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 38 :كاريكاتير

*** 
 
 قبل بأن تكون ورقة حماس أو المصالحة لعبة لشروط تفاوضية مع االحتاللنيوسف: لن حسن  .0

حســن يوســق الييــادر البــارز حــس حراــن حمــا ق مــا يتحــد  بــ   ــادة حراــن   فــ : الرســالن  ــ  - غــزة
 "حتح"ق عن م ع الحران لوحد الم ظمن الخماسس من دخول  طاع غزة.

ـــ"الرسالن  ــ "ق ستح شــر تفا ــير   حيبــاق ون:" الحراــن رحبــ  بالوحــد  و ــال يوســقق حــس حــوار خــال ل
اك أسـبابا تتعرـب بالوحـد  ـس مـا أعا ـ  و ـول  الخماسس لزيارة غزة والبدء بتفعيل الم ـالحنق لاـن   ـ

 لغزة ولي  لحران حما  أر دخل بها".
وأوضح أن الحدي  عن أن حما  عطر  زيارة الوحد الخماسـس لغـزة غيـر  ـحيحق ومخـالق لمبـاد  

 الحران التس تسع  إلتمام الم الحن الداخرين وا  هاء حالن ا  يسام المستمرة م ذ س وا .
ان  ــدق الوحــد معالجــن مرــق عرــ  حســا  مرفــا  أخــرك حــ ن الزيــارة ســتاون وأضــاق يوســق "وذا اــ

 حاشرن".
وحــول توجــ  حراــن "حــتح" والســرطن لرم ــالحن بعــد حشــل المفاوضــا  مــع "وســرا يل"ق أاــد يوســـق أن 
الحران تعـس تمامـا مـا تيـوم بـ  حراـن حـتح مـن تاتياـا  داخريـن إل جـا  المفاوضـا  أو الضـغط عرـ  

 ا حتالل.
أن الحران لن تيبـلق بـ ن تاـون ور ـن "حمـا " أو الم ـالحن لعبـن لشـروط تفاوضـين مـع  وشدد يوسق

ـــم جيـــدا أن المفاوضـــا  مـــع ا حـــتالل ستفشـــلق وترويحهـــا بور ـــن  ا حـــتاللق مضـــيفا "حراـــن حـــتح تعر
 الم الحن مع حما  تاتيك سياسس  عرم  جيدا".

الداخرسق والبدء بخطوا  عمريـن  وطال  يوسقق حران حتح والسرطن بالتوج   حو الحضن الفرسطي س
 عر  األرض إلتمام الم الحن الداخرين رزمن واحدة ودون أر شروط مسبين.

 14/4/4114، الرسالة، فلسطين
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 المالكي: قبول فلسطين باتفاقيات جنيف يعود بفائـدة كـبيرة للوصـول إلـى الحـقـوق المشروعـة .2
 جين رياض المالاس أن  بول دولن حرسطين طرحاب أاد وزير الشؤون الخار : أحمد رمضان -رام هللا 
  تفا يا  ج يق األربعق وبروتواولها اإلضاحسق يعود بفا دة ابيرة عر  اليضين الفرسطي ين. سامياب 

عر  األرض  و ال المالاس حس بيان  حاحسق أم ق ون اتفا ين ج يق الرابعن ا طبي  سابياب 
و رارا  مجر  األمنق بما حيها حتوك محامن العدل الدولينق الفرسطي ين المحترن بحام اليا ون الدولسق 

أما اآلن ح ن ا طباب اتفا يا  ج يق األربع عر  دولن حرسطين سيستمر بحام اليا ون وبحام او ها 
 ألحاام  ذه ا تفا يا  التس تم  فاذ ا الفورر ألن دولن حرسطين محترنق احتال ب  سامياب  متعا داب  طرحاب 
 ل المادة الثا ينق والثالثن المشتران حس جميع ا تفا يا .ق ما يفع  ارياب 

وأضاق: " بول دولن حرسطين طرحا حس جميع  ذه ا تفا يا  يشال أحد أ م أدوات ا الر يسن حس 
استخدام ترسا ن اليا ون الدولس لرو ول ول  الحيوب المشروعن لرشع  الفرسطي سق واعتبر أن  ذا 

 ن األخال س لألمم حس التعامل مع  ضين حرسطين وشعبها".المخزون اليا و سق  و المخزو 
وأاد أن الذ ا  ول  األمم المتحدة ومؤسساتها اخطوة متعددة األطراقق تعتبر حيا لرشع  
الفرسطي س ولجميع الدولق و ال: "محاو   دولن ا حتالل معا بت ا عر   ذا التوج  يشال استمرارا 

ر  خرب وعدم احترام اليا ون الدولس والشرعين الدولينق والشعور حس سياسن ال رق والتع   اليا من ع
ب  ها دولن حوب اليا ونق تمار  الير  ن والعربدة السياسينق حس ظل سياسن عدم المساءلن من  بل 
ن من يج  أن تعا    س الدول التس  المجتمع الدولس وتمتعها بالحماين واإلحال  من العيا ق وا 

   الدول التس تعرن التزامها ب ". ت تهك اليا ون الدولسق
ودعا المجتمع الدولس لرعمل سويا إلحياب الحيوب المشروعن لرشعو ق بما حيها حيوب الشع  

عاما دوليا لرتضامن مع  1014الفرسطي سق وتعزيز التضامن مع ق خا ن حس وطار اعتماد عام 
 أجل دولن حرسطين حرة". الشع  الفرسطي سق تح  شعار "متحدون من أجل السرمق متحدون من 

 13/4/4114 ،المستقبل، بيروت
 
 األمريكي واإلسرائيلي على المصالحة ما زال قائما   الفيتودويك:  .3

عزيز دويك أن من  أاد ر ي  المجر  التشريعس الفرسطي س د.: عبد الحميد م طف  -  رييرين
  ا  من ا  تخابا  و تا جها.يطال  ب جراء ا  تخابا  حس  يادة السرطن حس رام هللا  و أخوق ال

و ال دويك حس حوار مع "حرسطين"ق ون "استمرار ا عتيا   السياسين من  بل أجهزة أمن السرطن 
حس رام هللا بحب اوادر وع ا ر ح ا ل المياومنق وخ و اب حران حما  يمثل حالن طغيانق 

 فرسطي س ".وتهديد الشبا  حس الضفن الغربين لن ي جح حس  فوق أب اء شعب ا ال
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"األ ل حس الم الحن أن تتم بين طرحين وتبدأ ب ظهار حسن ال وايا بين  ذين الطرحينق  وتابع  ا الب:
وشدد دويك عر  ضرورة أن تتهي  الساحن حس  من اجل أن تتم الم الحن عر  أرضين  حيحن.

من خالل التزامن الضفن الغربين و طاع غزة إلجراء ا تخابا  حرة و زيهن وشفاحنق وا جاز م الحن 
 حس ا جاز ااحن المرفا  دون تعطيل أو ت خير.

ق وحس ال مرة  يتر  وأاد ر ي  المجر  التشريعس أن الفيتو األمرياس والفيتو اإلسرا يرس ما زال  ا ماب 
حيها من الم الحنق  رجع ول  المربع األولق و  اك مو ق عيدر مرتزم ب ق وأطال  ال ال ا  أن 

الم الحن حريضن شرعين وواج  وط سق و  يجوز ال اول ع ها ب ر حال من  ترتزم ب ق و و أن
األحوالق و  يجوز أن تتحول الم الحن ول   ميل  رتدي  ثم  خرع ق ح ذا غازل ا ا حتالل 

ذا أرد ا أن   ااق  ذا ا حتالل أو أن  يق حس وج   بمفاوضا ق ح   ا  خرع  ذا اليميلق وا 
 ذه الم الحنق و  يجوز تحويل الم الحن ول  ور ن ضغط من أجل مخططات ؛ ح   ا  رج  ول  

 المفاوضا .
حس أر حال من األحوالق و   و ال دويك: ون الم الحن  س  رار شعبس حرسطي س   ييبل ع   بديالب 

ييبل الشع  أن تاون الم الحن ور ن ضغط يحمرها المفاوض الفرسطي س مغاز  بها وزير الخارجين 
 ن ايرر أو ر ي  وزراء ا حتالل ب يامين  ت يا و او حت  تسيفس ليف س".ا ميراس جو 

"أ ا غير متفا ل من  و  يبدر دويك ارتياحاب لزيارة وحد ر اسن السرطن حس رام هللا ليطاع غزةق وييول:
 ذا التوج  بهذه ال فسينق وحالن التهديد والوعيد وزيادة وتيرة ا عتيا   السياسين حس  فوق طال  

"حس ظل  ذا الوضع أ ا  الجامعا  والاتل الطالبين حس الضفن والتخويق من ا  تخابا " ويضيق
غير متفا ل ب ن ت جز م الحن وحب  ذه الشروط"ق عدا أن بعض الوجوه حس الوحد الزا ر ترع  

 ذه  إل جازالرعبن الماواين   ا و  اكق وتحاول أن ت جز و س   تمرك ال الحين الاامرن 
حنق والم الحن بعيدة بعد السماء عن األرض وأتم   أن أاون مخط اق وأن ت جز  ذه الم ال

 الم الحن.
وا تيد دويك المو ق الغربس من اليضين الفرسطي ينق وخ و اب الح ار المشدد المفروض عر  
 طاع غزة ومساعدة الغر  حس وحاام  ذا الح ارق وا تيد اذلك ال م  العربس تجاه ح ار 

 اليطاع.
  14/4/4114 ،سطين أون الينفل
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 حزب العمال البريطاني ويتسلم رسالة من الفروف رئيسيستقبل  عباس .4
محمود عبا ق مساء أم  بمير الر اسن حس رام هللاق  السرطن الفرسطي ين استيبل ر ي  :وحا –رام هللا 

سطي س بتحييب السالم زعيم حز  العمال البريطا س ودوارد ميريبا د. وأاد الر ي  التزام الجا   الفر
عر  حدود عام  "اليد  الشر ين"العادل والدا م من أجل و امن دولن حرسطي ين مستيرن وعا متها 

1661. 
اما استيبل الر ي  السفير الروسس الاس در رودااوق حي  تسرم م   رسالن من وزير الخارجين 

 الروسس سيرجس  حروق.
 لال تخابا  الر اسين الم رين مرتض  م  ور.  وجرك أم  ات ال  اتفس بين عبا ق والمرشح

 13/4/4114 ،الحياة الجديدة، رام هللا
  
 الحمد هللا يبحث مع رئيس حزب العمل البريطاني تعزيز الشراكة .5

رام هللا: أاد ر ي  الوزراء د. رامس الحمد هللا أ مين الدعم البريطا س لرحاومن حس تماي ها من الوحاء 
واط ينق مشيراب ول  أن الجا بين يعمالن عر  تعزيز الشراان حس مخترق اليطاعا  بالتزاماتها تجاه الم

 خا ن  طاعا  التعريمق والسياحنق والزراعنق وتا ولوجيا المعروما .
خالل ليا   حس رام هللاق أم ق زعيم المعارضن ور ي  حز  العمل البريطا س ودوارد  قوشدد الحمد هللا

م اطب المسماة "ج"ق ودعم  طاع غزة بت فيذ مشاريع عديدة   اكق وسبل ميريبا دق عر  أ مين دعم ال
تعزيز الشراان بين بريطا يا وحرسطين من خالل ت فيذ مشاريع ت موين حس مخترق اليطاعا ق وضاحن 

 ول  تطوير  طاع العدالن واليا ون وتدري  مخت ين حس  ذا المجال.
اع حس عمرين ت فيذ مشروع الت يي  عن الغاز حس وأشار ول  أ مين تدخل الجا   البريطا س لإلسر 

  طاع غزة والذر ي فذ بالتعاون مع شران بريطا يا لرغاز.
 د ميريبا د عر  التزام بريطا يا بتيديم ااحن أشاال الدعم لب اء الدولن.دمن جهت ق ش

 13/4/4114 ،األيام، رام هللا
  
 األقصى ويدعو للنفير العاملمسجد ارضوان يحّمل االحتالل تداعيات الهجوم على  إسماعيل .6

غزةق الايان ال هيو س  طاع وسماعيل رضوانق وزير األو اق والشؤون الدي ين حس  .حم ل د :غزة
المسؤولين الاامرن عن تداعيا  الدعوا  ال هيو ين   تحام المسجد األ    حس الرابع عشر من 

 "ال فير العام لردحاع عن المسجد األ   ".الشع  الفرسطي س ول   أبريل الجاررق داعياب  /شهر  يسان
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عر  الدعوة لهذا اليوم: " حن   ظر  ق تعييباب 11/4و ال رضوان حس ت ريحا   حفين يوم السب   
بخطورة بالغن لردعوا  ال هيو ين التس تدعو ول  ا تحاما  لرمسجد األ    ب عداد ابيرة حس الرابع 

المتيدم الذر اتخذه ال هاي ن تجاه المسجد األ     عشر من  ذا الشهرق و ذا يدلل عر  المستوك
ق وحت  تاون ثياحن المجتمع ال هيو س  س ثياحن تهويد المسجد األ    وا عاب  حت  يرسخوا أمراب 

 تهي ن وتوط نب لهدم المسجد األ    وب اء ما يسم   يال سريمان المزعوم عر  أ ياض ".
ين تامن لردحاع عن المسجد األ    حس  ذا اليوم"ق ودعا رضوان المياومن ول  "أن تاون عر  جا ز 

ل  و ق الت سيب  اما دعا السرطن حس رام هللا ول  و ق المفاوضا  السرين التس أسما ا بـ"العبثين" وا 
ل  رحع ما أسماه "اليد الغريظن عن المياومن حت  تيوم بدور ا حس الدحاع عن الميدسا ".  األم س وا 

مس سواء عر  ال عيد الرسمس أو الشعبس مع تارار ا  تحاما  وحول ال م  العربس واإلسال 
لرمسجد األ   ؛  ال رضوان: " حن  دعو ول  طرد السفراء ال هاي ن من األراضس العربينق اما 

ودعا  ادة   دعو ول   طع العال ا  مع ا حتالل ودعم  مود وثبا  ومياومن شعب ا الفرسطي س".
اتخاذ موا ق حاسمن والييام بدور م تجاه ما يتعرض ل  األ    من  األمن العربين واإلسالمين ول 

