
   
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
  
   
 
  
  
 

 
 
 
 
 
 

 فتح ويدنا ال تزال ممدودة لممصالحة مع ..مشعل: سنواصل العمل لتحرير كافة األسرى
 ىنية يدعو إلطالق يد المقاومة من أجل تحرير األسرى

 ةليا الحق في منع األسمحة من الوقوع في األيادي الخطأ بسوري "إسرائيل: "ونتنياى
  عامًا.. انتيى ربعينرئيس األركان اإلسرائيمي: اليدوء الذي ساد الجوالن أل 

 مفاوضات أي قبل انطالق األسرىلكل  والعيساوي يطالب بالحرية ..الفمسطينيون يحيون يوم األسير

تؤكد سقوط صواريخ  "إسرائيل"
وتحقق في فشل  يالت..إعمى 

 "القبة الحديدية" في اعتراضيا
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 43 :كاريكاتير

*** 
 
 وتحقق في فشل "القبة الحديدية" في اعتراضيا يالت..إتؤكد سقوط صواريخ عمى  "إسرائيل" 

و يػو"، "أ ؼ ب" ، وعػف وكػالتيالقػدس المحتمػةمػف  آمػاؿ شػحادة، عف  88/4/1083الحياة، لندن، ذكرت 
ونقمػت  عمى إيالت جنػوب إسػرائيؿ. ]أمس[ الجيش اإلسرائيمي أكد سقوط عدد مف القذائؼ اليوـ"، أف بي آي

مراسػػمة "الحيػػاة" فػػي فمسػػطيف المحتمػػة عػػف الجػػيش اإلسػػرائيمي أف "تالتػػة يػػواري  اطمقػػت عمػػى ايػػالت عنػػد 
 دوف أف يمحؽ اضرارا". حوالي التاسعة يباحا )السادسة بتوقيت غرينتش(، سقط ياروخ في ساحة بيت مف

ولفت إلى أف "اجيزة االمف شرعت التحقيؽ في ميدر اطالؽ اليواري "، مضيفًا إنػو "تقػرر اغػالؽ المطػار 
 في المدينة، خشية اف تكوف ىذه اليواري  مقدمة ليواري  اخرى".

 اري ".ولـ يستبعد مسؤولوف إسرائيميوف اف "تكوف تنظيمات معادية في االردف ىي التي اطمقت اليو 
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وفي ىذا اإلطار، نقمت "فرانس برس" عف متحدتة باسـ الجيش اإلسرائيمي أف الياروخيف المذيف سقطا عمػى 
ولفتت المتحدتة إلى أف "ياروخيف اطمقا مف سيناء، وسػقط  مدينة إيالت لـ يتسببا بأي أضرار أو إيابات.

 االتناف في مناطؽ خالء".
"نظرًا لظروؼ عممية فإف بطارية منظومة القبة الحديديػة العتػراض  وأكدت ميادر أمنية لػ "فرانس برس" أنو

 اليواري ، الموجودة في المنطقة لـ تعترض الياروخيف القادميف".
مف جية أخرى، أفاد مسؤوؿ أمني في إيالت أف "ياروخيف سقطا في منطقػة العقبػة ادردنيػة"، موضػحًا أنػو 

 تي سمعت مف منطقة العقبة االردنية المحاذية اليالت".يقوؿ ذلؾ "اعتمادًا عمى ايوات االنفجارات ال
أجيزة ادمػف اإلسػرائيمية ، أف تؿ أبيب مف نظير مجمي، عف 88/4/1083، الشرق األوسط، لندنونشرت 

فػػػي اعتػػػراض اليػػػاروخيف « القبػػة الحديديػػػة»باشػػرت التحقيػػػؽ، أمػػػس، فػػػي أسػػباب فشػػػؿ منظومػػػة اليػػػواري  
ة إيالت الجنوبية ويعتقد أنيما أطمقا مف سيناء الميرية. وقالػت ميػادر المذيف أطمقا يباح أمس عمى مدين

أمنيػػة إف معمومػػات سػػاخنة ويػػمت إلػػى إسػػرائيؿ قبػػؿ عػػدة أسػػابي، عػػف تحػػرؾ فػػي سػػيناء، تػػـ نشػػرت بطاريػػة 
في إيالت، دف المعمومات التي ويمت إلى المخابرات اإلسرائيمية تحدتت عف نية عناير « القبة الحديدية»

  ة متطرفة ضرب إيالت بالذات.إسالمي
، روف بػػف يشػػاي، إف سػػقوط «يػػديعوت أحرونػػوت»وقػػاؿ المحػػرر العسػػكري لمموقػػ، اإللكترونػػي فػػي يػػحيفة 

)سػػػمطة تطػػػوير الوسػػػائؿ « رافائيػػػؿ»اليػػػاروخيف رغػػػـ تمػػػؾ اإلنػػػذارات يشػػػكؿ حرجػػػا شػػػديدا لمجػػػيش ولشػػػركة 
مميػة اعتػراض، رغػـ أف أحػد اليػاروخيف سػقط القتالية(، ويمزميمػا بإعطػاء جػواب لمجميػور، لمػاذا لػـ تجػر ع

فػػي منطقػػة مأىولػػة. وتػػاب، أنػػو بحسػػب اتجػػاه اليػػاروخيف، فإنيمػػا أطمقػػا مػػف مركػػز سػػيناء ولػػيس مػػف منطقػػة 
مػػػف يطمػػػؽ »الشػػاطا الشػػػرقي لسػػػيناء. وأضػػػاؼ أف ذلػػؾ يقتضػػػي اىتمامػػػا خايػػػا وحمػػوال سػػػريعة، وذلػػػؾ دف 

غػػدا إطػػالؽ يػػاروخ كتػػؼ مضػػاد لمطػػائرات مػػف المنطقػػة يػػواري  مػػف المنطقػػة الجبميػػة فػػي سػػيناء يسػػتطي، 
 «.الجبمية القريبة مف مدينة إيالت

الموق، االخباري العبػري "والػال" ذكػر اف ميػادر  ، أف راـ اهلل، مف 88/4/1083،القدس، القدسوأضافت 
ت ريػدت في الجيش االسػرائيمي يػادقت اليػوـ االربعػاء، عمػى اف القبػة الفوالذيػة المنيػوبة فػي منطقػة ايػال

واضاؼ  اليواري  لحظة إطالقيا مف سيناء وقامت بإطالؽ يفارات االنذار، إال انيا فشمت في إعتراضيا.
 الموق، اف الجيات المختية تفحص أسباب الفشؿ في اعتراض اليواري .

 
 ىنية يدعو إلطالق يد المقاومة من أجل تحرير األسرى 

خاية عقدىا بمناسبة خمال مشاركتو في جمسة ىنية،  رئيس الوزراء إسماعيؿ : وجوأحمد الميري - غزة
لألسرى في السجوف اإلسرائيمية، معبرا عف افتخار الشعب الفمسطيني التحية  ذكرى "يوـ ادسير الفمسطيني"

بيمودىـ وتباتيـ وتحدييـ اليومي لمسجاف، مشيرا إلى أف معركة "ادمعاء الخاوية" التي يخوضيا عدد مف 
 ادنظار بقدر ما ىي ساحة مف ساحات المواجية.ادسرى ليست لمفت 

مف شير أبريؿ/ نيساف مف كؿ عاـ يحيي قضية ادسرى "في كؿ  ٚٔولفت ىنية في كممتو إلى أف يوـ 
شبر مف أرض فمسطيف وخارجيا"، غير أف ذلؾ ال يعني أف قضيتيـ ليست محيورة في يوـ واحد مف 

 باستحضار القضية وااللتزامات المحددة اتجاىيـ.العاـ، مشددا عمى أف كؿ يـو يعتبر يـو أسير 
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وأكد عمى أف قضية ادسرى تعد أكبر قضية إنسانية في العالـ، حيث إف اآلالؼ منيـ يعيشوف داخؿ 
السجوف في ظؿ ظروؼ قاسية ومأساوية، إلى جانب أنيا قضية تعد مركزية لشعبنا الفمسطيني وفيائمو 

 .المقاومة والحكومة والمجمس التشريعي
وشدد عمى أف قضية ادسرى مف ممفات اليراع المفتوح م، االحتالؿ اإلسرائيمي، مضيفا: "ىذه فاتورة 
مفتوحة بيننا وبيف عدونا، نحف ال يمكف أف نسمـ ليذا المحتؿ، وليذه السياسات اليمجية والسادية، واالستفراد 

 بعناويف عزة ىذا الشعب ويمود وكرامة ادمة".
نياء ىذه  كما وشدد عمى ضرورة أف تكوف "يد المقاومة طميقة داخؿ ادرض، مف أجؿ حسـ ىذا الممؼ، وا 

المأساة والمعاناة"، مشيرا إلى أف ما قدمتو فيائؿ المقاومة وكتائب القساـ مف أسر شاليط واالحتفاظ بو 
 خمس سنوات والويوؿ إلى يفقة مشرفة دليؿ "عمى أف القضية ممؼ مفتوح".

أ االحتالؿ بادمف طالما ىناؾ أسرى يعذبوف، وال يمكف أف يكوف ىناؾ استقرار طالما وقاؿ: "ال يمكف أف يين
ىناؾ أسرى يغيبوف لعشرات السنيف"، داعيا في ذات الوقت إلى أف تكوف قضية ادسرى خارج الحسابات 

 السياسية والمساومات.
 

 السالم الذليل
جراءات تبادؿ التقة، وحسف الظف وأضاؼ ىنية: "إف مف يض، قضية ادسرى في إطار حسف النوا يا، وا 

 باالحتالؿ فيو يكوف قد أساء لمقضية "، مذكرا بعدـ إطالؽ االحتالؿ لألسرى بعد توقي، اتفاؽ أوسمو.
سنة لـ تنجح في اإلفراج عنيـ، السالـ الذليؿ ال يمكف أف يفؾ قيد  ٕٓوأردؼ قائاًل: "كؿ االتفاقيات منذ 

عدة ىي القادرة عمى ذلؾ، وىذا ما دلمت عميو حركة التاري  الفمسطيني في أسير، والمقاومة اليامدة والوا
 اليراع م، االحتالؿ".

مف أبريؿ بعد أف كاف أوؿ يوـ ادسير الفمسطيني، كاف "طبعة أولى" لعممية  ٚٔوشدد ىنية عمى أف يوـ 
وتضحياتيـ، والوقوؼ معيـ، تبادؿ بيف المقاومة واالحتالؿ، معتبرا في ذات أف اليوـ ىو يوـ الوفاء لألسرى 

 ويـو توحيد لمجيد مف أجؿ تحريرىـ.
"ما نسيناكـ ولف ننساكـ أييا ادبطاؿ وال نامت أعيف الجبناء، إذا ظممتـ في أسركـ  ووجو كالمو لألسرى:

تعذبوف ونحف في حريتنا ننعـ، سوؼ نسير في كؿ طريؽ وكؿ الخيارات مفتوحة مف أجؿ تحريركـ، مف 
 الشرعي وااللتزاـ الوطني".منطمؽ التأييؿ 

وفي شأف آخر، قاؿ ىنية إف ذكرى اغتياؿ القيادات الفمسطينية في ىذا الشير، والسيما الشييد الدكتور عبد 
العزيز الرنتيسي، والشييد خميؿ الوزير، تعيد إلى الذاكرة سياسة االغتياالت التي تمتؿ "جريمة مف جرائـ 

 الحرب" التي سمكيا االحتالؿ.
فمسطينيي الشتات، أكد ىنية وقوؼ حكومتو بكؿ جوارحيا وعواطفيا م، ما يتعرض لو الالجئوف في وبشأف 

 المخيمات السورية، مف قتؿ واستيداؼ وتيجير.
وطالب ىنية دوؿ العالـ وجامعة الدوؿ العربية بضرورة حماية الالجئيف ىناؾ، ووقؼ نزيؼ الدـ، معبرا عف 

الجئيف بالرغـ مف التأكيد مف الكؿ الفمسطيني ىناؾ عمى بعدىـ عف أسفو لتوايؿ محنة ومأساة ىؤالء ال
 معادلة اليراع السوري الداخمي.

 87/4/1083فمسطين أون الين، 
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 اتخاذ كل الوسائل لتحرير األسرى ةيوصي بضرور  المجمس التشريعي الفمسطيني 
فمسطينية في الضفة الغربية أويى المجمس التشريعي الفمسطيني، فيائؿ المقاومة ال: أحمد الميري - غزة

وقطاع غزة، بضرورة تفعيؿ خياراتيا، واتخاذ كؿ الوسائؿ لتحرير ادسرى مف سجوف االحتالؿ اإلسرائيمي، 
 وعدـ االستكانة عف ىذا الخيار عمى اعتبار أنو "الحؿ المجدي وادنج،" لتحرير آالؼ ادسرى.

ادسير الفمسطيني"، إلى مساندة كافة الجيات ودعا المجمس في جمسة خاية عقدىا بمناسبة ذكرى "يوـ 
المعنية الرسمية والشعبية لألسرى، وفضح ممارسات االحتالؿ بحقيـ، إلى جانب تعزيز إمكانية محاكمة قادة 

 االحتالؿ عمى جرائمو المستمرة بحؽ ادسرى طيمة سنوات احتاللو.
لرئيس المجمس أحمد بحر، ونواب مف كتمة وشارؾ في الجمسة رئيس الوزراء إسماعيؿ ىنية، والنائب ادوؿ 

التغيير واإليالح، باإلضافة إلى عدد مف المسئوليف في الييئات والمؤسسات الوطنية المختية، وذوي 
 أسرى في سجوف االحتالؿ.

 
 أحمد بحر

مف أبريؿ يأتي في وقت يعاني فيو ادسرى مف ويالت القير اإلسرائيمي بحقيـ،  ٚٔقاؿ بحر، إف  ،بدوره
ف دوف أي اكتراث لإلنسانية أو مبادئيا، مشيرا إلى أف قسما كبيرا منيـ يعاني مف اإلىماؿ الطبي، إلى وم

 جانب سياسة العزؿ االنفرادي، وخطؼ النواب والوزراء.
وحمؿ بحر دولة االحتالؿ المسؤولية الكاممة عف استشياد ادسرى، مطالبا المقاومة الفمسطينية بضرورة 

رغاـ االحتالؿ عمى إطالؽ سراح ادسرى، فيما طالب السمطة بالقياـ بدورىا اتجاه رف، العمؿ عمى ادرض إل
 قضايا في المحاكـ الدولية.

 
 عطا اهلل أبو السبح

إلى ذلؾ، شدد وزير ادسرى عطا اهلل أبو السبح عمى ضرورة تفعيؿ خيارات المقاومة في الضفة الغربية 
والوحيد إلطالؽ سراح ادسرى، ومساندة قضية ادسرى مف الكؿ  وقطاع غزة، عمى اعتبارىا الطريؽ ادنج،

 الفمسطيني والعربي بيورة أكبر مما ىي عميو.
ودعا أبو السبح الحكومة الفمسطينية بغزة إلى بذؿ المزيد مف االىتماـ في ىذا الممؼ، وتسخير الجيد 

لزامو بما أقرت االتفاقيات التي المناسب لتجنيد محاميف دولييف لرف، قضايا ضد االحتالؿ لنيرة ادسرى ، وا 
 أبرمت في وقت سابؽ.

 
 محمد شياب

رئيس لجنة التربية والقضايا االجتماعية في المجمس، محمد شياب، في تقرير تاله، أويى بضرورة فتح 
خيارات المقاومة واتخاذ كؿ الوسائؿ لتحرير ادسرى، فيما طالب السمطة بالتوقي، عمى االتفاقيات الدولية 

 ف، شكاوى فردية وجماعية ضد االحتالؿ.ور 
ودعا شياب جميورية مير العربية ومنظمة المؤتمر اإلسالمي والبرلمانات العربية وادوروبية ومجمس 
حقوؽ اإلنساف إلى عقد جمسة خاية لبحث قضايا النواب ادسرى في سجوف االحتالؿ، داعيا المجنة 

 بيا لحماية ادسرى مف االنتياكات. الدولية لميميب ادحمر لمقياـ بالدور المنوط
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وشدد عمى ضرورة تشكيؿ ائتالؼ عالمي مف مؤسسات حقوؽ اإلنساف لمقياـ بحممة قانونية ضد ما يجري 
في سجوف االحتالؿ، وسياسة العزؿ االنفرادي واالعتقاؿ اإلداري، واإلىماؿ الطبي، بينما أويى برلمانيي 

 نسانية تجاه ما يتعرض لو ادسرى والنواب والوزراء.العالـ بتحمؿ مسؤولياتيـ القانونية واإل
بدورىـ، دعا نواب في كممات ليـ خالؿ الجمسة إلى ضرورة تفعيؿ كافة الخيارات الالزمة بممؼ ادسرى، 
حاتيف المقاومة الفمسطينية عمى تفعيؿ جيدىا بما يحقؽ الويوؿ إلى عممية تبادؿ مف شأنيا أف ترغـ 

سرى وتحسيف ظروؼ أسرىـ. االحتالؿ عمى إطالؽ اد
 87/4/1083فمسطين أون الين، 

 
 باألسرى المجتمع الدولي بتطبيق كافة العيود والمواثيق الدولية المتعمقةعزيز الدويك يطالب  

دعا رئيس المجمس التشريعي الفمسطيني عزيز الدويؾ "السمطة الفمسطينية : نادية سعد الديف -عماف 
لتي تتيح المطالبة بمحاكمة قادة االحتالؿ عمى جرائمو، واتفاقيات جنيؼ حتى لالنضماـ إلى اتفاقية روما ا
وقاؿ لػ"الغد" مف فمسطيف المحتمة، إف القاعدة القانونية الدولية تعّد سندًا ميمًا  يتـ معاممتيـ كأسرى حرب".

لمجتم، الدولي "لجيود إطالؽ سراح ادسرى وعدـ تركيـ نيبًا لعدوانية االحتالؿ وعنيريتو"، مطالبًا "ا
 بتطبيؽ كافة العيود والمواتيؽ الدولية المتعمقة بقضيتيـ العادلة".

 88/4/1083الغد، عمان،   
 
 عن عدد من العمالء ممن أمضوا ثمثي المدة  سنفرجوزير الداخمية في غزة:  

لوزارة غزة / سما: كشؼ وزير الداخمية وادمف الوطني في حكومة غزة، أ. فتحي حماد النقاب عف نية ا
 اإلفراج خالؿ الفترة المقبمة عف عدد مف العمالء الذيف أمضوا تمتي المدة ممف توسمنا فييـ االستقامة.

وقاؿ وزير الداخمية خالؿ كممتو في اليـو الدراسي "اإلسقاط والتخابر .. المعالجة المتكاممة" "سنفرج عف عدد 
ف خالؿ المالحقة واإلعداـ وكذلؾ المساعدة مف العمالء حتى تكوف المعالجة مزدوجة تضـ عممية ردع م

والمعالجة واإلفراج". وأكد الوزير حماد أف حممة مواجية التخابر ال زالت وستستمر عممية المالحقة والتحقيؽ 
وجم، المعمومات عف المتخابريف بالتعاوف بيف ادجيزة ادمنية وفيائؿ المقاومة. وأضاؼ "عممية االعتقاؿ 

 ه الحممة اعتقمنا عدد ال بأس بو مف العمالء وىـ تحت التحقيؽ".مستمرة ومف خالؿ ىذ
قناع الرأي العاـ حتى ينضـ ليا  وأشار وزير الداخمية إلى أف حممة مواجية التخابر نفذت مف باب تنشيط وا 
كؿ مف عاش تحت االحتالؿ مف أبناء شعبنا الفمسطيني. وأردؼ قائاًل "نطمئف أبناء شعبنا وادمة العربية 

سالمية أف آفة التخابر أيبحت مكشوفة لدينا وال ترقى لمستوى ظاىرة فالعدد بسيط وىو في طريقو إلى واإل
التالشي". وعدَّ ىذه الحممة بمتابة يراع أدمغة م، االحتالؿ بالقدرات والعقوؿ والكفاءات وااللكترونيات، 

و االنتيار وويمنا إلى ما يدور في مستطردًا "قبمنا التحدي في ىذا المجاؿ ونحقؽ في كؿ يوـ االنتيار تم
أروقة االحتالؿ". وشدد حماد عمى أف االحتالؿ بات اآلف يعيش حالة إرباؾ في أجيزتو واتياالتو م، 
العمالء، مستدركًا "االحتالؿ يحاوؿ طمأنة عمالئو لكف المالحقة واالعتقاالت لممتخابريف متوايمة 

 والتحقيقات مستمرة".
رأي التي تجرى بشكؿ عممي عف الحمالت السابقة لوزارة الداخمية أظيرت أف وأوضح أف استطالعات ال

%. وتوق، حماد أف ييؿ التأييد لعمؿ ادجيزة ٙٛالتأييد الشعبي لعمؿ ادجيزة ادمنية ويؿ إلى أكتر مف 
 .% ، مؤكدًا أف مستوى التأييد لمداخمية في تياعد مستمر ٜٓادمنية في مواجية التخابر إلى أكتر مف 
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وجدد الوزير حماد أف باب التعاوف ال زاؿ مفتوحًا مشرعًا بيف الداخمية بجمي، أجيزتيا م، مختمؼ فيائؿ 
 المقاومة والمؤسسات والجامعات وم، كؿ مف انتمى لموطف ولممقاومة.

وشكر وزير الداخمية كؿ مف ساىـ في إنجاح حممة مواجية التخابر عمى مستوى أبناء شعبنا والمؤسسات 
 ائؿ والجامعات والمجمس التشريعي والحكومة.والفي

 88/4/1083وكالة سما اإلخبارية، 
 
 لقضيتو  مكثفة مع األسير العيساوي إليجاد حل  إسرائيمية مفاوضات قراقع:  

قاؿ وزير شؤوف ادسرى والمحرريف عيسى قراق،، إف جياز "الشاباؾ" اإلسرائيمي، والمستشار : الحياة الجديدة
يقوداف مفاوضات مكتفة م، ادسير العيساوي، إليجاد حؿ لقضيتو بميادقة المستوى  القانوني لمدولة

 السياسي اإلسرائيمي.
وأوضح قراق، أف ادسير العيساوي اشترط بأف أي يفقة قد تتبمور خالؿ ىذه المفاوضات يجب أف تتضمف 

في سجوف االحتالؿ، كما  اإلفراج عنو إلى مسقط رأسو في القدس، وعدـ قضاء الحكـ السابؽ اليادر بحقو
 طمب بأف تكوف المجنة الدولية لميميب ادحمر، ومحاموه، الضامنيف دي يفقة مقبمة.

عف الطعاـ مقابؿ  إضرابوينيي  إفطمبت مف العيساوي  إسرائيؿ إف أمس "رويترزػ"وقاؿ مسؤوؿ فمسطيني ل
العيساوي  أف ادسيررئيس نادي سنة واحدة. وذكر قدورة فارس  إلىتخفيؼ مدة سجنو مف عشرات السنوات 

 يبدأ عاـ السجف بأتر رجعي مف وقت اعتقالو في يوليو تموز الماضي. أفقاؿ انو سيقبؿ بشرط 
 88/7/1083الحياة الجديدة، رام اهلل، 

 
 من الغاز واألزمة تراوح مكانيا  اً طن 860مسؤول في غزة: االحتالل سيورد  

 ٓٙٔ( حوالي ٗ/ٚٔسرائيمية ستورد إلى قطاع غزة ادربعاء )أعمف مسؤوؿ فمسطيني أف السمطات اإل :غزة
 ألؼ طف مف غاز الطيي بعد نفاذ المخزوف مف المنزلي والمؤسساتي في القطاع.

وقاؿ مدير عاـ الييئة العامة لمبتروؿ في غزة عبد الناير مينا، إف إغالؽ معبر كـر أبو سالـ خالؿ الفترة 
وأوضح في تيريح  لطيي في قطاع غزة وزاد مف معاناة السكاف.الماضية ساىـ في نفاذ مخزوف غاز ا

لوكالة "قدس برس" أف الكمية التي يعتـز االحتالؿ توريدىا اليوـ ال تغطي نيؼ احتياجات القطاع ليـو 
 واحد فقط، موضحًا ادزمة تراوح مكانيا نظرًا لسياسة الحيار المفروضة عمى القطاع منذ سب، سنوات. 

