
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

  
  

 
  

  
 

 
 
 
 
 
 

 إسرائيميا في رام اهلل لبحث المفاوضات "شينخوا": عباس يمتقي سرا مسئولً 
 فتح تياجم حكومة فياض وعباس قد يتجو إلى إقالتياحركة 

 ة في غزة تتيم مخابرات دول أجنبية بالعمل في غزةوزارة الداخمي
 ن عشرات المواقعلكتروني شامل استيدف حتى اآلإتتعرض ليجوم  "سرائيل"إ

 "األونروا" تشترط "بيئة آمنة" لموظفييا لستئناف عمميا في غزة

يددددددديعوت أحرونددددددوت": نتنيدددددداىو "
يرفض طمب عباس تقديم خريطدة 

 لحدود الدولتين
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  السمطة:
 5 "شينخوا": عباس يمتقي سرا مسئول إسرائيميا في رام اهلل لبحث المفاوضات  

 5 عباس: اتفاقية الدفاع عن القدس مع الممك استمرار لمدور الردني  

 5 تتيم مخابرات دول أجنبية بالعمل في غزة اخمية في غزةوزارة الد  

 6 غزة تنفي وجود حممة أمنية لمالحقة بعض التصرفات السمبية من الشبابفي حكومة ال  

 6 القيادة الفمسطينية قررت تجميد مؤقت لمخطوات الالحقة لمسعاىا األممي شعث:  

 7 يكّثف تواجد قواتو في الضفة لحماية المستوطنات منظمة التحرير: الحتالل  

 7 السمطة الفمسطينية تنتظر افكارا جديدة من كيري :المالكي  

 8 يا لصالح األسرىت% من ميزاني4معاريف: حكومة فياض تدفع   

  
  المقاومة:

 9 فتح تياجم حكومة فياض وعباس قد يتجو إلى إقالتياركة ح  

 9 مصر "أقالت" الزىار من مكتب حماستزعم:  "معاريف"  

 9 الحية: نمر بأزمة مالية منذ شيور وقمة المصالحة ستحشر فتح بالزاوية  

 20 ماس تدعو لنتفاضة في الضفة وتسعى لتثبيت التيدئة في غزة: حفتح  

 22 مخطط أمريكي لممصالحة بين التيار اإلسالمي والصييونية": النضال الشعبي"  

 22 من قيادات الجياد اإلسالمي بالخميل ستةالحتالل يعتقل   

 22 جندة حماس الخاصةأنتقدان ي "الشعبية"و "الشعب"حزب   

 21 "الجياد" تتيم أمن السمطة بمواصمة مالحقة عناصرىا في الضفة  

  
  :اإلسرائيميالكيان 
 21 مس لحل الدولتينرتس: بينيت أبمغ النرويج أن وزير المالية لبيد غير متحآى  

 21 ن عشرات المواقعلكتروني شامل استيدف حتى اآلإتتعرض ليجوم  "سرائيل"إ  

 23 ترشيحا يدعو لمنع العرب من الشتراك في مناقصات بناء -نائب رئيس بمدية معالوت   

 23 ون ييود ينشؤون صفحة عمى "فيسبوك" إلىانة الرموز الدينية لممسممينمتطرف  

  
  األرض، الشعب:

 24  فمسطينيًا األسبوع الماضي في الضفة 77عتقمت ا "إسرائيل: ""أصدقاء األسير"  

 24  ية لتشريع جثمان األسير أبو حمديةنادي األسير: إرجاء إعالن النتائج النيائ  

 24 تعاني فقرًا شديداً ألف أسرة  21قطاع غزة:   

 25   "سمفيين"تظاىرة في رفح لممطالبة باإلفراج عن   

 25 تنظم إحتفاًل تأبينيًا لميسرة أبو حمدية المجنة الوطنية لمدفاع عن األسرى والمعتقمين  

 25  أىالي األسرى يحفرون "قبورًا رمزية" ألبنائيم في رام اهلل   

 26  اقتحام زنازين أسرى فمسطينيين في سجن ريمون والعتداء عمييم  

 26 نون يخطون شعارات عنصرية عمى مسجدين في بيت لحممستوط  
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 26  القدس: اختتام فعاليات ميرجان طفل األقصى بمشاركة آلف األطفال  

 27 مطالبة بإجراء انتخابات محامي غزة  

 27 طفاًل في سجون الحتالل 135في يوم الطفل إحصاء:   

 28 والدة األسير العيساوي تطالب بالتريث في نقل أخبار نجميا  

 28 جباليا: قوات الحتالل تطمق غازًا باتجاه المدنيين يسبب الدوار والصداع  

 28 ا يدعون ألوسع تضامن شعبي دولي مع األسرىفمسطينيو ىولند  

 29 الفمسطينية اشتباكات بين أىالي مخيم جنين وأمن السمطةالضفة الغربية:   

  

  : صحة

 29  لجان الرعاية الصحية: أوضاع غزة ترفع مستويات اإلصابة بمرض ضغط الدم   

  

  : ثقافة

 29 "السياسة األلمانية تجاه القضية الفمسطينية وتطورىا"عرض كتاب   

  

  األردن: 

 10 بإشعال الحرائق في المنطقة الزراعية الحدودية "إسرائيل"زارعون أردنيون يتيمون م  

  

  لبنان: 

 10 عون عن النازحين السوريين: ألم نتعمم من التجربة الفمسطينية؟  

  

  عربي، إسالمي:

 12 غزة: مشروع لتشغيل الخريجين بتمويل من "برنامج دول مجمس التعاون" الخميجي  

 12 ود غزةالشرطة المصرية تضبط مخزنًا لممتفجرات عمى حد  

 12 أنقرة ترفض اتيامات السد بالعمل مع "إسرائيل" ضد سورية  

 12 ماليين درىم لدعم برامج الصحة والتغذية في فمسطين 4تقدم  "دبي العطاء"  

  

  دولي:

 11 ة" لموظفييا لستئناف عمميا في غزة"األونروا" تشترط "بيئة آمن  

 11 من تصاعد التوتر في الضفة "قمق"ممثل المجنة الرباعية   

 13 وزير الخارجية الكندي يمتقي عباس وفياض والمالكي في رام اهلل  

 13 يرلنديين تقاطع المؤسسات السرائيميةجمعية الكاديميين ال  

 13 "األورومتوسطي" يستنكر إغالق "األونروا" لمراكز اإلغاثة بقطاع غزة  

 14 "فمسفة" الحاخام األكبر في فرنسا بال شيادة  

  



 
 
 

 

 

           4ص                                    1811العدد:                7/4/1023األحد  التاريخ:

  حوارات ومقالت:
 14 نبيؿ السهمي... ياك إسرائيمي فاضح لحقوق األطفال الفمسطينيينانت  

 17 ياسر الزعاترة... عن القدس والمقدسات  

 19 نهمة الشهاؿ... فمسطين تودع وتستقبل... ماذا بعد؟  

 32 جيمس زغبي... نصيحة أوباما الصعبة  

  
 31 :كاريكاتير

*** 
 
 "يديعوت أحرونوت": نتنياىو يرفض طمب عباس تقديم خريطة لحدود الدولتين 

قاؿ مصدر سياسي إسرائيمي، مساء أمس السبت، إف زيارة وزير الخارجية األميركي جوف كيري إلى المنطقة 
عمى صعيد اسػتئناؼ مدحاداػات عمميػة السػيـ بػيف الجػانبيف الفمسػطيني  األسبوع الجاري لف تدحدث أي انفراج

 واإلسرائيمي.
وقػػدر المصػػدر صػػي تصػػريدحات لصػػدحيفة ريػػديعوت أدحرونػػوتر، أف كيػػري سػػيىتي صقػػط ليسػػتماع الػػى مطالػػب 
الجانبيف قبؿ صػت  مسػارات لممدحاداػات المباشػرة وأنػح ل يدحمػؿ أي خطػط يقػدمها لمطػرصيف، موئػدحا  أف رئػيس 

دحكومة اإلسرائيمية بنياميف نتنياهو يرصض الشروط الفمسطينية بعرض خريطة وائدحة لمدحدود قبؿ مدحاداات ال
 الوئع النهائي.

وأئاؼ رل أعتقد أنح يمكننا أف نقػدـ ألبػو مػازف خريطػة لمدحػدود صػي هػذل المردحمػة ونتفػؽ عمػى وئػعها عمػى 
قػػػؼ سػػخية ووئػػػعها عمػػػى الطاولػػػة لصػػػال  الطاولػػة خػػػيؿ المدحاداػػػات وقػػػد قػػدـ أولمػػػرت مسػػػبقا  خريطػػػة وموا

 الفمسطينييف ولكف ذلؾ لـ يؤد إلى أي شيءر.
قامػػة دولػػة صمسػػطينية  ولفػػت المصػػدر إلػػى أف نتنيػػاهو ممصػػر عمػػى موقفػػح صػػي وئػػع ترتيبػػات أمنيػػة مشػػددة وا 

 منزوعة السيح والدحفاظ عمى غور األردف تدحت السيطرة العسكرية واألمنية اإلسرائيمية.
هو مقتنػػع بػػىف إسػػرائيؿ بدحاجػػة لتمػػؾ الشػػروط نظػػرا  لعػػدـ السػػتقرار صػػي المنطقػػة والخػػوض صػػي وأئػػاؼ رنتنيػػا

الترتيبات األمنية قبؿ أي تقدـ صي المفاوئات وأنح ل يمكف القبوؿ بىف يدحدث صي الئفة الغربية كما دحصؿ 
 صي غزةر.

صعػػؿ أي شػػيء عمػػى طػػوؿ وتػػابع رإسػػرائيؿ يجػػب أف تسػػيطر عمػػى وادي األردف، صػػالقوات الدوليػػة صشػػمت صػػي 
مدحػػور صييدلفيػػا وسػػيطرت دحمػػاس عمػػى الطريػػؽ صػػي سػػبع سػػاعات عمػػى الػػرغـ مػػف تمركػػز القػػوات األوروبيػػة 

 هناؾ، ورئيس الوزراء ل يزاؿ بدحاجة إلى اعتراؼ مف عباس بالدحؽ صي إقامة دولة يهودية صي إسرائيؿر.
امػػػة دولتػػح، وندحػػف ل نريػػدل العتػػػراؼ وقػػاؿ رأبػػو مػػازف ل يسػػتطيع أف يعتػػػرؼ بدحػػؽ الشػػعب اليهػػودي صػػي إق

 بإسرائيؿ ككياف صاإليرانييف يعترصوف بذلؾر.
 7/4/1023، 48عرب 

 
 

 
 "شينخوا": عباس يمتقي سرا مسئول إسرائيميا في رام اهلل لبحث المفاوضات 
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  )شػػينخوا ق قػػاؿ مصػػدر مسػػئوؿ، إف الػػرئيس الفمسػػطيني مدحمػػود عبػػاس التقػػى مسػػاء اليػػوـ )السػػبت - راـ اهلل
سػػرا مسػػئول إسػػرائيميا لبدحػػث جهػػود اسػػتئناؼ مدحاداػػات السػػيـ عشػػية زيػػارة وزيػػر الخارجيػػة األمريكػػي  ]أمػػس 

جوف كيري إلى المنطقة. وأئاؼ المصدر لوكالة أنباء ))شينخوا   مشترطا عػدـ ذكػر اسػمح، أف المقػاء عقػد 
 سائؿ اإلعيـ.صي المنزؿ الشخصي لعباس صي مدينة راـ اهلل بالئفة الغربية بعيدا عف و 

وأوئػػ ، أف عبػػاس تنػػاوؿ مػػع المسػػئوؿ اإلسػػرائيمي الػػذي وصػػفح بىنػػح رصيػػع المسػػتو  دوف أف يكشػػؼ هويتػػح، 
تطورات جهود استئناؼ مفاوئات السيـ ومتطمباتها بما صي ذلؾ قئية األسر  الفمسطينييف المعتقميف لػد  

لغربيػة المقػررة غػدا األدحػد لمقػاء الجػانبيف بغػرض إسرائيؿ. وجاء المقاء قبيؿ زيارة كيري إلػى إسػرائيؿ والئػفة ا
 متابعة جهود اإلدارة األمريكية لدصع جهود استئناؼ المفاوئات المباشرة بينهما .

 6/4/1023وكالة انباء شينخوا، 

 عباس: اتفاقية الدفاع عن القدس مع الممك استمرار لمدور الردني 
مدحمػود عبػاس صػي اجتمػاع لممجمػس الاػوري لدحركػة صػت  استعرض الرئيس الفمسػطيني ق كماؿ زكارنة -عماف 

عقػػػد مػػػؤخرا صػػػي راـ اهلل الوئػػػاع السياسػػػية عمػػػى السػػػادحة الفمسػػػطينية والعربيػػػة والدوليػػػة ونتػػػائ  التصػػػالت 
 والمقاءات التي اجرتها القيادة الفمسطينية عربيا ودوليا.

ماكف المقدسة صي القدس، جاءت متسػقة مػع وقاؿ عباس اف التفاقية مع جيلة الممؾ عبداهلل الااني دحوؿ األ
، مشيرا الى أف تغير المكانة القانونية لمسمطة الوطنيػة الفمسػطينية يتطمػب 2988دور المممكة القائـ منذ عاـ 

منا تجديد التزامنا صي هذا الموئوع وتىكيد أف القدس ومقدساتها تستوجب الرعاية والدحماية؛ صمسطينيا وعربيػا 
سيميا ودوليا. وأكد أنح ل عيقة لػذلؾ بكػؿ مػا يشػاع مػف ترتيبػات سياسػية مسػتقبمية بمػا صػي ذلػؾ موئػوع  وا 

 الكونفدرالية التي سيقررها الشعباف إف أرادا، دحاؿ وجود استقيؿ صمسطيني ناجز. 
 7/4/1023، الدستور، عّمان

 
 وزارة الداخمية في غزة تتيم مخابرات دول أجنبية بالعمل في غزة 

اتهمػػت وزارة الداخميػػة صػػي دحكومػػة غػػزة المقالػػة، أمػػس، أجهػػزة مخػػابرات دوؿ ق رشػػرؽ األوسػػطالر -لنػػدف –غػػزة 
  أجنبية بالعمؿ صي قطاع غزة، صي سبيؿ الدحصوؿ عمى معمومات أمنية.

وقاؿ العقيد مدحمد لصي، المسؤوؿ صي جهاز األمف الداخمي صي دحكومة دحماس، صي تصريدحات صدحاصية باها 
قطػاع غػزة ممػيء بػىجهزة المخػابرات األجنبيػة، كاألميركيػة والبريطانيػة رلموزارة، إف  الموقع اإللكتروني الرسمي

الغرض مف عمؿ المخابرات األجنبية، سواء روأوئ  لصي أف  .روالفرنسية واأللمانية، والكؿ يستهدؼ القطاع
، دحسػػب وكالػػة رالعربيػػة أو الغربيػػة، صػػي قطػػاع غػػزة، هػػو البدحػػث عػػف المعمومػػة باعتبارهػػا قػػوة رجػػؿ المخػػابرات

 الصدحاصة الفرنسية.
امػػتيؾ األمػػف الػػداخمي كشػػفا بىسػػماء عمػػيء سػػيتـ اعتقػػالهـ عقػػب انتهػػاء الفرصػػة الممنودحػػة لهػػـ روأشػػار إلػػى 

اعتقمنػا بعػض مػف وردت أسػماؤهـ صػي الكشػؼ، ومنػذ السػاعات األولػى إلعػيف هػذا الكشػػؼ ر. وتػابعق رلمتوبػة
 .راعترؼ نصؼ األسماء الواردة صيح بالعمالة

مف لجوء بعػض المؤسسػات األجنبيػة العاممػة صػي القطػاع )التػي لػـ يسػمها  لمتجسػس عمػى أبنػاء رودحذر لصي 
شػػػػعبنا، ومدحاولػػػػة الدحصػػػػوؿ عمػػػػى معمومػػػػات أمنيػػػػة، وانػػػػدصاع بعػػػػض اإلعيميػػػػيف لتزويػػػػد صػػػػدحاصييف أجانػػػػب 



 
 
 

 

 

           6ص                                    1811العدد:                7/4/1023األحد  التاريخ:

لػف نسػتطيع ر، قػاؿق رنجادحا ئػد التخػابرروبعدما أكد أف هذل الدحممة دحققت  .رومؤسسات خارجية بالمعمومات
رباؾ عممها  .رإنهاء هذل اآلصة ما داـ هناؾ ادحتيؿ يسعى لتجنيد مزيد مف العميء؛ لذلؾ نسعى لمدحد منها وا 

 7/4/1023، الشرق األوسط، لندن
 
 غزة تنفي وجود حممة أمنية لمالحقة بعض التصرفات السمبية من الشبابفي حكومة ال 

ومة غػزة اليػـو وجػود أيػة دحمػيت أمنيػة تقػوـ بهػا األجهػزة التابعػة لهػا غزة / سماق نفى المكتب اإلعيمي لدحك
لميدحقػػة بعػػض التصػػرصات السػػمبية مػػف الشػػباب صػػى قطػػاع غػػزة، ماػػؿ ارتػػداء رالبنطػػاؿ السػػادحؿر أو ر قصػػات 

 الشعر الغربيةر.
اس تسػتعد وأكد إيهاب الغصيف رئيس المكتب صى تصري  لح أف الكتمة اإلسيمية رالذراع الطيبي لدحركة دحم

إلطػػيؽ ماوصػػفح بالمشػػروع الػػدعوي رأخيقػػي سػػر نجػػادحير صػػي جامعػػات وكميػػات قطػػاع غػػزة، موئػػدحا أف 
الدحممػػػة سػػػتركز عمػػػى معالجػػػة أهػػػـ الظػػػواهر السػػػمبية لػػػد  الطػػػيب أهمهػػػا رالبنطػػػاؿ السػػػادحؿ والشػػػعر الواقػػػؼ 

بادحيػػة والمسمسػػيت التركيػػة والجمػػوس صػػي الطرقػػات ومعاكسػػة الفتيػػات والتػػدخيف والغيبػػة والنميمػػة والمواقػػع اإل
واإلدمافر. وأئاؼ أفر الدحممة ستكوف عبارة عف رسومات كاريكاتيرية جذابة لمطيب مدعمة بعبارات دعوية 
واقاصيػػة إئػػاصة إلػػى نػػدوات ولقػػاءات تتنػػاوؿ سػػموكيات خاطئػػة وتعالجهػػا وتعػػزز السػػموكيات اإليجابيػػة وترسػػ  

 لجامعي ر.القيـ واألخيؽ اإلسيمية صي نفوس الشباب ا
وقاؿ أف الدحممة الدعوية تستهدؼ أيئا تعزيز بعض السموكيات اإليجابيػة لػد  الشػباب ماػؿ الهتمػاـ بػالعمـ 

ماطة األذ  عف الطريؽ والصدحية الصالدحة.  وصية الجماعة وا 
 6/4/1023وكالة سما اإلخبارية، 

 
 ألمميالقيادة الفمسطينية قررت تجميد مؤقت لمخطوات الالحقة لمسعاىا ا شعث: 

قاؿ عئو المجنة المركزية لدحركة صت  نبيؿ شعث إف رالقيادة الفمسػطينية لػـ تتبمػ  ق نادية سعد الديف –عماف 
مف اإلدارة األميركيػة بػىي جديػد قػد يدحممػح وزيػر الخارجيػة األميركػي جػوف كيػري، معػح أانػاء زيارتػح لممنطقػة، 

نما تقوؿ أنها صي مردحمة الستماع والمناقشة لتكويف مو   قؼ مدحدد دحوؿ سبؿ استئناؼ التفاوضر.وا 
ولفػػت، صػػي دحدياػػح لػػػرالغدر مػػف صمسػػطيف المدحتمػػة، إلػػى أهميػػة رترجمػػة التدحػػرؾ عمميػػا ، دحيػػث تقػػع المشػػكمة مػػع 

وأئػػاؼ إف رالفمسػػػطينييف ل  الدحػػتيؿ صػػي ظػػؿ التوسػػع السػػتيطاني والتهويػػػد ومخالفػػة التفاقيػػات السػػابقةر.
نمػػا ادحػػتيؿ يعمػػؽ سػػموكح بالسػػتيطاف والتهويػػد وبػػإجراءات أقػػرب لمفصػػؿ  يعيشػػوف اليػػوـ صػػي عمميػػة سػػيـ وا 

