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قاال عوااو اللجناة المركزيااة لحركاة وااال ومااوا النيقااات الوكنياة وااي الحركاة عاازام األحمااد : رام هللا
عاين الدوحاة   امس "إن مهمة الوود الذي شكلاه القيادة للاوجه إلى غازة  ااملال باناياذ اااااق القااإرة واا

 أن الوود غير مخول باال حوارات جديدة".و 
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وأوواال األحمااد وااي حاادي" وذاعااة "مااوكني" أن الووااد الااذي سااياوجه إلااى قكااا  غاازة خاايل األساابو  
الحااالي  ااركااز مهامااه علااى انايااذ الم ااالحة ولاايس وااال حااوارات جدياادة  ماان خاايل اشااكيل حكومااة 

النمال علاى وام كاواة الاياارات  إلاىوواوة الاواوق الوكني واالاااق على احديد موعد االناخابات  با
 المجلس الوكني الالسكيني. إلىالالسكينية 

واساءل عن مننى مكالبة بنا الا ائل باوسيع وود الرئيس  والذي شكل بناًء على اجاما  القياادة 
وبمشاااركة الكاال الالسااكيني  مساااهجنًا وااي ذات الوقاات األ ااوات الاااي اخاارن علااى لسااان الاابنا ماان 

 اخريب مهمة الوود قبل و وله إلى غزة . إلىهادوة حماس ال
وأشار األحمد إلى أن رئيس الدولة محماود عبااس الاقاى واي النا امة األردنياة  عماان  بيعوااء واي 
مجلس النيقات النربية والدولية  وبحا" منهام رخار المسااجدات واي عملياة السايم  والاكاورات علاى 

 الساحة الالسكينية .
لين أشاادوا بجهاود الارئيس وحكمااه  وعباروا عان ايييادإم لجمياع الخكاوات السياساية وقال: "إن الماحاد

والدبلوماسااية الاااي يقااوم بهااا  كمااا أكاادوا اساااندادإم لاقااديم أي دعاام ممكاان باعابااارإم يمللااون المجامااع 
 المدني النربي".

  51/4/5104، الحياة الجديدة، رام هللا
 

 قطاع غزة إلىها ل مقر  بحل السلطة ونق النائب يحيى موسى يطالب .2
« حماااس»وااي المجلااس الاشاريني النائااب عاان  اونساانقاال رئاايس لجنااة حقااوق : واحااي  ااب ا  -غازة 

  علماااًا ان عبااااس قاااال خااايل «النمااار االواراواااي للسااالكة اناهاااى مناااذ زمااان بنياااد»يحياااى موساااى إن 
 «.إاالشرعيات كلها اناهت  والمكلوب اجديد»إن  أسبوعيناجاما  قيادي قبل أكلر من 

أمس عبااس  مان « وايسبوك»وكالب موسى وي حديله على حسابه على شبكة الاوا ل االجاماعي 
علااى مان ح اال علااى »قكاا  غاازة. واعابار أن  إلااىدون أن ياذكر  باالساام  بحال الساالكة ونقال مقرإااا 

عواااوية دولاااة ولساااكين اواااي األمااام الماحااادة ب ااااة مراقااابع أن يا ااارف بمقاواااى ذلاااك وينلااان حااال 
واي حاال كار د  االحاايل مان الوااة اال،ربياةع  واصن غازة ا ابل المقار الموقات »واف: وأ«. السلكة

الجامااا  القيااادة الالسااكينية  وقيااادة اساااراايجية احرياار بنياادًا ماان نهااي الاااااوا أو الانساايق األمنااي  
نما نهي المقاومة والمقاومة وقك  «.واا

 51/4/5104، الحياة، لندن
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 بعد صالة العشاء األقصىالمسجد الل المصلين من التواجد في من منع االحت يحذ ربية لأبو ح .3
حذر مقرر لجنة القادس واي المجلاس الاشاريني الالساكيني  الادكاور أحماد أباو حلبياة : غزة اولسكينع

