
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

  
  

 
  

  
 

 
 
 
 
 
 

 ترفع حالة التأهب "إسرائيل"و... حمدية يفجر غضبًا وتظاهرات ومواجهات استشهاد األسير أبو

 باالنتقام لألسير أبو حمدية "إسرائيل"تهدد  الفمسطينيةالفصائل 
 ... حماس تتحمل مسؤولية أي تصعيد في غزة: ال عودة لما قبل "عمود السحاب""إسرائيل"

 القضية الفمسطينية : ال سالم واستقرار في المنطقة ما لم تحل  األردني رئيس الوزراء
 عمالء" ُيؤكد وجود إنجازات أمنية جادَّة لمداخمية بغزةصالح: مالحقة "الد. محسن 
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           1ص                                    1828العدد:                3/4/1023األربعاء  التاريخ:

  :أخبار الزيتونة
 5 صالح: مالحقة "العمالء" ُيؤكد وجود إنجازات أمنية جادَّة لمداخمية بغزةد. محسن   

  
  السمطة:

 7 وبطشها اإلسرائيميةعم  تعنت الحكومة  يدل أبو حمدية األسير : استشهادعباس  

 7 المحكمة الجنائية الدولية إل  دويك يدعو إلحالة ممف األسرمعزيز   

 7 مسؤولية وفاة األسير أبو حمدية "إسرائيل"الزعنون يحمل   

 8 من كيري هاتفياً  يتمق  اتصاالً .. و في المستشف يعود فياض  عباس  

 8 االلتزام بالتفاهمات السابقة "إسرائيل"عريقات: عم    

 8 الهباش: اتفاق المقدسات ال يحمل أي مضامين سياسية ويؤكد اتفاق فك االرتباط  

 8 يطالب بالتحقيق مع أطباء سجون االحتالل ير الصحة بغزةوز   

 9 هيئة الكتل والقوائم البرلمانية ترفض الموازنة وتطالب بإعادتها لمنقاشالضفة:   

 9 مقدسيين بإحراق جنود إسرائيميين ثالثةيستنكر اتهام  "التشريعي"  

 20 وزارة األسرم تقرر وقف دفع الغرامات المالية لممحاكم اإلسرائيمية  

 20 تستهجن "تمفيقات وأكاذيب" نشرتها "رويترز" في غزة "الداخمية"  

 20 سية الكندية: شبهات فساد حول منح مستشار سابق لعرفات الجنكندية صحيفة  

  
  المقاومة:

 22 باالنتقام لألسير أبو حمدية "إسرائيل"تهدد  الفمسطينيةالفصائل   

 21 "كتائب القسام" تنع  األسير أبو حمدية وتؤكد أنا أحد كوادرها  

 21 "إسرائيل"ح فرصة لمجهود الدولية لكسر جمود المفاوضات مع فتح توافق عم  من  

 23 حماس تنع  المفكر إبراهيم زيد الكيالني  

 23 اً أسرم حماس: دم األسير أبو حمدية لن يذهب هدر   

جماعحول فياض  فتححركة انقسام في تقرير:     23  نا الرقم الصعب في المعادلة الفمسطينيةأعم   وا 

  
  الكيان اإلسرائيمي:

 25 ونرد بحزم إن مست مصالحنا ةوزير الدفاع اإلسرائيمي: ال نتدخل في سوري  

 25 تسع  لتأجيج األوضاع الفمسطينية سمطة: اليتنصل من وفاة األسير أبو حمدية نتنياهو  

 26 لرفضا الخدمة العسكرية إسرائيمياً تسجن  "إسرائيل"  

 26 يحم مون االحتالل مسؤولية استشهاد األسير أبو حمدية 48فمسطينيو الس   

 26 ... حماس تتحمل مسؤولية أي تصعيد في غزةعودة لما قبل "عمود السحاب" : ال"إسرائيل"  

  
  األرض، الشعب:

 27 ترفع حالة التأهب "إسرائيل"و... حمدية يفجر غضبًا وتظاهرات ومواجهات استشهاد األسير أبو  

 10 اإلسرائيمية تقصف أهدافًا في أول هجوم منذ اتفاق لمتهدئة الطائراتغزة: قطاع   



 
 
 

 

 

           3ص                                    1828العدد:                3/4/1023األربعاء  التاريخ:

 10 .. والمحامي بولس ينقل عنا تعازيا بس"أبو حمدية"األسير العيساوي يواجا خطر الموت  

 10 جريمة قتل أبو حمدية مدير مؤسسة الحق الفمسطينية: السمطة الفمسطينية شريكة في  

 12 مدير مركز الميزان يطالب السمطة بنقل قضية األسرم لممحكمة الدولية  

 12 1023 سنة أطفال فمسطينيين منذ بداية 107تقرير رسمي: االحتالل اعتقل   

 12 أسير فمسطيني يضربون عن الطعام 600  

 11 أسيرًا فمسطينيًا عم  السجون اإلسرائيمية 86إدارة سجن "إيشل" توزع   

 11 االحتالل يعزل األسرم المضربين في سجن ايال  

 11 أسرم مقدسيين في محكمة إسرائيمية بالقدس ثالثةالت االعتداء عم  عائ  

 11 سمطات االحتالل تقرر إلغاء زيارات األسرم في عدة معتقالت  

 13 مقاطعتهما لمحاكم االحتالل بشكل كامل اليوم األربعاء يعمناننادي األسير ووزارة األسرم   

ًً العربية لجنة المتابعة   ًً  : يجب تمقين سمطات االحتالل درسًا  13 من خالل عمل وحدوي منظم مؤلمًا

 13 ألف دوالر كمخالفات 22االحتالل يجبر مقدسيًا عم  هدم منزلا رغم دفع   

 13 تصام نسوي في غزة يطالب بإنهاء االنقساماع  

 14 "المجان الشعبية" تستنكر تقميص خدمات األونروا في غزة  

 14 حت  القمامة في غزة محاصرة  

 14 أسبوعاً لفرنسا تستمر زيارة  يبدؤن 48 فمسطينييخمسة أئمة من   

 15 الفمسطينيون متشائمون بشأن عممية السالم في الشرق األوسطاستطالع:   

 15 شاهد تمتقي وفدًا شبابيَا ماليزيًا داعمًا لمقضية الفمسطينيةمؤسسة   

  

  : اقتصاد

 16 1023 سنة مميون دوالر خسائر بسبب إغالق معبر كرم أبو سالم منذ بداية سبعونغزة:   

 16 اإلنتاجتكشف نجاح زراعة قمح عالي الجودة وغزير  "الزراعة"غزة:   

  

  األردن: 

 16 القضية الفمسطينية واستقرار في المنطقة ما لم تحل   : ال سالماألردني رئيس الوزراء  

 16 : استشهاد أبو حمدية جريمة صهيونية متجددةفي األردن إلخوان المسمميناجماعة   

 16 استشهاد أبو حمدية كان عممية اغتيال واضحة في األردن: نقابة المهندسين  

 17 المسؤولية عن قتل األسير أبو حمدية"إسرائيل" نقابيون يعتصمون ويحممون األردن:   

 17 عم  استشهاد أبو حمدية نشطاء يطالبون بإغالق السفارة اإلسرائيمية رداً األردن:   

  

  عربي، إسالمي:

 17 األسير أبو حمدية العربي يطالب بتحقيق دولي في استشهاد نبيل  

 18 جانب األسرم الفمسطينيينإل  التعاون اإلسالمي تؤكد وقوفها  منظمة  

 18 مصر توافق عم  دخول قافمة مساعدات بريطانية لغزة  

 18 غزةقطاع إل   فمسطينياً  متسمالً  16مصر ترحل   
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 18 لالنتهاكات اإلسرائيمية العالمي لمبرلمانيين اإلسالميين يطالب بتحرك دولي لوضع حد  المنتدم   

 19 مرمرة""أهالي ضحايا  لبحث تعويضات بريلنيسان/ أ 22وفد إسرائيمي إل  أنقرة في  :"األناضول"  

اح    19 يهدد بخسارة الرأي العام العربي الفمسطيني خنفر: االنقسام وض 

 19 اإلمارات تسير قافمة مساعدات طبية إل  غزة  

 19 هضبة الجوالن سقط في ةمق من سوريصاروخ أط ":جيروزاليم بوست"  

 30 في سورية : ال تنضموا لمقتال"إسرائيل"" لمدروز في ة"دروز سوري  

  

  دولي:

 30 الفمسطينية اإلسرائيميةت روسيا تدعو إل  تسوية قضية القدس عبر المفاوضا  

  
  مختارات:

 30 إقرار أول معاهدة لتنظيم تجارة السالح :الجمعية العامة لألمم المتحدة  

  
  حوارات ومقاالت:

 32 بو الييجاءأنواؼ  ...االنتفاضة في خبر كان؟  

 31  توماس فريدماف. ..إسرائيل: الُجزر ال تنجو من العاصفة  

 33         عبد الباري عطواف... ردن؟عباس في األ  "يطبخ"ماذا   

 35 مأموف كيواف... القنبمة الديموغرافية في الكيان  

 36 فيمي ىويدي... اغتصاب البحر بعد البر  

 38 د. يوسؼ رزقة... استعالء ينسف القمة  

  
 39 :كاريكاتير

*** 
 
 لحماس يجدد الثقة بمكتبا السياسي وعم  رأسا خالد مشعل الشورممجمس  

نيت في بياف صحفي: بفضؿ اهلل تعالى، وبعد أف أ 1/4/1023المكتب اإلعالمي لحركة حماس،  نشر
الحركة كؿَّ مراحؿ االنتخابات التحضيرية لمؤسساتيا في الداخؿ والخارج عمى أسس شورية وديمقراطية 
راسخة، عقد مجمس الشورى لحركة حماس دورتو العادية في القاىرة النتخاب رئيس وأعضاء المكتب 

ـ؛ حيث أطمؽ 1023نيساف )إبريؿ(  2ىػ الموافؽ 2434جمادى األولى  10السياسي، يوـ أمس اإلثنيف 
 المجمس عمى دورتو ىذه اسـ: )دورة الشييد القائد أحمد الجعبري( رحمو اهلل.

وقد كانت أجواء اجتماعات المجمس إيجابية وأخوية، وسادت روح التوافؽ بيف اإلخوة أعضاء المجمس بكؿ 
طية األصيمة، جدَّد مكّوناتو في الضفة الغربية وقطاع غزة والخارج.. وفي ظؿ أجواء مف الشورى والديمقرا

 مجمس الشورى الثقة بمكتبو السياسي وعمى رأسو األخ خالد مشعؿ.
وبيذه المناسبة، نتقدَّـ مف الشقيقة مصر قيادة وشعبًا بعميؽ الشكر والتقدير عمى وقوفيـ الدائـ مع شعبنا 

 وقضيتنا، وعمى تسييؿ عقد اجتماعنا عمى أرض مصر الطاىرة وبيف أىميا الطّيبيف.
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مصادر موثوقة ، أف جيياف الحسينينقاًل عف مراسمتيا  القاىرة من  3/4/1023الحياة، لندن،  فتوأضا
في الجولة الثانية، بفارؽ « حماس»أف خالد مشعؿ فاز برئاسة المكتب السياسي لحركة « الحياة»كشفت لػ 

 سبعة أصوات عف رئيس الحركة في غزة رئيس الحكومة المقالة إسماعيؿ ىنية.
لمصادر أنو باإلضافة إلى ىنية نافس مشعؿ عمى رئاسة الحركة نائب رئيس المكتب السياسي وذكرت ا

موسى أبو مرزوؽ الذي خرج مف دائرة المنافسة مف الجولة األولى لكنو احتفظ بموقعو القيادي في الحركة 
ة إلى موقعو عضوًا في المكتب السياسي. وأوضحت أف ىنية أصبح نائبًا لرئيس المكتب السياسي باإلضاف

 رئيسًا لمحركة في غزة.
وكشفت المصادر أنو في الجمسة األولى لالجتماعات تـ انتخاب مشعؿ رئيسًا لمجمس شورى الحركة، لكنو 

 رفض ىذا الموقع واعتبره إبعادًا لو عف القرار السياسي وتيميشًا لو.
انسحاب أبو مرزوؽ وىنية بالتزكية عقب « حماس»ونفت المصادر ما تردد أف مشعؿ فاز برئاسة حركة 

ىذا األمر طرح لكف ىنية أصر عمى ضرورة أف تجرى األمور عبر الترشح »لصالحو، وأوضحت أف 
 «.واالنتخاب

محمود الزىار مف « حماس»وأضافت المصادر أف االجتماعات أسفرت عف خروج القيادي البارز في 
حاب ألنو رفض ما يجري مف توزيع الممفات الزىار آثر االنس»موقعو في المكتب السياسي، الفتة إلى أف 

 «.والميمات، إذ يبدو أنو لـ يرض بالممؼ الجديد الذي تـ تكميفو بو
أيضًا أف عزت الرشؽ القيادي في الحركة الذي يدير ممؼ اإلعالـ خسر موقعو في « الحياة»وعممت 

شتيى موقعيما في المكتب المكتب السياسي، بينما شغؿ كؿ مف األسيريف المحرريف يحيى سنوار وروحي م
 السياسي لمحركة.

 فيو شارؾ حماس شورى مجمس اجتماع أف نت الجزيرة عممت :1/4/1023 ،الجزيرة نت، الدوحةوجاء في 
نما نفسو تمقاء مف لمترشح أحد تقدـ تشيد لـ السياسي المكتب رئيس انتخابات وأف عضوا، 70 مف أكثر  جرى وا 
 وحسب رسميا. مرشحا فيصبح آخر بتزكية المرشح ىذا يحظى أف عمى زمالئو ألحد عضو ترشيح عبر األمر

 أبو وموسى ىنية إسماعيؿ إلى إضافة مشعؿ ىـ مرشحيف ثالثة إلى األمر انتيى فقد حماس مف قريبة مصادر
 أف بعد لمرئيس نائبا ىنية سيصبح حيف في بالتزكية، مشعؿ اختيار ليتـ األخيريف بتنازؿ األمر وانتيى مرزوؽ،

 السياسي. المكتب انتخابات في األصوات مف عدد أكبر عمى ؿحص
 
 صالح: مالحقة "العمالء" ُيؤكد وجود إنجازات أمنية جادَّة لمداخمية بغزةد. محسن  

اعتبر خبير في الشئوف االستراتيجية قدرة األجيزة األمنية بوزارة الداخمية في الحكومة : حاوره رائد أبو جراد
 العمالء يدؿ عمى وجود إنجازات جادة وحقيقية ليا عمى أرض الواقع في القطاع. الفمسطينية عمى مالحقة

في لبناف أف دور وأداء األجيزة األمنية  واالستشارات مدراساتلوقاؿ د. محسف صالح مدير مركز الزيتونة 
رادة وعزة وطموح الشعب الفمس  طيني.والشرطية في حماية الجبية الداخمية في القطاع ُيعبر عف ضمير وا 

وتحدث الباحث والمفكر العربي في حوار خاص لػ"موقع الداخمية" األحد عمى ىامش مشاركتو في جولة 
ميدانية أطمعت وزارة الداخمية خالليا وفدًا ضـ مفكريف عرب عمى إنجازاتيا األمنية في قطاع غزة خالؿ 

 السنوات الماضية ودورىا في حفظ الجبية الداخمية وحماية ظير المقاومة.
 

 ظروف استثنائية
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وتوقع صالح أف ُتحقؽ الحممة الوطنية لمواجية التخابر مع االحتالؿ التي أطمقتيا الوزارة منتصؼ مارس 
 المنصـر األىداؼ والغايات المرسومة ليا وستؤتي أكميا.

ية وأضاؼ "ىذه الحممة ستفتح المجاؿ عمى األقؿ أماـ أولئؾ العمالء الذيف تـ إسقاطيـ في ظروؼ استثنائ
أو الذيف ُوضعوا في ظروؼ محرجة وىددىـ االحتالؿ بالشرؼ أو تعرضوا لالستغالؿ واالبتزاز وستكوف 

 الفرصة متاحة أماميـ لمعودة ألحضاف شعبيـ والتوبة".
وأشاد صالح بنجاح الحمالت المتكررة لمواجية ومكافحة التخابر مع االحتالؿ، مشيرًا إلى أف الحممة 

ستفتح المجاؿ أماـ المتخابريف لتجاوز حاالت الضعؼ التي  ،عمى مدار شيريفالتي تتواصؿ  ،الحالية
وتابع "نأمؿ مف ىؤالء المتخابريف أف  مثموىا نتيجة ضغوط واستغالؿ وابتزاز مخابرات االحتالؿ ليـ.

جراءاتيا والذي ال يتعمـ بصدر مفتوح ربما يتـ التعامؿ مع و بما يتجاوزوا تمؾ الفترة مف خالؿ ىذه الحممة وا 
 يجب مف قانوف لحماية ورعاية أبناء شعبنا".

وأثنى صالح عمى إنجازات وزارة الداخمية عمى صعيد اإلعمار وتأميف الجبية الداخمية وضبط حالة األمف 
وأردؼ قائاًل "ما شاىدناه مف إنجازات لوزارة الداخمية بكافة أجيزتيا األمنية  واالستقرار في قطاع غزة.

داراتي ا المختمفة خالؿ الجولة الميدانية أمر يرفع الرأس ويعبر عف غزة التي تمثؿ حالة العزة والشرطية وا 
 والكرامة لألمة العربية واإلسالمية".

 
 إبداع وانتصار

ورأى رئيس مركز الزيتونة لمدراسات واألبحاث أف غزة باتت ُتمثؿ القدرة الرائعة عمى التحدي ومواجية 
ي يحاوؿ أف يحاصر ويخنؽ القطاع فيزداد إبداعًا وانتصارًا واعتزازًا ُيظير الصعاب والسير بعكس التيار الذ

ولفت إلى أف النموذج األمني والشرطي الذي شاىده وفد المفكريف العرب خالؿ الجولة  عزة وكرامة األمة.
الكرامة ولمضبط التفقدية التي أطمعتيـ عبرىا وزارة الداخمية عمى إنجازاتيا األمنية ىو نموذج لمرجولة والعزة و 

وزاد في حديثو "ىذا النموذج األمني يقدـ صورة رائعة ومنضبطة لإلنساف الفمسطيني الذي ينغرس  ولمربط.
في أرضو ويتمسؾ بحقوقو ويتشبث بثوابتو لُيعبر عف آماؿ األمة العربية واإلسالمية في التحرير والعزة 

 واالستقالؿ" .
ي قطاع غزة بمثابة استمرار لمقاومة األمة العربية واإلسالمية وعدَّ صالح النموذج األمني الفمسطيني ف

والشعب الفمسطيني لالحتالؿ الصييوني طيمة ثمانيف عامًا بما شمميا مف سالسؿ الشيداء والتضحيات 
 الجساـ وسيُمثؿ حالة تجديد لألمة.

لنموذج ُيعبر عف حالة وأعرب عف أممو في استمرار ىذا النموذج األمني ومواصمة تطوره، مستطردًا "ىذا ا
 الرجولة في الشباب الفمسطيني الذي فعاًل سيقدـ أولى بوادر النصر والتحرير".

وختـ صالح حديثو بالقوؿ: "ال يختمؼ اثناف عمى أف حالة األمف واالستقرار الموجودة في القطاع والقدرة 
ظيار صموده والقدرة عمى مالحقة ال عمالء والفاسديف ومكافحة عمى الضبط والربط والدفاع عف غزة وا 

الجريمة والحد مف انتشارىا يدؿ عمى نجاح النموذج األمني ويؤكد وجود إنجازات أمنية جادة عمى أرض 
 الواقع".

 1/4/1023، الفمسطينية واألمن الوطني في السمطة الوطنية وزارة الداخميةموقع 

 
 وبطشها ائيميةاإلسر يدل عم  تعنت الحكومة  أبو حمدية األسير استشهاد: عباس 
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الرئيس محمود عباس قاؿ لمصحفييف في مستيؿ اجتماع أف  3/4/1023الحياة الجديدة، رام اهلل، نشرت 
حمدية يدؿ عمى تعنت  أبوميسرة  األسير"استشياد  إفالمجنة المركزية لحركة فتح في مقر الرئاسة براـ اهلل 

نطمؽ سراحو مف اجؿ عالجو لكف  أفقد حاولنا سرى الحرية. لأوبطشيا وغطرستيا ضد  اإلسرائيميةالحكومة 
وأوضح "رفعنا احتجاجا لمحكومة  وفاتو". إلى أدىتسمح لو بالخروج ما  أفرفضت  اإلسرائيميةالحكومة 
 ."اإلسرائيميةولممؤسسات الدولية ضد ىذا العمؿ الظالـ مف الحكومة  اإلسرائيمية

حمدية وعدـ  أبو األسيرعالج  إىماؿسمطات االحتالؿ "تعمد  إفوقالت منظمة التحرير الفمسطينية في بياف 
والترصد، وخرقا صريحا لمقانوف الدولي والبند  اإلصرارمع سابؽ  اإلنسانيةتقديـ العالج لو يعد جريمة ضد 

 مف اتفاقية جنيؼ عمى نحو خاص". 92
ؿ ىناؾ عشرات المضربيف عف الطعاـ، وما زا باألسرىالمنظمة "ما زلنا أماـ خطر شديد يحدؽ  وأضافت

العالج، ويتحتـ عمى العالـ التحرؾ العاجؿ عمى ضوء  إلىمزمنة وبحاجة  أمراضالحاالت التي تعاني مف 
 تدىور حالتيـ الصحية".

الناطؽ الرسمي نقال عف مراسميا، مف راـ اهلل، وليد عوض، أف  4/3/1023القدس العربي، لندن،  وذكرت
ا ما حذرنا منو منذ وقت طويؿ، حيث أف استمرار اعتقاؿ األسرى ىذ‘باسـ الرئاسة، نبيؿ أبو ردينة قاؿ 

، محذرا مف استمرار مسمسؿ القتؿ البطيء لألسرى، وداعيا إلى ’واإلىماؿ الطبي يؤدياف لتداعيات خطيرة
 إطالؽ سراح جميع األسرى مف سجوف االحتالؿ.

