
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

  
  

 
  

  
 

 
 
 
 
 
 

 بحق المقدسيين أدت إلى إفقااىم سااييميةاألمم المتحدة: سياسة التمييز اإل
 األزمة المالية جزء من أسباب تااجع وكالة الغوث عن خدماتياعصام عدوان: 

 : ليس من حق ىنية منح الجواز الفمسطيني لمقاضاويفتح
  لبحث االعتداءات اإلسااييمية عمى القدس جتماع غيا عاديالجامعة العابية تدعو ال

 شيا القادميديعوت: توقعات بتجدد المفاوضات بين "إسااييل" والسمطة الفمسطينية ال

لتنفياا  ماان غاازة: أدعااو القاضاااوي 
لاايس و ..المصااالحة ونصاااة القاادس

فااي فمسااطين شااباًا واحاادًا ماان حااق 
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           1ص                                    1744العدد:                01/4/1102الجمعة  التاايخ:

  السمطة:
 7 ىنية يمنح القاضاوي جواز سفا فمسطينياً   2

 7 فياض يح ا من تدىوا األوضاع جااء اعتداءات المستوطنين  3

 7 لجيود األمياكيينالبناء االستيطاني في بيت إيل تخايبا  تعد   الفمسطينية السمطة  4

 8 يح ا من اعتداءات المستوطنين عمى األقصى "الوطني الفمسطيني"  5

 8 االحتالل آن األوان لافع الغطاء السياسي والقانوني عنعشااوي:   6

 8 قايبة من الصفا مفاوضات أي تقدم في أيفاص حدوث  "الحياة"مسؤول فمسطيني لا  7

 9 الستيناف المفاوضات األمايكيةالقيادة الفمسطينية منقسمون بشأن المباداة  أعضاء  8

 01  عمى طاد السفيا اإلسااييمي األادنيتاحب بتصويت مجمس النواب  في غزةحكومة ال  9

 01 وحدة استيطانية جديدة في اام اهلل 211تندد ببناء سمطات االحتالل  في غزةحكومة ال  01

 01 غيا معنية بالعودة إلى طاولة المفاوضات "إسااييل"جميل شحادة:   00

 01 في الضفة اسحم أنصاامن  تسعةأجيزة أمن السمطة تعتقل   02

  
  المقاومة:

 00 األزمة المالية جزء من أسباب تااجع وكالة الغوث عن خدماتياعصام عدوان:   03

 03 : ليس من حق ىنية منح الجواز الفمسطيني لمقاضاويفتح  04

 04 قطابين حماس و لعالقة الاشق ينفي توتا ا  05

 04 "األجدا استقبال القاضاوي كاجل دين وليس كسياسيحزب الشعب: "  06

 04 دعمًا معنويًا كبياًا لمشعب الفمسطينيالجياد تاحب بزيااة القاضاوي وتع دىا   07

 05 ان لا"الديموقااطية" في  كاى النكبةمياجلبنان:   08

  
  الكيان اإلسااييمي:

 05 نتنياىو: سنواصل تحصين أنفسنا في الحدود الجنوبية وىضبة الجوالن وفي جميع الواجيات  09

 05  لقدس والضفة: لدينا حممة استيطانية واسعة في ااإلسااييميوزيا الدفاع   21

 05 مختبا أبحاث لمصين "إسااييل" نتنياىو في احمة تاويجية إلى بكين:  20

 06   "إسااييل" تعت ا اسميًا عن االعتداء عمى دبموماسيين مصايين   22

 06 ات بين "إسااييل" والسمطة الفمسطينية الشيا القادميديعوت: توقعات بتجدد المفاوض  23

 07 السفيا اإلسااييمي: التقيت المجالي وال تغييا في عالقاتنا مع األادن  24

 07 سااييمي: نواب األادن يطمبون منا زيااتنا ثم يياجمونناإمصدا   25

 07  وحدة استيطانية بالضفة الغابية 185ليفني تقمل من تأثيا قااا بناء   26

 07 يديعوت: زيااة نتنياىو إلى الصين تخممتيا "فضايح".. وبكين أظيات أنو "ليس ماغوبا فيو"  27

 08 في مطمع العام القادم ىنغبي: القااا بشأن اليجوم عمى إياان  28

 08 ادا عمى شكواىا ضده، زحالقة: ستاوك تايد منح المستوطنين اخصة لمقتل  29

 08 ةسواييشااكون في الحاب في ىآاتس: آالف من مقاتمي حزب اهلل   31

 09 لغزة لمدعاية ضد مصا وحصاا القطاع زيااة القاضاويمعاايف: حماس تستغل   30



 
 
 

 

 

           2ص                                    1744العدد:                01/4/1102الجمعة  التاايخ:

 09 بسبب تموث في المستشفيات ياً الف شخص يموتون في "إسااييل" سنو يديعوت: ستة آ  32

 09 المستقبل يتبيع الغاز لمصا واألادن وأواوبا ف "إسااييل"واشنطن بوست:   33

  
  األاض، الشعب:

 21 ألًفا إلى لبنان  41مجموعة العمل من أجل فمسطينيي سواية: ستة آالف الجئ فمسطيني إلى األادن و  34

 20 صمى اهلل عميو وسمممحمدشبان ييود ياددون ىتافات نابية بحق النبي مؤسسة األقصى:   35

 20 صالح: ال يحق ألحد التطاول عمى القاضاوياايد   36

 20 "عوفا" العسكاية تصادق عمى االتفاقية المبامة بشأن العيساوي محكمةنادي األسيا:   37

 22 لمماة الخمسين.. االحتالل ييدم قاية العااقيب بالنقب  38

 22 دلياًل عمى فظاعة جاايم االحتالل "بتسيمم"الييية المستقمة "توثيق": تقايا   39

 22 مخصصات األطفال يمس باألساس بالعايالت العابيةحكومة نتنياىو عدالة: تقميص   41

 23 فمسطينيًا في الضفة 11شأة وتعتقل من 00قوات االحتالل تيدم   40

  

  : ثقافة

 23 لشمومو ساند "كيف لم أعد ييودياً كتاب "  42

  

  األادن: 

 23 األميا الحسن: القدس أمانة في أعناق المخمصين من أبناء األمة  43

 24 األقصىالمسجد اإلسااييمية عمى مجمس األعيان األادني يستنكا االعتداءات  44

 24 بااللتفاف عمى المطالب بطاد السفيا اإلسااييمي لجنة نيابية أادنية تتيم حكومة نسوا  45

 24 األقصىالمسجد اإلسااييمية عمى تأسيسية الشبابي الشاكسي األادني تستنكا  46

 25 العمل اإلسالمي: زيااة اتحاد عمماء المسممين غزة خطوة عمى طايق إنياء الحصااجبية   47

 25 جون اإلسااييمية: نتابع بشكل متواصل أوضاع المعتقمين األادنيين في السالحكومة األادنية  48

 25 جماعة اإلخوان المسممين مع األساى األادنيين بجبل النصالوقفة تضامنية   49

 25 إسااييمي لمقضاء عمى "اإلسالم المتشد د" -صحيفة لوموند الفانسية: تقااب أادني   51

 26 "إسااييل"الخطوط الجوية الممكية األادنية تنفي اعايتيا مياجانًا سياحيًا في   50

  

  لبنان: 

 26 نصا اهلل: مستعدون لتسمم أي سالح نوعي من سواية وسندعم المقاومة الشعبية في الجوالن  52

 28 "األقصى"لمقدس و "إسااييل"الستباحة  استنكاا لبناني  53

 28 عمى حدود فمسطين المبناني األمن العامافتتاح ماكز لجياز   54

 29 القاضاوي إلى غزة تغطية لمتدخالت الغابية ضد المقاومة الشيخ حمود: زيااةماىا   55

  

  عابي، إسالمي:

 29  لبحث االعتداءات اإلسااييمية عمى القدس جتماع غيا عاديالجامعة العابية تدعو ال  56



 
 
 

 

 

           3ص                                    1744العدد:                01/4/1102الجمعة  التاايخ:

 29 في الضفة وحدة استيطانية جديدة 185ببناء  "إسااييل"تدين قااا  المصاية لخااجيةا  57

 31 إسااييمي جديدىجوم  أيخااجية السواي: سناد فواا عمى نايب وزيا ال  58

 31 حزب الحاية والعدالة يدين العدوان اإلسااييمي المتكاا عمى المسجد األقصىمصا:   59

 31 األقصىلممسجد  اإلسااييمي المغاب يستنكا اقتحام قوات االحتالل  61

 30 مسجد األقصىلمالصييونية  االنتياكاتيدين ي المصا  الشعبيالتياا ا: مص  60

 30 في واشنطن اإلسااييميقادة في الجيش السواي الحا يمغون مشااكتيم في ندوة لموبي   62

  

  دولي:

 30 ستيناف عممية السالم اإلسااييمية الفمسطينيةكياي يمتقي بميا ال  63

 32 عن قمقيا من التوتا حول الحام القدسي تعابالواليات المتحدة   64

 32  "غيا بناء" اإلسااييمي في الضفةتعتبا استمااا االستيطان  الواليات المتحدة  65

 32 الواليات المتحدة تدعم عمل األوناوا الطاائ مع الالجيين الفمسطينيين من سواية  66

 33 بحق المقدسيين أدت إلى إفقااىم سااييميةسياسة التمييز اإل :المتحدة األمم  67

 33 في فمسطين وب كاى تأسيس يحتفل األواوبيحاد االت  68

 34 والفمسطيني عمى بناء الثقة  المتبادلة اإلسااييميالاييس الصيني يحث الجانبين   69

 34 شخصيات ومؤسسات عالمية تقاطع مؤتما بيايز المقاا عقده في مدينة القدس  71

  
  مختااات:

 34 مميون طفل في العالم يعممون 104: منظمة العمل الدولية  70

  
  حوااات ومقاالت:

 35 إيياب أبو غوش"... إسااييل"مشاىد مقدسية: كفى خاقًا لقوانين   72

 38 أسعد عبد الرحمف... حدين ... سالح  و"معاداة السامية"  73

 41 عريب الرنتاوي... خطوة واحدة فقط، بعيدًا عن "حافة الياوية"  74

 42 غي بخور... من ُيمثل أبو مازن؟  75

 43 بوعز بسموت... ليس ل ي ا وليس فظيعا  76

  
 44 :كاايكاتيا

*** 
 

لاايس فااي فمسااطين شااباًا واحاادًا ماان حااق و  ..لتنفياا  المصااالحة ونصاااة القاادسماان غاازة: أدعااوا  القاضاااوي 0
 الييود 
الشػػيا العّممػػة يوسػػؼ ال ر ػػاوي  ، أفغػػزة مػػف أنػػور الخطيػػبعػػف ، 01/4/1102، الاايااة، الدوحااة ذكػػرت

صػؿ إلػق اطػاع غػزة عبػر معبػر ردػد الحػدودي، دػي زيػارة تاريخيػة رئيس االتحاد العالمي لعمماء المسمميف، و 



 
 
 

 

 

           4ص                                    1744العدد:                01/4/1102الجمعة  التاايخ:

ويرادػؽ ال ر ػاوي دػي زيارتػو التػي جػاءت بنػاًء عمػق دعػوة وجيػت مػف وزارة األواػاؼ  تعد األولق مف نوعيػا.
سممية.  والشؤوف الدينية بغزة، ودد مكوف مف أربعة وخمسيف عالمًا مف ثمث عشرة دولة عربية وا 

ر ػػاوي والودػػد المرادػػؽ، رئػػيس الػػوزراء الممسػػطيني إسػػماعيؿ ىنيػػة، والنائػػب األوؿ دػػي وكػػاف دػػي اسػػت باؿ ال 
المجمس التشريعي الدكتور أحمد بحر، ووزير األوااؼ الدكتور إسماعيؿ ر ػواف، وعػدد مػف الػوزراء والنػواب 

 واادة حركة حماس، وشخصيات رسمية أخرى.
بالشػيا العممػة يوسػؼ ال ر ػاوي ، معتبػرًا دخولػو مف جيتو رحػب رئػيس الػوزراء الممسػطيني إسػماعيؿ ىنيػة 

لممسطيف عبر معبر ردد دخوؿ الماتحيف المسمميف الساب يف، مؤكدًا أف غزة وشػعبيا ورجاليػا وأطماليػا وأىميػا 
ووصػػؼ ىنيػػػة الداعيػػة ال ر ػػػاوي بشػػيا الجيػػػاد عمػػػق أرض  يرحبػػوف بالشػػػيا ال ر ػػاوي والودػػػد المرادػػؽ لػػػو.

عظيـ ولعمماء األمة دي تثبيتنا عمق ىذه األرض ودعمو لصمود أىميا، معتبرا إياه دمسطيف، "لما لو مف دور 
وأكػد ىنيػة أف دمسػطيف تجتمػن اتف لتسػت بمو والسػادة العممػاء والػرئيس السػوداني األسػبؽ  الحجة عمق الناس".

 سوار الذىب )..( است باؿ العمماء بعـز مواصمة طريؽ التحرير نحو ال دس واألسرى.
أكد الشيا العممة الدكتور يوسؼ ال ر اوي واودو وت امنو من الشعب الممسطيني "الػذي  ػحق  مف جيتو

 وانتصر خمؿ معاركة من االحتمؿ"، مبينًا أف زيارتو لغزة تأتي مف أجؿ تجديد العيػد عمػق تحريػر دمسػطيف.
ل طاع، عمق أف النصر وشدد، دي كممة لو خمؿ مراسـ است بالو وودد العمماء عمق معبر ردد البري جنوب ا

سيكوف حميمًا لمشعب الممسطيني والشرداء دي وجو الجبابرة والطغاة دي كؿ مكػاف "ألنيػـ أصػحاب الحػؽ وىػـ 
ووعػػد ال ر ػػاوي باالحتمػػاؿ اريبػػًا بالنصػػر دػػي  بمثابػػة المػػؤمنيف الػػذيف وعػػدىـ ا  بالنصػػر دػػي كتابػػو الكػػريـ".

ف لػ ـ يكتػب لػي ا  الحيػاة سػتحتمموف أنػتـ واألجيػاؿ ال ادمػة بػذلؾ دمسطيف إف ب ي عمق ايػد الحيػاة، واػاؿ إ"وا 
 النصر الذي ال محاؿ اادـ بإذف ا ".

ودعػػا ال ر ػػاوي إلػػق  ػػرورة أف تكػػوف دمسػػطيف ُموحػػدة، والعمػػؿ مػػف أجميػػا يجػػب أف يكػػوف موحػػدًا مػػف أجػػؿ 
 الوصوؿ لمتحرير، مؤكدًا حبو لغزة وأىميا منذ بداية حياتو.

ال ر ػػػاوي، رئػػػيس االتحػػػاد العػػػالمي لعممػػػاء المسػػػمميف، اػػػد أكػػػد دػػػور وصػػػولو لمطػػػار  وكػػػاف الػػػدكتور يوسػػػؼ
العػػريش الجػػويإ" إف كائنػػا مػػف كػػاف لػػف يمنعنػػا مػػف زيػػارة اطػػاع غػػزة التػػي نحػػب أىميػػا أىػػؿ الربػػاط والجيػػاد، 

 والتي رغبنا دي زيارتيا ساب ا إال أف ظروؼ الحرب دييا لـ تسمد بذلؾ".
الشػػػيا ال ر ػػػاوي دعػػػا  ، أفغػػػزةمػػػف   ػػػياء الكحمػػػوتعػػػف ، 8/4/1102، حاااةالجزيااااة نااات، الدو وأ ػػػادت 

الممسػػطينييف إلػػق الوحػػدة لموصػػوؿ إلػػق الح ػػوؽ واألرض الممسػػطينية، وأكػػد أف كػػؿ مػػف يؤيػػد االخػػتمؼ بػػيف 
وطالب الشيا ال ر اوي بالعمؿ عمػق  الممسطينييف "مجـر وآثـ"، متعيدًا باستمرار العمؿ لتوحيد الممسطينييف.

د الشػػػعب الممسػػػطيني وايادتػػػو، وكشػػػِؼ كػػػؿ مػػػف ال يريػػػد ىػػػذه الوحػػػدة لػػػتعمـ األمػػػة "َمػػػف الكػػػاذب ومػػػف توحيػػػ
 الصادؽ"، مشيرًا إلق أف أتباع دمسطيف الواحدة يطمحوف ويعمموف مف أجؿ أف يصموا إلق ح وايـ الكاممة.

 
 
 
 
 

خػمؿ احتمػاؿ بالجامعػة  -الذي يزور اطاع غزة عمق رأس ودد عمماء دولي-وجاءت دعوة الشيا ال ر اوي 



 
 
 

 

 

           5ص                                    1744العدد:                01/4/1102الجمعة  التاايخ:

اإلسػػػممية التػػػي منحتػػػو درجػػػة الػػػدكتوراه المخريػػػة دػػػي احتمػػػاؿ لنصػػػرة األاصػػػق واألسػػػرى، وذلػػػؾ برعايػػػة وزارة 
 األوااؼ والشؤوف الدينية دي الحكومة الممسطينية التي تديرىا حركة الم اومة اإلسممية )حماس(.

لسػوداني األسػبؽ المشػير عبػػد الػرحمف سػوار الػػذىب وواػن رئػيس االتحػاد العػػالمي لعممػاء المسػمميف والػػرئيس ا
ورئػػيس الحكومػػة الم الػػة دػػي غػػزة إسػػماعيؿ ىنيػػة عمػػق وثي ػػة الثوابػػت الممسػػطينية، ومػػف ثػػـ واػػن عمييػػا عممػػاء 

 الودد الدولي لتحمظ كوثي ة عيد مف ال دس واألاصق واألسرى.
لزائػر لغػزة أف "الحػؽ الممسػطيني سػيعود وأكد ال ر اوي دي كممتو التي أع بػت كممػات متعػددة لرؤسػاء الودػد ا

 ألصػػحابو طػػاؿ الػػزمف أو اصػػر"، مشػػددًا عمػػق  ػػرورة أف تتحػػد األمػػة اإلسػػممية كميػػا لتكػػوف مػػن دمسػػطيف.
وشدد عمق أف ا ية دمسطيف ليست لمممسطينييف وحدىـ، بؿ ىي ا ية أمة كاممة وأحرار يعمموف مف أجميا 

 الممسطيني اإلسممي العالمي اإلليي العادؿ إلق أصحابو". وال بد مف العمؿ عمق "إعادة الحؽ العربي
سػرائيؿ، مؤكػدًا "أننػا ال ن بػؿ  وندد ال ر اوي بالمماو ات التي يجري التح ير ليا بيف السمطة الممسطينية وا 
 أبػدًا المزايػدات والممعبػات والحػوارات التػػي يجرييػا الممسػطينيوف واألميركػاف وأتبػػاع ىػؤالء لعزلنػا عػف ال  ػػية

 الممسطينية".
الشػػػيا ال ر ػػػاوي جػػػدد ، أف غػػػزة مػػػف أحمػػػد المبابيػػػدي، عااان 8/4/1102، فمساااطين أون اليااانونشػػػر مواػػػن 

دعوتو لممصػائؿ الممسػطينية لرسػراع بتنميػذ اتمػاؽ المصػالحة وتحويميػا إلػق وااػن يممسػو المػواطف الممسػطيني، 
 مي.مشددًا عمق أنو بوحدة الصؼ تستعاد األرض مف االحتمؿ اإلسرائي

وااؿ ال ر اوي دػي كممػة لػو بميرجػاف نظمتػو حركػة "حمػاس" احتمػاء بزيػارة ودػد عممػاء المسػمميف إلػق اطػاع 
غػػزة مسػػاء اليػػـو الخمػػيسإ "ال يجػػوز أف نستسػػمـ ليػػذه التمراػػة، دػػم بػػد مػػف التجمػػن لكػػي ننتصػػر، وأف يمتػػؼ 

صػػالد األخػػواف الشػػ ي اف، كػػؿ مػػف وتسػػائؿ ال ر ػػاويإ "لمػػاذا ال يت الممسػػطينيوف جميًعػػا حػػوؿ ايػػادة واحػػدة".
يريدوف النصر ليذا الشعب يريد أف يتصالد"، متيمًا المسؤوليف عف اسػتمرار االن سػاـ "بالمتػاجريف بال  ػية، 

 وليسوا مخمصيف ليا".
مػػػػف جانػػػػب آخػػػػر، اػػػػاؿ العممػػػػة ال ر ػػػػاويإ "إف دمسػػػػطيف المحتمػػػػة سػػػػيعود كػػػػؿ شػػػػبر منيػػػػا إلػػػػق أصػػػػحابو 

نمػػا جميػػن الػػدالئؿ التاريخيػػة وال ػػرائف الح ي يػػوف"، مؤكػػدًا أف "لػػي س دػػي دمسػػطيف شػػبرًا واحػػدًا مػػف حػػؽ الييػػود وا 
 تؤكد أح ية العرب والمسمميف بيا".

وأو د أف دمسطيف التي ااومت االحتمؿ اإلسرائيمي ول نتو عمق يد م اومتيا الدروس تمو الدروس لػف يركػن 
 حؽ التنازؿ عف جزء مف أرض دمسطيف. شعبيا ولف ينحني إال  ، مشددًا عمق أنو ال أحد يممؾ

ودعا ال ر ػاوي إلػق نصػرة ال ػدس بكادػة السػبؿ والتصػدي لمحػاوالت تيويػدىا المسػتمرة باإل ػادة إلػق العمػؿ 
عمػػق تحريػػر األسػػرى دػػي سػػجوف االحػػتمؿ"، مطالبػػًا األمػػة العربيػػة واإلسػػممية باإلعػػداد لمػػدداع عػػف المسػػجد 

 ل  ية الممسطينية.األاصق وكسب تأييد األحرار لخدمة ا
وأشػار إلػػق أف دمسػػطيف كانػػت ومازالػػت محػػط أنظػػار الشػػعوب العربيػػة، مبينػػًا أف دمسػػطيف كانػػت اليػػدؼ الػػذي 
توحػػدت عميػػو الثػػورات العربيػػة دػػي مختمػػؼ البػػداف التػػي حػػدثت دييػػا، مشػػيدًا بػػالثورة المصػػرية "التػػي لوالىػػا لمػػا 

 استطاع الوصوؿ إلق غزة".
 
 ز سفا فمسطينياً ىنية يمنح القاضاوي جوا 

ال ر ػاوي الجنسػية الممسػطينية يوسػؼ ىنيػة الشػيا رئيس الحكومة دي غزة إسماعيؿ مند إ حامد جاد -غزة 
دخريػة وثمػػف ىنيػة دور ال ر ػػاوي دػػي  هوجػواز سػػمر دبموماسػيا ديمػػا منحتػو الجامعػػة اإلسػػممية شػيادة دكتػػورا
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باالحتمؿ اإلسرائيمي ب ولو "لف نمرط بشبر مف  خدمة دمسطيف وأكد أف حكومتو لف تتنازؿ أو تمرط أو تعترؼ
 أرض دمسطيف، ولف ن بؿ ألحد التنازؿ عف ذرة مف ترابيا".

وأشػػاد ىنيػػة بتوصػػية مجمػػس النػػواب األردنػػي بطػػرد السػػمير اإلسػػرائيمي مػػف عمػػاف واصػػمًا ىػػذا المواػػؼ بػػالميـ 
األصػػيمة مػػف العػػرب، مجػػددا دػػي جػػدًا دػػي إطػػار تجديػػد االرتبػػاط ب  ػػية دمسػػطيف وكػػذلؾ الموااػػؼ الصػػاداة و 

الوات ذاتو لمعتداء اإلسرائيمي عمػق السػوداف ومؤكػدا أف ال صػؼ جػاء نتيجػة دعػـ الخرطػوـ لممسػطيف وغػزة 
 المستمر.

 01/4/1102الغد، عمان، 
 

 فياض يح ا من تدىوا األوضاع جااء اعتداءات المستوطنين 2
مـ ديػػػػاض أعمػػػػاؿ العنػػػػؼ والعربػػػػدة التػػػػي اػػػػاـ بيػػػػا اسػػػػتنكر رئػػػػيس الػػػػوزراء د. سػػػػ إالحيػػػػاة الجديػػػػدة -راـ ا  

المسػتوطنوف يػػـو األربعػاء دػػي ال ػدس، وااتحػػاميـ باحػات المسػػجد األاصػق واالعتػػداء عمػق أىمنػػا دػي المدينػػة 
المحتمػػة عمػػق مرئػػق وبحمايػػة جػػيش االحػػتمؿ الػػذي اعتػػدى بػػدوره عمػػق المػػواطنيف والصػػحمييف واعت ػػؿ عػػددا 

 منيـ.
مؿ المسؤولية ال انونية والسياسية عف ىذه االعتداءات، وعف التحريض العنصري وحمؿ دياض حكومة االحت

السػػػادر الػػػذي كػػػاف جميػػػا دػػػي دعػػػوات المسػػػتوطنيف ل تػػػؿ العػػػرب، د ػػػًم عػػػف ردػػػن رسػػػومات تصػػػور ىػػػدـ ابػػػة 
 الصخرة. 