ماان إقاادام االحااايل اوساارائيلي علااى منااع وجااود الم االين وااي المسااجد االق ااى المبااارك بنااد  ااية 
 لارا األمر الواقع واقسيم المسجد زمانًيا ومكانًيا. النشاء  من خيل مخكك إسرائيلي

وانااااازم الحكومااااة اوساااارائيلية ااخاااااذ سلساااالة ماااان اوجااااراءات المشااااددة بحااااق الم اااالين الالسااااكينيين 
المرابكين وي المسجد األق ى  والذين خاواوا األسابو  الماواي مواجهاات ماع قاوات االحاايل الااي 

دخااال المسااااوكنين للقيااام بكقااوس المودياااة وااي عيااد الا ااال حاولاات اقاحااام الحاارم القدساااي امهيااًدا و
وقااال أبااو حلبيااة انقيًبااا علااى ذلااك لااا "قاادس باارس": "إن إااذا االجااراء ال ااهيوني يااياي واامن  النبااري.

االجاراءات واالناهاكاات بحاق المساجد االق اى المباارك  ويهادف إلاى اانهااك حرماة المساجد االق اى 
خاص بالمسلمين وعلى مدار الااريخ  وال يجوز للندو أن يمناع وأواف: "إذا مكان عبادة  وقدسياه".

الم االين باايي حااال ماان األحااوال بالاواجااد وااي المسااجد سااواًء لل ااية او لااايوة القااررن أو لنبااادة هللا 
 وكاعاه وي أي وقت من األوقات".

م الين واوقع أبو حلبية أن يكون االحايل يخكك من أجال وارا مناع وجاود المسالمين المارابكين ال
واي داخاال المسااجد االق اى المبااارك وااي ساااعات الليال خا ااة بنااد  ااية النشااء باااارة وجزيااة وحاااى 
قبياال  ااية الاجاار  خا ااة بناادما نجاال وااي منااع دخااول ماان إاام دون الخمسااين عامااا ماان النساااء إلااى 

م  ألن واوقع كذلك ان يام منع كلبة النلم أكلر من مرة  كما ونل سابقا  وقامة حلقاات النلا المسجد.
إااا الء باوواااااوة للماااارابكين كااااان لهاااام دور كبياااار وااااي مواجهااااة االقاحامااااات اوساااارائيلية وااااي المسااااجد 

 االق ى المبارك.
ووي رد  على س ال حول إن كان ذلك مقدمة لسن قوانين اسرائيلية لمنع وجود المارابكين بنادما وشال 

  إو يسن القوانين لمنع الم لين من االحايل بمنهم بالقوة قال:  "الندو ال هيوني ال ينرف القانون
 دخول االق ى وقك".

 09/4/5104قدس برس، 
 

 عشراوي: تمديد المفاوضات مرهون بقبول الشروط الفلسطينية .4
أكدت الدكاورة حنان عشراوي عواوة اللجناة الانايذياة لمن ماة الاحريار الالساكينية  أن الجاناب : اقناع

ل" إذا كااااان الهاااادف منهااااا إااااو مااووااااات ماااان أجاااال الالسااااكيني لاااان يماااادد المااووااااات مااااع "إساااارائي
المااووات  وقك . وأووحت عشراوي أن الامديد مرإاون بقباول "إسارائيل" بشاروك ولساكينية أساساية 
إي: ارسيم الحدود  واجمياد االساايكان  ووقاف الخكاوات األحادياة  واالعااراف بالمرجنياات الدولياة  



 
 
 

 

 
           6ص                                     3093 العدد:     51/4/5104 االحد التاريخ:

وقف االسايكان بشكل كامال  ولانياًا بااالعاراف بالمرجنياات وقالت إذا أرادت "إسرائيل" ان الازم أوال ب
 الدولية  والنودة للمااووات من أجل ارسيم الحدود  حينها ال مانع من النودة إلى المااووات.

