
 

 

   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

  
  

 
  

  
 

 
 
 
 
 
 

 "الفمسطينية –الدويك: كيري يروج لمشروع "الكونفدرالية األردنية عزيز 
 لممواجهة الجهاد تستعدو سرائيمي عمى غزة بضوء أخضر أمريكي إحماس تحذر من عدوان 

 مميون دونم مسجمة باسم األردن في الضفة 3,1تستولي عمى  "إسرائيل"
 صيغة مصرية توفيقية: تراجع حماس عن انتخابات المجمس الوطني مقابل حكومة لمدة عام

 ةفمسطينيين من سوريدراسة أوروبية تندد بالتقصير األممي بحق الالجئين ال

ن مهم في كو  مرسى: حماس م  
الشعب الفمسطيني ونحن نساعد 

ي من أجل أمننا القوم الفمسطينيين
 ومصمحة مصر
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           1ص                                    1816العدد:                13/4/1031األحد  التاريخ:

  السمطة:
 5 "الفمسطينية –الدويك: كيري يروج لمشروع "الكونفدرالية األردنية عزيز   

 5 "السالم االقتصادي"القيادة الفمسطينية تجدد رفض ما يسمى شعث:   

 6 لتق كيري إلحباط المصالحة وأتحدى أبو زهري مناظرتيأعريقات: لم   

 6 قراقع: اجتماع دولي حول األسرى في الهاي الشهر القادم  

 7 يحيى موسى لـ"النشرة": فياض ليس له تاريخ نضالي ووطني ومشكمة الفمسطينيين مع عباس لنائبا  

  
  لمقاومة:ا

 8 لممواجهة الجهاد تستعدو سرائيمي عمى غزة بضوء أخضر أمريكي إحماس تحذر من عدوان   

 9 حماس تدعو لتحقيق دولي بتسميم االحتالل لألسرى  

 9 طناتترحب بتمييز أوروبا لمنتجات المستو  حماس  

عمار غزة في صمب اجتماعات حماس في الدوحةممفات المصالحة واأل"الحياة":     30 سرى وا 

 33 "مكتبها السياسي تؤكد عمى المصالحة ورفض شروط "الرباعية اجتماعيوسف: حماس في   

 31 ائل تنتظر استجابة فتح وحماس لندائها بتشكيل حكومة التوافق الوطنيغزة: الفص  

 31 شعث يطالب المسؤولين الرومان بالضغط عمى حكومة االحتالل واالنصياع لمتطمبات السالم  

 31 مهيدا لتحقيق المصالحة الوطنيةفصائل تدعو حكومة هنية في غزة إلى تقديم استقالتها ت  

 34 أبو ليمى: تصريحات يعالون تعبير صريح عن نيته شن حرب عمى غزة  

 34 تثير خالفا بين حماس وفتح لغزة زيارة أردوغان  

 35 معة النجاح بعد ست سنوات من المقاطعةحماس تقرر خوض االنتخابات في جا  

  
  :اإلسرائيميالكيان 
 35 مميون دونم مسجمة باسم األردن في الضفة 3,1تستولي عمى  "إسرائيل"  

 36 طقوسهم في األقصى ليهودتوجهات داخل الكنيست لتشريع أداء ا  

 36  معاريف: نواب ووزراء إسرائيميون يطالبون نتنياهو بتويع المستوطنات في القدس  

 37 شركات الطيران اإلسرائيمية احتجاجا عمى "السماء المفتوحة" مع االتحاد االوروبيبضراب إ  

 37 عة لتجنيد عمالءالموساد يبدأ حممة واس  

 38 مميون شيكل هبات لجنود االحتياط اإلسرائيمي ستون  

 38 سقوط صاروخ بالنقب الغربي  

 38 مصرو  "سرائيل"إبيب تؤكد استمرار التعاون بين الجهات االمنية واالستخبارية في أتل   

 38  تبدأ تمرينا لمجبهة الداخمية في إيالت "إسرائيل"بعد تعرضها لقصف صاروخي ..  

 39  الجيش اإلسرائيمي ينتج فيممًا يرو ج روايته عن اجتياح مخيم جنين  

  
  األرض، الشعب:

 39 أسرى منذ ما قبل أوسمو عمى رأسهم كريم وماهر يونس من عرعرة 304نة: فروا  

 39   أسير يهاجم سجانه في سجن عسقالن  
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 10 أسرى مجدو يرفضون السياسة التعسفية في المعتقالت اإلسرائيمية  

 10 : االحتالل يحقن األسرى بمواد مسرطنة"أحرار"  

 13 الجيش اإٍلسرائيمي يقتحم عدة مدن في الضفة  

 13 تقرير تمفزيوني إسرائيمي يظهر سوء معاممة األطفال القصر أثناء االعتقال  

 13 عباس مطالب بالتوجه لممحكمة الدولية فوراً العيساوي: شيرين   

 11 ة خالل أسبوعألف سائح لمحافظات الضفة الغربي 131إدارة شرطة السياحة واآلثار في رام اهلل:   

 11 طينيينحول حق العمل لالجئين الفمس اً حوار ينظم االئتالف الفمسطيني المبناني   

 11  قمقيمية: االحتالل يعمن بمدة كفر قدوم "منطقة عسكرية مغمقة"  

 11  أريحا "األحرار" تحذ ر من مخطط إسرائيمي لترحيل المقدسيين إلى  

عاقات أسيرًا لدى االحتالل 34: وزارة األسرى والمحررين في رام اهلل    11  يعانون أمراضًا خطيرة وا 

 11 في بمغارياحزب الطبقة المتوسطة األوروبية  عمى الئحة مرشحفمسطيني   

 14 إلى لبنان ةهبة مالية لمنازحين الفمسطينيين من سوري  

  

  : ثقافة

 14 دور السينما اإليطالية من قضية فمسطين  

  

  األردن: 

 14"إسرائيل"اتحاد مزارعي وادي األردن يدعو المزارعين لرفع قضايا ضد   

 15 في سجون االحتالل األردنيين اعتصام ألهالي األسرى والمفقودين  

 15   من المعتقالت اإلسرائيمية عطا عياشتطالب بتدخل رسمي لإلفراج عن  جبهة العمل اإلسالمي  

  

  عربي، إسالمي:

 15 صيغة مصرية توفيقية: تراجع حماس عن انتخابات المجمس الوطني مقابل حكومة لمدة عام  

 16 مدخل لممصالحة ونرفض المحاصصةالفمسطينية تشكيل الحكومة  :"عكاظ"لـ حمد صبيحم  

 16 محافظ شمال سيناء: الكشف عن قتمة الجنود في رفح لم يحن بعد  

 17 ن ارتكاب حماقاتم "إسرائيل"إيران تستعد لمناورات برية ضخمة وتحذر   

 17 رئيس البرلمان العربي: القضية الفمسطينية عمى سمم أولوياتنا  

 17 عمى جرائمها بحق المعتقمين الفمسطينيين "إسرائيل"يؤكدون أهمية محاسبة  عرب قانونيون  

 17 نصفهم من النساء يعيشون في مصر يهودًيا فقط 40: طائفة اليهوديةرئيسة ال  

  

  دولي:

 18 ةدراسة أوروبية تندد بالتقصير األممي بحق الالجئين الفمسطينيين من سوري  

 19 بمنع دخول المستوطنين إلى أوروبا روبياالتحاد االو  طالبيمجمس العالقات األوروبية الفمسطينية   
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  حوارات ومقاالت:
 19 حسيف حمود... األزمة السورية بين حماس وحزب اهلل.. نظرة إنصاف!  

 10 د. حسف أبو حشيش... موقف فتح من زيارة أردوغان  

 13 أ.د. يوسؼ رزقة... ربيع االغتياالت  

 11 نقوال ناصر... استقال فياض ويستمر مشروعه  

ما الفمسطينيون    14 درور إيدار... إما نحن وا 

  
 16 :كاريكاتير

*** 
 
 مــن أجــل أمننــا القــومي الفمســطينييننحــن نســاعد و الشــعب الفمســطيني ن مهــم فــي كــو  مرســى: حمــاس م  ٌ  

  ومصمحة مصر
الرئيس المصري محمد مرسي قاؿ إف األوضاع التي تمر  أف، 10/4/1031، الجزيرة نت، الدوحة ذكرت

كشؼ بيا مصر حاليا سياسيا واقتصاديا وأمنيا "طبيعية" في ظؿ المرحمة االنتقالية التي تمر بيا بعد الثورة، و 
وأكد  أنو سيجري تعديال وزاريا وتغييرات في المحافظيف قريبا بيدؼ تحقيؽ أىداؼ الثورة وخدمة المواطنيف.

مرسي في مقابمة مطولة مع قناة الجزيرة عمى استمرار المساعي لتحقيؽ أىداؼ الثورة، مشددا عمى أف 
نما كانت ثورة رغبة في الحرية وا لعدالة االجتماعية والقضاء عمى الفساد المصرييف لـ يقوموا بثورة جياع وا 

 والسعي نحو الديمقراطية.
سرائيؿ قاؿ مرسي "إف ىذا التعاوف موجود مف أكثر مف ثالثة عقود بيف  وبشأف التعاوف األمني بيف مصر وا 

 الجانبيف، وسبب استقراره في ىذا الوقت ىو أنو يجري عمى أساس مف الندية بيف الطرفيف".
"ال يممي أحد عمينا إرادتو ال مباشرة وال بطريؽ غير مباشر مف خالؿ آخريف"، وقاؿ  وأكد الرئيس المصري

 إف مصر تحتـر تعيداتيا، ومعاىدة السالـ مع إسرائيؿ نصت بوضوح عمى ضماف حقوؽ الفمسطينييف.
وفي ختاـ الحوار وجو مرسي رسائؿ طمأنة لكؿ المصرييف ولألقباط والمرأة المصرية عمى وجو الخصوص، 

طالب المصرييف بالصبر معو في ىذه المرحمة حتى تحقؽ الثورة أىدافيا في جميع المجاالت، مؤكدا أف و 
 مصر قادرة عمى النيوض وعمى إدارة شؤونيا.

الرئيس المصري د. محمد مرسي، أكد عمى احتراـ دولتو  ، أف13/4/1031فمسطين أون الين، وأضافت 
 .الفمسطينية وتحقيؽ الوحدة الوطنية ي، مؤكدا دعمو لمقضيةلحركة حماس كونيا جزء مف الشعب الفمسطين

عمى قناة الجزيرة الفضائية، مساء السبت:" نحف نساعد الشعب الفمسطيني  وقاؿ مرسي خالؿ لقاء تمفزيوني
في تحقيؽ المصالحة  وأشار الى أف مصر تساعد ."مف أجؿ أمننا القومي وىي مصمحة عامة لمصر وىذا

احتراـ دولتو لحركة حماس كونيا جزءا مف الشعب  عت شوطا كبيرا في القاىرة، مؤكداالفمسطينية التي قط
  .الفمسطيني وكذالؾ حركة فتح

عاما لكف  30 لعالقة مصر مع دولة االحتالؿ، أوضح مرسي أف التعاوف األمني معيا مستمر منذ وبالنسبة
ف كانت أعداء بينيا مصالح أمنية مثؿ حفظ الحدود  مصر اليوـ لـ تعد تنصاع ألحد، مبينا أف الدوؿ وا 

ف السعي في السياسة الخارجية ال يأتي عمى حساب وتابع "مصر تحتـر .واألمف  قراراتيا والقانوف الدولي، وا 
 ".المصمحة الداخمية ألف االستقرار عمى الحدود جزء مف المصمحة الداخمية
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 "فمسطينيةال–الدويك: كيري يروج لمشروع "الكونفدرالية األردنية عزيز  

حذر رئيس المجمس التشريعي الفمسطيني عزيز الدويؾ مف األىداؼ التي تقؼ وراء : نادية سعد الديف
الجوالت المكوكية التي قاـ بيا كيري لممنطقة ومف المنتظر أف يستكمميا في الفترة المقبمة. وقاؿ، لػ"الغد" مف 

 لممنطقة ممؼ "الكونفدرالية" الفمسطينية األردنية".فمسطيف المحتمة، إف "الواليات المتحدة تحمؿ في جوالتيا 
وأوضح بأف "زيارة كيري األخيرة لممنطقة واألراضي المحتمة تناولت البحث جديًا في سبؿ إتماـ الكونفدرالية 

 بيف الضفة الغربية واألردف"، بينما يوضع قطاع غزة في إطار اإلدارة المصرية.
زالة االحتالؿ، ىدؼ وأوضح بأف "اإلدارة األميركية تبحث  كيفية تحقيؽ ذلؾ"، مؤكدًا بأف "تحرير األرض وا 

وطني أساسي، ومف ثـ يقرر الشعب الفمسطيني الخطوة الالحقة"، بوصؼ "حؽ تقرير المصير حجر الزاوية 
الصييوني". واعتبر أف "أىداؼ الجوالت المكوكية األميركية تصطدـ بإرادة الشعب  –إلنياء الصراع العربي 

طيني"، وذلؾ في الوقت الذي أعيد فيو طرح الكونفدرالية مجددًا بعد االتفاقية األردنية الفمسطينية التي الفمس
 جرى توقيعيا مؤخرًا في عماف حوؿ القدس والمقدسات الدينية في القدس المحتمة. 

 13/4/1031، الغد، عم ان
 
 "السالم االقتصادي"القيادة الفمسطينية تجدد رفض ما يسمى شعث:  

نبيؿ شعث أمس رفض القيادة الفمسطينية تحقيؽ ما « فتح»جدد عضو المجنة المركزية لحركة  :راـ اهلل
مع إسرائيؿ قبؿ استئناؼ مفاوضات السالـ الشامؿ المجمدة منذ أواخر عاـ « السالـ االقتصادي»ُيسمى 
 بسبب االستيطاف الييودي في الضفة الغربية المحتمة. 1020

إف كيري بدا وكأنو يسعى الى تحقيؽ إنجازات في السالـ االقتصادي. ىذا »حفي وقاؿ شعث في تصريح ص
معناه ال اقتصاد وال سالـ، فال يمكف تحقيؽ أي تقدـ اقتصادي في ظؿ االحتالؿ اإلسرائيمي، خاصة وأنو 

جالئي واستيطاني أي حديث خارج السياسة مقابؿ إعطاء الماؿ، لف يؤدي إلى »وأضاؼ« احتالؿ إقصائي وا 
أي نتيجة ايجابية في عممية السالـ. وأي انتعاش اقتصادي فمسطيني محكـو بالحصار اإلسرائيمي 
بقاء قطاع غزة منفصاًل عف الضفة الغربية. السياسة اإلسرائيمية الممارسة حاليًا  واالستيطاف وسرقة القدس وا 

 «.صمود واالستمرارال يمكنيا أف تؤدي إلى انتعاش اقتصادي يعطي الشعب الفمسطيني قدرة عمى ال
البناء االقتصادي كوسيمة لدعـ الصمود جيد، لكف إسرائيؿ ال تسمح بو. وأضاؼ أف المسؤوليف »وقاؿ 

 2967الفمسطينييف قدموا إلى كيري اقتراحات جدية إلحياء عممية السالـ، عمى أساس االعتراؼ بحدود عاـ 
طالؽ سراح األسرى الفمسطينييف في السجوف اإلسرائيمية، غير  كحدود لدولة فمسطيف ووقؼ االستيطاف، وا 

 أف إسرائيؿ ليست مستعدة ألي مفاوضات.
واستبعد ضغط اإلدارة األميركية عمى الحكومة اإلسرائيمية إلرغاميا عمى استئناؼ المفاوضات، موضحًا أنيا 

المتحدة عمى إسرائيؿ، خاصة إنيا منشغمة بالوضع العربي وتيديدات كوريا الشمالية بقصؼ الواليات 
بصواريخ والميزانية األميركية، وقانوف استخداـ األسمحة في الشارع وقانوف اليجرة. ورأى أف حؿ القضية 

إف التغير الحقيقي في الرأي العاـ األوروبي يضغط عمى »الفمسطينية دوليًا يجب أف يتركز في أوروبا، قائاًل 
 «.واقؼ الحالية تجاه الصراع العربي اإلسرائيميالحكومات األوروبية مف أجؿ اتخاذ مواقؼ مختمفة عف الم

لف يضغط عمى إسرائيؿ غير الفمسطينييف، وعمييـ ممارسة الضغط بوسائؿ ثالث، ىي »وقاؿ شعث 
 «.النضاؿ الشعبي، والحراؾ الدولي الضاغط بكؿ األدوات، وتحقيؽ الوحدة الوطنية الفمسطينية
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يًا في الموضوع الخارجي، ىناؾ تغير حقيقي في الرأي العاـ يبدو أف ىناؾ ضعفًا إسرائيميًا حقيق»واستطرد 
العالمي، خاصة في أوروبا، والتغير في أميركا الالتينية ترجـ إلى اعتراؼ مف كؿ دوليا بالدولة الفمسطينية 

 «.والوقوؼ إلى جانب القضية الفمسطينية
 13/4/1031، االتحاد، ابوظبي

 
 وأتحدى أبو زهري مناظرتي لتق كيري إلحباط المصالحةأعريقات: لم  

ما صرح بو »قاؿ عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية صائب عريقات، إف : معا – بيت لحـ
أحد ناطقي حركة حماس أمس بأف اجتماعًا جرى بيني وبيف وزير الخارجية األميركي جوف كيري في باريس 

ة، افتراء وأكاذيب، وليس لو مف الحقيقة أدنى وفي االجتماع تـ االتفاؽ عمى تعطيؿ جيود المصالح
 «.مستويات المصداقية

لقد تعود شعبنا عمى مثؿ ىذه »اإلخبارية الفمسطينية أمس: « معا»وقاؿ عريقات في تصريح لوكالة 
االفتراءات وكاف األجدر عمى سامي أبو زىري وغيره مف قيادات حركة حماس، االنشغاؿ بتطبيؽ بنود 

مف حالة االنقساـ المييف الذي وضعتنا فيو )حماس( عمى مدار السنوات الست  المصالحة والخروج
 «.السابقة

أتحدى أف يأتي أبو زىري »وأضاؼ: «. لـ ألتؽ بكيري إال بحضور الرئيس محمود عباس»وقاؿ عريقات: 
ود بما يدعيو مف معمومات وأدلة عمى حدوث اجتماع منفرد بيني وبيف كيري وأني وافقت عمى تعطيؿ جي

المصالحة، وأنا عمى استعداد أف أناظره عمى أي محطة فضائية ولو كانت فضائية )األقصى( التابعة لحركة 
 «حماس نفسيا

 10/4/1031، وكالة معًا اإلخبارية
 
 قراقع: اجتماع دولي حول األسرى في الهاي الشهر القادم 

اعا دوليا ىو األوؿ سيعقد في الىاي قاؿ وزير شؤوف األسرى والمحرريف في راـ اهلل عيسى قراقع إف اجتم
وأضاؼ قراقع في تصريح صحفي لو، أف ىذا يأتي لمناقشة المكانة  مف الشير القادـ. 14/5-13يومي 

القانونية لألسرى الفمسطينييف والعرب بعد رفع صفة فمسطيف عضو مراقب في األمـ المتحدة، واستثمار ذلؾ 
ة كأسرى حرية ومناضميف شرعييف وفؽ اتفاقيات جنيؼ والبرتوكوالت لتعزيز مكانة األسرى في القوانيف الدولي

وبيف أف ىذا االجتماع الذي سيشارؾ فيو مؤسسات حقوقية فمسطينية مختصة ستطرح فيو رؤية  الممحقة بيا.
 إستراتيجية قانونية حوؿ األسرى، سيتـ العمؿ بيا عمى الساحة الدولية وفي المؤسسات الحقوقية واإلنسانية.

 13/4/1031، طين أون الينفمس
 
 يحيى موسى لـ"النشرة": فياض ليس له تاريخ نضالي ووطني ومشكمة الفمسطينيين مع عباس النائب 

اعتبر القيادي في حركة "حماس" والنائب في المجمس التشريعي الفمسطيني يحيى موسى أف شخصية رئيس 
ت وفقًا ألىداؼ محددة وواضحة، وىي الحكومة الفمسطينية المستقيؿ سالـ فياض مثيرة لمجدؿ، وجاء

محاصرة االنتفاضة الفمسطينية وتخفيؼ منابع تسرب األموؿ إلى فصائؿ المقاومة الفمسطينية، ومحاصرة 
 الرئيس الراحؿ ياسر عرفات في حينو بشأف االنفاؽ المالي.
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فروانة، أّف شخصية وأوضح القيادي في "حماس"، في حديث لمراسؿ "النشرة" في األراضي الفمسطينية محّمد 
فياض ليس ليا تاريخ نضالي ووطني، وأوتَي بيا مف قبؿ مؤسسات مالية أجبنية خارجية إلى الساحة 
الفمسطينية، مشيرًا إلى أنيا غير مستمدة مف أوساط الشعب الفمسطيني بقدر ما ىي مستمدة مف المانحيف 

 األجانب سواء مف المستوى األوروبي أو األميركي.
أف استقالة فياض قد تكوف عامال إيجابيا، لكّنو لفت إلى أّف حركة "حماس" ال تعمؽ عميو كثيرًا، وأكد موسى 

إذ إّف االشكالية ليست عنده باألساس، بقدر ما ىي عند رأس السمطة الفمسطينية الرئيس الفمسطيني محمود 
وض مع اإلحتالؿ عباس، والذي يعمؽ قضايا الشعب الفمسطيني عمى العامؿ الخارجي، وخيار التفا

اإلسرائيمي، حسب قولو. وأضاؼ: "غياب ىذه الشخصية في حد ذاتو قد يكوف عامال إيجابيا، لكف ال نعمؽ 
كثيرًا عمى ىذه الشخصية سواء غابت أو حضرت، ألف اإلشكالية ليست عندىا في األساس بؿ عند رأس 

 السمطة أي محمود عباس".
 المشكمة الفمسطينية في نهج المفاوضات

أشار موسى إلى أف المشكمة األساسية الفمسطينية تتمثؿ في سير الرئيس الفمسطيني محمود عباس الذي و 
وضع أسس اتفاقيات أوسمو واتفاؽ المبادئ، في نيج المفاوضات مع إسرائيؿ، وعمؽ قضايا وآماؿ الشعب 

في تصحيح المسيرة الفمسطيني عمى العامؿ الخارجي، إذ أنو ال زاؿ مستمرا عمى نفس النيج وال يفكر 
 الوطنية الفمسطينية، ويعطؿ المصالحة ويكرس االنقساـ في الساحة الفمسطينية.