الطبّي  اإلىماؿشدة استمرار سياسة ومف جيتو نعى رئيس الوزراء الدكتور سالـ فياض أبو حمدية، ومدينا ب
الُمتعمد التي تمارسيا إدارة سجوف االحتالؿ بحؽ األسرى، والمماطمة في تقديـ العالج الالـز ليـ 
والتشخيص المتأخر في اكتشاؼ مرض السرطاف الذي استفحؿ في جسد الشييد أبو حمدية والعديد مف 

 سببًا رئيسيًا في استشياده. األسرى اآلخريف، ُمعتبرًا أف ىذه الممارسات كانت
 

 المحكمة الجنائية الدولية إل  يدعو إلحالة ممف األسرم دويكعزيز  
دعا رئيس المجمس التشريعي الفمسطيني عزيز دويؾ السمطة الفمسطينية إلى المطالبة بإحالة ممؼ األسرى 

ير ميسرة أبو حمدية التي أثارت في سجوف االحتالؿ اإلسرائيمي إلى المحكمة الجنائية الدولية، بعد وفاة األس
 احتجاجات واسعة في األراضي الفمسطينية المحتمة.

وقاؿ دويؾ لمجزيرة إف عمى السمطة الفمسطينية أف تطمب مف األمـ المتحدة االنضماـ إلى اتفاقية روما 
إلى أف  روأشا المؤسسة لممحكمة الجنائية الدولية، وىو ما يسمح بإحالة قضية األسرى إلى ىذه المحكمة.

ميسرة أبو حمدية ىو ثالث أسير فمسطيني ُيتوفى في سجوف االحتالؿ خالؿ أسابيع، مؤكدا أف ما يصؿ إلى 
 أسير توفوا في السجوف اإلسرائيمية خالؿ مدة االحتالؿ. 100

 3/4/1023الجزيرة.نت، الدوحة، 
 

 مسؤولية وفاة األسير أبو حمدية "إسرائيل"الزعنون يحمل  
المجمس الوطني الفمسطيني سميـ الزعنوف أمس سمطات االحتالؿ اإلسرائيمي مسؤولية  حمؿ رئيس :عماف

استشياد األسير ميسرة أبو حمدية نتيجة اإلىماؿ الطبي الذي مارستو سمطات السجوف اإلسرائيمية ضده 
ما أمس مف مقر المجمس في عماف مف تداعيات  أصدرهوحذر في بياف  ورفضيا تقديـ الرعاية الصحية لو.
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تمارسو إسرائيؿ بحؽ األسرى المرضى في سجونيا في مخالفة فاضحة لممواثيؽ واألعراؼ الدولية التي 
 تفرض عمييا تقديـ مثؿ ىذه الرعاية الالزمة.

 3/4/1023الغد، عمان، 
 

 من كيري هاتفياً  يتمق  اتصاالً .. و يعود فياض في المستشف  عباس 
وزراء سالـ فياض، الذي يعاني مف وعكة صحية ألّمت بو أمس عاد الرئيس محمود عباس رئيس ال :راـ اهلل
 مجمع فمسطيف الطبي بمدينة راـ اهلل. إلى إثرىانقؿ عمى  األوؿ
ليعود لمزاولة عممو كالمعتاد مؤكدًا أف وضعو  األربعاءوزير الصحة أف فياض سيغادر المستشفى  وأعمف

 القمؽ". إلىالصحي "مستقر" و"ال يدعو 
جوف كيري، وذلؾ  األميركية، اتصاال ىاتفيا مف وزير الخارجية أمسلرئيس عباس مساء تمقى اإلى ذلؾ 

زيارتو إلى  أثناءاألميركية، متابعة لما تـ التفاىـ عميو مع الرئيس أوباما  -استمرارا لالتصاالت الفمسطينية 
 آذار الماضي. 12راـ اهلل في 

 3/4/1023الحياة الجديدة، رام اهلل، 
 
 االلتزام بالتفاهمات السابقة "إسرائيل" عريقات: عم  

ال "قاؿ رئيس دائرة شؤوف المفاوضات في منظمة التحرير الفمسطينية صائب عريقات،  :وكاالت –أريحا 
خطوات حسف النية، وبناء الثقة، وادعاءات إسرائيمية إليياـ الرأي العاـ العالمي أف  إلىحاجة لشعبنا 

 ."مييا االلتزاـ بالتفاىمات واالتفاقيات السابقة وبخريطة الطريؽإسرائيؿ تقدـ خطوات ايجابية بؿ ع
 3/4/1023الغد، عمان، 

 
 الهباش: اتفاق المقدسات ال يحمل أي مضامين سياسية ويؤكد اتفاق فك االرتباط 

اتفقا حماية المقدسات بالقدس بيف قاؿ وزير األوقاؼ الفمسطيني، محمود اليباش، إف : كفاح زبوف - راـ اهلل
كاف دينيا صرفا وال يحمؿ أي إبعاد سياسية مطمقا، داعيا إلى عدـ تحميؿ لسمطة الفمسطينية واألردف ا

االتفاؽ أكد شيئا كاف قائما منذ "، إف "الشرؽ األوسط"وأضاؼ، في تصريحات لػ األمور أكثر ما تحتمؿ.
األوقاؼ اإلسالمية منذ احتمت إسرائيؿ القدس، احتفظ األردف بمسؤوليتو عف  2967سنوات. منذ عاـ 

(، ظؿ )ىذا األمر( 2988والمقدسات، وعندما )قرر الممؾ الراحؿ الحسيف بف طالؿ( فؾ االرتباط )في عاـ 
قائما، وبموافقة منظمة التحرير الفمسطينية باعتبارىا ممثؿ الشعب الفمسطيني، واالتفاؽ اليوـ يؤكد ذات 

 ."ا جديداالمضاميف وذات اإلبعاد. لـ تغير شيئا ولـ تضؼ شيئ
 3/4/1023الشرق األوسط، لندن، 

 
 يطالب بالتحقيق مع أطباء سجون االحتالل وزير الصحة بغزة 

طالب وزير الصحة الدكتور مفيد المخمالتي، مختمؼ الجيات الحقوقية والدولية : سيد إسماعيؿ - غزة
فة القادة اإلسرائيمييف بالتحقيؽ مع األطباء العامميف في سجوف االحتالؿ ومحاكمتيـ، باإلضافة إلى كا

المسؤوليف عنيـ، وذلؾ بسبب الجرائـ التي اقترفوىا بحؽ األسرى، والتي كاف آخرىا استشياد األسير ميسرة 
 أبو حمدية.
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وحمؿ وزير الصحة خالؿ مؤتمر صحفي عقده بمجمع الشفاء الطبي، قادة االحتالؿ اإلسرائيمي المسؤولية 
ية، الذي "لـ يتعاط بمسؤولية مع كافة المناشدات والتحذيرات مف قبؿ الكاممة عف استشياد األسير أبو حمد

جميع المؤسسات الحقوقية واإلنسانية المحمية واإلقميمية والدولية"، التي طالبتو بإطالؽ سراحو مف أجؿ تمقي 
 العالج خارج السجوف.

ية وىبوط حاد في الوزف، وأضاؼ المخمالتي: "لقد عانى األسير أبو حمدية مف انتفاخ في الغدد الميمفاو 
وعدـ القدرة عمى النطؽ وأوجاع شديدة في كافة أنحاء الجسـ حرمتو مف النوـ لياًل ونيارًا، إال أف مصمحة 
السجوف اإلسرائيمية لـ تراع حالتو، وأبقتو مقيد اليديف والقدميف حتى وىو في حالة التنفس االصطناعي 

 ى أف استشيد".بمستشفى سوروكا، مانعة أىمو مف زيارتو، إل
كما حذر المخمالتي مف إمكانية وفاة العديد مف األسرى ذوي الحاالت الحرجة في سجوف االحتالؿ، مطالبًا 
ىيئات المجتمع الدولي وكافة المنظمات اإلنسانية بالتدخؿ العاجؿ إلطالؽ كافة األسرى الذيف يعانوف مف 

أسيرًا يعانوف مف األمراض المزمنة والشمؿ  280أسيرًا، باإلضافة إلى  15مرض السرطاف والبالغ عددىـ 
 النصفي أو الكامؿ، باإلضافة إلى النساء واألطفاؿ والمعتقميف اإلدارييف.

 1/4/1023فمسطين أون الين، 
 
 هيئة الكتل والقوائم البرلمانية ترفض الموازنة وتطالب بإعادتها لمنقاشالضفة:  

لقوائـ البرلمانية في المجمس التشريعي، أمس، عف رفضيا أعمنت ىيئة الكتؿ وا :نائؿ موسى -راـ اهلل 
والتي قدمتيا الحكومة وأقرىا الرئيس محمود  1023"األولي" لمموازنة العامة لمسمطة الوطنية لمسنة المالية 
 عباس، نياية الشير الماضي، مطالبة بإعادتيا لمنقاش.

ر التشريعي وتحدث فيو، رئيس كتمة فتح وأفصحت الييئة عف رفضيا في المؤتمر الصحفي، الذي نظـ بمق
البرلمانية عزاـ األحمد، ورئيسا قائمتي البديؿ بساـ الصالحي، وفمسطيف المستقمة د. مصطفى البرغوثي 

 أفبحضور أميف عاـ المجمس وعدد مف رؤساء مجموعات العمؿ البرلمانية ونواب. ورأى المتحدثوف 
يئة والسمطة التنفيذية بشأف إقرار القوانيف في حالة الضرورة الحكومة خالفت صيغة العمؿ المقررة بيف الي

الممحة، وقانوف الموازنة العامة في ظؿ تعطؿ التشريعي الناجـ عف االنقساـ واستمراره، وىي صيغة تعمؿ 
أرست لحفظ دور السمطة التشريعية وصوف المصمحة الوطنية  إنياعبر لجنة مشتركة مع الرئاسة قالوا 

 العميا.
 3/4/1023ة الجديدة، رام اهلل، الحيا

 
 مقدسيين بإحراق جنود إسرائيميين ثالثةيستنكر اتهام  "التشريعي" 

استنكرت لجنة القدس والمسجد األقصى في المجمس التشريعي الفمسطيني والوزارات بشدة االتياـ اإلسرائيمي 
، كما استنكرت اعتداء لثالثة شباف مقدسييف بإحراؽ جنود إسرائيمييف داخؿ باحات المسجد األقصى

جماعات ييودية متطرفة عمى عائالت مقدسية، واقتحاـ منازليـ بقوة وعنؼ، والتعرض ليـ باأللفاظ النابية 
 والشتائـ.

، الئحة اتياـ باطمة ضد ثالثة  وقدمت ما تسمى النيابة العامة اإلسرائيمية في مدينة القدس المحتمة، اليـو
، ومحمد فرحاف، وعدي أبو سعد، مف مخيـ شعفاط، متيمة إياىـ بإلقاء شباف مقدسييف، وىـ: مأموف فرحاف

خالؿ مواجيات اندلعت في باحات  8/3/1023زجاجات حارقة داخؿ األقصى وحرؽ جنود، وذلؾ بتاريخ 
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وساحات المسجد األقصى المبارؾ مع الجنود اإلسرائيمييف الذيف حاولوا اقتحاـ المسجد، واالعتداء عمى 
 ائر.المصميف والحر 

 3/4/1023فمسطين أون الين، 
 
 وزارة األسرم تقرر وقف دفع الغرامات المالية لممحاكم اإلسرائيمية 

صّرح وزير شؤوف األسرى والمحرريف عيسى قراقع، أف الوزارة والمؤسسات المعنية  :نائؿ موسى -راـ اهلل 
وأشار  العسكرية اإلسرائيمية. وبالتشاور مع األسرى بالسجوف، قررت وقؼ دفع الغرامات المالية لممحاكـ

قراقع إلى أف األمواؿ التي تدفع لممحاكـ يتـ مف خالليا تمويؿ أجيزة االحتالؿ اإلدارية واألمنية وغير 
 مستردة لخزينة السمطة، وتعتبر عبئا اقتصاديا وكبيرا عمى األىالي والسمطة الوطنية.

اإلسرائيمية أصبحت منيجا وجزءا مف وأوضح أف عقوبات فرض الغرامات عمى األسرى في المحاكـ 
% مف 90السياسة القضائية اإلسرائيمية، وىذه األمواؿ تعتبر جباية غير مشروعة مف الشعب الفمسطيني، و

 األسرى الذيف يحاكموف يتـ فرض غرامات عمييـ.
بيف الوزارة  وقاؿ قراقع: إف وزارة األسرى ستشكؿ فريقا قانونيا إلعادة دراسة اتفاقية الكنتيف التي وقعت

، حيث إف ىذه االتفاقية فييا إجحاؼ شديد بحؽ األسرى، إضافة إلى 1008ومصمحة السجوف عاـ 
استخداـ االتفاقية لجني أرباح ىائمة لصالح الخزينة اإلسرائيمية مف خالؿ رفع األسعار وخصـ مبالغ مف 

 الكنتيف كعقوبات عمى األسرى.
 3/4/1023الحياة الجديدة، رام اهلل، 

 
 تستهجن "تمفيقات وأكاذيب" نشرتها "رويترز" في غزة الداخمية"" 

استيجنت وزارة الداخمية واألمف الوطني، ما نشرتو وكالة رويترز لألنباء مف "تمفيقات وأكاذيب" ال تمت 
وقالت الوزارة  لمواقع بصمة ضمف تقريرىا حوؿ قانوف التعميـ الجديد الذي أعمنت عنو وزارة التربية والتعميـ.

: "إف التقرير الذي نشرتو الوكالة يتضمف بأف الشرطة تقوـ بمساءلة أي رجؿ وامرأة  في بياف صحفي، اليـو
 يسيراف معًا في شوارع غزة"، نافيًة ذلؾ جممة وتفصيال.

وأكدت أف ىذا الكالـ محض كذب وافتراء ويسيء لصورة المجتمع الفمسطيني ومستوى الحرية غير المسبوؽ 
مواطف الفمسطيني، وأضافت: "إف الوكالة جانبت الموضوعية والمصداقية في تقريرىا الذي يتمتع بو ال
وطالبت وزارة الداخمية الوكالة بتحري الدقة والموضوعية في عمميا واالعتماد عمى  وأساءت لمينيتيا".

 مصادر رسمية موثوقة في نقؿ األخبار.
 1/4/1023فمسطين أون الين، 

 
 ول منح مستشار سابق لعرفات الجنسية الكندية: شبهات فساد حكندية صحيفة 

كشؼ تقرير نشر في كندا، أف أمواال تعود لمحمد رشيد، المستشار السابؽ لمرئيس الفمسطيني الراحؿ : أوتاوا
ياسر عرفات، سببت إحراجا لمسمطات ىناؾ، بسبب تقارير وممفات تشير إلى أنيا تكونت نتيجة مجموعة 

 مف مؤسسات السمطة الفمسطينية.مف قضايا الفساد واالختالس 
(، إف تمؾ اإلحراجات وصمت أوجيا، 2/4الكندية في عددىا أمس االثنيف ) "جموبؿ آند ميؿ"وقالت صحيفة 

حينما قررت السمطات الكندية منح رشيد الجنسية، بالرغـ مف إدانة محكمة فمسطينية لو بتيمة االختالس. 
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ياسر عرفات، ورئيس شركة االستثمار العامة التابعة  وأضافت الصحيفة أف رشيد "كاف كبير مساعدي
لمسمطة الفمسطينية، التي تممؾ أسيما في شركات تعمؿ بمختمؼ األنشطة بدءا مف اإلسمنت، وانتياء 

 باليواتؼ النقالة".
ومضت الصحيفة تقوؿ في تقريرىا إف "رشيد )معروؼ باسـ خالد سالـ( حصؿ عمى الجنسية الكندية عاـ 

الرغـ مف أف مصادر فمسطينية تزعـ أنو مستقر باألساس في منطقة الشرؽ األوسط.. فيما ، عمى 1003
تعتقد مصادر فمسطينية أف الرجؿ يعيش اآلف في لندف، لكنو ربما يسافر بجوازه الكندي". كما أشارت 

ركة الصحيفة إلى أف رشيد يعقد صفقات تجارية في كندا "بما فييا حصولو عمى مقعد في مجمس إدارة ش
 عمـو حياتية".

وقالت الصحيفة، إف رياض المالكي وزير الشؤوف الخارجية في السمطة الفمسطينية، طمب مف نظيره الكندي 
فبراير الماضي، المساعدة في الحصوؿ عمى األمواؿ المسروقة التي / جوف بايرد، عبر رسالة في شباط

 بحوزة محمد رشيد.
 1/4/1023قدس برس، 

 
 باالنتقام لألسير أبو حمدية "إسرائيل"تهدد  الفمسطينيةالفصائل  

حركة حماس توعدت أف  ،وكاالتوالكماؿ زكارنة نقاًل عف مراسميا  3/4/1023الدستور، عم ان،  ذكرت
حيث قاؿ المتحدث باسـ الحركة سامي  ياعمى استشياد االسير ابو حمدية في سجون« ستندـ»باف إسرائيؿ 

ـ وقمؽ كبيريف التطورات الخطيرة في السجوف اإلسرائيمية واستشياد تتابع باىتما»ابو زىري باف حركتو 
 «.االسير ميسرة ابو حمدية وتؤكد اف االحتالؿ سيندـ عمى استمرار جرائمو

استشياد ابو حمدية يعكس حالة الخطر الشديد التي تتيدد ارواح االسرى في سجوف »واضاؼ ابو زىري اف 
جماىيرية نصرة لألسرى والمعتقميف في سجوف االحتالؿ دعت حركة حماس إلى ىبة و «. االحتالؿ

 اإلسرائيمي.
حركة "فتح"، دعت إلى تشكيؿ لجاف دولية وحقوقية مف غزة، أف  1/4/1023وكالة قدس برس، وجاء في 

لتقصي الحقائؽ حوؿ ظروؼ استشياد األسير ميسرة أبو حمدية في سجوف االحتالؿ اإلسرائيمي صباح 
مت "فتح" في بياف تمقت "قدس برس" نسخة عنو، االحتالؿ اإلسرائيمي المسؤولية الكاممة وحمّ  اليوـ الثالثاء.

 عف استشياد أبو حمدية  مف سكاف مدينة الخميؿ.
وذكرت الحركة أف استشياد أبو حمدية "سوؼ يصّعد مف المواجية مع االحتالؿ، "الذي يمارس ويرتكب 

 .جرائـ حرب بحؽ األسرى واإلنسانية"، وفؽ قوليا
مف ناحيتيا أدانت الجبية الديمقراطية لتحرير فمسطيف، جريمة اغتياؿ األسير ميسرة أبو حمدية الذي 
استشيد في سجوف االحتالؿ اإلسرائيمي جراء سياسة اإلىماؿ الطبي التي تتبعيا مصمحة السجوف بحؽ 

 األسرى البواسؿ. 
الؿ الصييوني كامؿ المسؤولية عف ىذه حممت الجبية الشعبية لتحرير فمسطيف في بياف صحفي االحت كما

 الجريمة، داعية أبناء الشعب الفمسطيني، وقواه الوطنية واإلسالمية إلى الرد عمى ىذه الجريمة النكراء.
القيادي في حركة الجياد ، أن فتحي صباح نقاًل عف مراسمياغزة مف  3/4/1023الحياة، لندن،  وأضافت
ئؿ خالؿ مؤتمر صحافي في غزة أمس االحتالؿ اإلسرائيمي خضر حبيب حّمؿ باسـ الفصا اإلسالمي
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القوى والوطنية واالسالمية تدرس التطورات الخطيرة في »عف استشياده، مشيرًا الى أف « المسؤولية الكاممة»
 «. كؿ السجوف، وستتخذ القرارات المناسبة لمرد عمى جرائـ االحتالؿ في حؽ االسرى

، «مناسبة ليبة جماىيرية ورسمية لنصرة األسرى»اعتبار استشياده  ودعت لجاف المقاومة الشعبية إلى
البدء العممي بتنفيذ »كما دعت األذرع العسكرية لمفصائؿ الى «. جريمة حرب»واصفة استشياده بأنو 

 «.عمميات أسر جنود صياينة كطريقة وحيدة إلنياء معاناة أسرانا داخؿ السجوف
"أبو مجاىد" الناطؽ اإلعالمي أف ، ىاني بدر الديف، اًل عف مراسميانق 3/4/1023األهرام العربي،  وأوردت

لمجاف المقاومة أكد أف الوقت وقت العمؿ والقتاؿ ووقت الحراب والبنادؽ ال وقت الشجب واإلدانات 
واالستنكار وأعمف أف األذرع العسكرية لمجاف المقاومة ولحركة المجاىديف قد بدأت بالفعؿ مرحمة العمؿ 

ودعا أبو مجاىد لنقؿ المعركة إلى قمب الكياف  لمعركة تحرير األسرى مف السجوف الصييونية. واإلعداد
الصييوني والعودة إلى العمميات االستشيادية والى اسر المزيد مف الجنود الصياينة لمبادلتيـ باألسرى 

 األبطاؿ في السجوف الصييونية عمى غرار صفقة وفاء األحرار .
 
   األسير أبو حمدية وتؤكد أنا أحد كوادرها"كتائب القسام" تنع 

قاؿ "كتائب عز الديف القساـ"، الذراع العسكري لحركة "حماس"، إف األسير ميسرة أبو حمدية، الذي : غزة
استشيد صباح اليوـ في مستشفى "سوروكا" اإلسرائيمي، ينتمي إلييا، بالرغـ مف أنو كاف يعمؿ في جياز 

 ، وكاف ضابط برتبة لواء.1001بية حتى العاـ األمف الوقائي في الضفة الغر 
وأكد "أبو عبيدة" المتحدث باسـ الكتائب في بياف ُنشر عمى موقع "القساـ" اإللكتروني، صباح اليوـ الثالثاء 

(، أف الشييد أبو حمدية "اختار كتاب القساـ عنوانًا جياديًا لمقاومة المحتؿ"، معاىًدا الشعب 4|1)
 لروحو". الفمسطيني بػ "الوفاء

وذكرت الكتائب، وفؽ مصادر خاصة ليا، أف األسير أبو حمدية استشيد وىو مقيد اليديف ومكبؿ القدميف 
 وبحالة صحية مزرية.