وأكدت عشراوي أن االجاما  الذي سينقد  المجلاس المركازي لمن ماة الاحريار الالساكينية ياوم السابت 
خ وص مساقبل النملية السياسية  وأوااوت" أناه واي حاال عادم امدياد المقبل  سياخذ قرارات مهمة ب

المااوواااات  ووشااال الجهاااود األمريكياااة  واااصن الجاناااب الالساااكيني كاااان قاااد ااخاااذ قااارارات بالاوجاااه إلاااى 
 من مات األمم الماحدة  وإذا حق للالسكينيين وأنهم مسامرون ويه  وليس ويه عيب.
 51/4/5104، الخليج، الشارقة

 
 العقبات اإلسرائيلية تجاه تأمين السلطة احتياجاتها المائية هللا يطلع األردن على مدالحرامي  .5

وزيار المياا  والاري   خايل لقائاه قدر رئيس الوزراء الالسكيني الدكاور رامي الحماد هللا :اباراع-عمان 
ااان  الاادكاور حااازم النا اار  ماال علااى بمساااعدة الساالكة الالسااكينية الاااي ان األردنااياالإامااام وااي عم 

لنقد  إعدادإاالالسكيني المشارك من خيل الارايبات الاي يجري الجانبان على  األردنياوسيع النمل 
الالسااكينية المشاااركة وااواامن الاوقيااع علااى عاادة ااااقيااات بااين البلاادين وااي عاادد ماان  األردنيااةاللجنااة 

 المجاالت ومنها الميا .
ت نجاعاهاا واي ادارة وكاااءة االسااخدام ساواء ألغاراا وي مجال الميا  الباا األردنيةالاجربة  إنوقال 

الشاارب او ال ااناعة او الزراعااة اواااوة الااى اعااادة اساااخدام الميااا  المنالجااة ومشاااريع الاحليااة  م كاادا 
اإامااام الساالكة الالسااكينية بنقاال اجربااة احليااة الميااا  ليسااااادة منهااا وااي قكااا  غاازة كونهااا اناااني ماان 

 لمااحة للشرب.نقص شديد وي كميات الميا  ا
وااي مااا يانلااق بمشاارو  ناقاال البحاارين لواامان الحقااوق  األردناايوقاادر رئاايس الااوزراء الالسااكيني الاادعم 

مليون مار مكناب مان المياا  ال االحة للشارب وخا اة  32الالسكينية وازويد المناكق الالسكينية با 
 مناكق جنوب الواة ال،ربية.

ها الجاناب االسارائيلي اماام جهاود السالكة واي اايمين وعرا الحمد هللا والنا ار الاحاديات الااي يوان
احاياجات مواكنيها من الميا  وعدم الندالة وي اوزيع كميات الميا  ال االحة ليسااهيك باين منااكق 

 السلكة الالسكينية والمناكق االسرائيلية.
 51/4/5104، الغد، عم ان
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 م التضامن الدولي مع الفلسطينيينجنة فلسطينية لمواكبة فعاليات عاتشك ل ل التحريرمنظمة  .6
شكلت اللجنة الانايذية لمن مة الاحرير الالسكينية لجنة وكنية موسنة لان ايم ونالياات محلياة ودولياة 
بالمشاركة مع األمم الماحدة الاي أعلنت الناام الحاالي عاماًا للاواامن ماع الشانب الالساكيني. وأقارت 

 «.رةماحدون من أجل ولسكين ح»الحملة احت شنار: 
وقاااال أماااين سااار اللجناااة الانايذياااة لمن ماااة الاحريااار  رئااايس اللجناااة الوكنياااة المشاااروة علاااى الانالياااات 

إن اللجناة وجهات دعاوة إلاى الم سساات الرسامية واألإلياة »الوكنية للسنة الاواامنية ياسار عباد رباه: 
 «.للشرو  باناليات محلية ودولية بالاناون مع الم سسات الشريكة وال ديقة