وأوضح موسى أف المشكمة ليست في فياض بؿ في الرئيس الفمسطيني محمود عباس نفسو، الفتًا إلى أف 
ي طالبت أبو حركة "حماس" غير معنية بوجوده وغياب فياض في ىذه المحظة. وتابع: "حركة فتح ىي الت

مازف بتغيير ىذه الشخصية حتى تكوف الحكومة فتحاوية، خصوصًا أف فتح ال تستطيع إال أف تستحوذ عمى 
 المناصب والسمطة".
 المشكمة في عباس

وفي خصوص دعوة األميف العاـ لحزب الشعب الفمسطيني بساـ الصالحي الستقالة رئيس الحكومة المقالة 
تقالة سالـ فياض، إلنياء االنقساـ وتحقيؽ المصالحة الفمسطينية، أشار في غزة اسماعيؿ ىنية، بعد اس

موسى إلى أف ذلؾ يعتبر إزاحة لممشكمة األساسية الفمسطينية، ويظير وكأف ىناؾ مشكمة حقيقية في غزة، 
الفتًا إلى أف الصالحي عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية بدؿ أف يسأؿ نفسو عمى ضرورة 
عادة بناء منظمة التحرير الفمسطينية،  مطالبة الرئيس الفمسطيني محمود عباس بتغيير نيجو وسياستو، وا 
وفتحيا أماـ القوى اإلسالمية الناىضة مثؿ حركة "حماس" و"الجياد اإلسالمي" وتعديؿ المسار الوطني 

 غربية والسمطة.الفمسطيني، يزيح المشكمة ويصورىا كأنيا مرتبطة بالحكومة في غزة والضفة ال
ولفت القيادي في "حماس" إلى أف األمر مرتبط بو وبالرئيس عباس وقيادتو لمنظمة التحرير الفمسطينية، 
والذي يحاوؿ مف خالؿ تصريحاتو أف يغطي عمى المشكمة الحقيقية ويصورىا وكأنيا في قضية السمطة 

 ىا الحقيقي والوطني.الفمسطينية، وال يريد أف يفكر في مصيرىا، وما ىي وظيفتيا ودور 
 المطموب قيادة مرجعية واحدة

وشّدد عمى أف االنقساـ الفمسطيني ليس مرتبطا بقضايا خالؼ عمى حقيقة السمطة الفمسطينية أو توزيع 
المناصب فييا أو حتى في حكومة غزة والضفة، واصفًا ذلؾ بعرض لممرض، سيما أف المرض األساسي ىو 

لنيج السياسي الذي قاـ عمى االعتراؼ بإسرائيؿ وقبؿ أف يكوف التفاوض في اتفاقيات أوسمو وغيرىا، وا
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سبياًل وحيدًا إلقامة الدولة الفمسطينية، إذ أنو بعد عقديف مف الزمف فشؿ ىذا النيج، وال زاؿ عباس يصر 
 عمى عدـ تعديؿ ىذا المسار.

الطريؽ األمثؿ لحميا ىي بناء وأوضح موسى إف االنتخابات وتشكيؿ الحكومات ال تحؿ المشكمة، مؤكدًا أف 
قيادة مرجعية واحدة لمشعب الفمسطيني، تقود نضاالتو وتصحح مساره السياسي، وتقود الضفة الغربية 

، والشتات  وتابع: "ىذا ىو النيج الصحيح الذي نحف في 48المحتمة وقطاع غزة واألراضي المحتمة عاـ 
 حاجة إليو مف أجؿ وحدة الساحة الفمسطيف".

 39/4/1031، ، لبنانالنشرة
 

 لممواجهة الجهاد تستعدو سرائيمي عمى غزة بضوء أخضر أمريكي إ عدوانحماس تحذر من  
توعػدت حركتػػا حمػػاس والجيػػاد اإلسػالمي إسػػرائيؿ بضػػربة عسػكرية مؤلمػػة وأف تػػدفع ثمنػػًا : حامػػد جػػاد -غػزة 

 ضد قطاع غزة. باىظًا في حاؿ إقداميا عمى تنفيذ تيديداتيا األخيرة بتوجيو ضربة عسكرية
حذرت حركة حماس مف وجود ضوء أخضر أميركي لمحكومة اإلسرائيمية لشػف عػدواف جديػد عمػى غػزة، فػي و 

 ظؿ التيديدات االسرائيمية المتكررة حوؿ ذلؾ، مؤكدة أنيا تأخذ ىذه التيديدات عمى محمؿ الجد.
مسػػطيني "التغييػػر واإلصػػالح" وقػػاؿ إسػػماعيؿ االشػػقر، نائػػب رئػػيس كتمػػة حمػػاس البرلمانيػػة فػػي التشػػريعي الف

"نحػػف ننظػػر إلػػى ىػػذه التيديػػدات بجديػػة عاليػػة، ونعتبػػر أف ىنػػاؾ ضػػوًءا أخضػػر أميركيػػا لالحػػتالؿ بارتكػػاب 
حػػرب ضػػد أطفالنػػا ونسػػائنا وأبنػػاء شػػعبنا الفمسػػطيني، وذلػػؾ ألف ىػػذا االحػػتالؿ احػػتالؿ إجرامػػي تعػػود عمػػى 

 طفاؿ".ارتكاب جرائـ الحرب وتعود عمى قتؿ األبرياء واأل
واعتبر أف عدـ محاسبة المجتمع الػدولي لالحػتالؿ عمػى الجػرائـ التػي ارتكبيػا بحػؽ الشػعب الفمسػطيني سػواء 

أو العػػدواف األخيػػر فػػي تشػػريف الثػػاني الماضػػيل قػػد يدفعػػو إلػػى أف يرتكػػب حماقػػة  1009-1008فػػي حػػرب 
 بجدية.جديدة ضد الشعب الفمسطيني مشيًرا إلى أف حماس تنظر إلى ىذه التيديدات 

وأضػػػاؼ "تيديػػػدات االحػػػتالؿ ال تخيفنػػػا وال تخيػػػؼ شػػػعبنا الفمسػػػطيني، ولػػػيعمـ االحػػػتالؿ أف لكػػػؿ شػػػيء ثمنػػػا 
وبالتالي المقاومة جاىزة وعمػى جاىزيػة عاليػة أف تػدفع االحػتالؿ ثمًنػا باىًظػا نتيجػة حماقاتػو ونتيجػة اخفاقاتػو 

اآلف قػد تغيػر بعػد الثػورات العربيػة ولػف يسػمح  التي يريد أف يصػدرىا إلػى شػعبنا الفمسػطيني" المجتمػع الػدولي
 ليذا االحتالؿ بأف ينفرد بالشعب الفمسطيني بأي حاؿ مف األحواؿ.

مػػف جيتيػػا أكػػدت حركػػة الجيػػاد اإلسػػالمي بمسػػاف خالػػد الػػبطش عضػػو القيػػادة السياسػػية لمحركػػة أف حركتػػو 
طػػػاع غػػػزة مشػػػيرا فػػػي تصػػػريحات تسػػػتعد لمعركػػػة جديػػػدة مػػػع إسػػػرائيؿ فػػػي ظػػػؿ تيديػػػدات األخيػػػرة المسػػػتمرة لق

صػػحفية أف الحركػػة وبػػاقي فصػػائؿ المقاومػػة منػػذ االنتيػػاء مػػف المعركػػة االخيػػرة مػػع االحػػتالؿ تسػػتعد لمواجيػػة 
يالمػػػػا لمعػػػػدو وسػػػػتوجو ضػػػػربة عسػػػػكرية تسػػػػتيدؼ مػػػػا وصػػػػفيا بمنػػػػاطؽ ضػػػػعؼ  جديػػػػدة سػػػػتكوف أكثػػػػر دقػػػػة وا 

 االحتالؿ.
لمدنييف الفمسطينييف ونحف نستعد إليالـ العدو مف خػالؿ وقاؿ "إف العدو لـ يكؼ عف تيديد غزة واستيداؼ ا

ضربو في مناطؽ ضعفو ألنو يستيدؼ المدنييف العزؿ" داعيا جميع الفصائؿ الفمسػطينية لالسػتعداد لمواجيػة 
 قريبة مع االحتالؿ.

ذا امتمكنػػػػا قػػػػوة  وأضػػػػاؼ "اف غػػػػزة باسػػػػتطاعتيا تعطيػػػػؿ قػػػػدرة المحتػػػػؿ وطػػػػائرات العػػػػدو وشػػػػؿ قػػػػدرة المحتػػػػؿ وا 
يػػالـ العػػدو فػػي كػػؿ أمػػاكف  صػػاروخية كافيػػة سػػنفاجو العػػدو والعػػالـ بقػػدرة المقاومػػة مػػف خػػالؿ دقػػة األىػػداؼ وا 

 تواجده".
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 13/4/1031، الغد، عم ان
 

 حماس تدعو لتحقيق دولي بتسميم االحتالل لألسرى 
والتقارير التي  دعت حركة حماس، السمطة الفمسطينية والمنظمات الدولية إلى إجراء تحقيؽ فوري بعد األنباء

 تشير إلى تعرض األسرى الفمسطينييف في سجوف االحتالؿ لمحقف بمواد مميتة عمى المدى البعيد.
وقالػػت حمػػاس فػػي بيػػاف صػػحفي مسػػاء السػػبت:" إف  تػػواتر األنبػػاء والتقػػارير عػػف تعػػرض األسػػرى فػػي سػػجوف 

مخبريػة لتجريػب بعػض العقػاقير أو االحتالؿ لمحقف بمواد مميتة عمى المدى البعيػد أو إخضػاعيـ الختبػارات 
 األدوية يمثؿ فضيحة أخالقية وجريمة ضد اإلنسانية".

وأضافت حماس:" تتطمب ىػذه الجريمػة مػف السػمطة الفمسػطينية والمنظمػات الدوليػة المعنيػة، التػداعي إلجػراء 
 تحقيؽ في ذلؾ، لوقؼ تمؾ الجرائـ ولمحاسبة االحتالؿ ومجرميو أماـ القضاء الدولي".

بػػت حمػػاس فػػي بيانيػػا عػػف قمقيػػا الشػػديد عمػػى حيػػاة األسػػرى وأوضػػاعيـ الصػػحية فػػي سػػجوف االحػػتالؿ، وأعر 
موضػحًة أف نحػػو ألػػؼ مػػف األسػرى يعػػانوف مػػف أمػػراض مختمفػػة بسػبب االىمػػاؿ الطبػػي المتعمػػد واالنتياكػػات 

دارة السجوف الصييونية.  الممنيجة مف قبؿ االحتالؿ وا 
 ة كاممة عف تمؾ الجرائـ واالنتياكات.وحم مت الحركة االحتالؿ المسؤولي

وكانت صحيفة )برافدا( الروسية كشفت في عددىا الصادر أمس الجمعة، النقاب عف قياـ سمطات االحػتالؿ 
 بحقف األسرى الفمسطينييف في معتقالتيا بػ "فيروسات خطيرة" تؤدي إلى الوفاة عمى المدى الطويؿ.

 10/4/1031، فمسطين أون الين
 

 أوروبا لمنتجات المستوطنات بتمييزترحب  حماس 
رّحب عزت الرشؽ عضو المكتب السياسي لحركػة حمػاس بػدعـ وزراء خارجيػة االتحػاد األوروبػي لقػرار وسػـ 

 منتجات المستوطنات الصييونية المقامة عمى أراضي الضفة الغربية المحتمة، بعالمات فارقة.
ابيػة لتمػؾ الخطػوة رغػـ أنيػا جػاءت متػأخرة، ونػدعو وقاؿ الرشؽ في تصريح صحفي السػبت: "إن نػا ننظػر بإيج

االتحػػػاد األوروبػػػي لتطػػػوير تمػػػؾ اإلجػػػراءات بمنػػػع دخػػػوؿ المنتجػػػات المصػػػنعة داخػػػؿ تمػػػؾ المسػػػتوطنات إلػػػى 
االتحػػاد األوروبػػي بشػػكؿ كامػػؿ، نزعػػًا لشػػرعية الوجػػود االسػػتيطاني القػػائـ عمػػى أراض محتمػػة وممموكػػة لشػػعبنا 

 اكات وجرائـ يومية عمى أيدي المستوطنيف العابثيف بأمف أىمنا".الفمسطيني الذي يتعرض النتي
وطالػػػػب الرشػػػػؽ االتحػػػػاد األوروبػػػػي بأخػػػػذ إجػػػػراءات صػػػػارمة تجػػػػاه المسػػػػتوطنات المقامػػػػة فػػػػي الضػػػػفة ومنػػػػع 

اإلسػػرائيمية، نظػػرًا  -المسػػتوطنيف مػػف دخػػوؿ االتحػػاد األوروبػػي، وبإعػػادة النظػػر فػػي اتفاقيػػة الشػػراكة األوروبيػػة
 ـ الكياف الصييوني لمقانوف الدولي ولحقوؽ اإلنساف.لعدـ احترا

 10/4/1031، فمسطين أون الين
 

عمار غزة في صمب اجتماعات حماسواأل المصالحةممفات "الحياة":    في الدوحة سرى وا 
قضػػايا المصػػالحة الوطنيػػة ، أف الدوحػػةمػػف محمػػد المكػػي أحمػػد ، عػػف 13/4/1031، الحيــاة، لنــدنذكػػرت 

ع إعمار غزة وانعكاسات الوضع العربي عمى القضية الفمسطينية شّكمت أبرز العناويف وممؼ األسرى ومشاري
التػػي بػدأت فػػي قطػػر اوؿ مػف امػػس وتختػتـ اليػػوـ. وتػػأتي « حمػاس»فػي اجتماعػػات المكتػب السياسػػي لحركػػة 
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ميركيػة ىذه االجتماعات قبؿ اياـ مف توجو وفػد وزاري عربػي الػى واشػنطف نيايػة الشػير لينقػؿ الػى االدارة اال
 مستجدات الموقؼ العربي في شأف القضية الفمسطينية ومبادرة السالـ العربية.

برئاسػػػػة رئػػػػيس المكتػػػػب « حمػػػػاس»أف اجتماعػػػػات « الحيػػػػاة»ورأت مصػػػػادر فمسػػػػطينية مطمعػػػػة تحػػػػدثت الػػػػى 
السياسػػي خالػػد مشػػعؿ، وبحضػػور اسػػماعيؿ ىنيػػة لممػػرة األولػػى فػػي االجتماعػػات بصػػفتو نائبػػًا لػػرئيس المكتػػب 

تجػيء بعػػد االنتخابػات الداخميػة التػػي تمػت فػي القػػاىرة )أخيػرًا( وأسػػفرت »فػػي دالالتيػا اذ « ميمػة»ياسػي، الس
عف التجديد لمشعؿ رئيسًا لممكتب السياسي لدورة رابعة، بعد قراره التنحي وعدـ الترشح قبؿ أف يتراجع بسبب 

رار بدوره عمى رأس الحركة، خصوصػًا الضغوط مف قيادات الحركة في الداخؿ والخارج والتي طالبتو باالستم
 «.أف القانوف األساسي لمحركة يتيح لو إعادة الترشح

اجتماع الدوحة يناقش عمى مدى ثالثػة أيػاـ ممفػات سياسػية وتنظيميػة عػدة، منيػا ممػؼ »وقالت المصادر اف 
آؿ ثاني لعقد  المصالحة الفمسطينية، خصوصًا في ضوء الدعوة التي وّجييا أمير قطر الشيخ حمد بف خميفة

قمة عربية مصغرة برئاسة مصر وحضور حركتػي فػتح وحمػاس لتسػريع جيػود إنيػاء االنقسػاـ وتنفيػذ اتفاقػات 
 «.المصالحة الفمسطينية في القاىرة

انطالقػػة فػػي ىػػذا »، متوقعػػة «قيػػادة حمػػاس موحػػدة فػػي موقفيػػا تجػػاه المصػػالحة»وشػػددت المصػػادر عمػػى أف 
نجػػازه قريبػػاً  أف ممػػؼ األسػػرى بكػػؿ تفاصػػيمو يعػػد أحػػد أىػػـ الممفػػات عمػػى جػػدوؿ أعمػػاؿ وأوضػػحت «. الممػػؼ وا 

المكتب السياسي، خصوصًا األسرى المضربيف عف الطعاـ، وأولئؾ الذيف أعادت سمطات االحتالؿ اعتقاليـ 
حمػػاس تتػػابع مػػف خػػالؿ الراعػػي المصػػري االنتياكػػات اإلسػػرائيمية »وأكػػد أف «. منتيكػػة اتفػػاؽ تبػػادؿ األسػػرى

 «.وضع حد ليا وتعمؿ عمى
مف المقرر أف تتناوؿ اجتماعات حماس األولويات السياسية والحركية في المرحمػة »وفيما قالت المصادر اف 

خمسػػة عشػر عضػػوًا مػػف أعضػاء المكتػػب السياسػي لحمػػاس وآخػريف يشػػاركوف فػػي »، لفتػػت الػى أف «الجديػدة
االنتخابػػػات األخيػػػرة، ويشػػػارؾ فػػػي  االجتماعػػػات القياديػػػة بعػػػد تجديػػػد الثقػػػة بأعضػػػاء المكتػػػب السياسػػػي فػػػي

االجتماعػػػات ىنيػػػة الػػػذي انتخػػػب نائبػػػًا لمشػػػعؿ، والػػػدكتور موسػػػى أبػػػو مػػػرزوؽ وسػػػامي خػػػاطر وخميػػػؿ الحيػػػة 
والػػدكتور محمػػود الزىػػار ومحمػػد نػػزاؿ ومحمػػد نصػػر وعمػػاد العممػػي وعػػزت الرشػػؽ ونػػزار عػػوض اهلل وصػػالح 

 «.العاروري وماىر عبيد ويحيى السنوار وروحي مشتيى
حماس تعطي قضػية المصػالحة أولويػة فػي برنامجيػا الػوطني، وتػرى »إف « الحياة»قاؿ مصدر فمسطيني لػ و 

نيػػاء االنقسػػاـ، وحمػػاس متمسػػكة بكػػؿ مػػا تػػـ فػػي تمػػؾ  أف اتفاقػػات القػػاىرة والدوحػػة كافيػػة إلنجػػاز المصػػالحة وا 
لجديػد الػذي يميػز اجتماعػات ورأى أف ا«. االتفاقات وتتعامػؿ مػع الموضػوع بمرونػة كافيػة ألنػو أولويػة وطنيػة

حمػاس تبػدأ دورة جديػدة وىػي أكثػر تماسػكًا ووحػدة، وىػذا »المكتب السياسي في الدوحة الحالية يكمف فػي أف 
إنيػا المػرة األولػى أيضػًا »وأضػاؼ: «. رد عمى كؿ ما قيؿ في االشير الماضية عف انقسػامات داخػؿ الحركػة

لسياسػػػي، كمػػػا أنيػػػا المػػػرة األولػػػى التػػػي تشػػػيد االجتماعػػػات التػػػي يشػػػارؾ ىنيػػػة بصػػػفتو نائبػػػًا لػػػرئيس المكتػػػب ا
 «.أسرى محرريف ىـ: السنوار ومشتيى والعاروري، ما يدؿ عمى اىتماـ الحركة بقضية االسرى 3مشاركة 

الجمعػة سػيمتقي اليػـو ولػي العيػد القطػري الشػيخ  -وأكد أف ىنية الػذي كػاف وصػؿ الػى الدوحػة ليػؿ الخمػيس 
وسيبحث معو في آخر تطورات الشأف الفمسطيني وموضوع المصالحة وممػؼ إعمػار تميـ بف حمد آؿ ثاني، 

 تقدر كمفتيا بمالييف الدوالرات.« غزة الذي تتبناه قطر حيث تنفذ مشاريع عدة في القطاع
سامي أبو زىري المتحدث باسـ حركػة مف جدة، أف فييـ الحامد ، عف 13/4/1031، عكاظ، جدةوأضافت 

ات المكتػب السياسػي لحركػة حمػاس التػي تعقػد فػي الدوحػة لبحػث ممػؼ المصػالحة أوضح أف اجتماعػ حماس



 
 
 

 

 

           33ص                                    1816العدد:                13/4/1031األحد  التاريخ:

الوطنيػػة وتشػػكيؿ حكومػػة وحػػدة فمسػػطينية تسػػير فػػي أجػػواء إيجابيػػة، موضػػحا أف المصػػالحة كانػػت وال تػػزاؿ 
 مصمحة استراتيجية لحماس.

