
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

  
  

 
  

  
 

 
 
 
 
 
 

 خالل يومين ةفمسطينيين في مخيمات الالجئين بسوري ثمانيةاستشياد 
 القدس إلىالفتاوى المضممة التي تقول ال تذىبوا  إلىال تستمعوا  :يبدأ زيارة لمكويت عباس
 مميون دوالر الخسائر الشيرية لقطاع غزة بفعل الحصار اإلسرائيمي  052: الظاظا

 نتنياىو: حجم التيديدات الحالية عمى "إسرائيل" أوسع من الماضي.. سنواصل تعزيز أمننا 
 نة العنصري الذي يمنع لم شمل العائالت الفمسطينيةتمدد سريان قانون المواط "سرائيل"إ

فيآآآآاض خطآآآآوة  اسآآآآتقالة: ىآآآآ رتس
 ..أخرى عمى طريآ  انييآار السآمطة

نتآآائإ إيجابيآآة فآآي سياسآآتو كانآآت لو 
   تحقي  التنسي  األمني

 
 4... ص 
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           0ص                                    0832العدد:                55/4/0253اإلثنين  التاريخ:

  السمطة:
 6 القدس إلىالفتاوى المضممة التي تقول ال تذىبوا  إلىال تستمعوا  :يبدأ زيارة لمكويت عباس  

 8 فاقدة لمشرعية "التشريعي"حكومة لم تنل ثقة  بحر: أي  أحمد   

 8 مميون دوالر الخسائر الشيرية لقطاع غزة بفعل الحصار اإلسرائيمي  052: الظاظا  

 9 استقالة فياض مسألة فمسطينية بامتياز".. و إسرائيل"ال يوجد شي اسمو سالم اقتصادي مع  عريقات:  

 52 أبو بكر: فياض ترك إرثًا ثقياًل لخميفتو بئالنا  

 52 تعبر لممثمة كندا عن رفض القيادة والشعب لتصرف بيرد في رام اهلل الخارجيةوزارة   

 52 برفع ممف األسرى لآ"الجنائية الدولية"  السمطة الفمسطينية تيدد  

نياء إضراب األسرى  في حكومةال    55 غزة تطالب القاىرة بإلزام تل أبيب ببنود صفقتي التبادل وا 

 55 الموقف الفمسطيني من الغزو العراقي... صفحة طويت :انتصار الوزير  

 55 سى دور الكويت في تأسيس وانطال  الثورة الفمسطينية: ال أحد ينالفمسطيني في الكويتالسفير   

 50 أثمر قرارات قوية لمصمحة القضية الفمسطينية "البرلماني العربي"الزعنون: الدعم الكويتي في   

 50 بعد زيارة الكويت عباس يقرر تشكيمة الحكومة القادمةفي األردن:  يالسفير الفمسطين  

 50 الصالحي يدعو ىنية لمسير عمى خطى فياض وتحقي  المصالحةالنائب   

 50 الضرورة اآلن تستدعي تشكيل حكومة التواف  الوطني واإلعداد النتخابات النائب البرغوثي:   

 53 حكومة كفاءات برئاستو تعد  لالنتخابات  عباسأولوية يام": "األ  

 54  قسيس  إلعادةجيودا فمسطينية كانت تبذل  أنيىالعمني في قضية استقالة فياض  األمريكيالتدخل    

 55 مرشحين ثالثةالحكومة الفمسطينية المقبمة بين عباس و "البيان":   

 55 مع االحتالل عمالءغزة: الحكم بسجن   

 55 العتقال النائب مروان البرغوثي 55الذكرى الآ  

  
  المقاومة:

 56 والرئاسة والتشريعي منظمة التحريرحماس تطالب بتزامن انتخابات   

 56 استقالة فياض مقدمة لآ"حكومة وفا " لجعلالبطش يدعو عباس   

 56 وتحرير لألسرى 67مروان البرغوثي: المفاوضات تحتاج اللتزام إسرائيمي باالنسحاب لحدود   

 57 تح باتجاه أن يكون رئيس الحكومة المقبمة من الحركةالقدس العربي": تدافع كبير من ف"  

 57 الناري لجيش النظام اإلسنادتتولى من قوسايا " القيادة العامةالقدس العربي": ""  

 57 من حماس شر  جنينكوادر  تعتقل ثالثةقوات االحتالل   

  
  :ائيمياإلسر الكيان 
 58 نتنياىو: حجم التيديدات الحالية عمى "إسرائيل" أوسع من الماضي.. سنواصل تعزيز أمننا   

 58 تمدد سريان قانون المواطنة العنصري الذي يمنع لم شمل العائالت الفمسطينية "سرائيل"إ  

 59 قانون المواطنة اإلسرائيمي ىو أكثر القوانين عنصرية في "إسرائيل"   :مؤسسة "عدالة"  

 02 % منيم من العرب02نسمةماليين ثمانية تجاوز  "سرائيل"إعدد سكان   

 02 اإلسرائيميش صفوف الجي في"يسرائيل ىيوم": قتمى مسممون ومسيحيون   



 
 
 

 

 

           3ص                                    0832العدد:                55/4/0253اإلثنين  التاريخ:

 05  تأىب خشية اختطاف جنود خالل ذكرى قيام الدولة العبرية ة: حال"إسرائيل"  

 05 "إسرائيل"% من الييود يؤيدون إقامة دولة فمسطينية تفرض حدودىا 57استطالع:   

 00  يغم  التحقي  في أكثر غاراتو دموية عمى غزة  الجيش اإلسرائيمي ..ود السحابعممية عام  

 00 يؤكد أنو لن يتم إطال  سراح الدقامسة في "إسرائيل" يديعوت أحرونوت: السفير األردني  

 00 لتحريك عممية السالم تضغطوا عمى نتنياىو سرائيمي لييود الواليات المتحدة: الإمسؤول   

 03 : قواتنا مستعدة ألي تغيرات محتممة عمى الحدودزغانت  

 03 وثائ  إسرائيمية تكشف ألول مرة.. أشرف مروان ضمل الموساد وجولدا مائير  

 04 ت "نازية" ضد نتنياىو ولبيدكتابا  

 04 الوطن العربيبتأجيإ الصراع السني الشيعي  "إسرائيل"توصيات مؤتمر ىرتسميا: عمى   

 06  االجتماعيولة عن تتبع مواقع التواصل ؤ المس الوحدةيكشف عن  اإلسرائيميموقع الجيش   

 06  موحد إسرائيميخاصة في الجوالن لعدم وجود موقف  ةتجاه أحداث سوري إسرائيمي ارتباك  

  
  األرض، الشعب:

 07 خالل يومين ةفمسطينيين في مخيمات الالجئين بسوري ثمانيةاستشياد   

 07 وطنيعباس لتشكيل حكومة تواف  ينية المستقمة تدعو خصيات الفمسطالش  

 07 االحتالل يغم  الضفة الغربية خشية وقوع عمميات لممقاومة  

 08 خمية خططت لخطف إسرائيميينباالحتالل يتيم أسيرة فمسطينية بتصنيع مواد ناسفة واالشتراك   

 08 بناء البمد" محمد كناعنةأطم  سراح القيادي في حركة "تسمطة السجون اإلسرائيمية   

 08 لنجمو ة أعوامعامًا لعميل بغزة وسبع 02السجن المؤبد ومحكمة القضاء العسكري بالقطاع تحكم ب  

 09 كي من قضية الالجئين الفمسطينيينير تحرير تنظم ورشة حول الموقف األممنظمة البجئين شؤون الال  

 09 الفمسطينية واألسيرات الفمسطينيين ما بعد الدولة رام اهلل: لقاء حول الوضع القانوني لألسرى  

 32 بسبب اإلجراءات اإلسرائيمية ى موعد مع "العطش"قرى شمال غرب القدس عم عشرة  

 32 ألمانياليوم األرض في غرب  37الذكرى الآ ىحيالجاليات الفمسطينية ت  

 35 تعيد فتح معابر قطاع غزة بعد ستة أيام من اإلغال  المتواصل "إسرائيلرائد فتوح: "  

 35  أثناء توجيو إلى المدرسة اً لحم: مستوطنة تدىس طفاًل فمسطينيبيت   

 35  العمم اإلسرائيمي اً مستوطًنا دخل بمدة بيت أمر رافع الخميل: فمسطينيون يياجمون  

  

  : ثقافة

 35 لمكاتب رياض بيدس .."سقف"المجموعة القصصية   

 30  بسبب أزمة مالية وغزة في الضفة يواتحاد الكتاب واألدباء الفمسطينيين يغم  مقر    

  

  األردن: 

 30 الحكومة بتأمين زيارة شيرية دورية لألسرى نطالبويذوو األسرى: األردن  

 30 يؤكد أنو لن يتم إطال  سراح الدقامسة في "إسرائيل" يديعوت أحرونوت: السفير األردني  

 33 الفمسطينية والتعميم في المخيمات ةدراسة مسحية حول معدالت الفقر والبطالة والصحاألردن:   



 
 
 

 

 

           4ص                                    0832العدد:                55/4/0253اإلثنين  التاريخ:

 33 المجنة العميا لمجابية التطبيع تدعو إلى مقاطعة السمع والمنتجات اإلسرائيمية :األردن  

 34 طناً  075تقدر بآ  "إسرائيل"يستوردون فاكية من األردن تجار   

  

  لبنان: 

 34 المبادرة العربيةو  "مدريد"بالسالم عمى أساس  "إسرائيل" انخراطسميمان: ال سالم وال استقرار إال ب  

  

  عربي، إسالمي:

 34 بالقدس انتياك لمقانون الدولي اإلسرائيميالعربية: المقاء الكندي الدول جامعة   

 35 حتى يرفع االحتالل الحصار عن غزة"إسرائيل"  أن بالده لن تعيد سفيرىا إلىأردوغان يؤكد   

 35 القضية الفمسطينية تتصدر مؤتمر االتحاد العام التونسي لمطالب  

  

  دولي:

 35 الستقالة سالم فياضيعرب عن أسفو جون كيري   

 36 الستقالة سالم فياضوألمانيا تعربان عن أسفيما بريطانيا   

 36 بأسمحةدون طيار مزودة من شراء طائرات ل "إسرائيل"ألمانيا تفاوض : "ديرشبيغل"  

  
  مختارات:

 37 ربي% بعد الربيع الع56 إلىارتفاع نسبة البطالة في المنطقة العربية   

 37 0254 لسنةة األمريكي   االستخبارات العسكريةمميار دوالر لتمويل  54.6"البنتاغون" يطالب بآ  

  
  حوارات ومقاالت:

 38 حممي موسى... بين انسداد األف  السياسي وغياب االنتفاضة الثالثة "السمطة"  

 39 معف البياري... في دمش  "فتح"  

 42 نقوال ناصر... "التيدئة" بين أمريكا وحماس وسورية  

 40 جدعوف ليفي... سمإلكل جندي   

  
 44 :كاريكاتير

*** 
 
سياستو نتائإ إيجابيآة فآي تحقيآ  كان لو  وة أخرى عمى طري  انييار السمطةستقالة فياض خطا: ى رتس 

 التنسي  األمني
رأت محافػػؿ سياسػػػي  رفيعػػ  المسػػةوب فػػي ةػػؿ أبيػػػب أمػػس اسحػػد أف اسػػةقال  ر ػػػيس  :سػػما \القػػدس المحةمػػ  

ور الػوزرا  الفمسػػطينيال سػػاـ فيػػاض مػػف منصػػبيال ولبػػوؿ ر ػػيس السػػمط ال محمػػود عبػػاس االسػػةقال ال  ػػي ةطػػ
  الAأوسمو بمناطؽ دراماةيكيال مؤكدًة أف ةداعيات االسةقال  لف ةقةصر عمى المناطؽ المسماة وفؽ اةفاؽ 



 
 
 

 

 

           5ص                                    0832العدد:                55/4/0253اإلثنين  التاريخ:

إنما سةصؿ إلى إسرا يؿال وسةمس مسا سافرا بالجهود اسمريكي  الهادف  إلعادة إحيا  العممي  السياسػي  بػيف 
اسوروبػػػي فػػػي كػػػؿ مػػػا يةعمػػػؽ بال ػػػ ف  الفمسػػػطينييف واإلسػػػرا يمييفال كمػػػا أنهػػػا سػػػةؤثر عمػػػى سياسػػػ  االةحػػػاد

 الفمسطينيال عمى حد ةعبير ا.
فػنف فيػاض كػاف بالنسػب   ′ ػررةس‘وبحسب المصادر عينهاال كما لاؿ مراسؿ ال ؤوف السياسػي  فػي صػحيف  

اسوروبػػػيال الةػػػي ةقػػػـو بةزويػػػد  لمحكومػػػ  اإلسػػػرا يمي  ولممنظومػػػ  اسمنيػػػ  فػػػي الدولػػػ  العبريػػػ  ولػػػدوؿ االةحػػػاد
بالمعونات االلةصػادي  ولػادارة اسمريكيػ  كػاف العنػوافال ذلػؾ أف الموظػؼ السػابؽ فػي صػندوؽ  الفمسطينييف

النقػػد الػػدوليال الػػذي درس فػػي الجامعػػات اسمريكيػػ ال كػػاف رمػػزا لاسػػةقام  ورمػػزا لمكافحػػ  الفسػػاد فػػي السػػمط  
حاز ة ييػدا عارمػا فػي  الفمسطيني ال كما أف برنامجي لبنا  مؤسسات الدول  الفمسطيني  مف اسساس إلى فوؽال

الحمبػػػ  الدوليػػػ ال كمػػػا لالػػػت المصػػػادر اإلسػػػرا يمي . وبػػػرأي المصػػػادر فػػػنف نجػػػاح فيػػػاض كػػػاف سػػػببا فػػػي بػػػد  
المعركػػ  هػػدعال فعالاةػػي مػػص عبػػاس وصػػمت إلػػى الحهػػيض بسػػبب أزمػػ  الثقػػ  بينهمػػاال كػػذلؾ فػػنف عبػػاس 

منافسػا سياسػياال ويجػب العمػؿ عمػى  والحرس القديـ المحيط بي مف حرك  فػة  رأوا فػي ر ػيس الػوزرا  فيػاض
 عزلي مف منصبي.

وةابعت المصادر لا مً  إف اسػةقال  فيػاض  ػي ةطػوة أةػرب عمػى طريػؽ انهيػار السػمط  الفمسػطيني  فػي راـ 
اهلل المحةمػػ ال وة كيػػد عمػػى عمػػؽ اسزمػػ  السياسػػي  الةػػي ةعي ػػها. واةهمػػت المصػػادر اإلسػػرا يمي  عبػػاس ب نػػي 

الديكةاةوريػػ ال الفةػػً  إلػػى أف صػػحافييف ُيزجػػوف فػػي السػػجفال والمظػػا رات ةُقمػػص  ينػػةهح حكمػػا لريبػػا جػػدا مػػف
ب ػػػدةال واالنةقػػػادات ُةواجػػػي بعقوبػػػات أ ػػػدال كمػػػا أف الحكومػػػ  ال ةقػػػوـ بمهامهػػػاال فػػػي حػػػيف أف الػػػزعيـ ُيواصػػػؿ 

 رحاةي ةارج البادال عمى حد لولها.
ص  عبي  فياض في بروكسؿ وفي وا نطف وسالت المصادر عينها لا مً  إف عباس يرب ب ـ عينيي كيؼ ةرةف

وفػػػػػي الهػػػػػف  اللربيػػػػػ ال وبالةػػػػػالي فننػػػػػي رأب فيػػػػػيال مػػػػػص لػػػػػادة حركػػػػػ  فػػػػػة ال عا قػػػػػا أمػػػػػاـ طموحاةػػػػػي السياسػػػػػي  
وااللةصادي ال ذلؾ أف فياض رفض ةعييف لادة كبار مف فة  في منصػب وزرا ال كمػا رفػض ةحويػؿ اسمػواؿ 

 لهـ.
العبريػػ ال إف اسزمػػ  الماليػػ  الةػػي عصػػفت وةعصػػؼ بالسػػمط  وةابعػػت المصػػادر لا مػػً ال كمػػا أكػػدت الصػػحيف  

الفمسطيني  كانت الق   الةي لصمت ظهر البعيرال ذلؾ أف عباس والمحيطيف بي اسةلموا  ذع اسزم  لةوجيي 
لى فياض ب كؿ  ةصي.  اللهب ال عبي عمى ارةفاع اسسعار وزيادة نسب  البطال  إلى ر اس  الوزرا ال وا 

ا أف الةػػاؼ بػػيف عبػػاس وفيػػاض احةػػد بعػػد إعػػاف اسةيػػر عػػف معارهػػةي لةوجػػي وأوهػحت المصػػادر أيهػػ
السػػمط  الفمسػػطيني  إلػػى اسمػػـ المةحػػدة لمحصػػوؿ عمػػى اعةػػراؼ بفمسػػطيف كدولػػ   يػػر عهػػو فػػي المنظمػػ  
اسممي  السن  الماهي ال فقد اعةقد ر يس الوزرا  الفمسطينيال بحسػب المصػادر اإلسػرا يمي ال أف  ػذا الةوجػيال 

عدب كوني عمًا رمزياال وحػذر مػف ةػداعيات الةوجػي إلػى اسمػـ المةحػدةال وةحديػدا فػرض العقوبػات عمػى ال ية
السمط  الفمسطيني  مف لبؿ الدول  العبري ال ولالت المصادر أيها إني في حقيق  اسمر فقد كاف فياض عمػى 

سزمػ  االلةصػادي ال ولػـ يكػف حؽال فةجميد اسمواؿ الفمسطيني  مف لبػؿ الحكومػ  اإلسػرا يمي  أدب إلػى ةػ جح ا
 اسمر بعيدا عف أْف يؤدي إلى انهيار السمط  ب كؿ كامؿال عمى حد ةعبير ا.

ونو ػت الصػحيف  العبريػ ال نقػػا عػف المصػادر نفسػهاال ب نػػي فػي السػن  اسةيػرة كػػاف فيػاض عمػى حافػ  ةقػػديـ 
الةػػي لصػػمت ظهػػر البعيػػر  اسػػةقالةيال ولكنػػي فػػي كػػؿ مػػرة عػػدؿ عػػف ةهديػػدع باالسػػةقال ال وبحسػػبها فػػنف الق ػػ 

 . بالنسػػب  لفيػػاضال كانػػت اسػػةقال  وزيػػر الماليػػ ال نبيػػؿ لسػػيس مػػف منصػػبي فػػي بدايػػ   ذار  مػػارس  المنصػػـر
فوزير المالي  كاف يةعرض لحمم  انةقادات واسع  مف لبؿ المواطنيف بسبب اسزم  االلةصادي ال وبالةالي لاـ 
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 يس وزرا ال وافػؽ عميهػاال وفػي ذلػؾ الولػتال كػاف عبػاس بةقديـ اسةقالةيال وفياضال مف منطمؽ صػاحياةي كػر 
كعادةػػػي ةػػػارج راـ اهلل المحةمػػػ ال و هػػػب وطالػػػب فيػػػاض بنعػػػادة لسػػػيس إلػػػى منصػػػبيال ولكػػػف فيػػػاض رفػػػض 
اإلذعاف لمطمب الر يس عباسال وادعػى بػ ف ةطػوة مػف  ػذا القبيػؿ ةمػس مسػا سػافرا فػي صػاحياةي كػر يس 

محمػود عبػاس مػف الػر يس الراحػؿال ياسػر عرفػاتال عنػدما ةسػمـ لموزرا ال و ي نفس الصاحيات الةي طمبها 
 .ٖٕٓٓمنصب ر يس الوزرا  في العاـ 

وك ػػفت المصػػادر اإلسػػرا يمي  النقػػاب عػػف أنػػي فػػي اسيػػاـ اسةيػػرةال بعػػدما ةحولػػت اسػػةقال  فيػػاض إلػػى مسػػ ل  
ف ر ػػيس الػػوزرا  ولػػت فقػػطال حػػاوؿ وزيػػر الةارجيػػ  اسمريكيػػ ال جػػوف كيػػريال ونظػػراؤع اسوروبيػػوف الةوسػػط بػػي

وعباسال ولكف المحاوالت كػاف مصػير ا الف ػؿ منػذ البدايػ ال الفةػً  إلػى أف اسػةقال  ر ػيس الػوزرا  الفمسػطيني 
مف منصبي سةهص عام  سؤاؿ كبيرة حوؿ المعونات االلةصادي  اسوروبيػ  لمسػمط  الفمسػطيني ال باإلهػاف  

سػػةدفص الدولػ  العبريػػ  إلػى الةػردد فػػي العػودة إلػػى  إلػى ذلػؾال لالػػت المصػادر لمصػػحيف  العبريػ ال إف االسػةقال 
طاول  المفاوهات وةطوير م اريص الةصػادي  م ػةرك  مػص الفمسػطينييف بػدوف فيػاضال م ػيرًة إلػى أنػي بػدوف 
الحارس عمى الميزاني ال فمف المحةمؿ جدا أْف ةةولؼ الدوؿ اللربي  عف دعـ السمط ال وبحسب المصادر إذا 

ف اسزمػػ  االلةصػػادي  فػػي السػػمط  سػػةةفالـال ومػػف  نػػا وحةػػى انػػدالع أعمػػاؿ العنػػؼ ةحقػػؽ  ػػذا السػػيناريوال فػػن
 الطريؽ سةكوف لصيرة جداال عمى حد لولها.

وبحسب المصادر فنف اسةقال  ر ػيس الػوزرا  الفمسػطيني مػف منصػبي ُةعةبػر هػربً  لاسػيً  ل مػريكييف الػذيف 
لػػ  المفاوهػػاتال كمػػا أف االسػػةقال  سػػُةربؾ اإلدارة ُيحػػاولوف إعػػادة الطػػرفيف اإلسػػرا يمي والفمسػػطيني إلػػى طاو 

 اسمريكي  الةي رأت في فياض عنوانا و ةصا مسؤوال.
ولالػػت الصػػػحيف  العبريػػػ  أيهػػا إف مصػػػادر رفيعػػػ  المسػػػةوب فػػي ةػػػؿ أبيػػػب عبػػػرت أمػػس اسحػػػد عػػػف أسػػػفها 

لحكوم  اإلسرا يمي ال العميؽ عمى اسةقال  فياضال و ذا اسسؼال لالت الصحيف  جا  مة ةرا لملاي ال ذلؾ أف ا
بقيادة بنياميف نةنيا وال كاف ةةعامؿ مص حكوم  فياض بازدواجي ال فمف ناحيػ  رأوا فيػي رجػًا يمكػف الثقػ  فيػي 
فػػي مجػػالي الةنسػػيؽ اسمنػػي والمجػػاؿ االلةصػػاديال ولكػػف بالمقابػػؿ ة ػػيت الحكومػػ  اإلسػػرا يمي  منػػي بسػػبب 

ال وةمصػت الصػػحيف  إلػى القػػوؿ إف حكومػ  نةنيػػا و  يػػر مسػاعيي لبنػػا  مؤسسػات الدولػػ  الفمسػطيني  العةيػػدة
مسػػؤول  عػػف االسػػةقال ال ولكػػف ةصػػرفاةها لػػـ ُةسػػاعد فيػػاض فػػي االسػػةمرار بةبػػوؤ منصػػب ر ػػيس الػػوزرا  فػػي 

 السمط ال عمى حد ةعبير ا.
 54/4/0253، وكالة سما اإلخبارية

 
 القدس إلىل ال تذىبوا الفتاوى المضممة التي تقو إلىال تستمعوا  :يبدأ زيارة لمكويت عباس 

اليوـ ر يس دول  فمسطيف محمود عباسال والوفد الرسمي المرافؽ لي في زيارة رسمي   الكويت إلىيصؿ  :كونا
 .اسحمدالباد ال يخ صباح  أميرلمباد ةسةلرؽ يوميفال يجري ةالها مباحثات رسمي  مص صاحب السمو 

فمسطيف في دول  الكويتال طيا لصفح  الماهيال فة  سفارة  إعادةيكوف  أففي  أمميوأعرب عباس عف 
 الداعم  لمفمسطينييف. اسميرمنو ا بموالؼ صاحب السمو 

 أميرلبيؿ زيارةي لمكويتال اني كاف لسمو  "كونا"الكويةي   اسنبا ولاؿ عباس في مقابم  ةاص  مص وكال  
سفيرا واعةمد مف لبؿ  وأرسمنايني ال فة  السفارة الفمسط إعادة إزا عدـ ممانعةي  بنبا يمولؼ كريـ "الباد 

 ."ٜٜٓٔالحكوم  الكويةي ال وافةةحت السفارة و ذع نهاي  لملم  الةي حصمت عاـ 
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انةةابات لمنظم   أوؿفيها  وأجريتكما نوع باف دول  الكويت احةهنت حرك   فة   بدايات انطالةهاال 
ل عب الكويةي يحةهنوف القهي  ال ومف بعد ا لطرال وحةى  ذا اليوـ الحكوم  واٜٗٙٔالةحرير عاـ 

حصؿ العدواف العرالي عمى دول  الكويتال  أف إلىالدعـ الكويةي اسةمر  إفالفمسطيني . ولاؿ عباس 
وذ بت واعةذرت عنها لم عب الكويةيال لكف ومص ذلؾ ور ـ الجفوة "في ذلؾ الولت  أةذتوالموالؼ الةي 

 ."السياسي وااللةصادي والمالي حةى يومنا  ذالـ ةةولؼ الكويت عف الدعـ  ٜٜٓٔالةي حصمت منذ عاـ 
وثمف دور ال عب الكويةي والمؤسسات والمجاف الكويةي  ال عبي  المةعددة الداعم  وب كؿ دا ـ لمقهي  

لفمسطيفال وما ةحممي مف  إعامي الزيارات الةي لامت بها وفود كويةي  ومنها  أ مي الفمسطيني ال مؤكدا 
 مسطيني.دالالت ةهامف مص ال عب الف

الكويةييف بصرؼ النظر عف  "سصحابها أنهاعباس  أكدوفيما يةعمؽ بالممةمكات الكويةي  في فمسطيفال 
 إلنها الجانب الفمسطيني طمب ةوكيؿ محاميف  أفال مبينا أكثر" أوالسنوات الةي مرت سوا  ةمسيف عاما 

 .اسماؾم كم  مص الذيف سكنوا في ةمؾ  أيالقهي ال وحؿ 
نرحب بمف يدافص عف  ذع القهايا وسنكوف سندا لي وليس سندا لمطرؼ الفمسطينيال السةعادة "و دد لا ا 

 .أصحابها"اسةعيدت مف لبؿ  اسماؾوبعض  اسماؾ ذع 
حساسي   اسكثرودعا المسةثمريف العرب والكويةييف لاسةثمار في فمسطيف وب كؿ ةاص في مدين  القدسال 

القدس في بيوةهـ  أ ؿفي القدس يسا ـ ب كؿ كبير في دعـ صمود بنا   أي إف. ولاؿ  ةرمكاف  أيمف 
 ومدينةهـ.
مجاالت االسةثمار في فمسطيف كثيرة ومةعددة منها بنا  الفنادؽ والسياح  واالةصاالت و ير اال  أف وأوه 
عربي و ير عربي لاسةثمار في فمسطيفال و ذا مف   ني ةدعيـ صمود ال عب  سيمفةوح   اسبوابواف 
 .أرهيسطيني عمى الفم

االسةثمار  نا مؤكدا  أماـواعةبار ا عقب   اإلسرا يمي و دد عمى هرورة عدـ االنسياؽ ةمؼ المعولات 
 هرورة العمؿ مف اجؿ اجةياز  ذع العقبات.

