
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

   
  

 
  

  
 

 
 
 
 
 
 
 .. وجندلمان ييدد بشن عدوانقطاع غزة سيبقى معاديا في المستقبل القريب ز يقول إنتانغ

 نالمتظاىري تريد تصعيد الوضع األمني باستعماليا القوة القاتمة ضد   عباس: "إسرائيل"

 بتمبية شروط الرباعية إالالواليات المتحدة: ال حوار مع حماس 
 مصريين بسيناءًً  حماس تنفي خطفيا جنوداً 

 نيينوشابين فمسطيأبو حمدية األسير  الضفة: مواجيات وعشرات اإلصابات في يوم تشييع

مشعل: حماس ال تتدخل في الشؤون 
وسنحرر .. الداخمية لمدول العربية

 السجون اإلسرائيمية مناألسرى 
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           1ص                                    1810العدد:                5/4/1023الجمعة  التاريخ:

  السمطة:
 6 المتظاىرين تريد تصعيد الوضع األمني باستعماليا القوة القاتمة ضد   عباس: "إسرائيل"  

 7 فياض يدين إقدام قوات االحتالل عمى قتل شابين في طولكرم  

 7 وجود تنظيمات سمفية جيادية بغزةتنفي  في غزة الداخمية  

 8 الوطني الفمسطيني يطالب بمجان تقصي حقائق دولية ألوضاع األسرىالمجمس   

 8 ثالثة انتفاضةخريشة: جرائم االحتالل بالضفة ستشعل حسن   

 8 ن التسميم بمشروعية جدار الفصلخالد: ال يمكتيسير   

 9 قريع: ثبات اإلنسان عمى األرض نقطة تحد  النتزاع حقوقو وتثبيت ىويتوأحمد   

 9 "الداخمية" في غزة تطالب السمطة بوقف التنسيق األمني مع االحتالل  

 9 سر "ثوري فتح" يستقيل من عضويتو كنائب لرئيس بمدية نابمسأمين   

  
  المقاومة:

 20 مصريين بسيناء حماس تنفي خطفيا جنوداً   

 20 أبو زىري يدعو عباس لمحاسبة المسيئين لدولة قطر  

 20 مسؤولية التصعيد "سرائيل"إيدييا نصار والبمبيسي وتحمل فتح تنعى شي  

 20 بو حمديةأعمى استشياد  قصى تتوعد االحتالل بالرد  كتائب األ  

 22 الجياد تتيم السمطة باعتقال األسرى المحررين من أنصارىا  

  
  :اإلسرائيميالكيان 
 22 .. وجندلمان ييدد بشن عدوانقطاع غزة سيبقى معاديا في المستقبل القريب ز يقول إنتانغ  

 21 تدريبات إسرائيمية عمى احتالل جنوب لبنان وغزة  

 23 التمييز العنصريسياسة في فقر نتيجة من مجتمعنا العربي بالداخل يعيشون  %95بركة:   

 23 منظمة حقوقية إسرائيمية: أبو حمدية توفي بسبب إىمال طبي  

 24 انتفاضة ثالثة إلى : احتجاجات الضفة لن تتحول"إسرائيل"  

 24  ب بالجرافات عمى النقب حر  :محاضر شيوعي ييودي  

 25 "إسرائيل" فايروس ينذر ببدء الحرب السيبيرية ضد    

 26 2999 سنةساليب تحقيق منعتيا المحكمة منذ أخابرات االحتالل تستخدم معميرة ىاس:   

 26 دوالر ممياريسرائيمية تطالب مصر بتعويض شركة الكيرباء اإل  

 26 عمى مخطط استيطاني بالقدس يعترضان مركز عدالة والمركز العربي لمتخطيط البديل  

 27 قد عباستتكشف عن "ضغوطات مصرية" مورست عمى حماس لوقف اليجمات وتن "إسرائيل"  

 27 "إسرائيل"توسيع "القبة الحديدية" شمالي   

 27 : يجب وقف المالحقات السياسية في النقباإلسرائيمي غطاس لوزير األمن الداخميالنائب   

 28 اللالمستوطنون يالحقون صحفية إسرائيمية تكشف جرائم االحت  

 28 تابعة إليران وكانت متجية لسيناء التي احتجزتيا مصر : السفينةإسرائيميول ؤ مس  

 28 : خطة حماية "شل" قمقة من مقاطعة عربية"إسرائيل"غاز   



 
 
 

 

 

           3ص                                    1810العدد:                5/4/1023الجمعة  التاريخ:

  
  األرض، الشعب:

 29 فمسطينيين بمخيمات الالجئين في سورية ةثالثاستشياد   

 10 وشابين فمسطينيينأبو حمدية األسير  الضفة: مواجيات وعشرات اإلصابات في يوم تشييع  

 10 دالتشريح األولي لجثمان األسير أبو حمدية يؤكد تعرضو إلىمال طبي متعمقراقع:   

 12 ستشيدوا خالل عاماأسرى فمسطينيين  خمسةالقتل بصمت في سجون االحتالل:   

رسال فريق طبي لعالج  "إسرائيل"بوقف دعم  ألمانياتطالبالجالية الفمسطينية : برلين    12 ىسر األوا 

 11 نقل األسير جعفر عز الدين لمستشفى الرممة بشكل مفاجئ  

 11 احترازية" ألسباب" احتجاز أسير مقدسي  

 11 وحدات خاصة إسرائيمية تعتدي عمى أسرى فمسطينيين  

 13 عاماً  ثالثيناألسير عمر جابر بالسجن االحتالل يحكم عمى   

 13 سباعنة رسام الكاريكاتير محمدوغرامة مالية عمى  أشيرالحكم بالسجن خمسة   

 13 " من أخطر المشاريع االستيطانيةE1مشروع ":الييئة اإلسالمية المسيحية لنصرة القدس  

 14 العيساوية والطور عن القدس المحتمةبمدتي االعتراض عمى مخطط إسرائيمي لعزل   

 14 آذار/ مارس خالل مقدسياً  250االحتالل اعتقل   

صابة  ..أطفال عشرةالميزان: استشياد مركز     15 1023منذ بداية سنة  14اعتقال و  ..آخرين 18وا 

ًً  خمسيناالحتالل يمنع من تقل أعمارىم عن     15 األقصى المسجدمن صالة الجمعة ب عامًا

 15 معم رةفمسطيني بيدم بئر مياه واقتالع أشجار لتسعة إخطارات يس مم الخميل: االحتالل   

 15 غزة: قوات االحتالل تحذر المزارعين من االقتراب من أراضييم الزراعية الحدودية  

 16 األونروا تغمق مراكز التوزيع في غزة ردًا عمى اقتحام مقرىا الرئيس في القطاع  

 16 لكترونيإغزة: إنجاز أول منياج فمسطيني   

 16 مؤتمر شبابي لحماية األطفال في المخيمات والتجمعات الفمسطينية في صورلبنان:   

  

  : اقتصاد

 17 ل إدخال مواد البناءاالحتال لتقميص يارفضتعمن غزة: المجنة الشعبية لمواجية الحصار   

  

  : ثقافة

 17 المبنانية وزارة السياحةمقر ب"القاعة الزجاجية"أسبوع فمسطين في بيروت:   

  

  األردن: 

 18 لقاء عباس وكيري في رام اهلل وليس عمان": الدستور"مصدر لـ  

 18 فريق طبي أردني يشارك في تشريح جثمان الشييد أبو حمدية  

  

  عربي، إسالمي:

 18 ويحمل "إسرائيل" مسؤولية استشياده البرلمان العربي ينعى أبو حمدية  



 
 
 

 

 

           4ص                                    1810العدد:                5/4/1023الجمعة  التاريخ:

 18 "إسرائيل"سفاجا قادمة من  فية تتحفظ عمى سفينة أسمح المصرية القوات البحرية  

 19 ويؤكد اعتزاز مصر بيا حركة حماس بإتمام انتخاباتيا الداخمية ئيينصباحي  حمدين  

 19 رفح معبرعبر  التركية إلى قطاع غزة عبور وفد لجنة اإلغاثة والتعاون  

 19 "إسرائيل"بمقاضاة ي نشطاء بالعريش يطالبون مرسمصر:   

 19 سفي خان يون مرفأ لمصيادين تفتح جمعية قطر الخيرية  

  

  دولي:

 30 بتمبية شروط الرباعية إالالواليات المتحدة: ال حوار مع حماس   

 30 لشير مارس موظفي السمطة الفمسطينيةمميون يورو لرواتب  22يقدم  األوروبياالتحاد   

 30 اإلسرائيمية –المفاوضات الفمسطينية  مفمبشيرين لمعمل  ميمة كيري يطمب من األوروبيين  

 30 الغربية مقتل شابين فمسطينيين في الضفةل تعرب عن قمقيابريطانيا   

 32 تنازالت بيدف التوصل لسالم مع الفمسطينيينتقديم ييود أمريكا يطالبون نتنياىو "ىآرتس":   

 32 نالفمسطينيين واإلسرائيمييالمواجيات بين  وقفتدعو إلى  الخارجية الروسية  

 32 غزة بعد اقتحام مقرىاقطاع ونروا تعم ق توزيع المساعدات في األ  وكالة  

 31 متوجية إلى تل أبيب إدانة "إير فرانس" بالـ"تمييز" الستبعادىا ناشطة فمسطينية  

  
  حوارات ومقاالت:

 31 مأموف الحسيني... مشعل و"حماس" والمرحمة الجديدة  

 33 يوسي بيميف... خالد مشعل يبحث عن وجية  

 34 نواؼ الزرو... في مواجية إستراتيجيات حكومة نتنياىو  

 38 خالد وليد محمود... مت الرسالة؟أبو حمدية إذ يصرخ...فيل وص  

  
 39 :كاريكاتير

*** 
 
 اإلسرائيمية السجون مناألسرى  نحررس.. و مشعل: حماس ال تتدخل في الشؤون الداخمية لمدول العربية 

لمكتب رئيس ا أف، جيياف الحسيني نقاًل عف مراسمتياالقاىرة  مف 5/4/1023الحياة، لندن،  ذكرت
حماس ال تتدخؿ في الشؤوف الداخمية لمبالد العربية، لكنيا »خالد مشعؿ أكد أف « حماس»السياسي لحركة 

 «.دعـ مشروع المقاومة»ودعا العرب إلى « مع الشعوب وحريتيا
الذي عقد في القاىرة « ممتقى العامميف لمقدس»ولفت مشعؿ، في تصريحات صحافية بعدما شارؾ في إفتتاح 

تقحـ حماس في السجاؿ المصري الداخمي، وأدعوىـ ليتقوا »ى اف ىناؾ وسائؿ إعالمية وأطرافًا أمس، ال
، مشددًا عمى أف مصر ستبقى سندًا وداعمًا لقطاع «، ولكف في مصر وأمنيا القومي«حماس»اهلل، ال في 

 غزة. 
« حماس»عمماف أف ىؿ يتخيؿ أحد أف الجيش وجياز االستخبارات المصرييف ي»تساءؿ مشعؿ باستنكار: و 

إف »، مضيفًا «متورطة في قتؿ جنود مصرييف ثـ يسمحاف ليا بعقد اجتماعاتيا وانتخاباتيا عمى أرض مصر



 
 
 

 

 

           5ص                                    1810العدد:                5/4/1023الجمعة  التاريخ:

دماء المصرييف عزيزة عمينا كدمائنا، والشعب المصري يعرؼ ذلؾ. وىناؾ تنسيؽ بيننا وبيف الرئاسة 
 «.واالستخبارات في مصر

سواء كانت رسمية أو شعبية قد تأثرت « حماس»لتي كانت تدعـ وأشار مشعؿ إلى اف المصادر المالية ا
عمى « المقاومة»لإلنخراط في دعـ « دوؿ األمة»نتيجة التطورات التي تشيدىا المنطقة العربية، داعيًا كؿ 

 قاعدة الشراكة وليس عمى قاعدة الدعـ واإلسناد.
ظامًا أو حركة أو شعبًا، )...( ولكف نحف ال ننسى مف دعمنا، وال ننكر معروؼ أحد سواء كاف ن»واضاؼ: 

في الوقت ذاتو ميما أسدى إلينا أحد مف معروؼ ال يمكف أف نتعامؿ معو لينسينا القيـ والمبادئ 
ال يمكف أف يكوف معروؼ أحد يغطي عيوننا عف رؤية »وتابع، في إشارة إلى النظاـ السوري،: «. واألخالؽ

ي يسعي لمجمع بيف المصمحة والمبدأ، فإذا تعارضا انحاز لممبدأ. الحقائؽ، والسياسي المسدد والموفؽ ىو الذ
 «.لذلؾ نحف مع الشعوب ومع حريتيا ومطالبيا باإلصالح والديموقراطية

الشارع اإلسالمي عمى القرار الغربي واإلسرائيمي، ومنيا ردود الفعؿ الشعبية إزاء « غضب»ونّوه بتأثير 
، والتي أدت لمضغط عمى إسرائيؿ إلنياء حربيا، رغـ ٜٕٓٓ-ٕٛٓٓالحرب اإلسرائيمية عمى قطاع غزة 

 الحّكاـ العرب والمسمميف وقتيا، بحسب قولو.« تقصير»
ورأى أف دعـ النظاـ الحاكـ المصري الجديد بقيادة الرئيس محمد مرسي لممقاومة الفمسطينية خالؿ العممية 

لى الدعـ الشعبي العربي، أديا إلى توقيع العسكرية عمى غزة في تشريف الثاني )نوفمبر( الماضي، إضافة إ
 أياـ. ٛلتنتيي العممية خالؿ « حماس»إسرائيؿ اتفاؽ تيدئة مع حركة 

تخيموا مثاًل في قضية وفاة األسير ميسرة أبو حمدية إذا ما أجرى الحّكاـ العرب اتصاالت »وتساءؿ مشعؿ: 
لمممارسات اإلسرائيمية إزاء األسرى، ماذا  متزامنة بالرئيس األميركي باراؾ أوباما، يعربوف لو عف رفضيـ

ذا ما وّجو الحّكاـ العرب رسائؿ تنتقد وضع  عمى قائمة « حماس»كاف سينتج عف ىذا الضغط الموحد؟ وا 
 «.المنظمات اإلرىابية، خالؿ زيارة أوباما لممنطقة )الشير الماضي( ماذا كاف سينتج عف ذلؾ؟

مشعؿ أكد أف قضية  أف، حمزة أبو الطرابيش، عف مراسميا نقالً  4/4/1023الرسالة، فمسطين،  وأضافت
األسرى الفمسطينييف في سجوف االحتالؿ عمى سمـ األولويات الوطنية لدى حركتو، موضحًا أف المقاومة لف 

 ييدأ ليا باؿ حتى تحريرىـ.
ر األسرى ديف أف الفترة المقبمة ستشيد نصرا كبيرا لألسرى في سجوف االحتالؿ، مشددا عمى أف تحري ،وقاؿ

 في عنقو.
وأشار إلى أف )اسرائيؿ( لـ تعد كما كانت في السابؽ مف حيث القوة, وأف المقاومة الفمسطينية ,كشفت 

 مساوئيا وضعفيا.
 ،وأوضح مشعؿ أف مشروع تحرير فمسطيف يكمف في االنخراط بكؿ الطاقات الموجودة المبنية عمى الشراكة

 اب فمسطيف.إلتماـ ىذا المشروع وتحرير كامؿ تر 
وأضاؼ:" خطوات مشروع التحرير أف يحسب لؾ عدوؾ حساب, وردة الفعؿ ىي احد أقوى اعمدة 

 مشروعنا".
وأشار مشعؿ إلى أف القدس ىي العنواف لمشروع التحرير وكممة السر لجميع المسمميف في جميع بقاع 

 األرض. 
عمييا أف تستمر انتخاباتيا عاـ وقاؿ مشعؿ اف إصرار حماس عمى الشورى والديمقراطية ىو ما أممى 

 ونّيؼ، نافيًا وجود خالفات داخمية بيف قيادات الحركة.



 
 
 

 

 

           6ص                                    1810العدد:                5/4/1023الجمعة  التاريخ:

كما أشار الى أف عددا مف األسرى المحرريف في صفقة وفاء األحرار انضموا إلى قيادة المكتب السياسي 
 لمحركة، متعيدًا باإلفراج عف باقي األسرى في السجوف اإلسرائيمية.

ب السياسي لحماس تأكيده أف المصالحة الفمسطينية الداخمية عمى رأس أولويات كما جدد رئيس المكت
 حماس، الفتًا إلى أف االحتالؿ اإلسرائيمي والمجتمع الدولي يضع عراقيؿ واشتراطات أماـ تحقيؽ المصالحة.
قاط وبّيف أف "المصالحة ال تعني تخمي حماس عف مبادئيا وثوابتيا وبرنامجيا السياسي بؿ تبحث عف ن

 التقاطع بيننا".
أّما في موضوع االنتخابات  ،نبيؿ سنونو نقاًل عف غزة مف 4/4/1023فمسطين أون الين،  وأوردت

قاؿ مشعؿ:" إّف  الداخمية في "حماس" والتي أفضت إلى تجديد انتخابو لرئاسة المكتب السياسي لمحركة،
ىي اليوـ موحدة في جبيتيا الداخمية حماس مصّرة عمى ديمقراطيتيا ومؤسسيتيا رغـ ظروفيا الصعبة، و 

 أقوى مف أي وقت مضى".
وأضاؼ أف استشياد األسير أبو حمدية، الثالثاء الماضي، في سجوف االحتالؿ اإلسرائيمي يدلؿ عمى أف 

 االحتالؿ ليس لو قيـ أو مبادئ سوى "اإلرىاب".
يا تزايد الخطر اإلسرائيمي الذي وأوضح مشعؿ أف عوامؿ عدة تزيد اندفاع حركتو نحو "معركة فمسطيف"، أول

 تتعرض لو مدينة القدس التي تتعرض إلى مشروع تيويد، والضفة التي تتعرض لمشروع ابتالع وتصفية.
ذ قاؿ: "إف مف العوامؿ أيضًا أف )إسرائيؿ( ما عادت قادرة عمى االنتصار منذ حرب أكتوبر مع مصر  وا 

ف التحرير والنصر قريباف"."، أضاؼ: "إف بشائر النصر عمى االحتالٖٜٚٔعاـ   ؿ تموح في األفؽ وا 
وتابع: "المقاومة الفمسطينية وضعتنا في واقع جديد، فصحيح أف الحروب الرسمية بيف الدوؿ العربية 
واالحتالؿ قد توقفت مع التأكيد عمى أف مسؤوليتيا تجاه فمسطيف لـ تتوقؼ، إال أف المقاومة جاءت لتبعث 

 نجاز وخوض حروب تعجز عنيا الدوؿ".برسالة أنيا قادرة عمى اإل
وختـ رئيس المكتب السياسي بتجديد تأكيده عمى أف المقاومة المسمحة ضد االحتالؿ ىي كػ"الشمس" وبقية 

 أنواع العمؿ والمقاومة األخرى ىي أقمار تدور حوليا، فإذا غابت الشمس انطفأ نور الكواكب واألقمار. 
 
 المتظاىرين األمني باستعماليا القوة القاتمة ضد  تريد تصعيد الوضع  عباس: "إسرائيل" 

إف إسرائيؿ تتحمؿ المسؤولية الكاممة عف التصعيد "قاؿ رئيس دولة فمسطيف محمود عباس،  :وفا - راـ اهلل
في األرض الفمسطينية، باستعماليا القوة القاتمة ضد المتظاىريف والتي كانت نتيجتو شييديف مف أبناء شعبنا 

يبدو أف "وأضاؼ، في مداخمة أماـ المجمس الثوري المنعقد في مقر الرئاسة، اليوـ الخميس  ."ةالميمة الماضي
ثارة الفوضى في األرض الفمسطينية، ألنو مف غير الممكف أف مظاىرات  إسرائيؿ تسعى إلى بمبمة األجواء وا 

 ."سممية تنتج شييديف، وقبميا شييد وقبميا شيداء وبعدىا يعمـ اهلل ماذا يجري
ىذه التصرفات نقوؿ عنيا إف إسرائيؿ تريد تصعيد الوضع األمني في األرض " تابع الرئيس قائالً و 

 ."الفمسطينية، ألنيا لو كانت حريصة عمى األمف والعالقات لما استعممت القوة القاتمة ضد المتظاىريف
المسؤولية عف ىذه باألمس تحدثنا بشكؿ مفصؿ ومرير عف الشيداء األسرى، وحممنا إسرائيؿ " عباسوقاؿ 

التصرفات، ليس فقط اإلجراءات التي اتخذت لمنعيـ مف الذىاب إلى العالج، لكف االحتفاظ بيؤالء األسرى 
دوف وجو حؽ إلى يومنا ىذا، ومساء أمس سقط شييداف آخراف في مدينة طولكـر الشييد األوؿ ىو عامر 

رائيؿ ىي التي تتحمؿ المسؤولية أوال وأخيرا، بالتالي إس"وأضاؼ  ."نصار، والشييد الثاني ناجي البمبيسي
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، إنما عما يجري غدا وبعد غد، كنت أقرأ في الماضي في الصحافة اإلسرائيمية،  ليس فقط عما يجري اليـو
 ."أيف االنتفاضة الثالثة؟"وىذا شيء مكتوب 

مف التزاماتيـ  يبدو أنيـ يريدوف أف تصؿ األمور إلى ىذا الحد، يبدو أنيـ يريدوف أف يتممصوا"وقاؿ 
ىذا بالتأكيد ما يريدونو ألننا منذ "وأضاؼ  ."المكتوبة والموقع عمييا، وأف يعكسوا التيار باالتجاه الذي يريدوف

البداية نقوؿ إننا حريصوف عمى األمف، حريصوف عمى االستقرار واستتباب األمور، ومع ذلؾ فإف إسرائيؿ 
المتظاىريف الشباب السممييف، والمظاىرات السممية تقمع بقوة في كؿ مناسبة تستعمؿ ىذه القوة القاتمة ضد 

يبدو أنيـ ال يريدوف مف حيث المبدأ أية خطوة تجاه "وتابع قائال  ."السالح، وىذا لـ يعد مقبوال عمى اإلطالؽ
السالـ، وال يريدوف تنفيذ أي خطوة مف الخطوات التي التزموا بيا، وىذه ىي النتيجة، نحف نحمميـ كؿ 

 ."ؤولية فيما جرى ويجري اليـو وغدا وبعد غدالمس
 4/4/1023وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية، )وفا(، 

 
 فياض يدين إقدام قوات االحتالل عمى قتل شابين في طولكرم 

أداف رئيس الوزراء الدكتور سالـ فياض، وبأشد العبارات، قياـ قوات االحتالؿ اإلسرائيمّي بإطالؽ  :راـ اهلل
إلى استشياد  أدى، ما األوؿص الحّي عمى المتظاىريف سمميًا في عنبتا بمحافظة طولكـر يـو أمس الرصا

الشابيف عامر إبراىيـ نصار وناجي عبد السالـ بمبيسي. وقدـ فياض أحر تعازيو الشخصية، ونيابًة عف 
 الحكومة، لذوي الشييديف ولعموـ أبناء شعبنا الفمسطينّي.

