
   
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
  
 
  
  
 
  
  
 

 
 
 
 
 
 

 ىنية: تحركات أمريكية لتصفية القضية الفمسطينية

 يتعرض لضغوط من أجل رفض استقالة فياض "رويترز" عباس
 بال أجندة محددةىرة بالقا األحمدعزام  أبو مرزوق: لقائي مع

 منذ قيام "إسرائيل" في الحروب والعمميات قتموا جنديًا إسرائيمياً  58032تقارير إسرائيمية: 
 شخصية فمسطينية وعالمية تطالب بريطانيا باالعتذار عن "وعد بمفور" 550القاىرة: 

 مركز الزيتونة ينعي عضو ىيئتو االستشارية الدكتورة منى حداد يكن

كيري الستئناف  ترفض خطة "إسرائيل"
ألف وحدة  25.. وتبني المفاوضات

  ليو أدوميم"في "معاسكنية 
 

 2... ص 
 

 ٕٕٚٛ ٖٕٔٓ/ٗ/ٕٔ الجمعة



 
 

 

 

 

           5ص                                    5352العدد:                25/4/5028الجمعة  التاريخ:

  :أخبار الزيتونة
  مركز الزيتونة ينعي عضو ىيئتو االستشارية الدكتورة منى حداد يكن  

  
  السمطة:
 6 الفمسطينية ىنية: تحركات أمريكية لتصفية القضية  

 2 فياض: التنمية االقتصادية تعني تعزيز صمود المواطنين عمى أرضيم  

 2 يتعرض لضغوط من أجل رفض استقالة فياض "رويترز" عباس  

 2 بأن يتم حسم األمر في وقت سريع فياض يقرأ عن استقالتو في وسائل اإلعالم وتوقعات  

 3 عباسفياض وضع استقالتو رسميًا تحت تصرف عمر الغول:   

 4 جيز لعقد قمة رباعية لتحريك المفاوضاتعمان تٌ واصل أبو يوسف:   

 4 اقتصادي لمقضية الفمسطينية "مرفوض"  يري لحل  قيادي بمنظمة التحرير: مقترح ك  

 4 ىنية يفوض صالحياتو الحكومية كاممة لنائبو"القدس الفمسطينية":   

 20  "إسرائيل"مع  "التخابر"تعمن انتياء حممتيا لمواجية  "الداخمية" في غزة  

 22 يطالب بضغط أممي أوروبي عمى االحتالل لرفع الحصار عن غزة  النائب الخضري  

 22 االحتالل يحتجز محافظ الخميل عمى مدخل الحرم اإلبراىيمي  

 22 ار غزة المعطلكبديل "مؤقت" لمط الدولياستخدام مطار العريش سفارة فمسطين بالقاىرة:   

 25 منى منصور: نتائج انتخابات بيرزيت انتصار كبير لمشروع المقاومة النائب   

 25 ويطال العربية اإلسرائيميةرفع الجمارك يستثني البضائع الضفة:   

 25 حات السياسية أبرز األسباب الستقالة فياض الصالحيات والطمو تقرير:   

  
  المقاومة:
 24 بال أجندة محددةبالقاىرة  األحمدعزام  أبو مرزوق: لقائي مع  

نياء اال     24  نقسام توفيق الطيراوي: استقالة فياض ضرورية من أجل إفساح الطريق لمبدء بالمصالحة وا 

 24  مروان البرغوثي من السجن: قضيتا القدس واألسرى ىما األكثر إلحاحاً   

 22 خالد البطش: المعركة مع االحتالل تدور عمى نصح وعالج ووقاية المتخابرين  

 26  ابات الطالبية في جامعة بيرزيت انتصار لمشرعية الفمسطينية ولمحركة الوطنية : فوزنا في االنتخفتح  

 26  بالضفة أبو زىري: نتائج انتخابات جامعة بيرزيت تؤكد فشل محاوالت تصفية حماس  

  
  :اإلسرائيميالكيان 

 26 ضغط عمى األسرى بالخدمات الطبية لوقف إضرابيمت : تل أبيبمنظمة حقوقية إسرائيمية  

 22 مشاركة نتنياىو فى جنازة "تاتشر" يإضرابات الخارجية اإلسرائيمية تمغ  

 22 بالقاىرةيزعم أنو التقى شبابًا من اإلخوان المسممين في ميدان التحرير  صحفي إسرائيمي  

 22 بيرد بـ"ليفني" شرقي القدس يجب أن يكون أمرًا طبيعيا ال استثنائياً  جون "إسرائيل": لقاء  

 23 ىآرتس تروي قصة بناء أول مستوطنة ييودية في الضفة الغربية: الغطاء كان أسبابًا أمنية  

َ   58032تقارير إسرائيمية:     23 منذ قيام "إسرائيل" في الحروب والعمميات قتموا جنديًا إسرائيميًا



 
 

 

 

 

           8ص                                    5352العدد:                25/4/5028الجمعة  التاريخ:

 23 اإلذاعة اإلسرائيمية: غانتز رفض وضع عمم "إسرائيل" عمى جثمان جندي غير ييودي  

 24 مشمولة دبموماسيا : تل أبيباجية عدو جديد في الجوالنتتأىب لمو  "سرائيل"إ  

 24  وفد أمني إسرائيمي يزور القاىرة  

 50  خالل احتجاج عمى قيود تفرضيا الشرطة البراقاحتجاز خمس نساء أمام حائط "إسرائيل":   

  
  األرض، الشعب:

 50 مؤسسة األقصى: االحتالل يحفر بعمق في ساحة البراق ويدمر آثارًا إسالميةً   

 50 شخصية فمسطينية وعالمية تطالب بريطانيا باالعتذار عن "وعد بمفور" 550القاىرة:   

 52 ر العيساوي ما زال في خانة الخطرولس: األسير سامالمحامي جواد ب  

 52 يدنس المسجد اإلبراىيمي نفتالي بنيت سرائيمياإلوزير ال :"تجمع شباب ضد االستيطان"  

 52 ترفض مقترح كيري لمسالم االقتصادي كما رفضت مقترح بمير سابقا "الشخصيات المستقمة"  

 55  إضرابا عن الطعام احتجاجًا عمى تجاىل "األونروا" لمطالبيم يبدؤونفمسطينيون من سورية  لبنان:  

 55  لرشقو الحجارة وحكومة بالده "لم تقدم لو المساعدة" "إسرائيل"كي يحاكم في يأمر  "الحياة": طفل  

  

  : اقتصاد

 58  اإلسرائيميةرفع الجمارك يستثني البضائع وزارة االقتصاد في رام اهلل:   

  

  : ثقافة

 58 وضع حجر األساس لمشروع "المتحف الفمسطيني" في بيرزيت  

  

  األردن: 

 54 ائيمية تمس حائط البراقسر إيرفض مخططات  األردن  

  

  :لبنان

 54 عامًا لشخصين بجرم التعامل مع "إسرائيل" بيروت: السجن  

  

  عربي، إسالمي:

 54 األطباء العرب" يستنكر منع شاحنات أغذية من دخول غزةاتحاد "مصر:   

 54 في البقاع و"القيادة العامة"شتباكات بين الجيش السوري الحر ا: "النشرة"  

 52 متميزةعالقة حركة النيضة نا وبين العالقة بين: كبير أحبار الطائفة الييودية في تونس  

  

  دولي:

 52  مميون دوالر 550القبة الحديدية بـ الواليات المتحدة تدعم منظومة  

 52  سالم فياض من منصبو الواليات المتحدة تستبعد استقالة  

 56  القدس شرقي في حي الشيخ جراحليفني  تسيبي يمتقي جون بايدر الكنديوزير الخارجية   



 
 

 

 

 

           4ص                                    5352العدد:                25/4/5028الجمعة  التاريخ:

 56 لـ"إسرائيل"متيمين بالعمالة ل "غير القانونية" تنتقد الحكومة بغزة لتنفيذىا "إعدامات ىيومن رايتس"  

  
  :تقارير

 56 اليمين االسرائيمي ُيبدد التفاؤل بنجاح خطة كيري الستئناف عممية السالم  

  
  حوارات ومقاالت:

 54 العربي رأي القدس... مطموب تحقيق في ديون السمطة  

 80 د. عدنان أبو عامر... األلغام" في والية مشعل الجديدة"حقول   

 88 نبيل السهمي... والحرب االفتراضية.. ماذا عن الحروب القادمة معيا؟ "إسرائيل"  

 84 رومان حداد... القضية الفمسطينية والدور األردني المنتظر  

 86 غي بخور... وباماأوسواس   

  
 82 :كاريكاتير

*** 
 

 الدكتورة منى حداد يكنعضو ىيئتو االستشارية مركز الزيتونة ينعي 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

واْدُخِمي ¤ فاْدُخِمي في ِعباِدي ¤ اْرِجِعي إلى َربِِّك راِضَيًة َمْرِضيَّة ¤ )يا َأيَُّتها النَّْفُس الُمْطَمِئنَُّة  قال تعالى:
  صدق اهلل العظيم. َجنَِّتي(

ارات األستاذة المربية ببالغ الحزن واألسى والرضا بقضاء هللا، ينعي مركز الزيتونة للدراسات واالستش

الدكتورة منى حداد يكن، عضو الهيئة االستشارية للمركز، رئيسة جامعة الجنان في لبنان، وأرملة 

، عن 3112نيسان/ ابريل  11الداعية الدكتور فتحي يكن رحمه هللا، التي وافتها المنية يوم الخميس 

 عمر يناهز السبعين عاماً.

.وإنا هلل وإنا إليه راجعون واسع رحمته، وأن ُيلهم أهلها الصبر والسلوان.نسأل هللا سبحانه أن يتغمدها ب  

 مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات

23/5/3124في   



 
 

 

 

 

           2ص                                    5352العدد:                25/4/5028الجمعة  التاريخ:

 في "معاليو أدوميم"ألف وحدة سكنية  25.. وتبني كيري الستئناف المفاوضات ترفض خطة "إسرائيل" 
رفيرر   اً إسرررائيمي اً موظفرر، أن القرردس المحتمررة مررن يررو برري  ي، عررن وكالررة 25/4/5028، الحيــاة، لنــدنذكررر  
المفاوضررا  مرر  أعمررن أن إسرررائيل رفضرر  خطررة وزيررر الخارجيررة ايميركرري جررون كيررري  سررتئنا   ،المسررتو 

 الفمسطينيين، والتي تقضي بالتفاوض بداية حول قضيتي ايمن والحدود.
ونقمرررر  صررررحيفة "نررررورتس" عررررن الموظرررر  قولررررا إن "كيررررري مررررسمن ب نررررا نررررو الررررذي سرررريجم  الحررررل والتسرررروية 
والخرر"ص"، معتبرررًا أن "وزيررر الخارجيررة ايميركرري يعتقررد أن الصررراع نررو عمررى ايرض قبررل أي  رري ، ونررذا 

 يح".غير صح
وك   الموظ  اإلسرائيمي أن "إسرائيل عبرر  عرن معارضرتها لخطرة كيرري و أنرا يوجرد خر"  حرول إطرار 
العممية السياسية وكيفية إجرائها"، م ددًا عمى أن "إسرائيل تعارض محادثا  حول الحدود وايمن بدايرة، وقرد 

 مون م  نذا الموضوع".قمنا نذا لكيري، ويوجد اتفاق حول ذلك بين جمي  الوزرا  الذين يتعام
وأضا  إن "إسرائيل تطال  ب ن تتناول المفاوضا  جمي  قضايا الحل الدائم خصوصًا اعترا  الفمسطينيين 

 بيهودية إسرائيل".
ورأ  الموظرر  اإلسرررائيمي أنررا "إذا جررر  المحادثررا  حررول الحرردود وايمررن بدايررة فرر،ن إسرررائيل سررتعطي فقررط، 

المقابررررل، وعنررردما نصررررل إلررررى بحرررري المواضررري  الترررري يتعررررين عمررررى  ولكنهرررا تكرررراد   تحصررررل عمرررى  رررري  فرررري
 الفمسطينيين فيها تقديم تناز  ، مثل حق العودة، ف،نا لن يبقى ب يدينا أوراق مساومة".

وأضرررا  الموظررر  أن إسررررائيل تعرررارض تنفيرررذ أيرررة مبرررادرة نيرررة حسرررنة نامرررة تجرررا  الفمسرررطينيين قبرررل اسرررتئنا  
ح أسر  وتسميم أسمحة يجهزة ايمن الفمسطينية أو حتى تنفيذ م اري  المفاوضا ، وبضمن ذلك إط"ق سرا

 اقتصادية في المنطقة "ج".
و فرري مررا يتعمررق بهررذ  الم رراري  ا قتصررادية أ ررار الموظرر  إلررى أن السررمطة الفمسررطينية تطمرر  تنفيررذ م ررروع 

 سياحي في  مال البحر المي  ولكن إسرائيل تعارض ذلك حاليا.
ذا كران الحرديي يرردور وأكرد أن اإلسررائيمي ين "مسرتعدون لتنفيرذ خطروا  لبنرا  الثقرة التري   تمرس بمصرالحنا، واا

عن من و  لتطهير الميا  أو بنا  مدارس أو  ق  وارع في المنطقرة ج ف،نرا   توجرد م ركمة فري ذلرك، لكرن 
ذا اسرتسنف  إذا كان الحديي يدور حول تسميم مناطق بواسطة م راري  اقتصرادية ف،ننرا   نوافرق عمرى نرذا،  واا

المفاوضا  فسنكون مستعدين لتنفيذ الكثير من مبادرا  النية الحسرنة والخطروا  لكرن نرذا سريكون جرز ًا مرن 
 عممية خرج  إلى حيز التنفيذ".

ـــدنوأضررراف   بعرررد أيرررام قميمرررة عمرررى م رررادرة وزيرررر ، أن ترررل أبيررر ، مرررن 25/4/5028، الشـــرق األوســـط، لن
رائيل عمررى تحركررا، برر،قرار م رراري  بنررا  اسررتيطانية فرري مسررتعمرة الخارجيررة ايميركرري، جررون كيررري، رد  إسرر

وقررررد بررررادر وزيررررر البنررررا  واإلسرررركان  "معاليررررا أدومرررريم" القائمررررة عمررررى أراضرررري القرررردس ال رررررقية المحتمررررة وقرانررررا.
دونمرا مرن  ٕٓٙاإلسرائيمي، أوري أرئيل، ونو من قيادة حز  المستوطنين "البير  اليهرودي"، إلرى تخصريص 

 ٕٔطينية المصادرة، إلقامة حديقة قومية في "معاليا أدوميم"، وأعطى الضرو  ايخضرر لبنرا  ايراضي الفمس
أل  وحدة سكنية فيها. وقرد فسرر أرئيرل نرذ  الخطروة، عمرى أنهرا قررار طبيعري وبرديهي، "فهرذ  جرز  مرن مدينرة 

سررررائيل لرررم ولرررن تتنرررازل عرررن البنرررا  ا سرررتيطاني خصوصرررا فررري ضرررواحي القررردس، والقررردس  القررردس الكبرررر ، واا
 وضواحيها ستبقى خارج أي مفاوضا  م  الفمسطينيين".

"، أن كيري لرم يرنجح فري تحقيرق تقردم فري ا تصرا   التري أجرانرا، وأن القميرل الرذي  وكتب  صحيفة "معري
أنجز  كان موافقة عمى الدف  بعدة م اري  اقتصادية يفترض أنها تعزز ا قتصاد الفمسطيني. ونقمر  تقرديرا  



 
 

 

 

 

           6ص                                    5352العدد:                25/4/5028الجمعة  التاريخ:

الحرررديي نرررو عرررن م ررراري  البنرررى التحتيرررة فررري المنطقرررة "ج"، التررري تقررر  تحررر  السررريطرة اإلسررررائيمية  مفادنرررا أن
الكاممة، م يرة إلى أن نذ  الم اري  التي وافق عميهرا رئريس الحكومرة اإلسررائيمية، بنيرامين نتنيرانو، لرن تقنر  

 رئيس السمطة الفمسطينية محمود عباس بالعودة إلى طاولة المفاوضا .
وأوضرح  "نرورتس" أن زيرارة جرون ، الناصررة مرن برنروم جرايسري، عرن 25/4/5028لغد، عم ـان، اون ر  

سررررائيل والو يرررا  المتحررردة فررري كرررل مرررا يتعمرررق بخطرررة وزيرررر إكيرررري الرررى اسررررائيل ك رررف  خ"فرررا أساسررريا برررين 
 الخارجية ايميركي  ستئنا  المفاوضا  بين اسرائيل والفمسطينيين.

محادثاتررررا مرررر  الجررررانبين ا سرررررائيمي والفمسررررطيني، أنررررا اذا مررررا اسررررتسنف   وأضرررراف  أن كيررررري أوضررررح خرررر"ل
المفاوضا  بين الجانبين، ف،نا يتعين عميها أن تعنرى فري المرحمرة ا ولرى فري البحري فري احتياجرا  اسررائيل 

مسمة ايمنية، بالتوازي م  البحي في حدود الدولة الفمسطينية المستقبمية. كما طم  كيري من اسرائيل تنفيذ س
من خطوا  بنا  الثقة تجا  الفمسطينيين كتحرير أسر ، ونقل س"ح يجهزة ايمن الفمسطينية وغيرنرا، وذلرك 

 من أجل خمق أجوا  مناسبة  ستئنا  المحادثا .
ــدنوجررا  فرري  ــي، لن صررحيفة ديررديعو   مررن الناصرررة، أنزنيررر أنرردراوس ، عررن 25/4/5028، القــدس العرب

ولين كبرار فري الحكومرة اإلسررائيمية إن إسررائيل   تنروي تقرديم بروادر حسرن أحرنو د نقمر  الخمريس عرن مسرس 
 نية لمفمسطينيين قبل استئنا  المفاوضا  بين الجانبين.

ووفقرا لمرا نقمترا الصرحيفة عرن المسرسولين اإلسررائيميين فر،ن المطالر  الفمسرطينية التري ترم تقرديمها مرسخرا ترردلل 
اإلسررررائيمي، مررردعين أن حكرررومتهم لرررم تضررر  أي  رررروط مرررن أجرررل عمرررى أنهرررم   يريررردون السررر"م مررر  الجانررر  

 استئنا  عممية الس"م، ولو حتى  رط ا عترا  ب،سرائيل كدولة يهودية.
 
 ىنية: تحركات أمريكية لتصفية القضية الفمسطينية 

قيادة اتهم رئيس الوزرا  الفمسطيني إسماعيل ننية، الو يا  المتحدة ايمريكية ب: أحمد المبابيدي - غزة
 عممية التسوية من جديد. استئنا تحركا  جديدة وصفها بر"الم بونة" لتصفية القضية الفمسطينية من خ"ل 

وقال ننية خ"ل مهرجان نظمتا الحركة النسائية في حركة "حماس" ب رض السرايا، إن التحركا  ايمريكية 
اضل، م ددًا عمى أن نذ  المحاو   عمى القضية الفمسطينية وثواب  ال ع  الفمسطيني المن التفا ني 

وبين أن أمريكا تتحرك عمى خطين متوازيين  ستف ل ولن تنجح عمى حسا  وحدة الفمسطينيين وثوابتهم.
 .اقتصاديإلرغام السمطة عمى العودة إلى طاولة المفاوضا ، أحدنم سياسي واآلخر 

ظل الثورا  العربية والربي  العربي،  وأوضح أن نذ  التحركا  ني رسائل تطمين ل"حت"ل اإلسرائيمي في
لن تكون جز ًا  "إسرائيل"الذي أسقط كل اينظمة التي حالفة ا حت"ل طيمة السنوا  الماضية، مسكدًا أن 

  من المنطقة العربية يومًا من اييام.
إعادة عقار  ودعا ننية إلى بنا  إستراتيجية عربية فمسطينية لمواجهة التحركا  ايمريكية التي تهد  إلى 

نيها تتضمن الحفاظ عمى ثواب  ال ع  الفمسطيني بالساعة إلى الورا ، منونًا إلى أن ا ستراتيجية المدعو لت
 ومقدساتا.

