
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

  
  

 
  

  
 

 
 
 
 
 
 

 ةفمسطينيين في سوري تسعةاستشهاد 
 األسير محمد براش: ال تقل ألمي بأني أصبحت أعمى!
 تمر في النضال لتحرير األسرى.. وسنسعباس: مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة ستبدأ قريباً 

 في التنظيم "االقتتال الداخمي"بإثارة لمحركة قيادات من فتح بغزة تتهم الهيئة القيادية 
 بأراضي السمطة الفمسطينية "إسرائيل"ليبرمان: يجب إيجاد مكان لمعرب في 

أجهززززة األمزززن السزززرائيمية تقزززدم  
خطززززززة لنتنيززززززاعو لمنزززززز  انززززززدالع 

 انتفاضة جديدة بالضفة
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  :أخبار الزيتونة
   ًً  5 حول الخوان المسممين في الضفة الغربية وتأسيس حماس مركز الزيتونة يصدر كتابًا

  
  السمطة:

 6 .. وسنستمر في النضال لتحرير األسرىعباس: مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة ستبدأ قريباً   

 7 عنية: زيارة أردوغان لغزة تهدف إلى رف  الحصار  

 8 في الدوحةنائب رئيس الوزراء القطري  عنية يمتقي  

 8 "تنفيذية المنظمة" تدعو حماس لعدم إضاعة الفرصة المتاحة حاليًا لممصالحة  

 8 التي استهدفت المدنيين في بوسطن الرعابيةتدين التفجيرات  لفمسطينيةالسمطة ا  

 8 عريقات: تحقيق المصالحة مصمحة فمسطينية عميا  

 9 حتى يسمم الراية لمرئيس وفياض باق   : مشاورات الحكومة قريباً واصل أبو يوسف  

 9 من يثبت تورطه في اغتيال فمسطينيين بحّق عقوبة العدام ستنفذ فتحي حماد:   

 9 : حماس تسعى لز"أخونة" قطاع غزة "منظمة التحرير"حمقة نقاش نظمتها   

 90 ة أسفل المسجد األقصى أبو حمبية يحذر من افتتاح االحتالل أنفاق جديدالنائب   

 99 مسؤول فمسطيني: أزمة الطاقة في قطاع غزة "سياسية"   

 99 ينتمون إلى حركة حماس من الخميل  سياسياً  معتقالً  99السمطة الفمسطينية تفرج عن   

 99 عميم" تقرر تمديد العام الدراسي الحالي"التربية والتغزة:   

 99 مميون شيقل لمبحث العممي عشرينتخصص الضفة: "التعميم العالي"   

  
  المقاومة:

 91 بين عريقات وكيري لتعطيل المصالحة ود لقاء سريحماس تؤكد وج  

 91  لذلك بانتخابات حماس من يعّطل المصالحة وال عالقة البردويل: عباس  

 91  الدوحة فرصة تشكيل حكومة مصالحة برئاسة عباسبيبحث  لحركة حماسالمكتب السياسي : "الحياة"  

 93 السياسي لحماس تعزز فرص إنهاء االنقسام : التشكيمة الجديدة لممكتبالشرق األوسط""  

 93  فصياًل يطالبون باعتبار استقالة فياض فرصة لمعودة إلى المصالحة 91قادة غزة:   

 94 ظيمفي التن "االقتتال الداخمي"بإثارة لمحركة قيادات من فتح بغزة تتهم الهيئة القيادية   

 95  لز"حماس" 97فتح" ومقعدًا لز" 13: انتخابات مجمس طمبة جامعة الخميل  

 95  شبان فمسطينيين من القدس بالتخطيط لهجمات ضد إسرائيميين خمسةتهم ت محكمة إسرائيمية  

 96 األمرفتح في انتخابات جامعة الخميل رسالة لمن يهمه وز الكاسح لالفالقواسمي:   

 96 لن يكون رئيس الوزراء القادم من حركة فتحسمطان أبو العينين:   

 97  الماضياالستيطانية الشهر  "إسرائيل"دونما بمشاري   9131حماس: مصادرة   

 97  ثري روماني في غزةإقامة حماس معسكر تدريب في موق  إوروبية حول أضجة : تايمزال  

  
  :السرائيميالكيان 
 98 بأراضي السمطة الفمسطينية "إسرائيل"ليبرمان: يجب إيجاد مكان لمعرب في   
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 98 يعزز اعتبار جدار الفصل حدا لمقدس اً قرار المستشار القضائي لمحكومة يصدر آرتس: ع  

 99 شرقي القدسر المحكمة السرائيمية تقرر تفكيك الجدار األمني المحيط بمستوطنة عوف  

 99 ي ماراتون بيت لحمتمن  أي رياضي من غزة المشاركة ف "سرائيل"إ  

 99 سقوط صاروخين عمى عسقالن"يديعوت أحرونوت":   

 10 ليفني تفضل ديمقراطية "الدولة" عمى يهوديتها  

 10 القدسي بمكان لصالة اليهود في الحرم نائب في الكنيست السرائيمي تطالب  

 10 رئيسة الطائفة اليهودية بمصر كانت صديقة مقربة: السفير السرائيمي في القاعرة  

 19 مسافر يهودي عمى متن طائرة يغمف نفسه بكيس تمسكًا بتعاليم دينه  

 19  ممثمين يرتدون مالبس بدوية وراء تفجيرات "إيالت"  ترنت: ثالثةإصدار عمى شبكة االن  

 19  وزير األمن الداخمي السرائيمي يسخر من فشل الجيش المصري في السيطرة عمى سيناء  

 11 نفوذًا في العالم : يئير لبيد في قائمة األشخاص األكثراألمريكية مجمة التايم  

 11 دراسة: استمرار التعادل في سورية ال يصب في صالح "إسرائيل" وقد تضطر لمعمل عسكريا  

 13  لمبرنامج النووي اليرانيانفرادية : عمى "إسرائيل" توجيه ضربة عسكرية "بيغن السادات"  

 14  توصي الدارة األمريكّية بالتحرك سريعًا ليجاد بديل "لمرسي"إسرائيمية أوساط   

 14 عمن أسرى فمسطينيين قتموا إسرائيميين الفراج مالسرائيمي يوصي بعد األديانوزير   

 14 "األجوء المفتوحة م  أوروبا"د رحالته الجوية احتجاج عمى اتفاقية الطيران السرائيمي يجمّ   

  
  األرض، الشعب:

 15 ةفمسطينيين في سوري تسعةاستشهاد   

 15 التاج ونقمه لمعناية المكثفة بمجم  فمسطين الطبي محمد األسير سراحإطالق   

 15 البرق في مستشفى سجن الرممة األسيراالحتالل يعزل   

 16 في القدس األسرىوامر بمن  نشاطات تضامنية م  أاالحتالل يصدر   

 16   مات في غزةأز  ثالثةيحول دون حل  السرائيمي الحصارالمجنة الشعبية لرف  الحصار:   

 16 ةألفًا من فمسطينيي سوري 95البقاع: عيادة واحدة لز   

 17 البداوي"مخيم يعتصمون أمام "األونروا" في " من سورية النازحون الفمسطينيون  

 17 عداء من غزة لممشاركة في مارثون بيت لحم 16ول "إسرائيل" ترفض منح تصاريح دخ  

 18   فمسطيني من غزة يفوز يفوز برئاسة إحدى البمديات  بوالية إلينوي األمريكية   

 18 والفمسطينيين بشأن تاريخ الضفة الغربية "إسرائيل"خالف بين : بي بي سي  

  

  : اقتصاد

 19 وراء أزمة الشحن عمى جسر الممك حسين إسرائيمية إجراءات  

 19 فمسطينية لتحسين القطاع الزراعي في البمدين - اتفاقية أردنية  

  

  : ثقافة

 30 "لية اليهودية في الجزائرالجا: "عدنان أبو عامرعرض كتاب لز   
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  األردن: 

 30 يحذر من مغبة زيارة أعضاء بالكنيست السرائيمي لممسجد األقصىاألردني وزير األوقاف   

 39 األردن يعيد أربعة إسرائيميين اخترقوا الحدود البحرية  

  

  مي:عربي، إسال

 39 خبير عسكري مصري: بعض بنود "كامب ديفيد" تكبل ضبط األمن بسيناء ومطموب تعديمها  

 39 رئيسة لها ماجدة عارونالطائفة اليهودية في مصر تختار   

 31 "سرائيلإ"م   تؤكد ضرورة إحالل السالمقطر   

 31 "إسرائيل"استعراض لمقوة واستهزاء بتهديدات ... الجيش اليراني في ذكرى تأسيسه  

 31 لمقدس المحتمة مصر يرفض زيارة أقباط "تواضروس الثانيالسكندرية "بابا   

 33 من المغرب ةإسرائيميمغربية ُتطمق حممة لطرد شركة أمنية  حقوقية اتعيئ  

  

  دولي:

 33 إيرانلمواجهة  والمارات و"إسرائيل"لمسعودية  أسمحةصفقة بي  : "نيويورك تايمز"  

 33  المحتمة ي األراضي الفمسطينيةسياسة "إسرائيل" فينتقدون : سياسيون أوروبيون "معاريف"  

  
  مختارات:

 34 إسالم طبيبة أميركية بعد توليدعا امرأة مسممة!!  

  
  حوارات ومقاالت:

 34 األسير محمد براش: ال تقل ألمي بأني أصبحت أعمى!  

 36 حمزة إسماعيؿ أبوشنب... شعل.. المهمة الصعبةحماس وم  

ما القدس    37 منويؿ مسمـ... إما السالم، وا 

 38 أسعد عبد الرحمف... العالم السرائيمي... أية فاشية؟!  

 40 ليكس فيشمافأ... ... في الشرك المصري "إسرائيل"  

 49 عمير ربابورت... يالت.. تحد أمني معقدإطالق الصواريخ عمى إ  

  
 43 :كاريكاتير

*** 
 
 الضفة بلمن  اندالع انتفاضة جديدة تقدم خطة لنتنياعو األمن السرائيمية  أجهزة 

لػ  ريػيس الػوزران بنيػاميف نتنيػاىو تمػنب بموجبيػا عػدة إسػراييمية ططػة مػف اإلألقدمت أجيزة ا: القدس المحتمة
 تسييبلت لمفمسطينييف في الضفة الغربية.
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منػ  انػدالع انتفاضػة ثالثػة فػي مػدف الضػفةن وتحسػيف  إلػ الططػة تيػدؼ  إف إسراييمية أمنيةوكشفت مصادر 
ال زالت مترددة في تنفيذ  اإلسراييميةالسياسية  القيادة أف أكدتشعبون لكنيا  أماـصورة الرييس محمود عباس 

 ىذه الططة.
 تنفيذ الططة في مدة شير ينتيي في نيساف الجاري. إل نتنياىو  اإلسراييمية األمف أجيزةودعت 

 بنود الططة التي تشمؿ: أىـعف  اإلسراييميةوأفصحت المصادر 
مػا قبػؿ اتفاقيػة  إسػراييؿف الػذيف اعتقمػتيـ القػدام  الفمسػطينيي األسػر مػف  ٓٗ - ٖٓسراح ما بػيف  إطبلؽ *
 .إسراييؿال يشكموا ططرا عم  امف  أف"ن ومعظميـ مرض  أو كبار في السف بشرط أوسمو"

 * تجميد مؤقت وغير معمف لبلستيطاف.
مناطؽ صناعية فمسطينية في محافظتي أريحػا وطػولكـر لتشػغيؿ العمػاؿ الفمسػطينييف ونقػؿ السػيطرة  إقامة* 

 طة الوطنية.عمييا لمسم
قامة بنػ  تحتيػة وأدوات لتفريػؽ المتظػاىريف بشػرط ال  األمنيةالسماح بإدطاؿ ذطيرة لؤلجيزة  * الفمسطينيةن وا 

 .إسراييؿيمس بأمف 
 شؽ طريؽ جديد حوؿ محافظة راـ اهلل. *
قريػػة تقػػ  فػػي منػػاطؽ "ج" جنػػوب الطميػػؿ  ٕٔمػػنب تػػراطيص البنػػان وعػػدـ ىػػدـ البنػػان غيػػر المػػرطص فػػي  *
 عيزرية.وال

يػػتـ تنفيػػذ ىػػذه البنػػود عمػػ  مراحػػؿ واف يػػتـ  أففػػي ورقتيػػا التػػي قػػدمتيا  اإلسػػراييمية األمنيػػة األجيػػزةوأوصػػت 
المقبؿن الذي يصادؼ يـو النكبة الفمسطينية بيدؼ ضػماف  أيارفي الطامس عشر مف  األسر سراح  إطبلؽ

 يـو غضب شعبي. إل عدـ تحويمو 
القػػػدام   األسػػػر مػػػف  ٖٕٔسػػػراح  إطػػػبلؽمحمػػػود عبػػػاس يصػػػر عمػػػ  الػػػرييس  أفوورد فػػػي تسػػػريب الططػػػة 

سػػػراح ثمػػث ىػػػذا  إطػػبلؽمتػػردد فػػػي  اإلسػػراييمين لكػػػف ريػػيس الػػػوزران تلممفاوضػػاوتجميػػ  االسػػتيطاف لمعػػػودة 
 العدد.

 99/4/1093، سما الخباريةوكالة 
 
 سكتابًا حول الخوان المسممين في الضفة الغربية وتأسيس حما يصدرتونة زيمركز ال 

أصدر مركز الزيتونة لمدراسات واالستشارات في بيروت كتابًا جديدًا يسّمط الضون عم  مذكرات  :بيروت
اإلطواف المسمميف بالضفة وتأسيس حركة حماسن وعم  بعض أوجو االجتياد في العمؿ بيف قادة اإلطواف 

 بالضفة في القضايا المطتمفة.
لمتوسط أف حركة اإلطواف المسمميفن تميزت عف غيرىا صفحة مف القط  ا ٗٛٔويظير الكتاب الواق  في 

مف الحركات اإلسبلمية المعاصرة باالنفتاح عم  كّؿ جديدن واالستعداد لممراجعة والتجديدن وأف التزاميا 
 بالشور  يعصميا مف االنحراؼ عف ططيا الوسطي.

طواف المسمميف منذ بداية والكتاب عبارة عف مذكرات لمدكتور عدناف مسودين الذي انتم  إل  جماعة اإل
الطمسينياتن وتطور عطاؤه الدعوّي في جامعة دمشؽ إباف دراستو في كمية الطبن وعاد إل  مدينة الطميؿ 

 بتأسيس حركة حماس. ٜٚٛٔبداية السبعينياتن وأسيـ في سنة 
ن ٕٜٜٔنة واعتقؿ مسودة في سجوف االحتبلؿ اإلسراييمي عدة مراتن وُأبعد إل  مرج الزىور في أواطر س

 وكاف نايبًا لؤلمير العاـ في المطيـ. ترأس الييية اإلدارية لمجمعية الطيرية اإلسبلمية لؤليتاـ.
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 وتبرز أىمية ىذه المذكرات في فيـ دور اإلطواف المسمميف بالضفة عمومًا وفي منطقة الطميؿ طصوصًا.
المتأثرة بالتجارب اإلطوانية في « الوافدة»ويحاوؿ الكتاب تبييف أثر النطب اإلطوانية الجديدةن صاحبة الطبرة 

البمداف العربيةن في تغيير استراتيجية اإلطواف المسمميف تجاه الصراع م  االحتبلؿ الصييوني. ويساعد 
« القطبية االنقبلبية»الكتاب في فيـ العوامؿ الفكرية التي أسيمت في ىذا التحوؿن طصوصًا تأثير األفكار 

ن والدكتور مسودي مثاؿ حّي «معالـ في الطريؽ»وفي « ظبلؿ القرآف الكريـ»التي طرحيا سيد قطب في 
 عم  ىذا الجيؿ وعم  ىذا التأثير. كما يسيـ الكتاب في استكشاؼ دور الضفة في تأسيس حركة حماس.

وتعرض المذكرات لتفاصيؿ آليات اتطاذ القرار في حركة حماسن واجتماعات قيادة حماس األول ن وكيفية 
انات ىذه االنتفاضة. وتتحدث المذكرات عف صياغة ميثاؽ حماسن وعف التنسيؽ م  القيادة صياغة بي

 الموحدة حوؿ إدارة االنتفاضة.
وينتقؿ مسودي في مذكراتو بالقارئ مف مرحمة إل  أطر  مف تاريخ الجماعة في فمسطيفن بدنًا بمرحمة 

حؿ النضج واالنتقاؿ مف مستو  العمؿ الثقافي النشأةن التي كاف والده ممف ليـ دور ميـ فييان مرورًا بمرا
واالجتماعي إل  مستويات غير مسبوقة مف المقارعة والنزاؿ في ميداف السياسة والجياد؛ حيث كاف لو فييا 

 دور بارزن موجيًان وقايدًان ومربيًا.
 99/4/1093، األعرام، القاعرة - الحياة الجديدة، رام اهلل

 
 .. وسنستمر في النضال لتحرير األسرىة الجديدة ستبدأ قريباً تشكيل الحكوم مشاوراتعباس:  

قاؿ رييس دولة فمسطيف محمود عباسن إف القيادة ستستمر في النضاؿ مف أجؿ اإلفراج عف  :وفا – راـ اهلل
 كافة األسر  األبطاؿ في سجوف االحتبلؿ.

طينية في مقر الرياسة بمدينة راـ طبلؿ ترؤسو اجتماعا لمجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسعباس وأضاؼ 
عاما عم  اطتطاؼ األخ األسير  ٔٔبعد أياـ مف اآلف ىناؾ ميرجاف بمناسبة مرور "اهللن مسان الطميسن 

ل  كافة أسرانا  ."القايد مرواف البرغوثين ونحف نوجو التحية إليو وا 
النواب واألسر  القدام  وأضاؼ أيضا ال يمكف أف ننس  األخ أحمد سعدات وغيره مف األسر  القادة ك

وبالذات أوليؾ الذيف تقرر اإلفراج عنيـ في اتفاؽ شـر الشيخن إال أف الحكومة اإلسراييمية تماطؿ في تنفيذ 
 ىذا االتفاؽ.

إذا أردنا أف نتحدث عف االتفاقات فيناؾ تفاىـ أيضا بيننا وبيف حكومة أولمرت عم  إطبلؽ سراح "وتاب ن 
 ."نا ولكف لـ تمب  كؿ ىذه الطمباتأكثر مف ألؼ أسير مف أسرا

تأكيده عم  أف القيادة ستستمر في سعييا المحمي واإلقميمي والدولي إلطبلؽ سراح األسر   عباسوجدد 
نيان معاناتيـ.  وا 

بيذه المناسبة أطمؽ اليوـ سراح أحد اإلطوة المرض  وىو محمد التاجن وىو اآلف موجود في "وأضاؼن 
ف األسر  مرض  وىناؾ أطفاؿ وىناؾ نسان ولكف الحكومة اإلسراييمية تصر المستشف ن وىناؾ العديد م
 ."عم  إبقاييـ طمؼ القضباف

قبؿ بضعة أياـ تقدـ األخ الدكتور سبلـ فياض باستقالة الحكومة ونحف قبمنا ىذه االستقالة وسنجري "وقاؿ 
التي قضاىا د.سبلـ فياض  وأكد أف السنوات السب  ."مشاورات في القريب العاجؿ مف أجؿ تشكيؿ حكومة

 رييسا لمحكومة كانت سنوات مثمرة بنانة بذؿ طبلليا جيودا مضنية ومشكورة.
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وأضاؼن إعبلنا لمحقيقة وتسجيبل لمتاريخ قاـ د.سبلـ فياض بكؿ ما يستطي  وفوؽ ما يستطي ن وأحيانا وىو 
 مريض ليؤدي واجبو عم  الوجو األكمؿ.

والشعب الفمسطيني عف شكره وتقديره لمدكتور سبلـ فياض عم  ىذه  باسـ المجنة التنفيذية عباسوأعرب 
بالتأكيد ىو موجود بيننا وبالتأكيد ىو رجؿ سياسي ورجؿ دولة ال يمكف أف "الطدمات العظيمة. وقاؿ 

 ."يستغن  عف جيده وطدماتو في المستقبؿ
 98/4/1093وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية )وفا(، 

 
 لغزة تهدف إلى رف  الحصار دوغانأر عنية: زيارة  

أكد رييس الوزران الفمسطيني إسماعيؿ ىنيةن أف زيارة رييس الوزران التركي رجب طيب أردوغاف لقطاع 
غزةن "محط ترحيب واىتماـ"ن مف أبنان الشعب الفمسطينين مشددًا عم  أنيا تعكس المواقؼ التركية األصيمة 

 تجاه القضية الفمسطينية.
تصريب لػ"فمسطيف": "نعرب عف تقديرنا ليذا القرار ونرحب بزيارة رييس الوزران التركي  وقاؿ ىنية في

أردوغاف لغزة الجزن المحرر مف األرض الفمسطينية"ن مبينا أنو استمرار لمواقؼ سابقة لرف  الحصار 
 اإلسراييمي المفروض عم  القطاع.

يةن والذي سقط عم  متنو تسعة مف وأوضب أف تركيا عممت عم  كسر الحصار مف طبلؿ أسطوؿ الحر 
"في حاؿ وصوؿ أردوغاف فسوؼ يستقبؿ شعبيا ورسميا بما يميؽ بالرجؿ والمواقؼ  الشيدان األتراؾن مضيفا:

 التركية األصيمة".
وأعرب ىنية عف أسفو لما يسم  مف أصوات وتدطبلت رافضة ليذه الزيارةن مبينا أف ىذه الزيارة ال عبلقة 

ياسين بقدر أنيا تأتي لرف  الحصار عف غزة وتقديـ رسالة وفان لمشعبن مشددا عم  أف ليا باالنقساـ الس
 "مف يأتي إل  غزة كما يذىب إل  راـ اهلل والعكس والبد مف عدـ أطذىا بيذه الحساسية".

"ليس مف أجوان المصالحة أف يموح باالستنكار لكؿ زعيـ يريد أف يزور غزةن ومططئ مف يعتقد  وأضاؼ:
مرار الحصار يمكف أف ينيي االنقساـن وىذه التحويطات عم  بعض الرؤسان الذيف يودوف زيارة غزة أف است

 ليست في االتجاه الصحيبن وال تطدـ أجوان الوفاؽ واالتفاؽ الوطني".
نيان االنقساـ السياسين  وفي شأف آطرن أكد ىنية وقوؼ حكومتو وحركة "حماس" م  المصالحة الوطنيةن وا 

ما تـ التوقي  عم  ما تـ مف اتفاقات في القاىرةن والدوحةن مبينا أف تشكيؿ حكومة توافقية واحد والجيوزية ل
 مف ىذه الممفاتن وأنيا ليست متعمقة باألشطاص.

ولفت إل  زيارتو إل  قطر ستبحث آطر التطورات في ممؼ المصالحةن والقضية الوطنيةن إل  جانب 
القطرين وسبؿ تطوير العبلقات األطويةن وعدد مف الممفات عمار استعراض آطر التطورات في ممؼ اإل

 اليامة األطر ن واالستماع آلفاؽ عقد القمة المصغرة التي اقترحتيا الدوحة طبلؿ القمة العربية الماضية.
وفي ممؼ آطرن شدد ىنية عم  أف المقاومة الفمسطينية متواجدة في األراضي الفمسطينية المحتمةن ضد 

يمين وأنو ال تواجد ليا طارج ىذه الحدودن وأنو ال عبلقة ليا بأحداث تفجيرات بوسطف في المحتؿ اإلسراي
 الواليات المتحدة األمريكية.

 98/4/1093فمسطين أون الين، 
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 في الدوحةرئيس الوزراء القطري  نائب عنية يمتقي 
مسان أمس الطميس  وصؿ إسماعيؿ ىنية رييس الحكومة الفمسطينية في غزةن في ساعة متأطرة مف: غزة
 (ن إل  دولة قطرن في مستيؿ زيارتو التي سيناقش فييا ممفي المصالحة واعمار غزة.ٗ/ٛٔ)

وأفاد طاىر النونو الناطؽ باسـ الحكومة في تصريب مكتوب لو تمقت "قدس برس" نسطة عنو: "إف ىنية 
رييس الوزران القطري  وصؿ في ساعة متأطرة مف مسان أمس الطميس إل  قطرن وكاف في استقبالو نايب

اهلل آؿ محمودن ورييس المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسبلمية "حماس" طالد مشعؿ وعدد  أحمد بف عبد
 مف أعضان المكتب السياسين والسفير محمد العمادي رييس لجنة إعادة إعمار غزة.