 اعتداءا  متاررة.
 14/4/4114 ،المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 األقصى تحتاج لهبة فلسطينية وعربية فعليةالمسجد الزعارير: الهجمة على  باسمالنائب  .7

ير أن الهجمن اإلسرا يرين ضد فرسطي س باسم الزعار لاعتبر ال ا   حس المجر  التشريعس ا: الخريل
اليد  والمسجد األ    ليس  جديدةق "بل تتفاعل بيوة بسب  تردر الوضع العربسق ومشروع 

 التسوين الذر تيوده السرطن اخيار استراتيجس لها".
ن التس ت اعد  مؤخراب ضد موأشار الزعارير حس ت ريحا  خا ن لـ" د  بر " ول  أن الهج

ردر الوضع العربس وا  يال  عر  حالن الربيع العربسق وسيطرة  وك التآمر المسجد األ    تعود لت
ستراتيجيبا حرسطي يبا وعربيبا زاد ذلك اال  التسوين العبثين واعتبار ا خياربا  باإلضاحنعر  الوا عق   هراب 

 ا حتالل شعورا با مان لالمعان حس اجرام  بحب حرسطين ارضا وشعبا وميدسا ".
ر عر  أن المو ق بحاجن ال  حالن من ال فير الشعبس  حو ا     لر الة واإل امن وشدد الزعاري

ال  مو ق رسمس داعم ل  سياسيا وا عالميا ومادياق اما يحتاج ال  تحرك عربس  باإلضاحنحي ق 
وحرسطي س باتجاه المؤسسا  الدولين لردع ا حتالل عن العب  بميدسات ا وضرورة دعم  مود ا ل 

 ل ولي  باليول دون اغفال الدور الشعبس العربس وا سالمس  ن ا     لالمن ارها".اليد  بالفع
 14/4/4114قدس برس، 
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 األقصى قبل يوم من دعوات القتحامهالمسجد " تنظم األحد وقفة لنصرة غزة"أوقاف  .8

مسجد ق و فن تضام ين   رة لر13/4األحد يوم ت ظم وزارة األو اق والشؤون الدي ين حس غزةق  :غزة
وزير  قوسماعيل رضوان .و ال د ا     المباركق وذلك حس ميدان "حرسطين" وسط مدي ن غزة.

األو اق والشؤون الدي ين حس غزة لـ" د  بر ": "ون وزارة ا و اق والشؤون الدي ين ت ظم  ذه الو فن 
تحام  ا ث ين   رة لرمسجد ا     المبارك حس ظل ا عتداءا  المتاررة عري  واذلك الدعوا    

 ."14/4اليادم 
 14/4/4114قدس برس، 

 
 القيادة اإلسرائيلية فقدت توازنها سياسيا  وقانونيا   :مهنا عليوزير ال .9

 ال وزير العدل الفرسطي س عرس مه ا ون الييادة اإلسرا يرين والحاومن : الرحيم حسين عبد –رام هللا 
رحع  ضايا ضد الر ي  محمود عبا  ]ن الذر تيوم ب  أق و و ا و ياب  اإلسرا يرين حيد  تواز ها سياسياب 

يدل عر  حجم الغيظ لديهم من توج  الييادة [ أمام محامن   ار الدولينق أل   يدعم اإلر ا 
 الفرسطي ين لال ضمام لرم ظما  الدولين.

   تستطيع تمرير أر  ضين أمام محامن   ار باعتبار أ ها غير مو عن "وسرا يل"اد مه ا أن أو 
 .لال ضمام لرمحامن لتمرير شاوك وليس  عضواب  "ميثاب روما"عر  

ن ا ضمام حرسطين لرمعا دا  الدولين  و حس وطار السرم األ رس ولي  جريمن حر ق و ال مه ا و
من استيطان واستيالء عر  أموال الفرسطي يين و تل األطفال وا عتيا    "وسرا يل"ن ما تيوم ب  ا  و 

 الحر . ي ضور حس وطار جرا م
  13/4/4114 ،االتحاد، أبو ظبي

 
 تعثر المفاوضات يبرز قضية الشوبكي .01

رسطي س سرط تعثر المفاوضا  الفرسطي ين اإلسرا يرين الضوء عر  األسير الف: أحمد حياض -غزة 
حس اآلو ن   اد تد ور الوضع ال حس ألابر األسرك الفرسطي يين س اب و  األابر س ا حؤاد الشوباس.

حس ضوء مطالبن السرطن  الدحع بيضيت  ول  واجهن ا  تمام الرسمس والشعبسق وخ و اب  األخيرة ول 
الفرسطي ين وطالب سراح   و وجميع األسرك المرض  وال وا  اشرط لتمديد المفاوضا  مع 

 ."وسرا يل"
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بدورهق أاد الباح  المختل حس شؤون األسرك والمسؤول بوزارة األسرك عبد ال ا ر حروا ن أن 
طن الفرسطي ين أدرج  اسم الشوباس ضمن  ا من األسرك الذين تطال  الجا   اإلسرا يرس السر

 باإلحراج ع هم اشرط  ست  اق المفاوضا .
 14/4/4114 ،الجزيرة نت، الدوحة

 
 اإلسرائيلية مليون خسائر الفلسطينيين الشهرية جراء العقوبات 311 .00

ن ون حجم الخسا ر ا  ت ادين الفرسطي ين  د  ال مسؤولون حرسطي يو :  ادين سعد الدين - عم ان
مريون دو ر شهريابق ع د ت فيذ ا حتالل اإلسرا يرس تهديده بمعا بن الفرسطي يين  300ت ل ول   حو 

 مؤسسن دولين. 11عر  خطوة تو يع ا  ضمام ول  
اال العال ن مع و  أ هم توعدوا "بالرد المماثل عر  ال خطوة عيابين"ق من دون استث اء " طع ال أش

الحاومن اإلسرا يرينق بما حيها الت سيب األم س"ق وذلك تعييباب عر  استهالل سرطا  ا حتالل سياسن 
 العيا  بيرار تجميد تحويل عا دا  الضرا   لرسرطن الفرسطي ين.

وأاد عضو الرج ن المرازين لحران حتح عزام األحمد "لن  حل السرطنق ولان س ت رق ادولن تح  
ذا ا هار  السرطن حال أسق عريها". ا  ضمامتاللق بخا ن بعد ا ح  ول  اتفا ين ج يق الرابعنق وا 

 الخبير ا  ت ادر عضو التجمع الوط س الفرسطي س لرشخ يا  المستيرن   ر عبد الاريمو ال 
لـ"الغد" من حرسطين المحترنق ون "حج  ا حتالل لرحيوب الوط ين الممثرن حس  يمن الضرا   

وأوضح أن "عدم  مريون دو ر شهرياب". 130–110ستحين لرشع  الفرسطي سق والميدرة ب حو الم
مريون دو ر  100تحويل المبالغ المستحين سيحرم خزي ن السرطن من ثرثس ويراداتها الشهرينق والبالغن 

ذر يبرغ ومن ش ن ذلك أن "يخرب عجزاب مستجداب مضاحاب ول  العجز اليا م ال ".% 61شهريابق ب سبن 
مريون دو ر شهريابق و ذا أمر  110مريون دو ر شهريابق بحي  ي بح العجز اإلجمالس  حو  100

ولف  ول  " يام ا حتالل ب عا ن   ع  عر  السرطنق ويعد األاثر ويالماب وضرراب بال سبن وليها".
الضرر بالم شآ  حران الت يل بين المعابر والحدود والحواجز العسارين". واعتبر أن ذلك "يرحب 

الفرسطي ينق ويزيد الع ء ا  ت ادر عر  المواط ينق حيما ت ل تارفن الخسارة ال اجمن ع   ول  
 مريون دو ر س وياب". 300

من جا ب ق  ال مستشار ر ي  الحاومن الفرسطي ين الميالن بغزة ا عان عبيد ون " فاذ تهديدا  
ة من جز س ول  ااملق بما ي عا  بتبعات  السربين ا حتالل العيابين سيحام الح ار حول  طاع غز 

 عر  تد ور الجوا   المعيشين والحياتين أل الس اليطاع".
  13/4/4114 ،الغد، عّمان
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 في حماس للتحقيق معه أجهزة أمن السلطة تستدعي قياديا   .02

در حس ق الييا11/4استدع  جهاز األمن الو ا س التابع لرسرطن الفرسطي ينق مساء السب   :ج ين
 ( من بردة عياباق لرتحييب مع  اليوم األحد.عاماب  11حران حما  الشيخ م طف  أبو عرة )

ويعد الشيخ م طف  أبو عرة من وجوه اإل ال  حس م طين شمال الضفن الغربينق ور ي  بردين 
عياباق و و أسير محرر  ض  أاثر من خمسن س وا  حس سجون ا حتاللق واان ضمن مبعدر 

 ق ويعمل مدرسا حس مدرسن ذاور عيابا الثا وين.مرج الز ور
ما أ دم  قت ريح لـ" د  بر " ق حسالشيخ  زي  أبو عون  بدوره؛ است ار الييادر حس حران حما

عري  جهاز األمن الو ا س حس طوبا  من استدعاء الشيخ م طف  أبو عرةق مؤادبا أن "  اك من 
  حس غرحن عمريا  ير د ويتابع ا عالم ومن   ي ر عر  وبياء حالن من التوتر   ت تهسق وا  

 يسبح بحمده أو ي تيده يضع  فس  حس مرم  ا عتيال وا ستدعاء".
 13/4/4114قدس برس، 

 
 تيسير خالد يدعو الى تحقيق دولي مستقل بممارسات منظمات االرهاب اليهودي .03

فرسطي ينق عضو المات  الساسس دعا تيسير خالد عضو الرج ن الت فيذين لم ظمن التحرير ال :رام هللا
ل  تشايل  ي ن دولين مستيرن لرتحييب حس ممارسا  الخاليا و قلرجبهن الديميراطين لتحرير حرسطين

خذ  ت تشر حس مستوط ا  الضفن الغربين المحترن والتس   تعمل حيط بين أر ابين اليهودينق التس اإل
د ا حتاللق الذين يسا ون حس  فوق المستوط ينق بل  س امتد  شاطها ال   فوق ج و 

 المستوط ا  أو يخدمون حس الضفن الغربين وييومون بحراسن  ذه المستوط ا .
جاء ذلك حس أعيا  اشق  حيفن "يديعو  أحرو و " العبرين يوم الجمعنق عن  يام ثالثن من ج ود 

ين أن م ير ا حتالل اإلسرا يرسق بي هم ضابطق بارتداء  م ان ات  عريها "لتعرق ال أم عرب
وتابع أن  ؤ ء الج ود وبي هم ضابط ي تمون حس  ال حيفن ال  اتيبن "ال احال  أب ا ها ب يدي ا".

الحريدر" التس ت تشر حس مستوط ن " ار براخاه" حس محاحظن  ابر ق و د بادروا األسبوع الماضس 
ر " ابر ..  حن حس ول  طباعن  م ان لج ود الوحدة ات  عريها الشعار المذاورق وضاحن ول  شعا

الطريب وليك" ويظهر ول  جا   الشعار رسما لج در احتالل حوب  رين حرسطي ين يحمل سالحا بيده 
 اليم  ق وبيده اليسرك ييترع م ذ ن مسجد.
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وأشار ال  أن مو عا يطرب عر   فس  "ال و  اليهودر"ق ويتخذ من مستوط ن "يتسهار" اليريبن ميرا 
س أعيا  الهجوم الذر ش   المستوط ون وع ابن "بطا ن الثمن" عر  ل   و من  ام ب شر ذلك ح

 مو ع لجيش ا حتالل حس ترك المستوط ن وا    حس معران تحدر وت ايد حضور.
 14/4/4114 ،وكالة معا  اإلخبارية

 
 االحتالل يصادر "فواتير مقاصة" عائدة للسلطة من تجار على حاجز قرب جنين .04

ن  وا  ا حتالل اإلسرا يرس المتمرازة عر  حاجز "الجرمن" العسارر ذار عدد من التجار أ :ج ين
ق حواتير الميا ن العا دة لخزي ن المالين حس 11/4 با  يوم السب   قشمال شرب ج ينق  ادر 

ال  ج ينق اما أعا   دخول  48من العديد من التجار العا دين من أراضس الـ نالفرسطي يالسرطن 
بالغهم أ   يحظر عريهم ودخال حواتير الميا ن لرسرطنق وذلك بيرار من التجار بعد استجوابهم و  ا 

 سرطا  ا حتالل.
 14/4/4114قدس برس، 

 
 الداخلية تنفي إغالق مقاٍه لإلنترنت بغزة .05

غزةق و دار أر  رار ييضس ب غالب "مياٍه" لإل تر   حس يطاع  ف  وزارة الداخرين واألمن الوط س ب
ق أ   11/4 اسم وزارة الوزارة وياد البزم حس ت ريح ميتض ق يوم السب وأاد المتحد  ب  طاع غزة.

   وجود ألر  رار ييضس ب غالب ما يعرق بـ"بميا س اإل تر  ".
 14/4/4114 ،فلسطين أون الين

 
 لتمديد المفاوضات "431صفقة عبد هللا: ليس لدينا علم عن " هللاعبد  .06

وسـرا يرين وأمريايـنق عـن وجـود مباحثـا   ستاشـاق حيمـا تحـدث  م ـادر  : اليادر حار  عبد -غزة 
وماا ين التو ل ول   فين لم ع ا هيار عمرين السالم وتمديد المفاوضا  الفرسطي ين اإلسرا يرين تح  

: لـي  لـدي ا عرـم ولـم  برـغ رسـميا بمثـل  ـذه "عاـاظ"ق  ـال مسـؤول حرسـطي س لــ«431ال ـفين »ع وان 
 ال فين.