لسػػػػتئناؼ التفػػػػاوضر، موئػػػػدحا  بػػػػىف  2967وأكػػػػد ئػػػػرورة روقػػػػؼ السػػػػتيطاف واللتػػػػزاـ بدحػػػػدود  العنصػػػػرير.
رالجانب الفمسطيني يريد شيئا  وائدحا  واابتا عمى األرض وليس اجراءات جزئية تدحت عنواف تعزيز بناء الاقة 

 راجع الدحتيؿ عنها صي أي وقتر.التي قد يت
ولفػػت إلػػى أف رالقيػػادة الفمسػػطينية قػػررت تجميػػد مؤقػػت لمخطػػوات اليدحقػػة لمسػػعاها األممػػير، الػػذي نالػػت صيػػح 

 تشريف الااني )نوصمبر  المائي. 19صمسطيف صفة ردولة مراقبر غير عئو صي األمـ المتدحدة، صي 
لشػػهريف مػػف أجػػؿ إعطػػاء الفرصػػة أمػػاـ اإلدارة األميركيػػة وأئػػاؼ إف رهػػذا التجميػػد مؤقػػت لفتػػرة ل تتجػػاوز ا

لتدحريػػػؾ العمميػػػة السػػػممية، مػػػا لػػػـ تتصػػػاعد ممارسػػػات الدحػػػتيؿ ئػػػد األسػػػر  المعتقمػػػيف صػػػي سػػػجونح، وبدحػػػؽ 
 الشعب الفمسطينير.
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وأكػػد عمػػى رالدحػػؽ الفمسػػطيني الاابػػت صػػي اسػػتكماؿ الخطػػوات األمميػػةر، لصتػػا  إلػػى أف رعمػػى الوليػػات المتدحػػدة 
 تياف بخطة وائدحة لمسار سياسي مدحددر.ال

مػػف جانبػػح، قػػاؿ عئػػو المجنػػة التنفيذيػػة لمنظمػػة التدحريػػر واصػػؿ أبػػو يوسػػؼ إف زيػػارة كيػػري، التػػي سػػيعقبها 
جولت مكوكية بيف الطرصيف الفمسطيني واإلسرائيمي خيؿ الفترة المقبمة، رل تخرج عف مدحاولة أميركية لمػؿء 

دارة الصراع  وليس دحمحر. الفراغ السياسي وا 
نمػا يسػتكمؿ زيػارة الػرئيس بػاراؾ أوبامػا  وأئاؼ، لػػرالغدر مػف صمسػطيف المدحتمػة، إف ركيػري ل يدحمػؿ جديػدا ، وا 
التػػي أكػػدت عمػػى التدحػػالؼ السػػتراتيجي مػػع الدحػػتيؿ، صيمػػا يدحػػاوؿ صػػت  مسػػار سياسػػي مػػف خػػيؿ مػػا يسػػمى 

 خطوات بناء الاقةر.
 7/4/1023، الغد، عّمان

 
 الحتالل يكّثف تواجد قواتو في الضفة لحماية المستوطنات منظمة التحرير: 

رت زيػػػػادة دحجػػػػـ قواتهػػػػا ق نػػػػابمس )صمسػػػػطيف  أصػػػػادت منظمػػػػة التدحريػػػػر الفمسػػػػطينية أف الدحكومػػػػة اإلسػػػػرائيمية قػػػػر 
العسكرية صي الئفة الغربية المدحتمة، بدحجة تعزيز الدحماية لممستوطنات اليهودية والمواقع التابعة لها المقامػة 

 ألرائي الفمسطينية بالئفة.عمى ا
وأوئػػػ  رالمكتػػػب الػػػوطني لمػػػدصاع عػػػف األرض ومقاومػػػة السػػػتيطافر المنباػػػؽ عػػػف المجنػػػة التنفيذيػػػة لمنظمػػػة 

 ، أف وزارة الدحػػرب اإلسػػرائيمية أعمنػػت 4|6التدحريػػر الفمسػػطينية، صػػي تقريػػرل األسػػبوعي الصػػادر اليػػـو السػػبت )
موقعػػػا   15لتعزيػػػز الدحمايػػػة واإلجػػػراءات األمنيػػػة لػػػػ عػػػف قرارهػػػا تخصػػػيص مائػػػة جنػػػدي مػػػف عناصػػػر الجػػػيش 

 استيطانيا  صي الئفة الغربية المدحتمة.
ورأ  المكتب الوطني أف الدحكومة اإلسرائيمية تسعى مف وراء هذا اإلجراء إلى تعزيز التواجد الستيطاني صػي 

مية بمنيػػت بشػػكؿ ممخػػالؼ المنػػاطؽ الفمسػػطينية المدحتمػػة، لصتػػا  إلػػى أف الدحػػديث يػػدور دحػػوؿ مسػػتوطنات إسػػرائي
 لمقوانيف الدولية ودحتى لمقوانيف اإلسرائيمية ذاتها، وصؽ البياف.

ورصػػد التقريػػر الػػػذي تمق ػػت رقػػدس بػػػرسر نسػػخة عنػػح، مئػػػي سػػمطات الدحػػتيؿ اإلسػػػرائيمية صػػي مخططاتهػػػا 
إقامػػػة التهويديػػػة لمصػػػادرة أرائػػػي المػػػواطنيف المقدسػػػييف لصػػػال  مشػػػاريع اسػػػتيطانية، وكػػػاف أبرزهػػػا مخطػػػط 

دونمػػا  مػػف أرائػػي المقدسػػييف  2131ردحديقػػة توراتيػػةر و مكػػب لمنفايػػات وشػػبكة بنػػى تدحتيػػة عمػػى أكاػػر مػػف 
 الواقعة قبالة المسجد األقصى مف النادحية الشرقية.

 6/4/1023قدس برس، 
 
 السمطة الفمسطينية تنتظر افكارا جديدة من كيري :المالكي 

فمسػػػطيني ريػػػاض المػػػالكي اف السػػػمطة الفمسػػػطينية تنتظػػػر اصكػػػارا عمػػػف وزيػػػر الخارجيػػػة الق أا ؼ ب -راـ اهلل 
جديدة مف وزير الخارجية الميركػي جػوف كيػري الػذي سػيمتقي الػرئيس الفمسػطيني مدحمػود عبػاس مسػاء اليػـو 

لػػف نتدحػػدث كايػػرا عػف الزيػػارة، لكننػػا سنسػػتمع الػى مػػا يدحممػػح مػػف روقػػاؿ المػالكيق  صػي راـ اهلل بالئػػفة الغربيػػة.
كيػري والدارة رف إئاؼ أو  .رة، لف هذا المقاء مع كيري ليس الوؿ، وانما الاالث خيؿ اسبوعيفاصكار جديد

الميركيػة اسػػتمعا الػى الموقػػؼ الفمسػطيني، وسػػوؼ نسػتمع منػػح اف كػاف يدحمػػؿ اي اصكػار جديػػدة، وبنػاء عمػػى 
 .رذلؾ سيمتقيح الرئيس ابو مازف غدا مساء صي راـ اهلل

 7/4/1023، الحياة، لندن
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 يا لصالح األسرىت% من ميزاني4معاريف: حكومة فياض تدفع  

دحامػػػد جػػػادق كشػػػؼ الموقػػػع الخبػػػاري اللكترونػػػي لصػػػدحيفة معػػػاريؼ السػػػرائيمية أمػػػس النقػػػاب عػػػف  –غػػػزة 
معطيػػات جديػػدة قامػػت بجمعهػػا دائػػرة األبدحػػاث لػػد  وزارة خارجيػػة الدحػػتيؿ بشػػىف المسػػاعدات الماليػػة التػػي 

% مػػػف  4ة لألسػػػر  الفمسػػػطينييف صػػػي سػػػجوف الدحػػػتيؿ، مدعيػػػة أنهػػػا تصػػػؿ إلػػػى تقػػػدمها السػػػمطة الفمسػػػطيني
 ميزانية الدحكومة الفمسطينية.

مميػػػوف شػػػيكؿ  27.5وبدحسػػػب مصػػػادر الصػػػدحيفة ذاتهػػػا صػػػإف السػػػمطة الفمسػػػطينية تقػػػـو شػػػهريا بتدحويػػػؿ ندحػػػو 
الدحػػديث عػػف وصػػي دحػػيف تؤكػػد السػػمطة الفمسػػطينية  أف  ،مميػػوف دينػػارر 3.1كمخصصػػات دعػػـ لألسػػر  رندحػػو 

مساعدات اجتماعية، تدعي إسرائيؿ أف المعمومػات التػي قامػت بجمعهػا تظهػر صػورة أخػر ، وهػي أف الػدعـ 
 المالي يتدحدد بدحسب سنوات الدحكـ لألسير.

عامػػا صػػي سػػجوف  30وزعمػػت تقػػارير خارجيػػة الدحػػتيؿ أف األسػػير الػػذي يقئػػي دحكمػػا بالسػػجف أكاػػر مػػف 
دينػػار ، أمػػا األسػػير الػػذي  1100ألػػؼ شػػيكؿ شػػهريا ) 21لػػى الدحػػتيؿ يدحصػػؿ عمػػى راتػػب شػػهري يصػػؿ إ

آلؼ شيكؿ، واألسػير الػذي يقئػي دحكمػا يتػراوح مػا  20عاما صيدحصؿ عمى  30-15يقئي دحكما بالسجف 
 آلؼ شيكؿ. 4سنوات يدحصؿ عمى  20-5بيف 

أمػرا قبػؿ  وتدعي دراسة وزارة خارجية الدحػتيؿ أف رئػيس الدحكومػة الفمسػطينية سػيـ صيػاض هػو الػذي أصػدر
 مرات. 3سنتيف بمئاعفة رواتب األسر  

وكتبت رمعاريؼر أف وزير الخارجيػة النرويجيػة إسػبف آيػدل قػد ادحػت  عمػى ذلػؾ صػي اجتماعػح مػع صيػاض. كمػا 
نقمت عف جهات أوروبيػة وصػفتها بىنهػا مطمعػة عمػى القئػية قولهػا إف رالمعمومػات مقمقػة، وأف بعػض الػدوؿ 

 ريطانيا، ستقـو بفدحص ذلؾ بشكؿ معمؽ.ذات الصمة، بينها النروي  وب
وبدحسػػب معػػاريؼ صػػإف صػػدحفيا نرويجيػػا يػػدعي ترومػػود سػػتراند هػػو الػػذي أاػػار القئػػية، وأنػػح بػػدأ قبػػؿ سػػنتيف 
بجمػػػع معمومػػػات دحػػػوؿ الرواتػػػب التػػػي تػػػدصعها دحكومػػػة السػػػمطة الفمسػػػطينية لألسػػػر  صػػػي السػػػجوف اإلسػػػرائيمية. 

ع الػػدولي وأمػػواؿ الئػػرائب التػػي تقػػـو إسػػرائيؿ بجبايتهػػا نيابػػة وكتبػػت أف هػػذل الرواتػػب تمػػوؿ مػػف قبػػؿ رالمجتمػػ
 عف السمطة الفمسطينيةر.

ونقمػػت معػػاريؼ عػػف سػػتراند قولػػح إنػػح لػػـ يكتػػؼ بإجابػػة وزارة الخارجيػػة النرويجيػػة بػػىف الدحػػديث عػػف مسػػاعدة 
ـ اجتمػػاعي، اجتماعيػػة لألسػػر ، صقػػدـ إلػػى المنطقػػة وزار إسػػرائيؿ وراـ اهلل، وزعػػـ أف رالدحػػديث لػػيس عػػف دعػػ

نمػػا عػػف دصعػػات خاصػػة لألسػػر  األمنيػػيف، أي نػػوع مػػف المخصصػػات لالرهػػابييف، وهػػو أمػػر ل يمكػػف أف  وا 
 يتعايش معح دحتى دحزب العماؿ الداعـ لمفمسطينييفر.

كمػػا نقمػػت عنػػح أف خػػاض معركػػة صػػدحفية، واسػػتعاف بػػػرمنظمة نظػػرة عمػػى الصػػدحاصة الفمسػػطينيةر، مػػف أجػػؿ 
ماؿ اليومي صي النروي ، وعندها قرر البرلماف النرويجي التدحقيؽ صي القئية. وئع القئية عمى جدوؿ األع

وبدحسػػػب رمعػػػاريؼر صػػػإف وزيػػػر الخارجيػػػة النرويجػػػي ائػػػطر ليعتػػػراؼ بػػػىف السػػػمطة الفمسػػػطينية قػػػد خػػػدعت 
 النروي ، وتعهد بطرح الموئوع عمى السمطة الفمسطينية صي راـ اهلل.

 7/4/1023، الغد، عّمان
 
 م حكومة فياض وعباس قد يتجو إلى إقالتيافتح تياجحركة  
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التػػػي يتزعمهػػػا الػػػرئيس الفمسػػػطيني مدحمػػػود عبػػػاس دحكومػػػة سػػػيـ  رصػػػت رهاجمػػػت دحركػػػة ق أ ؼ ب -راـ اهلل 
صياض، لممرة الولى صي شكؿ رسمي، صيما توقع مسػؤولوف صمسػطينيوف اف يتجػح عبػاس إلػى اقالػة صيػاض مػف 

، وزعتػػػح وكالػػػة األنبػػػاء الفمسػػػطينية )وصػػػا  الرسػػػمية اف رصػػػت رلػػػػ  رالمجمػػػس الاػػػوريروجػػػاء صػػػي بيػػػاف لػػػػ  منصػػػبح.
أف سياسػػػات الدحكومػػػة الفمسػػػطينية الدحاليػػػة مرتجمػػػة ومرتبكػػػة صػػػي الكايػػػر مػػػف القئػػػايا الماليػػػة رالمجمػػػس يػػػر  
صػػرض الئػػرائب ر، راصئػػا  رإعػػادة دراسػػة ظػػروؼ عمػػؿ الدحكومػػة وبرامجهػػار. ودعػػا المجمػػس إلػػى روالقتصػػادية
توجهػػات الدحكومػػة بتصػػفية صػػندوؽ الكرامػػة الوطنيػػة والتمكػػيف الػػذاتي الػػذي رسػػتهجف المجمػػس وا .رالعشػػوائية

 .رمف الدحكومة رسميا  إلغاء قرار تصفية الصندوؽر، وطمب رأسس لمكاصدحة منتجات المستوطنات
يتجح إلى إقالة صياض مف رئاسػة الدحكومػة رمف جانب آخر، كشؼ عئو صي المجمس اف الرئيس الفمسطيني 

وقاؿ المسؤوؿ الذي رصض كشؼ اسػمح اف سػبب المشػكمة الػرئيس هػو قبػوؿ رئػيس الدحكومػة  .رؿ أخر وتشكي
استقالة وزير الماؿ نبيؿ قسيس، عمى رغػـ اف عبػاس رصػض اسػتقالة قسػيس وطمػب منػح السػتمرار صػي عممػح 

الفمسػطيني  وهػو مػا عارئػح صيػاض، المػر الػذي اعتبػر تدحػديا  لقػرارات الػرئيس الفمسػطيني. وذكػر اف الػرئيس
ابمػػ  صيػػاض عبػػر مسػػؤوليف انػػح اذا لػػـ يعػػد قسػػيس الػػى وزارة المػػاؿ وبقػػي صيػػاض متمسػػكا  بموقفػػح صإنػػح سػػيقيؿ ر

. ونقػػػؿ عػػػف عبػػػاس، لػػػد  مخاطبتػػػح اعئػػػاء رالدحكومػػػة ويشػػػكؿ دحكومػػػة جديػػػدة خػػػيؿ األيػػػاـ القميمػػػة المقبمػػػة
اقػػوؿ اكاػػر مػػف ذلػػؾ، لكػػف انتظػػروا اننػػي غائػػب عمػػى الدحكومػػة اكاػػر مػػنكـ جميعػػا ... ل اريػػد اف رالمجمػػسق 

اف اعئػػاء الاػػوري صسػػروا دحػػديث عبػػاس امػػا اف يعػػود قسػػيس او اف يقػػدـ روقػػاؿ المسػػؤوؿ  .راياػػة ايػػاـ صقػػط
 .رصياض استقالتح او تتـ اقالتح

 7/4/1023، الحياة، لندن
 
 مصر "أقالت" الزىار من مكتب حماستزعم:  "معاريف" 

 ردحمػػػاسرالصػػػهيونية أف تندحيػػػة القيػػػادي صػػػي دحركػػػة  رمعػػػاريؼرفة زعمػػػت صػػػدحي قرالخمػػػي ر -القػػػدس المدحتمػػػة 
مدحمػػود الزهػػار مػػف عئػػوية المكتػػب السياسػػي لمدحركػػة جػػاءت بئػػغط مػػف مصػػر التػػي استئػػاصت انتخابػػات 

الزهػػار تشػػكؿ دلػػيي  عمػػى التػػىاير الشػػديد لمصػػر عمػػى مػػا يجػػري صػػي صػػفوؼ  رتندحيػػةروأئػػاصت أف  الدحركػػة.
، رإسػرائيؿر، وقػد عػارض اتفػاؽ التهدئػة مػع ردحمػاسرصػي  رالجناح المتطػرؼر الدحركة، واصفة الزهار بىنح يماؿ

الػػػذي تدحقػػػؽ بوسػػػاطة مصػػػرية صػػػي نهايػػػة العػػػدواف األخيػػػر عمػػػى غػػػزة، إئػػػاصة إلػػػى أنػػػح يعتبػػػر كمػػػف يػػػرصض 
، وهي الخطوة التي يدحاوؿ المصريوف دحاها أيئا . ورأت الصدحيفة الصهيونية رصت رو ردحماسرالمصالدحة بيف 
الداخميػػػة هػػػو انتصػػػار الجنػػػاح األكاػػػر برغماتيػػػة صػػػي قيػػػادة دحمػػػاس،  ردحمػػػاسرلعممػػػي لنتخابػػػات أف المعنػػػى ا

 المتماامة مع مشعؿ.
 7/4/1023، الخميج، الشارقة

 
 الحية: نمر بأزمة مالية منذ شيور وقمة المصالحة ستحشر فتح بالزاوية 

 ،مػاس  خميػؿ الدحيػة السػبتأكػد عئػو المكتػب السياسػي لدحركػة المقاومػة اإلسػيمية )دحق خػاص صػفا –غزة 
أف دحركتػػػػح تمػػػػر بىزمػػػػة ماليػػػػة منػػػػذ عػػػػدة أشػػػػهر، وخاصػػػػة صػػػػي ظػػػػؿ األدحػػػػداث التػػػػي تمػػػػر بهػػػػا األمػػػػة العربيػػػػة 

وقػػاؿ الدحيػػة صػػي دحػػوار مػػع قنػػاة  واإلسػػيمية، داعيػػا  أبنػػاء دحركتػػح ليسػػتنفار الػػداخمي والعتمػػاد عمػػى أنفسػػهـ.
اليػػا ، ومػػع تزايػػد التبعػػات الراهنػػة عمػػى الدحركػػة زادت األقصػػى الفئػػائيةق رالقئػػية الفمسػػطينية تدحتػػاج دعمػػا  م
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وأئػػاؼق رليسػػت هػػذل المػػرة األولػػى التػػي تواجػػح  التكػػاليؼ صػػي ظػػؿ األوئػػاع الراهنػػة التػػي تمػػر بهػػا األمػػةر.
 الدحركة صيها أزمة مالية، بؿ مررنا بدحالت مشابهة سابقة ويسر اهلل لنا أف نتجاوزهار، 

سػاـ أوجػد دحالػة اسػتقطاب هائمػة صػي دحركػة رصػت ر، مشػير ا إلػى أنهػا مرتهنػة مف جهة اانيػة، أكػد الدحيػة أف النق
لعقيػػػدة رالرجػػػؿ الوادحػػػدر بقيػػػادة الػػػرئيس مدحمػػػود عبػػػاس، مؤكػػػدا  أنهػػػا ل تسػػػتطيع قػػػوؿ رلر لػػػح ول تقػػػو  عمػػػى 

وأشػػار إلػػى أف المصػػالدحة يمنظػػر إليهػػا مػػف اقبػػيف ئػػيقيف عبػػر منظػػار اإلرادة األمريكيػػة ومنظػػار  معارئػػتح.
ال  دحركػػة رصػػت ر، متسػػائي  ركيػػؼ يمكػػف لفػػت  الػػذهاب لينتخابػػات صػػي ظػػؿ عػػدـ اسػػتقرار الوئػػع األمنػػي مصػػ

 الداخمي بالئفة الغربيةر.
وبشىف منظمة التدحرير، أكد عئو المكتب السياسي لدحماس أف دحركة صت  ل تقبؿ تقاسمها مع أدحد، وتسعى 

 لئفة ستدحدث بركانا  ل يقدر أدحد الوقوؼ أمامح.لمتمسؾ بها بشكؿ كامؿ، مبينا  أف األوئاع الجارية با
ودحوؿ القمة العربيػة التػي دعػت إليهػا الدودحػة مػؤخر ا إلتمػاـ المصػالدحة، قػاؿ الدحيػة إف دحمػاس صوجئػت بمقتػرح 

وعبر عف استغرابح مف ردة صعؿ رصػت ر عمػى اقتػراح قطػر، مشػير ا إلػى  قطر لقمة المصغرة، رلكننا نردحب بهار.
 صي الزاويةر.أف القمة رستدحشرهـ 

وطالب المصرييف بعدـ زج الفمسطينييف بالخيصات الداخمية، واألدحداث الدائرة صيها، مؤكدا  وجود تعاوف أمني 
 عالي المستو  بيف الدحكومة وجهاز الستخبارات المصرية.