دة الستخداـ العنؼ مف قبؿ قوات االحتالؿ اإلسرائيمّي في مواجية االحتجاجات وجدد فياض إدانتو الشدي
 والمظاىرات السممية المشروعة التي يقـو بيا أبناء شعبنا ضد االحتالؿ وممارساتو.

، استقبؿ رئيس الوزراء الدكتور سالـ فياض في مكتبو بمقر رئاسة الوزراء في راـ اهلل ظير أخرىمف جية 
خارجية النرويجّي أسبف بارث إيد والوفد المرافؽ لو، حيث أطمعو عمى آخر التطورات السياسية ، وزير الأمس

 .في فمسطيف، ومخاطر االنتياكات اإلسرائيمية المتواصمة ضد شعبنا
كما استعرض فياض خالؿ االجتماع الظروؼ الصعبة التي يعيشيا أسرى الحرية في سجوف ومعتقالت 

بحؽ األسرى  االحتالؿالطبّي المتعمد التي تمارسيا إدارة سجوف  ىماؿاإلاالحتالؿ، خاصًة سياسة 
 والمماطمة في تقديـ العالج الالـز ليـ، والتي أدت إلى استشياد األسير الُمناضؿ ميسرة أبو حمدية.

 5/4/1023الحياة الجديدة، رام اهلل، 
 
 تنفي وجود تنظيمات سمفية جيادية بغزة في غزة الداخمية 

نفت وزارة الداخمية واألمف الوطني، ما تناقمتو وسائؿ إعالـ وصفتيا بػ"الصفراء" حوؿ : المبابيدي أحمد - غزة
وجود تنظيمات جيادية ذات مرجعية "سمفية" في قطاع غزة تمارس العمؿ المسمح وتقوـ بإطالؽ الصواريخ 

وقاؿ الناطؽ الرسمي  غزة. عمى االحتالؿ اإلسرائيمي، مؤكدًة أنو ال وجود حقيقي لتمؾ التنظيمات في قطاع
باسـ الوزارة اسالـ شيواف في حديث لػ"فمسطيف أوف اليف"، إف قطاع غزة ال توجد فيو أي مف التنظيمات 
التي تمارس العمؿ المقاوـ غير تمؾ التنظيمات التي يعرفيا القاصي والداني مثؿ حركتي "حماس" والجياد 

نشطاء مف تنظيمات جيادية في قطاع غزة، يأتي ضمف  باعتقاؿأف نشر أنباء تتعمؽ  عدّ و  اإلسالمي".
 مسمسؿ تشويو صورة الحكومة الفمسطينية مف خالؿ اإلدعاء بقياميا بقمع العمؿ المقاـو في غزة.
 3/4/1023فمسطين، أون الين، 
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 الوطني الفمسطيني يطالب بمجان تقصي حقائق دولية ألوضاع األسرىالمجمس  

لسياسية في المجمس الوطني الفمسطيني دوؿ العالـ إرساؿ لجاف تقصي حقائؽ طالبت المجنة ا: بترا - عماف
االتحادات البرلمانية الدولية لالطالع عف كثب عمى أوضاع األسرى  إلىدولية مف مجمس حقوؽ اإلنساف 

لزاـ إسرائيؿ بتنفيذ االتفاقيات الدولية والقانوف الدولي اإلنساني. قررت و  في سجوف االحتالؿ اإلسرائيمي وا 
كؿ االتحادات البرلمانية  إلىالمجنة في اجتماعيا في مقر المجمس في عماف أمس الخميس إرساؿ رسائؿ 

اإلقميمية والدولية التخاذ مواقؼ جريئة تديف إسرائيؿ في معاممتيا غير القانونية وغير اإلنسانية تجاه األسرى 
 الفمسطينييف.

 5/4/1023الدستور، عمان، 
 
 ثالثة انتفاضةاالحتالل بالضفة ستشعل خريشة: جرائم حسن  

قاؿ النائب األوؿ لرئيس المجمس التشريعي الفمسطيني حسف خريشة، إف حالة : أحمد المبابيدي - غزة
الغمياف واالحتقاف الشديديف المتاف تسيطراف عمى مدف الضفة الغربية تشير إلى أف اندالع االنتفاضة الثالثة 

شعبية ثالثة ستعيد  انتفاضةبرًا أف مواجيات الضفة ما ىي إال "بوادر بات أقرب مما يتصور البعض، معت
 رسـ خارطة القضية الفمسطينية مف جديد".

انتفاضة ثالثة بالضفة  الندالعوأوضح خريشة في حديث لػ"فمسطيف أوف اليف" أف كؿ الظروؼ مييأة 
الؿ بحؽ األرض الفمسطينية مف المحتمة في ظؿ اليجمة المسعورة عمى األسرى باإلضافة إلى جرائـ االحت

فوقيا، منوىًا إلى أف الفمسطينييف يعتبروف اندالع انتفاضة  االستيطانيةخالؿ قيامو بنيبيا إلقامة مشاريعو 
 الثالثة األمؿ الوحيد لتحرير األسرى ووضع حدًا لجرائـ االحتالؿ الالإنسانية.

عف األسرى  اإلفراجسياسي بمقتضاه يتـ  ونوه النائب في التشريعي إلى أف فشؿ السمطة بالتوصؿ لحؿ
والتوصؿ لحموؿ ترضي الفمسطينييف جعميـ يعيشوف حالو مف اإلحباط التي قد تدفعيـ بأي لحظة 

، معتبرًا أف اليبات الشعبية ضد االحتالؿ، المتنفس الوحيد لمتعبير عف غضبو ضد الممارسات لالنتفاض
 األفؽ السياسي الذي تقوده السمطة. نسدادوااإلسرائيمية الالإنسانية ضد البشر والحجر 

 3/4/1023فمسطين، أون الين، 
 
 خالد: ال يمكن التسميم بمشروعية جدار الفصلتيسير  

أكد تيسير خالد عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رئيس المجنة الوطنية ألضرار الجدار أننا ال  :راـ اهلل
ري مؤكدًا حرص المجنة الوطنية عمى نفاذ فتوى محكمة العدؿ نسمـ بمشروعية جدار الفصؿ العنص أفيمكف 

عمى  أضرارمف مسؤولياتيا بشأف ما وقع مف  إسرائيؿالحرص أال تيرب  إلى إضافةالدولية بشأف الجدار 
 ىدـ الجدار. إسرائيؿعمى  أف إلىومؤسسات مشيرا  أفراداشعبنا 
عرضا نضاؿ شعبنا وقيادتو وسمطتو الوطنية ضد النائب مييب عواد عدـ شرعية وقانونية الجدار مست وأكد

 .الجدار واالستيطاف
 5/4/1023الحياة الجديدة، رام اهلل، 

 
 قريع: ثبات اإلنسان عمى األرض نقطة تحد  النتزاع حقوقو وتثبيت ىويتوأحمد  
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اإلنساف  القدس: قاؿ عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤوف القدس، أحمد قريع إف ثبات
 عمى األرض نقطة تحد النتزاع حقوقو المشروعة وتثبيت ىويتو الوطنية وممارسة حرياتو كباقي الشعوب.

جاء ذلؾ في كممتو خالؿ ندوة سياسية نظمتيا دائرة شؤوف القدس في منظمة التحرير تحت عنواف "تثبيت 
ي أبو ديس، أمس، ضمف سمسمة ندوات الوجود الوطني الفمسطيني في المجاالت االجتماعية"، بمقر الدائرة ف

وأضاؼ: "يجري التساؤؿ حوؿ تثبيت الوجود الوطني الفمسطيني في ظؿ  في تثبيت الوجود الفمسطيني.
سمطة عمى األرض، لكف نقوؿ إنو في ظؿ عدـ الثقة بعممية السالـ والتي أصبحت مزعزعة وألف مشروع 

ت بدورىا بتدمير ىذا الخيار وىذا المشروع، بدأنا حؿ الدولتيف آخذ بالغياب مف قبؿ إسرائيؿ التي قام
بالتفكير في إطار منظمة التحرير الفمسطينية والمثقفيف والسياسييف والنخب مف المجتمع المدني في تثبيت 

 الوجود الوطني عمى األرض".
 5/4/1023األيام، رام اهلل، 

 تالل"الداخمية" في غزة تطالب السمطة بوقف التنسيق األمني مع االح 
جنازة عسكرية رمزية لمشييد  أمسصباح بغزة نظمت وزارة الداخمية التابعة لمحكومة : حامد جاد -غزة 

األسير ميسرة أبو حمدية الذي استشيد في سجوف االحتالؿ االثنيف الماضي بعد معاناة طويمة مع مرض 
ندد فييا بمواصمة االحتالؿ  المواء جماؿ الجراح قائد قوات األمف الوطني لدى الحكومة وألقى السرطاف.

في السجوف مشددًا بقولو "شعبنا ال يمكف أف يصمت عمى ىذا الواقع في أي حاؿ  األسرىلسياسة اضطياد 
ودعا الجراح السمطة لوقؼ فوري لمتنسيؽ األمني مع االحتالؿ في الضفة الغربية وقاؿ "ما  مف األحواؿ".

شعبنا وأسراه مف قبؿ االحتالؿ مستمرًا في انتياؾ واضح  ضد اإلنسافيزاؿ مسمسؿ الجرائـ وانتياؾ حقوؽ 
 لكؿ المواثيؽ الدولية وضربًا بعرض الحائط التفاقيات جنيؼ الدولية".

 5/4/1023الغد، عمان، 
 
 أمين سر "ثوري فتح" يستقيل من عضويتو كنائب لرئيس بمدية نابمس 

ميف مقبوؿ، استقالتو مف منصب نائب قدـ أميف سر المجمس الثوري لحركة فتح أ: نادر الصفدي - غزة
وقاؿ مقبوؿ في تصريح خاص ومقتضب لػ"فمسطيف أوف اليف"  رئيس بمدية نابمس بالضفة الغربية المحتمة.

وأكد أف تقديـ االستقالة  "إنو قدـ استقالتو مف منصب بمدية نابمس، نظرًا النشغاالتو الداخمية". اليـو الخميس:
 .خالت أو خالفات جانبيةجاء بدافع شخصي، ودوف أي تد

 3/4/1023فمسطين، أون الين، 
 
 مصريين بسيناء حماس تنفي خطفيا جنوداً  

حماس موسى أبو مرزوؽ الخبر الذي تناولتو وسائؿ إعالـ مصرية حوؿ بحركة نفى القيادي : وكاالت
 اختطاؼ كتائب القّساـ ثالثة جنود مصرييف فقدوا في سيناء.

بر الذي تناقمو عدد مف وسائؿ اإلعالـ المصرية عار عف الصحة، وييدؼ إلى وقاؿ أبو مرزوؽ إّف ىذا الخ
 إثارة الرأي العاـ المصري ضّد الفمسطينييف.

وأضاؼ أف ترويج ىذه األخبار يأتي في إطار ما وصفيا بحممة مف األكاذيب تشنيا وسائؿ إعالـ مصرية 
 المصرية تعرؼ الكثير عف ىذا الحادث.ضد الفمسطينييف وحركة حماس، مشيرا إلى أف الجيات الرسمية 
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 4/4/1023الجزيرة نت، الدوحة، 
 

 أبو زىري يدعو عباس لمحاسبة المسيئين لدولة قطر 
اعتبر الناطؽ باسـ حركة حماس الدكتور سامي أبو زىري، رفض محمود عباس إلساءة بعض أبناء : غزة

 مف المسؤولية كونو رئيًسا لحركة فتح. الشبيبة الفتحاوية لقطر وقيادتيا ىو أمر غير كاؼ، وال يعفيو
( ىذا ٗ-ٗوداف أبو زىري في تصريٍح مقتضب وصؿ "المركز الفمسطيني لإلعالـ" نسخة عنو، الخميس )

 العمؿ الالمسؤوؿ، داعًيا عباس إلى اعتقاؿ المتجاوزيف حفاًظا عمى عالقات شعبنا الخارجية.
عف عممية التحريض والشحف التي تمارسيا بعض  واعتبر الناطؽ باسـ "حماس"، أف ىذا التجاوز ناتج

 قيادات فتح لدعـ أطراؼ عربية ضد أطراؼ أخرى.
 5/4/1023، المركز الفمسطيني لإلعالم

 
 مسؤولية التصعيد "سرائيل"إفتح تنعى شييدييا نصار والبمبيسي وتحمل  

ا البطميف عامر نصار، نعت حركة "فتح"، امس الخميس، إلى جماىير شعبنا الفمسطيني شييديي :راـ اهلل
 وناجي البمبيسي، المذيف اغتاليما جيش االحتالؿ اإلسرائيمي بدـ بارد قرب طولكـر ليمة أمس.

وأكدت "فتح" في بياف صحفي صدر عف مفوضية اإلعالـ والثقافة، أف دماء الشييديف لف تذىب ىدرا، وأف 
أكبر حتى إنياء االحتالؿ اإلسرائيمي عف مواصمة نضالو بإصرار  اغتياليما لف يثني الشعب الفمسطيني

 البغيض بكؿ أشكالو وحتى يحقؽ أىدافو الوطنية المشروعة بالحرية والعودة واالستقالؿ.
وقالت إف الحكومة اإلسرائيمية  وحذرت حركة "فتح" مف مخاطر التصعيد اإلسرائيمي المستمر منذ فترة، 

الخطيرة عمى أمف واستقرار المنطقة وعمى الجيود الدولية تتحمؿ المسؤولية المباشرة ليذا التصعيد وتداعياتو 
 المبذولة اآلف ألجؿ استئناؼ عممية السالـ.

 5/4/1023الحياة الجديدة، رام اهلل، 
 
 بو حمديةأعمى استشياد  قصى تتوعد االحتالل بالرد  كتائب األ 

استشياد االسير ميسرة ابو توعدت كتائب شيداء االقصى الجناح العسكري لحركة فتح بالرد عمى  : الخميؿ
 حمدية داخؿ سجوف االحتالؿ.

واكد المتحدث باسـ كتائب شيداء االقصى في الخميؿ، خالؿ مشاركة افراد الكتائب في تشييع جنازة الشييد 
ميسرة ابو حمدية انيا لف تنتظر اف ُيزؼ إلييا شييد آخر مف االسرى بعد الشييد االسير عرفات جرادات 

 ميسرة ابو حمدية.واالسير الشييد 
ووجيت كتائب االقصى رسالة لالحتالؿ االسرائيمي بأنيا لف تقؼ مكتوفة االيدي أماـ عمميات االعداـ التي 
تمارسيا حكومة االحتالؿ بحؽ االسرى داخؿ السجوف، ولف تذىب دماء مؤسس كتائب شيداء االقصى 

 المواء ميسرة ابو حمدية ىدرًا وسترد الصاع صاعيف.
ائب االقصى دوؿ العالـ بالتدخؿ العاجؿ والضغط عمى حكومة االحتالؿ االسرائيمي الطالؽ وطالبت كت

 سراح االسرى مف السجوف.
 4/4/1023وكالة معًا االخبارية، 
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 الجياد تتيم السمطة باعتقال األسرى المحررين من أنصارىا 
بعة لمسمطة الفمسطينية تواصؿ حممة قالت حركة الجياد اإلسالمي إف أجيزة األمف التا: أحمد المبابيدي -غزة

استيدافيا لقيادات وكوادر الحركة، السيما شريحة األسرى المحرريف "الذيف ُيشرفوف عمى تنظيـ فعاليات 
 اإلسناد والنصرة ألبطاؿ معركة اإلرادة في سجوف االحتالؿ".

تقمت أسيريف محرريف وأوضح القيادي في الحركة في خضر حبيب، أف قوة مف جياز المخابرات العامة، اع
 في محافظة نابمس 

وحّمؿ القيادي، أجيزة أمف السمطة المسؤولية الكاممة عف سالمة المعتقمْيف، مؤكدًا أف الحركة تنظر بخطورٍة 
 بالغة ليذه األفعاؿ المشبوىة.

 4/4/1023فمسطين أون الين، 
 
 ان ييدد بشن عدوان.. وجندلمقطاع غزة سيبقى معاديا في المستقبل القريب ز يقول إنتانغ 

قاؿ إف قطاع غزة غير  بيني غانتز رئيس أركاف الجيش اإلسرائيمي، أف 5/4/1023، 48موقع عرب ذكر 
نػػو سػػيبقى معاديػػا إلسػػرائيؿ فػػي المسػػتقبؿ القريػػب، وأف حركػػة حمػػاس تتحمػػؿ المسػػؤولية عػػف ذلػػؾ.  مسػػتقر، وا 

 ]سػػامي  أف الجػػيش يعتمػػد عمػػى شػػمومووأضػػاؼ أف الجػػيش لػػف يسػػمح باسػػتمرار إطػػالؽ النيػػراف المتقطعػػة، و 
 ترجماف لمقياـ بيذه الميمة استنادا إلى تجربتو العسكرية.

جػػاءت أقوالػػو تمػػؾ خػػالؿ مراسػػـ تسػػميـ قائػػد القػػوات البريػػة فػػي الجػػيش اإلسػػرائيمي شػػمومو ترجمػػاف، يػػـو أمػػس 
 ٖ٘الجػػيش بعػػد الخمػػيس، منصػػب "القائػػد العسػػكري لمنطقػػة الجنػػوب" خمفػػا لمجنػػراؿ طػػاؿ روسػػو الػػذي تػػرؾ 

 عاما. وجرت مراسـ التعييف بحضور غنتس وكبار الضباط.
عامػػا(، بػػدأ خدمتػػو فػػي الجػػيش فػػي سػػالح المػػدرعات، وقػػاد فػػي السػػنوات األخيػػرة  ٜٗيشػػار إلػػى أف ترجمػػاف )

دخػاؿ وسػائؿ قتاليػة تكنولوجيػة متطػورة، وحػوؿ وحػدة "غػوالني فػي  عممية تأىيؿ وحدات ميدانية وقوات برية وا 
" التي تشتمؿ عمى المنظومػة الدفاعيػة المسػماة ٗ" بدبابة "مركفاه ٔٓٗإلى قوة مؤلمة، وسمح الوحدة " الجيش"

 "معطؼ الريح".
ونقػػػؿ عػػػف ترجمػػػاف قولػػػو إف السػػػنوات األخيػػػرة، وحتػػػى األيػػػاـ األخيػػػرة، تشػػػير إلػػػى الحساسػػػية العاليػػػة لمنطقػػػة 

 كبيرة مف البالد. الجنوب، وتأثيرىا عمى األمف وعمى اإلحساس باألمف في أجزاء
وأضػػػاؼ أف "الػػػتمعف فػػػي المنطقػػػة يكشػػػؼ عػػػف تيديػػػدات جديػػػدة وقديمػػػة، قريبػػػة وبعيػػػدة، تصػػػنع واقعػػػا مركبػػػا 
وحساسػػػا. وقػػػاؿ إف "التأىيػػػؿ والجاىزيػػػة لموحػػػدات العسػػػكرية رادعػػػاف، ولكػػػف إذا كػػػاف ال بػػػد مػػػف القتػػػاؿ فإننػػػا 

 د تيدئة".سنضرب بذكاء وبشدة، ونستعد لمحممة العسكرية كأنما ال يوج
قائػػػد المنطقػػػة ، أف وكػػػاالت ، وعػػػفالقػػػدس المحتمػػػة، مػػػف 5/4/1023، الحيـــاة الجديـــدة، رام اهللوأضػػػافت 

تورجمػػػاف قػػػاؿ أمػػػس إف الجػػػيش يواصػػػؿ اسػػػتعداداتو لعمميػػػة  ]شػػػمومو  الجنوبيػػػة فػػػي جػػػيش االحػػػتالؿ سػػػامي
 المصري".عسكرية في قطاع غزة في "حاؿ انعدـ اليدوء وتوقؼ تعزيز التنسيؽ مع الجانب 

وذكرت صحيفة " يديعوت أحرونوت" عمػى موقعيػا االلكترونػي أف تورجمػاف ىػدد أمػس بشػف عمميػة عسػكرية 
عمػػى غػػزة بسػػبب اطػػالؽ الصػػواريخ. وقػػاؿ تورجمػػاف: "سػػنبذؿ قصػػارى جيػػدنا لتحقيػػؽ اليػػدوء لسػػكاف جنػػوب 

، وسػػنعمؿ صػػوب تقويػػة إسػػرائيؿ". وأضػػاؼ "سنواصػػؿ اإلعػػداد لمعمميػػة المقبمػػة، كمػػا لػػو لػػـ يكػػف ىنػػاؾ ىػػدوء
 العالقات مع المصرييف، وسنضرب بقوة وبتعقؿ إذا اندلع قتاؿ".
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وجاء تيديد تورجماف عقػب تيديػد مماثػؿ أطمقػو أمػس األوؿ رئػيس الػوزراء اإلسػرائيمي بنيػاميف نتنيػاىو. وقػاؿ 
 نتنياىو: "أمف مواطني إسرائيؿ ىو اىتمامي الرئيسي، وسنعرؼ كيؼ ندافع عف أمف شعبنا".

عقػػد وزيػػر الجػػيش اإلسػػرائيمي موشػػيو يعمػػوف الميمػػة الماضػػية اجتماعػػا مػػع قػػادة المنظومػػة األمنيػػة، لمناقشػػات و 
 تقييـ الوضع.

ونقػػؿ موقػػع "والػػال" العبػػري عػػف مصػػادر قريبػػة مػػف النقاشػػات قوليػػا انػػو تػػـ بحػػث تجػػدد إطػػالؽ الصػػواريخ مػػف 
عموف "يأخذ وقتػو لصػياغة سياسػتو لمتعامػؿ مػع غزة، ومستوى قدرة الردع اإلسرائيمية. واضافت المصادر أف ي

غزة" مشيرة إلى أف كبار مسؤولي الجيش يصػروف عمػى أف حمػاس ليسػت ميتمػة بالتصػعيد الػراىف، وتحػاوؿ 
 منع ذلؾ بإجراءات ضد المنظمات الصغيرة.

 
 تدريبات إسرائيمية عمى احتالل جنوب لبنان وغزة 

أمس، أنو يجػري تػدريبات عمػى اجتيػاح الجنػوب المبنػاني  كشؼ الجيش اإلسرائيمي،: نظير مجمي - تؿ أبيب
وقطاع غزة، ونصػب بطاريػة صػواريخ لمنظومػة "القبػة الحديديػة" فػي إيػالت، تحسػبا إلطػالؽ صػواريخ نحوىػا 
مف سيناء المصػرية. وجػاء ىػذا الكشػؼ، بعػد تصػريحات مػف وزيػر الػدفاع، موشػيو يعمػوف، ضػمنيا تمميحػات 

ف اجتيػػاح لبنػػاف  وتيديػػدات حربيػػة، إذ قػػاؿ: إف إسػػرائيؿ سػػترد عمػػى الصػػواريخ مػػف قطػػاع غػػزة بعنػػؼ كبيػػر وا 
 لضرب حزب اهلل، ىو مسألة حتمية.