قطرن وذلؾ لمقان الشيخ ( قطاع غزة متوجًيا إل  دولة ٗ/ٛٔوكاف ىنية قد غادر صباح أمس الطميس )
 حمد بف طميفة آؿ ثاني أمير دولة قطر ومناقشة ممفي إعادة اعمار غزة والمصالحة الفمسطينية.
 99/4/1093قدس برس، 

 
 " تدعو حماس لعدم إضاعة الفرصة المتاحة حاليًا لممصالحةالمنظمة"تنفيذية  

سطينيةن أف الرييس محمود عباس سيباشر بإجران أعمنت المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفم :وفا –راـ اهلل 
 المشاورات الطاصة بتشكيؿ حكومة جديدة.

في طتاـ اجتماعاتيا براـ اهلل برياسة الرييس محمود عباسن مسان  أصدرتوودعت المجنة التنفيذية في بياف 
ما تـ االتفاؽ الطميسن إل  السعي الحثيث لتشكيؿ حكومة وطنية واحدة مف المستقميف في أسرع وقت وفؽ 

 عميو في الماضي م  حركة حماس في القاىرة والدوحة.
وأعمنت المجنة التنفيذية رفضيا ألية ذراي  أو حجج يجري استطداميا لتعطيؿ انطبلؽ عممية مصالحة وطنية 
جادةن ودعت حركة حماس إل  اإلدراؾ بأف إضاعة الفرصة المتاحة حاليا لممصالحة ىو ططأ بالغ سوؼ 

 ر بمصالب الحركة الوطنية الفمسطينية بجمي  مكوناتيا وبالمسيرة الوطنية بأسرىا.يمحؽ الضر 
 98/4/1093وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية )وفا(، 

 
 التي استهدفت المدنيين في بوسطن الرعابيةتدين التفجيرات  الفمسطينيةالسمطة  

ية بشدة التفجيرات االرىابية التي استيدفت المدنييف أدانت وزارة الشؤوف الطارج :الحياة الجديدة -راـ اهلل 
العزؿ في مارثواف بوسطف في الواليات المتحدة األميركيةن واعتبرتيا عدوانًا إجراميًا ضد القيـ والمبادئ 

 اإلنسانية التي نصت عمييا االتفاقيات والصكوؾ والعيود الطاصة بحقوؽ اإلنساف أينما وجد.
 99/4/1093، الحياة الجديدة، رام اهلل

 
 عريقات: تحقيق المصالحة مصمحة فمسطينية عميا 

التق  الدكتور صايب عريقات عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية  :الحياة الجديدة –أريحا 
م  رييس الحزب االشتراكي الديمقراطي األلماني سيجمار جابريؿ والوفد المرافؽ لون ورييس وزران النرويج 

ؽ كايؿ بوندوفيؾ وسفير جميورية مصر العربية في دولة فمسطيف ياسر عثمافن كؿ عم  حدةن حيث األسب
 أطمعيـ عم  آطر المستجدات الحاصمة عم  الساحتيف الميدانية والسياسية.

وأكد عريقات أف تحقيؽ المصالحة الفمسطينية يعتبر مصمحة فمسطينية عميان واف العودة إل  إرادة الشعب 
القتراع يعتبر المدطؿ لتحقيؽ مصالحة حقيقيةن فاتفاؽ القاىرة والدوحة نصا عم  قياـ الرييس وصناديؽ ا
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محمود عباس بتشكيؿ حكومة مف المستقميف تجري االنتطابات الرياسية والتشريعية والمجمس الوطني بعد 
 يومًا كما نص القانوف األساسي الفمسطيني. ٜٓتشكيميا لمدة 

 99/4/1093، الحياة الجديدة، رام اهلل
 
 حتى يسمم الراية لمرئيس وفياض باق   : مشاورات الحكومة قريباً واصل أبو يوسف 

مشاورات تشكيؿ  أفكشؼ الدكتور واصؿ أبو يوسؼ عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير  :بيت لحـ
بعد جولة الرييس  تبدأ أفحكومة الكفانات الوطنية ستبدأ قريبا دوف تحديد سقؼ زمني ليان لكف مف المتوق  

 الطارجية.
المجتمعيف في المجنة التنفيذية اليوـ لـ يحددوا سقفا زمنيا لممشاورات  أفيوسؼ في حديث لػ معا  أبووأوضب 

 لكف الرييس سيتشاور بأسمان الحكومة م  الفصايؿ والقو  والوطنية.
الوض  الداطمين واعتماد النقاش انصب طبلؿ االجتماع عم  الترتيبات المتعمقة ب أفوكشؼ أبو يوسؼ 

ن أوليما الوطف دايرة واحدة أساسيتيفقانوف انتطابات المجمس الوطنين حيث كاف ىناؾ طبلفا عم  نقطتيف 
 والطارج دايرةن وعبلقة المجمس التشريعي بالمجمس الوطني.

ن ولـ الدكتور سبلـ فياض رييس الوزران المستقيؿ حضر اجتماع المجنة التنفيذي أفوأشار أبو يوسؼ  ة اليـو
يبق  عم  رأس عممو حت  تشكيؿ حكومة  أفموعد زمني لمغادرتو منصبو رسميان حيث يتوق   أييحدد 

 الكفانات التي سيترأسيا الرييس محمود عباس.
 99/4/1093وكالة معا الخبارية، 

 
 من يثبت تورطه في اغتيال فمسطينيين بحّق عقوبة العدام ستنفذ فتحي حماد:  

أعمف فتحي حماد وزير الداطمية في الحكومة في قطاع غزة أمس أف حكـ اإلعداـ سينفذ : أ ؼ ب -غزة 
دانات بالتورط في عمميات قتؿ فمسطينييف بالتعاوف م  االحتبلؿ اإلسراييمي.  بحؽ مف تثبت عمييـ أدلة وا 

م  االحتبلؿ  عقوبة اإلعداـ ستشكؿ حااًل مف الردع لمعمبلن المتورطيف"وقاؿ حماد في تصريب صحافي إف 
 ."المساعديف في عمميات قتؿ استيدفت الفمسطينييف

جرانات قضايية محددة تراعي تفاوت األحكاـن وفؽ "وأوضب أف  تطبيؽ حكـ اإلعداـ سيكوف وفؽ ضوابط وا 
 ."ما يتـ إثباتو بحؽ المتيميفن وبطريقة ال تؤثر في الرأي العاـ

قضوا ثمثي حكميـن واستقاـ طريقيـ وصمحت أنفسيـ  اإلفراج عف عدد مف العمبلن ممف"وأضاؼ أنو سيتـ 
وتابوا ليكوف ىذا تشجيعًا لمعمبلن إلعبلف توبتيـن حت  تكوف المعالجة مزدوجة بحيث تشكؿ ردعًا 

 ."ومساعدة
 99/4/1093الحياة، لندن، 

 
 : حماس تسعى لز"أخونة" قطاع غزة "منظمة التحرير"حمقة نقاش نظمتها  

ف وطبران في حقوؽ اإلنساف والتعميـ أف حماس تقوـ بتطبيؽ "أطونة" التعميـ عم  أكد سياسيو  نايمة طميؿ:
أرض الواق  مف طبلؿ فرضيا قانوف التعميـ الجديدن وأف ما يحدث عم  األرض في قطاع غزة يأتي 

لمييمنة السياسيةن بفرض قانوف التعميـ الذي ييدؼ إل  "أطونة" المجتم  بكؿ تفاصيمو مف طبلؿ  استكماال
 عممية التعميـ.
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ولفت المتحدثوف طبلؿ حمقة نقاش نظمتيا دايرة الثقافة واإلعبلـ في منظمة التحرير الفمسطينيةن أمسن حوؿ 
"قانوف التعميـ الذي أقّرتو الحكومة المقالة في قطاع غزة"ن أف رد الفعؿ عم  قانوف التعميـ الذي أقرتو حماس 

سوان عم  المستو  السياسي الفمسطيني في الضفة أو  في قطاع غزةن جان طجوال ودوف مستو  الحدثن
 مف اإلعبلـ ومؤسسات حقوؽ اإلنساف.

وبدت مطالبات المتحدثيف غير موحدة إف لـ تكف مرتبكةن ففي حيف طالب البعض باعتبار قانوف التعميـ 
ات تطالب الجي أطر الحمساوي غير شرعي وطارج األطر القانونية الطبيعية لمتشري ن عمت أصوات 

المطتصة في الضفة باإلسراع بصياغة قانوف تعميـ عصري وتقديمو لمرييس محمود عباس ليقره بمرسـو 
رياسين بينما ظؿ متحدثوف آطروف يؤكدوف أف تفعيؿ المجمس التشريعي ىو الحؿ الوحيد لمطروج مف 

يط لجاف المجمس ممثمي الكتؿ البرلمانية فيو مف باب "أضعؼ اإليماف" وتنش اجتماعاألزمةن وذلؾ عبر 
التشريعي لمقياـ بدوره في حماية المجتم  مف أي قوانيف تقر مف الجيات السياسية التنفيذية سوان في قطاع 

 غزة أو في الضفة الغربية.
وأكدت الدكتورة حناف عشراوي رييس الدايرة الثقافية واإلعبلمية طبلؿ ترؤسيا لحمقة النقاش: "أف ىناؾ حاجة 

 ت قانوف التعميـ الذي أقرتو حماس في قطاع غزة عم  منظومة حقوؽ اإلنساف".ماسة لدراسة تداعيا
وتابعت: "اليدؼ مف حمقة النقاش ىو معرفة كيؼ يمكف تجمي  الجيود القانونية والحقوقية لمواجية ىذا 

 القانوف".
عبد  مف جيتون اعتبر النايب في المجمس التشريعي وعضو المكتب السياسي لمجبية الديمقراطية قيس

القانوف غير قايـ ألنو صادر عف ىيية عير مطولةن ويجب التمرد عم  تطبيقو مف  اعتبارالكريـ: "أنو يجب 
 الطمبة والفصايؿ والحركات الشبابية والنسويةن ألف النضاؿ المجتمعي ىو الكفيؿ بإسقاطو". اتحاداتطبلؿ 

قرارىا قانوف التعميـ وتاب : "دوما كاف ىناؾ جدؿ إف كاف لد  حماس أجندة مجتمعية لػ "طمبنة المجتم " وا 
 الديني أكبر دليؿ عم  نواياىا في أدلجة المجتم ".

أما عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ونايب األميف العاـ لئلتحاد الديمقراطي "فدا" صالب رأفت فأكد: 
ودعا "الجيات  فرضو"."فأكد أف غياب مشروع قانوف تعميـ فمسطيف منب حماس فرصة لتقديـ مشروعيا و 

البدن بإعداد مسودة قانوف لمتعميـ حت  يكوف جاىزا في أي وقت يعود فيو المجمس التشريعي  إل المطتصة 
 لبلنعقاد مف أجؿ إقراره".

 99/4/1093األيام، رام اهلل، 
 
 أبو حمبية يحذر من افتتاح االحتالل أنفاق جديدة أسفل المسجد األقصى النائب  

ب أحمد أبو حمبيةن رييس لجنة القدس واألقص  في المجمس التشريعي الفمسطينين مف إقداـ حذر الناي: غزة
 االحتبلؿ اإلسراييمي عم  افتتاح أنفاؽ جديدة أسفؿ المسجد األقص  وفي ساحاتو ومحيطو.

( لغزةن إف االحتبلؿ يقود مطططات تيويدية ٗ/ٛٔوقاؿ أبو حمبية طبلؿ مؤتمر صحفي عقده الطميس )
تغيير المعادلة الديمغرافية في المدينة المقدسةن مجددًا دعوتو لمحكومات والشعوب العربية بضرورة  تستيدؼ

 تقديـ الدعـ المالي لمشاري  صمود المقدسييف.
 98/4/1093قدس برس، 

 
 الطاقة في قطاع غزة "سياسية"  أزمةمسؤول فمسطيني:  
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بلـ بشركة الكيربان في محافظات غزةن أف أزمة أكد جماؿ الدردساوين مدير العبلقات العامة واإلع: غزة
الطاقة في القطاع "سياسية"ن وقاؿ "إف ىناؾ حمواًل تكتيكية تحتاج إل  وض  سياسي مستقرن منيا استمداد 

 الطاقة مف الجانب المصرين أو استطداـ الغاز المصري في توليدىا".
لبلتصاؿ والتنميةن أف ىناؾ ططة لمشروع  وأوضب الدردساوي طبلؿ جمسة استماع عقدىا المعيد الفمسطيني

 ثبلث سنوات لمتنفيذ. إل مميوف دوالر ويحتاج مف سنتيف  ٕٖالربط الثماني م  الدوؿ العربيةن والذي يكمؼ 
ىو  -وفؽ تأكيده  –ميجاواطن في حيف أف المتوفر  ٓ٘ٗوأشار إل  أف حاجة قطاع غزة مف الطاقة تبمغ 

اؿن وتوق  "صيفًا حارًا ىذا العاـ"ن في إشارة إل  توق  ضغط كبير عم  ميجاواط في أحسف األحو  ٕٓ٘فقط 
 شبكة الكيربان.

ن ألؼ اشتراؾن مجددًا تأكيده بأف ٕٔٔٓونبو إل  أف عدد االشتراكات عم  مستو  قطاع غزة بمغ عاـ 
 شركة توزي  الكيربان شركة وطنية شبو رسمية تعمؿ بذمة مالية طاصة.

 98/4/1093قدس برس، 
 
 ينتمون إلى حركة حماس من الخميل  سياسياً  معتقالً  99سمطة الفمسطينية تفرج عن ال 

أفرجت أجيزة األمف التابعة لمسمطة الفمسطينية )جناح الضفة الغربية(ن الميمة الماضيةن عف أحد : الطميؿ
ير في سجف عشر معتقبًل سياسًيا ينتموف إل  حركة حماسن مف سكاف مدينة الطميؿن بعد اعتقاليـ لعدة أش

 أريحا.
وأكدت مصادر مف ذوي المفرج عنيـ لوكالة "قدس برس" أف األجيزة األمنية قامت باإلفراج عنيـ في ساعة 
متأطرة مف الميمة الماضيةن وىـ ثمانية معتقميف مف مدينة الطميؿ وثبلثة آطريف مف بمدة صوريؼ قضان 

 الطميؿ.
شريعي عف حركة "حماس"ن باإلفراج عف عدد مف مف جانبيا؛ رحبت سميرة حبليقةن عضو المجمس الت

 المعتقميف السياسييفن مشيرة إل  أف "المطموب اإلفراج عف الجمي  لكف الططوة جيدة واف كانت غير كافية".
ولفتت حبليقة في تصريحات لػ "قدس برس" النظر إل  أف أجيزة أمف السمطة "ال زالت تواصؿ حمبلت 

 ث المتكرر عف المصالحة"ن كما قالت.االعتقاؿ واالستدعان رغـ الحدي
 98/4/1093قدس برس، 

 
 "التربية والتعميم" تقرر تمديد العام الدراسي الحاليغزة:  

ن بناًن ٖٕٔٓ/ٕٕٔٓأعمنت وزارة التربية والتعميـ العالي بغزةن الطميسن عف تمديد العاـ الدراسي الحالي 
 العاـ.عم  المصمحة العامة إلتماـ العممية التعميمية ليذا 

 98/4/1093فمسطين أون الين، 
 
 مميون شيقل لمبحث العممي عشرينتخصص الضفة: "التعميم العالي"  

مميوف شيقؿ مف موازنة الوزارة ليذا العاـن دعما لمبحث  ٕٓطصصت وزارة التعميـ العالي مبمغ  :راـ اهلل
 العممي.

 ٕٓد. عمي الجرباوي اتطذ قرارًا بتطصيص وذكرت الوزارة في بياف ليا الطميسن أف "وزير التعميـ العالي 
 مميوف شيقؿ مف موازنة الوزارة ليذا العاـ لدعـ البحث العممين وذلؾ بعد تشكيؿ مجمس البحث العممي".
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 98/4/1093القدس، القدس، 
 
 بين عريقات وكيري لتعطيل المصالحة حماس تؤكد وجود لقاء سري 

معمومات تثبت لقان سريًا جر  بيف كبير المفاوضيف أكدت حركة حماس أنيا تمتمؾ : نور الديف صالب
 الفمسطينييف صايب عريقات ووزير الطارجية األمريكي جوف كيري في باريس.

وقاؿ سامي أبو زىري المتحدث باسـ حماسن إف حركتو تمتمؾ معمومات كافية تثبت عقد المقان بيف الجانبيف 
ايية األقص  مسان الطميس "حركة حماس تمتمؾ وأضاؼ أبو زىري في لقان عبر فض لتعطيؿ المصالحة.

معمومات دقيقة حوؿ موافقة السمطة عم  تعطيؿ أي جيود لتنفيذ اتفاؽ المصالحة طبلؿ األشير الثبلثة 
 المقبمة ".

 وتاب : "ىذا االتفاؽ تـ طبلؿ لقان جر  في العاصمة الفرنسية باريس أطيرًا بيف عريقات وكيري".
 98/4/1093الرسالة، فمسطين، 

 
 لذلك بانتخابات حماس من يعّطل المصالحة وال عالقة عباسالبردويل:  

حماس تعتبر ممؼ »صبلح البردويؿ أمس إف « حماس»قاؿ القيادي في حركة : فتحي صباح -غزة 
المصالحة طيارًا استراتيجيًان وبذلت مف الجيد الكثير مف أجؿ إنجازهن لكف لؤلسؼ الشديد اتضب لمجمي  أف 

لمصالحة ىو الرييس عباس وفريؽ المفاوضات الذي يراىف عم  جوالت كيري المكوكية مف مف يعطؿ ا
 «.أجؿ معاودة المفاوضات. أما نحف في حماس فمـ نطمب ميمة وال تأجيبًل لممصالحة عم  اإلطبلؽ

مكنو أما مسألة االنتطابات التي يتـ استطداميا لتضميؿ الرأي العاـ الوطني والدولين فآطر مف ي»وأضاؼ: 
الحديث عف االنتطابات ىو فريؽ أوسمو الذي يفرط في الحقوؽ والثوابت الفمسطينيةن فالمطموب أواًل توفير 
الحريات العامة والشراكة الوطنية وتوحيد البرنامج الوطني وتطيير القدس مف التدطبلت الصييونية ووقؼ 

 «.حديث عف االنتطاباتالتنسيؽ األمني الذي يرىؽ كاىؿ الفمسطينييفن ثـ بعدىا يأتي ال
99/4/1093الحياة، لندن،   

 
 الدوحة فرصة تشكيل حكومة مصالحة برئاسة عباسبيبحث  لحركة حماسالمكتب السياسي "الحياة":  

في اجتماعاتو التي تبدأ اليوـ في العاصمة « حماس»يبحث المكتب السياسي لحركة : فتحي صباح  -غزة 
د عباس إل  تشكيؿ حكومة مصالحة برياستون تكوف مشروطة بإجران القطرية دعوة الرييس الفمسطيني محمو 

 انتطابات عامة بعد ثبلثة شيور.
عبر القيادة القطريةن « حماس»وقالت مصادر مطمعة في راـ اهلل إف الرييس عباس وجو الدعوة إل  حركة 

سي لبلنعقاد لمبحث وأف رييس المكتب السياسي لمحركة طالد مشعؿ وجو بنان عم  ذلؾ دعوة لممكتب السيا
 في ىذه اإلمكانية.

استبعدت إمكانية نجاح ىذه الدعوة بسبب الشكوؾ المتبادلة « حماس«و« فتب»لكف مصادر في حركتي 
 وعدـ الثقة بيف الحركتيف.

إف دعوة الرييس عباس لمحركة غير جادة وتيدؼ إل  طداع الرأي العاـن « حماس»وقاؿ مسؤولوف في 
لـ ولف تقبؿ إجران انتطابات سريعة لمسمطة بمعزؿ عف إعادة بنان « حماس»يعمـ أف مشيريف إل  أف الرييس 

 منظمة التحرير ومؤسساتيا.
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ف « حماس»عم  ذلؾ بالقوؿ إف « فتب»ورد مسؤولوف في  غير جادة في المصالحة وفي االنتطاباتن وا 
 في السمطة في غزة.اىتماميا منصب عم  الدطوؿ إل  منظمة التحرير والسيطرة عمييا مثمما فعمت 

لقيادة الحكومة الفمسطينية. لكف « فتحاوية»وأماـ ىذه الصعوبات لـ تستبعد بعض المصادر ترشيب شطصية 
عم  « فتب»الصعوبة التي يواجييا عباس في ذلؾ ىو التنافس الشديد بيف أعضان المجنة المركزية لحركة 

 منصب.المنصبن وعدـ إجماع الحركة عم  أي مف أعضاييا ليذا ال
99/4/1093الحياة، لندن، 

 
 : التشكيمة الجديدة لممكتب السياسي لحماس تعزز فرص إنهاء االنقسام"األوسط"الشرق  

رجحت مصادر فمسطينية مطمعةن أف تسيـ التشكيمة الجديدة لممكتب السياسي لحركة حماسن في  القدس:
ن أف القيادات «الشرؽ األوسط»صادر لػتعزيز فرص إنيان حالة االنقساـ الفمسطيني الداطمي. وذكرت الم

المؤثرة داطؿ المكتب السياسي الجديدن محسوبة عم  التيار المتحمس إلنيان حالة االنقساـن وتضـ ىذه 
القيادات: طالد مشعؿ رييس المكتب السياسين ونايبو إسماعيؿ ىنيةن رييس حكومة غزةن وموس  أبو 

 ن وعماد العممين وطميؿ الحية. مرزوؽ النايب السابؽ لرييس المكتب السياسي
وأشارت إل  أنو رغـ زيادة ثقؿ تمثيؿ قطاع غزة في المكتب السياسين فإف موازيف القو  تميؿ بشكؿ واضب 
إل  جانب أوليؾ المتحمسيف إلنيان االنقساـ. يذكر أف قطاع غزةن ضاعؼن تقريبان تمثيمو في المكتب 

ىنيةن والعممين والحيةن ونزار عوض اهللن ويحي  السنوارن  السياسين حيث يمثمو في المكتب اآلفن كؿ مف
 وروحي مشتي .

واستدركت المصادرن أف موازيف القو  الجديدة داطؿ المكتب السياسين ال تضمف توفير الظروؼ البلزمة 
إلنيان حالة االنقساـن حيث إف ىناؾ أزمة ثقة متفاقمة بيف قيادتي حركتي فتب وحماسن حيث إف حركة 

تتيـ أبو مازف بعدـ الجدية في إنيان حالة االنقساـ بسبب اعتبارات داطمية وضغوط طارجيةن في حماس 
حيف أف عباس يتيـ حماس بأنيا تسع  النتزاع تمثيؿ الشعب الفمسطيني مف منظمة التحرير التي يرأسيا 

 عبر تشديدىا عم  المطالبة بإجران انتطابات لممجمس الوطني الفمسطيني. 
ادر عم  أف انعداـ الثقة قمص مف قدرة األطراؼ الطارجية عم  محاولة التوسط بيف الجانبيفن وشددت المص

حيث إف الطرفيف متمترساف حوؿ طبلفاتيما. ونوىت المصادر إل  أف حركة حماس تشؾ في أف عباس 
لسياسي ييدؼن مف طبلؿ تشديده عم  قضية إجران االنتطابات التشريعيةن إل  إطراج الحركة مف المشيد ا

نيان إنجازاتيا طبلؿ فترة حكميا.   وا 
99/4/1093، الشرق األوسط، لندن  

 
 يطالبون باعتبار استقالة فياض فرصة لمعودة إلى المصالحة فصيالً  91قادة غزة:  

سبلمية فمسطينية الرييس محمود عباس بتنفيذ االستحقاقات : حامد جاد -غزة  طالبت فصايؿ وطنية وا 
رييس الوزران سبلـ فياض واعتبار استقالتو فرصة مواتية لمبدن بإجران مشاورات شاممة  المترتبة عم  استقالة

 لتشكيؿ حكومة توافؽ وطني مف كفانات وطنية مستقمة.
فصيبل فمسطينيا في قطاع غزة عباس إل  دعوة اإلطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير  ٕٔودعا قادة 

ني عبلف حكومة توافؽ وطني وتحديد موعد إجران الفمسطينية لتنفيذ اتفاؽ المصالحة وا  ان أزمة االنقساـ وا 
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االنتطابات الرياسية والتشريعية وانتطابات المجمس الوطنين وتصحيب السياسات وتطوير كؿ أشكاؿ 
 المقاومة ضد االحتبلؿ واالستيطاف. 