 87/4/1083قدس برس، 
 

 تمنع دخول الصيادين لمبحر ألسباب أمنية  في غزةشرطة البحرية ال 
، اليياديف الفمسطينييف مف دخوؿ بغزةمنعت الشرطة البحرية التابعة لمحكومة : عالء المشيراوي -غزة 

 البحر والييد منذ يـو االتنيف الماضي دسباب أمنية.
ي الساعة الخامسة مف فجر االتنيف ومستمر حتى يـو وقاؿ مركز الميزاف لحقوؽ اإلنساف أف المن، بدأ ف

ومف المرجح أف يكوف سبب المن،  حيث تـ إبالغ اليياديف بمنعيـ مف دخوؿ البحر دسباب أمنية. أمس
 ىو محاولة من، تالتة سجناء جنائييف مف الفرار عبر البحر إلى مير حيث تقـو الشرطة بالبحث عنيـ.

 87/4/1083القدس، القدس، 
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 ويدنا ال تزال ممدودة لممصالحة مع فتح ..ل: سنواصل العمل لتحرير كافة األسرىمشع 
أكد خالد مشعؿ، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية "حماس"، أف حركتو ستوايؿ  :غزة

 العمؿ مف أجؿ تحرير كافة ادسرى مف السجوف اليييونية.
سؾ بنيج الجياد والمقاومة كطريؽ وحيد الستعادة الحقوؽ وجدد العيد م، اهلل عمى تحرير ادسرى والتم

 وادرض المسموبة، ومف بينيا حؽ ادسرى في العيش بحرية وكرامة بيف أىميـ وأبناء شعبيـ.
ووجو مشعؿ في كممة لو عبر الياتؼ خالؿ أمسية فنية نظمتيا حركة حماس في مدينة خانيونس مساء 

ى اغتياؿ القائد عبد العزيز الرنتيسي التحية إلى ادسرى داخؿ السجوف ادربعاء في ذكرى "يـو ادسير" وذكر 
 اليييونية، مؤكدا ليـ أف الفرج قريب وأف موعدىـ م، الحرية آت ال محالة.

لى تحرير كامؿ التراب المقدس دوف تنازؿ  لى فمسطيف، وا  وقاؿ: "عيوننا تيبو اآلف إلى القدس وادقيى وا 
لى أرواح الشيداء وخص منيـ بالذكر روح الشييد الرنتيسي.عف شبر واحد"، موجيا تحيتو   إلى أىؿ غزة، وا 

وأكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أف حركتو الزالت تمد يدىا لمميالحة م، حركة فتح مف أجؿ 
 إعادة المحمة الوطنية بيف أطياؼ الشعب الفمسطيني الواحد.

88/4/1083وكالة سما اإلخبارية،   
 
 ن حرية األسرى من سجون االحتالل ستبقى عمى رأس أولوياتيا الوطنيةحماس تؤكد أ 

أكدت حركة "حماس" أف "حرية ادسرى مف سجوف االحتالؿ ستبقى عمى رأس : نادية سعد الديف –عماف
 أولوياتيا الوطنية، وستعمؿ بكافة الوسائؿ عمى تحريرىـ".

ة الكاممة عف جرائمو الممنيجة ضد ادسرى وحّممت، في بياف أيدرتو أمس، "العدو اليييوني المسؤولي
واعتبرت أف "استمرار االحتالؿ في مالحقة واعتقاؿ نواب  الفمسطينييف والعرب"، مطالبة "بمحاسبتو عمييا".

ودعت "الشعب الفمسطيني إلى  الشعب الفمسطيني يعّد جريمة وانتياكًا يارخًا لألعراؼ والمواتيؽ الدولية".
سالمي عاجؿ في المحافؿ والمنظمات موايمة دعميـ ونيرتيـ  لألسرى"، كما حتت عمى "تحرؾ عربي وا 

وأكدت  الدولية لحماية ادسرى مف انتياكات االحتالؿ لحقوقيـ اإلنسانية المكفولة بموجب المواتيؽ الدولية".
ية، ضرورة "مالحقة مجرمي الحرب اليياينة أماـ المحاكـ الدولية، وفي مقدمتيا محكمة الجنايات الدول

 تحقيقًا لمعدالة ورفضًا لمضغوط الغربية وادميركية الساعية لمحيمولة دوف ذلؾ".
 88/4/1083الغد، عمان، 

 
 إطالق صاروخين عمى إيالت تتبنى "مجمس شورى المجاىدين" 

ايالت جنوب فمسطيف “تبنت جماعة سمفية في غزة اطالؽ ياروخيف عمى مستوطنة  فمسطيف المحتمة:
منذ ” إيالت“سبب انفجار الياروخيف بوقوع إيابات. وىذا أوؿ ىجوـ باليواري  عمى ولـ يت”. المحتمة

في بياف نشره أحد المواق، ” مجمس شورى المجاىديف في أكناؼ بيت المقدس“تمانية أشير. وتبّنت جماعة 
قدس كناؼ بيت المأتمكف أسود مجمس شورى المجاىديف في “اإللكترونية إطالؽ الياروخيف. وقاؿ البياف 

وبحسب البياف فإف إطالؽ ”. مف استيداؼ مدينة اـ الرشراش المحتمة )ايالت( بياروخيف مف طراز غراد
عمى استمرار معاناة ادسرى في سجوف االحتالؿ واستشياد ادسير الفمسطيني ” كرد اولي“اليواري  جاء 

 ميسرة ابو حمدية.
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اىرات التي خرجت في الضفة الغربية لمتنديد بوفاة بمياجمة التظ”( اإلسرائيمي)“قاـ الجيش “ضاؼ البياف أو 
ادسير )ابو حمدية(، وتعمد قتؿ شابيف مف سكاف طولكـر بدـ بارد وليذا قررنا توجيو ضربة مناسبة لمعدو 

 ”.بالمغة التي يفيميا جيدا، وفي المكاف الذي لـ يتوقعو او يتييأ لو
 88/4/1083الخميج، الشارقة، 

 
 سرائيمية بالعدوان عمى غزةفي الحسبان عمى محمل الجد التيديدات اإلحماس: المقاومة تأخذ  

أوضح القيادي في الحركة د. يالح البردويؿ في تيريح لػ"فمسطيف أوف اليف"، : محمد جاسر-غزة
ادربعاء، أف المقاومة الفمسطينية بقطاع غزة لف تعمف استسالميا ميما تياعدت مف وتيرة تيديدات قوات 

سرائيمي، مشيدًا باليمود ادسطوري مف الشعب الفمسطيني الذي يقؼ دائما خمؼ المقاومة في االحتالؿ اإل
 أوقات الحروب.

 وأشار إلى أف المقاومة تأخذ في الحسباف عمى محمؿ الجد التيديدات االسرائيمية بالعدواف عمى غزة.
87/4/1083فمسطين أون الين،   

 
 كل الُسبل لتحرير األسرىاألسير عباس السيد: عمى المقاومة العمل ب 

دعا القيادي في حركة حماس ادسير عباس السيد، فيائؿ المقاومة لمعمؿ عمى تحرير ادسرى وادسيرات 
بكؿ الطرؽ استناًدا لما قالو مؤسس حركة حماس الشييد الشي  أحمد ياسيف نريد تحرير أسرانا رغما عف 

 الييود.
ناسبة ذكرى يـو ادسير، لرعاية إنسانية مف كافة النواحي ودعا السيد في رسالة لو سربت مف السجف بم

دىالي ادسرى وأجرىـ كالجياد في سبيؿ اهلل، والدعـ القانوني واإلعالمي وفضح الممارسات اليمجية في 
 السجوف االسرائيمية.

 وأكد عمى ضرورة العمؿ عمى استكماؿ ممؼ الميالحة وتعزيز الوحدة الوطنية بما يتناسب م، مرحمة
 التحرر الوطني التي نحياىا بالموائمة بيف كؿ أشكاؿ النضاؿ وعدـ الغاء أي منيا.

ووجو السيد رسالة إلى ادسرى طالبيـ فييا باليبر، والمزيد مف الرضا، والوحدة والتالحـ، واالستفادة مف 
 الوقت، والتفرغ إلى اهلل بالدعاء لممجاىديف.

88/4/1083فمسطين أون الين،   
 
 واشنطن لو تأييدتجاوز صالحياتو ولشعوره بالحرج من  ألنود: فياض استقال حمعزام األ 

قاؿ القيادي في حركة فتح عزاـ ادحمد، أف أبرز االسباب التي أدت الى استقالة الدكتور سالـ  :راـ اهلل
 فياض، ىي تجاوزه ليالحياتو حسب القانوف االساسي المعموؿ في االراضي الفمسطينية.

مقاء متمفز يبث مساء االربعاء، رغبة بعض القيادات  في حركة فتح االستوزار، أو أخذ ونفى ادحمد ب
 "لو عرض عمي المنيب لف أقبؿ بو".: منيب رئيس مجمس الوزراء، وقاؿ ادحمد

ف كاف لفياض دور في  وفي معرض رده عمى أسباب ىزيمة حركة فتح في االنتخابات التشريعية ادخيرة وا 
 .""اف فتح ىي التي ىزمت فتح ادحمد:ىذه اليزيمة، قاؿ 
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وَأضاؼ عزاـ  خالفات فتح الداخمية ىي التي اسقطت فتح في االنتخابات، ونقوؿ أف فياض ًأياب في 
جانب وأخطأ في جوانب وكاف شريكًا لنا ، وأقوؿ أف الرئيس عرفات لـ يرتاح في وزارة المالية إال عندما 

 مف قبؿ الدوؿ المانحة. تسمميا فياض، رغـ أنو كاف مفروضا عميو
وكشؼ االحمد أف التيريح االمريكي ىو الداف، القوي الذي عجؿ باستقالة فياض، بعد أف شعر فياض 
بالحرج الكتير، وكانت االستقالة قد طويت قبؿ التيريح االمريكي، ولكف فياض عجؿ باستقالتو بعد 

 حمد يواب موقؼ فياض.انو ليس تبعًا ليـ ، وأبدى اال لألمريكافالتيريح لكي يقوؿ 
87/4/1083وكالة سما اإلخبارية،   

 
 التي قتمت الشييد الرنتيسيالياتفية المكالمة يكشف عن  مركز "أطمس" لمدراسات اإلسرائيمية 

كشؼ مركز "أطمس" لمدراسات اإلسرائيمية، ونقاًل عف أكتر مف ميدر موتوؽ عف مكالمة تمت بيف  :غزة
ياسر عرفات، والقيادي في حركة حماس الشييد عبد العزيز الرنتيسي قبيؿ  رئيس السمطة الفمسطينية الشييد

 استشياد ادخير بأياـ.
وقاؿ المحمؿ السياسي حمزة أبو شنب "إف الشييديف ناقشا خالؿ المكالمة العديد مف القضايا التي تيـ 

  المحمة الوطنية، الشعب الفمسطيني، واتفقا عمى العديد مف الخطوات التي مف شأنيا العمؿ عمى ترسي
أىميا تشكيؿ حكومة وحدة وطنية، باإلضافة الى تشكيؿ وبناء جيش وطني تشارؾ فيو كافة ادجنحة 
 العسكرية بما فييا القساـ، ينتشر عمى الحدود وفي مواق، إستراتيجية لحماية القطاع مف ادخطار الخارجية".

د الرحمف شياب "إف مف عادة االحتالؿ ريد متؿ مف جانبو؛ قاؿ المحمؿ السياسي في الشأف اإلسرائيمي عب
ىذه المكالمات، والتجسس عمى القادة الفمسطينييف، ولمعرفة االحتالؿ الجيدة بشخيية الشييديف القيادية، 

 وقناعتيما بيذا االتفاؽ وقدرتيما عمى تطبيقو؛ كاف ال بد مف التخمص مف شخص لديو ىذه التوجيات".
ت الفمسطينية تـ تيفيتيا بسبب ايمانيا بالوحدة الوطنية الفمسطينية، وقدرتيا عمى يذكر أف العديد مف القيادا

 التنسيؽ المشترؾ، أمتاؿ الشي  الشييد أحمد ياسيف، والشييد اسماعيؿ أبو شنب.
 87/4/1083القدس، القدس، 

 
  أصوات إسرائيمية تدعو إلى "دخول عسكري" إلى سيناء بعد سقوط صواريخ بإيالت:  

مػػف ليجتيػػا تجػػاه ميػػر عقػػب سػػقوط عػػدد مػػف اليػػواري  ” اإلسػػرائيمية“يػػعدت وسػػائؿ اإلعػػالـ : ()وكػػاالت
” اإلرىابية“إلى ىناؾ لمحاربة الجماعات ” إسرائيمية“عمى إيالت مف شبو جزيرة سيناء، مطالبة بإدخاؿ قوات 

لجماعػػػات المسػػػمحة إف الميػػػرييف يحػػػاولوف باسػػػتمرار لمكافحػػػة ا“اإلخبػػػارى ” والػػػال“والجياديػػػة. وقػػػاؿ موقػػػ، 
، عمػػى حػػد ”ىنػػاؾ، ولكػػف ىػػذا ال يكفػػي.. وعمينػػا إرسػػاؿ قواتنػػا لسػػيناء فػػى أي وقػػت لمكافحػػة تمػػؾ الجماعػػات

 قولو.
وزعـ الموق، أنو أيبح مف المألوؼ في مير تزايد المشاكؿ ادمنية في سيناء، التي تتسػبب فػي المزيػد مػف 

منظمات لمجياد العػالمي فػي سػيناء  ٙإلى  ٘نحو مف أف ىناؾ ” والال“العمميات مف الحيف لآلخر. وأضاؼ 
أو ” إسػػرائيمية“مرتبطػػة بمنظمػػات الجيػػاد فػػي قطػػاع غػػزة ويحػػاولوف طػػواؿ الوقػػت تنفيػػذ ىجمػػات ضػػد أىػػداؼ 

 ميرية.
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خالفا دياـ عيد الرئيس السابؽ حسني مبػارؾ، فػاف الجػيش الميػري أيػبح متحفػزا لمغايػة “وقاؿ الموق، إنو 
أيػػػبح ” إسػػرائيؿ“السػػتعادة السػػيطرة عمػػى سػػيناء، حتػػى إف التنسػػيؽ ادمنػػى مػػ،  أكتػػر مػػف أي وقػػت مضػػى

 أفضؿ مف أي وقت مضى.      
 88/4/1083الخميج، الشارقة،  

 
 يةليا الحق في منع األسمحة من الوقوع في األيادي الخطأ بسور  "إسرائيل: "نتنياىو 

، إف إسػػرائيؿ ليػػا الحػػؽ فػػي منػػ، ادسػػمحة مػػف قػػاؿ رئػػيس الػػوزراء اإلسػػرائيمي، بنيػػاميف نتنيػػاىو، لبػػي بػػي سػػي
وأضاؼ نتنياىو أف إذا استولى اإلرىابيوف عمػى أسػمحة مضػادة لمطػائرات،  الوقوع في اديادي الخطأ بسوريا.

 فإنيـ قد "يغيروف قواعد المعبة" في المنطقة.
فػػي الشػػيور ادخيػػرة  وقالػػت إسػػرائيؿ إف رغػػـ أف سياسػػتيا ليسػػت التػػورط فػػي النػػزاع السػػوري، فػػإف قواتيػػا ردت
 عمى ميادر النيراف التي تعرضت ليا في المناطؽ الخاضعة ليا في مرتفعات الجوالف.

وقاؿ نتنياىو في مقابمة م، ليز دوسيت مف بي بي سي إف مخاوؼ إسرائيؿ ىي "مف ىـ المتمردوف وما ىي 
 ادسمحة التي يستخدمونيا؟"

لنا ىي ادسمحة التي توجد في سوريا وىذه ىي ادسمحة  وأضاؼ قائال "أىـ ادسمحة التي تشكؿ ميدر قمؽ
 المضادة لمطائرات وادسمحة الكيماوية وأسمحة أخرى خطيرة وخطيرة جدا يمكف أف تغير قواعد المعبة".

ومضػػى لمقػػوؿ "إنيػػـ سػػيغيروف الشػػروط، سػػيغيروف ميػػزاف القػػوى فػػي الشػػرؽ ادوسػػط. يمكػػف أف يشػػكموا خطػػرا 
عػػػالمي. مػػػف ميػػػمحتنا بالتأكيػػػد الػػػدفاع عػػػف أنفسػػػنا، لكػػػف نعتقػػػد أيضػػػا أف ذلػػػؾ فػػػي إرىابيػػػا عمػػػى المسػػػتوى ال
 ميمحة البمداف ادخرى".

وقاؿ نتنياىو ردا عمى سؤاؿ يتعمؽ باحتماؿ أف تتبنى إسرائيؿ موقفا عسكريا أكتػر عدوانيػة فػي سػوريا، "نحػف 
أنفسػػنا إذا اقتضػػت الضػػرورة ذلػػؾ  لسػػنا عػػدوانييف. ال نسػػعى لممواجيػػة العسػػكرية، لكننػػا مسػػتعدوف لمػػدفاع عػػف

 وأظف أف الناس يدركوف أف ما أقوؿ كالـ موزوف وجدي".
ولـ يؤكد نتنياىو ادنبػاء المنتشػرة عمػى نطػاؽ واسػ، بػأف إسػرائيؿ شػنت غػارة جويػة عمػى قافمػة أسػمحة سػورية 

 في شير يناير/كانوف التاني الماضي.
كة فػػي جنػػازة رئيسػػة الػػوزراء السػػابقة مارغريػػت تاتشػػر، والتقػػت دوسػػيت نتنيػػاىو فػػي لنػػدف التػػي زارىػػا لممشػػار 

 وأجرى محادتات م، رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميروف.
 88/4/1083، ىيئة اإلذاعة البريطانية )بي بي سي(

 
 عامًا.. انتيى ربعين رئيس األركان اإلسرائيمي: اليدوء الذي ساد الجوالن أل  

قػػاؿ رئػػيس أركػػاف الجػػيش اإلسػػرائيمي بينػػي غػػانتس إف "اليػػدوء  :ادةيػػو بػػي آي، آمػػاؿ شػػح -القػػدس المحتمػػة 
 عامًا الماضية قد انتيى". ٓٗالذي ساد ىضبة الجوالف خالؿ اؿ

ونقمػػت يػػحيفة "يػػديعوت أحرونػػوت" عػػف رئػػيس أركػػاف الجػػيش اإلسػػرائيمي بينػػي غػػانتس قولػػو فػػي اجتماعػػات 
حػػف نحيػػف الحػػدود ونضػػ، عوائػػؽ متقدمػػة ولكػػف عامػػًا مػػف اليػػدوء فػػي ىضػػبة الجػػوالف، ون ٓٗمغمقػػة إف الػػػ "

 باإلمكاف إطالؽ النار عمينا مف أعمى".
قامة عوائؽ مف النوع المطور".  وأكد أف "الميمة ادساسية اليوـ لمجيش اإلسرائيمي ىي حماية الحدود وا 
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ييػػا واعتبػػر غػػانتس أف "مشػػكمة الوضػػ، فػػي سػػورية أنيػػا دولػػة تنيػػار وال أحػػد يعػػرؼ كيػػؼ سػػتتطور ادمػػور ف
عامػًا، وأيػبح اليػوـ الوضػ،  ٓٗالحقًا، نحػف نتحػدث عػف دولػة سػاد اليػدوء التػاـ حػدودىا مػ، إسػرائيؿ طيمػة 

 فييا مبيمًا". 
ولفت إلى أنو "غير معروؼ أي قوة ستتسمـ الحكـ، فالمعارضة ىناؾ أيضا متباينة الموقؼ. ليس كميا جبية 

 الستخبارات".النيرة والقاعدة، والدور ادكبر يعطى اليـو لقوى ا
وأشار غانتس في حديتو إلى أف "جيشو فتح جبية جديدة لمدفاع فػي البحػر ادبػيض المتوسػط، بعػد أف بػدأت 

 آبار الغاز تض  كميات كبيرة ليالح إسرائيؿ"، معتبرًا أف "آبار الغاز باتت ىدفًا لمتنظيمات المعادية".
  88/4/1083، الحياة، لندن

 
 تعارض بالمطمق تسميح الدول الغربية المتمردين في سورية  مسؤول إسرائيمي: تل أبيب ال 

نقمت يػحيفة "ىػترتس" عػف موظػؼ إسػرائيمي رفيػ، المسػتوى، قولػو إف حكومػة : يو بي آي -القدس المحتمة 
إسػػرائيؿ "ال تعػػارض بػػالمطمؽ تسػػميح الػػدوؿ الغربيػػة المتمػػرديف فػػي سػػورية، لكػػف إسػػرائيؿ تتخػػوؼ مػػف أف يػػتـ 

 شكؿ متسرع ومف دوف التأكد مف ىوية الجيات التي ستحيؿ عمى السالح".تسميح المتمرديف ب
وأشارت اليحيفة إلى أف "التخوؼ اإلسرائيمي ناب، أيضًا مف أف السػالح الػذي يطمبػو المتمػردوف لػيس ذخيػرة 

نما يطمبوف سالحًا متطورًا متؿ قذائؼ مضادة لمدبابات ويواري  كتؼ مضادة لمطائرات".  وبنادؽ فقط، وا 
ضػػػػافت اليػػػػحيفة إف "التخػػػػوؼ اإلسػػػػرائيمي ىػػػػو مػػػػف ويػػػػوؿ ادسػػػػمحة التػػػػي سػػػػيزودىا االتحػػػػاد ادوروبػػػػي وأ

لممتمرديف إلى أيدي جماعات تنتمي إلى الجياد العالمي، ويتـ توجيييػا فػي مرحمػة الحقػة ضػد قػوات الجػيش 
 اإلسرائيمي بيضبة الجوالف أو ضد طائرات سالح الجو اإلسرائيمي".

سرائيمية إلى "وجود دوؿ في االتحاد ادوروبي تعارض تسميح المتمرديف فػي سػورية، وفػي ولفتت اليحيفة اإل
 مقدمتيـ ألمانيا والنمسا".