أن األنشاكة اهادف إلاى اساالمار حملاة الانالياات الدولياة واي اوسايع الاواامن الادولي ماع : »وأواف
شنبنا وحقوقه األساسية ووق قرارات األمم الماحادة وقواعاد القاانون الادولي  خ و اًا حقاه واي الناودة 
قاماااة دولاااة ولساااكين المسااااقلة  وووااال االناهاكاااات اوسااارائيلية واااد شااانبنا الااااي  واقريااار الم اااير واا

ااناقا مع مبادئ القانون الدولي وااااقيات جنيف  والنمل على مساءلة إسرائيل ومناقباها على إذ  
 «.االناهاكات  وعزل ومحا رة سياساها الندوانية ود شنبنا وأروه المحالة

إن الحملاااة سااانمل علااى إ هااار االناهاكااات اوساارائيلية اليومياااة »وقااال منسااق اللجنااة جمااال زقااوت: 
سكينيين  ملل االسايكان والجدار وسرقة الموارد الكبينية  والا،ييار الجااري لمناالم القادس لحقوق الال

واالناهاكات الجارية بحق األسرى  وأن ماة الا ال النن اري  خ و اًا الح اار الشاامل المااروا 
 «.على شنبنا وي قكا  غزة

ات الوكنياة واي السااحات إن اللجناة بادأت بالانسايق ماع الجالياات والسااارات والشخ اي»وقال زقوت: 
 «.الدولية والنربية  ومع اجمنات اليجئين الالسكينيين للقيام بينشكة ووناليات مشاركة
 51/4/5104، الحياة، لندن

 
 وانتخابات من دون حماس  السلطة مقترح حل سيناقشالمجلس المركزي "الشرق األوسط":  .7

الاحرير الالساكينية  واي جلساة حاسامة  انقاد يناقش المجلس المركزي لمن مة : كاا  زبون - رام هللا
 بداية األسبو  المقبل  مساقبل السلكة الالسكينية برماه  وسك دعوات مازايدة لحل السلكة.

واي  02إن المجلس المركازي الاذي ينقاد دورااه الاا« الشرق األوسك»وقالت م ادر ولسكينية مكلنة لا
خرن بقارارات حاساامة لل،اياة اناالي المايزق الالسااكيني مديناة رام هللا ياومي السابت واألحااد المقبلاين  ساي

 الحالي على كل ال ند.
المااووااات مااع إساارائيل والم ااالحة مااع حماااس واالناخابااات النامااة ومساايلة »وأووااحت الم ااادر: 

 «.حل السلكة من عدمه  ساكون على جدول أعمال المجلس وسياخذ ويها قرارات إامة



 
 
 

 

 
           8ص                                     3093 العدد:     51/4/5104 االحد التاريخ:

اد  أعلى سلكة اشارينية انن واي  ال غيااب المجلاس الاشاريني ويند المجلس المركزي وي حالة اننق
 المنكل.

إذا كاناات المااووااات و االت إلااى كريااق مساادود  ويوجااد أمااام المجلااس خياااران  »وقالاات الم ااادر: 
األول: حل السلكة ودعوة إسرائيل لاحمل مس وليااها اجا  احايل دولاة ولساكين  واللااني: االنوامام 

يااااة بينهااااا ميلاااااق رومااااا الااااذي يااااايل محاكمااااة مساااا ولين ماااادنيين وعسااااكريين من مااااة دول 44وااااورا إلااااى 
 «.إسرائيليين

وسيسامع المجلس المركازي لاقريار مان أباو ماازن حاول ررائاه وأوكاار  بشاين مسااقبل السالكة ومسااقبله 
 الشخ ي  إذ يناقد أن يجدد إعينه االساقالة من من به وعدم ارشحه ليناخابات المقبلة.

م المجلاااس المركااازي منااااص مااان مناقشاااة الوواااع القاااانوني لمن اااب الااارئيس والمجلاااس وال يوجاااد أماااا
 الاشريني  باعابار الشرعيات الالسكينية مناهية ال يحية.