طبيف في غزة والضفة وأشارت الفصايؿ إل  أف تزامف قبوؿ استقالة فياض م  إنيان عممية تحديث سجؿ النا
الغربية في الموعد المحدد لون داعية إل  اعتبار تمؾ االستقالة فرصة إلطبلؽ المصالحة عم  أساس اتفاؽ 

مشددة عم  ضرورة االستجابة لتطمعات الشعب الفمسطينين  ٕٔٔٓالقاىرة الموق  في الراب  مف أيار )مايو( 
 ورغبتو في إنيان االنقساـ.

 99/4/1093الغد، عمان، 
 

 في التنظيم "االقتتال الداخمي"بإثارة  لمحركة قيادات من فتح بغزة تتهم الهيئة القيادية 
اتيـ العشرات مف كوادر وقيادات حركة فتب في قطاع غزة الييية القيادية الجديدة التي : أشرؼ اليور -غزة

بوا الرييس محمود عباس ن وطال”اقتتاؿ داطمي فتحاوي“يرأسيا الدكتور زكريا األغا بالعمؿ عم  إحداث 
 بحميا.

وجانت مطالبات الكادر الفتحاوي طبلؿ اعتصاـ نفذه العشرات منيـ قبالة منزؿ الدكتور األغا بحي الرماؿ 
  وسط مدينة غزة.

فتب ”ن و”فمتسقط الييية القيادية في غزة“ورف  المشاركوف وبينيـ أعضان قيادات أقاليـ الفتات كتب عمييا 
التجنب “طالب المحتجوف مف الرييس عباس بصفتو زعيما لحركة فتب بالتدطؿ لوقؼ و  ”.ليست ممكا لكـ

 ”.التنظيمي الذي تمارسو الييية القيادية في غزة
وقاؿ الدكتور عدناف أبو حسيف عضو قيادة إقميـ رفب وأحد المشاركيف في االعتصاـ أف الييية القيادية 

رعت بتكميؼ شطصيات قيادية جديدة في األقاليـن حيث الجديدة لفتب في غزة التي جر  تكميفيا مؤطرا ش
عضوان بدال مف  ٕٚقامت بدمج األقاليـ الحالية م  أعضان األقاليـ السابقةن ما وس  العدد إل  أكثر مف 

 ن وقاؿ اف األمر مطالؼ ألنظمة الحركةن وأف ىناؾ معارضة لؤلمر مف المجنة المركزية.ٚٔ
مف ىذه المعضمة يكمف ليس بإجران تكميفات جديدةن بؿ بالعمؿ الفوري  وأشار إل  أف الحؿ األفضؿ لمطروج

 عم  إجران انتطابات لفرز قيادة جديدة منتطبة في األقاليـ.
وقاؿ محتج أطر مف قيادات فتب أف المشاركيف قدموا مف أقاليـ حركة فتب الثمانية في قطاع غزةن الفتا إل  

 يدة بيف أعضان اإلقميـ الواحد.أف التكميفات الجديدة طمقت حالة طبلؼ شد
ويحتج قادة األقاليـ الحالييف عم  إجرانات الدمج ىذهن ويروف أنيا تمثؿ عمميات إقصان ليـن رغـ قياميـ 

الييية القيادية تكافئ األقاليـ عم  نجاحيا “بواجباتيـ التنظيميةن حيث كتب عم  احد  البلفتات التي رفعت 
 ”.االقتتاؿ الداطمي بالحركة في االنطبلقة بإقصاييا وافتعاؿ

ونجحت حركة فتب في قطاع غزة في كانوف الثاني )يناير( الماضي مف تنظيـ أكبر حفؿ انطبلقة لمحركةن 
لـ يشيد لو مثيؿ في المناطؽ الفمسطينيةن واعتبر الحفؿ وقتيا نصرا لمحركة في القطاع الطاض  لسيطرة 

 حركة حماس.
ديدة لفتب جر  تكميفيا في شير آذار )مارس( الماضين طمفا لمييية التي يشار إل  أف الييية القيادية الج

 كاف يشرؼ عمييا الدكتور نبيؿ شعثن ويرأسيا أحمد أبو النصر.
وتضـ الييية الحالية قيادات مف المجمس الثوري لفتبن وعددا مف كوادر كبار في التنظيـن لكف ىناؾ ممف 

 رافضيف بذلؾ التكميؼ الجديد. كمفوا في الييية رفضوا حضور االجتماعاتن
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99/4/1093القدس العربي، لندن،   
 
 لز"حماس" 97مقعدًا لز" فتح" و 13: طمبة جامعة الخميل مجمسانتخابات  

مف مقاعد مجمس اتحاد الطمبة  ٖٕ"األيػاـ": فازت كتمة الشييد ياسر عرفات التابعة لحركة فتب بػ  –الطميؿ 
مقعدًان  ٚٔن فيما حصمت الكتمة اإلسبلمية التابعة لحركة حماس عم  مقعداً  ٔٗفي جامعة الطميؿ البالغة 

وبذلؾ ستتمكف كتمة الشييد ياسر عرفات مف إدارة المجمس منفردًةن كما كاف الحاؿ قبؿ إجران االنتطاباتن 
 أمس.

وأوضب عميد شؤوف الطمبة في جامعة الطميؿ حكـ الجعبرين عقب انتيان عممية فرز األصواتن أمسن أف 
طالبًا وطالبةن حيث حصمت  ٙٙٚ٘% مف أصحاب حؽ االقتراع البالغ عددىـ ٜٙنسبة التصويت بمغت 

طالبًا وطالبًة شاركوا في  ٜٖٗٚصوت )مف أصؿ أصوات  ٕٔٓٔكتمة الشييد ياسر عرفات عم  
ية صوتًان و"الطميؿ اليسارية" المشكمة مف مؤيدي الجبيتيف الشعب ٙٛٗٔاالنتطابات( و"اإلسبلمية" عم  

صوتًا )مقعد واحد(ن فيما لـ تتمكف كتمة فمسطيف لمجمي   ٗٔٔوالديمقراطية وحزب الشعب و"فدا" عم  
صوتًا(ن مشيرًا إل  أف  ٜٓالمشكمة مف مؤيدي جبية النضاؿ والمبادرة الوطنية مف بموغ نسبة الحسـ )

 االنتطابات جرت في أجوان ىادية وديمقراطية.
 99/4/1093األيام، رام اهلل، 

 
 شبان فمسطينيين من القدس بالتخطيط لهجمات ضد إسرائيميين خمسةتهم ت إسرائيميةمحكمة  

وجيت محكمة إسراييمية الطميس اتيامات لطمسة فمسطينييف مف القدس الشرقية وكاالت:  -القدس المحتمة
سراييمية المحتمة بالتططيط ليجمات مميتة ضد إسراييمييف في المسجد األقص ن فيما رفضت السمطات اإل

عدان مف قطاع غزة لممشاركة في أوؿ ماراثوف في بيت لحـ في الضفة الغربية في  ٕٙمنب تصاريب دطوؿ لػ
 مف نيساف )أبريؿ(. ٕٔ

وقاؿ بياف صادر عف جياز األمف الداطمي اإلسراييمي )شيف بيت( إف ىؤالن كانوا مف ضمف سبعة مشتبييف 
عم  قوات الشرطة الموجودة في المسجد األقص  في قمب  اعتقموا الشير الماضي وطططوا إلطبلؽ النار

 البمدة القديمةن كما وكاف لدييـ ططة منفصمة لططؼ وقتؿ مدني إسراييمي.
تـ توجيو تيـ ضد أعضان المجموعة بالتآمر الرتكاب جريمة قتؿ وططؼ والتآمر »ووفؽ البياف فإنو 

 «.وامتبلؾ أسمحة وعرقمة العدالةلمساعدة العدو في وقت الحرب والتواصؿ م  عميؿ اجنبين 
وأضاؼ البياف أف ثبلثة مف المتيميف عرضوا عم  شاب ييودي نقمو بسيارتيـ بغرض قتمو وسرقة سبلحو 

 لكف أطمؽ سراحو بعد اكتشافيـ انو ال يممؾ سبلحًا.
كتايب شيدان »وذكر البياف أيضًا أف قايد المجموعة نور حمداف سع  لمحصوؿ عم  دعـ لوجستي مف 

لحماية المسجد »التي يتزعميا الرييس الفمسطيني محمود عباس « فتب»الجناح المسمب لحركة « األقص 
 «.األقص 

99/4/1093الحياة، لندن،   
 
 مرجامعة الخميل رسالة لمن يهمه األ فتح في انتخاباتالقواسمي: الفوز الكاسح ل 
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امعة الطميؿ انتصارا لممشروع الوطنين الفوز الكاسب لطبلب الحركة في ج« فتب»اعتبرت حركة  :راـ اهلل
 ولممنيج االستقبللي التحرري التقدمي لمحركة .

وقاؿ المتحدث باسـ الحركة اسامة القواسمي امس: اف الفوز الكاسب لقايمة كتمة الشييد ياسر عرفات في 
 تجاىات: انتطابات مجمس الطمبة في جامعة الطميؿ رسالة مدوية لمف ييمو األمرن نبعثيا في ثبلثة ا

األوؿ لسمطات دولة االحتبلؿ االستيطاني لتدرؾ اف حركة فتب مازالت قايدة المشروع الوطنين تتمت  بثقة 
الغالبية العظم  مف الجماىير الفمسطينيةن واف ىذا الفوز بمثابة مبايعة لقايد الحركة ورييس الشعب 

 ا السياسي .الفمسطيني ابو مازفن واستفتان عم  منيج قايد الحركة وبرنامجي
االتجاه الثاني ىو لحماس التي عم  قيادتيا اطذ العبر مف نتايج االنتطاباتن والتسميـ »وأضاؼ القواسمي: 

بمبدأ االحتكاـ لمشعب وانيان االنقساـن وتكريس الوحدة الوطنية بانتطابات حرة كالتي جرت في جامعات 
 الوطف حت  اآلف .

مف ييمو األمر مف الحكومات في المنطقة والدوؿ الكبر  في العالـ  أما االتجاه الثالث لمرسالةن فيو نحو
ليعمـ أف جماىير الشعب الفمسطيني عمومان وجميور طبلب العمـ والمعرفة في جامعاتنا ومعاىدنا تقؼ م  

 .قايد حركة التحرر الوطنية الفمسطينية
99/4/1093الحياة الجديدة، رام اهلل،   

 
 رئيس الوزراء القادم من حركة فتح لن يكونسمطان أبو العينين:  

الطميس ’ القدس العربي’كشؼ عضو المجنة المركزية لحركة فتب سمطاف ابو العنيف لػ وليد عوض:-راـ اهلل 
وران منصب رييس ’ تميث‘بأف رييس الوزران القادـ لف يكوف مف حركة فتبن مشددا عم  اف الحركة ال 

 الوزران.
القيادة الفمسطينية طبلؿ الفترة القادمة لتشكيؿ حكومة جديدة طمفا لحكومة وبشأف االتجاه الذي ستسير فيو 

اذا كانت حماس جاىزة لتحقيؽ المصالحةن فسيتـ الشروع بتشكيؿ حكومة المستقميف ‘فياضن قاؿ ابو العنيف 
ف برياسة الرييس محمود عباس ابو مازف وفؽ اعبلف الدوحة لتنفيذ اتفاؽ القاىرة لممصالحة الوطنيةن ال

المصالحة أولوية لد  حركة فتب ولد  الرييس ابو مازفن اما اذا كانت حماس غير مستعدة فاف فمسطيف ال 
يمكف اف تبق  بدوف حكومةن ولذلؾ سيكوف االخ ابو مازف مضطران اذا ما تأكد مف ابتعاد حماس عف 

 ’.المصالحةن باتطاذ قرار تشكيؿ حكومة جديدة
حركة فتب بزعامة عباس عم  اف يكوف رييس الوزران القادـ مف الحركة  وحوؿ ما اذا كاف ىناؾ توافؽ في

لف يكوف رييس الوزران القادـ مف حركة فتب الف رياسة الحكومة بحد ذاتيا ‘طمفا لفياضن قاؿ ابو العنيف 
ادا ن مشيرا ال  اف انتقادات فتب لمحكومة المستقيمة لـ يكف انتق’ليست ىدفا لمحركة او الحد مف قيادات فتب
 لشطوص بقدر ما ىو انتقاد الدان الحكومة.

وبشأف ما اذا كانت ىناؾ مؤشرات تممسيا فتب حوؿ امكانية تحقيؽ المصالحة في القريب العاجؿ قاؿ ابو 
ليس لدينا اي مؤشر باف حركة حماس لدييا النية الصادقة التماـ المصالحةن فالسموؾ الذي تسمكو ‘العنيف 

 ’.بعض قياداتيا ال يدف  لممراىنة عم  قرب تحقيؽ المصالحةحماس والمواقؼ المتشنجة ل
99/4/1093القدس العربي، لندن،   

 
 الماضيالشهر  فياالستيطانية  "إسرائيل"بمشاري   دونماً  9131 مصادرةحماس:  
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لحركة المقاومة اإلسبلمية "حماس" اليوـ الطميسن أفَّ  اإلعبلميأكَّد تقرير صادر عف المكتب : آماؿ رسبلف
يستيدؼ طمس  حقيقيمدينة القدس المحتمةن تتعرَّض اليوـ إل  ططر  فيالمقدسات والمعالـ اإلسبلمية 

 ممنيج. صييونيمعالميان وتغيير طابعيا ضمف مططط 
ياينة  الضفة الغربيةن "إنَّو  فيوقاؿ التقرير الذ  يرصد المشاري  االستيطانيةن واعتدانات المغتصبيف الصَّ

طريؽ  في" يقوـ االحتبلؿ بأعماؿ الحفر والتدمير الفعميوغياب الرادع  الدولياطؤ وف  ظؿ الصمت والتو 
يعدُّ جزنًا ال يتجزأ مف المسجد األقص ن كما يقـو بتسري  تييية فراغات الطريؽ الجوفية  التيباب المغاربةن 

 ساحة البراؽ". بباقيإل  كنس ييوديةن وربطيا 
مصادرة أرض مقبرة مأمف اهلل التاريطيةن وتحويؿ أغمبيا إل  حديقة  وتاب  التقرير بالقوؿن "باإلضافة إل 

 دونما مف أرض المقبرة". ٕ٘عامة تحت اسـ "حديقة االستقبلؿ"ن ولـ يبؽ إال نحو 
أفَّ االحتبلؿ بعد  الجاريأبريؿ  ٘ٔن وحت  الماضيمارس ٙٔوكشؼ التقرير الذ  يغط  المدَّة مف 

المقدسييف الواقعة قبالة المسجد األقص  مف الناحية الشرقيةن  راضيأدونما مف  ٕٖٕٔمصادرتو أكثر مف 
إقامة "حديقة توراتية" و"مكب نفايات وشبكة بن  تحتية" عم  ىذه المساحة الواسعة مف األرضن  فيشرع 
 بمدات العيسوية والطور وعناتا. فيتعود ممكيتيا لممواطنيف  التي

 98/4/1093اليوم الساب ، مصر 
 
 ثري روماني في غزة أحماس معسكر تدريب في موق  حركة قامة إ حولوروبية أجة ض: تايمزال 

نشرت صحيفة "ذي تايمز" البريطانية اليوـ الطميس تقريرا مف مراسمتيا شيرا فرينكؿ تقوؿ فيو انو  :لندف
  قايمة طمب مف االتحاد االوروبي التدطؿ لمن  تدمير آثار رومانية قديمة في غزة مف المقترح ادراجيا عم

التراث العالمي. وتضيؼ فرينكؿ اف حركة "حماس" تقوـ بػ"تسوية الموق  التاريطي باالرض" القامة معسكر 
 لتدريب عناصر جناحيا العسكري. وىنا نص التقرير:

 
"بدأ متشددوف فمسطينيوف في غزة في ازالة جزن مف مجم  آثار قديمةن مف ضمنيا بقايا ىيكؿ رومانين 

 ما وصفتو احد  وكاالت االمـ المتحدة بانو "ميداف تدريب عسكري". بالجرافات لبنان
وقاؿ مسؤوؿ فمسطيني مقره في الضفة الغربية: "انيا صدمة مدمرة اف نسم  بأف ىذا الموق  معرض لمتيديد 
بعد كؿ الجيود التي بذلناىا كي تعترؼ بيا "يونيسكو". ىذا يجعمنان كفمسطينييفن نبدو غير قادريف عم  

 مواقعنا )االثرية(".صوف 
ولكف لـ يتـ التنقيب عنيا بصورة تامةن بسبب عدـ االستقررا  ٜٚٚٔوتتضمف اآلثار التي اكتشفت في 

 السياسين اشكاؿ فسيفسان رايعة واعمدة قديمة.
وقاؿ محمد طمة وكيؿ وزارة السياحة واآلثار في قطاع غزة لموق  "المونيتور" االطباري اف وزارتو وافقت عم  

 طداـ المنطقة لتدريب عناصر "عز الديف القساـ".است
واوضب طمة: "ال نستطي  اف نقؼ عقبة في طريؽ المقاومة الفمسطينية. نحف كمنا جزن مف مشروع المقاومةن 
وم  ذلؾ نعد باف الموق  سيستطدـ مف دوف الحاؽ ضرر بو". واضاؼ انو لو كانت اآلثار ميمة لممجتم  

 د بدأت عممية تنقيب ىناؾ.الدولين لكانت "يونيسكو" ق
واكد احمد البرشن الناطؽ باسـ وزارة السياحة في غزة اف "كتايب القساـ" حصمت عم  موافقة رسمية لمتدرب 
ىناؾ. وقاؿ: "لقد طمب فصيؿ فمسطيني استطداـ جزن صغير مف الموق  الف عندىـ معسكر تدريب بجواره 
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يؽ م  وزارتنا ووافقنا بشرط اال يستطدموا اسمحة او يحفروا وارادوا توسي  موق  التدريب. فعموا ذلؾ بالتنس
 ويطربوا الموق ".

وشدد عم  انو بينما ال يشكؿ معسكر التدريب "ططرا عم  الموق  التاريطي"ن فقد تعرضت اآلثار الضرار 
 طبلؿ اليجوميف االسراييمييف االطيريف عم  غزة.

رض سيطرت عمييا في البداية "كتايب القساـ" في وقاؿ مسؤوؿ آطر في غزة طمب عدـ ذكر اسمو اف اال
 واقامت معسكرا صغيرا لمتدريب عم  حافة الموق  االثري. ٕٕٓٓ

في الماية مف المنطقة التي نعرؼ انيا اثرية  ٖٓواوضب: "اآلف سيطروا عم  جزن اكبر بكثير ىناؾن اقدره بػ
 ي وتاريطي ميـ".كمعسكر تدريب. واضاؼ انو متأكد مف انو "يجري تدمير موق  اثر 

وبعثت "يو اف ووتش"ن وىي مجموعة رصد مقرىا في جنيؼن برسالة ىذا االسبوع ال  ايرينا بوكوفا المديرة 
وامتن  ناطؽ ن العامة لػ"يونيسكو" تدعو فييا ال  عمؿ فوري لوقؼ تدمير المرفأ الستطدامو لمتدرب" العسكري

 باسـ "يونيسكو" عف التعميؽ".
 99/4/1093القدس، القدس، 

 
 بأراضي السمطة الفمسطينية "إسرائيل"ليبرمان: يجب إيجاد مكان لمعرب في  

انتقد رييس لجنػة الطارجيػة واألمػف بالكنيسػت وزعػيـ حػزب "إسػراييؿ بيتنػا" أفيغػدور  :وكاالت -القدس المحتمة
ؿ آطر يحتـ عمينا أف ليبرمافن فمسطينيي الداطؿ الذيف رفضوا االحتفاؿ بػ "عيد االستقبلؿ" قايبل: إف "ىذا دلي

 يكونوا جزنا مف أي اتفاؽ م  الفمسطينييف في المستقبؿ".
مسػػيرة حػػؽ العػػودة السػػنوية قػرب مدينػػة أـ الفحػػـ فػػي منطقػػة  ٛٗجػانت تصػػريحات ليبرمػػاف بعػػدما نظػػـ عػرب

 وادي عارة.
جػػؿ أف يقيمػػػوا وتػػاب  ليبرمػػػاف: "إف أوليػػؾ الػػػذيف يتمتعػػوف مػػػف الديمقراطيػػة فػػػي اسػػراييؿ وحريػػػة التعبيػػر مػػػف أ

حدادان في الوقت نفسو ىـ صامتوف في مواجية مذابب الفمسػطينييف فػي سػوريان وىػذا يثبػت )نفػاقيـ( وىػدفيـ 
الحقيقػػي" حسػػب قولػػو. وقػػاؿ: "يجػػب إيجػػاد مكػػاف ليػػؤالن النػػاس كمػػواطنيف فػػي أراضػػي السػػمطة الفمسػػطينيةن 

 ني وأجور البطالة مف السمطة الفمسطينية".وليرفعوا عمميـ الفمسطيني ىناؾ ويجب أف يتمقوا التأميف الوط
وقاؿ ليبرماف طػبلؿ لقايػو أمػس مػزارعيف بمركػز البحػوث الزراعيػة فػي منطقػة وادي عربػة إف "سػيطرة أطػراؼ 
غير صػييونية عمػ  أراضػي النقػب والجميػؿ تثبػت أف االسػتيطاف الييػودي فػي ىػذه المنػاطؽ ضػرورة وجوديػة 

 وحاسمة الستمرار وجود إسراييؿ".
 99/4/1093، حياة الجديدة، رام اهللال

 
 يعزز اعتبار جدار الفصل حدا لمقدس اً قرار القضائي لمحكومة يصدر  المستشارعآرتس:  

كتبػػت صػػحيفة "ىػػآرتس"ن اليػػـو الطمػػيسن أف القػػرار الػػذي أصػػدره المستشػػار القضػػايي لمحكومػػة اإلسػػراييميةن 
حقيقيػة لمقػدس. ويػنص القػرار عمػ  "عػدـ المػس  ييودا فينشطايفن يعزز اعتبار جدار الفصؿ عم  أنػو حػدود

بحقػوؽ السػػكاف الفمسػػطينييف فػػي القػػدس الػػذيف يحممػػوف البطاقػات الشطصػػية الزرقػػان بػػالرغـ مػػف كػػونيـ طػػارج 
 منطقة نفوذ بمدية القدسن ولكف بشرط أف يكوف سكناىـ في الجانب الغربي لجدار الفصؿ".

إف جػدار الفصػؿ يحػاذي الحػدود البمديػة لمقػدس )حػدود بمديػة وأشارت الصحيفة إل  أنو فػي غالبيػة األمػاكف فػ
. وتبػػػيف أنػػػو فػػػي عػػػدد مػػػف ٜٚٙٔػػػػرب( التػػػي وضػػػعت بعػػػد "توحيػػػدىا / احتبلليػػػا(" عػػػاـ ٛٗعػػػػػ -االحػػػتبلؿ 
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المناطؽ فإف ىذه المحاذاة غير قايمةن وبالتالي نشػأ وضػ  يعػيش فيػو عشػرات آالؼ الفمسػطينييف فػي "حػدود 
وران جػػدار الفصػػؿن األمػػر الػػذي أضػػر كثيػػرا بحيػػاتيـ اليوميػػة وبجػػودة الطػػدمات التػػي بمديػػة االحػػتبلؿ"ن ولكػػف 

 يتمقونيا مف البمدية.
وتابعػػت الصػػحيفة أنػػو فػػي مواقػػ  أطػػر ن مثػػؿ صػػورة بػػاىر وضػػاحية البريػػدن نشػػأ وضػػ  معػػاكس حيػػث تبقػػت 

صػػؿ. وبحسػػب القػػانوف منػػاطؽ طػػارج "حػػدود بمديػػة االحػػتبلؿ"ن ولكنيػػا فػػي "الجانػػب اإلسػػراييمي" مػػف جػػدار الف
اإلسػػػراييمي فػػػإف الفمسػػػطيني الػػػذي انتقػػػؿ لمسػػػكف طػػػارج "حػػػدود القػػػدس" يفقػػػد حػػػؽ اإلقامػػػة ويفقػػػد حقوقػػػو فػػػي 
مطصصػػات التػػأميف الػػوطني. وفػػي حػػاالت كثيػػرة أوقػػؼ التػػأميف الػػوطني دفػػ  مطصصػػات لفمسػػطينييف فقػػط 

بلؿ". كمػػا أنػو فػي بعػػض الحػاالت فػػإف لكػونيـ انتقمػوا لمعػػيش عمػ  بعػد أمتػػار معػدودة مػف "حػػدود بمديػة االحػت
طط الحدود قسـ البيت نفسو وأضطرت المحاكـ اإلسراييمية لمبت فيما إذا كانػت غرفػة النػـو والصػالوف تقعػاف 

 في القدس أو طارجيا.
وأضػػافت "ىػػآرتس" أنػػو فػػي السػػنة األطيػػرة قػػاـ ريػػيس بمديػػة االحػػتبلؿ نيػػر بركػػات ببمػػورة مططػػط عػػرض عمػػ  

  الجػػيشن وبموجبػػو يػػتـ تغييػػر الوضػػ  عمػػ  األرض بحيػػث يرتفػػ  مػػد  مبلنمػػة مسػػار ريػػيس الحكومػػة وعمػػ
 جدار الفصؿ م  حدود بمدية االحتبلؿ.