 88/4/1083الحياة، لندن، 
 

 يرفض إطالق أسرى فمسطينيين "البيت الييودي"حزب  
ىو ويعبػر عػػف ، الػذي يعتبػػر حزبػا أساسػيا فػي حكومػة بنيػاميف نتنيػا«البيػت الييػودي»أعمػف حػزب  تػؿ أبيػب:

ميػالح المسػػتوطنيف فػي الضػػفة الغربيػة، أنػػو يػرفض بشػػكؿ قػاط، إطػػالؽ سػراح أسػػرى فمسػطينييف فػػي إطػػار 
التي يطمبيا وزير الخارجيػة ادميركػي جػوف كيػري بيػدؼ تشػجي، الفمسػطينييف عمػى « مبادرات النوايا الطيبة»

 العودة إلى طاولة المفاوضات.
أفػػراد الجػػيش والمخػػابرات اإلسػػرائيمية يخػػاطروف بحيػػاتيـ فػػي »دىػػاف، إف وقػػاؿ نائػػب وزيػػر ادديػػاف، إيمػػي بػػف 

الػػدفاع عػػف ادمػػف واعتقػػاؿ ىػػؤالء ادسػػرى، وفػػي أحيػػاف كتيػػرة ييػػابوف بجػػراح ويقتمػػوف لكػػي ال يمسػػوا بػػأذى 
ادطفاؿ والنساء والمسنيف الفمسػطينييف خػالؿ عمميػات االعتقػاؿ، وفجػأة تمػارس الضػغوط عمػى إسػرائيؿ لكػي 

سراح أناس قتموا أطفاال ونساء ومسنيف ييودا في إسرائيؿ. ومتؿ ىذا ادمر مرفوض فػي حػزب )البيػت تطمؽ 
 «.الييودي( ولدى معظـ أحزاب االئتالؼ الحكومي

أيػػدييـ غيػػر »وقػػاؿ بػػف دىػػاف إف حزبػػو يػػرفض مػػا يشػػاع مػػف أف نتنيػػاىو سػػيوافؽ عمػػى إطػػالؽ سػػراح أسػػرى 
يف أسػػػرى أيػػػدييـ ممطخػػػة بالػػػدماء، وأسػػػرى أيػػػدييـ غيػػػر ممطخػػػة نحػػػف ال نفػػػرؽ بػػػ»، وقػػػاؿ: «ممطخػػػة بالػػػدماء
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بالػدماء. فجمػيعيـ اعتقمػوا ليػدؼ واحػد. فمػف لػـ يمػارس القتػؿ بنفسػو مػنيـ، كػاف مخططػا أو قائػدا دشػػخاص 
 «.آخريف نفذوا عمميات كيذه

 88/4/1083الشرق األوسط، لندن، 
 
 %30ود االحتياط بـبعد عامود السحاب.. تقميص ميزانية جنالجيش اإلسرائيمي:  

نقمت وسائؿ إعالمية إسرائيمية عف وحػدة القػوى العاممػة فػي جػيش االحػتالؿ اإلسػرائيمي أنػو  –عكا أوف اليف 
أعمف خالؿ ادسبوع الماضي عف أف في نيتيا تخفيض المكافتت المالية لجنػود االحتيػاط الػذيف يخػدموف فػي 

 الجيش اإلسرائيمي.
خباري فإف الجيش أعمف عف تمؾ الخطوة نظرًا لمتجنيد الواس، النطاؽ خػالؿ وبحسب ما نشره موق، "والال" اإل

عممية عامود السحاب التي كانت منتيؼ شير نوفمبر الماضي في قطاع غزة، مشيرًا إلػى أف كافػة الجنػود 
 % مقابؿ ادعواـ التالتة الماضية.ٖٓسيحيموف عمى المكافأة إال أنيا ستنخفض بنسبة 

ش قد قسـ توزي، المكافتت إلى أرب، مستويات كؿ مستوى يحيؿ عمى مكافأة مقابؿ عدد ويشار إلى أف الجي
ـ، كما يشار إلى أف كؿ جنػدي كػاف قػد خػدـ فػي الجػيش ٕٕٔٓأياـ خدمتو في الجيش خالؿ العاـ الماضي 

 خدمة عممية ال تقؿ عف عشرة أياـ يحؽ لو أف يتـ لو يرؼ المكافأة.
جاء بالتشاور م، وزارة المالية أتػار موجػة غضػب عارمػة فػي يػفوؼ جنػود وبحسب الموق، فإف القرار الذي 

االحتيػػػػاط الػػػػذيف يخػػػػدموف فػػػػي الجػػػػيش، وأف بعضػػػػًا مػػػػنيـ قػػػػاـ باالحتجػػػػاج عمػػػػى يػػػػفحات مواقػػػػ، التوايػػػػؿ 
 االجتماعي.

رار وينظر العديد مف الجنود إلى أف ىذه الخطوة تمتؿ مساسًا ىامًا في قدرة خدمة جنود االحتياط وأف ىذا الق
يستيدؼ الجنود الذيف تـ استدعائيـ في عممية عامود السحاب لوقت قيير، وكاف فػي حينيػا رئػيس الػوزراء 
اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو وقادة الجيش ييددوف بالدخوؿ إلى قطاع غزة بعممية برية بعد أنػا قػاموا باسػتدعاء 

 اآلالؼ مف جنود االحتياط آنذاؾ.
ـ والػػذي خيػػص لػػو مػػف ميزانيػػة ٕٛٓٓتيػػاط قػػد تػػـ الميػػادقة عميػػو فػػي عػػاـ وكػػاف تشػػري، قػػانوف خدمػػة االح

مميػوف  ٖٓٔمميوف شيكؿ، ومف تـ تـ تعديؿ تمؾ الميزانية بمبمغ أكبػر ييػؿ إلػى  ٘ٚوزارة الجيش ما يقارب 
 مميوف شيكؿ.   ٖٓٓشيكؿ، في حيف قررت وزارة المالية قبؿ تالث سنوات زيادة ميزانية جنود االحتياط إلى 

 87/4/1083ا اون الين، عك
 

 سرائيمي يموث نير "المق طع"الجيش اإل 
قالت يحيفة "يديعوت احرونوت"، االسرائيمية اليػـو االربعػاء، انػو "وبعػد سػنوات  :القدس دوت كوـ -راـ اهلل 

ي طويمة مف تأكيد الغواييف في وحدة الكوماندوز البحري االسرائيمية، اف التموث الحاد في نير المقّط،، الػذ
يتػػدربوف فيػػو نػػاجـ عػػف نفايػػات ميػػان، فػػي خمػػيج حيفػػا، ليتضػػح اآلف اف قاعػػدة تابعػػة لسػػالح البحريػػة كانػػت 

 تيب وطواؿ عشرات السنيف مواد ونفايات الى المنطقة التي يتدرب فييا الغوايوف".
ء فػػي ويتضػػح ىػػذا مػػف تحقيػػؽ أجرتػػو وزارة البيئػػة االسػػرائيمية اذ اكتشػػؼ محققػػوف مػػف قسػػـ البحػػر والشػػواطى

الوزارة، بأف قاعدة الييانة التابعة لسالح البحرية غير مرتبطة بشبكة المجاري، وكانػت تػدف، بنفاياتيػا طػواؿ 
السػػنوات السػػابقة، بمػػا فػػي ذلػػؾ زيػػوت مسػػتخدمة الػػى النيػػر واف الجػػيش عمػػؿ عمػػى اخفػػاء ىػػذه الحقيقػػة عػػف 

 الوزارة".
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 88/4/1083القدس، القدس، 
 

 اإلسرائيميةخر ابتكارات الصناعات العسكرية آرا شاماًل عن تقري " تنشربمحانيو"صحيفة  
النايػرة ػ زىيػر أنػدراوس: خييػت يػحيفة )بمحانيػو(، ومعناىػا بالعربيػة فػي المعسػكر، تقريػرا شػاماًل عػف 
أخر االبتكارات التي تويمت إلييا اليناعات العسكرية عمى مختمؼ مشاربيا في إسرائيؿ، وكتبت اليحيفة 

بحػػث وتطػػوير وسػػائؿ القتػػاؿ والبنيػػة التحتيػػة فػػي وزارة ادمػػف اإلسػػرائيمية، أوفيػػر شػػوىاـ، أكػػد أف مػػدير قسػػـ ال
عمػػػػى أف الجػػػػيش اإلسػػػػرائيمي سػػػػيممؾ فػػػػي غضػػػػوف عػػػػدة سػػػػنوات عػػػػددًا مػػػػف الميػػػػاـ العممياتيػػػػة ذات التػػػػأتير، 

عيػدة كمركبات بدوف بشر لمواجية أىػداؼ ذات خطػر كبيػر، حيػث يمكػف لتمػؾ المركبػات أف تيػؿ لمنػاطؽ ب
طالؽ النار.  داخؿ أرض العدو، وستكوف ميمتيا المراقبة وا 

ولفػػػػت أيضػػػػا إلػػػػى أنػػػػو لػػػػدى الدولػػػػة العبريػػػػة مشػػػػروع مركبػػػػة ال يشػػػػغميا بشػػػػر، وتسػػػػتعمؿ اآلف فػػػػي الػػػػدوريات 
االستطالعية عمى حدود قطاع غزة، لكف قدراتيا محدودة، وتتعمؽ بالتخطيط المسبؽ لمسارىا، باإلضافة إلى 

رائيمي سيممؾ وسػائؿ لوجيسػتية يػتـ تسػييرىا عػف بعػد، ووسػائؿ تختػرؽ العوائػؽ، وتتخفػى أمػاـ أف الجيش اإلس
وسػػائؿ االسػػتطالع والمتابعػػة واالختػػراؽ إلػػى منػػاطؽ خطػػرة، وتقػػ، تحػػت التيديػػد وجمػػ، معمومػػات اسػػتخبارية 

 لتقديـ مساعدة لوجيستية.
ف في البر أيعب مف التحػدي فػي الجػو، عالوة عمى ذلؾ، أكد شوىاـ عمى أف تحدي استعماؿ الرجاؿ اآلليي

فقد تويمت اليناعات اإلسرائيمية إلى ذلؾ فػي الجػو قبػؿ سػنيف مػ، منظومػة الطػائرات بػال طيػاريف الواسػعة 
التػػي يسػػتعمميا سػػالح الجػػو والقػػوات البريػػة، معتبػػرًا أف االتيػػاؿ فػػي البػػر بالوسػػائؿ أيػػعب بسػػبب تضػػاريس 

 ب.ادرض، دف تتبيت خط رؤية مباشرة أيع
وادعػػػػى شػػػػوىاـ أف مػػػػا ويػػػػفيا بنجاحػػػػات اعتػػػػراض منظومػػػػة )القبػػػػة الحديديػػػػة( موتقػػػػة وميػػػػورة بتجػػػػارب، 
وباالستعماؿ العممياتي، كما ُيدار المشروع تحت رقابة ماليقة مف اإلدارة ادمريكية، الفتًا إلى أف المنظومة 

ة الحديديػػة( زاعًمػػا أف مػػف شػػأف ادمنيػػة اإلسػػرائيمية تػػرفض نشػػر معطيػػات وأفالمػػًا قيػػيرة عػػف نجاحػػات )القبػػ
ذلػػؾ أْف ُيسػػاعد العػػدو، رغػػـ أف معطيػػات النجػػاح فػػي عمميػػة )عػػامود السػػحاب( فػػي تشػػريف التػػاني )نػػوفمبر( 
الماضػػي، ظػػاىرة لمعيػػاف، مشػػيًرا إلػػى أف الخبػػراء ال يعرفػػوف فػػي مػػا إذا سييػػؿ الجػػيش فػػي الحػػرب إلػػى نفػػس 

عمػى أف نسػبة النجػاح خػالؿ عمميػة )عػامود السػحاب( ويػمت النتائج التي تويؿ إلييا في التجارب، مؤكًدا 
 بالمئة مف النجاح، وأف قادة الجيش عبروا عف رضاىـ مف ىذه المعطيات، عمى حد قولو.  ٗٛإلى الػ

عػالوة عمػى ذلػؾ، أكػد التقريػر عمػى أف الدولػة العبريػػة ُتعتبػر الدولػة التامنػة فػي مجػاؿ ادقمػار اليػناعية فػػي 
 .قمرًا يناعيًا لمفضاء الخارجيالعالـ التي أطمقت 

عالوة عمى ذلؾ، تطرؽ المسؤوؿ اإلسرائيمي إلػى الحػرب االلكترونيػة )السػايبير( وكشػؼ النقػاب عػف أف قسػـ 
البحػػث وتطػػوير وسػػائؿ القتػػاؿ والبنيػػة التحتيػػة فػػي وزارة ادمػػف اإلسػػرائيمية مشػػغوؿ فػػي المػػدة ادخيػػرة بمجػػاؿ 

جديػػػدة فػػػي الػػػوزارة، فكرتيػػػا ادساسػػػية توتيػػػؽ اليػػػمة باليػػػناعات فػػػي حمايػػػة )السػػػايبر(، عبػػػر إنشػػػاء مديريػػػة 
إسرائيؿ لتطوير وسائؿ دفاعية تخدـ الجيػات ادمنيػة، كػالجيش وجيػاز ادمػف العػاـ )الشػاباؾ( واالسػتخبارات 

 الخارجية )الموساد(.
 88/4/1083القدس العربي، لندن، 

 
 الخسائربسبب  يحتجون عمى إغالق معابر غزة "إسرائيل"مزارعو  
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احػػتج المزارعػػوف اإلسػػرائيميوف عمػػى سياسػػة اإلغػػالؽ المتكػػرر التػػي ينتيجيػػا جػػيش االحػػتالؿ لمعبػػر كػػـر أبػػو 
لػػػى قطػػػاع غػػػزة، مشػػػيريف إلػػػى أف ىػػػذه السياسػػػة تتسػػػبب ليػػػـ بأضػػػرار  سػػػالـ أمػػػاـ حركػػػة نقػػػؿ البضػػػائ، مػػػف وا 

 اقتيادية كبيرة.
د المػزارعيف قولػو: "نحػف الوحيػدوف المتضػرروف مػف ونقمػت االذاعػة العامػة االسػرائيمية "ريشػت بيػت"، عػف أحػ

جراء ذلؾ، زاعما أف ما يحدث عمى ادرض ىو "أف التنظيمات المختمفة في قطػاع غػزة تقػوـ بػذلؾ مػف أجػؿ 
 إغالؽ المعبر حتى يتسنى ليـ جمب البضائ، عف طريؽ ادنفاؽ ادمر الذي يدر عمييـ ادرباح الوفيرة".

كبيرة تحدث عمى خمفية جني التمار وتغميفيا وشحنيا عمى متف الشاحنات مف  وأضاؼ: "بدايًة ىناؾ أضرار
طنػػا مػػف  ٕٓ٘أجػػؿ نقميػػا إلػػى القطػػاع، وىػػذه كميػػة ال ُيسػػتياف بيػػا، نحػػف نيػػدر أسػػبوعيًا إلػػى غػػزة حػػوالي 

ألػػؼ شػػيكؿ، واددىػػى مػػف ذلػػؾ أف )اسػػرائيؿ( تعػػودت عمػػى زيػػادة حجػػـ اإلنتػػاج  ٓٓٚالفواكػػو بمعنػػى حػػوالي 
 ي مف أجؿ قطاع غزة".الزراع

 87/4/1083، فمسطين أون الين
 
 مفاوضات أي قبل انطالق لكل األسرى والعيساوي يطالب بالحرية ..الفمسطينيون يحيون يوم األسير 

ابناء الشعب الفمسطيني ، أف وليد عوض واشرؼ اليور، عف 88/4/1083، القدس العربي، لندنذكرت 
بالمسيرات الشعبية  –ابريؿ )نيساف( مف كؿ عاـ  ٚٔييادؼ في الذي  -يـو االسير الفمسطيني وا احي

اسير فمسطيني  ٜٓٓٗوالفعاليات التضامنية التي طالت معظـ االراضي الفمسطينية تضامنا م، اكتر مف 
 يقبعوف في سجوف ومعتقالت االحتالؿ االسرائيمي.

االسرى الفمسطينييف في سجوف  وشيدت الضفة الغربية وقطاع غزة مسيرات شعبية تنديدا بموايمة اعتقاؿ
االحتالؿ في ظروؼ اعتقالية سيئة جدا، في حيف وجيت الجيات الرسمية العديد مف الرسائؿ والبرقيات 

 لممجتم، الدولي تطالبو بالتدخؿ النقاذ حياة االسرى.
أمتنا شرفاء أبناء شعبنا و ‘وفي خضـ الفعاليات وجو ادسير سامر العيساوي رسالة مف سجنو طالب فييا 

يوـ غضب وتضامف م، ادسرى داخؿ ‘بأف يكوف يوـ ادسير عبارة عف ’ العربية واإلسالمية وأحرار العالـ
السجوف )..( مف أجؿ إيياؿ يوت ىؤالء ادسرى ادبطاؿ الذيف ضحوا وما زالوا يضحوف مف أجؿ حرية 

وطالب  ’.بقعة في العالـأبناء شعبيـ وأرضيـ والدفاع عف مقدساتيا اإلسالمية والمسيحية في أطير 
إال بإطالؽ جمي، ادسرى بمقدمة عممية أي تفاوض بغض النظر ‘العيساوي بأف ال تكوف عممية تفاوض 

عف نجاح ىذه المفاوضات أو فشميا، م، أف أنو ما زاؿ ىناؾ احتالؿ سيكوف ىناؾ أسرى، ولكف يجب أال 
 ’.نترؾ ادسرى يعانوف داخؿ ىذه السجوف إلى ما ال نياية

وبناء الحركة ادسيرة كما كانت جسدا واحدا، وأف تكوف ‘وطالب العيساوي في رسالتو ادسرى بالتوحد 
 ’.قرارات واحدة وأىداؼ واحدة

ادسرى الفمسطينيوف والعرب في سجوف ، أف نادية سعد الديف، عف 88/4/1083الغد، عم ان، ونشرت 
زامنًا م، الذكرى التاسعة والتالتيف "ليوـ ادسير أمس إضرابًا عف الطعاـ ت وااالحتالؿ اإلسرائيمي نفذ

 الفمسطيني"، واحتجاجًا عمى سياسة االحتالؿ العدوانية ضدىـ.
وأعمف ادسرى رفضيـ الستمرار المماطمة اإلسرائيمية في اإلفراج عف نظرائيـ المضربيف عف الطعاـ لفترات 

عة أشير متوالية، مطالبيف "بإطالؽ سراحيـ طويمة، والتي بمغت في حالة ادسير سامر العيساوي زىاء تس
 فورًا".
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. وقرر ذوو ادسير العيساوي وأقرانو بدء تنفيذ إضراب مفتوح عف الطعاـ منذ يوـ أمس إلى حيف اإلفراج عنو
جاء ذلؾ عمى وق، مسيرات شعبية غاضبة شيدتيا ادراضي المحتمة أمس لمتنديد بعدواف االحتالؿ ضد 

فراج عف قرابة خمسة آالؼ أسير فمسطيني وعربي داخؿ السجوف اإلسرائيمية، وسط ادسرى، والمطالبة باإل
 تعزيز أمني مكتؼ لقوات االحتالؿ مف أجؿ قم، أي تحرؾ فمسطيني مضاّد.

فيما طالبت القوى والفيائؿ الفمسطينية "بتحسيف ظروؼ ادسرى واإلفراج عنيـ، وتدويؿ قضيتيـ مف أجؿ 
 إيقاؼ سياسة االحتالؿ العدوانية بحقيـ".ممارسة ضغط دولي قوي لجية 

في السجوف  ٓٓٚٗآالؼ معتقؿ فمسطيني مف أيؿ  ٖحوالى ، أف 88/4/1083، الحياة، لندنواضافت 
 .الطعاـ بمناسبة يـو ادسير الفمسطيني وااإلسرائيمية رفض

ر )فمسطيني( آالؼ أسي ٖرفض نحو »وقالت المتحدتة باسـ ميمحة السجوف اإلسرائيمية سيفاف وايزماف 
 «.وجباتيـ اليوـ )ادربعاء(

 
 وقف االستيطانم و سالال عمى "إسرائيل"المتحدة تستطيع أن تجبر  الوالياتمنيب المصري:  

نابمس: قاؿ منيب رشيد الميري رئيس التجم، الوطني لمشخييات المستقمة في منتدى فمسطيف بأف الدور 
نيا ىي القادرة عمى دف، إسرائيؿ إلى الدخوؿ في مفاوضات المطموب مف الواليات المتحدة ادمريكية كبير د

 ذات معنى تؤدي في نيايتيا إلى حؿ الدولتيف الذي سيمن، توراف البركاف في المنطقة واالقميـ.
وفي بياف يادر عف الميري أوضح فيو بأف الواليات المتحدة ادمريكية وفي ظؿ الوالية التانية لمرئيس 

خص مخضـر وقادر متؿ السيد جوف كيري عمى رأس الدبموماسية ادمريكية، فإف باراؾ اوباما، ووجود ش
لدييا ما تقدمو لمدف، باتجاه كسر الجمود الحايؿ في العممية السياسية. وبخاية أف الظروؼ المحيطة 
 بالقضية الفمسطينية تتطمب تحرؾ عاجؿ لتفادي انفالت ادمور باتجاه سيقود المنطقة إلى مزيد مف الفوضى
والعنؼ، فالمحيط العربي واإلقميمي مميء بمتغيرات وبخاية في بمداف الربي، العربي كما ايطمح عمى 

 تسميتيا.
وأشار الميري بأف الواليات المتحدة ادمريكية ىي الدولة شبو الوحيدة التي تستطي، أف تجبر إسرائيؿ عمى 

مال وعادال ودائما في المنطقة، وقؼ االستيطاف، وحمميا عمى الدخوؿ في مفاوضات تضمف سالما شا
فالمطموب منيا بحسب البياف ىو دعـ مبادرة السالـ العربية وتبنييا كأساس لحؿ اليراع الفمسطيني ػ 
اإلسرائيمي وكذلؾ اليراع م، الدوؿ العربية واإلسالمية، كما طالب الميري الواليات المتحدة ادمريكية 

 في ادمـ المتحدة، ودعـ جيود انياء االنقساـ. باالعتراؼ بدولة فمسطيف كعضو بيفة مراقب
 88/4/1083، القدس العربي، لندن

 
  1083في سنة معتقاًل عمى حدود غزة  55جريحًا و 18شييدان و"الميزان":  

حالة إطالؽ  ٘ٛ، "إنو ريد ٖٕٔٓفي تقرير يتناوؿ الرب، ادوؿ مف عاـ  قاؿ مركز الميزاف لحقوؽ اإلنساف
يابة  نار ضد الفمسطينييف ، بينيـ ٕٛعمى حدود شرؽ وشماؿ القطاع، ما تسبب باستشياد مواطنْيف وا 
 طفاًل". ٖٕبينيـ  ٘٘خمسة أطفاؿ واعتقاؿ 

وأكد التقرير توايؿ محاوالت قوات االحتالؿ فرض منطقة أمنية عازلة دوف أي اكتراث لقواعد القانوف 
يف والمزارعيف ورعاة ادغناـ وجامعي الحجارة الدولي اإلنساني، مستيدفًة المدنييف وممتمكاتيـ والمتنزى

استيداًفا لميياديف، أسفر عف إيابة  ٖ٘وريد المركز  ويائدي العيافير واليياديف في عرض البحر.
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تالتة منيـ، واعتقاؿ تسعة آخريف خالؿ مزاولتيـ عمميـ، واحتجاز تالتة قوارب ييد، فيما أسفرت 
 ف إلحاؽ الضرر بعدد سبعة قوارب ييد.االعتداءات المتكررة لقوات االحتالؿ ع

 87/4/1083، فمسطين أون الين
 
 أسرى يخوضون إضرابا حتى االفراج عن العيساوينادي األسير: تسعة  

أسرى انضموا لإلضراب دعما ومساندة لألسير سامر العيساوي، منيـ  ٜقاؿ نادي ادسير، إف  :راـ اهلل
سير عيمت منيور، وحسيف درباس، ووجدي جودة، وىيتـ شقيقو ادسير مدحت العيساوي، الى جانب اد

وأضاؼ النادي في بيانو أف ىؤالء  عنتري، ومحمد مالح، ونادر جفاؿ، ومنذر ينوبر، وأيمف بشارات.
 ادسرى أعمنوا إضرابا مفتوحا عف الطعاـ منذ تاري ، أمس، حتى حرية االسير المضرب العيساوي.

 88/4/1083، القدس، القدس
 
 الفمسطيني والعربي" األسيرذكرى "يوم  يحيتوىيئات لبنانية  فمسطينيةصائل فلبنان:  

 ٚٔأحيت فيائؿ ولجاف شعبية واىمية فمسطينية وىيئات لبنانية ذكرى "يـو االسير الفمسطيني والعربي" في 
نيساف مف كؿ عاـ. فأقيمت اعتيامات وندوات ويدرت بيانات شددت عمى اف "قضية االسرى في سجوف 

و ىي مسؤولية الجمي،"، داعية الى اوس، حممة تضامف معيـ وباالخص المضربيف عف الطعاـ منذ العد
يوما. كما حتت المجتم، الدولي عمى التدخؿ لدى قوات اإلحتالؿ اإلسرائيمي لضماف تطبيؽ  ٕٓٚاكتر مف 

إطالؽ سراح  اتفاقية جنيؼ عمى ادسرى وحمايتيـ ومعاممتيـ كأسرى حرب، والعمؿ إلجبار إسرائيؿ عمى
 كافة ادسرى والمعتقميف الفمسطينييف والعرب مف معتقالتيا خيويا ادطفاؿ منيـ.

 88/4/1083، المستقبل، بيروت
 
 يقطعون الشبك الحديدي لسجن عوفر متضامنونو فمسطينيون  

ب قط، فمسطينيوف ومتضامنوف يباح أمس ادربعاء جزًءا مف جدار الفيؿ بالقر : السبيؿ -الضفة الغربية
 مف سجف عوفر غرب راـ اهلل خالؿ إحيائيـ يـو ادسير الفمسطيني.

