بما ال تخطئه العنف أف هياؾ عروضًا 

الستنعاب الالجئنف الفمسطنيننف مف سورنا، وقد رفضها "مبدئنًا"، رغـ تطمعه إللغاء الدنوف، والحصوؿ عمى 
مساعدات مالنة غربنة وأمرنكنة، لكف ذلؾ قد نحمؿ في طناته إيهاء لوجود الدولة األردينة مف جهة، وتطبنقًا 

ذ عقود، خاصة مع تضاؤؿ فرص الحدنث عف حؿ لشعار "الوطف البدنؿ" الذي نرفعه اإلسرائنمنوف مي
 الدولتنف: الفمسطنينة واإلسرائنمنة.

أكنثر مف ذلؾ، فإف التشدد األرديي في تسهنؿ وصوؿ الالجئنف الفمسطنيننف القادمنف مف سورنا إلنه، نؤكد 
يهـ في بما ال ندع مجااًل لمشؾ أف لدنه تقدنرات تقترب مف كويها معمومات مف وجود رغبة دولنة بتوطن

بالده، وهو ما نعيي بمغة رناضنة بسنطة تفوؽ عدد الفمسطنيننف في المممكة عمى األرديننف، وهذا نعتبر 
 كابوسًا مرعبًا نرفض أي أرديي مجرد توقعه، فضاًل عف حدونثه!

أخنرًا...قد نتساءؿ القارئ عف سبب عدـ الحدنث عف وجهة أخرى تبدو مرشحة لتوطنف الالجئنف 
ألؼ الجئ، ونعنشوف ظروفًا غانة  ٖٓٓوهي لبياف، الذي نعايي أصاًل مف وجود ما نقرب مف الفمسطنيننف، 

في السوء والمعاياة، وهـ عمى ما نبدو قد نمعبوف دورًا ما، رغمًا عف إرادتهـ، في المعبة الطائفنة مف خالؿ 
منمنة، وبعض العربنة، زنادة عدد السكاف السية عمى حساب الشنعة، وهو ما نجعؿ التوجهات الدولنة واإلق

ترجح كفة إبقائهـ في لبياف، وعدـ توزنعهـ في دوؿ أخرى، عمى اعتبار أف العودة إلى فمسطنف شبه 
 مستحنمة حالنًا!

 18/3/1063 المونيتور،
 
 "المعركة" يديرونميزانية الدفاع: ىكذا  

 النكس فنشماف
دنروف المفاوضات حوؿ الموضوع األكنثر حرجًا كتجار الجناد نجمس موظفو المالنة ووزارة الدفاع متقابمنف ون

 لحناتيا في هذه البالد. ال نقوؿ أي طرؼ كؿ الحقنقة وال نصدؽ أحد اآلخر حقًا.
ممنار شنقؿ. أما موظفو وزارة الدفاع  ٜٗوضع موظفو المالنة عمى الطاولة مشروعا أولنا لمنزاينة دفاع مف 

شنقؿ. واآلف نبدأ البازار، الذي نضـ كؿ المياورات، ممنار  ٜ٘ففي موقؼ أولي وضعوا مشروعًا كمفته 
 التسرنبات، والقذارات.

تتوازف المنزاينة عمى  ٕٗٔٓنقوؿ رجاؿ المالنة لرجاؿ الدفاع: خفضوا اآلف عدة ممنارات، إذ في ميتصؼ 
اذا ندمر أي حاؿ. األزمة الحالنة قصنرة. فنرد رؤساء جهاز األمف: اذا كايت األزمة في المنزاينة قصنرة فمم

كؿ المبيى؟ هنا يبيي خطة قروض جسر وجدولة الدفاعات لمصياعة الى جايب تقمنص مؤكد في منزاينة 
وايتهنيا. أما في واقع الحناة: ستطمب المالنة تقمنصًا كبنرا نكوف منثنرًا لاليطباع في كتاب المنزاينة،  –الدفاع 

 ؿ السية ستسترد قسما مهمًا مف الماؿ.ولكف في غمزة عنف سنكوف واضحا لمنزاينة الدفاع ايه خال
لنست منزاينة الدفاع مف شأف موظؼ كبنر في المنزاينة أو مف شأف موظؼ كبنر في وزارة الدفاع. وحتى 
وزنر الدفاع، وبالتأكند وزنر المالنة الجدند، لنسا العيواف الحصري الذي نحسـ ما هو مستوى االمف الذي 