 1/4/1023قدس برس، 
 

 "إسرائيل"فتح توافق عم  منح فرصة لمجهود الدولية لكسر جمود المفاوضات مع  
فتح موافقتيا اليـو الثالثاء عمى منح فرصة جديدة لمجيود  )د ب أ(: أعمنت المجنة المركزية لحركة -راـ اهلل

وقاؿ الناطؽ باسـ المجنة نبيؿ أبو  الدولية الساعية إلى كسر الجمود الحاصؿ في المفاوضات مع إسرائيؿ.
ردينة في بياف عقب اجتماعيا برئاسة الرئيس الفمسطيني محمود عباس في راـ اهلل إف المجنة المركزية مع 

وأضاؼ  ة جديدة لمجيود الدولية المبذولة لكسر الجمود الحاصؿ في عممية السالـ لفترة محددة.اعطاء فرص
، في إشارة إلى ”في حاؿ استمرار إسرائيؿ في إفشاؿ ىذه الجيود فإننا سنتوجو لممنظمات الدولية“أبو ردينة 

 وكاالت األمـ المتحدة المتخصصة بما في ذلؾ المحكمة الجنائية الدولية.
 3/4/1023س العربي، لندن، القد

 
 حماس تنع  المفكر إبراهيم زيد الكيالني 

، عف عمر ناىز )  85نعت حركة حماس العاّلمة المفكر د. إبراىيـ زيد الكيالني الذي وافتو المنّية، اليـو
عامًا(، قضاىا في خدمة الدعوة اإلسالمية، وكانت لو بصمات واضحة في مناصرة القضية الفمسطينية 
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وقالت حماس في بياف وصمت "فمسطيف أوف اليف" نسخة عنو، اليوـ: "نتقّدـ بالتعزية  ى والمقدسات.واألقص
الخالصة والمواساة إلى الشعب األردني الشقيؽ والحركة اإلسالمية في األردف وعائمة الكيالني الكراـ، ونسأؿ 

بر المولى سبحانو أف يتغّمد العالَّمة الكيالني برحمتو الواسعة، وأف يمي ـ أىمو وطالبو ومحّبيو جميؿ الصَّ
 والسمواف". 

3/4/1023فمسطين أون الين،   
 
 اً أسرم حماس: دم األسير أبو حمدية لن يذهب هدر  

نعى أسرى حركة "حماس" في سجوف االحتالؿ الصييوني الشييد والقائد المجاىد القسامي ميسرة : راـ اهلل
( "بعد صراع مع المرض 4|1لعال فجر يوـ الثالثاء )أحمد أبو حمدية "أبو طارؽ"، الذي ارتقى إلى ا

 العضاؿ ومع حقد السجاف ونازية االحتالؿ الصييوني الجباف".
وقاؿ األسرى في بياف تمقى "المركز الفمسطيني لإلعالـ" نسخة عنو: "عيدًا مف اهلل عمينا في حركة حماس 

لنا فييا، أف ال يذىب دمؾ ىدرًا وأف ال نرجع وفي كتائبؾ كتائب الشييد عز الديف القساـ، الذي كنت قائدًا 
نا لصادقوف". وأكدوا أف الشييد أبو حمدية "سطر بدمو الطاىر وبجسمو الضعيؼ النحيؿ  بعدؾ القيقري وا 

وبإرادتو الحديدية صفحة أخرى مف صفحات الجياد والبطولة والصمود والتضحية في ِسفر المقاومة المجيد 
يخو الناصع المّشرؼ الذي ابتدأه مقاوما ومجاىدا منذ ما يقرب مف خمسة وفي سجؿ صبر األسرى وفي تار 

 وأربعيف عاما".
 1/4/1023المركز الفمسطيني لإلعالـ، 

 
جماعفتح حول فياض حركة انقسام في تقرير:    نا الرقم الصعب في المعادلة الفمسطينيةأعم   وا 

الفمسطيني محمود عباس وباقي فصائؿ  وليد عوض: تعيش حركة فتح التي يتزعميا الرئيس -راـ اهلل 
منظمة التحرير حالة مف االنقساـ في صفوفيا حوؿ رئيس الوزراء الفمسطيني الدكتور سالـ فياض، اال انؾ 

 تممس اجماعا بيف المنقسميف بأف ذلؾ الرجؿ بات رقما صعبا في المعادلة الفمسطينية.
معارضة لفياض في داخؿ حركة فتح باف شير  وفيما جرت تسريبات في االونة االخيرة ومف مراكز قوى

لمراكز القوى، ’ لطمة‘العسؿ ما بيف عباس ورئيس وزرائو شارؼ عمى االنتياء، وجو الرئيس الفمسطيني 
وذلؾ مف خالؿ مصادقتو عمى الموازنة العامة لمسمطة السبت الماضي والتي اعدىا فياض ومررىا مف 

 السابؽ الدكتور نبيؿ قسيس. خالؿ الحكومة رغـ استقالة وزير المالية
وكانت استقالة قسيس ورفضيا مف عباس وقبوليا مف فياض سببا في حدوث ازمة بيف الرجميف حاولت 
بعض مراكز القوى في فتح تعميؽ الفجوة بيف الرجميف، وتعظيـ الخالؼ بينيما اال اف عباس سكب ماء 

لتي جرى االنتياء مف اعدادىا بتولي فياض باردا عمى ىؤالء مف خالؿ مصادقتو عمى الموازنة العامة ا
 حقيبة المالية وجموس قسيس في منزلو.

وفيما كانت مراكز القوى في داخؿ حركة فتح تراىف عمى اف عباس لف يصادؽ عمى الموازنة العامة التي 
اعدىا فياض لمواجيتيا معارضة مف جميع الكتؿ البرلمانية التي اطمعت عمى مسودتيا، قرر الرئيس 

 فمسطيني المصادقة عمى الموازنة بحجة اف الحكومة مسؤولة عنيا وىي مف أعد تمؾ الموازنة.ال
وفيما تسود االوساط الفمسطينية سواء الفصائمية او البرلمانية اعتقاد بأف مصادقة عباس عمى الموازنة العامة 

ىناؾ اجماع عمى  لكؿ المعارضيف لفياض الذي بات’ لطمة‘التي واجيت معارضة مف اكثر مف طرؼ ىي 
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انو رقـ صعب في المعادلة السياسية الفمسطينية واف خالفو مع الرئيس سواء ظؿ طي السر والكتماف او 
تفجر لمعمف لف تسمح الحد باتخاذ قرارات قد تمس بو وبوضعو السياسي احتراما لمينيتو وانجازاتو التي أقر 

 بيا محميا ودوليا.
الذي أدخؿ عمى ’ الرقـ الصعب‘ا حوؿ فياض اال انيـ باتوا مدركيف بانو وفيما تشيد حركة فتح حاليا انقسام

المعادلة السياسية الفمسطينية منذ عيد الرئيس الفمسطيني الراحؿ ياسر عرفات ليس مف السيؿ التخمص منو 
، وخاصة اف ىناؾ مف ىـ مف داخؿ الحركة يدافع عف مينية الرجؿ، وعمى رأس المدافعيف القائد العاـ 

ركة محمود عباس، الذي يحاوؿ تيدئة الغاضبيف مف فياض مف اعضاء المجنة المركزية لمحركة بالقوؿ لمح
في اشارة الى اف ىناؾ حكومة فمسطينية قادمة برئاسة الرئيس وفؽ ’ الدكتور ممتاز، ما تستعجموا‘ليـ 

 اعالف الدوحة لتنفيذ اتفاؽ القاىرة لممصالحة الفمسطينية.
اء الوقت مف مراكز القوى الغاضبة مف فياض في حركة فتح الداعية الستبدالو وفي ظؿ سعي عباس لشر 

وشعورىـ باالحباط مف امكانية االستجابة لمطالبيـ بعد مصادقة الرئيس عمى الموازنة العامة، اعمنت الكتؿ 
 الحالية.البرلمانية في المجمس التشريعي الفمسطيني الثالثاء عف رفضيا لمموازنة العامة لمسنة المالية 

وقالت الكتؿ البرلمانية في البياف الذي قرأه رئيس كتمة فتح البرلمانية عزاـ األحمد في مؤتمر صحافي عقده 
أف ىيئة الكتؿ والقوائـ البرلمانية ال تتحمؿ مسؤولية الموازنة وما يترتب عمييا ‘في مقر المجمس التشريعي 

 ’.مف أضرار مالية واجتماعية وسياسية
خالؿ جمسة استماع نظمتيا مؤسسة  1023ـ مؤخرا الخطوط العامة لمشروع الموازنة لمعاـ وكاف فياض قد

والمقدرة بحوالي  1023مف اجؿ النزاىة والمساءلة لرئيس الوزراء لمناقشة مشروع الموازنة العامة ’ أماف‘
في حيف بمغت بالمئة،  9مميوف دوالر، بنسبة  2050مميار دوالر، وبعجز جاري قبؿ التمويؿ بقيمة  3.8

 مميار دوالر. 3.804، كما بمغت المديونية العامة لمسمطة حوالي 1021بالمئة في العاـ  24نسبتو 
وأشار كال مف األحمد ومصطفى البرغوثي وبساـ الصالحي إلى أف الخالؼ مع الحكومة يعود لتأخرىا في 

 مف إقرارىا مف قبؿ الرئيس. ساعة 48عرض الموازنة عمى التشريعي إلقرارىا، وأنيا عرضت عمييـ قبؿ 
مميار دوالر، وحسب خطة  2.4مميارات دوالر والعجز سيصؿ إلى  3وقاؿ الصالحي ديوف السمطة تجاوزت 

الحكومة كاف مف المفروض أف نستغني ىذا العاـ عف المساعدات الخارجية، والحكومة تعرؼ أف المتاح مف 
 دوالر. ىذا التمويؿ سيقؿ عف ىذا الرقـ بحوالي نصؼ مميار

امس مف خالؿ احتجاجيا عمى عدـ اعطائيا ’ ندب حظيا‘وفيما حرصت الكتؿ البرلمانية بقيادة فتح عمى 
عمى ‘متسعا مف الوقت لدراسة الموازنة العامة وابداء الرأي فييا بشكؿ واضح، ساد اعتقاد بيف الجميع يقوؿ 

التقدـ في مسيرتو دوف االلتفاؼ لمراكز  في اشارة الى اف فياض مواصؿ’ باؿ ميف يالمي ابترقص في العتمة
القوى المعارضة لو سواء في داخؿ حركة فتح ولجنتيا المركزية او ما تسمي نفسيا بكتؿ برلمانية لمجمس 

بسبب االنقساـ الداخمي وسيطرة حماس عمى قطاع غزة بقوة  1007تشريعي معطؿ منذ منتصؼ عاـ 
ة الغربية برئيس وزراء خارج اطارىا، ولكف لو الكممة السالح، في حيف تواصؿ فتح السيطرة عمى الضف

الفصؿ بشأف الحكومة والماؿ العاـ في ظؿ قبوؿ دولي لو واسع النطاؽ، وشكوؾ في نوايا كؿ مف يدعو 
لتغييره بعد اف استطاع بناء مؤسسات فمسطينية قادرة اف تكوف مؤسسات دولة يطمح الفمسطينيوف اف ترى 

 .2967الفمسطينية المحتمة عاـ النور عمى حدود االراضي 
 3/4/1023القدس العربي، لندن، 
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 ونرد بحزم إن مست مصالحنا ةاإلسرائيمي: ال نتدخل في سوري الدفاعوزير  
وزيػػر الػػدفاع اإلسػػرائيمي، موشػػيو يعمػػوف،  ، أفتػػؿ أبيػػبمػػف  ،3/4/1023،، الشسسرق األوسسسط، لنسسدنذكػػرت 

الداخمية، ولكنيا في حاؿ رأت مساسا بالمصالح اإلسرائيمية صرح بأف حكومتو ال تتدخؿ في الشؤوف السورية 
 فإنيا سوؼ ترد بحـز ولف تسكت.

وكاف يعموف يقوـ بجولة في ىضبة الجوالف السورية المحتمة ليطمع عف كثب عمػى أوضػاع المعػارؾ الداخميػة 
. وقػد اجتمػع 2973 قبالة حدود وقؼ إطالؽ النار التي يمتـز بيا الطرفػاف منػذ حػرب أكتػوبر )تشػريف األوؿ(

 مع قيادة المواء الشمالي في الجيش واستمع إلى تقارير عف األوضاع في سورية وأخطارىا عمى إسرائيؿ.
إنني جئت إلى ىنا لكي أتابع بنفسي مجريػات الوضػع فػي سػورية، فمػا يجػري »وقاؿ يعموف في ختاـ جولتو: 

ر ىناؾ، وأف تبقى األسمحة الكيماوية بأيٍد ذات ىناؾ ييمنا جدا. ولدينا مصالح واضحة في أف يسود االستقرا
مسؤولية وال تتسرب إلى عناصر معادية. ففي سورية تػدار حػرب داميػة متوحشػة، يقتػؿ فييػا األلػوؼ فػي كػؿ 
شير، منػذ سػنتيف ونيػؼ. ولكػف إسػرائيؿ قػررت أف ال تتػدخؿ، حتػى اآلف، فػي ىػذه الحػرب، وىػي تراقبيػا مػف 

ؿ وبػدأت الحػرب تمػس بمصػالح إسػرائيؿ فػإف الحكومػة سػتأمر الجػيش بالعمػؿ بعيد. لكف إذا تغيرت ىذه الحػا
 «.الفوري لمواجية الوضع

الجنػراؿ )احتيػاط( عػاموس أف   ،وكػاالتال عػف الناصػرة، مػف 3/4/1023، القدس العربسي، لنسدنوأضػافت 
بارات العسػكرية األمني في وزارة األمػف والمسػؤوؿ السػابؽ فػي شػعبة االسػتخ -غمعاد، رئيس الطاقـ السياسي 
حزب اهلل خطيػر جػدا، الفتػا إلػى أف تفكػؾ الدولػة السػورية سُيضػعؼ  –سورية  -)َأماف( قاؿ إف محور إيراف 

وأضاؼ أف ناشطي القاعدة، الذيف يتػدفقوف إلػى سػورية يصػرحوف بػأنيـ يتحينػوف الفرصػة  ىذا المحور كثيرا.
ايمػػف الظػػواىري مػػف أفغانسػػتاف وقػػادة جبيػػة الُنصػػرة ’ القاعػػدة‘لالسػػتيالء عمػػى الدولػػة، وتػػابع قػػائال إف زعػػيـ 

 ينفذوف أعماال تفجيرية كبيرة جدا في سورية، إنيـ ينشطوف بصورة منيجية لبناء وتعزيز قوتيـ.
 

 تسع  لتأجيج األوضاع الفمسطينية : السمطةيتنصل من وفاة األسير أبو حمدية نتنياهو 
مكتػب رئػيس الػوزراء اإلسػرائيمي بنيػاميف نتنيػاىو اتيػـ،  ف، أالقدس، مف 3/4/1023، األيام، رام اهللذكرت 

أمس، السمطة الفمسطينية بمحاولة تأجيج االوضاع في االراضي الفمسطينية بعد استشػياد االسػير ميسػرة أبػو 
وقػػاؿ النػػاطؽ باسػػـ رئػػيس الػػوزراء اإلسػػرائيمي عػػوفير جنػػدلماف عمػػى صػػفحة التواصػػؿ )الفيسػػبوؾ(:  حمديػػة.

ميسػرة أبػو حمديػة متػأثرا بػالمرض مػف أجػؿ  طة الفمسطينية تسعى الى انتياز وفػاة السػجيف"لألسؼ، فإف السم
 تصعيد الوضع. نحمميا تداعيات ىذه الخطوة".

واضػػاؼ جنػػدلماف: "ميسػػرة أبػػو حمديػػة، عضػػو )حمػػاس( الػػذي تػػوفي متػػأثرا بالسػػرطاف، أرسػػؿ انتحاريػػا الػػى 
 برياء".مف أجؿ قتؿ مدنييف أ 1001مقيى في القدس في العاـ 

، اإلسػرائيمي رئػيس الػوزراء، أف راـ اهلل مػف كفاح زبػوف، عف  3/4/1023، الشرق األوسط، لندن وأضافت
بنيػػاميف نتنيػػاىو، سػػارع إلػػى نشػػر بيػػاف يتنصػػؿ فيػػو مػػف المسػػؤولية عػػف وفػػاة األسػػير أبػػو حمديػػة، جػػاء فيػػو: 

ي الفمسػطيني ميسػرة أبػو حمديػة توفي ىذا الصباح في مستشػفى سػوروكا فػي مدينػة بئػر سػبع السػجيف األمنػ»
متأثرا بمرض السرطاف. وكاف يخضع لعالج طبي عمى أيدي متخصصيف. وقبؿ أسػبوع وبعػدما جػرى التأكػد 
مػػف أف حالتػػو ميؤوسػػة توجيػػت إدارة السػػجوف إلػػى لجنػػة اإلفراجػػات بطمػػب اإلفػػراج المبكػػر عنػػو، ولكػػف ىػػذه 

 «.العممية لـ تكتمؿ
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 الخدمة العسكرية ضالرف إسرائيمياً  تسجن "إسرائيل" 
فرضػػت محكمػػة عسػػكرية إسػػرائيمية أمػػس الثالثػػاء، عمػػى الشػػاب اإلسػػرائيمي نتػػاف  :برىػػـو جرايسػػي -الناصػػرة

يوما، لرفضو تأدية  226يوما، تضاؼ الى سبعة أحكاـ سابقة، مدتيا  10بالنؾ، حكما ثامنا بالسجف، لمدة 
و لالحػػتالؿ والتنكيػػؿ بالشػػعب الفمسػػطيني، فػػي الخدمػػة العسػػكرية االلزاميػػة فػػي جػػيش االحػػتالؿ، بسػػبب رفضػػ

حيف قاؿ تقرير جديد لمنظمة العفو الدولية "أمنستي"، إف إسرائيؿ تسجف سنويا عددا مف الفتيػاف مػف رافضػي 
الخدمػػة العسػػكرية ألسػػباب ضػػميرية، فػػي حػػيف أف عػػددا كبيػػرا مػػف الفتيػػاف يطمبػػوف الحصػػوؿ عمػػى اعفػػاء مػػف 

 ادوا السجف.الخدمة "ألسباب مرضية" كي يتف
 3/4/1023، الغد، عم ان

 
 مسؤولية استشهاد األسير أبو حمدية االحتالل يحم مون 48فمسطينيو الس  

االحػػػتالؿ المسػػػؤولية عػػػف  48حّمػػػؿ قػػػادة الفعاليػػػات السياسػػػية فػػػي المنػػػاطؽ المحتمػػػة العػػػاـ  القػػػدس المحتمػػػة:
 استشياد األسير ميسرة أبو حمدية في سجوف االحتالؿ.

دية في التجمع الديمقراطي حنيف زعبي إلى وزير األمف الداخمي الصييوني إسحاؽ أىرونػوفتش، وأبرقت القيا
ورسػالة أخػرى إلػى مػا يسػػمى ببمراقػب الدولػةبب، واتيمػت زعبػي وزيػػر األمػف الػداخمي بالمسػؤولية عػف التقصػػير 

طاف وحرمانػو واإلىماؿ الطبي المقصود الػذي أدى الستشػياد أبػو حمديػة، بعػد صػراع طويػؿ مػع مػرض السػر 
وطالبت زعبي بفتح تحقيؽ عاجؿ في ظروؼ استشياد أبو حمدية، وعف سبب عدـ تقديـ عالج  مف العالج.

 عاجؿ لو طواؿ سنوات، وسبب االكتشاؼ المتأخر لممرض.
وأفػػاد زميميػػا عضػػو ببالكنيسػػتبب عفػػو اغباريػػة أف مصػػمحة سػػجوف االحػػتالؿ تيربػػت مػػف طمبػػو زيػػارة األسػػير 

 ألعياد، وعندما سمحت لو بزيارتو توفي وىو في الطريؽ إليو.المريض بذريعة ا

 3/4/1023، الخميج، الشارقة
 
 ... حماس تتحمل مسؤولية أي تصعيد في غزةالسحاب" عمود: ال عودة لما قبل ""إسرائيل" 

ذكػػرت اذاعػػة جػػيش االحػػتالؿ اف مقػػاوميف فمسػػطينييف اطمقػػا صػػباح صػػاروخيف عمػػى منطقػػة اشػػدروت : غػػزة
 بيت حانوف دوف اصابات او اضرار. شماؿ شرؽ

مف جيتو قاؿ ناطؽ باسـ جيش االحتالؿ في رده عمى اطالؽ الصواريخ مػف غػزة صػباح اليػـو اف تػؿ ابيػب 
مؤكػدا  1021لف تسمح بعودة االوضاع الى ما كامنت عميو قبػؿ عمميػة عمػود السػحاب االخيػر فػي نػوفمبر 

 ع غزة بصفتيا الالطرؼ الحاكـ ىناؾ.اف حماس تتحمؿ تتحمؿ مسؤولية اي تصعيد عمى قطا
قاؿ مصدر امنػي إسػرائيمي اف التقػديرات األمنيػة اإلسػرائيمية تشػير إلػى عػدـ مسػؤولية حمػاس مف جية أخرى 

نمػا منظمػات متمػردة ىػي مػف أطمقتيػا حسػب  عف إطالؽ ىذه القذيفػة واف حمػاس لػيس ليػا عالقػة بالعمميػة وا 
قػع "واهلل" االلكترونػي "المسػؤولية العامػة عمػا يجػري فػي قطػاع غػزة وأضاؼ المصدر وفقا لمػا نقمػو مو  تعبيره.