ين حــس المجرــ  التشــريعس وعضــو المجرــ  الثــورر لحراــن حــتح الــداتور وأضــاق ر ــي  الرج ــن السياســ
عبدهللا عبدهللاق أ   من حي  المبدأ لس ا ضد المفاوضـا ق ولاـن  يطـن البـدء تامـن حـس وطـالب سـرا  

أســيرا مــا  بــل أوســروق  حتــا ولــ  أ ــ  حــس حــال وطــالب ســرا  األســرك اليــدماءق ح   ــا ســ بح  حــس  30
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  وا تفـــــاب عرـــــ  المرجعيـــــن وأن ياـــــون   ـــــاك التـــــزام وتعهـــــد بـــــ ن  ـــــدق وماا يـــــن تمديـــــد المفاوضـــــا
 .1661المفاوضا  و امن الدولن الفرسطي ين وعا متها اليد  عر  أراضس 

وجدد الت ايد عر  أ     تراجع عن خطوة تجميد ا  ضمام لرم ظما  الدوليـنق ولاـن يماـن أن ياـون 
طالب سرا  األسرك من أجل تمديد المفاوضا    اك ت جيل لهذه الخطوةق ميابل و ق ا ستيطان  .وا 

 13/4/4114، عكاظ، جدة
 
 األقصىالمسجد  نحماس تدعو إلى النفير العام دفاعا  ع .07

ـــا عــن المســجد األ  ــ ق ردا عرـــ   دعــ  حراــن المياومــن اإلســالمين "حمـــا " ولــ  ال فيــر العــام دحاعب
 ن الميبل.وعالن جماعا  من المستوط ين اعتزامها ا تحام  بغد اإلث ي

رة لرمسجد األ   .  وحذر  الحرانق حس بيان اليوم السب ق من مغب ن ا  تحاما  المتار 
و الـ  ون ومعــان المســتوط ين حــس ا تحــام الميدســا  اإلسـالمين يعتمــد عرــ  ال ــم  الــدولسق و ــو مــا 

 يتطر   بن جما يرين وشد الرحال وال فير دحاعا عن األ   .
 14/4/4114، فلسطين أون الين

 
 واألمني ياألخالق لم تنجح إال في نشر الفساد الفلسطينية : السلطةخضرحسام  .08

 ــاجم الييــادر حــس حراــن "حــتح" حســام خضــرق الســرطن الفرســطي ين حــس الضــفن الغربيــنق واتهمهــا ب شــر 
الفســاد األخــالب واألم ــسق وذلــك عرــ  خرفيــن شــاوك المــواط ين حــس مدي ــن رام هللا مــن تاــرار حــواد  

 لتس يتسب  بها الشبان المخمورين.العربدة ا
و ال خضر حس تعريب  شـره عرـ   ـفحت  عرـ  مو ـع "حيسـبوك" تعرييـا عرـ  خبـر  شـرت  واالـن "معـا" 
المحرينق حول  رار ت ظيم "حتح" حس رام هللا وجبار محال  بيـع الخمـور المرخ ـن عرـ  وغـالب أبوابهـا 

ـــيالق "  وهللا مـــا عين  هللا يـــر  وأضـــاق  حم أيـــام الشـــبيبن وتعاليمهـــا وم هجهـــا ".حـــس الســـاعن العاشـــرة ل
خضـــرق ال ا ـــ  الســـابب حـــس المجرـــ  التشـــريعس: " ـــذه الســـرطن مـــا جـــاء  و   لتيـــ ن العهـــرق وت شـــر 

 الفسادق وتفرغ شعب ا من ال  يم  الوط ين واألخال ين واإل سا ين".
وأب ـا هم وب ـاتهمق ولفيـق وأاد خضر أن رواد  ذه "األواار"  م "بعض من ابار المسؤولين المت فذين 

حسـاد ا وتـد ي   من حيارك حيدوا األمـل حـس وطـن "ق متابعبـا: " ـذه السـرطن مـا  جحـ  و  حـس وحيار ـا وا 
 ميدسات ا 

 14/4/4114، فلسطين أون الين
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 استهداف جيب عسكري إسرائيلي بعبوة ناسفةيعلن عن  للجبهة الديمقراطية العسكريالجناح  .09
الج ـا  العسـارر لرجبهـن الديميراطيـن لتحريـر حرسـطين"  -لمياومن الوط يـن أعر   "اتا   ا: 48عر  

سـؤوليتها عـن تفجيـر عبـوة  اسـفن بجيـ  عسـارر شـمال م سـخن م ـ ق  48حس بيان تري  مو ـع عـر  
 مو ع اوسفيم وا  ابت  و ابن مباشرة مساء يوم السب .

ذا ق  ــاون ردا عرــ  موا ـــرن و ــال البيــان: "تــم أيضــا اســتهداق المو ــع العســـارر اوســفيم بــثال   ــ
 ا حتالل اإلسرا يرس العدوان اليومس المتارر عر  أب اء شعب ا األعزل".

وتابع: "اما أ  ا حس اتا   المياومن الوط ين  دعو ااحن ا ج حن العسارين ول  تشـايل غرحـن عمريـا  
يو  ـا الوط يـنق امـا مشتران بمرجعين سياسـين موحـدة امـا و ؤاـد أن خيـار المياومـن  ـو سـبير ا ل يـل ح

 عا ــد جمــا ير شــعب ا الفرســطي س عرــ  ا ســتمرار حــس  هــا المياومــن ضــد  ــوا  ا حــتالل اإلســرا يرس 
 حت  رحير  عن أرض ا الفرسطي ين".

 14/4/4114، 48عرب 
 
 تنشر تفاصيل جريمة اغتيال كمال ناصر وكمال عدوان وأبو يوسف النجار "أحرونوتيديعوت " .21

عامـابق  41ت اول مرحب  حيفن يديعو  احرو و  األسبوعسق وبعد : ن مواسسحس -اليد  المحترن 
ق والتس اغتيل خاللها ثالثـن مـن ابـار "ربيع الشبا "المتعارق عريها وسرا يرياب بـ "حردان"عمرين تفا يل 

  ادة م ظمن التحرير الفرسطي ينق و م الشهداء امال  ا ر وامال عدوان وأبو يوسق ال جار.
 13/4/4114، بيروتالمستقبل، 

 
 تبقي اجتماعاتها مفتوحة لمعالجة التداعيات "عين الحلوةبـ"الموحدة للفصائل  السياسيةاللجنة  .20

تبدو الف ا ل الفرسطي ين حس المخيما  الرب ا يـن وخا ـن ترـك الوا عـن ج ـو  الـبالد حـس حـال : بيرو 
 هايـن الشـهر الماضـس لرت ـدر من الت  ـ  بعـدما خـرب أاثـر مـن حـاد  أم ـس المبـادرة التـس أطريتهـا 

 حرسطي س. -لب ا س أو حرسطي س  -لرفت ن المذ بين وم ع و وع ا تتال حرسطي س 
وتبيس الرج ن السياسين الفرسطي ين الموحدة لرف ا ل واليوك الوط ين واإلسالمين حس مخيم عين الحروةق 

معالجـن تـداعيا  محاولـن اغتيـال أابر المخيما  الفرسطي ين الوا ع ج و  لب ـانق اجتماعاتهـا مفتوحـن ل
)األحباش( الشيخ عرسـان سـريمان  بـل  حـو أربعـن أيـامق  "المشاريع الخيرين اإلسالمين"مسؤول جمعين 

الـذر  تـل حيـ   بـل  حـو سـتن  "عـين الحرـوة"ولم ع تجدد ا شتبااا  حـس مخـيم الميـن وميـن اليريـ  مـن 
 يؤيد زعيم أحد ما حز  هللا. أيام ثما ين أشخال وثر  تال بين ح يرين حرسطي يينق
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وبحــــ  ممثرــــو الف ــــا ل الفرســــطي ين حــــس عــــين الحرــــوة يــــوم أمــــ  الســــب   ليــــن تفعيــــل ب ــــود المبــــادرة 
الفرسطي ين التس جرك تو يعها أخيرا من مخترق الف ـا ل وايفيـن تطبييهـاق باإلضـاحن ولـ  تفعيـل اليـوة 

م ير الميد  ول  تراجـع حـس  "شهداء األ    اتا  "األم ين المشتران حس المخيم وتعزيز ا. و ب   ا د 
مستوك ضبط األمن داخل مخيم عين الحرـوةق مـا يـؤدر ولـ  ظهـور حـا   ومجموعـا  شـاذة تحـاول 

 وشعال الفت ن.
عرـــ  وجـــو  تفعيـــل اليـــوة األم يـــن التـــس تضـــبط أمـــن  "الشـــرب األوســـط"وشـــدد الميـــد  حـــس حـــدي  مـــع 

جــــرك طرــــ  " عتهــــا الف ــــا لق  حتــــا ولــــ  أ ــــ   ــــد المخــــيمق بحســــ  مــــا   ــــ  عريــــ  المبــــادرة التــــس و 
 "األمـن بالتراضـس". ولفـ  ولـ  أن سياسـن "اإلماا يا  لتعزيز  ذه اليوك من رام هللا و   زال با تظار ا

ق و ـذا مـا أدك ولـ  حجـوا  أم يـن ون اـان حـس مخـيم الميـن وميـن "عين الحرـوة" س السا دة حاليا داخل 
 . أو محاولن اغتيال الشيخ سريمان

 13/4/4114، الشرق األوسط، لندن
 
 الحالي يسود الهدوء في سيناء مني مع النظام المصري: بفضل التنسيق األزغانت .22

حرل ر ي  اراان الجيش اإلسرا يرس بي س غا ت ق خالل ميابال  :  مال شحادة -اليد  المحترن 
الم   ق عر  اطالب اجرتها مع  وسا ل ا عالم العبرينق مع ا تهاء ثال  س وا  عر  تولي  

رسا ل تهديد وحس طياتها استعراض عضال  ليدرا  جيش  حس مواجهن اخطر السي اريو ا  
 المتو عن.

وم ح الجبهن الشمالين  سطاب  اماب حس حديث . وحس رده عر  سؤال حول الم اورا  التس يجريها 
ما اعتبره اإلسرا يريون رسالن الجيش م ذ حترة حول الدخول ال  بردة لب ا ين واحتاللهاق رد غا ت ق ب

واضحن و اسين لحز  هللا باليول:" حز  هللا والت ظيما  ا ر ابين المتواجدة عر  الطرق ا خر من 
الحدودق وحب تعبيرهق تشال تهديداب عر  جميع البردا  اإلسرا يرين. وبال سبن ل ا ح   ا    تعامل مع 

اوا ع عمرياتس موجود عر  ارض الوا ع. و درك تماما  التهديدا   ذه احمرن تر ي  لإلسرا يريين بل
طبيعن وابعاد  ذا الوا ع و را   ما يحد  عن اث  و ت دك ل ق اما  ستعد لال تيال من الوضع 

 الطبيعس ال  حال الطوار  حس حال استدع  الحاجن".
مستعداب و ادراب وبرأر غا ت  حان ا ستعدادا  التس يجريها الجيش ضرورين ووا عين وعري  ان ياون 

عر  مواجهن  ذا الوا عق مشيراب ال  ان "ا وضاع ع د الحدود الشمالينق وعر  رغم الهدوء الذر 
يسود ا حاليابق ا  ا ها  د تشتعل بشال مفاجئ وتستدعس الجيش ال  الدخول حس حر ق لن تاون 

 سهرن".
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أماان بعيدة من اجل م ع تعاظم و ير  الي اة العاشرة  ول غا ت  ان "الجيش سيستمر حس العمل حس 
حز  هللا أو حما ق حيما الخيار العسارر تجاه ايران حما زال مطروحاب عر  الطاولن. وحس ترخي   
لرجبها  ا ربع المحيطن ب سرا يلق و ق غا ت  الوضع با   غير مستير ويسوده الغموض مشيرا 

لجبها  تجاه ايران وسورين ولب ان ال  ان "الس وا  ا خيرة شهد  تغي را  عديدة عر  مخترق ا
 وغزة".

وحيما عا  غا ت  عدم اطم  ا   من ا وضاع تجاه ايران والجبهن الشمالينق عبر عن سروره لحال 
الهدوء التس تسود الحدود تجاه م ر وسي اء بفضل العال ا  الوثيين والت سيب ا م س مع ال ظام 

ك وعري  أن يوا ل عمرين ا  تشار". اما تجاه غزة الم ررق ولا   شدد ان جيش  "  يعتمد عر  ذل
حيال غا ت : "حس غزة تسيطر حما  والجهاد اإلسالمس وغير ما من الت ظيما ق وجميعها ترحع 
رايا  وشعارا  اليتال ضد وسرا يلق و و ما يدحع الجيش ال  البياء مستعداب لوضع ياون حي  مضطراب 

اعق دون ا خذ بالحسبان المعضرن ا م ين حس غزةق بل ال  مواجها  عر   طاب واسع داخل اليط
 التعامل مع حييين ان  تداعيا  الوضع ت عا  عر  ثرثس مساحن وسرا يل".

 13/4/4114، الحياة، لندن
 
 من رصد المقاومة خوفا   تلبس األقنعة على حدود غزة اإلسرائيلي قيادات الجيش .23

ا المياومن عر  حدود  طاع غزةق حر د وت وير الجيش الذر   ييهر  هرت  اامير : خال –المجد 
موشي  يعالون عر  حدوده اا   افيرن ب حدا   زة ورع  عر  مستوك  يادا  الجيش ال هيو سق 

  ا يك عن الهزة التس أحدثها الت وير ليعالون عر   عيده الشخ س وال فسس.
 شر حيديو يعالونق بدأ   يادا  األمر لم ييق ع د  ذا الحدق حم ذ الرحظن األول  لييام المياومن ب

الجيش ال هيو س المتواحدة ول  حدود  طاع غزة ترب  عر  وجو ها األ  عن  روبا من ا طياد 
 ااميرا  المياومن لهمق و ذا ما أادت  م ادر خا ن بالمجد األم س.

زيارة اا   المياومن  د أعر   عن ر د ا لموشي  يعالون عر  الحدود الشر ين لج و  اليطاع حس 
تفيدين لماان ال فب الذر ااتشفت   وا  ا حتاللق وأدك ااتشاح  إلحدا  ورباك ابير حس  فوق 
العدوق لما تسبب   ذه األ فاب من خطر عر  موا ع  العسارين وتجمعات  السا ين عر  الحدودق 

 تحديدا وماا ين استخدامها لت فيذ عمريا  خطق.
تان لييادا  الجيش حيطق حيد سبيها عمريا  ر د أل داق  عمريا  الر د  ذه لم تان األول ق ولم

داخل الحدودق وعمريا  استهداق  ام  بها المياومن آلليا  الجيشق  بيل وأث اء معران حجارة 
 السجيلق والتس اان لها ت ثيرا ابيرا عر  مسار المواجهن.
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عدسن ااميرا مياومق  اختفاء خرق األ  عنق و رو   خر لييادا  الجيش من حدود غزةق تسبب  ب 
 حايق سياون الحال وذا حل ماا ها عدسن   ال محترقق أو  اروخ موج   .