، والمتمثػػػػػؿ 0856واعتبػػػػػر أف التصػػػػػعيد الخطيػػػػػر الػػػػػذي تشػػػػػيده ال ػػػػػدس وبػػػػػااي أر ػػػػػنا المحتمػػػػػة منػػػػػذ عػػػػػاـ 
عتػػداءات اإلرىابيػػة مػػف ابػػؿ المسػػتوطنيف  ػػد المػػواطنيف العػػزؿ وأمػػاكف عبػػادتيـ، وخاصػػة االعتػػداءات باال

المتكررة عمق المسجد األاصق المبارؾ، عمق أبناء شعبنا المسيحييف والتنكيؿ بيـ، ومحاولػة مػنعيـ مػف أداء 
الوطنيػة والدينيػة وتػؤجل التػوتر،  شعائرىـ الدينية دي ال دس د ط لكونيـ دمسطينييف، تشػكؿ اسػتمزازًا لممشػاعر

جػاءت تصػريحات رئػيس الػوزراء خػمؿ كممتػو التػي أل اىػا لمناسػبة  وتنذر بتدىور خطير لألو اع الميدانية.
 .أمسيـو أوروبا دي راـ ا  بعد ظير 

 01/4/1102الحياة الجديدة، اام اهلل، 
 

 ا لجيود األمياكيينالبناء االستيطاني في بيت إيل تخايب تعد   الفمسطينية السمطة 3
وحػدة  185أدانػت الرئاسػة الممسػطينية، بشػدة، مواد ػة الحكومػة اإلسػرائيمية، عمػق بنػاء إ كماح زبػوف - راـ ا 

ارب مدينة راـ ا ، واعتبر المتحدث باسـ الرئاسة نبيؿ أبػو ردينػة، ال ػرار  "بيت إيؿ"استيطانية دي مستوطنة 
مـ وجيود اإلدارة األميركية، خاصة جيود الرئيس باراؾ أوباما ووزير دي ىذا الوات، بأنو تخريب لعممية الس

 خارجيتو جوف كيري الذي يتحرؾ بشكؿ مكثؼ بالمنط ة.
الرئاسػػة ت ػػرأ ىػػذا ال ػػرار بأنػػو رسػػالة لػػردارة األميركيػػة و ػػرب لعمميػػة السػػمـ  ػػمف "وأ ػػاؼ أبػػو ردينػػة أف 

الحكومة اإلسرائيمية ". وتابن ال وؿ إف "ألاصق المبارؾمخطط كاف أبرز معالمو ااتحاـ المستوطنيف لممسجد ا
تيػػدؼ مػػف وراء ىػػذه ال ػػرارات جػػر المنط ػػة إلػػق العنػػؼ بػػدؿ السػػمـ واالسػػت رار، وىػػذا يػػدلؿ عمػػق أف حكومػػة 

 ."نتنياىو غير معنية نيائيا بإحمؿ السمـ دي المنط ة
 01/4/1102الشاق األوسط، لندن، 
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 عتداءات المستوطنين عمى األقصىيح ا من ا "الوطني الفمسطيني" 4
مػف تمجػر األو ػاع دػي المنط ػة  أمػسحذر المجمس الوطني الممسطيني دي بياف لػو إ كماؿ زكارنة -عماف 

دػػي أع ػػاب تصػػاعد ىجمػػات المسػػتوطنيف عمػػق المسػػجد األاصػػق المبػػارؾ، مطالبػػا بحشػػد كػػؿ الطااػػات لصػػد 
وم دساتيا. وجدد المجمس إدانتو واستنكاره الشديديف ىذه األعماؿ اإلرىابية  د مدينة ال دس عاصمة دولتنا 

الاتحػػػاـ اطعػػػاف المسػػػتوطنيف لباحػػػات المسػػػجد األاصػػػق بحمايػػػة وتمكػػػيف مػػػف اػػػوات االحػػػتمؿ، معتبػػػرا ذلػػػؾ 
 تصعيدا خطيرا يستوجب الرد، ومحاولة لت سيـ الحـر ال دسي الشريؼ.

سػرائيؿ ال ترغػب دػي السػمـ وتحػاوؿ إدشػاؿ وشدد عمق أف مثؿ ىذه االعتداءات السػادرة تؤكػد مػف جديػد أف إ
كػػؿ الجيػػود الدوليػػة التػػي تبػػذؿ مػػف اجػػؿ إحيػػاء عمميػػة السػػمـ التػػي تنكػػرت إسػػرائيؿ لكػػؿ اسػػتح اااتيا، مطالبػػا 

 المجتمن الدولي بمؤسساتو بردع سياسة اإلرىاب والعربدة التي تمارسيا إسرائيؿ بحؽ الشعب الممسطيني.
 01/4/1102الدستوا، عمان، 

 
 االحتالل آن األوان لافع الغطاء السياسي والقانوني عنشااوي: ع 5

أصدرت ع و المجنػة التنميذيػة لمنظمػة التحريػر الممسػطينية الػدكتورة حنػاف عشػراوي إ محمد يونس -راـ ا  
حكومػػػة "مػػف ابػػػؿ مػػػف وصػػمتو بػػػػ "تصػػػعيدًا مدروسػػػاً "بيانػػًا دانػػػت ديػػػو المشػػروع االسػػػتيطاني الجديػػػد، واعتبرتػػو 

يشػػكؿ صػػمعة وردًا وا ػػحًا عمػػق الجيػػود والمبػػادرات الدوليػػة إليجػػاد مسػػاحة ". واالػػت إف ال ػػرار "طافاالسػػتي
، محممػة الحكومػة اإلسػرائيمية "لعممية سياسية، وتحديدًا محاوالت اإلدارة األميركية وجػوالت كيػري دػي المنط ػة

 . "لدوليمسؤولية إدشاؿ ىذه الجيود بسب انتياكاتيا المتعمدة ل واعد ال انوف ا"
عػف سػ وط المػدنييف الممسػطينييف دػي الحػرب اإلسػرائيمية األخيػرة  "بيتسػيمـ"ودي تع يب ليػا عمػق ت ريػر مركػز 

ىذا دليؿ آخر عمػق جػرائـ االحػتمؿ  ػد اإلنسػانية، ول ػد آف األواف لردػن الغطػاء "عمق غزة، االت عشراويإ 
تياكاتػػػو المسػػػتمرة، والعمػػػؿ عمػػػق  ػػػماف انتيػػػاء السياسػػػي وال ػػػانوني عنػػػو، واتخػػػاذ التػػػدابير الحاسػػػمة لػػػردع ان
 ."االحتمؿ باعتباره الحؿ الوحيد لمسمـ واالست رار دي المنط ة

 01/4/1102الحياة، لندن، 
 

 قايبة من الصفا مفاوضات فاص حدوث أي تقدم في أي "الحياة"مسؤول فمسطيني لا 6
درص حدوث أي ت دـ دي أي مماو ات من  إف "الحياة"ااؿ مسؤوؿ دمسطيني ردين لػإ محمد يونس -راـ ا  

مػػن حكومػػة يمينيػػة اسػػتيطانية مثػػؿ ىػػذه، دػػإف ال درصػػو ألي "حكومػػة نتانيػػاىو اريبػػة مػػف الصػػمر، م ػػيمًاإ 
إف نتانيػػاىو ردػػض دػػي المحادثػػات التػػي جػػرت ". واػػاؿ المسػػؤوؿ الػػذي شػػارؾ دػػي المماو ػػات السػػاب ة "ت ػػدـ

 ."دس والحدود من األردف  مف ممؼ الحدودبرعاية أميركية وأردنية البحث دي مممي ال 
 01/4/1102الحياة، لندن، 

 
 الستيناف المفاوضات األمايكيةالقيادة الفمسطينية منقسمون بشأن المباداة  أعضاء 7

حالة مف االن ساـ دي التواعات بشػأف مػا  األياـال يادة الممسطينية ىذه  أع اءوليد عوضإ يعيش  -راـ ا  
بيػدؼ طػرح  أسػبوعيفجوف كيػري دػي زيارتػو المنتظػرة لممنط ػة بعػد حػوالي  األمريكيةية سيحممو وزير الخارج

 .أساسياالستئناؼ المماو ات عمق  واإلسرائيمييفعمق الممسطينييف  األمريكيةالمبادرة 
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وديمػػا يعبػػر الػػرئيس الممسػػطيني محمػػود عبػػاس عػػف تماؤلػػو بشػػأف مػػا سػػيحممو كيػػري الػػذي تم ػػق منػػو اتصػػاال 
وحػدة اسػتيطانية جديػدة دػي مسػتوطنة  185عمػق بنػاء  اإلسػرائيميميس ع ب مصاداة وزير الدداع ىاتميا الخ

مف ع و دي المجنة التنميذيػة لمنظمػة التحريػر بػأنيـ غيػر متمػائميف  أكثر أعمفبيت أيؿ بال رب مف راـ ا ، 
 األرا ػيدػي كػؿ  تأتي واشػنطف بػأي شػيء يمبػي مطالػب الممسػطينييف وخاصػة واػؼ االسػتيطاف أف بإمكانية

 بما دييا ال دس الشراية. 0856المحتمة عاـ 
الرئاسػػة الممسػػطينية الخمػػيس تم ػػق عبػػاس اتصػػاال ىاتميػػا مػػف كيػػري لبحػػث الجيػػود  أكػػدتودػػي الواػػت الػػذي 

المبذولة الستئناؼ المماو ات بيف الجانبيف الممسطيني واإلسرائيمي، دعا صالد رأدت ع و المجنة التنميذية 
الذي يخالمو ديو الرئيس  األمرشيء مف زيارة كيري،  أيرير ال يادة الممسطينية إلق عدـ انتظار لمنظمة التح

 إشارةالممسطيني نمسو الذي يطالب زممءه دي ال يادة باالنتظار وعدـ االستعجاؿ وىو يبتسـ دي وجييـ، دي 
لمماو ات خاصة تحديد جدوؿ انو متأكد باف كيري سيحمؿ مبادرة تمبي مطالب الممسطينييف الستئناؼ ا إلق

 زمني لمنتياء منيا.
يوسؼ ع و المجنة التنميذية الذي أف أي ل اء تماو ي جديد من الجانب اإلسرائيمي وتحػت  أبوواصؿ وأكد 

 أي رعاية سيكوف م يعة لموات وال دائدة منو بالنسبة لمممسطينييف.
العربيػة والدوليػة التػي تبػذؿ لتحيػؽ ت ػدـ  إسػرائيؿ تواصػؿ ال ػرب بعػرض الحػائط لكػؿ الجيػود"اػائم  وأ اؼ

، مشػػػػددا عمػػػػق أف الواليػػػػات المتحػػػػػدة األمريكيػػػػة تواصػػػػؿ بيػػػػن الػػػػػوىـ "بعمميػػػػة السػػػػمـ المتوامػػػػة منػػػػذ سػػػػػنوات
لمممسطينييف، وكػؿ مػا ت ػوـ بػو مػف تحركػات دػي ممػؼ المماو ػات وعمميػة السػمـ مجػرد تنمػيس لم ػغوطات 

 والمطالبات ال أكثر.
كػػد الػػدكتور أحمػػد مجػػدالني ع ػػو المجنػػة التنميذيػػة لمنظمػػة التحريػػر عمػػق أنػػو ال عػػودة وعمػػق ذلػػؾ الصػػعيد أ

اإلسرائيمية إال بالواؼ الشامؿ والكامؿ لمستيطاف، وتحديد مرجعيات وا حة، وودؽ -لممماو ات الممسطينية
جػػػػدوؿ زمنػػػػي محػػػػدد، مشػػػػددا عمػػػػق أف أي جيػػػػد دولػػػػي يبػػػػذؿ إلعػػػػادة المماو ػػػػات يجػػػػب أف يمبػػػػي الشػػػػروط 

لممسطينية، وي مف عدـ العودة لسياسة التسويؼ والمراوغة التي تمارسيا الحكومػة اإلسػرائيمية، التػي تحػاوؿ ا
مػػػف ورائيػػػا كسػػػب الواػػػت لمػػػرض واػػػائن جديػػػدة عمػػػق األرض تجيػػػض دكػػػرة الدولػػػة الممسػػػطينية المسػػػت مة ذات 

 وعاصمتيا ال دس. 0856السيادة الكاممة عمق حدود الرابن مف حزيراف عاـ 
الدولػػػة  إاامػػػةالسياسػػػية الم ربػػػة مػػػف عبػػػاس بػػػاف المبػػػادرة ال ادمػػػة ترتكػػػز عمػػػق  األرواػػػةور الحػػػديث دػػػي ويػػػد

عمػق طردػي الحػدود لػدولتي  لألرا ػيمػن تبػادؿ  0856المحتمػة عػاـ  األرا يحدود  أساسالممسطينية عمق 
سرائيؿدمسطيف  وذكػرت  يػر مػف الع بػات.لمتغمػب عمػق الكث وأوروبيػة أميركيػة أمنية، بمواد ة عربية و مانة وا 

ال يػػادة الممسػػطينية تمػػاؤال وااميػػـ  أع ػػاء أكثػػرمػػف  بأنػػوالخمػػيس  "ال ػػدس العربػػي"مصػػادر م ربػػة مػػف عبػػاس لػػػ
 المبػػادئتشػاؤما حيػػاؿ مػػا يجػػري بمورتػو مػػف ابػػؿ كيػػري السػتئناؼ المماو ػػات، وذلػػؾ دػػي ظػؿ اطمعػػو عمػػق 

 المنتظرة. األمريكيةالعامة لممبادرة 
 01/4/1102لندن، القدس العابي، 

 
 عمى طاد السفيا اإلسااييمي  األادنيتاحب بتصويت مجمس النواب  غزة فيحكومة ال 8

باإلجمػػػاع عمػػػق الطمػػػب مػػػف  األردنػػػيرحبػػػت الحكومػػػة الممسػػػطينية دػػػي غػػػزة، بتصػػػويت مجمػػػس النػػػواب إ غػػػزة
أبيػػب، كػػرد عمػػق  مػػف تػػؿ األردنػػيبطػػرد السػػمير اإلسػػرائيمي مػػف عّمػػاف، واسػػتدعاء السػػمير  األردنيػػةالحكومػػة 

 .األاصقإجراءات االحتمؿ اإلسرائيمي بحؽ المسجد 
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السبد دي  أبووالمحرريف دي الحكومة الممسطينية دي غزة الدكتور عطا    األسرىوااؿ وزير العدؿ وشؤوف 
إ "ىػػذا اػػرار جػػريء وشػػجاع ورائػػن الػػدرنيتصػػريحات خاصػػة لػػػ"ادس بػػرس"، تع يًبػػا عمػػق اػػرار مجمػػس النػػواب 

 مف كؿ الدوؿ العربية وخصوصا مصر". أخرىتتعبو ارارات  أفأرجو جًدا، و 
 8/4/1102قدس باس، 

 
 وحدة استيطانية جديدة في اام اهلل 211تندد ببناء سمطات االحتالل  في غزةحكومة ال 01

وحػدة اسػتيطانية جديػدة بػراـ  211نػددت الحكومػة الممسػطينية دػي غػزة، ب ػرار الحكومػة اإلسػرائيمية بنػاء إ غزة
 معتبرة مثؿ ىذه التصردات تشػير بمػا ال يػدع مجػااًل لمشػؾ أف االحػتمؿ اإلسػرائيمي يسػعق لمػرض سياسػة ا 

 األمر الواان عمق األرا ي الممسطينية المحتمة وخاصة مدينة ال دس.
( مػػػف أف مثػػػؿ ىػػػذه التصػػػردات تشػػػير إلػػػق أف 8/4وحػػػذرت وزارة الشػػػؤوف الخارجيػػػة دػػػي بيػػػاف ليػػػا الخمػػػيس )

سػػرائيمي يسػػعق لمػػرض سياسػػة األمػػر الوااػػن عمػػق األرا ػػي الممسػػطينية المحتمػػة وخاصػػة مدينػػة االحػػتمؿ اإل
ال ػدس، وتحديػدًا المسػجد األاصػق المبػارؾ، مسػتغمة دػي ذلػؾ الو ػن العربػي الػراىف وانشػغاؿ العػرب بترتيػػب 

 أو اعيـ الداخمية.
 8/4/1102قدس باس، 

 
 طاولة المفاوضاتغيا معنية بالعودة إلى  "إسااييل"جميل شحادة:  00

ف ال ػػرار أأكػػد ع ػػو المجنػػة التنميذيػػة لمنظمػػة التحريػػر الممسػػطينية، جميػػؿ شػػحادة، الخمػػيس،  إمعػػا -راـ ا  
وحػػدة اسػػتيطانية دػػي مسػػتوطنة "بيػػت ايػػؿ" شػػمالي راـ ا ، يؤكػػد أف الحكومػػة  185اإلسػػرائيمي األخيػػر ببنػػاء 

 او ات.اإلسرائيمية الحالية غير معنية بالعودة إلق المم
واػػاؿ شػػحادة دػػي حػػديث لمراسػػؿ وكالػػة "معػػا" بػػراـ ا  إف الحكومػػة اإلسػػرائيمية ليسػػت معنيػػة بػػأي التػػزاـ مػػن 
الطرؼ الممسطيني، خاصة أف ىناؾ جيود أمريكيػة تصػر عمػق عػودة الطػرديف إلػق طاولػة المماو ػات عمػق 

 .0856العاـ  أساس واؼ االستيطاف، وعمق أساس االعتراؼ بمرجعية المماو ات عمق حدود
 8/4/1102وكالة معا اإلخبااية، 

 
 في الضفة حماس أنصاامن  تسعةأجيزة أمن السمطة تعتقل  01

صعدت أجيزة أمف السمطة حممة االعت االت واالستدعاءات التي تشنيا بحؽ أبناء إ السبيؿ - ال مة الغربية
ستدعت اثنػيف آخػريف لمتح يػؽ دػي وأنصار حركة حماس دي ال مة الغربية المحتمة، داعت مت تسعًة منيـ، وا

 سجونيا، ومددت اعت اؿ طالبيف مف جامعة النجاح الوطنية.
 01/4/1102السبيل، عمان، 

 
 

 األزمة المالية جزء من أسباب تااجع وكالة الغوث عن خدماتيا: عدوانعصام  02
اـ عدواف أكَد رئيس دائرة شؤوف المجئيف دي حركة الم اومة اإلسممية "حماس" د.عصإ ىدى بارود -غزة

أف األزمة المالية جزء مف أسباب تراجن وكالة الغوث عف خدماتيا إال انو يمكف معالجتيا لو لـ تكف ىناؾ 
 أسباب أخرى، ودؽ اولو.
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وأ اؼ د.عدوافإ ")إسرائيؿ( ت غط عمق الواليات المتحدة لت ميص مساعداتيا لألونروا، والواليات المتحدة 
% مف ميزانية االونروا، إ ادة إلق إي اؼ االتحاد 54لؾ كندا التي كانت تددن أوامت مساعداتيا جزئيا، وكذ
 األوروبي لمساعداتو كذلؾ".

واتيـ االونروا بأنيا جزء مف عممية الت ييؽ عمق المجئيف ألنيا "لـ تبحث عف حؿ ب در ما استجابت 
الواجب عمق وكالة غوث لم غوطات وعالجت المشكمة بالت ميص مف خدماتيا د ط"، متابعاإ "كاف مف 

وتشغيؿ المجئيف أف تبحث عف مصادر مالية أخرى أو أف تخمض نم اتيا الثانوية ال أف تخمض مف 
 المتطمبات األساسية كمساعدات الم راء".

وأشار إلق أف الماؿ الذي تصردو الوكالة عمق األلعاب التردييية والرحمت و"المبتوبات" لطمبة المدارس 
ويميا لمم راء، الدتا إلق أف المجئيف باتوا يظنوف بأف إدارة الوكالة غير رشيدة ولدييا النية مصاريؼ يمكف تح

 لتييئة الممسطينييف لت بؿ التراجن دي خدماتيا إيذانا بإي اؼ الخدمات نيائيا.
ألؼ عائمة  10واتيـَ د.عدواف الوكالة كذلؾ بأنيا تحاصر حكومة غزة حصارا  منيا ب طعيا لمساعدات 

جئة مف المصنمة تحت مسمق "الم ر المدان" األمر الذي ي طر العائمت لمجوء إلق الشئوف االجتماعية ال
 الخاصة بالحكومة مما يزيد أعباءىا.
مميوف دوالر دي السنة، وما تصردو عمق العائمت الم يرة دي غزة  541وأ اؼإ "ميزانية الوكالة سنويا تبمغ 

ممييف د ط، وىذا ال يشكؿ عبئا عمق  3جئ د ير جدا سنويا أي ب يمة دوالرا لكؿ ال 31تبمغ ميزانيتو 
 ميزانيتيا أبدا.

"دمسطيف" دي استطمع رأي عاـ أجرتو عمق عدد مف المواطنيف الذيف سكنوا حديثا دي منازؿ بنتيا وكالة 
وكالة مف ، تبيَف ديو أف المواطنيف غير را يف عف تنصؿ ال1114الغوث بعَد ىدميا لمنازليـ منذ عاـ 

الخدمات الصحية والبيئية دي الحي السكني، خاصة وأنيا أل ت مسئولية تنظيؼ الحي السكني عمق بمدية 
 المنط ة.

د.عصاـ عدواف أكَد أف وكالة الغوث واعت ع ودا من سكاف األحياء التي تبنييا بأف النظادة مسئولية 
 ق عف مسئولياتيا وتم ييا عمق عاتؽ الحكومة.البمدية، الدتا إلق أف ىذا التعااد يعني أف الوكالة تتخم

وتابنإ "الوكالة تم ي بأعباء إ ادية عمق المحاصريف ديي تشدد الحصار عمييـ"، مستشيدا بأنيا رد ت 
التعامؿ من االسمنت الذي يدخؿ عبَر األنماؽ بيَف غزة ومصر وانتظرت سنوات طويمة حتق تسمد ليا 

ؽ شركات إسرائيمية، بداعي أف ما يدخؿ عف طريؽ مصر غير )إسرائيؿ( بإدخاؿ مواد بناء عف طري
وشدد عمق أف ظنوف الناس اتجيت نحو مسئوليف كبار دي الوكالة تتيميـ بأف ليـ مصالد  شرعي".

 شخصية من أصحاب شركات االسمنت اإلسرائيمية.
"أعمنت الوكالة وديما يتعمؽ بإ ادة عدد الطمب دي كؿ دصؿ دراسي دي مدارس الوكالة، ااؿ د.عدوافإ 

 11دي مطمن العاـ الحالي عف زيادة عدد الطمب دي كؿ صؼ مف طالب إلق خمسة وىذه الزيادة ودرت 
معمما دي اطاع غزة وحده، وبالتالي كيؼ ت وؿ الوكالة إنيا إغاثة وتشغيؿ، دأيف التشغيؿ إف ىي تصردت 

 بيذه الطري ة؟".
% مف عدد سكانيا، 21عف العمؿ دي اطاع غزة بمغوا  وأعمنت الوكالة دي وات سابؽ بأف عدد العاطميف

وىي تزيد العبء عمق ال طاع، ودؽ اولو، مستشيدا بأنيا منذ سنوات تيدؼ إلق عدـ زيادة عدد العامميف 
ألؼ عامؿ، الزيادة التي تتناسب من زيادة نسبة السكاف، وىذا شكؿ مف أشكاؿ  01لدييا والذيف بمغوا 

 باشر، ودؽ اولو.ت ميص الخدمات بشكؿ غير م
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جابة عف سؤالناإ "ىؿ تتوان أف وكالة الغوث ستعمف خمؿ السنوات ال ريبة ال ادمة أنيا ستنيي خدماتيا  وا 
دي ال طاع؟"، اائمإ "الوكالة لدييا توجو دولي ي  ي بدمل المجئيف دي الدوؿ الم يمة، ديي منذ تأسيسيا 

 141نة، ت دـ ممو يا بطمب مساعدة مالية كبيرة بعد تأسيسيا بس 0840عممت عمق التوطيف، دمي عاـ 
 مميوف دوالر لألمـ المتحدة لمعمؿ عمق توطيف المجئيف".

وتابنإ "صردت األمـ المتحدة المبمغ لموكالة ذلؾ الوات لتوطيف الجئي اطاع غزة دي منط ة اريبة مف بور 
 روع".سعيد داحتل المجئوف ذلؾ الوات وخرجوا دي مظاىرات حتق أس طوا المش

وأشار إلق أف الوكالة ما ية دي مشروع التوطيف، ديي تبني لمف ييدـ منزلو دي المخيـ، منزال آخر دي 
 مكاف آخر وتم ي بو لمبمديات حتق تخدمو، وبذلؾ تزيد عف نمسيا عددا مف المجئيف.

يا إياىا إلق أف وااؿإ "دشؿ مشارين التوطيف ال يعني أف الوكالة غير متورطة دي نوايا بيذا الشكؿ"، داع
 تدرؾ نمسيا مبكرا ابؿ أف يصؿ األمر بالمجئيف إلق المطالبة بإاالة بعض مسئولييا الكبار.

ولمَت إلق أف الوكالة تتبن أسموب "المكر والخبث"، إذ ااؿ رغـ احتجاجات المجئيف الدائمة إال أف االتجاه 
نت اليوـ عف واؼ نيائي لممساعدات الن دية العاـ لخدمات الوكالة دي تراجن، وىذا يعني أف الوكالة أعم

التكميمية لألسر الم يرة وبدأت تحصؿ عمق تبرعات غير مستمرة، وتجتمن من المجئيف المحتجيف حتق 
تشغميـ دي البطالة، وبذلؾ تواؼ غ بيـ مؤاتا حتق يماجؤوا بعد تواؼ المرص المؤاتة بأف المشكمة كما 

 ىي ولـ ُتحؿ".
ا عدناف أبو حسنة رَد عمق االتيامات التي ن متيا لو "دمسطيف" عبر الياتؼ، بعَد الناطؽ باسـ األونرو 

" األونروا ادمت مساعدات غذائية دي ىذه  محاوالت عديدة لمتواصؿ معو، رد عمق ت ميص الخدمات اائمإ
مائتي ألؼ الجئ مف مجموع مميوف و  711المترة أكثر مما ادمتو منذ بداياتيا، إذ وصمت مساعداتيا إلق 

 ألؼ الجئ".
" الوكالة تبني حاليا مائة مدرسة ستنتيي عاـ  وديما يخص زيادة عدد الطمب دي المدارس ااؿ أبو حسنةإ

، ما يعني زيادة دي عدد الطمب دكيَؼ ليا أف ت مص عدد الموظميف وتزيد عدد الطمب دي 1103
 المدارس؟".

ارض مالي دي اطاع غزة د ط، وىي اروض ألؼ  04111وأ اؼإ "ادمت الوكالة دي برنامل ال روض 
لمشارين صغيرة لمعائمت المحتاجة، وكذلؾ أنجزت عددا مف المشارين داخؿ المخيمات وأعادت تأىيؿ وبناء 

 البيوت اتيمة لمس وط".
، ااؿ أبو حسنةإ 1114وعف سبب تأخرىا دي إعادة بناء البيوت اتيمة لمس وط والتي ىدمتيا منذ عاـ 

انت تمنن إدخاؿ مواد البناء، ووكالة الغوث باعتبارىا مؤسسة دولية ال تتعامؿ إال من الطرؽ ")إسرائيؿ( ك
 الشرعية دي إدخاؿ مواد البناء لذا ىي ال تتعامؿ من المواد الميربة مف األنماؽ".