بنااد اناهاااء الماادة القانونيااة للاارئيس والاشااريني الامديااد لهمااا  0229وكااان المركاازي إااو الااذي قاارر وااي 
ت  البند اللااني األكلار ساخونة  علاى جادول أعماال لحين إجراء اناخابات. وسيكون مووو  االناخابا

المركزي. وووق الم ادر وصن اقريرا سيقدمه عزام األحمد  مس ول ملف الم الحة مع حماس  عقاب 
 زياراه على رأس وود قيادي إلى غزة  سيكون ما ليا وحاسما ومحددا لكبينة قرارات المركزي.

ناخابات  سنذإب جمينا إليها  لكن إذا لم اواوق قد إذا واوقت حماس على إجراء ا»وقالت الم ادر: 
   وينني ذلك إجراء اناخابات من دون حماس.«ياخذ المركزي قرارا بصجراء االناخابات بمن حور

الشارق »ولم ااول بند كرق إجراء االناخابات من دون حماس  لكن م اادر واي حركاة واال قالات لاا
هااا إجااراء االناخابااات كمااا ياانص القااانون ووااق الن ااام إنااه يوجااد أكلاار ماان كريقااة لااذلك  أإم« األوسااك

النساابي الكاماال  باعابااار الااوكن قائمااة واحاادة  وبالاااالي وااصن االناخابااات انقااد بماان حواار سااواء وااي 
 الواة أو غزة أو القدس  ومهما كانت نسبة الا ويت وهي كاوية.

غاازة  أو إيجاااد كريقااة  وماان بااين الخيااارات األخاارى إجااراء اناخابااات وااي الواااة علااى أن اساااكمل وااي
 لامكين من يرغب من غزة بالا ويت.

  51/4/5104الشرق األوسط، لندن، 
 
 تقاطع اجتماع المجلس المركزي للمنظمة نهاية الشهر حماس .8

اناقدت حركة "حمااس" ا اريحات الارئيس محماود عبااس ااباو ماازنع واي شاين : واحي  ب ا  -غزة 
الاحريااار الالساااكينية "الاخااااذ القااارار المناساااب" واااي حاااال  نيااااه الاوجاااه الاااى المجلاااس المركااازي لمن ماااة

رووت الحركة ان يم االناخابات النامة الرئاسية والاشرينية  واعابرت أن المجلس المركازي "ال يملال 
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الشااانب الالساااكيني  ومخاكاااف واااي قااارار  مااان حركاااة واااال"  وأن "حمااااس لااان انكاااي غكااااًء لمجلاااس 
س وااااي شااااين "اناهاااااء شاااارعية" الساااالكة الالسااااكينية واااانيف وماشاااا ". لكاااان الحركااااة اااقاااات مااااع عبااااا

 وم سسااها. 
وينقد المجلس المركزي  وإو إيئة وسيكة بين المجلس الوكني واللجناة الانايذياة للمن ماة  اجاماعاه 
قباال نهايااة الشااهر الجاااري  وعلااى جاادول أعمالااه عاادد ماان القوااايا  أبرزإااا المااووااات والم ااالحة. 

ي حاال لام اواواق "حمااس" علاى موعاد محادد منلان لان ايم االناخاباات  وووق م ادر "الحياة"  وصنه وا
وااصن عباااس ساايكلب ماان المجلااس الااذي ي ناباار مرجنيااة الساالكة الالسااكينية  احديااد موعاادإا  علااى أن 

واي الوااة وخماس واي القكاا   ماا يساهل ارشايل  22دائارة   22اكون ولسكين دائرة واحدة باداًل مان 
 .أيوابحي" اشمل القكا   القوائم االناخابية من الواة

ورأى الناكق باسم "حماس" ووزي برإوم أن ا اريحات عبااس "احمال ل،اة الاهدياد  وال اانم عان نياات 
سليمة اجا  الم الحة واحقيق الوحدة الوكنية". وجدد ايكياد ماا أعلناه إنياة اللللااء الماواي واي شاين 