وفيما يتعمق بقضية ايسر ، جدد ت كيد  عمى أنها واجهة ايحداي عمى الساحة الفمسطينية، متعهدًا بالعمل 
وأ ار إلى أن المقاومة التي أسر   اليط واحتفظ  با في  ل.عمى تحرير كافة ايسر  في سجون ا حت"

ايسر عمى مدار سنوا  طويمة قادرة عمى تحرير باقي ايسر ، منونًا إلى أن المقاومة لن تصم  طويً" 
 عمى جرائم ا حت"ل بحق ايسر  والمسر .
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 22/4/5028فمسطين أون الين، 
 
 د المواطنين عمى أرضيمفياض: التنمية االقتصادية تعني تعزيز صمو  

اييام: التقى رئيس الوزرا  الدكتور س"م فياض في مقر رئاسة الوزرا  برام اهلل، أمس، وزير  -رام اهلل 
التنمية البريطاني   ن دنكن والوفد المرافق لا، بحضور القنصل البريطاني العام السير فينسين  فين، 

ا قتصادية في فمسطين، وا نتهاكا  اإلسرائيمية المتواصمة  وأطمعا عمى  خر التطورا  السياسية وايوضاع
ضد ال ع  الفمسطيني وحقوقا الوطنية، م يرًا إلى استمرار إسرائيل في فرض نظام التحكم والسيطرة 

% من ايرض الفمسطينية المحتمة وني المناطق الُمسماة ٓٙواستهدا  الوجود الفمسطيني في أكثر من 
 "ج".

 حت"ل وانتهاكاتا ي ك"ن العائق ايساس أمام قدرة ا قتصاد الوطنّي عمى النمو والعمل وأكد فياض أن ا
بكامل طاقاتا، وأن احتياجا  التنمية ا قتصادية، خاصة في الظرو  التي يعاني منها ال ع  الفمسطيني 

ساسية الكفيمة جرا  ممارسا  ا حت"ل، تتطم  بصورة أساسية توفير مصادر الحياة و بكة الخدما  اي
 .بتعزيز صمود  وتمكينا من البقا  عمى أرضا

 25/4/5028األيام، رام اهلل، 
 
 يتعرض لضغوط من أجل رفض استقالة فياض "رويترز" عباس 

تعرض الرئيس الفمسطيني محمود عباس لض وط من الدول ال ربية الحميفة يوم الخميس  :رويترز -رام اهلل 
إحيا  محادثا   إلىرا  س"م فياض في الوق  الذي تسعى فيا وا نطن كي   يقبل استقالة رئيس الوز 

عباس  إلىفياض سيقدم استقالتا رسميا  إن "رويترزر"وقال  مصادر فمسطينية ل .ايوسطالس"م في ال رق 
ا قتصادية التي تعاني منها  ايزمةمن الخ"  ب  ن تعامما م   أسابي في وق   حق يوم الخميس بعد 

 ل ربية المحتمة.الضفة ا
 22/4/5028وكالة رويترز لألنباء، 

 
 فياض يقرأ عن استقالتو في وسائل اإلعالم وتوقعات بأن يتم حسم األمر في وقت سريع 

س"م فياض رئيس الوزرا ، أمس، باينبا  التي تحدث  عن  د.فوجئ  وكا  : - عبد الرسو  ارناسوط
امًا كما فوجئ باينبا  ال"حقة التي نف  أن يكون فياض قّدم تقديما استقالتا إلى الرئيس محمود عباس، تم

نما ينوي تقديمها ظهرًا.  استقالتا ليً" واا
وقال مصدر قري  من رئيس الوزرا  لر"اييام": إنها تسريبا  يطمقها أ خاص يستعجمون رحيل د. فياض 

نناك استقالة،   في ساعا   من موقعا، أو أنهم يريدون التحريض ضد ، وفي حقيقة ايمر، ف،نا لم تكن
مسا  أمس )أول من أمس(، و  ظهر اليوم )أمس(، وقد تفاج  فياض بهذ  التسريبا  تمامًا كما باقي 

 المواطنين، وبما أنها غير صحيحة؛ ف،نا يفّضل عدم التعميق عميها.
  الذي كان فيا وتسا ل المصدر: كي  يقال إن رئيس الوزرا  قدم استقالتا إلى الرئيس عباس، في الوق

الرئيس خارج الوطن؟ وكي  يقال إن فياض كت  استقالتا بانتظار عودة الرئيس، في الوق  الذي كان 
فياض وض  استقالتا بتصر  الرئيس منذ فترة؟ مضيفًا: ني محاولة إما لمتحريض عمى فياض أو لموقيعة 

 بين الرئاسة ورئاسة الوزرا ".
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فعً" استقالتا إلى الرئيس عباس مكتوبًة في الثالي والع رين من ولم يخ  نذا المصدر أن فياض قّدم 
  باط الماضي، وقال: ا ستقالة بتصر  الرئيس عباس، فهو صاح  القرار بهذا ال  ن.

وم  ذلك، فقد أ ار  المصادر إلى أن " فياض ي عر با نزعاج ال ديد مما يمكن اعتبار  حممًة ضد  
 لى إضرابا  عن العمل ومن ثم تمثم  بتصعيد ك"مي مّسا  خصيًا". خصيًا بدأ  بتظانرا  وتحول  إ

وقال : فياض أبمغ المقربين منا أنا   يمكنا العمل في مثل نذ  ايجوا ، وأنا يفّضل بل ويصر عمى 
 الرحيل في ظل استمرارنا.

 25/4/5028األيام، رام اهلل، 
 
 عباسفياض وضع استقالتو رسميًا تحت تصرف عمر الغول:  
مست ار ال سون نق" عن مراسمها، من غزة، عبد القادر فارس، أن  25/4/5028عكاظ، جدة،  ر  ن

الوطنية لرئيس الوزرا  الفمسطيني الدكتور س"م فياض الوزير عمر ال ول أكد أن فياض وض  استقالتا أمام 
ية من أجل إفساح عندما فعم  عممية المصالحة الفمسطين ٕٔٔٓ/٘/ٗالرئيس الفمسطيني محمود عباس منذ 

المجال لت كيل حكومة وحدة وطنية برئاسة أبو مازن وفق إع"ن الدوحة، وعمى ذلك بقي  الحكومة 
كحكومة تسيير أعمال إلى حين ت كيل حكومة وحدة وطنية مرنونة بالمصالحة. نافيا أي ع"قة باستقالة 

 وزير المالية الدكتور نبيل قسيس باستقالة فياض من الحكومة. 
إنا تم ا نتها  من تسجيل كافة المعموما  وتجديد سجل الناخبين  "عكاظ"ل ال ول في تصريح لروقا

الفمسطينيين م يرا إلى أن الرئيس عباس سيقوم ب،صدار مرسومين ايول بت كيل الحكومة المسقتة من 
 ال خصيا  الوطنية المستقمة والثاني بتحديد موعد ا نتخابا  الت ريعية والرئاسية.

 ار ال ول إلى أنا   ع"قة باستقالة وزير المالية باستقالة فياض، وأن ما ي اع أن خ"فا  ن ب  بين وأ
الرئيس عباس وفياض   ع"قة لها بتقديم ا ستقالة، كما أن حركة فتح التي يطال  عدد كبير من قادتها 

في أكثر من دورة من دورا   ب،قالة فياض لها وجهة نظر من رئيس الوزرا  فياض ولها م"حظا  ودونتها
المجمس الثوري لحركة فتح وبالتالي ليس جديدا بتعبير أدق موضوع موق  حركة فتح من  خص الدكتور 
فياض وحكوماتا المتعاقبة منذ ا نقسام وت كيل حكومة في رام اهلل، لكن الموضوع أن  خص الرئيس 

 لح العميا لم ع  الفمسطيني.عباس فيما يتعمق بمم  المصالحة ي خذ بعين ا عتبار مصا
فياض وض  استقالتا رسميًا تح  تصر  عمر ال ول أكد أن أن ، 25/4/5028األيام، رام اهلل، وذكر  

وأضا  ال ول لوكالة "معا": إن فياض قدم استقالتا  الرئيس، وذلك انسجامًا م  مم  المصالحة الفمسطينية.
تمبيًة  ٖٕٔٓلعمل بمم  المصالحة، وقدمها أيضًا في عند استئنا  ا ٕٕٔٓ، وقدمها في ٕٔٔٓفي العام 

 وتنفيذًا لندا  المصالحة.
وأ ار ال ول إلى أن فياض لن يكون يومًا عقبة في طريق المصالحة، فقد صرح ع را  المرا  ب نا م  
المصالحة، مسكدًا أن استقالة فياض ت تي قبيل إصدار الرئيس مرسومين أولهما يتعمق بت كيل حكومة 

قالية، والثاني تحديد موعد ل"نتخابا  الت ريعية والرئاسية، خاصة بعد أن أعمن  لجنة ا نتخابا  انت
 المركزية، أمس، انتها  عممية إدخال ومعالجة بيانا  الناخبين.

مصادر رسمية قال  ، نق" عن وكا  ، من رام اهلل، أن 25/4/5028الحياة الجديدة، رام اهلل، وجا  في 
س"م  يجم  مسا  أمس الرئيس محمود عباس ورئيس وزرائا د. أنالذي كان من المقرر  ا جتماع إن

 يقدم فيا فياض استقالتا، ت جل يجل غير مسمى. أنفياض وكان من المحتمل 
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وأكد  مصادر لر"الحياة الجديدة" أنا   يمكن الجزم ب  ن استقالة فياض حتى اآلن، وأن ايمر لن يحسم إ  
ايزمة الناجمة عن استقالة وزير المالية د.نبيل قسيس والتي  أنئيس. وعمم  "الحياة الجديدة" بعد لقائا الر 

 أثار  كل التكهنا  قيد المعالجة، وأن جهودا تبذل لحمها.
 
 ان ُتجيز لعقد قمة رباعية لتحريك المفاوضاتعم  واصل أبو يوسف:  

سرائيمية ودولية  ُتجري أوساط سياسية أردنية، اتصا  : نادر الصفدي - غزة مكثفة م  أطرا  فمسطينية واا
 لمتحضير لعقد قمة رباعية في عمان لتحريك مم  المفاوضا  من جديد.

وقال عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية واصل أبو يوس ، في تصريح خاص لر"فمسطين 
المفاوضا  بين الجانبين الفمسطيني  "إن المنطقة ت هد تحركا  كبيرة لعودة فتح مم  أون  ين" الخميس:
 واإلسرائيمي من جديد.

وأكد أبو يوس ، أن ايردن تحاول تقري  وجها  النظر الفمسطينية واإلسرائيمية لمدخول في جولة مفاوضا  
و دد عمى أن عمان تمع  باتجا  أنصا   جديدة، تكون عمى أساس مطال  القيادة الفمسطينية.

لزام إسر   ائيل بال روط الدولية التي طالب  بها لضمان الحقوق الفمسطينية.الفمسطينيين، واا
 22/4/5028فمسطين أون الين، 

 
 اقتصادي لمقضية الفمسطينية "مرفوض"  قيادي بمنظمة التحرير: مقترح كيري لحل   

ي اعتبر قيادي في منظمة التحرير الفمسطينية تصريحا  وزير الخارجية ايمريكي جون كيري، الت: رام اهلل
تعهد فيها بالعمل عمى دعم التنمية ا قتصادية في الضفة ال ربية "تساوق م  ما يروجا رئيس الوزرا  
 اإلسرائيمي بنيامين نتنيانو حول الحل ا قتصادي لمقضية الفمسطينية"، مسكًدا أن نذا المقترح "مرفوض".

ي بيان لا تمق  "قدس برس" نسخة وقال صالح رأف ، عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية ف
عنا "إن تصريحا  كيري نذ  تمثل، من جهة، نروبا من ا ستحقاق الرئيسي المتمثل ب،نها  ا حت"ل 

، والذي ي كل استمرار  سببا رئيسيا لمصراع يحول دون ٜٚٙٔاإلسرائيمي لألراضي الفمسطينية المحتمة عام 
لمتصر ، كما تعكس، من جهة ثانية، تساوًقا م  أسمو  الحل تمت  ال ع  الفمسطيني بحقوقا غير القابمة 

ا قتصادي الذي طالما روج لا نتنيانو ضمن خطة قديمة جديدة لمهرو  من استحقاق حل الدولتين والس"م 
قامة  ٜٚٙٔالعادل والدائم الذي يعني إنها  ا حت"ل اإلسرائيمي لجمي  ايراضي الفمسطينية المحتمة عام  واا

طين المستقمة وكاممة السيادة عميها بعاصمتها القدس، والقبول بحل قضية ال"جئين الفمسطينيين، دولة فمس
 ".ٜٗٔوفقا لمقرار 

 22/4/5028قدس برس، 
 

 ىنية يفوض صالحياتو الحكومية كاممة لنائبو"القدس الفمسطينية":  
ننية، "فوض ب كل  لإسماعيرئيس الحكومة في غزة  إنقال  مصادر مطمعة،  :القدس دو  كوم - غزة

كامل ص"حياتا الحكومية لنائبا زياد الظاظا، وأن مهمتا كرئيس وزرا  ستبقى فقط كواجهة إع"مية 
) كمية(، في استقبال الوفود التي تصل قطاع غزة، وخ"ل إلقا  الخطابا  في المهرجانا  الحكومية، 

 وافتتاح الم اري  الخاصة بالحكومة".
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بعد انتخابا نائبا لرئيس المكت  السياسي لحركة حماس، وقائدنا  ت تينذ  الخطوة أن  إلىالمصادر  وأ ار 
 في قطاع غزة، حيي سيبا ر مهمتا التنظيمية الجديدة.

تمك المصادر عن اعتقادنا بان ي ادر ننية خ"ل اي هر المقبمة رئاسة الوزرا  ب كل نهائي، ونو  وأعرب 
ع"ن القرار من عدما لم يتخذ حتى المحظة، وربما تستمر مقترح يجري نقا ا داخل الحكومة، وأن إ

ايوضاع عمى ما ني عميا، ب،بقا  ننية رئيسًا لمحكومة إع"ميًا فقط، ينا من الوجو  المعروفة، وصاحبة 
 الت ثير".

وأوضح  المصادر أن ننية يثق بنائبا في الحكومة، زياد الظاظا، لقيادة الحكومة بدً  منا، خاصًة أنا 
جل اقتصاد قادر عمى إدارة ايمور المالية واإلدارية لمحكومة، رغم ا عتراضا  التي يعبر عنها بعض "ر 

 من أعضا  المجمس الت ريعي، والموظفين المدنيين والعسكريين في حكومة غزة بسب  سياساتا التق فية".
قد اجتماعًا كبيرًا ضم أعضا  ووفقًا لممصادر ف،ن ننية با ر عمما التنظيمي فور عودتا من القانرة، وقد ع

المكت  السياسي لمحركة، وأعضا  مجمس ال ور  في إقميم غزة، وأبم هم بعدة قرارا  تتعمق ب سون الحركة 
م عل ُمصٌر عمى  إنالداخمية والخارجية، وموقفها من المصالحة الفمسطينية، التي قال خ"ل ا جتماع 

جتماع سال  الذكر، بحي أيضًا "ايزمة المالية" التي تمر وأكد  المصادر أن ا  إتمامها في أقر  وق .
 بها حركة حماس.

 25/4/5028القدس، القدس، 
 
  "إسرائيل"مع  "التخابر"تعمن انتياء حممتيا لمواجية  "الداخمية" في غزة 

قام  حكومة في قطاع غزة الخميس انتها  مهمة ال هر التي موزارة الداخمية التابعة ل : أعمن أ     -غزة 
مسا  اليوم " هوان:  إس"موقال المتحدي باسم وزارة الداخمية  .أنفسهملتسميم  إسرائيلبمنحها لممتخابرين م  

 .اإلسرائيمي")الخميس( تنتهي المهمة التي حددتها وزارة الداخمية لممتعاونين والمتخابرين م  ا حت"ل 
كان  موجهة نحو تحصين المجتم  " نهاأنناك انجازا  تحقق  في الحممة مسكدًا  أنوأوضح  هوان 

 .ايمني"الفمسطيني ون ر الثقافة والوعي 
 أن أكد، رافضًا إعطا  عدد محدد، ولكنا ايمنية"لألجهزة  أنفسهمقام عدد من العم"  بتسميم "ووفق  هوان 

)من  تم اعتقال عدد  خر"وتاب :  ."الت" ي إلىظانرة التخابر في قطاع غزة محدودة وفي طريقها "
الذين  اي خاصنناك بعض  أنبالتوازي م  الحممة حيي اتضح لنا  ايمنيةالعم" ( في سياق المعالجا  

با  التوبة " أنوأكد  هوان  ."التي قد تضر بالمصمحة الوطنية العميا ايعمالما زالوا يمارسون بعض 
 حتى بعد نهاية الحممة. "سيبقى مفتوحاً 

عن عدد ين  اإلع"نلن يتم "لع"قا  العامة في الوزارة في بيان انا ص"ح مدير عام ا إبرانيموقال 
من الحممة الماضية  أكثرالذين تابوا في نذ  الحممة "عدد  أن، مسكدًا "ا حت"ل ينتظر ب    أعداد العم" 

مارس /  ذار ٕٔحكومة في قطاع غزة حممتها في الوأطمق   ."والتي استمر  ث"ثة  هور ٕٓٔٓفي عام 
 .إسرائيلالمتخابرين م   أمام "فتح با  التوبة"ماضي معمنة ال

 25/4/5028الحياة، لندن، 
 

 يطالب بضغط أممي أوروبي عمى االحتالل لرفع الحصار عن غزة  النائب الخضري 
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وجا النائ  في المجمس الت ريعي الفمسطيني جمال الخضري رسائل إلى كل من ايمين العام لألمم : غزة
ي مون ورئيس البرلمان ايوروبي مارتن  ولز، طالبهما بالتدخل العاجل لمض ط عمى المتحدة بان ك

إلنها  الحصار المفروض عمى قطاع غزة، حيي قام ب،ط"عهما عمى  ثار إغ"ق  اإلسرائيميا حت"ل 
 معابر غزة.

س" نسخة وأكد الخضري، الذي يرأس المجنة ال عبية لمواجهة الحصار، في رسالتا التي تمق  "قدس بر 
منها، أن "إسرائيل من خ"ل حصارنا غزة لمعام السادس تمارس عقوبة جماعية وتنتهك القانون الدولي، وأن 

 إجرا اتها تسثر عمى حياة السكان وتعرضهم لمخطر".
 22/4/5028قدس برس، 

 
 االحتالل يحتجز محافظ الخميل عمى مدخل الحرم اإلبراىيمي 

حت"ل المتمركزة عمى مدخل الحرم اإلبرانيمي في الخميل، أمس، اييام: احتجز  قوا  ا  -الخميل 
المحافظ كامل حميد وطاقما من المحافظة، وذلك في محاولة لمنعهم من دخولا والص"ة فيا، فيما حاول  

 أحد  المجندا  ا عتدا  عمى مرافق المحافظ بحجة حيازتا الس"ح.
ومرافقيا من دخول الحرم جا   خ"ل جولة في البمدة وأوضح  "محافظة الخميل"، أن محاولة من  حميد 

وطال  حميد المواطنين . القديمة من المدينة ب رض اإلط"ع عمى ايوضاع التي يعي ها المواطنون
با ستمرار في ارتياد الحرم اإلبرانيمي والص"ة فيا وحمايتا من المخططا  اإلسرائيمية التي تستهد  

 ا ستي"  عميا.
 25/4/5028م اهلل، األيام، را

 
 كبديل "مؤقت" لمطار غزة المعطل الدولياستخدام مطار العريش سفارة فمسطين بالقاىرة:  

الدكتور عمى أبو زنر  قام بتفقد  الفمسطينيأكد  السفارة الفمسطينية بالقانرة أن وزير النقل طنطاوي: محمد 
ا الخطوط الجوية الفمسطينية، باستخدام تقوم عمي والذيجدة  –وافتتح خط العريش  الدوليمطار العريش 

 مطار العريش كبديل مسق  لمطار غزة المعطل منذ عدة سنوا .
بيان لها صباح اليوم الخميس إن القنصل العام بالسفارة الفمسطينية بالقانرة المست ار  فيوقال  السفارة 

مى أنا جار العمل عمى فتح زيارتا لمطار العريش، حيي تم الت كيد ع فيب ير أبو حط  اصطح  الوزير 
منتص  مايو المقبل عمى متن الخطوط الجوية الفمسطينية لتنظيم الرح"   فيالعريش  - ظبيخط أبو 

 العادية لمفمسطينيين.
 فيوأوضح  السفارة أن أمور السفر تسير ب كل جيد ومنظم بعد أن بدأ  الخطوط الجوية الفمسطينية 

السابق باستخدام مطار  فيكان  تطير إليها  التيها إلى المطارا  استئنا  رح"ت فياستعادة عافيتها 
 العريش كبديل مسق  لمطار غزة المدمر.