ولمَت إلق أف الحروب المتكررة ت عؼ مف خدمات الوكالة، اائم إ" األونروا تواجو مشكمة من الحروب 
 نيا تستنمد منيا الكثير مف الموارد، دمثم عمميات األونروا دي سوريا استنزدت منيا الكثير".أل

أسرة دمسطينية ت ررت منازليا جراء الحرب اإلسرائيمية، وىي لـ  6111وتابنإ "ددعت األونروا لمساعدة 
 رات".تكف اد شميت تماما مف آثار الحرب األولق األمر الذي كمميا مئات ممييف الدوال

وديما يخص االتيامات التي وجيت لوكالة الغوث بأنيا تنمؽ الكثير عمق ألعاب الصيؼ والرحمت التردييية 
بدال مف تحويؿ األمواؿ لمم راء، ااؿ أبو حسنةإ "دي برامل األونروا يشترط الماند الجية التي تذىب إلييا 
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مف الحكومة المنمندية لمشروع ألعاب الصيؼ مميوف دوالر د ط وىي منحة  1األمواؿ، وألعاب الصيؼ تكمؼ 
ذا لـ ننمذ البرنامل تسترجن الدولة المبالغ المالية التي ددعتيا".  وبرامل الترديو، وا 

وأ اؼإ "ال نستطين تحويؿ الماؿ المشروط لشراء أدوية ودايؽ، دنحف ممزموف بتنميذ ألعاب الصيؼ ودؽ 
 ما تصمنا مف أمواؿ".

 8/4/1102، فمسطين أون الين
 

 : ليس من حق ىنية منح الجواز الفمسطيني لمقاضاويفتح 14
أحمد عساؼ، « دتد»المتحدث باسـ حركة ، أف راـ ا مف  10/5/2013الحياة الجديدة، اام اهلل،  ذكرت

ااؿ امس الخميس، إف مند ال ر اوي جواز سمر دبموماسيا وجنسية دمسطينية مف ابؿ ال يادي دي 
 «.مف ال يممؾ أعطق لمف ال يستحؽ»ض ويمكف وصمو بػ إسماعيؿ ىنية مردو « حماس»

إذا ما اررت أي دولة مند جواز سمرىا «إ »موطني أؼ أـ»وأ اؼ عساؼ، دي رده عمق سؤاؿ إلذاعة 
ألي أجنبي ت ديرا لو ديذه صمحيات رئيس الدولة د ط وليست مف صمحيات رئيس وزراء م اؿ بسبب 

 «.ايادتو الن مب عمق السمطة الشرعية
بسبب إلغائو مف ابؿ السمطة « مزور»وااؿ إف جواز السمر الذي منحو ىنية لم ر اوي ىو جواز سمر 

، وألنو لـ يصدر عف الجية الشرعية المناط بيا إصدار جوازات السمر 8002الوطنية الممسطينية منذ عاـ 
ة، وأنو منذ االن مب ال الممسطينية، مبينا أف جمين جوازات أىمنا دي اطاع غزة تصدر عف الحكومة الشرعي

مف ان مب وال يعترؼ « حماس»يصدر أي جواز دمسطيني مف غزة ألنو ال أحد دي العالـ ي ر بما اامت بو 
 بنتائل االن مب.

عمق ماذا يكادأ ال ر اوي ليمند جوازا دبموماسيا وجنسية دمسطينية! عمق المتاوى التي أصدرىا »وأ اؼإ 
امت بو حماس دي غزة وراح  حيتو آالؼ مف أبناء شعبنا بيف شيداء والتي أباحت االن مب الذي ا

وجرحق ومشرديف وكانت نتيجتو االن ساـ الكارثي عمق ال  ية الممسطينية وعمق الشعب الممسطيني؟ أـ 
لمتواه التي حرمت زيارة المسجد األاصق ومدينة ال دس لكسر الحصار اإلسرائيمي الممروض عمييما ولتعزيز 

 «!.ا بحجة أف ال دس تخ ن لمحتمؿ اإلسرائيميصمود أىمي
وأكد أف زيارات ال ر اوي لغزة ستكوف ليا تبعات سمبية عمق الوحدة الوطنية الممسطينية حيث إنيا تعزز 

 لمستمرار دي االنمصاؿ. "حماس"االن ساـ وتكرسو وتعتبر تشجيعا لػ
 رئيس الييئة ال يادية لحركةأف  إماؿمحمد كن ًم عف مراسميا  10/5/2013السفيا، بياوت، وأ ادت 

تنظر إلق الزيارة بالشؾ الكبير »، إف حركتو «السمير»حديث إلق ااؿ دي دي غزة يحيق رباح  دتد 
تأتي دي سياؽ زيارات ساب ة مماثمة، لمعتداء عمق الوحدة الوطنية »، مشيرًا إلق أنيا «واالمتعاض واإلدانة

 «.الممسطينية وتشجين االن ساـ
ر رباح إلق أف الحركة الوطنية واإلسممية الممسطينية طالبت ال ر اوي بعدـ زيارة غزة، وأال ي وـ بدور وأشا
، ولكنو أصّر عمق الزيارة «الشيطاف المحّرض عمق االن ساـ واالنمصاؿ بيف غزة وال مة الغربية المحتمة»

أى ال يادي المتحاوي دي الزيارة وباختصار ر «. اوبؿ بم اطعة شاممة مف ابؿ الحركة الوطنية»وبالتالي 
 «.لمعبث بالشرعية والوحدة الممسطينية»محاولة 

 
 قطابين حماس و العالقة  توتاالاشق ينفي  15
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نمق ع و المكتب السياسي لحركة "حماس" عزت الرشؽ، دي تغريدة نشرىا عمق صمحتو عمق موان 
وااؿإ "إّنو ال  ،ف حركتو ودولة اطرالتواصؿ االجتماعي "ديس بوؾ"إ ، ت ارير إعممية عف توتر نشب بي

أساس مف الصحة لما ترّوجو بعض الصحؼ والمواان اإللكترونية عف توتر العماة بيف دولة اطر الش ي ة 
وبيف حركة "حماس"، بعد مواؼ الحركة الرادض لممبادرة العربية أو تعديميا لتت مف تبادؿ األرا ي من 

 االحتمؿ".
 9/5/2013فمسطين أون الين، 

 
 "األجدا استقبال القاضاوي كاجل دين وليس كسياسي: "الشعبحزب  16

األجدر »وليد العوض أنو كاف « حزب الشعب الممسطيني»ع و المكتب السياسي لػإ ااؿ محمد كماؿ
كرجؿ ديف وليس كسياسي، خصوصًا أف لو العديد مف الموااؼ دي غزة است باؿ يوسؼ ال ر اوي  
 «.ليس د ط دي صموؼ الممسطينييف، بؿ دي صموؼ الشعوب العربية السياسية التي أحدثت إشكاليات

، أف حزبو ردض است باؿ الودد، ألنو يعتبر دمسطيف أرض «السمير»وأ اؼ العوض، دي حديث إلق 
المنا ميف والشيداء وال يجوز أف يرحَّب بأي إنساف يبرر التدخؿ األميركي دي سوريا، ومف ثـ يأتي إلق غزة 

بطاؿ الذيف ادموا جّؿ حياتيـ دي مواجية المشارين اإلسرائيمية األميركية. وأو د أف الزيارة بيف الشيداء واأل
كأنيا داتحة جديدة ل طاع »حممت بعدًا سياسيًا ليس  روريًا، ولـ يكف مف الميـ أف يتـ التعامؿ معيا و

 «.غزة
مشيرًا إلق خشيتو بأف تراد يا ، «الشعب الممسطيني لف يستميد كثيرًا مف ىذه الزيارة»وبحسب العوض دإف 

 «.تأسيس مرحمة تيجير وتوطيف لمجئيف الممسطينييف»الرامية إلق « األدوات ال طرية»
 10/5/2013السفيا، بياوت، 

 
 دعمًا معنويًا كبياًا لمشعب الفمسطينيبزيااة القاضاوي وتعد ىا  تاحب"الجياد"  17

مق اعتبار أنيا تشكؿ دعمًا معنويًا كبيرًا لمشعب رّحبت حركة الجياد اإلسممي بالزيارة ع إمحمد كماؿ
 الممسطيني وعممائو دي ظؿ استمرار االحتمؿ اإلسرائيمي لألرض الممسطينية.

إننا دائمًا دي الحركة سعينا وما »، «السمير»وااؿ المتحدث الرسمي باسـ الجياد اإلسممي داوود شياب لػ
ف عمق اعتبارىا ال  ية المركزية لألمة العربية زلنا نسعق لتوحيد جيود العمماء مف أجؿ دمسطي

 «.واإلسممية
جاد وكبير نحو ال دس المحتمة إلن اذ « عممائي»وعّبر شياب عف أممو دي أف تشكؿ الزيارة أساسًا لتحرؾ 

 المسجد األاصق مف سياسات االحتمؿ اإلسرائيمي المتغطرسة.
 10/5/2013السفيا، بياوت، 

 
 

 موقااطية" في  كاى النكبةلا"الدي مياجانلبنان:  18
بدأت الجبية الديمواراطية لتحرير دمسطيف دعالياتيا بالذكرى الخامسة والستيف لمنكبة، بميرجاف جماىيري 
 ، ااامتو دي ااعة المركز العربي الممسطيني دي مخيـ برج البراجنة، دي ح ور سميري دنزويم سعاد كـر

 ة واحزاب لبنانية والمصائؿ الممسطينية.وكوبا رينيو سيبايو، وممثمي بعثات دبموماسي
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وال ق ع و المكتب السياسي لمجبية عمي ديصؿ كممة رأى دييا اف ما يجري دي ال دس يؤكد وجود تنسيؽ 
كامؿ بيف حكومة االحتمؿ وأجيزتيا األمنية وبيف المستوطنيف بمؤسساتيـ المختممة التي تسعق جميعيا الق 

 العراي داخؿ المدينة .تسرين عمميات التيويد والتطيير 
 10/5/2013المستقبل، بياوت، 

 
 نتنياىو: سنواصل تحصين أنفسنا في الحدود الجنوبية وىضبة الجوالن وفي جميع الواجيات 08

ألمد رئيس الوزراء اإلسرائيمي، بنياميف نتنياىو، الذي يزور الصيف حاليا،  إوكاالت –بكيف  -ال دس المحتمة
مػن اطػاع  -نمسيا مف جمين االتجاىات بأسوار وجدراف، ذاكرا الحػدود الجنوبيػةإلق أف إسرائيؿ تنوي إحاطة 

 وى بة الجوالف السورية المحتمة. -غزة ومصر
وااؿ نتنياىو أثناء زيارتو صػباح أمػس سػور الصػيف العظػيـإ "تحػدثت أمػس )األوؿ( مػن الػرئيس )األميركػي( 

ء الصػػينييف والػػرئيس )الروسػػي( دمديميػػر بػػوتيف، بػػاراؾ أوبامػػا كمػػا تحػػدثت خػػمؿ األيػػاـ األخيػػرة مػػن الزعمػػا
 وبحثت معيـ سمسمة مف ال  ايا اإلاميمية والدولية".

وا اؼإ "كما دادن الصينيوف عف أنمسيـ وحصنوا أنمسيـ بواسطة السور العظيـ، سنواصػؿ تحصػيف أنمسػنا 
 دي الحدود الجنوبية وى بة الجوالف ودي جمين الواجيات".

 01/4/1102، اهلل الحياة الجديدة، اام
 

 : لدينا حممة استيطانية واسعة في القدس والضفة االسااييميوزيا الدفاع  11
طمػػػأف وزيػػػر الػػػدداع االسػػػرائيمي، موشػػػيو يعػػػالوف، مسػػػتوطني ال ػػػمة، بػػػاف إ آمػػػاؿ شػػػحادة -ال ػػػدس المحتمػػػة 

ا اريبػػػا، معتبػػػرا الحكومػػػة االسػػػرائيمية ااػػػرت حممػػػة واسػػػعة مػػػف المشػػػارين االسػػػتيطانية، التػػػي سػػػتنطمؽ بتنميػػػذى
وحػػػدة سػػػكنية دػػػي ال ػػػمة انطماػػػة ليػػػذه الحممػػػة التػػػي ستشػػػمؿ  185المصػػػاداة عمػػػق المخطػػػط االخيػػػر لبنػػػاء 

 مستوطنات ال مة وال دس.
 01/4/1102، الحياة، لندن

 
 مختبا أبحاث لمصين "إسااييل" إلى بكين: تاويجيةنتنياىو في احمة  10

يػارة الػرئيس اإلسػرائيمي بنيػاميف نتنيػاىو إلػق الصػيف، والتػي سيطرت المحادثػات التجاريػة واالاتصػادية عمػق ز 
بدأت يـو االثنيف الما ي، وتنتيي اليوـ. ودػي كػؿ ل اءاتػو، تحػدث نتنيػاىو عػف أمػؿ إسػرائيؿ دػي أف تصػبد 
شريكًا تجاريًا اويًا لمصيف. وذىب أبعد مف ذلؾ باألمس، ليعبر عف رغبتو، خمؿ ل ائو الرئيس الصػيني شػي 

لمصػػيف. وبػػالرغـ مػػف الوجيػػة التجاريػػة « مختبػػر أبحػػاث»دػػي بكػػيف، دػػي أف تتحػػوؿ إسػػرائيؿ إلػػق جػػيف بينػػغ 
العامة لمزيارة، إال أنو ت منيا بشكؿ أساسي أمس محادثات عف عممية السمـ، دي ما اد يعكس الدور الذي 

س الصػيني، ليعيػد ويؤكػد ودي اليـو الرابن مف الزيارة، الت ق نتنياىو الرئي تطمد اليو الصيف دي ىذا اإلطار.
الصػيف اػوة كبػرى عالميػة دػي الكثيػر مػف المجػاالت، »ما كاف االو خػمؿ األيػاـ الثمثػة الما ػية، بػال وؿ إف 

سػػرائيؿ مركػػز تكنولػػوجي عػػػالمي ااتػػرح أف ت ػػػـو إسػػرائيؿ ودػػي إطػػار صػػػيغ عػػدة بػػدور مختبػػػر »، م ػػيمًا «وا 
نظيػػره الصػػيني لػػي كتشػػيانغ أف تصػػبد إسػػرائيؿ وكػػاف نتنيػػاىو ااتػػرح أمػػس عمػػق  «.أبحػػاث وتطػػوير لمصػػيف

 لمصيف.« الشريكة النموذجية الصغرى»
 01/4/1102، السفيا، بياوت
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   عن االعتداء عمى دبموماسيين مصايين  اسمياً "إسااييل" تعت ا  11

، أمػػس )الخمػػيس(، بشػػكؿ رسػػمي مػػف مصػػر ع ػػب أعمػػاؿ عنػػؼ اامػػت بيػػا ”إسػػرائيؿ“اعتػػذرت إ )أ .ؼ .ب(
 ػػد دبموماسػػييف مصػػرييف دػػي اػػداس سػػبت النػػور دػػي كنيسػػة ال يامػػة دػػي ال ػػدس األسػػبوع  شػػرطة االحػػتمؿ

 الما ي.
اػػدمت نيابػػة عنػػا اعتػػذارًا رسػػميًا ” “اإلسػػرائيمية“زئيػػؼ الكػػيف لرذاعػػة ” اإلسػػرائيمي“واػػاؿ نائػػب وزيػػر الخارجيػػة 

 .”خمؿ ل اء من دبموماسي مصري ألنو مف األد ؿ تخميض التوتر دي الوات المناسب
 ػػػربت ثمثػػػة دبموماسػػػييف مصػػػرييف، إ ػػػادة إلػػػق كػػػاىف ابطػػػي ” اإلسػػػرائيمية“وأ ػػادت اإلذاعػػػة أف الشػػػرطة 

 خمؿ احتماالت سبت النور بحسب الت ويـ الشراي دي ال دس.
 01/4/1102، الخميج، الشااقة 

 
 المفاوضات بين "إسااييل" والسمطة الفمسطينية الشيا القادم بتجدديديعوت: توقعات  12

المحتمػةإ عمػق خمميػة المحادثػات والجيػود المكثمػة التػي أجراىػا وزيػر الخارجيػة األمريكيػة جػوف كيػري،  ال دس
ااؿ مصدر سياسي إسرائيمي، وصؼ بأنو مطمن عمق االتصاالت بيف إسػرائيؿ والواليػات المتحػدة، يػوـ أمػس 

ة دي حزيراف/ يونيو ال ادـ. الخميس، إنو مف المتوان أف تستأنؼ المماو ات بيف إسرائيؿ والسمطة الممسطيني
وااؿ المصدر نمسو إف إسرائيؿ عر ت عمق الواليات المتحدة اائمة بالخطوات التي تستطين ال ياـ بيا، بمػا 
دػػي ذلػػؾ تجميػػد أو إبطػػاء البنػػاء االسػػتيطاني خػػارج الكتػػؿ االسػػتيطانية الم امػػة عمػػق أرا ػػي ال ػػمة الغربيػػة. 

ليعبر عف موامو وعف جاىزيتو"، مشيرا إلق أف التوجو ىو تجديد  وأ اؼ "ننتظر اتف رد الطرؼ الممسطيني
 المحادثات دي المترة ال ريبة.

وكتبت "يػديعوت أحرونػوت" دػي مواعيػا عمػق الشػبكة أنػو بعػد دتػرة طويمػة أبمغػت السػمطة الممسػطينية إسػرائيؿ 
ة الممسػطينية تشػكؿ عممػة بأنيا عمق استعداد لتجديد المماو ات االاتصادية. واعتبرت الصػحيمة أف المواد ػ

عمػػق ت ػػارب آخػػر بػػيف الطػػرديف، وعمػػق تصػػميـ الػػرئيس األمريكػػي بػػاراؾ أوبامػػا وووزيػػر خارجيتػػو جػػوف كيػػري 
 عمق تجديد ما يسمق بػ"عممية السمـ" دي أسرع وات.

وأشػػػػارت "يػػػػديعوت أحرونػػػػوت" دػػػػي ىػػػػذا السػػػػياؽ إلػػػػق أف الواليػػػػات المتحػػػػدة تمػػػػارس  ػػػػغوطا عمػػػػق السػػػػمطة 
 ية وعمق الدوؿ العربية لمعودة إلق طاولة المماو ات.الممسطين

وعمق صمة أي ا، نمت مصادر م ربة مػف نتانيػاىو مػا نشػر دػي وسػائؿ اإلعػمـ العربيػة عػف "تنػازالت أمنيػة 
إسػػرائيمية دػػي منػػاطؽ السػػمطة الممسػػطينية"، إال أف مصػػدرا إسػػرائيميا صػػرح بػػأف إسػػرائيؿ عمػػق اسػػتعداد التخػػاذ 

الممسػػطينييف دػػي منػػاطؽ السػػمطة، وأنػػو مػػف المتواػػن أي ػػا أف يػػتـ إطػػمؽ سػػراح أسػػرى خطػػوات تسػػيؿ حيػػاة 
 دمسطينييف.

 01/4/1102وكالة سما اإلخبااية، 

 
 

 السفيا اإلسااييمي: التقيت المجالي وال تغييا في عالقاتنا مع األادن 13
 بػػػيف إسػػػرائيؿ واألردف". اػػػاؿ سػػػمير الكيػػػاف الصػػػييوني لػػػدى االردف دانئيػػػؿ نيمػػػو إنػػػو "ال تغييػػػر دػػػي العماػػػات

وأ ػػاؼ دػػي تصػػريد نشػػره راديػػو "إسػػرائيؿ" أنػػو الت ػػق أمػػس وزيػػر الداخميػػة األردنػػي ووزيػػر الخارجيػػة بالوكالػػة 
 حسيف المجالي، وبحث معو الو ن دي الحـر ال دسي الشريؼ.
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ميمة الما ية اال وأشار إلق أف "ب ن عشرات مف المتظاىريف حاولوا االاتراب مف مبنق السمارة االسرائيمية ال
 اف اوات االمف االردنية تصدت ليـ".

 01/4/1102، السبيل، عم ان
 

 األادن يطمبون منا زيااتنا ثم يياجموننا نوابسااييمي: إمصدا  14
انت د مصدر سياسي كبير دي "إسػرائيؿ" التصػريحات المناوئػة لمكيػاف الصػييوني التػي أطم يػا أمػس عػدد مػف 

 اىـ بازدواجية المعايير.النواب االردنييف، متيمًا إي
واػػػاؿ المصػػػدر لراديػػػو "إسػػػرائيؿ" اف ثمثػػػة ودػػػود اردنيػػػة زارت "إسػػػرائيؿ" مػػػؤخرًا واجتمعػػػت مػػػن رئػػػيس الػػػوزراء 

 ومسؤوليف كبار دي وزارة الخارجية.
وأ ػػاؼ أف النػػواب االردنيػػيف يطمبػػوف مػػف "اسػػرائيؿ" تنظػػيـ الزيػػارات ليػػـ ثػػـ يياجمونيػػا دػػي مػػداوالت مجمػػس 

 حسب تعبيره.النواب، ب

 01/4/1102، السبيل، عم ان
 

 وحدة استيطانية بالضفة الغابية  185قااا بناء  تأثياليفني تقمل من  15
تسػػيبي ليمنػي المسػػؤولة ” اإلسػرائيمية“اممػت وزيػرة ال  ػػاء  ”إوكػػاالت“، ”الخمػيل“ -دمسػطيف المحتمػة، عواصػػـ 

دي ” بيت ايؿ“دة استيطانية دي مستوطنة وح 185بناء ارار  عف ممؼ المماو ات من الممسطينييف، مف أثر
بعد ل ائيا وزير الخارجية األمريكي جػوف كيػري ، ”اإلسرائيمية“ال مة الغربية. واالت ليمني لرذاعة العسكرية 

تـ إعممي باإلعمف )حوؿ بيت إيؿ( بعد خروجي مف االجتماع )من جوف كيري( وتح  ت منػو. “، دي روما
 ”.ف دورًا. ال يوجد حاجة لمت خيـ مف األمر. . وامنا بإبمغ األمريكيي

غير الحكومية المعار ػة لمسػتيطاف، البنػاء دػي ” اإلسرائيمية“ودانت حاغيت اودراف مف منظمة السمـ اتف 
 ”.ىذه المبادرة تثبت أف نتنياىو يخدع العالـ“واالت إف ”. بيت إيؿ“

 01/4/1102، الخميج، الشااقة
 

 الصين تخممتيا "فضايح".. وبكين أظيات أنو "ليس ماغوبا فيو"يديعوت: زيااة نتنياىو إلى  16

اػػػاؿ ت ريػػػر لصػػػحيمة "يػػػديعوت أحرونػػػوت" اإلسػػػرائيمية عمػػػق مواعيػػػا دػػػي شػػػبكة إ برىػػػـو جرايسػػػي -الناصػػػرة 
اإلنترنػػت أمػػس الخمػػيس، إف زيػػارة رئػػيس الػػوزراء االسػػرائيمي بنيػػاميف نتنيػػاىو الػػق الصػػيف تخممتيػػا "د ػػائد"، 

ف الصػػيف أظيػػ رت أف نتنيػػاىو "لػػيس  ػػيما مرغوبػػا ديػػو"، خاصػػة وأنيػػا تعمػػدت اسػػت باؿ الػػرئيس الممسػػطيني وا 
.  محمود عباس، ابؿ است باؿ نتنياىو بيـو

وحسب ت رير الصحيمة، دإف نتنياىو لـ يراع مشاعر الصينييف، دمثم ااؿ دي أحد الم اءات لم يميو، بػدوف 
تصػػادي، "إف لػػديكـ أيػػدي منتجػػة رخيصػػة ولػػدينا الع ػػوؿ، أف تو ػػد إف كػػانوا مػػف المسػػتوى السياسػػي أـ االا

تعالوا لنرتبط معا"، واالت الصػحمية اريانػا ميمميػد التػي أعػدت الت ريػر، لػـ يكػف أكثػر ميانػة لمم ػيميف، مػف 
م ولة متغطرسة كيذه، م يمة أف نتنياىو استعمؿ عبارات أخرى إشكالية وميينة أي ػا، اصػد منيػا اخػتمؽ 

 رد الصينية الكبيرة، والع ؿ االاتصادي الييودي، حسب الت رير.تعاوف بيف الموا
واالت الصحيمة، إف نتنياىو أخذ معو كؿ أدراد عائمتو الق زيػارة ايػؿ إنيػا جػاءت لتعػزز التعػاوف االاتصػادي 
من الصيف، ولكف بدال مف أف يصطحب معو مستثمريف مصدريف، اصطحب معو مسػتثمريف مسػتورديف مػف 

 عممات سؤاؿ حوؿ ح ي ة ىذه الزيارة.الصيف، ما يطرح 
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وعمػػػق المسػػػتوى السياسػػػي، اػػػاؿ الت ريػػػر، إف الصػػػيف كعادتيػػػا  ػػػمف كػػػؿ ظػػػروؼ اإلاامػػػة المػػػاخرة لنتنيػػػاىو 
وعائمتو، ولكف كؿ التصرؼ السياسي لم يادة الصينية دّؿ عمق أف نتنياىو  يؼ غير مرغوب ديو، واستندت 

اػػد تعّمػػدت اسػػت باؿ الػػرئيس الممسػػطيني محمػػود عبػػاس دػػي بكػػيف، الصػػحيمة بػػذلؾ، الػػق كػػوف ال يػػادة الصػػينية 
 ابؿ وصوؿ نتنياىو إلييا بيوـ، وعر ت ىناؾ تصوراتيا لحؿ ال  ية الممسطينية.

كذلؾ دإف ال يادة الصػينية دانػت بشػدة العػدواف اإلسػرائيمي عمػق سػورية، وببيػاف شػديد الميجػة متيمػا إسػرائيؿ، 
 بالعدواف.رغـ أف األخيرة لـ تعترؼ رسميا 

 01/4/1102، الغد، عم ان
 

 اليجوم عمى إياان في مطمع العام القادم بشأنىنغبي: القااا  17
ااؿ الوزير ساب ا والرئيس ساب ا لمجنة الخارجية واألمف التابعة لمكنيست، ع ػو الكنيسػت تسػاحي ىنغبػي إف 

 ال رار بشأف شف ىجـو عمق إيراف سيتخذ دي مطمن العاـ ال ادـ.
ىنغبي، مف حزب الميكود، دي اجتماع ع ػد دػي واشػنطف بمبػادرة "معيػد واشػنطف لدراسػة الشػرؽ  جاءت أاواؿ

وااؿ ىنغبي إف أي رئيس حكومة إسرائيمية ال يستطين االعتماد عمق تعيػدات رئػيس أمريكػي بشػف  األوسط".
 ىجـو عمق إيراف.  