سػماعيؿ ىن يػة ىػو األوؿ لممكتػب الجدير بالذكر أف االجتمػاع الػذي يعقػد فػي الدوحػة بمشػاركة خالػد مشػعؿ وا 
 السياسي لحركة حماس الذي انتخب في الرابع مف أبريؿ.

وقػػاؿ أبػػو زىػػري إنػػو تػػـ خػػالؿ االجتمػػاع بحػػث ممػػؼ المصػػالحة الوطنيػػة والتطػػورات عمػػى السػػاحة الفمسػػطينية 
 خاصة بعد استقالة فياض.

المينػػػدس محمػػػد  أف مػػػف ضػػػمف األسػػػماء المرشػػػحة لرئاسػػػة الحكومػػػة الفمسػػػطينية الجديػػػدة« عكػػػاظ»وعممػػػت 
مصطفى رئيس مجمس إدارة صنودؽ االستشمار الفمسطيني والرئيس الفمسطيني عباس الػذي مػف المتوقػع أف 
يكمػػؼ باإلضػػػافة لمنصػػػبو إلدارة الحكومػػػة لحػػيف إجػػػراء االنتخابػػػات إلػػػى جانػػب مػػػازف سػػػنقرط رجػػػؿ األعمػػػاؿ 

 الفمسطيني.
 

 لحة ورفض شروط "الرباعيةمكتبها السياسي تؤكد عمى المصا اجتماعيوسف: حماس في  
أنيت حركة حماس مسػاء أمػس فػي الدوحػة أوؿ اجتماعػات مكتبيػا السياسػي بعػد : نادية سعد الديف –عماف 

انتخابػػو مػػؤخرًا، بالتأكيػػد عمػػى المصػػالحة والشػػراكة السياسػػية ورفػػض االعتػػراؼ بالكيػػاف اإلسػػرائيمي وبشػػروط 
 المجنة الدولية الرباعية.

المقاومػة اإلسػػالمية "حمػاس" أحمػػد يوسػؼ إف االجتمػػاع، الػذي عقػػد بحضػور رئػػيس وقػاؿ القيػػادي فػي حركػػة 
المكتػب السياسػي خالػد مشػعؿ ونائبػو إسػماعيؿ ىنيػة، اتفػؽ عمػى الخطػوط العامػة لمبرنػامج السياسػي لممرحمػػة 

نياء االنقساـ".  القادمة وأكد عمى المصالحة، وا 
أكػػػد عمػػػى ثوابػػػت حمػػػاس تجػػػاه القضػػػية الفمسػػػطينية، وأضػػػاؼ، لػػػػ"الغد" مػػػف فمسػػػطيف المحتمػػػة، إف "االجتمػػػاع 

وتحقيػؽ المصػالحة، والمقاومػػة، بشػتى أشػػكاليا، ورفػض االعتػراؼ بالكيػػاف اإلسػرائيمي، ورفػػض شػروط المجنػػة 
الدوليػػػة الرباعيػػػة"، المتعمقػػػة بػػػاالعتراؼ بالكيػػػاف المحتػػػؿ وباالتفاقيػػػات الموقعػػػة معػػػو سػػػابقًا وبنبػػػذ مػػػا تسػػػميو 

، بحسب يوسؼ، "التأكيد عمى نفس النيج الوسطي المعتػدؿ والمنفػتح، باالنفتػاح عمػى "العنؼ". وجرى، أيضاً 
 المجتمع الغربي والتواصؿ مع العمؽ العربي اإلسالمي وتأكيد مفيـو الشراكة السياسية الفمسطينية".

إلضػافة وبحث االجتماع، ايضًا، "المقترح القطري بعقد قمػة عربيػة مصػغرة فػي القػاىرة لتحقيػؽ المصػالحة، با
إلػػػى التطػػػورات األخيػػػرة عمػػػى السػػػاحة الفمسػػػطينية المحتمػػػة بعػػػد قبػػػوؿ الػػػرئيس محمػػػود عبػػػاس اسػػػتقالة سػػػالـ 

 فياض".
واعتبػػر يوسػػؼ أف "انتخابػػات حمػػاس األخيػػرة عكسػػت نجػػاح فريػػؽ، فػػي المكتػػب السياسػػي، الػػذي ال يقػػؿ عػػدد 

ة "التسػريع بخطػوات المصػالحة فػي أعضائو عف العشريف، يتسـ باالعتداؿ ويػدعو لممصػالحة"، مؤكػدًا ضػرور 
 وقت لـ يعد فيو الشعب الفمسطيني يحتمؿ استمرارية حالة االنقساـ القائمة".

وأكد "جاىزية حركة "حماس" لممضي قدمًا في المصالحة"، مستبعدًا "وجود ربط بيف موضوع المصالحة وبيف 
 اجتماعاتيا الداخمية".

أشػػير قادمػػة مػػا لػػـ يبػػدأ الػػرئيس محمػػود عبػػاس بمشػػاورات تشػػكيؿ  إال أنػػو قػػّدر بػػأف "المصػػالحة مؤجمػػة لثالثػػة
 حكومة التوافؽ الوطني برئاستو، وفؽ ما اتفؽ عميو سابقًا في القاىرة".
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وتػػابع قػػائاًل "ربمػػا أراد الػػرئيس عبػػاس معرفػػة مػػا فػػي جعبػػة اإلدارة األميركيػػة تجػػاه العمميػػة السػػممية والمنطقػػة 
قبمة، بما قد يجعؿ المصالحة مؤجمة لما بعد ذلؾ"، مثمما تـ تجميد مؤقػت خالؿ الشيريف أو الثالثة أشير الم

 لمخطوات الالحقة لممسعى الفمسطيني في األمـ المتحدة.
 13/4/1031، الغد، عم ان

 
 فتح وحماس لندائها بتشكيل حكومة التوافق الوطني استجابةغزة: الفصائل تنتظر  

ي لمجبيػػة الديمقراطيػػة إف الفصػػائؿ الفمسػػطينية تنتظػػر قػػاؿ صػػالح زيػػداف عضػػو المكتػػب السياسػػ حسػػف جبػػر:
استجابة حركتي فتح وحماس لنداء وجيتو أواخػر األسػبوع الماضػي مػف أجػؿ تشػكيؿ حكومػة التوافػؽ الػوطني 

 وبدء اجتماع فوري لإلطار القيادي لمنظمة التحرير الفمسطينية.
سالميا 21وأوضح زيداف لػ "األياـ": أف ممثمي  اتفقػوا عمػى إعطػاء فرصػة لمطػرفيف مػف أجػؿ  فصيال وطنيا وا 

بػػدء مشػػاورات حػػوؿ تشػػكيؿ الحكومػػة وعقػػد لقػػاء لإلطػػار القيػػادي لممنظمػػة، الفتػػا إلػػى أف الفصػػائؿ سػػتجتمع 
 خالؿ أسبوع لدراسة الخطوات المقبمة لمتحرؾ.

لخطػػوات وتوقػػع أف تتفػػؽ الفصػػائؿ والمنظمػػات األىميػػة والجماىيريػػة عمػػى عقػػد لقػػاء وطنػػي مػػف أجػػؿ دراسػػة ا
الممكف اتخاذىا عمى ىذا الصعيد، منوىػا إلػى أف الفصػائؿ تسػعى السػتنياض جيػد وطنػي وشػعبي مػف أجػؿ 
إنياء االنقساـ خاصة بعد أف قدـ الدكتور سالـ فياض استقالتو، ما يفتح الباب واسعا لتشػكيؿ حكومػة توافػؽ 

 وطني.
فمسػطينية خاصػة الػرئيس محمػود عبػاس، إلػى وأكد زيداف أف الفصائؿ أرسمت مذكرة حوؿ اجتماعيا لمقيػادة ال

جانػػػب إرسػػػاؿ المػػػذكرة نفسػػػيا إلػػػى القيػػػادة المصػػػرية ودعوتيػػػا إلػػػى مواصػػػمة دورىػػػا وحواراتيػػػا لتطبيػػػؽ اتفػػػاؽ 
المصػػالحة، وأضػػاؼ أنػػو تػػـ تسػػميـ المػػذكرة إلػػى حركػػة حمػػاس، مطالبػػا الجميػػع بالعمػػؿ الجػػاد مػػف أجػػؿ إنيػػاء 

 سياسية خطيرة عمى الوضع الفمسطيني. االنقساـ البغيض الذي يمقي بتأثيرات
فصػيال عقػدوا اجتماعػًا قياديػًا فػي قطػاع غػزة تدارسػوا فيػو االسػتحقاقات المترتبػة عمػى  21وكاف ممثمػوف عػف 

اسػػتقالة حكومػػة سػػالـ فيػػاض، ولفتػػوا إلػػى أف قبػػوؿ اسػػتقالة الحكومػػة يترافػػؽ مػػع إنيػػاء عمميػػة تحػػديث سػػجؿ 
 المحدد.الناخبيف في غزة والضفة في الموعد 

ودعػػت الفصػػائؿ والقػػوى إلػػى اعتبػػار اسػػتقالة حكومػػة فيػػاض فرصػػة إلطػػالؽ عمميػػة المصػػالحة عمػػى أسػػاس 
 .1022اتفاؽ القاىرة الموقع في الرابع مف أيار 

ونددت الفصائؿ بالتدخؿ األميركي في الشؤوف الداخمية الفمسطينية، وأعربت عػف رفضػيا أي ضػغوط تيػدؼ 
، وحذرت مف اآلثار الضارة لتعويـ الحكومة الحالية أو إعػادة إنتػاج حكومػة جديػدة إلى إبقاء االنقساـ الكارثي

 مماثمة، ما يعيد إنتاج األزمات والمشكالت ذاتيا.
 13/4/1031، األيام، رام اهلل

 
 بالضغط عمى حكومة االحتالل واالنصياع لمتطمبات السالم الرومانشعث يطالب المسؤولين  

المجنػة المركزيػة لحركػة فػتح مفػوض العالقػات الدوليػة نبيػؿ شػعث، مػع عػدد "وفا": بحث عضػو  -بوخارست 
مف المسؤوليف الروماف في العاصمة بوخارست اوؿ مف امػس، الػدور االوروبػي والرومػاني فػي الضػغط عمػى 

 اسرائيؿ لالستجابة لممطالب الدولية واالنصياع لمتطمبات السالـ.
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لمػػؤتمر العػػاـ لمحػػزب االشػػتراكي الػػديمقراطي، والتقػػى وزيػػر وشػػارؾ شػػعث خػػالؿ الزيػػارة فػػي افتتػػاح اعمػػاؿ ا
 الخارجية ومستشار الرئيس الروماني مرشح الرئاسة القادـ.

 13/4/1031، األيام، رام اهلل
 
 فصائل تدعو حكومة هنية في غزة إلى تقديم استقالتها تمهيدا لتحقيق المصالحة الوطنية 

دة عمى لساف قادتيػا دعػوة حركػة حمػاس إلػى اإلعػالف عػف فايز أبو عوف: جددت فصائؿ فمسطينية ع -غزة
اسػػػتقالة حكومتيػػػا فػػػي غػػػزة، واسػػػتغالؿ الفرصػػػة المتاحػػػة والػػػذىاب نحػػػو تشػػػكيؿ حكومػػػة وفػػػاؽ وطنػػػي يرأسػػػيا 

 الرئيس محمود عباس حسب ما تـ االتفاؽ عميو في حوارات القاىرة والدوحة.
فمسطيف صالح زيداف عمى أىمية عدـ ضياع مثػؿ وشدد عضو المكتب السياسي لمجبية الديمقراطية لتحرير 

ىػػػذه الفرصػػػة والعمػػػؿ عمػػػى تػػػذليؿ كافػػػة العقبػػػات التػػػي تعتػػػرض تشػػػكيؿ حكومػػػة وفػػػاؽ وطنػػػي وتنفيػػػذ اتفػػػاؽ 
 المصالحة.

ولفػػت زيػػداف إلػػى أف االجتمػػاع األخيػػر الػػذي عقػػد بػػيف األمػػيف العػػاـ لمجبيػػة نػػايؼ حواتمػػة ورئػػيس المكتػػب 
ؿ أظيػر أف ىنػاؾ اسػتعدادا مػف قبػؿ "حمػاس" لعقػد اجتمػاع الييئػة الفمسػطينية السياسي لػ "حمػاس" خالػد مشػع

العميػػا لتشػػكيؿ حكومػػة الوفػػاؽ الػػوطني واإلعػػالف عػػف موعػػد االنتخابػػات، وىػػذا مػػا يػػتـ التأكيػػد عميػػو حاليػػًا مػػف 
 أجؿ تحديد شرعية النظاـ السياسي الفمسطيني بعد ضياعيا ألكثر مف سبع سنوات.

لإلعالف عف إقالة حكومتيا في غزة تستند إلى أنيا في األساس مقالة بحكـ القانوف  وأوضح أف دعوة حماس
األساسي الفمسطيني كوف الرئيس لـ يكمؼ أحدا بتشكيميا أصاًل، معتبرا أف ما يجري فػي غػزة حالػة اسػتثنائية 

واحػدة تحػؿ  غريبة عف شعبنا يجب تجاوزىا نحو تمبية دعوة الرئيس لمذىاب نحو تشكيؿ حكومة وفاؽ وطني
 محؿ الحكومتيف المتيف عمقتا االنقساـ وزادتا مف حدة الخالؼ.

مػػف جيتػػو، قػػاؿ عضػػو المكتػػب السياسػػي لحػػزب الشػػعب الفمسػػطيني وليػػد العػػوض إف المطمػػوب مػػف الػػرئيس 
عبػػاس بعػػد انتيػػاء لجنػػة االنتخابػػات المركزيػػة مػػف تحػػديث السػػجؿ االنتخػػابي ثػػالث خطػػوات، األولػػى القيػػاـ 

وؿ تشػػػػكيؿ حكومػػػػة الوفػػػػاؽ الػػػػوطني بشػػػػكؿ جػػػػاد، وثانيػػػػًا بػػػػدء المشػػػػاورات حػػػػوؿ تحديػػػػد موعػػػػد بمشػػػػاورات حػػػػ
االنتخابػػػات العامػػػة الرئاسػػػية والتشػػػريعية والمجمػػػس الػػػوطني، وثالثػػػًا دعػػػوة اإلطػػػار القيػػػادي لمنظمػػػة التحريػػػر 

 الفمسطينية لممصادقة عمى ذلؾ.
ا االتجػاه بمػا يؤكػد اسػتعدادىا لمتخمػي وأضاؼ العوض أف المطموب مػف حركػة حمػاس أف تتقػدـ خطػوات بيػذ

عف الحكـ المنفرد في قطاع غزة ووضعو في إطار حكومة الوفاؽ الوطني وبدء االستعداد لالنتخابات خػالؿ 
 الفترة المشار إلييا.

بػػدوره، قػػاؿ عضػػو المكتػػب السياسػػي لحػػزب فػػدا خالػػد الخطيػػب إف اسػػتقالة حكومػػة فيػػاض وقبوليػػا مػػف قبػػؿ 
مػف حركػة حمػاس القيػاـ بخطػوة مماثمػة مػف أجػؿ الخػروج مػف عبػاءة االنقسػاـ، مطالبػا  الرئيس عبػاس تتطمػب

الػػرئيس عبػػاس ومؤسسػػة الرئاسػػة بالعمػػؿ عمػػى تشػػكيؿ حكومػػة واحػػدة لمشػػعب الفمسػػطيني يكػػوف عمػػى جػػدوؿ 
جراء االنتخابات العامة حسب االتفاقات الموقعة.  أعماليا إعادة إعمار قطاع غزة وا 

 13/4/1031، األيام، رام اهلل
 

 تعبير صريح عن نيته شن حرب عمى غزة يعالونأبو ليمى: تصريحات  
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تصػريحات وزيػر « أبػو ليمػى»اعتبر نائػب األمػيف العػاـ لمجبيػة الديمقراطيػة النائػب قػيس عبػد الكػريـ : راـ اهلل
ف حرب االحتالؿ موشػيو يعػالوف بشػف عػدواف عمػى قطػاع غػزة بذريعػة مواصػمة إطػالؽ الصػواريخ  بأنػو إعػال

 صريح بنية االحتالؿ شف حرب جديدة عمى قطاع غزة.
تختمؽ الذرائع الستيداؼ قطاع غزة، مع مواصػمتيا « اليمينية المتطرفة»وقاؿ أبو ليمى: إف حكومة االحتالؿ 

 فرض الحصار الجائر عميو.
وطالػب  وأوضح أبو ليمى أف حكومة االحتالؿ تحاوؿ خمؽ الذرائع لتصعيد عدوانيا عمى الشػعب الفمسػطيني.

 المجتمع الدولي التدخؿ الفوري لوضع حد لمممارسات سمطات االحتالؿ اإلسرائيمي.
 13/4/1031، الحياة الجديدة، رام اهلل

 
 تثير خالفا بين حماس وفتح لغزة زيارة أردوغان 

فتح الزيػارة المرتقبػة لػرئيس الػوزراء التركػي رجػب طيػب أردوغػاف إلػى  ىاجمت حركة: ضياء الكحموت - غزة
طاع غزة، واعتبرت أف الزيارات السياسية لغزة دوف جدوى وال تحمؿ مشاريع حقيقية لرفع الحصار والمعانػاة ق

 عف القطاع وأىمو.
وقػػاؿ القيػػادي بحركػػة فػػتح يحيػػى ربػػاح إف مجمػػؿ الزيػػارات التػػي تمػػت لمقطػػاع فػػي السػػنوات الماضػػية ييػػدؼ 

نيػػا لػػـ تحمػػؿ مشػػػاريع سياسػػية ال بشػػأف رفػػع الحصػػار الظػػالـ عػػف غػػػزة وال  أصػػحابيا لمدعايػػة الشخصػػية، وا 
 التدخؿ اإليجابي إلنجاز المصالحة الفمسطينية.

زيارة أمير قطر الشػيخ حمػد بػف خميفػة آؿ ثػاني مػف ىػذا التوصػيؼ،  -في حديثو لمجزيرة نت-واستثنى رباح 
ارات بخػػػالؼ الزيػػػ-وقػػػاؿ إف زيارتػػػو جػػػاءت باتفػػػاؽ رسػػػمي مػػػع الػػػرئيس الفمسػػػطيني محمػػػود عبػػػاس، وحممػػػت 

 مشاريع حقيقية إلعمار غزة. -األخرى
وتمنى القيادي بفتح أف يدرؾ أردوغاف خطورة ما أسماىا المغامرة التي ينوي القياـ بيا بزيارة غػزة، وأف يعػدؿ 

 تمثؿ تعزيزًا لمكانتيا ووجودىا. -مف وجية نظر حماس-عنيا، مشيرًا إلى أف كؿ زيارة مف الزيارات لغزة 
إسػػماعيؿ األشػػقر اتيػػـ حركػػة فػػتح  -والنائػػب عنيػػا فػػي المجمػػس التشػػريعي-حمػػاس  لكػػف القيػػادي فػػي حركػػة

باحتكػػػػار التمثيػػػػؿ الفمسػػػػطيني، وبأنيػػػػا ال تػػػػؤمف بالشػػػػراكة السياسػػػػية، وال تػػػػؤمف بتقاسػػػػـ حمػػػػؿ ىمػػػػـو الشػػػػعب 
 الفمسطيني.

لالنقسػػاـ  أف تكػػوف الزيػػارات التػػي يقػػـو بيػػا المسػػؤولوف لغػػزة معػػززة -فػػي حػػديث لمجزيػػرة نػػت-ونفػػى األشػػقر 
نيػػػاء المعانػػػاة عػػػف غػػػزة فيػػػؿ سػػػتعزز  الفمسػػػطيني، وتسػػػاءؿ: إذا كانػػػت نوايػػػا ىػػػذه الزيػػػارات رفػػػع الحصػػػار وا 

 االنقساـ؟ أـ أف حركة فتح ترغب في إبقاء غزة عمى حاليا؟
وجدد األشقر ترحيب حماس بزيارة أردوغاف إلى القطاع، وبكؿ مف يرغب في زيارة غزة لدعميا والوقوؼ إلى 

 ، نافيًا كذلؾ أف تكوف الزيارات شكمية، ألف كؿ مف زار غزة قدـ ليا دعمًا حقيقيًا.جانبيا
أف تػرى مصػػمحتيا فػي التواصػػؿ مػع القضػػية الفمسػطينية ومحيطيػػا  -كدولػة مركزيػػة-وأكػد أف مػػف حػؽ تركيػػا 

 العربي واإلسالمي، وىي دائمًا تدافع عف القضية الفمسطينية.
 10/4/1031الجزيرة.نت، الدوحة، 

 
 في جامعة النجاح بعد ست سنوات من المقاطعة االنتخاباتحماس تقرر خوض  
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أعمنػػت "الكتمػػة اإلسػػالمية"، الػػذراع الطالبػػي لحركػػة حمػػاس، فػػي جامعػػة النجػػاح الوطنيػػة : نػػابمس )فمسػػطيف( 
بمدينػػة نػػابمس الواقعػػة فػػي شػػماؿ الضػػفة الغربيػػة المحتمػػة، نيتيػػا خػػوض انتخابػػات مجمػػس اتحػػاد الطمبػػة ليػػذا 

 لعاـ لممرة األولى منذ ستة أعواـ.ا
(، "إف قػػػرار الكتمػػػة 4|10وقالػػػت الكتمػػػة فػػػي بيػػػاف صػػػحفي تمقّػػػت "قػػػدس بػػػرس" نسػػػخة عنػػػو، اليػػػوـ السػػػبت )

استئنافيا العمؿ الطالبي وخوض االنتخابات يأتي بعد ست سػنوات عجػاؼ تعرضػت خالليػا الكتمػة لحمػالت 
قصاء قاسية، اعتقؿ وُعذب خالليا المئات م  ف  أبنائيا وقياديييا"، كما قالت.  قمع وا 

 10/4/1031قدس برس، 
 
 دونم مسجمة باسم األردن في الضفة مميون 3,1تستولي عمى  "إسرائيل" 

أكػػػػػدت معمومػػػػػات نشػػػػػرتيا الصػػػػػحافة االسػػػػػرائيمية المطبوعػػػػػة وااللكترونيػػػػػة، أف سػػػػػمطات االحػػػػػتالؿ  :الناصػػػػػرة
نػػـ فػػي الضػػفة الغربيػػة، كانػػت مسػػجمة باسػػـ المممكػػة مميػػوف دو  3 2االسػػرائيمي اسػػتولت فعميػػا عمػػى أكثػػر مػػف 

آالؼ دونػـ،  220األردنية، وىذا ال يشمؿ القػدس المحتمػة، التػي باتػت حسػب االحػتالؿ تمتػد عمػى أكثػر مػف 
% مػف مسػاحتيا، وعمػؿ االحػتالؿ عمػى تحويػؿ نصػؼ المسػاحة، التػي 75ويسيطر االحتالؿ عمى أكثر مف 

ؿ المشػػػاريع االسػػػتيطانية ومؤسسػػػات تابعػػػة لحكومػػػة االحػػػتالؿ، ويخطػػػط يعتبرىػػػا "ممكػػػا لػػػو"، لممسػػػتوطنيف وكػػػ
 لتسميـ المستوطنيف المزيد.