ب التي ندفعها. مف نقرر حجـ الجنش وأي مخاطر محسوبة نمكف سنحصؿ عمنه المواطف مقابؿ الضرائ
 لدولة اسرائنؿ أف تأخذها هي الحكومة، ولمدقة: وزراء المجمس الوزاري.
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منثؿ تمؾ التي تشكمت في  –سناسنة مف موظفي المالنة مقابؿ موظفي الدفاع  –وعمنه، فكؿ لجية مهينة 
أف تكوف فينة فقط. فالعممنة نجب اف تبدأ مف فوؽ، في  نجب –يهانة األسبوع لجسر النثغرات بنف الطرفنف 

 المجمس الوزاري. في البدانة تتقرر السناسة، فقط بعد ذلؾ نجري الحدنث عف التفاصنؿ وعف الماؿ.
ولكف السناسننف نكرهوف المسؤولنة. فمماذا نتخذوف قرارا صعبا، مصنرنا، اذا كايوا سنتهموف فنما بعد بفشؿ 

؟ مف األكنثر راحة لهـ أف نمقوا العبء عمى موظفي الدولة لنقرروا بداًل ٕٙٓٓاف عسكري عمى يمط لبي
ميهـ، ونرفعوا إلنهـ توصنة جاهزة، نثمرة مصالح ضنقة لوزارات مهينة. ولهذا فاف موظفا كبنرا في وزارة 

رأت ممنارات شنقؿ مف منزاينة الدفاع اليه ط ٘ – ٗالمالنة نسمح ليفسه بأف نعمف بايه نمكف تقمنص 
"تغننرات استراتنجنة" في الميطقة. عفوا، مف حضرتؾ؟ الف دنموف؟ مف قرر أف التهدند االستراتنجي 

لى  ٘.ٕايخفض؟ المجمس الوزاري؟ هؿ أعد الجنش عمى األقؿ نثالنثة بدائؿ لتقمنص حتى  ممنار شنقؿ، وا 
 ؟جايب كؿ بدنؿ تظهر اليتائج. فهؿ رأى أي مف أعضاء المجمس الوزاري هذا الكراس

لقد وعدوا بسناسة جدندة، ولكف حنف نصؿ هذا الى منزاينة الدفاع يجدها سناسة قدنمة حقًا. يحف يدنر شنئًا 
ما منثؿ إمبراطورنة الحمص، يتمسؾ مرة اخرى بمجاف حزبنة ومنزاينات هامشنة في الوظائؼ والرواتب. لنس 

سيوات. ترندوف أف تقمصوا  ٓٔحتى  ٘هياؾ الماؿ الكبنر. الماؿ الكبنر هو في المشارنع لممدى البعند، 
بضعة ممنارات؟ نمكف منثاًل التفكنر بوقؼ مشروع يقؿ الجنش اإلسرائنمي إلى اليقب، باآلنثار االجتماعنة 
 واالقتصادنة التي تكوف لذلؾ. ولكف ال نمكف لهذا أف نكوف قرار موظفنف. نجب اف نكوف هذا قرار حكومة.

ممدى الميظور خطأ. فطالما لـ تدخؿ الميطقة الى عصر االستقرار، بياء القوة عمى أساس تقونـ الوضع ل
تكوف اسرائنؿ فنه في إطار ميظومة مف االتفاقات، التفاهمات والتحالفات، فاف التهدند سائؿ جدا. ولهذا 
تبيى القوة العسكرنة في يظرة بعندة المدى، ونحتاج الجنش بالفعؿ الى تغننر في تشكنمة القوى والتكنؼ مع 

تهدندات المتغنرة. نمكف تقمنص اطر قدنمة في ضوء الفرص التكيولوجنة. هذه مسؤولنة الحكومة واعضاء ال
 المجمس الوزاري. وهـ ال نبصموف.