وقاؿ شيود عياف إف المتضامنيف قيوا الشبؾ الحديدي مف جية قرية رافات قبؿ أف يياجميـ جيش 
وسجف عوفر مقاـ عمى أراضي بيتونيا غرب مدينة راـ اهلل، وأنشا في فترة االنتداب البريطاني،  االحتالؿ.

 لسجناء اسـ "جوانتانامو" نظرًا لسوء ادحواؿ فيو.ويطمؽ عميو ا
 88/4/1083، السبيل، عم ان

 
 صحفيان فمسطينيان يفوزان بجائزة "بوليتزر" العالمية 

فاز ميوراف يحفياف فمسطينياف، بجائزة عالمية عف فئة "يور ادخبار العاجمة" عف تغطيتيما التورة 
 ي، ومكسيكي(.بسوريا، الى جانب يحفييف )اسباني، وارجنتين

وحيؿ الميوراف في وكالة االسوشيتد برس محمد محيسف، مف القدس والمقيـ في باكستاف، والميور 
خميؿ الحمرا مف قطاع غزة والمقيـ في مير، عمى جائزة "بوليتزر" العالمية والتي تمنحيا جامعة كولومبيا 

دريغو عبد، والمكسيكي نارسيسو في نيويورؾ، باالضافة الى اإلسباني مانو بوربو، وادرجنتيني رو 
 كونتريراس.
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وتمنح جامعة كولومبيا سنويا جائزة البوليتزر، والتي تعد مف أىـ الجوائز الدولية في مجاؿ الفف واددب 
 جائزة منيا في مجاؿ التيوير. ٘ٔوتوزع اكتر مف 

 87/4/1083، فمسطين أون الين
 
 والمنفى جاك برسكيان: المتحف الفمسطيني نقطة لقاء الوطن  

عمى تمة مشرفة عمى الساحؿ الشرقي لمبحر ادبيض المتوسط، قرب : رنا عناني -بيرزيت )القدس المحتمة( 
، في احتفاؿ «المتحؼ الفمسطيني»راـ اهلل، وفي بمدة بيرزيت الفمسطينية، ُوض، أخيرًا الحجر ادساس لػ 

محاذية لجامعة بيرزيت. ومف المتوّق، أف دونمًا مف ادرض ال ُٓٗأعمف خاللو انطالؽ أعماؿ البناء عمى 
 .ٕٗٔٓيفتتح المتحؼ أبوابو في خريؼ 

، ٜٜٚٔفي العاـ «: »الحياة»وحوؿ فكرة المتحؼ ورؤيتو، يقوؿ جاؾ برسكياف، مدير المتحؼ الفمسطيني لػ 
ت تبّنى مجمس أمناء مؤسسة التعاوف فكرة إنشاء متحؼ إلحياء ذكرى النكبة في عاميا الخمسيف. وُأعدّ 

حينيا المخططات، ووضعت ادفكار والبرامج لمشروع المتحؼ، ولكف لـ يكتب لمفكرة أف تتحقؽ في الواق،، 
. إال أف ٕٛٓٓ. أعيد إحياء الفكرة مف جديد في العاـ ٕٓٓٓخاية م، بدء االنتفاضة التانية في العاـ 

 «.فكرة المتحؼ تغّيرت م، مرور الوقت
المتحؼ، فيؤكد برسكياف أف التحدي ادكبر ىو عدـ وجود كوادر في أما عف التحديات التي تواجو فريؽ 

عداد الكوادر.   عمـ المتاحؼ في فمسطيف، مشيرًا إلى أف المتحؼ قد يحتاج إلى مشروع مواٍز لمتدريب وا 
 88/4/1083، الحياة، لندن

 
 % من مساحة الضفة40أساليب احتاللية ممتوية تم عبرىا مصادرة "أريج":  

قاؿ تقرير أيدره معيد ادبحاث التطبيقية "أريج" إف اسرائيؿ تسيطر عمى ما نسبتو  :يب فراجنج -بيت لحـ
 % مف اراضي الضفة بطرؽ ممتوية، دوف أف يشمؿ ذلؾ بعض المستوطنات والجدار، والطرؽ االلتفافية.ٓٗ

عمى ادراضي  وأشار التقرير إلى أف إسرائيؿ أقرت عدة قوانيف، مف أجؿ إضفاء الشرعية عمى إستيالئيا
 الفمسطينية، ومف ىذه ادساليب قوانيف تعود لمعيد العتماني.

وأوضح التقرير الذي نشر اليوـ ادربعاء، أف إسرائيؿ قسمت أراضي الدولة في الضفة والقدس، منذ عاـ 
% مف مساحة الضفة الغربية( ُمسجمة ٕ.ٔٔدونما اي ما نسبتو ) ٕٜٓ,ٖٗٙلعدة اقساـ، منيا  ٜٚٙٔ

دولة، وتعتبر إسرائيؿ نفسيا مالكة ليذه االراضي، بيفتيا الوريتة لمحكـ ادردني، الذي انتيى كاراضي 
دونًما، ما نسبتو  ٕٕٜ,ٖٗٛ. أما الجزء التاني مف ىذه ادراضي فيي ٜٚٙٔباحتالؿ الضفة عاـ 

الجزء  ، أماٜٜٚٔ% مف مساحة الضفة الغربية(، فقد أعمنتيا إسرائيؿ كأراضي دولة بعد العاـ ٜ.ٗٔ)
% مف مساحة الضفة الغربية(، فيي أراضي ٚ.ٔٔدونًما اي ما نسبتو ) ٕٖٚ,ٙٙٙالتالث، فتبمغ مساحتو 

دولة تـ إعداد مخططات تسجيؿ ليا بعد مسحيا، ويجري العمؿ عمى إجراءات تسجيميا، وفقا لمقوانيف 
% مف ٛ.ٖٚا يساوي دونًما أي م ٜٙٔ٘ٗٔ,ٕاإلسرائيمية، وبذلؾ تبمغ مساحة ما يعتبر أراضي دولة 

إجمالي مساحة الضفة، بما فييا القدس الشرقية، وىي ذات النسبة الذي أعمنت عنيا يحيفة "ىترتس" 
 االسرائيمية مؤخرا.
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% مما تينفو إسرائيؿ كأراضي دولة يق، في مناطؽ ٘دونًما أي ما يعادؿ  ٜٗٓ,ٕٛٗواشار الى أف 
الخميؿ، أما النسبة المتبقية فانيا تق، في المناطؽ "ج"  السمطة الفمسطينية "أ" و "ب" ومعظميا في محافظة

 الخاضعة لمسيطرة ادمنية اإلسرائيمية وفقا التفاقية أوسمو.
وقاؿ التقرير: إف إسرائيؿ إبتدعت عدة قوانيف في محاولة منيا الضفاء الشرعية، عمى استيالئيا عمى 

مقراطية، ومف أبرز ىذه القوانيف، الميادرة تحت أراضي الفمسطينييف، وإلظيار نفسيا أماـ العالـ كدولة دي
ذريعة أف ما ييادر ىو اراضي دولة، والرجوع إلى التينيفات العتمانية مف أراضي وقفية، أميرية، موات، 
خراج، وممموكة. أما النوع التاني فيو الميادرة بحجة ادراضي المتروكة وغير المزروعة، والنوع التالث مف 

راض العسكرية، والنوع الراب، ىو الميادرة لممناطؽ المغمقة، والنوع الخامس الميادرة الميادرة فيو لألغ
(، والنوع السادس ىو ميادرة االراضي باالستناد لقانوف أمالؾ ٕٖٔلألغراض العامة )ادمر العسكري 

 وتعديالتو. ٜٓ٘ٔالغائبيف لمعاـ 
ي الفمسطينية تبعا لحالتيا، فإذا كانت ادرض وأشار التقرير إلى أف إسرائيؿ تنوع أساليب ميادرة االراض

المستيدفة مزروعة، بحيث يتعذر عمى اسرائيؿ اعالنيا كأراضي دولة، فانيا تقوـ باعتبارىا أراضي غائبيف، 
كما ىو الحاؿ م، ادراضي الموجودة داخؿ حدود بمدية القدس اإلسرائيمية، وعندما تكوف ادرض يخرية 

ذا أتبت أيحاب ادرض ممكيتيـ ليا ترج، وغير قابمة لمزراعة تقوـ  إسرائيؿ بإعالنيا كأراضي دولة، وا 
إسرائيؿ إلى قانوف عتماني، قديـ لتبرير الميادرة، بذريعة أف أيحابيا لـ يقوموا بزراعتيا منذ تالث 

، عمى أف تقوـ الدولة بميادرة االرض، اذا ٛ٘ٛٔسنوات، حيث ينص القانوف العتماني، الذي يعود لمعاـ 
 لـ يقـ أيحابيا بزراعتيا خالؿ ىذه الفترة .

وأوضح التقرير، أف ميادرة ادراضي، يندرج ضمف سياسات االحتالؿ، إلدامة سمطتو ونيب ادرض و 
مواردىا، مشيرا إلى أف أراضي الدولة التي تمت ميادرتيا، واقيمت الحقا عمييا مستوطنة كريات أرب، في 

، فيما تمت ميادر ة جبؿ أبو غنيـ جنوب ٕٜٚٔكرية عاـ قمب الخميؿ، كانت يودرت دغراض عس
 القدس، بحجة حماية الطبيعة، تـ أقاـ اإلسرائيميوف مستوطنة "ىارحوما" عمى ىذا الجبؿ.

وجاء في التقرير: قامت سمطات االحتالؿ، مؤخرا، بتوسي، معسكر "جفعوت" في التجم، اإلستيطاني "جوش 
وحدة إستيطانية  ٖٕ٘الحكومة اإلسرائيمية أف يادقت عمى إقامة عتييوف" جنوب بيت لحـ، تـ ما لبتت 

 عمى أرض المعسكر.
% مف إجمالي مساحتيا، لكف ٓٗوفي المحيمة، فإف ما تسيطر عميو إسرائيؿ مف أراضي الضفة، يتجاوز 

بشؽ  ىذا الرقـ ال يشمؿ ادوامر العسكرية، التي ايدرتيا إسرائيؿ لبناء الجدار الفايؿ، وال تمؾ الخاية
الطرؽ االلتفافية، فضال عف أف العديد مف المستوطنات االسرائيمية أقيمت عمى أراض فمسطينية خاية، 

 % المذكورة أي أف االراضي التي تسيطر عمييا إسرائيؿ.ٓٗوىذه المساحات غير مشمولة في الػ 
غائبيف أو غيرىا مف  وأشار التقرير إلى أف ميادرة إسرائيؿ لالراضي، بحجج أنيا أراضي دولة أو أمالؾ

الذرائ،، ما ىو إال محاولة إسرائيمية غير شرعية لإللتفاؼ عمى القانوف الدولي، مؤكدا أف ال شرعية لكؿ 
اليادريف عف  ٖٖٛو  ٕٕٗ، وفقا لمقراريف ٜٚٙٔأعماؿ الميادرة اإلسرائيمية في ادراضي المحتمة عاـ 

 مجمس االمف الدولي.
 88/4/1083، القدس، القدس

 
 الفمسطينيين المت يمين بعمميات رشق الحجارةعالية عمى  إسرائيمية أحكام ز "أسرى":مرك 
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قاؿ مركز "أسرى فمسطيف" لمدراسات في بياف تمقت "قدس برس" نسخة عنو، اليوـ ادربعاء  راـ اهلل:
عالية (، إف المحاكـ العسكرية اإلسرائيمية عمدت منذ مطم، العاـ الجاري إلى فرض أحكاـ قضائية ٗ|ٚٔ)

عمى الفمسطينييف المّتيميف بعمميات رشؽ الحجارة، وذلؾ في محاولة لردعيـ، مشيرًا إلى أف الحديث يدور 
حوؿ أحكاـ عالية سواء في المدة التي تقّررىا لحبس المتيـ أو في حجـ الغرامات والكفاالت المالية التي 

 يدفعيا.
لتيـ رشؽ الحجارة أية اعتبارات قبؿ نياية العاـ وأوضح المركز، أف المحاكـ االسرائيمية لـ تكف تمقي 

الماضي، وأف ادحكاـ اليادرة بحؽ مرتكبييا كانت خفيفة، معتبرًا أف لجوء االحتالؿ لرف، مستوى العقوبات 
عمى راشقي يعكس تخّوفو مف احتماؿ اندالع انتفاضة شعبية ويتماشى م، مخططاتو لمقضاء عمييا قبؿ 

 اندالعيا.
 87/4/1083قدس برس، 

 
  : أسرى "جمبوع" تمك نوا من انتزاع بعض مطالبيم من االحتالل مؤسسة "التضامن" 

ف ادسرى الفمسطينييف في سجف "جمبوع" اإلسرائيمي تمّكنوا مف انتزاع بعض راـ اهلل: ذكر تقرير حقوقي، أ
مطالبيـ مف إدارة السجف، حييمة العديد مف الخطوات والفعاليات االحتجاجية التي قاموا بيا طواؿ ادشير 

 الماضية.
ـ ادربعاء وأفادت مؤسسة "التضامف الدولي لحقوؽ اإلنساف" في تقرير تمقت "قدس برس" نسخة عنو اليو 

أىـ ىذه اإلنجازات  (، نقاًل عف القيادي ادسير محمد يبحة الذي يقب، في معتقؿ "جمبوع"، بأف ٗ|ٚٔ)
تمّتمت بالسماح لذوي ادسرى بدف، أمواؿ "الكانتينا" عمى باب السجف، وىو ما كاف متعذرًا في السابؽ وشّكؿ 

 عقبة كبيرة بالنسبة لألىالي، حسب التقرير.
إلى أف إدارة السجف استجابت لمطالب أخرى تقدـ بيا ادسرى كالسماح بإدخاؿ أيناؼ  وأشار يبحة،

جديدة مف ادغذية والخضار والفواكو لألسرى والسماح ليـ بالتحّكـ بتغيير محطات التمفزة، فضاًل عف تقديـ 
 تسييالت أخرى عمى أنواع المالبس المسموح بإدخاليا م، ادىؿ وغيرىا.

حة عمى أىمية ىذه اإلنجازات بالنسبة لألسرى عمى الرغـ مف كونيا بسيطة، مشيرًا إلى أف وشّدد ادسير يب
ىذه االنجازات ىي حييمة العديد مف الخطوات والفعاليات االحتجاجية التي قاـ بيا أسرى معتقؿ "جمبوع" 

ي ردىا النيائي حوؿ طيمة ادشير الماضية. وفي السياؽ ذاتو، أّكد القيادي ادسير أف إدارة السجف لـ تعط
بقية المطالب التي تقدـ بيا ادسرى فيما يّخص السماح بإكماؿ الدراسة في ادسر ومشاىدة أشرطة الفيديو 

 والسماح بإدخاؿ سماعات ال سمكية.
 87/4/1083قدس برس، 

 
  غزة: افتتاح جدارية "حكاية وطن" ضمن فعاليات "يوم األسير" 

ي والسياسي بوزارة الداخمية بغزة، بالتعاوف م، جمعية التقافة والفكر الحر غزة: افتتحت ىيئة التوجيو المعنو 
(، جدارية ضخمة بعنواف ٗ|ٚٔفي محافظة خاف يونس الواقعة في جنوب قطاع غزة، اليوـ ادربعاء )

 وذلؾ ضمف فعاليات يـو ادسير الفمسطيني. "حكاية وطف"،
 ٜٛمتر، واستغرؽ عمميا ٘,ٖمتر وعرض ٘,ٚٔوبطوؿ متًرا مربًعا  ٔٙوأنجزت ىذه الجدارية عمى مساحة 

 يوًما مف قبؿ سبعة فنانيف فمسطينييف.
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أسير فمسطيني  ٕٓٓومف جيتيا؛ أوضحت مريـ زقوت مدير عاـ جمعية التقافة والفكر الحر أف أكتر مف  
 إلى أف االنتياكات تحت سف التامنة عشر والعديد مف المرضى يقبعوف في سجوف االحتالؿ، مشيرة

 اإلسرائيمية بحؽ ادسرى ىي خرؽ لكافة القوانيف اإلنسانية والدولية.
 87/4/1083قدس برس، 

 
  شجرة زيتون وأربعين شجرة تين في رام اهلل 850مستوطنون يقتمعون  

اقتم، مستوطنوف ييود عشرات أشجار الزيتوف والتيف تعود لمواطنيف فمسطينييف شماؿ غرب مدينة راـ اهلل: 
 اقعة بوسط الضفة الغربية.راـ اهلل الو 

وقالت حركة المقاومة الشعبية الفمسطينية "انتفاضة"، في بياف ليا إف مستوطني مستوطنة "حالميش" اقتمعوا، 
شجرة تيف تعود لمواطنيف فمسطينييف مف  شجرة زيتوف وأربعيف ما يقارب مائة وخمسيف مساء أمس ادربعاء،

 عير اليـو ادربعاء. قرية دير نظاـ، شماؿ غرب راـ اهلل، بعد
 88/4/1083قدس برس، 

 
 والقطاع الضفةانخفاض عدد الوظائف في  

كشفت بيانات واحياءات حيمت عمييا القدس دوت كوـ أف عرض الوظائؼ  :محمد عبد اهلل -راـ اهلل 
الشاغرة في فمسطيف يشيدا ركودًا غير مسبوؽ، وانو تراج، عما سجؿ في نفس الفترة مف العاـ الماضي، 

 واف عدد الوظائؼ الشاغرة التي اعمف عنيا في بعض محافظات الضفة يفر.
% مف الوظائؼ المعمنة في فمسطيف، فقد تـ خالؿ ٜٓوحسب موق، جوبس لمتوظيؼ الذي يعرض أكتر مف 

وظيفة  ٜٙ٘الرب، االوؿ مف العاـ الجاري االعالف في اليحؼ المحمية واليفحات االلكترونية عف نحو 
 أقؿ بنحو عشريف وظيفة عما سجؿ خالؿ نفس الفترة مف العاـ الماضي. شاغرة وىو رقـ

وبمغ عدد الوظائؼ الشاغرة في كؿ مف محافظتي سمفيت وطوباس يفرًا، وكذلؾ الحاؿ بالنسبة لمدينة خاف 
وظائؼ، بينما  ٗيونس في قطاع غزة، ولـ يتجاوز عدد الوظائؼ المعمنة في قمقيمية وظيفتيف، وطولكـر 

 وظيفة. ٕٕٗفظتا راـ اهلل والبيرة بػ حظيت محا
وفي مدف اقتيادية وتجارية كبيرة متؿ الخميؿ ونابمس، فاف عدد الوظائؼ التي اعمف عنيا خالؿ الشيور 

 عمى التوالي. ٖ٘و ٜٖالتالتة االولى مف العاـ الجاري في بمغ عمى التوالي 
وظيفة، وبيت لحـ  ٜٛوظيفة، والقدس  ٜٔٔوفي قطاع غزة بمغ عدد الوظائؼ الشاغرة )المعمف عنيا( نحو 

 وظائؼ، وتتوزع ىذه ادرقاـ عمى قطاعات التعميـ المختمفة. ٚ، وأريحا ٚٔ، وجنيف ٕٖ
%، والعمـو ٖ٘واستحوذ تخيص إدارة ادعماؿ، عمى نييب ادسد مف حجـ الوظائؼ المعمنة بنسبة 

%، في حيف كاف ٖريض بنسبة %، والطب واليحة والتم٘%، وتكنولوجيا المعمومات ٖٓاإلنسانية 
 %(.ٕٚلمختمؼ القطاعات او التخييات ادخرى النسبة المتبقية )

 88/4/1083، القدس، القدس
 
 مينيا 8300ج يفرصة عمل وتخر  80114ر يوففي غزة: ت العملوزارة  
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مبمغ ( عامال وخريجا عمى بند التشغيؿ المؤقت، ب ٕٕٗٓٔقالت وزارة العمؿ، إنيا وفرت فرص عمؿ لعدد ) 
( معاممة ليا مستحقات لدى الجانب اآلخر خالؿ الرب، ٘٘ٔ( شيكؿ، الفتة الى أف نحو )٘ٓٚ,ٛٔٓ,ٛ)

 . ٖٕٔٓاالوؿ مف عاـ 
" ميني فني في أعماؿ البناء  ٖٓٓٔوأشارت الوزارة خالؿ تقرير الرب، االوؿ اليادر عنيا أنيا خرجت " 

القيارة والبناء والبالط والسباكة والكيرباء  والتشييد مف خالؿ دورات قييرة مسائية في تماني ميف)
( لتمبية احتياجات سوؽ العمؿ، باإلضافة إلى االستمرار في تدريب عدد  والطوبار وحديد التسميح وادلمنيـو

 (. ٖٕٔٓ-ٕٕٔٓمينة تدريبية لمعاـ الدراسي)  ٙٔ" طالبا وطالبة في الدورات النظامية في  ٕٗٙ"
طالبا منذ بداية  ٖٕ٘مانعة( لعدد  –عمومي  -تراكتور –اؿ السياقة )حمولة دورة في مج ٕٔوعقدت الوزارة 

 طالبا وطالبة. ٙٚشيقال، وأرب، دورات حاسوب لعدد  ٖٚٚٛٙالعاـ وبمجمؿ إيرادات 
يدار )ٕٛ( قضية عمالية منيا )ٕٕٗوبيف التقرير أف الوزارة عالجت ) ( مخالية ٘ٛ( شكوى عمالية وا 

يدار عدد "" شئٕٜٖٔٛعمالية بقيمة " " شيكال ،  ٖٜٔ٘ٙٙ" استمارة عمالية بقيمة "ٗٚكال ، وا 
( ٖٔباإلضافة إلى استقباؿ شكوى جماعية لمموظفيف المفيوليف مف المجموعة ادىمية لمتأميف لعدد )

 ومتابعة النقابات العمالية وأوضاعيا.
ات غير حكومية عند " مستفيد عمى بند التشغيؿ المؤقت يعمموف في مؤسسٖٓٓٓوحيرت الوزارة عدد "

إعالنا عف وظائؼ شاغرة في القطاعيف العاـ والخاص  ٜٓٔ" مؤسسة ، وكذلؾ عرض ٖٓٓزيارتيا لعدد "
 عمى نافذة فرص عمؿ فى الموق، االلكتروني لموزارة لتوجيو العاطميف عف العمؿ.

( ٕٚٛتوجيو عدد )( منشأة عائمية و ٘٘٘ٔ( منشأة فاعمة و)ٜٗٚوأوضح التقرير أنو تـ التفتيش عمى عدد )
عطاء عدـ الممانعة في ترخيص  نذارا لممنشتت المخالفة دسس وقواعد السالمة واليحة المينية وا  تنبييا وا 

 ( منشأة اقتيادية.ٖٛعدد )
( ٘ٓٔٛٔٗٔ( إيابة بمبمغ )ٕٚوكذلؾ تـ احتساب مستحقات مالية كتعويض عف إيابات العمؿ لعدد )

( حوادث جسيمة ٖ( إيابة عمالية منيا )ٕٙوالتحقيؽ في عدد ) ( إشكالية عماليةٜٕٙشواكؿ وحؿ عدد )
 ( قضايا عمالية في محكمة البداية.ٙو متابعة عدد )

( عقد عمؿ بيف طرفي اإلنتاج في المنشتت لضماف الحقوؽ العمالية لمعماؿ ٕٜٗووقعت الوزارة أكتر مف )
 وياحب العمؿ.