 14/4/4114، المجد االمني
 
 يرتدون قمصان عليها عبارات تتوعد أهل نابلس إسرائيليونجنود أحرونوت:  يديعوت .24

ن أن م ير حمر   م ان يرتديها ج ود ا حتالل ال هيو س عبارة "لتعرم ال أم عربي:  ابر 
 حن  ادمون يا  ابر "ق وذلك وحب ما ذارت   حيفن "يديعو  أحرو و " ال هيو ين   -أو د ا ب يدي ا

 -وحب زعم ال حيفن-وتم و الن أحد الضباط واث ين من الج ود  حس عدد ا ال ادر أم  الجمعن.
تم حي  طباعتها بسب  ارتدا هم لهذه اليم انق حيما دا م   وة من جيش ا حتالل الماان الذر 

وأضاح  ال حيفن أن الج ود الذين اا وا  لمعرحن الامين التس تم  طباعتها من أجل م ادرتها.
 يرتدون  ذه اليم ان؛ اا وا يستعدون لرذ ا  ول  الخدمن حس مدي ن  ابر .

 14/4/4114، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 ينيت من الحكومةتدعم مواقف نفتالي ب البرلمانية "اليهودي البيت"كتلة  .25

وزير ا  ت اد  فتالس بي ي  أ   سي سح  من  "البي  اليهودر"أعرن زعيم : أسعد ترحمس –ال ا رة 
الحاومن حس حال واحي  عر  شمل أسرك مواط ين عر  حس وسرا يل ضمن األسرك الذين سيطرب 

 سراحهمق بداعس أن  ذه الخطوة تم  بالسيادة اإلسرا يرين. 
البرلما ين حس اجتماعها أم  دعمها وعالن زعيمهاق و ال  حس بيان:  "ي  اليهودرالب"وأعر   اترن 

ق  رر  الاترن دعم وعالن "بعد بح  مستفيض حس التد ور السياسس الذر ح ل حس األيام األخيرة"
 ."وذ حان الو   إلعادة  وة ال مود لدولن وسرا يل"ر يسها 

 13/4/4114، الحياة، لندن
 
 النتخابات مبكرة تحسبا   "إسرائيل"في ن األحزاب بيجديدة  تحالفات .26

 د بدأ  األحزا  حس وسرا يل التحضير  حتمال ا تخابا  مبارةق بعد تهديد : افا  زبون - رام هللا
وزير ا  ت اد اإلسرا يرس  فتالس بي   با  سحا  من الحاومن وذا ما جرك التو ل ول   فين مع 

 الفرسطي يين.
ميعدا  68من  11حس حاومن  ت يا وق ويشغل حزب  )البي  اليهودر(  وبي    و شريك ر ي 

ذا ا سح  ح    سيتعين عر  ر ي  الحاومن اإلسرا يرينق  لال تالق الحاام حس البرلمان )الا يس (ق وا 
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ميعداق أو  110ب يامين  ت يا وق أن يجد شرااء  خرين لالحتفاظ ب غربين حس المجر  الماون من 
بارةق و و األمر الذر يدعم  شرااء  خرون مثل وزير الخارجين أحيغدور ليبرمان وعالن ا تخابا  م

 الشريك األ م ل ت يا و.
وأاد  م ادر سياسين حس وسرا يل أن ليبرمان ب دد التحالق مع وزير ا ت ا   الرياودر 

م وسرا يرين و ال  وسا ل وعال السابب موشي  احرونق الذر أعرن أخيرا عودت  ول  الحياة السياسين.
 ون مسؤولين حس المعسارين التيوا مرا  عدة من أجل بح  سبل التوحد حس ا  تخابا  الميبرن.

ق بشعبين ابيرة حس وسرا يلق و د يهدد وذا ما تحالق مع «رجل أخبار»ويتمتع احرون الذر يو ق بـ
 ليبرمان الذر يحظ  بدعم اليهود الرو ق ماا ن  ت يا و.

 13/4/4114 ،الشرق األوسط، لندن
 
 حكومة تهتم بدفع عملية السالمبيجب استبدال ائتالف األشرار هذا "ميرتس":  .27

عيب  ر يسن حز  ميرت  ز احا غالؤونق ب ن ما يجرر من  ياشا  وتهديدا  : افا  زبون - رام هللا
جراء ا تخابا  مبارةق يؤاد أن   أحد حس ا  تالق الحاام يرك  حول ا  سحا  من الحاومن وا 

ا ستبدال با تالق األشرار  ذاق حاومن تهتم بدحع " رحن حس و جاز اتفاب سالم. و ال  و   يج  م
 ."عمرين السالم

 13/4/4114، الشرق األوسط، لندن
 
 النائب إبراهيم صرصور: "ضم األغوار" أولى خطوات "إسرائيل" فور انهيار المفاوضات .28

وســـرا يرس ســـتاون الم ـــاد ن عريـــ  أولــــ   خـــال: "ضـــم األغـــوار" مشـــروع  ـــا ون -ن اليـــد  المحترـــ
الخطـــــوا  األحاديـــــن التـــــس تخب هـــــا "وســـــرا يل" لت فيـــــذ ا حـــــس حـــــال ا هـــــار  المفاوضـــــا  مـــــع الســـــرطن 
الفرسطي ينق و و السي اريو المحتمل حاليبا. وسـتتزامن الم ـاد ن عرـ  مشـروع اليـا ون الـذر سـبب وأن 

د "ميرر ريغيق" مع توج  السـرطن الفرسـطي ين ولـ  تيدم  ب  ال ا بن اليمي ين المتطرحن من حز  الرياو 
 المؤسسا  الدولين لالعتراق بفرسطين ادولن.

واشــق ال ا ــ  العربــس حــس الا يســ  اإلســرا يرس وبـــرا يم  ر ــور لواالــن " ــفا" عــن  ــذه الخطـــوةق 
 ييين.مؤادبا أن المتيدمن بمشروع اليا ون "ريغيق" تحاول أن تغرف  باعتبارا    تخفس األسبا  الحي

وييول  ر ور "ون أ م  ذه األسبا  المغرفن م ع و امن دولن حرسطي ين  ابرن لرحيـاةق و ـو مـا ي سـجم 
ــا وأن م طيــن الغــور الفرســطي س  ــس حــس  ــر  جغراحيــن الدولــن  مــع رؤيتهــا السياســين العر يــنق خ و ب

 الفرسطي ين وبدو   وضاحن عر  اليد    يمان لدولن حرسطي ين أن تيوم".
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ق المشـــروع حـــس الا يســـ  بــــا ترا   ـــا ون ضـــم المســـتوط ا  اليهوديـــن حـــس غـــور األردن لرســـيادة ويحعــر  
 (. 461/16)ق/ 1013اإلسرا يرين 

 14/4/4114وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(، 
 
 يبدأ حملة إعالنية لمحاكمة الرئيس عباس في الهاي "اليهودي البيت"حزب  .29

بزعامن وزير ا  ت اد اإلسرا يرس المتطرق  "البي  اليهودر" بدأ حز ": المستيبل"اليد  المحترن ـ 
اليمي س  فتالس بي  ق بت في ذ تهديده الشروع بحمرن دعا ين لررد عر  خطن حرسطين ا  ضمام ال  
م ظما  األمم المتحدةق وا  ها سوق تستخدم المحامين حس رحع  ضايا ضد الر ي  أبو مازن أمام 

يدعم اإلر ا  وييدم المساعدا  لرم ظما  اإلر ابين التس تحار  محامن   ار الدولين أل   
وم ذ اول أم  وجد  راء ال حق والموا ع العبرين وعال ا  مرو ن تدعو المحامين ول   وسرا يل.

ا  ضمام ال  حمرن ييود ا )المراز اليا و س اإلسرا يرس( حي  بدأ  بالفعل مؤسسا  وسرا يرين 
ن الحاومن حس وسرا يل بحمرن تدعو ال  محاامن الر ي  الفرسطي س  هيو ين متطرحن ومدعومن م

  أبو مازن بتهمن ا   مجرم حر  ويدعم الم ظما  اإلر ابين التس تحار  وسرا يل.
 13/4/4114، المستقبل، بيروت

 
 ألنها ليست عضوا  فيها الهاي التوجه إلى محكمة "إسرائيلـ": ال يحق لإسرائيليون نوقانوني .31

رأك أساتذة وسرا يريون حس اليا ون الدولسق أن تهديد وزير ا  ت اد  فتالس : أسعد ترحمس –  ال ا رة
ق مستبعدين أن ياون رجال "حذلان وعالمين"بي ي  بالتوج  ول  محامن   ار الج ا ين لي  أاثر من 

التوج  ول   ا ون   حوه حعالب بالتوج  ول  المحامنق و م المفترض أن يعرحوا أ     يحب إلسرا يل 
التس أ ش    ذه  1668المحامن أل ها ليس  عضواب حيها بعد رحضها التو يع عر  معا دة روما عام 

ورحض  وسرا يل التو يع عر  المعا دة أل ها      عر  تعريق  يل ساان من دول تحتل  المحامن.
حس األراضس  ق ما يع س أن ا ستيطان"جريمن حر "أراضس غير ا ول  أراض تيع تح  احتاللها 

 طبياب لهذه المعا دة. "جريمن حر " و  1661الفرسطي ين المحترن عام 
البروحيسور  "المعهد المتعدد المجا   حس  رتسريا"وأاد  ذا الاالم الخبير حس اليا ون الدولس حس 

 رن حا د المع  ق و د تستسيغ  األذن التس تستمع لإلذاعنق لان   "يورام شاحرق وذ اعتبر التهديد 
. وأشار ول  أن التوج  ول  المحامن الدولين بشاوك ضد شخل أو م ظمن أو "لهذه األ وال بالوا ع

 دولن متا  حس أربع حا   حيط:
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التس أ ش   المحامنق لان  ذه  "معا دة روما"األول  واألسهل  س أن تيدم الشاوك دولن عضو حس 
  المعا دةق وذ  ض  ب ن يسمح حيط لردول الطريب مسدودة أمام وسرا يل أل ها رحض  الت ديب عر

 التس و ع  عريها بالتوج  ول  المحامن.
أما الحالن الثا ين المتاحن لتيديم شاوكق حتتم عبر مجر  األمن المخول التوج  ول  المحامن بشااوك 

لان المؤاد أن روسيا وال ين عر  األ لق بل ربما "ارتاا  جرا م حر  ضد دولن أو م ظمنق 
 ."الو يا  المتحدة أيضابق ستستخدمان حب الفيتو إلجهاض  رار اهذا
لا ها أخطر الطربق وذ ون مواحين "وحس الحالن الثالثنق تعرن وسرا يل أو ب  بولها  الحيا  المحامنق 
س الفرسطي ين ومحاربن اإلر ا  وسرا يرين تع س تعريض ال ضابط ل  عال ن باحتالل األراض

 ."لرمحاامنق ولي  معيو ب أن تيبل الحاومن بهذا ا حتمال
أما الحالن الرابعنق حتيضس بتماين م ظما  دولين غير حاومين بالتوج  ول  المحامن بطر  
المحاامنق و و ما يسع  ولي  بي ي ق اما يبدو. لان أساتذة اليا ون يشيرون ول  أن احتمال تجاو  
المحامن مع طربا  اهذه ض يل لرغاينق مشيرين ول  أن المحامن تتري  س وياب العشرا  من  ذه 

 «.الطربا  من م ظما  م ا رة لرفرسطي يينق لا ها لم تعالا حت  اليوم أياب م ها
وتضيق المحاِضرة الجامعين البروحيسور ويري  ا ؤورق أن اإلماان الوحيد الحيييس المتا  أمام 

ق لان  ذا يتطر  م ها "دولن حرسطين"حس   ار ضد  "محامن العدل الدولين"و التوج  ول  وسرا يل  
 ."و و ما سيرح  ب  الفرسطي يون بحرارة"ا عتراق أو ب بفرسطين دولنق 

 13/4/4114، الحياة، لندن
 
 "يهوديالبيت ال"و "ليكود بيتنا"ها تفي مقدمي حزاب اليمين اإلسرائيلاأل ارتفاع شعبيةاستطالع:  .30

أظهر استطالع جديد لررأر العام  شر   تا ج   حيفن  آرت  أم  أ   : أسعد ترحمس - ال ا رة
البي  "و  "لياود بيت ا"لو أجري  ا تخابا  عامن اليوم لعزز  أحزا  اليمين اإلسرا يرسق حس ميدمها 

 ق تمثيرها حس الا يس  بسبعن مياعدق  ياساب بالتمثيل الحالس."اليهودر
ميعداب حس  11ول   11من  "البي  اليهودر"ا ستطالع ول  ت امس  فوذ حز  المستوط ين وأشار 

ظل تشدده حس ال ما يتعرب بالمفاوضا  مع الفرسطي يين وا عالن زعيم  عدم جدوا ا ودعوت  ول  
الوسطس  "الحران"حس الميابلق يتراجع تمثيل حز   .ضم التجمعا  ا ستيطا ين الابرك إلسرا يل

 مياعد ول  ثالثن. 6يوده ر يسن الطا م اإلسرا يرس المفاوض تسيبس ليف س من الذر ت
اما أاد ا ستطالع تحسن شعبين  ت يا و لدك اإلسرا يريينق وذ ارتفع   سبن الراضين عن أدا   من 

حس الم ن غير راضين(. اما ارتفع  أيضاب  10حس الم ن )ما زال  41حس الم ن  بل عام ول   40
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الدحاع موشي  يعالون ورؤساء جميع األجهزة األم ينق وعر  رأسهم ر ي   ي ن أراان  شعبين وزير
الجيش الج رال بي س غا ت  الذر جاء أولَّ بين الشخ يا  اإلسرا يرين ال احذة التس يحرضس أداؤ ا 

 حس الم ن(. 18الجمهور اإلسرا يرس )
 13/4/4114، الحياة، لندن

 
 عبر األردن المخدرات يادة وتيرة تهريبز ضابط في الشرطة اإلسرائيلية:  .32

ييول ضابط حس الشرطن اإلسرا يرينق و    "يالحظ تغيير وجهن مهربس :تيرير خال معا -ب ر السبع 
ماا ين ت يرهما بين  المخدرا  حس األشهر األخير ول  الحدود األرد ينق بسب  عدم وجود سياج وا 

   يتم ب اء سياج أم س   اك".الحدود ب ورة أاثر سهولن من الحدود مع م رق حي
ويردق الضابط  ا ال: "التهري  من األردن ول  وسرا يل سيستمر بيوة مع زيادة  عوبن عمريا  

 التهري  عبر الحدود مع م ر.
 14/4/4114، وكالة معا  اإلخبارية

 
 مفتوح عن الطعام للمطالبة بإنهاء عزله بإضراباألسير إبراهيم حامد يبدأ اليوم  .33

: يبــدأ األســير المعــزول وبــرا يم حامــد اليــوم اضــرابا مفتوحــا عــن الطعــام لرمطالبــن ب  هــاء عزلــ ق رام هللا
بعدما حشر  المفاوضا  التس استمر  يومين بش ن  ضين عزلـ ق مضـيفا أ ـ  سي ضـم ولـ  جا بـ  حـس 

أســيرا مــن اــل ســجن الســاعن الواحــدة مــن ظهــر اليــوم ومــ هم عــدد مــن الييــادا . واــان  11اإلضــرا  
سرك  ددوا بالشـروع حـس وضـرا  مفتـو  عـن الطعـام ابتـداء مـن اليـوم وذا لـم ترـ  م ـرحن السـجون األ

 شهور. 3و هاء عزل األسير حامد والمعزول م ذ 
أسـير  100وأاد األسرك أ هم سيشرعون حس خطوا  تدريجين ب ضرا  أحواج م هم عن الطعام تبدأ بـ 

 يســان "يــوم األســير الفرســطي س"  11شــامال حــس  حــس المرحرــن األولــ  وسي ــل ذروة اإلضــرا  لي ــبح
 بمشاران ال ا بين مروان البرغوثس وأحمد سعدا .