تقع عمػى كاىػؿ حمػاس واف إسػرائيؿ سػتبقي عمػى منطقػة الصػيد المسػموح لمفمسػطينييف التواجػد فييػا كمػا ىػي 
أمياؿ كما اتفؽ عميو في التفاىمات التي أنيت الحرب األخيرة  6أمياؿ بحرية وليس  3حاليا بما ال يزيد عف 

 غزة والتي اتفؽ عمييا مع حماس.عمى 
ووفقا لمموقع االلكتروني نقمت إسرائيؿ خالؿ الساعات الماضية لمجانب المصري رسػالة مفادىػا "بػاف االتفػاؽ 

 المبـر مع حماس قد جرى اختراقو عدة مرات واف إسرائيؿ سترد في الوقت المحدد والمناسب".
 1/4/1023، وكالة سما اإلخبارية
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 ترفع حالة التأهب "إسرائيل"و... حمدية يفجر غضبًا وتظاهرات ومواجهات أبو استشهاد األسير 

، لندفو بيروت، و  ،راـ اهلل، ومف فتحي صباح ،غزةنقاًل عف مراسميا في  3/4/1023الحياة، لندن، نشرت 
عاما( صباح  64حمدية ) أبوالفمسطيني المصاب بالسرطاف ميسرة  األسيروفاة .(، أف ب.ؼ.أ) وعف وكالة

انتفاضة ثالثة،  إلىفي مستشفى إسرائيمي، أثارت ردود فعؿ فمسطينية غاضبة تباينت بيف دعوات  أمس
المنظمات الدولية، فيما حّممت  إلىبحث خيارات جديدة مثؿ الشكوى  إلىىبة شعبية، وثالثة  إلىوأخرى 

 إلىالفمسطينية  األسرىة مسؤولية عدـ توفير العالج الالـز لو، ودعت وزار  "إسرائيؿ"السمطة الفمسطينية 
 شامؿ اليوـ احتجاجًا. إضراب

الشييد بتشريح جثمانو لمعرفة تفاصيؿ استشياده وتوثيقيا ونقميا لألجياؿ الالحقة.  األسيروطالبت عائمة 
وقاؿ نجمو طارؽ في تصريح إف سمطات االحتالؿ رفضت منح العائمة تقريرًا طبيًا عف حاؿ والده، سواء عند 

 صابتو بالسرطاف قبؿ أشير، أو بعد اإلعالف عف استشياده.اإلعالف عف إ
سمسة عمميات اعتقاؿ في فترات سابقة، أبرزىا في ستينات وسبعينات القرف  إلىوضح أف والده تعرض أو 

الماضي حيف أصيب بقرحة في المعدة نتيجة الشبح المتواصؿ في ظروؼ سيئة وباردة، لكف سمطات 
نو حتى عندما تـ الحكـ عميو بالمؤبد عاـ أ وأضاؼنتزاع اعتراؼ واحد منو. مف ا االحتالؿ لـ تتمكف يوماً 

، فإف الحكـ صدر بناء عمى اعتراؼ شخص واحد عميو، وسجمت بذلؾ سمطات االحتالؿ سابقة إذ 1001
 ."مسؤوؿ باإليحاء"حاكمتو وفؽ بند 

صباح أمس استشياد أبو  وكاف وزير شؤوف األسرى والمحرريف في السمطة الفمسطينية عيسى قراقع أعمف
جريمة "في مدينة بئر السبع، واصفًا استشياده بأنو  "سوروكا"حمدية في قسـ العناية المكثفة في مستشفى 

بتشكيؿ ". وطالب إطالقو"بشعة وخطيرة ارتكبت عف سبؽ إصرار في حقو بسبب اإلىماؿ الطبي والتمكؤ في 
، محّماًل "إىماؿ طبي متعمد منذ سنوات إلىضو لجنة دولية عاجمة لمتحقيؽ في ظروؼ استشياده وتعر 

 "إضراب، وداعيًا إلى اعتبار اليوـ يوـ "المسؤولية عف ىذه الجريمة"الحكومة ومصمحة السجوف اإلسرائيميتيف 
 ."شامؿ وحداد

مف جانبو، دعا رئيس رابطة األسرى والمحرريف توفيؽ أبو نعيـ الشعب الفمسطيني في الضفة الغربية إلى 
يجب أف تتحوؿ الضفة والقدس "اض في وجو االحتالؿ والرد عمى جريمة استشياد أبو حمدية. وقاؿ: االنتف

. وذكر أّف جريمة قتؿ األسير "إلى كتمة نار ممتيبة في وجو االحتالؿ ليعمـ قيمة أسرانا وثمف االعتداء عمييـ
المنحدريف مف  خصوصاً  الطبي المتواصؿ، ليست األولى بحؽ األسرى، اإلىماؿالمسف أبو حمدية عبر 

مف الخميؿ.  مدينة الخميؿ، الفًتا إلى استشياد األسيريف أشرؼ أبو ذّريع وعرفات جرادات سابًقا، وىما أيضاً 
إلى متى سيبقى االحتالؿ يقتؿ في أسرانا، ونصمت عمى ذلؾ، يجب أف يشعر أف األرض تغمي "وتساءؿ: 

. وأوضح أّف في سجوف االحتالؿ أكثر "سرى باىظمف تحت أقدامو حتى يدرؾ أف ثمف االعتداء عمى األ
 .أنفسيـال يستطيعوف خدمة  مقعداً  13مصابوف بالسرطاف، و 23أسير مريض، منيـ  2200مف 
فور إعالف نبأ استشياد األسير ميسرة أبو حمدية، اندلعت مواجيات في مدينتي الخميؿ ونابمس في الضفة و 

الشييد، أعمنت القوى الوطنية الحداد ثالثة أياـ عمى روحو، فيما في الخميؿ، مسقط رأس األسير فالغربية، 
فمسطيني وألقوا بالحجارة عمى قوات إسرائيمية عند مدخؿ البمدة القديمة، فرد الجيش بإلقاء  300تظاىر نحو 

طالؽ الرصاص المطاط. وقاؿ مصدر طبي فمسطيني إف " فمسطينيًا  21قنابؿ الغاز المسيؿ لمدموع وا 
عيرة مطاطية خالؿ مواجيات اندلعت في منطقة باب الزاوية وعمى مدخؿ شارع الشيداء وسط أصيبوا بأ
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"جرى عالج العشرات بعد إصابتيـ بحاالت اختناؽ جّراء استنشاؽ الغاز  ومدينة الخميؿ"، الفتًا إلى أن
 المسيؿ لمدموع".

ؿ خبر وفاة أبو حمدية. إلى ذلؾ، ذكرت مصمحة السجوف أف اضطرابات نشبت في أربعة سجوف عقب تناق
اشتباكات وصدامات عنيفة وقعت بيف األسرى "عيسى قراقع إف  الفمسطينية في السمطة األسرىوقاؿ وزير 

دارة السجوف اإلسرائيمية عقب استشياد أبو حمدية ، وأف األسرى "أسيراً  30أكثر مف "، مشيرًا إلى إصابة "وا 
 ."بعاء يستمر ثالثة أياـ في كؿ السجوفسيخوضوف إضرابًا عف الطعاـ اعتبارًا مف األر "

وأشارت مواقع إلكترونية إلى أف مصمحة السجوف استدعت مزيدًا مف أفراد الشرطة صباح أمس بعد استشياد 
أبو حمدية بوقت قصير، في وقت شيدت السجوف في منطقة الجنوب توترًا شديدًا وغضبًا، إذ أخذ األسرى 

حة بالقرع عمى أبواب غرؼ السجف والتكبير فور سماعيـ نبأ في سجوف النقب، وراموف، وايشؿ، ونف
استشياد أبو حمدية. وأضافت أف شرطة السجوف اقتحمت العديد مف األقساـ في معظـ السجوف مستخدمة 

ضراب عف الطعاـ، بمشاركة  الغاز المسيؿ لمدموع واليراوات. وتشيد السجوف اإلسرائيمية حاؿ عصياف وا 
الحياة، أف جريدة يف تخممتيا مواجيات، وأوضح أحد األسرى، في حديث إلى جميع األسرى الفمسطيني

"األوضاع تتفاقـ داخؿ السجوف إذ أف األسرى يعبروف عف احتجاجيـ عبر رمي أدوات وحاجيات خارج 
غرؼ االعتقاؿ، ويضربوف عمى األبواب"، مشيرًا إلى أف "األوضاع األكثر توترًا في سجوف كتسيعوت وايشؿ 

 ".والنفحة
رفعت درجة تأىب قواتيا في المنطقة الجنوبية المحاذية لمقطاع بعد استشياد أبو حمدية.  "إسرائيؿ"وكانت 

ثاء بعدما تأكدت األجيزة األمنية الثال -وقالت إذاعة الجيش اإلسرائيمي إف حاؿ التأىب ُأعمنت ليؿ االثنيف 
 "الجنوب وال لألسرى الفمسطينييف بابتزازلف تسمح بتيديد أمف بمدات "مف موت أبو حمدية، موضحة أنيا 

بتوخي الحيطة والحذر مف  "جنوب إسرائيؿ". وطالبت األجيزة األمنية اإلسرائيمية سكاف بمدات "إسرائيؿ"
 احتماالت تعرض منطقتيـ لنيراف وصواريخ الفصائؿ الفمسطينية.

دارة  مصمحة السجوف "المسؤولية وحمؿ مركز أسرى فمسطيف لمدراسات، سمطات االحتالؿ اإلسرائيمي وا 
 ".ةحمديأبو الكاممة عف استشياد األسير ميسرة 

مف جيتو، أوضح رئيس نادي األسير الفمسطيني أف "األسير ميسرة أبو حمدية الذي كاف يعاني مف مرض 
 السرطاف توفي اليوـ بعدما رفضت إسرائيؿ كؿ الجيود الدولية إلطالؽ سراحو".

 22قوات االحتالؿ اعتقمت ، أف امجد سمحافنقاًل عف مراسميا  3/4/1023السفير، بيروت، وأضافت 
مواطنًا مقدسيًا، وأصيب العشرات بعد قمع قوات االحتالؿ العتصاـ سممي نظـ في باب العامود احتجاجًا 

 عمى استشياد أبو حمدية.
إلى  2967منذ العاـ وبحسب بياف وزارة األسرى، فقد ارتفع عدد شيداء الحركة األسيرة بعد وفاة أبو حمدية 

نتيجة القتؿ  74بسبب اإلىماؿ الطبي، و 54استشيدوا نتيجة التعذيب، و 72أسرى، مف بينيـ  107
والتصفية أثناء االعتقاؿ، وسبعة آخروف سقطوا بعد إطالؽ النار عمييـ مف قبؿ حراس وجنود االحتالؿ 

 داخؿ السجوف.
المحاؿ ، أف كفاح زبوف ،راـ اهللمراسميا في نقاًل عف  3/4/1023الشرق األوسط، لندن، وجاء في 

التجارية في الضفة الغربية أغمقت أبوابيا وعمؽ الدواـ في الجامعات والمؤسسات والوزارات، وخرج 
الفمسطينيوف غاضبيف في مظاىرات ومسيرات في معظـ مدنيا تحولت إلى مواجيات كاف أعنفيا في مدينة 

 أياـ. 3منت الحداد الخميؿ، مسقط رأس أبو حمدية التي أع
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قضى في الساعة الثامنة "وكشؼ قدورة فارس، رئيس نادي األسير، لحظات أبو حمدية األخيرة وقاؿ إنو 
صباحا في قسـ العناية المكثفة في مستشفى سوروكا اإلسرائيمي وىو مكبؿ اليديف والقدميف، في ظروؼ في 

 ."غاية مف اليمجية وبوجود سجانيف قساة
بحاالت اختناؽ بالغاز المسيؿ أصيبوا مف المواطنيف  اً عددأف ، 3/4/1023، رام اهلل، ياماألكتب مندوبو و 

وأصيب عدد  لمدموع، الذي أطمقتو قوات االحتالؿ، خالؿ مواجيات اندلعت في بمدة تقوع شرؽ بيت لحـ.
في بمدة مف المواطنيف بحاالت اختناؽ بالغاز المسيؿ لمدموع في مواجيات اندلعت مع قوات االحتالؿ 

 الخضر جنوب بيت لحـ.
 ، بجريمة اغتياؿ األسير أبو حمدية.أمسوفي راـ اهلل، ندد مشاركوف في مسيرة نظمت، 

، منطقة المساكف الشعبية شرؽ نابمس، حيث جرت أمسوفي نابمس، اقتحمت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي، 
 مواجيات مع عدد مف الشباف.

اىيرية شيدتيا مدينة جنيف، أمس، سمطات االحتالؿ المسؤولية وفي جنيف، حّمؿ مشاركوف في مسيرة جم
الكاممة عف استشياد األسير أبو حمدية وسط تحذيرات مف مخاطر ارتفاع عدد الشيداء في صفوؼ األسرى 

 المرضى والمضربيف عف الطعاـ.
، نعى أىالي األسرى والمؤسسات الرسمية والشعبية وفصائؿ العمؿ الوطني في ال محافظة، وفي طولكـر
 أمس، شييد الحركة األسيرة أبو حمدية، محمميف حكومة االحتالؿ المسؤولية الكاممة عف استشياده.

عمى  أعمنت نقابة المحاميف عف تعميؽ العمؿ اليوـ )األربعاء( في كافة محافظات الوطف حداداً  ،مف جيتيا
 الشييد األسير أبو حمدية.

العسكرية اإلسرائيمية أصرت في قرارىا بعد ظير، أمس، عمى أف وزير عيسى قراقع أف المحكمة الأعمف كما 
 يقـو معيد الطب الشرعي في أبو كبير بتشريح جثماف الشييد األسير ميسرة أبو حمدية، وذلؾ خالفاً 
لممطالب الفمسطينية التي ترفض التشريح اإلسرائيمي وال تثؽ بو، وتطالب بتشريح يشرؼ عميو الفمسطينيوف 

" الطبيب أجانب وعرب. بمشاركة أطباء  وقاؿ قراقع: "سيحضر التشريح اإلسرائيمي في أبو كبير غدا "اليـو
الفمسطيني صابر العالوؿ، وسيتـ نقؿ جثماف الشييد بعد ذلؾ لمعيد الطب العدلي في أبو ديس، إلجراء 

 تشريح بإشراؼ فمسطيني ومشاركة طبية دولية وعربية".
مركز الميزاف لحقوؽ اإلنساف حمؿ سمطات ، أف وكاالتاًل عف النق 3/4/1023الدستور، عمان، وأوردت 

 االحتالؿ المسؤولية الكاممة عف وفاة المعتقؿ أبو حمدية.
وشارؾ مئات الفمسطينييف في اعتصاـ عند ساحة الجندي المجيوؿ وسط غزة احتجاجا عمى استشياد 

 األسير أبو حمدية.
 
 الطائرات اإلسرائيمية تقصف أهدافًا في أول هجوم منذ اتفاق لمتهدئةغزة: قطاع  

شنت طائرات حربية إسرائيمية، قبؿ منتصؼ ليمة أمس، غارتيف عمى أىداؼ مختمفة في قطاع غزة،  :غزة
]أو حجارة   في أوؿ ىجوـ جوي، منذ إعالف تفاىمات التيدئة في القاىرة، عقب عممية "عامود السحاب"

ف القصؼ لـ يوقع أي إصابات، فيما أحدث سماع دوي إ، "القدس دوت كوـ"ت مصادر أمنية لػوقال .سجيؿ[
 انفجارات ضخمة تسببت بحالة كبيرة مف اليمع في صفوؼ المواطنيف الغزييف.

 3/4/1023، القدس، القدس
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 .. والمحامي بولس ينقل عنا تعازيا بس"أبو حمدية"يواجا خطر الموت العيساوياألسير  
نقؿ األسير سامر العيساوي المستمر في إضرابو عف الطعاـ مف مستشفى كابالف عبر مدير الوحدة  :راـ اهلل

تعازيو لعائمة الشييد ميسرة أبو حمدية ولمشعب الفمسطيني  أمسالقانونية المحامي جواد بولس الذي زاره 
اإلسرائيمي وفداًء لمعركة لقد سقط ميسرة ضحية لقير السجاف "ولجميع أحرار العالـ وقاؿ في رسالة منو 

 مف أبناء شعبنا الفمسطيني الصامد. سطر حروفيا اآلالؼ العزة والكرامة الذي
ىا نحف نرفع الراية ونمضي عمى طريؽ ما قد يوصمنا إلى حرية ممفوفة بكرامة "وأضاؼ سامر في رسالتو 

ما إلى شيادة تقدـ فداء لتراب الوطف  ."وعزة وا 
أف الوضع الذي وصؿ إليو سامر وكما أبمغ مف طواقـ األطباء الذيف دخموا إلى  إلى ىذا قاؿ المحامي بولس

 أمسغرفتو خالؿ زيارتو، أنو يواجو خطر الموت وينذر باألسوأ وأف الفحوصات التي أجريت لو صباح 
تشير إلى وضع خطير لمغاية إذ إف عضمة قمبو بدأت تصدر عالمات مف الضعؼ الخطير كما أف 

ح والمعادف في جسمو تشير إلى إمكانية حدوث إشكاؿ في عمؿ دماغو، مبينا أف حديث منسوبات األمال
 ، أف سامر يواجو الموت في كؿ لحظة.األطباء اختصر بتأكدىـ، عممياً 

إصراره  وأشار بولس إلى أف الحديث الذي جرى كاف أماـ سامر وعمى الرغـ مف ذلؾ أعمف سامر مجدداً 
لطعاـ وأنو لف يقبؿ أية مادة تضاؼ لمماء وتعتبر بديؿ طعاـ حتى لو كاف عمى االستمرار في إضرابو عف ا

 األطباء مف استعماؿ القوة إلطعامو وأنو سيرفض ويقاـو ذلؾ بكؿ الوسائؿ. مصيره الشيادة، محذراً 
 3/4/1023الحياة الجديدة، رام اهلل، 

 
 ل أبو حمديةمدير مؤسسة الحق الفمسطينية: السمطة الفمسطينية شريكة في جريمة قت 

اعتبرت محافؿ حقوقية في الضفة الغربية المحتمة أف السمطة الفمسطينية تتحّمؿ جزءًا مف المسؤولية  :الخميؿ
عف استشياد األسير الفمسطيني ميسرة أبو حمدية في المعتقالت اإلسرائيمية بيد صراعو أشيرا طويمة مع 

قدس  وكالةاف جباريف في تصريحات خاصة لوقاؿ مدير مؤسسة "الحؽ" الفمسطينية شعو  مرض السرطاف.
برس "إف السمطة تتحمؿ جزءًا مف المسؤولية عف جريمة قتؿ االحتالؿ اإلسرائيمي لألسير ميسرة أبو حمدية، 
وذلؾ بسبب عدـ توجييا إلى المحاكـ الدولية والتوقيع عمى المواثيؽ والقوانيف التي تضمف الحماية لألسرى 

 الحتالؿ"، كما قاؿ.الفمسطينييف في معتقالت ا
 1/4/1023قدس برس، 

 
 السمطة بنقل قضية األسرم لممحكمة الدولية يطالبمدير مركز الميزان  

طالب حقوقي فمسطيني السمطة الفمسطينية إلى نقؿ قضية األسرى لمحكمة الجنايات الدولية، بعد  :غزة
االحتالؿ تقديـ العالج لو، عمى استشياد األسير ميسرة أبو حميدية، جراء إصابتو بمرض السرطاف ورفض 

وقاؿ عصاـ يونس، مدير مركز "الميزاف" لحقوؽ اإلنساف الذي ينشط  الرغـ مف اكتشاؼ مرضو منذ أشير.
قدس برس "إف المطموب فمسطينيا ردة فعؿ تتساوى مع حجـ  وكالةفي قطاع غزة، في تصريحات خاصة ل

إلى أف "رد الفعؿ السياسي والقانوني الحالي ال يرقى لحجـ الجريمة اإلسرائيمية المقترفة بحؽ األسرى، مشيًرا 
 ىذه القضية وال يعبر عف معاناة وعذابات األسرى"، كما قاؿ.

 1/4/1023قدس برس، 
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 1023 سنة أطفال فمسطينيين منذ بداية 107 اعتقلتقرير رسمي: االحتالل  
لمحتمة "ما زالوا يتعرضوف النتياكات أكد تقرير رسمي أف األطفاؿ الفمسطينييف في األراضي ا :راـ اهلل

 واعتداءات مستمرة مف قبؿ قوات االحتالؿ اإلسرائيمي والمستوطنيف في الضفة الغربية وقطاع غزة".
 1/4قدس برس، الثالثاء وكالة راـ اهلل في بياف تمقتو  الفمسطينية في حكومةالوأوضحت وزارة اإلعالـ في 

س مف الشير الجاري، أف قوات االحتالؿ اإلسرائيمي شنت حممة بمناسبة يوـ الطفؿ الذي يصادؼ الخام
 شرسة ضد األطفاؿ القصر وأقدمت عمى اعتقاؿ العشرات منيـ في محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة.