 22/4/5028اليوم السابع، مصر، 
 
 

 منى منصور: نتائج انتخابات بيرزيت انتصار كبير لمشروع المقاومة النائب  
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ى أن نتائج انتخابا  جامعة بيرزي   دد  عضو المجمس الت ريعي الفمسطيني، منى منصور، عم: رام اهلل
الط"بية "أثبت  لمجمي  أن أسمو  القم  والم"حقة ومحاولة نفي اآلخر لم تجد نفعًا م  حركة مت صمة في 
نفوس ال ع  الفمسطيني"، في إ ارة منها إلى حركة "حماس" التي يمثمها في ا نتخابا  الط"بية "الكتمة 

 اإلس"مية".
نصور عمى أن الط"  "لو أعطوا الحرية كاممة دون تدخل من بعض ايطرا ، التي وأكد  النائ  منى م

  يروق لها أن ينتصر م روع المقاومة، في العممية ا نتخابية لحصم  الكتمة اإلس"مية عمى أعمى 
 ايصوا ".

 22/4/5028قدس برس، 
 

 ويطال العربية اإلسرائيميةرفع الجمارك يستثني البضائع الضفة:  
ك   وكيل وزارة ا قتصاد عبد الحفيظ نوفل خ"ل مقابمة م  القدس دو  كوم  :محمد عبد اهلل -اهلل  رام

أن البضائ  اإلسرائيمية مستثناة من قرار رف  الجمارك الذي ي مل السم  والبضائ  ايجنبية، وسيتم التعامل 
 معها جمركيا كبضائ  محمية فمسطينية.

 تي ضمن ا تفاقيا  التي تم توقيعها مسبقًا فيما يتصل بالع"قا  التجارية وبرر نوفل نذا اإلجرا ، ب نا ي
الفمسطينية اإلسرائيمية )بروتوكول باريس( "لذا، لن يتم اعتبارنا ضمن السم  أو البضائ  ايجنبية، التي 

لمنتجا  وأوضح، أنا وعمى الرغم من اإلجحا  الذي تتعرض لا ا يسري عميها القرار )قرار رف  الجمارك(".
والبضائ  الفمسطينية من منافسة نظيرتها اإلسرائيمية، إ  أن ا تفاقيا  الموقعة بين الجانبين الفمسطيني 

 منتجا  إسرائيل ضمن القرار. إدراجواإلسرائيمي، تحول دون 
 25/4/5028القدس، القدس، 

 
 الصالحيات والطموحات السياسية أبرز األسباب الستقالة فياض تقرير:  

عن استقالة رئيس الوزرا  الفمسطيني س"م فياض نزة في الحياة  اينبا أحدث  : محمد يونس -اهلل رام 
، والذي ٕٚٓٓالعام  أواسط "حماس"و "فتح"السياسية الفمسطينية التي تتسم بالركود ال ديد منذ ا نقسام بين 

 تعطم  معا ا نتخابا  الدورية وتوق  معا المجمس الت ريعي عن العمل.
با  واضحًا انا من دون تدخل جهة فاعمة في رب  الساعة ايخير ستصبح استقالة فياض نافذة. وفي نذا و 

، عمى نامش اجتماع لوزرا  خارجية مجموعة الثماني ايميركيةجا  تصريح ممثل لوزارة الخارجية  اإلطار
. انا باق )في منصبا( عمى لم يقدم استقالتا وفق معموماتي. لن يقوم بذلك"فياض  أنفي لندن مسا  أمس، 

 ."حد عممي
، أمسوجا  تصريح المسسول ايميركي قبل ساعا  عمى اجتماع الرئيس محمود عباس ورئيس وزرائا ليل 

فرصة  إنإلثنا  فياض عن استقالتا، عممًا ب ن مقربين منهما يقولون  "ض وطًا أميركية"ايمر الذي اعتبر 
 ا تفاق بين الرئيسين ضئيمة جدًا.

الماضي، با    الث"ثاأول من كتب  عنها  "الحياة"ي حال إصرار فياض عمى ا ستقالة، التي كان  وف
عمى عباس أن ي كل حكومة أخر  من دون مصادقة المجمس الت ريعي وتطبيق اتفاقا  المصالحة العديدة 

الذي نص عمى تولي  بين الحركتين المتصارعتين عمى السمطة، و خرنا اتفاق الدوحة إليهاالتي تم التوصل 
 عباس نفسا رئاسة الحكومة لمدة ث"ثة  هور، يعقبها انتخابا  عامة.
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 عقبا  عدة حال  دون تطبيقها، وتركتها حبرًا عمى ورق.  "حماس"و "فتح"وواجه  اتفاقا  المصالحة بين 
. ويقول واإلسرائيمي ستئنا  المفاوضا  بين الجانبين الفمسطيني  ايميركيةأولى نذ  العقبا  تجدد الجهود 

عباس لن يقدم عمى تطبيق اتفاقا  المصالحة وت كيل حكومة م تركة م  حركة  إنمراقبون ومسسولون 
الذي يتركا م  خيار وحيد نو  ايمرمتواصمة  ستئنا  المفاوضا ،  أميركيةفي ظل جهود  "حماس"

 في قطاع غزة. "حماس"نا التي تقود "حكومة ا نقسام"جديدة، مقابل لر "حكومة انقسام"ت كيل 
من مرة في العامين ايخيرين، لكن عباس طم  منا مواصمة العمل لحين  أكثروكان فياض قدم استقالتا 

فياض  إصرار. وم  إقرارنافي  "حماس"اتفاق مصالحة وت كيل حكومة وفاق وطني ت ارك  إلىالتوصل 
حكومة جديدة تحمل لمجمهور أنبا  غير  ت كيل إلىعمى ا ستقالة نذ  المرة سيجد عباس نفسا مضطرًا 

نها سارة ب  ن فرص المصالحة   ا نقسام. واا
وظهر اسم ا قتصادي محمد مصطفى رئيس صندوق ا ستثمار الفمسطيني، الذي يعمل في مكت  الرئيس 

ئيس عباس، مجددًا ك قو  المر حين لت كيل الحكومة الجديدة. والخيار الثاني الجاري بحثا نو أن يقود الر 
 عباس نفسا الحكومة الجديدة انتظارًا لت كيل حكومة الوفاق الوطني.

واستقال فياض بعد خ"  م  عباس عمى الص"حيا  ب  ن مرجعية الوزرا  إثر استقالة وزير المال نبيل 
 أفراداقسيس، وقبول فياض ا ستقالة ورفضها من قبل الرئيس. ففيما أصر عباس عمى انا مرجعية الوزرا  

 اعة، أصر فياض عمى أنا مرجعية الوزرا ، وأن الرئيس نو مرجعيتا بصفتا رئيسا لموزرا .وجم
المثقل بالخ"فا  بين الرجمين. ومن نذ   "ال عرة التي قصم  ظهر البعير"والخ"  حول وزير المال نو 

قديم تقارير عن الخ"فا  قيام عدد من الوزرا  بالعمل مبا رة م  الرئيس وليس م  رئيس الوزرا ، وعدم ت
 .وايوقا لمحكومة مثل وزيري الخارجية  أعمالهم

وحاول عدد من أركان القيادة الفمسطينية التوسط بين عباس وفياض، والبحي عن صي ة حل وسط لعودة 
 أيامفياض قدم استقالتا مكتوبة قبل  إن "الحياة"في ذلك. وقال مسسولون لر أخفقواوزير المال المستقيل، لكنهم 

في  ايميركيعنها إ  بعد انتها  جولة وزير الخارجية  اإلع"نالرئيس الذي قبمها لكنا فضل عدم  إلى
 المنطقة وعودة عباس من الدوحة.

يونيو / عمى قطاع غزة في حزيران "حماس"واختار عباس س"م فياض لتولي رئاسة الحكومة بعد سيطرة 
"حيا . وترافق الخ"  بين عباس وفياض م  . لكن خ"فا  ظهر  بين الرجمين عمى الصٕٚٓٓالعام 

بعد ظهور تطمعاتا السياسية ورغبتا  ب،قالتاالذين طالبوا  "فتح"خ"   خر بين فياض وعدد من قادة حركة 
 في التر ح لمرئاسة وخ"فة عباس.

المجمس الثوري لمحركة خ"ل ا جتماعا  التي انته   أعضا عباس خاط   إن "فتح"وقال مسسول من 
 ."فقط أياممنكم جميعًا. إما أو. انتظروا ث"ثة  أكثرغاض  عمى الحكومة  "إننيجمعة الماضي قائ" ال

يعود  أنالمجمس الثوري فسروا حديي عباس: إما  أعضا  "إنوقال المسسول الذي طم  عدم ك   نويتا 
 .إقالتا"تتم  أويقدم فياض استقالتا  أن أوقسيس 

 25/4/5028الحياة، لندن، 
 

 بال أجندة محددةبالقاىرة  األحمدعزام  مرزوق: لقائي معأبو  
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موسى أبو مرزوق السمطة الفمسطينية إلى عدم « حماس»دعا القيادي في حركة : جيهان الحسيني -القانرة 
السماح لمتدخ"  الخارجية في الوقو  عائقًا أمام إنجاز المصالحة الفمسطينية، م يرًا الى ان سمطا  

 يمية والطر  ايميركي الذي يمول السمطة الفمسطينية يرفضان المصالحة.اإلحت"ل اإلسرائ
عمى رغم أن المجنة المركزية »لمتابعة مم  المصالحة « فتح»بو مرزوق وجود لقا ا  م  حركة أونفى 

حماس قدم  ما عميها وزيادة من أجل تحقيق نذا الهد  الذي »ن ألى إم يرًا « ل"نتخابا  أنه  أعمالها
م ددًا « ايمر متعمق بحركة فتح من أجل التسري  في إنجاز مم  المصالحة»،  فتًا إلى أن «جميعاً نن د  

 عمى ضرورة وض  المصالحة عمى رأس ايولويا .
واتهم اسرائيل « ان ك" الحركتين )فتح وحماس( ليستا سعيدتين باستمرار اإلنقسام»بو مرزوق أوأضا  

 «.ل المسار السياسيباستخدام ورقة ا نقسام في تعطي»
في القانرة أول من أمس كان ب" « فتح»وأوضح ان المقا  الذي جمعا م  رئيس المجنة المركزية لحركا 

 «.أجندة محددة )...( لكننا تناولنا قضايا تتعمق بال  ن الفمسطيني الداخمي والمسار السياسي
 24/4/5028الحياة، لندن، 

 
نياء االنقسامتوفيق الطيراوي: استقالة فياض ضرور    ية من أجل إفساح الطريق لمبدء بالمصالحة وا 

قال عضو المجنة المركزية لحركة فتح توفيق الطيراوي إن استقالة س"م : يو بي  ي  -القدس المحتمة 
نها  ا نقسام".  فياض من رئاسة الحكومة الفمسطينية "ضرورية من أجل إفساح الطريق لمبد  بالمصالحة واا

ي في تصريح، وزعا مكتبا الخاص، أن "حكومة س"م فياض عميها أن تقّدم استقالتها من واعتبر الطيراو 
نها  ا نقسام".  أجل إفساح الطريق لمبد  بالمصالحة الفمسطينية، واا

من عدما، ليس أمرًا مصيريًا لم ع  الفمسطيني الذي يزخر  إلسقالتاورأ  أن "التضار  حول تقديم فياض 
 الكفا ا ".بالكثير من ال خصيا  و 

ولف  إلى أن "العا ر من نيسان/أبريل المقبل، نو موعد تسميم السجل ا نتخابي المحّدي، والذي بنا  عميا 
وبحس  اتفاقية المصالحة م  حركة حماس، يج  ت كيل حكومة وحدة وطنية برئاسة الرئيس محمود 

مى عدم إعادة تر يح نفسا، من جان   خر، أكد الطيراوي أن الرئيس عباس ما زال مصّرًا ع عباس".
 مضيفًا إنا "من حق الرئيس أن ي خذ القرار الذي يرا  مناسبًا عمى المستو  ال خصي".

 واعتبر أنا "ب ض النظر إذا أصّر الرئيس عمى عدم ترّ حا أو وافق أن يترّ ح، عمينا أن نختار نائبًا لا".
 25/4/5028الحياة، لندن، 

 
 سرى والقدس األكثر إلحاحا بيذه المرحمةمروان البرغوثي من السجن: األ 

دعا النائ  الفمسطيني ايسير مروان البرغوثي ال ع  الفمسطيني إلى فعل :  مال  حادة -القدس المحتمة
 عبي عمى ايرض، بمواكبة الجهود السياسية التي تبذلها القيادة الفمسطينية، في إطار محاو   استئنا  

 المفاوضا .
وفي لقا  م  النائ  العربي في الكنيس  اإلسرائيمي رئيس كتمة الجبهة الدمقراطية لمس"م واعتبر البرغوثي، 

والمساواة محمد بركة، أن "قضيتي ايسر  والقدس، ايكثر إلحاحًا في نذ  الفترة"، فيما أبد  قمقًا تجا  "ما 
حيا  كبيرة عن يجري في القدس من مخططا  احت"لية واستيطان وحصار وضر  مصادر الرزق وفصل أ

 مركز المدينة وضر  المقدسا ". 
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 وأكد البرغوثي عمى "ضرورة وض  القدس عمى رأس جدول انتماما  ال ع  الفمسطيني".
واستعرض البرغوثي أمام بركة أوضاع ايسر  ب كل عام، والمرضى منهم ب كل خاص، وقال: "عندما 

عمى صحة المريض ويزيد   ما، ف،دارة  ي كو ايسير من   م ف،ن الفحص الطبي يت خر ب كل يسثر
سجون ا حت"ل   تطبق اينظمة كحق ايسير في إجرا  فحوصا   اممة مّرة في السنة، ومن تجاوز 

 أ هر، ونذا أمر   يتم تطبيقا". ٙالخمسين عاما مّرة كل 
من تقل أعمارنم أسيرًا من ايطفال والفتيان م ٕٓٗ    أسير فمسطيني، بينهم  ٘وأضا  البرغوثي إن "

من  ٕٜٔأسيرًا من القدس المحتمة، و ٓٚٔعامًا يرزحون في السجون اإلسرائيمية، باإلضافة إلى  ٛٔعن 
 ".ٛٗفمسطينيي 

أسيرًا من نوا  المجمس الت ريعي الفمسطيني، ونذا مناقض لممنطق ولكل  ٗٔوقال البرغوثي إن "نناك 
 ايعرا  الدولية".

فساح المجال لألسر  إلجرا  اتصا   ناتفية م  عائ"تهم، وطال  البرغوثي  "وق  اإلنم ال الطبي واا
 وزيادة عدد القنوا  التمفزيونية، التي يتاح لهم م اندتها".

 25/4/5028الحياة، لندن، 
 
 خالد البطش: المعركة مع االحتالل تدور عمى نصح وعالج ووقاية المتخابرين 

كة الجهاد اإلس"مي إن "معركة صراع ايدم ة بين ا حت"ل قال خالد البطش القيادي البارز في حر  غزة:
وايجهزة ايمنية الفمسطينية في قطاع غزة تدور عمى الوقاية والنصح والع"ج لممرضى الساقطين ثم بهد  

 حماية المجتم  ضد  فة التخابر".
لتوبة لممتخابرين عمى ا وأ اد البطش في تصريحا  إذاعية خ"ل البي الم ترك المهم لميوم ايخير لمهمة

كافة اإلذاعا  المحمية بالحممة الوطنية لمواجهة التخابر م  العدو التي أطمقتها وزارة الداخمية في الثاني 
ع ر من مارس الماضي بدور الداخمية وأجهزتها ايمنية في إط"ق نذ  الحممة بهد  حماية المجتم  

 ون ر الوعي ايمني والسياسي وايخ"قي.
غرا ا  ا حت"ل وأثنى ع مى جهود الداخمية في مساعدة كل ضعي  وضحية سقط في وحل التخابر واا

 الصهيوني.
وأضا  البطش "أعمنا عن ت يدينا ودعمنا وتعاونا في نذا السياق ليس بهد  مزيد من ا كرا  والتعس  انما 

نم ضحايا ل"حت"ل و  بد  وأرد  قائً" "نس   المتخابرون لكي نحمي المجتم  الفمسطيني من ا حت"ل".
 من تنقية الص  وحماية الساحة الفمسطينية عبر ايخذ بيد الضعفا  والمتخابرين عبر النصح والوقاية".

 22/4/5028وزارة الداخمية الفمسطينية، 
 
 
 لمحركة الوطنية و جامعة بيرزيت انتصار لمشرعية الفمسطينية االنتخابات الطالبية في فتح: فوزنا في  

مقعدا  ٖٕاعتبر  حركة فتح الفوز في انتخابا  مجمس الطمبة في جامعة بيرزي  بحصولها عمى  :اهللرام 
انما نو انتصار لم رعية الفمسطينية وانتصار لمحركة الوطنية وعمودنا الفقري حركة فتح ، وانتصار 

صار يسرانا البواسل، لمم روع الوطني، ولدما   هدائنا ايبرار و هدا  المجنة المركزية لحركة فتح وانت
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وانتصار لمديمقراطية الفمسطينية، ول"نتخابا  التي نصر عميها ويتهر  منها اآلخرون واستفتا  عمى منهج 
 الحركة السياسي ورئيسها الرئيس محمود عباس ابو مازن ووفا  لدما  ال هيد ياسر عرفا .