وأضافت "ىآرتس" أنو في بياف قدمتو مؤسسة التأميف الػوطني إلػ  المحكمػة المواييػة لمعمػؿ فػي القػدسن عمػ  
جديد لمػا يسػم  "منطقػة طاصػة"ن وىػي  ضون تعميمات المستشار القضايي لمحكومةن فقد تقرر وض  تعريؼ

المنطقػػػة التػػػي تقػػػ  بػػػيف "حػػػدود بمديػػػة االحػػػتبلؿ" وبػػػيف جػػػدار الفصػػػؿ. وبحسػػػب بيػػػاف التػػػأميف الػػػوطني فػػػإف 
المؤسسػػة توافػػؽ عمػػ  اعتبػػار مػػف يسػػكف فػػي ىػػذه المنطقػػة عمػػ  أنػػو مقػػيـ فػػي إسػػراييؿ وال يػػتـ سػػحب حقوقػػون 

. طالما بقي الوض  القضايي والسياسي عم  ما ىو  عميو اليـو
 98/4/1093، 48عرب 

 
 ر شرقي القدستقرر تفكيك الجدار األمني المحيط بمستوطنة عوف السرائيمية المحكمة 
أعمػػف الجػػيش اإلسػػػراييمي أنػػو بػػػدأ مسػػان أمػػػس األربعػػانن بتفكيػػؾ الجػػػدار األمنػػي المحػػػيط بمسػػتوطنة عػػػوفر  

سراييمية ينص عم  تفكيؾ الجػدارن بسػبب شمالي شرؽ مدينة القدسن وذلؾ بعد صدور قرار مف المحكمة اإل
 بنانه عم  أراضي تابعة لممواطنيف فمسطينييف.

وذكرت صػحيفة "معػاريؼ" أف الجػيش اإلسػراييمي وعػد بإنشػان وسػايؿ دفاعيػة أطػر ن تيػدؼ إلػ  منػ  التسػمؿ 
 لممستوطنةن في أعقاب بديو بعمميات إزالة الجدار األمني.

 98/4/1093، عكا اون الين
 
 صاروخين عمى عسقالن سقوطت أحرونوت": "يديعو  

ذكػػػػػر الموقػػػػػ  اإللكترونػػػػػي لصػػػػػحيفة "يوديعػػػػػوت أحرونػػػػػوت" أف : ترجمػػػػػة طاصػػػػػة-القػػػػػدس دوت كػػػػػوـ-راـ اهلل
وقاؿ الموق  إف "صاروطيف أطمقا مف غزة سقطا عند الحادية  صاروطيف سقطا عم  عسقبلف أمس الطميس.

 ا اصابات أو أضرارا فيما لـ تطمػؽ صػفارات اإلنػذار".عشرة مسان عم  منطقة مفتوحة في عسقبلف ولـ يوقع
 وكاف صاروطاف آطراف سقطا األربعان عم  إيبلت أطمقا مف سينان.

 99/4/1093، القدس، القدس
 
 ليفني تفضل ديمقراطية "الدولة" عمى يهوديتها 
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ن عػف معارضػتيا اعربت وزيرة القضان االسراييمي تسيبي ليفنػي :ترجمة طاصة -القدس دوت كـو  -راـ اهلل 
 "ألوليؾ الذيف ُيفّضموف إقامة دولة ييودية" عم  حساب الديموقراطيةن داعية لمحفاظ عم  طرفي المعادلة".

وذكػػر الموقػػ  االلكترونػػي لشػػبكة االذاعػػة االسػػراييمية "ريشػػت بيػػت"ن اف اقػػواؿ ليفنػػي ىػػذه جػػانت فػػي مػػؤتمر 
.لمكاتب المحاميف االسراييمييف الذي عقد في مدينة ايبل  ت صباح اليـو

 99/4/1093، القدس، القدس
 

 بمكان لصالة اليهود في الحرم القدسي نائب في الكنيست السرائيمي تطالب 
أعمنت رييسة المجنة البرلمانية "لمشػؤوف الداطميػة" فػي الكنيسػت اإلسػراييمي النايػب : برىوـ جرايسي -الناصرة 

الشػريؼن حيػث المسػجد األقصػ  المبػارؾن لفحػص  ميري ريغيؼ أمس عزميا إجران جولة فػي الحػـر القدسػي
ن زاعمة أف ىذا "حؽ" لمييود.  إمكانية تطصيص مكاف لصبلة الييود داطؿ الحـر

وكانػػت ريغيػػؼ التػػي تعػػد مػػف أبػػرز وجػػوه الجنػػاح المتطػػرؼ فػػي حػػزب الميكػػود الحػػاكـ تسػػممت ىػػذا األسػػبوع 
تـ انتطابيا فييػان "أنػا ال أفيػـ لمػاذا ال يحػؽ  منصب رياسة لجنة الداطميةن وقالت في كممتيا في الجمسة التي

(؟". –لمييودي أف يصؿ في المكاف األكثر قدسية لو   جبؿ البيت )الحـر
وأشػػارت أيضػػا الػػ  أنيػػا ستضػػ  موضػػوع ترتيبػػات الصػػبلة عنػػد حػػايط البػػراؽ الػػذي يسػػميو االحػػتبلؿ "الحػػايط 

ن كأحد أىداؼ نشاط المجنة.  الغربي لمييكؿ" المزعـو
ابػػػؿن حػػػذرت النايػػػب ميطػػػاؿ روزيػػػف مػػػف حػػػزب "ميػػػرتس" اليسػػػاري مػػػف تصػػػريحات ريغيػػػؼن وكانػػػت وفػػػي المق

"النايبػػػة ريغيػػػؼ تسػػػارع ألف تكػػػوف ىػػػي التػػػي تشػػػعؿ االنتفاضػػػة الثالثػػػةن الحػػػديث يػػػدور عػػػف محاولػػػة بايسػػػة 
 واستطداـ تيكمي لمديف ألغراض سياسية ىدفيا وض  العصي في دواليب المسيرة السياسية".

يػػف تقػػوؿ فػػي تصػػريحات لوسػػايؿ اإلعػػبلـ "الحكومػػة تعمػػؿ فػػي تنػػاقض داطمػػين فمػػف جيػػة تػػدعي وتابعػػت روز 
بالتمسؾ بصيغة الدولتيف لمشعبيفن ومف جيػة أطػر ن تعرقػؿ مسػيرة المفاوضػات وتتحػداىا بمبػادرات مػف نػوع 

 مبادرة النايبة ريغيؼن وعم  الحكومة أف توقؼ عم  الفور مبادرات مف ىذا النوع".
 99/4/1093، نالغد، عّما

 
 ر كانت صديقة مقربةرئيسة الطائفة اليهودية بمص :السفير السرائيمي في القاعرة 

جػػػرت أمػػػس فػػػي مصػػػر مراسػػػـ تشػػػيي  رييسػػػة الطايفػػػة الييوديػػػة فػػػي الػػػببلدن كػػػارمف : داليػػػا عاصػػػـ - القػػػاىرة
 . بوسط القاىرة« بوابة السمان»وينشتايفن وذلؾ مف المعبد الييودي المعروؼ باسـ 

جػػػو السػػػفير اإلسػػػراييمي فػػػي القػػػاىرةن يعقػػػوب أميتػػػاين التحيػػػة إلػػػ  روح رييسػػػة الطايفػػػة الييوديػػػة الراحمػػػةن وو 
 ووصفيا بأنيا كانت صديقة مقربة منو واستطاعت أف تدير الطايفة وترع  أعضانىا بنجاح. 

 99/4/1093، الشرق األوسط، لندن
 
 عاليم دينهمسافر يهودي عمى متن طائرة يغمف نفسه بكيس تمسكًا بت 

تناقمت مواق  إطبارية صورة مسافر عم  متف طايرة يبػدو مغمفػًا بالكامػؿ بكػيس ببلسػتيكي ويجمػس الػ  جػوار 
 مسافريف بمبلبسيـ االعتيادية.

وقد أثار ىذا المسافر انتباه مف حولون سوان مسافريف أـ طاقـ الطايرة بيذا "الػزي" غيػر العػادين طاصػة وانػو 
 تنفس بشكؿ طبيعي نظرًا إلحكامو إغبلؽ الكيس.كاف يواجو صعوبة في ال
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عبلوة عم  ذلؾ كاف المسػافر سػيواجو صػعوبات إضػافية فػي حػاؿ تعػرض الطػايرة ألي ظػرؼ طػارئن إذ اف 
كيسػػو الببلسػػتيكي كػػاف سػػيحوؿ دوف الوصػػوؿ الػػ  عبػػوة األوكسػػجيف أو اسػػتطداـ حػػزاـ األمػػاف عمػػ  النحػػو 

 الصحيب.
الببلسػػتيكي. ورجػػب الػػبعض اف المسػػافر يػػديف بالييوديػػة وانػػو ينتمػػي الػػ  ومػػ  ذلػػؾ تمسػػؾ المسػػافر بػػالغبلؼ 

سبللة كينة إسراييؿ القديمةن الذيف تحـر عمػييـ الكتػب المقدسػة السػفر فػوؽ المقػابرن وانػو ال يجػوز اف يكػوف 
ليـ أي اتصاؿ م  الموت  "إال عف طريؽ تشيي  جنازة االقارب .. حت  إف كاف التواصؿ عػف طريػؽ تحميػؽ 

 لطايرات.ا
وفي ىذا الصدد ُيذكر اف بعض الطايرات التي تعود لشركات طيراف يممكيا ييود تغير طط سيرىا في بعػض 

 األحيافن تفاديًا لمتحميؽ فوؽ المقابر.

 99/4/1093، البيان، دبي
 
  ممثمين يرتدون مالبس بدوية وراء تفجيرات "إيالت"  إصدار عمى شبكة االنترنت: ثالثة 

ممثمػيف يرتػدوف  ٖأوضػب اإلصػدارن الػذي جػر  بثػو عمػ  شػبكة اإلنترنػت قيػاـ  ”:الطميج“ -ان سين –القاىرة 
مبلبػس بدويػػة تشػػبو المبلبػس التػػي يرتػػدييا سػكاف سػػينان بوضػػ  منصػتي إطػػبلؽ لصػػاروطيف مػف طػػراز جػػراد 

قػػد بمنطقػػة جبميػػةن يػػرجب أف تكػػوف مػػف سػػينان عمػػ  الحػػدود بػػيف مصػػر والكيػػافن ثػػـ تظيػػر عمميػػة اإلطػػبلؽ و 
أحدثت دويا عاليًا بعد ضبط إحداثيات اإلطبلؽ عف طريؽ قرانتيا مف ورقة مكتوبة بواسػطة أحػد المشػاركيف 

 في العممية.
 99/4/1093الخميج، الشارقة، 

 
 فشل الجيش المصري في السيطرة عمى سيناء  وزير األمن الداخمي السرائيمي يسخر من 

سراييمي"إسػػحاؽ أىػػارونفيتش" مػػف مصػػر والجػػيش المصػػرين سػػطر وزيػػر األمػػف الػػداطمي اإل: القػػدس المحتمػػة
وعػػدـ قدرتػػو عمػػ  السػػيطرة عمػػ  سػػينان وضػػبط الحػػدود وىػػو مػػا يػػؤدي إلػػ  اسػػتمرار إطػػبلؽ الصػػواريخ عمػػ  

 إسراييؿ.
ونقمػػت صػػحيفة "يػػديعوت احرنػػوت" اإلسػػراييمية عػػف أىػػارونفيتش انتقاداتػػو البلذعػػة لمصػػر بسػػبب عػػدـ قػػدرتيا 

 لتي تطمقيا الجماعات المتشددة مف سينانن عم  حد زعمو.عم  وقؼ الصواريخ ا
وأدعػػػ  وزيػػػر األمػػػف الػػػداطمي أف الصػػػاروطيف المػػػذيف تػػػـ إطبلقيمػػػا عمػػػ  إسػػػراييؿ بػػػاألمس طرجػػػا مػػػف سػػػينان 
واسػتيدفا مدينػة إيػبلت فػي الجنػػوبن عمػ  الػرغـ مػف تأكيػدات مصػػر المسػتمرة أنيػا تراقػب وتضػبط األوضػػاع 

 تتوقؼ العمميات العدايية ضد إسراييؿ.لكنيا ال تفعؿ أبدا ولـ 
وقاؿ " دايما ما نمػرر المعمومػات والمبلحظػات لممصػرييف حػوؿ مػا يجػري فػي سػينان ومػف يطمػؽ الصػواريخن 
لكننا ال نر  أي نتيجةن ولـ تنجب مصر في من  أية عمميات ضد إسراييؿ ومازاؿ إطبلؽ الصواريخ مستمران 

 ومصر مازالت تراقب."
 98/4/1093، باريةوكالة سما الخ

 
 ركية: يئير لبيد في قائمة األشخاص األكثر نفوذًا في العالميمجمة التايم األم 
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عكا أوف اليػف: ذكػرت صػحيفة الجيػروزاليـ بوسػت اإلسػراييمية مسػان اليػـو أف وزيػر الماليػة اإلسػراييمي "يػايير 
اـ الحالين في حيف لـ يظير اسـ رييس لبيد" قد تـ إدراجو عم  قايمة الشطصيات األكثر نفوذًا في العالـ لمع

الوزران اإلسراييمي بنياميف نتنياىو عم  تمؾ القايمة في إشارة إل  أف لبيد أصبب الرجؿ األقو  فػي "إسػراييؿ" 
 بعد فوز حزبو في االنتطابات العامة األطيرة.

يػة األكثػر نفػوذًا إلػ  أف وأشارت الصحيفة نقبًل عف مجمة التايـ األمريكية التػي نشػرت نتػايج الشطصػيات الما
وزير المالية سيحاوؿ منافسة نتنيػاىو عمػ  رياسػة الحكومػة طػبلؿ االنتطابػات المقبمػةن مشػيرة إلػ  أف النجػاح 

 الذي حققو لبيد عم  الحمبة الحزبية يشكؿ دليبل عم  ازدياد اىتماـ الجميور اإلسراييمي بالشؤوف الداطمية.
يػػد "ىنػػاؾ مسػػتقبؿ" بػػالقوؿ "كنػػت أعػػرؼ أنػػو لػػيس سػػو  مسػػألة مػػف جانبػػو عمػػؽ عضػػو الكنيسػػت عػػف حػػزب لب

وقت حت  ينتظر المجتم  الدولي إل  لبيد وىػو فػي القيػادة"ن مؤكػدًا عمػ  أف حزبػو فطػورًا جػدًا بػأف يػتـ إدراج 
 زعيـ حزبو إل  تمؾ القايمةن الفتًا إل  أف ذلؾ سيكوف لو التأثير الكبير عم  العالـ في المستقبؤل.

 98/4/1093ين، عكا اون ال
 

 دراسة: استمرار التعادل في سورية ال يصب في صالح "إسرائيل" وقد تضطر لمعمل عسكريا 
ػػػ زىيػػر أنػػدراوس: رأت دراسػػة إسػػراييمية صػػادرة عػػف مركػػز أبحػػاث األمػػف القػػومين التػػاب  لجامعػػة تػػؿ  الناصػػرة

د كبيػر مػف الضػحايان فإنػو ال أبيبن أنو بعد مػرور أكثػر مػف سػنتيف عمػ  انػدالع األزمػة السػورية وسػقوط عػد
 يموح في األفؽ ال الحؿ العسكري وال الحؿ الدبموماسي.

وتابعػػت الدراسػػة قايمػػًة إنػػو فػػي ظػػؿ انعػػداـ حػػؿ سياسػػي أْو عسػػكري لؤلزمػػة فػػي سػػوريةن فإنػػو مػػف المتوقػػ  أْف 
ضػ  الحػالي فػي تتأجج المشكمة اإلنسانيةن ولكف الدراسة أشػارت إلػ  وجػود تػداعيات إسػتراتيجية لمواصػمة الو 

سػػػػوريةن ذلػػػػؾ أنػػػػو كممػػػػا اسػػػػتمرت الحػػػػرب األىميػػػػة الطاحنػػػػةن فػػػػإف قػػػػوة اإلسػػػػبلمييف الجيػػػػادييف مػػػػف صػػػػفوؼ 
المعارضػػػيف سػػػتتنام  بشػػػكؿ كبيػػػر ن كمػػػا أف ططػػػر انػػػزالؽ األسػػػمحة الكيمياييػػػة ليػػػذه التنظيمػػػات بػػػات قريًبػػػا 

 وططيرا عم  حد سوان. 
  ذلؾن أكدت الدراسة عم  أف استمرار األزمة السورية ُتمقي بظبلليا السمبية عمػ  الػدوؿ المجػاورةن عبلوة عم

ومف غير المستبعد أْف تؤثر عم  أمنيا واستقرارىان وبالتالي سيؤدي ىذا الوضػ  إلػ  فوضػ  إقميميػةن بحيػث 
 االقتصادية. أف الدولتيف األكثر عرضة لمفوض  ىما األردف ولبنافن وطصوًصا مف الناحية

ونوىت الدراسة إل  أف الدولة العبرية عممت كؿ ما في وسعيا مف أجؿ عدـ التورط في األزمة السوريةن كما 
أنيا ال تممؾ القدرة بالمشػاركة فػي الحػربن ومػف غيػر المسػتبعد أف تػدطميا سػيأتي بنتػايج عكسػية جػًدان ولكػف 

سراييؿ إل  التدطؿ في األزمة بسبب عوامػؿ جديػدة المشكمة األساسية بحسب الدراسةن تمكف في أْف تضطر إ
منيا عم  سبيؿ الػذكر ال الحصػرن تزويػد حػزب اهلل بأسػمحة كاسػرة لمتػوازف اإلسػتراتيجين أو مواصػمة إطػبلؽ 

 النار العشوايي مف سورية باتجاه الحدود م  إسراييؿ.
عػػرض حيػػاة جنػػود األمػػـ المتحػػدة وزعمػػت الدراسػػة أف نظػػاـ األسػػد فقػػد السػػيطرة عمػػ  الجػػوالفن األمػػر الػػذي يُ 

العامميف في المنطقة لمططرن فالقسـ األكبر مػف ىػذه القػوات انسػحبن وقضػية انحػبلؿ ىػذه القػوة بػات مسػألة 
وقتن ليس إالن وىذا األمر سيدف  بالتنظيمات الجيادية إل  االقتراب مف الحدود م  إسراييؿ ومحاولة توجيو 

 إل  نسطة طبؽ األصؿ عف شبو جزيرة سينان. الضربات ليان أْي أْف تتحوؿ الجوالف
ولفتت الدراسة إل  أف العديد مف صناع القرار والطبران في إسراييؿ يؤمنوف بػأف اسػتمرار الحػرب األىميػة فػي 
سورية تطدـ المصالب العميا لمدولػة العبريػةن ذلػؾ أف المعػارؾ اسػتنزفت قػوة الجػيش العربػي السػوري ومواصػمة 
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ن ولكػػف الدراسػػة أكػػدت عمػػ  أف الجػػيش السػػوري أضػػح  منػػذ فتػػرة ضػػعيًفا لمغايػػةن وال الحػػرب سػػتؤدي النييػػاره
ُيشػػكؿ أي ططػػر عمػػ  إسػػراييؿن مشػػيرًة إلػػ  أف اسػػتمرار الحػػرب وتحػػوؿ سػػورية إلػػ  دولػػة فاشػػمة سػػتزيد مػػف 

أكػدت  التيديدات اإلسػتراتيجية المحدقػة بإسػراييؿن وفػي مقػدمتيا زعزعػة األمػف واالسػتقرار اإلقميمػين مػف ىنػان
قامػػة نظػػاـ حكػػـ مركػػزي ذات  الدراسػػة عمػػ  أنػػو مػػف مصػػمحة إسػػراييؿ انتيػػان الحػػرب فػػي أسػػرع وقػػت ممكػػف وا 

 توجو إسبلمي.
وأوضػػحت الدراسػػػة أف اليػػدؼ اإلسػػػراييمي يجػػػب أْف يتركػػز فػػػي كسػػر التعػػػادؿ الموجػػػود اليػػوـ لصػػػالب القػػػوات 

لغربن وتقترح الدراسة عم  صناع القرار في تؿ المعارضة المعتدلةن وبالتالي عمييا التنسيؽ م  حمفاييا في ا
قامػة منػاطؽ حظػر  أبيب إقناع الدوؿ األوروبيػة بإلغػان الحظػر المفػروض عمػ  تسػميب المعارضػة المعتدلػةن وا 

 جوي داطؿ سورية وتقديـ العوف لممعارضيف بواسطة الطايرات.
محة إسػػراييؿن وبالتػػالي فإنػػو وطمصػػت الدراسػػة إلػػ  القػػوؿ إف اسػػتمرار المعػػارؾ فػػي سػػورية ال تصػػب فػػي مصػػ

يتحتـ عمييا العمؿ عم  إزالة حظر تسميب المعارضة المعتدلة لكسر التعادؿ عم  األرض والعمؿ عم  إنيان 
 الصراعن الذي ال يبدو حمو وارًدا في األفؽن عم  حد تعبيرىا.