 87/4/1083، فمسطين أون الين
 

 ي صواريخ عمى مدينة العقبةسقوط أ ينفياألردن  
أكد الجيش اإلسرائيمي سقوط عدد مف القذائؼ .(: آي.بي.يو)، .(ب.ؼ.أ)آماؿ شحادة،  -القدس المحتمة 

أفاد مسؤوؿ أمني في إيالت أف "ياروخيف سقطا في منطقة كما إيالت، مدينة عمى  ٗ/ٚٔادربعاء  يوـ
االنفجارات التي سمعت مف منطقة العقبة  أيواتعمى العقبة ادردنية"، موضحًا أنو يقوؿ ذلؾ "اعتمادًا 

 المحاذية اليالت". ادردنية
مف ناحيتو، نفى ادردف عمى لساف محافظ مدينة العقبة فواز إرشيدات سقوط أي يواري  عمى المدينة، 
 ".مشددًا في حديث لػ"يونايتد برس إنترناشوناؿ"، عمى أف ىذه المعمومات "غير يحيحة وعارية عف اليحة

وأكد إرشيدات أنو "لـ يطمؽ أي ياروخ عمى مدينة العقبة مف مدينة سيناء"، مشيرًا إلى أف "الحركة في 
 مدينة العقبة طبيعية".
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 88/4/1083الحياة، لندن، 
 
 يطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتو تجاه األسرى في سجون االحتالل "العمل اإلسالمي" 

الحركة ادسيرة في فمسطيف، كما حيا الشعب الفمسطيني ادردني المي حيا حزب جبية العمؿ اإلس :عماف
وطالب المجتم، الدولي االضطالع  .الفمسطيني وجماىير ادمة العربية في إحيائيا لذكرى يوـ ادسير

يتعرضوف دبش، أشكاؿ المعاممة عمى يد "بمسؤولياتو إزاء ادسرى الفمسطينييف وادردنييف والعرب، الذيف 
وأكد  ."ينة، ما أدى الستشياد أعداد كبيرة مف ادسرى جراء التعذيب النفسي والجسدي واإلىماؿ الطبيالييا

الوطنية الفمسطينية عمى المقاومة  اإلرادةالتقاء "أف أقير الطرؽ لتحرير ادسرى، واستعادة الحقوؽ، ىو 
ييوني عمى النزوؿ عمى مطالب المسمحة، مدعومة مف جماىير ادمة العربية واإلسالمية، لحمؿ العدو الي

 ."الشعب الفمسطيني
 88/4/1083الدستور، عمان، 

 
 المفقودين األردنيينو  األسرى "الوطنية لألسرى" تطالب الحكومة القيام بواجبيا تجاهعم ان:  

 إلى رئيس الوزراء أرسمت المجنة الوطنية لألسرى والمفقوديف ادردنييف في المعتقالت اليييونية كتاباً 
مفتوح عف الطعاـ اعتبارا مف مطم،  إضرابفي  ادردنييف ادسرىدخوؿ  أعممتوعبد اهلل النسور . د ردنياد

واالىتماـ  ادسرىوطالبت المجنة بضرورة التدخؿ والقياـ بالواجب الوطني تجاه  المقبؿ. / مايوشير أيار
معتقؿ لدى االحتالؿ اليييوني ال ادردني، وأطمعت النسور عمى قضية الطفؿ ادردنييفبقضية المفقوديف 

 محمد ميدي يالح.
لممفيـ عمى مدى السنوات السابقة  ادردنيةمما ويؼ بإىماؿ الخارجية  ادسرىالرسالة استياء  وأوضحت

مف عاـ ولتالتة منيـ  أكتروالزيارات الخجولة مف موظفي السفارة ىناؾ في تؿ أبيب والتي كاف آخرىا قبؿ 
زيارة رتبت قبؿ خمس سنوات ولـ تشمؿ إال  آخرؤلـ لزيارات أىالييـ حيث كانت االنقطاع الم فقط وأيضاً 

 نيفيـ فقط!!
 اعتقاليـ أتناءالتي تـ سحبيا  ادردنيةإعادة الجنسية ب ادردنييفالمجنة الوطنية لألسرى والمفقوديف وطالب 

ة عدـ السماح دسرى واستيجنت المجن رأفت وليد عبد القادر. وادسيررياض يالح ميطفى  ادسيرمتؿ 
 مف مرة. ودكترحيث تـ منعيـ  ادردف إلىمحرريف أردنييف الدخوؿ 

 88/4/1083العرب اليوم، عم ان، 
 
 األردن: النقابات المينية تستنكر تصريحات السفير األردني في "إسرائيل" حول الدقامسة 

وليد عبيدات حوؿ الجندي أحمد  "إسرائيؿ"في  ادردفاستنكرت النقابات المينية تيريحات سفير  :عماف
الدقامسة لدى استقبالو عددا مف الطالبات والمعممات مف الكياف اليييوني الالتي تظاىرف لالحتجاج عمى 

 نواب تطالب بإطالؽ سراح الدقامسة. ٓٔٔعريضة تقدـ بيا 
، كما ادردنياستفزت الشعب  أنياوطالبت النقابات الحكومة باالعتذار عف تمؾ التيريحات التي اعتبرت 

النقابات المينية تعتبر ىذه التيريحات  أفواعتبر رئيس مجمس النقباء  الفوري عنو. باإلفراجطالبتيا كذلؾ 
 ".كمف يمت دىرا ونطؽ كفرا"

 88/4/1083الدستور، عمان، 
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 لمتطبيع الزراعي وكافة أشكال التطبيع مع "إسرائيل" تعتصم رفضاً أردنية فعاليات  

الزراعة ظير  وزارةأماـ  اعتياماً  أردنية نفذت فعاليات نقابية وحزبية وشعبية: شافمحمود كري -عماف 
، مطالبيف الوزارة باتخاذ قرارات "إسرائيؿ"لمتطبي، الزراعي وكافة أشكاؿ التطبي، م،  ادربعاء، رفضاً  أمس

حماية المنتج  واتيـ المعتيموف الوزارة بعدـ ."إسرائيؿ"تقضي بوقؼ تياريح التيدير واالستيراد مف 
الذي  ادمرادردني مف خالؿ إغراؽ السوؽ المحمي بالمنتجات اإلسرائيمية عمى حساب المنتجات المحمية، 

 يسيـ بالمزيد مف الخسائر في القطاع الزراعي ادردني.
في العاـ  ادردف إلى اإلسرائيميةفي حجـ اليادرات  عف االعتياـ ريد ارتفاعاً  يادراً  ف بياناً أيذكر 
 طف مف الخضار. آلؼ ٙٔ.٘ إلىلتيؿ  ٕٕٔٓ

 88/4/1083الدستور، عمان، 

 
 وتجار يخفون مصدرىااألردني تغزو السوق المحمي  إسرائيميةزراعية  منتجات 

، أياـمنذ عدة  ادردنية ادسواؽ إلىتتدفؽ  اإلسرائيميةالزراعية  المنتجاتمف  أيناؼبدأت : محمود كريشاف
مف تمؾ المنتجات  أنواعضار والفواكو ومحاؿ التجزئة والموالت التجارية وجود الخ دسواؽحيث يممس الزائر 

ممارسة االستغفاؿ والغش اليارخ، بحؽ المستيمكيف  إلىويمجأ بعض التجار  خاية الجزر والكاكا.
انو مستورد مف  إلىيتضمف بيانات المنتج، التي تشير  "ليبؿ"حقيقة ميدر المنتج، وذلؾ بإزالة  بإخفائيـ

يرفض الشراء حتى لو كاف سعرىا أرخص  إسرائيمية أنياذا ما عمـ المستيمؾ إ دنولكياف اليييوني، ا
 بكتير.

في غضوف ذلؾ حذر االتحاد العاـ لممزارعيف مف إغراؽ ادسواؽ ادردنية بارساليات الجزر والكاكا 
الكياف اليييوني ىي الزراعات في  أفالمستوردة مف الكياف اليييوني العتبارات عديدة مف ضمنيا 

زراعات جينية وراتية ال يزاؿ العمماء يتحفظوف عمييا باعتبارىا مسببا رئيسيا دمراض السرطاف، وفقا لمدير 
ف االتحاد يناشد الشعب ادردني مقاطعة دالدستور جريدة وبيف العوراف ل محمود العوراف. .عاـ االتحاد ـ

 مف الكياف اليييوني. ىذه السمعة وسائر السم، والمنتجات الواردة
 88/4/1083الدستور، عمان، 

 
 : اتفاقية حماية المقدسات امتداد لمعيدة العمريةفي األردن دائرة الشؤون الفمسطينية 

اهلل التاني والرئيس  أف االتفاقية التي وقعيا الممؾ عبد في ادردف أكدت دائرة الشؤوف الفمسطينية :عماف
المبارؾ والمقدسات في القدس ىي امتداد لمعيدة العمرية،  ادقيىمسجد الفمسطيني محمود عباس لحماية ال
سالميةورعاية ىاشمية، ووديعة عربية  خالصواقتدار  أمانة، حمميا الياشميوف كابرًا عف كابر بكؿ وا   .وا 

ف ىذه االتفاقية جاءت في ظؿ التيديدات ألى إمارس الماضي  /شار تقرير الدائرة عف شير آذارأو 
الوقوؼ بحـز وقوة لمن، االحتالؿ مف تنفيذ  أىميةية المتوايمة تجاه القدس والمقدسات فييا، لتؤكد اإلسرائيم

 .اإلسالميةمخططاتو التدميرية والتيويدية لمقدس وتاريخيا ومعالميا الحضارية والدينية العربية 
 إلىالماضي، والتي أدت  الفمسطينية خالؿ الشير ادراضيفي  اإلسرائيميةاالنتياكات  إلىوأشار التقرير 

 ادسرىفمسطينيًا خالؿ الشير نفسو، ومعاناة  ٖٗ٘استشياد وجرح عدد مف الفمسطينييف، واعتقاؿ 
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وىدـ منازؿ الفمسطينييف،  ادراضي، واالستيالء عمى اإلسرائيميةوالمعتقميف الفمسطينييف في السجوف 
قامةوموايمة الحيار  غالؽالحواجز  وا   الفمسطينية. دراضياعدد مف الطرؽ في  وا 

 88/4/1083الغد، عم ان، 
 
 فمسطينيين مسؤولية دوليةالسوريين و الرئيس لجنة الحوار المبناني الفمسطيني: دعم النازحين  

"تحمؿ مسؤولياتيا في دعـ  إلىدعا رئيس لجنة الحوار المبناني الفمسطيني خمدوف الشريؼ الدوؿ المانحة 
بشؤوف النازحيف لتقـو بدورىا كما ينبغي"، منوىا خيويا "بما تقـو بو لبناف والمنظمات الدولية المعنية 

 منظمة ادونروا عمى الرغـ مف الشح في مواردىا"، ومعتبرا أف "ما قامت بو الحكومة المبنانية يفوؽ قدرتيا".
في عماف خالؿ مشاركتو في اجتماعات المجنة االستشارية الفرعية لألونروا التي تنعقد حاليا  ،وقدـ الشريؼ

مطالعة شرح فييا  ،ادردف والتي تجم، ممتميف عف الدوؿ المضيفة لالجئيف الفمسطينييف والدوؿ المانحة
معاناة لبناف والنازحيف إليو مف سورييف وفمسطينييف، داعيا "ادطراؼ كافة إلى مساندة لبناف في تحمؿ ىذا 

نازحيف الذيف يعيشوف ظروفا يعبة تنعكس عمييـ العبء، عمما أف الحكومة المبنانية لـ تتواف عف استقباؿ ال
 وعمى المجتم، المبناني برمتو اجتماعيا ويحيا وأمنيا وسياسيا".

 88/4/1083، بيروت، المستقبل
 
 مع "إسرائيل" لمقاومة التطبيع "قوة" جمسة محكمة.. وحممةلبنان:  

المتخيية  "تويو توسي"شركة عقدت يباح أمس الجمسة ادولى التي سبؽ أف أقاميا ممتؿ : اكراـ شاعر
سماح ادريس،  "اآلداب"بحؽ كؿ مف رئيس تحرير مجمة  ٕٔٔٓ/ٚ/ٓٔفي تعيد الحفالت جياد المر في 

حممة مقاطعة إسرائيؿ "و "حممة مقاطعة داعمي إسرائيؿ في لبناف"، "عائدوف –مركز حقوؽ الالجئيف "
ي اس( التي عاد وأخرجيا مف المحاكمة، )بي د "وسحب االستتمارات مف إسرائيؿ وفرض العقوبات عمييا

وىي المؤلفة مف مئات آالؼ الناشطيف حوؿ العالـ بحيث يستحيؿ الويوؿ إلييـ وتبميغيـ اإلجراءات، كما 
 .إدريسيقوؿ 

ىو اتياـ الحممة بأنيا تسّببْت في خسارة المدعي تالتَة آالؼ مقعد بسبب مؤتمر  "المعمف"وسبب الدعوى 
الفنية، وبسبب نشاٍط رمزيٍّ أقامتو أماـ المكاف الذي  "بالسيبو"لى مقاطعة فرقة الذي دعت فيو إ ٕٓٔٓ

أحيت فيو الفرقة ميرجاَنيا في بيروت. ويطالبيا بأف تعّوض خسارتو والضرَر الذي لحؽ بسمعتو بمبمغ قدره 
سة أّياـ ، بعد خمٕٓٔٓ/ٙ/٘كانت قد أحيت حفاًل في تؿ أبيب في  "بالسيبو"ألؼ دوالر، عممًا أف  ٓٛٔ

 المتوّجو إلى غّزة. "أسطوؿ الحرّية" عمىعمى اليجوـ اإلسرائيمّي، 
يضاؼ إلى ذلؾ أف أحد أعضاء الفرقة قد يرح باإليجاب لمقناة اإلسرائيمية، ردًا عمى سؤاؿ حوؿ ما إذا 

لعدو ، ميورًا دولة ا"بخاية لمف يريد أف يركب البحر"في تمؾ الفترة، مضيفًا:  "إسرائيؿ"كاف يجب دعـ 
 كحامية لممالكيف والركاب.

في الطيونة، مؤتمرًا يحافيًا لتوضيح تطورات  "دوار الشمس"بعد ذلؾ عقد أعضاء الحممة في مسرح 
 القضية.

 88/4/1083السفير، بيروت، 
 
 الناجمة عن سقوط صاروخين "إيالت"المبكر الجزم في أي نتائج تتعمق بتفجيرات  : منمصر 
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أكػػػد الػػػوزير المفػػػوض عمػػػر عػػػامر المتحػػػدث الرسػػػمي باسػػػـ رئاسػػػة  :"الخمػػػيج" –فمسػػػطيف المحتمػػػة، القػػػاىرة 
الناجمػػػة عػػػف سػػػقوط  "إيػػػالت"الجميوريػػػة الميػػػرية أنػػػو مػػػف المبكػػػر الجػػػـز فػػػي أي نتػػػائج تتعمػػػؽ بتفجيػػػرات 

ياروخيف أو تالتة، مضيفًا أنو يجب أف ننتظر حتى تظير ادمور بشكميا الواضح عمف ىػو المسػؤوؿ ومػا 
إف "وأشار إلى أف التعاوف ادمني بيف مير وكؿ الدوؿ التي عمى حدودىا ليس بالجديد، وقػاؿ  ىي النتائج.

الجانػػب اإلسػػرائيمي لػػو الحػػؽ فػػي التحػػدث فػػي مػػا يشػػاء، أمػػا الجانػػب الميػػري حػػيف يتحػػدث فيكػػوف الحػػديث 
عمؿ بو مير ىو ، مشيرًا إلى أنو عندما تتضح اليورة سيكوف ىناؾ تعميؽ. وأضاؼ أف المبدأ الذي ت"دقيقاً 

 عدـ تيديد أية دولة سواء مف دوؿ الجوار أو غيرىا.
ال توجػد دالئػؿ حتػى المحظػة عمػى أف اليػواري  "عف ميدر عسكري ميري قولػو إنػو  "فرانس برس"ونقمت 

تجػػري مراجعػػة النقػػاط الحدوديػػة لمتأكػػد مػػف ريػػد أي حركػػة "، لكػػف الميػػدر أضػػاؼ "تػػـ إطالقيػػا مػػف سػػيناء
 ."القميمة الماضيةغريبة في الساعات 

ونفى ميدر ميري مسؤوؿ في محافظة جنػوب سػيناء المػزاعـ اإلسػرائيمية أف تكػوف تالتػة يػواري  أطمقػت 
أف إسػػرائيؿ تػػرّوج لمتػػؿ ىػػذه "مػػف سػػيناء. وقػػاؿ المحػػافظ خالػػد فػػودة إف المػػزاعـ اإلسػػرائيمية كاذبػػة. وأضػػاؼ 

لتػػػي تشػػػيد تواجػػػد أعػػػداد كبيػػػرة مػػػف السػػػياح ادمػػػور فػػػي محاولػػػة لضػػػرب السػػػياحة واالسػػػتقرار فػػػي المنطقػػػة ا
 ."اإلسرائيمييف خالؿ ىذه ادياـ

 88/4/1083الخميج، الشارقة، 
 
 "إسرائيل"عرض الوثيقة األصمية لوعد بمفور في عمى بموافقة لندن  جامعة الدول العربية تندد 

دئية مف إدارة المكتبة الوطنية عمى الموافقة المب "إسرائيؿ"نددت الجامعة العربية بحيوؿ  :"الخميج" –القاىرة 
ولفػت  البريطانية لعرض الوتيقة اديمية لوعد بمفور لفترة محدودة في الكياف فيما يسػمى بمتحػؼ االسػتقالؿ.

بياف يحفي لمجامعة إلى أف ىذا الوعد أسس ليراع طويؿ ادمد، وأسقط الكتير مف الدماء، وتنكر لمحقوؽ 
مى ىذه ادرض مف فجر التاري  وأسس حضارتو عمييػا، وعػاش لعيػود التابتة لمشعب الفمسطيني الذي نشأ ع

 % مف أرض فمسطيف.ٜٛمف المحبة والتسامح، والذي كاف عند يدور ىذا الوعد يممؾ 
 88/4/1083الخميج، الشارقة، 

 
 المستوى الدولي العربية: نجحنا في طرح قضية األسرى عمى الدول جامعة 

، أنيػا نجحػت فػي نقػؿ قضػية ٖٕٔٓ/ٗ/ٚٔ لػدوؿ العربيػة، يػـو ادربعػاءأكػدت جامعػة ا: مراد فتحي -القاىرة
ادسرى والمعتقميف الفمسطينييف عمػى المسػتوى الػدولي، وفػي ادمػـ المتحػدة ومجمػس حقػوؽ اإلنسػاف، وعقػدت 
مؤتمرا دوليا شارؾ فيو العديد مف الشخييات والمؤسسات ادجنبية، والتي الزالت تمعب معنػا دورا حتػى ىػذه 

 ة، وتقيـ تجمعات ولجاف في الغرب لمدفاع عف ادسرى.المحظ
وقاؿ ادميف العاـ المساعد لشؤوف فمسطيف وادراضي العربية المحتمة، السفير محمد يػبيح، فػي تيػريحات 

، بمناسػػبة يػػـو ادسػػير العربػػي الفمسػػطيني، "نحػػف فػػي جامعػػة الػػدوؿ العربيػػة نحػػي يػػـو ادربعػػاء يػػحافية يػػوـ
وضحا أف جامعة الدوؿ العربية ىي التي اتخػذت قػرارا عمػى مسػتوى القمػة العربيػة، بػأف ادسير الفمسطيني، م

 .الفمسطينيالشعب أبريؿ مف كؿ عاـ، ىو يـو إحياء ىذه الذكرى لموقوؼ بجانب  ٚٔيكوف يـو 
 87/4/1083الشرق، الدوحة، 
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 أبيبتل  السمفية الجيادية بمصر: من حقنا قصف "إسرائيل" وعمى مرسي قطع العالقات مع 
قػػاؿ مرجػػاف سػػالـ، القيػػادي بالتيػػار السػػمفية الجياديػػة بميػػر، إنػػو مػػف حػػؽ الجيػػادييف أف  :وكػػاالت –القػػاىرة 

 يطمقوا اليواري  عمى "إسرائيؿ"، دف محاربة الييود المغتيبيف درضنا وعرضنا في فمسطيف واجب عمييـ.
عمى قناة المحور، أنو عمى الرئيس مرسى وأضاؼ مرجاف، خالؿ مداخمة ىاتفية م، اإلعالمي عمرو الميتي 

وتسػاءؿ: "كيػؼ نبػـر  أف يقط، جمي، العالقات بػ"إسرائيؿ"، وأف ينيى اتفاقيػة السػالـ، دنيػا تمتػؿ عػارا عمينػا.
 م، الييود اتفاقية وىـ مف قتموا جنودنا عمى الحدود، وىـ مف يقتموف إخواننا في فمسطيف".

 87/4/1083وكالة سما اإلخبارية، 
 
 " اإلسرائيمية: تركيا تنوي التطبيع الكامل مع "إسرائيل"ريشيت بيت"اعة إذ 

نقمت اإلذاعة اإلسرائيمية الرسمية بالمغة العبرية )ريشيت بيت( أمس ادربعاء، عف  :زىير أندراوس النايرة ػ 
أف التعويضات بش "إسرائيؿ"نائب رئيس الوزراء التركي بولنت أرينج، قولو إنو يتوق، أف تنجح المحادتات م، 

التي ستدف، لعائالت ضحايا المواطنيف ادتراؾ نتيجة اليجـو الذي نفذه سالح البحرية اإلسرائيمي ضد سػفينة 
 ".مرمرة"

وشػػدد فػػي حػػديث أدلػػى بػػو لمراسػػؿ اإلذاعػػة اإلسػػرائيمية فػػي بػػاريس، عمػػى أف بػػالده تنػػوي التطبيػػ، الكامػػؿ مػػ، 
لػػى إعػػادة العالقػػات معيػػا  إلػػى سػػابؽ عيػػدىا. كمػػا قػػاؿ لإلذاعػػة العبريػػة إنػػو سػػيترأس الوفػػد الدولػػة العبريػػة، وا 

 التركي لممحادتات، والتي يتوق، أف تبدأ في مطم، ادسبوع القادـ.
سرائيؿ سوؼ يؤتر إيجاًبا عمى احتماالت "وخالؿ زيارتو لباريس، قاؿ أرينج  إف تحسيف العالقات بيف تركيا وا 

رائيمية عػػف ميػادر دبموماسػػية تركيػػة قوليػػا إف أنقػػرة معنيػػة بالتقػػدـ . ونقمػػت اإلذاعػػة اإلسػػ"السػالـ فػػي المنطقػػة
 بسرعة واستكماؿ المحادتات في المقاء ادوؿ بيف الوفديف، عمى حد تعبيرىا.

 88/4/1083القدس العربي، لندن، 
 
 مع أوباماالسعودي  تتصدران مباحثات وزير الخارجية ةفمسطين وسوري 

مػػ، الػػرئيس بػػاراؾ أوبامػػا رئػػيس السػػعودي الفييػػؿ وزيػػر الخارجيػػة  بحػػث ادميػػر سػػعود: )واشػػنطف( - واس
القضايا اإلقميمية والدوليػة ذات االىتمػاـ المشػترؾ وفػي مقػدمتيا النػزاع الفمسػطيني  الواليات المتحدة ادمريكية

سػعود اإلسرائيمي، وادزمة في سوريا ومستجداتيما في إطار الجيود القائمة. جاء ذلؾ خػالؿ اسػتقباؿ أوبامػا ل
الفييػػػؿ، أمػػػس فػػػي مكتبػػػو فػػػي البيػػػت ادبػػػيض، إذ نقػػػؿ الفييػػػؿ لمػػػرئيس ادمريكػػػي تحيػػػات خػػػادـ الحػػػرميف 

 .زعبد العزيبف  عبد اهللالشريفيف الممؾ 
 88/4/1083 ،عكاظ، جدة

 
 عبر عصابات أجنبية وسودانية "إسرائيللـ"جرى تسريبيم سوداني  5400: تقرير رسمي 

قػػاؿ جيػػاز شػػؤوف السػػودانييف العػػامميف فػػي الخػػارج إف الػػبالد يػػارت بسػػبب  :النػػور أحمػػد النػػور -الخرطػػـو 
 .حدودىا الشاسعة مرتعًا خيبًا لشبكات االتجار بالبشر

مف شرؽ البالد جرى تسػريبيـ  ٕٓٓٗشخص مف الخرطـو و ٕٓٓٔوكشؼ تقرير رسمي طرحو الجياز أف 
آالؼ سػوداني يوجػدوف حاليػًا فػي  ٓٔأف  عبر عيػابات أجنبيػة وسػودانية. كمػا أظيػر التقريػر "إسرائيؿ"إلى 
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فػػػي المئػػػة مػػػف جنػػػوب كردفػػػاف، مشػػػيرًا إلػػػى أف عيػػػابات  ٕ٘فػػػي المئػػػة مػػػف دارفػػػور و ٖ٘، مػػػنيـ "إسػػػرائيؿ"
 .دوالر مقابؿ تسريبيـ إلى إسرائيؿ ٕٓٓ٘االتجار بالبشر تبي، الشخص في منطقة سيناء الميرية بمبمغ 

 87/4/1083الحياة، لندن، 
 

 كيري اقترح نشر قوات دولية في غور األردن بقيادة الواليات المتحدة"معاريف": جون  
كيػري بػدأ  وزيػر الخارجيػة ادمريكيػة جػوف أفمعػاريؼ اإلسػرائيمية، أكدت يػحيفة ": الشرؽ الوسط"تؿ أبيب: 

فػػي تعميػػؽ أبحاتػػو فػػي القػػدس وراـ اهلل حػػوؿ المفاوضػػات السػػممية، خيويػػا فػػي موضػػوعي الحػػدود وادمػػف. 
إيجاد حؿ وسط بيف الموقفيف اإلسرائيمي والفمسطيني المتباعديف في مسػتقبؿ منطقػة غػور ادردف،  وقد حاوؿ

مػػف ىنػػاؾ لتحػػؿ محميػػا قػػوة دوليػػة بقيػػادة الواليػػات المتحػػدة، وبػػدا أف  "إسػػرائيؿ"اقتػػرح كيػػري أف تنسػػحب حيػػث 
  الفمسطينييف يدرسوف ادمر بروح إيجابية، لكف نتنياىو رفض االقتراح بشدة.