"، إف ىنػػاؾ قناعػػة ثابتػػة بػػأف األوضػػاع فػػي سػػوريا  وقالػػت مصػػادر عسػػكرية إسػػرائيمية لصػػحيفة "يسػػرائيؿ ىيػػـو
ىذا نػذير سػوء بالنسػبة إلسػرائيؿ تقترب مف االنييار وأف لبناف بات ساحة أساسية في الصراع السوري، وفي 

وعمييػػا أف تسػػتعد لمواجيػػة أسػػوأ وأخطػػر االحتمػػاالت. وبػػدا مػػف التػػدريبات أف الجػػيش يخطػػط لقصػػؼ مكثػػؼ 
مػدمر لألبنيػػة ومنصػات إطػػالؽ الصػواريخ واجتيػػاح جػػارؼ وسػريع ومحاولػػة إلنيػاء الحػػرب خػالؿ أيػػاـ قميمػػة. 

ورة لتنفيػػذ عمميػات تحػت األرض، بادعػاء أف حػػزب اهلل وقػد اسػتخدـ الجػيش فػي تدريباتػػو معػدات وأجيػزة متطػ
 في لبناف وحماس والجياد في قطاع غزة حفرت الخنادؽ وبنت تحصينات تحت األرض.

 5/4/1023، الشرق األوسط، لندن
 
 
 التمييز العنصريسياسة من مجتمعنا العربي بالداخل يعيشون في فقر نتيجة  %95بركة:  

النائب محمد بركة، رئيس الجبية الديمقراطية لمسالـ والمساواة، أمس الخميس،  ػ زىير أندراوس: قاؿ الناصرة
إنػػو بعػػد قػػراءة أوليػػة لتقريػػر التػػدريج االجتمػػاعي لمبمػػدات فػػي الػػبالد، والصػػادر عػػف دائػػرة اإلحصػػاء المركزيػػة 

 ٙقع، مقابػػؿ بالمئػة مػػف مجتمعنػػا العربػػي يعػيش فػػي بمػػدات الفقػر، والفقػػر المػػد ٜ٘اإلسػرائيمية، يتضػػح لنػػا أف 
بالمئة مف الييود يعيشوف في بمدات كيذه، وغالبيتيـ الساحقة في بمدات فييػا نسػبة عاليػة جػدا مػف المتػدينيف 

 )الحريديـ(.
درجػػات، يبػػيف أف  ٓٔوتػػابع بركػػة قػػائال، إف التقريػػر الػػذي يعمػػؿ عمػػى تػػدريج البمػػدات فػػي سػػمـ اجتمػػاعي مػػف 

بالمئػة الػى  ٖٚومسػتوى المعيشػة بالنسػبة لمفػرد فييػا يتػراوح مػا بػيف الدرجات الثالث 'الدنيا' ىي األكثػر فقػرا، 
بالمئة مف المعدؿ العػاـ، وفػي تمػؾ الػدرجات الػثالث وجػدنا تقريبػا كػؿ البمػدات العربيػة، التػي كانػت تػأوي  ٗٙ

ألػػؼ نسػػمة، وىػػو العػػاـ الػػذي يعالجػػو  ٕٓٙألػػؼ نسػػمة مػػف أصػػؿ مميػػوف و ٕٓٓمميػػوف و ٕٛٓٓفػػي العػػاـ 
 التقرير.
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بالمئػػة المتبقيػػة، تعػػيش فػػي بمػػدات تقػػع فػػي التػػدريج الرابػػع، وىػػو الػػذيف مػػا بػػيف  ٘اؼ بركػػة، إف نسػػبة الػػػ وأضػػ
الشػػػريحة الوسػػػطى والفقيػػػرة فػػػي الػػػبالد، فػػػي حػػػيف لػػػوحظ أف المػػػدف الفمسػػػطينية التاريخيػػػة التػػػي تحولػػػت إلػػػى 

نا إلى األحياء العربية فييا، ومعيا مختمطة، وىي عكا والمد والرممة، تقع في المرتبة الرابعة، ولكف إذا ما نظر 
مدينػػة يافػػا، لعرفنػػا، أف تمػػؾ األحيػػاء ىػػي كبمػػدات الفقػػر، وال تعػػيش وفػػؽ المعػػدؿ القػػائـ فػػي تمػػؾ المػػدف. وقػػاؿ 
بركة، إننا بطبيعة الحاؿ ال نفاجأ بيػذه المعطيػات، ألنيػا قائمػة منػذ سػنوات، ال بػؿ فػإف الوضػع يػزداد سػوءا، 

غيرة كانت 'تفمت' إلى مراتب اجتماعية أعمى، وىي اليـو باتت أقػرب إلػى بمػدات ونذكر مثال بمدات عربية ص
 الفقر، وىذا ال يأتي مف فراغ.

، ونحػػف نعمػػـ أف األوضػػاع االقتصػػادية ٕٛٓٓوتػابع بركػػة قػػائاًل إّف تقريػػر دائػرة الفقػػر يتعمػػؽ بمعطيػػات العػاـ 
 ٕٓٔٓو ٜٕٓٓقتصػػاديا، خاصػػة العػػاميف فػي السػػنوات األخيػػرة كانػػت أسػوأ مػػف ذلػػؾ العػػاـ الػػذي شػيد نمػػوا ا

 ، وليذا فإف التقارير الالحقة سُتظير أوضاعا أقسى نعيشيا اليوـ.ٕٕٔٓوالعاـ الماضي 
وتػػػابع بركػػػة قػػػائال، إف الحكومػػػة الجديػػػدة مػػػع وزيػػػر ماليتيػػػا يػػػائير لبيػػػد تنػػػذر باألسػػػوأ عمػػػى كافػػػة األصػػػعدة، 

ح الوسػػطى، أمػػا الفقػػراء فعمػػييـ االنخػػراط فػػي سػػوؽ فتصػػريحات لبيػػد بأنػػو سػػييتـ برفػػع مسػػتوى معيشػػة الشػػرائ
العمػؿ، ىػػو تصػريح عنصػػري بالدرجػػة األولػى، ألف لبيػػد كػرئيس حكومتػػو بنيػػاميف نتنيػاىو، وكبػػار المسػػؤوليف 
يعرفػوف الحقػػائؽ المؤلمػػة، وىػػو أف الفقػػر أساسػػا مػػف نصػػيب العػػرب، وأف شػػريحة المتػػدينيف )الحريػػديـ( تعػػيش 

نع رجاليا عف االنخراط في سوؽ العمؿ ألسبابيـ، بينمػا العػرب محرمػوف مػف فػرص حياة تقشفية إرادية، ويمت
 العمؿ، وخاصة النساء العربيات.

وقاؿ بركة، إف عمى الحكومة وقبؿ أف تدعو لالنخراط في سوؽ العمؿ، عمييا أف تؤمف أماكف عمؿ ومناطؽ 
منة، وتصؿ فييا معدالت البطالة إلى صناعية في البمدات العربية ومحيطيا، خاصة تمؾ المنكوبة ببطالة مز 

 أضعاؼ البطالة بيف الييود.  ٙأكثر مف 
 5/4/1023، القدس العربي، لندن

 
 منظمة حقوقية إسرائيمية: أبو حمدية توفي بسبب إىمال طبي 

 قاؿ متحدث بإسـ منظمة أطباء إسػرائيمييف لحقػوؽ اإلنسػاف يػدعى لينػور إف "وفػاة: رويترز -القدس المحتمة 
ميسػػرة أبػػو حمديػػة تثيػػر قضػػايا خطيػػرة ومخػػاوؼ بشػػأف تجاىػػؿ شػػكاوى السػػجناء وبشػػأف  ير الفمسػػطيني ]االسػػ

، أف أبػػو حمديػػة كػػاف ٕٕٔٓاإلىمػػاؿ الطبػػي"، مشػػيرًا إلػػى أنػػو "حسػػب مػػا يقػػوؿ محػػاـ زاره فػػي آب/أغسػػطس 
ف فػػي عمػػى أنيػا سػػرطا ٖٕٔٓيشػتكي بالفعػػؿ مػف آالـ فػػي الػزور ولػػـ تشػخص حالتػػو سػوى فػػي شػباط/فبراير 

 الزور".
وقػػػػاؿ لينػػػػور إف "األطبػػػػاء يتعػػػػيف عمػػػػى الػػػػدواـ اف يخمصػػػػوا دائمػػػػًا لمرضػػػػاىـ لكػػػػف أطبػػػػاء مصػػػػمحة السػػػػجوف 

 اإلسرائيمية كانوا أكثر اىتمامًا باحتياجات مف يعمموف لدييـ".
 5/4/1023، الحياة، لندن

 
 انتفاضة ثالثةإلى  : احتجاجات الضفة لن تتحول"إسرائيل" 

اسػػتبعدت مصػػادر عسػػكرية إسػػرائيمية أف تتطػػور االحتجاجػػات التػػي شػػيدتيا بمػػدات : مػػيأسػػعد تمح -الناصػػرة 
فمسػػػطينية أمػػػس، فػػػي أثنػػػاء مراسػػػـ تشػػػييع جثمػػػاف األسػػػير ميسػػػرة أبػػػو حمديػػػة الػػػذي تػػػوفي فػػػي أحػػػد السػػػجوف 
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ف أضػػػػافت أف الجػػػػيش مسػػػػتعد  اإلسػػػػرائيمية واستشػػػػياد شػػػػابيف برصػػػػاص االحػػػػتالؿ، إلػػػػى "انتفاضػػػػة ثالثػػػػة" وا 
 ة مثؿ ىذا االحتماؿ"."لمواجي

األمنيػػة فػػي وزارة الػػدفاع عػػاموس جمعػػاد تمميحػػات إلػػى أف انتفاضػػة ثالثػػة  -ورفػػض رئػػيس الييئػػة السياسػػية 
توشؾ أف تندلع في الضػفة الغربيػة. وقػاؿ لإلذاعػة العامػة إف "مصػطمح االنتفاضػة الثالثػة ييػدؼ إلػى وصػؼ 

 اضة ثالثة أو انتفاضة عامة".انييار كامؿ وانتفاضة. ليست ىناؾ قوى تدعو إلى انتف
إال أف النائػػػب السػػػابؽ لػػػرئيس "شػػػاباؾ" النائػػػب يسػػػرائيؿ حسػػػوف اسػػػتبعد أف تيػػػدأ األوضػػػاع، وقػػػاؿ لإلذاعػػػة 
العسػػكرية أمػػس إنػػو لػػيس لػػدى السػػمطة الفمسػػطينية مصػػمحة فػػي تيدئػػة متظػػاىريف "فػػي غيػػاب أفػػؽ واضػػح"، 

"وىػػػي تشػػػجع الشػػػباف سػػػرًا وعمنػػػًا عمػػػى مواصػػػمة مضػػػيفًا أنػػػو لػػػيس فػػػي وسػػػع السػػػمطة أيضػػػًا أف تقػػػؼ متفرجػػػة 
 االحتجاج".

 5/4/1023، الحياة، لندن
 
  حرب بالجرافات عمى النقب  :محاضر شيوعي ييودي 

تػػدير ” إسػػرائيؿ“جػػادي الغػػازي إف ” تػػؿ أبيػػب“قػػاؿ المحاضػػر الشػػيوعي الييػػودي فػػي جامعػػة : القػػدس المحتمػػة
الخرائط الييكمية بدؿ القنابؿ ضد الفمسطينييف في النقب جنػوب حربًا تستخدـ فييا البمدوزرات بدؿ الدبابات، و 

 فمسطيف المحتمة.
أمس، إلػى أف ىػدـ البيػوت فػي النقػب أصػبح  ٛٗولفت الغازي خالؿ محاضرة لو في سخنيف داخؿ أراضي ،

 ”.إننا فعاًل نشعر بأنيا حممة عسكرية وحرب بكؿ معنى الكممة“عادة تمارسيا شرطة الكياف . وتابع 
مػػرة واسػػتخدمت الغػػػاز المسػػيؿ لمػػدموع والرصػػاص المطػػػاطي  ٜٗىػػدمت قريػػػة العراقيػػب ” إسػػرائيؿ“ؿ إف وقػػا

والعضػػالت،  ضػػد أىميػػا، وتػػركتيـ بػػال مػػأوى واعتقمػػت نشػػطاء السػػالـ الػػذيف جػػاؤوا فػػي الميػػالي لمتعبيػػر عػػف 
 مساندتيـ وتضامنيـ مع أىالي القرية .

 5/4/1023الخميج، الشارقة، 
 
 
 
 "إسرائيل" ببدء الحرب السيبيرية ضد  فايروس ينذر  

تستعد إسرائيؿ لمواجية أشد معركة سيبيرية تستيدؼ مواقعيا اإللكترونية وخدماتيا عمى شبكة : حممي موسى
االنترنت. وكاف تحالؼ مف عدة قوى معادية إلسرائيؿ قد حدد يػوـ السػابع مػف نيسػاف الحػالي موعػدًا إلعػالف 

عمػػى الفمسػػطينييف والمتضػػامنيف معيػػـ. وبػػدا يػػـو أمػػس أف سػػاعة الصػػفر  ىػػذه الحػػرب ردًا عمػػى االعتػػداءات
نمػا قبػؿ ذلػؾ. فقػد نشػرت يػوـ أمػس قائمػة تحػوي   ٓٓ٘ٔلمحرب الجديدة ليست في يوـ السػابع مػف نيسػاف، وا 

اسـ تـ تسريبيا عمى ما يبػدو مػف جامعػة حيفػا. وفضػاًل عػف ذلػؾ عػانى المشػتركوف اإلسػرائيميوف عمػى موقػع 
 جتماعي "فايسبوؾ" بشكؿ واسع، آثار فيروس تـ نشره، وأحدث أضرارًا كبيرة.التواصؿ اال

وقد قررت جماعات "ىاكرز" )قراصنة انترنت( معادية إلسرائيؿ شف حرب في السابع مف نيساف عمى الدولػة 
ضد  " بدأ منذ عدواف حرب "عمود السحاب" األخيرop-israelالعبرية، استكمااًل لنشاط معاد ليا تحت اسـ "#

 ".Teamr00t" كانت تعمؿ في الماضي تحت اسـ "Anonghostغزة. وتقود الحرب مجموعة تسمى "
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وقػد بػػدأت الحمػػالت االكترونيػػة ضػػد إسػػرائيؿ فػػي التزايػػد قبػػؿ أسػػبوعيف، وتيػػدؼ غالبيتيػػا إلػػى إيقػػاؼ خػػدمات 
ع مػػف اليجمػػات، فضػػاًل عػػف المواقػع اإلسػػرائيمية. وتقريبػػًا تعرضػػت كػػؿ المواقػػع الحكوميػػة اإلسػػرائيمية ليػػذا النػػو 

موقػػع. وبحسػػب المعمومػػات التػػي  ٖٓٓٔشػػركات اليػػاتؼ الخمػػوي ومواقػػع تمفزيونيػػة. وقػػد تػػـ اختػػراؽ حػػوالي 
نشرت في إسرائيؿ فإف عدة مجموعات مف القراصنة تنسؽ نشاطيا لشف ىجػوـ مشػترؾ ُيتوقػع أف يػتـ حػوالي 

سػػتمر اليجػػوـ بضػػع سػػاعات، ولكػػف قػػد تمتػػد آثػػاره السػػاعة الثامنػػة مػػف مسػػاء يػػـو األحػػد المقبػػؿ. ويتوقػػع أف ي
 يومًا أو يوميف آخريف.

ويتوقػػع خبػػراء إسػػرائيميوف أف تبػػدأ الحممػػة بكشػػؼ القراصػػنة عػػف معمومػػات تػػـ جمعيػػا مػػف مواقػػع إسػػرائيمية فػػي 
لحاؽ أضرار بعدد مف المؤسسات. كمػا  األشير األخيرة. ويرمي ىذا الكشؼ إلى إحراج الجيات اإلسرائيمية وا 

توقػػػػع أف تشػػػػف مجموعػػػػات الػػػػػ"ىاكرز" ىجمػػػػات عمػػػػى عػػػػدة مؤسسػػػػات إسػػػػرائيمية كبيػػػػرة بيػػػػدؼ إثبػػػػات القػػػػدرة ي
 خصوصًا أنو تـ اإلعالف عف الرغبة في "شطب إسرائيؿ عف االنترنت".

ويػػـو أمػػس أفػػاد الكثيػػر مػػف اإلسػػرائيمييف عػػف تعرضػػيـ لفيػػروس يبػػث عمػػى موقػػع "فايسػػبوؾ"، لكػػف العديػػد مػػف 
لكترونيػة قالػت اف الفيػروس لػيس مرتبطػًا، عمػى مػا يبػدو، بالحممػة المعمنػة فػي السػابع مػف شركات الحماية اإل

 نيساف. 
وفي كؿ حاؿ أثار نشر الفيروس الجديد مخاوؼ مف أف اليجـو السيبرنتيكي الكبير قد بػدأ، وأنػو أصػاب مػف 

ىػذا الفيػروس ترافػؽ مػػع  المحظػة األولػى عشػرات آالؼ المشػتركيف فػي "فايسػبوؾ". وزاد الطػيف بمػة أف انتشػار
 إصابة مّست أيضًا متصفح "كروـ" في إسرائيؿ. 

وبػػرغـ ىػػذه اليجمػػات سػػارع طػػاقـ السػػايبر الػػوطني التػػابع لرئاسػػة الحكومػػة اإلسػػرائيمية الػػى تيدئػػة الجميػػور، 
والتوضػيح أف "إسػرائيؿ جػاىزة ومحميػة ضػد ىجمػات السػايبر، وأنػو لػيس كػؿ فيػروس يعنػي ىجومػًا سػػايبريا". 

الطػػػاقـ أوضػػػح أف المواقػػػع اإلسػػػرائيمية ستواصػػػؿ التعػػػرض لميجمػػات مػػػف أجػػػؿ بػػػث الػػػذعر فػػػي صػػػفوؼ  لكػػف
 الجميور. 

مف جية أخرى، طمب الجيش اإلسػرائيمي مػف جنػوده وضػباطو الػذيف يخػدموف فػي وحػدات سػرية العمػؿ عمػى 
 وىمي.  تغيير أسمائيـ الحقيقية عمى "فايسبوؾ" والشبكات االجتماعية األخرى، واستخداـ اسـ

5/4/1023، السفير، بيروت  
 
 2999 سنةساليب تحقيق منعتيا المحكمة منذ أخابرات االحتالل تستخدم عميرة ىاس: م 

كشفت الصػحافية االسػرائيمية "عميػرة ىػاس" الكاتبػة فػي صػحيفة  :ترجمة خاصة -القدس دوت كوـ -راـ اهلل 
يسػػػتخدـ اسػػػاليب فػػػي تحقيػػػؽ مػػػع المعتقمػػػيف  ىػػػسرتس، اف جيػػػاز االمػػػف العػػػاـ فػػػي اسػػػرائيؿ "الشػػػاباؾ" مػػػا زاؿ
 .ٜٜٜٔالفسطينييف كانت المحكمة العميا االسرائيمية حظرتيا منذ العاـ 

وتقوؿ ىاس: اف الكشؼ عف ذلؾ تبيف مف االلتماس الذي تقّدـ بو احد المعتقميف اماـ المحكمة العميا، نتيجة 
، بعػػد اف تػػـ ٕٔٔٓي شػػير آب مػػف العػػاـ اصػػابتو بأضػػرار جسػػدية ونفسػػية، بسػػبب التحقيػػؽ الػػذي تػػـ معػػو فػػ

جباره عمى النوـ وىو في وضع القرفصاء.  منعو مف النوـ لفترات طويمة، وشبحو، وا 
واستعرض المحامي حبيب لبيب، محامي الممتمس، اماـ المحكمة االساليب التي تـ إستخداميا ضػد المعتقػؿ 

 رائيمي(.الفمسطيني مف قبؿ افراد "الشاباؾ" )جياز االمف العاـ االس
وتضيؼ ىاس: اف النيابة العسكرية االسرائيمية، أقّرت ايضًا انو تـ إستخداـ "اساليب خاصة" في التحقيؽ مع 

جباره عمى الوقوؼ لساعات طويمة، ويداه مرفوعتاف فوؽ رأسو.  المعتقؿ، كتقييد يديو الى الخمؼ، وا 
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 5/4/1023، القدس، القدس
 
 دوالر مميارير بتعويض شركة الكيرباء اإلسرائيمية تطالب مص 

كشػفت صػحيفة "ىػسرتس" اإلسػرائيمية أف شػركة كيربػاء إسػرائيؿ ألغػت عقػدىا مػع : وكالة األناضػوؿ -راـ اهلل 
 عامًا. ٕٓ% مف احتياجاتيا مف الغاز الطبيعي لمدة  ٓٗمصر، القاضي بتزويد إسرائيؿ 

مػػػػع خبػػػػراء القػػػػانوف الػػػػدولي، إذ  وصػػػػّرحت  شػػػػركة الكيربػػػػاء اإلسػػػػرائيمية أف "خطوتيػػػػا جػػػػاءت بعػػػػد مشػػػػاورات
إلى إنياء العمؿ  ٕٔٔٓتوصمت إلى قرار بإلغاء التعاقد مع شركة الغاز المصرية الوطنية، التي بادرت عاـ 

 باتفاقية الغاز بشكؿ أحادي".
وذكرت "ىسرتس" أف "الشركة اإلسرائيمية قامت نياية الشير الماضي بإبالغ شركة غاز شرؽ البحر المتوسط 

 اإلسرائيمية المشتركة لمغاز الطبيعي إنياء االتفاقية". المصرية
مميػػار دوالر عػػف األضػػرار التػػي تسػػبب بيػػا اإللغػػاء المفػػاج  التفاقيػػة توريػػد  ٕوطمبػػت الشػػركة تعويضػػًا قػػدره 

 الغاز.
 5/4/1023، الحياة، لندن

 
 عمى مخطط استيطاني بالقدس يعترضان مركز عدالة والمركز العربي لمتخطيط البديل 
قّدـ مركز عدالة والمركز العربي لمتخطيط البديؿ، بالتنسيؽ مع االئتالؼ األىمي  :محمد ابو خضير -لقدسا

لمدفاع عف حقوؽ الفمسطينييف في القدس، اعتراًضػا لمجنػة الموائّيػة لمتخطػيط والبنػاء االسػرائيمية، ضػد مخطػط 
ر، سػػيتـ بموجبػػو )المخطػػط( مصػػادرة اسػػتيطاني ييػػدؼ انشػػاء "حديقػػة وطنّيػػة" عمػػى أراضػػي العيسػػاوّية والطػػو 

 دونًما مف أراضي البمدتيف. ٕٖٚ

 5/4/1023، القدس، القدس

 
 
 
 
 قد عباستتكشف عن "ضغوطات مصرية" مورست عمى حماس لوقف اليجمات وتن "إسرائيل" 

غزة ػ  أشرؼ اليػور: واصػمت إسػرائيؿ تيديػداتيا ضػد قطػاع غػزة، وذلػؾ فػي أعقػاب إعالنيػا اسػتمرار إطػالؽ 
اء مػػف غػػزة صػػواريخ عمػػى بمػػداتيا الجنوبيػػة، فػػي ظػػؿ حالػػة التػػوتر القائمػػة فػػي أعقػػاب استشػػياد األسػػير نشػػط

 ميسرة أبو حمدية، وتحدثت عف اتصاالت مصرية ضغطت عمى حركة حماس لعودة اليدوء.
وقػػاؿ متحػػدث عسػػكري إسػػرائيمي أف نشػػطاء مػػف غػػزة أطمقػػوا ثػػالث قػػذائؼ ىػػاوف، أحػػدىا سػػقطت فػػي أراضػػي 

اإلقميمي بالنقب الغربي، دوف وقوع إصابات أو أضػرار، فػي حػيف سػقطت القػذيفتاف األخريػاف داخػؿ المجمس 
 القطاع.