فمسطيف ومحاوالت منعهـ مف الصاة في  إلىمنص الوفود الكويةي  مف الوصوؿ  إسرا يؿمحاوالت  إلى وأ ار
مف مرة ما يدلؿ عمى وجود ةصميـ لديهـ لدعـ  أكثرنجحوا في زيارةها  وبنصرار ـ "إنهـاؿ القدسال لكني ل

 .وأ مها"صمود فمسطيف 
يسةمعوا  أفي ةوا ال  أفيصمموا ونحف نم  عميهـ  أفمف العرب  "أريدوجدد عباس دعوةي لزيارة القدس لا ا 

 إلىال ةسةمعوا  أرجوكـ اسةيرالمةابع  العربي  القدس ولمت في اجةماع لجن   إلىلمفةاوب الةي ةحـر الذ اب 
 ."القدس إلىالفةاوب المهمم  الةي ةقوؿ ال ةذ بوا 

عاـ مف لبؿ الروماف والصميبييف  ٓٓٗٔما ةعرهت لي مدين  القدس مف احةاالت مةةمف  منذ  إلى وأ ار
دس بعد مك  والمدين  في زيارة الق إلىواالنكميز ور ـ ذلؾ اسةمر الكثير مف المسمميف الذيف يؤمنوف بالحح 

 أفةكوف  ذع عقيدة ولناع ..اسبواب ليست مفةوح  اآلف لكف عمينا  أفنريد "مدين  القدس. وةابص القوؿ 
الف ذلؾ يعني ةرؾ ال عب الفمسطيني وحاليال نهبا لمهلط  اإلسرا يمي ننساؽ لممعولات  أفنعمؿال ونسعى ال 

 ."لسجاف..  ـ يزوروف السجيف وليس ااإلسرا يمي
اسةعدادع الفوري لة كيؿ حكوم  انةقالي  وفقا لاةفاؽ مص حرك  حماس عباس  أكدال  ةروعمى صعيد 

صدار جرا مرسوميف بة كيؿ الحكوم   وا  عف ة كيؿ الحكوم ال  اإلعافمف  أ هرانةةابات بعد ثاث   وا 
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فا ةوجد عقبات عمى  م ددا عمى اني في حاؿ موافق  حماس الةي وافقت عمى ذلؾ في القا رة والدوح 
 .اإلطاؽ

 55/4/0253الراي، الكويت، 
 
 فاقدة لمشرعية "التشريعي"لم تنل ثقة  حكومة بحر: أي  أحمد  

جدد النا ب اسوؿ لر يس المجمس الة ريعي د. أحمد بحرال الة كيد عمى انةفا  ال رعي  الدسةوري  لحكوم  
ي حكوم  ال ةناؿ ثق  المجمس الة ريعي  ي حكوم  ساـ فياض المسةقيم  في الهف  اللربي ال مؤكدًا أف أ

 فالدة لم رعي  الدسةوري  بمقةهى نصوص القانوف اسساسي الفمسطيني.
ال أف حكوم  فياض الةي لدمت  وأوه  بحر في بياف صحفي وصمت "فمسطيف أوف اليف" نسة  عنيال اليـو

 ةصبت السمط  وال رعي  طيم  اسةقالةها أمس لر يس السمط  الفمسطيني  محمود عباسال " ي حكوم  ا
السنوات الماهي  وال يجوز أف يطمؽ عميها لفظ حكوم  ب ي حاؿ مف اسحواؿال وال يمكف أف ةةحوؿ إلى 

 حكوم  ةسيير أعماؿ في المرحم  الرا ن  سنها لـ ةنؿ ثق  المجمس الة ريعي حسب القانوف".
 54/4/0253فمسطين أون الين، 

 
 خسائر الشيرية لقطاع غزة بفعل الحصار اإلسرائيميدوالر ال مميون 052: الظاظا 

أكد ـ. زياد الظاظا نا ب ر يس الوزرا  الفمسطيني عمى أف االحةاؿ الصهيوني ال يزاؿ يفرض حصارع :  زة
عمى ال عب الفمسطيني في لطاع  زة منذ أكثر مف سبص سنوات مةواصم ال بما في ذلؾ إ اؽ المعابر 

 لفمسطينيال في كاف  النواحيال السياسي  وااللةصادي  والمالي .وةهييؽ الةناؽ عمى ال عب ا
ولاؿ "الظاظا" ةاؿ البرنامح اسسبوعي "لقا  مص مس وؿ" الذي ةنظمي وزارة اإلعاـ "االحةاؿ الصهيوني 
واإلدارة اسمريكي  ةبذؿ لصارب جهد ا في محاول  عزؿ ال عب الفمسطيني عف بقي  العالـال وما يةرةب عمى 

 ف ة ويي لمرواي  الفمسطيني  الحقيقي ".ذلؾ م
يوًما مةةالي ال  ٙٔوبحديثي عف حرك  المعابرال أ ار "الظاظا" أف االحةاؿ لاـ مؤةرًا بن اؽ المعابر  

عوهًا عف فةحها لةمس  أياـ وا  الها يومي الجمع  والسبتال نا يؾ عف إ الي ب كؿ مسةمر ةاؿ 
 ار العاـ.اسعياد والمناسبات الصهيوني  عمى مد

لى لطاع  زة عبر  وعمى الصعيد الماليال بيف أف االحةاؿ ال يزاؿ مسةمرًا بمنص دةوؿ حرك  اسمواؿ مف وا 
أي لناة بنكي  محمي  أو دولي  أو عربي ال أما مف الناحي  االلةصادي  فنني يسةمر بمنص ال عب الفمسطيني مف 

 مف المنافذ والمعابر الحدودي .االسةيراد والةصدير والحرك  الةجاري  عمومًا عبر أي 
مف ناحي  أةرب أكد  أف االحةاؿ الصهيوني ال يمةـز ب ي ةعهدال فقد سبؽ وأف ةعهد لفصا ؿ المقاوم  
الفمسطيني   وفقًا الةفاؽ الةهد    مف ةاؿ الوسيط المصري وبوجود وزيرة الةارجي  اسمريكي  بننها ي 

 لمحصار المفروض عمى لطاع  زة".
نها  الحصارال لكني وةابص حد يثي: "لقد ةعهد االحةاؿ بعد اعةذارع لدول  ر يس الوزرا  الةركي بفة  المعابر وا 

 لـ يمةـز بذلؾ بؿ ةمادب في اسمر".
مميوف دوالر ةسا ر  ٕٓ٘وفي سياؽ مةصؿ أ ار "الظاظا" إلى أف االلةصاد الفمسطيني يةكبد ما يقارب 

زةال مما كاد أف يةسبب ب زم  الةصادي  بالل  لوال إيجاد بديؿ  هري  بسبب الحصار المفروض عمى لطاع  
  ةرال في إ ارة إلى اسنفاؽ الحدودي  بيف مصر و  زة.
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 ٖ٘وأوه  أيهًا أف نسب  البها ص عمومًا الةي ةدةؿ عبر المعابر مص االحةاؿ إلى لطاع  زة ال ةةعدب 
% مف الدليؽ والقم ال نا يؾ عف ٘ٙةجاوز الػبالما   مف احةياجات القطاعال إهاف  إلى نسب  ال ة ٓ٘إلى 

مواد البنا  والةي ال يةـ إدةالها مطمقًا إال عبر مؤسسات دولي  محدودة وهيق ال و ي ال ةمبي احةياجات 
 القطاع السيما في ظؿ محاول  إعمار ما دمرع االحةاؿ الصهيوني ةاؿ االعةدا ات المةكررة.

مميار  ٕة بنلزاـ االحةاؿ بدفص ةعويهات عف الةسا ر الةي بملت وطالب الظاظا الدوؿ والواليات المةحد
مميوف دوالر  ٕٓٓمميوف دوالر ةاؿ معرك  الفرلافال إهاف  إلى ةسا ر أةرب ةعدت المميار و  ٓٚ٘و

 ةاؿ معرك  حجارة السجيؿ.
حادث   وفي ةةاـ حديثي أ اد "الظاظا" بالنصر الةركي الذي فرض عمى االحةاؿ  رطي  االعةذار عف
 سفين  "مرمرة" الةركي ال مطالبًا بنةماـ ذلؾ النصر بننها  الحصار ب كؿ كامؿ عف ال عب الفمسطيني.

وعبر أيهًا عف ةرحيبي بكؿ مف يزور لطاع  زة مف المس وليف عمى كاف  المسةويات بدً ا مف أمير لطر 
بي  وةركياال ولدـ أيهًا ةرحيبي الحار ومرورًا بر يس الوزرا  المصري والماليزي والمس وليف في الجامع  العر 

 بالزيارة المرةقب  لر يس الوزرا  الةركي "رجب طيب أردو اف" ةاؿ ال هر القادـ.
 54/4/0253المركز الفمسطيني لإلعالم، 

 
 استقالة فياض مسألة فمسطينية بامتياز".. و إسرائيل"ال يوجد شي اسمو سالم اقتصادي مع  عريقات: 

و المجن  الةنفيذي  لمنظم  الةحرير الفمسطيني ال أف اسةقال  ساـ فياض مف ر اس  أكد صا ب عريقات عه
حكوم  راـ اهلل "مس ل  فمسطيني  بامةياز"ال الفةًا النظر إلى أف ر يس السمط  محمود عباس وال ساـ فياض 

ال عدـ وجود مثؿ  ذع الةدةاتال "يسم  بةدةات أمريكي  فيها". وذكر أف  وأكد في ةصريحات ليال اليـو
 فياض اآلف يقـو ب عماؿ ةسيير الحكوم  لحيف ة كيؿ حكوم  جديدة.

"ن مؿ أف ة رع حرك  حماس في ةنفيذ بنود المصالح  الوطني  والبد  في م اورات ة كيؿ حكوم   وأهاؼ:
 يومًا". ٜٓمسةقميف مف الةكنولراط ةمهيدًا إلجرا  انةةابات ة ريعي  ور اسي  ةاؿ 

أسرب لبؿ اةفاؽ "أوسمو"  ٚٓٔسوؿ سياسي في مقدمةي ممؼ اسسربال حيث  ناؾ وأوه  أف المسار ا
يةوجب عمى إسرا يؿ إطاؽ سراحهـال والثاني أمني بالكؼ عف االلةحامات واالعةقاؿ في أراهي الهف  

"مف المسةحيؿ أف يوجد  وةابص: اللربي ال والمسار اسةير الةصادي بالسماح بةحسيف االلةصاد دوف عوا ؽ.
 ـ الةصادي مص إسرا يؿ ب كؿ منفرد و و مسارات مةوازي  ومةازم ".سا

" ناؾ  أسيرًا بةوصي  مف جهاز ال اباؾ اإلسرا يميال لاؿ عريقات: ٕٗٔوحوؿ ما ةردد عف لرب اإلفراج عف 
اةصاالت بهذا ال  ف وننةظر الرد اإلسرا يميال لكف عمى إسرا يؿ أف ةعمـ إذا أرادت العودة لممفاوهات فنف 

 مفةاح ذلؾ  و لهي  اسسرب".
 54/4/0253فمسطين أون الين، 

 
 ترك إرثًا ثقياًل لخميفتو فياضأبو بكر: ب ئالنا 

لالت النا ب عف حرك  "فة " في المجمس الة ريعي نجاة أبو بكر: "إنها ة فؽ عمى : محمد جاسر -  زة
مميارات دوالر مف الديوف  ٗةاركًا ةمفي  رثًا ثقيًاً لةميفةيالإمف يحمؿ المهم  ةمؼ المسةقيؿ فياضال لقد ةرؾ 

عمى ال عب الفمسطينيال ويحةاج إلى إعادة البنا ال عبر ةجسيد الهوي  والمحم  والعقيدة الوطني  الفمسطيني  
 الحقيقي  المبين  عمى أسس برنامح سياسي نهالي وحدوي".
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يني  بةوحيد الجهد الفمسطيني وطالبت أبو بكر في ةصري  لػ"فمسطيف أوف اليف"ال اسحدال القيادة الفمسط
إليقاؼ المةسمميف عمى القهي  الفمسطيني  أمثاؿ فياضال الفة  النظر إلى أني يحةاج مف الجميص أف نقؼ 

 أماـ الةرولاتال م يرًة إلى أنها الةي لاـ بها فياض ال يمكف احةمالها.
 54/4/0253فمسطين أون الين، 

 
 كندا عن رفض القيادة والشعب لتصرف بيردتعبر لممثمة  في رام اهلل الخارجيةوزارة  

اسةدعت ممثم  كندا لدب السمط   أنها أمسوزارة ال ؤوف الةارجي   أعمنت :الحياة الجديدة -راـ اهلل 
الفمسطيني  لمةعبير لها عف "االسةيا  ال ديد" اثر المقا  "المسةهجف" لوزير ةارجي  كندا بالقدس ال رلي  

 ةسيفي ليفني. سرا يمي اإلالمحةم  مص وزيرة القها  
وجا  في بياف الةارجي  "اسةدعت وزارة ال ؤوف الةارجي  اليوـ  اسحد ال ر يس  مكةب ةمثيؿ كندا لدب دول  
فمسطيف كاثريف فري يال السةيا ها ال ديد مف لقا  وزير الةارجي  الكندي جوف بيرد وزيرة العدؿ اإلسرا يمي  

 في مكةبها بالقدس ال رلي ".
المةحدة الةي  اسمـالةارجي  "ةصرؼ الوزير بيرد بالةروج عف اسعراؼ والقوانيف الدولي ال ولرارات واعةبرت 

 ذا االجةماع يعةبر  أفوأوهحت " الفمسطيني  المحةم ". اسراهيةعةبر القدس ال رلي  جز ا ال يةجزأ مف 
في ةحد لقرارات ال رعي   أجنبيمف نوعها الةي يمارسها مسؤوؿ  اسولىالةطوة السياسي  الدبموماسي  

 الدولي ".
 55/4/0253الحياة الجديدة، رام اهلل، 

 
 برفع ممف األسرى لآ"الجنائية الدولية"  السمطة الفمسطينية تيدد 

السمط  الفمسطيني ال  ددت أمس برفص ممؼ اسسرب المهربيف أف  55/4/0253الخميإ، الشارقة، ن رت 
 يمي إلى المحكم  الجنا ي  الدولي . وحذر وزير الةارجي  عف الطعاـ في معةقات االحةاؿ اإلسرا

الفمسطيني رياض المالكيال في بياف ليال مف أف اسةمرار اعةقاؿ اسسير المهرب عف الطعاـ منذ أكثر مف 
جريم  حرب وفؽ ال رعي  “يومًا سامر العيساوي مف دوف محاكم ال ورفض إطاؽ سراحي يعةبر  ٕٓٙ
 ”.الدولي 

وزير اسسرب عيسى لرالصال مف راـ اهللال نقا عف "وفا"ال أف  55/4/0253لجديدة، رام اهلل، الحياة اوذكرت 
لاؿ إف  ناؾ لرارا بة ري  جثاميف اسسرب الذيف يسة هدوف داةؿ سجوف االحةاؿال بن راؼ أطبا  عرب 

سب  إسرا يؿ عمى وأجانبال مف أجؿ ةوظيؼ الةقارير الطبي ال وةقديمها لممحاكـ الدولي ال لةةـ مف ةالها محا
 أمس.جا  ذلؾ ةاؿ لقا  صحفي نظمي طالـ  ؤوف المرأةال في مقر منظم  الةحرير في راـ اهللال  جرا مها.

 
نياء إضراب األسرى  غزة في حكومةال   تطالب القاىرة بإلزام تل أبيب ببنود صفقتي التبادل وا 
لدكةور عطاهلل أبو السب  الر يس طالب وزير اسسرب والمحرريف في الحكوم  الفمسطيني  بلزة ا: رف 

لزاـ االحةاؿ بما ةـ االةفاؽ عميي في  المصري محمد مرسي وجهاز المةابرات العام  بةفعيؿ هماناةها وا 
"سنحيا كرامًا"ال مف أجؿ إنقاذ اسسرب  اسسرب إهراب إنها صفق  ةبادؿ االسرب "فا  اسحرار" واةفاؽ 

 الفمسطينييف.
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مر صحفي عقدة بمناسب  انطاؽ فعاليات "يوـ اسسير" الفمسطيني في معبر ولاؿ أبو السب  ةاؿ مؤة
  "نطالب اس قا  في مصر والر يس محمد مرسي والجيش المصري العظيـ ٗ/ٗٔالبري مص مصر اسحد  

بالةحرؾ إلنقاذ أسرنا في سجوف العدو الصهيوني.. القيادة المصري  الةي رعت صفق  وفا  اسحرار واةفاؽ 
 كراما ممزم  بننقاذ اسسرب وةطبيؽ ما اةفؽ عميي".سنحيا 

 54/4/0253قدس برس، 
 
 الفمسطيني من الغزو العراقي... صفحة طويت الموقف :انتصار الوزير 

الثورة "ال أف "أـ جهاد"اعةبرت عهو المجمس الة ريعي الفمسطيني انةصار الوزيرال : الساـ  ادة عبد
ةمس ... إذا لـ نقؿ  أفعب الفمسطيني بعدما كادت  ويةي ةحقؽ  وي  لم  أفالفمسطيني  اسةطاعت 

سرا يؿال  إمكاني ال م يرة إلى "مسحت الدول  الفمسطيني ال إذا اعةرفت  بنلام ةحقيؽ الساـ بيف الفمسطينييف وا 
 إسرا يؿ بحقوؽ ال عب الفمسطيني.

انةهينا مف المولؼ إننا "وثمنت انةصار الوزيرال الدعـ الكويةي المسةمر ل عب باد اال م ددة عمى 
ذا كاف ما زاؿ لها  ثار  الفمسطيني ةجاع الكويت ولت اللزو العراليال وأعةقد باف  ذع الصفح  طويتال وا 

ال وواهع  الزيارة المرةقب  لمر يس محمود عباس إلى الكويت "ةنةهي مف حياةنا ولاموسنا أفسمبي ال فيجب 
 ."ةجديد الروابطو  اسةوي ةعزيز العالات " إطاراسسبوع الجاريال في 

المفاوهات الةي ةجري بيف الفمسطينييف "ال إف "الراي"وبينت عهو المجمس الة ريعي انةصار الوزيرال لػ
راعي "كوف  أسفهاال مبدي  "واإلسرا يمييف  ي مفاوهات مف اجؿ المفاوهاتال وليس لموصوؿ إلى نةيج 

 ."الساـ في المنطق  منحازا إلسرا يؿ
 53/4/0253الراي، الكويت، 

 
 : ال أحد ينسى دور الكويت في تأسيس وانطال  الثورة الفمسطينيةالفمسطيني في الكويتالسفير  

الكويت في ة سيس الثورة  أدةيأ اد سفير دول  فمسطيف لدب دول  الكويت رامي طهبوب بالدور الذي  :كونا
لمذيف لدمةهما لمقهي  الفمسطيني  معربا عف الةقدير الكبير لمدعـ والة ييد ا أراهيهاالفمسطيني  وانطالها مف 

 ةاؿ العقود الماهي .
بمناسب  الزيارة الرسمي  الةي سيقـو بها  "كونا"الكويةي   اسنبا لؾ في لقا  لمسفير طهبوب مص وكال  ذجا  

يفةة  ةالها سفارة دول   أفالمقبؿال والةي مف المقرر  اسسبوعالكويت  إلىالر يس الفمسطيني محمود عباس 
ال أحد ينسى دور الكويت في ة سيس وانطاؽ الثورة الفمسطيني  مف عمى  إفولاؿ  يف لدب الكويت.فمسط

 إلييما وصمنا  إلىالذي لوالع لما وصمنا "وسماحها لمسمط  الفمسطيني  بممارس  عممها السياسي  أراهيها
 .اسصعدةال معربا عف  كرع لموالؼ دول  الكويت الداعم  لفمسطيف عمى كؿ "اليوـ

 53/4/0253الراي، الكويت، 
 

 أثمر قرارات قوية لمصمحة القضية الفمسطينية "البرلماني العربي"الزعنون: الدعم الكويتي في  
أ اد ر يس المجمس الوطني الفمسطيني سميـ الزعنوف بالدعـ الذي حظيت بي القهي  الفمسطيني  مف  :كونا

لاةحاد البرلماني العربي الذي عقد في الكويت  ٜٔلبؿ أعها  الوفد الكويةي الم ارؾ في المؤةمر الػ
 الماهي. اسسبوع
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 أفعماف  اسردني ولاؿ الزعنوف في ةصري  صحافي مف مقر المجمس الوطني الفمسطيني في العاصم  
مولؼ الكويت وأعها  الوفد البرلماني الكويةي الم ارؾ في المؤةمر والداعـ والمساند لمقهي  الفمسطيني  

 لرارات لوي  لصال  القهي .ساعد بةروج 
 55/4/0253الراي، الكويت، 

 
 عباس يقرر تشكيمة الحكومة القادمة بعد زيارة الكويتفي األردن:  يالفمسطينالسفير  

يةةذ الر يس محمود عباس بعد عودةي مف زيارة الكويتال الةي يبدأ ا اليـو : نادي  سعد الديف - عماف
المقبم  بعد لبولي اسةقال  ر يس الوزرا  ساـ فياضال وسط دعوات  االثنيفال لرارع ب  ف ة كيم  الحكوم 

 فمسطيني  "لةنفيذ اةفاؽ المصالح ".
ويقوـ الر يس عباس اليوـ االثنيف "بزيارة رسمي  إلى دول  الكويتال ةسةلرؽ يوميفال يمةقي ةالها كبار 

لسفير الفمسطيني في عماف المسؤوليف الكويةييف لبحث  ةر المسةجدات في اسراهي المحةم "ال بحسب ا
 عطا اهلل ةيري.

 55/4/0253الغد، عمان، 
 
 يدعو ىنية لمسير عمى خطى فياض وتحقي  المصالحة الصالحيالنائب  

دعا اسميف العاـ لحزب ال عب الفمسطيني النا ب بساـ الصالحيال امسال ر يس  :نا ؿ موسى - راـ اهلل
 سرع ولتال إلفساح المجاؿ لة كيؿ حكوم  وحدة وطني .الحكوم  إسماعيؿ  ني  إلى ةقديـ اسةقالةي وب 

ولاؿ الصالحيال ةاؿ مؤةمر صحفي عقدع في مدين  راـ اهللال "وفي  ذا السياؽ فنننا ندعو حرك  حماس 
إلى السير في ذات االةجاع  اسةقال  فياض ال وأف يسةكمؿ الر يس م اوراةي لة كيؿ حكوم  الةوافؽ ةاؿ 

يقوـ بدعوة لجن  ةفعيؿ وةطوير منظم  الةحرير لانعقاد ةاؿ  ذع الفةرة لاةفاؽ أسبوعيف إلى ثاث ال وأف 
 هورال وفقا الةفاؽ القا رة وبحيث يةسنى إصدار مرسومي  ٙ -ٖعمى ةحديد موعد االنةةابات ةاؿ مدة 

جرا  االنةةابات وفقا لما ةـ االةفاؽ عميي".  الر يس بة كيؿ الحكوم  وا 
 55/4/0253، الحياة الجديدة، رام اهلل

 
 الضرورة اآلن تستدعي تشكيل حكومة التواف  الوطني واإلعداد النتخابات : البرغوثيالنائب  

دعا اسميف العاـ لممبادرة الوطني  الفمسطيني  مصطفى البر وثي إلى "حؿ جذري ل زم  السياسي  الرا ن  
نها  حال  االنقساـال وةنفيذ اةفاؽ ا لمصالح ال لمجابه  عدواف االحةاؿ بة كيؿ حكوم  وحدة وطني  وا 

 وةحديات ةصفي  القهي  الفمسطيني ".
ولاؿال لػ"اللد" مف فمسطيف المحةم ال إف الهرورة اآلف ةسةدعي "ة كيؿ حكوم  الةوافؽ الوطني واإلعداد 

ال مف إلجرا  االنةةابات الر اسي  والة ريعي  والمجمس الوطني"ال لمعالج  ما اعةبرع "وهعًا سابقًا  ير طبيعي
 حيث ةعطيؿ المجمس الة ريعي وحصر السمطات في السمط  الةنفيذي  وةد ور اسوهاع االلةصادي ".