 المخاطر والفرص
 ايران

 التهدند: االنراينوف نواصموف السباؽ يحو القيبمة رغـ العقوبات.
 اع ضد الصوارنخ آخذة في التحس.مف جهة اخرى: العقوبات آخذة في االحتداـ، ميظومة الدف

 سورية
التهدند: "الجهاد العالمي" عمى حدود هضبة الجوالف، وتسمؿ لمسالح الكنمنائي واالستراتنجي الى محافؿ 

 االرهاب.
 مف جهة اخرى: جنش االسد ميشغؿ باألزمة الداخمنة ولـ نعد نشكؿ تهدندا حقنقنا.

 لبنان
 لصوارنخ التي تصؿ الى كؿ يقطة في اسرائنؿ تقرنبا.التهدند: لدى "حزب اهلل" عشرات آالؼ ا

 مف جهة اخرى: القوة السناسنة لػ "حزب اهلل" ضعفت وفي هذه المحظة لنس له ينة لمشروع في مواجهة.
 "ييودا" و"السامرة"

التهدند: نثورة شعبنة وأعماؿ إخالؿ باليظاـ واسعة في غناب افؽ سناسي وفي ضوء المصالحة بنف "فتح" 
 ".و"حماس

 مف جهة اخرى: أبو مازف غنر معيي بايتفاضة نثالنثة.
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 غزة
 التهدند: الهدوء السائد ميذ حممة "عامود السحاب" قد نتحطـ في كؿ لحظة.

 مف جهة اخرى: المصرنوف نبذلوف جهودا لميع تهرنب وسائؿ القتاؿ مف السوداف ومف لنبنا.
 مصر/سيناء

 
 
 
 
 
 
 

 تعزز، ونثمة تطرؼ دنيي في أوساط البدو في سنياء.التهدند: "الجهاد العالمي" في سنياء ن
 مف جهة اخرى: رغـ النثورة، الجنش المصري ال نشكؿ في هذه المحظة تهدندا.

 التحديات
 ايعداـ االستقرار.• 
 تعزز اإلسالـ.• 
 الحسـ حناؿ إنراف.• 

 أحرونوت عن يديعوت
 6/4/1063األيام، رام اهلل، 

 
 يين متاحة؟ التسوية مع الفمسطينأخطأناأين  

 يوحاما دونؾ
قبؿ عشر سيوات كايت كؿ عائمة في اسرائنؿ تستنقظ نيتظرها عيد بابها كراس فنه حؿ أقدـ صراع في 
الشرؽ االوسط. عمى هذا اليحو كاف المبادروف عمى نقنف مف أيهـ سنقيعوف الجمهور االسرائنمي بأف الزماف 

الدقة فايه تغنر غنر قمنؿ، فقد قوي النمنف وياؿ  ياضج لمسالـ. ومر عقد ولـ نتغنر شيء، أو اذا أرديا
موطئ قدـ في الحكومة مع افنغدور لنبرماف ويفتالي بنينت وكاد السالـ نزوؿ مف بريامج العمؿ العاـ. بؿ 
اف شنمي نحنموفنتش التي ترأس الحزب الذي قاد الى وقت غنر بعند مسارات سالـ شجاعة جعمت في 

في المجمع التجاري قبؿ المسار السناسي بكنثنر. والذي لـ نتغنر هو االنماف  بريامجها الحزبي عاممة البنع
المتقد عيد ياس مبادرة جينؼ الذنف يهجهـ النوـ انضا، وقد أصبح بخار وقود االيتفاضة القادمة نرتفع في 

التارنخنة  الهواء الى بعند، هو الحؿ الذي ال نوجد سواه. وقّوت خطبة رئنس الوالنات المتحدة براؾ اوباما
 انضا في زنارته هذا االنماف.

عقديا لقاء بنف مهيدسي تمؾ المبادرة لمفحص عف ايه أنف اخطأوا وربما يحف، والمتشائموف الذنف ال شفاء 
لهـ هـ الذنف نخطئوف. لقد خط الشنب شعرهـ ميذ زمف وتركت السناسة االسرائنمنة فنهـ يدوبا لكف الحماسة 

الحائط في غرفة في مكاتب مبادرة جينؼ في تؿ ابنب صورة أميوف لنبكنف  بقنت كما كايت. ُعمقت عمى
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شاحؾ الراحؿ وهو قمب المبادرة اليابض الى جايب صور مف لقاءات تارنخنة أتموها. ونالحظ يقص هذا 
 الرجؿ الممنز والشوؽ النه في كالمهـ ويظراتهـ.