وأعر ــ  الحراــن األســيرة عــن تواحــب بــين مخترــق الف ــا ل عرــ   ــذه الخطــوة والتــس ستشــمل مطالــ  
 عديدة تتعرب بتحسين شروط الحياة اإل سا ين والمعيشين لألسرك.

 13/4/4114الحياة الجديدة، رام هللا، 
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 : االحتالل يستغل الوضع العربي واإلسالمي لتصعيد اعتداءاته على المسجد األقصىالخطيبكمال  .34
اليد  المحترن:  ال  ا   ر ي  الحران اإلسـالمين حـس الـداخل الفرسـطي س المحتـل امـال الخطيـ  ون 

لتســـوين لتحييـــب الحاومـــن اإلســـرا يرين تســـتغل الوضـــع العربـــس واإلســـالمس الـــرا نق وحشـــل مفاوضـــا  ا
 ــــدحها ا ســــتراتيجس حــــس ب ــــاء الهياــــل المزعــــوم عرــــ  أ يــــاض المســــجد األ  ــــ  المبــــاركق وت ــــعيد 
اعتـــداءاتها بحيـــ  خـــالل األيـــام الميبرـــن. وأاـــد الخطيـــ  حـــس ت ـــريح خـــال لواالـــن " ـــفا" الســـب  أن 

لـدعوا  المسجد األ    يمر بمرحرن خطيـرةق ووا ـع  ـع  لرغايـن يمـ  بيدسـيت  وماا تـ ق حـس ظـل ا
 اليهودين المتاررة   تحاما  جماعين لرمسجد خالل عيد "الف ح" العبررق وتيديم  رابين العيد.

 14/4/4114وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(، 
 
 الباحث خالد معالي: مستوطنو "اريئيل" يتلقون أعلى مخصصات استيطانية .35

فن الغربيـن المحترـن تجريـق األراضـس سرفي : وا ر  مستوط ن "أر يل" ثا س أابـر مسـتوط ن حـس الضـ
وب ــاء الوحــدا  ا ســتيطا ين الجديــدة حيهــا عرــ  حســا  أراضــس مزارعــس مدي ــن ســرفي  وبرــدا  افــل 

( أن 4-11وأاد الباح  خالد معالس حـس بيـان  ـحفس يـوم السـب  ) حار  واساااا وياسوق ومردة.
ا حـــتالل تفـــوب ب ضـــعاق مســـتوط س مســـتوط ن "اري يـــل" يتريـــون مخ  ـــا  دعـــم مـــن  بـــل حاومـــن 

 تجمعا  وبرديا  داخل الايان ال هيو سق و و ما وثيت  م ظمن "بيتسيرم "الحيو ين.
وتســـبب  بم ـــع الت ميـــن الحضـــرين  1618ولفـــ  معـــالس ولـــ  أن  مســـتوط ن "اري يـــل" ت سســـ  حـــس عـــام 

عزلـــ  والمســـتيبرين لمدي ـــن ســـرفي  خا ـــن شـــمالها وغربهـــاق وشـــطر  المحاحظـــن ولـــ  شـــطرينق وأ هـــا 
 م اطب أثرينق وترو  البي ن حس م طين واد البير والمطور وبردة برو ين.

وأشــار ولــ  أن ا حــتالل تســب  بخســا ر ا ت ــادين ابيــرة لمراــز المحاحظــن بســب  الجــدار والحــواجزق 
 وم ع المزارعين من دخول أراضيهم خرق الجدار و  ب ذن ا حتالل.

 14/4/4114المركز الفلسطيني لإلعالم، 
 
 وتطالب بحرية الحركة في الفصح اإلسرائيلية المسيحية في القدس تقاضي الشرطة المؤسسات .36

معا: رحع  المؤسسا  والفعاليا  المسيحين حس اليد  المحترـن دعـوك امـام محامـن  –اليد  المحترن 
ن العـدل ا ســرا يرين لرــدحاع عــن حــب المســيحيين حـس الو ــول ولــ  ميدســاتهم ألداء شــعا ر م الدي يــن مــ

دون  يود أو حواجز عسارينق حس ضوء رحض الشرطن اإلسرا يرين وزالن  ـذه الحـواجزق خ و ـاب مـع 
 ا ترا  الف ح المجيد.

 13/4/4114الحياة، لندن، 
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 تقليصات في برامجها أية"األونروا" تنفي  .37

ن أ در  واالن الغو  الدولين "األو روا"ق  تا ا مسح الفير الخا ن بشبا : ادر الي ير – رحح
األمان ا جتماعس عر  مستوك  طاع غزةق  احين ودخال أين تيري ا  عر  برامجها أو المساعدا  

يوسق موس  مدير مات  واالن الغو  بمدي ن رححق أن  تا ا مسح  وأاد د. التس تخل الفيراء.
الفير الخا ن بشبان األمان ا جتماعسق تشير ول  عدم وجود تيري ا  عر  البراما التس تخل 

 لفيراءق خا ن المساعدا  الغذا ين.ا
  مريون دو ر أميراسق اا  60مشروعا وبتارفن وجمالين  11موس  أن "األو روا" ت فذ حالياب  ذارو 

 8ق بي ما ت تظر المؤسسن الدولين مواحيا  وسرا يرين عر  1013تو ف  حس شهر تشرين األول 
دار  ووحدا  سا ين ومشاريع ب ين تحتينق مريون دو رق وتشمل م 14مشاريع أخرك تتجاوز تارفتها 

 االمياه وال رق ال حس.
 13/4/4114الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 : الدوالر أو الدينار بدال من الشيكل إذا تكدست العملة اإلسرائيلية نتيجة "العقوبات"الوزيرجهاد  .38

عــن أ ــ  لــن ياــون   ــاك  أيهــم أبوغــوش: اشــق محــاحظ ســرطن ال يــد د. جهــاد الــوزير ال يــا  - رام هللا
خيار أمام سرطن ال يد سوك الرجوء ول  الدو ر األميراس أو الدي ار األرد ـس اعمرـن تـداول مؤ ـ  ولـ  
حــين ا ــدار عمرــن وط يــن حــس حالــن اســتمرار اســرا يل حــس حــرض "عيوباتهــا" بتخفــيض ســيق الودا ــع 

 الفرسطي ين حس الم ارق ا سرا يرين.
جديدة" و ـ  حـس حالـن اسـتمرار تاـد  الشـييل حـس األراضـس الفرسـطي ين وطالـ  و ال الوزير لـ "الحياة ال

األزمــن بهــذا الخ ــول حــ ن الشــييل سي ــبح عمرــن غيــر  ابرــن لرتــداول تجاريــا مــا يع ــس ا  ــا ســ اون 
مضــطرين  عتمــاد عمرــن اخــرك لرتــداول التجــارر  ــد تاــون الــدو ر األميراــس أو الــدي ار األرد ــس ولــ  

 وط ين.حين و دار عمرن 
 13/4/4114الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 نسبة البطالة في القطاع  %51رئيس جمعية رجال األعمال الفلسطينيين في غزة:  .39

 ـــال "عرـــس الحايـــك"ق ر ـــي  جمعيـــن رجـــال األعمـــال الفرســـطي يين حـــس  طـــاع غـــزةق ون  ســـبن  :الســـبيل
  أ ا  ااحن الم احس ا  ت ادين."%ق وأن ا هيارا شامال10البطالن حس  فوق الغزيين تجاوز  الـ"
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وأوضح الحايكق حس ميابرن مع واالن األ اضول أن  الح ـار المفـروض عرـ   طـاع غـزةق و ـل ولـ  
مســـتويا  غيـــر مســـبو نق دحعـــ  بااحـــن الم ــــاحس ا  ت ـــادين ولـــ  حاحـــن الهاويـــنق وا  هيـــار الاامــــل 

 والشامل.
و ـ  الـرا ن حالـن مـن التـد ور الحـاد والتراجـع وأاد الحايكق أن ا  ت ـاد حـس  طـاع غـزة يعـيش حـس ال

 الابيرق حس معد   ال موق وارتفاع البطالن والفير ل س  ومستويا  خيالين.
وتــابع: "بعــد وغــالب األ فــاب الحدوديــن مــع م ــرق والتــس اا ــ  ممــرا لــدخول جميــع المســترزما  التــس 

حـس غـزة بـالتراجع ولـ  الـوراءق واليـوم مـع تم ع وسرا يل دخولها وحس ميدمتها مواد الب اءق بـدأ ا  ت ـاد 
اشتداد الح ار اإلسرا يرسق ورحض السما  ب دخال الاثير من مسترزما  الحياةق  رم  ا هيـارا اـامال 
لال ت ــاد". وحــذر ر ــي  جمعيــن رجــال األعمــال حــس غــزةق مــن ت ــامس معــد   البطالــن والفيــرق مشــيراب 

 ".%10ول  أ ها تجاوز  الـ"
 14/4/4114 السبيل، عّمان،

 
 آالف األقباط يخرقون حظر الكنيسة ويزورون القدس .41

بدأ   ق األ باط الم ريين حس التدحب عر  اليد  المحترن حس "رحال  حا" ول  األماان  :اليا رة
"عيد ـ يسان/ أبريل الحالس ب 11اليبطين "الميدسن" بالمدي نق وحضور ا حتفال الميرر يوم الثالثاء 

"ق لرمرة األول  من  وعها حس أعيا  وحاة البابا ش ودة الثال  بابا اآل مأسبوع "ك خالل الييامن"ق والتبر 
 اإلسا درينق وبطريرك الارازة المر سين الذر اان يم ع سفر األ باط ول  اليد  و  بعد تحرير ا.

وذار  م ادر  حفين أن شران "طيران سي اء" الم رين ضاعف  عدد رحالتها ول  اليد  
ق ل يل أابر عدد ممان من األ باط الم ريين ول  األماان رحرن أسبوعياب  11ال   4نق من المحتر

المسيحين الميدسن باليد ق وأ   من الم تظر أن يتم رحع عدد ترك الرحال  أاثر ل يل ما يير  من 
اليبطين   ق مسيحس خالل األيام اليريرن الميبرنق و و العدد الذر تيدم بطربا  ولس دير الا يسن  10

 باليد .
 ين لرتراجع عن مو فها بعدم السما   ر ف  الا يسن اليبطين األرثوذواسين الحالين أومن جهتهاق 

و ال األ با باخوميو   ا م ميام البابا ون اليرار لي   عيد الييامن"."بزيارة اليد  خالل  لأل باط
ال اليضايا اليومين والعربين  سح مرتبطا بحياة البابا الراحلق بل سيستمر السير عر  خطاه و هج 

  الح الا يسن واأل باطق عر  حد تعبيره. سألن األيام أثبت  بعد  ظرهق وأن األمر ح
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ون زيارة بعض األ باط  -مستشار الا يسن األرثوذاسين-ومن جهت ق  ال المستشار رمسي  ال جار 
تها ول  الا يسن أو المجمع الم ريين ول  األماان الميدسن باليد  ت رحا  حردين   يمان  سب

 الميد .
 14/4/4114، "41موقع "عربي 

 
 "إسرائيل"بتهمة التجسس لصالح  عاما   15لبنانيين  ثالثةسجن  .40

بتهمن  عاماب  11أ در  المحامن العسارين الرب ا ين حاماب بسجن ثالثن لب ا يين  واالن بترا: – بيرو 
 اما  ام استح الهم عر  الج سين اإلسرا يرين. والتوا ل مع عمال ها و  "وسرا يل"التجس  ل الح 

تجريد م من حيو هم المد ين وتغريم ال م هم مبرغ مريون ليرة لب ا ينق وت فيذ مذارا  ولياء بالمحامن 
 اليبض ال ادرة بحيهم.

 13/4/4114، الدستور، عّمان
 
 نهيان بن مبارك: اإلمارات حريصة على تحقيق كافة حقوق الشعب الفلسطيني .42

 أاد الشيخ  هيان بن مبارك  ل  هيان وزير الثياحن والشبا  وت مين المجتمع: وام واالن –وظبس أب
الر ي  الفخرر لرج ن أ د اء جامعن اليد  حس أبوظبس أن اإلمارا  حري ن ال الحرل  اإلماراتس

لضرورر عر  تحييب ااحن حيوب الشعِ  الفرسطي س حس الحرين وا ستيالل وأ ها تعتبر ذلك المدخل ا
 لتحييب السالم وا ستيرار حس الم طين ارها.