 55/4/0253الغد، عمان، 
 
 حكومة كفاءات برئاستو تعد  لالنتخابات  عباس أولوية"األيام":  
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يس محمود عباس أكد مسؤولوف فمسطينيوف لػ"اسياـ" عمى أف اسولوي  بالنسب  لمر  عبد الرؤوؼ ارناؤوط:
يوماال ولكف في  ياب الةوافؽ  ٜٓسةكوف ة كيؿ حكوم  كفا ات انةقالي  بر اسةي ةعد النةةابات ةجري بعد 

مص "حماس"عمى  ذع الحكوم  المنصوص عميها في إعاف الدوح ال فاف الر يس لف يجد مناصا مف ةكميؼ 
 ةطبيؽ إعاف الدوح . ةصي  مسةقم  بة كيؿ حكوم  جديدة ريثما ةكوف "حماس" مسةعدة ل

ومص لبوؿ الر يس عباس اسةقال  ر يس الوزرا  الدكةور ساـ فياض بدأ بازار أسما   ةصيات مر ح  
 .لة كيؿ الحكوم  الجديدة بالبروز

وفي  ذا الصدد لاؿ عزاـ اسحمدال عهو المجن  المركزي  لحرك  "فة "ال لػ"اسياـ" "بموجب القانوف فنف عمى 
فةرة اسسبوعيفال منذ لبوؿ االسةقال ال أف يكمؼ  ةصي  بة كيؿ حكوم ال وحاؿ صدور الر يس عباس ةاؿ 

أسابيص يمكف ةمديد ا ب سبوعيف لة كيؿ الحكوم ال أما في  ٖ ذا الةكميؼ فاف أماـ ال ةصي  المكمف  فةرة 
 ال حاؿ إةفاؽ  ذع ال ةصي  بة كيؿ الحكوم  فاني يمكف لمر يس أف يكمؼ  ةصي  أةرب بة كيؿ الحكوم

 ولكف المدة الزمني  الةي سةمن  لهذع ال ةصي  سةكوف أسبوعيف فقط.. ذا ما ينص عميي القانوف اسساسي".
ومف المرةقب أف يبدأ الر يس الم اورات ب  ف ةوجهي المقبؿ إف كاف باةجاع ةطبيؽ إعاف الدوح  بة كيؿ 

 اةةةاـ زيارةي الرسمي  إلى الكويت.حكوم  انةقالي  بر اسةي أو ةكميؼ  ةصي  أةرب بة كيؿ الحكوم  بعد 
وفي  ذا الصددال فقد أكد الر يس عباسال أمسال اسةعدادع الفوري لة كيؿ حكوم  انةقالي  وفقا لاةفاؽ مص 

جرا  االنةةابات بعد ثاث  أ هر مف صدار مرسوميف بة كيؿ الحكوم  وا  اإلعاف عف  حرك  "حماس" وا 
سنبا  الكويةي  ع ي  زيارةي إلى الكويتال عمى اني في حاؿ ة كيؿ الحكوم ال م ددا في ةصري  لوكال  ا

 موافق  "حماس" الةي وافقت عمى ذلؾ في القا رة والدوح  "فا ةوجد عقبات عمى اإلطاؽ".
ولكف ة كيؿ حكوم  الةوافؽ المهني  يواجي عقباتال إذ ة ير المصادر لػ"اسياـ" إلى أف حرك  "حماس" طمبت 

لجاريال حيث ينعقد اجةماع المكةب السياسي لحرك  "حماس" مف اجؿ ةوزيص مهم  حةى نهاي  ال هر ا
 المهمات عمى أعها  المكةب بعد االنةةابات اسةيرة لمجمس  ورب "حماس".

يوماال  ٜٓأما اإل كالي  الثاني ال فهي رفض "حماس" أف ةكوف الحكوم  المهني  بر اس  الر يس عباس لفةرة 
امف مص إعاف موعد االنةةاباتال حيث ةرب "حماس" أف  ذع الفةرة  ير بحيث يكوف اإلعاف عنها بالةز 

كافي  لجمب همانات إسرا يمي  بعدـ الةعرض لممر حيف مف حرك  حماس في الهف  واسةكماؿ الةحهيرات 
سنوات مف  ٙالنةةابات المجمس الوطني الفمسطينيال إهاف  إلى ةهي   اسجوا  داةميا النةةابات بعد فةرة 

 ـ.االنقسا
زا  المعطيات القا م ال فاف اسمور لد ةسير باةجاع ةكميؼ  ةصي  مسةقم  بة كيؿ الحكوم ال عمما ب ف  وا 
مصادر مطمع  أكدت لػ"اسياـ" عمى أف فياض يرفض عمى اإلطاؽ إعادة ةكميفي بهذع المهم  ولالت: 

 فياض لـ يقدـ اسةقالةي مف  ذا المنصب كي يعود لي مف جديد".
 55/4/0253هلل، األيام، رام ا

 
 قسيس  إلعادةجيودا فمسطينية كانت تبذل  أنيىالعمني في قضية استقالة فياض  األمريكيالتدخل  

 ةصيات ال أف وليد عوضال راـ اهللنقا عف مراسمها مف  55/4/0253القدس العربي، لندن،  ن رت
أعها  الحرك ال ةمفا لمدكةور ليادي  كبيرة في حرك  فة  ةدفص باةجاع أف يكوف ر يس الحكوم  المقبم  مف 

ساـ فياض الذي لبؿ الر يس الفمسطيني السبت اسةقالةي مف منصبيال بعد أف أصر عمى مولفي  ذا ةاؿ 



 
 
 

 

 

           54ص                                    0832العدد:                55/4/0253اإلثنين  التاريخ:

االةصاالت الةي أجرا ا معي مسؤولوف مف اإلدارة اسمريكي  حاولوا ةالها إنها  الةاؼ النا بال و و أمر 
 هرع عمى أني ةيار أمريكي في السمط .أةى بمردود سمبي بحيث أهعؼ مولؼ فياضال وأظ

عددا كبيرا مف لادة الةنظيـ وبينهـ أعها  في  أف "القدس العربي"وبحسب مصادر في حرك  فة  أكدت لػ
المجن  المركزي  طالبوا ب ف يكوف ر يس الوزرا  المقبؿ مف أعها  الحرك ال وأف  ذا اسمر جرب ةداولي 

 ةيرال واجةماع المجن  المركزي .وبحثي ةاؿ اجةماع المجمس الثوري اس
ولـ ةسـ المصادر ليادات مف فة  يجرب حولها النقاش لمدفص بها لةولي المنصبال لكنها لالت اني لف يكوف 

 مف الصعب االةةيارال ةاص  أف الحرك  بها ليادات كبيرة وازن  لها دراي  كبيرة في إدارة الماؿ.
جهودا فمسطيني  كانت  أنهىلعمني في لهي  اسةقال  فياض ا اسمريكيباف الةدةؿ  "القدس العربي"وعممت 
الوزارةال بعد ةقدـ اسةقالةي لفياض ولبولها ر ـ رفهها مف  إلىوزير المالي  المسةقيؿ نبيؿ لسيس  إلعادةةبذؿ 

 إلىلسيس  بنعادة اسزم ةمؾ  إلنها بيف الرجميفال وكانت الجهود منصب   أزم الذي سبب  اسمرعباسال 
ةمؾ الجهود مما أوصؿ الجميص لاسةقال  ولبولها لمةبرؤ مف الةبعي   أنهى اسمريكيالةدةؿ  أف الإالمالي ال 
 لوا نطف.

و ناؾ مف يقوؿ اف الرجؿ  ثر الةروج وةرؾ المنصبال بةقديـ اسةقالةيال ل عورع بالحرج الذي سببي الةدةؿ 
يرع لةقديـ االسةقال  أكثر مف مرة اسمريكيال ةاص  اذا ةمكنت وا نطف مف إنها  ةاؼ الرجميفال ر ـ ة ة

 عمى الر ـ مف ةمقيي إ ارات لوي  مف الر يس نقمها مقربوف ب ني إف لـ يقدـ االسةقال  سيقاؿ.
نقا عف مراسمها مف لندفال عمي صال ال أف مصدرا  55/4/0253الشر  األوسط، لندن،  وذكرت

مسطيني ال كاف حةى  ةر لحظ  يدور حوؿ عف أف الةفا ـ داةؿ اسطر القيادي  الففمسطينيا مطمعا ك ؼ 
رفض اسةقال  ر يس الوزرا  ساـ فياض واإلبقا  عمى حكومةي وكذلؾ عمى وزير المالي  نبيؿ لسيس الذي 
أثارت اسةقالةي ولبوؿ فياض لهاال  هب الر يس الفمسطيني محمود عباس واعةبر ا ةجاوزا مف فياض 

إف الةصريحات اسميركي   "ال رؽ اسوسط"ذكر اسمي لػ لصاحيات الر يس. ولاؿ المصدر الذي طمب عدـ
ال وحةى فياض نفسي ةهايؽ "ةمطت اسوراؽ"الةي اعةبرت ةدةا في ال ؤوف الداةمي  الفمسطيني   ي الةي 

 منها وأصر عمى اسةقالةي لما سببةي لي مف حرج أماـ الجمهور الفمسطينيال عمى حد لوؿ المصدر.
 
 
 
 مرشحين ثالثةالمقبمة بين عباس و  ينيةالفمسطالحكومة "البيان":  

اسةقال  ر يس الوزرا  نقا عف مراسمها مف راـ اهللال عبد اهلل ريافال أف  55/4/0253لبيان، دبي، ان رت 
الفمسطيني ساـ فياضال وهعت عامات اسةفهاـ حوؿ إمكاني  اسةمرار المساعدات الدولي  لمسمط  

ام ال إذ بات مف  ير المؤكد اسةمرار البمداف الةي ةقدـ الدعـ الفمسطيني ال دوف حراس  فياض لمةزين  الع
سرا يميًا ودوليًا. وسط الحديث عف  المالي لمسمط  في دعمهاال ما لـ يمَؽ ر يس الوزرا  المقبؿ لبواًل أميركيًا وا 

 أسما  مطروح  بقوة لةاف  فياض. ٖ
اث  أسما  مر ح  بقوة لةولي منصب في ةهـ  ذع الهبابي ال ةةنالؿ اسوساط الرسمي  و ير الرسمي ال ث

ر يس الوزرا  بعد فياض. أولهاال ر يس صندوؽ االسةثمار الفمسطيني محمد مصطفىال والذي اسةقاؿ مف 
منصبي منذ فةرةال وةنالمت وسا ؿ اإلعاـ اسمي بقوة في اآلون  اسةيرةال بعد بروز الةاؼ بيف الر يس 

 لمالي  نبيؿ لسيس.محمود عباس وفياضال عمى أثر اسةقال  وزير ا
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أف عباس ينوي ةكميؼ ر يس جامع  النجاحال نا ب ر يس لجن   "البياف"فيما ك فت مصادر مطمع  لػ
االنةةاباتال رامي الحمد اهلل ة كيؿ حكوم  ةسيير اسعماؿ القادم ال م يرة إلى أف عهو المجن  المركزي  

لمصادر ذاةها ةولي الر يس محمود عباس ولـ ةسةبعد ا لحرك  فة  محمد  ةييال مر   أيهًا لها المنصب.
 بنفسي منصب فياض السابؽال لحيف ة كيؿ حكوم  الوحدة الوطني .

 اسسما مف بيف مف راـ اهللال نقا عف "ا ؼ ب"ال أف  55/4/0253الحياة، لندن،  في نفس السياؽ ذكرت
ر الفمسطيني محمد المطروح  لةاف  فياض المسة ار االلةصادي لمر يس عباس ور يس صندوؽ االسةثما

ووزير االلةصاد السابؽ مازف سنقرط الذي ةربطي عالات جيدة مص حرك   اسعماؿرجؿ  وأيهامصطفى 
 حماس الةي ةسيطر عمى لطاع  زة.

ال بحسب اةفاؽ المصالح  بيف حركةي "وفاؽ وطني"ولد يةولى عباس نفسي ر اس  الحكوم  في سياؽ حكوم  
. اآلفطبؽ حةى ي  ولكني لـ ٕٕٔٓفبراير    والدوح    باط/ٕٔٔٓابريؿ  فة  و حماس في القا رة  نيساف/

الرب "انةةابات عام  في  إلجرا وسةكوف مهم  ةمؾ الحكوم  الةي سةة لؼ مف  ةصيات مسةقم  الةحهير 
 الفمسطيني . اسراهيفي  "ولت ممكف

 
 مع االحتالل عمالءغزة: الحكم بسجن  

سكري  ةابع  لمحكوم  في  زةال اليوـ اسحدال عمى المواطف  ـ ع  حكمت محكم  ع :دوت كوـ القدس -  زة
. وحكمت ذات المحكم  عمى اإلسرا يميبالسجف المؤبد وع ريف عاماال وذلؾ بةهم  الةةابر مص االحةاؿ 

 .أيهاال وذلؾ بةهم  الةةابر مص االحةاؿ أعواـ ـ ع  بالسجف سبع    ةرمواطف 
 55/4/0253القدس، القدس، 

 
 النائب مروان البرغوثي العتقال 55لآالذكرى ا 

وزارة  ؤوف اسسرب والمحرريف الفمسطيني  امس ةقريرا في الذكرب الحادي   : أصدرتالمسةقبؿ -راـ اهلل 
بعد ماحق   ٕٕٓٓ/ٗ/٘ٔالقا د النا ب مرواف البر وثي الذي اةةطفةي سمطات االحةاؿ يـو  العةقاؿع رة 

 مرات وأربعيف عاما. ٘ميي بالسجف المؤبد طويم  في مدين  راـ اهلل وحكمت ع
"اعةقاؿ مرواف الذي كاف ي لؿ أميف سر حرك  فة  في فمسطيفال ونا ب منةةب في  أفوجا  في الةقرير 

في م زؽ سياسي ولانونيال وةصدرت عممي  اعةقالي الرأي العاـ الدولي  إسرا يؿالمجمس الة ريعيال لد وهص 
قالي ي ةي في سياؽ سياسي وجز  مف الحرب عمى الر يس الراحؿ ياسر والةي اعةبرت اعة اإلسرا يميوحةى 

  ريؾ". عرفات في ذلؾ الولتال ووصفي بالا
 55/4/0253المستقبل، بيروت، 

 
 والرئاسة والتشريعي منظمة التحريربتزامن انتخابات  تطالبحماس  

لح  وب ػكؿ مةكامػػؿ وبػػدوف "حمػاس" عمػػى جا زيةهػا لةنفيػػذ إعػاف الدوحػػ  كجػز  مػػف اةفػاؽ المصػػا أكػد حركػػ 
 انةقا ي .

لػي ةعقيبػًا عمػى ةصػريحات صػا ب  بولاؿ الدكةور سامي أبو ز ريال الناطؽ باسػـ الحركػ  فػي ةصػري  مكةػو 
 .عريقات
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أف اإلعػػػاف  اعػػػاف الدوحػػػ   يػػػنص فػػػي بنػػػدع اسوؿ عمػػػى إجػػػرا  انةةابػػػات مةزامنػػػ  لممجمػػػس الػػػوطني ولػػػاؿ 
و ػو مػا ةػـ الة كيػد عميػي فػي كػؿ أوراؽ المصػالح  المةفػؽ عميهػا فػي  لممنظم  مص المجمس الة ريعي والر اس 

 القا رة".
وأهاؼ: "إف سػبب جمػود جهػود ةنفيػذ اةفػاؽ المصػالح   ػو سياسػ  االنةقا يػ  الةػي ةمارسػها حركػ  "فػة " فػي 

ذا الةزمت "فة " بةنفيذ االةفاؽ بكاممي واحةراـ حؽ  عبنا في إجرا   االنةةابات الةعامؿ مص اةفاؽ المصالح  وا 
 لمؤسسات المنظم  والسمط  ب كؿ مةزامف حسب االةفاؽ وعدـ الةصار ا عمى انةةابات السمط ".

 54/4/0253فمسطين أون الين، 
 
 استقالة فياض مقدمة لآ"حكومة وفا " لجعلالبطش يدعو عباس  

اس العةبػػار دعػػا ةالػػد الػػبطش القيػػادي فػػي حركػػ  الجهػػاد اإلسػػامي فػػي فمسػػطيفال ر ػػيس السػػمط  محمػػود عبػػ
اسػةقال  ر ػيس الحكومػ  فػي راـ اهلل سػاـ فيػاض "مقدمػػ  لةطبيػؽ اةفػاؽ القػا رة وة ػكيؿ حكومػ  وفػاؽال ولػػيس 

 ة كيؿ حكوم  بديم  براـ اهلل فقط"ال وفؽ لولي.
ولػػاؿ الػػبطش فػػي ةصػػري  لػػي اليػػـو اسحػػد: "أرب أف ةقػػديـ االسػػةقال  لػػرار حكػػيـ مػػف فيػػاض الػػذي ي ػػعر بػػ ف 

 ال بد مف أف ةةسالط أورالي".ةريفي لد بدأ و 
 وةسا ؿ: " ؿ سةكوف اسةقال  فياض مقدم  لة كيؿ حكوم  وفاؽ وطني بر اس  أبو مازف؟"ال 

" ر ػػيس السػػمط  بػػ ف ي ػػرع فػػي ة ػػكيؿ حكومػػ  "وفػػاؽ وطنػػي" ةطبيقػػًا الةفػػاؽ المصػػالح  فػػي الػػبطشوطالػػب 
 ال واةفاؽ الدوح  الحقًا.ٕٔٔٓ/٘/ٗالقا رة 

 54/4/0253فمسطين أون الين، 
 

 وتحرير لألسرى 67: المفاوضات تحتاج اللتزام إسرائيمي باالنسحاب لحدود البرغوثيمروان  
طػػار : راـ اهلل أكػػد اسسػػير مػػرواف البر ػػوثي أف أي مفاوهػػات ناجحػػ  ةحةػػاج ل ػػروط جديػػدة ورعايػػ  جديػػدة وا 

اب إلػػػى حػػػدود جديػػػد وأسػػػس جديػػػدة وفػػػي مقدمػػػ  كػػػؿ ذلػػػؾ الةػػػزاـ اسػػػرا يمي رسػػػمي وواهػػػ  ومسػػػبؽ باإلنسػػػح
ال واالعةػػراؼ بحػػؽ ةقريػػر المصػػير لم ػػعب الفمسػػطيني وةحريػػر  ػػامؿ ل سػػرب والمعةقمػػيفال وةنفيػػذ كػػؿ ٜٚٙٔ

 ذلؾ في إطار جدوؿ زمني يسةلرؽ بهع  أ هر.
واهاؼ البر وثي في مقابم  اجريت معي في سجن  لمناسب  الذكرب الحادي  ع ػرة الةةطافػي: "مػف دوف ذلػؾ 

لف ةةدـ المصال  الوطني  لم ػعب الفمسػطينيال ولػف ةكػوف سػوب ةكػرار لةجربػ  فا ػم  فنف العودة لممفاوهات 
 ةماما".

وأكػػػد البر ػػػوثي أف "اسػػػةمرار حالػػػ  االنقسػػػاـ اسسػػػود كارثػػػ  وطنيػػػ  يجػػػب أف ةنةهػػػي ولػػػف يةسػػػام  الةػػػاريخ وال 
 ال عب وال ال هدا  وال الجرحى وال اسسرب مص صناع االنقساـ وأمرا ي".

اف "أدا  حرك  فة  منذ المؤةمر السادس وحةى اآلف مةواهص ودوف الةولعاتال ويراع الكثيروف  ولاؿ البر وثي
 مف أبنا  الحرك  مةيبا لآلماؿ".

 55/4/0253الحياة الجديدة، رام اهلل، 
 
 "القدس العربي": تدافع كبير من فتح باتجاه أن يكون رئيس الحكومة المقبمة من الحركة 
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ةػػدفص  ةصػػيات لياديػػ  كبيػػرة فػػي حركػػ  فػػة  باةجػػاع أف يكػػوف : هػػور ووليػػد عػػوضأ ػػرؼ ال  الراـ اهلل - ػػزة
ر يس الحكوم  المقبم  مف أعهػا  الحركػ ال ةمفػا لمػدكةور سػاـ فيػاض الػذي لبػؿ الػر يس الفمسػطيني السػبت 

 .اسةقالةي مف منصبي
وبيػنهـ أعهػا  فػي اف عددا كبيرا مػف لػادة الةنظػيـ ’ القدس العربي‘وبحسب مصادر في حرك  فة  أكدت لػ 

المجنػػ  المركزيػػ  طػػالبوا بػػ ف يكػػوف ر ػػيس الػػوزرا  المقبػػؿ مػػف أعهػػا  الحركػػ ال وأف  ػػذا اسمػػر جػػرب ةداولػػي 
 وبحثي ةاؿ اجةماع المجمس الثوري اسةيرال واجةماع المجن  المركزي .

ت انػي لػف يكػوف ولـ ةسـ المصادر ليادات مف فة  يجرب حولها النقاش لمدفص بهػا لةػولي المنصػبال لكنهػا لالػ
 مف الصعب االةةيارال ةاص  أف الحرك  بها ليادات كبيرة وازن  لها دراي  كبيرة في إدارة الماؿ.
 55/4/0253القدس العربي، لندن، 

 
 الناري لجيش النظام اإلسنادتتولى من قوسايا " القيادة العامة"القدس العربي": " 

أني بات مؤكدًا لدب الجهات اسمني  المبنانيػ  ولػدب  ذكرت معمومات صحافي  مةطابق : سعد الياس –بيروت 
القيػػادة العامػػ  الموجػػوديف فػػي لبنػػاف هػػالعوف بالقةػػاؿ فػػي  –الجهػػات الفمسػػطيني  أف مقػػاةمي الجبهػػ  ال ػػعبي  

يا عنػػد الحػػدود المبنانيػػ  سػػوريا إلػػى جانػػب القػػوات النظاميػػ  والسػػيما أول ػػؾ الػػذيف يةمركػػزوف فػػي معسػػكر لوسػػا
ارت جهات فمسطيني  إلى أف مقاةمي معسكر لوسايا ةولوا في أولات عديدة مهم  اإلسناد الناري وأ  .السوري 

بالمدفعيػ  الثقيمػ  والراجمػات لمقػػوات السػوري  ةػاؿ لةالهػا لمثػػوار فػي سػهؿ الزبػدانيال كمػػا أنهػا ةةػولى عمميػػات 
الةػػػي ةصػػػؿ مػػػف اسراهػػػي إمػػػداد لوجسػػػةي لػػػبعض الوحػػػدات العسػػػكري  السػػػوري  بالطعػػػاـ والمػػػا  والمحرولػػػات 

 المبناني .
 55/4/0253القدس العربي، لندن، 

 
 من حماس شر  جنينكوادر  ثالثة تعتقلقوات االحتالل  

"اسيػػػاـ": اعةقمػػت لػػوات االحػػةاؿال فجػػر أمػػسال ثاثػػ  مػػف كػػوادر حركػػ  حمػػاس فػػي لريػػ  جمقمػػوسال  -جنػػيف 
 ٘ٗسػابؽ باسػمهاال ال ػيخ عبػد الباسػط الحػاج   رؽ جنيفال مف بينهـ القيادي البػارز فػي الحركػ ال والنػاطؽ ال

 عاما .
 55/4/0253األيام، رام اهلل، 

 
 سنواصل تعزيز أمننا  ي..أوسع من الماض "إسرائيل"الحالية عمى  التيديداتحجم  نتنياىو: 

بنيػػاميف نةنيػػا و فػػي ذكػػرب ليػػاـ الدولػػ  حسػػب الةقػػويـ  اإلسػػرا يمي اؿ ر ػػيس الػػوزرا : لػػةػػؿ أبيػػب: نظيػػر مجمػػي
حجـ الةهديدات الحالي  عمى إسرا يؿ أوسػص مػف الماهػيال ولكػف جػيش الػدفاع وأجهزةنػا اسمنيػ  »عبريال إف ال

ألوب اليوـ مف أي ولت مهى أيها. سنواصػؿ ةعزيػز أمننػا ونواصػؿ السػعي إلػى ةحقيػؽ السػاـ مػص جيراننػا 
 «.ونواصؿ هماف مسةقبؿ دولةنا ونحف نةبص نهجا والعيا وواثقا بالنفس

دولػ  إسػرا يؿ ةحيػي اليػـو ذكػرب »يا و في مسػةهؿ جمسػ  مجمػس الػوزرا  الةػي عقػدت صػباح أمػس: ولاؿ نةن
 هدا ها؛ جنودنا ومواطنينا الذيف سقطوا في المعارؾ الةي ةاهةها إسرا يؿ وفي العمميات اإلر ابي ال الةي لػـ 

ال وفػي الولػت نفسػي لػـ لـ نةولؼ عف ةمني ةحقيؽ الساـ مػص جيراننػا»وأهاؼ: «. ةةولؼ منذ ة سيس الدول 
يةولػػػؼ أعػػػداؤنا عػػػػف السػػػعي إلػػػػى محػػػو دولةنػػػػا مػػػف عمػػػػى وجػػػي اسرض. ونحػػػػف نعػػػيش  نػػػػا بفهػػػؿ الجنػػػػود 



 
 
 

 

 

           58ص                                    0832العدد:                55/4/0253اإلثنين  التاريخ:

اإلسرا يمييف الذيف حاربوا مف أجؿ وجودنا. و ذا بفهؿ مف بقي عمى ليد الحياة فػي معػارؾ إسػرا يؿ وبفهػؿ 
 .«مف سقط فيها. لف ننسى ولو لمحظ  أننا نعيش  نا بفهؿ ال هدا 

وبمناسػػب  ذكػػرب ليػػاـ إسػػرا يؿال وجػػي نةنيػػا و  ػػذع السػػن  رسػػال  صػػوةي  مصػػورة سصػػدلا  الدولػػ ال جػػا  فيهػػا: 
عامػػا احةفمنػػا بحريةنػا الةػػي حققنا ػا مػػف جديػد و ػػي عبػػارة  ٘ٙأصػدلا يال  ػػذا  ػو يػػـو اسػةقاؿ سػػعيد. لبػؿ »

رة. وصػمى اليهػود مػف أجػؿ ذلػػؾ عػف إعػادة السػيادة اليهوديػ  عمػى أرض أجػدادنا.  ػذا كػاف حممػا سجيػاؿ كثيػ
عمى مر القروف:  العاـ المقبؿ في أور ميـ . واآلف نحف موجودوف في أور ميـ؛ في الدول  اليهودي  المسةقم  
الوحيدة. عّمرنا دول  مةميزةال ولنا الةصاد عظيـال يةسـ بةكنولوجيا وبروح اإلبداع وبالعموـ وبالثقاف . لنا جيش 

بيػػت لكػػؿ يهػػودي مػػف أي مكػػاف فػػي العػػالـ يريػػد أف يجعػػؿ إسػػرا يؿ بيةػػا لػػي. لػػدينا  لػػوي والةصػػاد مةػػيفال ولػػدينا
ديمقراطيػػػ  ن ػػػط  و ػػػي را عػػػ  ومةميػػػزة عنػػػدما ةّطمعػػػوف عمػػػى مػػػا يػػػدور مػػػف حولنػػػا.. ةسػػػةطيعوف أف ةػػػروا أف 