جمودهـ اف السالـ هو الحؿ الوحند.  نجمس هياؾ ساسة عظنمو الخبرة الى جايب عسكرننف تعمموا عمى
فهياؾ عضو كينست والمواء االحتناط عمراـ متسياع، ونوسي بنمنف وهو مف مهيدسي المبادرة واتفاقات 
اوسمو، والعمند غنورا عيبار الذي كاف في الماضي قائد فرقة وقائد وحدة االرتباط بمبياف، والمواء )احتناط( 

نس مجمس االمف القومي، والعمند )احتناط( نسرائنال اوروف التي كايت جدعوف شنفر الذي كاف ذات مرة رئ
في الماضي رئنسة االمف القومي، وغادي بمتنايسكي، المدنر العاـ لمبادرة جينؼ، والمستشار االعالمي 

 الهود باراؾ حنيما كاف هذا نتولى رئاسة الوزراء.
منوف برئاسة بنمنف ولنبكنف شاحؾ مع ممنثمنف ولدت مبادرة جينؼ إنثر التفاوض الذي أجراه اشخاص اسرائن

فمسطنيننف كبار برئاسة ناسر عبد ربه. وافتتحت الخطة في سونسرا بدعـ مالي مف الحكومة المحمنة وأقمعت 
 طائرة تحمؿ مئات االسرائنمننف المتأنثرنف. ٖٕٓٓمف البالد لممياسبة االحتفالنة في جينؼ في تشرنف النثايي 

خط بتفصنؿ تفصنالت االتفاؽ في جمنع المجاالت أف كتمة ارنئنؿ االستنطاينة لف تقضي المبادرة التي ت
تكوف في ند اسرائنؿ، واف القدس ستُقسـ بحنث نكوف جبؿ الهنكؿ في أندي الفمسطنيننف وحائط المبكى في 
ند اسرائنؿ. وستوضع قوة دولنة في الحوض المقدس كما تقضي الخطة. وتتياوؿ الخطة انضا حؽ عودة 

لفمسطنيننف وتذكر اف لمفمسطنيننف حقا في الطموح الى العودة. وتقرر هياؾ انضا اف نعود عدد قمنؿ ميهـ، ا
ف تحقنؽ االتفاؽ بحسب االتفاؽ سنفضي الى ايهاء الصراع  في اطار لـ الشمؿ، الى داخؿ اسرائنؿ. وا 

دودة القوة وميزوعة السالح. واالعتراؼ بأف اسرائنؿ دولة الشعب النهودي والى جايبها دولة فمسطنينة مح
وهذا عمى الورؽ حؿ كامؿ. لكف الحناة كما تعمموف هي ما نجري في الوقت الذي نخطط فنه التفاقات 

 سالـ.
 'االنفصال عن غزة بفضمنا'

عمى مر السينف وكمما أخذ الحؿ السناسي نبتعد وجه غنر قمنؿ مف أصابع االتهاـ الى مهيدسي اتفاقات 
ؼ وسائر محاوالت وجود تسونة دائمة بنييا وبنف الفمسطنيننف. فقد أسموهـ ُسذجا وقالوا اوسمو ومبادرة جين

إيهـ نحمموف أحالـ نقظة لكف كؿ ذلؾ لـ نوقفهـ. إف الذي كاف هياؾ في كؿ تمؾ المحطات ولـ نقيط الى 
أكرر ميذ  النوـ هو األدنب أ. ب نهوشع الذي ما زاؿ نعمؽ أمال عمى مبادرة جينؼ النـو انضا. 'إييي

برغـ أيوؼ كنثنرنف، الكالـ يفسه وهو ايه نمكف التوصؿ الى وضع دولتنف لمشعبنف'، نقوؿ لي.  ٜٚٙٔ
'جمس هياؾ ياس مف أعماؽ الفعؿ االسرائنمي مف الجنش والنثقافة والصياعة والسناسة الداخمنة، وفي 

و البرهاف عمى ايه نمكف مقابمتهـ فمسطنينوف مغروسوف عمنقا في داخؿ ـ.ت.ؼ، واالتفاؽ الذي ولد ه
 التوصؿ الى ونثنقة مكتوبة مع خرائط وتسونات محددة'.