 99/4/1093القدس العربي، لندن، 
 

 لمبرنامج النووي اليراني انفرادية رية : عمى "إسرائيل" توجيه ضربة عسك"بيغن السادات" 
السػػاداتن التػػاب  لجامعػػة بػػار إيػػبلف -الناصػػرة ػ زىيػػر أنػػدراوس: رأت دراسػػة جديػػدة صػػادرة عػػف معيػػد بػػيغف

اإلسراييمية إف قياـ الدولة العبرية بتوجيو ضػربة عسػكرية لمبرنػامج النػووي اإليرانػي سػيطدـ المصػمحة الوطنيػة 
ن كما جان في الدراسةن سيفسب المجاؿ أماـ واشنطف إلقناع إيراف األمريكية بشكٍؿ كبيٍر لم غايةن إذ أف اليجـو

 بعدـ جدو  إعادة بنان برنامجيا النووي مف جديدن وبالتالي ثني اإليرانييف عف إعادة بنان البرنامج.
اييمي المنفػردن مف ناحية أطر ن فإف الواليات المتحػدة أْف تؤكػد عمػ  أنػو بػالرغـ مػف معارضػتيا لميجػوـ اإلسػر 

فإنيػػا لػػـ تػػتمكف مػػف منعػػون وعميػػون يتحػػتـ عمػػ  اإلدارة األمريكيػػةن بعػػد تنفيػػذ اليجػػوـن توجيػػو رسػػالة واضػػحة 
لئليرانييف مفادىا أنيا سُتواصؿ دعػـ إسػراييؿن ومػف ناحيػة أطػر ن سُتواصػؿ الضػغط عمػ  النظػاـ الحػاكـ فػي 

 في الدراسة.طيراف لمتنازؿ نيايًيا عف البرنامج النووين كما جان 
وتابعػػت الدراسػػة اإلسػػراييمية قايمػػة إف أحػػد األىػػداؼ المفصػػمية لزيػػارة الػػرييس أوبامػػا لمدولػػة العبريػػة كػػاف عمػػ  
األرجب الحصوؿ عم  موافقة صناع القرار في تػؿ أبيػب بعػدـ مياجمػة البرنػامج النػووي اإليرانػي دوف موافقػة 

 الواليات المتحدة.
الضربة العسكرية ضد البرنامج النووي اإليراني ستكوف أقؿ ططورًة إذا تـ بعمـ وبالنسبة إلسراييؿن فإف توجيو 

الواليػػات المتحػػدةن ألنيػػا سػػتقؼ إلػػ  جانػػب إسػػراييؿ فػػي اليػػوـ التػػالي. وعػػبلوة عمػػ  ذلػػؾن قالػػت الدراسػػةن إف 
التفػاوض مػف  التمويب اإلسراييمي بتوجيو الضربة العسكرية الساحقة إليراف قد يػردع إيػرافن ويؤكػد ليػا ضػرورة

 أجؿ إنيان األزمة النووية بطرؽ دبموماسية.
 99/4/1093القدس العربي، لندن، 

 
 توصي الدارة األمريكّية بالتحرك سريعًا ليجاد بديل "لمرسي" إسرائيمية أوساط  

 ٖسقوط الرييس "محمد مرسػي" وحكػـ "اإلطػواف المسػمميف" فػي مصػر طػبلؿ إسراييمية زعمت أوساط سياسّية 
داعّيػػػًة اإلدارة األمريكّيػػػة إلػػػ  التحػػػرؾ سػػػريعًا لبحػػػث المرحمػػػة التاليػػػة حتػػػ  ال يػػػأتي بػػػديؿ معػػػاٍد ليػػػا.  أشػػػيرن
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واعتبرت األوساط أّف األوضػاع اإلقتصػادّية فػي مصػر بمغػت درجػة مػف الصػعوبة يصػعب معيػا عمػ  حمفػان 
عػػف إقراضػػيا لمصػػر لػػف  مميػػارات التػػي أعمنػػت ليبيػػا وقطػػر ٘اإلطػػوافن طاصػػة قطػػرن إنقػػاذىـن زاعمػػًة أّف الػػػ
أشػير. وأشػارت  ٘-ٖمميػار دوالر واجبػة النفػاذ طػبلؿ فتػرة  ٛتجدين طاصة أّف ديونيا لمػوردي الطاقػة تبمػغ 

إلػػ  أّف اإلجػػرانات التقشػػفّية التػػي اتطػػذتيا القػػاىرة تمبيػػة لمطالػػب صػػندوؽ النقػػد الػػدولّين ال تبػػدو كافيػػةن وفػػي 
ف ِقبؿ الطبقات الفقيرة. وأوصت األوساط اإلدارة األمريكّية عدـ حالة تنفيذىا ستؤدي إل  احتجاجات واسعة م

انتظار السقوط الكبير لمصرن ألنو ليس مف المصمحة األمريكّية أف تتحوؿ لما يشبو الصػوماؿن بػؿ يفتػرض 
أف تعمػػؿ واشػػنطف عمػػػ  وجػػود نظػػػاـ حكػػـ متماسػػؾ لسػػػنوات طويمػػةن بػػػنفس الطريقػػة التػػي كػػػاف عمييػػا نظػػػاـ 

 مبارؾ.
 األولى )عن العبرّية، ترجمة المركز(القناة 

 98/4/1093، 1787 ، العددالتقرير المعموماتي
 
 ن أسرى فمسطينيين قتموا إسرائيميينع الفراج مالسرائيمي يوصي بعد األديانوزير  

"إيمػػػي دىػػػاف"ن بعػػػدـ اإلفػػػراج عػػػف أسػػػر  فمسػػػطينييف قتمػػػوا صػػػياينة  إلسػػػراييميأوصػػػ  نايػػػب وزيػػػر األديػػػاف ا
 محةن ورفض بشكؿ قاط  أي ططوة لمحكومة كحسف نّية تجاىيـ.بعمميات مس

 )موق  "نيوز ون" الخباري، ترجمة المركز(
 98/4/1093، 1787 ، العددالتقرير المعموماتي

 
 احتجاج عمى اتفاقية "األجوء المفتوحة م  أوروبا"رحالته الجوية يجّمد الطيران السرائيمي  

إسػرايير" فػي اجتمػاع طػارئ ليػان تجميػد رحبلتيػا  –أركيػا  –ثبلثػة "العػاؿ قررت شركات الطيراف اإلسراييمية ال
 الجوية واإلعبلف عف طوض إضراب كامؿ في كافة المطارات اإلسراييمية وذلؾ ابتداًن مف يوـ األحد المقبؿ.
يػا ووفقًا لما نشرتو صحيفة الجيروزاليـ بوست مسان اليوـ الطمػيس فػإف الشػركات الػثبلث قػررت تجميػد رحبلت

وذلؾ في ططوة احتجاجية بعد موافقة الحكومة اإلسراييمية عم  اتفاقية األجوان المفتوحة م  الػدوؿ األوروبيػة 
 دوف العودة لتمؾ الشركات.

وقاؿ ممثػؿ لجنػة شػركة العػاؿ لمطيػراف "آشػر إدري" فػي اجتمػاع الشػركات "إف الشػركات اتطػذت قػرار مشػترؾ 
يػػـو األحػػد المقبػػؿ مػػا لػػـ تفػػتب الحكومػػة محادثػػات مػػ  ممثمػػي تمػػؾ  حػػوؿ تجميػػد الػػرحبلت الجويػػة ابتػػداًن مػػف

الشركات حوؿ االتفاقية م  الدوؿ األوروبية"ن الفتًا إل  أف الشركات تطالب بتنفيذ كافػة الوعػود التػي قطعتيػا 
 الحكومة ليـ مثؿ عدـ توقي  االتفاؽ.

دارة شػػركات ونقمػػت الصػػحيفة عػػف ريػػيس اتحػػاد عمػػاؿ النقػػؿ باليسػػتدروت "آفػػي إدري"  قولػػو "كافػػة النقابػػات وا 
الطيػػػراف تعػػػارض ىػػػذا االتفػػػاؽ"ن مشػػػيرًا إلػػػ  أف االتفػػػاؽ بشػػػكمو الحػػػالي يػػػدمر الطيػػػراف اإلسػػػراييمي وسػػػيكوف 

 ضحيتو عشرات االآلؼ مف فرص العمؿ دوف حماية الطيراف اإلسراييمي".
دوؿ أوروبػػػا ممػػػا يسػػػمب وبحسػػػب االتفػػػاؽ سػػػيكوف ىنػػػاؾ تحػػػرر فعمػػػي مػػػف ططػػػوط الطيػػػراف بػػػيف "إسػػػراييؿ" و 

بانطفاض ثمف رحبلت الطيراف مف وال  أوروبا وفتب أىداؼ طيػراف جديػدة فػي جميػ  أنحػان العػالـ األوروبػي 
 وبدوف قيود.

 98/4/1093عكا اون الين، 
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 ةفمسطينيين في سوري تسعةاستشهاد  
ت والقصؼ المتواصؿ اآلطيرةن جران استمرار اليجما ٕٚفمسطينييفن طبلؿ الساعات الػ  ٜاستشيد : غزة

 عم  مطيمات البلجييف الفمسطينييف في سوريا.
 99/4/1093، القدس، القدس

 
 التاج ونقمه لمعناية المكثفة بمجم  فمسطين الطبي محمد األسير إطالق سراح 

بياف لمكتب الرييس االسراييمي  ن أفنايؿ موس ، عن 99/4/1093، الحياة الجديدة، رام اهلل ذكرت
كر اف بيريس اصدر "عفوا" ألسباب صحية عف األسير محمد رفيؽ كماؿ التاج. وقاؿ ذ شمعوف بيريس

البياف "قاـ رييس الدولة وبتوصية مف وزيرة العدؿ تسيبي ليفني وبالتوافؽ م  المسؤوليف األمنييف بالتوقي  
"تـ اتطاذ القرار  عم  اطبلؽ سراح المعتقؿ محمد رفيؽ كماؿ التاج الذي اكمؿ ثمثي عقوبتو". واكد البياف انو

  ألسباب انسانية والسجيف مريض جدا".
وصؿ عميد أسر  "التحرير الفمسطينية" المحرر محمد التاجن عصر أمسن إل  مدينة راـ اهلل وادطؿ مباشرة و 

كماؿ عبلجو. وكاف  ال  غرفة العناية المكثفة بمجم  فمسطيف الطبي إلجران الفحوصات الطبية العاجمةن وا 
لتاج وىو مف مدينة طوباسن وزير شؤوف األسر  والمحرريف عيس  قراق ن وممثموف عف نادي في استقباؿ ا

 األسير وقيادة التحرير الفمسطينية وعايمة األسير. 
اف الوض   :وكيؿ وزارة الصحة د.عناف المصري قاؿ، أن 99/4/1093، وكالة معًا الخبارية وأضافت

أضاؼ المصري في حديث لوكالة معا اف التاج وصؿ ال  و  الصحي لؤلسير المحرر محمد التاج مستقر.
مجم  فمسطيف الطبي عصر اليوـ الطميسن وتـ ادطالو ال  غرفة العناية المكثفةن وىو بحاجة ال  متابعة 
مستمرة حيث يعاني مف تميؼ ريوي وتضطـ في عضمة القمبن مشيرا اف عبلج التميؼ الريوي يكمف بزراعة 

 قدة وغير مضمونة النتايج.رية وىذه عممية صعبة ومع
 
 البرق في مستشفى سجن الرممة األسير يعزلاالحتالل  

عزلت إدارة مستشف  سجف الرممة األسير األردني المضرب عف الطعاـ سامر البرؽن بيدؼ الضغط : عماف
عميو لفؾ اضرابو المستمر منذ نحو شير ونصؼ الشير. وأفادت محامية وزارة األسر  الفمسطينية حناف 

 لططيب أثنان زيارتيا لبلسر  المرض  أف وض  البرؽ الصحي في تدىور مستمر.ا
يذكر أف قوات االحتبلؿ الصييوني جددت االعتقاؿ االداري لمبرؽ لممرة الرابعة عم  التوالي وتنصمت مف 

 اتفاقيا معو باالفراج عنون فعاد لبلضراب مجددا.
 99/4/1093، الدستور، عّمان

 
 في القدس األسرىبمن  نشاطات تضامنية م   وامرأاالحتالل يصدر  

أصدر وزير األمف الداطمي اإلسراييمي امس الطميس أمريف لمن  اقامة  :عيس  الشرباتي -القدس المحتمة 
 اسبوع ربي  القدسن وميرجاف لنصرة األسر  في المدينة.

القدس امرا موقعا مف وسممت الشرطة االسراييمية المحامي أحمد رويضي مستشار ديواف الرياسة لشؤوف 
وزير االمف الداطمي يقضي بمن  اقامة ميرجاف اسبوع ربي  القدس بحجة رعايتو مف قبؿ السمطة 

ساعات في معتقؿ المسكوبية بعد استدعايو صباحان كما  ٗالفمسطينيةن وذلؾ بعد التحقيؽ م  رويضي لمدة 
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رطة وىي )مدرسة دار االيتاـن ونادي ابنان شمؿ المن  المناطؽ المنوي تنظيـ الفعاليات بيا كما تدعي الش
 القدسن ونادي برج المقمؽ(ن وىدده المحقؽ باالعتقاؿ في حاؿ مشاركتو بالفعاليات.

كما حقؽ م  رويضي حوؿ زيادة النشاطات المقدسية في الشارعن فأكد رويضي أف ذلؾ يعود بسبب حالة 
 ي رغـ ططورة وضعو الصحي.االحتقاف بالقدس لعدـ االفراج عف االسير سامر العيساو 

ومف جية أطر  افرجت شرطة االحتبلؿ عف ىاني غيث رييس نادي الثورين وسممتو امر من  تنظيـ 
 ميرجاف نصرة لبلسر  المنوي اقامتو السبت المقبؿ.

 99/4/1093، الحياة الجديدة، رام اهلل
 
  أزمات في غزة  ثالثةيحول دون حل  السرائيمي الحصار: الحصارالمجنة الشعبية لرف   

قالت المجنة الشعبية الفمسطينية لرف  الحصار عف غزةن أمسن إف استمرار الحصار : )د .ب .أ(
أزمات ططرة تمس حياة  ٖأزمات في القطاع. وحذرتن في بيافن مف تفاقـ  ٖيحوؿ دوف حؿ ” اإلسراييمي“

 كؿ إنساف في غزة وىي مشكبلت الكيربان والمياه والصرؼ الصحي.
الواق  صعب ومتأـز فوض  الكيربان ال يطاؽ طاصة م  تزايد تحذيرات شركة الكيربان مف “ف وذكرت أ

 ” .تفاقـ األزمة م  دطوؿ فصؿ الصيؼ وتوقؼ المحطة عف العمؿ بشكؿ كامؿ
% مف المياه غير صالحة لمشرب إل  جانب وجود نقص في الطزاف الجوفي ٜٓأكثر مف “وأوضحت أف 

وتصؼ فيو  ٕٚٔٓية المطتصة مف عدـ وجود مياه صالحة لمشرب بتاتًا في نفي وقت تحذر الجيات الدول
وأشارت إل  مشكبلت الصرؼ ” . دولة تعمؿ بيا ٜٔٔوض  المياه في غزة باألسوأ مف بيف ” اليونيسؼ“

 الصحي في أنحان مطتمفة مف القطاع وما تجمبو مف تموث وموت لمسكاف .       
 99/4/1093، الخميج، الشارقة

 
 ةألفًا من فمسطينيي سوري 95قاع: عيادة واحدة لز الب 

أبو وايؿ عبد اهلل كامؿن المتاب  « الجبية الديموقراطية»يشير عضو المجنة المركزية في : شوقي الحاج
لقضية النزوح الفمسطيني منذ بداياتون إل  أف حجـ المأساة يتعاظـ بشكؿ يومين م  إزدياد تدفؽ النازحيفن 

ن الفتًا إل  أف «عايمة غالبيتيا مف اليرموؾ ٘ٙٔـ العشرة األطيرة شيدت نزوح أكثر مف ال سّيما أف األيا
 «.عايمة ٕٕٓٔعدد العايبلت النازحة المقيمة في البقاعيف الغربي واألوسط بمغ نحو »

تقصير المؤسسات اإلغاثية في القياـ بواجباتيان وكذلؾ التمييز القايـ بيف النازح السوري »وشكا كامؿ 
المجمس الدانمركي لئلغاثة وّزع بوني مازوت عم  كؿ عايمة فمسطينيةن »ن مشيرًا إل  أف «لنازح الفمسطينيوا

 «.حصة تموينية ٓ٘ٗمقابؿ طمسة لكؿ عايمة سوريةن في وقت قّدـ اليبلؿ األحمر اإلماراتي 
ألؼ ليرة لكؿ  ٓٙٔسمسمة التحركات تجاه األونروا حّققت بعض النتايجن إذ قّدمت »ولفت كامؿ إل  أّف 

 ٕٕٓعايمة يقؿ عدد أفرادىا عف الثبلثةن بينما حصمت العايمةن التي يزيد عدد أفرادىا عف الثبلثةن عم  
 «.ىذا المبمغ قميؿ وال يمبي الحاجات المطموبة»ن مؤكدًا أف «ألؼ ليرة
 ٖٓٓال يقؿ عف  وض  ططة إستراتيجية لتوفير بدؿ إيوان شيري لمعايبلت النازحة»إل  « األونروا»ودعا 

دوالر شيريًان وتأميف الطبابة واالستشفان بشكؿ كامؿن إذ ال يعقؿ أف تتكفؿ عيادة واحدةن وطبيب واحدن 
ألؼ فمسطيني في  ٘ٔوبدواـ ال يتجاوز الثبلثة أياـ في األسبوعن بتوفير الجانب الصحي ألكثر مف 

 «.البقاع
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ىناؾ عشرات »ن مشيرًا إل  أّف «يمة وفقًا لعدد أفرادىاتأميف سّمة غذايية شيرية لكؿ عا« األونروا»وناشد 
النازحيف مصابوف بأمراض مزمنة منيا السرطاف والربون وأطيرًا بدأت ظاىرة الجرب تتفش  بيف العديد مف 
العايبلت النازحةن وكذلؾ ظاىرة القمؿن وقد توفي إثناف مف مرض  السرطاف نتيجة عدـ حصوليما عم  

ألؼ  ٘٘وقّدر كامؿ أف يكوف عدد الفمسطينييف الذيف نزحوا إل  لبناف تجاوز الػ «.موبةالرعاية الصحية المط
 ألؼ عايمةن بينيا ثبلثة آالؼ عايمة في البقاع. ٕٔنسمةن أي نحو 

 99/4/1093، السفير، بيروت
 
 البداوي"مخيم يعتصمون أمام "األونروا" في " من سورية الفمسطينيونالنازحون  

زحوف الفمسطينيوف مف مطيمات سوريا اعتصامًا أماـ مكتب األونروا في مطيـ البداوي. ورف  نفذ النا: البداوي
 المشاركوف اليافطات والشعارات المطالبة بتأميف العيش الكريـ ليـ.

وألقت تغريد أبو السعيد كممة النازحيفن فعرضت معاناتيـ بسبب حالة النزوح التي تزداد يومًا بعد يوـ. 
إل  تحمؿ مسؤولياتيا تجاه النازحيف عبر وض  ططة طوارئ شاممة في مقدميا تأميف ودعت األونروا 

اإليوان الموقت أو دف  بدؿ اإليجارات لمعايبلتن وتوفير االستشفان الكامؿ وطاصة ألصحاب األمراض 
ؿ المستعصية باإلضافة ال  سمعة غذايية شيرية. وحذرت مف تجاىؿ األونروا ليذه المطالبن ميددة بتحوي

كما دعت الحكومة المبنانية ال  معاممة النازح الفمسطيني  مركز االونروا ال  مراكز إيوان موقت لمنازحيف.
كما النازح السوري لجية االقامة والتنقؿ والمساعدات. وطالبت منظمة التحرير بإيبلن قضية النازحيف االولية 

 عبر تقديـ المساعدات واالحتياجات الضرورية ليـ.
 99/4/1093، ، بيروتالمستقبل

 
 عداء من غزة لممشاركة في مارثون بيت لحم 16دخول  تصاريح"إسرائيل" ترفض منح  

عدان مف قطاع غزة لممشاركة في أوؿ  ٕٙرفضت إسراييؿ منب تصاريب دطوؿ لػ: أ ؼ ب -القدس المحتمة 
 مف نيساف )أبريؿ(. ٕٔماراثوف في بيت لحـ في الضفة الغربية في 

المدنية اإلسراييمية المسؤولة عف تنسيؽ الشؤوف المدنية منب مجموعة عداييف مف قطاع غزة  ورفضت اإلدارة
)مسمؾ( اإلسراييمية التي تعمؿ لتسييؿ حرية التنقؿ « غيشا»وقالت منظمة  سجموا لممشاركة في السباؽ.

موا لركض لمفمسطينييف إف المجموعة تتضمف العدان األولمبي نادر المصري وأربعة أشطاص آطريف سج
 كيمومتر وستة آطريف سجموا لنصؼ الماراثوف. ٕ.ٕٗالماراثوف بأكممو الذي تبمغ مسافتو 

مقيمًا في غزة لممشاركة في ماراثوف بيت  ٕٙتـ فحص طمب »وأشار بياف صادر عف اإلدارة المدنية انو 
ر المحددة لمعبور لحـ عف طريؽ السمطات المطتصة وتقرر أف يتـ رفض الطمب ألنو ال يدطؿ ضمف المعايي

وأشار البياف إل  أف المقيميف في غزة يسمب ليـ فقط بالتوجو إل   «.مف قطاع غزة إل  الضفة الغربية
 «.ألسباب إنسانية استثنايية م  التشديد عم  الحاالت الطبية أو الطارية»الضفة الغربية 

 99/4/1093، الحياة، لندن
 
  بوالية إلينوي األمريكية  ات برئاسة إحدى البمدي يفوزفمسطيني من غزة  

وكاالت: فاز مواطف فمسطيني مف قطاع غزةن بانتطابات مجمس إحد  البمديات في والية  -وطف لؤلنبان 
 إلينوي في الواليات المتحدة االمريكية.
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وقاؿ عز الديف المصرين إف قريبو عناف حسف أبو طالب المصري فاز في انتطابات مجمس بمدي مدينة 
 سيتي" بوالية إلينوي األمريكية. "أوؾ بارؾ

عاما(ن وحصؿ عم  درجة  ٗ٘وولد المصري في مدينة بيت الىيا شماؿ قطاع غزة ويبمغ مف العمر اآلف )
الماجستير في إدارة األعماؿ مف جامعة شيكاغون إلينوي بالواليات المتحدة األمريكيةن ويممؾ شركة تجارية 

 مقرىا شيكاغو. 
 97/4/1093، وطن لألنباء

 
 والفمسطينيين بشأن تاريخ الضفة الغربية "إسرائيل"خالف بين : بي بي سي 

حددت إسراييؿ عاما لمتراث الوطني يتزامف م  يوـ االستقبلؿ. ومف فعاليات : رافي بيرغ -الضفة الغربية
ي إسراييؿ ىذه المناسبة برنامج أطمقتو إسراييؿ ييدؼ إل  الترويج لمروابط اإلسراييميةن والمواق  القديمة ف

وتقوؿ إسراييؿ إنيا مساع ثقافية بحتة تساعد في الحفاظ عم  المواق  مف الدمارن غير أف  والضفة الغربية.
الفمسطينييف انتقدوا تمؾ الططواتن ووصفوىا بأنيا ذات دواف  سياسيةن عم  نحو يبرز مد  عمؽ الطبلفات 

 التاريطية الكامنة في الصراع بيف الطرفيف.
عاما في مستوطنة شيمو الييودية التي تضـ الحديقةن "مف  ٕٕمبارن وىو مترجـ يعيش منذ وقاؿ نكوـ جي

 يعرؼ ما سيعثروف عميون انو مستقبؿ ممت  لمغاية."
ويجري عممان االثار والعماؿ حفاير دقيقة حوؿ كنيسة بيزنطية تعود لمقرف الراب  الميبلدين اذ يقوـ االثريوف 

وعم  مقربة مف الموق  تقب  بقايا مسجد يعود لمقرف  ربات يد تحمؿ انقاضا.برف  االحجار المتربة ودف  ع
 الثامف بني عم  انقاض موق  كنيسة سابقة.

مميوف دوالر لمشروع مواق  التراث  ٜٓٔوعندما أعمف رييس الوزران االسراييمي بينياميف نيتانياىو تطصيص 
بؿ اي شئ" عم  توعية االجياؿ في المستقبؿ بشأف ن قاؿ اف بقان اسراييؿ يعتمد "أوال وقٕٓٔٓالوطني عاـ 

 الثقافة الييودية واالرتباط باالرض.
وقاؿ حمداف طون مدير وزارة السياحة واالثار الفمسطينية "الضفة الغربية جزن ال يتجزأ مف تاريخ فمسطيفن 

الف وضعية الضفة وططة نيتانياىو لمتراث بمثابة عدواف عم  الحؽ الثقافي لمشعب الفمسطيني في ببلدهن 
مثؿ التراث المسيحي واالسبلمي  –وقاؿ "التراث الييودي في الضفة الغربية  الغربية يحددىا الفمسطينيوف."

وتقوؿ بيانات اسراييمية وفمسطينية  جزن مف التراث الفمسطيني ونحف نرفض اي تقسيـ عرقي لمثقافة." –
روؼ في الضفة الغربيةن وبقايا االؼ السنيف مف االؼ موق  اثري مع ٓٔاالؼ و ٙرسمية اف ىناؾ ما بيف 

 استيطاف الحضارات منذ العصر الحجري الحديث.
وقاؿ يوني ميزراتشين عالـ اثار بييية االثار االسراييمية سابقان "اف اردت اف تعرؼ تاريخ ىذه االرضن 

واضاؼ  احدة."ستجده طبقات مطتمفةن فيناؾ حضارات مطتمفة نشأت ىنان فاالمر ال يتعمؽ بحضارة و 
 "المواق  االثرية جزن مف شطصية ىذه االرضن وينبغي أال تذكر كشين طاص بقومية."

وقاؿ ديفيد بيكرن المتحدث باسـ مكتب رييس الوزران االسراييمين الذي يدير مشروع مواق  التراث "ىذه 
تراثنا والحفاظ عم  اىمية  تعميـ –المواق  تعد جزيا ال يتجزأ مف تراثنان وىذا ىو ما ييدؼ اليو البرنامج 

وىو جياز اسراييمي معني باالثار في اسراييؿ  –وتشير دايرة االثار لبلدارة المدنية  المواق  لتاريطنا الوطني."
 ال  حقيقة انيا كشفت عف االؼ البقايا التي تنتمي لكافة فترات االستيطافن وىي ال تتعمؽ بالييودية فقط. –

 97/4/1093، بي بي سي(عيئة الذاعة البريطانية )
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 وراء أزمة الشحن عمى جسر الممك حسين إسرائيمية إجراءات 

شيد جسر الممؾ حسيف طبلؿ االياـ القميمة الماضية ازدحاما شديدا عم  : حسف حسونة -العرب اليوـ 
حيث اصطفت ميات الشاحنات عم  جانبي  المعبر التجاري الذي يربط األردف بمناطؽ السمطة الوطنية.