ونوىػت المصػػادر إلػػى مػػا وصػػفتو بػػػ"الرد المصػػري الشػػديد" عمػػى خػػرؽ التفاىمػػات التػػي تػػـ التوصػػؿ إلييػػا بػػيف 
 إلى الجنوب". الطرفيف بتوسط القاىرة، واعتبرت المصادر أف الرد المصري "قد يعيد اليدوء
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وانتقػػػدت المصػػػادر اإلسػػػرائيمية الػػػرئيس الفمسػػػطيني محمػػػود عبػػػاس الػػػذي قالػػػت انػػػو "لػػػـ يسػػػتنكر االعتػػػداءات 
الصاروخية عمى المدنييف اإلسرائيمييف في الوقت الذي اتصؿ فيو بالزعيـ الحمساوي خالد مشعؿ لمتعبير عف 

 تضامنو".
 5/4/1023، القدس العربي، لندن

 
 "إسرائيل"لحديدية" شمالي توسيع "القبة ا 

ذكػػػرت صػػػحيفة "يػػػديعوت أحرونػػػوت" اإلسػػػرائيمية أمػػػس أف سػػػالح الجػػػو اإلسػػػرائيمي، نشػػػر  :راـ اهلل )االتحػػػاد(
بطػػػاريتيف جديػػػدتيف مػػػف منظومػػػة "القبػػػة الحديديػػػة" الصػػػاروخية اإلسػػػرائيمية المضػػػادة لمصػػػواريخ عمػػػى الحػػػدود 

وقالػت الصػحيفة، إف الخطػوة الجديػدة  مطمػع العػاـ الجػاري.بطاريات نشػرىا  ٖالشمالية إلسرائيؿ، إلى جانب 
تأتي لمواجية "التيديدات المتوقعػة، خاصػة بعػد تكػرار إطػالؽ النػار مػف الجانػب السػوري وجػراء التػوتر القػائـ 

 ”.عمى الحدود الشمالية خاصة الحدود السورية
 5/4/1023، االتحاد، أبو ظبي

 
 : يجب وقف المالحقات السياسية في النقبرائيمياإلس غطاس لوزير األمن الداخميالنائب  

أرسؿ النائب د. باسؿ غطاس عف كتمة التجمع الوطني الديمقراطي رسالة إلى وزير األمػف الػداخمي يتسػحاؾ 
أىرونوفيتش، مستنكرا بيا سياسة الشرطة التي تتبعيا مع المواطنيف العرب أثنػاء إحيػائيـ لمنشػاطات الوطنيػة 

فػػي الػػبالد، وخصوصػػا التػػي أقيمػػت مػػؤخرا فػػي النقػػب، ومنيػػا نشػػاط إحيػػاء يػػـو األرض التػػي تقػػاـ بشػػكؿ عػػاـ 
األخيػػػر ونشػػػاط إحيػػػاء يػػػـو المػػػرأة العػػػالمي والػػػذي نظمػػػو اتحػػػاد المػػػرأة التقػػػدمي عػػػف حػػػزب التجمػػػع الػػػوطني 

 الديموقراطي تضامنا مع نضاؿ المرأة في النقب ووقوفيا أماـ سياسة ىدـ البيوت ومخطط برافر.
نائػػب د. غطػػاس برسػػالتو إف ىػػذه األعمػػاؿ تبػػيف عمػػؽ سياسػػة التمييػػز والتضػػييؽ الػػذي يواجييػػا أىػػؿ وقػػاؿ ال

 .اإلسرائيميةالنقب مف قبؿ الشرطة 
 4/4/1023، 48عرب 

 
 
 
 المستوطنون يالحقون صحفية إسرائيمية تكشف جرائم االحتالل 

الغربيػة المحتمػة، أمػس الخمػيس، قدـ ما يسمى "مجمػس المسػتوطنات" فػي الضػفة  :برىوـ جرايسي - الناصرة
دعوى قضائية ضد الصحفية االسرائيمية عميرة ىس، بزعـ انيا "تحرض عمى العنؼ"، عمى خمفية تقرير ليػا 
تنتقػػد فيػػو قػػرار محكمػػة عسػػكرية توجيػػو تيمػػة "القتػػؿ العمػػد" لفمسػػطيني، القػػى حجػػرا عمػػى سػػيارة، مػػا ادى الػػى 

 تدىور السيارة ومقتؿ راكبيف مستوطنيف.
 لؾ نشرت نشرت الصحفية ىس أمس تقريرا جديدا حوؿ وسائؿ تحقيؽ محظورة لممخابرات االسرائيمية.كذ

والصػػػحفية ىػػػس، متخصصػػػة بالشػػػأف الفمسػػػطيني، وتكشػػػؼ تقريبػػػا اسػػػبوعيا عػػػف أنػػػواع مختمفػػػة عػػػف جػػػرائـ 
مػػّرة االحػػتالؿ، وىػػي مسػػتيدفة بشػػكؿ دائػػـ مػػف عصػػابات المسػػتوطنيف واليمػػيف المتشػػدد، وواجيػػت أكثػػر مػػف 

 قضايا مف ىذا النوع.
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وكتبت ىس في أعقاب قػرار االدانػة بالقتػؿ إف "رشػؽ الحجػارة ىػو حػؽ وواجػب فطػري لمػف يوجػد تحػت حكػـ 
 أجنبي. فرشؽ الحجارة ببساطة ىو تعبير مجازي عف المقاومة".

وجاء في شكوى مجمس المستوطنات بػاف "المقػاؿ الػذي نشػر فػي صػحيفة "ىػسرتس" ىػو قصػيدة تمجيػد لرشػؽ 
الحجػػػارة ومػػػنح شػػػرعية لػػػو. ويتجاىػػػؿ المقػػػاؿ كػػػوف رشػػػؽ الحجػػػارة مخالفػػػة خطيػػػرة تعػػػرض لمخطػػػر مػػػواطني 
اسرائيؿ، فعال أدى الى الموت واالصابة الشديدة وفي ىذا السياؽ نذكر آشر بممر وابنو، المذيف أديػف قاتميمػا 

فػػي سػػبيؿ حياتيػػا جػػراء رشػػؽ "راشػؽ الحجػػر" أمػػس بالقتػػؿ المتعمػػد وكػػذا الرضػػيعة أديػػؿ، التػي مػػا تػػزاؿ تكػػافح 
 حجر".

 5/4/1023، الغد، عم ان
 
 تابعة إليران وكانت متجية لسيناء التي احتجزتيا مصر يزعم: السفينة يول إسرائيمؤ مس 

نقمػػػت صػػػحيفة "معػػػاريؼ" اإلسػػػرائيمية مػػػزاعـ مسػػػئوؿ عسػػػكرى فػػػى الجػػػيش اإلسػػػرائيمى، أف : ىاشػػػـ الفخرانػػػى
 لقبض عمييا إيرانية، وكانت متجية إلى سيناء لتنفيذ عمميات إرىابية.السفينة التى ألقت البحرية المصرية ا

ألػػؼ قطعػػة سػػالح مػػف أنػػواع مختمفػػة  ٕٙوزعػػـ المسػػئوؿ اإلسػػرائيمى، أف القػػبض عمػػى سػػفينة تضػػـ أكثػػر مػػف 
منيا بندقيات قناصة وكالشنكوؼ وكميات كبيرة مػف الػذخيرة، يؤكػد رغبػة الحػرس الثػورى اإليرانػى فػى العبػث 

 المصرى، وخاصة فى شبو جزيرة سيناء، مما ينعكس بطبيعة الحاؿ عمى أمف إسرائيؿ.باألمف 
كمػػا زعػػـ المسػػئوؿ العسػػكرى اإلسػػرائيمى أف معمومػػات اسػػتخباراتية إسػػرائيمية وصػػمت لمصػػر تشػػير إلػػى توجػػو 

 سفينة إيرانية إلى قطاع غزة.
 5/4/1023، اليوم السابع، مصر

 
 ة من مقاطعة عربية: خطة حماية "شل" قمق"إسرائيل"غاز  

فػػي الوقػػت الػػذي يػػدرس فيػػو الجػػيش اإلسػػرائيمي خطػػة تسػػميحو الخاصػػة لحمايػػة حقمػػي "تمػػار" : حممػػي موسػػى
و"لفيتاف"، تتطمع الحكومة اإلسرائيمية إلى كسب معونػة أميركيػة فػي ىػذا المجػاؿ. ويتػدارس خبػراء إسػرائيميوف 

ت االسػػتراتيجية فػػي المنطقػػة سػػواء مػػع تركيػػا أو اثػػر بػػدء انتػػاج الغػػاز عمػػى نطػػاؽ تجػػاري واسػػع عمػػى العالقػػا
األردف والسمطة الفمسطينية. لكف تطػوير حقػوؿ الغػاز اإلسػرائيمية فػي عػرض البحػر يصػطدـ، ولػو مػف بعيػد، 
بمخػػػاوؼ مػػػف المقاطعػػػة العربيػػػة دفعػػػت شػػػركة "شػػػؿ" العالميػػػة لدراسػػػة بيػػػع سػػػيطرتيا عمػػػى شػػػركة "وودسػػػايد" 

 والي ثمث الحقوؽ في "لفيتاف".األسترالية، التي تفكر في شراء ح
وقد أشارت وسائؿ إعالـ إسرائيمية وعالمية إلى أف الجيش اإلسرائيمي يدرس خطػة تسػميحية بقيمػة تبمػث ثالثػة 

مميوف دوالر( لحماية الغاز في "تمار" و"لفيتاف". وُنشر مؤخرًا أف سالح البحرية  ٓٙٚمميارات شيكؿ )حوالي 
مػػف أكبػػر مصػػانع السػػفف لمحصػػوؿ عمػػى عػػروض بشػػأف سػػفف صػػواريخ.  اإلسػػرائيمي بػػدأ مفاوضػػات مػػع عػػدد

وقيؿ اف ىذا المبمث يقع خػارج ميزانيػة الػدفاع اإلسػرائيمية، وأف ىنػاؾ اتفاقػًا ضػمنيًا عمػى تقاسػـ تكمفػة الحمايػة 
بػػيف الحكومػػة اإلسػػرائيمية والشػػركات صػػاحبة االمتيػػاز فػػي حقمػػي الغػػاز الكبيػػريف. ومعػػروؼ اف شػػركة "نوبػػؿ 

" األميركية ىي الشريكة األكبر في الحقوؽ في الحقميف، وسبؽ وُنشر أنيا مستعدة لممشاركة في تحمؿ إنرجي
 نفقات الحماية.

وبدييي أف الحديث عف عبء مػالي إضػافي عمػى ميزانيػة الػدفاع يػأتي فػي وقػت يػدور فيػو صػراع شػديد بػيف 
لػػدفاع. ومعػػروؼ أف وزارة الماليػػة تطالػػب وزارتػػي الػػدفاع والماليػػة حػػوؿ قيمػػة التخفػػيض الممكػػف عمػػى ميزانيػػة ا
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بتقميص يتراوح بيف أربعة وستة مميارات شيكؿ، في حيف تقبؿ وزارة الدفاع بتقميص ممياري شيكؿ فقط. وربما 
قاد ىػذا الصػراع الػبعض فػي الحكومػة اإلسػرائيمية لإليحػاء بأنػو عمػى اإلدارة األميركيػة، بسػبب وجػود شػركات 

أف تقدـ معونة إلسرائيؿ في ىذا الجانػب. غيػر أف مسػؤواًل حكوميػًا إسػرائيميًا نفػى  أميركية مستفيدة مف الغاز،
 أف تكوف حكومتو تفكر في مطالبة األميركييف بمعونة مف ىذا النوع.

وكانت وسائؿ إعالمية إسرائيمية قد كشفت النقاب عف شراء سالح البحريػة اإلسػرائيمي أجيػزة رادار مػف النػوع 
". ونقمػػت صػػحيفة "غمػػوبس" االقتصػػادية عػػف مصػػدر ٗلصػػواريخ مػػف طػػراز "سػػاعر الػػذي يحمػػؿ عمػػى سػػفف ا

عسكري قولو "ألف الغاز قضية اقتصادية ميمة والستنفاد مصادر الطاقة التي يعتمد عمييػا االقتصػاد، بمورنػا 
دودة" خطة دفاعية جيدة جدًا، وبتكمفة معقولة نسبيًا". وأشػار المصػدر إلػى أف تكمفػة ىػذه الخطػة "مميػارات معػ

نػػذار، واسػػتخداـ أقمػػار اصػػطناعية،  مػػف الشػػواكؿ، لكنػػو "مبمػػث يسػػمح بشػػراء سػػفف جديػػدة، ووسػػائؿ كشػػؼ وا 
 فضاًل عف تأىيؿ وتخصيص قوات وما شابو. وىي تشمؿ التكمفة الجارية طبعًا".

 " )كومف ويمث( األسترالي أمػس األوؿ، تقريػرًا يشػير إلػى أف شػركة "شػؿ"Commonwealthعموما نشر بنؾ "
 ٖٓالعالمية تنوي بيع أسيميما في شركة "وودسايد" األسترالية عمى خمفية مفاوضاتيا بشػأف االسػتحواذ عمػى 

مميارات دوالر. ولفت التقرير إلػى أف تصػفية تمػؾ الشػراكة "معػدة لمنػع  ٘,ٔفي المئة مف حقؿ "لفيتاف" مقابؿ 
رائيؿ بشػػػكؿ مباشػػػر أو غيػػػر خمػػػؽ انطبػػػاع فػػػي دوؿ شػػػرؽ أوسػػػطية بػػػأف "شػػػؿ" ضػػػالعة فػػػي نشػػػاطات مػػػع إسػػػ

مباشػػر". وتعتبػػر شػػركة "شػػؿ" األكبػػر فػػي العػػالـ، وىػػي تعمػػؿ فػػي قطػػاع الػػنفط فػػي العديػػد مػػف الػػدوؿ العربيػػة، 
 وخصوصًا في العراؽ.

 
5/4/1023، السفير، بيروت  

 
 فمسطينيين بمخيمات الالجئين في سورية ثالثةاستشياد  

 ستمرار القصؼ عمى مخيمات الالجئيف في سورية.فمسطينييف، أمس الخميس، جراء ا ٖاستشيد  :غزة
إف الشابيف طارؽ شحادة وأحمد سكري استشيدا جراء تعرضيما  "القدس دوت كوـ"وقالت مصادر خاصة لػ

واستشيد الشاب  لطمقات نارية مف قناصة في مخيـ اليرموؾ لالجئيف جنوب العاصمة السورية دمشؽ.
بؿ مسمحيف عمى أحد الحواجز في مخيـ خاف الشيح جنوب أسامة خميس جراء تعرضو إلطالؽ نار مف ق

 دمشؽ.
 5/4/1023، القدس، القدس

 
 وشابين فمسطينيينأبو حمدية األسير  الضفة: مواجيات وعشرات اإلصابات في يوم تشييع 

الفمسطينييف  آالؼ المواطنيف ، أفوكاالتوعف ال، نقاًل عف مراسمييا 5/4/1023، رام اهلل، األيامنشرت 
الخميؿ، وناجي في أمس، وسط أجواء مف الحزف والغضب، جثاميف الشيداء: ميسرة أبو حمدية  واشّيع

، وسط إضراب وحداد عـ المحافظ فيبمبيسي وعامر نصار   .ات الفمسطينيةطولكـر
القوى والمؤسسات والفعاليات الوطنية، بينيـ وزير شؤوف األسرى عيسى قراقع ورئيس نادي  وشارؾ ممثمو 

داوود الزعتري، أمس، في تشييع  الخميؿورة فارس ومفتي القدس الشيخ محمد حسيف ورئيس بمدية األسير قد
وشارؾ أميف عاـ الرئاسة الطيب عبد الرحيـ، ممثاًل عف الرئيس محمود عباس، وعضو  الشييد أبو حمدية.
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ممؤسسة األمنية المواء المجنة المركزية لحركة فتح محمود العالوؿ، والمفوض السياسي العاـ الناطؽ الرسمي ل
 عدناف الضميري، إلى جانب األسير المحرر خضر عدناف، في تشييع جثماني الشييديف نصار وبمبيسي.

فيما أصيب العشرات بجروح في مواجيات متفرقة منددة باالحتالؿ وسياساتو تجاه األسرى، وقتمو 
وأسفر تجدد المواجيات في  لوطف.المتظاىريف العزؿ بدـ بارد، كما عّمت حالة مف الحداد محافظات ا

 مواطنًا أصيبوا باألعيرة المعدنية. ٕٓمواطنًا بجروح، بينيـ  ٖٗالخميؿ، عف إصابة 
عمى الصعيد ذاتو، أصيب تسعة مواطنيف بالرصاص المطاطي في مواجيات شيدتيا بمدة الخضر، إلى 

مواطنيف، بحاالت اختناؽ، بينيـ وفي بمدة بيت أمر شماؿ الخميؿ، أصيب، عشرات ال الجنوب مف بيت لحـ،
 أشير(، خالؿ مواجيات مع قوات االحتالؿ. ٓٔطفمة رضيعة )

وانطمقت في مدينة جنيف، أمس، مسيرة تشييع رمزية لمشييد أبو حمدية، مف أماـ خيمة االعتصاـ التضامنية 
اح األسرى، بدعوة مف نادي األسير، ووزارة شؤوف األسرى والمحرريف، والمجنة الشعبية إلطالؽ سر 

 والمؤسسات العاممة في مجاؿ األسرى، والقوى الوطنية واإلسالمية.
جنازة رمزية  ، أفالريش أبومحمد  ،راـ اهللنقاًل عف مراسميا في  5/4/1023، القدس، القدسوأضافت 
بو حمدية انطمقت في راـ اهلل يوـ الخميس، جابت شوارع المدينة قبؿ أف يصمي المشاركوف عميو ألمشييد 

 صالة الغائب في جامع جماؿ عبد الناصر.
 ،جنازة رمزية لمشييد أبو حمدية انطمقت، أف فمسطيف المحتمةمف  5/4/1023الخميج، الشارقة، وجاء في 

 لحركة الوطنية األسيرة في الداخؿ )الرابطة(.في مدينة الناصرة المحتمة بدعوة مف ا ،أمس
حشد مف  ياشارؾ في، غزة، أمس، جنازة عسكرية رمزية لمشييد أبو حمديةقطاع ونّظمت وزارة الداخمية في 

 ضباط وعناصر األجيزة األمنية والشرطية بمشاركة مف قادة وأركاف وزارة الداخمية.
 
 دية يؤكد تعرضو إلىمال طبي متعمدالتشريح األولي لجثمان األسير أبو حمقراقع:  

عيسى قراقع نتائج التشريح الذي جرى  الفمسطيني أعمف وزير شؤوف األسرى والمحرريف: البياف والوكاالت
أبو حمدية في معيد الطب العدلي في أبو ديس، بمشاركة أطباء مف األردف، أف ميسرة لجثماف الشييد 

نوات طويمة. وقاؿ إّف النتائج تشير إلى أف مرض السرطاف الشييد ميسرة تعرض إلىماؿ طبي متعمد منذ س
دوف استثناء، بما فييا األعضاء الداخمية، وقد وصؿ إلى العظـ، وأف العمر  همنتشر في كافة أنحاء جسد

الزمني ليذا المرض أصيب بو األسير منذ سنوات. واضاؼ أف إدارة وأطباء السجوف لـ يقدموا العالج السميـ 
، واف كافة األدوية التي ٖٕٓٓير ميسرة منذ أف بدأ يشكو مف آالـ في جسمو منذ عاـ والصحيح لألس

أعطيت لو ليست أكثر مف مسكنات وأدوية ال تتعمؽ بمرض السرطاف. واعتبر نتائج التشريح تدلياًل عمى 
 إىماؿ طبي مقصود بحؽ األسير.

 5/4/1023البيان، دبي، 
 
 ستشيدوا خالل عامارى فمسطينيين أس خمسةالقتل بصمت في سجون االحتالل:  

الذيف  األسرىحمدية، يكوف قد ارتفع عدد  أبوالمواء ميسرة  األسيرباستشياد  :نجيب فراج -بيت لحـ 
 خمسة خالؿ عاـ واحد. إلىالتعذيب في سجوف االحتالؿ  أواستشيدوا جراء المرض 
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اف ما استشيدوا خالؿ فترات قصيرة سراحيـ، لكنيـ سرع إطالؽتـ  أسرىومف بيف الشيداء الخمسة، ثالثة 
التحقيؽ  أثناءمف اعتقالو،  أياـالرابع بعد سبعة  األسير، فيما استشيد أشير وأربعة أياـتتراوح ما بيف ستة 

 .اإلسرائيميحمدية الذي استشيد في مستشفى سوروكا  أبو باألسيرمعو، وانتياء 
يا عيسى، مف سكاف بمدة الخضر، غرب بيت لحـ، زكر  األسيرىؤالء الشيداء الخمسة ىو الشييد  أوؿوكاف 

 سراحو. إطالؽمف  أشير أربعةبعد  ٕٕٔٓ/ٔ/ٖوقد استشيد في 
، نظرا ٕٕٔٓ/٘/ٕٗ الذي أطمؽ سراحو فيالمحرر زىير لبادة، مف نابمس، و  األسيرالشييد الثاني فيو  أما

 ف استشيد.أ أسبوعلكنو ما لبث بعد اقؿ مف  لخطورة وضعو الصحي،
الذي و ذريع، وىو مف سكاف قرية بيت عوا قضاء الخميؿ،  أبوالمحرر اشرؼ  األسيرالثالث، كاف  والشييد
 .ٖٕٔٓ/ٔ/ٕٔعمف عف استشياده يوـ وأ، ٕٕٔٓ/ٔٔ/٘ٔسراحو يـو  أطمؽ
استشيد  والذيعرفات جرادات، وىو مف سكاف بمدة سعير بمحافظة الخميؿ،  األسيرشييد الرابع، فيو ال أما

 مف اعتقالو. أياـالتحقيؽ معو بعد خمسة  أثناء، ٖٕٔٓ/ٕ/ٖٕ في في سجف مجدو
 5/4/1023، القدس، القدس

 
رسال فريق طبي لعالج  "إسرائيل"بوقف دعم  ألمانيا تطالبالجالية الفمسطينية : برلين   ىسر األوا 

لمانية حث مشاركوف في مظاىرة جرت مساء الخميس أماـ بوابة براندنبورغ التاريخية في العاصمة األ: برليف
برليف، حكومة المستشارة أنجيال ميركؿ عمى انتياج سياسة إنسانية وعادلة تجاه ما يتعرض لو الشعب 

دانة انتياؾ   لحقوؽ األسرى الفمسطينييف في سجونيا. "إسرائيؿ"الفمسطيني، وا 
ونظمت المظاىرة التي دعت إلييا مؤسسات وجمعيات عربية وفمسطينية في برليف بيدؼ التضامف مع 
األسرى الفمسطينييف في السجوف اإلسرائيمية، وحمؿ عشرات المشاركيف فييا الحكومة اإلسرائيمية مسؤولية 
التدىور الكبير في صحة األسرى الفمسطينييف الذيف تعتقميـ وتعّمد عدـ تقديـ أي رعاية صحية لألسير 

انتشار السرطاف بكافة أجزاء  ميسرة أبو حمدية الذي توفي الثالثاء الماضي جراء اإلىماؿ في عالجو بعد
 جسده.