هػود إسرا يؿ  ي نجـ الحري  الساطص؛ نجـ ساطص لديمقراطيػ  ليبراليػ  ةرعػى جميػص مواطنيهػاال اليهػود و يػر الي
عمػػى حػػد سػػوا .  مػػؿ أف ةةػػاح لكػػـ جميعػػا الفرصػػ  لزيػػارة إسػػرا يؿ ةػػاؿ  ػػذا العػػاـال  ػػذا العػػاـ بالػػذات فػػي 
أور ػػميـ. وأود أف أ ػػكركـ عمػػى دعمكػػـ لنػػا. فهػػذا الػػدعـ مػػر بعػػدة اةةبػػارات بسػػبب أول ػػؾ الػػذيف ذمػػوا الدولػػ  

ال حصػمنا مػف جديػد عمػى لػوة لمواجهػ  اليهودي ال ولكنني أعمـ أني بفهؿ دعمكـ وحبكـ العميػؽ لدولػ  إسػرا يؿ
 «.المسةقبؿ بةفاؤؿ وأمؿ كبيريف.  كرا عمى كؿ ما لمةـ بي

 55/4/0253، الشر  األوسط، لندن
 

 العنصري الذي يمنع لم شمل العائالت الفمسطينية المواطنةقانون  تمدد سريان "سرائيل"إ 
اسسػػػبوعي  أمػػػس عمػػػى الةػػػراح وزيػػػر صػػػادلت الحكومػػػ  اإلسػػػرا يمي  فػػػي جمسػػػةها : اسػػػعد ةمحمػػػي -الناصػػػرة 

ال والػذي يمنػص لػـ  ػمؿ عػا ات يكػوف «لانوف المواطن  والػدةوؿ إلػى إسػرا يؿ»الداةمي  جدعوف ساعر ةمديد 
 ال لعاـ إهافي.ٜٚٙٔأحد الزوجيف فيها مف المناطؽ الفمسطيني  المحةم  

المػػػذكور بنػػػا  اللةػػػراح ر ػػػيس  الةػػػراح الحكومػػػ  ةعػػػديؿ القػػػانوف ٖٕٓٓوكػػػاف الكنيسػػػت اإلسػػػرا يمي ألػػػر العػػػاـ 
الحكومػػ  فػػي حينػػي أرييػػؿ  ػػاروفال بػػداعي أف الفمسػػطينييف يريػػدوف مػػف ذلػػؾ ةطبيػػؽ حػػؽ العػػودة إلػػى ديػػار ـ 

ال وأف بعض أفراد اسسر الةي ةـ لـ  ممها لاـ بعمميات إر ابي  أودت بحيػاة إسػرا يمييف. «عبر الباب الةمفي»
ر ػػػـ ةبػػػدؿ الحكومػػػات فػػػي إسػػػرا يؿ مػػػا يؤ ػػػر إلػػػى إجمػػػاع لػػػدب  مػػػرة ٔٔومنػػػذ ذلػػػؾ العػػػاـ ةػػػـ ةمديػػػد القػػػانوف 

 اليساريال حوؿ الةعديؿ.« ميرةس»اسحزاب الصهيوني ال باسةثنا  
وةمػت المصػادل  عمػى الةػراح وزيػر الداةميػ  باإلجمػاع مػػا يحػوؿ دوف دةػوؿ أحػد الػزوجيف مػف منػاطؽ العػػاـ 

 ؿ بداعي أف دةولي ي كؿ ةطرًا أمنيًا.أو في مواجه ال إلى إسرا ي« معادي »أو مف دوؿ ةعةبر  ٜٚٙٔ
واسةند ساعر في ةقديمي الةراحي إلى رأي لدمي لي جهاز اسمف العاـ   اباؾ  جا  فيي أف لطػاع  ػزة مػا زاؿ 

يجػػػري فيهػػػا ن ػػػاط مػػػف  ػػػ ني ةعػػػريض أمػػػف إسػػػرا يؿ ومواطنيهػػػا لمةطػػػرال وعميػػػي لػػػف ُيسػػػم  »يعةبػػػر منطقػػػ  
ويهػيؼ الجهػاز أف دةػوؿ مػواطنيف مػف «.   إلام  في إسػرا يؿلمواطنيف مف القطاع بالحصوؿ عمى ةصاري

الهػػف  اللربيػػ  و ػػزة ومػػػواطنيف أجانػػب مػػف دوؿ معاديػػ  أو مػػػف منػػاطؽ  ػػي فػػي حػػػاؿ مواجهػػ  إلػػى الدولػػػ  
ويػرب الجهػاز أف جمهػور «. يعرض أمف إسرا يؿ ومواطنيها إلػى الةطػر»العبري  مف أجؿ لـ  مؿ عا اةهـ 

ر ةطير حياؿ احةماؿ االسػةعان  بػي مػف جانػب منظمػات معاديػ  لةنفيػذ عمميػات جمهو »طالبي لـ ال مؿ  ـ 
 «.إر ابي  أو ةجسس داةؿ إسرا يؿ
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ويهػيؼ الجهػػاز أف الةطػر اسمنػػي فػي  ػػذع ال ػريح  يةعػػاظـ إزا  الةطػورات اإللميميػػ  وانعػداـ االسػػةقرار فػػي 
يةعػػزز نفػػوذ اإلسػػاـ المةطػػرؼ  حيػػث»عػػدد مػػف الػػدوؿ المجػػاورةال وةحديػػدًا حيػػاؿ مػػا يحصػػؿ فػػي لطػػاع  ػػزة 

 «.والجهاد العالمي وسيطرة حماس عمى الحكـ
النا ب  ز افػي  ػالؤوف بقػرار الحكومػ . ولالػت اف النظػر إلػى الفمسػطينييف عمػى أنهػـ « ميرةس»ونددت زعيم  
«. يػػػنـ عػػػف عنصػػػري ال إذ يميػػػز القػػػانوف بػػػيف مػػػواطنيف عمػػػى ةمفيػػػ  انةمػػػا هـ اإلثنػػػي والقػػػومي»ةطػػػر أمنػػػي 

يفػػرض ليػػودًا  رسػػ  عمػػى حريػػ  الػػزواج لمػػواطني إسػػرا يؿ العػػرب ويةسػػبب فػػي »حظػػت اف لػػرار الحكومػػ  وال
بعاد  الؼ اسطفاؿ عف ذويهـ ودعت الحكوم  إلػى فحػص كػؿ طمػب لمػـ ال ػمؿ عمػى «. ةفكيؾ أسٍر كامم  وا 

 «.ةماعي سف الةعميـ يحـر اآلالؼ مف مواطني إسرا يؿ مف مكان  المواطن  ومف الحقوؽ االج»حدة 
ورأب القهاة المؤيدوف لمطعف في القانوف اف الحقوؽ الدسػةوري  المةعمقػ  بالحيػاة العا ميػ  ة ػمؿ الحػؽ فػي لػـ 
ال مؿال وأف حري  الزواج  ي مف المبادئ اسساسي  لمديمولراطي ال بينما القانوف موهص البحػث يمحػؽ أهػرارًا 

. فيما برر المعارهوف الطعف مولفهـ ب ف إسرا يؿ ال «بف   سكاني  واحدةال  ي المواطنوف العرب في إسرا يؿ
 يمكنها أف ةسم  بةطبيؽ الحقوؽ الدسةوري  المةعمق  بحياة العا م  كما  ي بسبب وهعها الةاص.

حقػوؽ اإلنسػاف يجػب أاّل ةعنػي االنةحػار »وكةب القاهي   ر  رونيس الذي عيف الحقًا ر يسًا لممحكمػ  أف 
مػف  ػ ني أف يةسػبب بةػدفؽ  الؼ « لانوف المواطن  والدةوؿ إلػى إسػرا يؿ»عديؿ ال مهيفًا أف إللا  ة«القومي

 الفمسطينييف إلى الدول .
  55/4/0253الحياة، لندن، 

 
 "إسرائيل" أكثر القوانين عنصرية في  اإلسرائيمي ىو المواطنة قانون: مؤسسة "عدالة" 

: سػػرا يمي  سػػرياف لػػانوف المواطنػػ  اإلسػػرا يمي ةعميقػػًا عمػػى ةمديػػد الحكومػػ  اإل لالػػت مؤسسػػ  "عدالػػ "   :القػػدس
يمنص  ذا القانوف العنصري الفمسطينييف مػواطني إسػرا يؿ المةػزوجيف مػف منػاطؽ الهػف  اللربيػ  ولطػاع  ػزة 

 والدوؿ الةي ةعةبر ا إسرا يؿ "دوؿ عدو" مف العيش مص عا اةهـ داةؿ إسرا يؿال
  في كةاب القػوانيف اإلسػرا يمي وال يوجػد لػي أي مثيػؿ فػي وأهافت: إف  ذا القانوف  و أكثر القوانيف عنصري

الدوؿ الةي ةعةبر نفسها دوؿ ديمقراطي . بعد أف أةفقت المحكم  العميا في إللا   ذا القانوفال ن مػؿ أف ي ةػذ 
 المجةمص الدولي دورع ومسؤوليةي بالهلط عمى الحكوم  اإلسرا يمي  لحممها عمى إللا   ذا القانوف الجا ر.

 ٖٕٓٓت المحكمػػ  العميػػا االسػػرا يمي  لػػد رفهػػت الةماسػػيف لػػدمهما عدالػػ  هػػد  ػػذا القػػانوفال اسوؿ عػػاـ وكانػػ
 . ٕٙٓٓوالثاني عاـ 

 55/4/0253، القدس، القدس
 

 % منيم من العرب02 نسمة ماليينثمانية تجاوز  "سرائيل"إعدد سكان  
لدولػ  العبريػ  بمػمال مػص احةفالهػا بػذكرب أفاد مكةب اإلحصا  المركزي فػي إسػرا يؿال أف عػدد سػكاف ا: الناصرة

ألػػؼ نسػػم . وي ػػمؿ  ػػذا الػػرلـ أكثػػر مػػف نصػػؼ  ٛٔاعػػاف ليامهػػا الةػػامس والسػػةيف   ػػدًا  ثمانيػػ  مايػػيف و
ألػػؼ فمسػػطيني فػػي القػػدس ال ػػرلي   ٖٓٓونحػػو  ٜٚٙٔمميػػوف مسػػةوطف يهػػودي فػػي اسراهػػي المحةمػػ  العػػاـ 
 ٜٛٗٔةػػؿال م ػػيرًأ إلػػى أف عػػدد سػػكانها لػػدب ليامهػػا العػػاـ وبهػػع  ع ػػرات  الؼ السػػورييف فػػي الجػػوالف المح

  الؼ نسم . ٙٓٛبمم 
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ألفػًا  بمػف فػيهـ  ٛ٘ٙفػي الم ػ  . وبمػم عػدد العػرب مميونػًا و ٖ.٘ٚألفػًا   ٕٗوبمم عدد اليهػود سػة  مايػيف و
ال و ػػـ « ةػػريف«ألػػؼ مػػواطف بػػػ ٖٛٔفػػي الم ػػ . ويعػػّرؼ مكةػػب اإلحصػػا   ٚ.ٕٓعػرب القػػدس والجػػوالف  أي 

ي  البيةهـ مسيحيوف ليسوا عربًا مف دوؿ االةحاد السوفياةي السابؽ الذيف ال يعةبروف يهودا بحسب القانوف ف
أو أنهػػـ مػػف ديانػػات أةػػرب  باسػػةثنا  الػػديانات السػػماوي  « بػػا ديانػػ »اإلسػػرا يميال والبػػالوف يعرفػػوف أنفسػػهـ 

 الثاث .
الماهػيال نجػػـ « االسػةقاؿ»ألفػًا  لياسػًا بع ػي   ٖٚٔفػي الم ػ    ٛ.ٔوي ػكؿ الػرلـ اإلجمػالي ارةفاعػًا بنسػب  

ألػػؼ يهػػودي إلػػى إسػػرا يؿ فػػي مقابػػؿ ملػػادرة بهػػع   ٕٓألفػػًا  و جػػرة نحػػو  ٕٕٔأساسػػًا عػػف زيػػادة طبيعيػػ   
  الؼ.

ال بينمػا كانػت نسػب   ػؤال  «مواليػد الػباد»فػي الم ػ  مػف السػكاف  ػـ مػف  ٓٚوأ ار مكةب اإلحصػا  إلػى أف 
 في الم   فقط. ٖ٘نحو  ٜٛٗٔالعاـ 

ألػؼ إنسػافال ةميهػا ةػؿ  ٓٓٛوةعةبر القػدس ب ػطريها اللربػي وال ػرلي  المحةػؿ  أكبػر مدينػ  فػي إسػرا يؿ مػص 
 أبيب  نحو نصؼ مميوف  ثـ حيفا.

 55/4/0253، الحياة، لندن
 

 يسرائيمصفوف الجيش اإل فيمسممون ومسيحيون  قتمى"يسرائيل ىيوم":  
عاًمػػا عمػػى إن ػػا  دولػػةهـال لػػررت حكومػػ  بنيػػاميف  ٘ٙإلسػػرا يمييف بمػػرور بمناسػػب  احةفػػاؿ ا:  ا ػػـ الفةرانػػى

نةنيػػا و إن ػػا  نصػػب ةػػذكارب ةػػاص بػػالجنود العػػرب الػػذيف يػػدينوف بالمسػػيحي  واإلسػػاـال والػػذيف لةمػػوا ةػػاؿ 
 الحروب الةى ةاهةها إسرا يؿ.

سػػػػمميفال وبجػػػػوار ـ العمػػػػـ ون ػػػرت صػػػػحيف  "يسػػػػرا يؿ  يػػػػوـ" اإلسػػػػرا يمي  صػػػػورًا لمنصػػػػب الةػػػػذكارب لمجنػػػػود الم
 اإلسرا يمىال وةحت صور ـ كمم  "الفاةح " وبجوار الكمم  عمـ إسرا يؿ.

جنػديًاال  ٕٛٙٛ٘وأوهحت الصحيف  أف عدد إجمالى الجنػود اإلسػرا يمييف الػذيف لةمػوا ةػاؿ الحػروب حػوالى 
 جندب يديف بالمسيحي  واإلساـ. ٕٓٓٔمف بينهـ 

 54/4/0253، اليوم السابع، مصر
 
 

 تأىب خشية اختطاف جنود خالل ذكرى قيام الدولة العبرية  ة: حال"إسرائيل" 
ي ػهد الجػيش االسػرا يمي حػاؿ ة  ػب ويقظػ  ة ػي  ةنفيػذ ةنظيمػات فمسػطيني  : اماؿ  حادة -القدس المحةم  

 ةهديػػداةها باةةطػػاؼ جنػػود اسػػرا يمييفال ع ػػي  ذكػػرب ليػػاـ الدولػػ  العبريػػ  واحةفػػاالت اسػػرا يؿ بمػػا يسػػمى"عيد
 االسةقاؿ".

وكانػػت  ػػعب  العمميػػات فػػي الجػػيش االسػػرا يمي لػػد ن ػػرت ةعميمػػات ةاصػػ  فػػي صػػحيف  الجػػيش "المعسػػكر"ال 
ا ػػارت ةالهػػا الػػى اف الةنظيمػػات الفمسػػطيني  ةسػػعى الػػػى ةنفيػػذ عمميػػات هػػد الجػػيش واالسػػرا يمييفال لكنهػػػا 

ثير  ػػػذع العمميػػػات الكبيػػػر عمػػػى ةسػػةلؿ اسعيػػػاد ب ػػػكؿ كبيػػػر لةنفيػػػذ عمميػػػاتال ةاصػػػ  الةطػػؼال لمعرفةهػػػا بةػػػ 
 معنويات الجيش واالسرا يمييف في  ذع المناسبات"ال كما جا  في مجم  الجيش.

وة مؿ الةعميمات الحذر اثنا  السفر والةنقؿ مف موالص معسكرات الجيش الػى البيػوت وةطبيػؽ ةعميمػات ليػادة 
 الجيش بهذا الةصوص.



 
 
 

 

 

           05ص                                    0832العدد:                55/4/0253اإلثنين  التاريخ:

 55/4/0253، الحياة، لندن
 

 "إسرائيل"إقامة دولة فمسطينية تفرض حدودىا  يؤيدونلييود % من ا57استطالع:  
% مػػف اليهػػود فػػػي  ٔٙلػػاؿ اسػػةطاع لمػػرأي ن ػػػرت معطياةػػي أمػػس اسحػػدال إف  :بر ػػـو جرايسػػي - الناصػػرة

% مػػف اليهػػود يؤيػػدوف اف ةفػػرض اسػػرا يؿ  ٚ٘اسػػرا يؿ يؤيػػدوف حراكػػا سياسػػيا اللامػػ  دولػػ  فمسػػطيني ال ولكػػف 
فمسػػطيني ال فػػي حػػيف دعػػا نا ػػب وزيػػر الةارجيػػ  االسػػرا يمي ز يػػؼ إلكػػيفال اليهػػود فػػػي بنفسػػها حػػدود الدولػػ  ال

 الواليات المةحدة الى عدـ الهلط عمى االدارة اسميركي  لدفص العممي  الةفاوهي  مص الجانب الفمسطيني.
ولػػاؿ  " االسػػرا يميالٔوأجػػرب االسػػةطاع أحػػد ابػػرز معا ػػد االسػػةطاع فػػي اسػػرا يؿال ون ػػر فػػي مولػػص "نيػػوز 

معػػدو االسػػةطاعال إنػػي لػػـ ي ػػمؿ المسػػةوطنيف فػػي الهػػف  اللربيػػ  المحةمػػ   عػػدا مسػػةوطنيف القػػدس ال وي ػػكؿ 
% مػنهـ  ٓٚ% مف ذوي حؽ الةصويت فػي اسػرا يؿال وحسػب ةقػارير سػابق ال فػنف لرابػ   ٘مسةوطنو الهف  

 يرفهوف لياـ دول  فمسطيني .
ني  ةفػرض حػدود ا اسػرا يؿ ارةفػص فػي اال ػهر اسةيػرة حةػى ويقوؿ االسػةطاع إف الة ييػد اللامػ  دولػ  فمسػطي

% مػف مصػوةي حػزب المسػةوطنيف "البيػت اليهػودي" يؤيػدوف دولػ   ٕٛفي اسحػزاب اليمينيػ  والوسػطال فمػثا 
 % في اسةطاع مثيؿ جرب في نهاي  العاـ الماهيال كذلؾال فنف ٕٗكهذعال مقابؿ 

% فػػي االسػػةطاع  ٖٔيؤيػػدوف ليػػاـ الدولػػ ال مقابػػؿ  % مػػف مصػػوةي حػػزب المةػػدينيف المةػػزمةيف " ػػاس" ٖٛ
 السابؽ.

%  ٖٔ% مف مصوةي حزب المسةوطنيف يؤيدوف لياـ دول  ثنا ي  القومي ال مقابؿ  ٖٕويقوؿ االسةطاع إف 
% مػف مصػوةي  ٖٜفي اسةطاع نهاي  العاـ الماهي. وعمى صػعيد احػزاب الوسػطال فيقػوؿ االسػةطاع إف 

 % في االسةطاع السابؽ. ٕٛل  فمسطيني  مقابؿ حزب العمؿ يؤيدوف لياـ دو 
 ػػذا ومػػف جهػػ  أةػػربال فقػػد لالػػت صػػحيف  "معػػاريؼ" االسػػرا يمي  إف نا ػػب وزيػػر الةارجيػػ  االسػػرا يمي ز يػػؼ 
إلكيفال اليميني المةطرؼال  اجـ ما   مف لػادة الةنظيمػات اسميركيػ  اليهوديػ ال الػذيف بعثػوا برسػال  الػى ر ػيس 

 ا و دعوع فيها الى ةقديـ "بادرات" لمفمسطينييف كةمهيد السة ناؼ المفاوهات.الوزرا  بنياميف نةني
 55/4/0253، الغد، عم ان

 
 يغم  التحقي  في أكثر غاراتو دموية عمى غزة  اإلسرائيمي الجيش.. عممية عامود السحاب 

ميػػػ  العسػػػكري  الةحقيػػؽ حػػػوؿ أكثػػػر  اراةػػػي دمويػػ  فػػػي العم” اإلسػػػرا يمي“أ مػػؽ جػػػيش االحػػػةاؿ :  أ .ؼ .ب 
ال والةػػػي أسػػػفرت عػػػف ]عمميػػػ  عػػػامود السػػػحاب  اسةيػػػرة عمػػػى لطػػػاع  ػػػزة فػػػي نوفمبر/ة ػػػريف الثػػػاني الماهػػػي

 ”.إسرا يمي ”أطفاؿال حسب ما أعمنت مصادر فمسطيني  و ٘ ةصًا بينهـ  ٕٔاسة هاد 
المػػػدعي  إبريؿ/نيسػػػاف رديػػػف مػػػف ٔٔةمقػػػى فػػػي “ولػػػاؿ المركػػػز الفمسػػػطيني لحقػػػوؽ اإلنسػػػاف ومقػػػرع  ػػػزة إنػػػي 

العسػػكري العػػػاـ أنػػػي لػػػـ يػػػةـ إيجػػػاد مػػػزاعـ سي انةهاكػػات جنا يػػػ  أو انةهاكػػػات لحقػػػوؽ الحػػػرب مػػػف لبػػػؿ  ي ػػػ  
نوفمبر/ة ػريف الثػاني  ٕٓو ٛٔفي إ ارة إلى  ارةيف جػويةيف فػي ” عسكري  في لهيةي عا مةي الدلو وال وا

ال ” مػا اثنػاف مػف أةطػر الهجمػات“يف  ةصًا. وأ ار المركز إلى أف اللارة ٙٔالماهيال اسة هد فيهما معا 
 ”.بقدر كبير مف اسدل ” اإلسرا يمي “ كاوب جنا ي  ومدني  وةزويد السمطات “م يرًا إلى أني ةـ ةقديـ 

لػػرر أنػػي ال يوجػػد أي أسػػاس لفػػة  ةحقيػػؽ جنػػا ي أو القيػػاـ “وأكػػد جػػيش االحػػةاؿ فػػي بيػػاف أف مدعيػػي العػػاـ 
 ”.بنجرا ات أةرب



 
 
 

 

 

           00ص                                    0832العدد:                55/4/0253اإلثنين  التاريخ:

السػمطات الفمسػطيني  “ال داعيػًا ”اإلسػرا يمي“لصػور نظػاـ الةحقيػؽ ”ني لحقػوؽ اإلنسػاف بوندد المركز الفمسطي
 ”.           إلى المصادل  فورًا عمى ميثاؽ روما اسساسي لممحكم  الجنا ي  الدولي 

 55/4/0253، الخميإ، الشارقة
 

 الدقامسة يؤكد أنو لن يتم إطال  سراح في "إسرائيل" يديعوت أحرونوت: السفير األردني 
لبال  السفارة اسردني  في "رمات  ػاف" ةظػا رت يػوـ أمػسال اسحػدال عػا ات اإلسػرا يميات السػبص المػواةي لػةمف 

 لرب المعبر الحدودي ال يخ حسيف. ٜٜٚٔفي العاـ 
وبحسب "يديعوت أحرونوت" فنف الةظا رةال الةي  ارؾ فيها طالبػات ومعممػات مػف ثانويػ  "أميػت" الةػي درس 

لبات اإلسرا يميات السبصال ة ةي احةجاجا عمى عريه  ةطالب بنطاؽ سراح الجندي أحمد الدلامسػ  فيها الطا
 الذي أديف بقةؿ اإلسرا يميات السبص.

أعها  فػي مجمػس النػواب اسردنػي عمػى مػذكرة موجهػ  إلػى ر ػيس المجمػس ةطالػب  ٓٔٔوكاف لد ولص نحو 
 بنطاؽ سراح الدلامس .

ولالت "يديعوت أحرونوت" إني مص انةها  الةظا رة لاـ السفير اسردني وليد عبيػدات باسػةدعا  ذوي الطالبػات 
اإلسػرا يميات إلػػى مكةبػي. ونقػػؿ عنػي لولػػي إف سياسػ  اسردف فػػي  ػػذع القهػي  لػػـ ةةليػرال وأنػػي "لػف يػػةـ إطػػاؽ 

 سراح القاةؿ".
ا إف السػػفير اسردنػػي لػػد أكػػد ب نػػي يوجػػد لػػوانيف فػػي ونقمػػت "يػػديعوت أحرونػػوت" عػػف إحػػدب المةظػػا رات لولهػػ

 المممك  الها مي ال وأف الدلامس  المحكـو بالسجف المؤبد سيقهي محكوميةي.
 55/4/0253، 48عرب 

 
 لتحريك عممية السالم المتحدة: ال تضغطوا عمى نتنياىو الوالياتسرائيمي لييود إمسؤول  

مب نا ب وزير الةارجي  االسرا يمي "ز يؼ  لكيف"ال مػف يهػود ط: ةرجم  ةاص  -القدس دوت كـو  -راـ اهلل 
الواليػػات المةحػػدة االمةنػػاع عػػف ممارسػػ  الهػػلوط عمػػى ر ػػيس الػػوزرا  االسػػرا يمي بنيػػاميف نةنيػػا و مػػف اجػػؿ 

 الةقّدـ بالعممي  السممي .
قاب الكةاب وأهافت صحيف  "معاريؼ" في عدد ا الصادر اليوـ اسحدال اف مطالب   لكيف  ذع جا ت في اع

مف لادة الجالي  اليهودي  في الواليات المةحدة لنةنيا وال طػالبوع فيػي بنبػدا  بعػض ال ػجاع   ٓٓٔالذي وجهي 
 لةحريؾ العممي  السممي  مص الفمسطينييفال واف يقـو بةنازالت الميمي  مؤلم  لةحقيؽ ذلؾ.