 01/4/1102، 37عاب 
 

 منح المستوطنين اخصة لمقتل وايت ستاوك تايدأ: زحالقةادا عمى شكواىا ضده،  18
ادمت ع وة الكنيسػت اليمينيػة المتطردػة، اوريػت سػتروؾ مػف حػزب "ىبايػت ىييػودي"،  شػكوى  ػد النائػب 
جماؿ زحال ة، رئيس كتمة التجمن البرلمانية، إلق "لجنة آداب المينة" التابعة لمكنيست، تدعي دييا أف النائػب 

، خػمؿ جمسػة لجنػة الدسػتور وال ػانوف وال  ػاء البرلمانيػة، التػي زحال ة صرخ عمييا ووجو الييا كممػا خطيػرا
 وبحثت ا ية تطبيؽ اانوف "درومي" دي ال مة الغربية. 21/3/1102ع دت بتاريا 

ودػػي تع يبػػو عمػػق شػػكوى سػػتروؾ، اػػاؿ النائػػب زحال ػػةإ "عممًيػػا تطالػػب سػػتروؾ بمنحيػػا رخصػػة بال تػػؿ، وىػػي 
ن اش دي الجمسة، اعود واكرر اف حؽ الدداع عف النمس ال ينطبؽ تستحؽ اكثر مف الذي امتو عنيا خمؿ ال

عمػػق المسػػتوطنيف الغػػزاة، بػػؿ عمػػييـ الرحيػػؿ، ولمشػػعب الممسػػطيني حػػؽ الػػدداع عػػف الػػنمس  ػػد االعتػػداءات 
 االجرامية المتكررة مف ابؿ الغزاة واالحتمؿ".

 8/4/1102، 37عاب 
 

 ةبسواياب في يشااكون في الححزب اهلل  مقاتميىآاتس: آالف من  21
تنوعت اىتمامات الصحؼ اإلسرائيمية الصػادرة اليػـو الخمػيس بػيف الممػؼ السػوري إ عوض الرجوب-الخميؿ 

 والعممية السياسية وزيارة الشيا يوسؼ ال ر اوي إلق غزة، إ ادة إلق ا ايا داخمية.
يعممػوف دػي سػوريا  دمي الشأف السوري ذكرت صحيمة ىآرتس أف ب عة آالؼ مػف م ػاتمي حػزب ا  المبنػاني

 عمق مساعدة الرئيس السوري بشار األسد دي الحرب الدائرة دي بمده.
وود ًا لمصحيمة دإف ىؤالء يشاركوف دي المعركة األىـ لب اء نظاـ األسد وىػي حمايػة الػرواؽ ال ػيؽ الػذي ال 

ايػػػة موااػػػن يػػػزاؿ يػػػربط بػػػيف دمشػػػؽ دػػػي الجنػػػوب والمػػػدف الكبػػػرى التػػػي يسػػػيطر النظػػػاـ عمػػػق جػػػزء منيػػػا، وحم
 إستراتيجية يحتمظ دييا بأسمحة الدمار الشامؿ وصواريا الجيش السوري.

 8/4/1102، الجزياة نت، الدوحة



 
 
 

 

 

           08ص                                    1744العدد:                01/4/1102الجمعة  التاايخ:

 
 لغزة لمدعاية ضد مصا وحصاا القطاع زيااة القاضاويمعاايف: حماس تستغل  20

ق غػزة، تطرؽ "إيمي أديدار" دي صحيمة معاريؼ لزيارة الشيا يوسػؼ ال ر ػاوي إلػإ عوض الرجوب-الخميؿ 
 معتبرا إياىا أداة تستغميا حركة الم اومة اإلسممية )حماس(  د مصر.

وأ ػػاؼ أف ىػػدؼ زيػػارة الداعيػػة األىػػـ دػػي العػػالـ السػػني ىػػو "دعػػـ سػػكاف غػػزة والعػػيش معيػػـ دػػي مصػػاعبيـ 
موجيػة إلػق ال ػاىرة وال سػيما الػرئيس محمػد  -حسػب الكاتػب-اليومية تحت الحصػار". لكػف الرسػالة الح ي يػة 

 رسي.م
وتػزعـ الصػػحيمة أف مرسػػي ُأصػػيب بخيبػػة أمػػؿ ىائمػػة دػػي حمػػاس، م ػػيمة أف الػػرئيس المصػػري يحػػاوؿ "بكػػؿ 
 اوتو أف يمنن عف حماس وعف منظمات اإلرىاب األخرى استخداـ سيناء ك اعدة عمؿ لمعمميات والتيريب".

 8/4/1102، الجزياة نت، الدوحة
 

 بسبب تموث في المستشفيات نوياً يديعوت: ستة آالف شخص يموتون في "إسااييل" س 21
أدػادت صػحيمة يػديعوت أف ت ريػرا أظيػر أف ارابػة سػتة آالؼ شػخص دػي إسػػرائيؿ إ عػوض الرجػوب-الخميػؿ 

 يموتوف سنويًا بسبب تموث يتعر وف لو دي المستشميات.
وأو ػػحت أف المر ػػق الػػذيف يصػػموف إلػػق المستشػػميات يكتشػػموف أف مشػػكمتيـ الكبػػرى ليسػػت المػػرض الػػذي 

 وا مف أجمو بؿ بذلؾ الذي يصيبيـ داخؿ المستشمق، حسب ت رير مرااب الدولة الذي ُنشر أمس.جاؤ 
 8/4/1102، الجزياة نت، الدوحة
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مصػػػػير  تسػػػػاءلت صػػػػحيمة "واشػػػػنطف بوسػػػػت" دػػػػق عػػػػددىا الصػػػػادر اليػػػػوـ صػػػػبد اليػػػػوـ، بشػػػػأفإ دػػػػاتف خميػػػػؿ
االحتياطيات اليائمة مف الغاز الطبيعق التق تـ اكتشاديا مؤخرًا دق إسرائيؿ والتق سرعاف ما ستحوؿ إسرائيؿ 
إلق مصدر لمطااة يسػعق لبيػن غػاز ي ػدر بمميػارات الػدوالرات لمػدوؿ المجػاورة التػق تشػوب عمااتيػا بإسػرائيؿ 

الغػػاز لمخػػارج والتػػق تحػػيط بيػػا العديػػد مػػف  تػػوترات ىائمػػة، كمػػا دحصػػت الصػػحيمة خيػػارات إسػػرائيؿ لتصػػدير
 التع يدات، وىو ما يمكف أف يجعؿ الغاز اإلسرائيمق محاصرا دبموماسيا.

وت ػػوؿ الصػػحيمة إنػػو لحػػؿ ىػػذه المشػػكمة، ااتػػرح بعػػض الزعمػػاء اإلسػػرائيمييف تبنػػق إسػػتراتيجية "الغػػاز م ابػػؿ 
جػاورة التػق ترغػب دػق الشػراء، رغػـ إاػرارىـ بػأف السمـ"، حيػث ت ػدـ إسػرائيؿ الغػاز بأسػعار تنادسػية لمػدوؿ الم

بعػػض الػػدوؿ المجػػاورة سػػوؼ تػػردض الغػػاز أيػػا مػػا كػػاف السػػعر د ػػد كانػػت العديػػد مػػف البمػػداف العربيػػة الغنيػػة 
بػالبتروؿ تػػردض تزويػد إسػػرائيؿ مباشػرة بػػالبتروؿ. دعػف ذلػػؾ ي ػوؿ بينيػػاس أديمػق، مػػدير الشػئوف اإلسػػتراتيجية 

 يميةإ "يجب أف نستخدـ الغاز لحؿ المشكمت وليس لخمؽ مشكمت جديدة".بوزارة الخارجية اإلسرائ
وتؤكد الصحيمة أف تمؾ االكتشادات تمثؿ تحوال ىائم دق مصير إسرائيؿ التق كانت حتق وات اريػب تعتمػد 
عمق استيراد المحـ والديزؿ والواود لكػق تنػتل الكيربػاء، وىػو مػا كػاف يجعميػا معر ػة لتذبػذبات سػوؽ الطااػة 

% 31العالمق وكذلؾ اليجوـ عمق البنق التحتية، دعمق سبيؿ المثاؿ كانت إسرائيؿ ابؿ عاميف تحصؿ عمق 
مف احتياجاتيا مف الغػاز الطبيعػق مػف مصػر، ولكػف دػق أع ػاب الثػورة دػق مصػر، تػـ اطػن خػط الغػاز أكثػر 

دي ػػوؿ أديمػػيإ  مػػف عشػػرة مػػرات حتػػق ا ػػطرت مصػػر دػػق النيايػػة إلػػق إنيػػاء ع ػػد بيػػن الغػػاز إلػػق إسػػرائيؿ.
"يمكننا أف نبين الغاز لمصر. داألنابيب موجودة، وكؿ ما عمينػا عممػو ىػو تغييػر اتجػاه تػددؽ الغػاز"، خاصػة 
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وأف مصػػػػر، ود ػػػػا لمواشػػػػنطف بوسػػػػت، اػػػػد تحولػػػػت إلػػػػق مسػػػػتورد لمغػػػػاز خػػػػمؿ العػػػػاـ الما ػػػػق نظػػػػرًا الرتمػػػػاع 
 استيمكيا مف الغاز واالنخماض المستمر لمعدالت اإلنتاج.

ص الخيػػارات البديمػػة، االػػت الصػػحيمة إف إسػػرائيؿ تسػػتطين ت ػػديـ الغػػاز إلػػق األردف التػػق ت ػػررت مػػف وبمحػػ
% مػف الغػػاز الطبيعػػق منيػػا، كمػا أنيػػا تسػػتطين ت ػػديـ 71اطػن خػػط األنابيػػب مػػن مصػر حيػػث كانػػت تسػػتورد 
ف، رئػػيس شػػركة ومػػف جيػػة أخػػرى، اػػاؿ تشػػارلز ديمدسػػو  الغػػاز إلػػق غػػزة لتشػػغيؿ المصػػانن أو لتوليػػد الكيربػػاء.

"نوبػػؿ لمطااػػة" التػػق تعمػػؿ عمػػق تطػػوير ح ػػوؿ الغػػاز اإلسػػرائيمية إف الشػػركة تمحػػص إمكانيػػة إنشػػاء مصػػانن 
عائمة لتحويؿ الغاز إلق غاز مسيؿ لكق يمكف ن مو إلق أى مكػاف آخػر دػق العػالـ، ولكػف المصػانن العائمػة، 

ست إف إسرائيؿ إذا ما أرسػمت الغػاز مباشػرة وأخيرا ت وؿ الواشنطف بو  ود ا لمصحيمة، أكثر عر ة لميجمات.
إلق جنوبق أوروبا عبر اليوناف دإنيا ستدخؿ دق منادسة مباشرة من روسػيا، وعػف ذلػؾ ي ػوؿ مسػئوؿ إسػرائيؿ 
بارز ردض الكشؼ عف اسموإ "ال نريد خمؽ أعداء جدد"، كما يمكف أف يتػددؽ الغػاز اإلسػرائيمق إلػق ابػرص 

ؽ مػن ابػرص سػوؼ يثيػر غ ػب تركيػا، ومػف ثػـ يتسػاءؿ الخبػراء إذا مػا كػاف ومنو إلق أوروبػا ولكػف أى اتمػا
الغاز اإلسرائيمق سيصبد "محاصرًا دبموماسيًا" أى أف إسػرائيؿ اػد حصػمت عمػق المػورد، ولكنيػا تواجػو العديػد 

 مف الصعوبات والتحديات دق اإلدادة منو.
 8/4/1102، اليوم السابع، مصا

 
 ألًفا إلى لبنان  41و ستة آالف الجئ فمسطيني إلى األادن: سواية مجموعة العمل من أجل فمسطينيي 23

ستة آالؼ الجئ دمسطيني دي  مف إف ما ي ارب دي ت رير،االت "مجموعة العمؿ مف أجؿ دمسطينيي سورية"
ألًما غادروا إلق لبناف عمق خممية المواجيات الجارية بيف الثوار  41سورية غادروا إلق األردف وما ي ارب 

الجئا  46751وأشار إلق أنو اد غادر بمعؿ ىذه اال طرابات  رييف والنظاـ منذ أكثر مف عاميف.السو 
الجئ دمسطيني  111دمسطينيًا األرا ي السورية لألردف، يتوزع معظميـ دي أنحاء المممكة، باستثناء نحو 
رد دي معرض حديثو دي مجمن "سايبر سيتي"، بحسب ما صرح بو ممثؿ المموض العاـ لػ"األونروا" بيتر دو 

عف اجتماع المجنة االستشارية المزمن ع ده الشير الم بؿ دي البحر الميت, والذي سيبحث و ن نحو ستة 
آالؼ الجئ دمسطيني سواء الموجوديف منيـ دي سورية أـ الذيف غادروىا لألردف، باإل ادة إلق تناوؿ 

 األزمة المالية الخان ة التي تشيدىا الوكالة حاليًا".
 8/4/1102، طين أون الينفمس

 
 

  صمى اهلل عميو وسمممحمدشبان ييود ياددون ىتافات نابية بحق النبي مؤسسة األقصى:  24
ـ أف شبانًا ييودًا ردووا أكثر مف 8/4/1102دي بياف ليا الخميس ” مؤسسة األاصق لمواؼ والتراث”االت 

تمؿ شطري ال دس، والتي نظمت يوـ أمس الح 35مرة خمؿ مسيرتيـ التيودية التي تزامنت من الذكرى الػ 
محمد ليس ” ،”محمد مات”منيا  -صمق ا  عميو وسمـ –االربعاء، ىتادات نابية بحؽ النبي األكـر محمد 

” جبؿ البيت بأيدينا” ، كما ردد آخروف شعارات عنصرية بحؽ األاصق والعرب منيا ”ومحمد مخرب”،”بنبي
 ”.دمتيدـ ال رى العربية” ، 

الؼ أسرائيمي أغمبيـ مف شبيبة المدارس الدينية الييودية شاركوا  41أف أكثر مف ” مؤسسة االاصق“وأدادت 
عصر األمس دي مسيرة الراص باألعمـ التي انطم ت مف غربي مدينة ال دس المحتمة واخترات البمدة 
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مر الذي ادى الق ال ديمة بال دس عبر باب العامود، وانتيت بميرجاف غنائي حاشد عند حائط البراؽ، األ
 التشويش عمق صموات أمس دي المسجد األاصق المبارؾ.

 8/4/1102، مؤسسة األقصى لموقف والتااث، أم الفحم
 

 صالح: ال يحق ألحد التطاول عمى القاضاوياايد  25
نمق الشيا رائد صمح رئيس الحركة اإلسممية دي الداخؿ الممسطيني المحتؿ كؿ الشائعات التي ايمت إ غزة
 لسانو خمؿ اليوميف الما ييف حوؿ رد و زيارة الشيا العممة يوسؼ ال ر اوي إلق اطاع غزة. عمق

وااؿ صمح دي تصريد عمق د ائية األاصق الخميس، "إف الشيا ال ر اوي جبؿ شاما، عممًا وث ادًة 
 ودكرا ، وال يحؽ ألحد أف يتطاوؿ عمق شخصو الكريـ".

ألوؿ لألمة المسممة والعالـ العربي، ويكمي دوره الدائـ خمؿ حياتو وأ اؼ "ال ر اوي موّجو مف الطراز ا
 بدعوتو لتحرير دمسطيف وال دس والمسجد األاصق".

وأشار صمح إلق أف رجؿ دي مكاف ال ر اوي ال شؾ أف غزة بكؿ ما دييا ست وؿ لو أىًم وسيًم، وترحب 
رامة لغزة ويكسر الحصار عنيا، ىي م دمة لتحرير بو بالميؿ والنيار، معمًم اولوإ "يـو أف يأتي ليؤكد الك

 كؿ دمسطيف بإذف ا ".
 01/4/1102، الاسالة، فمسطين

 
 "عوفا" العسكاية تصادق عمى االتفاقية المبامة بشأن العيساوي محكمةنادي األسيا:  26

صادات عمق  ااؿ مدير الوحدة ال انونية دي نادي األسير المحامي جواد بولس إف محكمة "عودر" العسكرية 
ارار نيائي بشأف ا ية األسير سامر العيساوي وابمت االتمااية التي أبرمت بيف النيابة العسكرية وبيف 

وأو د بولس، دي بياف صدر عف نادي األسير، اليوـ الخميس، أف ىذا ال رار ي  ي  المحامي بولس.
 يف مف كانوف األوؿ الم بؿ.بحكـ األسير العيساوي بالسجف المعمي لمترة تنتيي دي الثالث والعشر 

وأداد بأف طااـ ال  اة العسكرييف لـ يخؼ استياءه مف الصم ة الم ترحة والتي وصميا ال  اة أنيا متساىمة 
إلق حد كبير من العيساوي الذي لـ يمتثؿ بنظرىـ لشروط اإلدراج عنو دي إطار صم ة شاليط يـو 

متر يف أف لم ائميف عمييا كانت أسباب ودواٍع كادية ، ولكنيـ ا طروا إلق ابوؿ االتمااية م1100\01\07
 بررت ما توصؿ إليو الطرداف، كما جاء دي تبريرات المحكمة.

 8/4/1102، فمسطين أون الين
 

 لمماة الخمسين.. االحتالل ييدم قاية العااقيب بالنقب 27
يب دي الن ب المحتؿ، ىدمت جرادات االحتمؿ اإلسرائيمي أمس الخميس بيوت ارية العرااإ السبيؿ -الن ب

 لممرة الخمسيف.
وشاركت اوات كبيرة مف الشرطة اإلسرائيمية والوحدات الخاصة بااتحاـ ال رية وحماية الجرادات التي ت دمت 

 نحو بيوت ال رية، وحولتيا إلق ركاـ بحجة البناء غير المرخص.
التي ترمي إلق ااتمعيـ مف  وسادت حالة مف الغ ب والسخط أىالي الن ب، جراء السياسات اإلسرائيمية

وارية العراايب الوااعة بيف مدينتي رىط وبئر السبن تشكؿ نموذجا لمصراع والتحدي بيف أىالي الن ب  اراىـ.
 والسمطات اإلسرائيمية التي صادرت األرض، وتعتبر وجود أصحابيا عمييا غير اانوني.
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 01/4/1102، السبيل، عم ان
 

 دلياًل عمى فظاعة جاايم االحتالل "بتسيمم"ايا الييية المستقمة "توثيق": تق 28
اعتبرت الييئة المست مة لممح ة جرائـ االحتمؿ اإلسرائيمي "توثيؽ"، أف الت رير الذي إ أحمد المبابيدي -غزة

، 1101-01-03أصدرتو منظمة "بتسيمـ" اإلسرائيمية حوؿ الحرب اإلسرائيمية األخيرة عمق اطاع غزة دي 
 إ اديًا عمق "دظاعة جرائـ االحتمؿ بحؽ الشعب الممسطيني". بأنو يمثؿ دليمً 

وااؿ رئيس الييئة المستشار أشرؼ نصر ا  لػ"دمسطيف أوف اليف"إ" إف ت رير بتسيمـ دليؿ ال ريب ديو عمق 
دظاعة جرائـ االحتمؿ اإلسرائيمي بحؽ الشعب الممسطيني وأر و وممتمكاتو، مشيرًا إلق أف االحتمؿ ال 

 من أدنق ح وؽ المدنييف التي كمميا ال انوف الدولي ليـ دي حاالت المواجيات العسكرية والحروب. يتعامؿ
 8/4/1102، فمسطين أون الين

 
 مخصصات األطفال يمس باألساس بالعايالت العابيةحكومة نتنياىو عدالة: تقميص  31

وزير المالية يائير البيد بطمب ، إلق رئيس الحكومة بنياميف نتنياىو ول8/4 توجو مركز عدالة يوـ الخميس
إلغاء الت ميص المزمن تنميذه دي مخصصات األطماؿ والذي سيمس باألساس باألطماؿ العرب، الذيف يعيش 

 أكثر مف نصميـ تحت خط الم ر.
وذكرت المحامية سوسف زىر مف مركز عدالة دي رسالتيا، أف اليدؼ األساسي مف مخصصات األطماؿ 

طية مصاريؼ تربية األطماؿ. وبالتالي دإف الت ميص الكبير الم ترح دي ىو مساعدة األىؿ دي تغ
مخصصات األطماؿ سوؼ يمس باألساس بالعائمت المحتاجة وسيصعب كثيًرا عمق العائمت بالحصوؿ 

وبحسب المعمومات التي نشرتيا مؤسسة التأميف الوطني، يعيش دي  عمق االحتياجات الحياتية األساسية.
طمؿ تحت خط الم ر، أكثر مف نصميـ مف األطماؿ العرب. وبالتالي دما مف  751,811ارابة إسرائيؿ اليوـ 

شؾ أف ت ميص مخصصات األطماؿ سوؼ يمس باألساس بالعائمت العربية، والعائمت الحريدية التي 
اجتماعي مشابو. وسيؤدي ت ميص المخصصات إلق توسين المجوات االجتماعية -تعاني مف و ن ااتصادي

المجموعات المختممة دي إسرائيؿ وىو أمر مخالؼ لميدؼ المعمف لمحكومة اإلسرائيمية ولملتزامات  بيف
 ، كما جاء دي الرسالة.OECD –اإلسرائيمية دي إطار ع ويتيا دي منظمة اؿ 

 8/4/1102، 37عاب 
 

 فمسطينيًا في الضفة 11منشأة وتعتقل  00قوات االحتالل تيدم  30
االستيطاف شماؿ ال مة غساف دغمس، إف مستوطني "يتسيار" ىاجموا مركبة ااؿ مسؤوؿ ممؼ إ محادظات

المواطف إبراىيـ جميؿ خ ر بالحجارة وحطموىا، ما أدى إلصابتو وأبنائو الثمثة، الذيف كانوا برد تو، 
بجروح وصمت بالمتوسطة. واعتدت مجموعة مف المستوطنيف بال رب عمق شاب مف جنيف، أمس بال رب 

 ود.مف ارية عاب
منشأة تجارية ومغسمة سيارات دي برطعة جنوب غرب جنيف خمؼ  00وىدمت جرادات االحتمؿ أمس 

 تجار آخريف إخطارات ليدـ محاليـ التجارية. 7الجدار العنصري، وسممت 
ديس وخمسة دتية مف  شابا مف ارية الزاوية وطمميف ش ي يف دي أبو 01واعت مت اوات االحتمؿ، دجر أمس 

 بمدة برايف وشابا عمق حاجز جمبوع بدعوى محاولة طعف مجندة.
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 01/4/1102، الحياة الجديدة، اام اهلل
 

 لشمومو ساند "كيف لم أعد ييودياً كتاب " 31
منتصؼ الشير الما ي « كادي دولتير»صدر عف دار دمماريوف المرنسية دي مجموعة إ شيريف حيدر

وليس شمومو ساند  مترجمُا عف العبرية.« كيؼ لـ أعد ييودياً »ي شمومو ساند بعنواف كتاب لممؤرخ اإلسرائيم
عف المركز « اختراع الشعب الييودي»بغريب عمق ال ارئ العربي د د سبؽ أف صدر لو بالعربية كتاب 

جيا منذ الممسطيني لمدراسات اإلسرائيمية. وكاف ساند اد سعق دي الكتاب المذكور إلق تمكيؾ أسطورة بدأ نس
منتصؼ ال رف التاسن عشر وعززتيا الحركة الصييونية، وممادىا أّف الشعب الييودي ىاـ دي ب اع األرض 
لمدة ألمي عاـ ليعود إلق وطنو التاريخي دي دمسطيف. واألسطورة ىذه ت وـ عمق وحدة االنتماء العراي 

ًا دينيًا. واد تكوف المر ية األىـ التي لمييود، وتتعامؿ من التوراة بوصميا نصًا تاريخيًا مرجعيًا، ال نص
طرحيا ىذا الكتاب، والتي جاءت لتتنااض بشكؿ صارخ من الصناعة الصييونية لمتاريا، والتي ال تتوانق 
عف استخداـ أدوات أسطورية توظميا كما لو كانت أدلة عممية دامغة تأكيدًا عمق حؽ الييود دي أرض 

يود العالـ الذيف ال يشكموف بالتالي شعبًا تجمن دي ما بيف أدراده دمسطيف ، غياُب أي وحدة عراية بيف ي
 خصوصيات عراية، أو لغوية، أو تاريخية.

د د ذىب شمومو ساند أبعد مف ذلؾ ليمكؾ ىذه المرة أسطورة أخرى « كيؼ لـ أعد ييودياً »أّما دي كتاب 
بوصميا الرديؼ ال روري ليا لتمل ترتبط بأسطورة وجود شعب ييودي يّتسـ بوحدة عراية األولق، وتعززىا 

الصييونية بيذه الطري ة أبواب الحداثة مستولية عمق ماؿ ايصر وماؿ ا  معًا مكرسة مميومًا ىجينًا يمنده 
 وي حده الكاتب، واألسطورة الم صودة ىي مميـو الييودي العمماني.

 01/4/1102، السفيا، بياوت
 

 خمصين من أبناء األمةاألميا الحسن: القدس أمانة في أعناق الم 32

الحسف بف طمؿ إف ال دس وم دساتيا أمانة دي أعناؽ كؿ  األردني ااؿ األمير إبتراوكالة  – عماف
المخمصيف مف أبناء األمة. وأ اؼ أف االنتياكات المتواصمة لمم دسات والتعدي عمق رجاؿ الديف تستدعي 

زالة كادة أشكاؿ التمييز منا جميعا السعي بخطق حثيثة دي سبيؿ تجميؼ منابن التعص ب والتطرؼ والعنؼ وا 
 والتي تتنااض والح وؽ اإلنسانية والدينية والث ادية لبني البشر.