لوااة". واعابار أن "حمااس قادمت كال ماا انايذ ااااقات الم الحة "رزمة واحادة  وباالاوازي ماع غازة وا
باااين ياااديها للم اااالحة  وإاااي حري اااة علاااى إنجازإاااا  لكااان أباااو ماااازن لااام يقااادم شااايئًا ساااوى الخكاااب 

 وا ريحات الاهديد والوعيد".
 51/4/5104، الحياة، لندن

 
 اإلسرائيلية بحق األسرى الفلسطينيين االنتهاكاترفع دعوى ضد تطالب ب فتح حركة .9

شانبة بياروت ال،ربياة  لمناسابة ذكارى اساشاهاد القياادي واي  -ياادة منكقاة بياروتن مت حركة وال  ق
الحركاااة خليااال الاااوزير "أباااو جهااااد" وياااوم األساااير الالساااكيني  نشااااكا ونياااا  أحيااااه "مجموعاااة الكراماااة 
الكشاية"  بو يت غنائياة ارالياة  والقااء ق اائد  ودبكاات وولكلورياة شانبية  واي مجماع الاداعوق واي 

 بيروت.
قيااادة بياروت  ممللااون  وأعوااءك واي إحياااء الاذكرى ممللاو و ااائل "من ماة الاحرياار الالساكينية" شاار 

 عن الم سسات والجمنيات اللبنانية والالسكينية واللجان الشنبية  وحشد من األإالي.
ابااو  االناااوااةوأشاااد أمااين ساار "حركااة وااال" وااي بيااروت النميااد ساامير ابااو عاااش ب"شااهيد ومهناادس 

  مساااذكرا "بنااا انجازااااه الوكنيااة  ومناقبياااه النوااالية والشخ ااية  وكيااف امكناات يااد جهاااد الااوزير"
 من اغاياله". اوسرائيليةال،در 

وعاان األساارى وااي يااومهم الااوكني  قااال: "قوااية األساارى إااي لاباات ماان اللواباات الوكنيااة يجمااع عليهااا 
 نة".الشنب الالسكيني وقياداه الوكنية والا ائل الالسكينية  وإي قوية جام
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اوساارائيلية بحااق األساارى الالسااكينيين   االناهاكاااتو كالااب الساالكة الالسااكينية ب"روااع دعااوى وااد 
 ومحاكمة إسرائيل دوليا".

رإاااب  ااااقياااتودعاا األماام الماحادة والاادول الماناقادة وااي  جنياف إلااى "وواع حااد للجريماة المن مااة  واا
اوسااارائيلي  والنمااال علاااى ميحقاااة  لاالحاااايبحاااق األسااارى وااي ساااجون  إسااارائيلالدولااة الااااي امارساااه 

 إسرائيل ومناقباها قانونيا وقوائيا وي المحاول الدولية ".
واكرق الى "النيقات اللبنانية الالسكينية ومباادرة الا اائل الالساكينية الااي الباات الموقاف االيجاابي 

وااامن اكاااار من ماااة  والجاااد مااان الاجاذباااات الداخلياااة اللبنانيااة"  مشاااددا علاااى "أإمياااة الوحاادة الوكنياااة
 الاحرير ونجاز المشرو  الوكني".

 الحقوق المدنية للالسكينيين  ومانة حق النودة". إعكاءوكالب الدولة اللبنانية ب"
 51/4/5104، المستقبل، بيروت

 

 طالب بوقف المفاوضات والتصدي لالستيطان والتهويد في الضفة والقدست" قراطيةو الديم" .01
الالسااكيني  األساايرة لاحرياار ولسااكين وااي مخاايم نهاار البااارد  لمناساابة يااوم الجبهااة الديموقراكياا أقاماات
النربااي  ورشااة عمال بننااوان: "برنااامي النماال الاوكني واالجاماااعي للشاانب الالسااكيني  األسااير وأسابو 

واي لبناان"  شاارك ويهااا عادد مان الااعليااات  و اائل المقاوماة واللجنااة الشانبية الالساكينية وم سسااات 
واالاحاااادات  ممللاااون عااان من ماااات لجاااان الوحااادة وااحااااد الشاااباب والنااااملون واااي المجاماااع المااادني 

 لألسرىادار الورشة نائب امين لجان الوحدة النمالية عبدهللا ديب  موجها الاحية  االونروا والمهنيون.
 البواسل  داعيا الى ادويل قوياهم واخراجها من االبازاز الاااووي.