إف لنهوشع حال انضا لكؿ اولئؾ المستوطينف الذنف نرفضوف التسونة ولنسوا مستعدنف لترؾ بنوتهـ مف اجؿ 
جتنثاث الياس تحقنقها. 'أيا أرعى فكرة قمة نهودنة في داخؿ الدولة الفمسطنينة'، نقوؿ. 'فأيا أعرؼ اشكالنة ا

 مف اماكيهـ، وأومف مف أعماؽ قمبي بأف الخمنؿ وبنت لحـ جزء مف الوطف لكيه ال حؿ بغنر اعادة اراض'.
 ' وماذا تقوؿ لممستوطينف؟

' 'أقترح اف ُنقاؿ لهـ إف مف شاء العودة الى اسرائنؿ فسنحصؿ عمى تعونض. ومف شاء البقاء فسنسكف 
عمى جيسنته االسرائنمنة. ونستطنعوف االيتخاب لمكينست والسمطة هياؾ تحت سنادة فمسطنينة مع الحفاظ 
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الفمسطنينة واف نعمموا في اسرائنؿ اذا شاؤوا وُنسهموا في العالقة بالدولة الفمسطنينة، بحنث ال نشعروف بأيهـ 
 في غربة وبأف مشروعهـ االستنطايي كاف عبنثا'.

 ' لكف لماذا نوافقوف؟
كنثر أيه ال امكاينة لسالـ مف غنر حؿ ُنمّكف المستوطينف مف حؽ في ' 'أليهـ أخذوا نفهموف أكنثر فأ

االختنار. وتوجد مزانا انضا لمف سنبقى هياؾ أليه سندفع قدرا أقؿ مف ضرنبة الدخؿ ولف نخدـ في الجنش، 
 فايه توجد النـو في المياطؽ مدف حرندنة كاممة أخذت تكبر فقط'.

الى وقت انضا لفهـ أهمنتها كاممة. 'أتذكر أييي جئت إلنؾ حنيما احتاج فرنؽ مف مؤندي المبادرة البارزنف 
كيت رئنس حزب العمؿ وكايت االيتخابات قرنبة وقمت لؾ: قامر مقامرة مجيوية واجعؿ مبادرة جينؼ هي 
البريامج الحزبي ولـ تقبؿ يصنحتي'، ُنذكر العمند )احتناط( غنورا عيبار متسياع بذلؾ. ونجنبه متسياع: 'لـ 

آيذاؾ في الحقنقة أف هذا صحنح. وأتذكر انضا لقاءات مع نوسي بنمنف اقترح فنها اف يأخذ المبادرة  أعتقد
 لتكوف بريامجا حزبنا في االيتخابات'.

 ' بنمنف: 'جئت إلنؾ بعد ذلؾ مع أميوف لنبكنف شاحؾ ولـ ترفضها'.
نكوف ذلؾ شنئا ننثنر االهتماـ'. وكايوا ' متسياع: 'قاؿ أميوف لي: 'إسمع ما نقوؿ بنمنف. اذا تبينت المبادرة فس

نوشكوف اف ُنتموا كؿ التفصنالت. إف حزب العمؿ لـ نتبَف المبادرة الى النوـ برغـ ايه كاف الحدنث عف 
 مسودة اتفاؽ مفصؿ لجمنع الموضوعات والمجاالت'.

ايت تسنبي لفيي ' بنمنف: 'الحقنقة هي أيهـ في الحكومة التي كاف نرأسها شاروف لـ نشاؤوا مس ذلؾ. وك
 التي كايت آيذاؾ وزنرة استنعاب الهجرة هي الوحندة التي طمبت يسخة مف االتفاؽ وحصمت عمنها'.