خالل حضوره حفل العشاء الخيرر الذر  ظمت  الرج ن مساء أول من أم  دعماب ق وأاد الشيخ  هيان
اعتزازه بجامعن اليد  التس اعتبر ا وحدك المؤسسا  اليوين  قلبر اما "افالن الطال " حس الجامعن

 وال اجحن حس المجتمع الفرسطي س.
  13/4/4114، البيان، دبي

 
 األقصىالمسجد مشروع تركي للعناية بأرشيف مخطوطات  .43

ق احتتح "سردار تشام"ق ر ي  واالن التعاون والت سيب التراين الدولين "تياا"ق رسمياب  :األ اضولق السبيل
 االن.مشروع تيوين الب ين التحتين ألرشيق المخطوطا  اليدوين حس المسجد األ   ق الذر تدعم  الو 

ويهدق المشروع لحماين مخطوطا  األرشيقق التس لم تحظ بالع اين الااحينق ولم تان تحفظ حس 
شروط م اسبن. ويتضمن المشروع تزويد األرشيق بخزا ا  خا نق و  اديب لحفظ المخطوطا ق 

 وطابعن ر مينق وااميرا ق وأدوا  ماتبينق وأ ظمن وطفاء الحرا ب.
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حفل ا حتتا  "و  ا  رغ  حس حعل المزيد من أجل المسجد األ   ق و ال تشام حس ارمنق أث اء 
 و سع  بال وسيرن لحل المشاال التس تواج  الفرسطي يين".

 14/4/4114 ،السبيل، عّمان
 
 فني في حيفافنانون من دول الخليج يشاركون في معرض  :اإلذاعة اإلسرائيلية .44

ن العامن ون ح ا ون من البحرين ودول الخريا  ال  اإلذاعن اإلسرا يري ق واالن األ اضول:السبيل
األراضس الفرسطي ين التس تحترها شاراوا حس معرض ح س احتتحق يوم السب ق حس مدي ن حيفاق شمالس 

 .1648" م ذ س ن وسرا يل"
و ال  اإلذاعن حس مو عها اإللاترو س ون "المراز اليهودر العربس )بي  الارمن( حس حيفا احتفلق 

باحتتا  معرض الرسوما  اإلسرا يرين الفرسطي ين المشتران لعشرا  الف ا ين من مساء السب ق 
وأضاح  أن المعرض شارك حي  "ح ا ون من البحرين ودول الخريا  الوسطين العربس واإلسرا يرس".

سرا يل".  المخترفن )دون تسميتها( ول  جا   ح ا ين من م اطب السرطن الفرسطي ين وا 
 ان اإلسرا يرس  رر ايفو سون ون معظم ال ور والرسوما  المشاران حس و ال م ظم المعرض الف

 المعرض "تعا    م الف ا ين جراء الجمود حس مسيرة السالم اإلسرا يرين الفرسطي ين".
 13/4/4114 ،السبيل، عّمان

 
 في األزمة األكرانية "إسرائيل" "عدم انحياز"واشنطن غاضبة من : "هآرتس" .45

وزاء األزمن  "وسرا يل"التس تتخذ ا  "عدم ا  حياز"ايون عن غضبهم من سياسن أعر  مسؤولون أمري
عن دعم المو ق األمرياس حس ال راع مع  "وسرا يل"ارا ينق وعبروا عن خيبن أمرهم من امت اع األ

 روسيا.
عن جرسن الجمعين  "وسرا يل"و ال مسؤول أمرياس ون أحد أسبا  غض  البي  األبيض  و تغي  

لألمم المتحدة التس عيد   بل أسبوعين لرت وي  عر   رار يدين التوغل العسارر الروسس العامن 
 حس شب  جزيرة اليرم ويدعو لرحفاظ عر  وحدة أراضس أارا يا.

و ير   حيفن " آرت " عن مسؤول أمرياس  ول : أجري ا مشاورا  حول أارا يا مع ااحن حرفا  ا حس 
ول  جا   معظم دول العالم التس  وت  حس الجمعين العامن  "يلوسرا "العالمق وحوج  ا بعدم و وق 

ب ن تغيبها جاء بسب  وضرا   "وسرا يل"عر   رار يدعو لرحفاظ عر  وحدة أراضس أارا يا. وتبرير 
 موظفس وزارة الخارجينق واه وغير ميبول.
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ا وق ووزير واضاق المسؤول: سب   خر لرغض  األمرياس  و امت اع ر ي  الحاومن ب يامين  ت ي
دور ليبرمانق عن دعم المو ق األمرياس بشال عر س حس األزمنق وما زاد الطين برن جالخارجين أحي

مع الو يا  المتحدة بعال اتها مع روسياق حي   "وسرا يل" و مو ق ليبرمان الذر وازك بين عال ا  
يين والرو ق وتجارب ا ويجابين  ال  بل أيام حس حدي  لري اة التاسعن: لدي ا عال ا  وثيين مع األمريا

 ول  ا  جرار ول  داخل  ذا المست يع. "وسرا يل"جدا مع الجا بين.   أحهم وجهن ال ظر التس تدعو 
و ال  " آرت " ون وسرا يل وا عن حس م زب سياسس وزاء األزمن ا ارا ينق بين تحالفها مع الو يا  

بالم الح اإلسرا يرين. و ير  عن مسؤول وسرا يرس المتحدةق وبين الخشين من ردود حعل روسين تضر 
حزيران/ يو يوق ولياء مع  16 ولها ون  ت يا و ألغ  زيارة اا   مخططن لسا   بطرسبرغ حس 

 .الر ي  الروسس حالديمير بوتين بسب  األزمن
  13/4/4114 ،48عرب 

 
 مصير العملية السلمية معلقا   تاركا  " إجازة الفصح"إنديك يخرج في  .46

حس وجازة عيد  "وسرا يل"غادر المبعو  األميراس لعمرين السالمق مارتن و ديكق : افا  زبون - م هللارا
لمزيد من  خرف  المجال واسعاب  ق تارااب ق التس تبدأ بعد يومين وتستمر أسبوعاب "الف ح اليهودر"

ين الذين بدأ  التحريال  حول م ير العمرين السياسينق وما يرتبط بها من تداعيا  عر  الفرسطي ي
بخ يهم عبر مجموعن من العيوبا  ا  ت ادينق واإلسرا يريين الذر بدأوا يستعدون  "وسرا يل"

  حتما   وجراء ا تخابا  مبارة.
  13/4/4114، الشرق األوسط، لندن

 
 4116مليار دوالر تحويالت المغتربين للشرق األوسط  55 .47

أن تزيد تدحيا  تحويال  العمال المغتربين ول  م طين تو ع الب ك الدولس  :األ اضولق واالن السبيل
ق وأن يرسل العمال المهاجرون 1016مريار دو ر حس عام  11الشرب األوسط وشمال أحريييا ول  

مريار دو ر ول  بردا هم خالل العام الجارر بالرغم من  436من البردان ال امين تحويال   يمتها 
 ردان المضيفن.زيادة عمريا  الترحيل من بعض الب
الجمعن ون تدحيا  التحويال  ول  البردان ال امين ستزيد  ذا  يومو ال الب ك الدولس حس تيرير مساء 

مريار دو ر  116مريارا  دو ر لترتفع ول   404والبالغ  1013عن مستوا ا حس عام  % 1.8العام 
ن م   أن م ر جاء  وأوضح الب ك حس تيرير ح ر  واالن األ اضول عر   سخ .1016حس عام 
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ق حي  جاء  حس المرتبن حس 1013تري  التحويال  المالين من الخارج حس عام  10حس  ا من أابر 
 مريار دو ر. 10مريار دو ر( بي ما جاء  اله د عر  رأ  اليا من بييمن  11المرتبن السادسن )

 14/4/4114 ،السبيل، عّمان
 
 4113ألف دوالر دخل أوباما وزوجته في  481 .48

دخالب  1013أعرن البي  األبيض أن الر ي  األمرياس باراك أوباماق وزوجت  ميشيلق حييا حس العام 
 دو راب. 166ألفاب و 68دو رابق بعدما دحعا ضرا   بييمن  68ألفاب و 481ـ  احياب  در ب

س العام دو را  ح 6  ق و 401ـ أما  ا   الر ي  جو بايدنق وزوجت  جيلق حيد حييا دخالب  در ب
 دو راب. 318ألفاب و 66ودحعا ضرا   بييمن  1013

  13/4/4114 ،الخليج، الشارقة
  
 التاريخ الوطني بين األردن وفلسطين وآفاق المستقبل .49

 جــواد الحمــد
شال األردن وحرسطين تاريخا مشتراا طويالق واان من أ م مراحر  التاريخين التس أثر  عر  وا ع  

لم ن عام الماضينق حيد تعرض  األردن وحرسطين ألربع عمريا  تغيير ابيرة ومستيبر  اليوم  س ا
ضد الحام العثما سق والتي  مع اتفا يا  سايا  بياو  1616واستراتيجين بدأ  بالثورة العربين عام 

لتيسيم العالم العربس وخا ن بين بريطا يا وحر سا حس  ف  العامق ومع وعد برفور لريهود بوطن  ومس 
ق واا    ذه المتغيرا  أسا  1610و ك ا  تدا  البريطا س عام  1611سطين عام حس حر

لعام  181التحو   والتغيرا  الالحينق حي  تم ا تطاع الجزء األابر من حرسطين بيرار التيسيم 
حي  شرد م ا  اآل ق من الشع  الفرسطي س ول  الضفن الغربين  1648ق واثر حر  عام 1641

 ن وسوريا ولب انق حي   ال األردن ال  ي  األابر.وغزة وال  األرد
اعترح  ا مم المتحدة بالايان ال هيو س دولن عضوا عر  الحدود التس رسم   1648وحس عام  

من أرض حرسطين المعرحن  %18بحر  الع ابا  ال هيو ين خارج  رار التيسيم وشال ذلك حوالس 
ة العربين بدعم بريطا س وحر سس ابير من و هاء حس  ك ا  تدا ق وعر   ف  ال عيد تما   الثور 

الحام العثما س لال من حرسطين واألردن وغير ا من البالد العربينق وتشار  ومارة األردن م ذ العام 
 1610ق ثم ضم  الضفن الغربين ال  الممران عام 1646ق حي  أعرن استيالل الممران عام 1611

 1611حس عهد المرك عبدهللا األول بن الحسينق وم ذ العام  لتشاال معا الممران األرد ين الهاشمين
أ بح  الممران ب فتها بدستور وبرلمان ومرك واحد حس عهد المرك الحسين بن طالل. وحس عام 



 
 
 

 

 
           49ص                                     3186 العدد:     13/4/4114 األحد التاريخ:

ثر عدوان وسرا يرس خسر  الممران المعران وا تطع   1661 الجزء المتبيس من حرسطين  "وسرا يل"وا 
زة من ا دارة الم رينق وضاحن ال  أراض عربين اخركق وشرد م ها و و الضفن الغربين و طاع غ

 من الفرسطي يين من مواط س الممران حس الضفن الغربين لرمرة الثا ين ال  األردن. اآل قم ا  
ودون الخوض حس تفا يل التاريخ الت سيسس لتاريخ حرسطين واألردن حس الم ن عام الماضينق حيد 

األردن حس ب اء  ا ب اءحس الضراء والسراءق وشارك اب اء حرسطين  تشار  حالتهما مرتبطن م يريا
الممران والدحاع عن حياضهاق وتشار  حالن من الوحدة الوط ين اان ي ظر اليها  موذجا لوحدة 
عربين اابر تتب اه الثورة العربين وا تجا ا  اليومين وا سالمين المعارضن او المشاران حس حاوما  

مخترفن طيرن  ب شاالاما تشارك الفرسطي يون واألرد يون حس ودارة دحن حاوما  البالد البالد العربينق 
  ذه الوحدة.

و د تعرض   ذه الوحدة لحالن من ا  تزازا  الخارجين مرا  عدة من  بل م ر وسوريا والعرابق 
أاثر عامال  1664ومن ثم م ظمن التحرير الفرسطي ين حس عام  1661واان ت سي  حران حتح عام 

سخو ن حس الت ثير عريها بسب  بروز وشاالين ما يسم  بتمثيل الشع  الفرسطي س بين الممران وبين 
اتخذ  م ظمن التحرير وح ا رها المياومن من اراضس الممران شر س  1661ال م هماق وبعد حر  

حي  ق 1610-1661ال هر م طريا لعمريا  مياومن واست زاق لالحتالل ال هيو س خالل الفترة 
(ق واخرك ميدا ين بين احراد 1610 شب  بعد ذلك خالحا  سياسين)ابرز ا مشروع روجرز لرسالم 

المياومن والجيشق وتعرض  الممران لضغوط خارجين متباي ن تسبب  با د ع  راع دمور بين 
وجود المياومن وم ظمن التحرير وحران حتح عر  ا راضس  ب  هاءالطرحين ا ته  بتدخل عربس 

 د ين.األر 
ت ام  وشاا   وخالحا  سياسين ايضا بين دول عربين وم ظمن التحرير من جهنق والممران وبعض 

باعتبار م ظمن  1614الدول العربين ا خرك من جهن اخركق واا   محطن  رار اليمن العربين عام 
اير العال ا  التحرير الفرسطي ين الممثل الشرعس والوحيد لرشع  الفرسطي س سببا جديدا لتوتير وتع

الفرسطي ين الرسمينق لان ذلك لم ي عا  عر  تحو   خطرة حس وحدة الشعبين خ و ا  -األرد ين
اتخذ المرك الحسين  رار حك ا رتباط مع الضفن الغربين بدواحع  1681داخل الممرانق وحس عام 

اليضين الفرسطي ين سياسين ليشال حالن جديدة من العال ن تسبب  ال  حد ابير بتداعيا  سربين عر  
وعر  الشع  الفرسطي س وخا ن حس الضفن الغربين و و يخوض ا تفاضت  الابرك ا ول  عر  

 ايضا. 1681ا حتالل عام 
اليضين  ب دخاللان  تا ا ا  تفاضن و جا  ا طراق العربين المخترفن بدعم من الو يا  المتحدة 