وكشػػفت ىػػذه المعمومػػات بعػػد أف قػػدمت سػػمطات االحػػتالؿ معمومػػات حػػوؿ مػػا يسػػمى بػػػ "أراضػػي دولػػة" فػػي 
ظيػػر أف الضػػفة الغربيػػة مػػف دوف القػػدس، كػػرد عمػػى التمػػاس تقػػدمت بػػو منظمتػػاف حقوقيتػػاف اسػػرائيميتاف، وي

، بتحويػػػػؿ أراض فمسػػػػطينية فػػػػي الضػػػػفة الغربيػػػػة الػػػػى 2979وحتػػػػى العػػػػاـ  2967االحػػػػتالؿ بػػػػدأ منػػػػذ العػػػػاـ 
عصػػػػابات المسػػػػتوطنيف، بعػػػػد مصػػػػادرتيا "ألغػػػػراض عسػػػػكرية"، ولكػػػػف االحػػػػتالؿ واجػػػػو قانونػػػػا اسػػػػرائيميا فػػػػي 

وكػي يتجػاوز ىػذه  المحاكـ، يحظر تحويؿ االراضي التي حولت ألغراض عسكرية الستعماؿ "مدني مغػاير"،
"دولػة حاكمػة" ونقػؿ الػى "ممكيتػو" أراضػي الدولػة التػي كانػت  2979"العقبة"، اعتبر االحتالؿ نفسو في العاـ 

، ومنذ ذلؾ الحػيف بػدأ االحػتالؿ يتصػرؼ بيػذه االراضػي وكأنػو "دولػة 2967مسجمة باسـ االردف حتى العاـ 
 سيادية".

كػػػاف يمنػػػع الفمسػػػطينييف عمػػػدا مػػػف فالحػػػة أراض زراعيػػػة كػػػذلؾ يتضػػػح مػػػف تقريػػػر الصػػػحيفة، أف االحػػػتالؿ 
شاسػػػػعة، كػػػػي يػػػػتـ مصػػػػادرتيا وفػػػػؽ قػػػػوانيف وضػػػػعو االحػػػػتالؿ لنفسػػػػو، ثػػػػـ كػػػػاف يسػػػػمـ األراضػػػػي لعصػػػػابات 

 المستوطنيف لتصبح "مالكة ليا".
ألػؼ دونػـ ممػا يسػمى "اراضػي الدولػة" لػـ  672وحسب المعطيػات التػي سػمميا االحػتالؿ الػى المحكمػة، فػاف 

ألػػؼ دونػػـ خصصػػت لموكالػػة  400عمػػى االطػػالؽ، ومػػا تػػزاؿ تحػػت سػػيطرة سػػمطات االحػػتالؿ. و ُتخصػػص
الصييونية، وعمى ىذه االراضي بنيت معظـ المستوطنات بما فييا االراضي الزراعية المسموبة مف اصحابيا 

 آالؼ دونػػـ آخػػر خصصػػػت لمشػػركات الخميويػػة، ومنػػػاطؽ نفػػوذ اضػػافية لممسػػػتوطنات، 203الفمسػػطينييف. و
ألػػؼ دونػػـ تػػـ تحويميػػا لشػػرطة الميػػاه التابعػػة لحكومػػة  260وباألسػػاس لبنػػاء مبػػاف عامػػة، ويضػػاؼ الػػى ىػػذا 
 االحتالؿ، وكذا أيضا لشركة الكيرباء االسرائيمية.

ويقػػػوؿ التقريػػػر، إف حكومػػػة االحػػػتالؿ برئاسػػػة بنيػػػاميف نتنيػػػاىو عممػػػت فػػػي السػػػنوات الػػػثالث الماضػػػية، عمػػػى 
ر االسػتيطانية التػػي كانػت قائمػة عمػى اراض فمسػطينية بممكيػة خاصػة، ولكػػف إخػالء بعػض بيػوت بعػض البػؤ 

تحت سػتار ضػجيج المسػتوطنيف لػذلؾ االخػالء الطفيػؼ واليػش، كانػت تعمػؿ حكومػة االحػتالؿ عمػى تحويػؿ 
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البػػػؤر لمسػػػتوطنات دائمػػػة، بػػػزعـ انيػػػا قائمػػػة عمػػػى مػػػا يسػػػمى بػػػػ "اراضػػػي دولػػػة"، وىػػػذا خالفػػػا لتعيػػػدات دولػػػة 
 حمبة الدولية باخالء كؿ تمؾ البؤر.االحتالؿ لم

دونـ في الماضي الػى بمػدات فػي الضػفة الغربيػة المحتمػة،  8500وتدعي سمطات االحتالؿ أنيا حّولت نحو 
 بغالبيتيا في مدينة جنيف اقصى شماؿ الضفة الغربية.

 13/4/1031، الغد، عم ان
 

 طقوسهم في األقصى ليهودأداء ا لتشريعتوجهات داخل الكنيست  
مػف توّجيػات يقودىػا نػػواب صػياينة لتغييػر الترتيبػػات  إلسػػرائيميحػّذر عضػو عربػػي فػي "الكنيسػت" ا: لناصػرةا

المعمػػػوؿ بيػػػا فػػػي المسػػػجد األقصػػػى المبػػػارؾ، وتتعمّػػػؽ بعػػػدـ السػػػماح لغيػػػر المسػػػمميف بالصػػػالة داخػػػؿ الحػػػـر 
 القدسي.

قػػد أعمنػػت مػػؤخرا عػػف نيتيػػا تنظػػيـ وكانػػت رئػػيس لجنػػة الداخميػػة وحمايػػة البيئػػة فػػي "الكنيسػػت"، ميػػري ريغػػب، 
جولة ألعضاء المجنة في المسجد األقصى قريبػًا، مؤكػدة عمػى حػؽ الييػود بػأداء طقوسػيـ التمموديػة والصػالة 

 داخؿ المسجد.
مف جانبو، نّدد النائب العربي في "الكنيست"، طمب أبو عرار، بتصػريحات رئػيس المجنػة البرلمانيػة، قػائاًل "ال 

ـّ تنظيـ الجولة المػذكورة يحؽ ألي شخص غير م ذا ما حدث وت سمـ الصالة في المسجد األقصى المبارؾ، وا 
وتغيير ترتيبات الصالة، فإف ىذا األمر لػف يمػر مػرور الكػراـ، حيػث إنػو سيشػعؿ المنطقػة ويجّرىػا إلػى مػا ال 

 تحمد عقباه، كما سيخمؽ نزاعات ومواجيات تتحمؿ مسؤوليتيا إسرائيؿ".
 10/4/1031، عالمالمركز الفمسطيني لإل

 
 يطالبون نتنياهو بتويع المستوطنات في القدس  إسرائيميونمعاريف: نواب ووزراء  

اإلسػػرائيمية أف وزراء ونوابػػًا إسػػرائيمييف متطػػرفيف يضػػغطوف عمػػى رئػػيس الػػوزراء « معػػاريؼ»ذكػػرت صػػحيفة 
دس، حيػث جمػدت حكومتػو اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو مف أجؿ توسيع المسػتوطنات الييوديػة فػي أراضػي القػ

 البناء بشكؿ غير رسمي رضوخًا لضغوط سياسية خارجية.
وأوضػػػػحت أف وزيػػػػر اإلسػػػػكاف أوري أرئيػػػػؿ حػػػػاوؿ فػػػػي األسػػػػابيع األخيػػػػرة السػػػػماح بتنفيػػػػذ خطػػػػط البنػػػػاء فػػػػي 

واعتػرؼ بأنػو لػـ يفمػح فػي ذلػؾ بسػبب اعتبػارات « بسػجات زئيػؼ»و« راموت»و« رامات شمومو»مستوطنات 
إف خطط البناء جاىزة ومصادؽ عمييا ولكف، بسبب التجميد غيػر الرسػمي وغيػر »عنو قولو  سياسية. ونقمت

 «.المعمف، ال يمكف الشروع في تنفيذىا
إف »السػابؽ النائػب رؤوبػيف ريفمػيف انتقػد نتنيػاىو، قػائاًل « الكنيسػت» وأضافت أف رئيس البرلماف اإلسػرائيمي 
س موحػدة وعػدـ البنػاء ىػو موقػؼ واضػح مؤيػد لتقسػيميا. فباتخػاذؾ البناء في القدس ال يعتبػر اسػتفزازًا، فالقػد

قرار تجميد البناء، كأنػؾ تقػوؿ لمعػالـ: إف البنػاء بالقػدس عقبػة فػي طريػؽ السػالـ وبػذلؾ تطرحيػا عمػى طاولػة 
 «.المفاوضات

 13/4/1031، االتحاد، ابوظبي
 

 مع االتحاد االوروبي احتجاجا عمى "السماء المفتوحة" اإلسرائيميةشركات الطيران بضراب إ 
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بػػػدأ، فػػػي السػػػاعة الخامسػػػة مػػػف صػػػباح اليػػػـو األحػػػد، اضػػػراب شػػػركات الطيػػػراف االسػػػرائيمية "إلعػػػاؿ" و"أركيػػػع" 
و"يسػػرائير" احتجاجػػا عمػػى عمػػى اتفاقيػػة "السػػماء المفتوحػػة" التػػي وقعػػت مػػع االتحػػاد االوروبػػي. وتيػػدؼ ىػػذا 

 جوية مف البالد والييا.االتفاقية الى زيادة التنافسية في مجاؿ الرحالت ال
وشػػيد مطػػار "بػػف غوريػػوف"  خػػالؿ سػػاعات الميػػؿ حركػػة نشػػطة لمسػػافري الشػػركات الػػثالث بعػػد االعػػالف عػػف 

 رحالت اخرى. 7رحمة جوية قبؿ دخوؿ االضراب حيز التنفيذ بينما تـ الغاء  10تبكير مواعيد اقالع حوالي 
يف نتنيػػػاىو الػػػى عػػػدـ اتخػػػاذ، مػػػا وصػػػفو بقػػػرار ودعػػػا رئػػػيس اليسػػػتدروت عػػػوفير عينػػػي رئػػػيس الػػػوزراء بنيػػػام

 "تاريخي" ومدمر بخصوص اتفاؽ السماء المفتوحة.
واعتبػػر عينػػي اف تنفيػػذ االتفػػاؽ فػػي صػػيغتو الحاليػػة قػػد يػػؤدي الػػى انييػػار كامػػؿ لقطػػاع الطيػػراف االسػػرائيمي 

 وبالتالي الى المساس بمصدر رزؽ االؼ العائالت.
 13/4/1031، 48عرب 

 
 واسعة لتجنيد عمالء حممةالموساد يبدأ  

عمى خمفية قضية "بف زايغر" أو "العميؿ إكس" الذي كاف عميال لمموساد وتبيف وجود إخفاؽ كبير في تجنيده 
 وبمدى مالءمتو، بدأ الموساد في األياـ األخيرة حممة واسعة لتجنيد عمالء لصفوفو.

ي قاـ بيا الموساد في السنوات األخيػرة ووصفت "يديعوت أحرونوت" الحممة بأنيا األوسع ضمف الحمالت الت
 في مواقع اإلنترنت وشبكات التواصؿ االجتماعي.

وتأتي الحممة الجديدة تحت عنواف "مع ىكذا أعداء نحتاج أصدقاء". وتوجو الحممة إلى موقع اإلنترنت التابع 
لى قائمة طويمة مف الوظائؼ التي يسعى الموساد لتجنيد عمالء ليا.  لمموساد، وا 

سب "يديعوت أحرونوت" فإف الحممة تضمنت ما يمكػف اعتبػاره مواصػفات لعميػؿ الموسػاد، وبضػمف ذلػؾ وبح
 "االستعداد لممغامرة والمخاطرة، ونمط حياة غير روتيني".

وجػػاء فػػي الحممػػة أف المطمػػوب "رجػػاؿ أو نسػػاء مبػػدعيف مبػػدعات مػػف عشػػاؽ التحػػدي لوظيفػػة ميمػػة وغيػػر 
ممػػة "تػػوفير سػػكف لمعميػػؿ فػػي الػػبالد وسػػفريات قصػػيرة وكثيػػرة إلػػى خػػارج عاديػػة وديناميػػة". كمػػا تتضػػمف الح

 البالد، ونمط حياة غير عادي وفترة تأىيؿ لمدة سنة".
وجػػػاء فييػػػا أيضػػػا أف الوظػػػائؼ تتطمػػػب "خريجػػػي وحػػػدات االسػػػتخبارات، ونػػػاطقيف بالمغػػػة العربيػػػة واإليرانيػػػة، 

ييف وعمػػػػاؿ مختبػػػػرات، ومصػػػػممي غرافيػػػػؾ، ومعممػػػػي لغػػػػات أجنبيػػػػة، وخبػػػػراء فػػػػي مجػػػػاؿ اليايتػػػػؾ، وكيميػػػػائ
 ومحاميف، وأطباء نفسييف" وغيرىا.

 39/4/1031، 48عرب 
 
 

 االحتياط اإلسرائيمي لجنودمميون شيكل هبات  ستون 
قرر وزير الجيش االسرائيمي موشيو يعموف بالتنسيؽ مع رئيس أركاف جػيش االحػتالؿ الجنػراؿ بينػي  :الناصرة

مميػوف شػيكؿ لميبػات السػنوية الممنوحػة لجنػود االحتيػاط. وأفػادت  60ره غانتس تخصيص مبمغ إضافي مقػدا
مصػػادر عبريػػة أف قػػرار الػػوزير يعمػػوف يمنػػع تقمػػيص ىػػذه اليبػػات، الػػذي كػػاف متوقعػػا بسػػبب تكػػاليؼ عمميػػة 

 "عامود السحاب" في قطاع غزة.

 13/4/1031، الغد، عم ان
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 سقوط صاروخ بالنقب الغربي 

ساعة مبكرة مف فجر اليوـ األحد، أف صاروخًا أطمؽ مػف قطػاع غػزة سػقط فػي ذكرت مصادر إسرائيمية، في 
 النقب الغربي جنوب إسرائيؿ.

ووفقػػًا لمموقػػع االلكترونػػي لصػػحيفة يػػديعوت أحرونػػوت، فػػإف الصػػاروخ سػػقط فػػي منطقػػة مفتوحػػة مػػف مجمػػع 
"اإلنػػذار المبكػػر" لػػـ مسػػتوطنات أشػػكوؿ الواقعػػة بالنقػػب الغربػػي، مشػػيرًا إلػػى أف الصػػاروخ الػػذي رصػػده نظػػاـ 

 .يوقع أي إصابات أو أضرار

 13/4/1031، 48عرب 
 
 ومصر "سرائيل"إبين الجهات االمنية واالستخبارية في  التعاونبيب تؤكد استمرار أتل  

اكػػػػدت مصػػػػادر سياسػػػػية اسػػػػرائيمية اسػػػػتمرار التعػػػػاوف بشػػػػكؿ منػػػػتظـ بػػػػيف الجيػػػػات االمنيػػػػة  :القػػػػدس المحتمػػػػة
ومصػػػر حػػػوؿ مجمػػػؿ القضػػػايا االمنيػػػة ال سػػػيما االوضػػػاع فػػػي شػػػبو جزيػػػرة سػػػيناء واالسػػػتخبارية فػػػي اسػػػرائيؿ 

 واطالؽ الصواريخ عمى ايالت.
وشددت ىذه المصادر لالذاعة العبريػة الرسػمية عمػى اف مصػر تواصػؿ تعزيػز قواتيػا العسػكرية عمػى الحػدود 

 المشتركة لمبمديف واف ىذه التعزيزات تتواصؿ منذ شير اب اغسطس الماضي.
ت اف وفودا اسرائيمية عمى مستوى الدبموماسييف والعسكرييف تزور القاىرة بيف الفينة واالخرى لمواصمة واضاف

 التحاور مع القيادة المصرية حوؿ مختمؼ القضايا التي تيـ البمديف.
 13/4/1031، وكالة سما اإلخبارية

 
 إيالتتبدأ تمرينا لمجبهة الداخمية في  "إسرائيل".. صاروخيبعد تعرضها لقصف  

بػػػدأت قػػػوات األمػػػف اإلسػػػرائيمية، صػػػباح اليػػػـو )األحػػػد(، تمرينػػػا لمجبيػػػة الداخميػػػة فػػػي مدينػػػة : القػػػدس المحتمػػػة
إيالت، بعد أياـ مف سقوط صواريخ "جراد" عمى المدينة، والػذي تبنتػو جماعػة "مجمػس شػورى المجاىػديف فػي 

 أكناؼ بيت المقدس".
أبريػػؿ / نيسػػاف(، إلػػى  15ة الػػذي يسػػتمر حتػػى يػػـو الخمػػيس )ويشػػارؾ فػػي تمػػريف الجبيػػة الداخميػػة االسػػرائيمي

جانب قوات مف الجبية الداخمية لجيش االحتالؿ، أيضا بمدية إيالت وشرطة إسرائيؿ، ومؤسسة "نجمة داؤود 
 الحمراء" واإلطفائية.

ط تمػاريف وقاؿ الناطؽ العسكري اإلسرائيمي، إّف تمريف الدفاع المدني تـ التخطيط لو مسبقا، كجزء مػف مخطػ
، بدوف اإلشػارة بصػورة مباشػرة إلػى عػدـ وجػود عالقػة بػيف تعػّرض المدينػة 1023الجبية الداخمية خالؿ عاـ 

 لقصؼ صاروخي األربعاء الماضي وبيف تمريف الجبية الداخمية.
 13/4/1031، وكالة سما اإلخبارية

 
 يرو ج روايته عن اجتياح مخيم جنين فيمماً الجيش اإلسرائيمي ينتج  

أعمف جيش االحتالؿ اإلسرائيمي، عف نيتو إنتػاج فػيمـ وثػائقي يتبّنػى وجيػة نظػره وروايتػو (: اصرة )فمسطيفالن
، والمعركػػة التػػي انػػدلعت بػػيف قواتػػو والمػػواطنيف الفمسػػطينييف خػػالؿ 1001ألحػػداث اجتيػػاح مخػػيـ جنػػيف عػػاـ 

جػػًدا مػػف مقػػاوميف مسػػمحيف بأسػػمحة  العمميػػة التػػي ُتعػػرؼ إسػػرائيميًا بػػػ "السػػور الػػواقي"، وشػػيدت مقاومػػة عنيفػػة
 خفيفة ضد قوات إسرائيمية كبيرة.
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وقػػاؿ النػػاطؽ بمسػػاف الجػػيش اإلسػػرائيمي يػػؤاؼ مردخػػاي "إف الجػػيش يعمػػؿ حاليػػًا عمػػى إنتػػاج فػػيمـ ألغراضػػو 
الداخميػػة لتبيػػاف الحقػػائؽ العسػػكرية الصػػائبة المتعمقػػة بالمعركػػة التػػي جػػرت مػػع مسػػمحيف فمسػػطينييف فػػي مخػػيـ 

 الؿ عممية السور الواقي"، عمى حد تعبيره.جنيف خ
وأضػػاؼ مردخػػاي، خػػالؿ مشػػاركتو فػػي المػػؤتمر السػػنوي لنقابػػة المحػػاميف فػػي أـ الرشػػراش "إيػػالت"، أف إنتػػاج 
الفػػيمـ الػػذي سػػُيعرض عمػػى ضػػباط الجػػيش اإلسػػرائيمي، ييػػدؼ لػػػ "تجّنػػب اسػػتفراد فػػيمـ )جنػػيف، جنػػيف( المثيػػر 

 مبني عمى أكاذيب وافتراءات محضة"، عمى حد قولو.لمجدؿ والذي يرى الكثيروف أنو 
 10/4/1031قدس برس، 

 
 أسرى منذ ما قبل أوسمو عمى رأسهم كريم وماهر يونس من عرعرة 304فروانة:  

أفاد مدير دائرة اإلحصاء بوزارة األسرى والمحرريف عبد الناصر فروانة، بأنو وبعد اإلفراج عف األسير 
عامًا( انخفضت قائمة األسرى القدامى )مصطمح ُيطمؽ  17ابراىيـ بارود بعد قضاء مدة محكوميتو البالغة )

 ( أسرى.204عمى مف ىـ معتقميف منذ ما قبؿ اتفاؽ أوسمو(، إلى )
( أسيرًا 14( أسيرًا مف الضفة الغربية، و) 57فروانة في بياف اليوـ السبت، أف مف بيف 'القدامى' ) وأضاؼ 

( أسرى مف القدس المحتمة، ويقؼ في مقدمتيـ 9، و)2948( أسيرًا مف اراضي العاـ 24مف قطاع غزة، و)
ليما أكثر مف ثالثيف ومضى عمى اعتقا 2948جميعًا األسيراف كريـ وماىر يونس مف قرية عرعرة بأراضي 

 عامًا.
( أسيرًا يقضوف أحكامًا بالسجف المؤبد لمرة واحدة أو لمرات عدة، والباقي 79وبّيف أف مف بيف 'القدامى' )

 عامًا. 40 – 10( أسيرًا يقضوف أحكامًا بالسجف لفترات مختمفة تتراوح ما بيف 15)
ريف عامًا، وىؤالء ُيطمؽ عمييـ 'عمداء ( أسيرًا منيـ مضى عمى اعتقاليـ أكثر مف عش77وأوضح بأف )

األسرى'، فيما 'جنراالت الصبر' )مصطمح ُيطمؽ عمى مف مضى عمى اعتقاليـ ما يزيد عف ربع قرف( قد 
( أسيرًا بعد تحرر 'بارود'، مشيرا الى أف ىذه األعداد ستعود وترتفع خالؿ األسابيع 14انخفض عددىـ الى )

 القادمة.