دي بياف مشترؾ أصدره المعيد الممكي لمدراسات الدينية ومنتدى المكر العربي أمس  األمير الحسف،وداف 
دس واستباحة سادرة مف عشرات ما حدث مف انتياؾ صارخ لحرمة الم دسات دي مدينة ال  ،الخميس

عمء ال يـ الخم ية دي إالمستوطنيف لساحات المسجد األاصق. ودعا  لق ترسيا مكانة الع ؿ والحوار، وا 
النظاـ العالمي والمجتمعات العربية واإلسممية، وكبد الغ ب والكراىية، والتصدي لمو وع التزمت الديني 

 والتعصب والتطرؼ.

 01/4/1102، الغد، عم ان 

 
 األقصىالمسجد اإلسااييمية عمى مجمس األعيان األادني يستنكا االعتداءات 33

ورؤساء المجاف دي المجمس خمؿ  األردني بحث المكتب الدائـ لمجمس األعياف إالسبيؿ وبترا -عماف 
يرة اجتماعيـ أمس الخميس برئاسة رئيس المجمس باإلنابة العيف مرواف الحمود االعتداءات اإلسرائيمية األخ

 بحؽ المسجد األاصق المبارؾ والم دسات دي ال دس الشريؼ. 
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أعرب خملو عف استنكاره الشديد لمعتداءات اإلسرائيمية المستمرة بحؽ الحـر  وأصدر مجمس األعياف بياناً 
ال دسي الشريؼ، واستباحة حرمة المسجد األاصق المبارؾ وسائر الم دسات اإلسممية والمسيحية دي 

ؼ، والذي يشكؿ استمزازا متعمدا لمشاعر األمتيف العربية واإلسممية وتحديًا صارخا لألعراؼ ال دس الشري
وطالب مجمس األعياف الحكومة باتخاذ اإلجراءات الحاسمة لمواجية الصمؼ اإلسرائيمي  والمواثيؽ الدولية.

ين أماـ مسؤولياتيـ الدينية وحشد الجيود العربية واإلسممية والدولية إلدشاؿ المخطط اإلسرائيمي وو ن الجم
وال انونية واألخماية دي التصدي لجرائـ إسرائيؿ بحؽ ال دس والم دسات واألرض العربية الممسطينية 

 واإلنساف الممسطيني.
 01/4/1102، السبيل، عم ان

 
 بااللتفاف عمى المطالب بطاد السفيا اإلسااييمي لجنة نيابية أادنية تتيم حكومة نسوا 34

النائب بساـ األردني اتيـ رئيس لجنة الشؤوف العربية والدولية دي مجمس النواب  إبيؿ وبتراالس -عماف 
 "طرد السمير اإلسرائيمي مف عمافػ"المناصير الحكومة بمحاولة االلتماؼ عمق المطالب البرلمانية والمتمثمة ب

ة امتصاص غ ب الشعب محاول"ووصؼ ما اامت بو الحكومة بػ ."استدعاء السمير األردني دي تؿ أبيب"و
الممترض طرد السمير ىكذا عبر مجمس النواب مف خمؿ تصويتو يـو "، وأ اؼ "وممثميو دي البرلماف

وكشؼ المناصير عف جممة مف  ."سنؤكد عمق مطمبنا ىذا دي جمسة يوـ األحد الم بؿ"، وتابن "األربعاء
جؿ ال غط ألمانات العربية واإلسممية مف االتصاالت التي بدأتيا لجنة الشؤوف العربية والدولية من البر 

ولمت إلق أف مو وع ال دس عند  لواؼ العدواف اإلسرائيمي عمق األماكف الم دسة دي األرا ي المحتمة.
دحسب، بؿ أنو يصؿ إلق حد التحدي حينما يتعمؽ باالعتداء عمق تمؾ  وعاطمياً  األردني ليس وجدانياً 

 ال بوؿ بيا.الم دسات وتعتبر استمزازات ال يمكف 
 01/4/1102، السبيل، عم ان

 
 األقصىالمسجد اإلسااييمية عمى  تأسيسية الشبابي الشاكسي األادني تستنكا االعتداءات 35

أعربت المجنة التأسيسية لممجمس الشبابي الشركسي األردني عف سخطيا واستنكارىا لمعتداء عمق ال دس 
عاف المستوطنيف الصياينة. وأ ادت المجنة دي بياف الشريؼ وتدنيس المسجد األاصق المبارؾ مف ابؿ اط

ليا أمس الخميس أف االعتداءات الصييونية المتكررة عمق الم دسات تيدؼ إلق توسين راعة االستيطاف دي 
 المدينة الم دسة وطمس ىويتيا العربية اإلسممية وتيويدىا.

 01/4/1102، السبيل، عم ان
 

 عمماء المسممين غزة خطوة عمى طايق إنياء الحصااالعمل اإلسالمي: زيااة اتحاد جبية  36
عف اعتزازه بالزيارة التي ااـ بيا ودد االتحاد  اإلسممي األردنيعبر حزب جبية العمؿ  إموسق كراعيف

العالمي لعمماء المسمميف برئاسة العممة الشيا يوسؼ ال ر اوي ل طاع غزة. واعتبر الحزب الزيارة خطوة 
المتواصؿ الذي ي وـ بو أحرار العرب والمسمميف والعالـ إلنياء الحصار الصييوني  دي إطار الجيد الشعبي

 الممروض عمق غزة.
وأبدى الحزب أسمو الشديد لمموااؼ السمبية لبعض ال وى عمق األرض الممسطينية إزاء ىذه الزيارة، بدعوى 

اطئ، ناجـ عف سوء الظف، أنيا تكرس االن ساـ. ورأى الحزب أف الراد يف لمزيارة ينطم وف مف ديـ خ
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دعمماء المسمميف، ودي م دمتيـ العممة الشيا يوسؼ ال ر اوي، يعتبروف وحدة الشعب الممسطيني، ووحدة 
 األمة بمجموعيا، دري ة شرعية، وشرطًا لتح يؽ النصر.

واتيـ الحزب الذيف يشككوف دي موااؼ الشيا ال ر اوي بأنيـ يصدروف بذلؾ عف موااؼ مسب ة  د 
والييئات الساعية الستعادة األمة دورىا الح اري، وبناء مشروعيا  اإلسممية، و د ال وى مـاإلس

 الني وي.

 01/4/1102، السبيل، عم ان
 

 : نتابع بشكل متواصل أوضاع المعتقمين األادنيين في السجون اإلسااييميةالحكومة األادنية 37

عمـ وزير الشؤوف السياسية والبرلمانية الناطؽ لشؤوف اإل األردني ااؿ وزير الدولة إبتراوكالة  – عماف
الحكومة تتابن ومف خمؿ وزارة الخارجية وشؤوف المغتربيف وبشكؿ  إفالرسمي باسـ الحكومة محمد المومني 

متواصؿ وحثيث أو اع المعت ميف األردنييف دي السجوف والمعت مت اإلسرائيمية ودي جمين أنحاء العالـ 
نياء معاناتيـ.وصوال إلق تحسيف أو ا  عيـ وا 

 01/4/1102، الغد، عم ان

  
 جماعة اإلخوان المسممين مع األساى األادنيين بجبل النصالوقفة تضامنية  38

 األردنييف األسرىوامة ت امنية من  8/4الخميس  المسمميف مساء يوـ اإلخوافنظمت جماعة  إمؤيد باجس
ا  البرغوثي دي منط ة جبؿ  عبد األسيرمنزؿ  اـأم لرسرائيميالم ربيف عمق الطعاـ دي سجوف االحتمؿ 

عمق جمين الشعوب  األسرىالمسمميف محمد الظاىر، إف واجب  اإلخوافالنصر. وااؿ ال يادي دي جماعة 
العربية واإلسممية كبير جدا، ديـ الذيف بذلوا الغالي والنميس سعيًا منيـ لنصرة ا ية األمة  د العدو 

 الصييوني.
 01/4/1102، السبيل، عم ان

 
 إسااييمي لمقضاء عمى "اإلسالم المتشد د" -صحيفة لوموند الفانسية: تقااب أادني  41

كشمت صحيمة لوموند المرنسية الن اب عف حالة مف الت ارب برزت مؤخرًا بيف األردف والدولة  إباريس
 ف الجانبيف، ودؽ الصحيمة.العبرية، ركيزتيا األساسية توحيد الجيود الثنائية لمحاربة "عدو مشترؾ" ييّدد أم

، "ثمة ت ارب يجمن بيف األردف 8/4صحيمة دي ت رير نشرتو دي عددىا الصادر يوـ الخميس الواالت 
سرائيؿ نظرًا لكونيما يحارباف عدوًا مشتركًا يعرؼ باإلسمـ المتشّدد".  وا 

سرائيميًا مف تمّكف حركات وصمتيا بأ نيا مرتبطة بتنظيـ "ال اعدة" وأو د الت رير أف ىناؾ تخودًا أردنيًا وا 
مثؿ "جبية النصرة" التي ت اتؿ دي سورية، مف حيازة أسمحة متطورة و"دتاكة"، الدتًة النظر إلق تعاوف 

 مشترؾ بيف تؿ أبيب وعماف الحتواء ىذه التيديدات.
ييف ون مت الصحيمة المرنسية عف مستشار دي وزارة الخارجية بعّماف، اولو "األردف لف يسمد لرسمم

ذا ما حدث عكس ذلؾ دإنيا ستتصّرؼ عمق المور"، عمق حد  المتشّدديف بحيازة السمح الكيماوي أبدًا، وا 
 تصريحاتو.

وااؿ الكاتب الصحمي والمحمؿ السياسي المرنسي، لوراف زكيني، "األردف سيتحالؼ من الشيطاف لواؼ 
اات بيف عّماف وتؿ أبيب باتت أاوى دي مختمؼ اإلسمـ المتشّدد"، عمق حد تعبيره، الدتًا النظر إلق أف العم

المجاالت مؤخرًا، ال سّيما ع ب تأكيد األخيرة استعدادىا لمتعويض عف مخاسر السوؽ األردنية مف األزمة 
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الدائرة دي سورية عف طريؽ دتد معبر بري لن ؿ الصادرات األردنية إلق األسواؽ دي حيما شماؿ األرا ي 
 ، عمق حد تعبيره.0837الممسطينية المحتمة عاـ 

 8/01/1102قدس باس، 
 

 "إسااييل"الخطوط الجوية الممكية األادنية تنفي اعايتيا مياجانًا سياحيًا في  40

نمت شركة الخطوط الجوية الممكية األردنية ما تناامتو بعض وسائؿ اإلعمـ بأف الشركة رعت  إبترا –عماف 
إف نشر الموان اإللكتروني لما يسمق  أمسدي بياف صحمي . وأكدت الممكية "إسرائيؿ"ميرجانًا سياحيًا دي 

بال مة الدولية الثانية لمسياحة دي ال دس شعار الشركة عمق صمحاتو، تـ دوف عمـ منيا ودوف مواد تيا، 
دوف  "الممكية"مو حة أف أحد وكمء السياحة والسمر اإلسرائيمييف ىو مف زود الموان المشار إليو بشعار 

جية المعنية دي الشركة. وااؿ البياف أف شعار الشركة اد تمت إزالتو عف الموان المذكور إذف مسبؽ مف ال
 بعد أف أجرت اتصااًل من ال ائميف عميو، الذيف ادموا لمممكية األردنية اعتذارىـ عف ىذا الخطأ.

 01/4/1102، الدستوا، عم ان
 

 اومة الشعبية في الجوالننصا اهلل: مستعدون لتسمم أي سالح نوعي من سواية وسندعم المق 41
السيد حسف نصر ا   " المبنانيحزب ا "األميف العاـ لػ ، أفبيروتمف  01/4/1102، الحياة، لندننشرت 
 إلقجانب الم اومة الشعبية السورية مف أجؿ تحرير الجوالف كما وامت سورية  إلقأننا ن ؼ "التزامو  أعمف

ست دـ ". وااؿ إف الم اومة المبنانية "مف تحرير جنوب لبنافجانب الشعب المبناني حتق تمكنت الم اومة 
 ، دي رده عمق الغارات اإلسرائيمية عمق محيط دمشؽ."العوف والتنسيؽ والتدريب لتحرير الجوالف

لتأسيس إذاعة الحزب )النور(، الدوؿ  14أمس لمناسبة الذكرى السنوية الػ ، خمؿ خطاب لووىاجـ نصر ا 
مظير وزراء خارجية دوؿ عربية "ين العربي دي حديثو عف ال  ية الممسطينية وانت د العربية ودوؿ الرب

يتوسطيـ وزير خارجية الواليات المتحدة، وبينيـ وزراء مف دوؿ الربين العربي ي دموف تنازاًل دي ال  ية 
، "توا دي أر يـكي يثب". وىاجـ عدـ ت ديـ الدوؿ العربية الدعـ لمشعب الممسطيني ولمم دسييف "الممسطينية
. وامتدح ارار مجمس النواب "ىؿ سنعود لمرىاف عمق ىذا النظاـ العربي د ط ألف األسماء تغيرت؟"سائًمإ 

 وطرد السمير اإلسرائيمي دي عّماف. "إسرائيؿ"األردني طمب سحب السمير مف 
متوازف وأف نحادظ أننا مستعدوف ألف نستمـ أي سمح نوعي مف سورية ولو كاف كاسرًا ل" نصر ا  وأكد

دي الحديث  وأسيب ."عميو، وجديروف بااتنائو وسنددن بيذا السمح العدواف عف شعبنا وأر نا وم دساتنا
 –مف أىدادو إخراج سورية مف معادلة الصراع العربي "عف العدواف اإلسرائيمي عمق سورية معتبرًا أف 

ستعطي "أف سورية  إلقأشار و . "الم اومة إلقوازف اإلسرائيمي والعدو ي وؿ إنو لف يسمد بن ؿ سمح كاسر لمت
سمحًا نوعيًا أعمق لمم اومة... ىذا ارار استراتيجي كبير أف ت وؿ ال يادة السورية سأعطييـ سمحًا لـ أعطو 

. واعتبر أف الميـ دي الرد عمق العدواف عمق "أىـ مف اصؼ دمسطيف المحتمة". ورأى أف ىذا "مف ابؿ
 . "داؼ العدواف وامب السحر عمق الساحر وىذا ما دعمتو ال يادة السوريةإدشاؿ أى"سورية ىو 
ال يادة. مف يجرؤ أف يمعؿ ذلؾ دي  إلقال يادة السورية االت أعطيت األوامر بالرد مف دوف العودة "وااؿ إف 

ف أصبحت الرد الثاني االستراتيجي ىو إعمف ال يادة السورية أف جبية الجوال". وااؿ إف "العالـ العربي؟
يدؿ عمق امتمؾ ال يادة السورية أعصابًا اوية وحكمة عالية وتدير المعركة بع ؿ ". ورأى أف ىذا الرد "متاحة

ىناؾ محبوف يريدوف أف ت صؼ سورية دمسطيف المحتمة دي ردىا، وىناؾ مبغ وف ". وااؿإ "استراتيجي
سرائيؿ  ."يريدوف أف ترد وأف تنشب الحرب بيف سورية وا 
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إننا لف نسمد بأف تس ط سورية بيد "العمؿ لمحؿ السياسي دي سورية، وجدد ال وؿ  إلقب ودعا العر 
 ."اإلسرائيمييف واألميركييف والتكميرييف

نصر ا  أكد أف الخيار الوحيد ىو الم اومة لمف يريد أف ، أف 01/4/1102، السفيا، بياوتوأ ادت 
مسيحية ألىميا وتعود ال دس إلق دمسطيف وتتحّ ؽ يب ق المسجد األاصق وتب ق الم دسات اإلسممية وال"

. وتمنق لو ت وؿ بعض حركات الم اومة الممسطينية دي العمف ما ت ولو دي جمساتيا "آماؿ الممسطينييف
ىذا الكمـ ليس لحشر ىذه "الداخمية بأنو لـ ي ّدـ أي نظاـ عربي ما ادمو لنا نظاـ األسد، مشيرًا إلق أف 

الحماظ "الممسطينييف وشعوب المنط ة الذيف يرد وف الييمنة اإلسرائيمية بالدعوة إلق  وتوّجو إلق ."الحركات
، مشددًا عمق أف الحّؿ السياسي دي سورية ومنن س وطيا دي يد "عمق مف واؼ إلق جانبكـ لعشرات السنيف

 األميركييف واإلسرائيمييف ىما معركة دمسطيف والمسجد األاصق.
تصّرؼ من الممسطينييف والم دسييف والمسجد األاصق وكنيسة ال يامة، عمق أنيـ واعتبر أف النظاـ العربي ي

ىذا النظاـ يريد أف ينتيي مف ىذا العبء منذ مدة طويمة وكاف "، مشيرًا إلق أف "عبء تاريخي وليسوا ا ية"
عطاء  يحتاج إلق الجرأة، وىو ينتظر كّؿ متغّير دي المنط ة حتق ي وـ بت ديـ المزيد مف التنازالت، وا 

 ."االمتيازات إلق العدو، طالما أف أحدًا ال يسألو
وذّكر نصر ا  أف رّد اإلسرائيمييف عمق ىذا التنازؿ ىو بردن الس ؼ مف خمؿ مطالبتيـ باعتراؼ رسمي 
مف ابؿ العرب، وليس د ط مف الممسطينييف، بييودية الدولة، مشيرًا إلق أف وزير الخارجية األميركي جوف 

 لق المنط ة وىو يحمؿ مبادرة االعتراؼ بييودية الدولة.كيري آت إ
وأو د نصر ا  أف اإلسرائيمييف يعمموف اليوـ عمق تيويد ال دس مف خمؿ ىجـو المستوطنيف وااتحاـ 
األاصق واعت اؿ ممتي ال دس، مشددًا عمق أف الخشية الح ي ية ىي مصادرة المسجد األاصق ودرض واان 

ت سيـ المسجد، نصمو لممسمميف ونصمو اتخر لمييود، وااؿ إف الممسطينييف الذيف جديد يتيد عرض تسوية ب
عامًا عمق ىكذا نظاـ عربي، ولو  54يتحمموف ما ال يطاؽ ويتاجر بيـ وي دموف الت حيات لف يراىنوا بعد 

 تغيرت أسماؤه ومشيخاتو.

  
 "األقصى"لمقدس و "إسااييل"استنكاا لبناني الستباحة  42

مف الموااؼ السياسية الشاجبة لمعتداءات الصييونية عمق مدينة ال دس واستباحة المسجد صدرت العديد 
األاصق. واد بحث الرئيس سميـ الحص ىذا العدواف الجديد وتصدي الشعب الممسطيني بالمحـ العاري 

 دي لبناف أبو حسف غازي. "منظمة الصاع ة"ل طعاف المستوطنيف من أميف سر 
المسارعة إلق نصرة أولق "يمواراطي المبناني النائب طمؿ ارسمف، عمق  رورة وشدد رئيس الحزب الد

وامة ت امف عربية "، ودعا إلق "ال بمتيف المسجد األاصق، الذي يتعرض اليوـ ألشد حممة تعد وانتياؾ
رحيـ وأشاد حزب االتحاد، دي بياف بعد اجتماعو الدوري برئاسة رئيسو عبد ال ."إسممية ومسيحية من ال دس

تصويت البرلماف األردني، باإلجماع عمق طرد سمير كياف العدو الصييوني مف عماف، واستدعاء "مراد، بػ
غمؽ السمارة األردنية دييا وسمارة الكياف الصييوني دي عماف، الذي جاء  السمير األردني مف دمسطيف، وا 

ماة من عدو غاصب احتؿ األرض تعبيرا عف اإلرادة الشعبية األردنية والعربية، التي ال ت بؿ أي ع
 ."وي طيد الشعب الممسطيني وم دساتو التي تتعرض يوميا لعدواف ىمجي سادر

الحركة الوطنية و كذلؾ استنكر االعتداءات كؿ مفإ األميف العاـ لمتنظيـ الشعبي الناصري أسامة سعد، 
الوطنية المبنانية وتحالؼ ال وى  ل اء األحزاب وال وى والشخصياتو رابطة الشغيمة، و لمتغيير الديمواراطي، 
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جبية و ل اء األحزاب المبنانية دي صيدا، و تجمن العمماء المسمميف، و المؤتمر الشعبي المبناني، و الممسطينية، 
رئيس اتحاد و حركة األمة، و رئيس جبية العمؿ الم اوـ دي لبناف الشيا زىير الجعيد، و العمؿ اإلسممي، 

حزب و الم اء البيروتي، و الم اء الروحي الصيداوي، و حمد عمي  ناوي، المؤسسات اإلسممية دي لبناف م
 النجادة.

 01/4/1102، السفيا، بياوت 

 
 عمى حدود فمسطين المبناني األمن العامافتتاح ماكز لجياز  43

عمق بعد أمتار مف األرا ي الممسطينية المحتمة، وبمحاذاة الحدود الدولية من كياف معاد، ال معابر شرعية 
لبناف وبينو، وال عابريف يحتاجوف إلق تأشيرات دخوؿ وختـ جوازات، تـ أمس ادتتاح مركز جديد لألمف بيف 

 العاـ دي رأس النااورة. 
، الذي ادتتد المركز، وااؿ إبراىيـتمسير ىذه الخطوة جاء عمق لساف المدير العاـ لألمف العاـ المواء عباس 

ليس "ذا المركز عمق الحدود من كياف غاصب، الجواب ىو لمذيف اد يسألوف عف الحكمة مف إب اء مثؿ ى
الميـ أف يكوف ىذا المركز عيف الدولة عمق ن طة العبور دحسب، بؿ أف يكوف الشاىد عمق أف لبناف الدولة 
ال ي بؿ بسيادة من وصة وال بسمطة مبتورة وال بنصؼ ح ور. مف ىنا كاف إصرارنا عمق ن ؿ المركز ال ديـ 

النااورة الق موان مت دـ بمحاذاة الخط األزرؽ تثبيتا لتوجو الدولة بأف ما مف أمر يعيؽ لألمف العاـ دي 
 ."دورىا ويحوؿ دوف وجودىا أنق ومتق تشاء وعمق امتداد األرا ي المبنانية

  
 01/4/1102، السفيا، بياوت

 
 

 القاضاوي إلى غزة تغطية لمتدخالت الغابية ضد المقاومة الشيخ حمود: زيااةماىا  44
يوسؼ الصايغإ رأى إماـ مسجد ال دس دي صيدا الشيا ماىر حمود دي حديث خاص لوكالة أنباء  -لبناف 

عمق الم دسات، يأتي دي  لمعتداءآسيا أف "ما يحصؿ عمق الساحة الممسطينية اتف مف محاوالت إسرائيمية 
 ًا وسياسيًا.سياؽ المخطط اإلسرائيمي لمسيطرة عمق المسجد األاصق وو ن اليد عميو جغرادي

األرا ي الممسطينية المحتمة،  إلقيوسؼ ال ر اوي  الشياحمود الزيارة التي ي وـ بيا  انت دمف جية ثانية 
باألميركي كي يأتي  استنجادهووصؼ تمؾ الزيارة بالمؤسمة، ديي وبحسب حمود "تأتي بعد أياـ اميمة عمق 

دمسطيف متناسيًا انجازات الم اومة التي  إلقيأتي تحت ذريعة حماية شعبيا"، ونراه اتف  ةويتدخؿ دي سوري
أف الزيارة تأتي دي إطار إ ماء  إلقأذلت األميركي واإلسرائيمي دي دمسطيف ودي جنوب لبناف". الدتًا 

عطاءالشرعية  الغطاء لمتدخمت التي يمكف أف تحصؿ  د الم اومة، ال سيما واف المسؤولوف العرب ال  وا 
، ويمكف ال وؿ أف زيارة ال ر اوي تأتي بعد سيؿ مف "إسرائيؿ"نجازاتيا التي أذلت ي دروف عمؿ الم اومة وا

 دي مواامو.  االنحرادات
 8/4/1102، وكالة أنباء آسيا

 
 لبحث االعتداءات اإلسااييمية عمى القدس جتماع غيا عاديتدعو ال العابيةالجامعة  45

لجامعة الدوؿ العربية أمس انو بنػاء عمػق طمػب مػف أعمنت األمانة العامة إ بترا –السبيؿ  -ال اىرة  -عماف 
األردف ودمسطيف ت رر ع د اجتماع غير عادي لمجمس الجامعة العربية عمق مستوى المندوبيف األحد الم بؿ 
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وأ حت األمانػة دػي مػذكرة بيػذا الصػدد  لبحث االعتداءات اإلسرائيمية عمق المسجد األاصق ومدينة ال دس.
عمػػق الم دسػػات  ات التػػي يجػػب اتخاذىػػا دػػي  ػػوء تصػػاعد وتيػػرة اعتػػداء إسػػرائيؿأف المجمػس سػػينااش الخطػػو 

واالػػت أنػػو بنػػاء عمػػق طمػػب  اإلسػػممية والمسػػيحية دػػي مدينػػة ال ػػدس، واسػػتباحتيا ومنػػن حريػػة العبػػادة دييػػا.
بيػؿ ن د.األردف ودمسطيف ع د ىذا االجتماع الياـ وبناء عمق االتصػاالت التػي أجراىػا األمػيف العػاـ لمجامعػة 

د د ت رر ع د مجمػس الجامعػة دػي دورة غيػر عاديػة عمػق مسػتوى المنػدوبيف الػدائميف السػاعة الثانيػة  العربي،
وكاف األردف اد  دعا إلق اجتماع عاجؿ لمجمس جامعة الدوؿ العربيػة لمواجيػة  عشرة مف يوـ األحد الم بؿ.

جػػاء ذلػػؾ دػػي مػػذكرة عاجمػػة  دس المحتمػػة.االعتػداءات اإلسػػرائيمية المتكػػررة عمػػق المسػػجد األاصػػق ومدينػػة ال ػػ
 د.وجييػػا إلػػق األمانػػة العامػػة لمجامعػػة أمػػس سػػمير األردف لػػدى مصػػر ومنػػدوبيا الػػدائـ لػػدى الجامعػػة العربيػػة 

 بشر الخصاونة.
 01/4/1102السبيل، عمان، 

 
 في الضفة وحدة استيطانية جديدة 185ببناء  "إسااييل"تدين قااا  لمصايةا لخااجيةا 46

 أعػػػرب محمػػػد عمػػػرو وزيػػػر الخارجيػػػة عػػػف إدانتػػػو الشػػػديدة لمػػػا أعمنتػػػو إسػػػرائيؿ يػػػـو الخمػػػيسإ ىػػػراـبوابػػػة األ
 وحدة استيطانية بال رب مف مدينة راـ ا  دي ال مة الغربية. 185مف ارار لبناء  ،8/4/1102

ت ت ػػػرب بعػػػرض الحػػػائط اػػػرارا التػػػيوأكػػػد عمػػػرو أف ىػػػذا اإلعػػػمف إنمػػػا يػػػأتي اسػػػتمرارا لسياسػػػات إسػػػرائيؿ 
الشرعية الدولية، وتمثػؿ انتياكػا صػارخا ل واعػد ال ػانوف الػدولي، د ػًم عػف كونيػا غيػر عابئػة بجيػود السػمـ 

  المبذولة حاليا، وتنـ بالتالي عف توجيات إلجياض مسيرة السمـ برمتيا.
 