 25/4/5028الحياة الجديدة، رام اهلل، 
 
 الغربية في الضفة اإلسالمية في انتخابات بيرزيت رسالة بأن حماس قوية ومتجذرة فوز الكتمةأبو زىري:  

غزة: اعتبر  حركة المقاومة ا س"مية "حماس" أن نتائج انتخابا  مجمس طمبة جامعة بيرزي  وحصول 
ة من ل بيبة "فتح" إنجاز كبير "في ظل ما تتعرض لا الحرك ٖٕالكتمة اإلس"مية عمى ع رين مقعدًا مقابل 

 م"حقة مزدوجة وقم  ومطاردة سوا  من ا حت"ل أو أمن السمطة، عمى حد قولا.
وأوضح سامي أبو زنري الناطق باسم "حماس" في تصريح مكتو  لا تعقيبا عمى نتائج ا نتخابا : "نذا 

نذا  أن االفوز نو رسالة واضحة لكل المراقبين ب ن حركة "حماس" قوية ومتجذرة في الضفة ال ربية"، مبينً 
ونذا الفوز "يسكد الرفض  الضفة ال ربية". فيالفوز "يسكد ف ل كافة المحاو   لتصفية حركة "حماس" 

وأن خيار المقاومة نو اينج  لدفاع  المطمق لخيار المفاوضا  م  ا حت"ل والرنان عمى اإلدارة ايمريكية،
 عن ال ع  الفمسطيني"، عمى حد تعبير 

 22/4/5028قدس برس، 
 
 ضغط عمى األسرى بالخدمات الطبية لوقف إضرابيمت منظمة حقوقية إسرائيمية: تل أبيب 

اتهمررر  منظمرررة أطبرررا  مرررن أجرررل حقررروق اإلنسررران فررري تقريرررر أصررردرتا أمرررس إدارة سرررجون  :حامرررد جررراد -غررزة 
ن ا حت"ل باست "ل دائرة الخدما  الطبية التابعة لرا مرن أجرل المسراس بايسرر  الفمسرطينيين المضرربين عر

 الطعام وممارسة الض وط عميهم لوق  إضرابهم.
واعتبررر  المنظمررة الحقوقيررة أن اسررت "ل إدارة سررجون ا حررت"ل لرردائرة الخرردما  الطبيررة التابعررة لهررا مررن أجررل 
الضررر ط عمرررى ايسرررر  المضرررربين عرررن الطعرررام بمثابرررة تجررراوز صرررارخ وفاضرررح لممعررراير ايخ"قيرررة والمعرررايير 

وة تجررانً" واضررحًا بحررق ايسررر  المضررربين عررن الطعررام مررن خرر"ل تعررريض الطبيررة، كمررا اعتبررر  نررذ  الخطرر
 حياتهم لمخطر.

ووفقًا لمتقرير ف،ن إدارة السجون تفرض جممة من العراقيل وترفض السماح يطبا  مستقمين من زيرارة ايسرر  
، كمررا أنررا الفمسررطينيين المضررربين عررن الطعررام، م رريرا إلررى أن نررذا ايمررر يعرررض حيرراة الكثيررر مررنهم لمخطررر

 وبحس  المنظمة يتنافى م  القوانين الدولية والمعايير ايخ"قية الطبية.
وأظهرر التقريررر الصررادر عررن المنظمررة أن الرعايرة الطبيررة الترري قرردم  لممضررربين عرن الطعررام لررم تكررن مناسرربة 

بيرة م"ئمرة وكذلك نيكمية العيادا  الطبية وعممها في إدارة مصرمحة السرجون   يمكنهرا مرن تقرديم خردما  ط
 ومناسبة.

وطالب  منظمة أطبا  من أجرل حقروق اإلنسران وزارة الصرحة اإلسررائيمية باتخراذ إجررا ا  صرارمة بحرق إدارة 
 السجون وسح  دائرة الخدما  الطبية من تح  إمرتها.

وتبررين مررن خرر"ل التقريررر الررذي أعدتررا المنظمررة بمناسرربة يرروم ايسررير الفمسررطيني الررذي يصرراد  يرروم ايربعررا  
المقبررررل أن إدارة السررررجون تجرررراوز  الحقرررروق ايساسررررية لممضررررربين عررررن الطعررررام، وأن اإلدارة تجانمرررر  أكبررررر 

 ايزما  التي واجهتها وذلك من خ"ل السماح لضابط الط  الرئيسي عمى إجازة مدتها  هر كامل.

 25/4/5028، الغد، عم ان
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 ة "تاتشر"مشاركة نتنياىو فى جناز  يإضرابات الخارجية اإلسرائيمية تمغ 

، أن رئرريس الرروزرا  اإلسرررائيمى ]أمررس  ذكررر  صررحيفة "معرراري " اإلسرررائيمية، اليرروم الخمرريس: محمررود محيررى
بنيررامين نتنيررانو سرريم ى زيارتررا المرتقبررة لبريطانيررا، يرروم ايربعررا  المقبررل، لمم رراركة فررى جنررازة رئرريس الرروزرا  

 رة الخارجية اإلسرائيمية.البريطانية السابقة مارجري  تات ر، بسب  إضرابا  فى وزا
 22/4/5028، اليوم السابع، مصر

 
 يزعم أنو التقى شبابًا من اإلخوان المسممين في ميدان التحرير بالقاىرة صحفي إسرائيمي 

أن  رربا  اإلخرروان المسررممين فرري مصررر اسررتقبمو  فرري ميرردان ” إسرررائيمي“ك رر  صررحفي  ”:الخمرريج“ -القررانرة 
الرررذراع ” الحريرررة والعدالرررة“ن ال رررعبية، وأنرررا حضرررر اجتماعرررا  لحرررز  التحريرررر مرررن دون ك ررر  نويترررا لمجرررا

 ”.محاولة لت ويهها“السياسية لمجماعة، التي اعتبر  مزاعم الصحافي 
عررابر كررل “بوعرراز بيسررمو  كتابررًا جديرردًا بعنرروان ” اسرررائيل اليرروم“وأصرردر محرررر ال ررسون العربيررة فرري صررحيفة 

سرر"مية، وتفاصرريل لقا اتررا مرر  عرردد مررن قيرررادا   ألقررى فيررا الضررو  عمررى رح"تررا فرري دول” الحرردود عربيرررة واا
اإلخوان المسممين في مصر أثنا  الثورة وبعدنا، وك   عن الحفاوة التي استقبمو  بها والحماية التي وفرونرا 
لا، والتسهي"  التري قردمونا لرا واتصرا تا معهرم أثنرا  وجرود  فري مصرر وفري ميردان التحريرر، ووثرق روايترا 

 ظهر إلى جان  بعض المقربين من الرئيس محمد مرسي وقيادا  اإلخوان في التحرير. بالصور، حيي
الذي استعرض  صحيفة الوطن المصرية الفصل الساب  مرن كتابرا، أن السرب  ” اإلسرائيمي“ورأ  الصحافي 

 ريين.الوحيد ورا  تفوق اإلخوان نو مواصمتهم تقديم المساعدا  لمفقرا ، وغرس ثقافة ا حتياج لد  المص
نفى مرزاعم بيسرمو ، وقرال المتحردي باسرم الحرز  محمرد زيردان إن نرذا ير تي ” العدالة والتنمية“بيد أن حز  

 ضد اإلخوان لت ويههم.” إسرائيل“في إطار الحممة التي تقودنا 

 22/4/5028، الخميج، الشارقة

 
 ا ال استثنائياً بيرد بـ"ليفني" شرقي القدس يجب أن يكون أمرًا طبيعي جون "إسرائيل": لقاء 

ذكر  تقارير صحفية إسررائيمية أن وزيرر الخارجيرة الكنردي جرون بيررد التقرى مرسخرا "وزيررة العردل" فري حكومرة 
ا حرررت"ل اإلسررررائيمي تسررريبي ليفنررري فررري مكتبهرررا، ايمرررر الرررذي اعتبرترررا صرررحيفة نرررورتس "سرررابقة"، إذ يررررفض 

 .ٜٚٙٔي الجز  ال رقي المحتل من القدس منذ عام المسسولون ال ربيون عادة لقا  المسسولين اإلسرائيميين ف
وقال المتحدي باسم وزارة خارجية ا حت"ل ي رال برالمور "مرن غيرر المعتراد ان يقروم الممثمرون ا جانر  بمقرا  
المسررسولين ا سرررائيميين فرري  رررقي القرردس"، مضرريفًا "يجرر  ا  يكررون ننرراك امررر غيررر طبيعرري فرري لقررا  وزيرررة 

 ي  رقي القدس ولكن غير الطبيعي ان يكون ذلك أمرًا إستثنائيا".العدل ا سرائيمية ف
 وزار بيرد أيضا قاعدة عسكرية اسرائيمية في نضبة الجو ن السوري المحتل بحس  الصحيفة.

ونقم  الصحيفة عن مسسول كبير في وزارة خارجية ا حت"ل طم  عدم ك ر  اسرما ان بيررد قرام بالزيرارتين 
 لسفارة الكندية بعدم القيام بذلك.عمى الرغم من توصيا  ا

 22/4/5028، فمسطين أون الين

 
 ىآرتس تروي قصة بناء أول مستوطنة ييودية في الضفة الغربية: الغطاء كان أسبابًا أمنية 
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ن ر  صحيفة "نورتس"، مسا  اليوم الخميس، مرا أسرمتا "قصرة ال طرا  لبنرا  المسرتوطنة ايولرى فري الضرفة 
 ال ربية".

أن رئرريس الحكومررة اإلسرررائيمية  ٜٚٙٔ/ٜٓ/ٕ٘فة عررن عرردد صررحيفة "دفررار" الصررادر بترراري  ونقمرر  الصررحي
أدلى بجممة قصيرة مفادنا أنا "يعمن عن نيتا إقامة بسرة استيطانية في غوش عتسيون في المستقبل القري "، 

 في إ ارة إلى المستوطنة ايولى عمى أراضي الضفة ال ربية.
ان بعد  هرين ونص  فقط من احت"ل الضفة ال ربية وقطاع غزة والجرو ن وأ ار  الصحيفة إلى أن ذلك ك

. كما أ ار  إلى أنا في حين كان  نناك أصوا  في الحكومة تدعم ا نسرحا  الكامرل ٜٚٙٔوسينا  عام 
 من ايراضي المحتمة ف،ن أصوا  عناصر "حركة أرض إسرائيل الكاممة" كان  أعمى.

ي مارسرها أبنررا  المسررتوطنين مرن مسررتوطنة "كفررار عتسريون" بررالعودة إلررى وبحسر  "نررورتس" فر،ن الضرر وط الترر
 المستوطنة التي كان  تح  سيطرة الجيش ايردني أثر  كثيرا عمى قرار رئيس الحكومة.
 22/4/5028، 43عرب 

 
 منذ قيام "إسرائيل" في الحروب والعمميات قتموا إسرائيمياً  جندياً  58032 :تقارير إسرائيمية 

قارير اإلسرائيمية إلرى أن عردد القتمرى مرن الجنرود اإلسررائيميين الرذين سرقطوا فري الحررو  والعمميرا  أ ار  الت
 .ٖٕ٘ٛٓمنذ قيام إسرائيل وصل إلى 

مررررن قرررروا  ايمررررن  ٕٔجنررررديا، و ٖٚ، حيرررري سررررقط ٕٜوأضرررراف  أنررررا خرررر"ل العررررام الماضرررري ارتفرررر  العرررردد بررررر
كمرا ارتفر  عردد الجنرود اإلسررائيميين  العرام الماضري.من الجنود المعراقين الرذين توفروا خر"ل  ٖٗ)ال رطة(، و

 جنديا. ٘٘٘الذي   يعر  مكان دفنهم إلى 
يتيمرررا )حترررى  ٕٖٕٗأرممررة، و  ٜٗٙٗمرررن ذوي القتمررى، بيرررنهم  ٕ٘ٗٓٔوتقرردم وزارة ايمرررن مسرراعدا  لنحرررو 

  خصا. ٖٖ٘ٚٔعاما(. ويصل العدد الكمي إلى  ٖٓجيل 

 25/4/5028، 43عرب 
 

 يمية: غانتز رفض وضع عمم "إسرائيل" عمى جثمان جندي غير ييودياإلذاعة اإلسرائ 
رفررض وضرر  العمررم  غررانتزقالرر  اإلذاعررة اإلسرررائيمية )ري رري  بيرر ( إن رئرريس أركرران الجرريش اإلسرررائيمي بنرري 

 اإلسرائيمي عمى قبر الجندي ايخير الذي قتل بسب  كونا غير يهودي.
سرريم وضرر  ايعرر"م اإلسرررائيمية عمررى قبررور الجنررود الررذين قتمرروا افتررتح، يرروم أمررس ايربعررا ، مرا غررانتزوجررا  أن 

 بوض  العمم عمى قبر  خر جندي يهودي قتل، قبل ستة  هور.
كما جا  أن عضو الكنيس  زنافا غمسون )ميرتس( انتقد  عدم وض  العمم عمى  خر جندي قترل فري "جبرل 

 ".نرتسل"، والمدفون في قسيمة مخصصة لقتمى الجيش من "غير اليهود
وقال  غمسون إن حقيقة كون  خر جندي دفن في "جبل نرتسل" غير يهرودي لرم ترزعج الدولرة فري أن تطالبرا 
بالتضررحية بحياتررا مرررن أجمهررا، وعنرررد مقتمررة يررتم إلقرررا  جثتررا خرررارج السررياج و  يمررنح التكرررريم ايخيررر. بحسررر  

 تعبيرنا.
 22/4/5028، 43عرب 

 
 مشمولة دبموماسيا : تل أبيبالنتتأىب لمواجية عدو جديد في الجو  "سرائيل"إ 
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قررال ضررابط كبيررر بررالجيش ا سرررائيمي فرري المنطقررة لرويترررز نررذا : تررل حزيقررة )مرتفعررا  الجررو ن( )رويترررز(
واضرا  "ببسراطة نحرن   نعرر   ".ٜٗٚٔا سبوع "التوتر في مرتفعا  الجو ن بمرغ أعمرى مسرتو  منرذ عرام 

 حدود".من الذي سيسيطر عمى ا راضي الواقعة بجوار ال
واثار جنرال اسرائيمي يتولى قيادة قواتها في ال مال في مقابمة صحفية ال هر الماضي احتمال ان را  منطقرة 

 عازلة في سوريا بالتعاون م  قو  محمية ت عر بالقمق من مقاتمين جهاديين في حالة اإلطاحة با سد.
ضرا  ان "رئريس ايركران بينري جرانتز وقرال مسرسول اسررائيمي "بعرض صرناع القررار الرئيسريين يعارضرون." وا

و  يريد  ٕٓٓٓعمى سبيل المثال كان القائد ا سرائيمي الذي انسح  من المنطقة ا منية بجنو  لبنان عام 
 تكرارا ما حدي نناك في الجو ن."

وقال الون ليل ونو دبموماسي سرابق قراد محادثرا  سر"م سررية مر  دم رق ان اسررائيل لرديها مسراحة محردودة 
 وقال "اسرائيل م مولة دبموماسيا". المناورة ب  ن سوريا. من

واضرا  "قرد نكرون اقرروي عسركريا لكرن أي تردخل فرري بمرد مجراور سريجم  اعتراضررا  نائمرة مرن الجرانبين فرري 
 سوريا  ن اسرائيل ضعيفة لم اية دبموماسيا في المنطقة".

ى ا ن." وأضا  "  أحد يعر  حقا ما وقال مسسول اسرائيمي رفي  "  يوجد موق  موحد في نذا ال  ن حت
 الذي ستكون عميا سوريا بعد ا سد.   أحد يعر  حقا من نم المعارضون في مجممهم."

وقال مسسول اسرائيمي ان الموق  ال امض في سوريا يعني ضرورة ان تجري اسرائيل تقييمرا ل"حرداي ننراك 
 بصفة يومية.

فري اسررائيل اجررا  تقيريم مكثر  بدرجرة أكبرر... اضر  الرى ذلرك وقال المسسول "نذا يحتم عمى صناع القرار 
 حقيقة ان نناك حكومة اسرائيمية جديدة بوزرا  جدد لم يتوفر لهم الوق  الكافي ل"لمام الكامل بهذ  ايمور".

 22/4/5028، وكالة رويترز لألنباء
 
 وفد أمني إسرائيمي يزور القاىرة  

منيرررًا إسررررائيميًا غرررادر القرررانرة، أمرررس، فررري خترررام زيرررارة قصررريرة اسرررت رق  ذكرررر  اإلذاعرررة اإلسررررائيمية أن وفررردًا أ
سرراعا . وبحسرر  اإلذاعررة، فرر،ن أعضررا  الوفررد بحثرروا مرر  عرردد مررن المسررسولين ايمنيررين المصررريين تطررورا  
 ايوضاع عمى الحدود المصرية اإلسرائيمية و خر مستجدا  ايوضاع بين الجانبين الفمسطيني واإلسرائيمي.

 25/4/5028، ، بيروتاالخبار
 
 خالل احتجاج عمى قيود تفرضيا الشرطة  البراقاحتجاز خمس نساء أمام حائط "إسرائيل":  

اعتقمرر  ال رررطة اإلسرررائيمية أمررس خمررس نا ررطا  أمررام حررائط : ، رويترررز«الحيرراة» -القرردس المحتمررة، لنرردن 
 ثوذكس استخداما عمى الرجال. رتدائهن  ال الص"ة الذي تقصر تقاليد اليهود اير ]البراق   المبكى

الترري تعررارض القيررود الترري تطبقهررا ال رررطة « نسررا  الحررائط»وحرردي ذلررك خرر"ل صرر"ة  ررهرية تنظمهررا منظمررة 
ويفرضها أساسًا اليهود ايرثوذكس عند حائط المبكى حيي يجري الفصل بين الجنسين طبقًا لمتقاليد اليهودية 

 ايرثوذكسية.
عناصرررر ال رررطة احتجرررزوا خمررس نسرررا  أقمرررن »اسررم ال ررررطة السرررائيمية ان وقررال ميكررري روزنفيمررد المتحررردي ب

الص"ة بم"بس دينية عنرد الحرائط  سرتجوابهن، وكرذلك رجرً" أرثوذكسريًا مت رددًا أحررق كتابرًا يخرص جماعرة 
 «.نسا  الحائط

 25/4/5028، الحياة، لندن
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 مؤسسة األقصى: االحتالل يحفر بعمق في ساحة البراق ويدمر آثارًا إسالميةً  

"اييرررام": قالررر  "مسسسرررة ايقصرررى لموقررر  والترررراي": إن أذرع ا حرررت"ل اإلسررررائيمي تواصرررل أعمرررال  -القررردس 
البنا  في م روع مجم  "بي   تراوس" التهويدي في ساحة البراق، غر  المسجد ايقصى المبارك، وأ ار  
إلرررى أن مقررراولي م رررروع "بيررر   رررتراوس" انتقمررروا إلرررى مرحمرررة الحفرررر العميرررق بواسرررطة معررردا  حفرررر ضرررخمة 
وخاصررة، بهررد  إقامررة أعمرردة وأساسررا  لممبنررى الررذي سرريقام فرري سرراحة البررراق وتمّررة الم اربررة، ونرري المرحمررة 

 الثانية التي تمّهد لبنا  أربعة طوابق حسبما نو مخطط لا.
ا  وتوابعهررا سررتسدي إلررى ترردمير بقايررا اآلثررار اإلسرر"مية مررن جهررة، وسررتسثر عمررى وحررذر  مررن أن نررذ  الحفريرر

المباني ايثرية اإلس"مية العريقة من جهة أخر ، برل يمكرن أن ترسثر عمرى المسرجد ايقصرى، ينهرا حفريرا  
د وفي عميقة وقريبة من الجدار ال ربي لألقصى، وترتبط ب بكا  اينفاق التي يحفرنا ا حت"ل أسفل المسج

 محيطا".
والمخطط الحكومي ا سرائيمي لمنطقة البراق، ” خطة  يرانسكي“أن ما ن ر عن ” مسسسة ايقصى“وأ ار  

التي ت مل حائط البرراق وحري الم اربرة الرذي ندمرا  –يندرج ضمن مخطط  امل لتهويد كامل منطقة البراق 
 ”.المبكى” ئيميين تح  اسم وحولا وحائط البراق الى مكان لص"ة ا سرا ٜٚٙٔا حت"ل عام 

 22/4/5028، ام الفحم، مؤسسة األقصى لموقف والتراث
 
  شخصية فمسطينية وعالمية تطالب بريطانيا باالعتذار عن "وعد بمفور" 550: القاىرة 

  خصية فمسطينية وعربية وعالمية، عمى بيان مطالبة بريطانيا با عتذار عن وعد بمفور. ٕٕٓوق  : القانرة
الحممة الدولية لمطالبة بريطانيا با عتذار عن وعد بمفور" في بيان صحفي تمق  "قدس بررس" نسرخة وقال  "

"ممتقى العاممين من أجل القدس" الذي عقد في  ( إن التوقي  عمى البيان تم خ"ل ٗ/ٔٔعنا اليوم الخميس )
قة من مختم  دول العالم نيسان )إبريل( الجاري، بحضور نخبة من ال خصيا  المرمو  ٙإلى  ٗالقانرة من 

 العربي واإلس"مي.
وأضرراف  الحممررة، أن المرروقعين عمررى بيرران ا عتررذار نررم برلمررانيين حرراليين وسررابقين، وعممررا  ديررن وأكرراديميين 
س"مية  ع"ميين وسياسيين وباحثين ورسسا  جمعيا  وأطبا  ومهندسين وكتا  وط" ، من دول عربية واا واا

 وغربية، بحس  البيان.
 22/4/5028س، قدس بر 

 
 المحامي جواد بولس: األسير سامر العيساوي ما زال في خانة الخطر 

القدس: قال مدير الوحدة القانونية في نادي ايسير المحامي جواد بولس، عق  زيارة قام بها، أمس، لألسرير 
  زيارتررا وتزامنرر سررامر العيسرراوي فرري مست ررفى "كرراب"ن": إن وضرر  ايسررير مررا زال فرري خانررة الخطررر المقمررق.