ق وما ا بثب ع ها بعد 1661مدريد لرسالم عام  الفرسطي ين حس عمرين مساومن جديدة سمي  بمؤتمر
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ذلك من عمرين سالم شامرن أثمر  اتفا ا  اوسرو حرسطي يا ووادر عربن أرد ياق  يل العال ن ال  وا ع 
 رسميا.« وسرا يل»جديد تيق حس م ت ف  

يثاب لم يان موضوع الهوين  مثار اشاال ابير بين الطرحين بعد تجاوز ازمن السبعينق حي  ااد الم
عر  ان الهوين الفرسطي ين  س  وين  ضالينق وتحيب ما يعرق  1661الوط س األردن لعام 

بالمواط ن بين الجا بين حس اطار الممرانق بل وتوحير جوازا  سفر مؤ تن لرمحتاجين من اب اء غزةق 
 النب ع 1611واا    د جر  محاولن تشايل وا ع جديد وثر خالحا  السبعين مرتينق ا ول  عام 

ق 1681المرك الحسين لمشروع الممران العربين المتحدةق والثا ين بالمباحثا  األرد ين الفرسطي ين عام 
والتس اان أسا  البح  حيها ترتي  العال ا  السياسين واماا ين ب اء  ظام او فدرالس بين األردن 

عمرين سالم يتم وحرسطين بعد ا  سحا  اإلسرا يرس من الضفن الغربين و طاع غزة اجزء من 
التو ل اليها  حيابق لان د اليز السياسن العربين ومن ثم و ا ع ا  تفاضن الشعبين الفرسطي ين عام 

  د أخر  التو ل ول   ذه الرؤين المشتران. 1681
وحب اتفا ا  اوسرو اعترق األردن بها رسميا وتعامل  1664وبعد تشال السرطن الفرسطي ين عام 

ط ين الفرسطي يين حس الضفن الغربين و طاع غزةق حيما ار  حال المواط ن اليا م معها اممثرن لرموا
حس الممران بين الفرسطي يين واخوا هم األرد يين ودعم ماا تها بت ايدا  برغ  م ا  المرا  حس 
الخطابا  واليرارا ق ولذلك  جح المرك الحسين بتحييب الوحدة اليا و ين وال فسين والدستورين بين 

ط س الممران جميعا بما حس ذلك بين األرد يين والفرسطي يينق وابي  المجال مفتوحا م ذ عام موا
لرمواط ين من ا ول حرسطي ين اهوين  ضالين وليس  بديال  الفرسطي ينلرتعبير عن الهوين  1661

عن لال لرمواط ن األرد ين التس يؤاد دستور الممران ان  ويتها عربين اسالمين و س بالطبع  وين جام
 العر   ا يك عن الفرسطي يين واألرد يين.
غير ان التاريخ والم ير المشترك  -  زال  بعضها  ا من-وبرغم محاو   عديدة لهز  ذه العال ن 

والتضحيا  المشتران وب اء الممران المشتران جعل من  ذه المحاو   جهودا معزولن   تعدو  ثار ا 
 يون جميعا حس الميابل تساور حب المواط ن لرجميع والتمسك بحب ان تاون عابرةق حي  يتب   األرد

العودة ال  ديار م التس  جروا م هاق والتعويض عن الرجوء والمعا اة لال الالج ين الفرسطي يين بمن 
او غير مق اما يتفب  1661او عام  1648حيهم األرد يين من ا ول حرسطي ين سواء المهجرين عام 

. ا مر الذر ما زال "الوطن البديل"اربن الفارة والمشروع ال هيو س المسم  الجميع عر  رحض ومح
يشال لب ن من لب ا  الوحدة الفارين حس ال راع مع المشروع ال هيو س وحس حماين وب اء الممران 

 حس  ن واحد.
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ب ين  وحيما يتعرب بالمستيبل ح ن العال ن بين حرسطين واألردن عال ن تاريخين واستراتيجين تدعمها
المجتمعين والوا ع الجيوسياسس لهماق اما تدعمها المواجهن المشتران لرمشروع ال هيو س الذر   

الابرك والتس م ها األردن اما حرسطينق  ا يك عن التياطع العيدر  "وسرا يل"زال يتطرع ال  ب اء 
بين ال األرد يين ا سالمس والمسيحس الذر تيق حس  رب  اليد  والمسجد ا     وا يسن الييامن 

 والفرسطي يين.
عمرين  وطارومن ال احين السياسين   زال  حرسفن الوحدة الفدرالين او الاو فدرالين مطروحن حس 

التسوين السياسين لت فين اليضين الفرسطي ينق لان موا ق اليوك السياسين وا جتماعين حس الطرحين 
ن بعد التحرير وبشال طوعس اجزء من م ظومن الوحدة بي هما التس يختار ا الشعبا ب  مينتؤمن 

ا سالمس الوحدر الذر  ام  عري  الممران وتتب اه استراتيجين المياومن الفرسطي ين. -الفار العربس
وامام األرد يين والفرسطي يين  ضال طويل لمواجهن ا طماع حيهما من  بل ال هيو ين   يتسع لفتح 

   غيرة   تدا س أ ميتها بحال طبيعن الهدق المشترك خالحا  جز ين تتعرب بم احع أو مااس
بحماين ا ردن وتحرير حرسطينق و و ما يدحع ال  اليول ان الذين ي بشون المسا ل ا شاالين ا ما 
ي تمون لتيار التعطيل لب اء الممران وتطوير اق ولمشروع تحرير حرسطين حس و   واحدق وبرغم ا هم 

ن الفرسطي س واألرد س غير ا   تيار يمترك  وتا عاليا و  يتحر  ب فن يمثرون ا رين داخل المجتمعي
المسؤولين حس تحراات  وت ريحات ق بل ان ال  م  اثارة الغبار وتعاير ا جواء اما ر د ا عر  
مدك العيود الماضينق ولذلك حان الشبا  األرد س من ال الم اب  اما الشبا  الفرسطي س يستطيع 

ضو  رؤين ليفو  عر   ؤ ء اثارة ا ضطرابا  والفوض  والخالحا  حس الممران ان يعمل بجدين وو 
لم الح ح وين او شخ ين او ربما خارجين حس بعض ا حيانق وبالتالس يحاحظ عر  الوحدة الوط ين 
حس الممرانق ويحيب العمل المشترك لال األرد يين حس مشروع تحرير حرسطين وحماين األردن من 

 وتطوير الممران. ا خطار وب اء
بها الدم المشترك ضد ا ستعمار -ليد تجسد  الرؤين الوط ين األرد ين الفرسطي ين بمالحم بطولين خضَّ

ق 1648ق وعر  اسوار اليد  ضد الع ابا  ال هيو ين عام 1648حت   1610البريطا س م ذ 
وحس عمريا  المياومن قق 1668وحس معران الارامن ضد العدوان اإلسرا يرس عر  اراضس األردن عام 

ق وحس عمريا  المياومن ضد ا حتالل حس الضفن 1681-1613ضد وسرا يل ج وبس لب ان لرفترة 
ق و  زال 1661الغربين حس التسعي ا  من اليرن الم  رمق وارسها الميثاب الوط س األرد س عام 

نق و  زال الفرسطي يون ا يمان بالم ير المشترك يشال السياج الحامس لروحدة الوط ين حس الممرا
حت  من غير مواط س الممران يتطرعون ال  عال ا  متي ن و وين مع الممران سواء خالل مرحرن 
التحرير او بعد اق ححران حتح اما حران حما  )اابر  وتين حس الشع  الفرسطي س( تعتيد ان  ذه 
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حيما التياران ا سالمس  العال ن حتمين وضرورين واستراتيجين لتحييب  مال وطموحا  الشعبينق
واليومس حس العالم العربس يعتيدان أن ذلك أسا  مهم إل جا  المشروع ال هضور العربسق وتحييب 

 الوحدة والتاامل العربس الشامل.
 13/4/4114السبيل، عّمان، 
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 ستيفين شبيجل 
جون ايرر أن يسع  أبداب إلبرام اتفاب وسرا يرس حرسطي سق  اسيما اان ي بغس لوزير الخارجين األمر 

حيد ضيع  دراب ابيراب من الو  ق اما أ   اان لي ن الجا   تجاه اإلسرا يريين أو الفرسطي يين أو اريهماق 
وعري  أن يخوض حس  ضايا أخرك.. لعل  ذه  س ال برة السا دة حس الو   الرا ن حس ال من 

 هللا.واش طن وتل أبي  ورام 
ولان لماذا  ذا ا  تياد؟ حايرر أعاد عمرين السالم ول  دا رة ا  تمامق وجمع الطرحين إلجراء 
ن اا ا اار ين لتيديم ت از  ق وعد ل مسار الحوارق وربما ح ل أيضاب عر  بعض  محادثا ق حت  وا 

م  ريرن عن الوحاء  بل أيا "وسرا يل"الت از   من وراء الاوالي ق ثم ا هار ال ذلك بسب  امت اع 
 باتفاب وطالب سرا  األسرك ولجوء الفرسطي يين المفاجئ لألمم المتحدة.

واالن دولين  11و د أثار وعالن الر ي  الفرسطي س محمود عبا  عن السعس ول  ا  ضمام ول  
شماتن بعض  -وربما ت دع المحادثا  "وسرا يل"ـو و ما يع س خرب ا لتزاما  من وجهن  ظر 

دينق الذين تو عوا ا هيار المحادثا  م ذ البداينق ولان   يبدو األمر بهذه السرعنق حثمن شعور الم تي
  ور   ا ب ن ايرر يتمتع بالمهارة الااحين إلدراك ذلك.

ألبد   -ب بداء استعداد م لرتعاون-ولو أن اإلسرا يريين اا وا  د لعبوا حيط دور الطرق المج س عري  
 تعاطفاب معهمق ولاا   أمام ايرر حر ن ض يرن لرم اورة. غالبين الدول الغربين

وحس الحييينق ربما اان الفرسطي يون سييولون و هم حييوا ا ت اراب مؤزرابق وسط د شن اإلسرا يريينق 
ايين من التراجعق وربما اا وا سيعتيدون أن لديهم طريياب ممهداب إل امن الدولن الفرسطي ين يوخوق األمر 

ايينق عبر األمم المتحدة. ولان  ذا المسار غير المال مق ربما بدا مما اب ي يريين واألمر من دون اإلسرا
 الابير وخيبن أمل ايرر. "وسرا يل"لبر ن من الو  ق بسب  عجز 

ولان مثرما يحد  دا مابق ربما م ح اليمين اإلسرا يرس ايررق دون   دق حر ن إل ياذ المفاوضا  حس 
 ذه الحاومن اإلسرا يرين تجيد الت عيد أاثر من التفاوضق وحيما بدا أ    المستيبلق حال ري  حس أن
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يتبارون لرؤين من  "وسرا يل"تحرر من أعباء مجرد التفاير حس تيديم ت از  ق اان رموز السياسن حس 
 يما   ابتاار أسالي  أشد ويذاء لرفرسطي يين عبر حرض عيوبا  ا ت ادين وحرمان من الحيوب.

لديها أسالي   "وسرا يل"سرا يريون أن اال الجا بين يما هما خوض  ف  الرعبنق وأن و د أظهر اإل
 أاثر وحداثاب لرضرر من الفرسطي يين حس مثل  ذا ال وع من الم احسن.

وعري ق ربما أ بح الطرحان اآلن عر  أسا  متساوق حاال ما ت رق بشال غير مال مق وسيتعين 
ذا اان ايرر سييوم بالشسء ال حيحق مع استمرار حريب التفاوض عريهما التراجع عن شفا الاارثنق  وا 

اس مارتين و ديك حس مسر  األحدا ق حال يزال البا  مفتوحاب أمام و ياذ ا تفاب يبييادة المبعو  األمر 
الذر اان عر  وشك التحييب ع دما تراجع اإلسرا يريون عن وطالب األسرك و رر الفرسطي يون  يل 

 مم المتحدة.مساعيهم ول  األ
ويمان وبرام اتفاب ي هس عبا  بموجب  مساعي  حس األمم المتحدةق بي ما يسح  اإلسرا يريون خطط 
الث ر ا  ت ادرق ويطريون سرا  األسرك المفترض وطالب سراحهمق وتعفو الو يا  المتحدة عن 

أيضاب بش ن تيييد الب اء الجاسو  المدان جو اثان بو ردق وربما يدلس اإلسرا يريون بت ريحا  مهد ن 
حس األراضس الفرسطي ين حس المستيبل. وعر  اال الجا بين ا عتراق ب    لو  أحعالهما ألمان 

 التو ل ول  اتفاب.
ذا ما حد  مثل  ذا السي اريوق حسييدم ذلك دعماب مفاج اب و وياب لطريين وزير الخارجين األمر  اسق يوا 

 المحادثا ق ع د ذ ستبدأ أزمن طويرن.ولان ل تخيل أن ايرر عجز عن و ياذ 
ولان الوزير يعرقق واذلك حريي ق أ   لم يتم وبرام أين اتفا يا  حس الشرب األوسط من دون أزما  
ابركق حعر  سبيل المثالق ع دما تعثر  محادثا  حك ا رتباط بين الم ريين واإلسرا يريين حس 

حبق وبحرول  هاين أغسط ق و ع  م ر ق بدا أ   ما من طريب سهل يرو  حس األ1611مار  
 اتفا اب. "وسرا يل"و

ق حدث  1611وبالمثلق بعد زيارة الر ي  الم رر األسبب أ ور السادا  ول  اليد  حس  وحمبر 
ق واستمر  األزما  1618حس « اام  ديفيد»أزما  م رين وسرا يرين متاررة حت  وبرام اتفا ين 

. 1616معا دة السالم الم رين اإلسرا يرين حس مار   تظهر وتتراجع من حين آلخر حت  تو يع
وبالطبعق   ت رح المحادثا  العربين اإلسرا يرين لضعاق اليرو ق والمفتا   و  وة اإلرادة وال برق 
حالتخرس اآلن عن المفاوضا  سياون امن استسرم لرهزيمن من بداين المباراة. وأياب اان ما ييول  