باادر علااى روااا الشاانب الالسااكيني لخكااة  أركااانهااة الديموقراكيااة واكااد عوااو اللجنااة المركزيااة للجب
كيااري وكالااب الساالكة الالسااكينية بوقااف المااووااات والنااودة الااى الهيئااات الوكنيااة ل ااياغة برنااامي 

االماام الماحاادة لمقاواااة  إلااىنوااالي عنوانااه الا اادي ليسااايكان وااي الواااة واهويااد القاادس  والاوجااه 
لشنب الالساكيني  وكالاب الحكوماة اللبنانياة بااقرار الحقاوق االنساانية قادة الندو على جرائمهم بحق ا

 للشنب الالسكيني وي لبنان كحق النمل والاملك.
وقااال: "ان الشاانب الالسااكيني إااو خااارن الاجاذبااات االقليميااة والمحليااة وإااو مااع كاال لبنااان ويريااد بااان 

 يكون كل لبنان منه ".
رد محااذرا ماان "اسااامرار الاراجااع لخاادمااها علااى المساااوى وااي اعمااار البااا اوساارا وكالااب االونااروا ب"
 ال حي واالغالي".

 51/4/5104، المستقبل، بيروت
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 دعو لدعم المرابطين داخل المسجد األقصىتحماس  .00
دعاات حركااة حماااس  اليااوم الساابت  إلااى دعاام الماارابكين الالسااكينيين داخاال المسااجد األق ااى  بكاال 

 الوسائل المااحة.
لناكق باسم الحركة  وي ا اريل  احاي  إن االحاايل يسانى إلاى إخمااد احارك وقال حسام بدران  ا

المرابكين الذين يا دون ليقاحاماات اليومياة الماكاررة للمساجد األق اى  عان كرياق وارا عقوباات 
 انال من اواجدإم وي المسجد.

 كبيناها. وكالب بدران بورورة دعم المرابكين داخل األق ى با"كل الوسائل المااحة"  دون اوويل
وحاااذر مااان ااخااااذ االحاااايل خكاااوات احاااد مااان ا ااااعد واساااامرار الم ااااإرات داخااال باحاااات المساااجد 

ومواااى بااادران قاااائي إن المااارابكين والما ااادين القاحاماااات االحاااايل يقوماااون بااادور وناااال  األق اااى.
 وكبير وي حماية المسجد األق ى.

 09/4/5104، فلسطين أون الين

 
 حول المخيمات بلبنان بالمبادرة الفلسطينية صيدا: التزام اتقياد تزورهللا  أنصارحركة  .02

واي ساياق وواع  ااياي بينهاابدأت حركة أن ار هللا جولة على واعلياات مديناة  ايدا و اات :  يدا
واوواايل مااا  أساابوعينماان  أكلاارالاااي وقناات قباال   الميااة الميااة إحاادا"إااذ  الااعليااات وااي ميبسااات 

حول الك األحدا"  كما وونت م ادر ولسكينية مكلنة إذ  من اسا الت وجدل  أليرجرى  بندما 
بالمبادرة الالساكينية الموحادة ال سايما ماا يانلاق منهاا  مااللازاهللا على  أن ارالزيارة وي سياق حرص 

 بالنمل على اح ين امن واساقرار المخيمات والجوار اللبناني.
 وم الشيخ غسان حميد. وود ان ار هللا الذي ارأسه نائب األمين النام محمود حمد