 طريؽ المؤدي ال  الجسر بانتظار مغادرتيا الحدود بيف البمديف.ال
وبحسب مصدر مسؤوؿ فضؿ عدـ الكشؼ عف اسمو أف السبب الحقيقي في أزمة الشاحنات ىو تعييف 
مدير جمرؾ إسراييمي جديد عم  جسر الممؾ حسيفن والذي قاـ بتشديد إجرانات التفتيش عم  جمي  

جسر األمر الذي تسبب في انطفاض عدد الشاحنات التي تعبر الجسر ال  البضاي  التي يتـ شحنيا عبر ال
يذكر أف المعبر التجاري عم  جسر الممؾ حسيف يعتبر المنفذ الرييسي لصادرات وواردات  أقؿ مف النصؼ.

السمطة الوطنية الفمسطينيةن حيث بمغ حجـ التبادؿ التجاري بيف األردف والسمطة الوطنية الفمسطينية لعاـ 
ألؼ  ٘.ٕٔمميوف دينار في حيف بمغ عدد الشاحنات القادمة لمعاـ نفسو حوالي  ٘ٗٔما يقدر بنحو  ٕٕٔٓ

 ألؼ شاحنة مغادرة.  ٘.ٕٕشاحنة مقابؿ حوالي 
 99/4/1093، العرب اليوم، عّمان

 
 لتحسين القطاع الزراعي في البمدين فمسطينية -اتفاقية أردنية  

د مزارعي وادي األردف مذكرة تفاىـ م  اتحاد جمعيات المزارعيف وق  اتحا: اهلل الربيحات عبد –عماف 
يجاد الحموؿ المناسبة  الفمسطينييف في وزارة الزراعة أمسن بيدؼ استمرار التواصؿ والعمؿ المشترؾن وا 

 لمواجية التحدياتن وصوال إل  وض  أفضؿ لمزارعي البمديف.
عدناف طداـ وعف الجانب الفمسطيني إبراىيـ دعيجن ووق  االتفاقية رييسا االتحاديف عف الجانب األردني 

 وحضر التوقي  وزير المياه ووزير الزراعة حاـز الناصر ونظيره الفمسطيني وليد عساؼ.
وأكد الناصر استعداد الوزارة لتقديـ مطتمؼ أنواع الدعـ لممزارعيف الفمسطينييف عبر تقديـ الطبرات ودعـ 

 دنية لتدريب الفمسطينييف.المشاري  المشتركة وتوفير كوادر أر 
مف جيتو؛ أعرب الوزير الفمسطيني عف تقديره لما بذلتو الحكومة األردنية مف جيود لدعـ القطاع الزراعي 

وأشار إل  أف كافة االتفاقيات الزراعية بيف البمديفن تمت ترجمتيا عم  أرض الواق ن إذ جانت  الفمسطيني.
 الجانبيف.المذكرة لتطوير العبلقات الثنايية بيف 

 99/4/1093الغد، عمان، 
 
 "الجالية اليهودية في الجزائر: "عدنان أبو عامرعرض كتاب لز  

الكتاب الذي بيف أيدينا جزن مف مشروع تقوـ بو الحكومة اإلسراييمية لمحديث عف أوضاع : عدناف أبو عامر
ةن مشاركاتيـ السياسيةن الحفاظ الجاليات الييودية في الدوؿ العربيةن مف حيث ظروفيـ المعيشيةن االقتصادي

عم  لغتيـ وطقوسيـ الدينيةن وتكمف أىميتو وجديتو في استعراضو ألبعاد كثيرةن بعضيا لـ تتـ دراستو مف 
قبؿن مثؿ: المساىمة األدبية لمجالية الييودية في الجزايرن كيؼ كانت الحياة الدينية في ظؿ التأثيرات 

ا غنيا ومفصبل لمحياة الشطصية لمييود في الجزايرن وكيفية اندماجيـ في يقدـ الكتاب وصف الثقافية المطتمفة.
النسيج الثقافي واالجتماعي والسياسين مف طبلؿ اعتماده عم  مجموعة مف األدلة المقدمة ألوؿ مرةن وتقديـ 
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 ٓ٘الػنظرة نادرة داطؿ الجالية الييودية في الجزايرن وعبلقتيـ بإسراييؿن السيما وأنو يصدر في الذكر  
 الستقبلؿ الجزاير.

 الكتاب: الجالية الييودية في الجزاير-
 المؤلؼ: د. حاييـ سعدوف-
 لغة الكتاب: العبرية-
 الناشر: معيد "بف تسافي" ووزارة التعميـ, تؿ أبيب-
 ٖٛٔعدد الصفحات: -
 ٕٕٔٓالطبعة: األول / -

 98/4/1093، الجزيرة.نت
 
 ة أعضاء بالكنيست السرائيمي لممسجد األقصىيحذر من مغبة زيار األردني  األوقافوزير  

حذر وزير األوقاؼ والشؤوف والمقدسات اإلسبلمية محمد نوح القضاة مف مغبة زيارة ينوي رييس  :عماف
وقاؿ القضاةن في  المبارؾ. األقص وأعضان لجنة الداطمية بالكنيست اإلسراييمي القياـ بيا إل  المسجد 

العالـن ما قد يؤدي إل  إشعاؿ حرب  أنحاناستيان المسمميف في كافة  تصريب صحفي أمسن إف ذلؾ "اثار
وطالب  دينية في المنطقة"ن مؤكدًا رفضو مثؿ ىذه "الزيارة" الططيرةن والتي ستؤدي لردود فعؿ سمبية وقوية.

بلؿ محاوالت سمطات دولة االحت القضاة المنظمات الدولية واإلنسانية وىيية األمـ المتحدة الوقوؼ في وجو
كما طالب منظمة التعاوف  والمسيحية فييا. اإلسبلميةالواق  في القدس الشريؼ والمقدسات  األمرتغيير 

وجامعة الدوؿ العربية والدوؿ المؤثرة تحمؿ مسؤولياتيا والضغط عم  إسراييؿ لكبب جماح  اإلسبلمي
 ما ال يحمد عقباه. إل المتطرفيف والمستوطنيف ونشاطيـن والذي سيؤدي 

 99/4/1093د، عّمان، الغ
 
 
 
 األردن يعيد أربعة إسرائيميين اخترقوا الحدود البحرية 

اعتقمت السمطات األردنية أربعة إسراييمييف بعد أف اطترقوا الحدود الدولية البحريةن حيث قامت بتسميميـ إل  
الطميس؛ فقد أعادت  وبحسب ما أوردتو وسايؿ اإلعبلـ العبرية يوـ السمطات اإلسراييمية بعد التحقيؽ معيـ.

ن إل  الجانب اإلسراييمي أربعة أشطاص يحمموف الجنسية ٗ/ٚٔمسان األربعان  األردنيةالسمطات 
وأشارت إل  أف الشرطة  اإلسراييميةن بعد أف اجتازوا عم  ظير زورؽ الحدود البحرية في طميج العقبة.

عم  ذمة التحقيؽن في  اسكاف مدينة عكاإلسراييمية في "إيبلت" أوقفت الرجؿ الذي قاد الزورؽ وىو مف 
 حيف لـ يتضب مصير الثبلثة اآلطريف.

 98/4/1093فمسطين أون الين، 
 
 خبير عسكري مصري: بعض بنود "كامب ديفيد" تكبل ضبط األمن بسيناء ومطموب تعديمها 

األربعػػان " فػػي برنػػامج "الحػػدث المصػػرين المػػوان سػػيد ىاشػػـن المػػدعي العسػػكري السػػابؽ أوضػػب :بوابػػة األىػػراـ
 أفايػػبلتن   صػػواريخ عمػػ إطػػبلؽفػػي سػػينان بعػػد  األمنػػين حػػوؿ الوضػػ  العربيػػة قنػػاة  عمػػ نٖٕٔٓ/ٗ/ٚٔ
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فػي سػينانن مشػيًرا  األمففي مصر وتمنعيا مف ضبط  األمنيةبعض بنود اتفاقيو "كامب ديفيد" تكبؿ الجيات 
سراييؿبيف مصر  األمنية االتفاقية "أف إل  اتفاقيػو فيينػا تسػمب  أف وأوضػب ."لتعػديؿوا المراجعػة إلػ تحتاج  وا 

فالتعػػديؿ  المنطقػػةىنػػاؾ تغييػػًرا فػػي  أفحػػدث متغيػػر مػػان وطالمػػا  إذااتفاقيػػو بػػيف دولتػػيف  أيبتغييػػر وتعػػديؿ 
 مطموب اآلف.

بعػد تعػديؿ اتفاقيػو "كامػب  إال األمنػيتطالػب بمزيػد مػف الضػبط  أف "إسػراييؿ"ىاشـ انػو لػيس مػف حػؽ  وأعمف
 أدواتتطػػوير  إلػػ ال تتيػرب مػػف مسػػؤوليتيا فػػي تػػاميف سػينانن بػػؿ تحتػػاج  المسػػمحةالقػػوات  فإديفيػد"ن مؤكػػًدا 

 .المسمحةالقوات 

 98/4/1093األعرام، القاعرة، 
 

 رئيسة لها ماجدة عارونفي مصر تختار  اليهوديةالطائفة  
ية فػي الػببلدن في مصر مراسـ تشيي  رييسة الطايفة الييود نٖٕٔٓ/ٗ/ٛٔ جرت أمس: القاىرة: داليا عاصـ

بوسط القاىرةن إل  مثواىا األطير « بوابة السمان»كارمف وينشتايفن وذلؾ مف المعبد الييودي المعروؼ باسـ 
 .في مقابر الييود في البساتيف جنوب شرقي العاصمة المصرية

قػد ماجػدة ىػاروف رييسػة ليػا باإلجمػاع فػي اجتمػاع غيػر عػادي ع اطتارتوكانت الطايفة الييودية في مصر 
وتػػأتي ماجػػدة  ن وتػػـ اطتيػػار شػػقيقتيا المحاميػػة ناديػػة ىػػاروف نايبػػة ليػػا.ٖٕٔٓ/ٗ/٘ٔ يػػـو االثنػػيف الماضػػي

 ىاروف لتكوف ثالث سيدة تترأس الطايفة بالقاىرة بعد إيستر وينشتايف وابنتيا كارمف وينشتايف.
أريػػد أف أكسػػر »وقالػػت: ن نعػػت الرييسػػة الجديػػدة لمطايفػػة الييوديػػة بمصػػرن ماجػػدة ىػػاروفن الرييسػػة السػػابقةو 

الحػػػواجز التػػػي أقيمػػػت بػػػيف المصػػػرييف بسػػػبب اطػػػتبلفيـ فػػػي الػػػديف أو العقيػػػدةن كمػػػا أعػػػد بػػػأف أحػػػافظ قػػػدر 
 .المستطاع عم  تراث ييود مصر لنسممو لمشعب المصري
ب سيدةن بينما يظؿ عدد الرجاؿ مجيوالن ويرج ٕٔولـ يتبؽ مف أعضان الطايفة الييودية في القاىرة إال نحو 

أنػػو ال يتجػػػاوز ثبلثػػػة مصػػرييفن بينمػػػا يتػػػرأس طايفػػة ييػػػود اإلسػػػكندرية حاليػػا يوسػػػؼ بػػػف جػػاووفن الػػػذي يعػػػد 
ألفػان  ٓٛنحػو  ٜٗٗٔسػنة. وكػاف عػدد ييػود مصػر يبمػغ فػي عػاـ  ٛ٘أصغرىـ في مصػر ويبمػغ مػف العمػر 

لراحػػػؿ جمػػػاؿ عبػػػد لكػػػف معظميػػػـ ىػػػاجر إلػػػ  أميركػػػا وكنػػػدا وأسػػػتراليا وأوروبػػػا بعػػػد قػػػرارات الػػػرييس المصػػػري ا
 الناصر بتأميـ الكثير مف المشاري  الطاصة التي كاف الييود يمتمكوف الكثير منيا.

 99/4/1093الشرق األوسط، لندن، 
 
 "إسرائيل"م   إحالل السالم ضرورةتؤكد قطر  

ر  أف ىػدؼ بػبلده ىػو بػاألح أكد رييس الوزران وزير الطارجية القطري الشيخ حمد بػف جاسػـ برليف ػ د ب أ:
حتػػ  مػ  إسػراييؿ يجػب أف يكػوف ىنػاؾ سػبلـن ويجػػب "ن وقػاؿ: "إحػبلؿ السػبلـ واالسػتقرار فػي العػالـ العربػي"

 .استرجاع الحقوؽ المشروعة لمشعب الفمسطيني
 99/4/1093القدس العربي، لندن، 

 
 "إسرائيل"استعراض لمقوة واستهزاء بتهديدات ... في ذكرى تأسيسه اليرانيالجيش  

فيػػالؽ عسػػكرية : فػػي ذكػػر  تأسػػيس الجػػيش اإليرانػػي وطػػبلؿ اسػػتعراض أ ؼ ب() - «فػػارس» - «السػػفير»
رفػػػ  القايػػػد العػػػاـ لمجػػػيش أمػػػسن  بػػػالقرب مػػػف ضػػػريب اإلمػػػاـ الطمينػػػي ومػػػدرعات ودبابػػػات واسػػػتعراض جػػػوي
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ن اإليرانػي المػػوان عطػػا اهلل صػالحي مػػف نبػػرة التحػػدي معمنػًا أف طيػػراف سػػترد عمػ  أي تيديػػد إسػػراييمي بمفردىػػا
ي رد عم  رييس أركاف الجيش اإلسراييمي بني غػانتس حػيف أعمػف منػذ يػوميف عػف اسػتعداد كيانػو لمياجمػة ف

 إيراف بمفرده.
سناد القػوات المسػمحة اإليرانيػة العميػد أحمػد وحيػدين أف الجميوريػة اإلسػبلمية فػي  وبدورهن أكد وزير الدفاع وا 

ال »ر مػف قبػؿ الكيػاف اإلسػراييمي ضػد الػببلدن قػايبًل عمػ  أي اعتػدان يصػد« بأسػرع مػا يتوقعػوف»إيراف سػترد 
 «.نتصػػور بػػأف يصػػؿ الكيػػاف اإلسػػراييمي إلػػ  ىػػذا المسػػتو  مػػف الحماقػػة بحيػػث يقػػدـ عمػػ  مثػػؿ ىػػذا االنتحػػار

تيديدات ىذا الكياف المستمرة ضد إيراف ال قيمة ليان وىـ غير قادريف عمػ  ارتكػاب أي حماقػة »وأضاؼ أف 
 «.نيـ يعمموف جيدًا أف أي إجران يقوموف بو سيجعميـ عم  عتبة الدمار التاـضد الشعب اإليراني أل

 99/4/1093، بيروت، السفير
 

 لمقدس المحتمة مصر يرفض زيارة أقباط "الثاني تواضروسالسكندرية "بابا  
ة بعػض رفضو لزيػار  ]أمس[ وبطريرؾ الكرازة المرقسية تواضروس الثاني الطميس اإلسكندريةأكد بابا  :السبيؿ

 األقباط القدس المحتمةن معتبرًا أنو ال يجوز أف ينفرد جزن مف الشعب بالتطبي .
سػراييؿ حكػومين  الػذيوقاؿ تواضروس الثانين في تصػريحات صػحافية لػون إف "التطبيػ   جػر  بػيف مصػر وا 

ذا التطبيػ  ولـ يرتؽ إل  المستو  الشعبي كامبًلن ولذلؾ ال يصب أف ينفرد جزن مف الشعبن وىػـ األقبػاطن بيػ
 مف دوف إطوانيـ المسمميف".

 99/4/1093السبيل، عمان، 
 
 
 
 
 من المغرب ةإسرائيميحقوقية مغربية ُتطمق حممة لطرد شركة أمنية  اتعيئ 

 أطمقػػػػػت أربػػػػػ  عشػػػػػرة جمعيػػػػػة حقوقيػػػػػة وىييػػػػػة مدنيػػػػػة مغربيػػػػػة األربعػػػػػان :رشػػػػػيد طشػػػػػانة - القػػػػػدس –تػػػػػونس 
" مف العمؿ في المغرب. واعتبرت المنظمات G4Sطاصة "حممة واسعة لطرد شركة األمف ال نٖٕٔٓ/ٗ/ٚٔ

 األىمية أف الشركة األمنية الطاصة ضالعة في جرايـ حرب وجرايـ ضد اإلنسانية في فمسطيف.
فػػي مقػػر النقابػػة  األربعػػان يػػوـ وشػػرحت الجمعيػػات دوافػػ  ىػػذه الحممػػة وأىػػدافيا طػػبلؿ مػػؤتمر صػػحافي عقدتػػو

لئلعػػػبلف الرسػػػمي عػػػف إطػػػبلؽ الحممػػػةن بحضػػػور فعاليػػػات حقوقيػػػة الوطنيػػػة لمصػػػحافة المغربيػػػةن وطصصػػػتو 
ومدنية مطتمفة. وقاؿ المنظموف إف إطبلؽ الحممة يتزامف م  ذكر  تطميد يـو األسير الفمسطيني الذي يوافؽ 

 نيساف )أبريؿ(. ٚٔيـو 
 99/4/1093القدس، قدس، 

 
 إيرانلمواجهة  توالمارا و"إسرائيل"لمسعودية  أسمحةصفقة بي  : "نيويورك تايمز" 

 األسػبوعالمنطقػة  إل  األمريكيزيارة وزير الدفاع  أف األمريكيةقالت صحيفة "نيويورؾ تايمز" : معا –القدس 
سػػراييؿ واإلمػػاراتلمسػػعودية  أسػػمحةلصػػفقات ضػػطمة لبيػػ   األطيػػرةوضػػ  الممسػػات  إلػػ القػػادـ تيػػدؼ  بقيمػػة  وا 



 
 
 

 

 

           33ص                                    1834العدد:                99/4/1093الجمعة  التاريخ:

 إيرانػيتيديػد  أيستساعد الدوؿ الثبلث عم  مواجيػة  ةاألسمحىذه  أفوأضافت الصحيفة  مميارات الدوالرات.
 قادـ.

 99/4/1093وكالة معا، الخبارية، 

 
 المحتمة سياسة "إسرائيل" في األراضي الفمسطينيةأوروبيون ينتقدون  سياسيون :"معاريف" 

 أفػادت صػحيفة "معػاريؼ" فػي موقعيػا عمػ  الشػبكة أنيػا حصػمت عمػ  رسػالة وصػفت بأنيػا "غيػر: ػربٛٗعػػ
عاديػػػة" موجيػػػة إلػػػ  مسػػػؤولة العبلقػػػات الطارجيػػػة لبلتحػػػاد األوروبػػػي كػػػاثريف اشػػػتوفن يطالػػػب فييػػػا عػػػدد مػػػف 

والسػػمطة  "إسػػراييؿ"السياسػػييف األوروبيػػيف بتغييػػر جػػذري فػػي التوجػػو إلػػ  مػػا يسػػم  بػػػ"العممية السياسػػية" بػػيف 
 راضي الفمسطينية المحتمة.في األ "إسراييؿ"الفمسطينية. كما تتضمف الرسالة انتقادات حادة لسياسة 

وبحسب الصحيفة فإف الحديث عف مجموعة معروفة مف السياسييفن بيػنيـ رؤسػان حكومػات ووزران طارجيػة 
 ومسؤولوف كبار.

وتطالب الرسالة االتحاد األوروبي بمعارضة أي توس ن طبيعي أو غير طبيعػين فػي البنػان فػي المسػتوطنات 
 وأال يكوف "وجود المستوطنات" نقطة البداية في أية مفاوضات مجددة.المقامة عم  أراضي الضفة الغربيةن 

دولػة أوروبيػةن  ٔٔمسػؤوال مػف  ٜٔوقالت "معاريؼ" إنيا حصمت عم  الرسػالة كاممػةن وىػي موقعػة مػف قبػؿ 
وجػػان فػػي الرسػػالة أنػػو "يجػػب  وزران طارجيػػة سػػابقيف ورييسػػة سػػابقة. ٚرؤسػػان حكومػػات سػػابقيفن و  ٗبيػػنيـ 

كأسػػاس لحػػؿ الػػدولتيف". وأنػػو يجػػب عمػػ  االتحػػاد  ٚٙبسػػرعة وبشػػكؿ مركػػز لمنػػ  إزالػػة حػػدود  بػػذؿ الجيػػود
ن وبػػػيف طػػرؽ القػػػوانيف الدوليػػػة فػػػي ٚٙالشػػػرعية فػػي حػػػدود  "إسػػػراييؿ"األوروبػػي أف "يميػػػز بشػػػكؿ واضػػب بػػػيف 

 ".ٚٙاألراضي المحتمة عاـ 
ر"ن وأنيـ يعبروف عف إحبػاطيـ وقمقيػـ ووصؼ المسؤولوف األوروبيوف السابقوف "عممية السبلـ" بأنيا "تحتض

مف تدىور حقوؽ اإلنساف والظروؼ اإلنسػانية فػي األراضػي المحتمػة. وشػددت الرسػالة عمػ  أف "الحػؿ الػدايـ 
 .يجب أف يشتمؿ عم  دولتيف مستقمتيف لشعبيف

  إدامػة وجان فػي الرسػالة أيضػا أنػو "حػاف الوقػت إلطػبلؽ تحػذير واضػب أف الػدوؿ الغربيػة الحاليػة تعمػؿ عمػ
االحػػتبلؿ عمميػػا". وتطالػػب الرسػػالة أشػػتوف بػػاالعتراؼ مجػػددا بػػأف إسػػراييؿ ىػػي الدولػػة المحتمػػة وأنيػػا تتحمػػؿ 

 المسؤولية عما يحدث في األراضي المحتمة بموجب القانوف الدولي.
 99/4/1093، 48عرب 

 
 بعد توليدعا امرأة مسممة!! أميركيةإسالم طبيبة  

بة أميركية تدع  أوريفيا ػ طبيبة نسان ووالدة بأحد المستشفيات األميركية ػ أنو ذكرت طبي: البياف اإللكتروني
في يوـ جانتيا امرأة مسممة عربية لتض  بالمستشف ن فكانت تتألـ وتتوج  قبيؿ الوالدةن وحينما قرب موعد 

يب بحرارة انتيان وقتي أطبرتيا أنني سأذىب لممنزؿ وسيتول  أمر توليدىا طبيب غيري؛ فبدأت تبكي وتص
 وتردد: الن ال أريد رجؿ.

عجبت مف شأنيا؛ فأطبرني زوجيا أنيا ال تريد ”وأضافت الطبيبة األميركية وفؽ ما أوردت صحيفة الوياـ: 
طوانيا وأعماميا  أف يدطؿ عمييا رجؿ ليراىا؛ فيي طيمة عمرىا لـ ير وجييا سو  والدىا وأشقاييا وا 

 ”.)محارميا(



 
 
 

 

 

           34ص                                    1834العدد:                99/4/1093الجمعة  التاريخ:

لو باستغراب شديد: أنا ال أظف أف ىناؾ رجبل في أميركا لـ ير وجيي بعد!  وقالت الطبيبة: ضحكت وقمت
فاستجبت لطمبيمان وفي اليوـ الثاني جيت لبلطميناف عمييا بعد الوض ن وأطبرتيا أف كثيرا مف النسان في 
ن أميركا يتعرضف اللتيابات داطمية وحم  النفاس بسبب استمرار العبلقة الزوجية في فترة بعد الوالدة

أطبرتيا بضرورة  ٓٗوفي أثنان ىذه الػ يوما عم  األقؿ. ٓٗوأطبرتيا بضرورة امتناع ىذه العبلقة لمدة 
 التغذية السميمة واالبتعاد عف المجيود البدني وذلؾ تبعا لما توصمت لو أحدث األبحاث الطبية.

العجبن فمقد توصمت  أطبرتني المرأة أف اإلسبلـ قد ذكر ذلؾ؛ عندما سمعت كبلميا ىذا ُذىمت وأطذني
 أبحاثنا لنفس تعاليـ اإلسبلـ ولكف بعد تجارب شاقة وكثيرة جدا..!!