نذ  م  وجرود ضرباط مرن مصرمحة سرجون ا حرت"ل يتوافردون إلرى غرفرة ايسرير العيسراوي، محراولين مجرددا 
إقناعا ليقبل مقترح اإلبعاد إلى قطاع غزة، حيي أكد ايسير العيساوي أنا لن يقبل باإلبعاد مهما كان الثمن، 

 م  عمما ايكيد بخطورة وضعا الصحي.
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لجها  اإلسرائيمية بات  قناعة أن العيساوي لن يقبل باإلبعاد، رغم سسالهم المتكرر ولف  بولس إلى أن لد  ا
صرار  عمى عدم قبرول اإلبعراد  لا إذا كان يدرك خطورة وضعا الصحي، فقد أكد سامر عمما بهذ  الخطورة واا

 عمى غزة.
لحرية والعودة ينما وذويا وبين بولس أن عددا كبيرا من المتضامنين اليهود يتوافدون لت كيد حق العيساوي با

 ب سرع وق .
 25/4/5028، األيام، رام اهلل

 
 يدنس المسجد اإلبراىيمي نفتالي بنيت سرائيمياإلوزير ال :"تجمع شباب ضد االستيطان" 

أفاد "تجم   با  ضد ا ستيطان" ب،ن المستوطن والوزير اإلسرائيمي المتطر  نفتالي بني  قام بجولة داخل 
 يمي في الجز  اإلس"مي من الحرم، تح  حراسا م ددة من الجيش.المسجد اإلبران

واعتبررر التجمرر  أن نررذ  الزيررارة، الترري كرران يرافررق الرروزير فيهررا مسررتوطنون  خرررون، "ترر تي كخطرروة اسررتفزازية 
 وتصعيديا واستهتاًرا  خر بم اعر المسممين"، كما قال.

 22/4/5028، فمسطين أون الين
 
 مقترح كيري لمسالم االقتصادي كما رفضت مقترح بمير سابقا ترفض "الشخصيات المستقمة" 

رفض  رئاسة وقيادة وسركرتارية وأعضرا  تجمر  ال خصريا  الفمسرطينية المسرتقمة مرا قدمرا  :ناني بدر الدين
وزيررر الخارجيرررة ايمريكررري جررون كيرررري مرررن احيررا  لمقتررررح مبعررروي المجنررة الرباعيرررة تررروني بميررر بررردعم السررر"م 

 حت"ل اإلسرائيمي.ا قتصادي م  ا 
وأكررد الرردكتور محمررد سررممان عضررو قيررادة تجمرر  ال خصرريا  المسررتقمة أن إحيررا  مقترررح بميررر مررن جديررد يعتبررر 
تجرران" متعمرردا لكررل ا جرررا ا  اإلسرررائيمية المتعسررفة والظالمررة بحررق أبنررا   ررعبنا فرري جميرر  المحافظررا  ومررا 

يد اينرالي وتفكيرك القرر  الفمسرطينية داخرل الخرط ت مما مرن اسرتمرار لبررامج ا سرتيطان وتهويرد القردس وت رر 
ايخضر، م ددا عمى أن الم اري  ا قتصادية المدعومة بايموال الخضررا  لرن ت رري الفمسرطينيين وتنسريهم 
حقروقهم الم ررروعة المتمثمررة فري زوال ا حررت"ل وتحريررر القردس وفررك أسررر المعتقمرين وعررودة ال"جئررين لررديارنم 

 لبحري والجوي عمى قطاع غزة.وكسر الحصار البري وا
 22/4/5028، 43عرب 

 
 احتجاجًا عمى تجاىل "األونروا" لمطالبيم إضرابا عن الطعام يبدؤونون من سورية فمسطينيلبنان:  

بدأ النازحون الفمسطينيون من سوريا المعتصمون أمام مقرر ا ونرروا الرئيسري فري بيررو  إضررابا عرن الطعرام 
ا عن مسسولياتها وعدم ا ستجابة لمطال  النازحين" الرذين نظمروا لميروم الث"ثرين "احتجاجا عمى تخمي ا ونرو 

مسيرة مركزية، جال  حول مقرا  ا ونروا منددة ب،نمالهرا. وقرد  رارك  وفرود مرن مخيمرا  بيررو  والجنرو  
 والبداوي والبارد.

عر  الكممرا  عمرى المطالبرة والمجران ال رعبية. أجم الفمسرطينية وتحدي في نهاية المسيرة ممثمرون عرن فصرائل
ب،قرار مطالر  النرازحين المتمثمرة بتر مين ايجرار السركن وسرمة غرذا   رهرية وتروفير ا ست رفا  والردوا  والتعمريم 

  ب كل، مسكدا استمرار النازحين في اعتصامهم الى حين ا ستجابة لمطالبهم.
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خيمرا  صريدا اعتصراما امرام مكتر  وفي صيدا نفذ  ع را  العائ"  الفمسرطينية النازحرة مرن سروريا الرى م
ا ونروا في المدينة بدعوة من "تجم  ال"جئين الفمسطينيين القادمين من سوريا "وذلك احتجاجا عمرى تقراعس 
وكالة ا ونروا في تقديم المساعدا  ال"زمة لهم من م كل ومسكن واست رفا    سريما فري ظرل تزايرد اعردادنم 

 ة صعبة.ومعظمهم يرزح تح  وط ة ظرو  معي ي
 رررارك فررري ا عتصرررام ممثمرررون عرررن فصرررائل منظمرررة التحريرررر وتحرررال  القرررو  الفمسرررطينية والقرررو  ا سررر"مية 
والمجان ال عبية، حيي نصب  بعرض العرائ"  الفمسرطينية النازحرة خيمرا فري المكران واعتصرموا مر  اطفرالهم 

 بداخمها. 
لألونروا فميبو غراندي والمرديرة العامرة فري وتمي  باسم المعتصمين مذكرة احتجاج موجهة الى المفوض العام 

لبنرران  ن ديسررمور سررمموا نسررخة منهررا الررى مرردير ايونررروا فرري منطقررة صرريدا ابرررانيم الخطيرر ، مطررالبين فيهررا 
بضرورة ان تقوم الوكالة بت مين المساكن ال"ئقة ل"جئين من سوريا وبت مين مساعدا  مالية وعينية منتظمرة 

ة ا ست ررفا  وحررل قضررية التعمرريم، ممرروحين بتصررعيد تحررركهم المطمبرري باتجررا   ررهريا والعمررل عمررى حررل قضرري
 ايونروا وصو  لمعصيان المدني في حال بقا  الوض  عمى ما نو عميا.

 25/4/5028، المستقبل، بيروت
 

 لرشقو الحجارة وحكومة بالده "لم تقدم لو المساعدة"  "إسرائيل"كي يحاكم في ير أم "الحياة": طفل 
عاما يحمل الجنسريتين ايميركيرة والفمسرطينية  ٗٔمثل صبي عمر  : رويترز –)الضفة ال ربية(  سجن عوفر

أمررام محكمررة عسرركرية اسرررائيمية امررس الخمرريس  تهامررا بر ررق سرريارا  إسرررائيمية فرري الضررفة ال ربيررة المحتمررة 
 بالحجارة.

ش اإلسررررائيمي لر ررررقهم وسرررمط  القضرررية الضرررو  عمرررى مئرررا  الفمسررررطينيين القاصررررين الرررذين يحتجرررزنم الجررري
ويواجررا الصرربي محمررد عبرردالخالق مرر   ررابين  خرررين بر ررق سرريارا  الجرريش وسرريارا  لمسررتوطنين  الحجررارة.

 خارج قرية سمواد بالحجارة.
وت جم  القضية بسرعة إلى ايسبوع المقبل واتهم عبدالونا  عبدالخالق الو يا  المتحدة بعدم برذل مرا يكفري 

 لمساعدة ابنا.
نصررمية ايميركيررة فرري القرردس اإلد   بتعقيرر  م رريرة إلررى القرروانين ايميركيررة لحمايررة الخصوصررية. ورفضرر  الق

 وقال متحدي باسم وزارة الخارجية ايميركية أمس ايربعا  إنا   يعمم  يئا عن القضية.
تتراوح طف" فمسطينيا  ٖٕٙوتقول منظمة الدفاع عن ايطفال، وني جماعة دولية لحقوق اإلنسان، إن نناك 

 فمسطيني محتجزين في السجون اإلسرائيمية. ٓٓٛٗعاما بين  ٚٔإلى  ٕٔأعمارنم من 
وقال بيل فان اسفيمد الباحي في منظمة نيومن رايتس ووتش لحقوق اإلنسان ان "معاممرة الجريش اإلسررائيمي 

السررماح لرررا  سرراعة واسررتجوابا ورفررض ٕٔلمحمررد عبرردالخالق م ررينة...   يوجررد مبرررر لتقييررد  برر غ"ل لمرردة 
 برسية والد  أو محاميا".

 25/4/5028، الحياة، لندن
 

  اإلسرائيميةرفع الجمارك يستثني البضائع وزارة االقتصاد في رام اهلل:  
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ك ر  وكيرل وزارة ا قتصراد عبرد الحفرريظ نوفرل خر"ل مقابمرة مر  القردس دو  كرروم  :محمرد عبرد اهلل -رام اهلل 
قرار رف  الجمارك الذي ي رمل السرم  والبضرائ  ايجنبيرة، وسريتم التعامرل  أن البضائ  اإلسرائيمية مستثناة من

 معها جمركيا كبضائ  محمية )فمسطينية(.
وبرر نوفل نذا اإلجرا ، ب نرا ير تي ضرمن ا تفاقيرا  التري ترم توقيعهرا مسربقًا فيمرا يتصرل بالع"قرا  التجاريرة 

اعتبارنررا ضررمن السررم  أو البضررائ  ايجنبيررة، الترري  الفمسررطينية اإلسرررائيمية )بروتوكررول برراريس( "لررذا، لررن يررتم
 يسري عميها القرار )قرار رف  الجمارك(".

وأوضح، أنا وعمى الرغم من اإلجحا  الذي تتعرض لا المنتجا  والبضائ  الفمسطينية من منافسة نظيرتهرا 
ول دون ادراج منتجررررا  اإلسرررررائيمية، إ  أن ا تفاقيررررا  الموقعررررة بررررين الجررررانبين الفمسررررطيني واإلسرررررائيمي، تحرررر

 إسرائيل ضمن القرار.
 25/4/5028، القدس، القدس

 
 وضع حجر األساس لمشروع "المتحف الفمسطيني" في بيرزيت 

عمرى أرض فمسرطينية فري بمردة بيرزير   رمال رام اهلل بالضرفة ال ربيرة، وضر  الخمريس حجرر : ميرف  صرادق
واجهرة حضرارية لحفرظ ترراي وتراري  فمسرطين، ايسراس لممتحر  الفمسرطيني ايول مرن نوعرا، والرذي سي ركل 

 وجسرا لبي روايتها الثقافية بتقنيا  حديثة، في مواجهة الرواية اإلسرائيمية المضادة.
أل  متر مربر  وبتكمفرة  ٓٗوفي حفل واس  الحضور، انطمق م روع بنا  المتح  الفمسطيني عمى مساحة  

ادم، ليكون حاضنة لتاري  فمسطين وحاضررنا، ومنبررا لكرل مميون دو ر، وينتهي العمل با نهاية العام الق ٕٓ
 الفمسطينيين في الوطن وال تا ، كما قال  عضوة المجنة التحضيرية لممتح  زينة جردانة.

وقررال نبيرررل القرردومي رئررريس مجمررس أمنرررا  مسسسررة التعررراون القائمررة عمرررى الم ررروع، إن المتحررر  الفمسرررطيني  
ن حممروا برا ومرن حّولروا الحمرم إلرى حقيقرة، ومرنهم ايكراديمي الراحرل سيروي حكاية كل الفمسطينيين وكرذلك مر

 إبرانيم أبو ل د وسعيد خوري وعبد المحسن القطان الذين  منوا ب ن لم ع  الفمسطيني الحق في سرد روايتا.
وقرررال القررردومي إن الفمسرررطينيين يواجهرررون منرررذ عقرررود طويمرررة محررراو   لرررم تتوقررر  لطمرررس نرررويتهم وتررردمير  

تتجاوز فكرة ا حت"ل وا ستيطان عمى أرضهم إلى نفي صورتهم وذاكرتهم وا ستيطان في روايتهم  تاريخهم،
 أيضا.

ورأ  وزيرررة الثقافررة الفمسررطينية سررهام البرغرروثي أن نررذا الم ررروع يرر تي اسررتمرارا لمحرراو   الفمسررطينيين فرري  
واية التاريخية الفمسطينية التي تعريش حفظ ذاكرتهم الجماعية، من خ"ل الدور المتوق  لممتح  باستكتا  الر 

 صراعا م  رواية اآلخر المحتل.
 25/4/5028، الجزيرة نت، الدوحة

 
 سرائيمية تمس حائط البراقإردن يرفض مخططات األ  

أعررر  وزيررر الخارجيررة و ررسون الم تررربين ناصررر جررود  عررن رفررض حكومررة المممكررة ايردنيررة : بترررا –عمرران 
 لمررا تررم تناقمررا فرري وسررائل اإلعرر"م عررن مخططررا  اسرررائيمية لتوسررعة السرراحة الها ررمية ال ررديد جممررة وتفصرري"

المحاذية لحائط البراق عمى حسا  تمة با  الم اربرة، وادانتهرا  سرتمرار اإلجررا ا  اإلسررائيمية ايحاديرة فري 
حررذرًا مررن منطقررة بررا  الم اربررة والررذي يعتبررر جررز ًا   يتجررزأ مررن الحرررم القدسرري ال ررري  وأحررد أقرردس أبوابررا، م

م بة ا عتدا  عمى حرمة المسجد ايقصى المبرارك مرن منطمرق الرعايرة والوصراية الها رمية عمرى المقدسرا  
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اإلسرر"مية والمسرريحية وتجسرريدًا لمرردور الها ررمي الترراريخي والمسررتمر فرري حمايررة ورعايررة المقدسررا  اإلسرر"مية 
 والمسيحية.

 25/4/5028، الدستور، عم ان
 

 شخصين بجرم التعامل مع "إسرائيل"عامًا ل بيروت: السجن 
أصررردر  المحكمرررة العسررركرية الدائمرررة فررري بيررررو  برئاسرررة العميرررد الرررركن الطيرررار خميرررل  ”:الخمررريج“ -بيررررو  

ونرو عمرى بينرة مرن أمرر ، قضرى بعرام حبسرًا ” اإلسررائيمي“إبرانيم، أمس، حكمًا وجانيًا بجرم ا تصال بالعردو 
 في حق كل من )ج .م( و)ع .إ(.

 25/4/5028، الشارقةالخميج، 
 
 األطباء العرب" يستنكر منع شاحنات أغذية من دخول غزةاتحاد "مصر:  

، اإلسررائيميةالعرر ، منر  سرمطا  ا حرت"ل  ايطبرا باتحراد  الخارجيرةاستنكر  لجنا الع"قرا  : بوابة اينرام
ر عميرا، وفررض قيرود سالم الرذي تسريط أبو احنا محمما بال ذا  من دخول قطاع غز ، عبر معبر كرم  أل 

، التوغررل والقصرر  صررعوبة ايمررر، فرري بيرران لهررا، انررا ممررا يزيررد مررن المجنررةوقالرر  اي ررخاص. عمرري حركررا 
 بحريا. أميال ٖ إلى أميال ٙ، وتقميص مساحا الصيد من الحدوديةالصهيوني لممناطق 

 المصررية الحكومرةل نحمر ولألسر   نحمل ا حت"ل الصرهيوني وحرد  مسرئوليا مرا يحردي برل،  إننا: "وقال 
 .القومي أمنهاتهدد  أنها رأ  إن: اينفاقم  حق مصر بهدم  إننا: "وأضاف  .أيضا المسئولية

 25/4/5028األىرام، القاىرة، 
 
 في البقاع "القيادة العامةو"شتباكات بين الجيش السوري الحر ا: "النشرة" 

ة ضرررخمة ضرررد الجررريش السررروري الحرررر فررري ينفرررذون عمميررر عممررر  "الن ررررة" أن ألويرررة الجررريش السررروري النظرررامي
وقرد  ايراضي السورية المتاخمة لمحدود المبنانية الممتدة مرن المنراطق المقابمرة لعرسرال حترى منطقرة الزبرداني.

المبنانيرة  ايراضري باتجرا ك ف  معموما  لمن رة أن مجموعا  من الجيش الحرر نربر  مرن الرداخل السروري 
برررين عناصررر مرررن الجررريش السرروري الحرررر وعناصرررر مررن الجبهرررة ال رررعبية  "إ رررتباكا  بايسررمحة الثقيمرررة وترردور

 لتحرير فمسطين القيادة العامة في جرود قوسايا في البقاع".

22/4/5028، النشرة، لبنان  
 
 متميزةعالقة حركة النيضة نا وبين العالقة بين: كبير أحبار الطائفة الييودية في تونس 

خرًا جرردً  ب رر ن ت رربيا كبيررر أحبررار الطائفررة اليهوديررة فرري تررونس  ررهد  السرراحة التونسررية مررس : البيرران-تررونس
حاييم بيتان تجربرة رئريس الروزرا  التونسري عمري العررّيض بتجربرة النبري يوسر  عميرا السر"م فري خروجرا مرن 
السجن إلى الحكم، حيي قرال بيتران إن الع"قرة برين يهرود ترونس وحركرة النهضرة التري تقرود ا ئرت"  الحراكم 

ن الطائفة ت عر ب مان قبل الثورة وبعدنا، مسكدا عمى مساندتا لحركة النهضة، التي تقرود ا ئرت"   متميزة واا
الحاكم، ينهرا حركرة دينيرة. وأضرا  إن ننراك يهرودا فري جزيررة جربرة صروتوا لحرز  النهضرة فري ا نتخابرا  

 .عمى حد تعبير « يخ ى اهلل»ايقر  لمطائفة اليهودية ينا حز  « النهضة»ايخيرة، معتبرًا أن 
25/4/5028البيان، دبي،   
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 مميون دوالر 550الواليات المتحدة تدعم منظومة القبة الحديدية بـ 

ستواصل الدعم المالي  أنها نتنيانوايميركية حكومة بنيامين  اإلدارةطم ن  : امال  حادة  -القدس المحتمة 
 ٕٕٓ إضرافةن الكون رس أنرا يبحري فري أمرر والعسكري، في حين أعم ايمني، لمحفاظ عمى تفوقها إلسرائيل

وبحسررر  الموازنرررة السرررنوية المتفرررق  مميرررون دو ر لضرررمان دعرررم منظومرررة القبرررة الحديديرررة المضرررادة لمصرررواري .
حجرم  أنأ رار   إسررائيمية. وكانر  معطيرا  ايمنيرةبميرون دو ر  حتياجاتهرا  ٕ.ٖ "إسررائيل"عميها، ستتسرمم 

 ٚ.ٖٖٕ، عمى مدار ستين عامرا، بم ر  إلسرائيلتي قدمتها الو يا  المتحدة المساعدا  المالية والعسكرية ال
 بميون دو ر.