وأعػػػرب عمػػػرو عػػػف دعػػػـ مصػػػر الراسػػػا لن ػػػاؿ الشػػػعب الممسػػػطيني وتطمعاتػػػو المشػػػروعة دػػػي إاامػػػة دولتػػػو 
 ست مة عمق كامؿ ترابو الوطني وعاصمتيا ال دس الشريؼ.الم

 8/4/1102األىاام، القاىاة، 
 

 إسااييمي جديدىجوم  أينايب وزيا الخااجية السواي: سناد فواا عمى  47
سػترد دػورا  ةسػوري أف ]أمػس  اػاؿ نائػب وزيػر الخارجيػة السػوري ديصػؿ الم ػداد الخمػيس إ دمشؽ ػ )ا ؼ ب(

 جديد عمق أرا ييا. ئيميإسراىجـو  أيوبشدة عمق 
تعميمػات لمػرد دػورا عمػق  إعطػاءتػـ “دػي  ػواحي دمشػؽ  أىػداؼعمػق  اإلسػرائيميةوااؿ المسؤوؿ اثر الغػارات 

 دي البمد.” جديد مف دوف طمب تعميمات مف السمطات العميا إسرائيميىجـو  أي
الكيميائيػة  األسػمحةحدة لمتح يؽ دي المت األمـالم داد لوكالة درانس برس استعداد بمده الست باؿ لجنة  وأعمف
 دورا.

 01/4/1102القدس العابي، لندن، 
 

 والعدالة يدين العدوان اإلسااييمي المتكاا عمى المسجد األقصى الحايةحزب مصا:  48
 أداف حػػزب الحريػػة والعدالػػة العػػدواف "الصػػييوني" المتكػػرر عمػػق المسػػجد األاصػػق.إ أحمػػد عبػػد لعظػػيـ عػػامر

 ة، إف الممارسػات الصػييونية، ومنيػا العػدواف عمػي سػوري8/4/1102 ف لو يوـ الخميسوااؿ الحزب، دي بيا
اصػػػي دػػػي حراسػػػة اػػػوات الشػػػرطة، ثػػػـ عػػػدوانيـ عمػػػق ، العربيػػػة، وااتحػػػاـ المتطػػػرديف الصػػػياينة حػػػـر المسػػػجد



 
 
 

 

 

           21ص                                    1744العدد:                01/4/1102الجمعة  التاايخ:

اتحػػاـ، وكػذلؾ إعػػمف الحكومػػة الصػػييونية عػػف بنػػاء وحػػدات ، االمصػميف واعت ػػاؿ ممتػػي ال ػػدس لتصػػديو ليػػذا
سػػػػتيطانية دػػػػي األرا ػػػػي المحتمػػػػة، عمػػػػق الػػػػرغـ مػػػػػف اػػػػرارات األمػػػػـ المتحػػػػدة الصػػػػريحة والوا ػػػػحة بواػػػػػؼ ا

 االستيطاف.
وأ ػػاؼ أف ىػػػذه الممارسػػػات العدوانيػػػة المسػػتمرة تنسػػػؼ كػػػؿ الجيػػػود التػػػي تسػػعي إلاػػػرار السػػػمـ دػػػي منط ػػػة 

 الشرؽ األوسط، وتعد تحدًيا صريًحا لم وانيف الدولية.
 01/4/1102األىاام، القاىاة، 

 
 األقصىلممسجد  اإلسااييمي المغاب يستنكا اقتحام قوات االحتالل 51

ومنػن  األاصػقلسػاحة المسػجد  اإلسػرائيميإ اسػتنكر المغػرب ااتحػاـ اػوات االحػتمؿ "ال ػدس العربػي"الربػاط ػ 
 الممسطينييف مف الدخوؿ لممسجد واعت اؿ ممتي ال دس والديار الممسطينية.

المممكػػة المغربيػػة، التػػي يػػرأس عاىميػػا، الممػػؾ محمػػد السػػادس لجنػػة " أفجيػػة المغربيػػة واػػاؿ بػػمغ لػػوزارة الخار 
ال ػػػدس، تم ػػػت ب مػػػؽ وانشػػػغاؿ كبيػػػريف عمميػػػة ااتحػػػاـ سػػػاحة المسػػػجد األاصػػػق مػػػف طػػػرؼ ال ػػػوات اإلسػػػرائيمية 
والمسػػػتوطنيف واعتػػػداءىـ عمػػػق الطمبػػػة والمصػػػميف الممسػػػطينييف ومػػػنعيـ مػػػف الػػػدخوؿ إلػػػق المسػػػجد األاصػػػق 

 ".لمبارؾا
إاػػػداـ أجيػػػزة األمػػػف اإلسػػػرائيمية عمػػػق اعت ػػػاؿ الشػػػيا محمػػػد حسػػػيف، ممتػػػي ال ػػػدس والػػػديار  أفواعتبػػػر البيػػػاف 

 ."تصعيد خطير وغير م بوؿ"الممسطينية، بعد مداىمة منزلو، 
 01/4/1102القدس العابي، لندن، 
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اسػػتنكاره الشػػديد،  ،أعمػػف التيػػار الشػػعبق المصػػرى دػػق بيػػاف لػػو اليػػـو الخمػػيسإ محمػػد ر ػػا -مػػق حسػػاف ع
تعرض ليا المسجد األاصق الشريؼ، وااتحامو، واالعتػداءات عمػق الممسػطينييف  التيالصييونية  لمنتياكات

ؿ المسػػػػتوطنيف واعت ػػػػاؿ ممتػػػػق الػػػػديار الممسػػػػطينية د ػػػػيمة الشػػػػيا محمػػػػد حسػػػػيف، وذلػػػػؾ عمػػػػق ىػػػػامش احتمػػػػا
عمػػق جػػزء  0856والمتشػػدديف مػػف المحتمػػيف الصػػياينة بالػػذكرى السادسػػة واألربعػػيف السػػتيمء الصػػياينة عػػاـ 

، يراق إلق درجة المشػاركة رسميوصمت  عربيمف مدينة ال دس المعروؼ بػ "ال دس الشراية"، وسط غياب 
 بالتواطؤ.

 8/4/1102اليوم السابع، مصا، 
 

 اشنطن لوجود إسااييميينبو الحا يمغون مشااكتيم في ندوة  السواي الجيشقادة في  51
ألغق اثناف مف أبرز ايادات الجيش السوري الحر مشاركتيما دي ندوة معيد واشنطف إ واشنطف – محمد دلبد

 .لسياسات الشرؽ األدنق التي ُع دت أمس، دي واشنطف
ئيمية دػػي المعيػػد عػػدـ ح ػػور الع يػػد عبػػد وعػػزا ديميػػد ماكودسػػكي، مػػدير برنػػامل عمميػػة السػػمـ العربيػػة اإلسػػرا

الحميد زكريا، اائد والمتحدث باسـ الجيش السوري الحر، والع يد عبد الجبػار العكيػدي، اائػد ورئػيس المجمػس 
العسكري الثوري دي حمب، إلق األخبار التي راجت دي الصحؼ والمواان اإللكترونيػة عػف مشػاركتيما. واػاؿ 

المعيد، الذي يعتبر المؤسسة المكريػة لمػوبي الصػييوني، اإلب ػاء عمػق سػرية ماكودسكي إنو كاف مف األجدر ب
 مشاركتيما. 



 
 
 

 

 

           20ص                                    1744العدد:                01/4/1102الجمعة  التاايخ:

ون ػػؿ عػػف العكيػػدي اولػػو إنػػو لػػـ يكػػف يعػػرؼ أف إسػػرائيمييف وصػػياينة يشػػاركوف دػػي النػػدوة. غيػػر أف المعيػػد 
اـ العمػؿ استبدؿ زكريا والعكيدي باثنيف آخريف مف جماعة المعار ة السورية ىما معػاذ مصػطمق، مػدير طػا

ديمواراطية، ولؤي الس ا، مؤسس مجموعة الدعـ السورية التي ت وـ بتمويؿ  ةالسوري والتحالؼ مف أجؿ سوري
رؤيػػػة مػػػف داخػػػؿ سػػػورياإ »وشػػػراء األسػػػمحة لجماعػػػات المعار ػػػة السػػػورية، بحيػػػث تحػػػدثا دػػػي جمسػػػة بعنػػػواف 

 «.المعركة  د نظاـ األسد
 01/4/1102األخباا، بياوت، 
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، دػػي رومػػا، المودػػد ]أمػػس  ، جػػوف كيػػري، الخمػػيساألميركػػيالت ػػق وزيػػر الخارجيػػة  إال ػػدس دوت كػػوـ -رومػػا
 اإلسػػرائيمية، تػػوني بميػػر، دػػي محاولػػة السػػتئناؼ عمميػػة السػػمـ األوسػػطالخػػاص لمجنػػة الرباعيػػة حػػوؿ الشػػرؽ 

كػػػاف كيػػػري اػػػد الت ػػػق وزيػػػر الخارجيػػػة  أفف محادثػػػات مغم ػػػة لمػػػدة سػػػاعتيف، بعػػػد الػػػرجم وأجػػػرى الممسػػػطينية.
وااؿ كيري خػمؿ مػؤتمر صػحادي مشػترؾ مػن نظيرتػو االيطاليػة، ايمػا بونينػوإ "خػمؿ  ناصر جودة. األردني

، ومػف المؤكػد انػو عنػدما يكػوف األوسػطثمثيف عاما، كانت ىناؾ طمبات متناا ة لحؿ المشػاكؿ دػي الشػرؽ 
 تح يػػؽ السػػمـ". إمكانيػػةمتعار ػػة مػػن  أشػػياءسػػمبية اػػد تحصػػؿ، وتحصػػؿ  أشػػياءميػػؿ، دػػاف  أوؾ دػػراغ، ىنػػا

لتح يػػػػؽ  أخػػػرىوسػػػائؿ  إلػػػػقدػػػي النيايػػػة المجػػػوء  بإمكػػػػانيـ"النػػػاس الػػػذيف نحػػػػرميـ مػػػف السػػػمـ،  أف وأ ػػػاؼ
 والممسطينييف جادوف بشأف السعي لمسمـ. اإلسرائيمييف مؤكدا أف تطمعاتيـ".

 01/4/1102قدس، القدس، ال
 

 عن قمقيا من التوتا حول الحام القدسي تعابالواليات المتحدة  53
أعربت الواليات المتحدة عف ام يا مف التوتر حوؿ الحـر ال دسي، بما دي ذلؾ توايػؼ ممتػي إ )يو .بي .آي(

 .ستمزازيةال دس والديار الممسطينية الشيا محمد حسيف، داعية إلق  بط النمس واالمتناع عف األعماؿ اال
نحػف ام ػوف بشػأف التػوترات األخيػرة حػوؿ “وااؿ نائب المتحدث باسـ وزارة الخارجية األمريكيػة باتريػؾ دنتريػؿ 

عممنػػا بأنػػو أطمػػؽ “وأ ػػاؼ ”. الحػػـر ال دسػػي الشػػريؼ، بمػػا دػػي ذلػػؾ اعت ػػاؿ ممتػػي ال ػػدس والػػديار الممسػػطينية
كػػاف والتحمػػػي ب ػػػبط الػػنمس واالمتنػػػاع عػػػف سػػراحو، ولكننػػػا نحػػػث كػػؿ األطػػػراؼ عمػػػق احتػػراـ ادسػػػية ىػػػذا الم

 .”األعماؿ االستمزازية
 01/4/1102الخميج، الشااقة، 

 
 في الضفة "غيا بناء"  اإلسااييمياالستيطان  استمااا الواليات المتحدة: 54

دػي واػت  أعمنتالتي  إسرائيؿمواصمة االستيطاف مف ابؿ  أفاعتبرت الواليات المتحدة إ ا ؼ ب -واشنطف 
 "غير بناء". أمرمسكف دي مستوطنة بيت ايؿ دي ال مة الغربية،  211ارابة  سابؽ بناء

(، عمػق أوبامػاباتريؾ دانتريؿ "كما اػاؿ الػرئيس )بػاراؾ  األميركيةمساعد المتحدث باسـ وزارة الخارجية  وأعمف
" التػي تحػاوؿ ا ػية السػمـ إلػقغير بناء بالنسػبة  أمري روا باف نشاطا متواصم لمستيطاف  أف اإلسرائيمييف
 والممسطينييف. اإلسرائيمييفبيف  إحيائيا إعادةواشنطف 

 01/4/1102الحياة، لندن، 

 
 األوناوا الطاائ مع الالجيين الفمسطينيين من سواية عملالواليات المتحدة تدعم  55



 
 
 

 

 

           21ص                                    1744العدد:                01/4/1102الجمعة  التاايخ:

ميػػوف م 7,3عػػف تبػػرع جديػػد ب يمػػة  أمػػس األميركيػػةأعمنػػت وزارة الخارجيػػة  إالحيػػاة الجديػػدة -ال ػػدس المحتمػػة 
دوالر لصػػػػالد وكالػػػػة األمػػػػـ المتحػػػػدة إلغاثػػػػة وتشػػػػغيؿ الجئػػػػي دمسػػػػطيف )األونػػػػروا( مػػػػف أجػػػػؿ بػػػػرامل الوكالػػػػة 

 المخصصة لمساعدة المجئيف دي سورية ولبناف واألردف. 
 21,3وبيػػذا التبػػرع، يرتمػػن إجمػػالي التبرعػػات األمريكيػػة السػػتجابة األونػػروا لألو ػػاع دػػي سػػورية إلػػق مبمػػغ 

 ا يجعؿ الواليات المتحدة ثاني أكبر المانحيف لنداء األونروا الخاص باألزمة السورية.مميوف دوالر، م
واالت آف سػي. ريتشػارد األمػيف المسػاعد لػدائرة السػكاف والمجئػيف واليجػرة التابعػة لػوزارة الخارجيػة االميركيػة 

ت المتحػدة ال تػزاؿ ممتزمػة العنؼ دي سورية اد أثر عمق الممسطينييف والسػورييف عمػق حػد سػواء. والواليػا“اف 
بالعمؿ مف خمؿ األونروا لمسػاعدة المجئػيف الممسػطينييف دػي الحصػوؿ عمػق المسػاكف والغػذاء والػدواء الػذي 

 ”.ىـ بحاجة لو
 .وأعرب المموض العاـ لألونروا ديميبو غراندي عف شكره لمحكومة األمريكية ليذا الدعـ

لن دية ومند اإلسكاف الطارئ والتعميـ والخدمات الصػحية واإلغاثػة وت وـ األونروا بتزويد الغذاء والمساعدات ا
لق حوالي  311,111والخدمات االجتماعية لحوالي  دروا بالمعؿ إلػق  34,111الجئ دمسطيني دي سورية، وا 

، كانت الواليػات المتحػدة األمريكيػة المػاند األكبػر لألونػروا حيػث بمغػت ايمػة 1101لبناف واألردف. ودي عاـ 
 مميوف دوالر. 122تيا لألونروا أكثر مف تبرعا

 
مػا مجموعػو  1102وبمغ إجمالي المبالغ التي تـ التعيد بيا مػف أجػؿ خطػة االسػتجابة الخاصػة بسػورية لعػاـ 

 80,13% مػػف أصػػؿ كامػػؿ الموازنػػة المخصصػػة لمخطػػة والبالغػػة 53,5مميػػوف دوالر، أي مػػا يعػػادؿ  47,82
 مميوف دوالر.

 01/4/1102، الحياة، الجديدة، اام اهلل
 

 بحق المقدسيين أدت إلى إفقااىم سااييميةاألمم المتحدة: سياسة التمييز اإل 56
” اإلسػرائيميوف“التي يمارسػيا ” التمييز“االت األمـ المتحدة دي دراسة نشرتيا، أمس، إف سياسة إ )ا .ؼ .ب(

ي الم ػػػر دػػػي ىػػػذا ال طػػػاع مػػػف المدينػػػة خػػػمؿ السػػػنوات بحػػػؽ الممسػػػطينييف دػػػي ال ػػػدس المحتمػػػة أدت إلػػػق تمشػػػ
لػيس مػدمجا ال دػي  شػراي ال ػدساالاتصاد دي “المتحدة لمتجارة والتنمية أف  األمـاالخيرة. وأو حت منظمة 

الم ػر ال يتواػؼ عػف االزديػاد بػيف السػكاف “ أفوأ ػادت ”. اإلسػرائيمي“االاتصاد الممسطيني وال دي االاتصػاد 
الممسطينية استمر دي  األرا يل دس منذ عشر سنوات وبالواان دإف عزؿ المدينة عف بااي الممسطينييف دي ا

 ”.االزدياد منذ االنتما ة الثانية وبناء جدار المصؿ
% مف األطماؿ الممسطينييف دػي ال ػدس الشػراية كػانوا يعيشػوف 71وبحسب المعطيات المتودرة لممنظمة، دإف 

 الذيف يعيشوف دي ال دس.” اإلسرائيمييف“ماؿ % مف األط34م ابؿ  1101الم ر عاـ 
وبحسػػب بعػػض الت ػػديرات، دػػإف جػػدار المصػػؿ العنصػػري تسػػبب بػػأكثر مػػف مميػػار دوالر خسػػائر مباشػػرة عمػػق 

اتثػار ال ػارة  أمػاحسب دراسة لممنظمة.  1112االاتصاد دي الشطر الشراي مف ال دس منذ بدء بنائو دي ،
مميػوف دوالر  111ارة وتودير درص العمؿ ديي مسػتمرة وت ػدر بنحػو لجية المرص التي  اعت بالنسبة لمتج

 سنويا، بحسب الدراسة.
ال يمسر د ػط بعػزؿ ىػذا  شراي ال دسالمتحدة، دإف تم ير الممسطينييف ال اطنيف دي  األمـوبحسب ااتصاديي 
 ال طاع مف المدينة .



 
 
 

 

 

           22ص                                    1744العدد:                01/4/1102الجمعة  التاايخ:

اػػػػػانوني مختمػػػػػؼ عػػػػػف و ػػػػػن  الممسػػػػػطينييف ال ػػػػػاطنيف دػػػػػي ال ػػػػػدس الشػػػػػراية ليػػػػػـ و ػػػػػن أف إلػػػػػقوبػػػػػالنظر 
، حسػب مػا ”سمسمة ع بات وخصوصا دي ما يتعمؽ بالسكف والتوظيؼ وال ريبة“، ديـ يعانوف ”اإلسرائيمييف“

 االت األمـ المتحدة.
 01/4/1102الخميج، الشااقة، 

 
 في فمسطين وب كاى تأسيس يحتفل األواوبياالتحاد  57

تماال دي راـ ا ، وذلؾ لمناسػبة تأسيسػو، تخممتػو عػرض اح األوروبينظـ االتحاد  إال دس دوت كوـ -راـ ا 
 الممسطينية. األرا يلممشارين التي نمذىا االتحاد دي 

شػػادي عثمػػافإ ىػػذا االحتمػػاؿ ييػػدؼ تعريػػؼ الجميػػور بػػدور،  األوروبػػيباالتحػػاد  اإلعممػػيواػػاؿ المسػػؤوؿ 
 معرض لممشارين التي تـ تنميذىا. إاامةوما ي دمو مف دعـ لمشعب الممسطيني، مف خمؿ  األوروبياالتحاد 
الميػػػاه، واالاتصػػػاد، والبنيػػػة  نمشػػػاريوعمػػػق مػػػدار العػػػاـ، اػػدـ مسػػػاعدات لػػػدعـ  األوروبػػػياالتحػػػاد  أف وأو ػػد
ذلػػػػؾ ييػػػػدؼ دعػػػػـ صػػػػمود الشػػػػعب الممسػػػػطيني ودعػػػػـ  أف إلػػػػق، واػػػػدـ منحػػػػا لػػػػدعـ الرواتػػػػب، مشػػػػيرا التحتيػػػػة

 .ةسطينيالممالدولة  إاامةالمؤسسات حتق تكوف جاىزة عند 
 01/4/1102القدس القدس، 

 
 والفمسطيني عمى بناء الثقة  المتبادلة اإلسااييميالجانبين  يحثالاييس الصيني  58

"ببنػاء  فوالممسػطينيي اإلسرائيمييفالمسؤوليف ]أمس   شي جيف بينغ يـو الخميس الصينيطالب الرئيس إ بكيف
 الشرؽ األوسط. ديتعزيز عممية السمـ  الث ة المتبادلة" واستئناؼ الحوار اائم إف الصيف تريد

بنيػاميف نتنيػاىوإ "نحػف  اإلسػرائيميون مت وزارة الخارجية الصينية عػف الػرئيس الصػيني ال ػوؿ لػرئيس الػوزراء 
نأمػػػؿ أف تعمػػػؿ إسػػػرائيؿ ودمسػػػطيف معػػػا ويتخػػػذا إجػػػػراءات وا ػػػحة ويبنيػػػا الث ػػػة المتبادلػػػة تػػػدريجيا ويسػػػػتأنما 

 ممكف ويحرزا ت دما ممموسا". مباحثات السمـ دق أارب وات
واػػػاؿ شػػػق حػػػيف بينػػػغإ "الصػػػيف سػػػوؼ تب ػػػق عمػػػق ىػػػدديا ومواميػػػا العػػػادؿ وتعمػػػؿ عمػػػق تعزيػػػز المباحثػػػات 

 والمساىمة دق الحماظ عمق السمـ و االست رار دي الشرؽ األوسط".
 01/4/1102القدس، القدس، 

 
 ينة القدسعالمية تقاطع مؤتما بيايز المقاا عقده في مد ومؤسساتشخصيات  61

أعمنػت شخصػيات ومؤسسػػات عالميػة تحتػؿ مكانػػة عمميػة مرمواػة دػػي أنحػاء العػػالـ، إ سػػما –ال ػدس المحتمػة 
م اطعتيا مػؤتمر الػرئيس شػمعوف بيريػز الم ػرر ع ػده دػي مدينػة ال ػدس الشػير الم بػؿ، أو م اطعتيػا التعامػؿ 

الممسطيني، مػا أثػار حميظػة إسػرائيؿ،  من إسرائيؿ، وذلؾ تعبيرًا عف رد يا االحتمؿ وممارساتو  د الشعب
خصوصًا أف مجموعة الشخصيات والمؤسسات التي أعمنت م اطعة المػؤتمر تحظػق بح ػور واحتػراـ ونمػوذ 

 واسن دي أنحاء المعمورة.
دمػػي أع ػػاب إعػػمف عػػالـ الميزيػػاء الشػػيير سػػتيمف ىوكينػػغ م اطعتػػو المػػؤتمر اإلسػػرائيمي الػػذي يرعػػاه بيريػػز، 

عػػمـ اإلسػػرائيمية أمػػس ا ػػية الم اطعػػة وآثارىػػا وأبعادىػػا، وأشػػارت إلػػق ان ػػماـ العديػػد مػػف أبػػرزت وسػػائؿ اإل
الشخصيات االعتبارية العالمية والمؤسسات األكاديمية والتجارية إلق حممت م اطعة إسرائيؿ خمؿ السنوات 

 الما ية.
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 01/4/1102الحياة، لندن، 
   

 الم يعممونمميون طفل في الع 104: منظمة العمل الدولية 60
% مف سكاف العالـ 64مميوف طمؿ يعمموف حوؿ العالـ، كما أف  104ذكرت منظمة العمؿ الدولية أف ىناؾ 

ال تشمميـ الحماية االجتماعية المعمية، ما أدى إلق وجود أعداد  خمة مف األطماؿ العماؿ يعمموف دي 
 العديد مف الدوؿ.

اب الكامنة وراء عمؿ األطماؿ وتم اىا االتحاد العاـ لن ابات واالت المنظمة، دي دراسة أعدتيا لمعردة األسب
العماؿإ "إف تحسيف المستوى االجتماعي واالاتصادي لألسر، وتودير درص عمؿ منتجة ورعاية اجتماعية 
 لألطماؿ، وتأميف الدخؿ دي سف الشيخوخة، لعب دورا ميما دي الحد النسبي مف وجود عمالة مف األطماؿ".

ارب بعض الدوؿ لمحد مف عمالة األطماؿ، ومنيا برنامل لمتحويمت الن دية دي البرازيؿ، وأشارت إلق تج
 الذي ودر راتبا شيريا لألسر إلرساؿ أبنائيـ إلق المدارس، ما حد مف عمؿ األطماؿ.

%، ودي بمداف إدري ية مثؿ بوتسوانا، 01وبرنامل مشابو دي كمبوديا أدى إلق خمض عمؿ األطماؿ بنسبة 
 ، وناميبيا، وجنوب إدري يا، وتنزانيا، وزيمبابوي.ومموي

% مف األيتاـ يعيشوف من أجدادىـ، ما يودر ليـ الحماية 51إلق  41وأشارت الدراسة إلق أف حوالي 
 االجتماعية ويحوؿ دوف توجييـ لسوؽ العمؿ، من تودير برامل ااتصادية لتحسيف دخؿ األسرة.