دطمت طبيبة األطفاؿ لتطميف عم  المولود وكاف مما قالتو لؤلـ: مف األفضؿ أف يناـ المولود عم  جنبو 
األعظـ سيدنا محمد  األيمف لتنتظـ دقات قمبون فقاؿ األب: إننا نضعو عم  جنبو األيمف تطبيقا لسنة رسولنا

 صم  اهلل عميو  وآلو وصحابتو وسمـ؛ فعجبت ليذا أيضا.
وقالت الطبيبة األميركية: انقض  عمرنا لنصؿ ليذا العمـ وىـ يعرفونو مف دينيـ؛ فقررت أف أتعرؼ عم  
ىذا الديف؛ فأطذت إجازة لمدة شيرن وذىبت لمدينة أطر  فييا مركز إسبلمي كبير حيث قضيت أغمب 

 فيو لمسؤاؿ واالستفسار وااللتقان بالمسمميف العرب واألميركييفن وأعمنت إسبلمي بعد عدة أشير فقط. الوقت
 98/4/1093البيان، دبي، 

 
 األسير محمد براش: ال تقل ألمي بأني أصبحت أعمى! 

قػؿ وصمتنا رسالتو الصػامتة الصػارطة ترشػب دمػا وتنػزؼ وجعػا إنسػانيا وتستصػرخ.. تن: سما \القدس المحتمة 
لنا صورة فجايعية لتنتزع منا دمعة وتجعمنػا نتوقػؼ حػوؿ الجػدو  والمعنػ .. تطتػزؿ عقػودا تعمػدت بالعػذابات 
والتضػػحيات العظػػاـ لقوافػػؿ الشػػيدان والجرحػػ  واألسػػر  ممػػف قضػػ  مػػنيـ نحبػػو ومػػنيـ مػػف يصػػارع المػػوت 

 والقتؿ البطين وحده دوف أنيف أو ضجيج..
مػف مطػيـ األمعػرين فقػد عينيػو وفقػد قدمػون ويقبػ  فػي سػجف "إيشػؿ" عامػا(  ٖٖاألسير محمد طمػيس بػراش )

بحػػػػروؼ نازفػػػػة تؤبػػػػد الوجػػػػ  اإلنسػػػػاني وتنػػػػزؼ  -ولػػػػيس لقيادتػػػػو-اإلسػػػػراييمي  بالنقػػػػبن يبعػػػػث رسػػػػالتو لشػػػػعبو
 بتفاصيميا كما ينزؼ جسده المترامي عم  قارعات األسر والوج  المؤبد.

ف تجاىػػؿ فرسػػاف األمػػة الػػذيف يصػػارعوف الوجػػ  والمػػوت رسػػالتو بمثابػػة صػػفعة لكػػؿ مػػف تطمػػوا عنػػون ولكػػؿ مػػ
اليومي وحدىـ. وربما ىذا مػا أراد األسػير البطػؿ محمػد بػراش قولػو لنػا.. لنسػتعيد بصػيرتنا بعػد أف فقػد بصػره 

 وفقد قدمو وعم  وشؾ أف يفقد قدمو الثانية..
طرافيػػا وىػػـ يينػػوف ألمػػا والزالػػت أجسػػادىـ مطػػرزة بالرصػػاص المسػػتقر فػػي ثنايػػا أجسػػادىـ التػػي بتػػر بعػػض أ

 وجوعا وغضبا وحدىـ..
 وىذا نص الرسالة كما وصمتنا:

 محمد براش: التقولوا ألمي بأني أصبحت أعم ..
ال تقؿ ألمي بأني صرت أعم ن ىي تراني وأنا ال أراىان أبتسـ وأتحايؿ عمييا عمػ  شػبؾ الزيػارة عنػدما تريػد 

ي ال تعرؼ أني أصبحت كفيفا بعد أف دب المرض فػي أف تريني صور إطوتي وأصدقايي وجيراف الحارةن في
 عينّي حت  غزت العتمة كؿ جسدي.

ال تقػػؿ ليػػا بػػأني انتظػػر عمميػػة جراحيػػة لزراعػػة القرنيػػة منػػذ سػػنواتن ولكػػف إدارة السػػجف تماطػػؿ ثػػـ تماطػػؿ.. 
أصػبت وتستدعي إل  عيني كؿ أسباب الرحيؿ عف النيار. ال تقؿ ليػا بػأف شػظايا الرصػاص والقػذايؼ التػي 
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بيػػا ال زالػػت تطػػرز جسػػدين وأف قػػدمي اليسػػر  قػػد بتػػرت واسػػتبدلت بقػػدـ ببلسػػتيكيةن أمػػا اليمنػػ  فقػػد تعفنػػت 
 وجفت مف المان والحياة.  

ال تقػػؿ ألمػػي عػػف تحػػرر إحسػػاس األسػػير مػػف عناصػػر التكػػويف األولػػ ن محكومػػا برؤيػػا الحديػػد والرمػػادن فػػبل 
جػػان. قػػؿ ليػػا: بػػأني حػػّي وسػػميـن أر  وأمشػػي وأركػػض أبػػيض يشػػ ن وال فػػرس تسػػرج الصػػمت أمػػبل يطيػػؿ الر 

والعب وأقفز وأكتب وأقرأن حامبل وجعي عم  عكازتين وأر  شقيقي الشييد قمػرا يفػرش السػمان وينػاديني بقػوة 
 البرؽ والرعد والسحاب.

ال تقػػػؿ ليػػػا بػػػاني ال أعػػػرؼ النػػػوـن أعػػػيش عمػػػ  المسػػػكنات حتػػػ  تطػػػدر جسػػػمين أتحسػػػس حاجيػػػاتي فػػػأرتطـ 
الحديػػدين وبزميػػؿ ينػػاـ قربػػين فيػػنيض ليسػػاعدني فػػي الوصػػوؿ الػػ  الحمػػاـ. اليقظػػة تػػؤلمي والنػػوـ ال بػػالبرش 
 يأتيني.

ال تقػػؿ ألمػػي بػػأف بػػارودا دطػػؿ الػػ  مقمتػػي فػػي ذلػػؾ اليػػـو الػػدامي فػػي شػػوارع المطػػيـن قنصػػوني حتػػ  طػػارت 
مػا وىػو يصػيب: شػييد قدمي وساؿ الدـ مف بصرين وقبؿ أف أفقػد الػوعي رأيػت طفػبل يجػري نحػوي حػامبل عم

 شييد..
قؿ ليا: إف كاف حممي ال يكفين لؾ حنيف بطولي ال يغادرنين ولي منؾ لغتي وحميبي ورموزي عم  الجدراف 
أكشػػط بيػػا وجعػػي كممػػا غػػاب الضػػون مػػف حػػولي. قػػؿ ليػػا بػػأني أتبػػ  دعػػانؾ الرمضػػاني إلػػ  غيمػػة فػػي يػػدي 

دن ولكنػػي تركػػت البػػاب مفتوحػػان واطتػػرت ألصػػؿ معيػػدي بعػػد أف ضػػاؽ بػػي جسػػدين وربمػػا أعػػود أو ال أعػػو 
 الوقوؼ قرب قمبؾ كأني اطترت غدي.

 
ذابػة  ال تقؿ ألمي أف دولة إسراييؿ في القػرف الواحػد والعشػريف حولػت السػجوف الػ  أمػاكف لػزرع األمػراضن وا 

 األجساد رويدا رويدان حت  صارت السجوف حقوؿ تجارب عم  األحيان الذيف سيموتوف بعد قميؿ.
يا بأني أصبحت أحفظ كؿ أسمان العمؿ العجيبػة واألدويػة الغريبػة وأنػواع المسػكنات أبمعيػان وأنػا أر  ال تقؿ ل

 صديقي زكريا عيس  يدطؿ في غيبوبة طويمة في البلزماف قبمي.
ال تقػػؿ ألمػػي عػػف األسػػر  المرضػػ  الػػذيف فػػاض الػػدان فػػي أجسػػاميـ جنونػػا وحربػػا: أحمػػد أبػػو الػػربن وطالػػد 

ارن منصػػور موقػػدةن أكػػـر منصػػورن أحمػػد سػػمارة ن وفػػان الػػبسن ريمػػا ضػػراغمةن طػػارؽ الشػػاويشن أحمػػد النجػػ
عاصػػػين معتصػػػـ ردادن ريػػػاض العمػػػورن ياسػػػر نػػػزاؿن أشػػػرؼ أبػػػو ذريػػػ ن جيػػػاد أبػػػو ىنيػػػةن يػػػذبحيـ السػػػجف 

 والمرض واستيتار دولة تجيد تصدير الموت والجنازات لآلطريف.
ن أدنو منو كمما طار طاير واشتعمت النار في عيني ولسعتني قؿ ليا: ال زلت عم  بعد ثبلثيف بابا مف البيت

 األسبلؾ بيف أضبلعؾ والصموات الطمسن الميـ فؾ أسرىـ واربط عم  قموبيـ الصبر والسمواف.
 98/4/1093، وكالة سما الخبارية

 
 .. المهمة الصعبةومشعلحماس  

 حمزة إسماعيؿ أبوشنب
ة مػػف تاريطيػػا الربػػ  قرنػػي بعػػد أف سػػط  نجميػػا فػػي الفضػػان تمػػر حركػػة حمػػاس فػػي ىػػذه الفتػػرة بمرحمػػة جديػػد

العربي والدولين بما حققتو مف نتػايج عمػ  األرض وتػأثير عمػ  السػاحة السياسػية الفمسػطينية منػذ االنتفاضػة 
ن حتػػ  أصػبحت اآلف البلعػػب السياسػػي الػذي ال يمكػػف تجػػاوزهن وتجمػ  ذلػػؾ بحجػػـ االىتمػػاـ ٚٛاألولػ  عػػاـ 

 نتطابات الداطمية لمحركة التي أعادت اطتيار طالد مشعؿ قايدًا لحماس.الدولي والعربي باال
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أمػاـ ىػػذا االىتمػػاـ الػػدولي والعربػػي سػػتواجو حمػػاس تحػديات كبيػػرة فػػي الحركػػة الفمسػػطينية التػػي تعػػيش مرحمػػة 
ا الشبابن في ظؿ شيطوطة باقي الحركات الفمسطينية الكبر  التي غاب عنيا الحاضر والمستقبؿ ولـ يبَؽ لي

سو  الماضػين ممػا يضػ  حمػاس تحػت ضػغط المسػؤولية الوطنيػةن فيػي اآلف تنتقػؿ مػف حركػة مشػاركة فػي 
المشػػروع الػػػوطني إلػػػ  حركػػػة رايػػػدة وقايػػػدة لممشػػػروع بعػػػد نجاحيػػػا فػػػي تقػػػديـ نموذجيػػػا المقػػػاـو وفشػػػؿ نمػػػوذج 

دـ االسػتقرار وتغيػر التفاوض.  فعم  الصعيد الطارجي اإلقميمي والمحيط العربي فالمنطقة تشيد حالػة مػف عػ
المحاور بعد أف كانت المنطقة منقسمة إل  محوريف: االعتداؿ والممانعةن أمػا اآلف فالصػورة اطتمفػت فمحػور 
االعتػػداؿ تيػػاو  أمػػاـ الثػػورات العربيػػةن ومحػػور الممانعػػة أظيػػر عيبػػو فػػي دعمػػو لمنظػػاـ السػػوري ضػػد الثػػورة 

يا طرجت منو وأعمنت رفضيا لسياسة القم  ودعمػت الشعبيةن فحماس كانت محسوبة عم  ىذا المحور ولكن
الثورة في سوريان وأصبحت اآلف أقرب لممحور الجديد الذي تشكؿ بيف كؿ مف مصر وتركيػا وقطػرن وظيػور 
محػػور أكثػػر عػػداًن لحمػػاس بقيػػادة اإلمػػارات العربيػػةن فحمػػاس اليػػوـ بػػيف المحػػور الجديػػد والمحػػور القػػديـ الػػذي 

ة نوعًا ما معون وىي اآلف أماـ وض  عربي جديد مف الميـ أف تنجب في تسويؽ مازالت تحتفظ بعبلقات جيد
برنامجيا المقاوـ عمػ  كافػة األصػعدة فػي ظػؿ المحػاوالت الكثيفػة التػي تريػد أف تقػدـ ليػا الجػزرة حتػ  تتطمػ  

 عف بعض مف قيودىا.
مرة في الطروج منيا في النياية حماس تعرضت لمكثير مف األزمات عم  الصعيد الطارجي ونجحت في كؿ 

ـّ الصؼ الداطمي وتوحيػده طمػؼ مشػروع حمػاسن  بشكؿ أفضؿ مما سبؽن ولكف الميمة األكثر صعوبة ىي ل
ـّ الشمؿ الفمسطيني.  وىذا يتطمب منيا انفتاحًا أكثر عم  الساحة الفمسطينية حت  تستطي  ل

اإليجػػابي لئلسػػبلمييف فػػي ىػػذه الميمػػة ليسػػت بالسػػيمة ففػػي الماضػػي كػػاف ىػػدؼ حركػػة حمػػاس إظيػػار الػػدور 
المجتم  وفي مشروع التحرير الوطنين فكانت التربية الداطمية ترتكز عم  ىذا الجانػبن وبسػبب مػا تعرضػت 
لو الحركة مف مبلحقات واغتياالت فقدت أصواتيا المنفتحة عم  اآلطريف والتي كانت قادرة عمػ  التػأثير فػي 

 حركة.الجماىيرن وىي التي قادت البنان التنظيمي لم
ال شػػؾ فػػي أف التحػػوؿ لػػد  حمػػاس مػػف تنظػػيـ أيػػدلوجي نطبػػوي إلػػ  تنظػػيـ جمػػاىيري لػػيس بػػاألمر السػػيؿن 
ولػػػيس المطمػػػوب أف تتحػػػوؿ حمػػػاس إلػػػ  غيػػػر ذلػػػؾ ولكػػػف المطمػػػوب جيػػػدًا داطميػػػًا عمػػػ  الصػػػعيد الحمسػػػاوي 

ر النشػاط الػدعوي فالعديد مف كوادر وقيادات حماس يحتػاج إلػ  تغييػر نظرتػو لآلطػريفن كمػا يجػب أال يقتصػ
لمحركػػة عمػػ  صػػعيد مػػف حضػػر لممسػػاجد فقػػطن فحمػػاس اليػػـو ىػػي المؤىمػػة بػػأف تقػػود المشػػروع الػػوطني عمػػ  
أرضػػية مشػػتركة تسػػتطي  مػػف طبلليػػا جمػػ  كافػػة األطيػػاؼ واألفكػػار والشػػرايب الفمسػػطينيةن حتػػ  تسػػير نحػػو 

مةن كمػا يتطمػب منيػا فػتب آفػاؽ مشروع تحرري متكامػؿن وىػذا يجعميػا أمػاـ ميمػة صػعبة لكنيػا ليسػت مسػتحي
 العمؿ لمطاقات الشبابية المتحمسة لمعمؿن حت  تحافظ عم  دماييا الشبابية وال تصاب بالشيطوطة.

أعتقد أف الميمة ليست سيمة لمقيادة الجديدة في ىذه المرحمة ولكف طبرتيا تجعميػا قػادرة عمػ  قيػادة المشػروع 
ىػذا الجانػب وأف تقػدـ لآلطػريف رؤ  وطنيػة فقيػادة المشػروع  الوطنين وعم  حماس أف تتحمؿ مسؤوليتيا فػي

 في ىذه المرحمة ىي مسؤولية حماس.
 99/4/1093، الشرق، الدوحة

 
ماإما السالم،    القدس وا 

 منويؿ مسمـ
 اإلنساف محكوـ عميو بالسبلـن إف لـ ُيِرد أف يكوف محكوما عميو بالّدمار
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ـّ األحػػداثن إنمػػا نحػػف ىنػػان مسػػمموف  لسػػنا ىنػػا اليػػـو لنبكػػي ونتبػػاك  عمػػ  قػػدس ضػػاعت كالفتػػات فػػي ِطضػػ
 ومسيحيوفن لنعمف بأننا نقبؿ التحّدي لتحرير القدس عاصمة الدولة الفمسطينية.

قػػاؿ جوزيػػؼ كػػونراد: "إّف كػػؿ عشػػبة ليػػا مكانيػػا فػػي األرض حيػػث تسػػتمد حياتيػػا وقّوتيػػان ىكػػذا كػػؿ إنسػػاف 
حياة لنا إال بالقدس. القدس ليست مجّرد ممجأ لنان بؿ إف  مرتبط بأرضو حيث يستمد إيمانو وحياتو." نحف ال

وجودىػػا يعنػػي وجودنػػا وبقاننػػا. وأصػػوات أجراسػػيا ومآذنيػػا تغػػّذي نمّونػػا وصػػبلبتنان وترابيػػا ىػػو ىويػػة شػػعب 
 فمسطيف.

يػة قاؿ طاغور: "قالت القّوة لمعالـ: أنَت لين فبقيت أسيرة عم  عرشيا. قاؿ الحّب لمعالـ: أنا لؾن فأعطػاه حر 
مػػا أف يكػػوف ليػػا حرّيػػة الحيػػاة  الحيػػاة فػػي بيتػػو." فإمػػا أف يكػػوف إلسػػراييؿ القػػّوة وتبقػػ  قابضػػة عمػػ  القػػدسن وا 
فتسّمـ القدس إل  أصحابيا. ولكف لف يكوف ليا االثنتاف معا. إّف أمف إسػراييؿ وسػبلميا إف أردنػا سػيكوف فػي 

سػبلـ الشػجعاف. لكػف ال مجػاؿ ليػا أف تأطػذ السػبلـ ال في سبلحيا وقنابميػا النوويػة. وقػد اطترنػا ليػا  –قموبنا 
ما القدس. فالقدس ىي مفتاح الحربن وىي أيضًا مفتاح السبلـ.  والقدس. فإما السبلـن وا 

وبعد صراع داـ ستيف عامان اعترؼ العالـ بوجودنا شعبا وقيادة. وسيأتي الزمف الذي سػيعترفوف فيػو بكػؿ مػا 
ي االستقبلؿ ىو حؽ مقّدس. وحّقنا في تقريػر مصػيرنا حػؽ مقػّدس. لنا مف حقوؽ عم  ثر  فمسطيف. حقنا ف

وحّقنػػا فػػي أرضػػنا ووجودنػػا عمػػ  ترابيػػا حػػؽ مقػػّدس. وحّقنػػا أف نعػػود مػػف شػػتاتنا حػػّؽ مقػػّدس.وحّقنا أف نأطػػذ 
مكاننػػا الحقيقػػي فػػي حضػػارات الشػػعوب حػػّؽ مقػػّدس. وحّقنػػا فػػي حرّيػػة الضػػمير والقمػػب والعقػػؿ والمسػػاف حػػّؽ 

نػػػا فػػػي االسػػػتقرار والتنميػػػة حػػػّؽ مقػػػّدس. وحّقنػػػا فػػػي سػػػبلـ عػػػادؿ حػػػّؽ مقػػػّدس. وحّقنػػػا فػػػي القػػػدس مقػػػّدس. وحقّ 
 عاصمة لمدولة الفمسطينية حّؽ مقّدس.

نحف ال نتكّمـ فقط عف حقوؽ اإلنساف الفمسطينين إنما نتكمـ أيضػًا عػف حقػوؽ الشػعب الفمسػطيني. ونحػف ال 
كّمـ أيضػًا عػف حقػوؽ الدولػة الفمسػطينية. وال نػتكّمـ فقػط عػف نتّكمـ فقط عف حقوؽ الشعب الفمسطينين إنمػا نػت

نمػا نػتكّمـ أيضػا عػف حقوقنػا كأّمػة عربّيػة. فالشػعب والدولػة واألّمػة مثمّػث  حقوؽ الشعب والدولة الفمسػطينيةن وا 
 بمساحة واحدة ال تتجزأ.

سراييؿ تعاِممنا بفوارؽ عديدة: فالفمسطينيوف في إسراييؿ ىـ عرب إسراييؿن تنق ميـ إسراييؿ مف حقيقػة شػعب وا 
فمسطيف إل  واق  أفراد أمة عربّيةن أي ال دولػة وال شػعب ليػـ. والفمسػطينيوف تحػت الُحكػـ الػذاتي شػعب وأّمػة 
عربّية ال دولة ليـ. والفمسطينيوف في الّشتات عربن يجب أف يجدوا مكانػا ليػـ فػي بػبلد العػرب الواسػعةن أي 

 ا شعب فمسطيف.ال دولة ليـن وفقدوا حّقيـ أف يكونو 
نحػػف كّمنػػان وأينمػػػا كّنػػان شػػػعب فمسػػطيفن ودولػػة فمسػػػطيف. ونحػػف جػػػزن ال يتجػػّزأ مػػف األّمػػػة العربيػػةن مسػػػمميف 

 ومسيحييف.
ـّ أي فمسػػطينين أكػػػاف فػػي إسػػراييؿ أو فػػي الّشػػػتاتن فػػنحف نطالػػب بػػاألرض واإلنسػػػاف  ولكػػي ال يبتمػػ  الِطضػػ

 مقابؿ السبلـ.
نو لِمػف العبػث أف ُيبَنػ  سػبلـ إف لػـ يكػف عمػ  احتػراـ كؿ نقص في احتراـ تمؾ الحقوؽ ىو  ضربة لمسبلـ. وا 

سػػاير النػػاس والشػػعوب ودوليػػـ وكػػرامتيـ. فالسػػبلـ ىػػو ثمػػرة الحػػّب الػػذي يقػػود إلػػ  أبعػػد بكثيػػر مّمػػا يسػػتطي  
 العدؿ أف يحممو.

اإلنسػاف محكػـو  نحف الفمسطينيوف مسؤولوف عػف السػبلـ فػي العػالـن ونسػير بثبػات نحػو التػاريخ الجديػدن ألفّ 
 عميو بالسبلـن إف لـ ُيِرد أف يكوف محكوما عميو بالّدمار.

 98/4/1093، وكالة معًا الخبارية
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 العالم السرائيمي... أية فاشية؟! 