تجارب إسرائيؿ م، القوات الدولية لػـ تكػف ناجحػة فػي أي مكػاف، خيويػا "قاؿ لكيري، وفقا لميحيفة، إف و 
فػػي الحػػدود مػػ، ميػػر ومػػ، لبنػػاف. وىػػي تعتقػػد أف سػػيطرة الفمسػػطينييف أو القػػوات الدوليػػة لػػف تسػػتطي، منػػ، 

عمػى الضػفة حالمػا  تيريب أسمحة مف ادردف إلى الضفة الغربية، خيويا أف حركة حماس تستعد لمسػيطرة
 . "تنسحب إسرائيؿ

وأضػػػاؼ أف الحػػػدود  وقػػػاؿ إف موقفػػػو ىػػػذا يخػػػدـ ميػػػالح السػػػمطة الفمسػػػطينية أيضػػػا ولػػػيس إسػػػرائيؿ وحػػػدىا.
يراف، الستخداميا جبية حرب ضد إسرائيؿ، وأنػو ال بػديؿ  ادردنية كانت ىدفا دائما لمدوؿ العربية المتطرفة وا 

 منطقة لمن، ىذا الخطر.عف وجود إسرائيمي مباشر عمى ىذه ال
 88/4/1083الشرق األوسط، لندن، 

 
 حل الدولتين إلىلمتوصل  أقصى: عامان كحد يحذ ر كيريجون  

الوقػػت ينفػػد السػػتئناؼ  أفتحػػذيره مػػف  أمػػسجػػوف كيػػري  ادميركػػيجػػدد وزيػػر الخارجيػػة  :وكػػاالت –واشػػنطف 
اتفػػاؽ بػػػيف  إلػػىالميمػػة القيػػوى لمتويػػػؿ  فأ ادولػػىوالفمسػػطينييف، معمنػػا لممػػػرة  إسػػػرائيؿعمميػػة السػػالـ بػػيف 

 المبادرات االقتيادية لف تكوف بديال عف الحؿ السياسي. أفالجانبيف ال تتجاوز عاميف. مؤكدا 
ما  إيجاد"تحاوؿ  أوباماباراؾ  إدارة أف وقاؿ كيري أماـ لجنة الشؤوف الخارجية في مجمس النواب في واشنطف

انػو ال يممػؾ خطػة حتػى اآلف لعرضػيا أمػاـ الكػونغرس "دننػا  وأضػاؼـ. عممية السػال إلحياءيمكف القياـ بو" 
حػػؿ يقػػـو عمػػى  إلػػىنافػػذة الفػػرص لمتويػػؿ  أفاعتقػػد ، مضػػيفا، "" المعنيػػيفادطػػراؼبيػػدد العمػػؿ عمييػػا مػػ، 

أمامنػا بعػض الوقػت، بػيف عػاـ وعػاـ ونيػؼ العػاـ وعػاميف، تػـ ينتيػي  أفاعتقػد  ، لكػفدولتيف تغمػؽ تػدريجيا
 ادمر".

 88/4/1083لحياة الجديدة، رام اهلل، ا
 

 الموقف األوروبي من عممية السالميشرح الشرق األوسط باالتحاد األوروبي  مبعوث 
أنػػدرياس  د.أمضػػى الممتػػؿ الخػاص لعمميػػة السػػالـ فػػي الشػػرؽ ادوسػط فػػي االتحػػاد ادوروبػػي : مػارليف خميفػػة

ف المسػؤوليف المبنػانييف كمػا شػارؾ فػي االجتمػاع راينيكيو أيامػا عػّدة فػي لبنػاف، جػاؿ فػي خالليػا عمػى عػدد مػ
( بعػدما اختػارت السػفيرة انجيمينػا ايخيورسػت بيػروت دبموماسػيا ٕ٘السنوي لكبػار مػوظفي االتحػاد ادوروبػي )

 مكانا لعقده.
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، إتػر عودتػو مػف زيػارة لمخػّيـ بػرج البراجنػة "فينيسػيا"فػي فنػدؽ  إقامتوبحوار في مقر  "السفير"خّص راينيكيو و 
عمػى ضػرورة إيجػاد حػؿ "جئيف الفمسطينييف، في إطار جوالتو عمى مخيمػات ادردف وسػوريا وغػزة، مشػددا لال

شرحت الموقؼ ادوروبي مػف عمميػة السػالـ "حمؿ رسائؿ عّدة لممسؤوليف المبنانييف: و  ."لالجئيف الفمسطينييف
، اإلسػرائيميّؿ عتيػد لميػراع العربػي بيف إسرائيؿ والفمسطينييف، وناقشنا كيفية إشراؾ العػالـ العربػي فػي أي حػ

 ."العالقة بيف لبناف وجارتو في الجنوب، أي إسرائيؿ إلىباإلضافة 
سػػػرائيؿ يػػػعب لمغايػػػة وخيويػػػا بعػػػد أف  إف "السػػػفير"وقػػػاؿ راينيكيػػػو رّدا عمػػػى سػػػؤاؿ  الوضػػػ، بػػػيف سػػػوريا وا 

 .شيدت ادياـ الماضية إطالؽ نار مف الجوالف
اليونيفيػؿ تسػيـ فػي خمػؽ منػاخ "جنوب لبناف، قائال بعديد الجنود الدولييف  ونفى وجود قرار أوروبي بتخفيض
سرائيؿ يجابي بيف لبناف وا   بالمنطقة.ميمحة السالـ ب، وىذا ييّب "ىادئ وا 

ال توجػد خطّػة جديػدة لمسػالـ، مػا يحيػؿ ىػو "وعف الخطة الجديدة لمسالـ التػي يػروج ليػا ادميركيػوف يقػوؿ: 
نحػف "أضػاؼ: و  اليا م، ادفرقاء المعنييف إمكانػات إعػادة إطػالؽ عممّيػة الّسػالـ.أّف الوزير كيري يستكشؼ ح

والمشػػاكؿ االقتيػػادية التػػي تعػػاني منيػػا   اإلسػػرائيمية نتخػػوؼ كػػأوروبييف مػػف أف تشػػّكؿ عمميػػات االسػػتيطاف
 ."السمطة الفمسطينية خطرا عمى قياـ الدولة الفمسطينية

 ."وزيرا مميزا، فيو أرسى نظاما ماليا نموذجيا، ونحف نقّدره كتيراأّف فياض كاف رئيس حكومة و " إلى وأشار
وخيويػا أنيػا كانػت شػرطا وضػعتو حمػاس السػتئناؼ حوارىػا  فيػاض ستقالةال وعف تقييـ االتحاد ادوروبي

فّياض قّدـ استقالتو بقرار شخيي  أفنعـ كاف ىذا مطمبا لحماس، إاّل "م، السمطة الفمسطينية، قاؿ راينيكيو: 
و. يػػػحيح أف حمػػػاس طالبػػػت باسػػػتقالتو، ويػػػحيح أيضػػػا أّف بعػػػض ادعضػػػاء فػػػي حركػػػة فػػػتح يفضػػػموف منػػػ

 .مرشحا آخر سواه، أما إذا كاف ادمر سينعكس عمى التفاوض فيجب االنتظار لمعرفة ذلؾ
قػػد ال أعتقػػد ذلػػؾ، ل"وعّمػػا إذا كانػػت االسػػتقالة أحػػد مؤشػػرات بدايػػة انييػػار السػػمطة الفمسػػطينية، قػػاؿ راينيكيػػو: 

عممنا كأوروبييف م، الدوؿ المانحة طواؿ ادعواـ العشرة الماضية عمى بنػاء المؤسسػات وتطويرىػا، وويػمت 
حػػّد اعتػػراؼ الػػدوؿ المانحػػة وادميػػركييف بػػأف مسػػتوى ىػػذه المؤسسػػات بمػػغ حػػّدا يميػػؽ بدولػػة، وبػػّرغـ مسػػاىمة 

يػػا قػػادرة عمػػى ذلػػؾ حتػػى لػػو تبػػّدؿ ىػػذه المؤسسػػات ستسػػتمّر، دن أف إالفّيػػاض ادساسػػية فػػي ىػػذا المضػػمار، 
 ."ادشخاص

 88/4/1083السفير، بيروت، 
 

 يزور مخيم نير البارد في لبنانالمنسق اإلنساني لألمم المتحدة  
فػي لبنػاف آف ديسػمور، حيػث اطمّػ، عمػى  "ادونػروا"زار روبرت واتكنػز، مخػيـ نيػر البػارد أمػس، ترافقػو مػديرة 

 ف العائالت النازحة مف سوريا.ورشة إعادة اإلعمار، والتقى عددا م
مميػػوف دوالر حتػى نيايػػة العػػاـ  ٛ.ٔٔوجػػود عجػػز فػي ميزانيػػة إغاتػة نػػازحي المخػػيـ يبمػغ "وأشػار واتكنػػز إلػى 

ألػؼ الجػا فمسػطيني مػف  ٓٗالضغوط المتزايدة عمى موارد ادونروا مػ، نػزوح أكتػر مػف "، الفتًا إلى "ٖٕٔٓ
عى جاىدة لجم، ما تبقى مف التمويؿ الستكماؿ إعادة إعمػار المخػيـ ادونروا تس"وقاؿ إف  ."سوريا إلى لبناف

مميوف دوالر، وقد أعادت ادونروا حتى اآلف بناء رزمتػيف مػف المخػيـ، وىػي تعمػؿ  ٚ٘ٔالتي ال يزاؿ يمزميا 
 ."عائمة إضافية بالعودة إلى منازليا ٓٓٙعمى االنتياء مف التالتة، ما سيسمح لقرابة 
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بػارد تحػديات كبيػرة عمػى المسػتوييف المعيشػي واالجتمػاعي نتيجػة تفػاقـ أزمػة النػزوح، فػي ويواجو مخيـ نير ال
وقت لـ يعد سّكاف المخػيـ إلػى منػازليـ بعػد، فػي انتظػار انتيػاء ورش اإلعمػار، وقػد نػاىز عػدد النػازحيف فػي 

 ."شخص ٕٓٓ٘المخيـ الػ
 88/4/1083السفير، بيروت، 

 
 عمى جدول أعمالياقضية األسرى المتحدة إدراج  " تدعو األممالعربية لحقوق اإلنسان" 

بمناسبة يوـ ادسير  دعت المنظمة العربية لحقوؽ اإلنساف في بريطانيا، أمس، ”:الخميج“ -فمسطيف المحتمة 
ادمػػيف العػػاـ لألمػػـ المتحػػدة بػػاف كػػي مػػوف، إلػػى إدراج قضػػية ادسػػرى الفمسػػطينييف عمػػى جػػدوؿ الفمسػػطيني، 

ومجمػس حقػوؽ اإلنسػاف، التخػاذ خطػوات عمميػة وحاسػمة ضػد مػا اعتبرتيػا انتياكػات أعماؿ الجمعيػة العامػة 
 .الجسيمة بحقيـ” إسرائيؿ“

إطالؽ سراح جمي، المعتقميف السياسييف، والعمػؿ الفػوري عمػى “ودعت الرئيس الفمسطيني محمود عباس إلى 
 ”.ة ادمنية الفمسطينيةستدعاءات اليومية والتعذيب بحقيـ في معتقالت ادجيز وقؼ االعتقاالت واإل

 88/4/1083الخميج، الشارقة: 
 
 العيساوي الدولية تدعو "إسرائيل" لإلفراج عن "أصدقاء اإلنسان"منظمة  

قدس برس: دعت منظمة "أيدقاء اإلنسػاف" الدوليػة فػي بيػاف تمقّػت "قػدس بػرس" نسػخة  -راـ اهلل )فمسطيف( 
ف تػػردي ادوضػػاع اليػػحية لألسػػير الفمسػػطيني الػػذي ، عػػف قمقيػػا الشػػديد مػػٖٕٔٓ/ٗ/ٚٔعنػػو، يػػـو التالتػػاء 

باتت حياتو "عرضة لمخطر الحقيقي والشػديد" بفعػؿ إضػرابو المتوايػؿ عػف الطعػاـ منػذ حػوالي تسػعة أشػير. 
وطالبت المنظمة، الدولة العبرية باإلفراج عنو قبؿ "فوات ادواف" كما طالبتيا احتراـ تعيداتيا والتزاماتيػا فيمػا 

 تبادؿ ادسرى ادخيرة والكؼ عف مالحقة ادسرى المحّرريف،يخّص اتفاقية 
 87/4/1083قدس برس، 

 
 الفمسطينيين عمى مصير األسرى وقمق يعرب عن مركز كارتر 

أعرب مركز كارتر عف قمقو، في بياف، عمى ميير ادسرى الفمسطينييف والسيما الذيف ينفذوف : )أ .ؼ .ب(
 ؿ سامر العيساوي.إضرابًا عف الطعاـ منذ فترة طويمة مت

آالؼ ادسػػرى المعتقمػػيف فػػي إسػػرائيؿ يسػػبب غضػػبًا مسػػتمرًا لػػدى "وقػػاؿ الػػرئيس ادمريكػػي ادسػػبؽ إف وجػػود 
اإلفػػػراج عػػػف عػػػدد كبيػػػر مػػػنيـ يمكػػػف أف يسػػػيـ فػػػي الجيػػػود المبذولػػػة لمتويػػػؿ إلػػػى " أفالفمسػػػطينييف، معتبػػػرًا 

 ."السالـ

88/4/1083الخميج، الشارقة،   

 
 رياضيينفمسطينيين فرنسا خالل تظاىرة لمتضامن مع أسرى  اعتقال ناشطين في 

اعتقمػػت الشػػرطة الفرنسػػية اوليفيػػا زيمػػور الناشػػطة فػػي الػػدفاع عػػف حقػػوؽ الشػػعب  :معػػا -بيػػت لحػػـ -راـ اهلل 
ناشطا فرنسيا، عقب التظػاىرة االحتجاجيػة التػي نظميػا التحػالؼ  ٓٙالفمسطيني لمتحرر مف االحتالؿ، برفقة 

فرنسي لكػرة القػدـ، الػذي يػرفض اسػتقباؿ الالعػب محمػود السرسػؾ وأعضػاء الفريػؽ الفمسػطيني ضد االتحاد ال
 الدولي لكرة القدـ.
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عنيـ، ومندديف  باإلفراجورف، المتظاىروف يورا لرياضييف فمسطينييف يقبعوف في سجوف االحتالؿ مطالبيف 
د السرسؾ موجود في فرنسا منذ حوالي ومف المعروؼ بأف الالعب الدولي محمو  .اإلسرائيميبجرائـ االحتالؿ 

أسػػػابي، بػػػدعوة مػػػف الكػػػابجبو ومػػػف أجػػػؿ دعػػػـ نشػػػاط التحػػػالؼ الفرنسػػػي فػػػي نضػػػالو ضػػػد العنيػػػرية التػػػي  ٖ
 لفمسطيف. اإلسرائيميالرسمية المتنفذة في فرنسا وتدعـ االحتالؿ  ادوساطتمارسيا بعض 

 88/4/1083الحياة الجديدة، رام اهلل، 

 
 األذان وتغمق لدى انتيائو سماعيار تتفتح لدى زىو  ..معجزة ربانية 

عجائب قدرة اهلل تتجمى في كؿ زماف ومكاف ومنيا ما سنشاىده في تقرير لقناة "سي إف إف" م، : البياف
مزارع أذربيجاني حوؿ ما أطمقت عميو "زىور ادذاف" وىي تتفتح لدى سماعيا يوت ادذاف سواء كاف ذلؾ 

 ليال أو نيارا.
إال أف مواق، التوايؿ أعادت نشره ىذه ادياـ بكتافة بيف  ٕٔٔٓيديو تـ بتو في تقرير عاـ ورغـ أف الف

معتبر أف ادمر مجرد تفتح لمزىور في مواعيد معينة بغض النظر عف ادذاف وبيف مف رأي فييا آية مف 
 آيات اهلل.

لتي تتفتح ليال، الموطف اديمي ىذه الورود تسمى ادخدرية أو ادونوتارة. و ىي مف نوع الورود القمرية وا
 ليذه الزىرة ىو المكسيؾ ومنيا انتقمت لشماؿ وجنوب أميركا و بعدىا لباقي دوؿ العالـ".

eddedhttp://www.youtube.com/watch?v=qgeCCZRaY_Q&feature=player_emb 

 87/4/1083البيان، دبي، 
 

 طماطم إسرائيمي أغمى من الماس 
 د.فايز أبو شمالة
بعض أنواع بذور الطمػاطـ ال ينتجيػا إال اليػياينة، وتبػاع لػدوؿ العػالـ حسػب الػوزف بسػعر أغمػى مػف سػعر 

ـ يحققػػوف المػػاس، والفضػػؿ فػػي ذلػػؾ يرجػػ، إلينػػا نحػػف الفمسػػطينييف، دننػػا وفرنػػا ليػػـ ادمػػف والسػػالـ، وتركنػػاى
أحالميـ، ويتطوروف، واكتفينا بأطراؼ الوطف نحيا عميو تحت رحمتيـ، حتى أننا يدقناىـ حيف أطمقوا عمى 

 المقاوميف الفمسطينييف لفظة: مخربوف!
فمماذا ال نيير مخربيف حقًا؟ لماذا ال نتعمد تخريب المشروع اليييوني الذي قاـ عمى تخريب بيتنا؟ وكيؼ 

ونحػػف مطػرودوف مػػف أرضػنا؟ وأي منطػػؽ يسػمح لمػػف اغتيػب تاريخنػػا أف ينػاـ فػػي  نػدعي أننػا عشػػاؽ سػالـ
فراشنا، وأف يتسمؽ عمى أحالمنػا؟ ولمػاذا يحػرص بعػض الفمسػطينييف عمػى نفػي يػفة التخريػب عػف أنفسػيـ، 
وىـ أجدر شعوب ادرض باالفتخار بكػؿ عمػؿ تخريبػي ييػدـ أركػاف الدولػة الغايػبة التػي قامػت عمػى تػرابيـ 

 الوطني؟
سػنة مػف قيػاـ دولػتيـ الغايػبة بمػػا  ٘ٙلمػاذا تسػتحوف مػف التخريػب، وتسػمحوف لميػياينة بػأف يتفػػاخروا بعػد 

حققػػوه مػػػف اسػػػتقرار وأمػػػف؟ أال يشػػػكؿ ىػػػذا ميػػػدر خجػػؿ لكػػػؿ فمسػػػطيني، وميػػػدر قمػػػؽ لكػػػؿ عربػػػي؟ ولمػػػاذا 
يػػػػـ ادوفػػػػر عممػػػػًا أعطيػػػػتـ الفريػػػػة لميػػػػياينة كػػػػي يتفػػػػاخروا بػػػػأنيـ ادنشػػػػط تقافيػػػػًا عمػػػػى مسػػػػتوى العػػػػالـ، وأن

وتكنولوجيا، وأنيـ الدولة ادكتر مساىمة لمبشرية مقارنة بعدد سػكانيا، وأنيػـ يحظػوف برعايػة يػحية ال متيػؿ 
 ليا في العالـ، وأف متوسط عمر الييودي يار أعمى مف متوسط أعمار اآلخريف؟

http://www.youtube.com/watch?v=qgeCCZRaY_Q&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=qgeCCZRaY_Q&feature=player_embedded
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سػػات اليػػياينة االقتيػػادية لمػػاذا تػػركتـ عػػدوكـ يتعػػاظـ، وتقػػوقعتـ عمػػى حػػوافي الػػزمف؟ لمػػاذا لػػـ تخربػػوا مؤس
والعممية واليناعية والزراعية واإلعالمية؟ لمػاذا تػركتـ عػدوكـ يقيػؼ مؤسسػاتكـ فػي ادردف ولبنػاف وميػر 
وتونس والسوداف وغزة والضفة الغربية، وغممتـ أيديكـ عف تػدمير منشػأة اقتيػادية واحػدة عمػى مػدار عشػرات 

دوكـ، لمػاذا لػـ تسػمموا مػاءه، وىػو الػذي اسػتنزؼ مػاءكـ، ولػـ السنيف مف نضالكـ؟ لماذا لـ تخربوا اقتياد ع
تحرقػػوا زرعػػو، وىػػو الػػذي اغتيػػب أرضػػكـ، ولػػـ تنسػػفوا ميػػادر طاقتػػو، وىػػو الػػذي طػػردكـ مػػف التػػاري ، ولػػـ 

 تيدموا منشتتو الحيوية، وىو الذي نسؼ بيوتكـ وقراكـ ومدنكـ؟ لماذا؟
راء تحقػؽ ادمػف، ومػف حػؽ كاتػب يػييوني متػؿ داف مػف حػؽ اليػياينة أف يتفػاخروا بمػا حققػوه مػف تقػدـ جػ

مرجريت أف يقوؿ في يحيفة "إسرائيؿ ىيوـ": إف دولتنا رائدة، ومف يممكيا يجب أف يظؿ يقظًا، وأف يتمسؾ 
 بيا الى ادبد، ويجب أف نعبدىا طواؿ الوقت.

الػذي يتفػاخر الكاتػػب فػأي عػار ىػذا الػذي يمحػؽ بالفمسػطينييف الػذيف ينتظػروف مسػاعدة المػانحيف، فػي الوقػت 
سػنة أنػو  ٘ٙاليييوني بف درور في يحيفة معاريؼ بمكانة الييود، وما حققوه، ويقوؿ: لو ادعى أحد قبػؿ 

ذات يوـ ستكوف )اسرائيؿ( قوة عظمى عالمية في مجاالت الزراعػة، اددويػة، التكنولوجيػا العميػا، ومنظومػات 
 جانيف. ولكف ذلؾ يار حقيقة؟الري وتطيير المياه، لكاف قد أرسؿ إلى مستشفى الم

وكيؼ يرد العرب عمى إيتاف ىابر الذي قاؿ فػي يػحيفة "يػديعوت أحرونػوت": "عنػدنا والحمػد هلل جػيش قػوي 
تستطي، أف تضرب جميػ، الجيػوش العربيػة حولنػا وتنتيػر  ٘ٙمتقدـ، ودولة )إسرائيؿ( في سنة استقالليا الػ 

بمػػا تػػرد جيوشػػكـ عمػػى ىػػذا التػػبجح الييػػودي؟ أي جػػواب  عمػػييـ" فمػػاذا تقولػػوف يػػا عػػرب فػػي ذكػػرى النكبػػة؟
يستحقو أولئؾ الذيف ما انفكوا ييددوف بػالد العػرب والمسػمميف؟ ولمػاذا تيػابوف الحػديث عػف تخريػب المؤسسػة 
اليػػييونية؟ لمػػاذا تخػػافوف تخريػػب اقتيػػاده، وتػػدمير مشػػاريعو، لمػػاذا ال تخربػػوف حياتػػو العامػػة، حتػػى يػػدرؾ 

ؿ الحاخػػػػاـ الكبيػػػػر أف ال أمػػػػف ليػػػػـ عمػػػػى أرض فمسػػػػطيف، وال سػػػػالـ، وال مقػػػػاـ بيننػػػػا اليػػػػييوني اليػػػػغير قبػػػػ
 لمغايبيف.