ا يمي   ػػو امػػف مواطنيهػػا وةػػ ميف ونقمػػت الصػػحيف  عػػف  لكػػيف لولػػي "اف فػػي مقدمػػ  مسػػؤوليات الحكومػػ  االسػػر 
مسةقبؿ وامف اسرا يؿ"ال و"اف الهلوط الةي ة ةي مف ورا  البحار يجب اف ال ُةممي عمى ر يس الوزرا  كيفي  

 إدارة العممي  السممي ".
 55/4/0253، القدس، القدس

 
 محتممة عمى الحدود تغيرات: قواتنا مستعدة ألي زغانت 

سػػرا يميال الجنػػراؿ بينػػي  ػػانةسال فػػي ةصػػري  أوردةػػي "اإلذاعػػ  اإلسػػرا يمي "ال أكػػد ر ػػيس  ي ػػ  أركػػاف الجػػيش اإل
اليػػػـو اسحػػػدال أف لواةػػػي ةركػػػز فػػػي الولػػػت الحػػػالي عمػػػى الحػػػدود ومػػػا  ػػػو أبعػػػد منهػػػاال مبينػػػا أنهػػػا مسػػػةعدة سي 

 سيناريو محةمؿ يطرأ عمى الحدودال في ظؿ ةهديدات مةليرة.
 54/4/0253، 48عرب 
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 مرة.. أشرف مروان ضمل الموساد وجولدا مائير ولأل وثائ  إسرائيمية تكشف  

ك ػػفت وثػػا ؽ إسػػرا يمي  جديػػدةال أفرجػػت عنهػػا حكومػػ  ةػػؿ أبيػػب مػػؤةرا حػػوؿ لجنػػ  "أجرانػػات" : محمػػود محيػػى
لةقصػػى حقػا ؽ  زيمةهػػا فػػى  ٖٜٚٔالةػى كونةهػػا إسػرا يؿ عقػػب  زيمةهػا فػػى حػرب السػػادس مػف أكةػػوبر عػاـ 

رواف هػمؿ كػا مػف ر يسػ  الػػوزرا  اإلسػرا يمي  فػى ذلػؾ الولػت جولػػدا أ ػرؼ مػػ يالمعركػ ال أف العميػؿ المصػر 
مػػا يرال ور ػػيس جهػػاز "الموسػػاد" ةسػػفى زاميػػرال وأعطػػى كػػا منهمػػا مواعيػػد مةهػػارب  حػػوؿ الهػػرب  العسػػكري  

 المصري  المرةقب  هد إسرا يؿ.
ي  لػػػػػدب أجهػػػػػزة وأوهػػػػػحت الوثػػػػػا ؽال الةػػػػػى ن ػػػػػرةها صػػػػػحيف  " ػػػػػا رةس" اإلسػػػػػرا يمي ال أف المعمومػػػػػات العسػػػػػكر 

المةابرات لـ ةكف كافي  لةولص موعد الحربال بؿ وكانت مةهارب ال مف أجػؿ االسػةعداد لعمػؿ عسػكرب ولػا ى 
 لردع المصرييف لبؿ ةوههـ المعرك ال وةرجي  كف  الميزاف فى صال  الجيش اإلسرا يمى.

لجنػ  "جرانػت" الةػى حققػت فػى ووصفت الصحيف  العبري  ةمؾ الوثا ؽ ب نها أكثر الوثا ؽ الرا ع  فى مداوالت 
حيث ةهمنت الوثا ؽ  ػهادة  –الةسمي  العبري  لحرب أكةوبر  –اسحداث الةى أدت إلى حرب "يوـ اللفراف" 

العميػػػػد جنػػػػراؿ "يسػػػػرا يؿ لي ػػػػور" مسػػػػاعد ر يسػػػػ  الػػػػوزرا  اإلسػػػػرا يمي  فػػػػى ذلػػػػؾ الولػػػػت جولػػػػدا مػػػػا ير لم ػػػػ وف 
 العسكري .

ت العسػػػػكري  الةػػػػابص لمجػػػػيش اإلسػػػػرا يمى ف ػػػػؿ ف ػػػػا ذريعػػػػا فػػػػى ةمقػػػػى وأكػػػػدت الوثػػػػا ؽ أف جهػػػػاز االسػػػػةةبارا
المعمومػػػػات حػػػػوؿ بػػػػد  المعركػػػػ ال كمػػػػا أف وسػػػػا ؿ الػػػػردع اإلسػػػػرا يمي  ف ػػػػمت  ػػػػى اسةػػػػرب فػػػػى صػػػػد الهجػػػػـو 

 المصرب.
وأوهػػػحت الوثػػػا ؽال الةػػػى رفػػػص عنهػػػا السػػػري  ون ػػػرع مولػػػص أر ػػػيؼ جػػػيش االحػػػةاؿ اإلسػػػرا يمى ووزارة الػػػدفاع 

يف  العبريػػػ ال أف "لي ػػػور" كػػػاف بمثابػػػ   مػػػزة وصػػػؿ بػػػيف مػػػا ير وسػػػمفها ليفػػػى ا ػػػكوؿال ومةةمػػػؼ ونقمةهػػػا الصػػػح
ليػػادات وزارة الػػدفاع وأجهػػزة االسػػةةباراتال وكػػاف حاهػػرا ةػػػاؿ جميػػص االجةماعػػات الةػػى عقػػدت فػػى اسيػػػاـ 

رة عاليػػػ  الثاثػػ  اسولػػػى لمحػػربال ورأب وسػػػمص أ ػػيا  كثيػػػرة ليصػػػب  فػػى جػػػو رع جهػػاز كمبيػػػوةر محمػػواًل وذاكػػػ
 المساح ال عمى حد وصؼ الصحيف .

وأ ار "لي ور"ال ةاؿ  هادةي لمجنػ  جرانػتال إلػى إف "الةطي ػ " الةنظيميػ  اسولػى لن ػوب المعركػ   ػو ةعيػيف 
 فى حكوم  ليفى أ كوؿال واسةمرارع فى  ذا المنصب. ٜٚٙٔ"مو يي دياف" وزيرا لمدفاع عقب حرب 
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 ولبيد نتنياىو"نازية" ضد  كتابات 
ذكرت القناة اإلسرا يمي  السابع  اليوـ االحد اني ةـ العثور عمى : ةرجم  ةاص  -القدس دوت كـو  -راـ اهلل 

وؼ هػد ر ػيس الػوزرا  اإلسػرا يمي بنيػاميف نةنيػا و ووزيػر ماليةػي كػكةابات نازي  مص رسـ  عار الصميب المع
 ي ير لبيد.

بيب الةي فةحت أعمى جدراف مسرح "جي ر" في يافاال وةـ ةقديـ  كوب ل رط  ةؿ  ووجدت الكةابات هد لبيد
ةحقيقًا بالحادثال اما الكةابات الةي ةةعمؽ بنةنيا و فقد ُعثر عميها بالقرب مف مدين  عراد في النقبال مف لبػؿ 

 مرالب ةابص لسمط  الطبيع  والحدا ؽ والذي بدورع ةقّدـ ب كوب لم رط .
ى اف العديد مف  ذع الرسومات ةـ رصد ا في ال ػهر الماهػي عمػى جػدراف بيػوت ومحػات وأ ارت القناة ال

 ةجاري ال والى جوار ا كةابات "الموت لميهود" في ةؿ ابيب ويافا.
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 الوطن العربيبتأجيإ الصراع السني الشيعي  "إسرائيل": عمى ىرتسمياتوصيات مؤتمر  
وس: ُيعةبر مؤةمر  رةسمياال الذي ُيعقد سنويا في المركػز المةعػدد المجػاالت فػي المدينػ ال الناصرة ػ ز ير أندرا

الوالع  إلى ال ماؿ مف ةػؿ أبيػبال أحػد أ ػـ المنػابر فػي رسػـ وةوجيػي السياسػات المسػةقبمي  لمدولػ  العبريػ ال إذ 
الةبػػرا  اإلسػػرا يمييف ُي ػػارؾ فػػي أعمالػػي ألطػػاب ةػػؿ أبيػػب مػػف المسػػةوييف السياسػػي واسمنػػيال باإلهػػاف  إلػػى 

والمةةصصػػػيف فػػػي الصػػػراع بال ػػػرؽ اسوسػػػط مػػػف جميػػػص أصػػػقاع العػػػالـال ولػػػد أصػػػدر المػػػؤةمر ةقريػػػرا ي ػػػمؿ 
 ةاص  ما ةوصؿ إليي ةاؿ المنال ات الطويم ال الةي ةرسـ الةطوط العريه  لمحكوم  اإلسرا يمي .

صيةهـ بهرورة ةكريس ما أسموع بالصراع والماحظ في الةقرير عيني أف المسؤوليف عف المؤةمر لـ يةفوا ةو 
ال ػػيعي مػػف ةػػاؿ السػػعي الػػى ة ػػكيؿ محػػور سػػني مػػف دوؿ المنطقػػ  أساسػػي دوؿ الةمػػيح ومصػػر  –السػػني 

وةركيػػا واسردفال ليكػػوف حميفػػا لدولػػ  االحػػةاؿ والواليػػات المةحػػدةال هػػد مػػف أطمقػػوا عميػػي محػػور ال ػػرال الػػذي 
 ي سيكوف بحسب الةقسيـ اإلسرا يميال محورًا لم يع .ةقودع إيرافال ويهـ سوري  وحزب اهللال والذ

وةطػػرؽ الةقريػػر إلػػى مصػػرال زاعمػػا أنهػػا باةػػت عمػػى حافػػ  اإلفػػاس االلةصػػاديال الفةػػا إلػػى أف نهايػػ  اسزمػػ  
االلةصػػادي  الكبيػػرة الةػػي ة ػػهد ا مصػػر  يػػر واهػػح ال ةاصػػ  بعػػد أْف فقػػدت مصػػر معظػػـ مصػػادر دةمهػػاال 

ى القػػرض الػػدوليال بسػػبب عػػدـ لػػدرة مصػػر عمػػى االمةثػػاؿ ل ػػروط القػػرض م ػػددا عمػػى أف ة جيػػؿ االةفػػاؽ عمػػ
القاسػػي ال يهػػص مصػػر عمػػى حافػػ  اإلفػػاس أمػػاـ احةياجاةهػػا المةزايػػدة مقابػػؿ االسػػةهاؾ المةزايػػد بسػػبب زيػػادة 
المواليػػدال وةولػػص الةقريػػر النهػػا ي لممػػؤةمر أْف ةجػػد مصػػر نفسػػها عمػػى حافػػ  المجاعػػ ال إذا اسػػةمرت اسوهػػاع 

كمػػا أف اسػػةمرار اسزمػػ  االلةصػػادي  سػػُيبعد أكثػػر احةمػػاالت الوصػػوؿ السػػةقرار الةصػػادي واجةمػػاعي. كػػذلؾال 
وفػػي ال ػػ ف السػػوريال ةمػػص الةقريػػر إلػػى القػػوؿ إف سػػوري   ػػي المحػػور االسػػةراةيجي اس ػػـ فػػي  ػػذع اسيػػاـال 

نسانيا لمواطنيهػاال ولكػؿ جيرانهػا  م يرا إلى أف الحرب اس مي  المةصاعدة فيها ةفرض ةحديا أمنياال وسياسيا وا 
بمػػػػف فػػػػيهـ إسػػػػرا يؿال مؤكػػػػدا أف ةفكػػػػؾ وانهيػػػػار بػػػػاد ال ػػػػاـال البػػػػادي لمعيػػػػافال واالنقسػػػػاـ الطػػػػا في والجلرافػػػػي 
الواهحيف فيهاال سيؤثر عمى اسمف اإللميمي لكؿ مف لبناف والعػراؽال إْف لػـ يكػف أكثػر مػف ذلػؾ. عػاوة عمػى 

ةةزايػػد احةمػػاالت ةقسػػيـ سػػوري  وةةحػػوؿ  ػػذع االحةمػػاالت إلػػى ذلػػؾال أ ػػار الةقريػػر الةمةيصػػي إلػػى أنػػي فيمػػا 
سػرا يؿال ينسػقوف فيمػا بيػنهـ  حقيق ال فنف الدوؿ العظمى اللربي  و ركا  ا اإللميمييفال ةاصػ  ةركيػا واسردف وا 
لمنػػص فقػػداف السػػيطرة عمػػى اسسػػمح  العسػػكري  السػػوري  المةطػػورةال ومػػف الػػوارد جػػداال أْف ةمػػـز ظػػروؼ معينػػ ال 

ى أرض الوالػصال القيػاـ بةطػوات عسػكري  دوليػ  فػي سػوري ال كمػا جػا  فػي الةقريػر. وانةقػد المػؤةمرال ةحدث عم
كما أكد الةقريرال سياس  االةةفا  مف أماـ العاصف ال الةي انةهجةها الدول  العبري  منذ بداي  االهػطرابات فػي 

ُيعػرض مسػةقبؿ إسػرا يؿ لمةطػر فػي المنطق  لبؿ عاميفال مؤكدا أف اسةمرار السمبي  اإلسرا يمي  مػف  ػ ني أف 
 رؽ أوسط ية كؿال وأف الدول  العبري  لادرة عمى إحػداث ةلييػرال ويجػب أْف يكػوف  ػذا اسمػر المهمػ  اسولػى 

 لمحكوم  اإلسرا يمي  الجديدة بقيادة نةنيا و.
ةحػػدة بال ػػرؽ كمػػا أكػػد الةقريػػر أف الم ػػاركيف فػػي المػػؤةمر ةوصػػموا إلػػى نةيجػػ  مفاد ػػا أف ا ةمػػاـ الواليػػات الم

اسوسػػط بػػدأ يػػةقمصال فهػػي من ػػلم  ب زماةهػػا الداةميػػ  ووجهةهػػا االسػػةراةيجي  ةةجػػي نحػػو  ػػرؽ  سػػيا وأوروبػػاال 
وبكممات أةربال أوه  أف ال رؽ اسوسط لـ يعد في مركز اال ةمػاـ اسمريكػيال فالةهديػد اسكبػر  ػو الصػيف 

والسياسػي ال فػي طريقهػا إلػى االنةقػاؿ نحػو ال ػرؽ  وكوريا ال مالي ال وأف جميص الجهود االسةراةيجي ال العسكري 
 اسلصى.
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ويرب كثيروف أف الر يس أوباما عزز  ذع السياس  بطا ف  مف الةعيينات وال سيما في جهاز اسمف اسمريكيال 
وأف اإلدارة اسمريكي  ةمةـز بموازاة ةليير السياس  الةارجي  أيها بةقميصات جو ريػ  لميزانيةهػا اسمنيػ  بحيػث 

ةهػا ؿ وجود ػا فػػي منطقػ  ال ػرؽ اسوسػػطال الفةػيف إلػى الجهػػد اسمريكػي مػف أجػػؿ االسػةقاؿ فػي موهػػوع س
الطال ال أْي الةحرر مف الةعمؽ بنفط ال رؽ اسوسطال كما أف وا نطف ُةمهد لهذا االنةقاؿ عبر محاول  إ ػاؽ 

ال و ػػذع الممفػػات  ػػي: إيػػراف الممفػػات المفةوحػػ  فػػي ال ػػرؽ اسوسػػط الةػػي لػػد ةعػػيقهـ عػػف  ػػذا اإلجػػرا  الكبيػػر
 وسوري  والفمسطينيوف.

وةابص الةقرير لا ًا إني انطاًلا مف  ذع الفرهػي  أو النبػو ة طػرح المػؤةمر رؤيةػي لكيفيػ  الةعامػؿ مػص الم ػكم  
الفمسػػطيني ال م ػػددا عمػػى أف المةليػػرات الةػػي ة ػػهد ا المنطقػػ  ةمػػـز لػػادة إسػػرا يؿ ببمػػورة صػػفق   ػػامم  لم ػػرؽ 

اعد ا عمى الةقدـ في مسار الةسوي  مص ةمكينها مف لعب دور إلميمي سػماع الةقريػر بالبنػا . و ػذا اسوسط ةس
الدور البنا  يعةمػد عمػى عػامميف مةكػامميف: اسوؿال مبنػٌي عمػى نةيجػ  مفاد ػا أف اإلدارة اسمريكيػ  فػي والعهػا 

يكييف الكثير مف الةيػارات سػوب الحالي ةدرؾ أف فرص النجاح في ال رؽ اسوسط ه يم ال وأني لـ يبؽ ل مر 
أنهـ يحاولوف ةمؽ االنطباع ب نهـ يحاولوف عمؿ  ي  لمنص اندالع نزاع جديدال وأف الدرس الذي ةعممػوع مػف 
 ذا الةاريخ الطويؿ في المنطقػ  بعػد ةجػربةهـ مػص أفلانسػةاف والعػراؽ ومصػرال ومػا يحػدث فػي الةمػيح  ػو أف 

أما االةحاد اسوروبػي فهػو أيهػا  ػارؽ فػي م ػاكمي وأزماةػي الماليػ ال  إسرا يؿ  ي الكنز االسةراةيجي سمريكاال
وليس لديي الولت لان لاؿ في موهوع ةحقيؽ ةسوي  في المنطق  في ظؿ عػدـ الوهػوح. والنةيجػ  أنػي أمػاـ 
إسرا يؿ فرص  ةاريةي  كي ةدفص باةجػاع ة ػكيؿ ا ػةاؼ إلميمػي لمسػاـ واسمػف واالسػةقرار فػي المنطقػ ال و ػذا 

دور سي كؿ ركيزة  ام  لمساعدة أمريكا في مواصم  دور ا في المنطق  في ولت يةجي ا ةمامها إلى سػاح  ال
جديدةال فهًا عف أف ذلؾ يثبت مكان  إسرا يؿ كػذةر اسةراةيجي سمريكاال عػاوة عمػى أنػي سػيحميها مػف أي 

صػيبها بهػرر فػي هػو  ةعػاظـ  ثار هارة لد ةن   في المسةقبؿال سف اسػةمرار السػمبي   ػو الػذي يمكػف أف ي
 القوة العالمي  لاةجا ات اإلسامي  وةهرر مكان  الواليات المةحدة.

 55/4/0253، القدس العربي، لندن

 
  االجتماعيولة عن تتبع مواقع التواصل ؤ المس الوحدةعن  يكشفموقع الجيش اإلسرائيمى  

المسػػؤول  عػػف مةابعػػ  ومرالبػػ  اإلعػػاـ "جػػالي ةسػػا اؿ"ال عػػف الوحػػدة  إلسػػرا يميك ػػؼ مولػػص إذاعػػ  الجػػيش ا
"أمػاف"ال حيػث ةحمػؿ الوحػدة كػود "حةسػؼ"ال موهػحًا أّف  ػذع  إلسػرا يميالعربي ب عب  اإلسػةةبارات بػالجيش ا
ببعض المعمومات الهام  الةي يمكػف اإلسػةفادة منهػا بواسػط   إلسرا يمي الوحدة ةمد جهاز المةابرات الحربّي  ا

ي "فيس بػوؾ" و"ةػويةر" لمعػدو. وأّكػد المولػص أّف أّي كممػ  أو ةلريػدة ةكةػب فػي رصد موالص الةواصؿ اإلجةماع
موالػص الةواصػػؿ اإلجةمػاعي العربّيػػ ال فػػنف الوحػدة ةرصػػد اال و ػو مػػف صػػميـ عممهػاال باإلهػػاف  إلػى أّنهػػا ةقػػوـ 

سًا كبيرًا بالرد عمى بعض الصور المزورةال واصفًا  بكات الةواصؿ اإلجةماعي بالكنز الكبيرال الةي ةعد جاسو 
ال لمحصوؿ عمى معمومات  ام  ودليق  عف العربال دوف أفُ يمقى القػبض عميػيال إلسرا يمي ةزرعي المةابرات ا

ويعطيؾ معمومات ولةي  وب كؿ أسرع. مف جانبيال أ ار ر يس وحدة "حةسؼ"ال إلى أّف "كؿ كمم  ةكةػب"ال أو 
ي  منهػاال موهػحا أّف الوحػدة ال ةػرفض أي صورة ةرفص عمى "فيس بوؾ" ةقوـ الوحدة بةحميها واسةنةاج الصح

  ي  يكةب عمى "فيس بوؾ" و"ةويةر" سني في النهاي  سيؤدي إلى معموم  ةطيرة.
 53/4/0253اليوم السابع، مصر، 
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 إسرائيمي موحد الن لعدم وجود موقف خاصة في الجو  ةتجاه أحداث سوري إسرائيمي ارتباك 
ال معةبػػرًا أّف ٜٗٚٔمرةفعػػات الجػػوالف بمػػم أعمػػى مسػػةوب منػػذ عػػاـ  أفػػاد هػػابط إسػػرا يمي كبيػػرال أّف الةػػوةر فػػي

"إسػػػرا يؿ" ال ةعػػػرؼ مػػػف يسػػػيطر عمػػػى اسراهػػػي الوالعػػػ  بجػػػوار الحػػػدود. ولّمػػػ  الهػػػابط إلػػػى إمكانّيػػػ  إن ػػػا  
منطقػػ  عازلػػػ  فػػػي سػػػوريا بالةعػػاوف مػػػص لػػػوب محمّيػػػ  ة ػػعر بػػػالقمؽ مػػػف مقػػػاةميف جهػػادييف فػػػي حالػػػ  اإلطاحػػػ  

إلػػػى أّف بعػػػض صػػػناع القػػػرار الر يسػػػييف فػػػي "ةػػػؿ أبيػػػب" يعارهػػػوف ذلػػػؾ. مػػػف جهةػػػيال أ ػػػار  باسسػػػدال الفةػػػاً 
الدبموماسػػي اإلسػػرا يمي السػػابؽ الػػذي لػػاد محادثػػات سػػاـ سػػرّي  مػػص دم ػػؽ "ألػػوف لي يػػؿ"ال إلػػى أّف "ةػػؿ أبيػػب" 

ي ر ػـ أّف "إسػرا يؿ" لديها مساح  محدودة مف المناورة ب  ف سورياال و ػي ةبػدو "م ػمول  دبموماسػّيًا"ال معةبػرًا أّنػ
لػػد ةكػػوف ألػػوب عسػػكرّيًاال لكػػف أي ةػػدةؿ فػػي بمػػد مجػػاور سػػيجمب اعةراهػػات  ا مػػ  مػػف الجػػانبيف فػػي سػػوريا 
"النظػػػاـ والمعارهػػػ "ال سف "إسػػػرا يؿ" هػػػعيف  لملايػػػ  دبموماسػػػّيًا فػػػي المنطقػػػ . وأوهػػػ  أّنػػػي ال يوجػػػد مولػػػؼ 

عرؼ حقًا ما الذي سةكوف عميي سوريا بعد اسسدال وال إسرا يمي موحد في  ذا ال  ف حةى اآلفال سني ال أحد ي
مػػف  ػػـ المعارهػػوف فػػي مجممهػػـال الفةػػًا إلػػى أّف المولػػؼ اللػػامض فػػي سػػوريا يحػػةـ عمػػى "إسػػرا يؿ" أف ةجػػري 
جػػرا  ةقػػدير مولػػؼ مكثػػؼ بدرجػػ  أكبػػرال ةاصػػ  وأف  نػػاؾ حكومػػ   ةقييمػػًا ل حػػداث السػػورّي  بصػػف  يومّيػػ ال وا 

 وفر لهـ الولت الكافي لالماـ الكامؿ بهذع اسمور.جديدة بوزرا  جدد لـ ية
 القناة الثاني ة )عن العبري ة، ترجمة المركز(

 53/4/0253، 0783 ، العددالتقرير المعموماتي

 
 
 خالل يومين ةفي مخيمات الالجئين بسوري فمسطينيين ثمانيةاستشياد  

السبتال جرا  اسةمرار اسةهداؼ  فمسطينييفال اليوـ اسحد وأمس ٛاسة هد  :دوت كوـ القدس – زة 
ال أف الفمسطينييف أنس الكبرا  المةيمات الفمسطيني  في سوريا. ولالت مصادر ةاص  لػ القدس دوت كـو

وأحمد لطؼ اسة هدا بعد اصابةهما برصاص لناص  في مةيـ اليرموؾ لاج يف جنوب العاصم  السوري  
لصؼ اسةهدؼ مةيـ السبين  مف لبؿ الطيراف دم ؽال فيما اسة هد ال ابيف محمد عمر وعمي عيسى في 

الحربي السوري الذي  اجـ أيهًا مةيـ الحسيني  دوف ةوفر معطيات دليق  عف أعداد ال هدا  والجرحى 
كما اسة هد فمسطينياف مف الجوالف  الذي سقطوا جرا   ذا الهجوـ بسبب انقطاع االةصاالت بالمةيـ.

مد القرعاف والذي اسة هد نةيج  ةعرهي لةعذيب وح ي في المحةؿ في لصؼ طاؿ مةيـ درعا و ما: أح
البي  الةحقيؽ في فرع المةابرات الجوي ال وأنور د يـ الذي جرب إعدامي ميدانيا مف لبؿ عناصر في الجيش 

وفي منطق  باب  ود في حمصال  النظامي السوري برفق  الفمسطيني بياف أبو نبوث بحي الكا ؼ في درعا.
 حمود عقم  جرا  إطاؽ النار عميي مف لبؿ لوات االسد.اسة هد الفمسطيني م

 54/4/0253، القدس، القدس
 
 يالمستقمة تدعو عباس لتشكيل حكومة تواف  وطن الفمسطينيةالشخصيات  

دعت ال ةصيات الفمسطيني  المسةقم  فى لطاع  زة والهف  اللربي  وال ةات فى بيافال : إسماعيؿ رفعت
س "أبو مازف" لمبد  الفورب فى م اورات ة كيؿ حكوم  اإلنقاذ الوطنى مص الر يس الفمسطينى محمود عبا

كاف  اسةوة فى القوب والفصا ؿ الوطني  واإلسامي  واسةكماؿ ةنفيذ بنود اةفاؽ المصالح  بعد اسةقال  
 حكوم  د. ساـ فياض واةةةاـ لجن  االنةةابات المركزي  مف عممي  ةحديث سجات وبيانات الناةبيف.
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 54/4/0253، يوم السابع، مصرال
 
 الغربية خشية وقوع عمميات لممقاومة الضفةاالحتالل يغم   

رفعت سمطات االحةاؿ حال  الة  ب في الهف  اللربي  وفرهت إ اؽ كامؿ بدأ : السبيؿ -القدس المحةم 
الكياف أمس اسحد بسبب حموؿ ما يسمى بػ"عيد اسةقاؿ" ذكرب ا ةصاب فمسطيف واإلعاف عف إن ا  

وذكرت صحيف   معاريؼ  العبري  أف  رط  االحةاؿ سةنة ر في جمص مدف االحةاؿ وعمى  الصهيوني.
 ةط الةماس ة ي  مف ولوع عمميات فدا ي  مف لبؿ الفمسطينييف.