 10/4/1031، 48عرب 
 
  في سجن عسقالن  سجانهر يهاجم أسي 

أعده خصيصًا ” برغي“ىاجـ أسير فمسطيني مسؤوؿ الحراس في سجف عسقالف بواسطة  ”:الخميج“ -غزة 
إف أسيرًا، لـ تذكر اسمو، ىاجـ أحد حراس سجف ” اإلسرائيمية“ليذه الغاية، وأصابو بجروح . وقالت اإلذاعة 

ىاجـ أحد حراس  -لـ تذكر اسمو -أوضحت أف األسير. و 2948جنوب فمسطيف المحتمة عاـ ” عسقالف“
في رقبتو وأذنو ما أدى إلى إصابتو بجروح طفيفة. وأشارت إلى أف حراس السجف ” برغي”السجف وخدشو ب

سيطروا فورًا عمى األسير، وتـ استدعاء الشرطة لمتحقيؽ في الحادث. وقالت اإلذاعة إف األسير محكـو 
 ”.دانتو بمحاولة قتؿإثر إ“عامًا  28عميو بالسجف 

 13/4/1031، الخميج، الشارقة
 
 التعسفية في المعتقالت اإلسرائيمية السياسةأسرى مجدو يرفضون  
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كشفت وزارة األسرى لدى السمطة الفمسطينية النقاب عف أف االسرى في سجف مجدو وخاصة : حامد جاد
ة في ما يسمى بسيارة البوسطة بسبب المرضى منيـ اتخذوا قرارا برفض نقميـ إلى المستشفيات اإلسرائيمي

 المشقة والتعب واإلرىاؽ التي يتكبدىا األسرى المرضى خالؿ عممية النقؿ. 
وأوضح جماؿ الطيراي ممثؿ أسرى مجدو أف األسرى المرضى قاطعوا نقميـ في سيارة البوسطة لما تسببو 

لى مستشفى الرممة مشيرا إلى أف ساعات قبؿ الوصوؿ إ 8مف معاناة، ومف رحمة سفر شاقة تستغرؽ أحيانا 
سيارة البوسطة ذات روائح كريية ومغمقة بالكامؿ وال يدخميا ىواء وال يسمح لألسرى بقضاء حاجتيـ أو 
تناوؿ طعاميـ خالؿ رحمة النقؿ، إضافة إلى استفزازات جنود فرقة نحشوف ومعاممتيـ القاسية لألسرى 

ألسرى المرضى في سيارة إسعاؼ أو سيارة مدنية تتوفر فييا المنقوليف مطالبا مدير السجف المذكور بنقؿ ا
 المقومات اإلنسانية والصحية.

إلى ذلؾ قرر أسرى مجدو البدء بحممة احتجاجية تحت شعار "ال لمرفض األمني" لزيارات أىالييـ الذي 
باب تمارسو أجيزة أمف االحتالؿ بحؽ المئات مف عائالت األسرى وتحرميـ مف الزيارات دوف أي أس

عاما  12منطقية حيث نقمت وزارة األسرى عف  األسير عمار موسى، مف سكاف جنيف ومحكـو  بالسجف 
"إف رسالة احتجاج أرسمت بيذا الصدد وتضمنت اعتزاـ األسرى مقاطعة الزيارات إذا استمر منع األىالي مف 

 الزيارات خاصة الوالديف واألميات والزوجات.
 13/4/1031، الغد، عم ان

 
 : االحتالل يحقن األسرى بمواد مسرطنة"رارأح" 

قاؿ مدير مركز أحرار لدراسات األسرى وحقوؽ اإلنساف فؤاد الخفش، أنو ال يستبعد قياـ : احمد المبابيدي
االحتالؿ اإلسرائيمي بحقف األسرى قبيؿ اإلفراج عنيـ بعد انتياء فترة محكومياتيـ، بحقف تحتوي عمى 

 اة في مراحؿ متأخرة، حسب ما كشفتو صحيفة "برافدا" الروسية.فيروسات خطيرة تؤدي إلى الوف
وأوضح الخفش لػ"فمسطيف أوف اليف" أف االحتالؿ سبؽ لو استخداـ أجيزة إلكترونية تصدر ذبذبات 
شعاعات، تتسبب باإلصابة بمرض السرطاف وآالـ شديدة في الرأس لألسرى، منوىًا إلى أف األسرى أفادوا  وا 

قات بقياـ االحتالؿ بإجراء تجارب دوائية عمييـ، في ظؿ اتباعو سياسة االىماؿ الطبي في الكثير مف األو 
وأكد أف االحتالؿ ال يتورع في استخداـ شتى األساليب التي مف شأنيا إنياء حياة  مع المرضى منيـ.

ى أف كثير األسير أو عمى األقؿ إعادتو لممجتمع الفمسطيني مصاب بأمراض ال شفاء منيا، الفتًا النظر إل
 مف األسرى الذيف تـ اإلفراج عنيـ مصابوف بأمراض سرطاف الحمؽ والحنجرة واألمعاء والمعدة والدـ.

 10/4/1031، فمسطين أون الين
 
 
 الجيش اإٍلسرائيمي يقتحم عدة مدن في الضفة 

في الضفة اقتحمت قوات مف الجيش اإٍلسرائيمي مدف الخميؿ وجنيف وبيت لحـ : يو بي آي -الضفة الغربية 
ذنا وعددا  الغربية. وقاؿ مصدر أمني فمسطيني إف "قوات مف الجيش اإٍلسرائيمي اقتحمت بمدات دورا، ويطا وا 

مف ضواحي وأحياء مدينة الخميؿ، بعدد مف اآلليات العسكرية وجالت في شوارع المدينة قبؿ أف تعود إلى 
 داخؿ المستوطنات القريبة".
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ية بمدات الياموف ورمانة وزبوبة وتعنؾ وبرقيف غرب المدينة، وشنت وفي جنيف، اقتحمت قوات إسرائيم
حمالت تمشيط واسعة في الشوارع ومقبرة الظيرة في الياموف، وسط إطالؽ القنابؿ الصوتية ما أدى الندالع 

 مواجية بيف شباف فمسطينييف والجيش اإلسرائيمي.
ي رمانة وزبونة عمى شارع جنيف حيفا، وقامت كما نصب الجيش اإلسرائيمي حاجزًا عسكريًا عند مدخؿ قريت

 بعمميات تمشيط في األراضي الزراعية المحاذية لمجدار الفاصؿ.
وفي بيت لحـ، اقتحـ الجيش اإلسرائيمي المدينة وداىـ العديد مف المنازؿ انتيت بتسميـ الشاب داود الشاعر 

 وساف غرب بيت لحـ.بالغ استدعاء لمقابمة المخابرات، بعد مداىمة منزلو في بمدة ح

 13/4/1031، الحياة، لندن
 
 تقرير تمفزيوني إسرائيمي يظهر سوء معاممة األطفال القصر أثناء االعتقال 

راـ اهلل: بث التمفزيوف اإلسرائيمي مشاىد عمميات مطاردة قاـ بيا الجيش اإلسرائيمي، في الضفة الغربية، 
ميؿ مف بيوتيـ، في تقرير صادـ ومثير لمجدؿ، يدعـ لفتية وأطفاؿ فمسطينييف، واعتقاليـ بعد منتصؼ ال

 تقارير حقوقية سابقة اتيمت إسرائيؿ بالتنكيؿ باألطفاؿ الفمسطينييف القصر.
وأظير التقرير جنودا يقتحموف، في وقت متأخر مف الميؿ، مخيمات فمسطينية العتقاؿ األطفاؿ، بذريعة 

روف أطفاال عمى مغادرة فراشيـ في منتصؼ الميؿ، رشؽ مركبات إسرائيمية بالحجارة. ويصور جنودا يجب
 وكيؼ يعصبوف أعينيـ ويكبموف أيدييـ ويتركونيـ في العراء، قبؿ نقميـ إلى مراكز تحقيؽ قريبة.

 ويعتقؿ الجنود األطفاؿ عمى الرغـ مف توسالتيـ ورجاء أمياتيـ بتركيـ.
تحاف.. بيطردوني مف المدرسة إذا ما بكرة عندي ام»وقاؿ طفؿ لمجندي الذي طمب منو أف يرتدي ثيابو 

، وبعد توسالت األـ، أصر الجنود عمى اعتقالو. وفي مشاىد أخرى، «رحت.. تعاؿ في يوـ ثاني بروح معؾ
 يودع األطفاؿ أمياتيـ بقبؿ وعناؽ طويؿ قبؿ االعتقاؿ.

سيؼ( الشير الماضي، ويدعـ التقرير، تقارير سابقة مف بينيا تقرير لصندوؽ األمـ المتحدة لمطفولة )اليوني
جاء فيو أف األطفاؿ الفمسطينييف المحتجزيف لدى إسرائيؿ يتعرضوف إلساءة معاممة بصورة منيجية واسعة 

 النطاؽ تنتيؾ القانوف الدولي.
 13/4/1031، الشرق األوسط، لندن

 
 العيساوي: عباس مطالب بالتوجه لممحكمة الدولية فوراً شيرين  

ية شيريف العيساوي شقيقة األسير المضرب عف الطعاـ في سجوف االحتالؿ دعت المحام: أحمد المبابيدي
سامر العيساوي، رئيس السمطة محمود عباس إلى ضرورة التوجو الفوري لممحكمة الدولية، إلنقاذ شقيقيا مف 

رى الموت وباقي األسرى المضربيف عف الطعاـ، مؤكدًة أف ما يرتكبو االحتالؿ االسرائيمي بحؽ شقيقيا واألس
 المرضى يرقى إلى مستوى جرائـ ضد االنسانية.

وقالت العيساوي في اتصاؿ ىاتفي لػ"فمسطيف أوف اليف":" إنو ال يوجد ما يمنع السمطة لمتوجو لممنظمات 
الدولية لوقؼ الجرائـ التي ترتكب بحؽ األسرى في ظؿ حالة الصمت الدولي التي وفرت لػ)إسرائيؿ( المناخ 

الجرائـ بعيدًا عف المحاسبة، متسائمًة عف فائدة انضماـ فمسطيف لألمـ المتحدة إذا لـ  المناسب إلرتكابو تمؾ
 تنوي قيادة السمطة المجوء إلييا لوقؼ انتياكات االحتالؿ اإٍلسرائيمي بحؽ البشر والحجر.

 10/4/1031، فمسطين أون الين
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 ة خالل أسبوعالضفة الغربيألف سائح لمحافظات  131في رام اهلل:  واآلثارإدارة شرطة السياحة  

ألؼ سائح لمحافظات  121سجمت إدارة شرطة السياحة واآلثار الفمسطينية زيارة أكثر مف : وفا -راـ اهلل
 الضفة الغربية خالؿ األسبوع الماضي.

وذكر بياف إلدارة العالقات العامة واإلعالـ في الشرطة الفمسطينية أف التقارير اإلحصائية التي أعدتيا 
رة العامة لشرطة السياحة واآلثار بشأف الحركة السياحية التي شيدتيا المحافظات الشمالية لفمسطيف اإلدا

مف  251536أجنبيًا، و 40056زائرًا، منيـ  121769تشير إلى أّف أعداد السياح الوافديف لفمسطيف تبمغ 
 مف فمسطينيي الداخؿ. 10277سكاف الضفة و

 13/4/1031، البيان، دبي
 
 حول حق العمل لالجئين الفمسطينيين اً حوار  ينظمالفمسطيني المبناني  االئتالف 

نظـ االئتالؼ الفمسطيني المبناني لحممة حؽ العمؿ لالجئيف الفمسطينييف في لبناف لقاء حواريا رعاه : صور
" في 1020رئيس بمدية البرج الشمالي عمي ديب وحمؿ عنواف "العوائؽ التي حالت دوف تطبيؽ قانوف 

وحضره ممثمو القوى واالحزاب السياسية المبنانية والفمسطينية والمجاف الشعبية والنقابات والمؤسسات صور، 
 وجمعيات المجتمع المدني، وفعاليات شبابية.

 قدـ خميؿ سالـ وعاصفة خريويش ممخصًا عف حممة حؽ العمؿ وما وصمت إليو، ثـ كانت كممة لعمي ديب.
ني المبناني لحممة حؽ العمؿ نادر سعيد، كانت بعدىا مداخمتاف في القانوف فيما القى كممة االئتالؼ الفمسطي

، ومعاناة 1020وقدـ المشاركوف اقتراحات ومداخالت حوؿ قانوف  لكؿ مف عمي القرا ورائد عطايا.
الفمسطيني في لبناف وما يواجيو مف عدـ تمكنو مف العمؿ بسبب القوانيف الممتبسة والتي لـ تحسـ خاصة 

جازات العمؿ والصعوبات االدارية التي تختمؼ مع مجيء كؿ وزير جديد لوزارة العمؿ.في قوا  نيف النقابات وا 

 13/4/1031، المستقبل، بيروت
 
  قمقيمية: االحتالل يعمن بمدة كفر قدوم "منطقة عسكرية مغمقة" 

دًا عمى بمدة كفر (، حصارًا مشدّ 4|10فرضت قوات االحتالؿ اإلسرائيمية، صباح اليـو السبت )قمقيمية:  
 قدوـ شرؽ مدينة قمقيمية بشماؿ الضفة الغربية المحتمة.

وذكر شيود عياف لمراسؿ "قدس برس"، أف قوات عسكرية معّززة تابعة لجيش االحتالؿ دىمت كفر قدوـ في 
ساعة مبكرة مف صباح اليوـ، حيث نصبت حاجزًا عمى المدخؿ الوحيد لمبمدة وجابت دورياتيا في شوارعيا 

 قامت بإغالقيا، لتعمف بمدة كفر قدوـ "منطقة عسكرية مغمقة" ُيحظر عمى غير ساكنييا الدخوؿ إلييا.و 
وأضاؼ الشيود أف قوات االحتالؿ المتمركزة عمى مدخؿ البمدة قامت بتوقيؼ السيارات الفمسطينية المارة 

انب القادميف مف البمدات والتدقيؽ في ىويات ركابيا، ومنع المواطنيف الفمسطينييف والمتضامنيف األج
 المحيطة مف دخوليا، لممشاركة في فعالية تضامنية مع األسرى كاف مف المقّرر إقامتيا اليوـ في كفر قدوـ.

 10/4/1031قدس برس، 
 
  أريحا إسرائيمي لترحيل المقدسيين إلى مخطط"األحرار" تحذ ر من  
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  التيويدية لممدينة المقدسة والمسجد األقصى غزة: نددت حركة "األحرار" الفمسطينية بممارسات االحتالؿ
 بػ" العنصرية".  ووصفتيا

( تمقت "قدس برس" نسخة عنو: "إف التدنيس المتزايد لممسجد 4|10وقالت الحركة في بياف ليا اليوـ السبت )
 األقصى عمى أيدي قطعاف المستوطنيف وبحماية جيش االحتالؿ لف يغير واقعيا العربي واإلسالمي". ودعت
"األحرار" إلى التصدي لممخططات اإلسرائيمية التي تيدؼ لترحيؿ المقدسييف مف شرؽ مدينة القدس إلى 

 منطقة "النويعمة" قرب أريحا في األغوار، كما قالت.
وأكدت عمى أف "مخططات االحتالؿ لف تفمح في تغيير الواقع الديمغرافي لممدينة المقدسة وستبقى عربية 

وؿ العربية واإلسالمية بالتدخؿ العاجؿ لحماية مدينة القدس والمسجد األقصى، ودعـ إسالمية". وطالبت الد
 صمود أبناء الشعب الفمسطيني.

 10/4/1031قدس برس، 
 
عاقات أسيرًا لدى االحتالل 34: وزارة األسرى والمحررين في رام اهلل    يعانون أمراضًا خطيرة وا 

كومة راـ اهلل، في تقرير ليا تمقتو "قدس برس"، السبت راـ اهلل: ذكرت وزارة األسرى والمحرريف في ح
أسيرًا فمسطينيًا يعانوف أمراضًا عدة في عيادة  24(، أف دولة االحتالؿ اإلسرائيمي ما زالت تعتقؿ 10/4)

 معتؿ الرممة اإلسرائيمي، وسط أوضاع صحية متدىورة.
 10/4/1031قدس برس، 

 
 في بمغارياسطة األوروبية حزب الطبقة المتو  الئحةعمى  مرشحفمسطيني  

في سياؽ حممة االنتخابات البمغارية المقررة في مايو/ أيار المقبؿ أعمف أحد األحزاب المشكمة حديثا عف 
 أسماء مرشحيو، وأتاح الفرصة لشاب مف أصوؿ عربية احتالؿ مقعد متقدـ بإحدى دوائر العاصمة صوفيا.

المركز الثاني  -د ألب فمسطيني مف قطاع غزة وأـ بمغاريةالمولو -واحتؿ بيذا السياؽ كماؿ ابراىيـ دغمش 
مف عمره  16لمرشحي حزب الطبقة المتوسطة األوروبية. مع العمـ أف كماؿ بالػ 15بالدائرة االنتخابية رقـ 

القديس كميمنت  -وىو ما زاؿ عمى مقاعد الدراسة الجامعية حيث يواصؿ دراستو لمقانوف بجامعة صوفيا
 أوخردسكي.

 38/4/1031، رة نت، الدوحةالجزي
 
 
 
 إلى لبنان ةمن سوري الفمسطينيينهبة مالية لمنازحين  

وزعت الوقفية اإلنسانية لإلغاثة والتنمية أمس، منحا مالية لمنازحيف الفمسطينييف مف  :مخيـ البص )لبناف(
ات الالجئيف سوريا إلى لبناف. وذكرت الوقفية في بياف أنيا وزعت ىبة مالية عمى النازحيف في مخيم

الفمسطينييف في لبناف، مناشدة المجتمع الدولي اإلسراع في تقديـ المساعدات اإلنسانية واإلغاثية لمنازحيف 
 لمتخفيؼ مف ظروفيـ الحياتية الصعبة التي يتعرضوف ليا.
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ريا وىي وأشار البياف إلى أف الوقفية قدمت منحة مالية عاجمة لعدد مف األيتاـ الفمسطينييف النازحيف مف سو 
يتيما وتـ توزيع المنحة في مركز الوقفية اإلنسانية في مخيـ البص  11عبارة عف مساعدة مالية وشممت 

 ضمف مجاؿ عمميا في كفالة األيتاـ في المخيمات الفمسطينية.
 13/4/1031، الحياة الجديدة، رام اهلل

 
 من قضية فمسطين اإليطاليةدور السينما  

ندوة "السينما اإليطالية والقضية الفمسطينية" تاريخ العالقة بيف السينما تناولت : حسف محمد آؿ ثاني
، وذلؾ في إطار الندوات المصاحبة لمنسخة التاسعة 2965اإليطالية والقضية الفمسطينية التي بدأت عاـ 

 لميرجاف الجزيرة لألفالـ التسجيمية.
صرة الحقيقية لمقضية الفمسطينية بدأت سنة وقاؿ الناقد السينمائي الفمسطيني إبراىيـ نصر اهلل إف المنا

فيميما وثائقيا، وأضاؼ أف السينما التسجيمية اإليطالية مواكبة  50بإنتاج أكثر مف  1022حتى  1000
 لمقضية الفمسطينية، ووصفيا بالنموذج الميـ في ىذا المجاؿ.