، 27-25تـ اعتقاؿ مائتيف وسبعة أطفاؿ، تتراوح أعمارىـ ما بيف  1023وأضاؼ التقرير أنو منذ بداية عاـ 
نيـ اعتقموا بذريعة رشقيـ الحجارة باتجاه سيارات المستوطنيف، مشيرة إلى أنو "ال يزاؿ أكثر مف سبعيف م

 2528وورد في التقرير أف ما يزيد عف  ".10/3/1023طفاًل حتى تاريخ  135يقبع في سجوف االحتالؿ 
 أكثر. وبيف أف 1023آذار  32ولغاية  1000طفؿ استشيدوا منذ بداية انتفاضة األقصى في نياية عاـ 

طفؿ أصيبوا بجروح مختمفة نتيجة االعتداءات عمييـ مف قبؿ قوات االحتالؿ والمستوطنيف منذ  6000مف 
 .  1000في عاـ  األقصىبداية انتفاضة 

 1/4/1023قدس برس، 
 

 أسير فمسطيني يضربون عن الطعام 600 
ينية المحتمة منذ سنة األراضي الفمسطأسير فمسطيني في سجني "نفحة" و"ريموف" شماؿ  600بدأ قرابة 

 16 ليوـ واحد عف الطعاـ تضامنا مع األسرى المرضى خصوصًا الػ ثاء إضراباً صباح الثال 2948
 ثاء.المصابيف بالسرطاف. جاء ذلؾ بحسب بياف لمييئة القيادية العميا لألسرى صباح الثال

 3/4/1023النهار، بيروت، 
 

 م  السجون اإلسرائيميةأسيرًا فمسطينيًا ع 86إدارة سجن "إيشل" توزع  
قاؿ الباحث والمتخصص في شؤوف األسرى الفمسطينييف فؤاد الخفش، في بياف وصؿ : وكاالتال ،رب48عػ
أسيرا فمسطينيا بقرار نقميـ وتوزيعيـ عمى السجوف  86رب نسخة منو، إف إدارة سجف "إيشؿ" أبمغت 48عػ

 ية.بعد احتجاجاتيـ عمى جريمة اغتياؿ الشييد ميسرة أبو حمد
 3/4/1023، 48عرب 

 
 المضربين في سجن ايال األسرمعزل االحتالل ي 

شرعوا في إضراب مفتوح عف الطعاـ منذ  أسيراً  12راـ اهلل: أفاد محامي وزارة األسرى رامي العممي أف 
وكشؼ  في سجف ايشؿ قد تـ قمعيـ ونقميـ إلى زنازيف عزؿ سجف ايال. 22في قسـ  32/3/1023

 أسماء األسرى الذيف بدأوا اإلضراب ونقموا إلى زنازيف عزؿ سجف ايال وىـ: أمسبياف  المحامي العممي في
جماؿ أبو الييجا، مصطفى االسطؿ، أحمد نمر، رائؼ الفرا، اشرؼ أبو مغيصيب، أيمف أحمد، محمد 
شوامرة، ابراىيـ الدرعاوي، محمد دويكات، سعيد حرب، فادي النمنـ، رزؽ شعباف، أحمد الصيفي، يوسؼ 
مقداد، عدي سالـ، زايد سالـ، شاىر حالحمة، عمي شواىنة، عمر أبو معمر، محمود أبو ريوش، عمي 
الحروب، فراس أبو ماريا، وليد محيسف، محمود زيداف، زياد قطش، محمد عايد، أحمد بايض، فؤاد غوسة، 

 شادي أبو عفيؼ، نور الديف صقر، محمد عبد ربو.
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 3/4/1023، رام اهلل، األيام
 
 بالقدس ةة إسرائيمين في محكميأسرم مقدسي ثالثة عائالتداء عم  االعت 

في المحكمة المركزية  (شرطة السجوف)عتدت قوة مف عناصر "النحشوف" ا :منى القواسمي -القدس 
ثناء تواجده في في أعتقمت الشاب محمد شويكي اأسرى وعائالتيـ مف سمواف، و  3اإلسرائيمية بالقدس، عمى 

 المحكمة.
توقيؼ ثالثة شباف مف سمواف، حتى يـو  1/4 ددت المحكمة المركزية اإلسرائيمية، يوـ الثالثاءوكانت م

، لقراءة الئحة االتياـ، وبعد جمسة التمديد، تـ االعتداء عمييـ المعتقميف الثالثة، واعتقؿ شقيؽ 7/4/1023
 احدىـ.

 3/4/1023، القدس، القدس
 
 في عدة معتقالت تقرر إلغاء زيارات األسرم االحتاللسمطات  

قررت سمطات االحتالؿ اإلسرائيمي إلغاء الزيارات المقررة ألىالي األسرى في عدة معتقالت، ال  :الناصرة
وقالت مصادر حقوقية فمسطينية إف ىذا القرار  سيما في "نفحة"، وبئر السبع، و"ريموف"، حتى إشعار آخر.
جاجيـ عمى استشياد األسير ميسرة أبو حمدية "يأتي في إطار الضغط عمى األسرى وأىالييـ، بسبب احت

 صباح أمس، حيث يخوض األسرى إضراًبا عف الطعاـ".
 3/4/1023قدس برس، 

 
 عن مقاطعتهما لمحاكم االحتالل بشكل كامل اليوم األربعاء يعمناناألسرم  ووزارةنادي األسير  

ف في السمطة الفمسطينية عف أعمف نادي األسير الفمسطيني ووزارة شؤوف األسرى والمحرري :الناصرة
مقاطعتيما لمحاكـ االحتالؿ بشكؿ كامؿ اليوـ األربعاء، تنديًدا باستشياد األسير ميسرة أبو حمدية، نتيجة 
اإلىماؿ الطبي المتعمد مف قبؿ إدارة سجوف االحتالؿ، مطالًبا كافة المحاميف العامميف في محاكـ االحتالؿ 

 عدـ التوجو لممحاكـ.
 3/4/1023قدس برس، 

 
 من خالل عمل وحدوي منظم مؤلماً  : يجب تمقين سمطات االحتالل درساً العربية لجنة المتابعة 

يتـ اإلعداد لو  مؤلماً  دعت لجنة المتابعة العميا لشؤوف الجماىير العربية في البالد إلى تمقيف االحتالؿ درساً 
رب نسخة 48عف المجنة، وصؿ عػوقاؿ بياف صادر  لألسرى في السجوف. بشكؿ جماعي ووحدوي انتصاراً 

منو، إنو بعد استشياد األسير عرفات جرادات قبؿ نحو شير ولحاؽ األسير الشييد ميسرة أبو حمدية بو، 
يوـ أمس الثالثاء، لـ يعد ىناؾ مجاؿ لالستكفاء ببيانات الشجب واالستنكار تجاه الجرائـ اإلسرائيمية بحؽ 

أسير يعانوف مف أمراض  200يات اليزيمة، سيما أف ىناؾ أكثر مف األسرى البواسؿ وال بالمظاىرات والفعال
وأضاؼ البياف أف ىذا الوضع يتطمب مف جميع  صعبة وخطيرة وقد يتحولوف إلى مشاريع شيداء قريبا.

بداء موقؼ نضالي وحدوي  القوى الوطنية والسياسية في البالد وفي مناطؽ السمطة الفمسطينية التكاتؼ وا 
 ستوى الحدث منعا لمجرائـ القادمة.قوي يرتقي إلى م

 3/4/1023، 48عرب 
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 ألف دوالر كمخالفات 22االحتالل يجبر مقدسيًا عم  هدم منزلا رغم دفع  

أفاد مركز مقدسي أف القوات اإلسرائيمية وبمدية القدس االحتاللية أجبرت مواطنًا فمسطينيًا مف شرؽ  :راـ اهلل
أوضح مركز "معمومات وادي حموة" في بياف تمقتو "قدس برس"، و  المدينة عمى ىدـ جزء مف منزلو بيده.

، أف قوات االحتالؿ أجبرت المواطف تيسير أبو اليوى عمى ىدـ غرفة مف منزلو، بحي الصوانة 1/4الثالثاء 
وأشار أبو اليوى  شرؽ البمدة القديمة بالقدس المحتمة، وبأمر مف بمدية االحتالؿ بحجة البناء دوف الترخيص.

( أمرًا بسجف زوجتو مع وقؼ التنفيذ في حاؿ عدـ ىدـ الغرفة، 1020ف محكمة البمدية أصدرت عاـ )إلى أ
 ألؼ دوالر. 22عمما أف المحامي أجؿ أمر اليدـ عدة مرات، ودفع مخالفات بناء قرابة 

 1/4/1023قدس برس، 
 

 في غزة يطالب بإنهاء االنقسام نسوياعتصام  
بإنياء حالة االنقساـ السياسي في الساحة الفمسطينية بشكؿ فوري طالب متظاىروف في غزة  حسف جبر:

وأكد المتظاىروف خالؿ االعتصاـ  لمبدء في مواجية وطنية موحدة لكؿ أسباب الفقر ومف يتسبب فيو.
النسوي األسبوعي الذي ينظمو االتحاد العاـ لممرأة الفمسطينية ومؤسسات نسوية أخرى عمى أىمية مراجعة 

عادة المحمة إلى الشعب الفمسطيني.كؿ الحالة ال  فمسطينية المتردية مف خالؿ إنياء االنقساـ وا 
 3/4/1023، رام اهلل، األيام

 
 "المجان الشعبية" تستنكر تقميص خدمات األونروا في غزة 

استنكرت "المجاف الشعبية لالجئيف الفمسطينييف" في قطاع غزة، شروع وكالة األونروا بتقميص خدماتيا  :غزة
واعتبر رئيس المجاف، معيف أبو عوكؿ، قرار الوكالة األممية تقميص حجـ  المخيمات الفمسطينية. في

المساعدات النقدية لألسر الفقيرة في المخيمات الفمسطينية يأتي ضمف مشاريع تصفية التزاماتيا تجاه 
وكالة ح صحفي تمّقت وقاؿ أبو عوكؿ في تصري الالجئيف متذرعًة بعدـ وجود ميزانية كافية، وفؽ تقديره.

، "إف ما تمارسو األونروا بحؽ الالجئيف في القطاع يأتي ضمف 1/4قدس برس نسخة عنو يوـ الثالثاء 
وأضاؼ أف  خطة مدروسة لتقميص خدماتيا، والحديث عف عدـ توافر ميزانية كافية غير دقيؽ"، كما قاؿ.

قؿ عف ممياري دوالر ونصؼ في خزينة "األونروا" معمومات تمّقتيا المجاف الشعبية مؤخرًا تفيد بوجود ما ال ي
 بغزة، في حيف تقّدـ مخّصصات مالية "تافية" لعشرة آالؼ أسرة فمسطينية في القطاع.

 1/4/1023قدس برس، 
 
 حت  القمامة في غزة محاصرة 

عربة يجرىا  150حصار قطاع غزة وصؿ إلى النفايات، حيث تعمؿ لمصمحة بمدية غزة : (.إس.بي.)أي
لجمع القمامة. ووفقًا لمدير إدارة الصحة والبيئة في بمدية غزة عبد الرحيـ أبو قمبز، قامت البمدية عمى  حمير

 مدى السنوات الخمس الماضية بجمع القمامة بالوسائؿ التقميدية أي الحمار والعربة.
ثر مف نصفيا يوميًا طف مف النفايات يوميًا، يتـ جمع أك 700ووفقًا ألبو قمبز، فإف بمدية غزة وحدىا تنتج 

بواسطة عربات الحمير. ومف بيف المشاكؿ المتنامية التي تواجو إدارة النفايات في القطاع، أنو حتى ىذا 
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الحؿ البدائي كاد أف يتوقؼ ىذا الشير. فبحسب أبو قمبز، انتيى التمويؿ المخصص لجامعي القمامة في 
 ير تموز المقبؿ عمى أقرب تقدير.نياية شير شباط، وليس مف المقرر أف يستأنؼ إال في ش

أما حمادة البياري، مف مكتب األمـ المتحدة لتنسيؽ الشؤوف اإلنسانية، فأكد أف االستجابة مؤخرًا لحاالت 
وىي جمعية معونة إيطالية. ويضيؼ أف ىذه المنظمة قدمت  "التعاوف الدولي"الطوارئ قد جاءت بعد تدخؿ 

 ير تموز.تموياًل لجمع النفايات ليستمر حتى ش
مركبة لجمع النفايات أكثر مف نصفيا غير صالح لالستعماؿ. وبقية  75البمدية تممؾ "ويوضح أبو قمبز أف 

وبسبب الحظر عمى االستيراد "، مضيفًا "عامًا، وىي بحاجة لمتصميح 25الشاحنات تستخدـ منذ أكثر مف 
. وأشار إلى أف "نحتاجيا لمصيانةالذي فرضتو إسرائيؿ عمى غزة، ال يمكننا الحصوؿ عمى القطع التي 

القضية األكثر إلحاحًا ىي مكبات القمامة التي تفيض، فالتوسع في مكبات القمامة في غزة كاف أمرًا 
مستحياًل، وال يزاؿ، بسبب عدـ وجود مواد البناء، فضاًل عف اليجمات اإلسرائيمية في المناطؽ الحدودية 

 ."ثةحيث توجد مكبات القمامة الرئيسية الثال
 3/4/1023السفير، بيروت، 

 
 أسبوعاً زيارة لفرنسا تستمر  يبدؤون 48 فمسطينييخمسة أئمة من  
 أسبوعازيارة غير مسبوقة لفرنسا تستمر  األربعاء 48: يبدأ خمسة أئمة مف عرب منطقة الػ .(ب.ؼ.ا)

سرائيمية في باريس السفارة اإل أفادتبيدؼ تعزيز دور القيادات الروحية في التقارب بيف األدياف، كما 
مساجد فرنسيوف لكؿ  أئمةىذه الزيارة تأتي عقب تمؾ التي قاـ بيا  أفالسفارة في بياف  وأوضحت االثنيف.

. /الفمسطينية في تشريف الثاني واألراضي "إسرائيؿ"مف   نوفمبر المنصـر
ة ومقر المجمس باريس حيث ستكوف لو لقاءات خصوصا في وزارة الخارجية الفرنسي أوالوسيزور الوفد 

تولوز )جنوب غرب(  إلىينتقؿ  أفالتمثيمي لممؤسسات الييودية في فرنسا ومدرسة قرآنية قرب باريس، قبؿ 
 ثـ مرسيميا )جنوب(.

ويضـ الوفد كال مف الشيخ سميماف السطؿ )اماـ مسجد النزىة في يافا(، والشيخ رشاد ابو الييجاء )إماـ 
كياؿ )إماـ جامع بالؿ في جديدة المكر، شماؿ( والشيخ محمد خميؿ مسجد الجرينة في حيفا( والشيخ عمر 

 كيواف )إماـ جامع مجد الكروـ، شماؿ( والشيخ جماؿ العبرة )إماـ مسجد النور في رىط، شماؿ(.
 3/4/1023، لندن، القدس العربي

 
 متشائمون بشأن عممية السالم في الشرق األوسط الفمسطينيوناستطالع:  

تطالع أجري عقب زيارة الرئيس األمريكي باراؾ أوباما لممنطقة أف غالبية الفمسطينييف أظير اس: )ا ؼ ب(
وشمؿ االستطالع الذي  .األوسطعممية السالـ في الشرؽ  إحياءالواليات المتحدة ستفشؿ في  أفيعتقدوف 

 2170، المركز الفمسطيني لمبحوث السياسية والمسحية واطمعت وكالة فرانس برس عمى نسخة منو أجراه
 مارس. ذار/آ 30 إلى 18شخصا في الضفة الغربية وغزة في الفترة مف 

عادةعممية السالـ  إحياءلف تنجح في  األمريكية اإلدارة أف% تعتقد  55"غالبية  إفوقاؿ االستطالع   وا 
ط األمريكية لف تنجح في الضغ اإلدارة" أف% مف المستطمعيف 72كما اعتبر  الطرفيف لطاولة المفاوضات".

 % أنيا ستنجح في ذلؾ".18عمى إسرائيؿ لتجميد االستيطاف فيما تعتقد نسبة مف 
 % تعتقد أف حؿ الدولتيف لـ يعد عمميا بسبب التوسع االستيطاني".56"غالبية  أفواظير االستطالع 
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ر مميوف دوال 500األمريكية مبمغ  اإلدارةيؤدي تقديـ  أف% مف الفمسطينييف عف تشاؤميـ بإزاء 72 وأعرب
 المالية لمسمطة. األزمةانتياء  إلىلمسمطة الفمسطينية 

مصالحة بيف حركتي حماس  إلىالتوصؿ  بإمكاففي عدد المتفائميف  كبيراً  كما اظير االستطالع انخفاضاً 
الوحدة لف تعود وسينشأ كياناف منفصالف في الضفة والقطاع ترتفع  أف"نسبة االعتقاد  إفوقاؿ التقرير  وفتح.
 % خالؿ الفترة نفسيا".33  لى% إ28مف 

 3/4/1023الغد، عم ان، 
 
 تمتقي وفدًا  شبابيَا ماليزيًا داعمًا لمقضية الفمسطينية شاهدمؤسسة  

زار وفد شبابي مف جمعية اإلسراء الماليزية مقر المؤسسة الفمسطينية لحقوؽ اإلنساف )شاىد( في بيروت، 
محمود  ،وقد تحدث خالؿ المقاء مدير "شاىد" سطينية.ضـ الوفد مجموعة مف المتضامنيف مع القضية الفم

شارحًا لمضيوؼ عف واقع الالجئيف الفمسطينييف في لبناف، وتأثير أزمة الالجئيف الفمسطينييف مف  ،الحنفي
 المخيمات الفمسطينية في لبناف. إلىسورية 

 وعمى وجبة الغداء، قدمت شاىد لموفد ضيافة تراثية فمسطينية.
)شاىد( الوفد الزائر في جولة ميدانية داخؿ مخيمات بيروت، وذلؾ لالطالع عف كثب عمى ىذا وقد رافقت 

 أوضاع الالجئيف مف خالؿ المقاء مع الفعاليات االجتماعية واأليتاـ وأسرىـ.
الحدود المبنانية الفمسطينية، بدءًا مف منطقة الناقورة مرورًا  إلىكما اصطحب فريؽ عمؿ )شاىد( الوفد الزائر 

جانب الشعب الفمسطيني  إلىقرى الحدودية. خالؿ الجولة الحدودية عبر الوفد عف تضامنو ووقوفو بال
 وطنو فمسطيف. إلىوقضيتو اإلنسانية وحقو في العودة 

وعند منطقة المطمة عمى سيؿ الحولة الفمسطيني قدمت )شاىد( ىدية رمزية لموفد الزائر، وىي عبارة عف 
قصى المبارؾ، تعبيرًا عف حاجة فمسطيف والقدس لحشد الطاقات في سبيؿ شاؿ فمسطيني ولوحة لممسجد األ

 الدفاع عف القضايا اإلنسانية المحقة.  
 1/4/1023، المؤسسة الفمسطينية لحقوق اإلنسان )شاهد(موقع

 
 1023 سنة مميون دوالر خسائر بسبب إغالق معبر كرم أبو سالم منذ بداية سبعونغزة:  

شعبية لمواجية الحصار أف خسائر القطاع الخاص في غزة نتيجة إغالؽ االحتالؿ أفادت المجنة ال :غزة
المتكرر لمعبر "كـر أبو سالـ" الواقع في جنوب قطاع غزة، بمغت سبعيف مميوف دوالر منذ بداية العاـ 

 .(1023) الجاري
 1/4/1023قدس برس، 

 
 نتاجاإل تكشف عن نجاح زراعة قمح عالي الجودة وغزير  "الزراعة"غزة:  

أعمنت وزارة الزراعة في الحكومة الفمسطينية بغزة، نجاحيا في زراعة صنؼ مميز مف القمح ذو جودة  :غزة
وكالة وقالت الوزارة في بياف تمقت  عالية، تنتج البذرة الواحدة فيو سبع سنابؿ بطوؿ خمسة عشر سنتيمترا.

وف الزراعية في شماؿ قطاع غزة، ، إف محطة تجارب بيت حان4/1قدس برس نسخة عنو، يـو الثالثاء 
 نجحت في زراعة ىذا الصنؼ مف القمح، ألوؿ مرة يزرع في فمسطيف".

 1/4/1023قدس برس، 
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 : ال سالم واستقرار في المنطقة ما لم تحل القضية الفمسطينيةاألردني الوزراء رئيس 

اسة الوزراء أمس وزير خارجيػة النسور خالؿ لقائو في مكتبو برئ عبد اهللعرض رئيس الوزراء : بترا – عماف
 أنيػػافػػي المنطقػػة وبخاصػػة القضػػية الفمسػػطينية، مؤكػػدا  اإلقميميػػةألوضػػاع ا ،جميوريػػة ألبانيػػا ادمونػػد بانػػاريتي

 . حؿ عادؿ لمقضية إيجادفي المنطقة التي لف تحظى بالسالـ واالستقرار ما لـ يتـ  األساستمثؿ القضية 
 3/4/1023الغد، عمان، 

 
 : استشهاد أبو حمدية جريمة صهيونية متجددةفي األردن ن المسممينجماعة اإلخوا 

الجريمة المتجػددة التػي يرتكبيػا العػدو الصػييوني ضػد ػ"عبرت جماعة اإلخواف المسمميف عف إدانتيا لػ: عماف
 ."حمدية في معتقالت العدو الصييوني أبوالمواء ميسرة  األسيرأبناء الشعب الفمسطيني، وآخرىا استشياد 

3/4/1023، عمان ،ستورالد  

 
 استشهاد أبو حمدية كان عممية اغتيال واضحة األردن: في المهندسيننقابة  

ميسػػرة أبػػو حمديػػة انضػػـ أمػػس إلػػى قافمػػة  الفمسػػطيني قالػػت نقابػػة الميندسػػيف إف "األسػػير: الدسػػتور –عمػػاف 
نية عمػى منػع مختمػؼ الشيداء األسرى الذيف استشيدوا في سجوف االحػتالؿ نتيجػة إصػرار السػمطات الصػييو 

كػػاف عمميػػة اغتيػػاؿ واضػػحة تمػػت تحػػت سػػمع العػػالـ  همؤكػػدة أف استشػػياد، أنػػواع العػػالج عنػػو تشػػفيًا وانتقامػػًا"
 وبصره.

3/4/1023، عمان ،الدستور  
 

 المسؤولية عن قتل األسير أبو حمدية"إسرائيل" يعتصمون ويحممون  نقابيوناألردن:  
"سياسات االحػػػتالؿ اإلجراميػػػة"، إلػػػى ػحزبيػػػوف خػػػالؿ وقفػػػة تنديديػػػة بػػػدعػػػا نقػػػابيوف و : محمػػػد الكيػػػالي - عمػػاف

ـّ األمػة وناضػموا  "الوقوؼ بحـز مع األسرى الفمسطينييف والعرب في سجوف العػدو الصػييوني، ممػف حممػوا ىػ
 نيابة عف شعوبيا".