إلى  "إسرائيؿ"وطالب ممثؿ التجمع الفمسطيني بألمانيا عبد الحميد الخطيب السمطة الفمسطينية بجمب 
 المحكمة الجنائية الدولية في الىاي بتيمة التعذيب والقتؿ الممنيجيف لألسرى الفمسطينييف في سجونيا.

رساؿ وطالب باسـ الجالية الفمسطينية الحكو  مة األلمانية بوقؼ كافة أنواع الدعـ المقدـ منيا إلسرائيؿ، وا 
 بالسرطاف وعالج ألؼ آخريف مضربيف عف الطعاـ بالسجوف اإلسرائيمية.  مصاباً  أسيراً  ٕ٘فريؽ طبي لعالج 

وقاؿ ممثؿ التجمع العربي في ألمانيا حسف ىمدر إف التظاىر في البرد الشديد يمثؿ تضامنا بسيطا مع 
 ٘ٙرى الذيف وىبوا حياتيـ دفاعا عف الحرية والكرامة، ودعما رمزيا لمشعب الفمسطيني الذي يواجو منذ األس

عاما استعمارا عنصريا بغيضا ابتميت بو األمة، وشدد عمى أف "تحرير فمسطيف مف النير إلى البحر سيظؿ 
 اليدؼ والقضية المركزية لألمة العربية".

 .ريدة قصيدة حوؿ مأساة شعبووألقى الشاعر الفمسطيني عبده ش
ودعا الناشط الفمسطيني أحمد محيسف اإلعالـ األلماني إلى "كسر حاجز صمتو والتعرض لقضية انتياكات 

 حقوؽ األسرى الفمسطينييف في سجوف إسرائيؿ باعتبارىا قضية إنسانية".
ية إلى "رفع يدىا عف ومف جانبو دعا الناشط الفمسطيني خميس كرت السمطة الفمسطينية في الضفة الغرب
وقاؿ كرت في تصريح  الفمسطينييف ليقولوا كممتيـ تجاه جرائـ االحتالؿ النكراء بحؽ األسرى في سجونو".
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نت إف انتفاضة الفمسطينييف وتحركيـ الجماىيري سيكوف الرد المناسب عمى مواصمة االحتالؿ .لمجزيرة
 دولية.النتياكاتو الالإنسانية، ووطئو باألقداـ لممواثيؽ ال

 5/4/1023الجزيرة.نت، 
 
 نقل األسير جعفر عز الدين لمستشفى الرممة بشكل مفاجئ 

سجف مجدو نقمتو إلى مستشفى سجف الرممة. وكاف  إدارةأف ، أفادت عائمة األسير جعفر عز الديف :راـ اهلل
جا عمى األسير عز الديف خاض إضرابا عف الطعاـ أكثر مف ثالثة أشير داخؿ سجوف االحتالؿ احتجا

/ بعدـ تمديد اعتقالو اإلداري واإلفراج عنو في شير أيار إسرائيميةوعمؽ إضرابو بعد وعود  ،اعتقالو إداريا
 المقبؿ. مايو

 5/4/1023الحياة الجديدة، رام اهلل، 
 
 احترازية" ألسباب" احتجاز أسير مقدسي 

تحتجز األسير المقدسي عالء قاؿ مدير نادي األسير في القدس ناصر قوس إف سمطات االحتالؿ  :القدس
سنة،  ٕٔ، بعد اعتقاؿ داـ ٗ/ٗ العمي في المسكوبية بعدما أفرجت عنو مف سجف "نفحة" يوـ الخميس

 متذرعة باحتجازه ألسباب احترازية حتى ىذه الساعة.
 5/4/1023، القدس، القدس

 
 وحدات خاصة إسرائيمية تعتدي عمى أسرى فمسطينيين 

 ٓٔ، إف قوات خاصة إسرائيمية اقتحمت، قسـ ٗ/ٗ ير الفمسطيني، يوـ الخميسقاؿ نادي األس: قنا وكالة
في سجف "ايشؿ". وأضاؼ النادي، في بياف صحفي، أف قوة خاصة تقدر بمائتي شرطي اقتحمت القسـ 

 واعتدت عمى األسرى.
 5/4/1023الشرق، الدوحة، 

 
 
 عاماً  ثالثيناالحتالل يحكم عمى األسير عمر جابر بالسجن  

( ٘٘استنكر مركز "أحرار" لدراسات األسرى وحقوؽ اإلنساف، الحكـ الصادر بحؽ األسير عمر جابر ) :غزة
 عامًا. ٖٓعامًا مف مدينة طولكـر بالسجف 

ذكر فؤاد الخفش، مدير مركز "أحرار"، أف االحتالؿ لـ يراع عمر األسير جابر، وال وضعو الصحي، حيث و 
ديدة في القولوف، ومف قرحة في المعدة، وكاف قد خضع لتحقيؽ يعاني مف مرض السكري، ومف التيابات ش

 يومًا عمى التوالي. ٔٙقاس عمى أيدي ضباط صياينة لمدة 
 4/4/1023المركز الفمسطيني لإلعالم، 

 
 سباعنة رسام الكاريكاتير محمدوغرامة مالية عمى  أشيرالحكم بالسجن خمسة  
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عمى رساـ الكاريكاتير  أمسأف محكمة االحتالؿ حكمت أفاد ميند خراز محامي نادي األسير  :راـ اهلل
شيور ُتحسب منيا مدة توقيفو باإلضافة إلى غرامة مالية  ٘األسير الزميؿ محمد سباعنة، بالسجف مدة 

 آالؼ شيقؿ، وذلؾ بتيمة االتصاؿ مع جيات معادية وتقديـ خدمات ليا. ٓٔقدرىا 
  ـ العسكرية.في محكمة سال أمسوقد عقدت جمسة المحاكمة صباح 

 5/4/1023الحياة الجديدة، رام اهلل، 
 
 " من أخطر المشاريع االستيطانيةE1مشروع " :الييئة اإلسالمية المسيحية لنصرة القدس 

" مف أخطر E1اعتبرت الييئة اإلسالمية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، مشروع ": إسماعيؿ رفعت
واعتبرت  يدؼ مدينة القدس المحتمة وتواصميا مع الضفة الغربية.تست يالمشاريع االستيطانية التيويدية الت

 يعمؽ الضفة الغربية ليفصؿ منطقة راـ اهلل ف يف إسرائيمياً  بياف ليا، أف المشروع سيشكؿ عازالً  يالييئة ف
 يالفمسطينية، وتكمف خطورتو ف األراضي يالجنوب، ويفصؿ شرقي القدس عف باق يالشماؿ عف بيت لحـ ف

تكفؿ ليا النمو  ينياية المطاؼ إلى حرماف شرقي القدس مف آخر المناطؽ المتبقية الت يدى فأنو سيؤ 
عمى ممتقى الطرؽ الرئيس الواصؿ بيف شماؿ  "إسرائيؿ"المستقبؿ، إضافة لسيطرة  يف االقتصاديوالتطور 

تقسيـ الضفة إلى الضفة وجنوبيا، إضافة لعزؿ شرقي القدس بصورة دائمة عف بقية مناطؽ الضفة الغربية، و 
قامة عاصمة الدولة الفمسطينية فى  قسميف، ناىيؾ عف القضاء عمى أية فرصة لتطبيؽ حؿ الدولتيف وا 

 القدس الشرقية.
ألؼ دونـ مف أراض القدس والضفة الغربية، تتفرع  ٕٔيستيدؼ ما يقارب  E1وأشارت الييئة، إلى أف 
( وأراضى ٔأريحا )شارع رقـ -ماؿ شارع القدس "، لتشمؿ مساحات تقع شٗ/ٕٓٗخارطتو الييكمية رقـ "

، حيث أنشأت ٚٔٗشارع  يوغرب ٚٔٗمع شارع  ٔأخرى تقع جنوب الشارع، بالقرب مف تقاطع شارع رقـ 
جميع أرجاء ىذه المنطقة مف ضمنيا معالية أدوميـ،  يإسرائيؿ مجموعة مف المستوطنات غير القانونية ف

لمستوطنة الصناعية ميشور أدوميـ، حيث بمث إجمالى عدد عمموف، كفار أدوميـ، ألوف، كيدار وا
مستوطف، ومستوطنة معاليو أدوميـ  ٓٓٚ,ٔٗ يالمستوطنيف اإلسرائيمييف القاطنيف فى ىذا التجمع االستيطان

مستوطف وتبمث  ٓٓٓ,ٖٙالمستوطنة األكبر مف بيف المستوطنات المذكورة حيث يصؿ عدد سكانيا إلى  يى
 كيمومترا مربعا، وىو ما يعادؿ مساحة منطقة نفوذ مدينة تؿ أبيب. ٓ٘مساحة منطقة نفوذىا 

أو  ٕكـ ٓٓٙتبمث مساحتيا  التيىو تتويج لمقدس الكبرى  E1حنا عيسى تنفيذ  .واعتبر أميف عاـ الييئة د
 % مف مساحة الضفة الغربية.ٓٔما يعادؿ 

 5/4/1023اليوم السابع، القاىرة، 
 
 العيساوية والطور عن القدس المحتمةبمدتي لعزل االعتراض عمى مخطط إسرائيمي  

زىير أندراوس: قدـ مركز عدالة والمركز العربي لمتخطيط البديؿ وبالتنسيؽ مع االئتالؼ األىمي  -الناصرة 
 - لواء القدس -لمجنة الموائية لمتخطيط والبناء  لمدفاع عف حقوؽ الفمسطينييف في القدس، أمس اعتراضاً 

 ٕٖٚعمى أراضي العيساوية والطور، حيث يصادر المخطط  "حديقة وطنية"يمي لبناء ضد المخطط اإلسرائ
 دونما مف أراضي ىذه البمدات الفمسطينية.

وأكد االعتراض الذي قدمتو المحامية سياد بشارة مف مركز عدالة ومخططة المدف عناية بنا مف المركز 
وير العيساوية والمركز العربي، عمى أف درويش درويش، رئيس لجنة تط باسـالعربي لمتخطيط البديؿ 
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، وعميو فإف المخطط ٜٚٙٔاألراضي التي سيقاـ عمييا المخطط ىي أراض فمسطينية محتمة منذ العاـ 
يتناقض كميا مع القانوف اإلنساني الدولي والذي يمنع إحداث تغييرات جوىرية عمى األراضي المحتمة، كما 

 المحمييف في المنطقة. يشترط استخداـ األراضي لمصمحة السكاف
نسمة،  ٓٓٓ.٘ٔوجاء في االعتراض أف المخطط يمنع إمكانيات تطوير بمدة العيساوية التي تسكنيا اليوـ 

يحاصر البمدات ويمنع التواصؿ الجغرافي والسكاني بينيا وبيف و نسمة،  ٓٓٓ.ٕٙوبمدة الطور التي تسكنيا 
طيات حوؿ الحاجات المستقبمية لمبمدتيف، ويشير إلى ويشير االعتراض إلى مع األحياء والمناطؽ األخرى.

دونما إضافيا، بينما تحتاج العيساوية حتى ذلؾ  ٓٓٚٔ، إلى أكثر مف ٖٕٓٓحاجة بمدة الطور حتى العاـ 
 دونما إضافيا عمى مساحتيا الحالية. ٓٓٔٔالعاـ أكثر مف 

 5/4/1023، لندن، القدس العربي
 
 آذار/ مارس خالل مقدسياً  250االحتالل اعتقل  

أكد مركز حقوقي فمسطيني تصاعد االنتياكات اإلسرائيمية ضد المقدسييف في المدينة خالؿ  :القدس المحتمة
مارس الماضي، والتي تنوعت بيف انتياؾ حرية العبادة وانتياؾ قدسية المسجد األقصى مف قبؿ  /شير آذار

العتقاالت شبو اليومية في أحياء مدينة المستوطنيف مف جية والجنود والشرطة مف جية أخرى، وحمالت ا
وكشؼ "مركز  القدس، إضافة إلى تصاعد اعتداءات المستوطنيف المتطرفيف عمى المواطنيف المقدسييف.

حالة اعتقاؿ،  ٓ٘ٔقدس برس نسخة عنو عف تسجيؿ  وكالة معمومات وادي حموة" في تقرير صحفي تمقت
حياء وقرى القدس، ومعظميا عمى خمفية اقتحاـ المسجد مف بينيـ أطفاؿ ونسوة ورجاؿ وشباف، مف كافة أ

األقصى والمواجيات التي اندلعت فيو، كما أصدرت المحاكـ اإلسرائيمية أحكاـ عمى ثمانية مقدسييف وسيدة 
 مف منطقتي سمواف والطور، مف بينيـ قاصريف.

 4/4/1023قدس برس، 
 
 
 
 
صابة  ..أطفال عشرةالميزان: استشياد مركز    1023منذ بداية سنة  14اعتقال و  ..ينآخر  18وا 

الخميس، إف قوات االحتالؿ اإلسرائيمي مستمرة في قتؿ واعتقاؿ  أمسقاؿ تقرير حقوقي،  :وفا وكالة
وأصدر مركز الميزاف لحقوؽ اإلنساف تقريره الذي يتناوؿ الربع األوؿ مف  واستيداؼ األطفاؿ بقطاع غزة.

 فاؿ في أوقات النزاع المسمح.( حوؿ استيداؼ األطٖٕٔٓالعاـ الحالي )
وتناوؿ التقرير انتياكات قوات االحتالؿ بحؽ األطفاؿ في قطاع غزة، وكذلؾ األحداث الداخمية التي ألحقت 

 .ٖٕٔٓ/ٖ/ٖٔحتى  ٔ/ٔالضرر بحؽ ىؤالء األطفاؿ خالؿ الفترة الممتدة مف 
صابة  ٓٔوأشار إلى استشياد  مرتبطة بشكؿ أو بسخر آخريف، نتيجة تعرضيـ ألحداث  ٕٛأطفاؿ، وا 

بالصراع مع قوات االحتالؿ مف خالؿ األجساـ المتفجرة والحرائؽ الناتجة عف الحصار الذي تفرضو تمؾ 
طفال مف قبؿ قوات االحتالؿ خالؿ الفترة نفسيا، مف خالؿ  ٕٗكما أشار إلى اعتقاؿ  القوات عمى القطاع.

وعماؿ جمع الحصى واألطفاؿ الذيف يقتربوف مف توغالتيا في أراضي القطاع أو خالؿ مطاردة الصياديف 
 سياج الفصؿ بيدؼ العمؿ أو حتى التنزه واستكشاؼ المناطؽ.
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 5/4/1023الحياة الجديدة، رام اهلل، 
 
 األقصى المسجدمن صالة الجمعة ب عاماً  خمسيناالحتالل يمنع من تقل أعمارىم عن  

د مشددة عمى دخوؿ المصميف لممسجد أعمنت شرطة االحتالؿ مساء أمس عف فرض قيو : وفاوكالة 
، بينيا منع الرجاؿ دوف الػ عاما مف دخوؿ المسجد، والسماح بالدخوؿ لحممة  ٓ٘األقصى المبارؾ اليـو

عمى دخوؿ النساء. وتتضمف اجراءات االحتالؿ التي تتواصؿ  اليوية الزرقاء فقط، فيما لـ تفرض قيوداً 
 إلى إضافةمشددة ونشر قوات معززة في البمدة القديمة وأزقتيا  لمجمعة الرابعة عمى التوالي، فرض إجراءات

 محيط الحـر القدسي الشريؼ.
 5/4/1023الحياة الجديدة، رام اهلل، 

 
 فمسطيني بيدم بئر مياه واقتالع أشجار معم رةلتسعة إخطارات يس مم الخميل: االحتالل  

ات لمواطف فمسطيني مف بمدة مسافر يطا ، تسعة إخطار ٗ/ٗ سممت سمطات االحتالؿ، يوـ الخميس :الخميؿ
زالة مساكف لألغناـ وسياج حديدي حوؿ  قضاء الخميؿ الواقعة في جنوب الضفة الغربية، بيدـ بئر مياه وا 

 كما وشممت اإلخطارات اإلسرائيمية إزالة المواطف ألشجار مزروعة منذ عشرات السنوات.و، أراضي
 4/4/1023قدس برس، 

 
 حذر المزارعين من االقتراب من أراضييم الزراعية الحدوديةغزة: قوات االحتالل ت 

حذرت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي، أمس، كافة المزارعيف الذيف يممكوف أراضي زراعية  عوف: فايز أبو
متاخمة لمحدود الشرقية والشمالية لقطاع غزة مف مغبة الوصوؿ إلييا أو االقتراب منيا، وىددتيـ بإطالؽ 

المدفعية باتجاىيـ في حاؿ خرقوا ىذا التحذير وتواجدوا فييا ألي سبب مف األسباب، وذلؾ  النار والقذائؼ
 في أعقاب إطالؽ ثالث قذائؼ ىاوف مف غزة فجر أمس.

 5/4/1023، رام اهلل، األيام
 
 األونروا تغمق مراكز التوزيع في غزة ردًا عمى اقتحام مقرىا الرئيس في القطاع 

، إغالؽ كافة مراكز اإلغاثة والتوزيع المنتشرة في قطاع غزة، حتى ٗ/ٗ ـ الخميسونروا، يو األأعمنت وكالة 
 إشعار آخر ، ردًا عمى اقتحاـ مئات الالجئيف الغاضبيف مقرىا الرئيس في غزة.

ونروا في بياف ليا، إنيا لف تفتح مراكز اإلغاثة والتوزيع إلى حيف إعطاء الضمانات مف قبؿ كافة األوقالت 
ودعت كافة الجماعات التي تقؼ وراء  ت العالقة بتمكينيا مف استئناؼ عممياتيا بدوف إعاقات.الجماعات ذا

لمتوقؼ فورا عف التحريض في تمؾ المظاىرات وبالتصرؼ بطريقة مسؤولة. وفيما دعت  األحداث التي جرت
انحة عمى الحكومة لمعب دورىا في توفير األمف وفي ضماف سممية المظاىرات، فإنيا تحث الجيات الم

 االستمرار في تمويؿ برامج اإلغاثة الحيوية لألونروا.
"نتفيـ وقاؿ: ونروا في غزة روبرت تيرنر في البياف، تفيمو الحتجاجات الالجئيف األوأبدى مدير عمميات 

استطاعت البدء في  األونروابإيقاؼ المساعدات المالية عمى المنتفعيف منيا ولكف  األونرواتماما تأثير قرار 
توسيع برنامج خمؽ فرص العمؿ المؤقتة لمتخفيؼ مف آثار تعميؽ المساعدات المالية ألشد الالجئيف فقرا في 
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وأشار إلى أف ما حدث لـ يكف مقبوال عمى اإلطالؽ، وكاف يمكف أف يؤدي إلى وقوع إصابات  قطاع غزة"
 خطيرة في أوساط موظفي األونروا والمتظاىريف عمى حد سواء.

"أف ىذه المظاىرات تؤثر في قدرتنا عمى تقديـ الخدمة التي تشتد ليا الحاجة لدى الالجئيف واعتبر تيرنر 
الفمسطينييف في غزة مثمما تؤثر أيضا عمى عممياتنا في الضفة الغربية واألردف وسورية ولبناف ذلؾ أنيا 

 استيدفت أيضا مبنى الرئاسة العامة في غزة ".
 4/4/1023فمسطين أون الين، 

 
 لكترونيإنجاز أول منياج فمسطيني غزة: إ 

، باإلعالف عف إنجاز أوؿ ٗ/ٗ احتفمت وزارة التربية والتعميـ العالي، يوـ الخميس: جماؿ غيث - غزة
 منياج فمسطيني محوسب، وأعمنت عف إطالؽ موقع التعميـ االلكتروني "روافد".

يئة تعميمية إلكترونية مرنة سيمة إليجاد ب ،بحسب القائميف عمى المشروع ،وتيدؼ عممية حوسبة التعميـ
االستخداـ، ولمساعدة أولياء األمور عمى متابعة أبنائيـ، وحصوؿ الطمبة عمى مصادر تعميمية دقيقة عممًيا 
بشكؿ سريع وآمف، والتنويع في أدوات تقييـ الطمبة بما يحقؽ اإلتقاف المطموب، ورفع مستوى قدرات الطواقـ 

 الحديثة في العممية التعميمية.التدريسية في توظيؼ التقنيات 
 4/4/1023فمسطين أون الين، 

 
 مؤتمر شبابي لحماية األطفال في المخيمات والتجمعات الفمسطينية في صورلبنان:  

شارؾ نحو مئة شاب وشابة تراوحت أعمارىـ بيف الثالثة عشرة والثامنة عشرة، في المؤتمر : حسيف سعد
 ."المخيمات والتجمعات الفمسطينية في منطقة صورحماية األطفاؿ في "الشبابي األوؿ لػ

في  "مدينة فرح"لوزاف، ويستمر ليوميف، انطمؽ أمس األوؿ في  -مؤسسة أرض البشر  والمؤتمر الذي تنظم
، وقّدـ خاللو المشاركوف، مف المخيمات والتجمعات الفمسطينية، ممخصات عف المبنانية صورمدينة 

مات عمى مدى سنة كاممة، والمراحؿ التي أعدوىا، لممساىمة في حماية المشاريع التي أنجزوىا في المخي
 األطفاؿ الذيف يفتقدوف مساحات الفرح في األزقة وزواريب المخيمات.