 88/4/1083، فمسطين أون الين
 
 العاجزة "القبة"صاروخان عمى إيالت: سيناء المعق دة و 

 حممي موسى
ي مػف شػبو لممرة السابعة في السنوات التالث ادخيرة تتعرض مدينة إيالت عمى خميج العقبػة ليجػوـ يػاروخ

« مجمػػػس شػػػورى المجاىػػػديف»تػػػدعى « القاعػػػدة»جزيػػػرة سػػػيناء. وقػػػد أعمنػػػت جماعػػػة سػػػمفية قريبػػػة مػػػف تنظػػػيـ 
مسؤوليتيا عف إطالؽ ياروخيف، بؿ ووزعت شريطًا ميورًا عف اإلطػالؽ. وتػؤمف جيػات أمنيػة واسػعة فػي 

بالوضػػػ، العػػػاـ فػػػي ميػػػر  إسػػػرائيؿ أف المواجيػػػة اإلسػػػرائيمية فػػػي سػػػيناء ىػػػي ادشػػػد تعقيػػػدًا بسػػػبب ارتباطيػػػا
 ومعاىدة السالـ القائمة بيف الدولتيف.

والواق، أف إطالؽ ياروخيف عمى إيػالت لػـ يشػكؿ مفاجػأة كبيػرة. وعػدا عػف أف ىػذه ىػي المػرة السػابعة التػي 
قبػػة »تطمػػؽ فييػػا يػػواري  عمػػى إيػػالت، فػػإف إسػػرائيؿ تباىػػت فػػي ادسػػبوعيف ادخيػػريف بأنيػػا نشػػرت بطاريػػة 

مدينة لحمايتيا مف اليواري  بعػدما باتػت تعتبرىػا، ولػو ضػمنا، منطقػة مواجيػة. وفػور إعػالف في ال« حديدية
خبػػر سػػقوط اليػػواري  عمػػى إيػػالت، جػػرت اإلشػػارة إلػػى أنػػو سػػبؽ ذلػػؾ تػػوفر معمومػػات اسػػتخبارية عػػف نيػػة 
جيػػػات معاديػػػة إطػػػالؽ يػػػواري  عمػػػى المدينػػػة. وتسػػػاءؿ كتيػػػروف عػػػف كيػػػؼ أنػػػو وبػػػرغـ المعمومػػػات المسػػػبقة 

، لػػـ يحػػدث اعتػػراض ليػػذه اليػػواري  التػػي باليػػدفة لػػـ «القبػػة الحديديػػة»المشػػار إلييػػا، وبػػرغـ نشػػر بطاريػػة 
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توقػػ، خسػػائر فػػي ادرواح أو أضػػرارًا ماديػػة بػػرغـ سػػقوطيا داخػػؿ منػػاطؽ مأىولػػة. وقػػد أوقفػػت إسػػرائيؿ عمػػؿ 
ينػة. وقػررت إبقػاء المالجػا مطار إيالت الحيوي عمى ادقؿ لمدة ساعة بعد إطالؽ يافرات اإلنذار في المد

 مفتوحة تحسبًا لتطورات غير متوقعة.
أشػد زرقػة « اإليالتيػيف»في إيػالت إلػى تسػاؤالت حػوؿ مػا إذا كػاف دـ « القبة الحديدية»لقد قاد نشر منظومة 

مف دماء باقي اإلسرائيمييف. فالمخاطر عمى المناطؽ المحاذية لمحدود م، قطاع غزة أو م، لبناف وحاليػًا مػ، 
وريا أشد بكتير مف المخاطر عمػى إيػالت. فممػاذا اختػارت إسػرائيؿ نشػر واحػدة مػف خمػس بطاريػات ىنػاؾ؟ س

ويػػرد أنيػػار المؤسسػػة ادمنيػػة اإلسػػرائيمية بػػأف إيػػالت ىػػي المدينػػة الوحيػػدة فػػي إسػػرائيؿ التػػي تعتػػاش عمػػى 
مػى المدينػة. وأعمػف رئػيس السياحة الداخمية والخارجية، وأف ضرب اليدوء فييا يعني إطالؽ رياية قاتمة ع

مدينػة تقػـو عمػى السػياحة ال يمكنيػا أف تسػمح لنفسػيا بتمقػي يػواري . »بمدية إيالت مئير اسحؽ ىػاليفي أف 
ضػػافة لػػذلؾ فػػإف إيػػالت ىػػي المدينػػة الوحيػػدة، التػػي «. ىػػذا مسػػاس شػػديد جػػدًا بوريػػدنا االقتيػػادي المركػػزي وا 
نمػا تتسـ بطاب، إستراتيجي مميز ليس فقط دنيا المخ رج الضػيؽ الوحيػد إلػى خمػيج العقبػة والبحػر ادحمػر، وا 

 دنيا ادقرب جدًا إلى حدود تالث دوؿ ىي مير وادردف والسعودية.
في اعتراض ىذه اليواري ، ولـ « القبة الحديدية»ودف ادمر كذلؾ تساءؿ كتيروف عف معنى فشؿ منظومة 

جغرافي ػ ضيؽ القطاع الساحمي إليالت بيف الحدوديف يتقبموا التبريرات التي طرحت سواء ليعوبة الوض، ال
الميػػرية وادردنيػػة ػ أو دسػػباب فنيػػة تتعمػػؽ بحداتػػة البطاريػػة وعػػدـ اكتمػػاؿ االختبػػارات عمييػػا. ولكػػف كػػؿ 
نمػػا كػػذلؾ مػػف اإليمػػاف  التبريػػرات لػػـ تغػػط اإلحسػػاس بػػالعجز، الػػذي نبػػ، لػػيس فقػػط مػػف سػػقوط اليػػواري ، وا 

لردعية اإلسرائيمية في سيناء. يحيح أف اإلسرائيمييف يتحدتوف عف تحسػف التنسػيؽ بضعؼ أو انعداـ القدرة ا
الجيػػاد »ادمنػػي مػػ، الجانػػب الميػػري الػػذي يبػػذؿ جيػػودًا كبيػػرة لمنػػ، تيريػػب ادسػػمحة أو اسػػتيطاف عنايػػر 

 في سيناء، ولكف اختبار النتيجة يشير إلى تعاظـ المخاطر.« العالمي
عػػاموس ىارئيػػؿ أف إسػػرائيؿ تواجػػو ميػػاعب فػػي سػػيناء تنبػػ، « ىػػترتس» والحػػظ المراسػػؿ العسػػكري ليػػحيفة

نمػػا أساسػػًا مػػف غيػػاب القػػدرة عمػػى ترسػػي  ردع فػػي مواجيػػة  لػػيس فقػػط مػػف ضػػعؼ المعمومػػات االسػػتخبارية، وا 
الجماعات الجيادية. فيذه الجماعات ال تمتمؾ عناويف، وال مرتكزات يمكف تيديدىا باستيدافيا. ويخمص إلى 

إنيػا شػيادة عمػى فتػرة غيػر مسػتقرة، غػدت فييػا التعػابير »إيالت تشير إلى عالئـ الزمف الػراىف: أف يواري  
القديمة عػف الػردع، اإلنػذار ومػوازيف الميػالح المتبادلػة غيػر يػالحة بالقػدر الػذي كانػت فيػو طػواؿ السػنوات 

 «.السابقة
ليػػواري ، وأيػػدرت بيانػػًا قػػد نشػػرت شػػريطًا ميػػورًا إلطػػالؽ ا« مجمػػس شػػورى المجاىػػديف»وكانػػت جماعػػة 

، خيويػًا «سػجوف الييػود»فػي « نيرة الجيػاد لألسػرى المستضػعفيف»قالت فيو إف العممية تأتي في إطار 
يػػـو »لػػػ ٜٖبعػػد استشػػياد ادسػػير ميسػػرة أبػػو حمديػػة. وتجػػدر اإلشػػارة إلػػى أف أمػػس كانػػت الػػذكرى السػػنوية الػػػ

« غػػراد»نيػػا اسػػتيدفت إيػػالت بيػػاروخيف مػػف طػػراز فػػي المعػػتقالت اإلسػػرائيمية. وأكػػدت الجماعػػة أ« ادسػػير
 «.انسحبت بأماف»يباح أمس، تـ 

وبرغـ أف الموقؼ الميري تحدث في البداية عف إنكار إطالؽ اليواري  مف سيناء، إال أنو عاد وأشار إلى 
دمنػي أف ادمر موض، تحقيؽ، وأف طواقـ فنية أرسمت لمتحقيؽ، فيمػا أعمنػت الرئاسػة الميػرية أف التنسػيؽ ا

قػائـ مػ، إسػػرائيؿ. وشػنت أجيػػزة ادمػف الميػػرية بعػد ذلػؾ حمػػالت تفتػيش فػػي المنػاطؽ المحاذيػػة لمحػدود مػػ، 
 إسرائيؿ، في حيف نيبت الشرطة حواجز عمى الطرؽ الرئيسية في سيناء.

 88/4/1083، السفير، بيروت
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 عن استقالة سالم فياض 

 عمي بدواف
دكتور سالـ فياض، بعد مقدمات طويمة لـ َتكف بنػَت سػاعتيا، وقػد جاءت استقالة رئيس الوزراء الفمسطيني ال

توجت في ادشير ادخيرة ببروز خالؼ وتبايف ُمحتدـ بيف مؤسستي الرئاسػة والحكومػة، فمػـ يعػد بالمسػتطاع 
 استمرار وتجاىؿ التبايف المتس، يومًا بعد يوـ، أو التعامؿ معو وكأف ادمور عمى ما يراـ. فكيؼ نقرأ استقالة
الدكتور سالـ فياض مف حيث أسبابيا المباشرة، والبعيدة غير المباشرة، التي توالدت في الساحة الفمسػطينية، 

 ومتالت ما بعد االستقالة؟
 

 في األسباب والتراكمات البعيدة
ـ في سياؽ نقاشنا وتحميمنا لألسباب البعيدة غير المباشرة التي دفعت نحو استقالة رئيس الوزراء الدكتور سػال

فيػػاض، عمينػػا أف ُنقّػػر ونعتػػرؼ ومػػف موقػػ، الموضػػوعية واإلنيػػاؼ، بػػأف الػػدكتور سػػالـ فيػػاض ُيمتّػػؿ حالػػة 
تكنوقراط أكاديمية تمتمؾ كفاءات نوعية ومينية م، تمتعو بميكانيزما فريدة في العمػؿ المؤسسػاتي العػاـ، لكػف 

سػطينية الداخميػة، تَػَرَؾ وراءه تسػاؤالت ُسطوع نجمػو بالطريقػة التػي تمػت خػالؿ العقػد ادخيػر فػي المعادلػة الفم
 متتالية.

ىػػذه التسػػاؤالت ىػػي عنػػد عمػػـو الحالػػة الفمسػػطينية، وعنػػد المتػػابعيف لموضػػ، الفمسػػطيني، وعنػػد عمػػـو كػػوادر 
وقواعػػد حركػػة فػػتح الػػذيف طالمػػا وقعػػوا فػػي مشػػاحنات معػػو بسػػبب مػػف التقػػديرات التػػي تسػػتند لمجموعػػة مػػف 

أف قدوـ شخص سػالـ فيػاض لمحالػة الفمسػطينية جػاء فػي حينيػا مدروسػًا ومرتبػًا المؤشرات القوية التي تقوؿ ب
فػػي سػػػياقات رافقػػػت السػػػنوات ادربػػػ، ادخيػػػرة مػػػف حيػػػاة الػػػرئيس الراحػػػؿ ياسػػػر عرفػػػات، وبػػػروز وجيػػػات نظػػػر 
أميركيػػة وغربيػػة وحتػػى "إسػػرائيمية" كانػػت تقػػوؿ بضػػرورة إعػػادة قولبػػة وتطويػػ، الوضػػ، الفمسػػطيني، والمجػػيء 

بػػػات قياديػػػة وكادريػػػة جديػػػدة تضػػػمف تمريػػػر رؤيػػػة إسػػػتراتيجية إبداعيػػػة لحػػػؿ القضػػػية الفمسػػػطينية، وخمػػػؽ بتركي
"الفمسػػػطيني الجديػػػد" المؤىػػػؿ لقبػػػػوؿ التسػػػوية ادميركيػػػة الغربيػػػة المقبولػػػػة "إسػػػرائيميًا" لكافػػػة عنايػػػر القضػػػػية 

 الفمسطينية.
ات التشػػػريعية العامػػػة التػػػي جػػػرت عػػػاـ والشػػػيء بالشػػػيء يػػػذكر، فالػػػدكتور سػػػالـ فيػػػاض، شػػػارَؾ فػػػي االنتخابػػػ

، في إطار قائمة َتَشّكمت مف شخييات قريبة منو ومف رؤية الغرب واإلدارة ادميركية بالنسبة لعممية ٕٙٓٓ
التسػػػوية، وأطمػػػؽ عمػػػى تمػػػؾ القائمػػػة اسػػػـ حػػػزب الطريػػػؽ التالػػػث )وقػػػد أسػػػماىا الػػػبعض قائمػػػة حػػػزب كاديمػػػا 

ف لـ يعمف قيامو  الرسمي والدستوري، إال أنو بات أمرًا واقعًا عمى ادرض مف خػالؿ الفمسطيني( وىو حزب وا 
الرمػػوز والشخيػػيات والكػػوادر الفيػػائمية وغيػػر الفيػػائمية مػػف أقيػػاىا إلػػى أقيػػاىا، والتػػي باتػػت مػػف حينيػػا 
تحػػـو وتتحمػػؽ حػػوؿ الػػدكتور سػػالـ فيػػاض، وىػػو مػػا أتػػار المزيػػد مػػف التحفظػػات والشػػكوؾ مػػف عمػػـو الكػػوادر 

فتحاوية حوؿ دور ومساعي وطموحات الدكتور سالـ فيػاض، وتحديػدًا مػ، اسػتخدامو ليػالحياتو والقيادات ال
المعطػػاة لػػو ولميػػامش المػػالي المتػػػاح أمامػػو فػػي اإلغػػداؽ عمػػى بعػػػض القيػػادات المفيػػمية فػػي أجيػػزة ادمػػػف 

ا داخػػػؿ البيػػػت وعمػػػـو الػػػوزارات السػػػتقطابيا واسػػػتمالتيا باتجػػػاه الحالػػػة القطبيػػػة التػػػي سػػػعى إلقامتيػػػا وتشػػػكيمي
 الفمسطيني في القدس والضفة الغربية عمى وجو التحديد.

 
 صعود صاروخي
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وعميو، لقد تـ دف، الدكتور سالـ فياض مف قبؿ إدارة الرئيس ادميركي ادسبؽ ويمياـ بيؿ كمينتوف ومف بعػده 
وروبػي، لتػرؤس إدارة الػرئيس جػورج بػوش )ادب( وبضػغط مكتػؼ مػف ِقَبِميػا ومعيػا مجموعػة دوؿ االتحػاد اد

( تػـ فػي حكومػة الوحػدة الوطنيػة ٕ٘ٓٓإلػى  ٕٕٓٓحقيبة وزارة المالية فػي الحكومػة الفمسػطينية بػيف أعػواـ )
، ومػػف تػػـ دفعػػت بػػو إدارة الػػرئيس جػػورج بػػوش )االبػػف( لفرضػػو كػػرئيس ٕٚٓٓالتػػي ُشػػّكمت فػػي مػػارس/آذار 

 لموزراء.
الفمسػػطينية فػػي راـ اهلل عبػػر بوابػػة وزارة الماليػػة فأحػػدث الػػدكتور سػػالـ فيػػاض منػػذ دخولػػو إلػػى معقػػؿ السػػمطة 

تباينػػػػات كتيػػػػرة حولػػػػو وحػػػػوؿ دوره فػػػػي السػػػػمطة ودوره فػػػػي القضػػػػية الفمسػػػػطينية، ففيػػػػاض فػػػػي عػػػػرؼ غالبيػػػػة 
الفتحاوييف مف أبناء الكوادر الوسطى والقاعدية "يناعة مف خارج عباءة الحركة الوطنيػة وأٍي مػف فيػائميا" 

قػػوة وسػطوة الػػرئيس الراحػؿ ياسػػر عرفػات فػػي السػيطرة عمػػى مقاليػد ادمػػور، وىػي يػناعة أدت إلػػى إضػعاؼ 
 في جانبيا المالي عمى ادقؿ، إف لـ نقؿ في جانبيا السياسي وغير السياسي.

فقػػد تػػـ زج شػػخص الػػدكتور سػػالـ فيػػاض وفرضػػو عمػػى الػػرئيس الراحػػؿ ياسػػر عرفػػات مػػف قبػػؿ دوؿ االتحػػاد 
و عمػػػى رأس الميمػػػة الماليػػػة، والموضػػػوع المتعمػػػؽ بماليػػػة وموازنػػػات ادوروبػػػي والواليػػػات المتحػػػدة، وتػػػـ وضػػػع

القوات ادمنية والعسكرية الفمسطينية، وىي قضػايا وميػاـ حساسػة طالمػا رفػض الػرئيس الراحػؿ ياسػر عرفػات 
 تاريخيًا، َتَدُخؿ أي شخص في تقريرىا حتى مف داخؿ البيت الفتحاوي أو مف قبؿ أٍي مف المقربيف منو.

ف اليػػعود اليػػاروخي لمػػدكتور سػػالـ فيػػاض، فػػي سػػمـ المواقػػ، والمراتبيػػة داخػػؿ مفايػػؿ السػػمطة وعميػػو، كػػا
الفمسػػطينية فػػي راـ اهلل، وكػػاف معػػو الحػػراؾ الكبيػػر الػػذي دار فػػي البيػػت الفتحػػاوي، حػػيف يػػاح العشػػرات بػػؿ 

ى شػخص الػدكتور المئات مف كوادر فتح الذيف طالبوا برئيس وزراء فتحاوي، فالخالؼ الفتحاوي المستديـ عم
سػػالـ فيػػاض يعكػػس أيضػػًا اعتقػػاد الػػبعض مػػف الكػػوادر والقيػػادات الفتحاويػػة بػػأف ىنػػاؾ عمميػػة تيمػػيش جػػرت 
بالتػػػدريج لػػػدور حركػػػة فػػػتح مػػػ، قيػػػاـ سػػػالـ فيػػػاض بقيػػػادة أوؿ حكومػػػة فمسػػػطينية، وتحجػػػيـ لفعميػػػا فػػػي عمػػػـو 

لمػػػتحفظ )إف لػػػـ نقػػػؿ السػػػمبي( لعػػػدد مػػػف الػػػوزارات المدنيػػػة والمؤسسػػػة العسػػػكرية، وىنػػػا يكُمػػػُف الموقػػػؼ العػػػاـ ا
الكوادر والقيادات الفمسطينية ومػف كػوادر حركػة فػتح عمػى وجػو الخيػوص مػف شػخص ودور الػدكتور سػالـ 

 فياض.
وبػػالطب،، ونحػػف نػػتكمـ بتػػوازف وموضػػوعية، فػػإف اسػػتعراض المواقػػؼ االحتجاجيػػة الفتحاويػػة بشػػكؿ عػػاـ عمػػى 

كتػػػر مػػػف عقػػػد مػػػف الػػػزمف، ال يعنػػػي البتػػػة غيػػػاب ادنانيػػػات شػػػخص الػػػدكتور سػػػالـ فيػػػاض منػػػذ قدومػػػو قبػػػؿ أ
والعيبويات التنظيمية الداخمية عند البعض مف القيػادات والكػوادر الفتحاويػة، التػي يػرى مػف خالليػا الػبعض 
)ونقوؿ البعض( مف المحتجيف عمى فياض بػ"أف السمطة ليـ، وأف نييب ادسد فييا ليـ والفتات لغيرىـ مف 

 فيائؿ".باقي القوى وال
 

 في األسباب والتراكمات المباشرة
أما في ادسباب المباشرة التي ضغطت عمى سالـ فياض ودفعتو نحػو االسػتقالة، فػيمكف القػوؿ بأنيػا متعػددة 
وُتشػػّكؿ حزمػػة مػػف العنػػاويف واإلشػػكاليات، وعمػػى رأسػػيا تػػردي ادوضػػاع العػػاـ لمنػػاس داخػػؿ الضػػفة الغربيػػة 

مستويات حياتيـ ومداخيميـ االقتيادية، وتفاقـ ظاىرة البطالة التي ويػمت  ومناطؽ القدس الشرقية، وتراج،
%( مػػػف القػػػوة العاممػػػة، وَتَبُخػػػر الوعػػػود وادوىػػػاـ التػػػي طالمػػػا تػػػـ زرعيػػػا ٘ٙوفػػػؽ المعطيػػػات الموتقػػػة نحػػػو )

و"دغدغػػػة" النػػػاس بيػػػا، والرخػػػاء القػػػادـ المزعػػػوـ حػػػيف روج الػػػدكتور سػػػالـ فيػػػاض لمقولػػػة غيػػػر منطقيػػػة عمػػػى 
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طالؽ وفحواىا "أف الشعب الفمسطيني يستطي، خالؿ تالث سنوات االعتماد عمى مداخيمو وتأميف ميزانيتو اإل
 بعيدًا عف الدوؿ المانحة".

إف كػػؿ تمػػؾ العوامػػؿ، دفعػػت نحػػو تػػراكـ االحتقػػاف مػػف أداء الحكومػػة فػػي يػػفوؼ النػػاس، وقػػد َعّبػػَر عػػف ذلػػؾ 
سطيني )فتح( واليػادر عػف دورة اجتماعاتػو ادخيػرة فػي راـ بياف المجمس التوري لحركة التحرير الوطني الفم

)أي قبػؿ تقػديـ فيػاض السػتقالتو( وذلػؾ مػف خػالؿ اإلشػارة  ٖٕٔٓاهلل بتاري  الراب، مف أبريؿ/نيسػاف الجػاري 
إلػػػى التػػػالي: "إف سياسػػػػات الحكومػػػة الفمسػػػطينية الحاليػػػػة ُمرتجمػػػة وُمرتبكػػػػة فػػػي الكتيػػػر مػػػػف القضػػػايا الماليػػػػة 

 ة".واالقتيادي
فيمػػا خاطػػب الػػرئيس محمػػود عبػػاس أعضػػاء المجمػػس التػػوري خػػالؿ دورة االجتماعػػات المشػػار إلييػػا لممجمػػس 
التوري لحركة فتح، بالقوؿ: "إنني غاضب عمى الحكومة أكتػر مػنكـ جميعػًا، إمػا أو.. وال أريػد أف أقػوؿ أكتػر 

 مف ذلؾ لكف انتظروا تالتة أياـ فقط".
 

 في األسباب اإلضافية
باب اإلضافية التي سرعت باستقالة الػدكتور سػالـ فيػاض مػؤخرًا، أنيػا جػاءت كتعبيػر عػف الترجمػة وفي ادس

العممية لمخالفات داخؿ الغرؼ السياسية الفمسطينية في راـ اهلل، وتحديدًا بيف الرئيس محمود عباس والػدكتور 
تقػديـ وزيػر الماليػة السػابؽ سالـ فياض وفػؽ مػا قيػؿ لنػا مػف ميػادر فمسػطينية موتوقػة جػدا جػدًا، وذلػؾ منػذ 

 نبيؿ قسيس استقالتو دوف الرجوع لمرئيس محمود عباس.
فقػػد رفػػض الػػرئيس محمػػود عبػػاس االسػػتقالة بينمػػا قبميػػا الػػدكتور فيػػاض فػػي حينيػػا، ادمػػر الػػذي نجمػػت عنػػو 

قبػؿ أيػاـ،  إشكالية، وقد زاد مف )َبِؿ طينيا( مؤخرًا الموقؼ الغربي الذي حاوؿ تني فياض عف تقػديـ اسػتقالتو
 وقد ندد عزاـ ادحمد بالموقؼ ادوروبي وادميركي واعتبره "تدخاًل سافرًا بشؤوف البيت الفمسطيني".