كافػػة  مجمػع النقبػػات المينيػة، معبػػريف بػػذلؾ عػف سػػخط أمػػاـونفػذ المحتجػػوف وقفػتيـ أمػػس عمػػى نحػو عفػػوي، 
الفمسػطيني ميسػرة ابوحمديػة فػي سػجوف  األسيرالصييوني الذي تسبب باستشياد  اإلجراـفئات الشعب، عمى 

 بمستشفى الرممة. أمساالحتالؿ صباح 
وأكػػد رئػػيس مجمػػس النقبػػاء نقيػػب الميندسػػيف الػػزراعييف محمػػود ابوغنيمػػة أف االعتصػػاـ يػػأتي إليصػػاؿ رسػػالة 

يػع األردنيػيف األحػرار عمػى درب الشػييد، ولػف يػتـ القبػوؿ إال بفمسػطيف كاممػة لمعالـ بأف النقابات المينية وجم
 وغير مجزئة.

في الحػزب المينػدس عمػي  األسرىبدوره؛ وجو رئيس مجمس شورى حزب جبية العمؿ اإلسالمي رئيس لجنة 
ينية بشػكؿ بشكؿ عاـ وتجاه القضػية الفمسػط األسرىابوالسكر سياـ نقده لمتخاذؿ الرسمي العربي تجاه قضية 

 خاص.
فػي سػػجوف  األردنيػيف األسػػرىمػف جانبػو؛ طالػب األسػػير المحػرر انػس ابوخضػػير الحكومػة باالىتمػاـ بقضػية 

 ، والعمؿ عمى تحريرىـ بأسرع وقت ممكف.اإلسرائيمياالحتالؿ 
 3/4/1023الغد، عمان، 
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 ةبإغالق السفارة اإلسرائيمية ردا عم  استشهاد أبو حمدي يطالبون نشطاءاألردن:  

نظمػػت الحممػػة األردنيػػة الشػػبابية لنصػػرة األسػػرى األردنيػػيف فػػي المعػػتقالت الصػػييونية  :غػػادة الشػػيخ - عّمػػاف
عصػػػر أمػػػس وقفػػػة فػػػي سػػػاحة مسػػػجد الكػػػالوتي مقابػػػؿ السػػػفارة اإلسػػػرائيمية احتجاجػػػا عمػػػى اإلىمػػػاؿ الطبػػػي 

وطالػب  مػرض السػرطاف. اإلسرائيمي الذي تسػبب بوفػاة األسػير الفمسػطيني ميسػرة أبػو حمديػة بعػد صػراع مػع
 .نشطاء وأىالي أسرى أردنييف شاركوا بالوقفة بإغالؽ السفارة اإلسرائيمية في عّماف وطرد سفيرىا
 3/4/1023الغد، عمان، 

 
 األسير أبو حمدية العربي يطالب بتحقيق دولي في استشهاد نبيل 

ؽ دولػي فػي ظػروؼ استشػياد األسػير طالب األمػيف العػاـ لجامعػة الػدوؿ العربيػة نبيػؿ العربػي، بتحقيػ القاىرة:
 الفمسطيني ميسرة أبو حمدية.

وحّمػػؿ سػػمطات االحػػتالؿ  بحػػؽ األسػػير الفمسػػطيني، اإلسػػرائيمي وداف الجريمػػة البشػػعة التػػي ارتكبيػػا االحػػتالؿ
المسػػػؤولية الكاممػػػة عػػػف وفػػػاة أبػػػو حمديػػػة، معربػػػًا عػػػف إدانتػػػو الشػػػديدة ليػػػذه الجريمػػػة، وتأييػػػده طمػػػب الحكومػػػة 

نية بإجراء تحقيؽ دولي عاجػؿ لمكشػؼ عػف ظػروؼ استشػياده بسػبب مػا تعػرض لػو مػف إىمػاؿ طبػي الفمسطي
 متعمد منذ سنوات.

 3/4/1023الخميج، الشارقة،  
 
 جانب األسرم الفمسطينيينإل  التعاون اإلسالمي تؤكد وقوفها  منظمة 

حػػتالؿ اإلسػػرائيمي المسػػؤولية حمػػؿ األمػػيف العػػاـ لمنظمػػة التعػػاوف اإلسػػالمي، إحسػػاف أوغمػػو، اال: قنػػا –جػػدة 
، 1/4/1023 وطالب أوغمو فػي بيػاف لػو الثالثػاء الكاممة عف استشياد األسير الفمسطيني ميسرة أبو حمدية.

بػػػاحتراـ أحكػػاـ القػػػانوف الػػػدولي اإلنسػػاني وميثػػػاؽ حقػػػوؽ  "إسػػػرائيؿ"المجتمػػع الػػػدولي بػػالتحرؾ مػػػف أجػػػؿ إلػػزاـ 
 ات الصمة.اإلنساف وجميع أحكاـ المواثيؽ الدولية ذ

وأداف البيػػاف الجريمػػة التػػي ارتكبيػػا االحػػتالؿ وأدت إلػػى استشػػياد ميسػػرة أبػػو حمديػػة، مؤكػػدا فػػي الوقػػت نفسػػو 
وقوؼ المنظمة إلى جانب األسػرى الفمسػطينييف فػي محنػتيـ، داعيػًا إلػى ضػرورة اإلفػراج عػنيـ وتمكيػنيـ مػف 

 نيؿ حقيـ في الحياة بحرية وكرامة.
 1/4/1023الشرق، الدوحة، 

 
 مصر توافق عم  دخول قافمة مساعدات بريطانية لغزة 

منحت السػمطات المصػرية، موافقتيػا عمػى طمػب دخػوؿ أفػراد قافمػة مسػاعدات بريطانيػة : أحمد ربيع -القاىرة 
 وأعمنت وزارة الخارجية في بياف ليا اليـو الثالثاء، أنيا تواصؿ تفاعميا  إلى قطاع غزة.

 
التأكػػد مػػف أتبػػاعيـ لإلجػػراءات الخاصػػة باليػػة مػػرور القوافػػؿ التػػي تقضػػى  وتعاونيػػا مػػع المنظمػػيف مػػف أجػػؿ

 بضرورة وصوؿ المساعدات ذاتيا عبر ميناءي العريش البحري والبرى.
 1/4/1023الشرق، الدوحة، 
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 غزةقطاع متسمال فمسطينيا إل   16مصر ترحل  
فمسػػطينيا،  16صػػرية بترحيػػؿ أكػػد مصػػدر خػػاص بمعبػػر رفػػح قيػػاـ أجيػػزة األمػػف الم: خيػػري حسػػيف -القػػاىرة 

كػػانوا تسػػمموا إلػػى الػػبالد بطريقػػة غيػػر شػػرعية عبػػر األنفػػاؽ وبيػػنيـ عػػدد ممػػف يقيمػػوف بػػالبالد بعػػد انتيػػاء فتػػرة 
 إقامتيـ المحددة بجواز السفر.

وأشار المصدر إلى ترحيػؿ الفمسػطينييف المػذكوريف مػف خػالؿ معبػر رفػح البػري وتسػميميـ مػف خػالؿ منػدوب 
 الفمسطينية بقطاع غزة.خاص لمسمطات 

 1/4/1023الشرق، الدوحة، 
 

 لالنتهاكات اإلسرائيمية العالمي لمبرلمانيين اإلسالميين يطالب بتحرك دولي لوضع حد  المنتدم  
طالػػػػب المنتػػػػدى العػػػػالمي لمبرلمػػػػانييف اإلسػػػػالمييف المجتمػػػػع الػػػػدولي بضػػػػرورة التحػػػػرؾ لوضػػػػع حػػػػد  القػػػػاىرة:

رة لمحقوؽ الفمسطينية المشروعة في ممارسة شػعائرىـ الدينيػة مػف دوف ضػغط المستم "اإلسرائيمية"لالنتياكات 
أو إرىػػاب. وأداف المنتػػدى الػػذي يتخػػذ مػػف اإلسػػكندرية مقػػرًا لػػو، اقتحػػاـ المسػػتوطنيف الييػػود لسػػاحات المسػػجد 

، إف المنتػػػدى إذ 2/4/1023 األقصػػػى. وقػػػاؿ رئػػػيس المنتػػػدى حسػػػيف محمػػػد إبػػػراىيـ، فػػػي بيػػػاف، أوؿ أمػػػس
، فإنو يؤكد أف المقدسػات اإلسػالمية خػط أحمػر يتعػيف عمػى الصػياينة المسئولةتمؾ الممارسات غير  يستنكر

 عدـ تجاوزه.
 3/4/1023الخميج، الشارقة، 

 
 مرمرة""أهالي ضحايا  بريل لبحث تعويضاتأ 22وفد إسرائيمي إل  أنقرة في  :"األناضول" 

قولو فػي تصػريحات  س الوزراء التركي، بولنت أرنتشنائب رئي عف "األناضوؿ"نقمت وكالة أنباء : يو بي آي
نيسػػاف الحػػالي لبحػػث  22، سػػيزور تركيػػا فػػي "إسػػرائيمياً "، أف وفػػدًا 2/4/1023االثنػػيف  تمفزيونيػػة، أوؿ أمػػس

 سػػنة "إسػػرائيمي"التػػي تعرضػػت ليجػػـو  "مػػافي مرمػػرة"لتعويضػػات أىػػالي ضػػحايا سػػفينة  "إسػػرائيؿ"مسػػألة دفػػع 
 .ؾ. وأوضح أف الحكومة التركية تستعد ليذا المقاء الذي سيكوف األوؿ مف نوعوقتؿ فيو تسعة أترا 1020

 3/4/1023الخميج، الشارقة، 
 
 يهدد بخسارة الرأي العام العربي الفمسطيني خنفر: االنقسام وض اح 

حػػّذر وّضػػاح خنفػػر المػػدير العػػاـ السػػابؽ لمجزيػػرة ورئػػيس منتػػدى الشػػرؽ لمحػػوار : محمػػود ىنيػػة –الرسػػالة نػػت 
الحضارات، مف احتماؿ خسارة الرأي العاـ العربي والمحيط المتعاطؼ مع القضػية الفمسػطينية، حػاؿ اسػتمر و 

وقػاؿ خّنفػر فػي حػديث خػاص لػػ"الرسالة نػت": "أيػًا  الخالؼ السياسي واالنقساـ بيف حركتػي "فػتح" و"حمػاس".
سػػاـ السياسػػي صػػّور القضػػية كانػػت تعقيػػدات المسػػائؿ المختمػػؼ عمييػػا سياسػػيًا بػػيف حمػػاس وفػػتح، فػػإف االنق

 الفمسطينية بطريقة ىزلية أماـ الرأي العاـ العربي".
 1/4/1023الرسالة، فمسطين، 

 
 اإلمارات تسير قافمة مساعدات طبية إل  غزة 

االثنػيف، قافمػة مسػاعدات طبيػة إلػى أىػالي قطػاع أمػس سػيرت اإلمػارات، مسػاء  محمػد سػميـ سػالـ: -القاىرة 
 نوات، عبر بوابات معبر رفح البري الواصؿ بيف مصر والقطاع.غزة، المحاصر منذ ست س
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وقالػػت مصػػادر حدوديػػة مصػػرية: إف قافمػػة مسػػاعدات طبيػػة مقدمػػة مػػف اإلمػػارات وصػػمت إلػػى القطػػاع عبػػر 
طرًدا مف األدوية والمستمزمات  338وأضافت: إف المساعدات اإلماراتية عبارة عف  المعبر الحدودي بمصر.

وأكػػدت المصػػادر أنػػو سػػيتـ توزيػػع األدويػػة   مقدمػػة مػػف الجمعيػػة الخيريػػة اإلماراتيػػة. أطنػػاف 20الطبيػػة تػػزف 
 والمستمزمات الطبية عمى المستشفيات والمراكز الطبية بمعرفة وزارة الصحة بقطاع غزة.

 3/4/1023الخميج، الشارقة، 
 
  هضبة الجوالن سقط في ةصاروخ أطمق من سوري ":جيروزاليم بوست" 

ير أف صاروخًا أطمؽ مف األراضي السورية، سقط في ىضبة الجوالف مساء الثالثاء. وقالػت ذكر تقر : د ب أ
الصػػػييونية إف الصػػػاروخ وقػػػع قػػػرب تػػػؿ فػػػارس، ولػػػـ تػػػرد أي تقػػػارير عػػػف وقػػػوع  "جيػػػروزاليـ بوسػػػت"صػػػحيفة 

ة أو أنػو كػاف نتيجػػ "إسػرائيؿ"إصػابات أو أضػرار. ولػـ يتضػح مػا إذا كػػاف الصػاروخ قػد أطمػؽ عػف عمػػد عمػى 
 القتاؿ بيف الجيش السوري والجيش الحر.

 3/4/1023الخميج، الشارقة، 
 
 في سورية : ال تنضموا لمقتال"إسرائيل"" لمدروز في ة"دروز سوري 

 إلػػىبعػػدـ المجػػيء  "إسػػرائيؿ"الطائفػػة الدرزيػػة فػػي سػػورية، الػػدروز فػػي  أبنػػاءطالػػب  :ترجمػػة خاصػػة -راـ اهلل 
 سد.سورية لممشاركة بالقتاؿ ضد نظاـ األ

مجموعػة مػف الػدروز فػػي  اسػتعدادحػػوؿ  اإلسػرائيمية اإلعػالـالتػػي تناقمتيػا وسػائؿ  األخبػارجػاء ذلػؾ ردًا عمػى 
سورية لممشاركة في القتاؿ عقػب مقتػؿ دروز  إلى)اغمبيـ ممف خدموا في جيش االحتالؿ(، التوجو  "إسرائيؿ"
 سورييف.

روا بالقرب مف الجدار الفاصؿ مع سورية، ىػاتفيف وكاف مئات مف الدروز القاطنيف في الجميؿ والكرمؿ تظاى
كيمػو  3دروز سػورية" عقػب مياجمػة القريػة الدرزيػة "الحضػر"، التػي تبعػد نحػو  إخػوانيـبأنيـ "لف يتخموا عف 

وذكػػر  .أشػػخاص 7متػػرات عػػف مدينػػة مجػػدؿ شػػمس الدرزيػػة فػػي الجػػوالف السػػوري المحتػػؿ، وذىػػب ضػػحيتيا 
ألبنػػاء  األكبػػرؼ" انػػو ردًا عمػػى ذلػػؾ، قػػاـ دروز "السػػويداء" حيػػث التجمػػع الموقػػع االلكترونػػي لصػػحيفة "معػػاري

 إلػػىتعتزمػػوف القػػدـو  إنكػػـ اإلعػػالـالطائفػػة الدرزيػػة فػػي سػػورية، بإصػػدار بيػػاف جػػاء فيػػو: "سػػمعنا مػػف وسػػائؿ 
 البيػاف: وأضػاؼ سورية لمقتاؿ ضد الجيش السوري الحر، وذلؾ ىو بمثابة دعـ لمنظاـ السوري ودفاعًا عنػو".

خوتناجانب وطننا،  إلىسورية، نقؼ  وأبناءالسويداء  أبناء"نحف   إف، األسػدنظػاـ  احػتالؿالدروز فػي وجػو  وا 
 الجيش السوري الحر ىو الجية الوحيدة المخولة بالدفاع عنا".

 3/4/1023القدس، قدس، 
 
 الفمسطينية اإلسرائيميةت روسيا تدعو إل  تسوية قضية القدس عبر المفاوضا 

ت وزارة الخارجيػػة الروسػػية، أمػػس، إلػػى تسػػوية قضػػية القػػدس عبػػر المفاوضػػات. وقالػػت الخارجيػػة دعػػ: د ب أ
مػػع ضػػماف  يجػب تسػػوية قضػػية مدينػػة القػدس عبػػر المفاوضػػات الفمسػطينية  اإلسػػرائيمية"الروسػية، فػػي بيػػاف، 

 ."وصوؿ أتباع جميع الطوائؼ إلى األماكف المقدسة
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ي أوردتو وسائؿ إعالـ محمية أف روسػيا تػولي تقميػديًا اىتمامػًا خاصػًا وذكرت الخارجية الروسية في البياف الذ
حػػالؿ السػػالـ واليػػدوء فػػي الػػديار المقدسػػة. كمػػا أعربػػت  بضػػماف الحفػػاظ عمػػى األمػػاكف المقدسػػة فػػي القػػدس وا 

 ".عف ارتياحيا لمجيود الفمسطينية واألردنية في تسوية قضية مدنية القدس

 3/4/1023الخميج، الشارقة، 
 
 
 إقرار أول معاهدة لتنظيم تجارة السالح :جمعية العامة لألمم المتحدةال 

وافقت الجمعية العامة لألمـ المتحدة في نيويورؾ يوـ الثالثاء بأغمبية كاسحة عمى أوؿ اتفاقية : الوكاالت
مميار  70لتنظيـ تجارة األسمحة التقميدية عمى مستوى العالـ. وتقدر مبيعات السالح التقميدي عالميا بحوالي 

 دوالر ُتدفع في أسمحة تتراوح بيف الخفيفة كالبنادؽ والصواريخ المحمولة وبيف الثقيمة كالدبابات والسفف.
دولة وعارضتيا ثالث دوؿ وىي إيراف وسورية وكوريا الشمالية، في حيف  254ووافقت عمى االتفاقية 

 دولة عف التصويت. 13امتنعت 
 1/4/1023الجزيرة.نت، 

 
 في خبر كان؟ االنتفاضة 

 بو الييجاءأنواؼ 
قػػػد ينػػػدىش المتتبػػػع لمجريػػػات االحػػػداث الفمسػػػطينية مػػػؤخرا حػػػيف يصػػػدمو واقػػػع اف الضػػػفة الغربيػػػة ال تشػػػيد 
انتفاضة فمسطينية ثالثة مع توفر كؿ االسباب الموجبة لالنتفاض او تفجر الغضػب. والػذيف توقعػوا اف تكػوف 

ر الغضػػب الفمسػػطيني صػػدموا ايضػػا. عوامػػؿ انػػدالع االنتفاضػػة زيػػارة اوبامػػا لفمسػػطيف المحتمػػة مناسػػبة لتفجيػػ
متوفرة تماما ولكف االنتفاضة لـ تقع. ىناؾ ثورة االسرى المنتفضيف ضد االحتالؿ، وىناؾ التضامف الشػعبي 
اليومي مع االسرى المضربيف عف الطعاـ. االحتالؿ يمارس ىوسو المعتاد مف ىدـ لممنازؿ والقرى ومصادرة 

بيػوت واعتقػاالت يوميػة فػي عمػـو الضػفة الغربيػػة. واكثػر مػف ذلػؾ، فمقػد افتتحػت الػوزارة الجديػػدة لالراضػي وال
الػػؼ وحػػدة اسػػتيطانية جديػػدة فػػي الضػػفة والقػػدس. كػػؿ مبػػررات الغضػػب  14جمسػػاتيا بػػإقرار إنشػػاء اكثػػر مػػف 

وضات وحدىا، واردة: االنقساـ الفمسطيني المكرس، الحصار المضروب عمى غزة، رفض المراىنة عمى المفا
كؿ االشتباكات االسػبوعية ىنػا وىنػاؾ فػي الضػفة مػع جنػود االحػتالؿ والحػواجز العسػكرية المتزايػدة، وتقطيػع 

 اوصاؿ الوطف بالجدار العنصري العازؿ: أليست عوامؿ ال بد اف تفجر الغضب الشعبي؟
ىػػذا الطػػرؼ او ذاؾ، مػػا صػػحيح اف االنتفاضػػات ال تقػػـو بنػػاء عمػػى اوامػػر رئاسػػية او اداريػػة او قػػرارات مػػف 

دامت انتفاضة شعبية تحركيا عوامؿ ذاتية وموضوعية، اال اف الصحيح المعمـو اليـو اف الشعب الفمسطيني 
 في الضفة كما في القطاع ال ينتفض مع وجود كؿ مسببات االنتفاض.

يني؟ واف مػػا والسػػؤاؿ المنطقػػي ىػػؿ اصػػبح الكفػػاح المسػػمح والمقاومػػة الشػػعبية المسػػمحة مػػف الماضػػي الفمسػػط
يسمى المقاومة الشعبية )السممية( قد حؿ محؿ الكفاح المسمح الػذي جعػؿ الشػعب الفمسػطيني يمحػض حركػة 

 فتح ثقتو لعقود عدة ومف ثـ ليمنح حماس الثقة ذاتيا لعقود اخرى؟
ىػػذا الجػػػاري اليػػػـو فػػػي الضػػػفة الغربيػػػة ىػػػو فػػػي الحقيقػػػة تفجػػػر لمغضػػػب او تمػػػرد شػػػعبي عمػػػى الحػػػاؿ الراىنػػػة 

 سطينيا وصييونيا.فم
لمػػػاذا أحجمػػػت القيػػػادات الفمسػػػطينية عػػػف إنفػػػاذ اتفػػػاؽ المصػػػالحة عػػػدا شػػػقو الغريػػػب المتعمػػػؽ باعػػػادة تسػػػجيؿ 
النػػاخبيف فػػي الضػػفة والقطػػاع؟ ومتػػى كانػػت االنتخابػػات فػػي ظػػؿ االحػػتالؿ شػػرعية ونزييػػة وديموقراطيػػة؟ اال 
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ألػػـ تسػػتفز زيػػارة اوبامػػا وتصػػريحاتو وتعيداتػػو  ينػػاقض االحػػتالؿ الحريػػة وبالتػػالي ال ديموقراطيػػة فػػي ظاللػػو؟
 الشعب الفمسطيني لينيض مف واقعو المؤلـ الراىف؟

ىذه االسئمة وسواىا تحضرنا ونحف نرى الى الشمؿ كحالة ثابتػة منػذ اشػير بػؿ سػنوات تصػيب العمػؿ العربػي 
معنػى اف يقػوؿ نتنيػاىو  والعمؿ الفمسطيني حياؿ القضية التي يفترض انيا مركزية وقومية لمعػرب جميعػا؟ مػا

اف المفاوضات بينو وبيف السمطة فػي راـ اهلل ستسػتأنؼ فػي غضػوف االشػير الثالثػة المقبمػة؟ وىػو يعنػي مػف 
 مف ايار القادـ؟ 25اليـو وحتى احتفاؿ الصياينة بذكرى قياـ كيانيـ العنصري الخامسة والستيف في 

واف االخيػرة ايضػا صػارت تتطمػع الػى مػا تتطمػع  حركة فتح تتغمب في منطقيا )الواقعي( عمى حركة حمػاس،
 اليو فتح والسمطة في راـ اهلل مما نتج عف اوسمو.