 ' وكنؼ رد شاروف؟
' متسياع: 'عشنة سفره الى البحر المنت )لمقاء الممنثمنف الفمسطنيننف في الجايب االرديي كاتبة المقاؿ( خرج 

حيا ذلؾ صدى عظنما. وبعد االيفصاؿ بوقت قصنر ميح صحنفة شاروف الى وسائؿ االعالـ وهاجميا ومي
'ينونورؾ تانمز' لقاء صحفنا واعترؼ بأيه يفذ االيسحاب بسبب المبادرة. فقد خشي أف نفضي ذلؾ الى اتفاؽ 

 لـ نكف مستعدا له بعد في ذلؾ الوقت'.
 العسكري الذي صحا

رشقات تشهنر وال سنما مف النمنيننف. 'أتذكر اف 'لـ نكف آيئذ تفاؤؿ كبنر فقط. فقد تمقى معسكر المبادرة 
شاؤوؿ نهموـ مف المفداؿ سمايا 'خوية''، نتذكر عيبار. 'وأتذكر العيواف الصحفي في 'ندنعوت احرويوت' في 

في المائة مف  ٜٖالنوـ الذي عديا فنه مف جينؼ حنث وقعيا عمى االتفاؽ مع الفمسطنيننف، والذي قاؿ إف '
 بادرة''، نقوؿ بنمنف.الجمهور نؤندوف الم

كاف نجب عمى العمند )احتناط( عيبار أف نصحو مف حناته العسكرنة كي نصبح مؤندا متحمسا لممبادرة. 
'تـ التحوؿ عيدي حوؿ الرغبة في الخروج مف لبياف'، نقوؿ. 'أردت أف أفهـ فمسفة الصراع. وفي النوـ الذي 

وسي بنمنف الذي استمع إلي وأعطايي مسودة ُسرحت فنه مف الجنش أجرنت لقاءا صحفنا واتصؿ بي ن
 المبادرة. وقد كايت خنبة األمؿ عيد ياس منثمي آيذاؾ كبنرة'.

 ' كـ كايت كبنرة؟
' 'سأليا أيفسيا: هؿ يعنش عمى السنؼ الى األبد؟ ولهذا حنيما اقترحوا عمي أف أيضـ الى مبادرة جينؼ، 

كييي آميت وما زلت اؤمف مف أعماؽ قمبي فرحت. وأتذكر أف ايضمامي بصفة عسكري لـ نحظ بحب. ل
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بأيه نمكف التوصؿ الى تفاهمات مف غنر سناسة، بواسطة الياس. ومضنت أيا يفسي ألحاضر أماـ 
 مستوطينف. وأرديا اف يتحدث الى الشعب واف يقيعه'.

الكنثنر مف نسرائنال أوروف: 'حنيما ُأبنف المبادرة أذكر حقنقة غنر مفاجئة في يظري وهي ايه نوجد عيديا 
الضباط الكبار مف الجنش. فمف كاف هياؾ فقط وحارب وُجرح وفقد اصدقاء وأقرباء ندرؾ اف الطرنؽ الوحند 

 هو التسونة السممنة'.
 'نسرائنال عمى حؽ'، نقوؿ متسياع. 'إف العسكرننف ندركوف حدود استعماؿ القوة'.

ـ التي عمؿ فنها قائدا لميطقة الوسط، في نشعر متسياع، الذي نعرؼ جندا ما نحدث في المياطؽ ميذ االنا
فترة االيتفاضة االولى، بأف الشأف السناسي قد ايتبه شنئا ما مف جموده في االشهر االخنرة، وكاف فضؿ 
ذلؾ راجعا الى حزبه الجدند الحركة، بقدر كبنر. 'لـ نتجرأ أحد في فترة االيتخابات ما عدا ياس حزبي عمى 

 الطاولة'، نقوؿ.وضع الموضوع السناسي عمى 
بمتنايسكي: 'حنيما تحدث بنبي عف دولتنف لمشعبنف مع كتؿ استنطاينة ومع يزع سالح ومع اعتراؼ باسرائنؿ 
وايهاء لمصراع تحدث في واقع االمر عف مبادرة جينؼ. ألف مواده كمها اذا استنثينيا تقسنـ القدس هي 

 مبادرتيا'.
ئنمي هو قضنة جبؿ الهنكؿ والقدس وتقسنمها. فكنؼ تغمبتـ إف أحد العوائؽ المنثقمة عمى الجمهور االسرا

 عمى ذلؾ؟
متسياع: 'تبينيا خطة كمنيتوف التي نتـ التفرنؽ فنها بنف جبؿ الهنكؿ وحائط المبكى الذي سنبقى في ند 
ف أكبر ايجاز هو اف أكنثر الجمهور المفكر في اسرائنؿ نعمـ بخطوط عامة كنؼ ستكوف التسونة  اسرائنؿ. وا 