باإلضػػافة إلػػى ذلػػؾ، فػػإف ليػػوت الكتمػػة البرلمانيػػة لحركػػة فػػتح فػػي المجمػػس التشػػريعي دورًا فػػي ىػػذا المجػػاؿ، 
كػػرد عمػػى مػػا اعتبػػروه تجػػاىاًل مػػف رئػػيس  ٖٕٔٓعنػػدما طالبػػت بعػػدـ اعتمػػاد موازنػػة الحكومػػة لمعػػاـ الجػػاري 

الوزراء سالـ فياض الذي لـ يناقش الموازنة الجديدة معيػـ، فطمبػوا بإقالتػو، معتبػريف )إيػاه( "كمػف يتعامػؿ مػ، 
مفايؿ السمطة واآلخػريف وكأنػو فػوؽ القػانوف" دوف مراعػاة ادطػر السياسػية والتنظيميػة خػالؿ عمػؿ حكومتػو 

 سبما ورد في بياف لحركة فتح وزع في عمـو الضفة الغربية قبؿ أياـ قميمة.في اآلونة ادخيرة، وذلؾ ح
وباالستخاليػػػات ادخيػػػرة، عمينػػػا أف نمحػػػظ مؤشػػػرًا ومػػػدلواًل ىامػػػًا، َيَتَمتّػػػؿ بترحيػػػب جميػػػ، القػػػوى الفمسػػػطينية 

 باستقالة الدكتور سالـ فياض، بما فييا فيائؿ منظمة التحرير الفمسطينية.
الضػػروري اسػػتتمار الحالػػة الراىنػػػة مػػف خػػالؿ االتجػػاه لتشػػػكيؿ حكومػػة وحػػدة وطنيػػػة وانطالقػػا مػػف ذلػػؾ مػػػف 

فمسػػطينية، حكومػػة تفػػتح المجػػػاؿ أمػػاـ تحديػػد ادولويػػػات الوطنيػػة الفمسػػطينية، وتعيػػػد توحيػػد المؤسسػػات بػػػيف 
تػػـ الضػػفة الغربيػػة والقػػدس وقطػػاع غػػزة، وتفػػتح الطريػػؽ أمػػاـ اإلعػػداد النتخابػػات تشػػريعية ورئاسػػية وفػػؽ مػػا 

التويػػػؿ إليػػػو فػػػي التفاىمػػػات الوطنيػػػة الفمسػػػطينية ادخيػػػرة فػػػي القػػػاىرة وقبميػػػا فػػػي الدوحػػػة فػػػي فبراير/شػػػباط 
ٕٕٓٔ . 

 87/4/1083، الجزيرة نت، الدوحة
 

 يا كيري ال تتكل عمى يعمون 
 رؤوبيف بدىتسور
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عمػـ: ال شػريؾ لػؾ فػي نقوؿ لوزير الخارجية االمريكي الذي بدأ رحمة مكوكية ليدف، قدما بحؿ الػدولتيف، كػي ي
وزارة الدفاع االسرائيمية، وقد قاؿ جوف كيري في لقائو م، رئيس الدولة شمعوف بيػرس فػي االسػبوع الماضػي: 

نعمـ جميعا أف ىذا غير سيؿ لكنو قابؿ لمتنفيذ. وقد عبر عنو الزعمػاء االسػرائيميوف الػذيف يؤمنػوف بامكانيػة ‘
طريػؽ الػػى ادمػاـ وأنتظػر فػي نفػاد يػبر المباحتػات مػ، القيػػادة  حػؿ الػدولتيف لمشػعبيف. وأنػا عمػى تقػة بوجػود

 ’.االسرائيمية
فػي حػؿ الػدولتيف بجديػة فيحسػف بػو اف يتجػاوز القائػد الػذي ’ قػادة اسػرائيمييف‘اذا كاف كيري ينػوي اف ُيباحػث 

نػػو ال يجمػػس فػػي وزارة الػػدفاع. فيعمػػوف فضػػال عػػف أنػػو ال يػػؤمف باتفػػاؽ مػػ، الفمسػػطينييف ىػػو عمػػى يقػػيف مػػف أ
في الحقبة الحالية وال حتى في القرف الحالي تقسيـ ارض اسرائيؿ الغربيػة الػى دولتػيف لشػعبيف ييوديػة ‘يمكف 

?. ويحسػف اف يقػرأوا عمػى مسػام، ٜٚٙٔوفمسطينية تتعايشاف في سالـ عف جانبي حدود الراب، مػف حزيػراف 
بػػاس كػي يػػدرؾ انػػو ال يوجػد لػػو فػػي ، ُأخػػذ منػو ىػػذا االقت’طريػػؽ طويػؿ قيػػير‘كيػري قطعػػا مػػف كتػاب يعمػػوف 

خطػػة ‘الشػػأف الفمسػػطيني مػػف ُيحادتػػو وال مػػا ُيحػػادث فيػػو فػػي مبنػػى الكريػػاه فػػي تػػؿ ابيػػب. يػػؤمف يعمػػوف بػػأف 
ـ.ت.ؼ لـ تُزؿ مف العالـ. فمف الواضػح لػو اف لػيس ياسػر عرفػات وحػده كػاف يقيػد خػداع اسػرائيؿ ’ مراحؿ

ية تقيد حقا ويدقا حػؿ الػدولتيف بػؿ انشػاء كيػاف عربػي مكػاف ال توجد اليـو قيادة فمسطين‘بؿ ورتتو ايضا. 
 )مف الكتاب(.’ دولة اسرائيؿ وعمى أنقاضيا

شػيء مػف ادعػراض المرضػية ‘وُيقمؽ يعمػوَف جػدا المجتمػُ، االسػرائيمي الػذي طػور توجيػا مسػتكينا يقػوـ عمػى 
يبػدو أننػا لسػنا عمػى مػا ’، و’تحؽيبدو أننا نس‘العميقة جدا لضحية تؤيد المعتدي، وميال مريضا ما الى قوؿ 

ومف الواضح لو مف الػذي يقػود ’. وىذه فورة اخرى مف شيء ما موجود كما يبدو في شيفرتنا الجينية’… يراـ
فػػي نظػػرة الػػى الػػوراء، الػػى يػػورة تػػدبير اسػػرائيؿ أمورىػػا فػػي العقػػد ‘المجتمػػ، االسػػرائيمي الػػى االتجػػاه الخطػػر: 

يف، يمكػػف اف نقػػوؿ جػػازميف بػػال شػػؾ إف مجموعػػات القػػوة الػػتالث وىػػي االخيػػر، أو ربمػػا فػػي العقػػديف ادخيػػر 
الماؿ واالعالـ والقضاء الفعاؿ جعمت مف اليعب عمى قيادة الدولة اف تواجو التيديدات التي تعارضػيا كمػا 

 ’.ينبغي
اخػرى  ويعتقد يعموف اف االسرائيمييف ال يفيموف اف الطريؽ الوحيد لمواجية الفمسػطينييف ىػو ضػربيـ مػرة بعػد

أدركػػت أننػػا بمغنػػا الػػى ‘وعمػػى ذلػػؾ، حينمػػا نشػػبت االنتفاضػػة التانيػػة، ’. كػػي وعػػييـ’مػػف اجػػؿ تقويػػة ردعنػػا و
وليػػذا كانػػت حػػرب سػػنوات ادلفػػيف تحػػديا وجوديػػا لكنيػػا كانػػت فريػػة تاريخيػػة ايضػػا. فيػػي … لحظػػة الحقيقػػة

مػػف الواضػػح أنػػو ‘دنػػو ’ نجػػدد قػػوة ردعنػػاُتمّكننػػا مػػف اف ُنحػػدث تحػػوال اسػػتراتيجيا واف ُنتبػػت قوتنػػا وتباتنػػا واف 
 ’.سواء وجدت تسوية أـ ال، فانيـ سيستمروف في ضربنا ما استطاعوا ذلؾ وما ظموا ُيقدروف اف العنؼ ُمجدٍ 

مرت عػدة سػنيف فػي الحقيقػة منػذ كتػب يعمػوف كتابػو، لكػف يبػدو اف دخولػو الػى الحكومػة لػـ يغيػر آراءه. فيػو 
’ تقػافي‘ؾ ُيرى بيورة أوضح مف ىنا ايضا. قبؿ تالتة اشير فقط في حفؿ سيقوؿ بيقيف إف ما ُيرى مف ىنا

ىنػػاؾ كيػػاف فػػي غػػزة يسػػتطي، مػػف وجيػػة نظػػري أف ‘أوضػػح مػػرة اخػػرى انػػو ال مكػػاف النشػػاء دولػػة فمسػػطينية: 
وتسػػػػتطي، السػػػػمطة اف تسػػػػمي نفسػػػػيا مػػػػف جيتػػػػي ‘، قػػػػاؿ. ’ ‘الجميوريػػػػة االسػػػػالمية الموحػػػػدة‘يسػػػػمي نفسػػػػو 
إف أىداؼ رئيس السمطة أبو مازف تشبو أىداؼ حماس? وليػذا ال تتكػؿ يػا كيػري … مسطينيةاالمبراطورية الف

 عمى يعموف.
 87/4/1083ىآرتس 

 88/4/1083، القدس العربي، لندن
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 "سرائيل"إاستقالة سيئة عمى الفمسطينيين وعمى  
 دوؼ فايسغالس

ومي في ادارة بوش، وقالت انو ُعيف اتيمت بي كونداليزا رايس، مستشارة االمف الق ٕٕٓٓفي نياية حزيراف 
فػػي السػػمطة الفمسػػطينية وزيػػر ماليػػة جديػػد ىػػو الػػدكتور سػػالـ فيػػاض. وىػػو خبيػػر اقتيػػاد وميػػرفي معػػروؼ 

شػػخص ‘جيػػدا فػػي واشػػنطف بيػػفة عامػػؿ رفيػػ، المسػػتوى سػػابؽ فػػي يػػندوؽ النقػػد الػػدولي. وقالػػت رايػػس انػػو 
وعرفػت جيػدا مػا الػػذي قيػدتو. فقػد فُػػوض ’. ئبموىػوب ونزيػو وتجػب مسػػاعدتو بتجديػد تحويػؿ امػواؿ الضػػرا

السػػرائيؿ بحسػػب اتفاقػػات اوسػػمو تنفيػػذ جبايػػة الضػػريبة الجمركيػػة وضػػريبة القيمػػة المضػػافة المفروضػػة عمػػى 
االسػػػػتيراد لمنػػػػاطؽ الفمسػػػػطينييف، وُتحػػػػوؿ االمػػػػواؿ الػػػػى السػػػػمطة مػػػػرة فػػػػي كػػػػؿ شػػػػير. وحينمػػػػا بػػػػدأت أحػػػػداث 

 اسرائيؿ عف تحويؿ االمواؿ. كفت ٕٓٓٓاالنتفاضة الدامية في نياية 
ونقمت الى رئيس الوزراء شاروف طمب رايس فأجاب بالرفض. وطمبت رايس أف نتحػدث مػ، فيػاض عمػى كػؿ 

واجتمعنػػا مػػ، المستشػػار السياسػػي دانػػي أيمػػوف فػػي بيػػت السػػفير االمريكػػي وعرفنػػا ’. أوضػػحوا لػػو‘حػػاؿ وقالػػت 
 شخيا متواضعا ودمتا ومدىشا في معرفتو.

فػي  ٓٚفػامواؿ الضػرائب التػي تجبييػا اسػرائيؿ تبمػغ نحػوا مػف ’. وزير خزانػة مػف غيػر خزانػة‘و بّيف فياض ان
المائػػة مػػف ميزانيتػػو العامػػة وىػػو ال يسػػتطي، أداء عممػػو مػػف غيرىػػا. وفّيػػؿ خططػػو وىػػي: تنظػػيـ مػػف جديػػد 

اليػػػػدوء الجيػػػػزة االمػػػػف، وتحسػػػػيف االقتيػػػػاد وتطػػػػويره، ومكافحػػػػة الفسػػػػاد واالحتكػػػػار، ووقػػػػؼ العنػػػػؼ واعػػػػادة 
مػػا لػػـ يوجػػد أمػػف لالسػػرائيمييف فمػػف يوجػػد أمػػف لمفمسػػطينييف، ومػػا لػػـ يوجػػد أمػػف فمػػف توجػػد ‘واالسػػتقرار. وقػػاؿ: 
 ’.حياة سوية لمشعبيف

شػػخص مػدىش. إف الوضػ، سػيء جػدا حتػػى إنػو ال يوجػد مػا نخسػره. فمنعطػػو ‘وُعػدت الػى شػاروف فقمػت انػو 
وىػز شػاروف رأسػو موافقػا وتػـ ’. رغػوب فييػا فسػنوقؼ ذلػؾفرية. واذا تبيف اف االمواؿ تيؿ الى أيٍد غيػر م

 تجديد نقؿ االمواؿ.
ومنػػذ ذلػػؾ الحػػيف أحػػدث فيػػاض بعممػػو وزيػػرا لمخزانػػة ورئيسػػا لمػػوزراء تحػػوال فػػي يػػورة الحيػػاة الفمسػػطينية وفػػي 

عػدوا ناس أىؿ أُ ’ جيؿ االنتفاضة‘العالقة بيف اسرائيؿ والسمطة. وتـ تنظيـ قوات االمف مف جديد فحؿ محؿ 
لمنايػػبيـ؛ وُأبعػػدت العيػػابات المسػػمحة التػػي سػػيطرت عمػػى الشػػوارع وتػػـ القضػػاء عمػػى الجريمػػة؛ وتػػـ وقػػؼ 
االرىاب الموجو عمى االسرائيمييف مف ييودا والسامرة تماما تقريبا؛ وُطبؽ ايالح أساسي في ترتيبػات االدارة 

التي سيطرت عمى االستيراد والتجػارة. وقػد كػاد ’ العائمية‘وادارة االمواؿ العامة؛ وتـ حؿ الشركات االحتكارية 
 يدف، فياض حياتو تمف كؿ ذلؾ أكتر مف مرة.

فياض عمى حؽ. وقد نجػح ايضػا دف ادمػف واليػدوء واالسػتقرار واختفػاء االرىػاب والجريمػة أحيػت االقتيػاد 
وبدأ زخـ بناء وتطوير  الفمسطيني. وُأعيد بناء االتجار م، اسرائيؿ وبدأ استتمار ماؿ اجنبي وُجددت السياحة

وتطور النقؿ العاـ الداخمي. واكتسب فياض تقة المجتم، الدولي ولػـ ُتحجػـ أمػـ العػالـ بخػالؼ الماضػي عػف 
 تسميمو مئات مالييف الدوالرات لتطوير السمطة.

مف المناسب اف نؤكد اف فياض رجؿ جميور شجاع ومستقيـ ومدير جيد لكنو ليس رجؿ سياسة. ونشػؾ فػي 
انجازاتو الكتيرة كانت توجد لوال الدعـ السياسي والعاـ والسياسػي المطمػؽ الػذي منحػو لػو أبػو مػازف.  اف تكوف

فأبو مػازف كفيػاض ُيظيػر معارضػة شػديدة لكػؿ تعبيػر عػف االرىػاب أو العنػؼ وسػيمة لمنضػاؿ ضػد اسػرائيؿ: 
سػػػيتـ وقػػػؼ ‘عمػػػى المػػػأل:  ٕٗٓٓلػػػف يكػػػوف حػػػؿ عسػػػكري لميػػػراع، أعمػػػف فػػػي مػػػؤتمر العقبػػػة فػػػي حزيػػػراف ‘

 ’.االرىاب الموجو عمى اسرائيمييف في كؿ مكاف يوجدوف فيو
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إف اعتزاؿ فياض الحياة الرسمية الفمسطينية سيا عمى السمطة وسيا عمى اسرائيؿ دف السمطة بغيػره وبغيػر 
 أبو مازف قريبا ايضا ستكوف مختمفة. وقد ييبح الموقؼ االسرائيمي الذي يقوؿ انو ال يوجد مف ُيتحدث معػو

 نبوءة تحقؽ نفسيا.
 87/4/1083يديعوت 

 88/4/1083، الرأي، عم ان
 
 
 ردني فمسطينيأتحاد كونفدرالي ا 

 رؤوبيف باركو
اسػػػػتقر رأي الجامعػػػػة العربيػػػػة فػػػػي الشػػػػير الماضػػػػي وقػػػػت اجتماعيػػػػا فػػػػي الدوحػػػػة عايػػػػمة قطػػػػر عمػػػػى مػػػػنح 

 المعارضة السورية مقعدا.
بػػاعتراؼ ’ سػيناريو سػوريا‘الفمسػطينية الضػعيفة تطبيػػؽ وأيػبحوا عمػى أتػر ىػػذا االجػراء يخشػوف فػػي السػمطة 

الجامعػػة بحمػػاس ممتمػػة لمشػػعب الفمسػػطيني. وأيػػبح قػػادة السػػمطة الفمسػػطينية يزعمػػوف اآلف عمنػػا اف حمػػاس 
 تسعى الى القضاء عمى ـ.ت.ؼ والحموؿ مكانيا.

غػػزة مػػ، تجاىػػػؿ  أجػػؿ فػػي اطػػار الربيػػ، العربػػي أجػػرى ممتمػػو الػػدوؿ العربيػػػة زيػػارات دعػػـ لنػػاس حمػػاس فػػي
يػػندوؽ القػػدس?، ‘لمسػػمطة الفمسػػطينية. وأشػػار اسػػتقرار رأي الجامعػػة العربيػػة عمػػى تحويػػؿ مميػػار دوالر الػػى 

الذي يعمؿ مػف اجػؿ عػرب شػرقي المدينػة، وسػمفة قػدمتيا قطػر بمغػت ربػ، مميػوف دوالر، أشػارت الػى االتجػاه 
المػػواؿ مخييػػػة لمػػدعـ المػػػالي دذرع الػػذي تشػػجعو قطػػػر الػػى القضػػاء عمػػػى السػػمطة الفمسػػػطينية. وكانػػت ا

حماس في القدس والضفة ومنحيا نقطة ارتكاز دينية في القدس والمسػاعدة بػذلؾ عمػى سػيطرة حمػاس التامػة 
عمػػى المنػػاطؽ. وتيػػور لقػػاءات الميػػالحة التػػي تػػتـ بػػيف فينػػة واخػػرى بػػيف حمػػاس والسػػمطة الفمسػػطينية فػػي 

بمشػػػاركة وزراء الخارجيػػػة العػػػرب، ُتيػػػور فػػػي السػػػمطة ميػػػر التػػػي ىػػػي ممعػػػب االخػػػواف المسػػػمميف المنزلػػػي 
 يفترض اف تضحي بيـ.’ لعبة مباعة‘الفمسطينية بأنيا 

في ضوء ذلؾ فاف الرحمة المرتقبة لوزراء خارجية الجامعة العربيػة الػى واشػنطف لمػدف، قػدما فػي ظػاىر االمػر 
عمػػػى العمػػػؿ والحػػػديث بمغػػػة  تعبػػػر عػػػف قػػػدرتيـ الخائنػػػة ٕٓٓٓبػػػاقتراح السػػػالـ العربػػػي السػػػعودي مػػػف سػػػنة 

مزدوجة. إف تحطيـ ـ.ت.ؼ وتقوية بنى حماس التحتية في غػزة والقػدس والضػفة تقضػياف عمػى كػؿ احتمػاؿ 
 لتسوية سممية في المنطقة وال ييدداف اسرائيؿ وحدىا بؿ االردف ايضا.

عػػزز سػػيطرتو حػػاوؿ ياسػػر عرفػػات فػػي الماضػػي اف يسػػتولي عمػػى جبػػؿ الييكػػؿ ويفشػػؿ اسػػرائيؿ واالردنيػػيف وي
عمى تالث أىـ مكاف لممسمميف باستعماؿ الحجة القوميػة وانشػاء عايػمتو المسػتقبمية فػي القػدس. وأفضػى رد 

 اسرائيؿ الحاـز الى نكوص أكتر ناسو عف الجبؿ لكف المواجيات لـ تنقط،.
ات السػالـ مػ، بازاء اخفاؽ السمطة الفمسطينية لالستيالء عمى المسجد االقيى استمر االردف في اطار اتفاقػ

اسرائيؿ واظيػار التسػامح مػ، السػمطة، ُيػدير االمػور االداريػة فػي المسػجد، وقػرر االردف تعيينػات ودفػ، مبػالغ 
ضخمة مف اجؿ الييانة والترميـ وادجور. وقررت ىذه االتفاقات ايضا تفضيؿ ادسرة االردنية فػي االمػاكف 

 المقدسة لممسمميف في كؿ تسوية في المستقبؿ.
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د السمطة الفمسطينية عف مواق، السيطرة يقضي عمى وسيمة مطالبيا القومية باعتبارىا الممتمة الوحيدة إف إبعا
لمفمسطينييف ويطوي طموحيـ الى انشاء عايمة في شػرؽ القػدس. وقػد اتجػو أبػو مػازف الػذي ال يسػتطي، اف 

 لتأتير، اتجو شرقا.ُينافس المبالغ الضخمة التي ُتيربيا حماس الى القدس والضفة الغربية لكسب ا
إف سػػػيطرة حمػػػاس تقمػػػؽ الممػػػؾ عبػػػد اهلل ايضػػػا. وقػػػد أشػػػار الممػػػؾ فػػػي مقػػػابالت يػػػحفية مػػػ، اليػػػحؼ الػػػى 
مكافحتو القوية لالخواف المسمميف في االردف، والى ضعؼ تأييد البدو التقميدي في المممكة والى نقؿ محتمػؿ 

 ا تأييدىا.لمركز تقؿ الدولة الممكية الى ادكترية الفمسطينية طالب
فػػي المسػػجد االقيػػى لقػػب عظػػيـ ادىميػػة لبقػػاء عبػػد اهلل الػػذي يتمػػدح ’ حػامي االمػػاكف المقدسػػة لالسػػالـ‘إف 

بكونػػو مػػف قبيمػػة ىاشػػـ وىػػي قبيمػػة النبػػي محمػػد. وتيػػدد نقطػػة االرتكػػاز الدينيػػة ىػػذه فػػي القػػدس ايضػػا حمػػاس 
ي وق، في نياية آذار بػيف عبػد اهلل وأبػو مػازف واالخواف المسمموف أعداؤه في الداخؿ والخارج. إف االتفاؽ الذ

لألسػرة المالكػة. ’ الػدور التػاريخي‘لحماية االقيى مف الييود فػي ظػاىر االمػر ُيقػوي تحػت غطػاء فمسػطيني 
ويجػػػذب االتفػػػاؽ البسػػػاط مػػػف تحػػػت قػػػدمي الجامعػػػة العربيػػػة ويسػػػمب االخػػػواف المسػػػمميف أداة ضػػػغط السػػػيطرة 

 تنيف عمييـ.الدينية عمى القدس ويوحد بيف اال
فػي يػيغتيا اديػمية وىػي اف تكػوف  ٜٚٙٔإف المعادلة التي تموح بعقب زيارة اوباما ىي العػودة الػى حػدود 

غػػزة لميػػر والضػػفة لػػالردف. وقػػد فُػػوض الػػى عبػػد اهلل أداة ضػػغط المطالػػب القوميػػة الفمسػػطينية فػػي القػػدس. 
السػػيادة فػػي القػػدس التػػي تنبػػ، مػػف حقيػػـ فػػي ويتػػرؾ ىػػذا االجػػراء لمفمسػػطينييف مجػػاال لتحقيػػؽ سػػيادتيـ ومنيػػا 

تقرير الميير. ويػراىف الممػؾ عبػد اهلل فػي رؤيػاه الشػجاعة كمػا يبػدو عمػى الفمسػطينييف عمػى حسػاب مؤيديػو 
السػػابقيف. وقػػد يكػػوف الممػػؾ يسػػتعد مسػػتعينا باسػػرائيؿ والواليػػات المتحػػدة، التحػػاد كونفػػدرالي فمسػػطيني اردنػػي 

 .اإلسالميؼ يكوف ضربة تسبؽ تيديد التطر 
 87/4/1083اسرائيل اليوم 

 88/4/1083، القدس العربي، لندن
 
 :كاريكاتير 
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