تطررروير  أنميرررةالموقررر  ايميركررري مرررن  أنوفررري حينرررا، أعمرررن قائرررد منظومرررة الررردفاع الجررروي،  ررراحر  ررروحط، 
 منظومة القبة الحديدية ومختم  وسائل الدفاع الجوي، ي كل دعمًا كبيرًا لممنظومة

 أجرتهاتبدي تقديرنا لمرئيس ايميركي، عمى موقفا الداعم، عمى رغم التقميصا  التي  أن رائيلإلسومهم جدًا 
 الو يا  المتحدة وخفض النفقا ، لمحد من عجز الميزانية التي تعاني منا.

 25/4/5028الحياة، لندن، 
 

  الواليات المتحدة تستبعد استقالة سالم فياض من منصبو 
يستقيل رئيس الوزرا  الفمسرطيني سر"م  أنفي لندن  ايميركيةثل لوزارة الخارجية استبعد مم: ا     -لندن 

وقرال  فياض من منصبا، وذلك بعدما تحدث  مصرادر فمسرطينية متطابقرة عرن احتمرال اسرتقالة فيراض اليروم.
قدم فياض لم ي "إنعمى نامش اجتماع لوزرا  خارجية مجموعة الثماني  ايميركيةنذا المصدر في الخارجية 

 استقالتا وفق معموماتي. لن يقوم بذلك. انا باق )في منصبا( عمى حد عممي".
 25/4/5028الحياة، لندن، 

  
 
 القدس شرقي في حي الشيخ جراحليفني  تسيبي يمتقي جون بايدر وزير الخارجية الكندي 

بايردر الرذي زار  أن وزيرر الخارجيرة الكنردي جرون نقمر  صرحيفة نرورتس اإلسررائيمية: اسعد تمحمري –الناصرة 
إسررررائيل نرررذا أيسررربوع خررررج عرررن العرررر  المترررداول لرررد  وزرا  خارجيرررة دول العرررالم بعررردم التقرررا   خصررريا  

عرن ممر  المفاوضرا  مر   المسرئولةإسرائيمية في القردس ال ررقية المحتمرة والتقرى تسريبي ليفنري وزيررة القضرا  
. كما قام الوزير بجولة بالطائرة فوق الجرو ن الفمسطينيين في مكتبها في حي ال ي  جراح في القدس ال رقية

السوري المحتل، وذلك عمرى رغرم تحفرظ ديبموماسريين فري السرفارة الكنديرة فري ترل أبير  مرن سرموك الروزير فري 
فري العرالم. وأدلرى بايردر  "إسررائيل"الحالتين. وأ ار  الصحيفة إلى أن الوزير الكنردي يعتبرر مرن أ رد أنصرار 

زة اإلسرائيمية المختمفة أكد فيها حبا إلسرائيل ولم ع  اليهودي، مسكدًا دعما المطمق بتصريحا  لقنوا  التمف
 لمواق  إسرائيل في مختم  الممفا : اإليراني والفمسطيني والسوري.

 25/4/5028الحياة، لندن،  

 
 ائيل"لـ"إسر متيمين بالعمالة ل "غير قانونية" تنتقد الحكومة بغزة لتنفيذىا "إعدامات ىيومن رايتس" 
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تقردم  أيبسرب  عردم وجرود  فري غرزةحكومرة الغرزة ر ا    : انتقرد  منظمرة نيرومن رايرتس ووترش فري بيران 
لسرربعة  "غيررر القانونيررة" اإلعررداما مررن ت رررين الثرراني حررول  ٕ٘عنررا فرري  أعمررنمممرروس فرري التحقيررق الررذي 
عمررى قطرراع غررزة. ونفررذ   يرررةايخ اإلسرررائيميةخرر"ل العمميررة العسرركرية  إلسرررائيلفمسررطينيين متهمررين بالعمالررة 

 .ت رين الثاني ٕٓفي   خرونمن ت رين الثاني واعدم ستة  ٙٔفي  اإلعداما نذ   أولى
وحتررى سررنوا  قبررل العمميررة )العسرركرية( وكرران احرردنم  أ ررهرتررم اعتقررال نررس   الرجررال قبررل "المنظمررة  وأضراف 

عمى  أساسامبنية  ايحكام أن إلى يرة ، م"قيد ا ستئنا  اآلخرينيخض  لممحاكمة بينما كان  قضايا الستة 
 .باإلكرا "اعترافا  

25/4/5028القدس العربي، لندن،   
 

 ُيبدد التفاؤل بنجاح خطة كيري الستئناف عممية السالم اإلسرائيمياليمين  
مرا زالر  زيرارا  وزيرر الخارجيرة ا ميركري جرون كيرري، الرث"ي الرى المنطقرة : أمرال  رحادة -القدس المحتمة 

ضررون أقررل مررن  ررهر ومررا طرحررا مررن افكررار لتحريررك عمميررة السرر"م بررين اسرررائيل والفمسررطينيين، تثيررر فرري غ
نقا را  فري اسررائيل بهرد  التر ثير عمرى نرذ  المقترحرا  وتجييرنرا لمصرمحة الموقر  ا سررائيمي. وفري مركرز 

ا تواجهرا مرن وضرعية نذا النقاس السسال عما اذا كان  الحكومة ا سرائيمية تستطي  التجاو  معها، ام ان مر
وم اكل وتركيبة في الحكومة سيكون عائقًا يحبط نذ  الجهود ويدخل الحكومة في أزمرة ثقرة جديردة مر  إدارة 

 الرئيس باراك أوباما؟
وم  ان ال البية الساحقة   تتفق م  كيرري فري تفاسلرا وترر  ان محاو ترا لرن تحردي اختراقرًا قريبرًا فري عمميرة 

مرررا زال طرررويً"، إلعررادة بنرررا  الثقررة برررين القيرررادتين الفمسررطينية وا سررررائيمية، وخمرررق  المفاوضررا  وبررر ن الطريررق
ظرو  لمفاوضا  مبا رة من دون  روط مسبقة، ا  ان نناك  عورًا سائدًا ب ن الجهود ا ميركية نذ  المرة 

 جادة لم اية والو يا  المتحدة تصر عمى التقدم الفعمي في المفاوضا .
يمية أعمن ، وكمرا اوضرح رئيسرها، بنيرامين نتانيرانو، امرام كيرري، انهرا عمرى اسرتعداد لتحريرك الحكومة ا سرائ

عمميررة السرر"م وب نهررا تطمررح لهررذا السرر"م، لكررن فرري اسرررائيل وفرري النقا ررا  الداخميررة يحترردم النقرراش حررول مررا 
ا يررردرك الكثيرررر مرررن يطرحرررا نتانيرررانو واذا كررران بالفعرررل يرغررر  بالسررر"م وقرررادرًا عمرررى تحقيقرررا ام انرررا يررردرك، كمررر

ا سرائيميين، ان حكومتا بت كيمتها الحاليرة ومفرانيم السر"م التري يحممهرا رسسرا  احرزا  ا ئرت"  الحكرومي، 
من جهة، وما تواجها من م اكل اقتصادية والنقاش العاص  حول التقميصا  التي ستمس ب رائح المجتم  

 الضعيفة من جهة اخر ، عاجزة عن تحقيق الس"م.
سل الررذي اظهررر  كيررري، خرر"ل جولتررا المكوكيررة لررم يررنعكس فرري الجررانبين الفمسررطيني وا سرررائيمي، بررل ان التفررا

ا سررررائيميين حررراولوا التخفيررر  مررررن نرررذا التفررراسل عنرررردما كررررروا  رررروطهم التررري كانرررر  عقبرررة امرررام اسررررتنئنا  
 المفاوضا  طيمة ارب  سنوا  خم :

 في ا مم المتحدة.تجميد ا جرا ا  احادية الجان  لمفمسطينيين  -
 وق  التحريض في مناطق السمطة الفمسطينية. -
 اإلعترا  ب،سرائيل كدولة يهودية. -
 ضمانا  أمنية صعبة، مثل القبول ببقا  الجيش ا سرائيمي في غور ايردن المحتل. -

 ة بها:ورفض اسرائيل المطال  الفمسطينية التي تعتبر اساسية وني اقل ما يمكن لمفمسطينيين المطالب
 عرض اسرائيل لخريطة حدود. -
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 تحرير اسر  امنيين، بخاصة الذين يقضون في السجون ا سرائيمية قبل اتفاقية اوسمو. -
 تجميد البنا  في المستوطنا . -
 وق  تام لعممية احتجاز أموال الجمارك والضرائ  الفمسطينية في اسرائيل. -
 

 جوالت مكوكية
يمية في ن رر تفاصريل مرا يحممرا كيرري مرن مقترحرا  وركرز  النقراش عمرى مرا تنافس  وسائل ا ع"م ا سرائ

اذا كانر  الحكومررة قررادرة عمررى تنفيررذ الخطررة ام انهررا غيرر قررادرة. وتحرردث  عررن ان الخطررة سررتنطمق مررن عمرران 
بمقا  رباعي ويفترض أن تنتزع من الطرفين موافقة عمرى معظرم ال رروط، التري يرر  ا ميركيرون انهرا اساسرية 

نا  المفاوضا . ويقول ا سرائيميون ان ا ميركيين لم يحسموا بعد ما اذا كان كيري سيعمن في زياراتا  ستئ
المقبمررة عررن مبررادرة. ووفررق مررا يتررداول ا سرررائيميون ففرري التخطرريط ا ميركرري سرريجري وزيررر الخارجيررة جررو   

ويبررردأ بالمرحمرررة العمميرررة فررري مكوكيرررة تسرررتمر سرررتة ا رررهر ويفتررررض بالمقرررا  الربررراعي أن ينهررري مرحمرررة ا عرررداد 
 ا تصا  .

وكمررا فرري نقرراش ايررة مبررادرة لمسرر"م ينطمررق ا سرررائيميون ب،لقررا  الكرررة فرري الممعرر  الفمسررطيني. وقبررل ان ي ررادر 
كيري المنطقة اتهموا الفمسرطينيين بوضر  العراقيرل امرام مهمرة كيرري، إلصررارنم عمرى تقرديم خريطرة اسررائيمية 

ن يبدأ كيري، بنا  الثقة بين الطرفين من خ"ل انتزاع سمسرمة خطروا  مرن اسررائيل لمتسوية. وعميا يتوقعون ا
مثررل ضررمان اسررتمرار تحويررل امرروال الضرررائ  وتحديررد البنررا  ا سررتيطاني فرري المنرراطق الواقعررة خررارج الكتررل 

ا  ررهر  ا سرتيطانية، فرري مقابرل تعهررد الفمسرطينيين بعرردم التوجررا بمبرادرا  مسررتقمة الرى ا مررم المتحردة، خرر"ل
 القريبة. اما موضوع ا من والحدود فقد بدأ كيري خطواتا نحو التوصل الى اتفاق يناس  الطرفين.

موظفون كبار في الخارجية ا ميركية، عبروا خ"ل تصرريحا  لهرم لوسرائل اعر"م اسررائيمية، انهرم يحتفظرون 
ووفق نرذ  الخطرة، يقرول ا ميركيرون، بخطة س"م لكنهم ي ككون في قدرة الحكومة ا سرائيمية عمى تنفيذنا. 

ذلك ين ا سرائيميين يوافقون  –في المئة من المساحة  ٓٛيمكن الطرفين التوصل منذ اآلن الى توافق عمى 
في المئة من المناطق   يسكن اسرائيميون. والمعنرى العممري فري نرذ  المرحمرة نرو تسرميم منراطق  ٜٗانا في 

 مجردة من الس"ح.لمفمسطينيين،  ريطة أن تكون « ج»
وبالتوازي، يتداول ا سرائيميون، معموما  عن بنا  مجموعة دعم من دول الخميج وتركيا ودول  مال افريقيا، 
تسررراعد السرررمطة مرررن جهرررة، وتطررررح مبرررادرا  تجرررا  اسررررائيل مرررن جهرررة اخرررر ، برررروح المبرررادرة العربيرررة لمسررر"م. 

ميمي ال امل في مواضي  سورية، وايران وا ستقرار وسيكون لمجموعة الدعم نذ  دور ايضًا في الخطا  ا ق
 في ا ردن.

 جهود روجرز الفا مة 
النقاش ا سرائيمي بعد زيارة كيري يركز عمى مد  نجاح الحكومرة ا سررائيمية فري تحقيرق السر"م. فهنراك مرن 

بينيرر ، الررذي  يعتمررد فرري حديثررا عمررى تركيبررة الحكومررة اليمينيررة الترري ت ررمل حررز  المسررتوطنين برئاسررة نفتررالي
سرريكون عقبررة امررام اي طرررح لقضررية المسررتوطنا  وحتررى حررز  المركررز برئاسررة يررائير، سرريكون عائقررًا، اذ ان، 
وبحس  ما قرال بينير ، امرام وزيرر الخارجيرة النروجري، اسربن ايردنان حميفرا يرائير لبيرد، وخ"فرًا لمواقفرا التري 

تين. وفري نرذا الجانر  طررح بينير  معارضرة طرحها قبل دخولا ا ئت"  الحكومي، غير متحمس لحل الدول
نحن لسنا متحمسين جدًا لحل الدولتين »حادة  قامة دولة فمسطينية بين نهر ا ردن والبحر المتوسط. وقال: 
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والحررررررل، وفررررررق بينيرررررر ، ان يكررررررون ا ردن دولررررررة «. ونررررررذا موقرررررر  معظررررررم وزرا  الحكومررررررة حتررررررى يئيررررررر لبيررررررد
 «.لمفمسطينيين

يضررعها ممثمررو نررذ  الحكومررة كقضررية مركزيررة ويقولررون انهررم   يثقررون برر ي طررر . امررا الضررمانا  ا منيررة، ف
ويعتقد نس   انا حتى الو يا  المتحدة غير مضمون ان تكون داعمة لهم في خطروا  مسرتقبمية فري مجمرس 
ا مررن. وجررا  الموقرر  الصررريح مررن مست ررار نتانيررانو ل ررسون ا مررن القررومي، يعقررو  عميرردرو الررذي اعمررن 

د  الرررافض  سررتبدال قرروا  الجرريش ا سرررائيمي فرري الضررفة بقرروا  امررن فمسررطينية و  حتررى دوليررة، موقرر  برر"
  يمكرن إسررائيل »مدعيًا ان   امل  سرائيل في ضمان المصادقة عمى مواقفها فري ا مرم المتحردة، ويقرول: 
 سررائيمي فري حمايرة السماح بوض  تررابط فيرا قروة دوليرة فري أراضري الدولرة الفمسرطينية لتحرل محرل الجريش ا

ا من. فمثل نذ  القوة الدولية ستجد نفسها تح  ض ط كبير   يمكن تحمما تمامًا كالمظمرة التري تنطروي مرا 
ووص  عميدرور نذا جا  موجهًا لقوا  اليونيفل المنت رة في الحدود ال مالية تجا  «. أن يبدأ نطول المطر
امرررا تمرررك «. حرررز  اهلل»  فررري منررر  تهريررر  السررر"ح لرررر انهرررا ف رررم -يقرررول عميررردرور  –لبنررران وسرررورية، حيررري 

«. تتفكرك تحر  أول تحرد تواجهرا»المرابطة بين اسرائيل وسورية في نضربة الجرو ن فهري، بحسر  عميردرور 
يفضررل العريش بر" اتفراق مررن غيرا  توافرق عمرى ترتيبررا  »وعميرا، ينقرل مست رار نتانيررانو موقر  بر"د  الرذي 

 «.امن م"ئمة
 ن كررل تسرروية دائمررة مرر  الفمسررطينيين يجرر  أن تنطرروي عمررى ترتيبررا  أمررن م ررددة لم ايررة ويعتقررد عميرردرور برر

في ال رق ا وسط، مصير ا تفاقا  التي يوق  عميها من دون أن يكون في ايدينا سي  حاد نو أن »قائً": 
 «.تصبح ورقة عديمة القيمة

سربق وأوضرح ان نتانيرانو مسررتعد ين امرا مبعروي رئريس الحكومرة ا سرررائيمية، المحرامي اسرحق مولخرو، فقررد 
ينسح  الى الكترل ا سرتيطانية، وان كران يطالر  بر ن يبقري فري غرور ا ردن تواجردًا عسركريًا طويرل السرنين، 

 وب نا غير مستعد ين يتناول، في نذ  المرحمة عمى ايقل، مس لة القدس.
تركيبتهررا اليمينيررة المت ررددة، قررد ولكررن، فرري وجهررة نظررر ثانيررة، ننرراك مررن يررر  ان نررذ  الحكومررة، وعمررى رغررم 

تواجا وضعًا  بيهًا بسابقاتها من حكوما  اسرائيل، التي كان  بمضمون سياستها وتركيبتها الحكومية، أكثر 
يمينية في مواقفها، لكنها لم تصرمد امرام الضر وطا  وقردم  تنراز   وأبرد  تجاوبرًا مر  المبرادرا ، كحكومرة 

ا نسرررحا  مرررن الخميرررل وحكومرررة منررراحيم بررري ن، التررري رضرررخ  امرررام  نتانيرررانو ا ولرررى، التررري اضرررطر  الرررى
ض وطا  الرئيس ا ميركي، جيمي كارتر وانسحب  من سينا ، عمى رغم ا وضاع التي كان  تسود  نرذاك 
والمعارضة ا سرائيمية ال ديدة، التري أبردتها نرذ  الحكومرة فري بدايرة طررح اقترراح ا نسرحا  مرن سرينا . امرام 

نذ  نناك من يعتقد بر ن جهرود كيرري ستف رل كمرا ف رم  جهرود وزيرر الخارجيرة ا ميركري فري وجها  النظر 
 سنوا  السبعينا  وليام روجرز، خ"ل فترة مست ار ا من القومي ننري كسنجر.

 25/4/5028، الحياة، لندن
 
 مطموب تحقيق في ديون السمطة 

 العربي رأي القدس
اسماعنا ان حجم ديون السرمطة الفمسرطينية فري رام اهلل قرد بم ر   ن عر بحالة من الصدمة بعد ان تنانى الى

 اربعة مميارا  دو ر، وان العجز في ميزانية نذا العام بمغ نص  مميار دو ر.
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ال ررعور بالصرردمة مرررد  ان ال ررع  الفمسررطيني الررذي يتحمررل نررذ  الررديون، الترري باترر  عبئررا ثقرري" عمررى كانمررا 
ضرم" بررل وم يبررا بالكامرل عررن نرذ  القضررية الحساسررة، حيري اعتقررد معظررم وربمرا عمررى اجيالرا القادمررة، كرران م

الفمسرررطينيين، ونحرررن مرررنهم، ان ا مررروال التررري تنثرنرررا السرررمطة وحكومتهرررا يمينرررا ويسرررارا نررري مرررن امررروال الررردول 
 المانحة، وليس  ديونا تكبل ايدي ال ع  الفمسطيني وتكسر ظهر ارادتا.