ابػت وذكر أف رؤية دحماس السياسية بعد هذل التطورات واألدحداث أيئا  عمى طاولة البدحث، وتنطمػؽ مػف الاو 
قامة الدولة الفمسػطينية عمػى كػؿ  نهاء الدحتيؿ وا  الفمسطينية المتمسكة بتدحرير كؿ األرض وعودة اليجئيف وا 

وقاؿق رصميتغير مف يتغير، لكننا ل نريد خيصات مع أدحد وندحاوؿ القتراب مف الجميع، صػي المقابػؿ  صمسطيف.
نهاء ال  دحتيؿر.ل نقبؿ أف يكوف هناؾ تدحالؼ ئد مشروع المقاومة وا 

ونول إلى أف دحركتح استطاعت أف تعيد تموئع قيادتها بعد خروج قيادتها مػف سػوريا، وانتشػرت صػي مجموعػة 
مف الدوؿ وتمارس عممها بشكؿ جيد صي كؿ أماكف تواجدها، موئدحا  أف الدحركة وصي دحيف أنهػا اختمفػت مػع 

 الفمسطينية. إيراف صي الممؼ السوري، إل أف الجانبيف لـ يختمفا صي دعـ القئية
وأكػػد ادحتػػراـ دحمػػاس لكػػؿ مػػف يػػدعـ قئػػية صمسػػطيف، منوهػػا  إلػػى أف الدحركػػة ل تخاصػػـ أدحػػدا ، وأف إيػػراف إذا 

 رغبت بدعـ المقاومة صهي مردحب بها، ول ترصض دعمها ول دعـ أي طرؼ لممقاومة والقئية الوطنية.
 6/4/1023، وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(

 
 فاضة في الضفة وتسعى لتثبيت التيدئة في غزة: حماس تدعو لنتفتح 

قاؿ المتدحدث باسـ دحركة صت  أسامة القواسمي، اف دحركة دحماس تعيش دحالة تناقض كبيػرة أصػبدحت ق راـ اهلل
مكشوصة ألبناء شػعبنا مػا بػيف دعوتهػا لنتفائػة صػي الئػفة، وبػيف اسػتماتتها صػي بػذؿ أقصػى الجهػود لتابيػت 

رسػػاؿ رسػػائؿ طمىنػػة التهدئػة مػػع الدحػػتيؿ اإلسػرائ قػػدامها عمػػى اعتقػػاؿ مػف يخػػرؽ التهدئػػة صػػي القطػاع وا  يمي وا 
أعمػاؿ رمكتوبة ليدحتيؿ اإلسرائيمي منػذ يػوميف تتعهػد صيهػا إلسػرائيؿ ببػذؿ جهػود بنسػبة مئػة بالمئػة لمنػع أي 

 عمى دحد وصفها. رعدائية عمى إسرائيؿ
صػة لدحركػة صػت ، إف ماػؿ هػذل الػدعوات تبعػث وقاؿ القواسمي صي بياف صدر أمس عف مفوئية اإلعيـ والاقا

بالريبة والشؾ وتؤكد اف الهدؼ مف وراء ماؿ هذل الػدعوات لػيس مقاومػة المدحتػؿ عمػى اإلطػيؽ، بػؿ مدحاولػة 
مف دحماس وأطراؼ أخر  لتكريس وتابيت التهدئة مع اإلسرائيمييف صي غزة وتغيير األوئاع وخمؽ دحالػة مػف 
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شػػعب الفمسػػطيني ويعفػػي المدحتػػؿ اإلسػػرائيمي مػػف أي اسػػتدحقاؽ سياسػػي الفوئػػى صػػي الئػػفة بشػػكؿ ل يخػػدـ ال
 ئمف جهود القيادة مع المجتمع الدولي لعزؿ سياسة الدحتيؿ العنصرية.

وشدد القواسمي أف الدولة الفمسطينية المدحتمة صي الئػفة وغػزة هػي تدحػت الدحػتيؿ اإلسػرائيمي ول يوجػد صػرؽ 
ائػػػي الدولػػػة الفمسػػػطينية وعمػػػى رأسػػػها القػػػدس، وأف أي دعػػػوة مػػػف بػػػيف الخميػػػؿ ونػػػابمس وغػػػزة ورصػػػ  وبػػػاقي أر 

دحماس لمتمييز ما بػيف منطقػة جغراصيػة وأخػر  تهػدؼ إلػى تكػريس النقسػاـ، األمػر الػذي يصػب صػي مصػمدحة 
 إسرائيؿ بشكؿ مباشر.

 7/4/1023، الحياة الجديدة، رام اهلل
 
 ي والصييونيةمخطط أمريكي لممصالحة بين التيار اإلسالم": النضال الشعبي" 

أكد األميف العاـ لجبهة النئاؿ الشعبي، عئػو المجنػة التنفيذيػة لمنظمػة التدحريػر  منتصر دحمدافق -راـ اهلل 
تسػػعى لفػػت  اصػػاؽ لعيقػػات أوروبيػػة وأمريكيػػة مباشػػرة أنظمػػة  ردحمػػاسرالفمسػػطينية أدحمػػد مجػػدلني، أف دحركػػة 

إف لػػـ يكػػف بػديي  لهػػا، وأف هنػػاؾ مخططػػا  يػػر الفمسػطينية التدحر  إقميميػة لتقػػديمها شػػريكا  سياسػيا  موازيػػا  لمنظمػػة
 بالمنطقة برعاية أمريكية يسعى ندحو مصالدحة تاريخية بيف التيار اإلسيمي والدحركة الصهيونية.

وأشػػار مجػػدلني خػػيؿ اصتتػػاح أعمػػاؿ المجمػػس التنفيػػذي لجبهػػة النئػػاؿ صػػي شػػماؿ الخميػػؿ، أمػػس، إلػػى أف 
عمػػػى المئػػػي قػػػدما  ندحػػػو  ردحمػػػاسردوؿ المنطقػػػة باتػػػت ل تشػػػجع دحركػػػة  المتغيػػػرات التػػػي يشػػػهدها عػػػدد مػػػف

خطوات صعمية وجادة لطي صفدحة النقساـ، وذلؾ أيف ستؤوؿ األوئاع، إئاصة إلػى أف إعػادة انتخػاب خالػد 
 لـ تعد متعجمة لممصالدحة. ردحماسريعطي دللة أخر  عمى أف  ردحماسرمشعؿ رئيسا  لممكتب السياسي ؿ

 7/4/1023، الخميج، الشارقة
 
 من قيادات الجياد اإلسالمي بالخميل ستةالحتالل يعتقل  

اعتقمت قوات الدحتيؿ اإلسرائيمي صجر األدحػد سػتة مػف قيػادات دحركػة الجهػاد اإلسػيمي صػي ق صفا - الخميؿ
وأصادت مصادر مف الدحركة لوكالػة رصػفار أف  قػوات الدحػتيؿ  مدحاصظة الخميؿ جنوب الئفة الغربية المدحتمة.

وصػػي بمػػدة صػػوريؼ  قمػػت كػػي مػػف القيػػادي عػػامر المدحتسػػب، أرقػػـ أدحمػػرو، ئػػياء العممػػة وأدحمػػد العويػػوي.اعت
 غربي الخميؿ، اعتقؿ الدحتيؿ أنس وعبد المالؾ الهور بعد مداهمة منزليهما صي البمدة.

 7/4/1023، وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(
 
 صةجندة حماس الخاأنتقدان ي "الشعبية"و "الشعب"حزب  

قاؿ ناصذ غنيـ عئو المكتب السياسي لدحزب الشعب الفمسطيني، اف ما تقـو بح الدحكومة المقالة  قغزة / سما
صػػي قطػػاع غػػزة مػػف صػػرض ألجنػػدتها وصكرهػػا عمػػى المػػواطنيف والعديػػد مػػف المؤسسػػات، ينػػدرج صػػي إطػػار نهػػ  

ر مػػف الظػػواهر التػػي وتسػػاءؿ غنػػيـ صػػي تصػػري  وصػػؿ سػػما عػػف سػػبب تنػػامي الكايػػ رالدحمسػػنةر الجتماعيػػة.
تكاصدحها الدحكومة المقالة، ماؿ مظاهر رشعر الشبابر او طبيعة لباسهـ وكذلؾ مسػالؾ أخػر ، مشػيرا إلػى أف 
مػػا يدحتػػاج لعػػيج دحقيقػػي وشػػجاع، هػػو تمػػؾ األسػػباب التػػي رصعػػت مػػف معػػدلت رغبػػة الشػػباب لمهجػػرة خػػارج 

ـ صريسػة لمفػراغ واإلدحبػػاط وانسػداد الصػػؽ الػوطف بصػورة مرعبػػة بسػبب األوئػػاع القائمػة صػي قطػػاع غػزة وتػػركه
 عمى دحد قولح.
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وطالبت الجبهة الشعبية لتدحرير صمسطيف دحكومة دحماس بغزة بػادحتراـ القػانوف الفمسػطيني ووقػؼ التعػدي عمػى 
الدحريػػػات العامػػػة لممػػػواطنيف واللتفػػػات لمعالجػػػة الشػػػكاليات الدحقيقيػػػة لممجتمػػػع بػػػدءا  مػػػف النقسػػػاـ، وانتهػػػاء 

واهر الفقػػر والبطالػػة ودحػػؿ اشػػػكاليات انقطػػاع الكهربػػاء المسػػتمر وتمػػوث الميػػال صػػي القطػػػاع بػػالتخفيؼ مػػف ظػػ
 وغيرها الكاير.

ودحػػػذرت الجبهػػػة مػػػف اسػػػتمرار هػػػذا الػػػنه  بفػػػرض رؤيتهػػػا عمػػػى المجتمػػػع، وهػػػو أمػػػر تمارسػػػح أجهزتهػػػا بطػػػرؽ 
 يختارونها.مختمفة ومنها ميدحقة الشباف والفتيات عمى خمفية أزياء يرتدونها وتصفيفات شعر 

 6/4/1023، وكالة سما اإلخبارية
 
 "الجياد" تتيم أمن السمطة بمواصمة مالحقة عناصرىا في الضفة 

اتهمػػت دحركػة رالجهػػاد اإلسػيمير أجهػػزة األمػػف التابعػة لمسػػمطة الفمسػطينية )جنػػاح الئػػفة ق راـ اهلل )صمسػطيف 
وقالت الدحركة صػي بيػاف مقتئػب  نابمس.الغربية  بمواصمة دحممتها األمنية بدحؽ عناصرها، خاصة صي مدينة 

  أف األجهػزة األمنيػة التابعػة لمسػمطة الفمسػطينية تواصػؿ دحممتهػا األمنيػة ئػد 4|6تمقتح رقدس برسر السػبت )
 كوادرها وتعتقمهـ، وأنها وجهت مجموعة استدعاءات لعناصرها صي نابمس، كما قالت.

 6/4/1023، قدس برس
 
 ير المالية لبيد غير متحمس لحل الدولتينرتس: بينيت أبمغ النرويج أن وز آى 

ف وزيػػر القتصػػاد والتجػػارة صػػي الدحكومػػة أكشػػفت صػػدحيفة رهػػارتسر صػػي موقعهػػا عمػػى الشػػبكة، اليػػـو األدحػػد، 
السرائيمية وزعيـ البيت اليهودير، نفتالي بينيت، أبم  وزير الخارجية النرويجي خيؿ اجتماعػح بػح، انػح لػيس 

لتيف، مشيرا الى أف دحميفح السياسي وزير المالية وزعيـ دحزب ريش عتيدر، يائير الودحيد الذي يعارض دحؿ الدو 
 لبيد غير متدحمس ايئا لدحؿ الدولتيف واقامة دولة صمسطينية.

بينيػػت أبمػػػ  الػػػوزير النرويجػػػي خػػػيؿ المقػػػاء الػػػذي عقػػػد بينهمػػا، يػػػـو الربعػػػاء الفائػػػت، انػػػح يؤيػػػد ازالػػػة الجػػػدار 
لػػيس بمفهػـو انػػح جػدار صصػػؿ عنصػري بػػؿ كونػح يئػػع شػكي مػػف اشػػكاؿ  الفاصػؿ مػػع الئػفة الغربيػػة، ولكػف

 الدحدود بيف كيانيف، وهو ما يرصئح بينيت انطيقا مف رصئح لدحؿ الدولتيف.
يشار أف الوزير النرويجي كاف قد سمع مف نتنياهو وجهة نظر اخر ، دحيث اكد األخير التزامح بخطاب بػار 

 لستئناؼ المفاوئات مع الفمسطينييف. اييف ومبدأ دحؿ الدولتيف وابد  اهتمامح
 7/4/1023، 48عرب 

 
 ن عشرات المواقعلكتروني شامل استيدف حتى اآلإيجوم ل تتعرض "سرائيل"إ 

تتعرض اسرائيؿ منذ ليمة أمس لهجوـ رسايبرر شامؿ اسػتهدؼ دحتػى الف  العديػد مػف مواقػع النترنػت، دحيػث 
ب بالتعػاوف مػع نشػطاء مؤيػديف لمفمسػطينييف بشػف الهجػـو بدأت مجموعة انونيمػوس الدوليػة لقراصػنة الدحاسػو 

 اللكتروني االشامؿ، بعد اف اعمنت مؤخرا نيتها القياـ بذلؾ ادحتجاجا عمى السياسات السرائيمية.
ونقمػػت صػػدحيفة رمعػػاريؼر صػػي موقعهػػا عمػػى الشػػبكة، اليػػـو الدحػػد، اف  االمهػػاجميف تمكنػػوا مػػف اختػػراؽ عػػدة 

التابع لشػركة التصػالت ربيػزؾر  244بما صيها موقع وزارة التربية والتعميـ  وموقع  مواقع لمؤسسات اسرائيمية
 ومواقع لشركات تجارية ودحسابات صيسبوؾ كما تمكنوا مف نشر تفاصيؿ بطاقات ائتماف لموطنيف اسرائيمييف.
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ـ السػػابع مػػف وكانػػت المجموعػػة قػػد اعمنػػت يػػـو الربعػػاء القائػػت عػػف نيتهػػا بشػػف هػػذا الهجػػـو مشػػيرة الػػى انيػػو 
موقػػػع اسػػرائيمي ادحتجاجػػا عمػػػى  1700ابريػػؿ سػػيكوف اوسػػع هجػػػوـ الكترونػػي عرصػػح العػػػالـ وسػػيتوج لختػػراؽ 

الئػػػػطهاد والظمػػػػـ الػػػػذ تمدحقػػػػح اسػػػػرائيؿ بالشػػػػعب الفمسػػػػطيني. بالمقابػػػػؿ اعمنػػػػت مجموعػػػػة قراصػػػػنة دحاسػػػػوب 
 .ع مجموعة انونيموساسرائيمييف مف جانبها انها تمكنت مف شف هجوـ الكتروني مئاد واختراؽ موق

 7/4/1023، 48عرب 
 
 ترشيحا يدعو لمنع العرب من الشتراك في مناقصات بناء -نائب رئيس بمدية معالوت  

ترشػػػيدحار،  –أصػػادت صػػػدحيفة ريػػديعوت أدحرونػػػوتر صػػػي موقعهػػا عمػػػى الشػػبكة أف نائػػػب رئػػػيس بمديػػة رمعػػػالوت 
لػػى المػػدير العػػاـ لمػػا يسػػمى بػػاروخ ميخػػائيمي، توجػػح قبػػؿ عػػدة أيػػاـ إلػػى وزيػػر البنػػاء واإلسػػ كاف أوري أرئيػػؿ، وا 

بػردائرة أرائي إسرائيؿر بنتسي ليبرماف بطمب منػع العػرب مػف الشػتراؾ صػي منقاصػات شػراء مسػطدحات بنػاء 
 صي رمعالوتر وقصر ذلؾ عمى اليهود المتدينييف.

لػذيف يػىتوف مػف وجاء أف ميخائيمي طمب أف يكوف التسجيؿ والسدحب مقتصػرا عمػى سػكاف رمعػالوتر، ولػيس ا
 خارجها، وذلؾ صي تممي  وائ  لمنع العرب مف المشاركة صي المناقصات.
ألػػؼ دونمػػا، بينمػػا ل تتجػػاوز  60يػػذكر صػػي هػػذا السػػياؽ أف مسػػادحة أرائػػي ترشػػيدحا كانػػت تصػػؿ إلػػى ندحػػو 

دونػػػـ. ورغػػػـ أف رمعػػػالوتر نفسػػػها مقامػػػة عمػػػى أرائػػػي ترشػػػيدحا إل أف ذلػػػؾ لػػػـ يمنػػػع  2000مسػػػادحتها اليػػػـو 
ميخائيمي مف القوؿ إف رمجرد إعطاء أبناء ترشيدحا إمكانية المشاركة صي المناقصة صإف ذلػؾ يمػندحهـ أصئػمية 
عمػػى أبنػػاء معػػالوت، ألف أبنػػاء معػػالوت يتقػػدموف لمناقصػػات صػػي معػػالوت صقػػط، بينمػػا يسػػتطيع أبنػػاء ترشػػيدحا 

 التقدـ لمناقصات صي معالوت وترشيدحار. عمى دحد قولح.
لواء الشماؿر، صي نيساف/ ابريؿ مف العاـ المائي،  –تسمى بػرالمجنة لمتخطيط والبناء  وكانت قد صادقت ما

عمى مخطط توسيع مستوطنة ركفار هفرديـر )المستوطنة المقامة عمى أرائي ترشيدحا أيئػا  المشػروع الػذي 
 يستكمؿ دحصار ترشيدحا.

 6/4/1023، 48عرب 
 
 الرموز الدينية لممسممينمتطرفون ييود ينشؤون صفحة عمى "فيسبوك" إلىانة  

أعمػػف مجموعػػة مػػف اليهػػود المتطػػرصيف إطػػيؽ صػػفدحة عمػػى موقػػع التواصػػؿ الجتمػػاعي رصيسػػبوؾر ق الناصػػرة
هانػػػات معاديػػػة لمعػػػرب والمسػػػمميف والفمسػػػطينييف. وتئػػػمنت الصػػػفدحة صػػػور ا لرمػػػوز دينيػػػة  تئػػػـ شػػػعارات وا 

 لمهينة والمتطرصة عميها.وسياسية ووطنية ليستهانة بها وتدحقيرها وكتابة التعميقات ا
 6/4/1023قدس برس، 

 
 
 
 فمسطينيًا األسبوع الماضي في الضفة  77عتقمت ا "إسرائيل: ""أصدقاء األسير" 

 77أصػػاد تقريػػر صػػادر عػػف لجنػػة رأصػػدقاء األسػػيرر بػػإف الجػػيش اإلسػػرائيمي اعتقػػؿ ق يػػو بػػي أي -صمسػػطيف 
 ألسبوع المائي.صمسطينيا  صي الئفة الغربية بما صي ذلؾ القدس خيؿ ا
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عمميػات دهػـ  5/4إلػى الجمعػة  30/3وجاء صي التقريػر األسػبوعي أف ر الدحػتيؿ نفػذ صػي الفتػرة مػف السػبت 
 واقتدحاـ لمنازؿ المعتقميف باإلئاصة إلى نشر الدحواجز العسكرية بيف المدحاصظات المختمفةر.