ضية الفمسطينية، منوىا بالفنية وأضاؼ نصر اهلل أف العديد مف اإليطالييف دفعوا حياتيـ في سبيؿ نصرة الق
 العالية ليذه األفالـ مف أجؿ إيصاؿ صوت ضمير اإلنسانية لمعالـ أجمع.

وأشاد المخرج اإليطالي سيتيفاف نتاسوف بميرجاف الجزيرة لألفالـ التسجيمية، وقاؿ إنو مف الصعوبة أف يكوف 
 قصة ألخرى. لديؾ ىذا الكـ الكبير مف األفالـ واالنتقاؿ مف ثقافة ألخرى ومف

وعف سبب إدراج أفالـ تعنى بالقضية الفمسطينية في الميرجاف، أشار نتاسوف إلى أف ىناؾ نوعا مف 
الحاجز النفسي تجاه بعض األفالـ، ودعا إلى مواصمة إنتاج ىذه األفالـ بحيث يفيميا الناس في العالـ، 

لو الفمسطينيوف، مشددا عمى أف  فضال عف توخي الحذر أثناء تقديـ المحاججة حوؿ الظمـ الذي يتعرض
 أغمب ىذه األفالـ أنتجتيا جيات مستقمة، ولـ تدعميا أي جية رسمية.

 13/4/1031، الجزيرة نت، الدوحة
 
 "إسرائيل"األردن يدعو المزارعين لرفع قضايا ضد  وادياتحاد مزارعي  

ضرر إشعاؿ حرائؽ في أراضييـ دعا اتحاد مزارعي وادي األردف، المزارعيف ممف طاليـ : عبداهلل الربيحات
المحاذية لنير األردف خالؿ مطالع الصيؼ مف كؿ عاـ، إلى التقدـ لرفع قضايا أماـ المحاكـ األردنية 

 الموسمية، وفقا لرئيس االتحاد عدناف خداـ. إسرائيؿوالدولية ضد ممارسات 
لردع الكياف الصييوني عف ودعا خداـ الحكومة أمس، إلى "اتخاذ إجراءات رسمية ودبموماسية ودولية، 

 إشعاؿ الحرائؽ في األراضي األردنية"، مطالبا بتعويض عادؿ لممزارعيف عما لحقيـ مف خسائر.
وبيف أف معظـ حرائؽ األعواـ الماضية، سببو قنابؿ تنويرية، يطمقيا جيش االحتالؿ اإلسرائيمي بذريعة 

ؾ الشائكة لمراقبة الحدود، بدعوى اإلجراءات مراقبة الحدود، وانفجار األلغاـ، وحرؽ أعشاب عمى األسال
 األمنية ومراقبة الحدود ومنع التسمؿ.

ولفت إلى أف إشعاؿ اإلسرائيمييف لألعشاب في األراضي الفمسطينية المحتمة، أدى النتقاؿ الشرر لمجانب 
ومعداتيـ  الشرقي، واشتعاؿ النيراف وتكبيد المزارعيف االردنييف خسائر، بإتالؼ أشجارىـ ومزروعاتيـ

الزراعية. وتكثر الحرائؽ الحدودية صيفا في المنطقة المحاذية لنير االردف، فيما تعزوىا إسرائيؿ الى ارتفاع 
درجات الحرارة في المنطقة، برغـ أف األردف قدـ احتجاجات لمسمطات اإلسرائيمية، جراء ما تعرض لو 
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ؽ الحدودية، مقابؿ رفض إسرائيؿ تقديـ تعويضات المزارعوف األردنيوف مف أضرار مادية كبيرة، بسبب الحرائ
لألردنييف عف خسائرىـ.

 13/4/1031، الغد، عم ان
 
 في سجون االحتالل األردنيين والمفقودين األسرىاعتصام ألهالي  

أقاـ أىالي األسرى والمفقوديف األردنييف في السجوف الصييونية اعتصامًا أماـ الديواف الممكي ف: عما
 يوـ امس.الياشمي صباح 

ويأتي االعتصاـ في الوقت الذي ينوي فيو األسرى األردنيوف خوض اضراب مفتوح عف الطعاـ احتجاجًا 
عمى ما اعتبروه عدـ متابعة الحكومات المتعاقبة لقضيتيـ وعدـ قياميا بواجبيا الوطني لرفع المعاناة عنيـ 

 وتحقيؽ مطالبيـ االنسانية.
 13/4/1031، الدستور، عم ان

   
  من المعتقالت اإلسرائيمية  عطا عياشبتدخل رسمي لإلفراج عن  تطالب ة العمل اإلسالميجبه 

عّماف: طالب حزب جبية العمؿ اإلسالمي، الحكومة األردنية بالتدخؿ الرسمي والعاجؿ لإلفراج عف أحد 
 قيادييو مف المعتقالت اإلسرائيمية التي قضى فييا حتى اآلف أسبوعًا كاماًل.

( إلى وزير الخارجية 4|10عاـ الحزب حمزة منصور في رسالة بعث بيا اليوـ السبت )وأوضح أميف 
األردني ناصر جودة، أف السمطات اإلسرائيمية اعتقمت المواطف عطا عياش يوـ السبت الماضي عمى معبر 

ي الضفة "الكرامة" الفاصؿ بيف األراضي الفمسطيني واألردنية، حيث كاف عائدًا بعد زيارة عائمية قصيرة ف
يومًا عمى ذمة التحقيقات.  21الغربية المحتمة، موضحًا أف محكمة عسكرية إسرائيمية قامت بتمديد اعتقالو 

ووّجيت سمطات االحتالؿ اإلسرائيمية إلى المواطف األردني تيمًا تتعّمؽ بانتمائو لحركة المقاومة اإلسالمية 
حيث نفى الناشط في الحركة اإلسالمية التيمة  ،"حماس" وقيامو بنقؿ أمواؿ لعائمة الشييد يحيى عياش

 فيما أشار الى أف قيامو بإعطاء أمواؿ لعائمة الشييد عياش يعد أمرًا طبيعيًا كونيـ أقاربو.األولى، 
10/4/1031قدس برس، 

 
 صيغة مصرية توفيقية: تراجع حماس عن انتخابات المجمس الوطني مقابل حكومة لمدة عام 

مف مصادر موثوقة، أف الجانب المصري ينوي طرح صيغة « الشرؽ األوسط»عممت : صالح النعامي
توفيقية تيدؼ إلى تذليؿ الصعاب التي تعترض تطبيؽ اتفاقات المصالحة التي تـ التوصؿ إلييا بيف حركتي 
فتح وحماس برعاية مصرية وقطرية. وذكرت المصادر أف الصيغة الجديدة تقوـ عمى تراجع حركة حماس 

بإجراء انتخابات متزامنة لممجمس الوطني مع االنتخابات التشريعية والرئاسية، في حيف تتراجع  عف مطالبتيا
حركة فتح عف مطالبتيا بأال يتجاوز عمر حكومة التوافؽ الوطني، التي نص عمى تشكيميا إعالف الدوحة، 

 مؿ. ثالثة أشير، وأف تمنح ىذه الحكومة الفرصة إلدارة شؤوف مناطؽ السمطة حتى عاـ كا
 13/4/1031، الشرق األوسط، لندن

 
 مدخل لممصالحة ونرفض المحاصصة الفمسطينية تشكيل الحكومة :"عكاظ"لـحمد صبيح م 
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أكد مساعد أميف عاـ الجامعة العربية السفير محمد صبيح أف تشكيؿ حكومة وحدة مطمب : فييـ الحامد
 أساسي لموصوؿ لممصالحة الفمسطينية المنشودة.

أف الجامعة تعتبر قضية المصالحة الفمسطينية حياة أو « عكاظ»صبيح في تصريحات لػوأوضح السفير 
موت لمجميعل ألىميتيا االسترايتجية ومحوريتيا إزاء تقرير مصير القضية الفمسطينية. وأوضح أف اجتماعات 

ومة المكتب السياسي لحماس في الدوحة خطوة إيجابية في إطار الوصوؿ لموقؼ مشترؾ إزاء تشكيؿ حك
الوحدة مؤكدا أف استمرار االنقسامات لف تعيد الحقوؽ المشروعة لمشعب الفمسطيني الثابتة والغير قابمة 

 لمتصرؼ.
وأشار إلى أف حكومة الوحدة يجب أف تكوف بعيدة عف المحاصصة والحزبية وأف تكوف حكومة كفاءات تقود 

ار ممثمييـ في المؤسسات السياسية، موضحا الفمسطينييف في مرحمة الحقة لمذىاب لصناديؽ االقتراع الختي
أف الجامعة أجرت سمسمة مف االجتماعات مع السمطة الفمسطينية وحماس مؤخرا لموصوؿ لقواسـ مشتركة 

 حياؿ المصالحة الفمسطينية.
وقاؿ إف المصالحة الفمسطينية ستفضي لعقد قمة مصغرة تستضيفيا القاىرة بحسب قرار القمة العربية التي 

 ي الدوحة، مؤكدا عمى ضرورة وجود إرادة سياسية فمسطينية لتحقيؽ تطمعات الشعب وتعزيز الوحدة.عقدت ف
 13/4/1031، عكاظ، جدة

 
 محافظ شمال سيناء: الكشف عن قتمة الجنود في رفح لم يحن بعد 

الكشؼ عف منفذي قتؿ الجنود »قاؿ محافظ شماؿ سيناء، سيد عبد الفتاح حرحور، إف  رفح )مصر(:
ف عممية ىدـ األنفاؽ مع غزة ما زالت مستمرةالمص وأكد المحافظ أف «. رييف في رفح لـ يحف بعد، وا 

ضابطا وجنديا مصريا في  26اإلعالف عف أسماء منفذي اليجوـ عمى كميف رفح والذي راح ضحيتو 
 أغسطس )آب( الماضي، لـ يحف بعد.

ة األمنية بمحافظة شماؿ سيناء الميمة وأضاؼ حرحور في تصريحات صحافية عقب اجتماع مع قادة األجيز 
قبؿ الماضية، أف التحقيقات في ىذا الموضوع ال تزاؿ جارية وليس مف المصمحة إعالف أسماء منفذي 

 «.سيأتي يوـ ويعمـ الجميع مف المسؤوؿ عف حادثة رفح»جريمة رفح في الوقت الراىف. وقاؿ المحافظ: إنو 
 13/4/1031، الشرق األوسط، لندن

 
 من ارتكاب حماقات "إسرائيل"تحذر  إيران 

ورئيس لجنة األمف القومي في إيراف اعتبر النائب البارز في مجمس الشورى اإلسالمي )البرلماف( : طيراف
تصريحات قادة الكياف الصييوني األخيرة ضد إيراف »والسياسة الخارجية في المجمس عالء الديف بروجردي 

ارتكاب أي حماقة »اإليرانية عف بروجردي تحذيره إلسرائيؿ مف أف  «مير»ونقمت وكالة  «.ليا طابع دعائي
 «.ضد إيراف سيكوف الرد اإليراني حينيا مدمرا

 13/4/1031، الشرق األوسط، لندن
 
 رئيس البرلمان العربي: القضية الفمسطينية عمى سمم أولوياتنا 

الفمسطينية عمى سمـ أولويات البرلماف قاؿ رئيس البرلماف العربي أحمد الجرواف، أمس، إف القضية : القاىرة
 العربي سواء في اجتماعاتو الداخمية أو أنشطتو الخارجية وبالمحافؿ الدولية.
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وأكد الجرواف في تصريح لو مف مقر الجامعة العربية عمى ىامش المجاف التحضيرية لمبرلماف، وقوؼ 
ة والمسيحية، والمعاممة الرعناء التي البرلماف العربي ضد العدواف اإلسرائيمي عمى المقدسات اإلسالمي

 ينتيجيا بحؽ األسرى الفمسطينييف.
 13/4/1031، الحياة الجديدة، رام اهلل

 
 عمى جرائمها بحق المعتقمين الفمسطينيين "إسرائيل"يؤكدون أهمية محاسبة  عرب قانونيون 

لعمؿ القانونية، إلقامة دعاوى شدد خبراء في القانوف الدولي عمى أىمية تحديد سبؿ وآليات ا: محمد الكيالي
وتحريؾ شكاوى، بيدؼ تحقيؽ حماية قانونية دولية لألسرى والمعتقميف الفمسطينييف في سجوف االحتالؿ 

جاء ذلؾ خالؿ اجتماع عقدتو مؤخرا لجنة األسرى و عمى جرائمو بحؽ الفمسطينييف. الصييوني ومحاسبت
سير الفمسطيني، حضره األميف أللعرب، بمناسبة يوـ اوالمعتقميف بسجوف االحتالؿ في اتحاد المحاميف ا

ردنييف مازف رشيدات والفمسطينييف حسيف شبانة، وقانونيوف ألا العاـ لالتحاد عمر زيف ونقيبا المحاميف
وييدؼ االجتماعل لمخروج بخطوات عممية إلقامة الدعاوى  وخبراء قانوف دولي ومحاموف مختصوف.

نصاؼ األسرى والمعتقميف في  وأكد زيف ضرورة مالحقة  سجوف االحتالؿ، وتحديد المرجعية القانونية لذلؾ.وا 
إسرائيؿ قانونيا واستخداـ كافة السبؿ والوسائؿ، لتحصيؿ حقوؽ األسرى، مبينا أىمية تحديد المرجعية 

مية القانونية والمركز القانوني ليـ. وانتقد التشريعات والقوانيف العربية التي تمكف مف إقامة دعاوى مح
صدار أحكاـ بحقيا عمى غرار ما يقاـ مف دعاوى تقاـ في بمداف أجنبية. وطالب بتوثيؽ  لمحاسبة إسرائيؿ، وا 

ما يرتكب مف جرائـ وانتياكات إسرائيمية، لتقديميا بينة في الدعاوى والحصوؿ عمى وثائؽ تحدد المعمومات 
 والبيانات لألسرى والمعتقميف.

 13/4/1031، الغد، عم ان
 
           نصفهم من النساء يعيشون في مصر يهودًيا فقط 40: الطائفة اليهودية رئيسة 

القاىرة: كشفت ماجدة شحاتة ىاروف، رئيسة الطائفة الييودية في مصر، التي تولت المنصب بعد وفاة 
ىـ  "كارمف فاينشتايف" الرئيسة السابقة قبؿ أياـ، النقاب عف أف مف تبقي مف الطائفية الييودية في مصر

 أربعوف ييودًيا فقط، عشروف منيـ نساء لـ يتزوجف بعد وفاة أزواجيف الييود.
  10/4/1031قدس برس، 

 
 ةدراسة أوروبية تندد بالتقصير األممي بحق الالجئين الفمسطينيين من سوري 

جئيف أصدرت ثالث منظمات أوروبية دراسة قانونية تدعو لتوفير الحماية األمنية والقانونية واإلغاثية لال
الفمسطينييف الميّددة حياتيـ بالخطر داخؿ المخيمات في األراضي السورية، وعمى حدودىا المشتركة مع 

 لبناف واألردف.
جنيؼ"، -وجاء في الدراسة الصادرة عف المؤسسات الثالث وىي "المرصد األورومتوسطي لحقوؽ اإلنساف

لندف"، والتي نشرت السبت -ودة الفمسطينيلندف" و "مركز الع-"مجموعة العمؿ مف أجؿ فمسطينيي سوريا
، تقّطعت 1022ألؼ الجو فمسطيني يقيموف في سوريا منذ تفجر األزمة أواخر مارس  600إبريؿ، أّف  10

بيـ السبؿ بعد استيداؼ مخيماتيـ عسكريًا، وباتوا يتوزعوف ما بيف الجئيف في األردف ولبناف وتركيا ومصر 
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وري، وآخريف بقوا في مخيماتيـ رغـ انعداـ األمف، عدا عم ف تـ نفييـ وعدـ وليبيا، ونازحيف في الداخؿ الس
 السماح ليـ بالمجوء إلى األردف ولبناف، بصورة مخالفة لمقانوف.

وأضافت الدراسة التي تقع في ثالثيف صفحة، أّف الحالة اإلنسانية الصعبة التي يعاني منيا الالجو 
ولة طرفّي الصراع في سوريا جّر مخيمات الالجئيف وحسميا إلى الفمسطيني في سورية، تعقدت بفعؿ محا

صالحيما، إلى جانب عدـ قياـ "األونروا" بواجباتيا في تقديـ المساعدات الالزمة لمنازحيف منيـ، ال سيما في 
لى مجاؿ اإليواء، عدا عف مخالفة الحكومة األردنية لقواعد القانوف الدولي بعدـ السماح لفمسطينييف المجوء إ
 داخؿ أراضييا، في حيف تضع الحكومة المبنانية العراقيؿ أماـ تسوية أوضاع مف دخموا أراضييا كالجئيف.

ل أّف قرابة 1023إلى فبراير  1022وأوردت الدراسة التي سمطت الضوء عمى الفترة الممتدة ما بيف مارس 
يتخذوف مف بعض المرافؽ  ألؼ الجو فمسطيني مف سوريا يعيشوف ظروفًا مأساوية في لبناف، حيث 10

العامة مكانًا لمسكف، أو يتـ استغالليـ مف قبؿ مالكي العقار في ظؿ انعداـ مساعدات اإليواء، وغياب 
الرقابة الحكومية، ما اضطر أعدادًا كبيرة منيـ لمجوء إلى المخيمات الفمسطينية في لبناف غير المؤىمة أصاًل 

 نات المعيشية.الستقباليـ ولو بالحد األدنى مف اإلمكا
وفي األردفل تتواتر التصريحات الرسمية بعدـ السماح لالجو الفمسطيني القادـ مف سورية باجتياز الحدود، 
فيما يعكس الواقع عمى األرض ترسيخ سياسة "النفي عف الحدود" ضّدىـ بصورة تتناقض مع القانوف الدولي، 

الجو(، في صورة  1600ناًء بالدخوؿ )وعددىـ فيما تحتجز الحكومة األردنية غالبية مف سمح ليـ استث
 أشبو باالعتقاؿ تحت ظروؼ ال إنسانية.

وفي الداخؿ السوريل وصؿ عدد الضحايا مف الالجئيف الفمسطينييف الذيف وثقتيـ الدراسة حتى فبراير 
قتياًل، في ظؿ استمرار العمميات العسكرية بصورة شبو يومية ضد مخيمات المجوء  995الماضي إلى 

التابعة لألونروا التي يشيد بعضيا حصارًا خانقًا منذ قرابة الشيريف، في حيف تشيد ىذه المخيمات حالة 
%، وذلؾ نتيجة حالة الحصار المحكمة 70نقص حاد في المواد األساسية رفعت نسبة الفقر إلى أكثر مف 

 بفعؿ انتشار الطيراف الحربي التابع لمنظاـ، والقناصة.
لدولية الثالث أف ىذا الواقع يعد األصعب الذي يواجيو فمسطينوف خارج أراضييـ منذ وأشارت المؤسسات ا

الحرب المبنانية في ثمانينيات القرف الماضي، مطالبة الجيات المعنية، وخاصة األنروا والمفوضية العميا 
فيما شددت لشؤوف الالجئيف باتخاذ أقصى اإلجراءات لتخفيؼ معاناة الالجئيف الفمسطينييف في سوريا، 

المؤسسات عمى ضرورة انسجاـ اإلجراءات الحكومية مع قواعد القانوف الدولي لدى كافة الدوؿ التي تستقبؿ 
 الجئيف عمى أراضييا جراء األزمة المشتعمة في سوريا.

 10/4/1031جنيف، -المرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسان
 
 بمنع دخول المستوطنين إلى أوروبا االوروبياالتحاد  طالبيمجمس العالقات األوروبية الفمسطينية  

أشاد مجمس العالقات األوروبية الفمسطينية بالمواقؼ األوروبية التي وصفيا بػ"المتطورة" حياؿ : بروكسيؿ
قضية فمسطيف، والتي كاف آخرىا دعـ وزراء خارجية االتحاد األوروبي لوسـ منتجات المستوطنات الييودية 

طنيف الفمسطينييف في الضفة، بعالمات فارقة لتمييزىا مف قبؿ التجار والمستيمكيف المقامة عمى أراضي الموا
 في األسواؽ األوروبية.
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ف جاء متأخرًا 4-10وقاؿ المجمس في بياف لو، اليوـ السبت ) (: "إف القرار اإليجابي والذي يخدـ العدالة، وا 
يمثؿ أوؿ خطوة حقيقية لرفض ممارسات  الماضي، إاّل أنو 1021بعد الرفض المتكرر لو منذ مايو مف عاـ 

 )إسرائيؿ( االستيطانية، في ظؿ جو دولي عاـ ينزع الشرعية عف االستيطاف".
وأكد أف "المطموب اآلف بعد دعـ وضع بيانات تعريفية بالمنتجات الصييونية المصّنعة داخؿ المستوطنات، 

حاد األوروبي، إضافة إلى العمؿ عمى تجميد أف يتـ إقرار مقترح يمنع ُغالة المستوطنيف مف دخوؿ دوؿ االت
اتفاقية الشراكة األوروبية الصييونية، نظرًا لعدـ االلتزاـ الصييوني ببنودىا المتعمقة باحتراـ القانوف الدولي 

 وحقوؽ اإلنساف".
 10/4/1031، المركز الفمسطيني لإلعالم

 
 األزمة السورية بين حماس وحزب اهلل.. نظرة إنصاف! 