فيراض كانرا يجريران مقارنرا  برد  منطقيرة فري نظرر الكثيرر، برين الرئيس محمود عباس ورئيس وزرائرا سر"م 
احرروال الفمسررطينيين ا قتصررادية المزدنرررة فرري الضررفة ال ربيررة، ونظيرتهررا المترردنورة فرري قطرراع غررزة، ولررم يررذكر 
نس   مطمقا ان سب  نذا ا زدنار نو استدانة المميارا  من بنروك ومسسسرا  اجنبيرة، ولريس نتيجرة عبقريرة 

 لمحكومة ورئيسها الخبير القادم من صندوق النقد الدولي.اقتصادية 
نحن   ننحاز ننا الى سمطة حماس فمنا عميها موخذ كثيرة، ابرزنا التعاطي م  انل القطاع بقبضة حديدية، 
وانت ررار المحسرروبية، والترردخل الفررج فرري الحيرراة ال خصررية لممررواطنين، وامررور اخررر  عديرردة لرريس نررذا مجررال 

ا ننحاز الى ال ع  الفمسطيني ومستقبما وارتهانا  صحا  نذ  القروض وض وطهم، ونحن مناق تها، ولكنن
نعرر  كير  اسرتول   رركة قنرراة السرويس عمرى انرم  رريان حيرروي واقتصرادي عمرى ا رض المصررية، بسررب  

 بذخ الخديوي اسماعيل، وعجز  عن تسديد الديون التي تراكم  ب كل مرع .
ضر  نرذ  ا مروال مرن بنروك ومسسسرا  ماليرة اجنبيرة فعمر  نرذا مرن ورا  ظهرر السمطة الفمسطينية التري اقتر 

ال ررع  الفمسررطيني، ودون الت رراور معررا، ومررن اجررل الحفرراظ عمررى وجودنررا، ودفرر  رواترر  موظفيهررا، وت طيررة 
نفقاتهررا البانظررة الناجمررة عررن تصرررفها كدولررة  رربا عظمررى تممررك ع رررا  السررفارا  فرري الخررارج تقرردم القميررل 

 طيني وقضيتا.لم ع  الفمس
نحمد اهلل ان ازمة اسرتقالة الردكتور نبيرل قسريس او اقالترا، نري التري فتحر  اعيننرا عمرى نرذ  الرديون، ورفعر  

 ال طا  عن الكثير من الخطايا المالية، وا   ستمر ال ع  الفمسطيني في البقا  في الظ"م.
رئيسرا الررئيس عبراس فري اعرادة الردكتور السيد س"م فياض يج  ان يستقيل، لريس  نرا   يريرد تنفيرذ اوامرر 

 قسيس الى منصبا وزيرا لممالية، وانما  نا اغرق ال ع  الفمسطيني بالديون، ونو ما زال تح  ا حت"ل.
الدكتور س"م فياض ورئيسا محمود عباس يتحم"ن معا نذ  الكارثرة، ويجر  ان يسرتقي" معرا،  نهمرا دعمرا 

ئرا مرن مسرسولية تحمرل اعبرا  ا حرت"ل عمرى مرد  اكثرر مرن ع ررين عامرا. ا حت"ل ا سررائيمي عمميرا باعفا
 اي منذ توقي  اتفاقا  اوسمو.

نطال  بتحقيق فمسطيني مستقل في ازمة الديون نذ ، وكي  تراكم  بالطريقة التي نرانرا حاليرا، دون معرفرة 
وتضميل ال رع  الفمسرطيني.  ال ع  الفمسطيني او است ارتا، ولماذا غاب  ال فافية في نذا المم  الخطير،

مثمما نطال  في كل ا حوال بحل نذ  السمطة التي بات  تعزز ا حت"ل دون ان تقاومرا براقتراض امروال   
 تستطي  سدادنا، وكي  تفعل وني بات  محترفة تسول.

 25/4/5028، القدس العربي، لندن
 
 األلغام" في والية مشعل الجديدة"حقول  

 د. عدنان أبو عامر
عامًا في قيادترا لحركرة حمراس، التري  ٚٔسنوا ، يتم خالد م عل  ٗتجديد انتخابا لدورة قيادية تست رق   م

، وقد يكون ايكثر عممًا ومعرفة بمد  الت يرا  التي طرأ  عمى حركترا، حرين ٜٜٙٔترأسها عمميًا منذ عام 
 مرررورًا لمعظرررم صرررناع القررررار فررري عامرررًا مرررن عمرررر ، وكررران حينهرررا  رررابًا م ٓٗقادنرررا لممررررة ايولرررى قبرررل أن يرررتم 
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عامًا، ساعيًا ين يصل لمكانة ال ي  أحمد ياسين  ٘٘المنطقة، وغالبية كوادر الحركة، فيما نو اليوم يجتاز 
 مسسس الحركة، ويتمقى اتصا   ويجري مقاب"  م  صناع القرار المحمي واإلقميمي والدولي.

نرردة متوقعررة لررر"أبو الوليررد"، كمررا يحرر  أن ينرراد ، فرري و يتررا كرران  بررد مررن نررذ  المقدمررة البانوراميررة إلعطررا  أج
 القيادية الجديدة، وأماما جممة من التحديا  والصعوبا ، الداخمية والخارجية.

 
 البيت الداخمي• 

يدرك م عل أكثر من سوا  أن تجديد انتخابا لو ية جديدة لم يقر  برردًا وسر"مًا عمرى جمير  وقيرادا  حمراس، 
ن فرري الصرر  ايول مررن القيررادة، سرروا  مررن قبررل منافسرريا خرر"ل الجولررة ا نتخابيررة ايخيرررة،  سرريما مررن يقفررو 

ماضرية  ٙٔعامرًا، المر رح مرن الخرارج، الرذي بقري يتطمر  طروال السرنوا  الرر ٕٙوتحديردًا موسرى أبرو مررزوق 
ا عقر  اعتقالرا  ستعادة ما ير  أنا "موقعا الحقيقي"، قائردًا وزعيمرًا لمحركرة، بعرد أن وصرل م رعل إلرى مكانر

 .ٜٜٙٔفي الو يا  المتحدة عام 
عامًا، منافسا من الداخل، كان إلرى فتررة قريبرة يرر  نفسرا ايكثرر جردارة لموصرول  ٓ٘كما أن إسماعيل ننية 

إلى ذلك الموق  إذا ما قرر م عل فعً" التنحي نهائيًا عن قيادة الحركة، في ضو  ترسسا لمحكومة فري غرزة، 
قطاعررا  واسرعة مرن كروادر وقيررادا  حمراس فري الرداخل والخررارج، نظررًا لمرا يتمتر  بررا  وقدرترا عمرى اسرتقطا 

 من سعة صدر ودماثة خمق وب ا ة يحسد  عميها الكثيرون.
بجان  ا ثنين، وقد حص" عمى موق  نائبي م عل في الردورة التنظيميرة الجديردة،   نسرتطي  المررور سرريعًا 

ن كرران خرررج مررن عمرى قيررادي برروزن د. محمررود الزنررار الررذ ي يعتبررر الخصررم ايكثررر حرردة لمقائررد الجديررد، فهررو واا
الت رركيمة القياديررة كمررا ترررجح التقررديرا ، لكنررا نرراد  بعرردم التجديررد لم ررعل، سرروا   عتبررارا  دسررتورية قانونيررة 
تخص مخالفة ال"ئحة الداخميرة، أو  عتبرار عردم أحقيترا بقيرادة الحركرة مر  وجرود قيرادا  ثقيمرة العيرار، ونرو 

 منهم بالت كيد!
ولئن سمم الث"ثة بفوز م عل لقيادة الحركة، سوا  بالتزكية الجماعيرة أو الفروز ب صروا  محردودة، لكنرا يعتقرد 
جازمررًا، كمررا صرررح لكاترر  نررذ  السررطور، حررين سررسالا عررن أجندتررا المسررتقبمية، أن معالجررة ردود الفعررل غيررر 

مررا رافررق العمميررة ا نتخابيررة، سرريكون عمررى رأس المرحبررة بفرروز ، أو رواج  ررعور لررد  الرربعض بحرردوي "خطرر " 
أولوياتا، معتمردًا عمرى قروة ال خصرية واإلمكانيرا  اإلقناعيرة التري تسنمرا لرذلك، مر  عردم ضرمان نجاحرا مائرة 

 في المائة!
 
 المصالحة المؤجمة• 

ا، فقرد تفاجر  في حين أن التجديد لخالد م عل يعتبر أمرًا حمساويًا صرفًا، و ر نًا داخميرًا يخرص الحركرة وحردن
الكثيرررون مررن بطاقررا  التهرراني والتبريكررا  الترري وصررم  الرجررل، ولررئن كرران ذلررك مفهومررًا مررن أوسرراط حمرراس، 
وبعض الحركا  اإلس"مية ال قيقة لهرا مرن فرروع اإلخروان المسرممين فري الردول العربيرة، لكرن وصرول رسرائل 

 المفاج ة.التهنئة من خصوم الحركة ومنافسيها عمى الساحة الفمسطينية كان 
فقد سارع  حركة فتح التري يترأسرها محمرود عبراس لتهنئرة م رعل، واعتبرر  مر  براقي التنظيمرا  الفمسرطينية 
أن التجديد لا سيمنح المصرالحة "أنبرو  أوكسرجين" بحاجرة لرا أكثرر مرن أي وقر  مضرى، والكرل يرذكر كير  

ديدة من حمراس الرداخل، وخرجر  أن م عل وق  م  عباس اتفاقي الدوحة والقانرة، ونو ما  قى معارضة  
 عامًا من ت سيسها. ٕ٘تبادل ا تهاما  من أروقة الحركة إلى وسائل اإلع"م في م هد لم تعتد عميا طوال 
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نذ  المرة يقود م عل الحركة، ونو يعمم أن كثيرًا مرن التعويرل الفمسرطيني والعربري عميرا بر ن يمضري بحمراس 
رغبتا ب،نجازنا حتى لو تطم  ذلرك تقرديم الحركرة لتنراز   ميدانيرة نحو المصالحة م  فتح، والرجل   يخفي 

   يبدو قادة  خرون في الحركة،  سيما من العسكر، في عجمة من أمرنم لتقديمها طوعيًا لعباس!
م رعل ونرو يررر  ويسرم  مررن قرادة الرردول التري يزورنررا فري مصررر وتركيرا وقطررر وايردن والسرعودية مطالبرراتهم 

صررفحة ا نقسررام الفمسررطيني، ي ررعر بحرررج  ررديد حررين يقررابمهم ونررو لررم ينجررز نررذا الممرر ، فرري الحثيثررة ب،نهررا  
حين أن قيادة الداخل   ت عر بهذا الحرج وا نزعاج، ممرا يجعمهرا تتريري كثيررًا، وتعرد إلرى الع ررة قبرل اتخراذ 

 ما ترا  قرار المصالحة الذي قد تكون خسائر  أكثر من مكاسبا.
لتقسيما  اتخراذ القررار داخرل حمراس: الضرفة ال ربيرة، قطراع غرزة، إقمريم الخرارج، السرجون يبدو مهمًا اإل ارة 

اإلسرررائيمية، وم ررعل ذو ايصررول الج رافيررة مررن رام اهلل يحظررى بثقررة قيررادة الضررفة، الترري تعرراني مررن م"حقررة 
سرائيل، وتترق  إنجاز المصالحة يخذ قسط من الراحة من ال  معاناة ايمنية.مزدوجة: السمطة الفمسطينية واا

ولئن أدرك الرجل نذ  المعاناة، لكن قيادة غزة التي تعمن تضامنها م  أ قائها في الضفة   تبدي قناعة بمرا 
يررردد  م ررعل مررن أن المصررالحة قررد تعيررد الررروح إلررى "التنظرريم المنهررك المسررتنز "! ولررذلك فقررد بررا  يررردد فرري 

 را  باآلخر" لت كل عناوين الت يير في قيادتا الجديدة.اآلونة ايخيرة عبارا  "المصالحة وال راكة وا عت
 
 عقمنة حماس• 

عامًا عمى ت سيس حركة حماس كفيمة ب،حداي نقمة فكرية سياسية في أجندتها المستقبمية، ونو مرا  ٕٙمرور 
دف  بصناع قرار في المنطقة لبذل مساعي عند م عل لمتراج  عن توجها بالتنحي عرن قيرادة الحركرة، ولعرل 

رزنم رئرريس الرروزرا  التركرري "طيرر  أردوغرران"، الرررئيس المصررري "محمررد مرسرري"، أميررر قطررر "ال رري  حمررد"، أبرر
مر ررد اإلخرروان المسررممين "محمررد برردي "، الممررك ايردنرري "عبررد اهلل الثرراني"، رئرريس السررمطة الفمسررطينية "محمررود 

 عباس".
م   يخفرون حالرة "ايريحيرة" التري ولئن كان  ايسرما  السرابقة ليسر  مرتبطرة برر"قصة حر " مر  م رعل، لكرنه

ي ررعرون بهررا فرري لقائررا أكثررر مررن سرروا  مررن قررادة الحركررة، ويعتقرردون أنررا الكفيررل بنقررل حمرراس مررن مربرر  العمررل 
العسررركري والمقاومرررة المسررررمحة إلرررى دائررررة الفعررررل السياسررري والمقاومررررة ال رررعبية، وربمرررا ا نرررردماج فررري العمميررررة 

 ل بصورة غير مبا رة.السياسية  حقًا م  إسرائيل، عمى ايق
وم  ذلك، ف،ن م عل الذي لن يقدم تناز   مجانية لتمك ايطرا ، لكنا يممك نظرة ثاقبرة وبعرد نظرر ربمرا   
تتوفر فري منافسريا لقيرادة الحركرة، فهرو يجرول العرالم  ررقًا وغربرًا،  رماً  وجنوبرًا، سرفرًا واسرتقباً ، وبرا  يعمرم 

ا  الدبموماسررية، والمسرراوما  البراغماتيررة، ممرا يجعمررا مطمئنررًا مرر  فريقررا كير  ترردار السياسررة الدوليررة، والصرفق
القيادي الجديد إلمكانية ا نتقال بحماس من حركة "إرنابية" بنظر المجتمر  الردولي وقائمرة ا تحراد ايوروبري 

 ووزارة الخارجية ايمريكية إلى قوة سياسية م روعة.
ن كران ذلررك نرد  تتفررق فيرا غالبيررة قيرادا   الحركررة فري الررداخل والخرارج، لكررن مرا قررد يختمفرون عميررا "الررثمن واا

السياسي" المطمو  دفعا قبيل حصول حماس عمى نذا اإلنجاز التاريخي، مما يض  أمام م عل عقبة كبيرة 
فررري ظرررل انتقرررال اثنرررين مرررن القرررادة العسررركريين إلرررى المكتررر  السياسررري الجديرررد ونمرررا: يحيرررى السرررنوار وروحررري 

، وأطمقرر  إسرررائيل سررراحهما بصررفقة التبررادل ٜٙٛٔز العسرركري ايول لمحركررة عررام م ررتهى، مسسسرري الجهررا
، ويعتقرردان فرري قرررارة أنفسررهما، بررل ويروجرران لررذلك فرري أوسرراط الحركررة أن السررق  ٕٔٔٓايخيرررة فرري أكترروبر 

 الزمني لبقا  إسرائيل لن يتجاوز عقدين من الزمن عمى أبعد تقدير!
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عل مقبولة في السياسة الواقعية، مما يتطم  منرا برذل جهرود مضراعفة مر  نذ  القناعا  الخطيرة   يرانا م 
رفاقا الجدد في القيادة، لموصول بحماس إلى عهد جديرد مرن ا نفتراح السياسري فري أوسراط المجتمر  الردولي، 
ونررو ي مررل نجاحررا بررذلك، عبررر "تطويرر " إرادة رجررال الجنرراح المسررمح الررذين يرفضررون أي صرري ة سياسررية مرر  

صررريحة كانرر  أو مواربررة، عمررى اعتبررار أن لررديهم جولررة عسرركرية أو اثنتررين فقررط، وي ررطبونها مررن  إسرررائيل،
 خارطة المنطقة!

كمررا أن الوصررول بحمرراس لمرحمررة النضرروج الفكررري والت نيررل السياسرري كمررا ي مررل م ررعل، قررد   يررروق لررر"حمفا  
ل مررر  الحركرررة رغرررم إرادة قائررردنا ايمرررس"، وتحديررردًا إيرررران، التررري برررذل  جهرررودًا مضرررنية إلبقرررا  خيررروط التواصررر

ايعمى، الذي أعاد خارطة تحالفاتا في المنطقة، وجعل طهران خم  ظهر ، ونو ما لم يعج  تيارًا وازنًا في 
حمراس الرداخل، يتزعمررا الزنرار والعسرركر، يعتبرران ا بتعرراد عرن طهرران "وصررفة سرحرية" لتراجرر  الحركرة ماليررًا 

 بحي عن موارد جديدة في الجانبين.وعسكريًا، ونو ما يحتم عمى م عل ال
أخيرًا...من تسنح لا فرصة الحديي م  م عل نذ  اييام ي عر يقينًا كم أن أعبا   ثقيمرة، ومهامرا التنظيميرة 
والسياسية تفوق قدرا  قائد واحد مهما أوتي من إمكانيا  وموان ، ممرا يجعمنرا نتريري فري توقر  "معجرزة" قرد 

 طمعا  م عل، ين المس لة تتجاوز كثيرًا "كبسة زر"!تحل داخل حماس بفضل رغبا  وت

 20/4/5028المونيتور، 
 

 والحرب االفتراضية.. ماذا عن الحروب القادمة معيا؟ "إسرائيل" 
 نبيل السهمي
بعررد تعطيررل واختررراق ا   المواقرر  وصررفحا  التواصررل ا جتمرراعي فرري إسرررائيل فرري ا ونررة ا خيرررة، برررز  

معارك المسرتقبمية مر  إسررائيل التري فرضر  ايقراع العردوان المسرتمر منرذ اكثرر مرن أسئمة متعددة حول  كل ال
سررتة عقررود عمررى الرردول العربيررة. لقررد وصررف  صررحيفة "نررورتس" اإلسرررائيمية الحررر  ا لكترونيررة الترري تسرربب  

قررروا  برراختراق ع رررا  ا   المواقرر  اإلسررررائيمية، ب نهررا الحررر  ا لكترونيرررة ايكبررر فرري التررراري ، كمررا أقررر  
( بمحرو إسررائيل عرن OpIsraelايمن اإلسرائيمية بنجاح الهجوم الكترونري. وتنفيرذَا لتهديرد أطمقترا مجموعرة )

نيسان/ أبريل ردًا عمى جرائمها وانتهاكاتهاضد ال ع  الفمسرطيني والعرر ، وتمكنر   ٚال بكة العنكبوتية في 
يجية نامررة، فرري المقدمررة منهررا مواقرر  أجهررزة المجموعررة مررن اختررراق وترردمير صررفحا  ومواقرر  إسرررائيمية اسررترات

أمنيرررة ووزارا  سررريادية مثرررل وزارة الررردفاع والخارجيرررة، نانيرررك عرررن ع ررررا      الحسرررابا  اإلسررررائيمية عمرررى 
مواقررر  التواصرررل ا جتمررراعي، قُررردر  بنحرررو اربعرررين الررر  صرررفحة، أو حسرررا   خصررري واعتبررراري لمسسسرررا  

يو بثّترررا صرررفحة "الحرررر  اإللكترونيرررة ضرررّد إسررررائيل". الصرررفحة إسررررائيمية. انطمقررر  الحرررر  المفتوحرررة عبرررر فيرررد
الفايسرربوكية الترري ت ررّكم  فرري أقررّل مررن اثنترري ع رررة سرراعة ن ررر  فيررديو ل ررخص يضرر  قنرراع فانررديتا ال ررهير، 
وقام القرصان بت"وة البيان التالي: "نحن اينونيموس، إلى العدو الصهيونّي، لفترة طويمة جدًا ونحن نتسرامح 