 20الصػم  صيهػا إطػيؽ سػراح  وأشار التقرير الى أف إسرائيؿ أصرجت عػف عػدد مػف األسػر ، وقػررت مدحكمػة
شيكؿ إئاصة إلى التزاـ الموقوصيف بعدـ التجمهر أماـ بػاب العمػود صػي القػدس  500أسر  بكفالة مالية قدرها 

 يوما. 10المدحتمة لمدة 
 7/4/1023، الحياة، لندن

 
 نادي األسير: إرجاء إعالن النتائج النيائية لتشريع جثمان األسير أبو حمدية  

س نادي األسير الفمسػطيني قػدورة صػارس ارجػاء إعػيف النتػائ  النهائيػة لتشػري  جامػاف األسػير أعمف رئيق غزة
 الشهيد ميسرة أبو دحمدية الذي توصي صي أدحد المستشفيات السرائيمية السبوع المائي.

إعيف النتائ  يتطمب أسبوعيف كي يصػدر رونسب صارس، صي تصري  صدحاصي أمس، الى األطباء قولهـ إف 
 .رر دقيؽ وشامؿتقري

 7/4/1023، الحياة، لندن

 
 تعاني فقرًا شديداً ألف أسرة  21قطاع غزة:  

غػزةق يشػكو آلؼ اليجئػيف الفمسػطينييف مػف عػدـ تمقػيهـ المسػاعدات العينيػة التػي تقػدمها وكالػة األونػروا صػي 
جئيف مقرها الرئيس أعقاب قرار الوكالة إغيؽ مقار توزيع المساعدات الجتماعية بشكؿ مؤقت، ومهاجمة ل

 صي غزة واقتدحامح، ادحتجاجا عمى القرار.
دولرات لكػػؿ صػػرد مػػف عائمػػة كػػؿ اياػػة أشػػهر، بدحجػػة أنهػػا تتعػػرض  20، أوقفػػت دصػػع مبمػػ  راألونػػرواروكانػػت 

وسػػط قطػػاع غػػزة، ويعيػػؿ أسػػرة  رالنصػػيراترعامػػا ، الػػذي يقطػػف مخػػيـ  39ألزمػػة ماليػػة خانقػػة. وقػػاؿ سػػميـ، )
صراد، إنح صدـ لقرار الوكالة إغيؽ مراكز توزيع المساعدات الغذائية، دحيث كاف مقػررا أف مكونة مف امانية أ

، إنػػػح رغػػػـ رالشػػػرؽ األوسػػػطريتمقػػى المسػػػاعدات التػػػي تدحصػػػؿ عميهػػػا عائمتػػح الخمػػػيس المائػػػي. وقػػػاؿ سػػػميـ لػػػ
بقػاء ادحتجاجػا عمػى توقػؼ المسػاعدات ا راألونرواراعترائح عمى قياـ لجئيف غائبيف باقتدحاـ مقار  لماليػة وا 

المساعدات العينية، إل أنح يتفهـ رد صعمهـ، مشيرا إلى أف األوئاع القتصادية الخانقة تفاقـ مػف تػىاير قػرار 
 20ألؼ أسرة تعاني صقرا شديدا، وتتمقى مخصصػات الشػؤوف الجتماعيػة والػػ 12األخير. يذكر أف  راألونروار

 مقى اإلغااة العينية الطارئة.ألؼ أسرة تت 270أشهر، و 3دولرات لكؿ صرد كؿ 
، النقاب عف أف الوكالة الدولية، تجػري اتصػالت لتطويػؽ راألونرواروكشؼ عدناف أبو دحسنة، الناطؽ بمساف 

األزمة وتوصير الظروؼ التي تسم  باستئناؼ عمؿ مراكز توزيع المساعدات الجتماعية، بعد تمقي ئمانات 
 بالدحفاظ عمى أمف العامميف.

 7/4/1023، ط، لندنالشرق األوس
 
 
   "سمفيين"تظاىرة في رفح لممطالبة باإلفراج عن  

تظاهر عدد مف أهالي ناشطيف سمفييف متشدديف تعتقمهـ أجهزة أمف الدحكومة المقالة التي تقودها ق )أ.ؼ.ب 
 ، صي رص  جنوبي قطاع غزة، مطالبيف باإلصراج عف أبنائهـ المعتقميف.ردحماسردحركة 
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امػرأة اصػطدحبت بعئػهف عػددا  مػف األطفػاؿ صػي دحػي الشػابورة وسػط رصػ  وهػف يػرددف  وتجمعت قرابة ايايف
هتاصات تطالب الدحكومة المقالة بإخيء سبيؿ أبنائهف، صيما تواجد عناصر مػف أمػف وشػرطة دحكومػة دحمػاس، 

 وتفرقت التظاهرة مف دوف دحدوث صدامات.
 7/4/1023، الخميج، الشارقة

 
 ميسرة أبو حمدية ل تأبينياً  إحتفالً تنظم والمعتقمين  المجنة الوطنية لمدفاع عن األسرى 

نظمػػت المجنػػة الوطنيػػة لمػػدصاع عػػف األسػػر  والمعتقمػػيف، إدحتفػػال تىبينيػػا لألسػػير الشػػهيد ميسػػرة أبػػو دحمديػػة صػػي 
 دار الندوة، دحئرل نقيب الصدحاصة مدحمد بعمبكي وعدد مف الشخصيات المبنانية والفمسطينية.

يل لروح الشهيد، اصتت  الدحفؿ باسـ دار النػدوة والمجنػة الوطنيػة والدحممػة الهميػة بعد الوقوؼ دقيقة صمت إج
لنصػػرة صمسػػطيف معػػف بشػػور بكممػػة اكػػد صيهػػا اف ردحبػػؿ التواصػػؿ بػػيف صمسػػطيف ولبنػػاف، بػػؿ بػػيف صمسػػطيف وكػػؿ 

 ابناء األمة ل يمكف ألدحد اف يقطعح مهما دحاوؿر.
ي منير شفيؽ الشػهيد ابػو دحمديػة، وقػاؿق ركػاف ابػف المنطمقػات السيم -ودحيا المنسؽ العاـ لممؤتمر القومي 

الساسػػية لدحركػػة صػػت  التػػي تقػػوؿ بتدحريػػر كامػػؿ التػػراب الفمسػػطيني وباتبػػاع اسػػتراتيجية الكفػػاح المسػػم  طريقػػا 
ودحيػػػػدا واساسػػػػيا لتدحريػػػػر صمسػػػػطيف والػػػػربط مػػػػا بػػػػيف الاػػػػورة الفمسػػػػطينية والاػػػػورة العربيػػػػة، باعتبػػػػار اف القئػػػػية 

 ة هي قئية عربية اـ اصب  يدرؾ انها قئية اسيمية صي مردحمة لدحقة وعمؿ بهذل التجاهاتر.الفمسطيني
وقاؿ سفير صمسػطيف اشػرؼ دبػورق رعرصتػح عػف قػرب خػيؿ صتػرة عممػي مػع الػرئيس الشػهيد ياسػر عرصػات، مػا 

 سها ر.وما زالت عمى الهداؼ نفسها والطريؽ نف 2965عرصتح ال إبنا لدحركة صت  التي إنطمقت عاـ 
وقاؿ رئيس المنتد  القومي العربي مدحمد المجذوبق رشهيدنا الغالي الػذي ندحتفػؿ بػذكرال اليػـو هػو مػف هػؤلء 
العرب الصادقيف الذيف آمنوا بىف الدحياة جهاد ونئػاؿ، وبػىف قيمػة النسػاف تكمػف صػي مػد  اخيصػح ألمتػح، 

 مة ل تزوؿر.وبىف العدو السرائيمي أو التخاذؿ العربي ليس قدرا يطوؿ أو ع
ونول كؿ مف النائب مرواف صارس و مماؿ ردحماسر صي لبناف عمي بركة ومماؿ دحركة الجهاد السيمي منػور 
مدحفوظ ورئيس هيئة المدحاميف صي تجمع المجاف والػروابط الشػعبية المدحػامي خميػؿ بركػات بالشػهيد ميسػرة ابػو 

 دحمدية ومسيرتح النئالية.
 7/4/1023، المستقبل، بيروت

 
  ي األسرى يحفرون "قبورًا رمزية" ألبنائيم في رام اهلل أىال 

دحفر عشرات الفمسػطينييف مػف عػائيت األسػر  صػي سػجوف الدحػتيؿ قبػورا  رمزيػة  منتصر دحمدافق -راـ اهلل 
ألبنائهـ األسر  صي سادحة األمـ المتدحدة المدحاذية لمقر الػرئيس الفمسػطيني مدحمػود عبػاس، صػي خطػوة رمزيػة 

عمػػى مػػا تقترصػػح مػػف  رإسػػرائيؿرفمسػػطينية عمػػى التوجػػح الػػى مدحكمػػة الجنايػػات الدوليػػة لمدحاكمػػة لدحػػث القيػػادة ال
 جرائـ بدحؽ األسر .

أف عائيت األسر  صي السابؽ كانت تستقبؿ األسر   رالخمي روأكد مشاركوف صي هذل التظاهرة الدحتجاجية ؿ
  المرئػػى بػػاتوا يتخوصػػوف مػػف اسػػتقباؿ المدحػػرريف بالزغاريػػد واألصػػراح، لكػػف بعػػد استشػػهاد العديػػد مػػف األسػػر 

 أولدهـ األسر  بالنعوش.
وطالب أهالي األسر  الرئيس مدحمود عباس بالتوجح لمدحكمة الجنايات الدولية بىسرع وقت ممكف دصاعػا  عػف 

 .راألسر ، وطالبوا العالـ بالئغط عمى الدحتيؿ مف أجؿ إطيؽ سراح األسر 
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 7/4/1023، الخميج، الشارقة

 
 زنازين أسرى فمسطينيين في سجن ريمون والعتداء عمييم اقتحام  

مسػػػاء أمػػػس، زنػػػازيف أسػػػر   رودحػػػدات قمػػػع السػػػجوفراقتدحمػػػت قػػػوة خاصػػػة اسػػػرائيمية مػػػف ق د ب ا -راـ اهلل 
 صمسطينييف صي سجف ريموف واعتدت عميهـ.

العتػداء عمػى األسػر  إف ر روصػاروقاؿ وزير شؤوف األسر  والمدحرريف عيسى قراقع لوكالة األنباء الفمسطينية 
جػاء ردا عمػى ادحتجػػاجهـ عمػى العقوبػات التػػي صرئػتها عمػػيهـ إدارة السػجف بػإغيؽ األقسػػاـ والسػتييء عمػػى 

أسػر  ريمػوف وبقيػة األسػر  صػي سػجوف ر. وأئػاؼ أف راألدوات الكهربائية الخاصة بهـ والدحرمػاف مػف الزيػارة
همػػاؿ الطبػػي المتعمػػد التػػي تمارسػػها إدارة السػػجوف الدحػػتيؿ أعمنػػوا خطػػوات ادحتجاجيػػة، ردا عمػػى سياسػػة اإل

 .روأدت مؤخرا إلى استشهاد األسير ميسرة أبو دحمدية
 7/4/1023، الدستور، عّمان

 
 مستوطنون يخطون شعارات عنصرية عمى مسجدين في بيت لحم 

تػػدعو  ، عمػػى كتابػػة شػػعارات عنصػػرية 4|7أقػػدـ مسػػتوطنوف يهػػود، صجػػر اليػػـو األدحػػد )ق بيػػت لدحػػـ )صمسػػطيف 
لينتقػػاـ مػػف الفمسػػطينييف عمػػى مػػدخؿ مسػػجديف صػػي بمػػدة تقػػوع قئػػاء بيػػت لدحػػـ الواقعػػة صػػي جنػػوب الئػػفة 

 الغربية.
وأصػػاد تيسػػير أبػػو مفػػرح، مػػدير بمديػػة تقػػوع لمراسػػؿ رقػػدس بػػرسر أف مسػػتوطني مسػػتوطنة رتقػػواعر أقػػدموا عمػػى 

ـ شػػػػعار رنجمػػػػة داوودر عمػػػػى جػػػػدار كتابػػػػة شػػػػعارات تهديديػػػػة تػػػػدعو لينتقػػػػاـ مػػػػف الفمسػػػػطينييف، وقػػػػاموا برسػػػػ
 المسجديف صي البمدة، صيما أقدموا عمى العتداء عمى ممتمكات المواطنيف.

ا وجػػػػود شػػػػعارات تدحمػػػػؿ طابع ػػػػا عنصػػػػري ا، وتتوعػػػػد بوقػػػػؼ الشػػػػباف  وأوئػػػػ  أف أهػػػػالي البمػػػػدة اكتشػػػػفوا صػػػػبادح 
طػػت عمػػى مػػدخؿ مسػػجد بػػيؿ بػػف ربػػاح ومسػػجد صػػيح الػػديف األيػػوبي صػػ ي البمػػدة دحيػػث أقػػدـ الفمسػػطينييف خم
 المستوطنوف عمى اقب إطارات لمركبتيف تعوا لممواطف مطمؽ العمور وسميـ أبو مفرح.

وأشار المسؤوؿ الفمسطيني إلى أف المسػتوطنيف قػد وجهػوا تهديػدات قبػؿ اياػة أيػاـ بمنػع العمػاؿ الفمسػطينييف 
 توطنيف.مف دخوؿ مستوطنة رتقواعر لمعمؿ ووقؼ رشؽ الدحجارة اتجال مركبات المس

 7/4/1023قدس برس، 
 
 القدس: اختتام فعاليات ميرجان طفل األقصى بمشاركة آلف األطفال  

الػػذي نظمتػػح رمؤسسػػة األقصػػى لموقػػؼ والتػػراثر،  22القػػدسق انتهػػى ظهػػر أمػػس مهرجػػاف طفػػؿ األقصػػى الػػػ 
ؾ صػػػػي وشػػػػار  ورمؤسسػػػػة عمػػػػارة األقصػػػػى والمقدسػػػػاتر، ورمؤسسػػػػة البيػػػػارؽر صػػػػي المسػػػػجد األقصػػػػى المبػػػػارؾ.

المهرجػػاف اآللؼ مػػف أطفػػاؿ الػػداخؿ الفمسػػطيني والقػػدس وذويهػػـ وذلػػؾ مػػف خػػيؿ دحػػاصيت رمسػػيرة البيػػارؽر 
كما شارؾ صي المهرجاف الشي  كمػاؿ خطيػب نائػب  التي انطمقت مف كاصة بمدات الداخؿ الفمسطيني والقدس.

لػى الشػي  ياسػر أبػو غزالػة ممػاي  الػداخؿ وعػدد مػف المسػؤوليف صيهػا، باإلئػاصة ا رئيس الدحركة اإلسيمية صي
دارة صقراتح الشػي  ناصػر خالػد  عف دائرة األوقاؼ اإلسيمية قي القدس. وتخمؿ المهرجاف الذي تولى عراصتح وا 

 رئيس مؤسسة البيارؽ، العديد مف الفقرات والفعاليات الفنية الهادصة.
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ـ التي مألت سماء األقصى صي خطوة وجدير بالذكر أف األطفاؿ المشاركيف صي المهرجاف أطمقوا بالوناته
 نوعية لقت إعجاب الجميع.

 7/4/1023، األيام، رام اهلل

 
 مطالبة بإجراء انتخابات محامي غزة 

طالب مدحاموف صمسطينيوف أمس بإجراء انتخابات مجمػس نقابػة المدحػاميف صػي قطػاع غػزة بعػد  قغزة )التدحاد 
صػػي الئػػفة الغربيػػة  رصػػت رسياسػػيا  وجغراصيػػا  بػػيف دحركتػػي سػػنوات بسػػبب النقسػػاـ الفمسػػطيني  4تعطيمهػػا لمػػدة 

صػػي القطػػاع. وأكػػدوا خػػيؿ وقفػػة ادحتجػػاج بمقػػر النقابػػة صػػي غػػزة رصئػػهـ تػػدخؿ أي جهػػة  ردحمػػاسرالمدحتمػػة و
خارجيػػة صػػي شػػؤوف النقابػػة. ودعػػوا إلػػى وئػػع برنػػام  وائػػ  لالسػػراع صػػي إجػػراء النتخابػػات. ورصعػػوا لصتػػات 

سػنوات هػو مصػادرة لدحقػوؽ المدحػاميف  4تعطؿ النتخابات صي نقابة المدحاميف لمدة رعميها عبارات مف بينها 
 .رصي اختيار مف يمامهـ

 7/4/1023، التحاد، أبو ظبي
 
 طفاًل في سجون الحتالل 135في يوم الطفل إحصاء:  

 35وأف طفػػػي لػػـ تتجػػػاوز أعمػػارهـ الاامنػػػة عشػػػرة،  135راـ اهلل ق أصػػاد تقريػػػر صػػادر عػػػف وزارة األسػػر  أف 
 عاما، وأف استهداؼ األطفاؿ تصاعد صي اآلونة األخيرة. 26طفي منهـ تقؿ أعمارهـ عف 

وقالت مدحامية وزارة األسر  هبة مصػالدحة صػي بيػاف امػس إف معظػـ األطفػاؿ المعتقمػيف اشػتكوا مػف تعرئػهـ 
 لمتعذيب والتنكيؿ والمعاممة المهينة خيؿ اعتقالهـ واستجوابهـ.

القاصػػر يتعػػرض لمتعػػذيب منػػذ لدحظػػة اعتقالػػح واقتدحػػاـ بيتػػح صػػي سػػاعات غيػػر اعتياديػػة وائػػاصت أف السػػير 
 ودائما بعد منتصؼ الميؿ ما بيف الاانية دحتى الرابعة صبادحا.

وأشػػػػارت الػػػػى أف إصػػػػادات الشػػػػباؿ تشػػػػير إلػػػػى اقتدحػػػػاـ لمنػػػػازلهـ خػػػػيؿ اعتقػػػػالهـ وتكسػػػػير مدحتويػػػػات المنػػػػزؿ 
وتعرئهـ لمئرب والشتـ والسب بىسوأ األلفاظ ويتـ تقييد أيديهـ وتعصيب أعيػنهـ ودوف إخبػار أسػرة السػير 

 سبب العتقاؿ والمكاف الذي سيقاد إليح.
دأ الجنود بتوجيح ئربات شديدة لألطفاؿ دحتى قبؿ أف يوجهػوا أي سػؤاؿ وقالت مصالدحة أنح عند العتقاؿ يب

لػػح ـ أو إخبػػارهـ بػػىمر العتقػػاؿ، وغالبػػا مػػا يقػػوـ الجنػػود بػػالتفنف بئػػرب األطفػػاؿ باأليػػدي واألرجػػؿ وأعقػػاب 
 البنادؽ وأدحيانا يسببوا لهـ جروح صي األيدي واألرجؿ والرأس وينزصوا الدماء دوف تقديـ أي عيج لهـ.

بينت اف الجنود يقومػوف بئػرب األسػر  األشػباؿ داخػؿ الجيػب العسػكري أو الشػادحنة التػي سػتنقمهـ لمراكػز و 
التدحقيػػؽ بواسػػطة أيػػديهـ أو األدحذيػػة التػػي يمبسػػونها أو بواسػػطة البواريػػد ويدعسػػوف عمػػيهـ بعػػد إلقػػاءهـ عمػػى 

 ارض الشادحنة.
بربريػػة صػػي اسػػتجواب األطفػػاؿ بالئػػرب وقالػػت مصػػالدحة انػػح صػػي غػػرؼ التدحقيػػؽ يسػػتخدـ المدحققػػوف أسػػاليب 

والشتـ واستخداـ العصي البيستيكية بئربهـ عمى أجسادهـ ورؤوسهـ وأعئائهـ التناسمية أو باألدحزمة التي 
 يرتديها المدحققوف.