وحسب مصدر عسكري فنف إ اؽ الهف  سيسا ـ في منص ولوع عمميات والبحث عف العماؿ الفمسطينييف 
الداةؿ دوف أف يكوف بحوزةهـ ةصاري  دةوؿ. كما ية ي الجيش مف احةماؿ لياـ  الذيف يةواجدوف في

المنظمات في لطاع  زة بنطاؽ صواريخ وةاص  إطاؽ لذا ؼ  اوف.  كما حذرت ليادة جيش االحةاؿ 
مف إمكاني  ةنفيذ المقاوم  الفمسطيني  لعمميات اةةطاؼ جنود ةاؿ احةفاالتال مطالب  الجنود باةةاذ 

 ط  والحذر وةطبيؽ ةعميمات الجيش بما يةعمؽ بعمميات الةطؼ.الحي
وذكرت الصحيف ال أف  عب  العمميات في الجيش ن رت  ذع الةحذيرات اسسبوع الماهي عبر صحيف  
الجيش "المعسكر"ال وطالبت الجنود بةوةي الحذر ةاؿ اسعياد اإلسرا يمي  القادم  وةاص  "إحيا  ذكرب 

 ةقاؿ".لةمى الجيشال وعيد االس
 55/4/0253، السبيل، عم ان

 
 خمية خططت لخطف إسرائيميينبفمسطينية بتصنيع مواد ناسفة واالشتراك  أسيرةاالحتالل يتيم  

أفادت مؤسس  الةهامف لحقوؽ اإلنساف أف النياب  العسكري  اإلسرا يمي  وجهت : السبيؿ –الهف  اللربي  
بوات ناسف  واال ةراؾ في ةمي  ةططت لةطؼ سسيرة فمسطيني  عدة   بهات  مةعمق  بةصنيص ع

 إسرا يمييف.
وأوه  الباحث في مؤسس  الةهامف احمد البيةاوي أف اإلسرا يمييف حققوا مص اسسيرة نهيؿ طاؿ أبو عي   
حوؿ عدة   بهات  مةعمق  بةصنيص مواد مةفجرة واالنةما  لةمي  ةططت لةطؼ إسرا يمييف باإلهاف  إلى 

 ت  معادي   إلسرا يؿال و ي الةهـ الةي نفةها اسسيرة جمم  وةفصيا. به  االةصاؿ بجها
 55/4/0253، السبيل، عم ان

 
 بناء البمد" محمد كناعنةأطم  سراح القيادي في حركة "تاإلسرائيمية  السجونسمطة  

بمد" أطمقت سمط  السجوف اإلسرا يمي  صباح أمس اسحدال سراح القيادي في حرك  "ابنا  ال: بر وـ جرايسي
 هرا لم اركةي في مظا رة عند  ٘ٔمحمد أسعد كناعن ال بعد أف امهى في السجوف حكما جا را بالسجف 

 الحدود مص لبناف في ذكرب النكب  لبؿ عاميفال ولبؿ ذلؾ كاف لد امهى عدة سنوات في السجف.
لباد  لومي  ال وةولى محمد كناعن   أبو اسعد  حةى لبؿ ولت لصير منصب السكرةير العاـ لحرك  أبنا  ا

ولاؿ كناعن  في احاديث لوسا ؿ اإلعاـ أمسال إف "فرحةنا ةكوف أروع وأجمؿ عندما ةحرر فمسطيف وال يبقى 
ولو أسير واحد في السجوفال ويعود الاج وف الى ديار ـال واسسير سامر العيساوي صديقي وع ت معي في 

ي ال وال نةمنى لسامر الموت ولكف نةمنى لي السجوفال و و رفيؽ صمب ويسجؿ اليوـ أسطورة ب معا ي الةاو 
الحياةال وسامر يةةبر فينا نحف إةوةي ةيبةنا إذ اني بعد ما ةيف وةمسيف يوما مف اإلهراب عف الطعاـال 
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ومعةقؿ عمى ال  ي ال فمـ يرةكب أي ذنب سوب أنهـ أرادوا إبعادع وةرج ر ما عف أنفهـ همف صفق  
ا أممناال وب كؿ  ةصي س بذؿ كؿ جهدي لمدفاع عف اسسرب  اليط ونةمنى الحري  لكؿ اسسربال و ذ

 والقهايا الوطني ".
 55/4/0253، الغد، عم ان

 
 لنجمو ة أعوامعامًا لعميل بغزة وسبع 02السجن المؤبد وبالقطاع تحكم ب العسكري القضاءمحكمة  

مص االحةاؿ لهت محكم  القها  العسكري في  زة اسحد بسجف مواطنيف  أب ونجمي  بةهـ الةةابر 
وذكر نا ب مدير القها  العسكري بلزة فهؿ الجديمي في ةصريحات صحفي  مسا  اسحد أف  اإلسرا يمي.

وأ ار إلى  سن  بحؽ المةةابر  ـ. ع ال والسجف سبص سنوات بحؽ نجمي. ٕٓالمحكم  أصدرت حكـ المؤبد و
 سرا يمي.أف المحكوميف اعةقا لبؿ نحو عاميف بةهم  الةةابر مص االحةاؿ اإل

 54/4/0253، فمسطين أون الين
 
 
 
 
 كي من قضية الالجئين الفمسطينيينير الموقف األمالتحرير تنظم ورشة حول  منظمةبشؤون الالجئين  

"اسياـ": أكد م اركوف في ور   عمؿ نظمةها دا رة  ؤوف الاج يف في منظم  الةحرير الفمسطيني   -راـ اهلل 
هي  الاج يف الفمسطينييف" براـ اهللال أمس أ مي  ةكثيؼ الحوار الفمسطيني بعنواف "المولؼ اسميركي مف ل

 الداةمي والةكامؿ بيف المولفيف ال عبي والرسمي بقهي  الاج يف.
وأكدوا هرورة إعداد ورل  سياسي  حوؿ الاج يف ةةناوؿ بمورة المولؼ الفمسطيني مف اسطروحات اسميركي  

   وما يسمى الاج يف اليهود مف الدوؿ العربي  وةعداد الاج يف الفمسطينييف.واإلسرا يمي  كالدول  اليهودي
وحذر الم اركوف مف ةطورة اسةبعاد اسساس القانوني لمحؿ لصال  اسساس السياسي واإلنساني القا ـ عمى 

ج يفال وأ مي  نظري  ةمبي  االحةياجات وليس الحقوؽال والةمسؾ بالمقابؿ بقرارات اسمـ المةحدة المةعمق  بالا
 إبراز المسؤولي  عف نكب  الاج يف واإللرار اإلسرا يمي بهذع المسؤولي .

وأكد الم اركوف كذلؾ أ مي  فة  حوار  عبي ورسمي اسةراةيجي حوؿ لهي  الاج يفال وهرورة ةجنيد 
 المولؼ العربي لمة ثير في المولؼ اسميركي.

رحيـ مموحال وعدد مف أعها  المجمسيف الة ريعي والثوري و ارؾ في الور   عهو المجن  الةنفيذي  عبد ال
 والباحثيف واسكاديمييف ون طا  مف الاج يف.

ولاؿ مدير عاـ دا رة  ؤوف الاج يف في منظم  الةحرير أحمد حنوف: "إف  ذع الور   سةكوف باكورة لعدة 
 اعهـ في الفةرات اسةيرة".ندوات وورش عمؿ في ولت الحؽال ةةناوؿ مواهيص الاج يف وما  لت إليي أوه

وأهاؼ: إف  ناؾ ةوافقا فمسطينيا حوؿ الةمسؾ بحؽ العودةال وأف ال عب الفمسطيني كاف هحي ال وأني ال 
 يجوز بقا  أوهاع الاج يف عمى ما  ي عمييال بالر ـ مما يحصؿ مف ربيص عربي وةلّيرات في المنطق .

فمسطينيال بما يةعمؽ بالمولؼ المساند لمةطاب  وأكد حنوف أف لهي  الاج يف جو ري  وال بد مف ح د
 اليومي بحؽ الاج يف الفمسطينييف وةوثيؽ كاف  الجرا ـ المةعمق  بهـ.

 55/4/0253، األيام، رام اهلل
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 الفمسطينية واألسيرات الفمسطينيين ما بعد الدولة لألسرى القانونيالوضع  حولرام اهلل: لقاء  

الـ  ؤوف المرأةال ندوة في راـ هللال اليوـ االحدال حوؿ " الوهص القانوني نظـ ط :القدس دوت كوـ -راـ اهلل
ل سرب واسسيرات الفمسطينييف ما بعد الدول ". و ارؾ في الندوةال وزير  ؤوف اسسرب والمحرريفال عيسى 

حؽال لرالصال ومدير مركز الدفاع عف الحريات والحقوؽ المدني  حممي اسعرجال والمسة ار القانوني لمؤسس  ال
ناصر الريسال وح د مف المهةميف. ولاؿ اسعرج إف الهلوط الدولي  الةي ةمارس عمى إسرا يؿال وةاص  
اسوروبي  منهاال "لد ةثمر لريبا عف حمحم  في لهي  اسسرب المهربيف" وأف إسرا يؿ اصبحت مرةبك  

ر الحصوؿ عمى دول  ومةةوف  مف اسة هاد المهربيف عف الطعاـ. وأ ار لرالص إلى أني "عمينا اسةثما
عهو مرالب في االمـ المةحدةال باالنهماـ الى اةفاليات جنيؼال ومعالب  اسرا يؿ وماحقةها في محكم  

اسير عسكري ةنطبؽ عميهـ اةفالي  جنيؼ الثالث ال والبقي  ةحت  ٓٓٚالجنايات الدولي "ال م يرا الى اف " ناؾ 
 يادة الفمسطيني  ولاؿ الريس: إف الق اطار اةفاليات جنيؼ الرابع ".

 
ةرةكب ةط  في عدـ ةوجههاال وعدـ جا زيةها بالةوجي لانهماـ الى المواثيؽ واالةفاليات والمحاكـ الدولي ال 

 موهحا اف االنهماـ الي اةفالي  دولي  سيعزز مف وجود سيادة الدول  الفمسطيني .
 55/4/0253، القدس، القدس

 
 ش" بسبب اإلجراءات اإلسرائيميةعطقرى شمال غرب القدس عمى موعد مع "ال عشرة 

اذا لـ يجد اصحاب ال  ف حا سريعا الزم  نقص المياع في منطق   ماؿ  رب القدسال  :القدس –راـ اهلل 
فاف الصيؼ القادـ الذي بات يطرؽ االبواب سوؼ يكوف فصا مف الجحيـ بالنسب  ال الي القرب والبمدات 

يقوؿ مةةصوف بال  ف الما ي  ي الةجمي االكثر ب اع  لسياسات  الوالع  في  ذع المنطق .  ذع االزم  كما
لرب في  ماؿ  رب القدس و ي: لطن ال ةراب اـ المحـال بيت عنافال القبيب ال بدوال  ٓٔاالحةاؿ العنصري . 

بيت سوريؾال النبي صمو يؿال بيت اجزاال بيت دلواال باةت عمى موعد مص العطشال وذلؾ بسبب لرار اسرا يمي 
 منذ اواةر  هر اذار الماهي.  %ٜٓكمي  المياع المةصص  لها بنسب   يقهي بةقميص

ولاؿ عهو  ي   العمؿ ال عبي في لرب  ماؿ  رب القدس د. سعيد يقيف اف اسرا يؿ أوجدت نظاميف 
لةوزيص المياعال االوؿ يةعمؽ بةوريد المياع الى المسةوطنات والذي يهمف لسكانها وفرة في المياع لري 

را  و سيؿ السيارات و ير ذلؾ مف االسةةداماتال والثاني  و نظاـ يقوـ عمى اساس المساحات الةه
الحرماف ومنص المياع مف الوصوؿ الى الفمسطينيف المقيميف في نفس المنطق  الجلرافي  والذيف ةـ عزلهـ مف 

 . ةاؿ الام  جدار الفصؿ العنصري وحرمانهـ مف الةواصؿ
مف لبؿ  رك  "مكيروت" االسرا يمي   ٜ٘ٛٔفي  ذع القرب ان  ت عاـ وكانت  بك  ةطوط المياع الموجودة 

بعد سمسم  مف االحةجاجات الةي نظمها ا الي  ذع القرب في حيني لممطالب  بحقهـ في الحصوؿ عمى 
الؼ نسم . ور ـ الزيادة الكبيرة في عدد سكاف  ٖٓالمياعال حيث كاف عدد سكاف ةمؾ القرب ال يةجاوز الػ 

لةر لمفرد يومياال فيما  ٓٗٔهالؾ  بك  المياعال بقيت الكمي  المةصص  لها عمى حالها و ي  ذع القرب وة
ةةواجد المهةات الةي ةزود  ذع القرب بالمياع داةؿ مسةوطن  " اردار" المقام  عمى حساب اراهي 

 . المنطق  و و ما يعني عمميا ا اؽ  ذع المهةات وفةحها ةبعا ل روط ودوافص المزود االسرا يمي
 55/4/0253، القدس، القدس
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 لمانياأليوم األرض في غرب  37الذكرى الآ ىحيالجاليات الفمسطينية ت 

المانيا: احيت لجن  الةنسيؽ المنبثق  عف الجاليات الفمسطيني  في  رب المانيا مف مدف دورةموندال بدربورفال 
الفمسطيني مف مدين  ركمنم منسةرال اوناال كوبمنزال نويسال من ف  ادباخال بوةوـ وعف مؤسسات البيت 

 اوزفال واةحاد الثقاف  الفمسطيني مف مدين  فوبرةاؿ واةحاد المهندسيف اسلماني الفمسطيني في والي   ماؿ 
 ليـو اسرض في مدين  دورةموند. ٖٚالرايف ويسةفالياال الذكرب الػ

ت الفمسطيني  الةي اهحت ويذكر اف احيا   ذع المناسب  اصب  ةقميدا سنويا لدب  ذع الجاليات والمؤسسا
ة كؿ ظا رة فمسطيني  ايجابي  في المانياال ةعكس م ارك  مةزايدة لمفمسطينييف في  ذع المناسب  الوطني . 
كما لوحظ  ذا العاـ اةساع الم ارك  الفمسطيني  مف لبؿ نا طي العمؿ الوطني والمهني مف عموـ جمهوري  

لفمسطيني لةرسيخ لّيـ الوحدة الوطني  الفمسطيني  العابرة المانياال في صورة ةعكس نزوع ابنا  ال ةات ا
 لانةما ات السياسي .

 55/4/0253، القدس العربي، لندن
 
 تعيد فتح معابر قطاع غزة بعد ستة أيام من اإلغال  المتواصل "إسرائيلرائد فتوح: " 

أبو سالـ الةجاريال بعد أ رؼ الهور: أعادت إسرا يؿ فة  معابر لطاع  زة يوـ أمس بما فيها معبر كـر 
 عممي  إ اؽ دامت لسة  أياـ مةةالي .

ولاؿ را د فةوح ر يس لجن  ةنسيؽ إدةاؿ البها ص لقطاع  زة إف سمطات االحةاؿ أعادت صباح اسحد فة  
ال و و المعبر الةجاري الوحيد الذي ةمر مني البها ص ويقص جنوب القطاعال بعد إ اؽ داـ سالـ معبر كـر أبو

 احن  محمم  بمواد  ذا ي  ومواد بنا   ٖٓٗوةاؿ عممي  الفة  لاؿ اني مر مف ةالي  ياـ مةواصم .لسة  أ
 و از طهيال وسم  بةصدير  احن  واحدة محمم  بالز ور إلى أوروبا.

 55/4/0253، القدس العربي، لندن
 
  أثناء توجيو إلى المدرسة اً لحم: مستوطنة تدىس طفاًل فمسطينيبيت  

عمى د س طفؿ فمسطينيال في الصؼ   الٗ|٘ٔدمت مسةوطن  يهودي ال صباح اليـو االثنيف  ألبيت لحـ: 
 أثنا  ةوجهي لممدرس  في بمدة ةقوع لها  بيت لحـ الوالع  في جنوب الهف  اللربي . الثاني االبةدا يال

 55/4/0253قدس برس، 
 
  اإلسرائيميالعمم  اً دخل بمدة بيت أمر رافع اً يياجمون مستوطن فمسطينيونالخميل:  

 اجـ  باف فمسطينيوف مسةوطًنا يهودًيا الةحـ بمركبةي بمدة بيت أمر لها  الةميؿ الوالع  في الةميؿ: 
جنوب الهف  اللربي ال رافًعا العمـ اإلسرا يميال ولاموا بةحطيـ المركب  لبؿ أف ةحهر ال رط  الفمسطيني  

ي  في بيت أمر لػ "لدس برس" أف  باًنا  اهبيف وذكر يوسؼ أبو ماريا منسؽ المجن  ال عب وةقوـ بننقاذع.
ال باف   حطموا مركب  مسةوطف الةحـ البمدة أمس اسحد رافًعا العمـ اإلسرا يمي عمى مركبةيال حيث ر ؽ

 مركبةي بالحجارة.
وأ ار إلى أف افراًدا مف ال رط  الفمسطيني  حهروا إلى المكاف ولاموا بالةياد المسةوطف إلى ةارج البمدة 

 سميمي لمجانب االسرا يمي.وة
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 55/4/0253قدس برس، 
 

 لمكاتب رياض بيدس ..المجموعة القصصية "سقف" 
بيروت  يكةب  - دار أبعاد « سقؼ»في نصوصي عمومًاال وفي مجموعةي القصصي  الجديدة : عمر  بان 

ةجريدي ال الفمسطيني رياض بيدسال لص  مطبوع  بطابص ذ ني يمزجال في طواياعال أبعادًا والعي ال وأةرب 
محة دة بالرموز ذات الدالالت القريب  الةناوؿ  البًا. و و يةحرؾ في كةاباةي ما بيف الهاجس اإلنساني 
االجةماعيال اليومي والوجوديال وبيف السؤاؿ الوطني وما يةهمني مف مكونات الهوي  والصراعال في وطف 

عمى النقد االجةماعيال بكؿ ما في يعاني صورًا مف االحةاؿ والقهر واالهطهاد. وبذلؾ ةقوـ أعمالي 
المجةمص مف اسبعاد السياسي  والثقافي  وجوانب حياة الناس المعي ي . ذلؾ كمي في لل  سردي  ةراوح بيف 

 الةكثيؼ واإلطال  الةفصيمي ال والةكرار أحيانًا. لكنها لص  م لول  بحذؽ ومهارة أيها.
 55/4/0253، الحياة، لندن

 
  بسبب أزمة مالية وغزة في الضفة يوالفمسطينيين يغم  مقر  اتحاد الكتاب واألدباء  

لرر االةحاد العاـ لمكةّاب واسدبا  الفمسطينييف إ اؽ مقّريي في كؿ مف راـ اهلل و زةال بسبب أزم  : راـ اهلل
 مالي  يعانيي االةحادال منذ سنوات. 

 : إف " ذع ليست ٗ|٘ٔالثنيف  ولاؿ اةحاد الكةاب في بياف صحفي ةمقت "لدس برس" نسة  عنيال اليوـ ا
المرة اسولى الةي يقدـ فيها االةحاد العاـ عمى إ اؽ مقراةيال فقد فعؿ ذلؾ لبؿ عاميفال نظرًا لعدـ دفص أجرة 

 ال والةي ةراكمت عف اسمان  العام  السابق ".ٕ٘ٓٓمقر  زة منذ العاـ 
مقرال إال أف أمان  سر المجن  الةنفيذي  وأهاؼ االةحاد أني "ر ـ ةدةؿ الر يس محمود عباس لةلطي  أجرة ال

المنوط بها ةنفيذ القرارال ةقـو بمحارب  االةحاد العاـال منذ ةسّممت اسمان  العام  الحالي  مهامهاال فمنذ البداي  
ال وإلسناد الكةّاب واسدبا  في ٜٛٗٔيسةمّر االةحاد العاـ في نهالي لفة  مقّر لي في فمسطيف المحةم  العاـ 

 ا يظموا دوف مدد أو سندال ولكف  ي ا مف ذلؾ لـ يةحقؽ".الةارج ل 
 55/4/0253قدس برس، 

 
 الحكومة بتأمين زيارة شيرية دورية لألسرى نطالبوياألسرى ذوو: األردن 

اعةصـ ذوو اسسرب والمفقوديف اسردنييف في المعةقات الصهيوني  أمس اسحد أماـ : را د رماف -السبيؿ
في ةطوة منهـ لاعاف عف نيةهـ الدةوؿ في إهراب مفةوح حةى ةحقيؽ مطالبهـ  ياسردن الديواف الممكي

 المةمثم  في ةحرؾ الحكوم  لة ميف زيارات  هري  دوري  لذويهـ.
حامد إني فيما يبدو فنف اعةصامنا اليوـ أماـ الديواف  ير مرحب  إبرا يـلالت أسما  حامد زوج  اسسير و 

 العاـ طمبوا مف ذوي اسسرب االعةصاـ بعيدا عف الديواف.رجاؿ اسمف  أفبيال م يرة إلى 
ةعمؿ عمى إيذا هـ  أنهاإلى ةجا ؿ الحكوم  مطالبهـ العادل ال مؤكديف  أصدروعفي بياف  اسسربوأ ار ذوو 

 واالنةقاص مف حقهـ بالمواطن ال عمى حد لوؿ البياف.
 55/4/0253السبيل، عم ان، 

 
 يؤكد أنو لن يتم إطال  سراح الدقامسة "إسرائيل" في أحرونوت: السفير األردني يديعوت 
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ةظا رت يـو أمسال اسحد لبال  السفارة اسردني  في "رمات  اف" عا ات اإلسرا يميات السبص  :القدس المحةم 
 لرب المعبر الحدودي ال يخ حسيف. ٜٜٚٔالمواةي لةمف في العاـ 

ا عمى عريه  ةطالب بنطاؽ سراح الجندي يديعوت أحرونوت فنف الةظا رة ة ةي احةجاجصحيف  وبحسب 
 أحمد الدلامس  الذي أديف بقةؿ اإلسرا يميات السبص.

ولالت "يديعوت أحرونوت" إني مص انةها  الةظا رة لاـ السفير اسردني وليد عبيدات باسةدعا  ذوي الطالبات 
ةةليرال وأني "لف يةـ إطاؽ اإلسرا يميات إلى مكةبي. ونقؿ عني لولي إف سياس  اسردف في  ذع القهي  لـ 

 سراح القاةؿ".
ونقمت "يديعوت أحرونوت" عف إحدب المةظا رات لولها إف السفير اسردني لد أكد ب ني يوجد لوانيف في 

 المممك  الها مي ال وأف الدلامس  المحكوـ بالسجف المؤبد سيقهي محكوميةي.
 55/4/0253وكالة سما اإلخبارية، 

 
 الفمسطينية والتعميم في المخيمات ةل معدالت الفقر والبطالة والصححو مسحيةدراسة األردن:  

اعطيوي المجالي اسردني  الةقى ر يس لجن  فمسطيف النيابي   :عوض الصقر؛ بةرامراسؿ وكال   -عماف 
ولاؿ  وأعها  المجن  في  رف  ةجارة عماف أمس رؤسا  لجاف الةدمات والمجاف االسة اري  في المةيمات.

دا رة ال ؤوف الفمسطيني  محمود العقرباوي إني ةـ أةيرا إعادة ة كيؿ لجاف الةدمات والمجاف  مدير عاـ
 مبدأ الكفا ة والعمؿ العاـ. إلىاالسة اري  في المةيمات باالسةناد 

وأ ار إلى أف الدا رة أنجزت م روع الدراس  المسحي  المةعمق  بالمةيمات مف حيث معدالت الفقر والبطال  
الصحي والةعميمي لمقاطنيف بالةعاوف مص معهد فافو النرويجي لةكوف لاعدة معمومات  امم   والمسةوب

 لصانعي القرار والجهات المانح  لةةطيط ودراس  الم اريص الةنموي  والةدمات الةي ةحةاجها المةيمات.
 ات العال .ةبويب المطالب وةفصيمها لمةابعةها مص اسجهزة الحكومي  ذ إلىمف جهةيال دعا المجالي 

بدور ـال  دد أعها  المجن  عمى حرصهـ عمى ةطوير مسةوب الةدمات العام  في المةيمات وةنظيـ عمؿ 
نها  معاناة القاطنيفال  طب مصطم   البمد اسصمي  مف إجرا ات  إلىكما دعوا  البسطات وحرك  السير وا 

ف وأف ة ةذ باالعةبار نسب  النمو الطبيعي الةعييفال م دديف عمى أف ةفي "اسونروا" بالةزاماةها ةجاع الاج ي
 لمسكاف وأنها ةمثؿ الةزاـ المجةمص الدولي بقهيةهـ لحيف حمها وفقا لقرارات ال رعي  الدولي  ذات الصم .

 55/4/0253الغد، عم ان، 
 
 المجنة العميا لمجابية التطبيع تدعو إلى مقاطعة السمع والمنتجات اإلسرائيمية :األردن 

بالةدةؿ العاجؿ لوهص حد لمعاناة  اسردني لمجابه  الةطبيص الحكوم   اسردني  المجن  العمياطالبت  :عماف
اسسرب اسردنييف في سجوف االحةاؿ الصهيونيال الذيف دةموا في إهراب مفةوح عف الطعاـال احةجاجًا 

ممكن  لهماف اإلفراج عمى المعامم   ير اإلنساني  الةي يمقونها في السجوف. داعي  الةةاذ كؿ الةدابير ال
 ودانت المجن ال في بياف صدر عنها أمسال الجرا ـ الصهيوني  الةي ةرةكب بحؽ اسسرب والمعةقميف. عنهـ.

 ونا دت المجن  ال عب اسردني "مقاطع  السمص والمنةجات اإلسرا يمي  المةواجدة في اسسواؽ المحمي ".
ال الذيف أصاب مزروعاةهـ الهرر جرا  إهراـ العدو طالبت المجن  الحكوم  ةعويض المزارعيف اسردنييفو 

 الصهيوني الحرا ؽ في اسراهي المحاذي  لنهر اسردف مطمص الصيؼ مف كؿ عاـ.
 كما طالبت مجابه  الةطبيص الحكوم  بمولؼ "حاـز يردع العدو ليكؼ عف  ذع الممارسات الةطيرة".
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اةا الجزيرة والعربي ال أف ةن ب بنفسها عما لالت إني طالبت المجن  وسا ؿ اإلعاـ العربي ال وفي مقدمةها لنو 
 أي "عمؿ ةطبيعي مص العدو الصهيوني".