 حسيف حمود
مف ما الحظتو أف الفرؽ بيننػا وبػيف األوروبيػيف ىػو أف اإلخػتالؼ بيػنيـ فػي أمػور سياسػية يكػوف الػدافع لكػؿ 
طػػرؼ أف يثبػػت أف موقفػػو ىػػو الصػػحيح، ولكػػف ال تصػػؿ األمػػور أبػػدا بيػػنيـ إلػػى اإلقتتػػاؿ أو إلػػى الػػتيجـ أو 

لنظر مف األزمة السورية وأخذنا التجريح أو التحريض العنصري والطائفي، فإذا أخذنا مثال إختالؼ وجيات ا
تحديدا إختالؼ التشخيص بيف حركات المقاومة لما يحدث نجد أنو بدؿ أف يتوحػد الجميػع ويسػعوا إلػى جمػع 
كممػػػة السػػػورييف واإلصػػػالح بيػػػنيـ انصػػػرفوا إلػػػى الػػػتيجـ عمػػػى بعػػػض، فأنصػػػار المقاومػػػة اإلسػػػالمية حمػػػاس 

صػػػؿ األمػػػر بػػػالبعض إلػػػى إتيػػػاـ السػػػيد حسػػػف نصػػػر اهلل يتيجمػػػوف عمػػػى المقاومػػػة المبنانيػػػة حػػػزب اهلل، بػػػؿ و 
بالطائفية ودعـ القتؿ في سورية، والرجؿ عمى أية حاؿ غني عف التعريػؼ وتاريخػو فػي المقاومػة وتقػديـ ابنػو 
فمذة كبده شييدا يغنيو عف ثناء أي أحد عميو، بؿ إني أذكر مػف اتيمػو بالطائفيػة أف حػزب اهلل دعػا العػراقييف 

األمريكػػي وتحديػػدا الشػػيعة إلػػى الوقػػوؼ بجػػاب النظػػاـ العراقػػي وقتيػػا والقتػػاؿ معػػو ضػػد القػػوات إبػػاف اإلحػػتالؿ 
األمريكيػػة، وىػػذا موقػػؼ أحجػػـ عنػػو وقتيػػا حتػػى كبػػار المرجعيػػات الدينيػػة الشػػيعية فػػي النجػػؼ، مػػا اسػػتجمب 

حػػؿ صػػػداـ ىجومػػا شػػديدا عميػػػو مػػف قبػػػؿ الػػبعض فػػػي العػػراؽ، واتيمػػػوه بػػالوقوؼ بجانػػػب الػػرئيس العراقػػػي الرا
 حسيف!

فيؿ مثؿ ىذا الرجؿ طائفي او يصح اف نسمي حزب اهلل بالحزب الشيعي الطائفي؟ إف موقؼ حػزب اهلل مػف 
األزمػػة السػػورية فػػي مػػا يقػػوؿ األخػػوة فػػي حػػزب اهلل مبنػػي عمػػى اإلصػػالحات وعمػػى منػػع التػػدخؿ الخػػارجي او 

اع اإلتيامػػات ويفسػػروف مواقفػػو بأسػػوأ سػػقوط سػػورية فػػي فػػخ الغػػرب، فممػػاذا ينػػدفع الػػبعض ويتيمونػػو باشػػد انػػو 
أنواع النيات أو يصدقوف كالما قيؿ ىنا أو ىناؾ في تمؾ المحطة أو ىذه؟ ألػـ يعػد لحسػف النيػة مكانػا بيننػا؟ 
وفي المقابؿ أيضا تجػدوف جميػور المقاومػة المبنانيػة ال يتػورع عػف اليجػـو عمػى المقاومػة الفمسػطينية حمػاس 

ف العمالػػة إلػػى الخيانػػة وحتػػى نكػػراف الجميػػؿ، بػػؿ ووصػػؿ الحػػد بػػالبعض إلػػى ويتيمونيػػا بكػػؿ انػػواع الػػتيـ مػػ
 إتياميا أنيا أصبحت أداة في يد إسرائيؿ، وانيا تنسؽ معيا سرا.

إف حمػػػاس ىػػػي حركػػػة مقاومػػػة عريقػػػة فػػػي المنطقػػػة وقػػػدمت تضػػػحيات جسػػػاما وشػػػيداء وصػػػمدت فػػػي خػػػط 
قاومة ال يممؾ أصال صؾ إحتكار لممقاومة المقاومة في أصعب الظروؼ، ومف يتيميا بالخروج عف خط الم

حتى يوزع شياداتيا، وأذكر كؿ ىؤالء ومف يقولوف إف حماس غدرت بسورية في سػبيؿ االمتثػاؿ لإلخػواف إف 
حمػػاس لػػـ يمنعيػػا العػػداء التػػاريخي بػػيف النظػػاـ السػػوري واإلخػػواف مػػف نسػػج العالقػػات فػػي السػػابؽ مػػع النظػػاـ 
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ؼ مع إيػراف فػي زمػف كػاف كػؿ مػف يقػؼ مػع ايػراف منبػوذا عربيػا، وعنػدما واإلقامة في دمشؽ، واختارت الوقو 
 حصمت الحرب األخير عمى غزة قاتمت حماس بكؿ بسالة وقصفت تؿ ابيب.

وعمينا أف نفيـ أف دعـ حماس او غيرىا مف المقاوامات الفمسطينية ىو واجب شرعي وأخالقػي وال منػة ألحػد 
و إيػػراف أو أي أحػػد غيرىػػا، وموقػػؼ اإلخػػوة فػػي حمػػاس فػػي مػػا فيػػو، وال يجعػػؿ حمػػاس مرتينػػة عنػػد سػػورية أ

يقولػػػوف ىػػػو أنيػػػـ مػػػع حقػػػوؽ الشػػػعب السػػػوري دونمػػػا تػػػدخؿ فػػػي الشػػػأف الػػػداخمي، فممػػػاذا ننسػػػاؽ سػػػريعا وراء 
 التحريض اإلعالمي أو نصدؽ ما قالتو ىذه القناة أو تمؾ؟! ألـ يعد لحسف النية مكاف بيننا؟

لسػػوري حتػػى يثبػػت العكػػس وحمػػاس بريئػػة مػػف التػػىمر عمػػى سػػورية حتػػى إف حػػزب اهلل بػػريء مػػف سػػفؾ الػػدـ ا
يثبت العكس والواجب عمى الجميع ىو السعي في الصػمح بػيف األشػقاء السػورييف، وخطػأ الفػرد أو حتػى تيػار 
داخؿ الحركػة ال يجػب أف ينسػحب عمػى موقفنػا مػف الحركػة وتاريخيػا، واإلخػتالؼ ال يفسػد لمػود قضػية. ىػذه 

ي يجب اف ينطمؽ منيا الجميع وال يجب اف نسمح لمسرطاف اإلسرائيمي الفتنوي اف يدخؿ بيننا ىي القاعدة الت
 ويستوطف خاليا جسمنا العربي واإلسالمي.

 10/4/1034، القدس العربي، لندن
 

 موقف فتح من زيارة أردوغان 
 د. حسف أبو حشيش

ف لقطػاع غػزة نيايػة شػير مػايو الُمقبػؿ ما أف تـ اإلعالف عبر اإلعالـ عف احتمالية زيارة رجب طيب أردوغا
حتػى قامػت ثػػورة حركػة فػتح والسػػمطة فػي الضػفة وحتػػى اآلف لػـ تقعػد. وعػػادت األسػطوانة المشػروخة أف ىػػذه 
الزيػػارة تمػػس بوحدانيػػة التمثيؿ،وأنيػػا ُتكػػرس االنقسػػاـ. موقػػؼ فػػتح لػػيس غريبػػا ولػػيس جديػػدا  فيػػي ال تػػرى إال 

ير مقتنعة بأف سموكيا وموقفيا ىو مف سبب االنقساـ، ومازالت لـ تدرؾ نفسيا وال تعترؼ بغيرىا، ومازالت غ
 أف ليا شريكا،وتخشى مف الحوار والتعاوف.

وموقفيػػػا تكػػػرر مػػػػع زيػػػارة أميػػػػر قطػػػر مػػػػف قبػػػؿ، وتكػػػػرر مػػػع زيػػػػارة وزراء مصػػػرييف، وأبطمػػػػت زيػػػارة الػػػػرئيس 
فػػي نفػػس الوقػػت تعتبػػر إقصػػاء الكػػؿ التونسػػي... واعتبػػرت كػػؿ ذلػػؾ تعزيػػزا لالنقسػػاـ  وتعػػديا عمػػى الشػػرعية. و 

الفمسػػطيني مػػف المشػػيد الػػدولي ال يعػػزز االنقساـ،واسػػتقباؿ زعمػػػاء العػػالـ بمػػا فػػي ذلػػؾ أوبامػػا وكيػػري تثبيتػػػا 
لمشػػرعية  ىػػػذا اسػػػتعالء حزبػػػي، وكبريػػاء سياسػػػي، وتزويػػػر لممشػػػيد االنتخػػابي، ومعاكسػػػة لمػػػوازيف القػػػوى فػػػي 

نوني والسياسػػػي والنضػػػالي الػػػذي تسػػػتند إليػػػو فػػػتح حتػػػى المحظػػػة فػػػي الميػػػداف  فػػػال نػػػدري مػػػا ىػػػو الُمسػػػتند القػػػا
اسػػتمرار احتكارىػػا لمتمثيػػؿ الفمسػػطيني ؟! ولػػو أف القػػوى تتفػػؽ عمػػى قيػػادة فػػتح ومنيجيػػا وبرنامجيػػا السياسػػي 
فعػػالـ الخػػالؼ واالنقسػػاـ، ومػػا سػػبب الفرقػػة والتبػػايف ؟! إف فػػتح غيػػر متفقػػة داخميػػا، وتياراتيػػا متنػػاحرة عبػػر 

ـ وفػػي الميػػداف، فيػػي ال تثػػؽ بنفسػػيا وال بقياداتيػػا... فكيػػؼ تقبػػؿ عمػػى نفسػػيا فػػرض ذاتيػػا عمػػى الكػػؿ اإلعػػال
 الفمسطيني وفرض الوصايا.

ثـ ال ندري كيؼ ُنفسػر ىػذا التحػريض عمػى قطػاع غػزة وعمػى حركػة حمػاس، وفػتح ُتعمػف وتتغنػى لػيال ونيػارا 
ال ُيبشػػػػر، وال يػػػػنـ عػػػػػف تغييػػػػر فػػػػي النوايػػػػػا أنيػػػػا مػػػػع المصػػػػالحة،وتطالب حمػػػػػاس بتطبيقيػػػػا ؟! ىػػػػذا مؤشػػػػػر 

والمقاصػػد،ودليؿ عمػػى التوظيػػؼ السػػيو مػػف قبػػؿ فػػتح لمُمصػػالحة، حيػػث تثبػػت يوميػػا أنيػػا تسػػعى إلػػى اسػػترداد 
قطػػػاع غػػػزة إلػػػى حضػػػنيا وحكميػػػا، وُتخػػػرج غيرىػػػا مػػػف المشػػػيد السياسػػػي الحػػػاكـ.األمر ال يسػػػتقيـ البتػػػة مػػػع 

 بيا. الشعارات الرنانة التي تغرؽ فتح السوؽ
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موقػػؼ فػػتح يتطمػػب بصػػورة جميػػة وواضػػحة مػػف كػػؿ األطػػراؼ أف يفتحػػوا ممػػؼ تمثيػػؿ الشػػعب الفمسػػطيني فػػي 
لى حيف عمى فتح أف ُتمجـ نفسػيا،وتقدـ بػوادر حسػف  الداخؿ والخارج،واالتفاؽ عمى معيار ديمقراطي سميـ، وا 

 ـ.1006نوايا والتي تفتقر إلييا مف أوؿ يـو لنتائج انتخابات عاـ 
ف ل ـ تتعظ فتح فأتوقع تيورا إعالميا ال يميؽ مف قياداتيا تجػاه تركيػا ورئػيس وزرائيػا، كمػا حػدث مػع قطػر، وا 

وستضػػطر فػػي النيايػػة لالعتػػذار والمػػدح، والظيػػور بمظيػػر الُمنكسػػر والمتراجػػع. وأرى أنػػو مػػف الُميػػـ أال يمػػر 
ياسػي بػات أكبػر، وألنيػا تجػذبنا موقؼ فتح ىػذه المػرة مػرور الكػراـ ألف الخطػر عمػى النسػيج االجتمػاعي والس

 لموراء كمما تقدمنا خطوة إلى األماـ.
 10/4/1031، فمسطين أون الين

 
 االغتياالتربيع  

 أ.د. يوسؼ رزقة
أبريػػؿ أحػػد أشػػير فصػػؿ الربيػػع، أو قػػؿ أحػػد أشػػير الحيػػاة والنمػػاء، ولكنػػو فػػي األجنػػدة الصػػييونية شػػير القتػػؿ 

كثػػػر لقػػادة العمػػػؿ الػػوطني واإلسػػػالمي كعبػػػد العزيػػز الرنتيسػػػي وأبػػػو واالغتيػػاالت. ففيػػػو وقعػػت االغتيػػػاالت األ
يوسؼ النجار وكماؿ عدواف وغيرىـ، وألنو شػير االغتيػاالت األكثػر إيالمػًا فػي الػذاكرة الفمسػطينية، رأيػت أف 

 أفرد لالغتياالت ىذا المقاؿ.
رض الفمسػػطينية، ذكػػر ذلػػػؾ االغتيػػاؿ فػػي الثقافػػة الييوديػػػة أسػػاس متػػوارث، قبػػػؿ أف تقػػوـ "إسػػرائيؿ" عمػػػى األ

القرآف الكريـ، وتحدثت فيو السيرة النبوية، وقػد تعػددت محػاوالتيـ الغتيػاؿ النبػي محمػد صػمى اهلل عميػو وسػمـ 
 وتذكر كتب التفسير والتاريخ اغتياليـ ألنبيائيـ ولقادتيـ.

غيري القياـ بإحصاء  لقد ورثت "إسرائيؿ" ثقافة االغتياؿ، وخمؽ االغتياؿ، حتى بات مف الصعب عمّي وعمى
 دقيؽ لمف اغتالتيـ "إسرائيؿ" منذ قياميا وحتى اآلف.

االغتيػاؿ عػػدواف يقػوـ عمػػى الغػدر، ويفتقػػد معػاني الرجولػػة، ويتخػذه الضػػعيؼ منيجػًا وسػػموكًا لتحقيػؽ أىدافػػو، 
اة شػخص لفشمو فػي مواجيػة الفكػرة بػالفكرة أو الػرأي بػالرأي أو الحجػة بالحجػة، لػذا فيػو جريمػة قػد تػودي بحيػ

ولكنيػػا ال تػػودي بػػػالفكرة والمػػنيج ومػػػف ثمػػة يمكػػػف القػػوؿ إف "إسػػػرائيؿ" التػػي اغتالػػػت الياسػػيف لػػػـ تػػتمكف مػػػف 
 اغتياؿ فكرتو عف اإلسالـ والمقاومة، و"إسرائيؿ" التي اغتالت عرفات لـ تقتؿ فكرتو عف الوطف والمقاومة.

تػػداعيات سػػمبية عمػػى مػػف خمفػػو، وقػػد يرتبػػؾ  قػػد يغيػػب القائػػد عػػف الوجػػود باالغتيػػاؿ، وقػػد ينػػتج عػػف االغتيػػاؿ
الصؼ القيادي غير أف العمؿ المقاوـ أقؿ تأثرا باالغتياالت، لتعّود المقاوميف عمػى الشػيادة واستشػرافيـ ليػا، 

 ومف ثمة تكوف مؤسسة المقاومة أقدر مف مؤسسة الدولة عمى تعويض الخسارة باغتياؿ القائد.
بالغت فييا حكومات االحتالؿ المتعاقبة لفشؿ قادة العمػؿ الفمسػطيني فػي االغتياؿ جريمة خارج القانوف، وقد 

مالحقػػة المجػػرميف قانونيػػا وضػػعؼ قػػدرتيـ عمػػى الثػػأر المباشػػر مػػنيـ ، مػػع أنػػو ثمػػة فرصػػًا قانونيػػة جيػػدة لػػـ 
 يستغميا قادة العمؿ الفمسطيني لوضع قادة االحتالؿ في قفص االتياـ.

واإلعالـ ميـ، في مكافحة ظاىرة االغتياؿ، وىي مسارات متوازية ومتعاونة العمؿ القانوني ميـ، والثأر ميـ، 
ال يغنػػي فييػػا مسػػار عػػف اآلخػػر ولسػػت أدري لمػػاذا تعطػػي السػػمطة )دولػػة فمسػػطيف المراقػػب( فرصػػا إضػػافية 

 لممحتؿ، وال تتقدـ لمحكمة الجنايات الدولية، وىي الجية القانونية التي تممؾ اإلدانة بدوف فيتو أمريكي.
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لقػػد حصػػمت فمسػػطيف عمػػى قػػرار غولدسػػتوف وفيػػو إدانػػة لدولػػة االحػػتالؿ وحصػػمت مػػف قبػػؿ عمػػى إدانػػة مػػف 
محكمػػة الىػػاي لجػػدار الفصػػؿ العنصػػري ولكػػف فشػػمت فمسػػطيف فػػي ترجمػػة القػػراريف إلػػى وقػػائع عمػػى األرض، 

 وىذا يفضي إلى استمرار عمميات االغتياؿ الفردي والجماعي لمفمسطيني ولموطف أيضا.

 10/4/1031، ن أون الينفمسطي

 
 استقال فياض ويستمر مشروعه 

 نقوال ناصر
بػػػالرغـ مػػػف أف اسػػػتقالة د. سػػػالـ فيػػػاض مػػػف رئاسػػػة الػػػوزراء فػػػي راـ اهلل ىػػػي إعػػػالف مػػػدٍو بفشػػػؿ المشػػػػروع 
األميركػػي لبنػػاء مؤسسػػات دولػػة فمسػػطينية فػػي ظػػؿ االحػػتالؿ وبشػػروطو وموافقتػػو، فػػإف مػػف التسػػرع االسػػتنتاج 

ىػػي مؤشػػر إلػػى انتيػػاء ىػػذا المشػػروع ونيايػػة لرىػػاف منظمػػة التحريػػر الفمسػػطينية عمػػى الواليػػات بػػأف اسػػتقالتو 
المتحدة ومشروعيا الذي اتخذ مف فياض عنوانػا لػو. فػالرئيس محمػود عبػاس، الػذي طالمػا كػرر التأكيػد عمػى 

عمػى رأس  أف حكومة فياض ىي حكومتو، ومشروعيا مشروعو، لـ يعمف نفض يديو مف ىذا الرىػاف وال يػزاؿ
عممو وال تنقصو البدائؿ لفياض، وربما يفيػد التػذكير ىنػا بػأف الػرجميف كمييمػا، كمػا قػاؿ النائػب الثػاني لػرئيس 
المجمػػػس التشػػػػريعي د. حسػػػػف خريشػػػة، "كانػػػػا فػػػػي ظػػػروؼ تاريخيػػػػة يعرفيػػػػا الجميػػػع ضػػػػمف خطػػػػة اإلصػػػػالح 

 عرفات.األميركي" لػ"تغيير النظاـ" الفمسطيني بدءا بػ"إزاحة" الشييد ياسر 
لذلؾ مف السابؽ ألوانو التسرع في االستنتاج بأف "الصػراع اإلسػرائيمي الفمسػطيني يػدخؿ اآلف مرحمتػو مػا بعػد 
األميركية" ألف "فياض، المسؤوؿ الفمسطيني األكثر تأييدا ألميركا، يترؾ المشيد اآلف" كما كتب بيتر بينارت 

 في "الديمي بيست" منتصؼ الشير الجاري.
رضة الواسعة لو التػي تصػدرىا الفصػيالف الرئيسػاف المػذاف يقػوداف الحركػة الوطنيػة الفمسػطينية في ضوء المعا

حاليا، أي حركتا "فتح" و"حماس"، يكاد يوجد إجماع عمى أف "أفضؿ مػا فعمػو" فيػاض ىػو "أنػو اسػتقاؿ"، كمػا 
روضػة سياسػيا مػػف كتبػت ميسػوف زايػد فػي السػادس عشػر مػف ىػػذا الشػير، فاسػتقالتو تنيػي حالػة اسػتثنائية مف

الخارج بقوة أمواؿ المانحيف أبقتػو فػي رئاسػة الػوزراء لمػدة سػت سػنوات بعػد فرضػو وزيػرا لمماليػة طػواؿ خمػس 
الطريؽ  1001سنوات قبميا بعد أف ميد اجتياح قوات االحتالؿ لمناطؽ سمطة الحكـ الذاتي الفمسطيني عاـ 

"اإلصػالح" الفمسػطيني، وىػو عنػواف المشػروع األميركػي أمامو ليصبح ىو العنواف األميركي لػ"تغيير النظاـ" و
 لبناء مؤسسات دولة فمسطينية عمى مقاس دولة االحتالؿ اإلسرائيمي وبشروطيا "األمنية" وموافقتيا السياسية.
ومػػف ىنػػا معارضػػة فيػػاض القويػػة لتوجػػو الػػرئيس عبػػاس إلػػى األمػػـ المتحػػدة لالعتػػراؼ بفمسػػطيف دولػػة عضػػوا 

شػادة دوؼ فايسػغالس، رئػيس فييا، وحقيقة أف حك ومتو كانت عقبة رئيسية معمنة أماـ المصالحة الوطنيػة، وا 
ديػػػواف رئػػػيس وزراء دولػػػة االحػػػتالؿ األسػػػبؽ آرييػػػؿ شػػػاروف، فػػػي مقػػػاؿ لػػػو يػػػـو األربعػػػاء الماضػػػي )يػػػديعوت 
أحرونػػوت( بعيػػػد فيػػػاض حيػػث "توقػػػؼ" مػػػا سػػػماه "اإلرىػػاب الموجػػػو ضػػػد اإلسػػرائيمييف والمنطمػػػؽ مػػػف الضػػػفة 

لغربيػػة بشػػكؿ كامػػؿ تقريًبػػا" وتػػـ "اسػػتبداؿ جيػػؿ االنتفاضػػة" الفمسػػطينية بمػػا سػػماه المنسػػؽ األمنػػي األميركػػي ا
السابؽ الجنراؿ كيث دايتوف "الجيؿ الجديد" مف الفمسطينييف الممتزميف بػ"التنسيؽ األمني" مػع قػوات االحػتالؿ 

حالة مخضرمي "الكفاح المسمح" الفمسطيني إلى "التقاعد"، وم ف ىنا كذلؾ "خيبة األمؿ" الستقالتو التي عبر وا 
عنيػػػا وزيػػػر الخارجيػػػة األميركػػػي جػػػوف كيػػػري، والػػػذي حػػػاوؿ عمًنػػػا منػػػع اسػػػتقالتو وفشػػػؿ، ألف بقػػػاءه يضػػػمف 
 "االستمرارية" لمشروع الحؿ األميركي بشروط االحتالؿ، كما قاؿ كيري في طوكيو تعميًقا عمى خبر استقالتو.
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و" مشػروع "السػالـ االقتصػادي" الػذي يتقػػاطع مػع المشػروع المعمػف باالسػـ ذاتػػو ولػيس سػرًا أف فيػاض كػاف "أبػػ
لػػػرئيس وزراء دولػػػة االحػػػتالؿ بنيػػػاميف نتنيػػػاىو، والػػػذي يتقػػػاطع أيًضػػػا مػػػع مشػػػروع "دفػػػع التنميػػػة االقتصػػػادية" 

ع فياض الفمسطينية تحت االحتالؿ الذي أعمف كيري عنو خالؿ جولتو األخيرة في المنطقة وناقشو بالتأكيد م
 خالؿ لقاءاتو الثالث معو منذ تولى كيري منصبو.