وأوئدحت أف بعػض األطفػاؿ تعرئػوا لمكػي بىعقػاب السػجائر، والتعػذيب بطريقػة الشػب  المعهػودة لعػدة أيػاـ، 
الدحمامػات، وعػدـ السػماح لهػـ بػالنوـ، وشػبدحهـ صػي البػرد الشػديد وتدحػت المطػر صػي صصػؿ  ودحبسهـ أدحيانا صي

 الشتاء وتدحت الشمس الدحارقة لعدة ساعات صي صصؿ الصيؼ ودوف ماء.
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نمػػا  وأئػػاصت مصػػالدحة أف إصػػادات األشػػباؿ الػػذيف تػػزورهـ تفيػػد أف التعػػذيب ل يقػػؼ عنػػد الدحػػد البػػدني صقػػط وا 
شػػػػباؿ عمػػػػى التعػػػػري والتهديػػػػد بإدحئػػػػار األـ أو األخػػػػت واعتقػػػػاؿ األقػػػػارب هنػػػػاؾ تعػػػػذيب نفسػػػػي، كإجبػػػػار األ

 والدحرماف مف زيارات األهؿ ومنع الطعاـ والماء عنهـ لعدة أياـ.
وقالت إف األطفاؿ اشػتكوا مػف وئػعهـ صػي زنػازيف صػغيرة ووسػخة وذات روائػ  كريهػة وذات صرشػات وسػخة 

 وبالية، وبعدد قميؿ مف األغطية.
 7/4/1023، األيام، رام اهلل

 
 والدة األسير العيساوي تطالب بالتريث في نقل أخبار نجميا 

عمػى التػوالي، بالتػىني صػي  159راـ اهللق طالبت والدة األسير سامر العيسػاوي المئػرب عػف الطعػاـ لميػـو الػػ 
 نقؿ أخبار نجمها لما لتمؾ األخبار مف انعكاسات سمبية عمى العائمة.

، صي بيػاف، امػس، عػف والػدة العيسػاوي اسػتياء العائمػة مػف تسػابؽ األخبػار غيػر ونقؿ مركز األسر  لمدراسات
الصػػدحيدحة عػػف دحالػػة األسػػير سػػامر واتهمػػت الدحػػتيؿ بػػإطيؽ هػػذل األخبػػار مػػف أجػػؿ إربػػاؾ األسػػير وأهمػػح 

 والسادحة الفمسطينية.
 7/4/1023، األيام، رام اهلل

 
 يسبب الدوار والصداعجباليا: قوات الحتالل تطمق غازًا باتجاه المدنيين  

رشعرت بدوار وصػداع صػور استنشػاقي الغػاز وسػقطت عمػى األرض، واعتقػدت بػىنني استنشػقت  خميؿ الشي ق
 غازا ساما، لكف بعد ندحو ساعة طرأ تدحسف عمى دحالتي ونهئت ألنطمؽ بسرعة إلى البيتر.

كػػانوا يتجولػػوف قػػرب  عامػػا   مػػا تعػػرض لػػح وعػػددا مػػف أقرانػػح عنػػدما 29هكػػذا وصػػؼ الشػػاب مدحمػػد النجػػار )
 مقبرة الشهداء شرؽ جباليا، مساء أوؿ مف أمس.

وقاؿ صي دحديث لػ راألياـرق إنح ومجموعة مف الشباف كانوا يتجولوف بيف الدحقوؿ القريبة مػف السػياج الدحػدودي 
شرؽ جباليا، وصجىة سمعوا صوت إطيؽ لمنار، وتىكدوا بعدـ إصابة أي منهـ بجروح، لكنهـ بعد مرور وقت 

 صير شعروا بىنهـ استنشقوا غازا كريح الرائدحة وأنهـ يختنقوف.ق
 7/4/1023، األيام، رام اهلل

 
 فمسطينيو ىولندا يدعون ألوسع تضامن شعبي دولي مع األسرى 

اسػػتهجف الفمسػػطينيوف صػػي هولنػػدا رتجاهػػؿ وصػػمتر دوؿ التدحػػاد األوروبػػي دحيػػاؿ مػػا يتعػػرض لػػح ق امسػػترداـ
الدحػػتيؿ الصػػهيوني، رمػػف إجػػراءات مخالفػػة لمقػػوانيف الدوليػػة، أسػػفرت عػػف  األسػػر  الفمسػػطينيوف صػػي سػػجوف

استشػهاد أسػػيريف، ميسػػرة أبػػو دحمديػة بسػػبب اإلهمػػاؿ الطبػػي، وعرصػػات جػرادات بسػػبب التعػػذيب دحتػػى المػػوت، 
 وذلؾ صي غئوف خمسة أسابيعر.

وجهػات واألطيػاؼ صػي وأكدت مؤسسة رالبيت الفمسػطينير، وهػي تجمػع أنشػىل نشػطاء صمسػطينيوف مػف كاصػة الت
هولندا، عمػى أف رالنتهاكػات التػي يتعػرض لهػا األسػر  الفمسػطينيوف صػي سػجوف الدحػتيؿ، ترقػى إلػى جػرائـ 
دحرب وجرائـ ئد اإلنسػانية بىبشػع صػورها. صمػـ يبػؽ بنػد صػي قػانوف أو اتفاقيػة دوليػة دحػوؿ وئػع األسػر  إل 

 وانتهكح الدحتيؿر.
 7/4/1023، المركز الفمسطيني لإلعالم



 
 
 

 

 

           29ص                                    1811العدد:                7/4/1023األحد  التاريخ:

 
 الفمسطينية اشتباكات بين أىالي مخيم جنين وأمن السمطةالضفة الغربية:  

أطمؽ مسمدحوف النار بكااصة الميمة المائية تجال مقر مقاطعة جنيف دحيث تتمركز أجهزة أمف السػمطة، ق جنيف
صػػي كمػا أغمػؽ شػباف مػف مخػيـ جنػيف مػدخؿ المخػػيـ وأشػعموا اإلطػارات عمػى الطريػؽ المػؤدي لمقػر المقاطعػة 

 جنيف.
وقالػػػت مصػػػادر مدحميػػػة لمراسػػػمنا، إف مسػػػمدحيف يعتقػػػد أنهػػػـ مػػػف مخػػػيـ جنػػػيف أطمقػػػوا النػػػار بكااصػػػة تجػػػال مقػػػر 
المقاطعػػة صػػي مشػػهد بػػات يتكػػرر بكاػػرة مػػؤخرا ردا عمػػى دحمػػيت اعتقػػاؿ تقػػـو بهػػا أجهػػزة السػػمطة األمنيػػة صػػي 

 المخيـ.
 7/4/1023، المركز الفمسطيني لإلعالم

 
  أوضاع غزة ترفع مستويات اإلصابة بمرض ضغط الدم  :لجان الرعاية الصحية 

دحػػذرت منظمػػة صػػدحية صمسػػطينية، أمػػس، مػػف مخػػاطر مػػرض ارتفػػاع ئػػغط الػػدـ وزيػػادة  رائػػد لصػػيق -غػػزة 
انتشارل صي قطاع غزة واإلصابة بح بمعدلت كبيرة، نتيجة لعوامؿ عدة أهمهػا الظػروؼ الصػعبة التػي يعيشػها 

 ط نفسية وعصبية وارتفاع معدلت ممودحة الميال لمستويات خطرة.القطاع وما ينجـ عنها مف ئغو 
وقاؿ اتدحاد لجاف الرعاية الصدحية صي غزة، صي بياف، بمناسبة يوـ الصدحة العالمي الذي يصادؼ السابع مػف 

الدراسات التي أجريت أخيرا  أظهرت ارتفػاع نسػبة األمػيح صػي الميػال صػي غػزة بشػكؿ رإبريؿ/نيساف سنويا ، إف 
صػػي المئػػة مػػف ميػػال الشػػرب غيػػر صػػالدحة ليسػػتهيؾ اآلدمػػي  95الدراسػػات أظهػػرت أف ر. وأوئػػ  أف ركبيػػر

 .ربسبب ارتفاع النيترات والممودحة
وقػػػاؿ إف ارتفػػػاع ئػػػغط الػػػدـ مػػػف شػػػىنح أف يػػػؤدي إلػػػى زيػػػادة مخػػػاطر اإلصػػػابة بالنوبػػػات القمبيػػػة والسػػػكتات 

ذا تمػػرؾ دوف سػػيطرة يمكػػف أف يسػػبب العمػػى وعػػدـ انتظػػاـ ئػػربات القمػػب وقصػػور  الدماغيػػة والفشػػؿ الكمػػوي وا 
 القمب.

 7/4/1023، الخميج، الشارقة
 
 "السياسة األلمانية تجاه القضية الفمسطينية وتطورىا"عرض كتاب  

، لمؤلفتػػح عبيػػر الشػػي  رالسياسػػة األلمانيػػة تجػػال القئػػية الفمسػػطينية وتطورهػػارأنػػور مدحمػػدق يسػػتعرض كتػػاب 
ىف القئػػية الفمسػػطينية، بػػدءا  مػػف النصػػؼ األخيػػر لمقػػرف التاسػػع عشػػر. إذ بػػذؿ دحيػػدر، السياسػػة األلمانيػػة بشػػ

العديد مف المفكريف األلماف، نشاطا  كبيرا  صي نشر الفكر الرومانسػي العنصػري، وتشػجيع اليهػود عمػى الهجػرة 
 إلى صمسطيف والستيطاف صيها.

ؾ، نجػد أف  اليهػود األلمػاف شػك موا المجموعػة وتوئ  المؤلفة أنح إذا ما عدنا إلى وئع اليهود صي ألمانيا آنذا
األكبر واألكار غنى وشهرة ، مقارنة مع أقرانهـ اليهود صي البمػداف األوروبيػة األخػر . ول يمكػف أف ننسػى صػي 

 تمؾ الفترة، إسهامات الجمعيات التبشيرية األلمانية صي إبراز أهمية صمسطيف الدينية.
، بشكؿ مباشر، صي الصراع العربي 2949ا الغربية، منذ تىسيسها صي العاـ وتبيف المؤلفة أنح انخرطت ألماني

الصػػػهيوني، مػػػف خػػػيؿ المواصقػػػة عمػػػى دصػػػع التعويئػػػات وصػػػفقة األسػػػمدحة لمكيػػػاف الصػػػهيوني. كمػػػا رصئػػػت 
العتػراؼ بمنظمػػة التدحريػػر الفمسػػطينية ممػاي  شػػرعيا  لمشػػعب الفمسػػطيني، واسػتمرت صػػي النظػػر إليهػػا كمنظمػػة 

 إرهابية.
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 7/4/1023البيان، دبي، 
 
 بإشعال الحرائق في المنطقة الزراعية الحدودية "إسرائيل"زارعون أردنيون يتيمون م 

اتهـ مزارعوف أردنيػوف صػي منطقػة األغػوار المدحاذيػة إلسػرائيؿ واألرائػي الفمسػطينية ق مدحمد الدعمة -عماف 
مف خيؿ إطيؽ القنابػؿ التنويريػة وتفجيػر  المدحتمة، الجيش اإلسرائيمي بإشعاؿ دحرائؽ صي المنطقة الدحدودية،

 األلغاـ، بذرائع الدواعي األمنية ومراقبة الدحدود ومنع التسمؿ.
وقاؿ التدحاد العاـ لممزارعيف األردنييف، صي بياف صدحاصي أصدرل أمس، إف هذل الدحرائؽ اإلسرائيمية المفتعمة، 

أنابيػػػب الػػػري، وآليػػػات الزراعػػػة وأشػػػجار تسػػػببت صػػػي إدحػػػراؽ عػػػدد كبيػػػر مػػػف أشػػػجار الدحمئػػػيات، والزيتػػػوف، و 
دحراؽ معدات آبار الري، باإلئاصة ألئرار بيئية ناتجة عف تموث الجو.  دحرجية، ولواـز زراعية، وا 

وتتنوع أسباب الدحرائؽ القادمة مف الجانب اإلسرائيمي، بػيف القنابػؿ التنويريػة التػي يطمقهػا الجػيش اإلسػرائيمي، 
ييف بدحػرؽ أعشػاب عمػى األسػيؾ الشػائكة لمراقبػة الدحػدود. لكػف إسػرائيؿ تػزعـ، وانفجار ألغاـ، وقيػاـ اإلسػرائيم

 دائما، أنها ناتجة عف ارتفاع درجات الدحرارة.
 7/4/1023، الشرق األوسط، لندن

 
 عون عن النازحين السوريين: ألم نتعمم من التجربة الفمسطينية؟ 

مػػػف اسػػػتخداـ النػػػازدحيف ريػػػابي ميشػػػاؿ عػػػوف الن رالتغييػػػر والصػػػيحردحػػػذ ر رئػػػيس تكتػػػؿ ق رالدحيػػػاةر -بيػػػروت 
 .رالتخاصـ مع الرؤساء والوزراء ليس هوايتنار، مؤكدا  اف رالسورييف صي لبناف لئرب الستقرار

مشػكمة رالى موئوع النازدحيف السورييف الػى لبنػاف قػائي ق  رالتيار الوطني الدحرروتطرؽ عوف خيؿ مناسبة لػ 
تػػػى بػػػيف دولػػػة ودولػػػة اخػػػر . أهػػػي وسػػػهي  بالنػػػازدحيف انسػػػانيا ، لكػػػف النػػػزوح سػػػببت دحروبػػػا  صػػػي بمػػػداف عػػػدة دح

صػي المئػة  70صػي المئػة مػف المميػوف نػازح هػـ رجػاؿ صيمػا  30الموئوع لـ يعد مسىلة انسانية، خصوصا  اف 
هـ نساء وأطفاؿ، الرجاؿ خئعوا جميعهـ لمخدمة العسكرية، ما يعني انهـ يستطيعوف استخداـ السيح عمى 

عح. مف يسػتطيع اف يئػمف لنػا غػدا  أل تصػب  لػديهـ مطالػب ويػتـ تنظػيمهـ اػـ يشػن وف دحربػا  عمػى جميع انوا
 .راألجهزة المبنانية؟ ألـ نتعمـ مف التجربة الفمسطينية صي السابؽ؟

 7/4/1023، الحياة، لندن

 
 غزة: مشروع لتشغيل الخريجين بتمويل من "برنامج دول مجمس التعاون" الخميجي 

رنام  دوؿ مجمػس التعػاوفر الخميجػي إلعػادة إعمػار غػزة عػف تػوصير صػرص عمػؿ لمئػات الطمبػة غزةق أعمف رب
المتفػػوقيف صػػي المػػدارس الدحكوميػػة وخريجػػي الجامعػػات صػػػي قطػػاع غػػزة، مػػف خػػيؿ تمويمػػح مشػػاريع تشػػػغيمية 

لػػذي بواسػػطة البنػػؾ اإلسػػيمي لمتنميػػة صػػي جػػدة، وذلػػؾ عبػػر مشػػروع تشػػغيؿ الخػػريجيف والتمكػػيف القتصػػادي ا
مميوف دولر صي إطار الستجابة العاجمػة إلغااػة المهمشػيف مػف الشػباب  2ر8تنفذل اإلغااة اإلسيمية بقيمة 

 المتعطميف عف العمؿ.
خريجا  وخريجة مف أوائػؿ الطمبػة  285وقاؿ رامي مهاني مف اإلغااة اإلسيمية إف المشروع يتئمف تشغيؿ 

ي المدارس الدحكومية، لسد العجز صي قطػاع التعمػيـ لمػدة امانيػة صي التخصصات التربوية والعممية المختمفة ص
مػػف الخػػريجيف الجػػامعييف ذوي التخصصػػات  285أشػػهر )صصػػميف دراسػػييف ، كمػػا يتئػػمف تىهيػػؿ وتشػػغيؿ 

 شهور صي المؤسسات العامة. 6المختمفة لمدة 
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 7/4/1023األيام، رام اهلل، 
 
 غزة الشرطة المصرية تضبط مخزنًا لممتفجرات عمى حدود 

)وكالت ق ئبطت الشرطة المصرية مخزنا لممتفجرات بجوار مستشػفى رصػ  العػاـ بػرص  أمػس، بعػد -العريش
دانػة مػدصع كبيػرة سػميمة  13أف داهمت دورية كبيرة لمشرطة دحجرة مهجورة بجوار مستشفى رص  وعارت عمى 

 تهريبها لقطاع غزة عبر األنفاؽ.وكاممة األجزاء كانت مخزنة مف قبؿ مهربيف داخؿ الغرصة المهجورة تمهيدا ل
 7/4/1023الغد، عّمان، 

 
 أنقرة ترفض اتيامات السد بالعمل مع "إسرائيل" ضد سورية 

ا ؼ بق رصػض وزيػػر الخارجيػة التركػي ادحمػػد داود اوغمػو اتهامػات الػػرئيس السػوري بشػار السػػد  -اسػطنبوؿ 
تػػدمير سػػوريةر. ونقمػػت وكالػػة النائػػوؿ لػػرئيس الػػوزراء التركػػي رجػػب طيػػب اردوغػػاف بالعمػػؿ رمػػع اسػػرائيؿ ل

التركية عف داود اوغمو قولح ردا  عمى مقابمة ليسد لوسائؿ اعيـ تركية اف رالكيـ عػف اف تركيػا تتعػاوف مػع 
اسػػرائيؿ ئػػد سػػورية ل اسػػاس لػػح مػػف الصػػدحةر. وأئػػاؼ الػػوزير التركػػي اف رتركيػػا ل تػػتكمـ ابػػدا مػػع اسػػرائيؿ 

 انهار معتبرا انح يجب ال يؤخذ رهذا الكيـ عمى مدحمؿ الجدر.عما يخص اي طرؼ االث مف جير 
وكاف الرئيس السوري هػاجـ صػي مقابمتػح اردوغػاف بشػدة معتبػرا اف رالدحكومػة التركيػة تسػاهـ بشػكؿ مباشػر صػي 

 قتؿ الشعب السورير.
 7/4/1023الحياة، لندن، 

 
 فمسطين ماليين درىم لدعم برامج الصحة والتغذية في 4تقدم  "دبي العطاء" 

)واـ ق أكػػدت مؤسسػػة دبػػي لمعطػػاء صػػي بيػػاف بمناسػػبة يػػـو الصػػدحة العػػالمي الػػذي يصػػادؼ اليػػوـ، أنهػػا تعمػػؿ 
عمػػػى تطػػػوير وتنفيػػػذ العديػػػد مػػػف بػػػرام  الصػػػدحة والتغذيػػػة المدرسػػػية وبػػػرام  تػػػوصير الميػػػال والمراصػػػؽ الصػػػدحية 

 واستمرارهـ صيح .والنظاصة صي المدارس لزيادة معدؿ التدحاؽ األطفاؿ بالتعميـ األساسي 
وأشار طارؽ القرؽ الرئيس التنفيذي لدبي العطاء صي تصري  بهذل المناسبة، إلى أف دبي العطاء تدعـ برام  

 2مييػيف درهػـ ) 4الصدحة والتغذية المدرسية صي األرائي الفمسطينية المدحتمػة وتػوصر البػرام  التػي تقػدر ب 
وبرنػام  الغػذاء العػالمي ودحبػوب مكاصدحػة الديػداف  راؿ نتػوركسغموبرمميوف دولر  والتي تنفذ بالشراكة مع  2.

طفػػػػي  صػػػػي مػػػػدارس وكالػػػػة األمػػػػـ المتدحػػػػدة إلغااػػػػة وتشػػػػغيؿ  135ألفػػػػا  و 319المعويػػػػة ومكمػػػػيت الدحديػػػػد ؿ 
صي قطاع غزة والئػفة الغربيػة وتػوصير البسػكويت المدعمػة  راألونرواراليجئيف الفمسطينييف صي الشرؽ األدنى 

 ألؼ طفؿ صي غزة. 91الفيتامينات المدحمي الصنع ؿ بالبروتينات و 
 7/4/1023الخميج، الشارقة، 

 
 "األونروا" تشترط "بيئة آمنة" لموظفييا لستئناف عمميا في غزة 

اشػػترطت وكالػػة األمػػـ المتدحػػدة لغػػوث وتشػػغيؿ اليجئػػيف الفمسػػطينييف رأونػػروار، تػػوصير ربيئػػة ق غػػزة )صمسػػطيف 
وقػاؿ المستشػار  قطػاع غػزة مػف أجػؿ اسػتئناؼ أعمػالهـ صػي المراكػز التابعػة لهػا.آمنةر لموظفيها العامميف صي 

ػة لػػ رقػدس بػرسر، أدلػى بهػا  اإلعيمي لموكالة األممية صي قطاع غػزة عػدناف أبػو دحسػنة صػي تصػريدحات خاص 
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ع  ، راألونػػػروا قامػػت بتبميػػػ  كاص ػػة األطػػػراؼ المعنيػػة بػػىف اسػػػتئناؼ العمػػؿ صػػػي مراكػػز توزيػػػ5|6اليػػـو السػػبت )
  المساعدات مرهوف بتوصير بيئة آمنة لموظفيها تمك نهـ مف أداء عممهـ بىمافر، كما قاؿ.