 
ودانت المجن  م ارك  أحد الصحفييف اسردنييف في ندوة بمؤةمر  رةسيمياال فيما دعت نقاب  الصحفييف إلى 

 مسا ل  الصحفيال واةةاذ اإلجرا  المناسب بحقي.
 55/4/0253الغد، عم ان، 

 
 طناً  075تقدر بآ  "إسرائيل"يستوردون فاكية من  ألردناتجار  

ك فت إحصا يات وزارة الزراع  أف كميات الفاكه  الةي ةـ اسةيراد ا مف : عصاـ مبيهيف -السبيؿ 
 طنًاال وةوزعت الكميات عمى النحو الةالي: الكيوي ٙ.ٕٔٚ الماهي بملت / مارسإسرا يؿ ةاؿ  هر  ذار

   طنا.ٖٗواالفوكادو   طفال ٙ.ٛٗٔ  والكاكا  ٜٛ 
 هد انةفاها  "إسرا يؿ"بدور ا لالت مصادر مطمع  في وزارة الزراع  إف اسةيراد الةهار والفواكي مف  

ممموسا بصورة واهح  بعد اإلجرا ات الةي اةةذةها الوزارة لبؿ نهاي  العاـ الماهيال المةعمق  بطمبات 
ةبيف جه  المصدر عمى المنةجاتال  "ليبيات"ا وهص ال ومنه"إسرا يؿ" و روط اسةيراد الةهار والفواكي مف

إهاف  إلى بيانات ةحدد المنطق  الجلرافي  الةي زرعت بها ةمؾ المحاصيؿال فها عف وهص بيانات مةعددة 
وأعادت المصادر الة كيد أف الوزارة ةرفض بصورة لطعي  السماح بندةاؿ أي منةح  حوؿ المنةح المسةورد.

 سرا يمي .مزروع في المسةوطنات اإل
 55/4/0253السبيل، عم ان، 

 
 المبادرة العربيةو  "مدريد"بالسالم عمى أساس  "إسرائيل" وال استقرار إال بانخراط سالمسميمان: ال  

العدو اإلسرا يمي ال يزاؿ مسةمرًا بةهديداةي هد لبناف والةي "لاؿ الر يس المبناني مي اؿ سميماف إف  :بيروت
عمى "ال معةبرًا أف "ٔٓٚٔاسجوا  المبناني  في انةهاؾ جديد وفاه  لمقرار  ةمثمت بةرؽ طيراني الحربي

المجةمص الدولي ومجمس اسمف المذيف يبدي المسؤولوف فيهما حرصهـ عمى االسةقرار في لبناف والمنطق ال 
ممارس  الهلط عمى إسرا يؿ لالاع عف مثؿ  ذع اسساليبال وااللةناع ب ف ال ساـ وال اسةقرار إال 
بانةراطها بم روع الساـ في المنطق  عمى أساس مرجعي  مؤةمر مدريد والفرص  الةي أةاحةها لم  بيروت 

 ."ٕٕٓٓالعربي  في عاـ 
 55/4/0253الحياة، لندن، 

 
 بالقدس انتياك لمقانون الدولي اإلسرائيمي: المقاء الكندي العربية الدولجامعة  

اسػػةيا ها ال ػػديد مػػف المقػػا  الػػذي جمػػص وزيػػر ةارجيػػ  كنػػدا مػػص عّبػػرت الجامعػػ  العربيػػ  عػػف  :وفػػا –القػػا رة 
ولػاؿ المةحػدث الرسػمي ل مػيف العػاـ لجامعػ  الػدوؿ العربيػ   في القدس ال ػرلي  المحةمػ . إسرا يمييف مس وليف

اسحػػدال إف  ػػذا المولػػؼ ي ػػكؿ انةهاكػػًا فاهػػحًا لمقػػانوف  أمػػسالسػػفير ناصػػيؼ حةػػىال فػػي ةصػػري  صػػحفيال 
ت ذات الصم  الصادرة عف مجمس اسمف والجمعي  العام  ل مـ المةحدةال وةروجػًا عمػى الةػزاـ الدولي ولمقرارا

 كندا باحةراـ اةفالي  جنيؼ الرابع  الةاص  بحماي  المدنييف زمف الحرب.
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 .اإلسػػرا يمي ل راهػػي الفمسػػطيني واعةبػػر أف  ػػذا المولػػؼ يعمػػؿ أيهػػًا عمػػى إهػػفا  ال ػػرعي  عمػػى االحػػةاؿ 
 كنػػدا إلػػى احةػػراـ القػػرارات الدوليػػ  ومبػػادئ وأحكػػاـ القػػانوف الػػدولي فيمػػا يةعمػػؽ بقهػػي  فمسػػطيفال ودعػػا حكومػػ 

 لةحقيؽ الساـ ال امؿ والعادؿ في المنطق .
55/4/0253الحياة الجديدة، رام اهلل،   

 

 حتى يرفع االحتالل الحصار عن غزة"إسرائيل" أن بالده لن تعيد سفيرىا إلى يؤكد  أردوغان 
ال أنػي سػيزور ٖٕٔٓ/ٗ/ٗٔ أعمف ر يس الوزرا  الةركي رجب طيػب أردو ػافال يػـو اسحػد: أوف اليففمسطيف 

 لطاع  زةال أواةر مايو/أيارال بعد عودةي مف زيارة رسمي  لمواليات المةحدة اسمريكي  منةصؼ ال هر المقبؿ.
ع  ػزة بالكامػؿال مؤكػًدا وأكد أف بادع لف ةعيد سفير ا إلى  ةؿ أبيب  حةػى يرفػص االحػةاؿ الحصػار عػف لطػا

ولػػػاؿ لمصػػػحافييف: "يجػػػب عمػػػى  أف  ػػػذا  ػػػو أحػػػد  ػػػروط ةركيػػػا لةطبيػػػص العالػػػات مػػػص الجانػػػب اإلسػػػرا يمي.
أف ةفي بهذا ال رط لبؿ أف يةـ إعادة العالات الدبموماسي  بالكامؿ بيف البمديف والةي ةػـ ةةفيهػها  "إسرا يؿ"

 ".ٕٓٔٓمرمرة الةركي  في عاـ  في أعقاب حادث االعةدا  اإلسرا يمي عمى سفين 
54/4/0253، فمسطين أون الين  

 
 تتصدر مؤتمر االتحاد العام التونسي لمطالب الفمسطينيةالقضية  

الفمسطيني ال االةحاد العاـ الةونسػي لمطمبػ  مػؤةمرع الةػامس فػي كميػ   اسنلاـافةة  عمى  : ةاص معا -ةونس
بحهور وفد  "الطالب يريد ةحرير فمسطيف.. !!" اسبرز عارع ال العموـ بةونس بعنواف "مؤةمر الثورة و العودة"

أّف المػػػؤةمر سػػػيكوف اسػػػةمرارا لمػػػدفاع عػػػف الهويػػػ  العربيػػػ   لاةحػػػادأّكػػػد النػػػاطؽ الرسػػػمي و  فمسػػػطيني. طابػػػي
 وُلطبها القهي  الفمسطيني . اإلسامي 

ي ةصػري  لػي لمراسػؿ  ػبك   ذا وكانت لد أليمت في المؤةمر الةامس ةيمػ  ةاصػ  بالطالػب الفمسػطيني وفػ
في الةيم  عف ةفاج ي بمدب ا ةماـ الطالب وال ػعب الةونسػي  يفم اركأحد الطاب الفمسطينييف المعا عّبر 

الرسػمّي   تواالحةفػاالبالقهي  الفمسطينّي ال مؤّكدا أّنها القهّي  المركػز فػي كػّؿ الةظػا رات والحركػات ال ػعبي  
 الةونسّي .

55/4/0253وكالة معا اإلخبارية،   
 

 الستقالة سالم فياضيعرب عن أسفو  كيريجون  
أعرب وزير الةارجي  اسمريكي جوف كيػريال أمػسال عػف أسػفي السػةقال  ر ػيس الػوزرا  الفمسػطيني :  وكاالت 

” ال ػػةص المناسػػب“ال ودعػػا السػػمط  الفمسػػطيني  إلػػى اةةيػػار ”صػػديؽ جيػػد“سػػاـ فيػػاض الػػذي وصػػفي ب نػػي 
 مؿ مص الواليات المةحدة .لممارس  مهامي ومواصم  الع
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كنػت أفهػؿ عػدـ ملادرةػي سنػي “ولاؿ كيػري لمصػحافييف الػذيف يرافقونػي فػي إطػار جولػ  لع ػرة أيػاـ فػي  سػيا 
لكػػي ةكػػوف  نػػاؾ “ال وأهػػاؼ ”صػػديؽ جيػػد أظهػػر فارلػػًا كبيػػراً “ال ووصػػؼ فيػػاض ب نػػي ”كػػاف يػػوفر اسػػةمراري 

ن مػؿ فػي أف يةوصػؿ الػر يس “ال وةػابص ”العمػؿ معػيحكوم  لابم  لمحياةال نحةػاج إلػى أكثػر مػف  ػةص يمكننػا 
 ”.عباس إلى إيجاد ال ةص المناسب لمعمؿ معي

الرا ػد فػي دعػـ النمػو االلةصػادي ”وال ”بال ػريؾ القػوي لممجةمػص الػدولي“وأ اد البيت اسبيض بفياض ووصػفي 
 ”.وةكويف دول  وأمف ال عب الفمسطيني

55/4/0253الخميإ، الشارقة،   
 

 الستقالة سالم فياضتعربان عن أسفيما  نياوألمابريطانيا  
أبػػدب وزيػػر الةارجيػػ  البريطػػاني وليػػاـ  يػػمال أسػػفي السػػةقال  فيػػاضال وحػػّث الجػػانبيف الفمسػػطيني :  وكػػاالت 

 .عمى العودة إلى المفاوهات عمى أساس حؿ الدولةيف” اإلسرا يمي”و
الجيػد المفعػـ “فياضال وأ ار إلى الةعػاوف وأعرب وزير الةارجي  اسلماني  يدو فيسةرفيمي عف أسفي السةقال  

 الذي ةـ معي ةاؿ السنوات الماهي .” بالثق 
55/4/0253الخميإ، الشارقة،   

 

 بأسمحةدون طيار مزودة من شراء طائرات ل "إسرائيل"تفاوض  ألمانيا": شبيغل"دير  
 "إسرا يؿ"ةةفاوض مص  انياألمفي عدد ا اليوـ االثنيف باف  اسسبوعي مجم  در  بيلؿ  أفادت :معا–بيت لحـ 

ةعمػػؿ عمػى ةطوير ػػا الحقػػا مػػص  أفعمػػى  اسلمػػانيلمجػيش  ب سػػمح حػوؿ  ػػرا  طػػا رات مػف دوف طيػػار مػػزودة 
 فرنسا.
 ػذع المفاوهػػات كانػػت موهػوع لقػػا يف عمػػى  أفمفاد ػػا  اسلمانيػػ المجمػ  معمومػػات مػػف وزارة الػدفاع  وأوردت
 و باط الماهي. ٕٕٔٓني مص عسكرييف إسرا يمييف في ة ريف الثا اسلؿ

اسةيػرة  اآلونػ المفةنانت جنراؿ كارؿ مولنر لد يكوف ةوجي فػي  اسلمانيلا د ساح الجو  أفوأكدت الصحيف  
لطػػا رة إسػػرا يمي  مػػف دوف طيػػار مػػف طػػراز  أسػػمح ةصوصػػا لحهػػور عػػرض النسػػة  المػػزودة  "إسػػرا يؿ" إلػػى

ميػػ  بالدرجػػ  اسولػػى لطػػا رات " يػػروف" عمػػى حسػػاب ولالػػت المجمػػ  اف بػػرليف سػػةولي اال  " يػػروف ةػػي بػػي".
 .اإلسرا يمي طا رات "بريديةور" اسميركي  بسبب الةقدـ الةكنولوجي الكبير لمطا رات 

بمواصػػػم  الةطػػػوير الةكنولػػػوجي  أيهػػػا سلمانيػػػاسػػػةقطص وعػػػدا  "إسػػػرا يؿ"وفػػػي حػػػاؿ ةمػػػت صػػػفق  ال ػػػرا ال فػػػاف 
 لطا راةهاال وفقا لممجم .

55/4/0253ية، وكالة معا اإلخبار   
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 % بعد الربيع العربي56ارتفاع نسبة البطالة في المنطقة العربية الى  
مميوف عاطؿ عف  ٕٓبالم   اي ما يعادؿ ٙٔبملت نسب  البطال  في المنطق  العربي  : ا ؼ ب -الجزا ر

عربي في اي لبؿ احداث الربيص ال ٕٓٔٓبالم   مقارن  بسن  ٕمسجم  زيادة بنسب   ٕٕٔٓالعمؿ في بداي  
 المنطق ال كماافاد المدير العاـ لمنظم  العمؿ العربي  احمد محمد لقماف االحد بالجزا ر.

ولاؿ لقماف في مؤةمر صحافي م ةرؾ مص وزير العمؿ الجزا ري طيب لوح "كانت البطال  في المنطق  
  زيادة ب ٕٕٔٓبالم   بينما سجمت نسب  البطال  في بداي  العاـ الماهي  ٗٔ ٕٓٔٓالعربي  الى سن  

 مميوف عاطؿ عف العمؿ". ٕٓبالم   اي ما يعادؿ ٙٔبالم   لةبمم ٕ
واوه  مدير منظم  العمؿ العربي  "الةرةيبات السياسي  بعد االحداث الةي  هدةها المنطق  العربي  اةذت 

 امدا اطوؿ عمى حساب الةرةيبات االجةماعي  وااللةصادي ".
سةثمار وةولؼ االنةاج وظهور مطالب ف وي  عطمت االنةاج زيادة ولاؿ اف " سبب ما حصؿ  و ةراجص اال

 عمى ةراجص لطاع السياح ".
 ةصي  مف وزرا  ونقابييف  ٓٓٙوةفةة  منظم  العمؿ العربي  االثنيف الدورة االربعيف لها بالجزا ر بحهور 

 وارباب عمؿ.
اعد في ةراجص نسب  البطال  وبالذات واكد لقماف اف "االمف واالسةقرار وعودة رؤوس االمواؿ  ي عناصر ةس

 في دوؿ الربيص العربي".
واهاؼ اف كؿ الدوؿ العربي  وهعت ةوفير فرص العمؿ ومكافح  البطال  همف اولوياةهاال اال اني حةى 

بالم   مف القطاع االلةصادي في الدوؿ ٓ٘الحاصميف عمى وظا ؼ "في القطاع  ير المنطـ الذي ي كؿ 
 اي حماي  اجةماعي ".العربي  ال يةمةعوف ب

بالم  ال اال اف المسةفيد ٖوةسجؿ دوؿ مجمس الةعاوف الةميجي ادنى نسب بطال  في المنطق  العربي  ب 
 االكبر مف ذلؾ  و العمال  االجنبي ال بحسب لقماف.

 55/4/0253، الرأي، عم ان
 

  0254 سنةة لي  األمريك االستخبارات العسكريةمميار دوالر لتمويل  54.6"البنتاغون" يطالب بآ 
  لةمويؿ برنامح أصدرت طمب ميزانيّ ك فت ةقارير أمريكّي ال أّف وزارة الدفاع اسمريكّي  "البنةاجوف"ال 

ال الفةً  إلى أّف مميار دوالر ٙ.ٗٔيبمم بمبمم أساسي إجمالي  ٕٗٔٓ  لمعاـ المالي سةةبارات العسكريّ اإل
دفعت  ال  واسع   حمم  ةق ؼ حكوميّ اتال عمى ةمفيّ ساح الطيراف اسمريكي يعاني مف الةطاعات في النفق

في السياؽ ذاةيال أّكد لا د القيادة القةالّي  الجوّي  بساح    عف الطيراف.إلى إيقاؼ عدد مف اسساطيؿ الحربيّ 
ي سيةـ إيقاؼ ع رات الوحدات داةؿ الواليات المةحدة وأوروباال باإلهاف  إلى أنّ  "المايؾ  وسةيحالطيراف "
ال م يرًا إلى أّف الوهص الحالي يعني ةقبؿ مةاطر ناجم  عف عدـ االسةعداد الفورّي لدب هادئالمحيط ال

 القوب القةالّي  الجوّي  سي حاالت طار   جديدة لدب حدوثها.                         
 ، العرا القوة الثالثةصحيفة   

 0253-4-50فية، ، مركز دراسات وتحميل المعمومات الصح0780التقرير المعموماتي 
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 بين انسداد األف  السياسي وغياب االنتفاضة الثالثة "السمطة" 
 حممي موسى
يػػدور جػػداؿ واسػػص  ػػذع اسيػػاـ داةػػؿ أرولػػ  الحكػػـ فػػي إسػػرا يؿ حػػوؿ سػػبؿ ةوزيػػص الميزانيػػ  العامػػ  فػػي ظػػؿ 

ؿ يةعمػػػػؽ بنظػػػػاـ اسزمػػػ  االلةصػػػػادي  المحميػػػ  والدوليػػػػ . ومػػػػا ال ريػػػب فيػػػػي أف جانبػػػػا ر يسػػػيا مػػػػف  ػػػػذا الجػػػدا
اسولويات الذي يسةند في اللالب إلى نػوع مػف الةػوازف بػيف االحةياجػات اس ػد ممموسػي  لقطاعػات المجةمػص 
وااللةصػػاد وبػػيف الةقػػدير االسػػةةباري لممةػػاطر الةػػي ةواجههػػا إسػػرا يؿ فػػي اسعػػواـ المقبمػػ . ومػػف الجػػا ز أف 

اليػػـو عمومػػا بػػيف أيػػدي جماعػػات ةةبػػارب فػػي الجػػداؿ  ػػذع المػػرة يحةػػدـ ب ػػكؿ ةػػاص بسػػبب أف الحكػػـ يقػػص 
ظهار موالؼ لومي  مبالم فيها. وال يلير مف  ػذا الةحديػد والػص أف بعػض  ػذع القػوب يسػمى وسػطًا  الة دد وا 
وأف بعهها اآلةر يميف مةطػرؼ أو حةػى يمػيف معةػدؿ. فالمسػ ل  فػي نهايػ  المطػاؼ  ػي طبيعػ  المةػاطر 

 وهاع أو احةماالت ةحقيؽ اةةراؽ سياسي.ومنطؽ الرد عميها واحةماالت ةد ور اس
والوالص أف الةقدير االسةةباري اإلسرا يمي لمعاـ المقبؿ يةحدث صراح  عف زواؿ ةطر ن وب حرب نظامي  
مبػػادر إليهػػا مػػف جانػػب أي مػػف الجيػػوش العربيػػ . فالػػدوؿ العربيػػ  من ػػلم  فػػي  ػػؤونها الداةميػػ  سػػوا  بسػػبب 

عمػى ةحديػد صػورة و ويػ  السػمط  المقبمػ  فيهػا. لكػف الةقػدير االسػةةباري  حروبها اس مي  أو جرا  النزاعػات
يةحػػدث أيهػػا عػػف ن ػػو  مةػػاطر مػػف نػػوع جديد/لػػديـ ةنبػػص مػػف والػػص ةفكػػؾ منظومػػات الدولػػ  أوانعػػداـ القػػدرة 
عمػػى السػػيطرة فيهػػا مػػا يةمػػؽ حالػػ  عػػدـ اسػػةقرار فػػي  ػػبي جزيػػرة سػػينا  أو سػػيطرة مجموعػػات مسػػمح  ةةبػػص 

ذا أهػػػيؼ  ػػػذا الةطػػػر إلػػػى والػػػص وجػػػود حركػػػ  أفكػػػار الجهػػػ اد العػػػالمي فػػػي الجانػػػب السػػػوري مػػػف الحػػػدود. وا 
 حماس في لطاع  زة وحزب اهلل عمى الحدود المبناني  فنف معالـ الةطر ةةهاعؼ.

وبالنظر إلى الحربيف اسةيرةيف في لبنػاف و ػزة فػنف الجهػد الػذي صػار مطموبػا مػف الجػيش اإلسػرا يمي بذلػي 
مثػؿ حػزب اهلل وحمػاس ال يقػؿ فػي والػص الحػاؿ كثيػرا عػف الجهػد المطمػوب فػي « دوف الدولػ » لمواجه  لػوب

مواجهػػ  لػػوات دولػػ . وربمػػا أف  نػػاؾ فػػي إسػػرا يؿ مػػف يعةقػػد أف المهمػػ  أ ػػد صػػعوب  بسػػبب أف القػػدرة عمػػى 
ف وال حةػى حسـ المعرك  لـ يعد لها معنى في مواجه  لوب ال يمكػف البةػ  حسػـ معػارؾ معهػا ال ب ػدة النيػرا

 بقدرات الحرك .
وبديهي أف  ذا النقاش الػذي يةػةمط  نػا و نػاؾ برثػار الربيػص العربػي والةكهنػات بةصػوص المسػةقبؿ وكيػؼ 
سةلدو صورة المنطق  في المسةقبميف القريب والبعيد يدفص الةطوط نحو مزيد مف الة ويش. صػحي  أف فػي 

داةؿ إسرا يؿ وفي محيطها يمكف الركوف إلى أني سيكوف إسرا يؿ مدرس  ةعةقد أف الهدو  الرا ف السا د في 
 بي أبدي لكف  ناؾ مف يرب العكس. ولكؿ مف أصحاب المدرسةيف  دؼ مالي يةعمؽ بالميزاني  حيث يرب 
أصػػحاب المدرسػػ  اسولػػى أف زواؿ ةطػػر الحػػرب الةقميديػػ  يفسػػ  المجػػاؿ لةقمػػيص واسػػص فػػي ميزانيػػ  الػػدفاع 

انيػػ  العامػػ . وبالمقابػػؿ يػػرب اآلةػػروف أف ةراجػػص ميزانيػػ  الػػدفاع كفيػػؿ بوهػػص الةػػي ة ةػػذ حػػوالي ةمػػس الميز 
 «.ةبكي عميي اسجياؿ»إسرا يؿ لريبا أماـ م زؽ 

وفػػي نطػػاؽ  ػػذا النقػػاش يػػدور الحػػديث حػػوؿ الةسػػوي  مػػص السػػمط  الفمسػػطيني  ةصوصػػا فػػي ظػػؿ المحػػاوالت 
اسميركي  في والي  أوباما الثاني  مف أف مصمح   اسميركي  اسةيرة إلحيا  المساعي ب  نها. وةنطمؽ اإلدارة

إسرا يؿ ةقةهي ةحقيؽ اةةػراؽ عمػى الصػعيد الفمسػطيني يفسػ  المجػاؿ لةسػهيؿ ةرةيػب الوهػص فػي المنطقػ  
العربيػػػ  والعالػػػػات اإلسػػػػرا يمي  العربيػػػػ  فػػػػي الوالػػػػص الجديػػػػد. ولػػػػد أبػػػػدب الػػػػر يس الفمسػػػػطيني محمػػػػود عبػػػػاس 

م ػػػةرطا جمػػػب ةريطػػػ  مػػػف حكومػػػ  إسػػػرا يؿ ةظهػػػر ةصػػػور ا لحػػػدود الدولػػػ  اسػػػةعدادع لمعػػػودة لممفاوهػػػات 
 «.دولةيف ل عبيف»الفمسطيني  المسةقبمي  إذا كانت ةؤمف بحؿ 
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ويبدو أف  ذا الطمب الفمسطيني البسيط يحةاج إلى سنوات مف الةفاوضال إف لػـ يكػف بػيف إسػرا يؿ والسػمط  
ميركيػػ . صػػحي  أف بنيػػاميف نةنيػػا و فػػي جامعػػ  بػػار إيػػاف الفمسػػطيني  فعمػػى اسلػػؿ بػػيف إسػػرا يؿ واإلدارة اس

أعمف لبولي حؿ الدولةيفال لكنػي أفػرغ  ػذا الحػؿ مػف كػؿ معنػى بوهػعي العديػد مػف اال ػةراطات حػوؿ القػدس 
و ور اسردف والدول  المنزوع  الساح واإللرار بيهودي  إسرا يؿ. ولكف كؿ ا ةراطات نةنيا و  ذعال ال  ي  

 عمي مف جانب أ مب أنصارع و ركا ي لفكرة الدول  الفمسطيني  مف أساسي.مقابؿ الرفض الف
وحةػػى لبػػػؿ سػػػيطرة اليمػػػيف اس ػػػد ةطرفػػػا عمػػػى مؤسسػػػات الميكػػػود ولا مػػػ  أعهػػػا ي فػػػي الكنيسػػػت كػػػاف أبػػػرز 
الميكودييف مثؿ جدعوف ساعر ي هروف رفههـ فكرة الدول  الفمسطيني . كما أف أنصار اليميف اس د ةطرفػا 

ود مػػف مو ػػي فػػايلميف إلػػى دانػػي دانػػوف يرفهػػوف أيهػػا حػػؿ الػػدولةيف جممػػ  وةفصػػيا. وال حاجػػ  فػػي الميكػػ
أفيلػدور ليبرمػاف حػوؿ « الميكود بيةنا»لمحديث عف الرؤي  الةاص  الةي يحممها ال ريؾ اسكبر لنةنيا و في 

ذلػؾ مػؤةراال فػي  الدول  النقي  مف العػرب والةػي يطػرد فيهػا العػرب عبػر ةبػادؿ سػكاني. ولػد أهػيؼ إلػى كػؿ
البيػت »ونفةالي بينػت زعػيـ «  ناؾ مسةقبؿ»الحكوم  الجديدةال ال ريكاف اسكبراف الجديدافال يا ر لبيد زعيـ 

 «.اليهودي
فػػنف نفةػػالي بينػػت أبمػػم وزيػػر الةارجيػػ  النرويجػػي  سػػبف إيػػدع فػػي «  ػػررةس»وبحسػػب ةقريػػر ن ػػر أمػػس فػػي 

الػدولةيف. وعنػدما اسةفسػر منػي إف كػاف  ػذا فقػط مولػؼ لقا هما مؤةرا أف حكومةي ليست مةحمسػ  إزا  حػؿ 
ومثؿ الكثير مػف نظرا ػيال يػؤمف «. يا ير لبيد يفكر  كذا»حزبي لاؿ ال اف  ذا مولؼ معظـ الوزرا . بؿ إف 

بينت برؤي  نةنيا و القا م  ب ني بػدال مػف الحػديث عػف الدولػ  الفمسػطيني  مػف اسفهػؿ الةركيػز عمػى ةحسػيف 
 ي  لمفمسطينييف والسعي لحؿ م كمةهـ مص اسردف.اسحواؿ االلةصاد

عمومػػاال بوسػػص جػػوف كيػػري أف يػػ ةي ويػػذ بال وبوسػػص الكثيػػريف الحػػديث عػػف انةفاهػػ  فمسػػطيني  ثالثػػ ال لكػػف 
مثممػػا ال يوجػػد فػػي اسفػػؽ احةمػػاؿ اةةػػراؽ سياسػػي فػػي ظػػؿ حكومػػ  نةنيػػا و ال ةوجػػد أيهػػا فرصػػ  انةفاهػػ  

 ةمي الفمسطيني.ثالث  في ظؿ اسةمرار االنقساـ الدا
 55/4/0253، السفير، بيروت

 
 في دمش  « فتح» 

 معف البياري
موجُز الةبر َأفَّ السمط  في سوريا سّممتال لبؿ َأياـال ِإلى حرك  فة  مقاّر ا  وعقاراةها؟  الةي كانػت السػمط  

سػػػػمَّت نفَسػػػػه المػػػػذكورة لػػػػد صػػػػادرةهاال فػػػػي دم ػػػػؽال لبػػػػؿ ثاثػػػػيف عامػػػػًاال وو بْةهػػػػا لمجموعػػػػٍ  من ػػػػق  فػػػػة  “ا ٍٍ
ال صنعةها المةابراُت السوري  بو ـ الةبةيِس مف زعام  ياسر عرفاتال والة نيص عمى وطنّيةػيال ثػـ ”االنةفاه 

ال فػػِنف الةبػػر يػػوحي بػػ ف ”الجزيػػرة“ةػػاَب صػػنيُعها ذاؾال كمػػا  ػػو معمػػوـ. وعمػػى هػػرل  ةفاصػػيميال ولػػد َأذاعةػػي 
ف ةعمػؽ اسمػر ب ػ ٍف نظاـ دم ؽ ال يكؼُّ عف ةزويػِدنا بػدال ؿ  زيػرٍة عمػى انةهازيةػ يال سػّيما و ػو يةػداعىال وا 

مةواهِص اس مي ال واةصؿ بمجموعٍ  ممةحقٍ  بػيال َأةػذ ا بؤُسػها ِإلػى العػدـ. ووجػُي االنةهازيػ  المسػةجّدةال  نػاال 
ُيعيػػب حركػػ  فػػة ال ولػػد ارةهػػت ليػػاداٌت نافػػذٌة فيهػػاال لػػيسال فقػػطال الصػػمَت عػػف مسػػاندة ال ػػعب السػػوري فػػي 

اؿ عا مػػ  اسسػػدال بػػؿال َأيهػػًاال بػػنطاؽ ةصػػريحاٍت سػػاذجٍ  فػػي ةحايمهػػا حػػيف ُةحػػاوؿ ةطمعػػي ِإلػػى ِإنهػػا  احػػة
ِإةفاَ  انحياز ا إلى النظاـ الحاكـ  ناؾ. و ذا عػّزاـ اَسحمػد يقػوؿ لفهػا ي  الميػاديف ِإنػي سػمص مػف مسػؤوليف 

الحركػ  عنػدما  ال إفَّ سػوريا َأةطػ ت بحػؽ  ”فػة “سورييف في دم ؽال وليؿ ِإنػي كػاف هػيفًا  نػاؾ مػص وفػٍد مػف 
مت   عميها.” حماس“فهَّ
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ْف َأمكػفال مػص الةصػفيؽ لدجمػي ِإّيػاع عػف الممانعػ  والمقاومػ ال  ِإنهاال ِإذفال حساباُت مدا ن  النظاـ ومحاباةيال واِ 
ولػيس منسػوُب الوطنيػ  والكفاحيػ  عنػػد  ػذا الة ػكيؿ َأو الفصػيؿ الفمسػطينيال ُةحػػد د عالػ  حكػاـ دم ػؽ بػػي. 