والرئيس عباس يكرر رفضو لػ"السالـ االقتصادي"، لذلؾ ال يمكف اسػتبعاد تبنػي فيػاض لنسػخة فمسػطينية مػف 
ىذا المشروع كسبب رئيس لموافقة عباس عمى استقالتو بعد ست سػنوات لػـ يتخػؿ خالليػا عػف دعمػو الكامػؿ 

 واسعة لبقاءه في منصبو. لو في مواجية معارضة
واسػػتقالة فيػػاض يجػػب أف تػػذكر بأنػػو كػػاف العنػػواف األميركػػي لالنقػػالب عمػػى "نظػػاـ عرفػػات"، وىػػو االنقػػالب 
األخطػػػر الػػػذي أسػػػقط المقاومػػػة كخيػػػار اسػػػتراتيجي لمحركػػػة الوطنيػػػة الفمسػػػطينية التػػػي كانػػػت ترفػػػع "الغصػػػف 

األضواء عمى الحسـ العسكري في قطاع غػزة عػاـ  األخضر والبندقية" معا شعارا ليا في عيد عرفات، فسمط
وروج لػػػو صػػػفة "االنقػػػالب" ليصػػػرؼ األنظػػػار بعيػػػدا عػػػف االنقػػػالب األميركػػػي األخطػػػر عمػػػى السػػػمطة  1007

 الوطنية التي كانت تقودىا حركة "فتح" بقيادة عرفات.
عيػده بػأف "حمػاس"  لقد نجح فياض وداعموه في التغطية عمى ىذا االنقالب بخمؽ االنطباع الذي ساد خالؿ

كانت ىي الخصـ السياسي الرئيس لو، لمتغطية عمى حقيقة أف "فتح" ال "حماس" كانت ىػي خصػمو الفعمػي، 
فمشروعو لػ"اإلصالح" استيدؼ سمطة كانػت فػتح تقودىػا ال حمػاس، واسػتيدؼ فسػادا "فتحاويػا" ال "حمسػاويا" 

وزيرا لممالية ثـ رئيسا لموزراء انقالًبا عمى فتح  بحكـ أف فتح كانت ىي الحكـ والحكومة والقيادة، وكاف فرضو
رثػػو، فقػػد كػػاف أصػػحاب المشػػروع األميركػػي الػػذيف أرادوا فيػػاض  ال عمػػى حمػػاس واسػػتكمااًل لػػػ"إزاحة" عرفػػات وا 
عنواًنػػػا لػػػو يػػػدركوف جيػػػدا صػػػعوبة انقػػػالب أبنػػػاء فػػػتح عمػػػى إرث قائػػػدىا ومؤسسػػػيا، ولػػػـ يػػػدخروا جيػػػدا فػػػي 

مرة لتػػوريط فػػتح فػي عػػداء مسػػتحكـ مػع حمػػاس اسػتيدافا مػػنيـ لممقاومػػة أيػا كػػاف مػػف محػاوالتيـ الحثيثػػة المسػت
 يقودىا.

لقػػػد وصػػػؼ فيػػػاض خيػػػاره األميركػػػي بػػػػ"الطريؽ الثالػػػث" بػػػيف طريقػػػي فػػػتح وحمػػػاس، أي بػػػيف التفػػػاوض وبػػػيف 
لػػػة المقاومػػػة، لبنػػػاء مؤسسػػػات دولػػػة تحػػػت االحػػػتالؿ وبشػػػروطو عمػػػى أمػػػؿ انتػػػزاع موافقتػػػو عمػػػى الدولػػػة المأمو 

واعترافو بيا، فكانت استقالتو إعالًنا مدوًيا بسقوط ىذا الخيار وفشمو، مع أنو لـ يدخر وسًعا إلنجاحػو بحسػف 
رضػػػاء أصػػػحابو، حػػػد أف ينسػػػب الكاتػػػب الصػػػحفي األميركػػػي فػػػي النيويػػػورؾ تػػػايمز ثومػػػاس فريػػػدماف  نيػػػة وا 

ير السياسػػػة الخارجيػػػة فػػػي معيػػػد المشػػػروع لفيػػػاض ال ألصػػػحابو الفعميػػػيف فيسػػػميو "الفياضػػػية" التػػػي نعاىػػػا مػػػد
بروكينغز والسفير األميركي األسبؽ لدى دولة االحتالؿ مارتف انديؾ عندما وصؼ استقالتو بأنيا "يـو حزيف 
جدا لمفياضية"، وحد أف يطمؽ شمعوف بيريس رئيس دولة االحتالؿ عمى فياض اسـ "بف غوريوف الفمسطيني" 

 استحسانا لممشروع وتشجيعا لفياض.
لمفارقة المفجعة لفياض نفسو أف الراعي األميركي لممشروع الذي ىمؿ االحتالؿ لو ولفيػاض كعنػواف لػو لكف ا

يػتحمالف المسػػؤولية األولػى واألخيػػرة عػػف فشػؿ المشػػروع وعنوانػػو، فػي مثػػاؿ جديػػد عمػى الميكافيميػػة األميركيػػة 
ا، فقػػد أوفػػى فيػػاض بكػػؿ فػػي ركػػوب األحصػػنة ثػػـ إطػػالؽ رصاصػػة الرحمػػة عمييػػا بعػػد اسػػتنفاذ أغراضػػيـ منيػػ

 التزاماتو بموجب المشروع غير أف أصحاب المشروع كعادتيـ نكثوا بوعودىـ لو ولرئاستو.
كما كانت مفارقة حًقا أف يناشد فياض في "خطبة الوداع" يوـ األربعاء الماضي "االحتكاـ لصندوؽ االقتػراع" 

طػػوارئ" "تسػػيير األعمػػاؿ" التػػي ترأسػػيا إنمػػا مػػف أجػػؿ "إنيػػاء االنقسػػاـ" الفمسػػطيني، متجػػاىال أف حكومػػات "ال
وعمقػت االنقسػاـ الػوطني وأجمػت إنيػاءه،  1006كانت انقالبا عمػى نتػائج "االحتكػاـ لصػندوؽ االقتػراع" عػاـ 
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وىػو مػػا يسػػود اآلف تفػػاؤؿ كبيػػر فػي أف تقػػود اسػػتقالة فيػػاض إلػػى تمييػد الطريػػؽ إلنجػػازه، لكػػف اسػػتقالة الرجػػؿ 
مػػػف دوف وقػػػؼ الرىػػػاف عميػػػو يقػػػود إلػػػى مػػػا ذىػػػب إليػػػو أسػػػتاذ العمػػػـو السياسػػػية واسػػػتمرار مشػػػروعو األميركػػػي 

بجامعة النجاح الوطنية في نابمس د. عبد الستار قاسـ بأف استقالتو ليست أكثر مف "صراع ميكػافيممي" عمػى 
 السمطة.

 10/4/1031، المركز الفمسطيني لإلعالم
 
ما الفمسطينيون   إما نحن وا 

 درور إيدار
طقػػي. ففػػي الوقػػت الػػذي اقُتمػػع فيػػو عػػرب مػػف اراضػػييـ، جعمػػوا ييػػودا ييػػاجروف الػػى امػػاكنيـ ىػػذا تنػػاقض من

إننػػػػا مػػػػذنبوف حقػػػػا ألننػػػػا حاربنػػػػا مػػػػف اجػػػػؿ اسػػػػتقاللنا ولػػػػـ ننتظػػػػر فػػػػؤوس ’. بػػػػرحالت بحريػػػػة مػػػػف العػػػػالـ كمػػػػو
الطيبػػي  المضػطِيديف. ونحػػف مػذنبوف ألننػػا عػدنا الػػى ارض آبائنػا وكنػػا عمػى اسػػتعداد لتقاسػـ ارضػػنا مػع آبػػاء

 الذيف كاف ردىـ اعالف حرب دامية عمى االستيطاف العبري.
إف منطقػػة طفػػولتي شػػرقي بيػػتح تكفػػاه تقػػع فػػوؽ ارض القريػػة العربيػػة فجػػة، التػػي ُأنشػػئت فػػي اربعينيػػات القػػرف 

ينػابيع،، ويظيػر فػي ‘التاسع عشر عمى أيػدي فالحػيف مصػرييف. وأصػؿ االسػـ تحريػؼ لكممػة يونانيػة تعنػي 
مع شواىد عمى سكف الييود ىناؾ. وجاء الفالحوف القميموف الى منطقة قفػر واسػتولوا عمػى اراضػي ’ المشناه‘

 المنطقة.
وجػػدت القريػػة الفقيػػرة نعمػػة اقتصػػادية فػػي العمػػؿ فػػي القريػػة  2878حينمػػا جػػاء األوائػػؿ الػػى بيػػتح تكفػػاه فػػي 

ذلػؾ نػاس الفجػة مػف اف يػروا  الزراعيػة وبيػع االراضػي التػي حظيػت بيػا قبػؿ ذلػؾ بعشػرات السػنيف. ولػـ يمنػع
الحقػػوؿ التػػي باعوىػػا لمييػػود أنيػػا حقػػوليـ. وقػػد تحػػدثت الػػى أمنػػوف مممػػود الػػذي ترعػػرع فػػي ثالثينيػػات القػػرف 

عمػى اراض اشػُتريت مػف عػرب الفجػة. وتحػدث  40حي القدس، الذي كاف يقػع شػرقي الشػارع ‘الماضي في 
 يف الييود.عف اعماؿ تنكيؿ دائمة قاـ بيا ناس القرية في الفالح

 ولـ ُتجِد الشكاوى لمشرطة البريطانية كما حدثني مممود.’. كانوا ُيدخموف قطعاف الماعز واألغناـ في حقولنا‘
نسػمة فػي مطمػع  100. بدأت القرية تكبر مع دخوؿ البريطػانييف الػى ارض اسػرائيؿ فػزاد عػدد سػكانيا مػف 1

شاء الدولة ونبعػت ىػذه الزيػادة فػي األسػاس مػف نسمة ُقبيؿ ان 2500عشرينيات القرف الماضي الى نحو مف 
خرجػػت خاليػػا منفػػذي عمميػػات مػػف  2912ىجػػرة بػػاحثيف عػػف العمػػؿ. وفػػي مقابػػؿ ذلػػؾ ومنػػذ كانػػت أحػػداث 

بػدأ  2936القرية فبثوا شحنات ناسفة وشاركوا في اعماؿ سطو وقتؿ في المستوطنات الييودية. وفػي نيسػاف 
الضرابات عمى اعماؿ سمب وقتؿ كثيػرة. وفػي آب انضػـ عػرب الفجػة التمرد العربي الكبير الذي اشتمؿ مع ا

 الى الحفؿ.
ُأمطػػرت أطػراؼ بيػػتح تكفػاه بطمقػات كثيػػرة مػف اتجاىػػات مختمفػة. وىػػذه أوؿ ‘فقالػت: ’ دفػػار‘وأفػادت صػحيفة 

مرة في اياـ األحػداث تطمػؽ فييػا قريػة الفجػة المحاطػة بػأراض ييوديػة النػار عمػى بيػتح تكفػاه. وبمػغ رصػاص 
 ’.لفجة الى طرؼ عيف غنيـ والى حي سفارديـ والى كيبوتس رودغز )كفار ابراىاـ(ا

في الثامنة أمػس أحػرؽ عػرب آخػر كػوخ صػفيح فػي حػي البمغػارييف عمػى ‘في ايموؿ: ’ دفار‘وأفادت صحيفة 
 وقالت الصحيفة اف ىذه لـ تكف المحاولة االولى. وغير ذلؾ كثير.’. حدود القرية العربية الفجة

قتمت أـ وابنتيا في الحػي الػذي كػاف يحػاذي الفجػة مػف الغػرب. وقػد عػرؼ القاتػؿ العػائالت  2947ار وفي أي
مف الييود الشرقييف التي كانت تعػيش فػي الحػي وحظػي بثقتيػا. وىػذا تفسػير سػيولة نجاحػو فػي الػدخوؿ الػى 
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يػادة الباعػث عنػد عػرب البيت الصغير وذبح المرأتيف فيو. وقادت اآلثار الى قرية الفجة وزادت الخشػية مػف ز 
 القرية مع نجاح العممية.

وألقت الياغاناة عمى البمماح أف يعتقؿ المشاغبيف، وترأس الوحدة شمومو ميمر وىو أوؿ ابف ولد في كيبوتس 
)الػػذي كػػاف فػػي بيػػتح تكفػػاه آنػػذاؾ(. وداىمػػت الوحػػدة مقيػػى القريػػة الػػذي شػػوىد فيػػو نػػاس ’ جفعػػات ىشموشػػو‘

ؾ. وفي المداىمة ُأصيب ميمر في جبينو ونقؿ الى مستشفى بمنسوف وتوفي متػأثرا العصابات المسمحة قبؿ ذل
 بجراحو. وفجر خبراء األلغاـ في البمماح المقيى الفارغ مف الجالسيف فيو.

بعد يـو مف قرار االمـ المتحدة عمى تقسيـ البالد وانشاء دولة ييودية  2947وفي الثالثيف مف تشريف الثاني 
قػرب الفجػة. وربػط جػزء مػف الشػيادات قاتػؿ الييػوديتيف بيػذا اليجػـو ايضػا. وعمػى ’ ايغد‘ػ ىوجمت حافمتاف ل

 كؿ حاؿ ُأطمقت في الفجة الطمقة االولى لحرب االستقالؿ.
سػػنة مػػف وصػػوؿ  200. فػػي اثنػػاء الحػػرب ىػػرب قسػػـ مػػف سػػكاف القريػػة، وغػػادر قسػػـ وطُػػرد البػػاقوف. بعػػد 3

ة. ودمرت الكيرف كييمت القرية بصػورة نيائيػة. واحتاجػت بيػتح تكفػاه الفالحيف المصرييف ترؾ أبناؤىـ المنطق
مع أمواج اليجرة الكبيرة الى اراض ُتسكف المياجريف فييا مف الفاريف مف البمػداف العربيػة واوروبػا. ولػـ تخػَش 

فحينما يكوف العػدؿ واضػحا يكػوف احػتالؿ الػوطف ايضػا عمػال ’. نفيو كيبوش‘سمطة مباي اف تسمي المكاف 
 ’.كريات يغئاؿ ألوف‘عمى مر السنيف الى ’ نفيو كيبوش‘ادال. وتحولت ع

وُأنشو عمى أنقاض المقيى الذي ُقتؿ فيو شمومو ميمر، في خمسينيات القرف الماضي مركز جمػاىيري اسػمو 
وجئػػت الػػى ىنػػاؾ ذات مسػػاء ووقفػػت أمػػاـ المػػدخؿ وحاولػػت اف أسػػتعيد فػػي ذىنػػي أصػػوات ’. بيػػت شػػمومو‘

وىػذا أمػر غيػر سػيؿ أمػاـ الحػي الػوادع. ومػع كػؿ ذلػؾ عممػت سػنتيف أبحػث فػي تػاريخ أحيػاء المعركة آنذاؾ 
بيػػتح تكفػػاه الػػى أف أصػػبحت األحػػداث التػػي قػػرأت عنيػػا وجمعػػت شػػيادات عنيػػا جػػزءا مػػف ذكريػػاتي. وحينمػػا 
عزمت عمى الذىاب اسػتدرت وأصػابتني صػدمة فقػد وقفػت أمػامي موجػة حجػارة محاطػة بجػدار. ىػذا مػا بقػي 

الفجػػة. قػػد يكػػوف بيػػت المختػػار وقػػد يكػػوف مسػػجد القريػػة وقػػد تكػػوف بقايػػا المقيػػى الػػذي مػػات فيػػو شػػمومو مػػف 
 ميمر. ووقفت دقائؽ طويمة ُمسّمرا في المكاف ذاىال عف نفسي. وفصمت نفسي عف المكاف بصعوبة.
موجػة  وتساءلت طوؿ الميؿ عػف معنػى ردي الشػعوري وفيمػت حينمػا طمػع الصػباح. حينمػا وقفػت ىنػاؾ فػوؽ

الحجارة الخربة في الفجة لطمني التاريخ عمى وجيي وأيقظني. ولـ يكف الحديث عػف قصػص قديمػة بػؿ عػف 
حاضػر واقػػع يخصػنا جميعػػا. إف الػذي لطمنػػي فػي سػػاعة المسػاء تمػػؾ ىػو العمػػـ المخيػؼ بأنػػو كػاف يمكػػف اف 

ريػػة زراعيػػة عبريػػة فػػي يقػؼ مػػؤرخ عربػػي لػػو كػػاف مسػػار التػػاريخ مختمفػػا قػرب أنقػػاض مػػا كػػاف ذات مػػرة أوؿ ق
ارض اسرائيؿ ويوثؽ محاولة الييود الفاشمة التمسؾ بالمكاف وىي محاولة نجح أبناء شعبو العرب في إفشاليا 

 بالدـ والنار وأعمدة الدخاف.
مػا ىػـ وال توجػد طريػؽ فػي الوسػط. فمػو أف عػرب 4 . ألف ىذا ىو عمؽ قصة حػرب االسػتقالؿ: فامػا نحػف وا 

آباء احمد الطيبي قد انتصروا لُذبح سكاف الػبالد مػف الييػود ألف ىػذا ىػو مػا خططػت  البالد انتصروا ولو أف
 لو القيادة الفمسطينية والدوؿ العربية: التطيير العرقي بذبح شعب.

سػتكوف ىػذه حػرب إبػادة ‘أعمف االميف العاـ لمجامعػة العربيػة عبػد الػرحمف عػزاـ ُقبيػؿ اجتيػاح الػدوؿ العربيػة: 
سػػيكوف االحػػتالؿ ‘وقػػاؿ آلبػػاء احمػػد الطيبػػي: ’. كرىا مثػػؿ مػػذابح المغػػوؿ والصػػميبييفوذبػػح جمػػاعي سػػيتـ تػػذ
وننصػػح عػػرب فمسػػطيف بػػأف يتركػػوا … وسػػيكوف طػػرح الييػػود فػػي البحػػر أمػػرا سػػيال… بسػػيطا كنزىػػة عسػػكرية

اراضػػػييـ وبيػػػوتيـ ويسػػػكنوا مؤقتػػػا فػػػي دوؿ شػػػقيقة مجػػػاورة كػػػي ال تػػػأتي مػػػدافع الجيػػػوش العربيػػػة وتحصػػػدىـ 
 .’حصدا



 
 
 

 

 

           16ص                                    1816العدد:                13/4/1031األحد  التاريخ:

والمفارقة ىي أنو منذ ذلػؾ الحػيف الػى اليػـو بقػي الالجئػوف الفمسػطينيوف سػالحا فػي محاربتنػا. فػي العػالـ كمػو 
ُنقػػؿ عشػػرات الماليػػيف مػػف الالجئػػيف وُأسػػكنوا فػػي امػػاكف جديػػدة لكػػف بقيػػت مخيمػػات الفمسػػطينييف عمػػى حاليػػا 

 يـو كارثتيـ.تذكيرا بالخراب ال خرابيـ بؿ أمؿ خرابنا. اجؿ كاف يـو ابتياجنا 
 39/4/1031 ،سرائيل اليومإ

 10/4/1031 ،القدس العربي، لندن
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