 3/4/1023، السفير، بيروت

 
 
 إسرائيل: الُجزر ال تنجو من العاصفة 

 توماس فريدماف 
ىػػذه قػػراءة األخبػػار عػػف الشػػرؽ األوسػػط األوسػػع، ثػػـ مشػػاىدة الػػرئيس أوبامػػا وىػػو يػػزور إسػػرائيؿ، ولّػػدت لػػدّي 

لكنيػػا  -الفكػػرة: لقػػد بػػدا الػػرئيس كمػػا لػػو أنػػو يػػزور جزيػػرة مرجانيػػة فػػي المحػػيط اليػػادئ، أو ربمػػا فػػي نيوزيمنػػدا 
بالتأكيػػد نػػوٌع مػػف الدولػػة/ الجزيػػرة التػػي تحػػيط بيػػا بحػػار معتكرة.وقػػد الػػتقط آري شػػافيت فػػي صػػحيفة ىػػارتس 

مػػى النحػػو اآلتػػي: "قبػػؿ بضػػعة أشػػير، نشػػر اليوميػػة ىػػذا المػػزاج فػػي عمػػوده الػػذي كتبػػو مػػؤخرًا، والػػذي بػػدأه ع
أمنوف دانكنيػر مقالػة ذكيػة ومسػمية فػي صػحيفة "سػوؼ ىاشػافوع". ووصػؼ كيػؼ أف مشػروع شػمعوف بيػريس 
التكنولػػوجي المبتكػػر يػػؤدي بإسػػرائيؿ إلػػى االنفصػػاؿ عػػف الشػػرؽ األوسػػط واإلبحػػار غربػػًا عبػػر البحػػر األبػػيض 

ذا وضػػعنا الضػػحؾ جانبػػًا، فقػػد قػػبض دانكنيػػر عمػػى روح  المتوسػػط، لتكػػوف أشػػبو بنػػوع مػػف جزيػػرة عائمػػة. وا 
العصر. ففي السنوات األخيرة، كانت إسرائيؿ تشعر، وتفكر وتتصرؼ، كما لو أنيا لـ تعد موجودة في غرب 
آسػػيا، وأنػػو يمكنيػػا أف توجػػد كجزيػػرة انفصػػمت عنيػػا. كمػػا لػػو أنػػو لػػيس ىنػػاؾ عػػالـ عربػػي، وال فمسػػطيف، وال 

مسػػتوطنوف، وال احتالؿ".وفػػي الحقيقػػة، وفػػي الوقػػت الػػذي كػػاف فيػػو الػػرئيس أوبامػػا فػػي  إيػػراف. وال عػػرب، وال
ف صػواريخًا أطمقػت عمػى  إسرائيؿ، ظير تقرير قاؿ إنو تـ استخداـ األسمحة الكيميائية في سورية المجاورة، وا 

مية، غمػوب، ىػذه إسرائيؿ مف غزة المجاورة. ولكف، وفي الوقت نفسو تمامػًا، نشػرت صػحيفة األعمػاؿ اإلسػرائي
مميػػوف دوالر يركػػز  475، وىػػو صػػندوؽ بقيمػػة 4المػػادة: "أكممػػت أكسػػؿ بػػارتنرز إغػػالؽ مشػػروع أكسػػؿ لنػػدف 

سػػرائيؿ... وسػػوؼ تسػػتثمر أكسػػؿ لنػػدف  فػػي الحقػػوؿ األساسػػية لخبػػرة الشػػركة، بمػػا فػػي ذلػػؾ  4عمػػى أوروبػػا وا 
دارة العالقات واليواتؼ النقالة. وقاؿ شريؾ اإلنترنت الخاص بالعمالء، والبيانات الكبيرة، ومعمار السحابة،  وا 

قد أنشئت في ثمانيػة أسػابيع وجػرى االكتتػاب فييػا بشػكؿ  4أكسؿ، كيفف كومولي: "إف حقيقة أف أكسؿ لندف 
سرائيؿ".الصػػواريخ تصػػؿ مػػف غػػزة فػػي  كبيػػر جػػدًا، ىػػو تأييػػد قػػوي ألكسػػؿ لنػػدف وفػػرص السػػوؽ فػػي أوروبػػا وا 

يصؿ مف لندف فػي فتػرة مػا بعػد الظيػر. إف قػدرة إسػرائيؿ عمػى العػيش كمػا  الصباح، ورأس الماؿ االستثماري
لػػو كانػػت منفصػػمة عػػف بقيػػة المنطقػػة تعػػد أمػػرا مثيػػرا لإلعجػػاب وضػػروريا. كمػػا أنػػو وىمػػي وخطير.إنػػو مثيػػر 
لإلعجػػاب وضػػروري ألف إسػػرائيؿ ىػػي الدولػػة الوحيػػدة فػػي عػػالـ اليػػوـ التػػي لػػدييا العبػػوف مػػف غيػػر الػػدوؿ، 

واريخ، متػػداخموف ومعششػػوف بػػيف المػػدنييف عمػػى أربعػػة أخمػػاس حػػدودىا: سػػيناء وغػػزة وجنػػوب مسػػمحوف بصػػ
يػػراف. ومػػع  لبنػػاف وسػػورية. وفيمػػا وراءىػػـ تقػػع أرض نائيػػة مػػف الػػدوؿ المسػػتغرقة فػػي االضػػطرابات الداخميػػة، وا 
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داءىا وتكنولوجيػػا مػع جػػدراف عاليػة تحيعػػد أعػ-ذلػؾ، تمكنػت إسػػرائيؿ مػف التوفيػػؽ بػيف البػػت، والبايػت والقنابػػؿ 
فائقة تغذي اقتصادىا.لكف ىنػاؾ خيطػًا رفيعػًا يفصػؿ بػيف إبقػاء الخطػر فػي الخػارج، واإلقفػاؿ عمػى الػوىـ فػي 
الػػداخؿ؛ بػػيف إبقػػاء أناسػػؾ عمػػى قيػػد الحيػػاة واإلبقػػاء عمػػى األحػػالـ المجنونػػة عمػػى قيػػد الحيػػاة. وتبػػدو إسػػرائيؿ 

تسكف فيو إسرائيؿ، كما يقوؿ شافيت، ىو فكرة أنيا "يمكػف قريبة مف عبور ىذا الخط.إف الوىـ الخطير الذي 
أف تعيش وكأنيا اكتفاء ذاتي ال عالقة لػو بالبيئػة المحيطػة". لكػف ال توجػد دولػة تسػتطيع أف تفعػؿ ذلػؾ، كمػا 
يقػػوؿ "بالتأكيػػد ليسػػت دولػػة يتقاسػػـ فييػػا سػػتة ماليػػيف ييػػودي األرض مػػع أكثػػر مػػف خمسػػة ماليػػيف فمسػػطيني. 

دولػػة تصػػر، حتػػى فػػي العقػػد الثػػاني مػػف األلفيػػة الثالثػػة، عمػػى احػػتالؿ دولػػة أخرى".والواقػػع أف  بالتأكيػػد ليسػػت
مميػوف  1.5الحمـ المجنوف الذي تبقيو إسرائيؿ حيًا ىو أنيا تستطيع أف تحتؿ الضفة الغربية بشكؿ دائـ، مع 

مػػػوف اآلف مناصػػػب فمسػػػطيني، مػػػف أجػػػؿ إرضػػػاء المسػػػتوطنيف الػػػذيف يسػػػتميموف الكتػػػاب المقػػػدس، والػػػذيف يحت
 600.000وزاريػة رئيسػػية؛ مثػؿ ممػػؼ اإلسػكاف، فػػي الحكومػة اإلسػػرائيمية الجديػدة. ومػػع وجػود مػػا يقػرب مػػف 

إسػػرائيمي يعيشػػوف اآلف فػػػي القػػدس الشػػرقية العربيػػػة والضػػفة الغربيػػة، فػػػإف نافػػذة التوصػػؿ إلػػػى حػػؿ الػػػدولتيف 
العبريػػة موشػػيو ىالبرتػػاؿ. وعمػػى نحػػو يثيػػر "تتالشػػى بػػبطء عػػف األرض"، كمػػا يالحػػظ الفيمسػػوؼ فػػي الجامعػػة 

الدىشة، ما تزاؿ استطالعات الرأي تكشؼ عف أف أغمبية في كال الجانبيف تؤيد التوصؿ الى اتفػاؽ الػدولتيف 
سريعًا.أخبرني ناحوـ برنيع، الكاتب المخضـر في -"لكف ىناؾ مشكمة ثقة عميقة" والتي ينبغي التغمب عمييا 

سرائيمية، أف أوباما قد أحدث "اختراقًا" حقيقيًا لدى الجميور اإلسرائيمي بخطابػو صحيفة يديعوت أحرونوت اإل
فػػي القػػدس. وأضػػاؼ برنيػػع: "إذا كػػاف ُيعتبػػر عػػدوًا قبػػؿ ذلػػؾ، فإنػػو يعتبػػر اآلف أحػػد األصػػدقاء. وحتػػى أولئػػؾ 

أوبامػػا اإلسػػرائيمييف الػػذيف مػػا يزالػػوف يختمفػػوف معػػو ال يعتقػػدوف بػػأف لديػػو نوايػػا سػػيئة تجػػاه إسػػرائيؿ".لقد تعامػػؿ 
"إف مػف المسػتحيؿ أف  -وأنػا أقتبسػو-بالتفيـ والصدؽ معًا. وقاؿ مالحظًا في كممتو: كمػا قػاؿ آرييػؿ شػاروف 

تكػوف لػديؾ دولػة ييوديػة ديمقراطيػة )و(، أف تسػيطر فػي الوقػت نفسػو عمػى كػؿ )أرض( إسػرائيؿ. إننػا إذا مػػا 
وف عرضػػة لفقدانػػو جميعػػًا".وىو السػػبب فػػي أف الفمسػػطينييف أصػػررنا عمػػى تحقيػػؽ الحمػػـ بكمّيتػػو، فإننػػا ربمػػا نكػػ

يحتػػاجوف إلػػى إسػػقاط كػػؿ مػػا لػػدييـ مػػف شػػروط مسػػبقة والػػدخوؿ فػػي المفاوضػػات، والسػػبب فػػي أف إسػػرائيؿ 
لػػى أف تختبػػر مػػرة أخػػرى وأخػػرى مػػا إذا كػػاف الػػرئيس محمػػود عبػػاس ورئػػيس  تحتػػاج إلػػى وقػػؼ االسػػتيطاف وا 

لفمسطينية يمكف أف يفيا بالغرض. فبفضػؿ تعاونيمػا ، لػـ يقتػؿ وال إسػرائيمي الوزراء سالـ فياض في السمطة ا
. لكف الفمسطينييف لف يتمكنوا مف إدامة ذلؾ الضبط 1021واحد في الضفة الغربية بسبب اإلرىاب في العاـ 

لمػنفس مػف دوف وجػود تحػرؾ نحػػو إقامػة دولػة فمسػطينية. إف أفضػؿ وسػػيمة تتعامػؿ بيػا إسػرائيؿ مػع الفوضػػى 
نما التعاوف مع الفمسطينييف لبناء دولػة فػي الضػفة الغربيػة،  المحيطة بيا ىي عدـ وضع رأسيا في الرماؿ، وا 
والتي تكوف حديثػة، عممانيػة وغربيػة الػنمط، واحػدة يمكػف فييػا لممسػمميف والمسػيحييف والييػود أف يعممػوا معػًا، 

شمة في األمػاكف األخػرى. لكػف اإلسػرائيمييف والتي تقؼ في تفنيد يومي لنماذج حماس/ اإلخواف المسمميف الفا
نمػا  -اآلف-والفمسطينييف إذا لـ يحاولوا كػؿ شػيء  لتحقيػؽ ذلػؾ، فإنػو سػيتـ تػذكر ذلػؾ، ال كفرصػة ضػائعة وا 

 باعتباره الفرصة الضائعة )النيائية(، ولف تستطيع أي جزيرة اليروب مف العاصفة التي ستمي.
 )نيويورك تايمز(

 3/4/1023، القدس، القدس
 
 ردن؟في األ  عباس "يطبخ"ماذا  

 عبد الباري عطواف        
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فاجأنا الرئيس الفمسطيني محمود عباس بالطيراف الػى العاصػمة االردنيػة عمػاف وتوقيػع اتفػاؽ يػنص عمػى اف 
العاىؿ االردني الممؾ عبد اهلل الثاني ىو صاحب الوصػاية عمػى االراضػي المقدسػة فػي القػدس المحتمػة، ولػو 

 ؿ جميع الجيود القانونية لمحفاظ عمييا، خصوصا المسجد االقصى.الحؽ في بذ
عندما نقوؿ فاجأنا فاننا نقصد اف ىذا االتفاؽ الذي جرى توقيعو في غرفة مغمقة وبحضور الزعيميف وبعض 

 المقربيف منيما، لـ يتـ االعالف عنو، او شرحو، او اطالع البرلمانيف االردني والفمسطيني عمى نصوصو.
لوحيد الذي نطؽ بو الرئيس عباس حوؿ ىذا االتفػاؽ ىػو قولػو انػو تكػريس لمػا ىػو قػائـ فعػال.. كػالـ الشيء ا

اآلف، وبعػد زيػارة سػرية لبنيػاميف نتنيػاىو ’ االتفػاؽ التػاريخي‘جميؿ.. فاذا كاف الحاؿ كذلؾ فممػاذا توقيػع ىػذا 
 الى عماف، واخرى عمنية لمرئيس االمريكي باراؾ اوباما؟

ذا االتفاؽ لـ يكػف وليػد المحظػة، ومػف المؤكػد ايضػا اف ىنػاؾ لجانػا قانونيػة وسياسػية عكفػت مف المؤكد اف ى
عمى اعداده في االسابيع وربما االشير الماضية في سرية كاممة، ولذا فالسؤاؿ ىو لماذا المجػوء الػى السػرية، 

ؿ، خاصػة فػي مسػألة ولماذا ال تكوف ىناؾ شفافية ومصارحة لشعبي البمديف حػوؿ كػؿ مػا ىػو مطػروح لمتػداو 
 عمى ىذه الدرجة مف الخطورة.

االعتراض ليس ىنا عمى الوصاية الياشمية عمى االماكف المقدسة، وال عمى حؽ العاىؿ االردني ببذؿ جميع 
الجيػػود القانونيػػة لمحفػػاظ عمييػػا، وانمػػا عمػػى مبػػدأ اقػػداـ الػػرئيس عبػػاس المنتييػػة رئاسػػتو قانونيػػا منػػذ اكثػػر مػػف 

فرد في توقيػع اتفاقػات نيابػة عػف الشػعب الفمسػطيني فػي الػوطف والشػتات، ودوف الرجػوع الػى ثالثة اعواـ، بالت
اي مؤسسة شرعية فمسطينية، او التشاور مع شركائو في الوطف والنضاؿ مف اجؿ استرجاعو، ونحف نتحدث 

تيف الشػعبية حمػاس  والجيػاد االسػالمي وانتيػاء بػالجبي‘ىنا عف فصائؿ الثورة الفمسطينية ابتداء مف حركتي 
 والديمقراطية؟

اننا نخشى، وعمى ضوء توقيع ىذا االتفاؽ التاريخي حػوؿ الوصػاية عمػى االمػاكف المقدسػة، اف يقػـو الػرئيس 
عبػػاس بتوقيػػع اتفاقػػات اخػػرى مػػع اسػػرائيؿ يفػػاجف بيػػا الشػػعب الفمسػػطيني بالطريقػػة نفسػػيا، ويقػػدـ مػػف خالليػػا 

 تنازالت خطيرة لالسرائيمييف.
ايػػدينا عمػػى قموبنػػا ونحػػذر مػػف اي مفاجػػات انفراديػػة خطيػػرة مػػف ىػػذا الطػػراز، اف مفاوضػػات مػػا جعمنػػا نضػػع 

بيف حكومة نتنياىو والسمطة الفمسطينية باتت وشيكة، واف ىناؾ احاديث تتردد في كواليس واشنطف ’ السالـ‘
المريكػػػي اثنػػػاء وراـ اهلل والقػػدس المحتمػػػة، عػػف افكػػػار امريكيػػة جديػػػدة سػػيحمميا جػػػوف كيػػري وزيػػػر الخارجيػػة ا

 زيارتو المقبمة لممنطقة.
‘ ‘ ‘ 

ىناؾ عدة تفسيرات ليػذا االتفاؽ، والطريقػة التي جرى مف خالليا سمقو عمى عجؿ، وبصورة اذىمت الكثيػريف 
 في الجانبيف االردني والفمسطيني:

 وعاىميا. * االوؿ: ضعؼ الرئيس الفمسطيني محمود عباس المتزايد ورغبتو في تصدير االزمة الى االردف
* الثػػاني: اف يػػأتي ىػػذا االتفػػاؽ خطػػوة ميمػػة وتمييديػػة لمفيدراليػػة بػػيف الضػػفة الغربيػػة واالردف، تحػػت ذريعػػة 
تحػػوؿ فمسػػطيف الػػى دولػػة عمػػى الػػورؽ، وفػػؽ توصػػية الجمعيػػة العامػػة لالمػػـ المتحػػدة التػػي صػػدرت قبػػؿ ثالثػػة 

 اشير.
قضػية القػدس المحتمػة فػي الواليػة عمػى االمػاكف وروبػي بحصػر أسػرائيمي ػ إمريكػي ػ أ* الثالػث: وجػود توجػو 

المقدسة، والمسجد االقصى عمى وجو الخصوص، والتخمي عف السيادة عف االراضي واالحياء االخػرى التػي 
 االسرائيمي.’ الضـ‘تقع في اطار قانوف 
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 التػػػي تػػػتـ حاليػػػا فػػػي الغػػػرؼ المغمقػػػة، عمػػػى ايػػػدي طيػػػاة عػػػرب’ الطبخػػػة‘لػػػيس لػػػدينا معمومػػػات عػػػف طبيعػػػة 
االدارة ’ فبركػػة‘واسػػرائيمييف وامريكػػاف، ولكػػف مػػف حقنػػا اف نػػؤمف بالنظريػػة التامريػػة بعػػد اف رأينػػا كيػػؼ جػػرت 

االمريكية لالسباب لغزو العراؽ، والفرنسية لمدوافع لتدخؿ الناتو في ليبيا، فمماذا ال تتكرر المػؤامرة نفسػيا فػي 
ىو تػوني بميػر مبعػوث السػالـ الػدولي، واحػد اكبػر  فمسطيف، خاصة اف زعيـ الطياة في ىذه المؤامرة الجديدة

 الكاذيب غزو العراؽ؟’ المفبركيف‘
اذا كانت ىناؾ توجيات فعمية القامػة كونفيػػػػػدرالية بػيف االردف وفمسػطيف، فيػذا امػر طيػب شػريطة اف تتحػرر 

مطمقػػػة وغيػػػر االرض الفمسػػػطينية اوال، والقػػػدس المحتمػػػة فػػػي صػػػمبيا، واف تقػػػاـ دولػػػة فمسػػػطينية ذات سػػػيادة 
منقوصػػة عمػػى ىػػذه االراضػػي، ثػػـ بعػػد ذلػػؾ، وىػػذا ىػػو االىػػـ، اف تحظػػى ىػػذه الكونفيدراليػػة بموافقػػة الشػػعبيف 

 االردني والفمسطيني مف خالؿ استفتاء عاـ وشفاؼ.
الػػرئيس عبػػاس لػػيس مخػػوال مػػف الشػػعب الفمسػػطيني بتوقيػػع اتفاقػػات نيابػػة عنػػو، ودوف الحصػػوؿ عمػػى موافقتػػو 

ا التوقيػع ولػيس بعػده، كمػا انػو لػيس مخػوال لمػدخوؿ فػي مفاوضػات جديػدة مػع االسػرائيمييف ومؤسساتو قبػؿ ىػذ
لموصػػػوؿ الػػػى اتفػػػاؽ، دوف تفػػػويض كامػػػؿ مػػػف الشػػػعب الفمسػػػطيني ومؤسسػػػاتو المنتخبػػػة، والمجمػػػس الػػػوطني 

 الفمسطيني عمى رأسيا، وبمشاركة كؿ الفصائؿ وممثمي المجتمع المدني الفمسطيني المنتخبيف ايضا.
تغرب ىػػػذا الصػػػمت مػػػف الفصػػػائؿ الفمسػػػطينية االخػػػرى عمػػػى ىػػػذا التفػػػرد مػػػف قبػػػؿ الػػػرئيس عبػػػاس بػػػالقرار نسػػػ

 الفمسطيني وتوقيع اتفاقات دوف الرجوع الييا، او الى المرجعيات الشرعية الوطنية الفمسطينية.
‘ ‘ ‘ 

خاصػة اف  نستغرب بالذات صمت حركة حمػاس، والمسػؤوليف فييػا، وعػدـ قػوؿ كممػتيـ فػي ىػذا الخصػوص،
 المفاوضات باتت عمى االبواب، الميـ اال اذا كاف ىذا الصمت ىو عالمة القبوؿ.