وأئاؼ أبو دحسنة أف الػ رأونروار شرعت بإجراء اتصالت مع وزارة الداخمية الفمسطينية بغزة والمجاف الشعبية 
اؼ عممهػا وتقػديـ الخػدمات ليجئيف بهدؼ دحؿ أزمة التظاهر أمػاـ مقػر ات الوكالػة األمميػة صػي مسػعى لسػتئن

 ليجئيف الفمسطينييف، مشد دا  عمى رصض الػ رأونروار ألي ممارسات ادحتجاجية عنيفة أماـ مقر اتها.
مركػزا  صػي  11وتواصؿ الوكالة األممية إغيؽ مراكز التمويف والشؤوف الجتماعية التابعة لهػا والبػال  عػددها 

عمػػػى التػػػوالي، وذلػػػؾ عقػػػب اقتدحػػػاـ مقر هػػػا الػػػرئيس مػػػف قبػػػؿ منػػػاطؽ مختمفػػػة صػػػي قطػػػاع غػػػزة، لميػػػوـ الاػػػاني 
 متظاهريف غائبيف عمى سياساتها يـو الخميس المائي.

 6/4/1023قدس برس، 
 
 من تصاعد التوتر في الضفة "قمق"ممثل المجنة الرباعية  

ربيػة، أعرب مماؿ المجنة الرباعية توني بميػر عػف قمقػح مػف تصػاعد التػوتر صػي الئػفة الغق أ ؼ ب -القدس 
دحكومػة إسػرائيؿ إلػى ممارسػة أقصػى درجػات ئػبط الػنفس صػي رصي بياف صػادر عػف مكتبػح. وقػاؿ إنػح يػدعو 

التعامػػؿ مػػع المتظػػاهريف صػػي الئػػفة الغربيػػة )...  وجميػػع األطػػراؼ إلػػى تجنػػب التصػػريدحات العمنيػػة التػػي قػػد 
 .رتؤج  األوئاع بشكؿ أكبر

ـ الػػذي يخوئػػح آخػػروف دحػػض مماػػؿ المجنػػة الرباعيػػة ودحػػوؿ وصػػاة األسػػير الفمسػػطيني واإلئػػراب عػػف الطعػػا
إسػػرائيؿ عمػػى ادحتػػراـ دحقػػوؽ اإلنسػػاف لكاصػػة األسػػر  وتػػوصير كػػؿ وسػػائؿ الػػدعـ والمسػػاندة الطبيػػة الئػػرورية ر

 .روالقانونية الواجبة بدحسب المعايير الدولية
 7/4/1023، الحياة، لندن

 
 
 
 رام اهللوزير الخارجية الكندي يمتقي عباس وفياض والمالكي في  

زار وزيػػػر الخارجيػػػة الكنػػػدي جػػػوف بيػػػرد الرائػػػػي الفمسػػػطينية وذلػػػؾ رغػػػـ رصػػػض دولتػػػػح ق ا ؼ ب -راـ اهلل 
التصويت صي تشريف الااني/نوصمبر الفائت لمصمدحة دحصوؿ صمسطيف عمى صفة دولة مراقب غير عئو صي 

وزيػػػر الخارجيػػػة ريػػػاض والتقػػػى بيػػػرد الػػػرئيس مدحمػػػود عبػػػاس ورئػػػيس الػػػوزراء سػػػيـ صيػػػاض و  المػػػـ المتدحػػػدة.
المالكي الذي قاؿ اف ركنػدا مػف الػدوؿ القميمػة التػي صػوتت ئػد قػرار العتػراؼ بالدولػة الفمسػطينية، لكػف صػي 

 نهاية الدحاؿ ندحف نتدحدث عف عيقات دوليةر.
ئاؼ المػالكي صػي مػؤتمر صػدحاصي مشػترؾ مػع الػوزير الكنػدي رندحػف نعمػـ اف هػذل نقطػة خيصيػة بػيف كنػدا أو 

 واصقنا عمى مناقشتها، وهذا لف يمنع وجود عيقات بيننا وبيف كندار.وصمسطيف وت
وقػػػاؿ بيػػػرد انػػػح يتفػػػؽ تمامػػػا  مػػػع وزيػػػر الخارجيػػػة الفمسػػػطيني عمػػػى وجػػػود قئػػػايا خيصيػػػة بػػػيف كنػػػدا والسػػػمطة 

 الفمسطينية، ولكف هناؾ ايئا قئايا متفؽ عميها بيف الجانبيف.
اس التقى بيرد صي مقػرل بػراـ اهلل وقػد راطمػع الػوزير الئػيؼ عمػى ونقمت وكالة النباء الفمسطينية )وصا  اف عب

 آخر المستجدات صي الرائي الفمسطينية والجهود المبذولة لدحياء عممية السيـر.
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واورد بياف صدر عف مكتب صياض اف الخير اطمع الوزير الكندي عمى التطورات القتصػادية صػي الرائػي 
 الفمسطينية.

 7/4/1023، الحياة، لندن
 
 جمعية الكاديميين اليرلنديين تقاطع المؤسسات السرائيمية 

ف عػػدة جمعيػػات اكاديميػػة واقاصيػػة ايرلنديػػة أمػػس أصػػادت القنػػاة العاشػػرة السػػرائيمية أ قالدحيػػاة الجديػػدة -راـ اهلل 
 وكانػت جمعيػة قررت قطع جميع تعاونهػا بشػتى الشػكاؿ مػع اسػرائيؿ وذلػؾ تئػامنا مػع الشػعب الفمسػطيني.

ألػػػؼ مدحائػػػر صػػػي الجامعػػػات والكميػػػات  24الكػػػاديمييف صػػػي العاصػػػمة اليرلنديػػػة دبمػػػف والتػػػي تتكػػػوف مػػػف 
والمعاهػػد الفنيػػة قػػررت بالجمػػاع التصػػويت عمػػى قػػرار يػػنص الغػػاء التعػػاوف مػػع ايػػة جهػػة اقاصيػػة أو اكاديميػػة 

 اسرائيمية ائاصة الى مقاطعة جميع التعاونات بخصوص البدحاث العممية.
الجمعيػػػة الػػى تنظػػػيـ دحممػػة مقاطعػػة واسػػػعة ئػػد اسػػػرائيؿ ائػػاصة الػػى سػػػدحب جميػػع السػػػتامارات  كمػػا دعػػت

وصرض عقوبات عمى اسرائيؿ التي سموها ردولة الفصؿ العنصرير وذلػؾ بسػبب صرئػها دحصػارا مشػددا عمػى 
واوئػػػدحت الجمعيػػػة اف جميػػػع الفمسػػػطينييف لهػػػـ الدحػػػؽ  قطػػػاع غػػػزة وادحتيلهػػػا غيػػػر الشػػػرعي لمئػػػفة الغربيػػػة.

 بالتعميـ واف اسرائيؿ تمنع ذلؾ وتعمؿ عمى ئ  سياسة الجهؿ بالمجتمع الفمسطيني.
 7/4/1023، الحياة الجديدة، رام اهلل

 
 "األورومتوسطي" يستنكر إغالق "األونروا" لمراكز اإلغاثة بقطاع غزة 

سػػيؿ، بقيػػاـ نػػدد رالمرصػػد األورومتوسػػطي لدحقػػوؽ اإلنسػػافر، ومقػػرل الػػرئيس بروكق بروكسػػيؿ/ غػػزة )صمسػػطيف 
وكالة إغااة وتشػغيؿ اليجئػيف الفمسػطينييف رأونػروار بػإغيؽ مكاتبهػا صػي قطػاع غػزة، عمػى إاػر اقتدحػاـ مقر هػا 

 الرئيس صي غزة ادحتجاجا  عمى تقميص خدماتها ليجئي القطاع.
د وقاؿ المرصد الدحقوقي صي بياف صدحفي تمقػت رقػدس بػرسر نسػخة عنػح اليػـو السػبت إنػح رمػف الجػائر التهديػ

بقطػػع المسػػاعدات عػػف اليجئػػيف المسػػتدحق يف أو وقفهػػا ردا  عمػػى الدحتجاجػػاتر، موئػػدحا  أف رإغػػيؽ مكاتػػب 
اإلغااة والتوزيع الاني عشر التابعة لػ رأونروار صي قطاع غزة، سيؤار بصورة مباشرة عمى توزيع المسػاعدات 

 ألؼ لجئ يوميا . 15العينية لقرابة 
يػة رمطالبػة اليػـو بالئػطيع بمسػؤولياتها، وبػذؿ جهػود أكبػر مػع المجتمػع الػدولي ونو ل إلى أف الوكالػة األمم

ألؼ  800والدوؿ الماندحة، صي سياؽ المدحاصظة عمى مستو  مساعداتها اإلنسانية التي يستفيد منها أكار مف 
 لجئ صي قطاع غزة ودحدل، أي ما يعادؿ اماي سكاف القطاعر.

رومتوسػطي الجهػات المختصػة صػي قطػاع غػزة بتػوصير الدحمايػة لطػواقـ وصػي السػياؽ ذاتػح؛ طالػب المرصػد األو 
 عمؿ الوكالة األممية، وئماف سممية دحركة الدحتجاج الشعبي.

 6/4/1023قدس برس، 
 
 "فمسفة" الحاخام األكبر في فرنسا بال شيادة 

مسػؤوؿ يهػودي أصادت معمومات أف الدحاخاـ األكبر صي صرنسا، جيؿ برنهايـ، الذي يعتبر أعمى ق )أ .ؼ .ب 
 صي البيد، ادعى زورا دحصولح عمى شهادة تعميـ صي الفمسفة، صيما الدحقائؽ تكذب ذلؾ.
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عػػف الشخصػػيات الفاعمػػة صػػػي  رهػػوز هػػوروصػػي العديػػد مػػف النبػػذات الشخصػػية المنشػػورة خصوصػػا  صػػي دليػػؿ 
الباريسػية المشػهورة. عاما   دحػائز شػهادة أسػتاذ صػي الفمسػفة مػف جامعػة السػوربوف  62العالـ، يرد أف برنهايـ )

  كشػػػفت أف اسػػػـ الدحاخػػػاـ 1000دحتػػػى  2971دلػػػيي  )مػػػف  18صػػػي  رصػػػرانس بػػػرسرإل أف أبدحااػػػا  قامػػػت بهػػػا 
 األكبر برنهايـ ل يرد صي أية لئدحة مف لوائ  الدحائزيف الشهادات التعميمية صي الفمسفة.

يـ التػػي تشػػير الػػى دحصػػولح عمػػى إف النبػػذة الشخصػػية لبرنهػػا رمػػف هػػو مػػفراي  رهػػوز هػػوروقػػاؿ مػػدير الػػدليؿ 
ل تسػػتند إلػػى لئدحػػة مػػف دليػػؿ رسػػمي بػػؿ اسػػتندت الػػى معمومػػات سػػممها الدحاخػػاـ رشػػهادة أسػػتاذ صػػي الفمسػػفة 

 .ر1021الكبر نفسح ونشرت لممرة الولى صي )هوز هو  صي اكتوبر/تشريف األوؿ 
 7/4/1023، الخميج، الشارقة

 
 مسطينيينانتياك إسرائيمي فاضح لحقوق األطفال الف 

 نبيؿ السهمي
كػػػػػاف لمممارسػػػػػات وسياسػػػػػات الدحػػػػػتيؿ اإلسػػػػػرائيمي صػػػػػي األرائػػػػػي الفمسػػػػػطينية آاػػػػػار مباشػػػػػرة عمػػػػػى الشػػػػػعب 

% مػػف سػػكاف الئػػفة الفمسػػطينية وقطػػاع 50الفمسػػطيني، وبشػػكؿ خػػاص األطفػػاؿ مػػنهـ الػػذيف يشػػكموف ندحػػو 
 غزة.

صػي اآلونػة األخيػرة بعػد صػدور عػدة تقػارير  واليصت أف قئية المعتقميف مف األطفاؿ الفمسطينييف بػرزت بقػوة
ػػفت ظػػروصهـ التػػي تتعػػد  طفػػولتهـ. صمعظػػـ المعتقمػػيف مػػف األطفػػاؿ يػػتـ اقتيػػادهـ إلػػى  دوليػػة وصمسػػطينية وص 
المسػػػػتوطنات اإلسػػػػرائيمية لمتدحقيػػػػؽ معهػػػػـ، ماػػػػؿ مسػػػػتوطنة كريػػػػات أربػػػػع، وبنيػػػػاميف، ومعاليػػػػح أدومػػػػيـ، وداف 

 شمروف، وغيرها.
ؽ معهـ وتعذيبهـ دوف أية رقابة عمى المدحققػيف مػف قبػؿ الصػميب األدحمػر الػدولي أو مػف وهناؾ يجري التدحقي

جبػارهـ  المدحاميف الفمسطينييف، مما يعر ض دحياة المعتقميف مف األطفاؿ الفمسطينييف لمخطػر والسػتفراد بهػـ وا 
 عمى التوقيع عمى إصادات بالمغة العبرية ل يعرصوف مئمونها صي األساس.

 
 ات عن معاناة األطفالحقائق ومعطي

صػػػدرت عػػػدة تقػػػارير ودراسػػػات خػػػيؿ السػػػنوات القميمػػػة المائػػػية، تتئػػػمف دحقػػػائؽ عػػػف الممارسػػػات التعسػػػفية 
اإلسرائيمية ئد األطفاؿ الفمسطينييف. وقبؿ أياـ صدر تقرير هاـ لمنظمة األمـ المتدحدة لمطفولة )يونيسيؼ ، 

ف لػد  إسػرائيؿ يتعرئػوف إلسػاءة معاممػة بصػورة منهجيػة وقد أكد التقرير أف األطفػاؿ الفمسػطينييف المدحتجػزي
 واسعة النطاؽ تنتهؾ القانوف الدولي.

عامػا ، غػالبيتهـ مػف الػذكور،  27و 21طفؿ صمسطيني تتراوح أعمارهـ بػيف  700وقدرت اليونيسيؼ بىف امة 
ألمػف صػي الئػفة يتعرئوف ليعتقاؿ والستجواب والدحتجاز مف جانب الجيش اإلسػرائيمي والشػرطة وأجهػزة ا

 الغربية المدحتمة كؿ عاـ.
وقالػت إنهػػا رصػػدت بعػض رنمػػاذج الممارسػػات التػي تصػػؿ إلػػى دحػد العقػػاب والمعاممػػة القاسػية غيػػر اإلنسػػانية 
والمهينة بموجب معاهدة دحقوؽ الطفؿ والمعاهدة المناهئة لمتعذيبر. وطبقا لمتقرير، تبدأ عادة إساءة معاممة 

لعتقػػاؿ نفسػػح الػػذي يدحػػدث عػػادة صػػي منتصػػؼ الميػػؿ، وينفػػذل جنػػود مػػف الجػػيش األدحػػداث الفمسػػطينييف بفعػػؿ ا
صدار األدحكاـ.  مدججوف بالسيح، ويستمر خيؿ المدحاكمات وا 
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وقػػػػاؿ التقريػػػػر إف رإسػػػػاءة المعاممػػػػة الممنهجػػػػة تشػػػػمؿ )تغطيػػػػة  أعػػػػيف األطفػػػػاؿ، وتكبيػػػػؿ أيػػػػديهـ بربػػػػاط مػػػػف 
النقػؿ إلػى موقػع السػتجواب بمػا صػي ذلػؾ اسػتخداـ وسػائؿ البيستيؾ والنتهاؾ البدني والشػفهي خػيؿ عمميػة 

تقييد مؤلمةر. وذكر التقريػر أف األدحػداث الفمسػطينييف، الػذيف يمعتقػؿ معظمهػـ أانػاء إلقػاء الدحجػارة، يتعرئػوف 
لعنػػػؼ بػػػدني وتهديػػػدات خػػػيؿ اسػػػتجوابهـ، ويمجبػػػروف عمػػػى العتػػػراؼ ول يسػػػم  لهػػػـ عمػػػى الفػػػور بالتصػػػاؿ 

خػػػيؿ السػػػتجوابر. ويعتػػػرؼ معظػػػـ األطفػػػاؿ صػػػي نهايػػػة التدحقيػػػؽ ويوقعػػػوف عمػػػى أوراؽ  بمدحػػػاميف أو بػػػذويهـ
 بالمغة العبرية التي ل يفهمونها.

وخمص التقرير أيئا  إلى أنح يتـ دحبس األطفاؿ صي العزؿ النفػرادي لفتػرة تتػراوح مػا بػيف يػوميف وشػهر، قبػؿ 
هـ. ويكمػؿ التقريػر أنػح خػيؿ جمسػات اسػتماع أخذهـ إلى المدحكمة، وصي بعض األدحياف دحتى بعد الدحكـ عمػي

المدحكمػػة يكػػوف األطفػػاؿ مقيػػديف صػػي أيػػديهـ وأرجمهػػـ ورالػػدليؿ الرئيسػػي ئػػد الطفػػؿ هػػو اعتراصػػح بنفسػػح الػػذي 
 ينتزع صي الغالب تدحت اإلكرال خيؿ التدحقيؽر.

صػػريف وتشػػير منظمػػة اليونيسػػيؼ إلػػى أنػػح يػػتـ صػػرض عقوبػػات تصػػؿ إلػػى سػػتة أشػػهر صػػي السػػجف عمػػى القا
عامػا أو أقػؿ، بينمػا قػد تفػرض أدحكػاـ بالسػجف عمػى األطفػاؿ الػذيف  23الفمسطينييف الذيف يبمغوف مف العمػر 

عامػػػا إف كػػػاف الهػػػدؼ سػػػيارة  10عامػػػا أو أكاػػػر لعشػػػر سػػػنوات بسػػػبب إلقػػػاء الدحجػػػارة، أو دحتػػػى  24يبمغػػػوف 
 متدحركة.

 
 ذرائع إسرائيمية ووقائع فمسطينية

ئيمية تمميػع صػورة إسػػرائيؿ صػي الخػارج وصػػي األروقػة الدوليػة بعػػض صػدور عػػدة دحاولػت وزارة الخارجيػة اإلسػػرا
تقارير تـ  مف خيلها صئ  الممارسات العنصػرية ئػد األطفػاؿ الفمسػطينييف، صصػرح النػاطؽ باسػـ الخارجيػة 

ة األمػـ اإلسرائيمية إيغاؿ بالمور قبؿ عدة أياـ بىف مسؤوليف مف الػوزارة والجػيش اإلسػرائيمي تعػاونوا مػع منظمػ
المتدحدة لمطفولة أاناء أداء عممها الخػاص بػالتقرير بهػدؼ تدحسػيف معاممػة األدحػداث الفمسػطينييف صػي الدحجػز، 
مشػػػػيرا  إلػػػػى أف رإسػػػػرائيؿ سػػػػتدرس النتػػػػائ  وتعمػػػػؿ عمػػػػى تنفيػػػػذها مػػػػف خػػػػيؿ التعػػػػاوف المسػػػػتمر مػػػػع منظمػػػػة 

 اليونيسيؼر.
ي عمػؽ األرائػي الفمسػطينية وكػذلؾ صػي دحصػار هذا صػي وقػت تسػتمر صيػح إسػرائيؿ بنشػاطاتها السػتيطانية صػ

% مػف 50قطاع غػزة، ممػا يػنعكس سػمبا  عمػى دحيػاة الفمسػطينييف وعمػى األطفػاؿ خاصػة الػذيف يشػكموف ندحػو 
 سكاف المنطقتيف.