ىذه المبادرة ىي جزء مف مشروع حماية "أّف  "أرض البشر"ويوضح أحمد فاعور، مف قسـ التدريب في 
، ٜٕٓٓفي جنوب لبناف، والمنفذ مف جانب المؤسسة منذ العاـ أطفاؿ النازحيف الفمسطينييف األكثر تيميشًا 

وييدؼ إلى تعزيز البيئة المحمية لألطفاؿ الميمشيف داخؿ مجتمعيـ، مف خالؿ نظاـ إدارة الحالة وبناء 
المشروع يتضمف أيضًا تنفيذ مشاريع شبابية "ويقوؿ إّف  ."القدرات والتعاوف مع الفاعميف والمجتمع المحمي

ز دور الشباب في حّث المجتمع عمى حماية األطفاؿ، وتشجيع األطفاؿ والشباب إليصاؿ مصغرة تعز 
صوتيـ المطالب بخمؽ بيئة أكثر أمانًا. ويعمؿ المؤتمر عمى خمؽ مساحة ألصحاب القرار لدعـ أفكار 

 ."الشباب في بناء مشاريع الحماية
 5/4/1023السفير، بيروت، 

 
 االحتالل إدخال مواد البناء لتقميص يارفضتعمن ار غزة: المجنة الشعبية لمواجية الحص 

عبرت المجنة الشعبية لمواجية الحصار عف رفضيا لتقميص سمطات االحتالؿ اإلسرائيمي كميات مواد  :غزة
 البناء وبعض المواد الخاـ المسموح بدخوليا إلى غزة عبر معبر كـر أبو سالـ.
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شاحنة  ٖٖشعبية لمواجية الحصار، أف االحتالؿ ادخؿ وحدة متابعة عمؿ المعابر في المجنة ال وأعمنت
ونروا وبعض المشاريع الدولية خالؿ اليوميف األمحممة باألسمنت وحديد البناء لمشاريع تابعة لوكالة 

% ٓٔشاحنة حصمة بينيـ أربعيف لمقطاع الخاص وىي تمثؿ قرابة  ٓٗٔالماضييف، وتـ السماح بدخوؿ 
فض إدخاؿ أي شاحنات أسمنت وحديد بناء لصالح القطاع الخاص رغـ مف حاجة السوؽ المحمي، لكنو ر 

شاحنة لمقطاعيف  ٓٛٗالوحدة إلى انو تـ إدخاؿ  وأشارت حاجة السوؽ لمئات الشاحنات بشكؿ يومي.
شاحنة مساعدات، إلى جانب كميات محدودة مف غاز الطيي، إضافة لسماح  ٚٔالتجاري والزراعي، و

دة فقط محممة بالزىور، إال أنو ما يزاؿ يتعامؿ بقائمة الممنوعات ويمنع دخوؿ االحتالؿ بتصدير شاحنة واح
 بعض المواد الخاـ لمصناعات.

 5/4/1023، القدس، القدس
 
 المبنانية وزارة السياحةمقر ب "القاعة الزجاجية"أسبوع فمسطين في بيروت:  

والييئات األىمية، أف تحتفؿ بذكرى اختارت جمعية التراث الوطني الفمسطيني في لبناف، وتكتؿ الجمعيات 
تبياف جماليات تراث شعب تشرد، لكّنو بقي تحت "يوـ األرض ىذا العاـ، في معرض لمتراث الفمسطيني، لػ

 ."الشمس
، االثنيف المقبؿ، في القاعة الزجاجية "ٖٕٔٓأسبوع فمسطيف "المعرض، الذي يقاـ مف ضمف فاعاليات 

ء متجدد مع فمسطيف، ويمقي الضوء عمى مجموعة مف الفنوف الشعبية بوزارة السياحة في الحمرا، ىو لقا
ويتوزع برنامج أسبوع فمسطيف، الذي يقاـ برعاية رئيس الحكومة األسبؽ سميـ  التقميدية، األدبية والفنية.

اإلثنيف المقبؿ عند الخامسة عصرًا: معرض صور عف القدس ولقاءات تعريؼ  الحص، وفؽ البرنامج اآلتي:
ث الوطني الفمسطيني، الثالثاء: تكريـ شخصيات فمسطينية، األربعاء: عرض فيمـ وثائقي تحت عنواف بالترا

وعرض مأكوالت تراثية  "ممح يافا"، الخميس: عرض فيمـ فمسطيني تحت عنواف "ال مف ىوف وال مف ىوف"
وتوزيع  "اءمممكة النس"و "إلى بطف الحوت"فمسطينية، الجمعة: عرض فيمميف فمسطينييف تحت عنواف 

 شيادات لمجمعيات المشاركة.
 5/4/1023السفير، بيروت، 

 
 لقاء عباس وكيري في رام اهلل وليس عمان": الدستور"مصدر لـ 

مػػا تناقمتػػو  "الدسػػتور"فػػي تصػػريح لػػػفػػي الحكومػػة األردنيػػة نفػػى مصػػدر مطمػػع : نيفػػيف عبػػد اليػػادي -عمػػاف 
حػػد المقبػػؿ بػػيف الػػرئيس الفمسػػطيني محمػػود عبػػاس ، حػػوؿ لقػػاء سػػيجري فػػي عمػػاف يػػـو األأمػػس إعػػالـوسػائؿ 

 المقػػاء المرتقػػبوأف  غيػػر صػػحيحة األنبػػاءىػػذه  أفجػػوف كيػػري فػػي عمػػاف، مؤكػػدا  األميركػػيووزيػػر الخارجيػػة 
 سيعقد في راـ اهلل.

 5/4/1023الدستور، عمان، 
 
 فريق طبي أردني يشارك في تشريح جثمان الشييد أبو حمدية 

الخمػػيس  أمػػس أجريػػتفػػي عمميػػة التشػػريح والمعاينػػة الطبيػػة التػػي  أردنػػيؽ طبػػي شػػارؾ فريػػ: بتػػرا –راـ اهلل 
لجثماف الشييد ميسرة أبو حمدية الذي استشيد فػي سػجوف االحػتالؿ، وذلػؾ فػي معيػد الطػب العػدلي فػي أبػو 

 ديس التابع لجامعة القدس.
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ثػػاني والحكومػػة األردنيػػة وشػػكر وزيػػر شػػؤوف األسػػرى والمحػػرريف الفمسػػطينييف عيسػػى قراقػػع الممػػؾ عبػػداهلل ال
والشػػعب االردنػػي ووزارة الصػػحة والعػػدؿ األردنيػػة عمػػى التعػػاوف فػػي إرسػػاؿ أطبػػاء مػػف معيػػد الطػػب الشػػرعي 

 األردني لممشاركة في عممية التشريح.
 5/4/1023الدستور، عمان، 

 
 ويحمل "إسرائيل" مسؤولية استشياده البرلمان العربي ينعى أبو حمدية 

نعى رئيس البرلماف العربي أحمد محمد الجرواف أمس األسير الفمسطيني الشييد ميسرة أبو  - "واـ" - القاىرة
 حمدية، الذي ُتوفي نتيجة إىماؿ سمطات االحتالؿ الصييوني لوضعو الصحي المتردي.

إف البرلماف العربي يقػؼ إلػى جانػب الشػعب الفمسػطيني الباسػؿ وأسػراه المضػربيف عػف " بياف أصدرهفي وقاؿ 
، فػػي سػػجوف االحػػتالؿ الصػػييوني ويػػدعو المنظمػػات الدوليػػة إلػػى تحمػػؿ مسػػؤولياتيا تجػػاه أوضػػاعيـ الطعػػاـ

 ."الصحية المتردية
 5/4/1023االتحاد، أبو ظبي، 

 
 "إسرائيل"سفاجا قادمة من  فيتتحفظ عمى سفينة أسمحة  المصرية القوات البحرية 

فينة أسػػمحة كانػت قادمػة مػػف مينػاء إيػػالت ضػػبطت قػوات البحريػة المصػػرية سػ: فػػايزة مرسػاؿ -جنػوب سػيناء 
 طريقيا إلى دولة افريقية لتزويدىا بالسالح. في اإلسرائيمي

 ٘ٔالمياه عمى بعػد  فيقاؿ مصدر أمنى، إنو تـ رصد سفينة تجارية عمالقة تحمؿ عمـ دولة أجنبية متوقفة 
يػرة مػف األسػمحة والػذخيرة، ميال بحريا جنوب محمية رأس محمد تـ اعتراضػيا وتفتشػيا وعثػر عمػى كميػات كب

وجػػاٍر التحقيػػؽ مػػع الطػػاقـ وجرىػػا لمينػػاء سػػفاجا ومعرفػػة مػػا إذا كانػػت أوراؽ الشػػحنة سػػميمة أو ميربػػة لدولػػة 
 أخرى.

 5/4/1023اليوم السابع، مصر، 
 
 
 ويؤكد اعتزاز مصر بيا حركة حماس بإتمام انتخاباتيا الداخميةيينئ صباحي  حمدين 

ىنيػػػة اتصػػػاال ىاتفيػػػا مػػػف حمػػػديف صػػػباحي رئػػػيس التيػػػار  إسػػػماعيؿء الفمسػػػطيني تمقػػػى رئػػػيس الػػػوزرا: السػػػبيؿ
الشعبي بمصر حيث ىنأ األخير حركة حماس بإتماـ انتخاباتيا الداخمية وتجديد الثقة لقيادتيا برئاسة األستاذ 

 ىنية. إسماعيؿخالد مشعؿ ونائبو 
والػدفاع عػف قضػيتيا  األمػةرمػز كرامػة وأكد صباحي لينيػة اعتػزازه واعتػزاز مصػر بحركػة حمػاس التػي تمثػؿ 

المركزية كما عبر عف رفضو لما يبث ضدىا باإلعالـ المصري معتبرا حماس أكبر مف ذلؾ، مؤكدا أنو رغـ 
 الخالفات في الساحة المصرية إال أف حماس فوؽ كؿ التباينات.

 5/4/1023السبيل، عمان، 
 
 رفح معبرعبر  غزةالتركية إلى قطاع  عبور وفد لجنة اإلغاثة والتعاون 

 فػيطريقو إلى قطاع غزة وفد لجنة اإلغاثػة والتعػاوف التركيػة، وذلػؾ  فيعبر ميناء رفح البرى ": أ.ش.أ"رفح 
وصرح  ظؿ الحصار. فيالقطاع وبحث احتياجاتو  فيزيارة تضامنية مع قطاع غزة لبحث األوضاع الحالية 
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أتػراؾ مػف لجنػة اإلغاثػة والتعػاوف التركيػة مشػيرا  متضػامنيف ٛمسئوؿ بميناء رفػح البػرى أف الوفػد يضػـ عػدد 
 إلى أنو تـ إنياء إجراءاتيـ وواصموا طريقيـ إلى قطاع غزة.

5/4/1023اليوم السابع، مصر،   
 
 "إسرائيل"بمقاضاة  ينشطاء بالعريش يطالبون مرسمصر:  

، وقفػة ٖٕٔٓ/ٗ/ٗالخمػيس بػالعريش، مسػاء  المػدنينظـ عدد مػف نشػطاء المجتمػع : العريش ػ محمد حسيف
العػريش، مطػالبيف الػرئيس محمػد مرسػى، بالكشػؼ  فػياحتجاجية سممية أماـ مسػجد النصػر بميػداف السػادات 

سػيناء ومقاضػاة إسػرائيؿ عمػى مػا تركتػو مػف حقػوؿ ألغػاـ  ألىاليتسبب كوارث يومية  التيعف حجـ األلغاـ، 
 بالمنطقة.

دعػت ليػذه  والتػيزمات وحقوؽ اإلنساف بشػماؿ سػيناء، وقاؿ إبراىيـ سالـ، رئيس الجمعية المصرية إلدارة األ
أمػاـ محكمػة العػدؿ  "إسػرائيؿ"بصفتو رئيسا لمجميورية مسئولية مقاضػاة دولػة  يمحمد مرس د.نحمؿ ، "الوقفة

 سيناء خالؿ الحروب الماضية. فيزرعتيا  التيالدولية لتقـو بدورىا نحو نزع ىذه األلغاـ، 
 5/4/1023اليوم السابع، مصر، 

 
 سفي خان يون مرفأ لمصيادين تفتح جمعية قطر الخيرية 

افتتحػػت جمعيػػػة قطػػػر الخيريػػػة ووزارة الزراعػػػة فػػػي : وكػػػاالت –محمػػػد جمػػػاؿ  - ريمػػػا زنػػػادة -راـ اهلل  - غػػزة
نشاء غرؼ لمصياديف.  حكومة غزة مرفأ خانيونس لمصياديف بعد تأىيمو، وا 

انيونس وزيػر الزراعػة فػي حكومػة غػزة المينػدس وحضر حفػؿ االفتتػاح الػذي أقػيـ عمػى أرض المرفػأ غػرب خػ
عمي الطرشاوي، والميندس إبراىيـ زينؿ موسى مدير جمعية قطر الخيرية في قطاع غزة، ورئيس بمديػة خػاف 
يػػػػونس يحيػػػػى األسػػػػطؿ، إضػػػػافة إلػػػػى ممثمػػػػيف عػػػػف المؤسسػػػػات الحكوميػػػػة واألىميػػػػة ولفيػػػػؼ مػػػػف الصػػػػياديف 

 المستفيديف مف المرفأ.
 5/4/1023الشرق، الدوحة، 

 بتمبية شروط الرباعية إالالواليات المتحدة: ال حوار مع حماس  
شػػددت الواليػػات المتحػػدة األمريكيػػة عمػػى ضػػرورة تمبيػػة حركػػة حمػػاس لمطالػػب المجنػػة الرباعيػػة الدوليػػة ألي 

وقالػت المتحدثػة باسػـ وزارة الخارجيػة األمريكيػة فيكتوريػا نيوالنػد فػي تصػريحات صػحافية،  حوار مػع الحركػة.
"إنػػػو يجػػػب عمػػػى حمػػػاس قبػػػؿ أي حػػػوار تمبيػػػة الحركػػػة لمطالػػػب المجنػػػة الرباعيػػػة الدوليػػػة وتتمثػػػؿ االعتػػػراؼ 

 بإسرائيؿ، ونبذ "اإلرىاب" واالعتراؼ باالتفاقات الموقعة بيف إسرائيؿ والفمسطينييف".
 5/4/1023فمسطين أون الين، 

 
 لشير مارس فمسطينيةالسمطة ال موظفيمميون يورو لرواتب  22يقدم  األوروبياالتحاد  

مسػاىمة ماليػة مػف أجػؿ رواتػب ومخصصػات التقاعػد لشػير مػارس  األوروبػيقدـ االتحاد ": أ. ش. أ"راـ اهلل 
وذكػر بيػاف صػادر عػف  فى الضفة الغربيػة وقطػاع غػزة. فمسطينيومتقاعد  حكوميألؼ موظؼ  ٙٚ لحوالي

مميوف يورو، وفؽ آلية "بيجاس" التابعة ٔٔر٘ٚ، أف ىذه المساىمة بقيمة ٖٕٔٓ/ٗ/ٗ االتحاد، يوـ الخميس
لصػػالح الرواتػػب ومخصصػػات التقاعػػد  األوروبػػيلممفوضػػية األوروبيػػة، وأف المسػػاىمة اإلجماليػػة مػػف االتحػػاد 

 مميوف يورو. ٘٘ٔوصمت إلى  ٖٕٔٓوالمخصصات االجتماعية الفمسطينية لمعاـ 
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يظيػر  األوروبػيا التمويػؿ مػف قبػؿ االتحػاد البياف، إف ىذ في"جوف غات راتر"  األوروبيوقاؿ ممثؿ االتحاد 
 .استمرار التزامنا القوى تجاه إقامة الدولة الفمسطينية

 5/4/1023اليوم السابع، مصر، 

 
 اإلسرائيمية –المفاوضات الفمسطينية  مفمبشيرين لمعمل  ميمة كيري يطمب من األوروبيين 

مػػػف مصػػػادر فرنسػػػية رفيعػػػة  "رؽ األوسػػػطالشػػػ"عممػػػت ": الشػػػرؽ األوسػػػط" – ميشػػػاؿ أبػػػو نجػػػـ لنػػػدف - بػػػاريس
المستوى أف وزير الخارجية األميركي، جوف كيري، طمب مف الفرنسػييف خصوصػا، واألوروبيػيف بشػكؿ عػاـ، 

اإلسػػرائيمية، فػػي محاولػػة منػػو  -التريػػث فػػي إطػػالؽ أي مبػػادرة فػػي مػػا يخػػص ممػػؼ المفاوضػػات الفمسػػطينية 
 ياه المفاوضات الراكدة عبر طرؼ واحد.لتوحيد الموقؼ الدولي والدفع باتجاه تحريؾ م

وأضافت المصادر الفرنسية أف باريس أبمغت كيري، عندما زارىا في طريؽ عودتو مف جولة شػرؽ متوسػطية 
. "أفكػػارا وتصػػورات لمحػػؿ تريػػد طرحيػػا"وأف لػػدييا  "ال تريػػد أف تقػػؼ موقػػؼ المتفػػرج"األسػػبوع الماضػػي، أنيػػا 

، ولكنيا تفضػؿ "ترحب وتتقبؿ األفكار الفرنسية واألوروبية"ف واشنطف وكاف جواب الوزير األميركي حينذاؾ أ
 في ىذه المرحمة. "بشكؿ سري"العمؿ 

 5/4/1023الشرق األوسط، لندن، 
 
 الغربية مقتل شابين فمسطينيين في الضفةل تعرب عن قمقيابريطانيا  

ف قمقيػػػػا مػػػػف مقتػػػػؿ شػػػػابيف أعربػػػػت وزارة الخارجيػػػػة البريطانيػػػػة عػػػػ: يػػػػو بػػػػي آي، رويتػػػػرز -الضػػػػفة الغربيػػػػة 
وقػاؿ متحػدث بإسػـ  فمسطينييف في الضفة الغربية، والتقارير عف إلقػاء قنابػؿ حارقػة عمػى الجػيش اإلسػرائيمي.

الػػػوزارة "نشػػػعر بقمػػػؽ عميػػػؽ بشػػػأف وفػػػاة فمسػػػطينييف اثنػػػيف فػػػي سػػػف المراىقػػػة والتقػػػارير عػػػف تعػػػرض الجػػػيش 
فمسػػطيني واإلسػػرائيمي إلػػى "اتخػػاذ خطػػوات لمنػػع التصػػعيد ودعػػا الجػػانبيف ال اإلسػػرائيمي ليجػػـو بقنابػػؿ حارقػػة".

 وممارسة ضبط النفس".
 5/4/1023الحياة، لندن، 

 
 تنازالت بيدف التوصل لسالم مع الفمسطينيينتقديم ييود أمريكا يطالبون نتنياىو "ىآرتس":  

دة أمػس الخمػيس كشػفت مصػادر مطمعػة جػدا فػي الواليػات المتحػ "القػدس العربػي"الناصرة ػ  - زىير أندراوس
العبريػػػة فػػػي العاصػػػمة واشػػػنطف، حيمػػػي شػػػاليؼ، أنػػػو عشػػػية زيػػػارة وزيػػػر  "ىػػػسرتس"النقػػػاب لمراسػػػؿ صػػػحيفة 

الخارجية األمريكية، جوف كيري، لممنطقة تمقى رئيس الوزراء اإلسرائيمي، بنيػاميف نتنيػاىو، رسػالة موقعػة مػف 
سػػوية مػػع كيػػري، بيػػدؼ الوصػػوؿ إلػػى مػػا أسػػموه قيػػادات بػػارزة فػػي الجاليػػة الييوديػػة فػػي أمريكػػا تػػدعوه لمعمػػؿ 

بالمبػادرات العمميػة والتػي تتمثػػؿ فػي اسػتعداد الدولػػة العبريػة لتقػديـ تضػحيات وتنػػازالت مؤلمػة عػف أراٍض مػػف 
 أجؿ التوصؿ إلى سالـٍ مع الفمسطينييف، عمى حد تعبيرىـ.

ؿ يثني كاتبوىا عمػى قدرتػو القياديػة ولفتت الصحيفة إلى أف الرسالة خمت مف أي انتقاد لسياسة نتنياىو، ال ب
التػي أبػداىا فػي المصػػالحة مػع تركيػا، وباإلضػػافة إلػى ذلػؾ، وجيػوا لػػو دعػوة إلبػداء قػػدرة قياديػة مشػابية تعيػػد 

 الطرؼ الفمسطيني إلى طاولة المفاوضات.
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ووقػػػػع عمييػػػػا  IPFوبحسػػػػب المصػػػػادر عينيػػػػا، فػػػػإف مػػػػف ويقػػػػؼ وراء الرسػػػػالة بشػػػػكؿ أساسػػػػي ىػػػػي منظمػػػػة 
بػػارزة فػػي الجاليػػة الييوديػػة فػػي الماضػػي والحاضػػر، يحسػػب غػػالبيتيـ ينتمػػوف لمعسػػكر الوسػػط أو  شخصػػيات

 .اليسار
 5/4/1023القدس العربي، لندن، 

 
 الفمسطينيين واإلسرائيميينالمواجيات بين  وقفتدعو إلى  الخارجية الروسية 

ينييف والجػػيش اإلسػػرائيمي خػػال : عمػػى اثػػر تجػػدد المواجيػػات بػػيف الفمسػػطالبيػػاف –القػػدس المحتمػػة، واشػػنطف 
دعػػا النػػاطؽ باسػػـ الخارجيػػة الروسػػية، ألكسػػندر لوكاشػػيفيتش، الفمسػػطينييف تشػػييع األسػػير ميسػػرة أبػػو حمديػػة، 

، إلػػػى وقػػػؼ سػػػيناريو المواجيػػػة، محػػػذرًا مػػػف خطػػػورة أي تصػػػعيد جديػػػد عمػػػى اسػػػتئناؼ أمػػػسواإلسػػػرائيمييف، 
 المفاوضات.

 5/4/1023البيان، دبي، 
 
 غزة بعد اقتحام مقرىاقطاع نروا تعم ق توزيع المساعدات في و األ  وكالة 

أعمنت وكالة األمـ المتحدة لغوث وتشغيؿ الالجئيف الفمسطينييف "أونروا" أنيا عمقػت أعماليػا : رويترز –غزة 
 في قطاع غزة، عقب اقتحاـ بعض المتظاىريف مقرىا الرئيسي احتجاجًا عمى تقميص المساعدات.