 أسعد عبد الرحمف
فػي الصػحافة العربيػة والفمسػطينيةن ورغػـ مينيػة « التحػريض»رغـ حديث كثيػر مػف الساسػة اإلسػراييمييف عػف 

ؼ والقنوات والصحفييف اإلسراييمييفن يتصؼ اإلعبلـ اإلسراييمي اليميني بدور ىّداـ فيمػا يتعمػؽ بعض الصح
بالصػػػراع الفمسػػػطيني اإلسػػػراييمين معتمػػػدًا أسػػػموب التيويػػػؿ والدعايػػػة الرطيصػػػة بعيػػػدًا عػػػف رسػػػالة الصػػػحافة 

راييمية دايمػػًا بأنػػو بػػوؽ الحقيقيػػة المتمثمػػة فػػي نقػػؿ الحػػدث بشػػفافية. وقػػد أثبػػت ىػػذا المػػوف مػػف الصػػحافة اإلسػػ
إعبلمػػػػي لمحكومػػػػات اإلسػػػػراييمية والقػػػػو  المجتمعيػػػػة المتشػػػػددة وسياسػػػػاتيا المتطرفػػػػة: تحػػػػرض عمػػػػ  القتػػػػؿن 
ومصادرة األراضين واتباع كافة أسػاليب ووسػايؿ اإلقصػان والعنصػرية تجػاه العػربن باعتبػار العربػي كاينػًا ال 

 يستحؽ الحياة.
لمػا تنشػره «( وفا» -ممي دقيؽ )تقـو بو وكالة األنبان الرسمية الفمسطينية وفي اآلونة األطيرةن أظير رصد ع

وسايؿ اإلعبلـ اإلسراييمية مف تحريض وعنصرية ضد الفمسطينييف والعربن أف إعبلـ االحتبلؿ ال يتردد في 
ة استطداـ المصطمحات النابية واألساليب العنصرية ضد العرب والمسمميفن وبث معمومات مضممة عف طبيع

مقالػة كتبيػا )نػداؼ شػرغاي( حػّرض « إسػراييؿ اليػوـ»الصراع العربي م  الصييونية. فمثبًلن نشرت صػحيفة 
تقييػد أيػادي »مف طبلليا عم  استطداـ الرصاص الحي في مواجية االحتجاجات الشعبية الفمسطينيةن وقاؿ: 

شػػػاىد )غيػػػر اإلنسػػػانية( فػػػي وسػػػايؿ الجنػػػود )اإلسػػػراييمييف( بتعميمػػػات مقيػػػدةن والمراعػػػاة الزايػػػدة النعكػػػاس المَ 
اإلعػػػػبلـن ستشػػػػج  فقػػػػط المتطػػػػرفيف والعنيفػػػػيف فػػػػي المجتمػػػػ  الفمسػػػػطيني. فضػػػػبط الػػػػنفسن وكػػػػبب الجمػػػػاحن 
واالمتصػػػاصن واحتػػػوان العنػػػؼن والمواجيػػػة بقػػػوة منطفضػػػة... ليسػػػت سياسػػػة. فقػػػد أدت سياسػػػة االحتػػػوان فػػػي 

 «!اب حقيقيالماضي إل  عنؼ اشتد أكثر فأكثر إل  أف تطور إل  إرى
ن دعوة لقتػؿ الفمسػطينييف الػذيف «جالي تساىؿ»السابؽن في إذاعة « الشاباؾ»كما أطمؽ دافي ديطترن رييس 

كػػي يػػتـ اعتقػػاؿ مطػػرب منفػػذ عمميػػة إرىابيػػةن فػػإف كػػؿ شػػين يصػػبب شػػرعيًان »ن وقػػاؿ: «مطػػربيف»صػػّنفيـ كػػػ
اف أف وظيفتنا كأجيزة وكجيات أمنية ىي وبالطب  يجب قتمو إذا لـ يكف ممكنًا اعتقالو. ممنوع بأي شكؿ نسي

 «.دحر اإلرىاب
مقالة كتبيػا « إف آر جي»كما وصؿ التدىور األطبلقي اإلسراييمي إل  المواق  اإللكترونيةن حيث نشر موق  

انتفاض أقمية مف الشباب العرب العنيؼ في الضفة بدعـ »أرييؿ كاىانا انتقد فييا السمطة الفمسطينيةن وقاؿ: 
السمطة الفمسػطينيةن يعيػد نمطػًا تاريطيػًا معروفػًا ومطيبػًا لآلمػاؿ. منػذ بدايػة الصػييونيةن وبػوتيرة مػرة  مف قيادة

واحدة كؿ عقدن تطتار مجموعة مف بػيف عػرب إسػراييؿ اسػتطداـ السػبلح والعنػؼ ضػد كػؿ مػف ال تريػده ىنػا. 
ة عمػػ  مػا لػـ يتحقػػؽ عمػ  طاولػػة مػرة بعػد مػػرةن أططػأت القيػادة الفمسػػطينية بوىميػا أنػو يمكنيػػا الحصػوؿ بػالقو 

المفاوضات. كما ىو الحػاؿ اآلفن ينبغػي أف يكػوف الجػواب واحػدًا ووحيػدًا: رد عسػكري مػف دوف تنػازالت فػي 
 «.المفاوضات. أرض إسراييؿ بما في ذلؾ شرؽ األردف ىي ممؾ لمشعب الييودي

ن فانتقػػد «األمنيػػة واالقتصػػادية أسػػاتذة جامعػػات مػػف أجػػؿ الحصػػانة»أمػػا روف بريمػػافن الػػرييس السػػابؽ لػػدايرة 
استضافة قيادييف فمسطينييف في وسايؿ اإلعبلـ اإلسراييميةن مقارنًا بينيـ وبيف « إسراييؿ اليوـ»عبر صحيفة 

إف حقيقة أنو ال يمر أسبوع دوف لقانات صحفية م  ممثمي العدو في القنوات المطتمفة مف »النازييفن وقاؿ: 
ا الرسػػميةن حقيقػػة ُمحيػػرة! فيػػؿ يططػػر بالبػػاؿ أف تستضػػيؼ قاعػػات إذاعػػة البػػي. اإلعػػبلـ اإلسػػراييمين بمػػا فييػػ
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بي. سي عناصر مف حكومة ألمانيػا النازيػة وُتجػري معيػـ لقػانات صػحفية لُتمّكػنيـ مػف التوجػو إلػ  مػواطني 
 «.بريطانيا مف فوؽ رأس الحكومة في لندفن كي ييددوا الجمي  بانتفاضة؟!

الػػػديني مقالػػػة تحريضػػػية كتبيػػػا الحاطػػػاـ منػػػاحيـ بػػػرود حيػػػث قػػػاؿ: « حػػػرديـحدريػػػو »مػػػف جانبػػػون نشػػػر موقػػػ  
اإلعػػػبلـ اإلسػػػراييمي يسػػػتطدـ ىػػػو أيضػػػًا الكممػػػة الُمّمطفػػػة أسػػػر ن بػػػداًل مػػػف منػػػاداة ىػػػؤالن السػػػفمة بأسػػػماييـ »

كمطػػربيف وقتمػػة وسػػافكي دمػػان النسػػان واألطفػػاؿ. ال ُيسػػأؿ ممثمػػو السػػمطة الفمسػػطينية كيػػؼ يمكػػف أف يحّولػػوا 
ىؤالن المجرميف إل  أبطاؿن بعد أف وّقعوا معنا عم  اتفاقية سبلـن تـ االتفاؽ في إطارىا عم  وقؼ عمميات 

 «.اإلرىاب
طفػبًل فمسػطينيًا تػـ اعتقػاليـ  ٜ٘لقد أظيرت إحصايية أعمف عنيا مركز أحػرار لدراسػات األسػر ن مػؤطرًان أف 

طفػػؿ تتػراوح أعمػػارىـ بػػيف  ٓٓٚميونيسػػيؼ أف نحػو طػبلؿ فبرايػػر الماضػي فقػػطن فيمػا أظيػػر التقريػػر األطيػر ل
عامًا يعتقموف سنويًا في الضفة بدعو  رشؽ الحجارة. وقد أفاد بحث متطصص في شؤوف األسر   ٚٔو ٕٔ
ورغػـ أف «. لـ يبمغوا سف الرابعػة عشػرة ٓٓٔطفؿن بينيـ أكثر مف  ٖٓٓإسراييؿ تحتجز ما يزيد عم  »بأف 

دولية وضعت الضػمانات لحمايػة األطفػاؿن وضػيقت حػاالت جػواز اعتقػاليـن إال القانوف الدولي واالتفاقيات ال
أف الحكومات اإلسراييمية ال تأبو بيذه االتفاقياتن تساعدىا في ذلؾ وسػايؿ اإلعػبلـ اإلسػراييمية اليمينيػة التػي 

ؿ بمػػا تركػػز عمػػ  زرع روح العسػػكرتارية فػػي نفػػوس أطفػػاؿ إسػػراييؿ وتعمػػؿ كػػؿ عػػاـن طػػبلؿ احتفػػاالت إسػػرايي
يسػػم  يػػوـ اسػػتقبلليان عمػػ  جػػذب األطفػػاؿ لزيػػارة القواعػػد العسػػكرية مجانػػًا والسػػماح ليػػـ بالتقػػاط الصػػور مػػف 

ن وتطمعيػػػـ عمػػػ  آطػػػر مػػػا أنتجتػػػو آلػػػة الحػػػرب دوف اعتبػػػار «ٙٔاؼ »فػػػوؽ الػػػدبابات وداطػػػؿ قمػػػرة طػػػايرات 
الحجػػارة عمػػ  قواتيػػا فػػي منػػاطؽ  لطفػػولتيـن فيمػػا ىػػي تػػؤازر اعتقػػاؿ األطفػػاؿ الفمسػػطينييفن المتيمػػيف بإلقػػان

 التماس بالضفة الغربية.
نتايج بحػث شػمؿ عينػة مػف وسػايؿ اإلعػبلـ المركزيػة فػي إسػراييؿ: « إعبلـ»وعم  صعيد أشمؿن نشر مركز 

القنػاة »ن «القنػاة الثانيػة»ن «القنػاة األولػ »ن «إسػراييؿ اليػوـ»ن «ىػآرتس»ن «معػاريؼ»ن «يديعوت أحرونوت»
ذ تنػػػا«. العاشػػػرة وؿ البحػػػث درجػػػة تعاُمػػػؿ اإلعػػػبلـ اإلسػػػراييمي مػػػ  الحقػػػوؽ السياسػػػية واالجتماعيػػػة والثقافيػػػة وا 

والدينيػػة لمجمػػؿ مكونػػات المجتمػػ  اإلسػػراييمين فقػػد كشػػؼ عػػف أف غالبيػػة التقػػارير المتعمقػػة بحقػػوؽ اإلنسػػاف 
مػف التقػارير  في الميػة فقػط ٜ.ٜفي المية( تطرقت إل  حقوؽ الجميور الييودين فيما تطرقت نسبة  ٔ.ٔٚ)

فػي الميػة مػف مجمػؿ التقػػارير أطبػارًا تعمقػت بحقػوؽ اإلنسػػاف  ٗ.ٜن وتناولػت نسػػبة ٛٗإلػ  حقػوؽ فمسػطينيي 
الطاصة بالفمسطينييف في األراضي المحتمةن وحظيت حقوؽ الفمسطينييف فػي القػدس الشػرقية بتغطيػة ال تزيػد 

انتياكات الجيش اإلسراييمي والمستعمريف  في المية مف مجمؿ التقارير! وقد طمص البحث إل  أف ٖ.ٔعم  
)المستوطنيف( لحقوؽ اإلنساف ال تحظ  باىتماـ كبير في اإلعبلـ اإلسراييمي. وفي الحاالت التي ظير فييػا 

لـ ُتظير التقارير تأييدًا دايمًا لمجيػة التػي انُتيكػت حقوقيػان وال يجػري النظػر إلػ  حقػوؽ »تناوؿ لحدث كيذان 
بػػػذاتيان أو كتمػػػؾ التػػػي ُيفتػػػرض فييػػػا أف تطضػػػ  العتبػػػارات قيميػػػة كونيػػػة. وباطتصػػػارن ىػػػؤالن كقيمػػػة قايمػػػة 

التغطية اإلعبلمية النتياؾ حقوؽ الفمسطينّييف تتأت  مف طبلؿ المنظور األمنين ال مف طبلؿ منظور حقوؽ 
 «!اإلنساف

 99/4/1093، االتحاد، أبو ظبي
 
 الشرك المصري في...  "إسرائيل" 

 ليكس فيشمافأ
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بدلت حكومة واستُقبؿ وزير دفاعن ولكف ثمة شييا لـ يتغير وىو أف جياز األمف يعامؿ الجميور كأنو ولد استُ 
لديو مشاكؿ وال يجػوز اف تُقػاؿ لػو الحقيقػة عػف العبلقػات بمصػر. ُأطمقػتن أوؿ مػف أمػسن قػذايؼ صػاروطية 

صػاٍؼ. يقولػوف لمجميػور  مف سينان عمػ  إيػبلتن ويتصػرفوف عنػدنا كػأف ىػذا اإلطػبلؽ باغتنػا كرعػد فػي يػوـ
إنيـ يفحصوف اآلف مف أيػف ُأطمػؽ ومػف أطمػؽ ولمػاذا لػـ تعمػؿ القبػة الحديديػة. مػا الػذي ينبغػي فحصػو؟ كػؿ 
شػػين تظػػاىر ألنيػػـ عنػػدنا يعممػػوف بالضػػبط مػػف أيػػف ُأطمقػػت الصػػواريخ ولمػػاذا لػػـ تعترضػػيا القبػػة الحديديػػة. 

 وكونوا عم  يقيف بأنو لـ يكف ىناؾ إىماؿ أو طمؿ.
السوأ ىو عدـ قوؿ الحقيقةن وىي اف اسراييؿ ُدفعت الػ  شػرؾ ال تعمػـ كيػؼ تطػرج منػو. فػي يػوـ االسػتقبلؿ ا

نثر قادة جياز األمف تصريحات مجمجمةن لكنيـ في واقػ  االمػر يقفػوف عػاجزيف عمػا يحػدث فػي سػينان. وقػد 
ر زاد الجػػيش اسػػتعداده فػػي كػاف لػػد  إسػػراييؿ إنػػذار مػف اطػػبلؽ الصػػواريخ مػػف سػينان. وبنػػان عمػػ  ىػػذا االنػذا

منطقة ايبلتن ووجو ال  ىناؾ بطارية مف القبة الحديديةن وططا سمسمة ططػوات اطػر . فػاذا كانػت عبلقػات 
التنسػػيؽ بػػيف إسػػراييؿ وقػػادة القػػوات المصػػرية فػػي شػػماؿ سػػينان جيػػدة جػػدا كمػػا يقولػػوف لنػػا فمػػف المنطػػؽ اف 

رًا بيذه الطمية. فماذا فعؿ المصريوف بيذا االنذار؟ لـ يفعموا نفترضن إذًان اف المصرييف تمقوا مف اسراييؿ إنذا
 جنديًا مصريًا. ٙٔشييا فعااًل كما لـ يفعموا حقًا في حينو باالنذار الذي نقمتو اسراييؿ عف الطمية التي قتمت 

ـن اسراييؿ كما قمنا آنفا في شرؾ. فكيؼ تحمي مواطنييا مف عمميػات تطػرج مػف دولػة ليػا معيػا معاىػدة سػبل
لكنيا ال تعمـ أو ال تريد أف تمنعيػا؟ إف اسػراييؿ مػف جيػة ال تسػتطي  اف تتطمػ  عػف مواطنييػا بػازان معمومػة 
اف "مطربيف" يوشكوف اف يطمقوا صواريخ عمييـ؛ وىي تطش  مف جية ثانية أف تطاطر بإحباط ارىاب عمػ  

 ا.ارض مصر ألف مثؿ ىذه العممية قد تكوف سببا اللغان اتفاؽ السبلـ معن
البشػػػر  السػػػػيية ىػػػػي اف ىػػػػذا الشػػػػرؾ ال يوشػػػػؾ اف يتغيػػػػر الػػػ  السػػػػنة القادمػػػػة عمػػػػ  األقػػػػؿ. وطبلفػػػػا لموقػػػػؼ 
االستطبارات العامة المصػرية يقػوؿ توجيػو الػرييس مرسػي انػو ال ينبغػي عمػ  أي حػاؿ مػف االحػواؿ اسػتعماؿ 

ريف االوؿ وستسػتمر عػدة القوة ضد البدو في سينان. وقد تـ تأجيؿ انتطابات مجمس الشعب المصري ال  تش
أشػػير. والػػ  ذلػػؾ الحػػيف ال يجػػوز إحػػداث أي تحػػرش أو المبػػادرة الػػ  أي اجػػران عسػػكري قػػد يضػػر بشػػعبية 

 .ٖٕٔٓ"االطواف المسمميف"ن وىكذا سيكوف لبلرىاب في سينان حصانة حت  نياية 
صػػػور جويػػػة جيػػػد المصػػػريوف فػػػي السػػػنة األطيػػػرة فػػػي جمػػػ  معمومػػػات اسػػػتطبارية. واشػػػتمؿ ذلػػػؾ عمػػػ  جمػػػ  

ومعمومػػات عػػف القبايػػؿ البدويػػة وغػػرس عمػػبلن. ومػػا داـ الحػػديث يػػدور عػػف اسػػتثمار فػػي االسػػتطبارات يكػػوف 
ىناؾ اجماع بيف عناصر القوة في مصرن لكف حينما يجب ترجمة المعمومات االستطبارية ال  عمؿ وعػبلج 

ي بمكافحػة االرىػابن لكػف ال لبلرىاب يتحطـ االجمػاع. إف الجػيش المصػري ال يشػغؿ نفسػو عمػ  نحػو تقميػد
توجد جية اطر  تفعؿ ذلؾ. وتأتي لمصر ايضا تحذيرات مف تدابير لمقيػاـ بعمميػات تفجيريػة فػي االسػكندرية 

 والقاىرة.
تحولػػت سػػينان الػػ  مركػػز ارىػػاب ُيعػػرض مصػػر نفسػػيا لمططػػر ايضػػا. فبػػدأ الجػػيش المصػػري ُيحػػرؾ وحػػدات 

لكنػػػو يتػػػردد بسػػػبب الطػػػوؼ مػػػف اسػػػتعماؿ القػػػوة وتحمػػػؿ  الصػػػاعقة فيػػػو لمقضػػػان عمػػػ  االرىػػػاب فػػػي سػػػينانن
 االطفاقات كما يبدو.

فػي كػؿ مػا يتعمػؽ بكػبب جمػاح  –إف الجيات األمنية في إسراييؿ في ىذا الوقػت فرحػة جػدا بػاألدان المصػري 
حػػػػداث دوايػػػػر حراسػػػػة فػػػػي ممػػػػرات القنػػػػاة وعمػػػػ  الحػػػػدود الميبيػػػػة  "حمػػػػاس" ونشػػػػر االسػػػػتطبارات فػػػػي سػػػػينان وا 

ةن بحيػث تفضػؿ الصػمت عمػ  اسػتمرار تػدفؽ وسػػايؿ القتػاؿ الػ  غػزة التػي تشػتمؿ عمػ  مػواد أوليػػة والسػوداني
ُتستعمؿ النتاج القذايؼ الصاروطية. إسراييؿ سعيدة جدا حيث إنيا مستعدة الف تتعام  عػف اطػبلالت سػافرة 
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درعػة الػ  سػينان باتفاؽ السبلـ أشد مف استقرار رأي المصرييف قبؿ نحو مف نصؼ سنة عم  ادطاؿ قوات م
 بقدر أكبر مف المسموح بو. ونقوؿ بالمناسبة إنو ال يجوز لمواطني إسراييؿ اف يعرفوا ىذا ايضا.

تسػتطي  اسػراييؿ اف تقػػوؿ لممصػرييف اذا لػـ تكونػػوا قػادريف عمػ  العمػػؿ فسػنعمؿ نحػف. وفػػي المػرة القادمػػة إذا 
دنا عمػػ  تنفيػػذ اجػػران كيػػذا؟ ألف ىػػذه ليسػػت وجػػد انػػذار ولػػـ تعتنػػوا بػػو فسػػنعتني بػػو نحػػف. لكػػف مػػف يتجػػرأ عنػػ

ططب "يوـ االستقبلؿ" بؿ الحياة الحقيقية التي معناىا المطػاطرة واف ُيبػيف لممصػرييف اف حػدود سػينان ليسػت 
 مشاعا وأف ذلؾ لف يفضي ال  وقؼ السياحة والرحبلت الجوية ال  إيبلت.

 98/4/1093يديعوت 
 99/4/1093، األيام، رام اهلل

 
 يالت.. تحد أمني معقدإصواريخ عمى طالق الإ 

 عمير ربابورت
بمعاف عديدةن فاف اطبلؽ الصواريخ مف سينان نحو ايبلت ىو تحد أمنػي معقػد عمػ  نحػو طػاص مػف ناحيػة 

 اسراييؿن اشكالي حت  أكثر مف الصواريخ مف قطاع غزة نحو النقب الغربي.
سػنة ميػات آالؼ االسػراييمييف والسػياح مػف نبدأ في موضوع اليدؼ: ايبلت ىي مدينة استجماـن تجتػذب كػؿ 

طػػارج الػػببلد. ويػػأتي المسػػتجموف كػػي ينسػػوا األطبػػار والمشػػاكؿ اليوميػػة. وتحػػوؿ حػػاالت النػػار عمييػػا لتصػػبب 
متواترة مف شأنو اف يوجو ضػربة مػوت اقتصػادية لممدينػة. اشػكالية بقػدر ال يقػؿ ىػي حقيقػة انػو مػف الصػعب 

ألراضي المصرية. فمف أجؿ تحقيػؽ مثػؿ ىػذا الػردع ينبغػي طمػؽ تيديػد طمؽ ردع يؤدي ال  وقؼ النار مف ا
ما عم  الطرؼ اآلطرن مثػؿ الػثمف الػذي دفعتػو حمػاس اثنػان حممػة "عمػود السػحاب" لقػان اطػبلؽ النػار عمػ  

 األراضي االسراييمية.
مػف يمكػف  غير أنو في سينان بات حت  الجيش االسراييمي نفسو يسمييا "منطقة غير محكومة". فمػيس ىنػاؾ

تيديػػده: اسػػراييؿ تمتنػػ  عػػف العمػػؿ فػػي األراضػػي المصػػرية كػػي ال تعػػرض لمططػػر اتفػػاؽ السػػبلـ الػػذي أصػػبب 
 ىشا بعد سقوط حكـ مبارؾ.

وفػػي أرجػػان سػػينان تعمػػؿ منػػذ فتػػرة طويمػػة عشػػرات الجماعػػات المتماثمػػة مػػ  منظمػػات الجيػػاد العػػالمين مثػػؿ 
اطػػػػبلؽ النػػػػار أمػػػػس )األوؿ(. ورجػػػػاؿ األمػػػػـ المتحػػػػدة  المجموعػػػػة التػػػػي أطػػػػذت عمػػػػ  عاتقيػػػػا المسػػػػؤولية عػػػػف

المسؤولوف عف فرض اتفاقات السبلـن يطتبيوف فزعيف داطؿ قواعدىـ. وتتمق  قوات الشرطة المصرية وسايؿ 
تكنولوجيػػة كمسػػاعدة مػػف الواليػػات المتحػػدةن ورغػػـ ذلػػؾ فػػاف ايػػدييا قصػػيرة عمػػ  النجػػدة. فبػػيف رجػػاؿ الجيػػاد 

ات الجياد مف قطػاع غػزة توجػد صػمة متواصػمةن مػف طػبلؿ االنفػاؽ التحػت ارضػية العالمي في سينان وجماع
 ووسايؿ االتصاؿ عم  انواعيا.

ممػـ. وىػذا لػـ يكػف مفاجيػا بالنسػبة  ٕٕٔلقد تـ اطبلؽ النار أمس )األوؿ( بواسطة صاروطي غراد مف عيار 
قبػػة حديديػة الػػ  المدينػة منػػذ اططػار عػػف اطػبلؽ النػػار نحػو ايػػبلت كػاف السػػبب فػي نقػػؿ بطاريػة  –السػراييؿ 

الشير الماضي. لكف البطارية لـ تستطدـ أمس )األوؿ(. ويبدو اف حالة التأىب طفضت بقدر ما بالذات فػي 
ىذا الوقت: أحد الصاروطيف المذيف اطمقا نحػو ايػبلت سػقط فػي حػي سػكني بحيػث أنػو كػاف سػيطمؽ صػاروخ 

بلؽ النػػار. واألسػػباب الكاممػػة لعػػدـ تفعيػػؿ المنظومػػة اعتراضػػي لػػو لػػو كانػػت المنظومػػة تعمػػؿ اثنػػان تنفيػػذ اطػػ
 محفوظة لد  سبلح الجو.
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رغـ كؿ شينن يبدو أنو في المد  القصير ال تعد النػار أمػس )األوؿ( مؤشػرا عمػ  بدايػة ىجمػة مكثفػة عمػ  
ايػػبلت. فػػبل يػػذكر الكثيػػروفن لكػػف فػػي السػػنة الماضػػية وحػػدىا نفػػذ نحوىػػا مػػا ال يقػػؿ عػػف ثػػبلث حػػاالت مػػف 

ؽ النػػػار. ونػػػار أمػػػس )األوؿ( ايضػػػا ستنسػػػ  فػػػي غضػػػوف وقػػػت قصػػػيرن والمدينػػػة سػػػتعود الػػػ  حياتيػػػا اطػػػبل
الطبيعية بعض الشين. ضرر شديد لمغاية سيمحؽ فقط عندما تزداد وتيرة النار وتق  اصابات فػي المدينػة ال 

 سمب اهلل.
حاب بػدا واضػحا اف االسػتعداد نقطة تفاؤؿ حذر اطر : أثنان األشػير األطيػرةن ال سػيما بعػد حممػة عمػود السػ

 عاؿ نسبيا لمقوات المصرية لمحاولة تحقيؽ السيطرة واف كانت معينةن في ارجان سينان.
احتماؿ أف تنتيي الفوض  واف كاف طفيفان لكف األعماؿ بالحد األدن  عم  األقػؿ تجعػؿ النػار نحػو اسػراييؿ 

ات المتحػدة "لعمػؿ شػين مػا"ن وىػي تشػعر صعبة. عمػ  القيػادة المصػرية يوجػد ضػغط شػديد مػف جانػب الواليػ
أنيػػا ممزمػػة أكثػػر بالحفػػاظ عمػػ  اليػػدونن بسػػبب الػػدور الػػذي مػػنب ليػػا كمسػػؤولة عػػف تطبيػػؽ وقػػؼ النػػار بػػيف 

 حماس والجيش االسراييمي.
 
 

المؤكػػد ىػػو أنػػو فػػي الفتػػرة القريبػػة القادمػػة لػػف يطفػػئ سػػبلح الجػػو مػػرة اطػػر  أزرار التشػػغيؿ لمنظومػػة "القبػػة 
 ".الحديدية

 98/4/1093، معاريف
 99/4/1093، الحياة الجديدة، رام اهلل
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