 االمر. لكف أكنثرهـ نؤميوف انضا بأيه ال توجد قنادة قادرة عمى االفضاء الى ذلؾ'.آخر 
خرجت العمندة أوروف التي التقت في العقد االخنر جموعا واسعة ال تؤند المبادرة، وميهـ ياس مف شاس 

سونة في ومف مؤندي افنغدور لنبرماف، خرجت متشجعة مف المقاءات. 'أيا أعرض عمنهـ المبادرة وخطوط الت
تمؾ المقاءات، فنروف اف الغوؿ لنس فظنعا وايه توجد خطة لمحؿ. لكف جوابهـ القاطع هو ايه ما لـ توجد 

 تسونة، وال نهـ هؿ يعند اراضي أـ ال يعند، أو ييسحب أو ال ييسحب فمف نوجد هدوء'.
 'ال أصدق نتنياىو'

اسرائنؿ وقفة رجؿ واحد معترضا عمى تقسنـ  حنيما ُأبنف لمحضور اف نئنر لبند قاؿ ايه لو وقؼ الجمهور في
 القدس كما نعترض عمى حؽ العودة لتخمى الفمسطنينوف عف ذلؾ.

. 'اذا وافقيا عمى اعادة الجئنف فمف تظؿ دولة  'ال نفهـ لبند ما الذي نتحدث عيه'، نقوؿ بنمنف في جـز
طنينوف هذا انضا. وفي مقابؿ ذلؾ اسرائنؿ دولة نهودنة ولهذا نتفؽ الجمهور عامة عمى ذلؾ. ونتفهـ الفمس

ألؼ فمسطنيي لسيا مهتمنف بأف نكويوا بنف ظهراينيا. ونوجد هياؾ مخنما الجئنف  ٕٓ٘نوجد في القدس 
 ضخماف'.

جدعوف شنفر: 'نقوـ أمف اسرائنؿ عمى الردع ال عمى االرض وال عمى المياطؽ الواسعة. وقد ُأحرز الردع 
 حدث انضا اذا توصموا الى تسونة مع الفمسطنيننف'.في لبياف وفي غزة انضا وهذا ما سن

عيبار: 'حنيما ُأسأؿ هؿ أصدؽ الفمسطنيننف أقوؿ ال. لكييي ال أصدؽ بنبي انضا. إف كؿ اتفاؽ ُنبيى عمى 
 مصالح. ونجب اف يبيي عمى أيه نوجد لدنهـ ما نخسرويه'.
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أشد ميتقدنها لكيه بعد اف ايُتخب أدرؾ بمتنايسكي: 'المبادرة هي الحؿ. حنيما صدرت كاف اولمرت واحدا مف 
أيها الحؿ العممي وتبيى فصال بعد فصؿ ميها. ومف المؤسؼ اف ذلؾ لـ نتحقؽ، ولنس ذلؾ بسببه. 

 وبالمياسبة تبنف مف استطالعات لمرأي أجرنياها أف نثمنثي الجمهور نؤندوف المضامنف والمخطط المبدئي'.
 لـ تقـ أنة جماعة اخرى تعرض بدنال'. شنفر: 'مف الحقائؽ ايه ميذ كايت مبادرتيا

 لماذا ال نوجد اتفاؽ اذا كاف كؿ شيء حسف وصحنح جدا؟
شنفر: 'ال نوجد اتفاؽ ألف الحكومة ال ترند. كيت مستشارا الهود باراؾ سيتنف. وبعد فشمه وتبدنؿ السمطة 

ؾ ايه أسهؿ عمى دولة قّمت الرغبة في صيع اتفاؽ أليه زندت مف الطرؼ النثايي شروط انضا. وأقوؿ مع ذل
اسرائنؿ، التي نحكمها الجايب النمنيي، اف تفضي الى سالـ اذا شاؤوا فقط. صوت في االيتخابات االخنرة 
لمفيي أليها الوحندة التي جعمت السالـ بريامجا حزبنا. نمكف التوصؿ الى تسونة وأقوؿ ذلؾ باعتباري حاربت 

 س وندرؾ الجمنع ايه لف نكوف سالـ مف غنر ذلؾ'.وُقدت ياسا. بذر اهود باراؾ بذور تقسنـ القد
 اوباما قال كممتو