"عجزًا في ميزانيتيا أجبرىا عمػى وقػؼ بعػض المسػاعدات النقديػة، مػا أثػار غضػب الػبعض وقالت الوكالة إف 
وتسبب في احتجاجات تخممتيا أعماؿ عنؼ خالؿ األياـ الماضية بمغت ذروتيا اليـو باقتحػاـ المقػر الرئيسػي 

 في غزة".
كػاف مػف الممكػف و ؿ، واعتبر رئيس عمميات األونروا في القطاع روبػرت تيرنػر أف "مػا حػدث اليػـو غيػر مقبػو 

جػػدًا أف يسػػفر األمػػر عػػف تعػػرض مػػوظفي األونػػروا والمتظػػاىريف إلػػى إصػػابات خطيػػرة"، مشػػيرًا إلػػى أف "ىػػذا 
 التصعيد الذي يبدو أنو مدبر ليس لو ما يبرره وىو أمر غير مسبوؽ".

 5/4/1023الحياة، لندن، 
 
 
 
 

 متوجية إلى تل أبيب إدانة "إير فرانس" بالـ"تمييز" الستبعادىا ناشطة فمسطينية 
أدينػػػت الخطػػػوط الفرنسػػػية "إيػػػر فػػػرانس" بتيمػػػة التمييػػػز، بعػػػد أف أنزلػػػت مػػػف إحػػػدى : "ٕٗ"فػػػرانس  -بػػػاريس 

مناىضة  "إسرائيؿ"طائراتيا المتجية إلى تؿ أبيب، ناشطة متوجية إلى فمسطيف لممشاركة في تظاىرة تعتبرىا 
 .إسرائيمياليا، بحجة أنيا غير ييودية وعدـ امتالكيا جواز سفر 

، لممشػاركة فػي تظػاىرة "أىػاًل فػي ٕٕٔٓنيسػاف/أبريؿ  ٘ٔوكانت حورية أنكور في طريقيا إلى تؿ أبيب فػي 
 فمسطيف"، التي ينظميا ناشطوف مناصروف لمحقوؽ الفمسطينية.

آالؼ يورو  ٓٔواعتبرت محكمة فرنسية أف "الشركة مذنبة في جريمة التمييز، وعمييا أف تدفع غرامة قيمتيا 
 آالؼ يورو كتعويض ومصاريؼ محاماة لمراكبة". ٖو
اعتبرت الخطوط الفرنسية أنيا "لـ ترتكب جريمة التمييز وستسػتأنؼ الحكػـ". إال أف النيابػة الفرنسػية دعمػت و 

 قضية أنكور ووصفت األمر بػ"التمييز الموصوؼ".
 5/4/1023الحياة، لندن، 
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  " والمرحمة الجديدة حماسمشعل و" 

 يمأموف الحسين
حمػاس" بالتزكيػة، ولممػرة الرابعػة عمػى التػوالي، بعػد “يثير انتخاب خالد مشعؿ رئيسًا لممكتب السياسػي لحركػة 

تػػػأخير اسػػػتطاؿ لعػػػاـ كامػػػؿ بسػػػبب رزمػػػة مػػػف التعقيػػػدات لعػػػؿ أبرزىػػػا تمػػػؾ الخالفػػػات الداخميػػػة حيػػػاؿ قضػػػية 
لحركػة الػذي يضػـ ممثمػيف عػف المصالحة الفمسطينية، وعدـ موافقة أي بمد عمى عقد اجتمػاع مجمػس شػورى ا

قطاع غزة والضفة الغربية والشتات الفمسػطيني، عمػى أراضػيو، أو عػدـ وجػود مكػاف آمػف لعقػد االجتمػاع بعػد 
حمػاس". يثيػػر ىػذا االنتخػػاب أسػئمة قمقػػة عػف توجيػػات وسياسػات وبػػرامج “الخػروج مػف سػػوريا، وفقػًا لمصػػادر 

ديات واإلشكاليات التي طفت عمى سػطح المشػيديف العربػي وموقع الحركة في المرحمة الجديدة المتخمة بالتح
الربيػع العربػي"، وبػاألخص مػا لػو صػمة بالمصػالحة والتسػوية والعالقػة مػع “والفمسطيني بعد اندالع مػا يسػمى 

 الدوؿ العربية، والدوؿ اإلقميمية، والواليات المتحدة وبقية دوؿ العالـ.
حمػػاس" لممػػرة “ار مشػػعؿ الػػذي تسػػمـ رئاسػػة المكتػػب السياسػػي ؿ ال بػػد، فػػي البدايػػة، مػػف اإلشػػارة إلػػى أف اختيػػ

فػػػي األردف، لشػػػغؿ  ٜٜٚٔإسػػػرائيمية" فػػػي سػػػبتمبر/أيموؿ “ونجػػػا مػػػف محاولػػػة اغتيػػػاؿ  ٜٜٙٔاألولػػػى، العػػػاـ ،
المنصب األىـ في الحركة مف جديد، كػاف ترجمػة لرغبػة فمسػطينية وعربيػة ودوليػة، كػوف الرجػؿ الػذي حققػت 

مكانة بارزة في الساحة الفمسطينية، وتمكنت مف السيطرة عمى قطاع غػزة بعػد فوزىػا  حماس" في ظؿ قيادتو“
فػػتح"، ومػػف “يعػػد مػػف الرمػػوز المنفتحػػة عمػػى المصػػالحة مػػع حركػػة  ٕٙٓٓفػػي االنتخابػػات التشػػريعية العػػاـ ،

 الػػػداعيف إلػػػػى االعتػػػػداؿ فػػػي مقابػػػػؿ العديػػػػد مػػػػف الرمػػػوز المتطرفػػػػة فػػػػي الحركػػػػة الطامحػػػة إلػػػػى قيػػػػادة الشػػػػعب
الفمسطيني، والتي تجد نفسيا اليـو أماـ تعقيدات ال حصر ليا: الطالؽ البائف مع سوريا )وحمفائيا(؛ االنتقاؿ 

انتقػاؿ سياسػي"، بالضػرورة، إلػى مصػر وقطػر؛ تػوتر العالقػة مػع قطػاع واسػع “الجغرافي الذي سػيترتب عميػو 
عالميػػة شرسػػة، فضػػالً  عػػف عمميػػة تػػدمير األنفػػاؽ التػػي  مػػف المعارضػػة المصػػرية، والتعػػرض لحممػػة سياسػػية وا 

 تمثؿ الرئة التي يتنفس منيا القطاع المحاصر.
وعميو، وتحت وطأة ىذه التعقيدات، وحاجة قوى اإلسالـ السياسي، سواء تمؾ التي صعدت إلى سػدة السػمطة 
فػػػي مصػػػر وتػػػونس، أو نظيرتيػػػا التػػػي يرتفػػػع منسػػػوب نفوذىػػػا فػػػي بمػػػداف أخػػػرى، إلػػػى دعػػػـ الواليػػػات المتحػػػدة 

حمػػاس" ىػػو تقػػديـ المزيػػد مػػف “ألمريكيػػة لممحافظػػة عمػػى الحكػػـ أو الوصػػوؿ إليػػو، فػػإف الػػثمف المطمػػوب مػػف ا
التنػػازالت لمقبػػوؿ بيػػا العبػػًا فمسػػطينيًا رئيسػػًا يمكنػػو الوفػػاء أكثػػر مػػف غيػػره بتطبيػػؽ االتفاقػػات. بكػػالـ أوضػػح، 

خػػواف المسػػمميف عمػػى عقػػد مطمػػوب مػػف الحركػػة اإلسػػالمية  التػػي تػػرى بعػػض أوسػػاطيا ضػػرورة مسػػاعدة اإل
االعتػػداؿ" أمػػاًل فػػي الحصػػوؿ عمػػى الشػػرعية العربيػػة “صػػفقة مػػع الغػػرب مػػف خػػالؿ تقػػديـ جرعػػة إضػػافية مػػف 

اإلسػػرائيمية"، وىػػو مػػا “ -والدوليػػة، أف تعمػػف قبوليػػا بشػػروط المجنػػة الرباعيػػة، وااللتػػزاـ باالتفاقيػػات الفمسػػطينية
ميػػو مػػػف خػػالؿ موافقتيػػا، وحتػػى ترشػػيحيا، رئػػيس السػػػمطة حمػػاس" حتػػى اآلف، وتحػػاوؿ االلتفػػاؼ ع“ترفضػػو 

فػػػتح" محمػػػود عبػػػاس لرئاسػػػة حكومػػػة الوفػػػاؽ الػػػوطني فػػػي المرحمػػػة االنتقاليػػػة التػػػي جػػػرى “الفمسػػػطينية وزعػػػيـ 
تػؿ أبيػب" “االتفاؽ عمييا في جوالت المصالحة األخيرة، رغـ، أو حتى بسػبب التزامػو باالتفاقػات الموقعػة مػع 

ؤيتو التي ال تجد بدياًل مف التسوية السياسية. في ظؿ ىذا المناخ، وبيػدؼ تػوفير البيئػة وشروط الرباعية، ور 
عالميػًا لػػدفع  حمػػاس" التػي يشػػكؿ إعػػادة انتخػاب مشػػعؿ لرئاسػػة مكتبيػا السياسػػي، مممحػػًا “المطموبػة سياسػػيًا وا 

منظمػة التحريػر، نحػو بارزًا في توجيات الحركة المستقبمية، وباألخص ما يتعمػؽ بالمصػالحة واالنضػماـ إلػى 
االعتداؿ"، تتػراكـ التحمػيالت والتقػديرات التػي تػرى أف زيػارتي الػرئيس األمريكػي بػاراؾ أوبامػا “درب ما يسمى 
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السػالـ" فػي الشػرؽ األوسػط، “ووزير خارجيتو جوف كيري مؤخرًا إلى األراضي الفمسػطينية أحيتػا مجػددًا آمػاؿ 
مؤسسػة بروكينغػز" األميركػي، فػإف “بعض خبراء مركػز  حماس" في المفاوضات. وحسب“ولكف شرط إشراؾ 

اإلسػػالمييف" “اسػػتئناؼ ىػػذه العمميػػة يقتضػػي أواًل مصػػالحة الفمسػػطينييف بػػيف بعضػػيـ بعضػػًا. وال بػػد مػػف أخػػذ 
الػػػذيف ليػػػـ وزنيػػػـ فػػػي الحسػػػباف. ويػػػرى ىػػػؤالء أنػػػو إذا أراد جػػػوف كيػػػري أف يسػػػيـ فػػػي مصػػػالحة محتممػػػة بػػػيف 

 طرؼ يجب أف يجمس حوؿ الطاولة".“فيجب عميو أف يعترؼ بأف حماس إسرائيؿ" والفمسطينييف، “
منظمة إرىابية “ ٜٜٚٔحماس" التي تعّدىا، ومنذ العاـ “وألف واشنطف تعارض رسميًا أي تفاوض مباشر مع 

إسػػرائيؿ" األسػػبؽ فػػي الواليػػات المتحػػدة إيتامػػار رابينػػوفيتش يتوقػػع أف تقػػـو دوؿ أخػػرى “أجنبيػػة"، فػػإف سػػفير 
بػػػيف األمػػػريكييف والحركػػػة اإلسػػػالمية. وقػػػد تكػػػوف تركيػػػا، التػػػي دفػػػع بيػػػا الػػػرئيس أوبامػػػا مػػػؤخرًا إلػػػى  بوسػػػاطة

سػالـ واسػتقرار فػي المنطقػة"، عمػى حػد “تػؿ أبيػب" كػوف المصػالحة بػيف الجػانبيف يشػكؿ عامػؿ “التصالح مع 
ا بعػػد إعػػالف رئػػيس قػػوؿ وزيػػر الخارجيػػة األمريكػػي جػػوف كيػػري، ىػػي المرشػػحة لمقيػػاـ بيػػذه الميمػػة، وال سػػيم

الوزراء رجب طيب أردوغاف أنو سيتوجو إلػى الضػفة الغربيػة وقطػاع غػزة فػي إبريؿ/نيسػاف الجػاري، مػف دوف 
 أف يثير غضب، أو حتى تحّفظ واشنطف.

 5/4/1023، الخميج، الشارقة

 
 يبحث عن وجية مشعلخالد  

 يوسي بيميف
رأس رسػميا المكتػب السياسػي لممنظمػة(، نػاظرا ترأس خالد مشعؿ في السنوات االخيرة منظمػة حمػاس )كػاف يػ

فيما يحدث في غزة مف مستقره في دمشؽ الى اف بدأت دمشؽ تحترؽ وتخمى ىو عػف مضػيفو بشػار االسػد، 
 وأخرج منيا مقر المنظمة.

'لقيتػػو' قبػػؿ سػػػنة فػػي قطػػػر حينمػػا كنػػػت أنػػزؿ فػػي فنػػػدؽ 'الفصػػوؿ االربعػػػة'. والحظػػت زمػػػف نزولػػي ىنػػػاؾ اف 
فندؽ يصاحبو حراس شخصيوف. وعرفتػو وعرفنػي واتجينػا نحػف االثنػاف وجيتػيف مختمفتػيف شخصا ما دخؿ ال

كػػي ال يكػػوف 'المقػػاء' لقػػاء. وكػػاف ذلػػؾ بعػػد اف أعمػػف انػػو ال ينػػوي اف يرشػػح نفسػػو مػػرة اخػػرى لرئاسػػة الحركػػة 
حػػػد مػػػف واعتُبػػػر اف مسػػػتقبمو أصػػػبح خمفػػػو. بيػػػد انػػػو اتصػػػؿ اثنػػػاء اجػػػراء االنتخابػػػات فػػػي المنظمػػػة ولػػػـ يكػػػف أ

المرشػػحيف اآلخػػػريف بمنزلػػػة 'مرشػػح طبيعػػػي'، وأيػػػده عػػػدد مػػف الػػػدوؿ العربيػػػة وانُتخػػػب مشػػعؿ، كمػػػا نشػػػر ىػػػذا 
 االسبوع، ليقود الحركة لوالية اخرى.

لمشػػػػعؿ وجيػػػػاف، فحينمػػػػا يجػػػػري لقػػػػاءات صػػػػحفية مػػػػع الػػػػػ 'سػػػػي.اف.اف' مػػػػع كريسػػػػتياف أمنفػػػػور يكػػػػوف حػػػػذرا 
كػػوف متطرفػػا وُمحرضػػا. وحينمػػا يالقػػي أبػػو مػػازف يكػػوف ودودا وبراغماتيػػا. وحينمػػا يظيػػر فػػي حشػػد فػػي غػػزة ي

ويتحػػدث باعتػػداؿ عػػف تسػػوية مػػع اسػػرائيؿ سػػتحترميا حمػػاس اذا حظيػػت بتأييػػد الشػػعب الفمسػػطيني. وحينمػػا 
، ويفيػػـ الممػػؾ مػػف ذلػػؾ اف ٜٚٙٔيالقػي ممػػؾ االردف عبػػد اهلل الثػػاني يتحػػدث عػػف دولػػة فمسػطينية فػػي حػػدود 

 مشعؿ يؤيد حؿ الدولتيف.
إف حمػاس اليػػـو فػػي موقػػع مختمػػؼ تمامػا عمػػا كانػػت فيػػو قبػػؿ سػػبع سػنوات حينمػػا كانػػت حركػػة مقاومػػة دينيػػة 
تسػػتعمؿ االرىػػاب وتريػػد االضػػرار باسػػرائيؿ وبالمؤسسػػة الفمسػػطينية الفاسػػدة مػػف وجيػػة نظرىػػا. وفػػازت حمػػاس 

الرباعيػة وىػي التخمػي  وفاجأىا ىػذا الفػوز وبػدؿ اف تفػي بالشػروط التػي عرضػتيا عمييػا ٕٙٓٓفي انتخابات 
عػػف العنػػؼ واالعتػػراؼ باتفاقػػات سػػابقة واسػػتعداد لمفاوضػػة اسػػرائيؿ، فضػػمت اف تسػػيطر عسػػكريا عمػػى قطػػاع 
غزة وتجعؿ فػتح تيػرب مػف ىنػاؾ. وفضػمت المنظمػة فػي الحػرب األىميػة فػي سػوريا معارضػة االسػد ووجػدت 
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سنيف مثؿ عناؽ قنفذيف في حيف ال يبدو نفسيا خارج الدولة. إف المحادثة بيف حماس وفتح تجري منذ بضع 
 انو يوجد لطرؼ مف الطرفيف اىتماـ كبير جدا باالنضماـ الى رفيقو.

 4/4/1023اسرائيل اليوم 

 5/4/1023، القدس العربي، لندن
 

 إستراتيجيات حكومة نتنياىو مواجيةفي  
 نواؼ الزرو

قصػػػى اليمػػػيف الفاشػػػي إلػػػى أقصػػػى اليسػػػار يمتػػػد مػػػف أ-كنػػػا نقػػػوؿ دائمػػػا إف "ىنػػػاؾ إجماعػػػا سياسػػػيا إسػػػرائيميا 
عمػػى األىػػداؼ والثوابػػت اإلسػػتراتيجية الصػػييونية"، مػػع أننػػا كنػػا نسػػتثني أحيانػػا بعػػض قػػوى ورمػػوز  -المعتػػدؿ

اليسار الحقيقي، وىـ قمة قميمة اليوـ في "إسرائيؿ". أما اليػـو وبعػد االنتخابػات اإلسػرائيمية التاسػعة عشػرة، فقػد 
التػػي -اسػػي اإلسػػرائيمي بحمػػة يمينيػػة فاشػػية صػػافية سػػافرة، وبحكومػػة نتنيػػاىو الثالثػػة أطػػؿ عمينػػا المشػػيد السي

مػػا ينبػػ  بإسػػتراتيجيات  -نعتيػػا مبكػػرا جػػدا حتػػى قبػػؿ االنتخابػػات بشػػيور بأنيػػا سػػتكوف حكومػػة المسػػتوطنيف
مية، حربيػػة عدوانيػػة مفتوحػػة، سػػوؼ يحتػػؿ االسػػتعمار االسػػتيطاني فػػي القػػدس والضػػفة فييػػا األولويػػة واألفضػػ

 بينما ستتمبد السماء بالغيـو السوداء في عيدىا.
فالمؤشػػػرات الحربيػػػة العدوانيػػػة  لػػػدييـ متراكمػػػة منػػػذ مػػػا قبػػػؿ االنتخابػػػات، فػػػي حػػػيف كانػػػت آفػػػاؽ المفاوضػػػات 
والتسوية السياسية قد تبددت واختفت منذ بدايات والية نتنياىو الثانية، وليس مف المحتمػؿ أف تتجػدد الفرصػة 

 نحو جدي في واليتو الثالثة.واآلفاؽ عمى 
 الحكومة األشد تطرفا وعنصرية

كمػػػا يوثػػػؽ المحمػػػؿ -حكومػػػة "المميػػػوف مسػػػتوطف"، ذلػػػؾ أف ىػػػدفيا  -باإلجمػػػاع تقريبػػػا-فيػػػذه الحكومػػػة ىػػػي 
ىو "توسيع  االستيطاف وتحقيؽ حمـ المميوف ييودي في ييودا والسامرة"،  -اإلسرائيمي ألوؼ بف في "ىسرتس"

، أي حكومػػة مجمػػس المسػػتوطنات الييوديػػة فػػي الضػػفة الغربيػػة، نظػػرا ألنيػػا تضػػـ نحػػو وىػػي حكومػػة "ييشػػع"
سػػرائيؿ بيتنػػا والبيػػت الييػػودي( مػػف مجمػػوع عػػدد أعضػػاء الحكومػػة البػػالث  خمسػػة عشػػر وزيػػرا )مػػف الميكػػود وا 

 إحدى وعشريف وزيرا، ىـ مف المستوطنيف والمؤيديف ليـ عمى نحو واضح وصريح.
نيػػت، وأوري آرئيػػؿ، وموشػػيو يعمػػوف وزيػػر الحػػرب الجديػػد، الػػذي يحظػػى بتأييػػد منقطػػع وفػػي مقػػدمتيـ نفتػػالي بي

النظيػػر مػػف قبػػؿ المسػػتوطنيف، الػػذيف أصػػدروا بيانػػًا رحبػػوا فيػػو بتعيينػػو وزيػػرًا لمحػػرب، وقػػالوا فيػػو: "يعمػػوف ىػػو 
نػػو أف يمغػػي صػػديؽ االسػػتيطاف والمسػػتوطنيف فػػي الضػػفة الغربيػػة، ونحػػف نؤيػػد تعيينػػو وزيػػرًا لمحػػرب، ونأمػػؿ م

-عناصػػر الظمػػـ الصػػعبة ضػػدنا"، وىػػي "حكومػػة البيػػت الييػػودي" إلػػى حػػد كبيػػر كمػػا كتػػب دوؼ فايسػػغالس 
"، مما دعا السفير األميركي "داف شػابيرو" لكتابػة برقيػة ٕٕٔٓ/ٕٔ/ٕٗفي يديعوت  -مستشار شاروف سابقا

خالليػػػا تقريػػػرًا عػػػف الحكومػػػة  مطولػػػة إلػػػى البيػػػت األبػػػيض قبيػػػؿ زيػػػارة الػػػرئيس األميركػػػي أوبامػػػا، ليقػػػدـ مػػػف
اإلسػػػرائيمية الجديػػػدة، مشػػػيرا إلػػػى "أف ىنػػػاؾ حقيقػػػة واضػػػحة تشػػػير إلػػػى أف بنيػػػاميف نتنيػػػاىو أصػػػبح أضػػػعؼ، 
وأصبح رىينػة سياسػية لجميػع شػركائو فػي االئػتالؼ"، الفتػًا إلػى "أف ىنػاؾ ارتفاعػا كبيػرا فػي قػوة المسػتوطنيف 

 في حكومة نتنياىو الثالثة".
ف نثبػػت أف حكومػػة نتنيػػاىو الثالثػػة، ىػػي األشػػد تطرفػػا وعنصػػرية، بقيػػادة رؤوس ورمػػوز حػػرب لػػذلؾ يمكننػػا أ

واستيطاف، مف نتنياىو وبينيت ويعموف إلى آرئيؿ، وليفني وموفػاز ال يقػالف بػدورىما عػنيـ تطرفػا وعنصػرية، 
عػف المؤسسػة  إلى جانب كونيا حكومة  تتشػكؿ مػف ممثمػي كافػة األطيػاؼ الصػييونية، ففييػا الجنػراؿ يعمػوف
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العسكرية األمنية، وفييا نتنياىو وبينيت عف األيديولوجيا الصييونية العنصرية االستيطانية، وفييا يائير لبيػد 
عػػػف الجيػػػؿ الصػػػييوني الصػػػاعد، إذف نحػػػف عمميػػػا أمػػػاـ حكومػػػة صػػػييونية شػػػاممة لكافػػػة األطيػػػاؼ السياسػػػية 

ف نػرى فػي ظػؿ ىػذه الحكومػة عمميػا، سػوى  لغػة أقصػى اليسػار واألحػزاب العربيػة، لػذلؾ لػ -طبعػا-باستثناء 
 القوة والغطرسة واإلخضاع والتيديد والوعيد...!