وخيصا  للتزاماتها بتوصير ئمانات قئائية مناسبة لعتقاؿ األطفاؿ ومدحاكمتهـ بموجب اتفاقية دحقوؽ الطفؿ 
لي اإلنسػػػاني، طبقػػػت سػػػمطات الدحػػػتيؿ اإلسػػػرائيمي أوامػػػر عسػػػكرية عنصػػػرية عمػػػى األطفػػػاؿ والقػػػانوف الػػػدو 

الفمسطينييف األسػر ، وتعاممػت معهػـ مػف خػيؿ مدحػاكـ عسػكرية تفتقػر لمدحػد األدنػى مػف معػايير المدحاكمػات 
 عاما. 21، الذي يسم  لسمطات الدحتيؿ باعتقاؿ أطفاؿ صي سف 231العادلة، خصوصا األمر العسكري 

ـ   وصي مقابؿ ذلؾ أظهرت تقارير صمسطينية صػادرة عػف وزارة األسػر  الفمسػطينية تزايػد دحػالت العتقػاؿ، إذ تػ
طفػػػي ، أي أف وتيػػػرة العتقػػػاؿ زادت  73، بمتوسػػػط شػػػهري يصػػػؿ إلػػػى 1021طفػػػيي صػػػي عػػػاـ  882اعتقػػػاؿ 
 الدحتيؿ اإلسرائيمي. ، األمر الذي يؤكد تزايد انتهاكات1022مقارنة بعاـ  1021% صي عاـ  16بنسبة 

وقد راصؽ تمؾ الممارسات التعسفية ئد األطفاؿ الفمسطينييف تصاعد النتهاكات بدحؽ األطفاؿ المعتقميف مػف 
تعػػػذيب ودحرمػػػاف وئػػػغط وابتػػػزاز ومعاممػػػة ل إنسػػػانية تتنػػػاصى بشػػػكؿ صائػػػ  مػػػع كاصػػػة المواايػػػؽ والتفاقيػػػات 



 
 
 

 

 

           16ص                                    1811العدد:                7/4/1023األحد  التاريخ:

اإلدحصػػػائية أف إسػػػرائيؿ اعتقمػػػت منػػػذ بػػػدء انتفائػػػة الدوليػػػة، منهػػػا المتعمقػػػة بدحقػػػوؽ الطفػػػؿ، دحيػػػث أوئػػػدحت 
 ندحو تسعة آلؼ طفؿ دوف الاامنة عشرة مف العمر. 1021ودحتى عاـ  1000األقصى صي سبتمبر/أيموؿ 

وقػػد مػػورس ئػػد األطفػػاؿ الػػذيف تعرئػػوا ليعتقػػاؿ التعػػذيب الجسػػدي والنفسػػي واإليػػذاء المعنػػوي، كالصػػعؽ 
التخويػػػػؼ. وقػػػػد انتزعػػػػت العتراصػػػػات مػػػػنهـ بػػػػالقوة، اسػػػػتخدمت لدحقػػػػا بالكهربػػػػاء والئػػػػرب المبػػػػرح والبتػػػػزاز و 

كمسػػتندات إدانػػة بدحقهػػـ صػػي المدحػػاكـ العسػػكرية التػػي أصػػدرت بدحقهػػـ أدحكامػػا بالسػػجف لفتػػرات مختمفػػة، دوف 
 مراعاة الظروؼ التي قدمت خيلها تمؾ العتراصات.

وؽ اإلنسػاف، وتدحديػدا اتفاقيػة دحقػوؽ الطفػؿ، وتجدر اإلشارة إلى أنح عمى الرغـ مف أف التفاقيات الدولية لدحقػ
قػػد شػػددت عمػػى ئػػرورة تػػوصير الدحمايػػة لألطفػػاؿ ولدحيػػاتهـ ولفرصػػهـ صػػي البقػػاء والنمػػو، وقي ػػدت هػػذل المواايػػؽ 
سمب األطفػاؿ دحػريتهـ، وجعمػت مػف موئػوع اعتقػالهـ رالمػيذ األخيػر وألقصػر صتػرة ممكنػةر، بيػد أف سػمطات 

 تؿ وميدحقة األطفاؿ الفمسطينييف واعتقالهـ الميذ األوؿ.الدحتيؿ اإلسرائيمي جعمت مف ق
مػػػػف جهػػػػة أخػػػػر ، صػػػػإف سػػػػمطات الدحػػػػتيؿ العسػػػػكري اإلسػػػػرائيمي ئػػػػربت بعػػػػرض الدحػػػػائط دحقػػػػوؽ األطفػػػػاؿ 
الفمسطينييف المدحروميف مػف دحػريتهـ، وأذاقػتهـ أصػناؼ العػذاب والمعاممػة القاسػية والمهينػة مػف ئػرب وشػب  

، كمػػا تمػػارس بدحقهػػـ التهديػػد والوعيػػد والشػػتائـ، صئػػي عػػف التدحػػرش الجنسػػي ودحرمػػاف مػػف النػػـو ومػػف الطعػػاـ
والدحرماف مف الزيػارة، واسػتخدمت معهػـ أبشػع الوسػائؿ النفسػية والبدنيػة لنتػزاع العتراصػات، كمػا تػتـ ئػغوط 

 متعددة عمى األطفاؿ بغية تجنيدهـ لمعمؿ لصال  المخابرات اإلسرائيمية.
 

 دوليأطفال فمسطين والقانون ال
عمى الرغـ مف أف التفاقيات الدولية لدحقوؽ اإلنساف وتدحديدا اتفاقية دحقوؽ الطفؿ، التي شددت عمى ئرورة 

طفؿ صمسطيني يقبعوف صي سجوف  100توصير الدحماية لألطفاؿ ولدحياتهـ ولفرصهـ صي البقاء والنمو، ل يزاؿ 
 12طفػػي  موقوصػػا  بانتظػػار المدحاكمػػة و 240وطفػػي  أسػػيرا   235ومراكػػز التدحقيػػؽ والتوقيػػؼ اإلسػػرائيمية مػػنهـ 

عاما  وذلػؾ  26طفي معتقي تدحت سف  31طفي  أسيرا  صي مراكز التدحقيؽ ومراكز الدحتجاز، عمما أف هناؾ 
 مف إجمالي األطفاؿ المعتقميف.

ليػػة، وتدحػـر سػػمطات الدحػػتيؿ اإلسػػرائيمي األطفػػاؿ األسػػر  مػػف أبسػط الدحقػػوؽ التػػي تمندحهػػا لهػػـ المواايػػؽ الدو 
 هذل الدحقوؽ األساسية التي يستدحقها المدحروموف مف دحريتهـ بغض النظر عف دينهـ وقوميتهـ وجنسهـ.

وتشػػتمؿ هػػذل الدحقػػوؽ عمػػى الدحػػؽ صػػي عػػدـ التعػػرض ليعتقػػاؿ العشػػوائي، والدحػػؽ صػػي معرصػػة سػػبب العتقػػاؿ، 
دحػؽ صػي الماػوؿ أمػاـ والدحؽ صي الدحصوؿ عمى مدحاـ، ودحؽ األسرة صي معرصة سبب ومكاف اعتقاؿ الطفؿ، وال

قػػاض، والدحػػؽ صػػي العتػػراض عمػػى التهمػػة والطعػػف بهػػا، والدحػػؽ صػػي التصػػاؿ بالعػػالـ الخػػارجي، والدحػػؽ صػػي 
 معاممة إنسانية تدحفظ كرامة الطفؿ المعتقؿ.

وتبعػػا  لمممارسػػات اإلسػػرائيمية إزاء األطفػػاؿ الفمسػػطينييف، أدانػػت المنظمػػة اإلسػػيمية لمتربيػػة والعمػػوـ والاقاصػػػة 
يسكو  صي بياف أصدرتح قبؿ صترة وجيزة المعاممة السيئة وغير اإلنسانية التي تمارسػها سػمطات الدحػتيؿ )إيس

اإلسرائيمي ئػد األطفػاؿ الفمسػطينييف المعتقمػيف صػي سػجونها العسػكرية والتػي صئػدحتها منظمػة األمػـ المتدحػدة 
 لمطفولة )يونيسيؼ .

نصػرية صػي دحػؽ األطفػاؿ الفمسػطينييف األبريػاء خػرؽ سػاصر واعتبرت اإليسيسكو أف الممارسات اإلسػرائيمية الع
لدحقوؽ الطفؿ ولمبادئ اإلعيف العالمي لدحقوؽ اإلنساف المصادؽ عميها دوليا . وناشدت اإليسيسكو منظمتي 
اليونسػكو واليونيسػيؼ الئػػغط عمػى الدحكومػة اإلسػػرائيمية لكػي تمتػػـز بػالمواايؽ الدوليػة الداعيػػة لدحتػراـ دحقػػوؽ 
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صػػػراج الفػػػوري عػػػف األطفػػػاؿ الفمسػػػطينييف المعتقمػػػيف صػػػي سػػػجونها العسػػػكرية، ووقػػػؼ ممارسػػػاتها األطفػػػاؿ واإل
 اإلجرامية العنصرية صي األرائي الفمسطينية المدحتمة.

وتعتبػػر التقػػارير الصػػادرة عػػف لجنػػػة األمػػـ المتدحػػدة لدحقػػوؽ اإلنسػػاف ومنظمػػػة األمػػـ المتدحػػدة لمتربيػػة والاقاصػػػة 
الدوليػػة التػػي تشػػير بمجممهػػا إلػػى أف األطفػػاؿ العػػرب صػػي داخػػؿ الخػػط األخئػػر والعمػػوـ، والمنظمػػات األهميػػة 

بصفة عامة وصي األرائي الفمسطينية بصفة خاصة يعيشوف صي ظروؼ كاراية بسبب وجود قوات الدحتيؿ 
وما تخمفح سياسات الستيطاف مف دمار عمى شػرائ  المجتمػع الفمسػطيني كاصػة مػف دوف تمييػز بػيف األطفػاؿ 

والشيوخ، تعتبر مدخي  لتخػاذ قػرارات دوليػة مػف شػىنها تجػريـ إسػرائيؿ عمػى ممارسػاتها ئػد األطفػاؿ  والنساء
الفمسػػطينييف، ومػػف اػػـ ميدحقػػة المسػػؤوليف اإلسػػرائيمييف عػػف تمػػؾ الممارسػػات ومدحػػاكمتهـ صػػي المدحػػاكـ الدوليػػة 

 المتخصصة. وهذا أئعؼ اإليماف.
 6/4/1023، الجزيرة نت، الدوحة

 
 المقدساتعن القدس و  

 ياسر الزعاترة
بعيػػػدا عػػػف التػػػىوييت التػػػي راصقػػػت اتفاقيػػػة عمػػػاف بشػػػىف دحمايػػػة القػػػدس والمقدسػػػات، ومػػػا تنطػػػوي عميػػػح لجهػػػة 
التوقيت واألهداؼ، لسيما أنها تشر ع أمرا واقعا يتعمؽ باإلشراؼ األردني عمى المقدسات صػي المدينػة، وبعيػدا 

لػػح باسػػتئناؼ المفاوئػػات، ول بممػػؼ الكونفدراليػػة بوصػػفهما  عػػف قػػوؿ الػػرئيس الفمسػػطينيق إف األمػػر ل صػػمة
التػػػىويميف المػػػذيف طردحهمػػػا المراقبػػػوف. بعيػػػدا عػػػف ذلػػػؾ كمػػػح، صػػػإف ممػػػؼ القػػػدس الشػػػرقية كػػػاف ول يػػػزاؿ األكاػػػر 

 دحساسية صي كؿ ما يتعمؽ بممفات المفاوئات عمى مر العقود )ل أدحد يتدحدث عف القدس الغربية  .
مجددا هو أف ممؼ القدس الشرقية هو الذي أصشؿ عمميا مفاوئات كامب ديفيػد صػيؼ ما ينبغي التذكير بح 

، وليس أي شيء آخر، إذ كانت سائر الممفػات األخػر  برسػـ التسػوية، بخاصػة اليجئػيف الػذيف 1000العاـ 
ة ، وهػػو التنػػازؿ التػػي تػػـ مندحػػح شػػرعي48تػػـ التنػػازؿ عمميػػا عػػف دحقهػػـ صػػي العػػودة إلػػى األرائػػي المدحتمػػة عػػاـ 

؛ ردحؿ متفؽ عميحربدحدياها عف  1001عربية بعد ذلؾ صي المبادرة العربية التي صدرت عف قمة بيروت عاـ 
ل يعني صي واقع الدحاؿ سو  التنازؿ عف دحؽ العودة مقابؿ التعويض؛ هذا إذا كاف باإلمكػاف الدحصػوؿ عمػى 

 تعويض، ولـ تجر مبادلتح بما يسمى ممتمكات اليهود صي الدوؿ العربية.
، صرصػػة لممزيػػد مػػف التعػػرؼ إلػػى المواقػػؼ 1022ندحنػػا واػػائؽ التفػػاوض التػػي نشػػرتها الجزيػػرة مطمػػع العػػاـ تم

اإلسرائيمية مف هذا الممؼ الذي يعتبر األكار دحساسية صي العقؿ اإلسرائيمي بشتى تنويعاتح السياسية والدينية، 
ليفني التي ورات  -يف دحكومة أولمرت وتتعمؽ الواائؽ لمتذكير بالمفاوئات التي جرت بيف قيادة السمطة، وب

 دحكومة شاروف بعد دخولح صي الغيبوبة.
صػي الواػػائؽ نكتشػػؼ كرمػػا اسػػتانائيا مػػف طػػرؼ السػػمطة صػػي قئػػية القػػدس الشػػرقية كػػاف هدصػػح األسػػاس تجػػاوز 
هذل العقبة بغية التوصؿ إلى اتفاؽ نهائي بدؿ المئػي صػي برنػام  شػاروف لمدحػؿ النتقػالي بعيػد المػد  الػذي 

صب  عمميا عنواف السياسة اإلسرائيمية، بينما تمئي صيح السمطة مئطرة ألف البديؿ اآلخر ل وجود لح صي أ
عقمها مماي صي المقاومة مف أجؿ الدحصوؿ عمى صرصة سياسية أصئػؿ، صئػي عػف إطيقهػا )أي المقاومػة  

 .67عاـ  مع رصع شعار وائ  ومدحسـو عنوانح النسدحاب غير المشروط مف األرائي المدحتمة
سبب التنازلت التي قدمتها السمطة عمى هذا الصعيد يتماؿ صي إدراكها لدحقيقػة أنهػا لػف تدحصػؿ عمػى مػا هػو 

، وأف التشػدد صػي هػذا الممػؼ سػيؤدي عمميػا إلػى إصشػاؿ 1000أصئؿ مما عمرض عميها صي كامب ديفيد عاـ 
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بتعبير أدؽ؛ األمر الذي تاور الشكوؾ  أي دحؿ، ومف اـ المئي صي برنام  الدحؿ النتقالي أو الدولة المؤقتة
 دحوؿ قدرتها عمى صرئح عمى الشارع الفمسطيني.

صي مفاوئات )صائب عريقات، أدحمد قريع  مع ليفني لدحظ الجميع ذلؾ الكـر السػتانائي صػي التعػاطي مػع 
أنهػػػا  ، غيػػػررأكبػػػر أورشػػػميـ صػػػي التػػػاري  اليهػػػوديرممػػػؼ القػػػدس، إذ قػػػاؿ عريقػػػات لميفنػػػيق إنػػػح يعػػػرض عميهػػػا 

رصئت دحتى مناقشة الموئوع، مع ئرورة التذكير بىف تشدد ليفني ل يعكس موقفها صقط، إذ تدحظػى قئػية 
، كػاف يقػوؿق ردحمامة السيـ اإلسػرائيميةرالقدس بإجماع صي السادحة السياسية اإلسرائيمية، ودحتى يوسي بيميف، 
والمصػػيبة أف الهيكػػؿ المػػذكور ل يػػػزاؿ  إف جبػػؿ الهيكػػؿ بالنسػػبة لميهػػود هػػو ماػػؿ الكعبػػػة بالنسػػبة لممسػػمميف،

لػػـ  67مجهػػوؿ المكػػاف، بفػػرض أنػػح موجػػود أصػػي، وهػػو لػػيس كػػذلؾ؛ ألف كػػؿ الدحفريػػات التػػي تػػتـ منػػذ عػػاـ 
تسػػفر عػػف العاػػور عمػػى أي أاػػر لػػح، لكنػػح بػػرأيهـ موجػػود صػػي الكيمػػو متػػر المربػػع الػػذي تتواجػػد صيػػح المقدسػػات 

مػػػػا يعنػػػي أف تمػػػػؾ المسػػػادحة ينبغػػػػي أف تبقػػػى تدحػػػػت السػػػػيادة  اإلسػػػيمية )المسػػػػجد األقصػػػى وقبػػػػة الصػػػخرة ؛
 اإلسرائيمية )أقمح دحؽ الدحفر تدحتها ، وهو ما رصئح ياسر عرصات وأد  إلى انهيار مدحاداات كامب ديفيد.

هػػي أف األدحيػػاء العربيػػة لمعػػرب واليهوديػػة  100كانػػت صػػيغة كمينتػػوف التػػي عرئػػت صػػي كامػػب ديفيػػد عػػاـ 
ء مف منطقة المسجد )دحائط البراؽ، وقيؿ جزء آخر يقاـ عميح كنيس يهػودي ، مػع لميهود، مع من  اليهود جز 

سيادة عمى ما تدحت المسجد مف أجؿ استمرار الدحفر بدحاا عف الهيكؿ، لكػف قريػع وعريقػات كانػا أكاػر كرمػا، 
إذ عرئػػا التنػػازؿ عمميػػا عػػف سػػائر المنػػاطؽ التػػي اسػػتولت عميهػػا المسػػتوطنات صػػي القػػدس مػػا عػػدا مسػػتوطنة 

جبػػؿ أبػػو غنػػيـ، إئػػاصة إلػػى التنػػازؿ عػػف الدحػػي اليهػػودي وجػػزء مػػف الدحػػي األرمنػػي، مػػع اسػػتعداد  رهاردحومػػار
. رصيغة خيقةرلمبادلة الشي  جراح بمناطؽ أخر . كما تـ الدحديث عف   إلدارة الدحـر

اؼ  ، لػػـ تتوقػػؼ عمميػػات التهويػػد لممدينػػة المقدسػػة، ومػػف ئػػمنها اسػػتهد67منػػذ ذلػػؾ الدحػػيف )بػػؿ منػػذ العػػاـ 
بقيػادة الشػي   48المسجد األقصى، رغػـ أف الجهػود األردنيػة، والنشػاط الكبيػر لمدحركػة اإلسػيمية صػي منػاطؽ 

رائد صيح، قد ساهما صي كػب  تمػؾ العمميػات عمػى ندحػو مػا، صيمػا يعمػـ الجميػع أف صتػرات السػترخاء األمنػي 
لتصػػػعيد مسػػػتو  السػػػتيطاف  ودحتػػػى اآلف  كانػػػت تمػػػن  الدحػػػتيؿ صرصػػػة أكبػػػر 1004)أصئػػػمها منػػػذ العػػػاـ 

 والتهويد لمدينة تخئع عمميا ليدحتيؿ الكامؿ.
خيصة القوؿ هيق اف الموقؼ اإلسرائيمي مف هذا الممؼ بشقيح )التهويد، الموقؼ التفاوئي  لف يتغيػر مػف 

عمػى دوف تغير صي النه  الفمسطيني، ومف ورائح العربػي صػي التعامػؿ مػع الدحػتيؿ، والنتيجػة أف بقػاء الدحػاؿ 
 ما هي عميح وعدـ تفجر انتفائة جديدة، لف يفئي لغير مسار الدولة المؤقتة صي دحدود الجدار.