 01/4/1102، 37عاب 
 

 "إسااييل"خاقًا لقوانين  مقدسية: كفى مشاىد 61
 إيياب أبو غوش

 في محكمة البمدية - 0
وىو البوابة الغربية، تصطؼ أبنيػة « باب الخميؿ»دي ال دس، عمق م ربة مف أسوار البمدة التاريخية، وم ابؿ 

الػراـ متكتمة وكأنيا ثكنات عسكرية، ىي أبنية السمطة المحمية، ىي بعينيا بمدية أورشميـ العبريػة. دػي البنايػة 
، دي الطب ة السممية حيث تجتمن الغرؼ وال اعات األر ية، يتمركز منذ سنوات امرية وميمديػة مػا يعػرؼ 2
 «.محكمة الشؤوف المحمية»، أو بتسميتيا المينية، «محكمة البمدية»بػ 

ات ىنػػاؾ، دػػي إحػػدى ال اعػػات المميئػػة بازدحػػاـ المظموميػػة، اػػاـ مػػف اػػاـ دكػػاف رجػػًم م دسػػيًا دػػي مطمػػن سػػنو 
الخمسػػيف مػػف العمػػر ويحمػػؿ بيػػده اليمنػػق أورااػػًا مممودػػة ومطويػػة، ودػػي طياتيػػا مأسػػاة ح ي يػػة، دمييػػا أمػػٌر مػػف 

« وحػػدة سػػكف»محكمػػة البمديػػة، ي  ػػي بإلزامػػو ىػػدـ اسػػـ مػػف شػػ تو السػػكنية، بيػػدـ غػػردتيف اػػد بناىمػػا لتشػػكم 
ا الزوجيػة. بعػد سػماع اػرار محكمػة إ ادية لش تو المنسية، دتخدماف عما اريب ابنػو وخطيبتػو كعػش لحياتيمػ

البمديػػة وحصػػولو عمػػق نسػػخة منػػو، اػػاـ مسػػتجمعًا مػػا تبعثػػر منػػو، تابعػػًا بوصػػمة روحػػو التػػي غادرتػػو مػػف شػػدة 
األسػػق، أمػػا عينػػاه د ػػد ُممئتػػا بمػػاء الػػدمن ديمػػا ال ترسػػمف الػػدمن أمػػاـ الح ػػور حتػػق ال يعتبػػر بسػػبب البكػػاء 

يمػر عنػدما سػمن سػؤااًل عػف حالػو ومػا اػد حػؿ بػو بالمغػة العربيػة، ولكف الدمن ان«. رجًم  عيؼ الشخصية»
انيمرت دموعو الزكية، وأجاب اائًمإ كيػؼ أزؼ ىػذه البشػرى )رادعػًا األوراؽ المطويػة(، ومػاذا سػأاوؿ البنػي، 

 وما تب ق مف األدوات المنزلية!« الش ة»ديو وعروسو منيمكاف اتف دي تجييز 
محكمػػة »درامػػا ح ي يػػة، تحيكيػػا سػػيناريوات « أبطػػاؿ»اؿ ونسػػاء كثيػػريف إنيػػا اصػػة أسػػق بػػدموع رجػػؿ مػػف رجػػ

 ، وما أدراؾ ما محكمة البمدية!«البمدية
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ال ي ػػؿ إيممػػًا مػػف التراجيػػديات اليوميػػة، العبػػارات العمنيػػة الموجيػػة لمممسػػطينييف سػػكاف ال ػػدس الشػػراية، وت ػػاؿ 
 نسؽ مف توبيا المستعمر المتكبر لمف دونوإ مف نبرة و 

كمػػػاكـ بنػػػاًء بغيػػػر تػػػراخيص وخراػػػًا لم ػػػوانيف اإلسػػػرائيمية... لمػػػاذا تبنػػػوف البيػػػوت والشػػػ ؽ مػػػف دوف تػػػراخيص »
ـَ ت ومػػػوف بالبنػػػاء مػػػف دوف االمتثػػػاؿ لم ػػػوانيف التنظيميػػػة؟ لمػػػاذا ىػػػذه التصػػػردات الجنائيػػػة؟  وخمدػػػًا لم ػػػانوف؟ لػػػ

أصػػػبحت حػػػارات ال ػػػدس الشػػػراية... انظػػػروا لمكتظػػػاظ البشػػػن ولمزدحػػػاـ المػػػروع  انظػػػروا مػػػف حػػػولكـ كيػػػؼ
ولحياتكـ التي ال تطاؽ دي ىذه الكثادة السكانية... انظروا كيؼ غدت أحياؤكـ أشبو بمخيمات الجئيف بنيت 

.. انكػـ ال بطرؽ عشوائية... انظروا إلق البيئة التي ىدمتموىا مف حػولكـ وأي اكتػراث لػديكـ بػاألمور البيئيػة.
تمتثمػػػوف لم ػػػوانيف اإلسػػػرائيمية... إنكػػػـ ال تسػػػتعمموف وسػػػائؿ الحػػػذر واألمػػػاف وال تيتمػػػوف بسػػػممة السػػػكاف دػػػي 
منط ػػتكـ الشػػراية... أي حيػػاة ىػػذه؟ وأي اػػدس ىػػذه وأي أمػػاكف ليػػا ادسػػية يخػػرؽ دييػػا ال ػػانوف دػػي شػػكؿ دػػظ 

يػػؽ ىػذه الع ميػػة الغوغائيػة واليمجيػػة... ومتعمػد ومسػتمر؟ والمؤسػػؼ كػؿ األسػػؼ اف أكثػركـ يتنػػادس عمػق تطب
د د أصبد خرؽ ال انوف لديكـ حالة اجتماعية عادية وعادة متأصمة وت ميدية... أي حياة ىذه التي تعيشونيا؟ 

 «.دكماكـ بناء بغير تراخيص وكماكـ خراًا لم وانيف اإلسرائيمية
مؽ دي خطابات متكػررة عمنيػة ومرئيػة وجميػة، ىذا حشد مف العبارات االستمزازية األشبو بالعيارات النارية، تط

ُيسمعيا اإلسرائيمي، عمق تعدده واختمدو الوظيمي، لمم دسييف دي مواان ومناسػبات مختممػة، أىميػا مػا يتعمػؽ 
بمشػػػػاكؿ البنػػػػاء بغيػػػػر تػػػػراخيص )وكأنػػػػو يمكػػػػف البنػػػػاء بموجػػػػب تػػػػراخيص! دينالػػػػؾ شػػػػبو انعػػػػداـ لمخططػػػػات 

كؿ ال ػائ ات الػسػػكنية بالػمطالػػبة بإجػػراء تنظيمػات وتخطيطػات ىيكميػة تنظيمية(. وعند التوجو إلق حػؿ مشػا
لوائيػػة أو محميػػة )وىػػي أاػػػرب ألف تكػػػوف معدومػػة(، ودػػي المػػػساءالت اإلداريػػة والمحاكمػػات ال ػػػ ائية( الػػػتي 

بيا، وعػػند ُيجرَّـ دييا الم دسي دي كؿ الحػػاالت ومػف دوف استػػثناء(، وعنػد تػسػػميـ أوامػر ىػدـ البػػيوت ألصػػحا
منااشػػتيا دػػي المحادػػؿ المختممػػة، وبػػاألخص عنػػد تنميػػذ ىػػدـ البيػػوت بواسػػطة ال ػػوات اإلسػػرائيمية عمػػق مػػرأى 

 ومسمن محزف ومدمن ومبكق أصحابيا الممسطينييف.
ويجدر الذكر ودي شكؿ وا د، وبناء عمق المعطيات اإلسرائيمية، أف الغالبية المطم ة ألوامر اليػدـ صػدرت 

ش ؽ وبنايات سكنية وليس ليدـ حوانيت أو متػاجر أو مصػانن أو أيػة أبنيػة أايمػت السػتعماالت ليدـ بيوت و 
تجاريػػػة أو صػػػناعية. دحاجػػػة الم دسػػػييف الممحػػػة إلػػػق أمػػػاكف سػػػكنية، ُتظيػػػر مػػػدى ال ػػػائ ة اإلنسػػػانية التػػػي 

لكسػػب األربػػاح يعيشػػونيا، دػػإف بنػػوا بغيػػر تػػراخيص إسػػرائيمية، دعمػػوا ذلػػؾ لػػيس لمخالمػػة أي اػػانوف كػػاف، وال 
الماديػػػػػة وال لتوسػػػػػػين منط ػػػػػة نمػػػػػػوذ شخصػػػػػية أو جماعيػػػػػػة وال مػػػػػف دادػػػػػػن لمممكيػػػػػة أو السػػػػػػيطرة االسػػػػػػتيطانية 

لتشػييد البنايػات « صػالحة»واالستمزازية، بؿ لعدـ وجود أمػاكف لمسػكف حتػق البسػيط منيػا ولعػدـ تػوادر أراض 
ة تسػػػمد بالبنػػػاء عمػػػق أرا ػػػي ال ػػػدس السػػػكنية، وذلػػػؾ المتنػػػاع بمديػػػة أورشػػػميـ مػػػف تػػػودير مخططػػػات تنظيميػػػ

 الشراية. دمعدـ توادر ىذه اإلمكانات، ودي ظؿ االزدياد السكاني يمجأ الم دسي إلق البناء اال طراري.
ف لػـ تتغمغػؿ  أيا سامعًا ىذه البموى، اعمـ أنو دي ال ػدس الشػراية ال مسػكف وال مػأوى اػد يسػمـ مػف الشػكوى، وا 

 محاكـ وأوامر اليدـ، دإف غدًا لناظره اريب.بعد بعمدانو أو جدرانو ارارات ال
 
 جواب المقدسي لإلسااييمي - 2

 تخّيؿ المشيد اتتي، ديو ي وـ مواطف م دسيٌّ دي محكمة البمدية، صاع ًا بيذه العبارات االستمزازيةإ
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وانيف الدوليػػة كمػػاكـ اسػػتبدادًا وكمػػاكـ در ػػًا لسياسػػات احتمليػػة باسػػـ ال ػػوانيف اإلسػػرائيمية، وكمػػاكـ خراػػًا لم ػػ»
ولممواثيؽ اإلنسانية مدَّعيف شرعية رّبانية. ال دس وادسيتيا وسكانيا الم دسيوف ال يخالموف بطبيعتيـ ال انوف، 
وخػػرؽ ال ػػانوف لػػدييـ لػػيس طبيعػػة، وال حتػػق عػػادة مكتسػػبة أـ موروثػػة، بػػؿ ُدر ػػت عمػػييـ إكراىػػًا حػػاؿ لػػيس 

 «.ي اليـ مكتودًا وااؿ لو إياؾ إياؾ أف تبتؿ بالماءأل اه د»كمثميا حاؿ، وينطبؽ عمييـ اوؿ ال ائؿإ 
دمف ال يعمـ، والكؿ يعي ويعمـ، أنكـ منذ االحتمؿ صادرتـ ال سـ األكبر مف أرا ي ال دس الشراية! ومف لـ 
يػػَر، والكػػؿ يػػرى حتػػق مػػف اسػػتراح تحػػت الثػػرى، مػػا اػػد أامػػتـ عمػػق ىػػذه األرا ػػي المصػػادرة مػػف أحيػػاء ومػػدف 

ارع ومؤسسػػػػات تعميميػػػػة ومراكػػػػز جماىيريػػػػة ومتنزىػػػػات ومرادػػػػئ ومستشػػػػميات وحػػػػدائؽ سػػػػكنية ومػػػػدارس وشػػػػو 
وممعب وأماكف صناعية وأخرى تجارية وبنايات لممكاتب الخاصة، إ ادة لألبنية الحكومية وسكؾ الحديػد، 

سرائيمية.  كميا ييودية وا 
ردػػات األمػػوات مػػا يػػزعـ  دحتػػق م بػػرة مػػأمف ا  اإلسػػممية، صػػودرت وجػػرؼ الكثيػػر مػػف ابورىػػا ليبنػػق عمػػق

داحتملكـ ال دس ودمسطيف يعتبر أكبر مخالمة لتاريا «! لمتسامد والكرامة اإلنسانية»بحدي ة لمكمب ومتحؼ 
 ال وانيف الدولية وال يـ اإلنسانية.

اػػؿ لػػي يػػا صػػاحب العبػػارات االسػػتمزازيةإ مػػا ىػػي مخططػػات ومشػػارين التنظػػيـ الييكمػػي التػػي نمػػذتموىا عمػػق 
لشػػراية منػػذ احتمىػػا؟ ومػػا ىػػو عػػدد األحيػػاء السػػكنية التػػي سػػاىمتـ دػػي بنائيػػا دػػي ال ػػدس الشػػراية؟ األرا ػػي ا

أىي راموت، وجيمو، وجبؿ جيمو، وجبؿ شعماط، ومعاليو أدوميـ، وميشور أدومػيـ، وأبػو غنػيـ، ومدينػة داود، 
معػػات زئيػػؼ وجمعػػوف وأحيػػاء موسػػكوديتش، والتمػػة المرنسػػية، وبسػػجات زئيػػؼ والنبػػي يع ػػوب، وآدـ جبػػن، وج

 ىاحاداشا وجيرانيا وجاراتيا مف درخ لمبؤر االستيطانية؟
أليست ىذه كميا مستوطنات وأحياء سػكنية، كػؿ حػي منيػا أشػبو بمدينػة مػف كونػو حيػًا بمدينػة؟! أليسػت كميػا 
ُخططػػػت وُنّظمػػػت وُدعمػػػت وُبنيػػػت عمػػػق أرض ال ػػػدس والم دسػػػييف بعػػػد االحػػػتمؿ ودػػػؽ ال ػػػوانيف اإلسػػػرائيمية؟ 
واألىـ واألدىق، أليست كميا لمواطنيف مستوطنيف ييود غير عرب؟ ألـ تُ ػدمـ ال ػوانيف اإلسػرائيمية وحكومػاتكـ 

الع ػارات دػي ىػذه « شػراء»بأذرعيا المختممة شتق المعونات والمساعدات المالية لمسػكاف الييػود لتمكيػنيـ مػف 
يزات واألد ميات الم وننػة المحمّػزة والمنّشػطة المدف واألحياء السكنية؟ ناىيؾ عف التخمي ات الممحوظة والم

 لمسكف، ود ًم عف الخدمات المميزة التي يتمتن بيا سكاف ىذه األحياء االستيطانية.
يا أييػا المحتمػي بػال وانيف اإلسػرائيميةإ أليسػت اػوانينكـ ىػي التػي سػّمت الجئينػا بالغػائبيف بعػد أف ُىّجػروا مػف 

التي تنادي حا رينا بالغائبيف أي ًا حتػق ولػو حّممػوا اليويػة أو الجنسػية بيوتيـ بعمميات اسرية؟ أليست ىي 
سػػػمبتـ أرا ػػػينا وصػػػادرتـ ممتمكاتنػػػا لتتحػػػوؿ كميػػػا بمحظػػػة لػػػػ « أمػػػمؾ الغػػػائبيف»اإلسػػػرائيمية؟ وتحػػػت شػػػعار 

، وأامػػػتـ عمييػػػا مشػػػاريعكـ الصػػػناعية والتجاريػػػة والزراعيػػػة وال ػػػرى التعاونيػػػة، «حكوميػػػة»أو « أرا ػػػي دولػػػة»
لُتحػيط أاصػانا المبػارؾ بالكتائػب العسػكرية؟ أليسػت ىػي « الحجػل األمنيػة»أليست اوانينكـ ىي التي تتذّرع بػ 

 ال وانيف التي تمنعنا مف إاامة الصمة وشعائرنا الدينية؟
مػػػػف ثنايػػػػا اػػػػوانينكـ عمػػػػق ال ػػػػدس الشػػػػراية يمػػػػيض التيجيػػػػر والمصػػػػادرات ودصػػػػؿ العػػػػائمت وجػػػػدراف المصػػػػؿ 

لغػػػاء اإلاامػػػات واألسػػػرى والحػػػواجز واالعت ػػػاالت اإلداريػػػة وأمػػػمؾ والمجئػػػوف واالحػػػ تمؿ وتجريػػػد اليويػػػات وا 
الغائبيف وىدـ البيوت والغرامػات الماليػة وأخػرى وأخريػات. إنػو اػاموس، والحمػد ، غنػي بمعجػـ مصػطمحات، 

ف كتبت ىنا بحروؼ عربية، دإف معانييا وبحصرية اد ُعّردت ودؽ ممردات دستورية إسرائ  يمية.وا 
أيا سامعيإ إنكـ اد جعمتمونا، بم ؿ اوانينكـ، دي زماننا ىذا أكثر مف السػجادة نممػس اليويػة، واػد تظنػوف 
أف حياتنا تتعمؽ بروح وكأننػا نسػتمدىا مػف بطااػة تحمػؿ مػف ألػواف الطيػؼ مػا صػبغتو وزارة الداخميػة! أو مػف 
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لـ اػػوانينكـ ىػػذا التػػي دييػػا تحػػاولوف اسػػتبداؿ إلػػق أيػػف وصػػمتـ دػػي عػػا«! اإلدارة المدنيػػة»تصػػاريد عمييػػا خػػاتـ 
اليويػػػة الشخصػػػية والمعنويػػػة، دكريػػػة كانػػػت أـ اوميػػػة، بيويػػػة تُنعػػػت وتتميػػػز بػػػاأللواف الزراػػػاء أو الحمػػػراء أو 

 الخ راء أو حتق اليوية البرت الية!
 الخاتمة - 3

ريػػة، دكيػػؼ حػػاؿ مػػف يخػػالؼ دػػإف كانػػت معػػادلتكـ أنػػو مػػف يخػػالؼ اػػوانيف البنػػاء اإلسػػرائيمية تكػػوف حياتػػو برب
نسػػػانية؟ كيػػػؼ تكػػػوف حياتػػػو، إنسػػػانية ىػػػي أـ إجراميػػػة؟ و  دػػػي اػػػوانينكـ « العػػػدؿ»اػػػوانيف ومواثيػػػؽ عالميػػػة وا 

 ومحكمتكـ ىو أارب لما تصمو ىذه المعادلة الشعريةإ
 والعدُؿ دي األرِض ُيبكي الجفَّ لو سمعوا

 بِو ويست حُؾ األموات لو نظروا
 ف إف صغروادالسجُف والموُت لمجاني

 والمجُد والمخُر واإلثراُء إف كبروا
 دسارُؽ الزىر مذموـٌ ومحت رٌ 

 وسارؽ الح ؿ ُيدعق الباسُؿ الخطر
 وااتُؿ الجسـِ م توٌؿ بمعمتوِ 

 وااتُؿ الروِح ال تدري بِو البشرُ 
 يا مف تّدعي بال وانيف اإلسرائيمية، ال ت ؿ لي شيئًا، بؿ أنا مف سي وؿإ

و، ورغمًا عف أي مف اػرارات المحكمػة البمديػة، ومػا تحويػو مػف أوامػر ىػدـ أو غرامػات إنو رغما عف ذلؾ كم»
أو ع وبػػات جنائيػػة، دإننػػا ىػػا ىنػػا دػػي ال ػػدس الشػػراية بػػااوف. ىػػا ىنػػا بػػااوف مػػا ب ػػي أخ ػػر شػػجر الزيتػػوف، 

ي دػػنحف أصػػحاب البيػػوت واألرض والح ػػوؽ المحميػػة، دائمػػًا سػػنكوف، ىنػػا بػػااوف، حتػػق لػػو راح جيػػؿ دسػػيأت
 «.آخروف، أجياؿ كميا تردض االستبداد واالحتمؿ وتنادي باسـ الحرية

 )دأيف ىو ذلؾ الم دسي؟!(
 01/4/1102، الحياة، لندن

 
 ... سالح  و حدين"الساميةمعاداة " 62

 أسعد عبد الرحمف
الػػذوباف دػػي المجتمعػػات الكبيػػرة واال ػػطيادات التػػي « مصػػيبة»منػػذ نشػػأتيا، زعمػػت الحركػػة الصػػييونية، أف 

عصمت بالييود، سببيا وجودىـ دي المنمػق، وأف الحػؿ الوحيػد ىػو تجمػيعيـ دػي دمسػطيف. لكػف، وبعػد مػرور 
عامًا عمق اياـ إسرائيؿ، مازالت أغمبية ييود العالـ تعيش خارجيا. دمػي الواليػات المتحػدة وحػدىا، يعػيش  54

ة ي ػػاـو كثيػػر مػػف أبنائيػػا مميػػيف ييػػودي. كػػذلؾ مازالػػت تعػػيش دػػي بمػػداف أخػػرى طوائػػؼ ييوديػػ 5أكثػػر مػػف 
اليجػػرة إلسػػرائيؿ. والحػػاؿ كػػذلؾ، تجػػد الحركػػة الصػػييونية نمسػػيا دائمػػًا بحاجػػة إلػػق العػػودة لمعػػب عمػػق وتػػر 

أرض »لتحميز ييػود العػالـ عمػق اليجػرة إلػق دمسػطيف، خاصػة وأف تجميػن ييػود العػالـ دػي « العداء لمسامية»
مػػػف الدولػػػة « اليجػػػرة المعاكسػػػة»وني الػػػذي حولتػػػو ظػػػاىرة كػػػاف الّمبنػػػة المركزيػػػة دػػػي الحمػػػـ الصػػػيي« إسػػػرائيؿ

 الصييونية إلق البمداف المختممة، إلق مجرد حمـ بعيد المناؿ.
ولطالمػػا اعتبػػرت الحركػػة الصػػييونية أف الييػػود ينتمػػوف وحػػدىـ لمجػػنس السػػامي، دػػارتكزت دػػي دعوتيػػا عمػػق 

معػػػػاداة »اعتػػػػداء عمػػػػق الييػػػػود  الجػػػػنس ون ػػػػاء العنصػػػػر )لمشػػػػعب الييػػػػودي(، ليػػػػذا أصػػػػبد أي ا ػػػػطياد أو
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)ببعػػػدىا السػػػامي الواسػػػن وبعػػػدىا الييػػػودي ال ػػػيؽ( « معػػػاداة السػػػامية»ومػػػف ال يعتػػػرؼ بظػػػاىرة «. لمسػػػامية
مكػػابر! ومػػػف ال يعػػرؼ عنيػػػا جاىػػؿ! واػػػد اعتبػػر معظػػػـ اػػادة الحركػػػة الصػػييونية عػػػداَء العػػالـ لمييػػػود عػػػداًء 

دػي مذكراتػو « ثيػودور ىرتػزؿ»اة الصييونية. دمثًم، يػذكر لمصييونية، بمعنق أف معاداة السامية تساوي معاد
ومػف ىنػا، «. معػاداة السػامية تعتبػر حركػة بالغػة المائػدة بالنسػبة لتطػوير الذاتيػة الييوديػة»أنو يؤمف كمية بأف 

مف أجػؿ تشػجين اليجػرة إلػق دمسػطيف، وىػو أمػر نجحػت ديػو إسػرائيؿ عمػق « العداء لمسامية»يتـ دومًا إحياء 
ومعاداة لمييود كأامية دينية وعرايػة! إذف، « معاداة لمسامية»تعني « معاداة إسرائيؿ»جماؿ. بؿ باتت وجو اإل

لمصػمحة صػب المػاء دػي طاحونػة الػدعوات المتكػررة ليجػرة « معػاداة السػامية»ىناؾ توظيػؼ لمبتػزاز بتيمػة 
 ييود العالـ.

«  ػػػػحايا المحراػػػػة»ت السػػػػنوية بتكػػػػريـ ل ػػػػد أدػػػػاد ت ريػػػػر نشػػػػرتو جامعػػػػة تػػػػؿ أبيػػػػب، بػػػػالتزامف مػػػػن االحتمػػػػاال
دػػػي المئػػػة خػػػمؿ عػػػاـ  21)اليولوكوسػػػت(، بػػػأف أعمػػػاؿ العنػػػؼ المعاديػػػة لمسػػػامية دػػػي العػػػالـ ارتمعػػػت بنسػػػبة 

لعػػاـ  415عمػػًم معاديػػًا لمسػػامية دػػي العػػالـ العػػاـ الما ػػي، م ابػػؿ  575. وىػػذا الت ريػػر الػػذي أحصػػق 1101
«. نػػػؼ وأعمػػػاؿ التخريػػػب  ػػػد ييػػػود سػػػجمت العػػػاـ الما ػػػيزيػػػادة كبيػػػرة دػػػي مسػػػتوى الع»، كشػػػؼ أف 1100

(، 88، تتبعيػػػا الواليػػػات المتحػػػدة )111وشػػيدت درنسػػػا أكبػػػر عػػػدد مػػػف ىػػػذه الممارسػػػات بحيػػػث وصػػػمت إلػػػق 
(. ويرى الت رير أف تزايػد أعمػاؿ العنػؼ المعاديػة لمسػامية دػي درنسػا مػرتبط ب يػاـ 63(، وكندا )73وبريطانيا )

ب تػػؿ ثمثػػة أطمػػاؿ ومػػدرس دػػي مدرسػػة  1101ائػػري )محمػػد مػػراح( دػػي مػػارس الشػػاب المرنسػػي مػػف أصػػؿ جز 
ىػذا اليجػـو أحػدث موجػة مػف أعمػاؿ العنػؼ »ييودية دي تولوز، ابؿ أف ت تمو الشرطة. وجاء دي الت رير أف 

ويعتبػر الت ريػر أف التنظيمػات اليمينيػة المتطردػة تسػتغؿ المشػاكؿ «.  ربت أىدادًا ييودية، خاصة دي درنسػا
ايػػػاـ ممثمػػػيف »، معربػػػًا عػػػف األسػػػؼ لػػػػ«المعاديػػػة لمسػػػامية بامتيػػػاز»اتصػػػادية دػػػي أوروبػػػا لتسػػػويؽ برامجيػػػا اال

ألحزاب يمينية متطردة دي المجر واليوناف وأوكرانيا بالتشجين  د المجموعات الييودية المحمية، حتق داخؿ 
 «.البرلمانات

خرًا أاممػػًا دػػي كػػؿ مكػػاف تػػرّوج لجرائمػػو بحػػؽ والحػػاؿ كػػذلؾ، مػػا زاؿ االحػػتمؿ اإلسػػرائيمي يمػػارس بطشػػو مسػػ
، ديمػا ي ػؼ كثيػروف  ػد الغوغائيػة الصػييونية، ليكشػموا زيػؼ «الدداع عف الػنمس»الشعب الممسطيني بحجة 

« سيموف ويزنتػاؿ»الدولة الصييونية ويطالبوا بواؼ الدعاية اإلسرائيمية الكاذبة. ودي ىذا السياؽ، أعّد مركز 
إلسػػرائيؿ، أعػػّد الئحتػػو « المسػػيئة»ت واألحػػداث المعاديػػة لمسػػامية والمعار ػػة أو المتخصػص برصػػد الجماعػػا

ف اسػتثنينا الػدوؿ واألحػزاب، ورّكزنػا عمػق «. أسػوأ المعػاديف لمسػامية»السنوية لمعشػرة األوائػؿ لمػف تصػميـ بػػ وا 
أس ال ائمػة، المصػرية عمػق ر « اإلخػواف المسػمميف»األدراد، يظيػر أف دػي الئحػة العػاـ الحػالي، حمػت جماعػة 

بسػبب عبػارات وتصػػريحات لمرشػد الجماعػة الػػذي أوصػق بالجيػاد الم ػػدس لمػتخمص مػف سػػيطرة الييػود عمػػق 
دسػػػادىـ دييػػػا. واحتػػػؿ دنػػػاف الكاريكػػػاتير البرازيمػػػي المتعػػػاطؼ مػػػن الممسػػػطينييف، كػػػارلوس لطػػػوؼ،  األرض وا 

التػػي أظيػػر أحػػدىا رئػػيس الػػوزراء المركػػز الثالػػث دػػي المئحػػة ألسػػوأ المعػػاديف لمسػػامية، وذلػػؾ بسػػبب رسػػومو 
اإلسرائيمي )نتنياىو( وىو يعصر طممة دمسطينية شييدة دتسيؿ منيا أصػوات انتخابيػة إلػق صػندوؽ االاتػراع. 