 حهم المتضررون الحييييون من  ذه األ واع من المواجها ق واذلك ايرر. اإلسرا يريون والفرسطي يون
ذا اان ايرر يريد أين حر ن لر جا ق حعري  أن  وعري ق حري  اآلن و   الرحيل عن المفاوضا ق وا 
يدرك أن  ذه مجرد بداينق وأن مسار التسوين ما زال طويالبق وأاثر من  ذا أن العالم   يمترك ترق 
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فتوحاب لرت عيدق وتفا م ال راع حس الشرب األوسطق ألن تحييب السالم اآلن أو عر  ترك البا  م
األ ل  طع شوط مرمو  عر  طريب و هاء  ذا ال راع لي  حيط حاجن محرين أو و ريمينق وا  ما  و 

  دق دولس يريده الجميع أيضاب.
 13/4/4114، االتحاد، أبو ظبي

 
 لى فلسطين!!فلسطينيون إلى كندا ويهود من أوروبا إ .50

 ياسر الزعاترة
حس لياء ل  مع الشبيبن الفتحاوين حس الجامعا  الفرسطي ين  بل أسابيعق  ال ر ي  السرطن محمود 

 ر ا ع د ا أحاارق حب الالجئ حب شخ س يع س "ما يرس ب    العامس:  "وحا"عبا ق بحس  واالن 
 و حر ع دما  يول  ذا خيار  أ    جئ واب ك  جئق أ   بتت ازل واب ك ما  بل أو بالعا ق

ح ذا  ر ا أن يبي  حس الماان الذر  و حي ؛ حس األردن أو حس سورياق ". وأضاق "شخ س ح    يختار
ما أن يواحب عر  الذ ا  ول  دولن أخرك با تفاب معهاق يع س أ ول  أو أر ماان وي خذ تعويضاق وا 

يرر العودة ول  دولن حرسطين وي خذ تعويضاق أ ا أريد أن أ اجر ول  ا دا مع التعويضق والثال  أن ي
 ذه الخيارا   ضعها أمام ". وزاد موضحا "أو أن ييرر العودة ول  دولن وسرا يل وي خذ تعويضا

الالج ين و م يختارونق تريد أن تيعد   ا أ ال وسهالق تريد أن تيعد   اك أ ال وسهالق تريد أن ترجع 
 ."أ   حرلتحمل الج سين اإلسرا يرينق   تريد 

ما ي بغس أن يحيال ابتداءب  و أن ما يعطل عمرين التسوين لي  مرق الالج ينق ولم يان  و الذر 
ر  اليضايا األخركق لما و ف  األخيرة حا ال 1000عطرها حس اام  ديفيد  يق العام  ق ولو حح

 ما عن حل ( لم تتحد  عن حب العودةق وا  1001دون ا تفابق والمبادرة العربين  فسها )بيرو  
متفب عري  ليضين الالج ينق حيما يعرم الجميع أن ثمن وجماعا  هيو يا عر  رحض تجسيد حب 

ق بل ون   ن الدولن اليهودين  س  وع من تشريع التخرل من 48العودة ول  األراضس المحترن عام 
س ق حضال عن ميترحا  طرحها ايرر وسواه تتحد  عن عمرين تبادل لألراض48حرسطي يس عام 

 والساان يترت  عريها  يل حرسطي يس المثر  ول  و ين السرطن ميابل أراٍض حس الضفن الغربين.
 ضين اليد  أيضا تحظ  ب جماع عام حس األوساط اإلسرا يرينق وال العروض المغرين التس  دمها 

وض و   المفاوض الفرسطي س لر هاي ن لم تجد  ذا ا  اغين ) ال عرييا  لريف س بحس  وثا ب التفا
 يعرض عريها أابر أورشريم حس التاريخ اليهودرق حرحض  م ا شن األمر(.
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عودة ول  مرق الالج ين.  ل يبدو األمر بذلك التبسيط الذر يتحد  ع   عبا ؟ أم أن األمر   
أمام شبا  يحرو لهم الت فيب لزعيم اا وا ييولون حي  ما   ييال  "بروباغ دا"يعدو أن ياون مجرد 

 ؟"عرحا  -لزعيم الرمز الراحلا"أيام 
)سم ا ا وسرا يل  (ق وليف س حس الوثا ب ويا ا  48 عبا  يدرك أن   عودة ول  األراضس المحترن عام

  قق و ال  ون وعادتهم اان رأيا شخ يا من أولمر ق وأن ر م من  10رحض  حت  وعادة 
 ." فر"سيعودون  و 

د ستبي   ا من حيما يتعرب بالعودة ول  م اطب السرطن حس أما الخيارا  األخركق حهس المتاحنق مع  يو 
المراحل األول  من التسوينق ألن شرط ذلك أن يت اد ال هاي ن من استتبا  األمر تماما ل الح 

 م طب التسوين.
وحيما سيبي  أاثر الالج ين حي   ْمق بمن حس ذلك حوالس ثر  ساان الضفن واليطاعق حضال عن 

ق ح ن المشارن  س حس لب انق وربما سوريا بعد التطورا  األخيرةق و م الذين األردن والغر  عموما
يعرض عريهم عبا  ا داق وربما أستراليا اما يتضح من الاالم المتداولق وأضيق ول  ذلك 

 التعويض )من سيدحع ذلك التعويض؟(.
يين عر  أرجاء  اذا ي تهس  ضال الشع  الفرسطي س ول   ذا الم طب السييم الذر يوزع الفرسطي 

األرضق بما حس ذلك أ  ا ا حس ا دا وأستراليا. يحد  ذلك حيما يواحب عبا  عر  بياء الاتل 
ا ستيطا ين الابيرة حس الضفن الغربين حس ماا هاق  س التس ت خذ أ م األراضس وأغ ا ا بالمياهق وحيها 

 .يسان م ا  اآل ق من المستوط ين الذين يحمل أاثر م ج سيا  أج بين
ق بي ما 61اليهود الذين يحمرون ج سيا  أج بين يحترون أرض ا ويعيشون حيهاق بما حيها المحتل عام 

ما أن يذ بوا ول  أ ا س األرضق ليفيدوا بعد جيل أو  يحراد لرفرسطي يين؛ وما أن يبيوا حي   مق وا 
   حرسطين.جيرين  ويتهمق بي ما يعود اليهودق و  يزال بعضهم يعود من الدول الغربين ول

م اطب السرطن لن تاون  ادرة عر  استيعا  من  م حيها حس ظل التسوين الميترحنق وبالتالسق ح    
حت  بعض الالج ين حيها وساان المخيما   د يختارون الرحيل وذا ما أتيح لهم ذلكق و س مهزلن ما 

 بعد ا مهزلن.
تعامل معها عبا  عر   ذا ال حو   ل ثمن  ا د يفعل ذلك مع شعب ق ومع  ضيت ؟ ون حرسطين التس

 س من أ م بياع األرضق لي   دسين وم اخا وحس ق بل حت  من حي  المعطيا  األخركق حالغاز 
حس المتوسط يجعرها من أغ   الدول  ياسا بعدد الساانق مع أ ها بالسياحن وحد ا يما ها أن تعيش 

 مثل سويسرا.
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تحررق و  أدرر ايق يستمع أول ك الشبان ول  مثل    يمان أن ياون  ذا الم طب م طب  ا د حران
 ذا الاالمق ثم يمررو  ق حضال عن الت از   األخرك التس حضحتها وثا ب التفاوض؟ و   م طب 

 الحزبين واليبيرن الذر يتفوب أحيا ا عر  م طب الوطن وم الح  العريا. 
راق وحرسطين ستعود ون عاجال أم لن يمر  ذلك ار ق وحت  لو مر  حس مراحر  األولينق حسيظل عاب

 جال ول  أ حابهاق وسيعود وليها أ رهاق بمن حيهم الموجودون اآلن حس ا دا وسوا اق حهس ليس  
  حراء  احرنق بل  س األرض التس ا تتر  عريها ومبراطوريا  الاون عر  مدك اليرون.

 13/4/4114، الدستور، عّمان
 
 المغتصبون األوقاح والمالك األقحاح .52

 حمد خالد األزعرم
أوزار اق اان الجا   ال هيو س اليهودر  د تمدد بدولت  الوليدة  1648/1646حين وضع  حر  

من مساحن حرسطين التاريخين. لان حيازا  اليهود وممترااتهم الموثين لم تزد  %11عر   "وسرا يل"
 من ترك المساحن. %6و تذاك عر  

ق أدرا ا أن 1661فن وغزة واليد  جراء عدوان يو يو لرض "وسرا يل"وذا أضف ا ول  ذلك احتالل 
 %60اإلسرا يريين اليهود يفتيرون ول  يوم ا  ذا لر اوك والوثا ب التس تسوغ مرايتهم ألاثر من 

 مما يسيطرون عري  را  اب من أرض حرسطين بين ال هر والبحر..
 

تؤبد الشاوك والدعاوك بش ن  و ذه واحدة من أ م الحيا ب التس تؤر هم حس ال حو والم امق او ها
 حجين استيال هم عر  ممتراا  الفرسطي يينق الالج ين م هم والمييمين.

وعري ق ح ن اليوك ال هيو ين عر   عيدر الحران والدولنق لم و  ت لو جهداب حس البح  عن "شرع ن" 
سيرن مثر  لضمان تحول  ذا ا ستيالءق أل ها تعرم ييي اب ب     ا م عر   ا ون اليوةق الذر   يعد و 

 المغت بين األو ا  ول  مالك أ حا .
ويبدو أن أحد خياراتها لتح يل  ذه الشرع ن اان مالحين الفرسطي يينق من حمرن  اوك وس دا  
المراين اليا و ين )أوراب الطابو(ق ال ادرة عن مخترق العهودق  سيما العثما س وا  تدا  البريطا س 

 ها طوعاب أو ار اب.م هاق بغرض الت ازل ع 
وخارجهاق ألجل تحويل سيطرتهم عر  أرض  "وسرا يل"ب يغن أخركق يستمي  ال هاي نق داخل 

حرسطينق من عمريا  اغت ا  باليوة الجبرين ول  عيود بيع وشراء. ولتحييب  ذه الغاينق ح  هم 
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اء مروراب بالتحايل والتزلق يرج ون ول  ضفيرة من األدوا ق تراو  بين التهديد واإلاراه واإلغواء واإلغر 
 والتزوير.

واان احتاللهم الضفن وغزة واليد  وأجزاء من ج و  لب ان بفعل حروبهم العدوا ينق  د أتا  لهم 
ولمحاسيبهم حر اب لرتوا ل مع  طاعا  اثيرة من الالج ين المالكق واستخدام  ذه األدوا  بالجمرن 

 واليطاعس.
إليياع ببعض  ؤ ء المالك.. ومما سهل ا جتراء عر   ذه   اك م ا  األمثرن عر  محاو   ا

المحاو   وشجع عريهاق و وع الالج ين تح  طا رن العوز والضغوط ا  ت ادين والمعيشين حس 
 مخترق أماان شتاتهم اليسرر.

 حفس سياب  ذه البي ن السربينق جرك تسويب مم ها لالعتياد ب ن بيع الالج ين لممترااتهمق يمثل سبيالب 
م اسباب لرخالل الفردر أو األسرر واإلبحار حس حياة جديدة أاثر بحبوحن وا  سا ين ووحاءب 

 بالحاجا ..
ق وان "وسرا يل"ورا  المساومون ال هاي ن يجادلون ب ن األرض الفرسطي ين مستيرة بالفعل حس جوق 

من أب .. ولهذا  الالج ين لن يعودوا وليها و   س ستعود وليهم ول  األبدق شاء من شاء وأب 
 حاألحضل  و أن ييبروا بما يعرض عريهم من  فيا .

وحياب لهذا الم طب الفاجرق لم يميز ال هاي ن بين بيوع األراضس المعتادة وبين المتاجرة باألوطان 
والهويا .. بل ومضوا يتوسرون بالم طب ذات ق مع بعض التعديال  ال سبينق حس التعامل مع المالك 

. وحس  ذا اإلطار جرك وضع اليد  عر  رأ  1661س األراضس المحترن عام الفرسطي يين ح
 األج دة.

وال موذج األاثر تارارين بالخ ولق  و اعت ار المالك الميدسيين داخل المدي ن وضواحيهاق 
بوضعهم حس خالط وجراءا  خا ين تجعل الحياة جحيمابق ثم اإلطالل عريهم بالحل السحرر الرعينق 

روض لبيع ممترااتهم ب ثمان خيالين. لي  يخف  أن أجواء التسوين السرمين لر راع المتمثل حس ع
 ال هيو س العربسق أضاح  مزيداب من التسهيال  لهذه التوجها  واألحاعيل الجه مين.

حالشب العربس من التسوين أمد اإلسرا يريين بخطوط لالت ال مع الالج ين حس بعض الرحا  العربين 
لشب الفرسطي س م ها ح س  لبعض اإلحباطا  والي   بين الالج ينق وزاء وماا ين المضيفن.. أما ا

 تحرير حرسطي هم التاريخين أو حت  احتمال تطبيب حيهم حس العودة وليها.
و  ري  حس أن  ذه المعطيا  شار  م اخاب مثالياب لزحق السماسرة وممارسن أ عيبهم ول  ما  و 

ق و و ب ول  بعض المخيما . ولعل  خر األ باء بهذا ال ددق "وسرا يل"أبعد من الحدود المباشرة مع 
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ما ورد عر  لسان أحد البرلما يين األرد يين حس حبراير الماضس من أن "..السفارة اإلسرا يرين حس 
 عمانق تيوم بتجاوز مهامها الدبروماسين ول  مساومن  ج ين حرسطي يين عر  أراضيهم.." 

حس أن جموع الالج ين عموماب لديهم  رون استشعار شديدة الحساسين لمثل  ذه   ثب تماماب وبال حدود
الجهود ال هيو ين المحمومن ومخاطر اق وأ هم عر  درجن من الوعس تما هم من مواجهتها بال 

  البن..
يد أ  ا حس الو   ذات ق    مرك  اعدة بيا ا  حول المديا  التس برغتها  ذه الهجمن وحظوظها ب

ين من ال جا  واإلخفابق أ ر  أل  ا وزاء  ضين تتحرك وتتفاعل حس دا رة من السرين والغموضق الحييي
 وما يعرم ع ها أ ل باثير مما  و مجهول م ها.

 حن  شدد عر  ضرورة اسر  ذه الدا رةق حرسطي ياب وعربيابق حيثما ظهر  لها بوادر وتجريا . تماماب 
 مثرما حعل البرلما س األرد س الشجاع.

 13/4/4114 ،البيان، دبي
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