 تعميق االحتالل واالستيطان 
إلى كؿ ذلؾ، وفي مقدمة كؿ ذلؾ، فػإف ىػذه الحكومػة سػتكوف حكومػة تعميػؽ االحػتالؿ واالسػتيطاف وتزييػؼ 

القػػدس والضػػفة الغربيػػة، فيػػا ىػػو نتنيػػاىو  ، أو عمػػى صػػعيدٛٗالتػػاريخ، سػػواء عمػػى صػػعيد فمسػػطيف المحتمػػة 
يعمف قبيؿ تشكيؿ حكومتو الثالثة: "أف أي حكومة إسرائيمية برئاستو لف تخمي مسػتوطنات فػي الضػفة الغربيػة 
خػػالؿ واليتيػػا المقبمػػة"، موضػػحًا "أف عيػػد تقػػديـ التنػػازالت مػػف ىػػذا القبيػػؿ قػػد ولهػػى إلػػى غيػػر رجعػػة"، وىػػا ىػػو 

يعمػػػف فػػػور تشػػػكيؿ الػػػوزارة: "أف حكومػػػة نتنيػػػاىو ستواصػػػؿ  -اف اإلسػػػرائيمي الجديػػػدوزيػػػر اإلسػػػك-أوري آرييػػػؿ 
لمقنػػاة العاشػػرة فػػي التمفزيػػوف -توسػػيع المسػػتوطنات بػػنفس المػػدى الػػذي كانػػت عميػػو حكومتػػو السػػابقة"، مضػػيفا 

لحكومػة "أف ا -ٜٚٙٔاإلسرائيمي، مستخدما االسـ الذي ورد فػي التػوراة لألراضػي التػي احتمتيػا إسػرائيؿ عػاـ 
 ستبني في ييودا والسامرة تقريبا مثمما فعمت سابقا، وال أرى سببا لتغيير ذلؾ."

وحسػػب مػػا فعمػػوه سػػابقا، فػػإف المعطيػػات الماثمػػة تفيػػد أف عمميػػة االسػػتيطاف الجاريػػة بػػال توقػػؼ، ىػػي األشػػد 
ريا إسػبارطيا، يحػوؿ واألشرس واألقسى تاريخيػا، فػػ"إسرائيؿ" تقػيـ فػي الضػفة نظامػا كولونياليػا اسػتعماريا عسػك

"، يجعػػػؿ مػػػف المسػػػتوطنيف أسػػػياد األرض الحقيقيػػػيف. وتشػػػػير ٕ-المسػػػتوطنيف إلػػػى دويمػػػة، أو إلػػػى "إسػػػرائيؿ
% مػف أراضػػي ٓٙالمعطيػات إلػى "أف موجػة التمػدد االسػتيطاني جػزء مػف إسػتراتيجية شػاممة لسػمخ أكثػر مػف 

 -راتيجية إسػػرائيمية شػػاممة تجػػاه الضػػفةالتػػي ىػػي جػػزء مػػف إسػػت-الضػػفة عػػف الفمسػػطينييف، وأف موجػػة التمػػدد 
ىدفيا حشر الفمسطينييف في حدود مدنيـ وقراىـ في منطقتْي "أ" و "ب" وفؽ اتفاقيػة أوسػمو، وسػمخ أكثػر مػف 

تتصرؼ كأنيا  -وبمحاكميا-% مف أراضي الضفة عنيـ )وىي المشمولة في المنطقة "ج"( وأف إسرائيؿ ٓٙ
 انيا.تقوـ بعممية ضـّ لممناطؽ "ج" دوف سك

وتتعامؿ دولة االحتالؿ في الضفة الغربية، وكأف ىذه األرض جزء ال يتجػزأ مػف "أرض إسػرائيؿ"، وعمػى أنيػا 
تخضع لمسيادة اإلسرائيمية، لذلؾ ترخي العناف لمستعمرييا و"بمػدوزراتيا" ليعيثػوا فسػادا وتخريبػا وىػدما وتػدميرا 

حػػرب حقيقيػػة تسػػتعر عمػػى األرض فػػي الضػػفة،  واسػػتيطانا فػػي كػػؿ بقعػػة عمػػى امتػػداد مسػػاحة الضػػفة، فينػػاؾ
قػػائاًل: "إف  -رئػػيس تحريػػر مجمػػة"ىعوالـ ىزيػػو" سػػابقا، رئػػيس كتمػػة "السػػالـ اآلف"-كػػاف وصػػفيا أوري أفنيػػري 

الحرب الحقيقية تػدور رحاىػا عمػى األرض فػي أنحػاء الضػفة الغربيػة والقػدس، وأسػمحتيا تتكػوف مػف: الخػرائط 
، وىػػي حػػرب مصػػيرية يتعمػػؽ بيػػا مصػػير ومسػػتقبؿ ماليػػيف الفمسػػطينييف، فإمػػا والقػػرارات، واألوامػػر العسػػكرية

 الحياة أو الموت".
فػإف مػا يجػري عمػى أرض القػدس والضػفة  -ووفؽ معطيات المشػيد المتحركػة فػي كػؿ سػاعة ولحظػة-لذلؾ، 

نمػا الغربية، ليس فقط مصادرات واستيطانا وتيويدا وسطوا مسمحا في وضح النيار عمى األرض والتػاريخ ، وا 
 -وفؽ تحميؿ ألورف يفتاحئيؿ أستاذ الجغرافيا السياسية والقانونية في جامعة "بف غوريوف" في بئر السبع-ىو 

"عمميػػة كولونياليػػة أعمػػؽ بكثيػػر، تشػػمؿ سػػيطرة وسػػمبًا واسػػتيطانًا وأسػػرلة دائمػػة لممنطقػػة ومواردىػػا، وكػػؿ ذلػػؾ 
تالؿ ىػػػو احػػػتالؿ عسػػػكري ومؤقػػػت، عمػػػى غػػػرار وسػػػط إبقػػػاء السػػػكاف الفمسػػػطينييف فػػػي مكانػػػة دونيػػػة، فػػػاالح

 االحتالؿ في جنوب لبناف، دوف طرد أو سمب أو استيطاف مدني دائـ".
 االفق السياسي المغمق
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واسػػػتتباعا، واسػػػتنادا إلػػػى كػػػؿ ذلػػػؾ، فػػػإف ىػػػذه الحكومػػػة سػػػتكوف بالتأكيػػػد حكومػػػة الحػػػروب واألفػػػؽ السياسػػػي 
ألي تسوية سياسية، مؤقتػة أو دائمػة، بػيف الفمسػطينييف  المغمؽ، بمعنى أنو لف تكوف ىناؾ أي فرصة حقيقية

 وىذه الحكومة، برغـ احتمالية استئناؼ المفاوضات أو عقد جوالت منيا ىنا أو ىناؾ.
فالواضػػح فػػي ضػػوء الكثيػػر مػػف المؤشػػرات، أف ىنػػاؾ مسػػاع مػػف أجػػؿ اسػػتئناؼ المفاوضػػات السياسػػية قريبػػا، 

بػػؿ أيػػاـ عػػف اسػػتئناؼ المفاوضػػات بوصػػفيا ميمػػة لمطػػرفيف مػػف فػػالرئيس أوبامػػا تحػػدث فػػي زيارتػػو لفمسػػطيف ق
أجؿ دفع عجمة السالـ، رغـ أنو أعمف في نفس الوقت أف "أرض فمسػطيف ىػي أرض الييػود منػذ ثالثػة آالؼ 
سػػنة"، وىػػذا تصػػريح خطيػػر يطػػوب فمسػػطيف ليػػـ إلػػى األبػػد، وقػػد يعػػود وزيػػر الخارجيػػة األميركػػي جػػوف كيػػري 

 قريبا ليذه الميمة.
الذي جد يا ترى حتى تتجدد المفاوضات؟ ىػؿ تعيػدت "إسػرائيؿ" مػثال بػأف تتزحػزح عػف ثوابتيػا والءاتيػا؟ فما 

باالعتراؼ بالحقوؽ الفمسطينية، أو  -الذي يعود رئيسا لمحكومة اإلسرائيمية لمرة ثالثة-ىؿ تعيد نتنياىو مثال 
النسػػػحاب الكامػػػؿ كػػػي تقػػػاـ الدولػػػة بعػػػدـ اجتيػػػاح منػػػاطؽ السػػػمطة الفمسػػػطينية؟ ىػػػؿ سػػػيقبؿ نتنيػػػاىو أصػػػال با

الفمسػطينية؟ ىػؿ سينسػحب مػف القػدس؟ ىػؿ سػػيفكؾ المسػتعمرات فػي نيايػة األمػر؟ ىػؿ سػيوقؼ االسػػتيطاف؟ 
ال نحتػاج إلػى إجابػات عمييػا، فكػؿ األمػور واضػحة، واألدبيػات  -في الحقيقة-جممة مف األسئمة الكبيرة التي 

 وايا واالستعدادات اإلسرائيمية واضحة تماما.والسياسات والبرامج والمواقؼ والالءات والن
فميس ىناؾ مف أفؽ سياسي إسػرائيمي أبػدا مػف شػأنو أف يبعػث شػيئا مػف التفػاؤؿ الفمسػطيني بتسػوية محتممػة، 
وليس ىناؾ مف أفؽ أبدا في أف تفكؾ "إسرائيؿ" مستعمرة واحدة، أو أف تحرؾ جنديا واحػدا عػف نيػر األردف، 

اوضات مف أجؿ المفاوضات...؟، فكؿ العممية ىدر لموقت والزمف والجيد، وتكػريس فمماذا إذف استئناؼ المف
لالسػػػتيطاف واالحػػػتالؿ، بػػػؿ إف الخطػػػوط العريضػػػة لمحكومػػػة اإلسػػػرائيمية الجديػػػدة ىمشػػػت الممػػػؼ الفمسػػػطيني 

 تماما.
لػػػػؾ، فػػػػالعودة الفمسػػػػطينية لممفاوضػػػػات مػػػػع "إسػػػػرائيؿ" محكومػػػػة مسػػػػبقا بالفشػػػػؿ الػػػػذريع، والجميػػػػع يعممػػػػوف ذ

الفمسػػػػطينيوف واإلسػػػػرائيميوف والعػػػػرب، ورغػػػػـ ذلػػػػؾ سيمضػػػػوف إلػػػػى عقػػػػد سمسػػػػمة لقػػػػاءات تفاوضػػػػية، ىػػػػي فػػػػي 
الخالصة تعقد في الوقت الضائع تمامػا، وىػي مضػيعة لموقػت، فػػ"إسرائيؿ" لػف توقػؼ االسػتيطاف، ولػف توافػؽ 

ا المتفرخػة كػؿ يػوـ، عمى تفكيكو، وىي لػف توافػؽ عمػى االنسػحاب مػف القػدس، وكػذلؾ لػف تتخمػى عػف الءاتيػ
 وكؿ ىذا تعممو األطراؼ.

مػػا يقودنػػا ىنػػا إلػػى اسػػتخالص كبيػػر يتعمػػؽ باسػػتحالة السػػالـ مػػع تمػػؾ الدولػػة، واألدبيػػات السياسػػية اإلسػػرائيمية 
التي تؤكد استحالة التسوية والسالـ ال حصر ليا، بؿ ىي متفرخػة يومػا عػف يػوـ، ومػف أبرزىػا مػا أكػده وزيػر 

قػػػػػائال "إف ىنػػػػػاؾ توافقػػػػػا إسػػػػػرائيميا عمػػػػػى اسػػػػػتحالة التوصػػػػػؿ إلػػػػػى تسػػػػػوية دائمػػػػػة مػػػػػع حػػػػػربيـ الجديػػػػػد يعمػػػػػوف 
 الفمسطينييف".

 خيارات الفمسطينيين والعرب
إلى كؿ ذلؾ، وبينما زعـ نتنياىو في خطابو أماـ أعضاء حكومتو الجديدة: "أف الحكومػة اإلسػرائيمية الجديػدة 

سرائيؿ ستكوف مستعدة لػى  تمد يدىا نحو الفمسطينييف، وا  لتسػوية تاريخيػة تنيػي النػزاع مػع الفمسػطينييف مػرة وا 
األبد"، فإنو اشترط في تصريح آخر قائال: "إف اعتراؼ الفمسطينييف بإسرائيؿ كدولػة ييوديػة ال يكفػي لمموافقػة 
عمػػػى إقامػػػة دولػػػة فمسػػػطينية"، مؤكػػػدا "أف عمػػػييـ تغييػػػر طريقػػػة تربيػػػة أطفػػػاليـ ووقػػػؼ الدعايػػػة ضػػػد إسػػػرائيؿ 

 ودي".والشعب اليي
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ونعتقػد فػػي ضػػوء كػؿ ذلػػؾ، أنػػو حتػى لػػو لبػػى الفمسػػطينيوف شػروط حكومػػة نتنيػػاىو الثالثػة، وحتػػى لػػو اعترفػػوا 
بػػػ"إسرائيؿ دولػػة الشػػعب الييػػودي"، و"غيػػروا طريقػػة تربيػػة أطفػػاليـ، بػػؿ حتػػى لػػو أخػػذ أطفػػاؿ فمسػػطيف ينشػػدوف 

ومطالبيػػػا المتعمقػػػة بػػػالتطبيع  نشػػػيد "ىتكفػػػا" الصػػػييوني، وحتػػػى لػػػو لبػػػى العػػػرب مػػػف جيػػػتيـ شػػػروط إسػػػرائيؿ
الشامؿ، فإف "إسرائيؿ" لف تمتـز  بالمطالب الفمسطينية العربية الدولية، ليس بتفكيؾ االستيطاف فقط، بؿ حتى 

مػػف -بوقفػو أو تجميػػده، ذلػػؾ أف االسػػتيطاف ىػو العمػػود الفقػػري لممشػػروع الصػييوني،  فػػإذا انكسػػر االسػػتيطاف
 ني برمتو!ينكسر المشروع الصييو  -وجية نظرىـ

وبالتػػالي فػػإف الخيػػارات واألوراؽ الفمسػػطينية العربيػػة البديمػػة فػػي ظػػؿ ىػػذا المشػػيد، وفػػي مواجيػػة إسػػتراتيجيات 
حكومػػػة نتنيػػػاىو الثالثػػػة االسػػػتعمارية الحربيػػػة العدوانيػػػة، كثيػػػرة ومتنوعػػػة، ولكنيػػػا لألسػػػؼ مػػػع وقػػػؼ التفعيػػػؿ، 

لمممػة األوراؽ الفمسػطينية باتجػاه المزيػد مػف القواسػـ والمطموب العاجؿ فمسطينيا عمى أقؿ تقدير، العمؿ عمى 
المشتركة الموحدة بيف القوى والفصػائؿ الفمسػطينية، مػف حمػاس مػرورا بػالقوى القوميػة واليسػارية، وصػوال إلػى 

 فتح.
والمطموب العاجؿ أيضا وقؼ كؿ أشكاؿ التنسػيؽ األمنػي الفمسػطيني اإلسػرائيمي، الػذي لػـ يخػدـ عمميػا سػوى 

إطػػالؽ العنػػاف لمحراكػػات الشػػعبية، بػػؿ لالنتفاضػػات الشػػعبية الفمسػػطينية عمػػى  -كػػذلؾ-والمطمػػوب  االحػػتالؿ،
 امتداد مساحة الضفة الغربية.

والمطمػوب العاجػؿ أيضػا، فػتح الجبيػات اإلعالميػة والقانونيػػة الدوليػة، لػيس فقػط فػي مسػعى حقيقػي ومسػػؤوؿ 
سرائيؿ" وجنػراالت الحػرب واإلجػراـ فييػا إلػى الجنايػات لنزع الشرعية الدولية عف دولة االحتالؿ، بؿ ولجمب "إ

الدوليػػة، وعمػػى القيػػادات الفمسػػطينية والعربيػػة أف تتبػػع القػػوؿ الصػػادؽ فػػي ىػػذا السػػياؽ: "ال يمػػدغ المػػؤمف مػػف 
جحر مرتيف"، وقد لدغنا عشرات المرات، وآف األواف لعودة اليقظة الفمسػطينية العربيػة، وألف تتحمػؿ القيػادات 

ال فمتتحمػػؿ ىػػذه المسػػؤولية التاريخيػػة عػػف اإلخفػػاؽ والفشػػؿ واليػػدر لموقػػت واألرض مسػػؤوليات يا التاريخيػػة، وا 
 والحقوؽ!

 4/4/1023، الجزيرة نت، الدوحة

 
 
 أبو حمدية إذ يصرخ...فيل وصمت الرسالة؟ 

 خالد وليد محمود
مػػا ال يػدع مجػاال لمشػػؾ إّف استشػياد االسػير الفمسػطيني ميسػػرة ابػو حمديػة عمػى يػػد جػالوزة االحػتالؿ كشػؼ ب

مجػػػددا، انتيػػػاؾ دولػػػة االحػػػتالؿ المتكػػػرر لمقػػػوانيف واألعػػػراؼ والمعاىػػػدات الدوليػػػة ذات الصػػػمة برفضػػػيا كػػػؿ 
الجيود الدولية إلطالؽ سراحو لمعالجتو مف مرض السرطاف، رغـ تدىور حالتػو الصػحية، حيػث لفػظ انفاسػو 

يود واالغػػالؿ. مػػا حصػػؿ "جريمػػة مػػع سػػبؽ اإلصػػرار"، االخيػػرة فػػي المستشػػفى االسػػرائيمي، ويػػداه مكبمتػػاف بػػالق
بحسػػػب وزيػػػر شػػػؤوف االسػػػرى فػػػي راـ اهلل عيسػػػى قراقػػػع، فسػػػمطات االحػػػتالؿ تعمػػػدت المماطمػػػة فػػػي عالجػػػو 
واسػتخفت بحياتػو بشػػكؿ كبيػر، وبالتػػالي استشػيد "أبػػو حمديػة بسػبب اإلىمػػاؿ الطبػي، فبعػػدما أصػبحت حالتػػو 

 ى، وىناؾ أعطي إبرا لعالج اإلنفمونزا بداًل مف عالج السرطاف".خطيرة جدًا، تـ تحويمو إلى المستشف
معاناة االسرى الفمسطينييف في سجوف االحتالؿ،  -التي لف تكوف األخيرة –كما تكشؼ ىذه الحادثة المؤلمة 

ى وأساليب التعذيب، النفسية والجسدية الال معقولة التي يمجأ الييا العدو لكسر ارادتيـ وصمودىـ، مػا ادى الػ
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اسير حتى االف، اخرىـ الشييد عرفػات جػرادات الػذي قضػى قبػؿ فتػرة وجيػزة، حيػث  ٕٓٓاستشياد اكثر مف 
 اكدت تقارير الطب الشرعي انو استشيد بسبب التعذيب.

)إسرائيؿ( قررت إرساؿ الرجؿ المصاب بالسرطاف لممستشفى قبؿ أياـ قميمة فقػط، بعػدما كػاف المػرض تفشػى  
الشػػػوكي، لتبقػػػى االحتمػػػاالت مفتوحػػػة أيضػػػًا عمػػػى مزيػػػد مػػػف الشػػػيداء فػػػي الحركػػػة  أصػػػاًل فػػػي رقبتػػػو ونخاعػػػو

أسيرا آخر ينيش السرطاف أجسادىـ، ويرفض االحتالؿ اإلفراج  ٕ٘األسيرة. يوجد اليوـ في سجوف االحتالؿ 
ذا عػػالجيـ، فيػػو يفعػػؿ  عػػنيـ، كمػػا أف ىنػػاؾ جحافػػؿ مػػف المرضػػى الػػذي ال يمػػنحيـ مػػا يكفػػي مػػف العػػالج، وا 

 ى نحو يضاعؼ مف معاناتيـ وآالميـ.عم
ال شػػؾ أف مػػا تعػػرض لػػو أبػػو حمديػػة، وىػػو قيػػد األسػػر، عمميػػة اغتيػػاؿ موصػػوفة، وىػػي جريمػػة تضػػاؼ إلػػى 

 جرائـ الحرب التي يرتكبيا وحوش االستيطاف، والعالـ كمو يتفرج، والمؤسسات الدولية مشمولة.
حياة كؿ أسير فػي معتقالتػو وزنازينػو، لكػف مػا ال  نعرؼ أف االحتالؿ االسرائيمي يتحمؿ كامؿ المسؤولية عف

نعرفو بعد ىو سبب ىذا الصمت مف المجتمع الدولي، مف االشقاء العػرب، مػف منظمػة التعػاوف االسػالمي ؟ 
غير المفيوـ أيضا ىو اكتفاء مف يجب أف يكونوا معنييف بتحرير األسرى وجعؿ قضيتيـ في رأس األولويات 

مسؤولية ما حصػؿ. التصػريحات ال تكفػي.. األسػرى بحاجػة الػى دبموماسػية نشػطة  بالقوؿ إف إسرائيؿ تتحّمؿ
واعالـ يوصؿ رسالة االسرى لمعالـ ولممنظمات المعنية فمأساة االسرى تستدعي مف الدوؿ الشػقيقة والجامعػة 

مػػف العربيػػة، العػػرب والمسػػمميف، موقفػػا حازمػػا يتجػػاوز الكميشػػييات المعروفػػة، باستصػػدار قػػرار مػػف مجمػػس اال
واالمـ المتحدة ينص عمى اعتبارىـ اسرى حرب وليس سجناء جنائييف كما يعامميـ العدو الصييوني؛ فيؤالء 
االسػػرى ىػػـ رسػػؿ الحريػػة، وطالئػػع المقاومػػة الػػذيف لبػػوا نػػداء الػػوطف، فتصػػدوا لالحػػتالؿ الصػػييوني لتحريػػر 

 وطنيـ وانقاذ اىميـ مف االسر ومقدساتيـ مف التيويد والتدنيس.
وؼ وحيثيات استشياد االسير ابو حمدية، تديف )اسػرائيؿ(، وتؤكػد اف جػالوزة االحػتالؿ ىػـ مػف قػاموا إف ظر 

باغتيالو، او باألحرى تصفيتو، وىذا يفػرض عمػى الجميػع المجػوء الػى محكمػة الجنايػات الدوليػة، لالقتصػاص 
عػػف الطعػػاـ وفػػي مقػػدمتيـ مػػنيـ ، وإلنقػػاذ االسػػرى البػػاقيف الػػذيف يواجيػػوف المػػوت يوميػػا، وخاصػػة المضػػربيف 

سػػامر العيسػػاوي الػػذي ضػػرب رقمػػا قياسػػيا فػػي االضػػراب عػػف الطعػػاـ وفػػي الصػػبر االسػػطوري واالرادة الحػػرة، 
 رافضا المساومة عمى حريتو واالبتعاد عف وطنو.

باستشػػػياده يطمػػػؽ ميسػػػرة أبػػػو حمديػػػة صػػػرخة مػػػف أجػػػؿ إخوانػػػو الػػػذي أحبػػػوه وتػػػركيـ خمفػػػو يعػػػانوف سػػػرطاف 
 ف القتمة اليومي!السجوف، وسرطا

 4/4/1023، فمسطين أون الين
 

 :كاريكاتير 
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