عػػػادة انتخػػػاب « لطػػػوؼ»وكػػػاف  اػػػد نشػػػر عػػػدة رسػػػوـ كاريكاتيريػػػة تػػػربط بػػػيف العػػػدواف اإلسػػػرائيمي عمػػػق غػػػزة وا 
بية ردعت مف أسيـ نتنياىو وشعبيتو داخؿ المجتمن اإلسرائيمي. كما نتنياىو، باعتبار ذلؾ االعتداء أداًة انتخا

ترونػد »و ن المركز النرويل واألسرة الحاكمة دييا دي المرتبة الثامنة، وذلؾ بعػد تكريميمػا لمميزيػائي المسػمـ 
يػاكوب »الذي كاف اد داف انتشار التأثير الييودي. ودي المركز التاسن، جاء الناشػر األلمػاني « عمي لينستاد

، نتنيػاىو باسػتغمؿ المػوبي الييػودي «ديػر شػبيجؿ»الذي سبؽ أف اتيـ، دي م الو نشرتو لو مجمػة « أوغستيف
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دي الواليات المتحدة، عموة عمق الما ي النازي دي ألمانيا، إلب اء العالـ محت نًا. ودي المركز العاشر، جاء 
إف الييػود يسػيطروف »اولػو دػي أكتػوبر الما ػي الػذي ااتػبس عنػو « لػويس درخػاف»الناشط األميركي المسمـ 

عمػػق اإلعػػمـ... ل ػػد االوىػػا بأنمسػػيـ... دػػي واشػػنطف، بجانػػب متحػػؼ اليولوكوسػػت يوجػػد المصػػرؼ المركػػزي 
 «.حيث تطبن األمواؿ... ىؿ ىي مصاددة؟

وجيػة  وحّولوىا إلق سمح ذي حديف. ديؤالء يمتمكػوف« العداء لمسامية»ل د د د المذكوروف أعمه أطروحة 
نظر خاصة بما يػدور حػوليـ دػي الحيػاة والكػوف بشػكؿ عػاـ، وي مػوف إلػق جانػب ال  ػايا اإلنسػانية باسػتمرار 
)الحريػػػة، الديم راطيػػػة، الحيػػػاة الكريمػػػة(، وي مػػػوف دػػػي صػػػموؼ المعار ػػػة و ػػػد الحكومػػػات حيػػػث ينت ػػػدوف 

 اليمينية الماشية.« اتبارتايد»لة أخطاءىا، ويشيروف إلييا باتجاه الح ي ة دائمًا، دما بالنا بإسرائيؿ، دو 
إف تمػؾ النوعيػػة مػػف الشخصػيات ىػػي التػػي تخػػدـ ال  ػية الممسػػطينية حاليػػًا، عبػر حركػػات الت ػػامف الدوليػػة  
ف كاف مردو ًا لدى البعض، دإنو مسموع لدى الكثيريف. ىؤالء الذيف يعتمدوف بطبيعة الحاؿ مبدأ  دصوتيا وا 

مبػػررًا لمحػتمؿ اإلسػرائيمي لمدعػػاء بػأف الم ػػاوميف الػدولييف يعممػػوف  يعطػي« العنػػؼ»المعنػؼ، باعتبػار أف 
بشػكؿ غيػر اػػانوني، األمػر الػػذي يحػد مػػف اسػتمرار الم اومػة. كمػػا أف صػوتيـ الم ػػاوـ أحػدث ن مػػًة نوعيػًة دػػي 
األصػػػوات التػػػي بّينػػػت لمعػػػالـ ادسػػػيَة وشػػػرعيَة الم اومػػػة الممسػػػطينية الحديثػػػة كنمػػػوذج جمػػػاىيري يشػػػارؾ ديػػػو 

إلػق رديػؼ ي ػاـو االحػتمؿ اإلسػرائيمي  كونيػا « حركة الت ػامف»لجمين، نموذج متناـ ومؤثر، حتق تحولت ا
 حركة تؤمف بح وؽ الشعب الممسطيني، ومف  منيا ح و دي م اومة االحتمؿ.

 01/4/1102، االتحاد، أبو ظبي
 

 خطوة واحدة فقط، بعيدًا عن "حافة الياوية" 63
 عريب الرنتاوي

اإلسرائيميتيف عمق دمشؽ وريميا، بدت المنط ة برمتيا كما لو كانػت ت ػؼ عمػق "حادػة الياويػة"،  بعد الغارتيف
والحػػت دػػي األدػػؽ مممػػد حػػرب إاميميػػة، لػػـ يكػػف ين صػػيا د ػػط، سػػوى "رشػػ ة صػػواريا" واحػػدة، تنطمػػؽ مػػف 

، ورسػػائؿ الطمأنػػة األرا ػػي السػػورية أو المبنانيػػة باتجػػاه أىػػداؼ إسػػرائيمية..لكف الحػػراؾ الديبموماسػػي الكثيػػؼ
المتبادلػػػة، ددعػػػت األطػػػراؼ خطػػػوة واحػػػدة لمخمػػػؼ عػػػف حادػػػة الياويػػػة، بانتظػػػار جولػػػة جديػػػدة مػػػف المواجيػػػة 

 والتصعيد.
بالنسبة لسوريا، بدا أف سياسة "االحتماظ بحؽ الػرد دػي الزمػاف والمكػاف المناسػبيف"، لػـ تعػد سياسػة تجػد ابػواًل 

كررت العدوانات بػأكثر ممػا ينبغػي مػف دوف أف تمػوح دػي األدػؽ، حتق مف ابؿ أطراؼ دي النظاـ نمسو..د د ت
ولػػو لمػػرة واحػػدة، مممػػد "توايػػت ومكػػاف مناسػػبيف" لمػػرد السػػوري عمػػق العدوانيػػة اإلسػػرائيمية، حتػػق أف وزيػػر 
المصػػالحة الوطنيػػة دػػي حكومػػة الػػدكتور حم ػػي، اسػػتنكؼ عػػف أداء عممػػو، ووصػػؼ البيػػاف الرسػػمي لحكومتػػو 

 يتناسب أبدًا من حجـ العدواف. بػ"البشن" الذي ال
حزب ا  مف جيتو، ومعو كوكبو مف المحمميف والناط يف باسمو، مباشرة أو مداورة، أصالة عف نمسػو، وربمػا 
نيابة عف بعض مراكػز صػنن ال ػرار دػي طيػراف، بػدا غا ػبًا مػف ردة المعػؿ السػورية ال ػعيمة..حتق أف أحػد 

مية السورية، وانت د مف عمق إثيرىػا، موااػؼ مػف وصػميا "جماعػة دػي م ربي الحزب، لـ ي ـ وزنًا لمشاشة الرس
الدولة السورية"، ما زالت تتعاطق من إسرائيؿ بع مية انيزامية، تم ؿ السممة و"النأي بالنمس" عف المعارؾ، 
دػػي حػػيف، در ػػت إسػػرائيؿ المعركػػة، أو اػػؿ الحػػرب، عمػػق الجميػػن، واػػد آف أواف االسػػتجابة ليػػذا التحػػديث، 
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كػؿ الطااػات واإلمكانيػات، لخػوض مواجيػة شػاممة، لػػف يكػوف النصػر دييػا حميمػًا إلسػرائيؿ، بحػاؿ مػػف  وحشػد
 .1115األحواؿ، كما ااؿ وشدد، مستشيدًا بتجربة حرب تموز 

"التسػػوية الوسػػػط" التػػػي انتيػػػت إلييػػػا "عمميػػػة صػػػنن اػػرار الػػػرد عمػػػق العػػػدواف اإلسػػػرائيمي"، انتيػػػت إلػػػق سمسػػػمة 
ىي دوؽ "الصمت" ودوف "التورط"، ىي دوؽ مألوؼ ما درجت عميو ال يادة السورية  خطوات وموااؼ سورية،

دي حاالت ساب ة، ولكنيا ال تراق إلق مستوى رد التحية بمثميا أو أحسف منيا..ومف أىميػاإ اإلعػمف رسػميًا 
م يػادة دػي عف و ن ال وة الصاروخية السورية غب الطمب وتحديد بنؾ أىداؼ إسرائيمية ل ربو دوف العودة ل

حػػػػػػاؿ تكػػػػػػرر العػػػػػػدواف..اإلعمف رسػػػػػػميًا عػػػػػػف دػػػػػػتد جبيػػػػػػة الجػػػػػػوالف أمػػػػػػاـ دصػػػػػػائؿ الم اومػػػػػػة لمعمػػػػػػؿ  ػػػػػػد 
إسػػرائيؿ..الحديث عػػف م اومػػة شػػعبية سػػورية لمحػػتمؿ اإلسػػرائيمي لمجػػوالف واألرا ػػي المحتمػػة..ديما بعػػػض 

، ميمػػا كانػػت النتػػائل، ألف المعمومػػات ت ػػوؿ، أف ال يػػادة السػػورية اػػد اػػررت دعػػًم الػػرد عمػػق أي عػػدواف اػػادـ
 خسائر سياسة التردد وعدـ الرد، باتت أعمق بكثير مف عوائدىا.

دػي ىػػذا السػػياؽ، جػػاء دور الدبموماسػية الروسػػية، التػػي عممػػت مػػا بوسػعيا، ومػػن كادػػة األطػػراؼ ذات الصػػمة، 
السػت باؿ نظيػػره عمػق ددػن األطػػراؼ خطػوة لمػػوراء عػف حادػة الياويػػة..ورئيس ىػذه الدبموماسػػية لػـ يطػؽ صػػبرًا 

األمريكي جوف كيري دي موسكو، بؿ بادر إلق االتصاؿ بو ىاتميًا عشية سمره إلييا، ديما أعمف الكرمميف عف 
اتصػػػاؿ بػػػػيف بػػػػوتيف ونتنيػػػاىو، أع ػػػػب اتصػػػػااًل بػػػػيف الدػػػروؼ ووليػػػػد المعمػػػػـ، واػػػررت موسػػػػكو الخػػػػروج عمػػػػق 

 يحتمؿ التأجيؿ.بروتوكوليا الخاص، وتنظيـ ل اء لكيري من بوتيف..دالو ن ال 
إسرائيؿ مف جيتيػا، بػدا أنيػا لػـ تخػرج عػف "خطوطيػا الحمػراء" ديمػا خػص األزمػة السػورية..ىي ليسػت طردػًا 
مباشرًا دي معادلة تغيير النظاـ، بؿ ىي من سمة عمق نمسيا حيف يتصؿ األمر بمست بؿ األسد، وما إذا كػاف 

ا معنيػة دػي الم ػاـ األوؿ واألخيػر، بػإدارة مصػالحيا ب اؤه يخدـ مصالد إسػرائيؿ وأمنيػا أكثػر مػف رحيمػو..لكني
دػػػي سػػػوريا وحمػػػظ خطوطيػػػا الحمػػػراء، والمتمثمػػػة أساسػػػًا دػػػي ىػػػدؼ واحػػػدإ تػػػدمير االاتػػػدار السػػػوري العسػػػكري 
والصناعي والعممي، تدمير أسمحة سوريا النوعية مف كيماوية وصاروخية ومنظومات دداعيا الجوي، حتق ال 

وال تس ط دي "األيػدي الخطػأ" مػف جيػة ثانيػة، سػواء أكانػت ىػذه األيػدي سػورية  تظؿ دي يد النظاـ مف جية،
 أو لبنانية، سنّية متشددة أـ شيعية م اومة.

مػػف ىػػذا المنطمػػؽ، سػػارعت إسػػرائيؿ إلػػق إرسػػاؿ "كتػػب التطمػػيف" لمنظػػاـ السػػوري، وعبػػر ال نػػوات الدبموماسػػية 
لداخميػػة، وأف كػػؿ مػػا يعنييػػا ىػػو الحيمولػػة بكػػؿ السػػبؿ، المعتػػادة، ممادىػػا أف تػػؿ أبيػػب ليسػػت طردػػًا دػػي المعبػػة ا

دوف واػػوع األسػػمحة السػػورية النوعيػػة دػػي أيػػدي حػػزب ا  أو منظمػػات المعار ػػة المتطردة..وبصػػرؼ النظػػر 
عف الكيمية التي رّد دييػا النظػاـ السػوري عمػق ىػذه الرسػائؿ، دػإف المؤكػد أنيػا لػـ تكػف كاديػة لبعػث الطمأنينػة 

يؿ سػػجؿ طويػػؿ دػػي محاربػػة التسػػمد السػػوري، بصػػرؼ النظػػر عػػف صػػمة ذلػػؾ بالمنظمػػات دػػي نمسػػو، درسػػرائ
 والجماعات المذكورة.

الخمصة، أف األزمة السورية تتطور وتتداعق باتجاه يسمد باالعت اد بػأف اواعػد المعبػة عمػق جبيػة الجػوالف، 
ى ىدنػػػػػة مؤاتػػػػػة بػػػػػيف اػػػػػد تغيػػػػػرت..وأف عػػػػػودة اليػػػػػدوء إلػػػػػق الحػػػػػدود الشػػػػػمالية لممسػػػػػطيف المحتمػػػػػة، لػػػػػيس سػػػػػو 

مواجيتيف..صحيد أف مجمس الوزراء اإلسرائيمي األمني المصغر، اد حث نتنياىو عمق تػوخي الداػة والحػذر 
و بط النمس واالبتعاد عف المجازدة غير المحسػوبة..لكف كادػة الػدالئؿ تشػير إلػق أف اسػرائيؿ، ليسػت بػوارد 

ورية، خصوصًا إف شعرت بأنيا اد تصػبد بػيف يػدي التواؼ عف استيداؼ الم درات العسكرية والتسميحية الس
حزب ا ..كما أف كثير مػف المؤشػرات تبعػث عمػق االعت ػاد، بػأف النظػاـ السػوري، طائعػًا أـ مرغمػًا، سػيغادر 
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سياسة " بط النمس" المكممة، إف لـ يكف ردًا عمق ىذا العدواف، دعمق العدواف الذي سيميو، وىو آٍت بإجماع 
 التكينات.مختمؼ الت ديرات و 

اػػد ال تكػػوف مػػف مصػػمحة الطػػرديف، السػػوري واإلسػػرائيمي، االنػػزالؽ إلػػق مواجيػػة شػػاممة، يعػػرؼ الطردػػاف أف 
أكمديػػا عاليػػة، بػػالنظر لتػػداعياتيا اإلاميميػػة الواسػػعة والسػػريعة وغيػػر ال ابمػػة لمػػتحكـ والسػػيطرة..لكف ب ػػاء ىػػذا 

ؿ، أنيما لف ينزل ػا إلػق شػكؿ مػف أشػكاؿ التصػعيد "الشبد" ُمخيمًا دوؽ رؤوس مختمؼ األطراؼ، ال يعني بحا
المحدود، أو ما يشبو "حرب االستنزاؼ" أو "حروب الوكالة"..ليب ق سؤاؿ المميوف دوالرإ مف ذا الذي بم دوره 
 ػػماف أف يب ػػق التصػػعيد المتبػػادؿ عنػػد ىػػذا الحػػد، وكيػػؼ يمكػػف منػػن االحتكاكػػات المحػػدودة مػػف أف تصػػبد 

 اب عندنا عميو.حربًا شاممة..سؤاؿ ال جو 
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 غي بخور
، بيػذا وعظنػا رئػيس الواليػات المتحػدة بػاراؾ اوبامػا دػي خطبتػو دػي ’تحدثوا من الشعوب ال مػن الزعمػاء د ػط‘

ال دس ومف المؤكد أنو عمق حؽ، لكنو يدعو اسرائيؿ دي نمس الوات الق اف ُتحادث محمود عباس المسػمق 
 بو مازف.أ

مف ُيمثؿ أبو مازف بال بط سوى نمسو؟ ل د انُتخب دي انتخابات دمسطينية نظمتيا اسرائيؿ دي كانوف الثاني 
انُتخب مجمس تشريعي  1115ومرت سنوات منذ انتيت واليتو مف جمين جوانبيا. ودي كانوف الثاني  1114

مازف دّ و بعد اف انُتخب ألف حماس دازت دمسطيني، وانتيت واليتو اي ا ابؿ سنيف، ما عدا ح ي ة أف أبو 
 دي االنتخابات.

ولمػػا كػػاف االمػػر كػػذلؾ دػػاف حكومػػة المسػػت يؿ سػػمـ ديػػاض اي ػػا لػػـ تكػػف شػػرعية اػػط ألنيػػا لػػـ تحصػػؿ عمػػق 
مصػاداة البرلمػاف الػذي دُػض كمػا امنػػا آنمػا. دػاذا كػاف االمػر كػػذلؾ ؼ إنػو يمثػؿ نمسػو اتف، أو بعبػارة اخػػرى 

رد، ومف المؤكػد أف دوؿ اػانوف كاسػرائيؿ والواليػات المتحػدة ال تسػتطين اف تسػاعد عمػق ىو دي م اـ انساف د
صنن اتمااات سياسية من انساف انتيت واليتو. واذا كانت ىذه ىي صورة الو ن اتف دتخيموا صورة الو ػن 

بمػػة مػػن الدسػػتورية دػػي ىػػذه السػػمطة دػػي المسػػت بؿ. إنيػػا ا ػػطراب مػػن ث ادػػة عنػػؼ أو كمػػا اػػاؿ ديػػاض دػػي م ا
الو ػن الحػػالي ال ُيحتمػػؿ. رأيػت أنيػػـ ال يغيػػروف نيجيػػـ ‘نيويػػورؾ تػػايمز  دػي ال يػػادة الممسػػطينيةإ ‘صػحيمة 

 ’.وليذا است مت
مػف ُيمثػؿ أبػو مػازف عمػق االرض اذا تجاوزنػا الُبعػد ال ػانوني الدسػتوري؟ مػف المؤكػد أنػو ال ُيمثػؿ اطػاع غػزة، 

حمػػاس دػػي ييػػودا والسػػامرة وال نػػاس الجيػػاد والسػػممييف. ديػػؿ ُيمثػػؿ  ديػػـ ألػػد أعدائػػو. ومػػف المؤكػػد أنػػو ال ُيمثػػؿ
’. ىػػذا الحػػزب دػػتد آخػػذ دػػي االنييػػار‘منظمػػة دػػتد اذا؟ بحسػػب شػػيادة رئػػيس الػػوزراء المسػػت يؿ سػػمـ ديػػاض 

وىي م ابمة بادر الػق إنكارىػا كمػا ىػي العػادة عنػدىـ. ومػف العجيػب اف ديػاض انت ػد ال يػادة الممسػطينية عمػق 
دػػي حػػيف عمػػؿ ىػػو نمسػػو بػػنمس الصػػورة ’ السػػجينة دػػي خطابتيػػا الذاتيػػة‘جياليػػا انت ػػادا شػػديدا وىػػي اخػػتمؼ أ

 بال بط وأنكر م ابمة أجراىا كأنيا لـ تكف اط.
ون ػػوؿ الػػق اتف، يجػػب اف نعػػرؼ جػػواب ىػػذا السػػؤاؿ ابػػؿ اف نبػػدأ تماو ػػا معػػو ال بعػػد ذلػػؾ. وبعبػػارة اخػػرى 

بات دمسطينية شاممة لمرئاسة والمجمس التشريعي كي نعمـ ىؿ يوجد يجب عمق اسرائيؿ اف تطمب اجراء انتخا
وما لـ ’. تحدثوا من الشعوب‘تمويض دستوري وشعبي عاـ لمف ي ابمنا. أليس ىذا ما عممنا اوباما إياه ب ولوإ 
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يػػػتـ ذلػػػؾ دػػػم يوجػػػد أي نمػػػوذ اػػػانوني أو عػػػاـ ل ػػػرارات ايػػػادة الما ػػػي ىػػػذه التػػػي لػػػـ تعػػػد منتخبػػػة. سػػػي ـو دػػػي 
ست بؿ اادة دمسطينيوف جدد يزعموف وبحؽ أف ذلؾ االنساف إبف الثانية والسبعيف أبو مػازف أجػرى تماو ػا الم

 بم تمويض وال ُيمزميـ.
وسػػيوجد مػػف يزعمػػوف أف حمػػاس سػػتموز دػػي ىػػذه االنتخابػػات وتنتيػػي بػػذلؾ مسػػيرة السػػمـ لكػػف يجػػب عمػػق 

دسػتكوف اذا حمػاس. ىػؿ ُيم ػؿ أف يحصػؿ اولئػؾ  الجمين احتراـ إرادة الجميور الممسطيني، واذا أراد حماس
العػػػرب المسػػػموف دمسػػػطينييف عمػػػق ارض وسػػػيادة وتتػػػولق حمػػػاس السػػػمطة آنئػػػذ د ػػػط؟ لػػػتعمـ اسػػػرائيؿ ولػػػتعمـ 

 الواليات المتحدة مف ُي ابميما اتف.
اسي إف االتمااات ال ُتصنن من واان ُمتخيؿ، ويجب اف يكوف طمب انتخابات دمسطينية دي بدء كؿ مسار سي

 اذا أردنا أف يكوف ح ي يا وُممزما ح ا.
 8/4/1102يديعوت 
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 بوعز بسموت
يمكف اف نمخص ارار مجمس النواب االردني أمس الذي دعا الق طػرد السػمير االسػرائيمي مػف االردف واعػادة 

 و .السمير االردني الق المممكة اي ا ب ولنا إن
إف مجمػػس النػػػواب االردنػػي جسػػػـ تحرشػػي. وىددػػػو الرئيسػػي ىػػػو تنمػػيس ال ػػػغط. عمػػق أثػػػر اليبػػات الشػػػعبية 
العربيػػة أصػػبحت االنتخابػػات دػػي االردف أكثػػر انمتاحػػا وأكثػػر ديم راطيػػة. ولػػذلؾ أصػػبد يوجػػد عػػدد أكبػػر مػػف 

 االسممييف دي المجمس األدنق.
يد وال رجؿ دي تصريؼ أمور الدولة. وكؿ ما ُيسمد لو بو  يجب اف نميـ انو ليس لمجمس النواب االردني ال

 ىو أف ُيبيف مبمغ تحرشو بالحكومة وبالمممكة.
ال شؾ دي أف األحداث دي ال ػدس تػؤثر دػي الشػارع االردنػي. وال شػؾ دػي اف األحػداث التػي ت ػن دػي ال ػدس 

االدارة االردنية مف الغمياف  اد تم ي الق و ن غمياف. والغمياف دي مجمس النواب أد ؿ عند اسرائيؿ وعند
 دي الشارع.

أسيمت وسػائؿ االعػمـ االردنيػة أمػس بتػأجيل الغرائػز بطري ػة إخبارىػا باألحػداث دػي جبػؿ الييكػؿ. داسػرائيؿ 
كمػػا االػػت وسػػائؿ االعػػمـ االردنيػػة اعت مػػت ممتيػػا ومنعػػت المسػػمميف مػػف الوصػػوؿ الػػق جبػػؿ الييكػػؿ، وان ػػض 

ق جبػؿ الييكػؿ. وال يتػأثر مجمػس النػواب االردنػي تػأثرا خاصػا بيػـو ال ػدس المستوطنوف كػذلؾ كمػا أبمغػت عمػ
 ديو يرى اف يـو ال دس احتماؿ عربي أكثر مف أف يكوف احتماال ييوديا.

إف السمير االسرائيمي دي االردف، داني نمو، وىو ذو عماات  خمة بالمممكة منذ سنيف، اػد اسػُتدعي أمػس 
. ولمػا لػـ يكػف وزيػر الخارجيػة دػي المممكػة د ػد الت ػق مػن وزيػر الداخميػة. الق مكتب الخارجية المحمي لحديث

 وكاف الم اء وديا بؿ لـ يوجد احتجاج وال أي تيديد. وداني نمو ال يحـز ح ائبو الق اتف.
كنت دي ىذا الميمـ حينما عممت اربن سنوات سميرا دي موريتانيا وىي دولة عربية. كاف رئيس مجمس النػواب 

كاف رئيس مجمػس الشػيوخ ىمػا المػذاف بػادرا الػق مبػادرتيف لطػردي مػف الدولػة. وبّينػت لػي السػمطة  ومرة اخرى
اف ىػػذه ىػػي طري ػػة لمتنمػػيس اي ػػا. أمػػا األمػػر الميػػـ ديػػو مػػا ي ولػػو الػػرئيس أو الممػػؾ دػػي ىػػذه الحالػػة، ومػػا 

 يحدث دي الشارع دي األساس.
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تػػذكر أف لكػػؿ عمػػؿ دػػي ال ػػدس تػػأثيرا مباشػػرا دػػي إف الشػػيء الوحيػػد دػػي ىػػذا االمػػر ىػػو انػػو يجػػب عمينػػا اف ن
 العالـ العربي. إف يـو ال دس ىو يـو احتماؿ لنا ويـو حداد ليـ.

 8/4/1102اليـو  إسرائيؿ
 01/4/1102، القدس العابي، لندن
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