 7/4/1023، الدستور، عّمان
 
 فمسطين تودع وتستقبل... ماذا بعد؟ 

 نهمة الشهاؿ
تستعد صمسطيف لستقباؿ جوف كيري بعدما ودعت باراؾ أوبامػا الػذي قيػؿ صػي زيارتػح لهػا، إنػح خػص  مسػىلتها 
بىولى تنقيتح خارج بمدل كرئيس بعػد إعػادة انتخابػح، ممػا يفتػرض أف لػح معنػى... صػي بطػف الشػاعر  صالرجػؿ 
سػػر  نبػػح قبػػؿ وصػػولح إلػػى أنػػح لػػـ يػػىت إلطػػيؽ مبػػادرة تئػػاؼ إلػػى سػػجؿ دحاصػػؿ تيكػػرر بػػي توقػػؼ منػػذ بػػاف ع 

قػاـ بالمقابػؿ بكػؿ الخطػوات  سنة بالتماـ. وهػو بػذا دحػاصظ عمػى جديتػح، بينمػا 10اتفاقيات أوسمو الموقعة قبؿ 
الفولكمورية، مف زيارات ولقاءات، ما سم  لمئات المقالت بىف تمدحب ر، هذل تقوؿ إف الزيارة ناجدحة وتمؾ تقوؿ 
صاشمة. والتقييـ يجري عمى ئوء دحركات وسكنات الػرئيس، ولػيس بػالرجوع إلػى أي معيػار موئػوعي يخػص 
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دة والتي تمتمؾ دللتها لتعييف المدحظة الفمسطينية. صقد بدت زيارة نفسها. وهذل أولى الظواهر المستج رالمسىلةر
الرئيس األميركي كردحمة دح  ديني، موسـ يتـ صيح تدحقيؽ عدة أغػراض بشػكؿ عػاـ. ولػو بقػي األمػر هنػا، ولػـ 
تػػىت ردحمػػة وزيػػر الخارجيػػة كيػػري الوشػػيكة، ألمكػػف القػػوؿ إنػػح إعػػيف عػػف دخػػوؿ العمميػػة السػػممية صػػي التجميػػد 

، صيما آخر خطواتها كانت اكتساب صمسطيف العئػوية غيػر الكاممػة صػي األمػـ المتدحػدة بفئػؿ تصػويت رسميا  
جمعيتها العامة، وسط دحنيػؽ إسػرائيمي ل يفسػرل غيػر تمػؾ الرغبػة المرئػية صػي تدحقيػؽ السػيطرة الكاممػة، لػيس 

 صدحسب عمى األرض، بؿ عمى الفئاء الرمزي كذلؾ.
لقوؿ إف ذلػػػػؾ يخػػػولهـ التقػػػدـ مػػػػف مدحكمػػػة الجػػػزاء الدوليػػػػة بطمػػػب صدحػػػػص وغالبػػػا  مػػػا يتسػػػػمى الفمسػػػطينيوف بػػػا

دانتهػػػا، وأنػػػح مصػػػدر  إسػػػرائيؿ. وصػػػي هػػػذا التىكيػػػد إئػػػفاء لعقينيػػػة  ررعػػػبرالممارسػػػات اإلسػػػرائيمية دحيػػػالهـ وا 
مفترئة عمى المسمؾ اإلسرائيمي، تدرجػح صػي سػياؽ دحسػابات وئػرورات تبػادؿ التعػاطي مػع الطػرؼ اآلخػر. 

ألساسية لمسياسة اإلسرائيمية هي العمؿ عمى مدحو أي شبهة بىف الموئوع المطروح هو البدحػث بينما السمة ا
مػػػع الفمسػػػطينييف. والبػػػراهيف أكاػػػر مػػػف أف تدحصػػػى، منهػػػا مػػػا يقػػػع صػػػي بػػػاب المواقػػػؼ  رتسػػػوية تاريخيػػػةرعػػػف 

بػؿ نتانيػاهو، ، ق1000التػي أطمقهػا ايهػود بػاراؾ منػذ  رل شػريؾ لنػاروالتصريدحات )أشهرها وأهمها نظريا  هي 
ممهػػدا  لوصػػوؿ شػػػاروف إلػػى السػػػمطة ، ومنهػػا مػػػا هػػو تصػػػرصات ميدانيػػة، لػػػيس أقمهػػا التوسػػػيع غيػػر المنقطػػػع 
ليسػػتيطاف صػػوؽ الشػػريط الفمسػػطيني الػػذي ل يكػػؼ عػػف الػػتقمص صػػي الئػػفة الغربيػػة، مقطعػػا  أوصػػالها بشػػكؿ 

ي منهػػا. وهػػذل كمهػػا تنػػدرج صػػي ألػػؼ مسػػتوطف داخػػؿ القسػػـ العربػػ 100تػػاـ، وتهويػػد القػػدس دحيػػث بػػات يعػػيش 
تصػػور إنجػػاز السػػيطرة اإلسػػرائيمية الكاممػػة عمػػى مجمػػؿ صمسػػطيف، بمػػا صيهػػا تمػػؾ التػػي تػػتـ بػػالعزؿ وبعمميػػات 
القصؼ العسكري عمى قطاع غزة )الذي، عندما يخفؼ إدحكاـ إغيقح، صإنما يتـ ذلؾ مف جهة مصر، ولػيس 

موقػؼ القػائـ. لكػف أوبامػا يرسػؿ وزيػر خارجيتػح قريبػا  إلػى أبدا  مف جهة الدحدود مع إسرائيؿ . ذلػؾ توصػيؼ ال
. وهػذل تجسػد إطػارا  شػامي ، رالمبػادرة العربيػةرالمنطقة، صي نية غير متوائعة أبدا ، تعمف أنهػا بصػدد اسػتعادة 

 تصورا  يمتمؾ أبعادا  مفهومية وتاريخية، وقد كانت التجديد الودحيػد عمػى هػذا المسػتو  لتفاقيػات أوسػمو نفسػها
)بينما سواها كاف يكتفي بالتفاوض عمى ترتيبات عمميانية . وبهذا المعنى، كػاف الػرصض القػاطع لهػا مػف قبػؿ 

المبػادرة رإسرائيؿ، مؤشرا  قويػا  عمػى وقػوؼ هػذل األخيػرة خػارج أرئػية التسػوية. وتقػوؿ تبريػرات اسػتعادة طػرح 
بىنػػح كػػاف العػػائؽ أمػػاـ تدحققهػػا، وهػػو شػػكميا   بىنهػػا باتػػت ممكنػػة بعػػد انهيػػار النظػػاـ السػػوري، مػػا يػػودحي رالعربيػػة

إعفاء إلسرائيؿ مف مسؤوليتها الدحصرية صي هذا المجاؿ، لكنح وهو األهـ، خطوة استباقية لتعييف التعديؿ صي 
توازف القو  صي المنطقة عمى ئوء ذلؾ النهيار. أما الممهػدات العمميػة لهػذا الطمػوح الكبيػر، صتطمػب تعهػدا  

ي بػىل يتوجػح إلػى المدحاصػؿ الدوليػة بعػد اآلف، مقابػؿ تعهػد إسػرائيمي بتجميػد السػتيطاف، مف الطرؼ الفمسػطين
 وبدحؿ إنساني لموئوع األسر  )وليس اليجئيف  انظر إلى هذا النزياح .

هؿ لهذا الجهد أي صرصة؟ هؿ دحقا  ل تزاؿ المسىلة الفمسطينية تقػؼ هنػاؾ، وكىنهػا صػي دحالػة تجميػد وانتظػار 
، أي قبػؿ أكاػر 1001، ل يمر عميها الزمف ول يدحفر صي ميمدحهػا، صتسػتعاد صكػرة طمردحػت عػاـ خارج التاري 

مف عشر سنوات، وقبؿ تغير ميم  األرض صي صمسطيف نفسها بفعٍؿ إسرائيمي مدحموـ، وقبؿ ادحػتيؿ العػراؽ 
جػػواب هػػو مػػف قبػػؿ األميػػركييف، وقبػػؿ المخػػاض الجػػاري صػػي المنطقػػة بطولهػػا وعرئػػها والمسػػمى اػػورات. ال

 بالنفي. إذا ، لماذا يمقد ـ ماؿ هذا الطرح؟
، إسػرائيمي وصمسػطيني. وبالنسػبة إلسػرائيؿ، انتهػت  تميزت السنوات القميمة المائية، بانكشػاؼ مػزدوج ومػتيـز

. اليـو إسرائيؿ 2947التسوية التاريخية، منذ رتمؾ األسطورة التي تقوؿ بىف العرب هـ مف رصئوا ويرصئوف 
قوقع أكار صىكار وكػؿ يػـو صػي مشػروع سػيطرة مجنػوف بمقػدار مػا هػو مسػتدحيؿ. وبالنسػبة لمطػرؼ ترصئها وتت
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، هػػػي الطريقػػة المهذبػػػة لمقػػػوؿ بانتهػػػاء المردحمػػة الاانيػػػة مػػػف تمػػػؾ رأزمػػػة العمػػؿ الػػػوطني الفمسػػػطينيراآلخػػر، صػػػػ 
، 2981)ولها  عػاـ  ، وأنهت مردحمتها األولى مع الجتياح اإلسرائيمي لمبناف2965الظاهرة التي نشىت ذات 

وبػػدأت مردحمتهػػا الاانيػػة مػػػع اتفاقيػػات أوسػػمو. وهػػي كانػػػت تدحمػػؿ بػػذور منطػػؽ أوسػػػمو منػػذ لدحظاتهػػا األولػػػى، 
 ، وكرسػػػتح بقػػػرارات المجمػػػس الػػػوطني 2974) رل تسػػػقطوا غصػػػف الزيتػػػوف مػػػف يػػػديروعبػػػرت عنػػػح عمنيػػػا  بػػػػ 

الفمسػطيني المتكػرر لالقػرار بتقسػيـ  . وليس صي ذلػؾ إعابػة، بػؿ هػو تسػجيؿ ليسػتعداد2988الفمسطيني صي 
كما يقاؿ اختصارا . وعند هذا، يبقى تعريؼ الدولتيف، جغراصيا  وكترتيبات، موئوع  ردحؿ الدولتيفرصمسطيف وبػ 

النزاع األساسي. الذي انتهى اليوـ هػو هػذا. مػف دوف أف يطػرح بديمػح عمميػا ، بػالمعنى السياسػي والبرنػامجي، 
ف لػػػـ يمقػػػروا، أف إمكانيػػػة أي كنتػػػائ ، وكػػػولدة ألشػػػك  ردحػػػؿ الػػػدولتيفراؿ الفعػػػؿ الميئمػػػة لػػػح. يعػػػرؼ الجميػػػع وا 

انتهت. يعرصح أبراهاـ بورغ، رئيس الكنيست السابؽ، واليهػودي المػؤمف الػذي لػـ يعػد صػهيونيا . يعرصػح شػمومو 
سسػػة سػػاند الػػذي ل يكػػؼ عػػف إصػػدار الكتػػب دحػػوؿ آليػػات اختػػراع كػػذا وكيػػت... وهػػؤلء آتػػوف مػػف قمػػب المؤ 

اإلسػػرائيمية ولػػيس مػػف هوامشػػها أو نقائئػػها كمػػا هػػي دحالػػة سػػواهـ ممػػف سػػبقوهـ عمػػى هػػذا الطريػػؽ. ويعرصػػح 
. إنػػػح منعطػػػؼ، تبػػػدأ معػػػح مردحمػػػة جديػػػدة عنوانهػػػا رأزمػػػة العمػػػؿ الػػػوطني الفمسػػػطينيرالفمسػػػطينيوف، ويسػػػمونح 

وهػػذا مػػا زاؿ دحدسػػا  أكاػػر ممػػا هػػو  .رلكػػؿ مواطنيهػػار، أو التػػي رالانائيػػة القوميػػةرالعػػريض هػػو الدولػػة الوادحػػدة، 
تصور متبمور. ومف المرج  أف التدحرؾ األميركي الراهف يهدؼ إلى التشويش عميح قػدر المسػتطاع، وتػىخيرل 

 وعرقمتح.
 7/4/1023، الحياة، لندن

 
 نصيحة أوباما الصعبة 

 جيمس زغبي
ة إلسػرائيؿ والئػفة الغربيػة واألردف كاف أوباما موصقا  إلى دحد كبير صي خطابح صي القدس، أاناء زيارتػح األخيػر 

عندما دحث اإلسػرائيمييف عمػى النظػر لمعػالـ مػف خػيؿ عيػوف الفمسػطينييف. وهػذا الجػزء مػف كممتػح كػاف مػؤارا  
يجػػب أيئػػا  العتػػراؼ بدحػػؽ الشػػعب الفمسػػطيني صػػي تقريػػر رلمدرجػػة التػػي تسػػتدعي منػػي إيػػراد نصػػح الكامػػؿق 

وا أنفسكـ مكانهـ. عميكـ أف تنظروا لمعالـ مف خيؿ عيونهـ. ليس مصيرل، ودحقح صي العدالة. عميكـ أف تئع
مف العدؿ أف ينمو الطفؿ الفمسطيني ويترعرع صػي دولػة لسػت دولتػح، ويعػيش دحياتػح كمهػا بعػد ذلػؾ صػي وجػود 
نما تدحركات آبائهـ وأجدادهـ، كؿ يوـ. ليس  جيش أجنبي يتدحكـ صي تدحركاتح. ليس صقط تدحركات الصغار، وا 

أف يمئي عنؼ المستوطنيف ئد الفمسطينييف مف دوف عقاب. ليس مػف العػدؿ منػع الفمسػطينييف مف العدؿ 
مػػػف زرع أرائػػػيهـ، أو الدحػػػد مػػػف قػػػدرة طيبهػػػـ عمػػػى التدحػػػرؾ صػػػي مختمػػػؼ أندحػػػاء الئػػػفة، أو طػػػرد العػػػائيت 

ئيميوف دولة صػي الفمسطينية مف بيوتها. ل الدحتيؿ ول الطرد هو اإلجابة الصدحيدحة. وتماما  مامما بنى اإلسرا
 أرائيهـ مف دحؽ الفمسطينييف أيئا  أف يكونوا شعبا  دحرا  صي أرائيهـ.

قبػػؿ أف آتػػي هنػػا، قابمػػت مجموعػػة مػػف  -الكػػيـ ل يػػزاؿ ألوبامػػا-سػػوؼ أخػػرج عػػف نػػص كممتػػي هنػػا لاانيػػة. 
كايرا  عف  . وعندما تدحدات إليهـ لـ أجدهـ مختمفيف11و25الفمسطينييف صغار السف تتراوح أعمارهـ ما بيف 
 بناتي كما لـ يكونوا مختمفيف عف بناتكـ وأبنائكـ.

اعتقػػد بىمانػػة أف أي أب إسػػرائيمي لػػو جمػػس مػػع هػػؤلء الفتيػػات والفتيػػة صإنػػح سػػيقوؿ لنفسػػحق أريػػد لهػػؤلء الفتيػػة 
والفتيات أف ينجدحوا، وأف يزدهروا، وأف تتاح أمامهـ صرص، ماؿ تمػؾ التػي تتػاح ألطفػالي. أعتقػد أف هػذا هػو 

 .رما سيريدل اآلباء اإلسرائيميوف لو أتيدحت لهـ صرصة الستماع إليهـ، والدحديث معهـ
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لشػػؾ أف اإلسػػرائيمييف سػػيجدوف أف اتبػػاع هػػذل النصػػيدحة قػػد يكػػوف تدحػػديا  صػػعبا ؛ ولكنهػػا نصػػيدحة يجػػب عمػػى 
ة صػي عػدـ القػدرة صناع السياسة والمدحمميف صي الوليػات المتدحػدة أف يسػتمعوا إليهػا أيئػا . إف المشػكمة المتمامػ

عمى رؤية الفمسطينييف كبشر متساوييف معنا، وصي رصض رؤية العالـ مف خيؿ عيونهـ، وسمت لفترة طويمة 
 مقاربات الوليات المتدحدة والمقاربات الغربية بشكؿ عاـ لمصراع العربي اإلسرائيمي.

تػح. صبعػد الدحػرب العالميػة األولػى، ورصض من  الصػفة اإلنسػانية الكاممػة لمفمسػطينييف، يعػود لبدايػة الصػراع ذا
واجح الرئيس األميركي وودرو ويمسوف المخططات اإلمبريالية البريطانية والفرنسية، لتقسيـ الشرؽ العربي مف 
خيؿ الدعوة ليعتراؼ بدحؽ العرب صي تقرير مصػيرهـ، والػدعوة لمفهػـ األصئػؿ لمػا يريػدل العػرب دحقػا . ودعػا 

ى اإلطػػيؽ لمػػرأي العػػاـ العربػػي. وكانػػت نتيجػػة السػػتفتاء الػػرصض الكامػػؿ ويمسػػوف إلجػػراء أوؿ اسػػتطيع عمػػ
لتقسػػػيـ الشػػػػرؽ العربػػػي، ولمسػػػػيطرة البريطانيػػػػة والفرنسػػػية، ورصػػػػض إقامػػػة وطػػػػف قػػػػومي لميهػػػود صػػػػي صمسػػػػطيف، 

 والمطالبة بالستقيؿ، وتكويف دولة عربية وادحدة.
ندحػف ل نهػتـ ررجيػة البريطػاني مػف شػىنها قػائي ق وعند سماعح لنتيجة الستطيع هوف المورد بمفػور وزيػر الخا

أصػػي  بىخػػذ آراء سػػكاف البمػػد )صمسػػطيف ... والصػػهيونية صػػي رأيػػي ذات مغػػز  أعمػػؽ بكايػػر مػػف رغبػػات، الػػػ 
  رألؼ نسمة الذيف يسكنوف هذا البمد، وأعمؽ أيئا  مف أي ادعاءات بالتدحيز ئدهـ 700

مفور، وليس رؤية ويمسوف، هو الذي ميز طريقة تعامؿ الغرب وعمى مد  التسعيف عاما  المائية، كاف صهـ ب
مػػع صػػراع الشػػرؽ األوسػػط. صقػػد اهػػتـ الغػػرب دومػػا  بادحتياجػػات إسػػرائيؿ متوقعػػا  مػػف العػػرب أف يتفهمػػوا ذلػػؾ. 
ودخؿ دبموماسيو الوليات المتدحػدة صػي جػدؿ مسػتمر مػع الفمسػطينييف مدحػاوليف إقنػاعهـ بئػرورة التعامػؿ مػع 

صي الوليات المتدحدة وصي إسرائيؿ. وقيؿ لمفمسطينييف إنح يتوجب عمػيهـ العتػراؼ بػالقيود  رسيةالدحقائؽ السيار
والمدحددات المفروئػة عمػى الػرئيس األميركػي مػف قبػؿ الكػونجرس، وعمػى رئػيس الػوزراء اإلسػرائيمي مػف قبػؿ 

 الكنيست، وهما مؤسستاف شديدتا المراس.
ف مفاوئات مف دوف شروط مسبقة تقود إلى دحػؿ الػدولتيف. ومػع ويقوؿ صناع السياسة األميركية إنهـ يريدو 

ذلػػؾ يواصقػػوف، ويريػػدوف مػػف القػػادة الفمسػػطينييف القبػػوؿ بالكتػػؿ السػػتيطانية كدحقػػائؽ عمػػى األرض، ويرصئػػوف 
دحؽ اليجئيف الفمسطينييف صي العودة باعتبارل شيئا  غير عممي، ويعترصوف بإسرائيؿ كدولة يهوديػة ويتجػاهموف 

 صي المئة مف سكاف إسرائيؿ عرب. 10ف دحقيقة أ
ولػػػو كانػػػت ميدحظػػػات أوبامػػػا صػػػي القػػػدس صػػػدحيدحة، صػػػإف ذلػػػؾ يعنػػػي أف الشػػػعب اإلسػػػرائيمي لػػػيس هػػػو ودحػػػدل 

نمػػػا يعنػػػي أف صػػػناع  رالنظػػػر إلػػػى العػػػالـ مػػػف خػػػيؿ عيػػػوف الفمسػػػطينييفرالمطالػػػب بالسػػػتماع لنصػػػيدحتح بػػػػ وا 
الشيء نفسح. ويكتسػب هػذا األمػر أهميػة خاصػة مػع الزيػارة السياسة صي الوليات المتدحدة أيئا  بدحاجة لعمؿ 

 التي يقـو بها وزير الخارجية جوف كيري لممنطقة صي إطار جهد لصنع السيـ.
ذا مػا أراد كيػري أف يػنج  صيمػا صشػؿ صيػح غيػرل، صإنػح يجػب العتػراؼ بإنسػانية الفمسػطينييف. وأف يعػرؼ أنػح  وا 

طرؼ األئػعؼ صػي الصػراع، وبالتػالي ل ينبغػي أف يطمػب مػنهـ أف لكونهـ ئدحايا الدحتيؿ صإنهـ يماموف ال
 يتدحمموا العبء األكبر كي يجعموا السيـ ممكنا .

وقبؿ مطالبة أوباما لعباس بتدحمؿ المخاطر، وهو ما ليس بمقدورل إذا ما أخذنا صي العتبار وئػعح الصػعب 
اسػػية الداخميػػة صػػي الوليػػات المتدحػػدة، صػػي الػػداخؿ الفمسػػطيني، صإننػػا يجػػب أف نعمػػؿ عمػػى تدحػػدي قيودنػػا السي

 ونطمب مف نتنياهو عمؿ الشيء نفسح صي إسرائيؿ أيئا .
 7/4/1023، التحاد، أبو ظبي
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