إف خطبة رئنس الوالنات المتحدة براؾ اوباما في زنارته لمبالد تبث فنهـ التفاؤؿ مف جدند. فقد أصبحوا 
نؤميوف فجأة بعد عشر سينف بأيه نمكف التوصؿ الى سالـ. 'أعطى ذلؾ ياسا منثمي ذوي انماف قوي بامكاينة 

 عانش، شعورا بالتفاؤؿ'، نقوؿ عيبار. 'قاؿ زعنـ العالـ كممته بصورة واضحة.الت
وقد أعطى القنادة مفتاح اليموذج وايشاء ظروؼ التعانش، وأيه نمكف اف يعنش هيا ال عمى السنؼ. ونيبغي 

ر الى لقنادتيا، مع زعامة عالمنة كزعامة اوباما ومع تأننده غنر المتحفظ اف تستغؿ الفرصة وتتابع السن
األماـ. أيا متفائؿ ال أّكؿ. واف الشمس في كؿ شعاع. فاذا تآلفت القنادة المحمنة والعالمنة فاييي أكرر 

 وأذكرها بأيه نوجد يموذج جاهز وقع عمنه الفمسطنينوف انضا'.
هـ حوؿ متسياع: 'إف تفسنري لمزنارة هو اف اوباما جاء لُنمّنف الجمهور والقنادة االسرائنمننف، ولُنمّنف مف 

رئنس الوزراء إف لـ نكف هو يفسه. واآلف وقد أصبح ياؿ تأنند الجمهور، أرند وآمؿ اف تكوف المرحمة التالنة 
أكنثر فاعمنة. ُعدت وذّكرت تسنبي لفيي بمبادرة جينؼ وأبدت اهتماما وطمبت أف أكوف الى جايبها في 

 المشاورات'.
االلهاـ. ونبدو ايه صدنؽ حقنقي نرند سالما. والسؤاؿ هو تأنثر أ.ب نهوشع انضا بالزنارة. 'إف الرجؿ مميء ب

هؿ نستطنع اف نستعمؿ تأنثنرا حقنقنا في حكومة اسرائنؿ. عيده اآلف اربع سيوات في البنت االبنض ويأمؿ 
 اف نفعؿ بالفعؿ ما قاله بالكالـ انضا'.

 ماذا سنوجد هيا بعد عشر سيوات؟
اف الوضع ال عودة عيه. وأعتقد اف الواقع سنفرض صنغة  متسياع: 'نوجد ياس، حتى في النسار، نقولوف

 جينؼ حتى لو اضطرريا الى فعؿ ذلؾ مف طرؼ واحد'.
بنمنف: 'نستطنع زعنـ نمنف اف نتوصؿ الى تسونة دوف اف تمر عشر سيوات. أشتاؽ الى عرفات الذي عرؼ 

يه ال شؾ في أيه كاف زعنما كنؼ نتخذ قرارات. وقد أضعيا فرصة حنيما لـ نوقعوا معه عمى اتفاؽ برغـ أ
 اشكالنا. إف أبو مازف زعنـ يادر ونجب اف يستغؿ فترة زعامته لمتوصؿ الى تسونة أليه لف نوجد بعده منثمه'.

شنفر: 'لف توجد بعد عشر سيوات دولتاف لكييا سيكوف في مسار نخط الطرنؽ. قد تيشأ دولتاف هيا بعد 
 واقع هو الذي سنيشيء دولتنف هيا'.نثالنثنف سية وبعد مسار طونؿ. ونؤسفيي اف ال
 نا أ.ب نهوشع، هؿ سنكوف سالـ في حناتؾ؟
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'ال أستطنع أال اؤمف بأف نحدث ذلؾ. حنيما هبط السادات في البالد بكنت فرحا ألييي لـ أكف اؤمف بأف 
ست ذلؾ سنحدث، وحنيما وقع االتفاؽ مع االردف فرحت. وال سبب ندعو الى عدـ إتماـ المرحمة االخنرة. ل

 أتخمى عف التفاؤؿ ألف التفاؤؿ هو جوهر الحركة الصهنوينة التي أيا مف أيصارها'.
 36/3/1063أحرونوت،  يديعوت
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