كم ضّد اإلنسانّية، ون فر خطاياكم من دون عقا ، من خ"ل إع"مكم المخادع وسياساتكم المراكرة م  جرائم
ضرّممتم الجميرر ، بادعررائكم الديمقراطيرة، ولكررن فرري الواقر ، نررذا أبعررد مرا يكررون عررن الحقيقرة، نرردفكم الوحيررد نررو 

نومينروس فري ث"ثرة أنردا ، تحسين حياة قّمة مختارة. في حين تنتهري حيراة اآلخررين. وقرد تمّخصر  حممرة اي
ونرري إزالررة إسرررائيل ب رركل ممررنهج مررن  رربكة اإلنترنرر ، وك رر  خططهررا المسررتقبمّية وجرائمهررا ضررد اإلنسررانّية، 
وتقّديمها كهدّية لمعالم أجم . لقد حدد  مصادر إسرائيمية مختمفة ب ن الهجوم إنطمرق مرن منراطق فري جنرو  

الكترررونيين  خرررين مررن دول عربيررة واسرر"مية كمبنرران وسرروريا  إفريقيررا. و حقررًا إنضررم  إلررى المجموعررة قراصررنة
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وفمسررررطين وايردن والسررررعودية والجزائررررر وتررررونس والم ررررر . كمررررا انضررررم  مجموعررررا  مررررن إيررررران واندونيسررررا، 
وأ ررار  معمومررا  الررى أن نحررو تسررعة     نرراكرز  رراركوا فرري اسررتهدا  المواقرر  اإلسرررائيمية. وفرري السررياق 

إلسررائيمي عررن سرقوط ع ررا      مرن الحسررابا  اإلسررائيمية عمرى موقر  فايسرربوك، نفسرا، أعمرن التمفزيرون ا
باإلضررافة إلررى ع رررا  المواقرر  الحكوميررة اإلسرررائيمية، بعررد نجرروم  ررنتا مجموعررة نرراكرز منانضررة إلسرررائيل 
 تررردعى "او  إسررررائيل". لتعرررود وتكرررر السررربحة بعررردنا مخترقرررة عرررددًا كبيررررًا مرررن المواقررر  الحكومّيرررة فررري نجمرررا 
مدروسررة. وتبعررًا لمتمفزيررون اإلسرررائيمي، فرر،ن أبرررز المواقرر  الحكوميررة الترري نجررح قراصررنة اإلنترنرر  فرري السرريطرة 
عميهررا نررري موقررر  دائررررة الهجرررة اليهوديرررة ووزارة التعمررريم ووزارة ايمرررن اإلسرررائيمية وموقررر  حرررز  كاديمرررا وموقررر  

" نجحرررروا حتررررى المحظررررة فرررري تنفيررررذ OpIsraelالبورصررررة اإلسرررررائيمية. مررررن المسكررررد أن القررررائمين عمررررى عمميررررة "
خطتهم، وذلك عمرى الررغم مرن كافرة ا حتياطرا  التري أعمرن عنهرا سرابقا اتحراد اإلنترنر  اإلسررائيمي " ي إس 
أو سرري" الررذي خصررص نررات  أزمررة لمسررتخدمي ال رربكة العنكبوتيررة . ونتيجررة قرروة وحجررم الهجمررة ا لكترونيررة 

ئيمية ونجاحهرررا الرررى حرررد كبيرررر، اسرررتنجد  المسسسرررة اإلسررررائيمية عمرررى المواقررر  والصرررفحا  الفيسررربوكية اإلسررررا
بررربعض الخبررررا  الفرنسررريين لحمايرررة نفسرررها مرررن الهجمرررا  اإللكترونيرررة الم رررار اليهرررا، إّ  اّن الررررّد كررران سرررريعًا 

" المسازرة لجبهة "اينونيمروس" براختراق عردد مرن المواقر  Security Lions Hackersوقاسيًا، فقام  فرقة "
 ية.الفرنس

كما أن إسرائيل قام  بتجنيرد بعرض الهراكرز بمسراعدة الجريش اإلسررائيمي الرذي يسرتعد بردور  لمواجهرة نجروم 
السررايبر، ولهررذ  ال ايررة فحصرر   ررعبة الحوسرربة كررل المنظومررا  ونفررذ  نجومررًا ونميررًا  ختبررار قرردرتها عمررى 

 الدفاع" بحس  صحيفة "إسرائيل نيوم".
لكترونيرة أن مجموعرة "أنونيمروس" أعطر  الحكومرة اإلسررائيمية مردة سراعة وفي خبر تناقمتا بعرض المواقر  اإل

يومررًا. كمررا  ٕٛ٘ونصرر  كرري تطمررق سررراح ايسررير الفمسررطيني سررامر العيسرراوي المضررر  عررن الطعررام منررذ 
ذكر  القناة الثانيرة اإلسررائيمية أنرا "إذا لرم يرتم إيقرا  الهجمرا  المسرتهدفة لمحسرابا  المصررفية" فري غضرون 

عا  ف،ن إسرائيل ستخسر ما بنتا طوال الخمرس سرنين الماضرية وسرتعود سرنين لمرورا  فري ترتير  ساعا  سا
بورصة وول ستري . نذا فري وقر  ا رار  فيرا وسرائل ا عر"م اإلسررائيمية المختمفرة الرى خسرارة تعرد  ث"ثرة 

 مميارا  دو ر نتيجة الحر  ا لكترونية عمى إسرائيل خ"ل بضعة ايام.
اسررتخدام قراصررنة لمرررد وبرردأ  بضررر  مواقرر  فرري باكسررتان ونرري تررتهم الفمسررطينيين والمبنررانيين حاولرر  إسرررائيل 

بالم راركة بررالهجوم عميهررا الكترونيررًا. وعميرا تكررون جبهررة "أنونيمرروس" قررد سرّجم  انتصررارًا واضررح المعررالم عمررى 
  أمنيرة حساسرة بينهرا إسرائيل، وسرط اعتررا  إسررائيمي برذلك. لقرد اعترفر  المسسسرة اإلسررائيمية براخترق مواقر

موقررر  وزارة الحرررر  اإلسررررائيمية، وموقررر  الموسررراد، إضرررافة إلرررى مواقررر  كرررل مرررن رئاسرررة الررروزرا  ووزراة التجرررارة 
والصناعة، ومواق  كل من سوق ايوراق المالية )البورصة( اإلسرائيمية، و رسون المحراكم التراب  لروزارة "العردل 

 رررطة حيفررا، و رررطة تررل أبيرر ، وموقرر  التعمرريم، إضررافة الررى بعررض اإلسرررائيمية"، والمعنرري بررالبنى التحتيررة، و 
المواقرررر  ا خباريررررة. تسررررب  نررررذا ا ختررررراق ا ختررررراق ا لكترونرررري فرررري تعطيررررل ا   الصررررفحا  ا لكترونيررررة 

 اإلسرائيمية، فضً" عن خسارة مالية قدرتها اوساط إسرائيمية بنحو ث"ثة مميارا  دو ر اميركي.
ا رغم الخسائر الكبيرة التي مني  بها إسرائيل نتيجة الحر  ا لكترونية التي  ن  عمرى وتبقى ا  ارة الى ان

مواقرر  نامررة لررديها خرر"ل ا يررام القميمررة الماضررية، بيررد أن المطمررو  ان تتضررافر الجهررود العربيررة  عطررا  بعررد 
 نها ان تكرون حقيقي لمعركة جديدة ترم فتحهرا. ولهرذا برا  مرن الضرروري تمويرل م راري  لخبررا  عرر  مرن  ر
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مقدمررة لصررناعة ا دوا  ا ساسررية وفرري المقدمررة الحاسررو ، خاصررة وأن إسرررائيل تعتبررر مررن الرردول المصررنعة 
 والمصدرة لمحاسو  في العالم.

 25/4/5028، المستقبل، بيروت
 

 القضية الفمسطينية والدور األردني المنتظر 
 رومان حداد

ترررا صرررار ي ررركل تهديررردًا حقيقيرررًا إلمكانيرررة حرررل القضرررية اسرررتمرار الخررر"  الفمسرررطيني بررر" موعرررد واضرررح لنهاي
الفمسررطينية تمامرررًا كالتهديرررد الرررذي ي رركما نتنيرررانو ب" اترررا ووزرائرررا بتطرررفهم، و  يبررردو الررردور المصرررري فررراعً" 
وحقيقيًا في الحوار الفمسطيني، والمحراو   المصررية لتقرير  وجهرا  النظرر برين الفرقرا  لموصرول إلرى حمرول 

ض الواقررر  قابمررررة لمحيرررراة   تبررردو كافيررررة أو مجديرررة، وا سررررتمرار فيهررررا يررر تي ل ايررررا  الدعايررررة حقيقيرررة عمررررى أر 
 التمفزيونية، دون نتائج ممموسة.

نذا الخ"  يعني أنا   وجود لجبهة فمسطينية موحدة جانزة إلفراز قيادا  قادرة عمى الجمروس عمرى طاولرة 
نية إضاعة فرصة تاريخيرة مرن التوافرق الردولي عمرى حرل المفاوضا  في المرحمة القادمة، ونو ما ينذر ب،مكا

القضرية الفمسرطينية عمرى أسراس حرل الردولتين، ممررا قرد يفقرد اإلدارة ايمريكية)ايوباميرة( زخمهرا وقردرتها عمررى 
إقناع اإلسرائيميين بحل ما يقار  رغبرا  الطررفين برالخروج مرن عنرق الزجاجرة، ونرو مرا سريدخل المنطقرة فري 

 ك نهايتا.نفق مظمم   ندر 
ايردن ظهرررر فررري الفتررررة الماضرررية كسرررفير لمقضرررية الفمسرررطينية فررري المحافرررل الدوليرررة، واسرررتطاع ج"لرررة الممرررك 
عبداهلل الثاني من خ"ل صياغتا العق"نية زرع قناعة في العقل السياسي ال ربي عامة وايمريكي عمرى وجرا 

وأمريكيررة، ونررو البوابررة الوحيرردة الترري الخصرروص أن حررل الصررراع اإلسرررائيمي الفمسررطيني نررو مصررمحة غربيررة 
يمكن من خ"لهرا أن يرتم حرل القضرايا العالقرة فري المنطقرة، والرذنا  إلرى أي خيرار  خرر   يمكرن أن يحردي 

 ا ستقرار المن ود بل سيبقي المنطقة عمى فونة بركان قابل ل"نفجار في أية لحظة.
ي نو الخطوة ايولى و الضرورية لممضي قدمًا فري وايردن يدرك تمامًا أن حل الخ"  الفمسطيني الفمسطين

ن كان يدخل في با  المصمحة الفمسطينية إ  أنرا ي ركل  عممية الس"م وحل القضية الفمسطينية، وأن ذلك واا
مصررمحة أردنيررة عميررا، فررايردن غيررر راغرر  بالوصررول إلررى نقطررة يعررود فيهررا خيررار الرروطن البررديل أو الخيررار 

 مرة أخر  كخيار وحيد لمحل.ايردني في الضفة لمظهور 
عرردة أسررئمة تظهررر عمررى السررطح و يجرر  اإلجابررة عميهررا دون تمكررس أو ت جيررل إجابتهررا لمراحررل  حقررة قررد تولررد 
وقائ  جديدة، مما يعيد ترتي  المعاد   السياسية في المنطقة بصرورة  تخردم ايردن و  يسرتطي  أن يحردي 

 ت ييرًا جونريًا فيها.
ًا نحرو القضرية الفمسرطينية الواضرح والرذي اكتسر  مصرداقية عاليرة يحرتم عمرى ايردن أن فالدور ايردنري دولير

يستكمما وأن يكون لا دور مسثر لموصول إلى حل فمسطيني داخمي، ف" جدو  أن يكرون ايردن سرفيرًا دوليرًا 
سررطينية، نررذ  لمقضررية الفمسررطينية دون أن يممررك القرردرة والرغبررة فرري لعرر  دور مررسثر فرري تسرروية الخ"فررا  الفم

 التسوية التي ت كل نقطة ا نط"ق الضرورية  ستحقاقا  المرحمة القادمة.
إذا مررا أعرراد ايردن فررتح القنرروا  الرسررمية وغيررر الرسررمية والمبا رررة وغيررر المبا رررة، فرر،ن عمرران سررتتحول إلررى 

رة لمت ردد برالمواق  ساحة لممفاوضا  الفمسطينية الفمسطينية بعيدًا عن الض ط اإلع"مي الذي يقرود بالضررو 
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مررن قبررل ايطرررا ، وسرريكون قررادرًا عمررى لعرر  دور إيجررابي مررسثر لموصررول إلررى الحررل بسرررعة مررن خرر"ل نقررل 
 ايطرا  الفمسطينية من خانة المواق  اييدولوجية المتصمبة إلى خانة المصالح العميا الم تركة.

ي مفاوضا  الحل النهائي بحكرم ا تفاقيرا  ثمة حقائق  يجوز تجاوزنا أو القفز عنها كوجود ايردن طرفًا ف
الموقعررة، وأن ايردن نررو صرراح  الوصرراية الدينيررة عمررى المقدسررا  فرري القرردس منررذ بيعررة المقدسرريين لم ررري  

والتي أعطتا الوصراية عمرى المقدسرا  فري القردس، وأكردتها اتفاقيرة وادي عربرة  ٕٜٗٔالحسين بن عمي عام 
بوابة مفاوضا  مدريد تحر  عبرا ة الوفرد المفراوض ايردنري، وأن  ،و المفاوض الفمسطيني دخل ٜٜٗٔعام 

أكبرررر نسررربة ممرررن يحرررق لهرررم حرررق العرررودة بموجررر  المواثيرررق الدوليرررة موجرررودون عمرررى أرض المممكرررة ايردنيرررة 
الها مية، وأن العديد من قيادا  التنظيما  الفمسطينية يحممرون الجنسرية ايردنيرة ،وكران عردد مرنهم خاضرعا 

 ا  أردنية حتى وق  قري .تنظيميًا يحز 
نذ  الحقائق و غيرنا تممي عمى ايردن دورًا يج  القيام با بصورة إيجابيرة ومرسثرة لحرل الخر"  الفمسرطيني 

 والتقدم خطوة ضرورية لموصول لمحقوق الفمسطينية عمى طاولة المفاوضا .
 25/4/5028، الرأي، عم ان

 
 
 وباماأوسواس  

 غي بخور
ل أو فكررة قهريرة تتكررر بر" سريطرة عميهرا. نكرذا بالضربط يمكرن ان ُنعرر  السياسرة ما نو الوسواس؟ انا عمر

الخارجية لمث"ثة اوباما وكيري وني ل نحو اسرائيل ونحو اولئك العر  المسمين دفمسطينييند. ان سموكهم في 
 نذ  الساحة يج  ان يثير التساسل.

و ايول منرذ كانر  الحرر  العالميرة الثانيرة؛ وتعرالوا تعالوا نتظانر ب ن كوريرا ال رمالية   تهردد بهجروم ذري نر
نتظانر ب ن الطرفين في سروريا   يسرتعم"ن سر"حا كيميائيرا و  ينفرذان جررائم حرر  لرم يسربق لهرا مثيرل فري 
ال رق ا وسط؛ وتعالوا نتظانر ب ن  مال افريقية ومصر ولبنان والعراق   تنتقض ُعرانا أمرام أعيننرا وتولرد 

مكانها؛ وتعالوا نتظانر ب ن كتمة اليورو   تنتقض ُعرانا وب ن ا قتصاد ا مريكري نفسرا ُيسررع  ممالك سمفية
السررير نحررو الررتحطم، وتعررالوا نحصررر العنايررة جميعررا فرري دالفمسررطينييند. فهررم أنررم  رري  كمررا يبرردو عنررد وزيررر 

 فماذا تعممون؟ الخارجية ا مريكي جون كيري ينا من الحقائق أنا يريد ان ي تينا كل اسبوعين،
مررن أيررن ينبرر  نرررذا الوسررواس القهررري؟ ينبرر  مرررن عرردم القرردرة عمررى ا عتررررا  بانهيررار النظريررة الترري تقرررول ان 
اسرائيل والفمسطينيين نم أصل الصراع في ال رق ا وسرط برل ربمرا فري العرالم كمرا. وقرد صردر نرذا التصرور 

مجمررس النرروا  قبررل تعيينررا. وبحسرر  نررذا عررن وزيررر الرردفاع ا مريكرري الجديررد ت رراك ني ررل فرري مسررا لتا فرري 
التصرررور العجيررر  الرررذي يسرررتحثا قررردما فررري ايسررراس يهرررود اذا دُحمررر د م ررركمة الفمسرررطينيين فررران سررركينة كونيرررة 

 ست طي الكرة ا رضية كمها.
بيرررد أنرررا يررر تي الواقررر  الجديرررد فررري المنطقرررة وفررري العرررالم، ومررراذا نفعرررل، وتضررر  ا مرررور فررري نصرررابها التررراريخي 

عنا نام رري، لكررن عظمتررا طررول السررنين جهررا  عربيررة ومصررمحية كرري ي طرري ويطمررس عمررى الصررحيح، فصرررا
م ك"تهم الحقيقية، كالكرانية العميقة بين أنل السنة وال يعة، والحر  ال اممة بين القومية العربية وا سر"م 

 السياسي، والفساد والقبمية وا ستبداد.
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  العربرريد وقررد انهررار كررل  رري  حولنررا، تبرردو نرري  خررر واآلن تبرردو اسرررائيل مرر  مررا يسررمى فرري سررخرية دالربيرر
 م كمة في الص .

إن الفمسطينيين ر أجل الذين يستمتعون منذ ع ررين سرنة بمرنح بم ر  ع ررا  مميرارا  الردو را  ويتبخرر نرذا 
المال ويا لمعج  في لحظة ر يعي ون اليوم في مستو  عيش من أعمى المستويا  في المنطقرة العربيرة. فهرم 

بحون كما ني الحرال فري سروريا، و  ُينكرل بهرم كمرا نري الحرال فري مصرر، و  ُيفجررون كمرا نري الحرال   ُيذ
 في العراق.

بررالعكس إن حيرراتهم طيبررة وعنرردنم حكررم ذاترري ودخمهررم وصررحتهم جيرردان ين اسرررائيل تحمرريهم. ولررو  اسرررائيل 
 .ٕٚٓٓة في سنة يفن  )من الفنا ( حماس وفتح بعضهما بعضا كما حدي بالضبط في قطاع غز 

نررل يخطررر ببررال أحررد أن يبقررى أبررو مررازن ورجالررا فرري الحكررم ب يررر الحمايررة ا سرررائيمية؟ إنهررم أنفسررهم يعممررون 
 ذلك.

إنا عالم معكوس. فقد ُوصف  اسرائيل ذا  مرة ب نها م كمة، وأصبح كثيرون اليوم يدركون أنهرا الحرل. لكرن 
 ذلك قبول ذلك ويصع  عميهم ان يقبموا الواق .يصع  عمى الناس الذين دعوا طول حياتهم الى عكس 

حرران سرروق  سياسررة امريكيرررة أكثررر واقعيررة بقميررل تررررد عمررى مررا يجررري عمرررى ا رض   عمررى أنرروا  الماضررري 
وأونامررا. ويجرر  ان يسرر ل دافرر  الضرررائ  ا مريكرري منررذ اآلن: اذا كرران كررل  رري  ينهررار حولنررا فممرراذا ي رر ل 

 صة من كل م ك"  العالم.قادتنا أنفسهم بر دالفمسطينييند خا
ويمكرررن ان نقرررول لقرررادة الو يرررا  المتحررردة:   بررر س، حررران وقررر  التحررررر وعررر"ج م رررك"تكم السررراخنة الممحرررة 

 وم ك"  العالم و  حاجة حقا الى ا تيان كل أسبوعين.
 22/4/5028يديعوت 
 25/4/5028، القدس العربي، لندن
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