ال ةُػػرّدد ُأزعومػػ  المػػؤامرة عمػػى لمػػب ”فػػة “ ػػذع اسيػػاـال عمػػى اسػػةثمار َأصػػواٍت وازنػػٍ  فػػي و ػػؤال  يعممػػوفال فػػي 
َأةػػػذت ” حمػػػاس“العروبػػ  النػػػابضال وُيحػػػاولوف  ػػػّد الحركػػ  الفمسػػػطين  الرا ػػػدة ِإلػػػى مطػػرٍح مقيػػػتال سػػػيما وَأفَّ 

ت أولػى احةجاجػات الةيار الص ال عندما اسةفظعت حّدة القةؿ المريص الذي واجي بي النظاـ  ػعبي الػذي كانػ
ال واهلل َأعمـال َأف زيػارة وفػد  ذا ص َّ دم ػؽال أةيػرًاال لػـ ةكػف مػف َأجػؿ بحػث كػّؼ ” فػة “انةفاهةي ِإصاحي . واِ 

يد النظاـ عف مةيـ اليرموؾ المحاصر  و يرع ال بؿ السةرداد مقراٍت ومكاةبال ال نةولص َأْف ةصػيَر منصػاٍت 
ؿ فيهػػا فةحػػاويوف مػػف  يػػر معػػدف الفةحػػاوييف اَسوفيػػاِ  ل ػػعبهـ إل ػػاع  ثقافػػ  الكفػػاح والمقاومػػ ال بعػػد َأْف يحػػ

ال فػي جريرةهػا الجديػدة  ػذعال حػيف ”فػة “وةوأمي ال ػعب السػوري. و نػاال ال هػير مػف دب  الصػوت عاليػًا إفَّ 
ةقةػرُؼ مسػاومً ً مػػف  ػذا النػػوع مػص نظػػاـ دم ػؽ ُةسػػير لنفِسػها وةاريةهػػاال وةةػؿُّ بالبوصػػم  ال ػريفِ  المعمومػػِ  

 ةها ِإلى حري  ال عب السوري وانةصار ال عب الفمسطيني.وجه
نعرُؼ َأفَّ َأكافا با ظً  سُيكبّد ا نظاـ دم ؽ الفمسطينييف في سػورياال دمػاً  و المػًا وة ػريدًاال إذا مػا انحػازت 

لػػد يكػػوف ” النػػاي بػػالنفس“و ػػقيقاةهاال مػػف دوف لعثمػػٍ ال ِإلػػى ال ػػعب السػػوري. ونعػػرُؼ َأفَّ مقػػادير مػػف ” فػػة “
فمسطيني لهوا برصاص النظاـ في مةيـ اليرموؾ و يرع  َٕٓٓٔأسمـ وَأنفص. ولكفال يحسُف َأْف ال ننسى َأفَّ 

فػػػػي عػػػػاميفال وأف االعةػػػػدا ات عمػػػػى البػػػػاليف فيػػػػيال سػػػػورييف وفمسػػػػطينييفال مةواصػػػػم . ويحسػػػػُف َأْف ال يلفػػػػر 
ب القهوة. وسف المس ل  لـ ةةجاوز ةبػرًا فمسطينيٌّ َسحدال ِإذا لعمها وباَع السورييف و عبي بمكاةَب لمثرثرة و ر 

ل عبهاال ولمرْأي العاـ العربيال ةصير مطموبً  ب  نيال لةبيػاف الصػحي  و يػر ” فة “موجزًاال فنف مصارحً  مف 
الصحي  فييال مص أحقي  عودة ةمؾ المكاةب والمقرات ِإلى َأصحابهاال ولكػفال مػف دوف َأثمػاٍف مػف النػوع الػذي 

ةرفوفال ةاريةيًاال في لبض اسثمػاف واالبةػزاز والبيػص وال ػرا ال مػص الجػف اسزرؽ ِإْف يبةليي  اصبو سمطٍ ال مح
 لـز اسمرال والمزوميات كثيرة جدًا في ورطةهـ الرا ن ال والةي ذ بوا فيها بسوريا ِإلى محنةها الماثم .

 55/4/0253، الدستور، عم ان
 
 "التيدئة" بين أمريكا وحماس وسورية 

 نقوال ناصر
ت مف مدريد ما ةسمى "عممي  الساـ" العربي  مص دول  االحةاؿ اإلسرا يميال كثمف أمريكي لجبه  منذ انطمق

 ٜٜٓٔعربي  ةلض الطرؼ أو ةةواط  أو ةةحالؼ مص الواليات المةحدة في حربها اسولػى عمػى العػراؽ عػاـ 
إلػى سياسػػ  رسػػمي  ةحػت  ػػعار "ةحريػر الكويػػت"ال ةحولػت "الةهد ػػ " العربيػ  مػػص االحػةاؿ ودولةػػي  ٜٜٔٔ –

ال لصػال  ةسػةيف كػؿ مػا ٕٕٓٓأجمعت دوؿ الجامع  العربيػ  عميهػا فةوجةهػا بػػػػ"مبادرة السػاـ العربيػ " عػاـ 
يمكػف ةسػةيني مػف المواجهػات العربيػػ  البينيػ  ومػص دوؿ الجػوار اإللميمػي ليةػػوج  ػذا الةسػةيف عربيػا بةسػػعير 

لميميػا باسػةبداؿ دولػ  االحػػةاؿ بػنيراف كعػدو لمعػربال وفػي  ػذا اإلطػار يوهػػص  االلةةػاؿ الطػا في والمػذ بي وا 
 ػػػػػعار "الةهد ػػػػػ " الػػػػػذي ةرفعػػػػػي حركػػػػػ  حمػػػػػاس الفمسػػػػػطيني  بػػػػػديا لػػػػػػػػ"عممي  السػػػػػاـ" فػػػػػي سػػػػػيالي الةػػػػػاريةي 

 واالسةراةيجي فيصب  بالةالي عمى محؾ الةقييـ السياسي.
يمػ  اسمػد" الػذي ةكػررع "حمػاس"ال وبلض النظر عف حسف النيات والةفسيرات الذاةي ال فنف  عار "الةهد ػ  طو 

و"الةهد  " اسلصػر مػدب الةػي ةمارسػها عمميػا فػي مواجهػ  عػدواف دولػ  االحػةاؿ المةكػرر والمةواصػؿ عمػى 
لطػػاع  ػػزة المحاصػػرال فننػػي ينػػدرج مػػف الناحيػػ  الموهػػوعي  فػػي سػػياؽ "الةهد ػػ " اسوسػػص مػػص دولػػ  االحػػةاؿ 
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لػات الواليػات المةحػدة مػص الػدوؿ العربيػ  واإللميميػ  فػيحكـ الةي ةحولت إلى عنواف أمريكي ر يسي يحدد عا
حركةهػػا السياسػػي  والدبموماسػػي ال حيػػث ةسػػةةدـ وا ػػنطف عالػػات حمفػػا  لهػػا مثػػؿ ةركيػػا ولطػػر مػػص حمػػاس 

 لةحقيقها فمسطينيا.
 ال وفي هو  "الةسةيف" اسمريكي والعربي المةصاعد الذي يحبط كؿ إمكانيات "الةهد  " عمى الجبه  السوري

ةةسمط اسهوا  أكثر عمى مولص "ةهد  " حمػاس مػف االسػةراةيجي  اسمريكيػ  والعربيػ  السػاعي  بكػؿ الوسػا ؿ 
إلى ةهد   الصراع العربي مص دول  االحةاؿال حد أف يةمص كثير مف المحمميف إلػى االسػةنةاج بػ ف الهػدؼ 

الػػر يس بػاراؾ أوبامػػا بواليػ  ثانيػػ   ػػو  الر يسػي لمحركػػ  الدبموماسػي  اسمريكيػػ  النا ػط  فػػي المنطقػ  منػػذ فػاز
الحيمولػػػ  دوف انػػػػدالع انةفاهػػػػ  فمسػػػػطيني  ثالثػػػ  ةةمػػػػط اسوراؽ اإللميميػػػػ  ةمطػػػػا ي ػػػةت الجهػػػػود بعيػػػػدا عػػػػف 
"اسولوي " اسمريكي  والعربيػ  فػي "ةلييػر النظػاـ" السػوريال بر ػوة فرجػت اسزمػ  الماليػ  لسػمط  الحكػـ الػذاةي 

مػػواؿ الفمسػػطيني  الةػػي ةجمعهػا دولػػ  االحػػةاؿ وعػػف المسػػاعدات اسمريكيػػ  الةػػي فػي راـ اهلل بػػاالفراج عػػف اس
جمػػدت بعػػد اعةػػراؼ الجمعيػػ  العامػػ  ل مػػـ المةحػػدة بفمسػػطيف دولػػ   يػػر عهػػو فيهػػا وبفػػة  بعػػض حنفيػػات 
ةمويؿ المانحيف اسوروبييف والعرب لهػاال وبمحاولػ  ر ػوة ال ػعب الفمسػطيني ةحػت االحػةاؿ بوعػود أمريكيػ  

 عسول  جديدة عف "دفص الةنمي  االلةصادي " الفمسطيني  في الهف  اللربي  المحةم  لنهر اسردف.م
وبلػػض النظػػر عػػف حسػػف نوايػػا حمػػاس والثقػػ  فػػي صػػدؽ الةزامهػػا بم ػػروع المقاومػػ ال فننػػي فػػي  ػػذا السػػياؽ 

وعا يحيط ال ؾ يصعب جدا عدـ االسةنةاج ب ف م روع المقاوم  الذي ةكرر الحرك  الةزامها بي أصب  م ر 
في أني ةحوؿ إلػى م ػروع مؤجػؿ فػي هػو  الةهد ػ  "المؤلةػ " فػي لطػاع  ػزة و ػعار الةهد ػ  طويمػ  المػدبال 
لكػػف اس ػػـ فػػي هػػو  اإلطػػار السياسػػي الػػذي ةةحػػرؾ الحركػػ  فيػػي اآلف و ػػو إطػػار يحكمػػي عنػػواف "الةهد ػػ " 

ةصػفي  المقاومػ  الفمسػطيني  واحةػوا  اسمريكي الػذي يعػد المقاومػ   ػكا مػف أ ػكاؿ "اإلر ػاب" ويسػعى إلػى 
عمود ا الفقري المةمثؿ في "حمػاس"ال مرا نػا عمػى أف االصػطفاؼ السياسػي لمحركػ  فػي  ػذا اإلطػار سػوؼ 
يةحوؿ بمرور الولت إف طػاؿ الػزمف عميػي مػف اصػطفاؼ يصػفي الػبعض مػف المػرالبيف بػػػػ"الةكةيكي" انطالػا 

رر النجاح اسمريكي في نقؿ حرك  فة  المنافس  مف "الكفػاح مف ثقةهـ في الحرك  إلى مولؼ اسةراةيجي يك
المسم " إلى "الةفاوض السممي" ومف  عار "الةحرير والعودة" إلى  ػعار الدولػ ال ةصوصػا فػي ظػؿ الوهػص 
الػرا ف الػػذي ةجػد حركػػ  حمػػاس نفسػها فيػػي محاصػرة بػػيف م ػػروع محاصػر لممقاومػػ  ودولػ  ةةكػػوف محاصػػرة 

 بدور ا في القطاع.
المقاومػػ  المفةػػرض يفةػػرض الةسػػةيف الفمسػػطيني ال الةهد ػػ  لةةفيػػؼ الهػػلط عػػف حاهػػن  ةاريةيػػ   فمنطػػؽ

لممقاومػػ  الفمسػػطيني  فػػي سػػوري  لػػو لػػـ ةنسػػحب حمػػاس مػػف  ػػذع الحاهػػن  سسػػباب ةعمنهػػاال ممةصػػها النػػ ي 
  بنفسػػها عػػف الةػػورط فػػي صػػراع داةمػػي سػػوريال و ػػي أسػػباب يةزايػػد ال ػػؾ فػػي موهػػوعيةها بػػدور ا فػػي هػػو 

اسدل  المةزايدة عمى أف الصراع في سوري  لػـ يعػد داةميػاال حةػى بػافةراض أنػي لػد بػدأ كػذلؾال بػؿ ةحػوؿ إلػى 
لميمي يهدد الدول  السوري  ودور ا الةاريةي في دعـ المقاوم  في فمسطيف المحةمػ  أكثػر ممػا  صراع دولي وا 

 ي  أيا كانت الحرك  الةي ةةصدر ا.يسةهدؼ "ةليير النظاـ" فيهاال وبالةالي يسةهدؼ المقاوم  الفمسطين
لكػػف  ػػعار الحركػػ  فػػي "الةهد ػػ "ال فػػي معػػزؿ عػػف سػػيالي اإللميمػػي الػػرا فال  ػػو "فػػي حػػد ذاةػػي"  ػػعار ال يػػزاؿ 
مكانيػػ    امهػا وبحاجػػ  ماسػ  إلػػى مزيػد مػػف جهػػود حركػ  حمػػاس لةوهػي  مرجعياةػػي ومهػموني ووالعيةػػي وا 

رر معػػي الة ػي  مػف ةكػرار ةجربػػ  ةحويػؿ دولػ  فمسػػطيني  ةرجمةػي عمميػا كهػدؼ "مرحمػػي" لابػؿ لمةحقيػؽال ةةكػ
مػػف  ػػدؼ مرحمػػي إلػػى  ػػدؼ نهػػا ي فػػي حػػد ذاةػػي حػػّوؿ الصػػراع عمػػى  ٜٚٙٔفػػي اسراهػػي المحةمػػ  عػػاـ 

الوجود العربي اإلسامي في فمسطيف إلى نزاع عمػى الحػدود إف نجحػت الجهػود فػي ةسػويةي بالةفػاوض فننػي 
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سة هاد بػػ"صم  الحديبي " مص لريش أو بةنازؿ صاح الػديف اسيػوبي سوؼ ينهي الصراع ذاةيال وال يكفي اال
عف عكا لمفرنج  الصميبييف مف أجػؿ إنقػاذ القػدس و ير ػا مػف اسمثمػ  فػي الةػاريخ العربػي اإلسػامي إللنػاع 

 المؤمنيف بالديف الحنيؼ بػػػ"الةهد  " طويم  أـ لصيرة اسمد.
المدب" لد ةةحقؽ مص دول  االحةاؿ مف دوف أف ةكوف م ػروط   وعمى سبيؿ المثاؿال فنف أي  ةهد   "طويم 

سػوؼ ةةحػوؿ  ٜٚٙٔبسحب المسةعمرات اليهودي  ومسػةوطنيها  يػر ال ػرعييف مػف اسراهػي المحةمػ  عػاـ 
عمميػػػا إلػػػى مهمػػػ  زمنيػػػ  "طويمػػػ  اسمػػػد" أيهػػػا يسػػػعى إليهػػػا االحػػػةاؿ ودولةػػػي حثيثػػػا لمػػػن  م ػػػروع اسػػػةعمارع 

ربي ال ةاص  في القدسال فسح  أطوؿ مف الولػت ةمكنػي مػف اسػةكماؿ ةهويػد ا وةمػؽ االسةيطاني لمهف  الل
المزيػػػد مػػػف الحقػػػا ؽ عمػػػى اسرض المحةمػػػ  الةػػػي ةجهػػػض مػػػف ناحيػػػ  أي حػػػؿ مػػػ موؿ عمػػػى أسػػػاس "دولةػػػيف 

 ل عبيف" وةجعؿ أي  مقاوم  ةسة نؼ الحقا لاحةاؿ أكثر صعوب  مف ناحي  أةرب.
 55/4/0253، العرب اليوم، عم ان

 
 سمإلكل جندي  

 جدعوف ليفي
يبدو اف ما حدث في مسا  يوـ االربعا  الثالث مف نيساف/ابريؿ عند أسػفؿ بػرج الحراسػ  فػي حػاجز عنػاؼ 
ال يبدو أني إعداـ؛ فا يوجد مصطم   ةر نصؼ بي ما حدث  ناؾ. الةػرب اربعػ   ػباف  عند مدةؿ طولكـر

 ٕيش االسرا يمي بوسا مي الى اف أصبحوا عمى مبعدة فمسطينيوف سيرا عمى اسلداـ الى الحاجز وةابعهـ الج
كـ. ور  ـ يقةربوف ويحاولوف مرة بعد اةػرب إ ػعاؿ الزجاجػ  الحارلػ  الةػي كانػت فػي أيػديهـ ولػـ يفعػؿ  ػي ا 
لػػولفهـ. وحينمػػا رمػػوا فػػي نهايػػ  االمػػر بالزجاجػػ  نحػػو الجػػدار االسػػمنةي لمبػػرج احةجاجػػا عمػػى مػػوت السػػجيف 

سػػرطاف ةػػرج نحػػو ـ جنػػدياف وأطمقػػوا عمػػيهـ نػػارا حيػػ . فقةػػؿ عػػامر نصػػار فػػورا وُجػػرح ميسػػرة أبػػو حمديػػ  بال
فادي أبو أصؿ بيدع و رب واعةقؿ هيا  نصار. لكف ذلؾ لـ يكؼ الجنػود فبػدأوا يطػاردوف نػاجي البمبيسػي 
الػػذي فػػر الػػى سػػاح  مصػػنص الجمػػد القريػػب وأطمقػػوا عميػػي النػػار  نػػاؾ فػػي ظهػػرع مػػف مػػدب لصػػير كمػػا يبػػدو 

 موع ايها.ولة
لـ يةعرض الجنود فػي حصػنهـ لةطػر حقيقػي فػي أيػ  مرحمػ . فبػرجهـ لػد اسػود منػذ زمػف بسػبب الزجاجػات 

وال سيما بعد اف بدأ ال باب يفروف. ولـ يكونػوا يسػةحقوف المػوت بػؿ كػاف يمكػف ويجػب اعةقػالهـ  –الحارل  
ةقر رأي جنػػدي واحػػد  أو كمػػا اعةقػػؿ هػػيا  نصػػار فػػي ذلػػؾ المكػػاف وأبػػو أصػػؿ بعػػد بهػػع  ايػػاـال لكػػف اسػػ

عدامي.  اثنيف  عمى ةمقيف البمبيسي درساال وعقابي وا 
بػػػدأت ال ػػػرط  العسػػػكري  السػػػري  الةحقيػػػؽ فػػػي الوالعػػػ ال واعةقػػػؿ هػػػيا  نصػػػار وأبػػػو أصػػػؿ الجػػػري   الػػػذي 
اسةطعت أف ألةقي بي . ولـ يعةقؿ أي جندي. والولػت يمػ  عمػى اعةقػاؿ ُرمػاة الزجاجػ  الحارلػ  لكنػي ال ُيمػ  

لػػاؿ مةحػػدث الجػػيش ’ حينمػػا ينةهػػي الةحقيػػؽ‘ا حينمػػا يبمػػم الػػى الجنػػود الم ػػةبي بهػػـ بهػػذا العمػػؿ اآلثػػـ. حقػػ
وسػػيحدث  ػػذا بعػػد زمػػف طويػػؿ والنهايػػ  ’. سػػةُنقؿ نةا جػػي الػػى النيابػػ  العامػػ  العسػػكري ‘االسػػرا يمي كعادةػػيال 

؛ وربمػا يحصػؿ ’ ػديد‘وجػي ةػوبيخ معروف  سمفاال وربما ةلمؽ القهي  لعدـ اال ةمػاـ أو عػدـ اسدلػ ؛ وربمػا ي
ةفض لمرةب  العسكري ؛ وربما عزؿ مف الوحػدة العسػكري ؛ بػؿ ربمػا يوجػد عمػؿ عقػابي لبهػع  اسػابيص؛ مػف 

 يعمـ.
لكني يكمف ورا   ذا الفعػؿ جنػدي و ػو  ػاب اسػرا يمي ةػالص. ال ن ػؾ فقػط فػي انػي لػف ُيعالػب كمػا ينبلػي 

الػػى منػػزؿ ’ جنػػديا ممةػػازا‘بيننػػا بػػؿ ربمػػا ُيػػدعى  ػػذا االسػػبوع بػػؿ ربمػػا ال ُين ػػر اسػػمي أبػػدا وسػػيظؿ يةجػػوؿ 
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الػػر يسال وسُيسػػرح بعػػد لميػػؿ مػػف الجػػيش االسػػرا يمي ويةػػرج الػػى حياةػػي وة ةػػذ ذكػػرب عمػػؿ لةمػػي ةةفػػت فػػي 
ال ذاؾ الذي يحب االسرا يميوف الة ثر بيال وربما لص عمى أبنا  عا مةػي ’ُمسمـ‘وعيي. مف المؤكد أني جندي 

افةةروا بابنهـ. ون ؾ في اف يكوف لادةي ورفالي في الوحدة لد أداروا لػي ظهػور ـال ون ػؾ فػي ما فعمي وربما 
 اف يكوف هميرع يؤنبي اآلف: لو أني زار م ةـ ناجي البمبيسي في عنبةا فمربما ثار فيي  ي  ما.

مي سػيظؿ جنػديا مجهػوال مػف  يػر اسػـ ومػف  يػػر ذنػب ومػف  يػر مسػؤولي ال وبػذلؾ يةحمػؿ الجػيش االسػػرا ي
كامؿ المسؤولي  عف فعمي. إف الجندي الذي يةةبر ورا  ردا  الجيش االسرا يمي يمقي كامؿ المسؤولي  عمػى 
الجيش اسكثر أةالي  في العالـال فاذا كاف االمر كذلؾ فػا يمكػف الحػديث عػف حالػ   ػاذة بػؿ عػف جػز  ال 

والةلطيػ  الةػػي يمنحػي إيا ػػا.  بصػػمةي –ينفصػؿ عػػف جهػاز يسػػم  باعػداـ كهػػذا وُيحمّػي بعػػد ذلػؾ بػػؿ ي ػجعي 
ولف يمحو  ذا ايهػا عقػاب رمػزي سػةيؼ كالعػادة. إف الجػيش االسػرا يمي الػذي لػـ يعةقػؿ الجنػدي فػورا ولػـ 

 ي ت بي لممحاكم   و منظم  ة جص عمى ةنفيذ اعماؿ م ابه  في المسةقبؿ ايها.
ُةلمؼ االيػػاـ القريبػػ  بقصػػص حػػدثت الحادثػػ  فػػي عنػػاؼ لبػػؿ االسػػبوع الػػوطني االسػػرا يمي ببهػػع  ايػػاـ. وسػػ

البطول  والةهحي  والذكرب واالنةصار والثكؿال ويجب اف نهيؼ اليها ايها لص  الجندي الذي طارد  ػابا 
فر ناجيا بنفسي  ير مسم  بعد اف رمى مص رفالػي بزجاجػ  حارلػ  لػـ ةصػب أحػدا؛ والجنػدي الػذي سػدد إليػي 

ح  المظمم  لمصنص الجمود بعيدا عف عيوف الجميصال  و بندليةي في  روبي وأطمؽ النار عمى ظهرع في السا
 ايها جندي مف الجيش االسرا يمي و و ايها جز  مف ةراثي.
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