الشػػػعب الفمسػػػطيني شػػػعب وحػػػدوي، وقضػػػيتو ىػػػي مسػػػؤولية كػػػؿ العػػػرب والمسػػػمميف، وتحريػػػر مقدسػػػاتو مػػػف 
ابػػدا اف االحػػتالؿ االسػػرائيمي وعمميػػات التيويػػد المتغولػػة ليػػا، ىػػي كػػذلؾ ايضػػا، ولكػػف عمينػػا اف نتػػذكر دائمػػا و 

االقصى تحت االحتالؿ االسرائيمي، واستعادتو لمسيادتيف العربية واالسػالمية ال تحتػاج الػى اتفاقػات تاريخيػة، 
 فمنحرر ىذه االراضي ومقدساتيا اوال، ثـ بعد ذلؾ لف يختمؼ احد حوؿ الوصاية الياشمية عمييا.

لتػػي ال تريػػد اف تقػػدـ عمػػى خطػػوة جديػػة مشػػكمتنا، او بػػاالحرى مصػػيبتنا، تكمػػف فػػي ىػػذه السػػمطة الفمسػػطينية ا
لمضغوط عمى االسرائيمييف، وتمنع الشعب الفمسطيني، بؿ تتعيد بمنعو، مف االقداـ عمى اي انتفاضة العادة 

 قضية االحتالؿ والظمـ االسرائيمي الى قمة االىتماميف العربي واالسالمي الى جانب االىتماـ العالمي.
الشرؽ في تحركاتو، وانما الى الغرب لمقارعة االحتالؿ، وجعمو احػتالال  الرئيس عباس ال يجب اف يتجو الى

مكمفػػػا جػػػدا الصػػػحابو واف يػػػدرؾ اننػػػا فػػػي عصػػػر الربيػػػع العربػػػي، والثػػػورات ضػػػد االنظمػػػة الديكتاتوريػػػة التػػػي 
 تضطيد شعوبيا وتحتقرىا، وتتحدث باسميا، وتتفرد بالقرارات دوف اي اعتبار ليا، او احتراـ لرأييا.

 3/4/1023، العربي، لندن القدس
 
  القنبمة الديموغرافية في الكيان  

 مأموف كيواف
الػػذي يشػػكؿ ” الدولػػة العبريػػة“لمناسػػبة يػػـو إعػػالف ” اإلسػػرائيمية“وفقػػًا لممعطيػػات التػػي نشػػرتيا دائػػرة اإلحصػػاء 

، ”ونػوتيػديعوت أحر “سػقؼ ثمانيػة ماليػيف نسػمة. وبحسػب ” اإلسػرائيمييف“لمنكبة، تجاوز عدد  65الذكرى اؿ
فػي المئػة مػف  75يعيش في الكياف الصييوني ستة مالييف ييودي يشػكموف  2948ولممرة األولى منذ العاـ ،
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يقيموف في الخارج كسياح، أو يعمموف، أو يدرسػوف ” إسرائيمي“السكاف. ويحسب بضمنيـ نحو نصؼ مميوف 
قضػاء النازيػة عمػى سػتة ماليػيف وما شابو، ويرمز رقـ سػتة ماليػيف ييػودي، حسػب المػزاعـ الصػييونية، إلػى 

 ييودي في أوروبا في أثناء الحرب العالمية الثانية.
 5.10مميػوف عربػي فمسػطيني، يشػكموف  6.2وبحسب اإلحصاءات يعيش في الكياف الصييوني حاليًا  نحو 

ألػؼ مسػيحي ليسػوا عربػًا، أو مػف ال يصػنفوف بحسػب الػديف فػي سػجالت  350في المئة مف السكاف، ونحػو 
رة الداخميػػػة، ومعظميػػػـ ميػػػاجروف جػػػدد أو أبنػػػاء لميػػػاجريف مػػػف دوؿ االتحػػػاد السػػػوفييتي سػػػابقًا. وبحسػػػب وزا

البروفيسور سيرجيو دي ال فرغوال، الخبير في الديموغرافيا لمجاليات الييودية في العالـ مف الجامعػة العبريػة، 
 الواليات المتحدة.و ” إسرائيؿ“مميوف ييودي يعيشوف في دولتيف أساسيتيف:  5.22فإف نحو 

آالؼ نسمة فقػط، أي إف معػدؿ الزيػادة منػذ   806ُيذكر أنو كاف يعيش في الكياف الصييوني لحظة تأسيسو 
، يبمػغ عػدد سػكانيا ”تػؿ أبيػب“ضعؼ العدد األولي. وكانت ىناؾ مدينة كبيرة واحدة ىي  8.9تمؾ الفترة بمغ 

، فينػػاؾ  200 كف فػػي كػػؿ واحػػدة مػػف أصػػؿ سػػتة منيػػا أكثػػر مػػف مدينػػة كبيػػرة، يسػػ 24ألػػؼ نسػػمة. أمػػا اليػػـو
ويافػا وحيفػا وأسػدود وريشػوف لتسػيوف وبيػتح ” تػؿ أبيػب”ألؼ شخص: وىذه المدف الست ىػي القػدس، و 100
 تكفا.

وتتحػػدث أدبيػػات عمػػـ االجتمػػاع التػػي تتنػػاوؿ ىػػذه القضػػية عػػف إشػػكالية حقيقيػػة فػػي نمػػو الشػػعب الييػػودي فػػي 
أو اختفاء الجماعػات الييوديػة أو أعػداد كبيػرة مػف أعضػائيا لعػدة أسػباب  ”موت الشعب الييودي“العالـ، أي 

” تػؿ أبيػب“ذكرىا البروفيسور روبرت باكي الخبير في الشؤوف اإلحصائية والسػكانية فػي محاضػرة ألقاىػا فػي 
 إلى األسباب اآلتية:”  موت الشعب الييودي“إذ عزا أسباب   2987العاـ ،

 فقط في األلؼ. 6.2الييودية، إذ تبمغ نسبة الوالدة بيف النساء الييوديات قمة اإلنجاب لدى العائالت  -2
 كثرة وقوع الطالؽ وتفسخ األسرة الييودية. -1
 بموغ عدد كبير مف الييود سف الشيخوخة مف األجياؿ القديمة ما زاد نسبة الوفيات بيف الييود. -3
كور أمػػػا اآلف فػػػزواج الفتيػػػات الييوديػػػات الػػػزواج المخػػػتمط وقػػػد كػػػاف يقتصػػػر فػػػي الماضػػػي فقػػػط عمػػػى الػػػذ -4

 مرتفع.
كنتاج عمميا وىي المكونة مف مجموعة مف المسؤوليف واألكاديمييف مف ” صندوؽ إيبرت“ووضعت مجموعة 

 ييود وعرب بعض السيناريوىات لمستقبؿ المسألة الديموغرافية منيا اآلتية:
ألطػر العالميػة لػف تكػوف فيػو أىميػة حاسػمة لمسػألة اعتبار أف انتصار العولمة سُيحدث اختفاًء تػدريجيًا ل -2

العالقات الديموغرافية بيف الجامعػات المختمفػة فػي ىػذه الدولػة أو تمػؾ، ذلػؾ أّف الػدوؿ نفسػيا سػتكوف كيانػات 
 عديمة الشكؿ أكثر مما ىي عميو اليـو بكثير.

رب بعػػض الحقػػوؽ % وتمغػػى بعػػض مناسػػبات الدولػػة ويعطػػى العػػ40أف يصػػؿ تعػػداد الفمسػػطينييف إلػػى  -1
والمناصػػب الشػػكمية فػػي السػػمطة مثػػؿ رئاسػػة الدولػػة ورئاسػػة الكنيسػػت وبعػػدىا تسػػتمر اإلشػػكاليات بػػيف الييػػود 
والعرب، إذ يقوـ بعػض المتطػرفيف الييػود بتفجيػرات تتػدخؿ عنػدىا الدولػة الفمسػطينية المجػاورة بقواتيػا القريبػة 

 عمى كؿ فمسطيف التاريخية ذات أقمية ييودية. ويكوف الحؿ دولة ثنائية” اإلسرائيمية“مف المناطؽ 
عمػى أنيػا ” دولػة إسػرائيؿ“إف تعريػؼ “وسبؽ ألبراىاـ بورغ رئيس الوكالة الييودية والكنيست سػابقًا، أف أعمػف 

ويمخػص ىػذا القػوؿ إقػػرارًا ”. دولػة ييوديػة مفتػاح نيايتيػا. فالدولػػة الييوديػة شػيء قابػؿ لالنفجػار، مػػادة متفّجػرة
ف بجوىر الصرا ع برمتو وعمى نحو خػاص وجيػو الػديموغرافي الػذي ال يمكػف تجميمػو بمسػاحيؽ إحصػائية. وا 

 التي يسوقيا الصياينة وعمى نحو خاص الحريديـ منيـ ستكوف حربًا خاسرة.” حرب األرحاـ“ما يسمى 
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 3/4/1023، الخميج، الشارقة
 
 بعد البر البحراغتصاب  

 فيمي ىويدي
أمػػػس األوؿ )اإلثنػػػيف أوؿ أبريػػػؿ( خبػػػر بػػػدء ضػػػخ الغػػػاز الطبيعػػػي فػػػي  أبػػػرزت الصػػػحؼ المصػػػرية والعربيػػػة

إسرائيؿ، واحتفاؿ المسؤوليف اإلسػرائيمييف ووسػائؿ اإلعػالـ بػالقفزة الكبػرى التػي سػيحققيا لالقتصػاد والصػناعة 
بميػوف دوالر، وأسػيبت التقػارير الصػحفية فػي الحػديث عػػف  37حيػث إنػو سػيحقؽ لخزينػة الدولػة دخػال يقػدر بػػ

 183الغػػاز )تمػػار( الػػذي تػػـ اكتشػػافو منػػذ أربػػع سػػنوات. وتبػػيف أنػػو يحتػػوي عمػػى احتياطػػات تقػػدر بنحػػو  حقػػؿ
 10بميػػوف متػػر مكعػػب، وىػػذه االحتياطػػات سػػوؼ تسػػد حاجػػات إسػػرائيؿ مػػف الغػػاز الطبيعػػي لفتػػرة تتػػراوح بػػيف 

 لعقد الحالي.سنة مقبمة. وستتمكف إسرائيؿ مف تصدير الفائض إلى العالـ الخارجي مع نياية ا 30و
ألف أخبار الحدث خرجت كميا مف إسرائيؿ، فإنيا اكتفت ببياف أىميتو الكبرى لمستقبميا، ولكػف الشػيء الػذي 

جػػزء مػػف العربػػدة اإلسػػرائيمية التػػي اسػػتيدفت اغتصػػاب ونيػػب « تمػػار»لػػـ يػػذكر ىػػو أف اسػػتثمار غػػاز حقػػؿ 
رير تحػدثت عػف قػرب الحقػؿ المػذكور مػف ثروات العرب فػي البحػر المتوسػط. ولطمػس ىػذه الخمفيػة فػإف التقػا

مدينػػػة حيفػػػا التػػػي كانػػػت ضػػػمف مػػػا اغتصػػػب مػػػف أرض فمسػػػطيف وأصػػػبحت تقػػػدـ بحسػػػبانيا مينػػػاء إسػػػرائيميا. 
وتجاىمت تمؾ التقارير أف الحقؿ يقع قبالة مدينة صيدا المبنانية، األمر الذي يعني أنػو إذا لػـ يكػف داخػال فػي 

 دنى أف لبناف شريؾ فيو، وليس إلسرائيؿ أف تستأثر بو وتحتكر عائداتو.الحدود االقتصادية لمبناف فالحد األ
الحدث يعيد إلػى الواجيػة ممػؼ ثػروات العػرب فػي البحػر المتوسػط المسػكوت عنػو، فػي حػيف تػركض إسػرائيؿ 
مف ناحية وقبرص مف ناحية ثانية الختطافو واالستئثار بو، مستفيدتيف مػف تػردد لبنػاف وصػمت مصػر. وىػو 

بمػػديف عمػػى التمػػدد فػػي أعمػػاؽ البحػػر المتوسػػط ومحاولػػة اقتسػػاـ ثػػروة الغػػاز اليائمػػة الكامنػػة منػػو، مػػا شػػجع ال
والتػي مػف شػػأنيا أف تحػدث انقالبػا فػػي اقتصػادات المنطقػة مشػػابيا لالنقػالب الػذي أحدثػػو اكتشػاؼ الػنفط فػػي 

أثرتػػو فػػي مقػػاليف  حيػػاة واقتصػػاد منطقػػة الخمػػيج العربػػي خػػالؿ القػػرف الماضػػي. وىػػو الموضػػوع الػػذي كنػػت قػػد
نشػػرا فػػي شػػير أكتػػوبر مػػف العػػاـ الماضػػي، وحركػػا بعػػض الركػػود المخػػيـ حيػػث اىتمػػت بػػو الػػدوائر النفطيػػة 
المصػرية كمػا تصػدت لبحثػو لجنػة األمػف القػومي بمجمػس الشػورى، ثػـ راف الصػمت وأسػدؿ عميػو السػتار بعػد 

 ذلؾ.
ومصػر وتركيػا مػف ناحيػة ثانيػة، وألف  أطراؼ الموضوع خمػس دوؿ ىػي إسػرائيؿ وقبػرص مػف ناحيػة، ولبنػاف

المقابػؿ لصػيدا، وفػي « تمػار»تركيا تعرؼ كيػؼ تأخػذ حقيػا فالمشػكمة اآلف تتمثػؿ فػي حقػوؽ لبنػاف فػي حقػؿ 
حقميف آخريف يدخالف بالكامؿ ضمف الحػدود االقتصػادية لمصػر يحمػالف اسػـ لفياتػاف وأفروديػت، فػي الوقػت 

كيمػػومترا مػػف شػػماؿ  290جيمػػا. عممػػا بػػأف الحقمػػيف عمػػى بعػػد الػػذي تعمػػؿ إسػػرائيؿ وقبػػرص عمػػى اقتسػػاـ نات
كيمػومترا.  280كيمػومترا وعػف ليماسػوؿ فػي قبػرص بمسػافة  135دمياط، في حيف يبعػداف عػف حيفػا بمسػافة 
مميػار دوالر.  100بميػوف متػر مكعػب مػف الغػاز. بقيمػة تجػاوز  22وتقدر كمية احتياطي الغاز فػي الحقمػيف 

 100عػػاف فػػي السػػفح الجنػػوبي لجبػػؿ اراتػػو سػػتينس الغػػاطس الثابػػت مصػػريتو منػػذ نحػػو والحقػػالف بالمناسػػبة يق
 سنة قبؿ الميالد.

الممػػؼ مػػتخـ بالتفاصػػيؿ الفنيػػة الدقيقػػة والمعمومػػات المريبػػة أيضػػا. ومػػف التفاصػػيؿ مػػا تعمػػؽ باكتشػػاؼ الجبػػؿ 
ومػات المريبػة مػا تعمػؽ الغاطس ومحاوالت التعرؼ عمػى أسػراره فػي سػتينيات القػرف الماضػي. ومػف أىػـ المعم

التػػي عيػػدت إلييػػا السػػمطات المصػػرية بامتيػػاز التنقيػػب عػػف الغػػاز فػػي شػػماؿ شػػرؽ « شػػركة شػػؿ»بتصػػرفات 
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عالنيا عف اكتشاؼ احتياطيات لمغاز عمى عمؽ كبير في المنطقة، ثـ انسحابيا المفاجف وغيػر  المتوسط، وا 
 لمجاؿ إلسرائيؿ لكي تتصدر المشيد بعد ذلؾ.المبرر مف العممية، األمر الذي بدا وكأنو بمثابة إفساح ا

ىنػػاؾ الكثيػػر ممػػا يمكػػف أف يقػػاؿ فػػي فصػػؿ الشػػكوؾ والحيػػؿ، لكػػف الميػػـ اآلف أف تتحػػرؾ مصػػر لكػػي تحسػػـ 
بشكؿ واضح حدودىا االقتصادية البحرية مع محيطيػا، قبػؿ أف نفاجػأ ذات صػباح بػأف حػؽ مصػر قػد ضػاع 

نػاف. وفػي كػؿ األحػواؿ ينبغػي أف يكػوف حاضػرا فػي األذىػاف وتوزع بػيف إسػرائيؿ وقبػرص، مثممػا حػدث مػع لب
دائما أف الذي اغتصب األرض وطرد أصحابيا لف يتردد في اغتصاب البحر ونيب ثرواتو. أمػا المحيػر فػي 
األمػػػر فيػػػو سػػػكوت مصػػػر عػػػف حقيػػػا المعػػػرض لالغتصػػػاب، الػػػذي يصػػػعب فيمػػػو أو تفسػػػيره وال نجػػػد سػػػببا 

 نحاسب مف عمى ذلؾ. لألعذار فيو. وال أعرؼ نسأؿ مف أو

 3/4/1023، الشرق، الدوحة

 
 القمة ينسفاستعالء  

 د. يوسؼ رزقة
ينسب إلى الرئيس محمود عباس قولو، )سنذىب إلى القمة المصغرة لممصالحة حيف نػدعى كممثمػيف لمشػعب 
الفمسػػطيني؟ ( ويقػػوؿ النػػاطؽ الرسػػمي باسػػـ فػػتح )حمػػاس تحػػاوؿ فػػرض نفسػػيا كممثػػؿ لمشػػعب الفمسػػطيني(. 

 تيـ شخصيات قياديػة قطػر بتكػريس االنقسػاـ مػف خػالؿ دعوتيػا إلػى قمػة مصػغرة)؟ (. ويقػوؿ نمػر حمػاد:وت
)الدعوة ألية قمة يجب أف تكرس وحدة التمثيؿ الفمسطيني(؟ . ويقوؿ وزير في حكومػة فيػاض: القمػـ العربيػة 

ت سػمبًا عمػى دعػوة قطػر فػي ال تمنح الشرعيات ؟ . ىذه بعض األقواؿ مف دائرة السمطة ودائرة فتح التي عمق
 قمة الدوحة بعقد قمة مصغرة في مصر، وبقيادتيا إلتماـ المصالحة الفمسطينية.

الدعوة القطرية ال عالقة ليا بمشكمة التمثيؿ الفمسطيني، وىي ال تناقش احتكار فتح أو المنظمػة لػو منػذ قمػة 
وحيػػدا لقطػػع الطريػػؽ يوميػػا عمػػى األردف ، التػػي اعترفػػت بتمثيػػؿ المنظمػػة لمفمسػػطينييف تمثػػيال 2973الجزائػػر 

في ىذه المسألة. الدعوة القطرية ال تقوؿ إف حركة حمػاس ىػي التػي تمثػؿ الشػعب الفمسػطيني عمػى المسػتوى 
الرسػػػمي؟  وال نقػػػوؿ إف التمثيػػػؿ الرسػػػمي لمشػػػعب الفمسػػػطيني مقسػػػـ رسػػػميا اآلف عمػػػى ثػػػالث مؤسسػػػات ىػػػي 

لحكومة بقيػادة إسػماعيؿ ىنيػة، ومؤسسػة المجمػس التشػريعي مؤسسة الرئاسة بقيادة محمود عباس، ومؤسسة ا
بقيػػػادة عزيػػػز دويػػػؾ؟ . الػػػدعوة القطريػػػة كمػػػا فيمتيػػػا ال تقػػػوؿ شػػػيئا مػػػف ىػػػذا وال تقاربػػػو، ألنيػػػا دعػػػوة خاصػػػة 
بالمصػالحة الفمسػػطينية إلزالػػة عوائػػؽ التنفيػػذ. الػػدعوة القطريػة تسػػتيدؼ تػػوفير ضػػغط قطػػري ومصػػري وعربػػي 

صغرة لمخروج مف التعطيؿ إلى التنفيذ, ولمخروج مف التالوـ إلى تحديد المعطؿ ولومو, وربما تركي في قمة م
 ىذه ىي الدعوة القطرية بمحميا وشحميا وعظميا، وال شيء فييا بعد ذلؾ.

ما أزعج عباس وقادة مف السمطة ومف فػتح أف دعػوة قطػر تتحػدث عػف قمػة، والقمػة ستضػمف جمػوس عبػاس 
اـ قادة القمة المصغرة، ومحمود عبػاس يػرفض التسػاوي ويػرفض االسػتماع إلػى وخالد مشعؿ بشكؿ متساٍو أم

قػػػادة القمػػػة بػػػنفس آليػػػة االسػػػتماع التػػػي يسػػػتمع ليػػػا خالػػػد مشػػػعؿ، أو قػػػؿ إف عقػػػدة الرئاسػػػة، وعقػػػدة التعػػػالي 
الشخصي، ىي التي تمنع انعقاد القمػة المصػغرة، ومػف ىنػا اختفػى المتحػدثوف مػف السػمطة وفػتح خمػؼ عقػدة 

يػػؿ. وعقػػدة التمثيػػؿ ليسػػت أكثػػر مػػف عقػػدة الكبػػر، واالسػػتعالء، وىػػذا فػػي حػػد ذاتػػو أمػػر خطيػػر ومخيػػؼ، التمث
ويجعػػؿ وحػػدة الشػػعب الفمسػػطيني والمصػػالحة رىينػػة لعقػػػد نفسػػية يجػػدر الخػػالص منيػػا بالتواضػػع والشػػػراكة، 

مػػػرة فػػػي فػػػرئيس السػػػمطة يمكػػػف أف يوقفػػػو جنػػػدي صػػػغير، أو مجنػػػدة ال تعػػػرؼ كوعيػػػا مػػػف بوعيػػػا، وقػػػد قػػػاؿ 
ذنػػا عنػػد السػػفر أو التنقػػؿ مػػف منطقػػة إلػػى أخػػرى. إف الػػذي  الصػػحافة : أنػػا رئػػيس السػػمطة أطمػػب تصػػريحا وا 
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يسعى لممصالحة والشراكة، ولوحدة الػوطف والشػعب، عميػو أف يتواضػع فػي تعاممػو مػع منافسػيو، وبالػذات فػي 
ا، وحيف تكوف حماس صػاحبة أغمبيػة مثؿ الحالة الفمسطينية ىذه، وبالذات حيف تكوف الرئاسة قد انتيت زمني

 وشريكة في رسـ الحاضر والمستقبؿ، وترفض الضغوط الخارجية.
 1/4/1023، المركز الفمسطيني لإلعالم
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