واي مركاز   هللا الذي ارأسه نائب األمين النام محمود حمد وم الشايخ غساان حمياد أن ارالاقى وود 
مساااا ولها السياساااي واااي الجنااااوب الااادكاور بساااام حمااااود بحواااور عواااو اللجنااااة  اوسااايميةالجماعاااة 

ل الاكااورات علااى السياسااية محمااد الزعاااري. ووااي بيااان  ااادر عاان الجماعااة انااه جاارى الاااداول بمجماا
الجانبااان علااى روااا الاانااة  وأكاادالساااحة الالسااكينية ال ساايما األحاادا" األخياارة وااي مخيمااات  اايدا. 

وعاادم االحاكااام الااى السااي  وااي الخيوااات الداخليااة ودعااوة الجميااع ليلااازام بالمبااادرة الالسااكينية الاااي 
 عليها. واوسيميةأجمنت كل القوى الوكنية 

العاداءات ال هيونية األخيرة والمساامرة علاى المساجد األق اى ووارورة اوجياه واداول المجامنون با
 كل الدعم واحشيد كل الكاقات منا رة للمرابكين وي األق ى.



 
 
 

 

 
           05ص                                     3093 العدد:     51/4/5104 االحد التاريخ:

الاادكاور عبااد الاارحمن الباازري وااي منزلااه وااي  اايدا. واحااد" حميااد باساام  أيواااهللا  أن اااروالاقااى ووااد 
الحركااة سااااناون مااع بقيااة المن مااات  أن إلااىواااا االساااقرار وااي المخيمااات  ال أإميااةالووااد وشاادد علااى 

 والقوى الالسكينية من ومن اللجان المشاركة لالبيت الهدوء والحاا  على أمن المخيمات ومحيكها.
 51/4/5104، المستقبل، بيروت

 
 متورط بمخططات صهيونية الظواهريفتح:  .03

قياادي وااي ان ايم القاعاادة أيماان قاال الماحااد" باسام حركااة واال أحمااد عسااف إن ا ااريحات ال :رام هللا
ال واإري الاي يخون ويها الرئيس محماود عبااس وحركاة واال  "ا كاد مادى ااورك إاذا الرجال وقاعدااه 
وي المشرو  والمخككات ال هيونية الهادوة إلى امزيق األمااين النربياة واوسايمية  واو ارار علاى 

 امزيق شنبنا".
الى الادقيق وي جوإر ا ريحات ال واإري  والى الهادف ودعا عساف جماإير شنبنا واألمة النربية 

 منها.
وأواااف أنااه "وااي الوقاات الااذي يخااوا ويااه الاارئيس محمااود عباااس منركااة سياسااية شرسااة مااع دولااة 
االحايل يخرن عليناا ال اواإري لاينلن عان مسااإماه المباشارة وبشاكل علناي واي المخكاك ال اهيوني 

 .ويشارك وي حملة الو،ك والاشويه والاوليل
 51/4/5104، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 5102فشل المفاوضات حتى نهاية عن  عالناإل "هآرتس": نتنياهو يسعى لتأجيل .04

قالت  حياة "إآراس" االسرائيلية إن رئيس الحكومة بنيامين نانياإو يسنى لايجيل ة: القدس المحال
حي" ااول حينها موازين  0222اوعين عن وشل المااووات مع الالسكينيين حاى نهاية عام 

 القوى وي الواليات الماحدة بين الجمهوريين والديمقراكييين.
وقالت ال حياة إن أوباما ونانياإو قكبات مخاالاان وي اوجههما للمااووات مع الالسكينيين  لكن 

 .0222كليهما مااقين على الرغبة وي ايجيل لح ة الحسم  اوعين عن وشل المااووات لنام 
إن أوباما منهمك وي قوايا دولية من أكرانيا حاى أو،انساان  وغير مانجل وي وي حمل وزر  وقالت

الاشل وي الكريق الناخابات منا ف الوالية  ويما يسنى نانياإو لايجيل المواجهة مع اودارة 
يع االمريكية حاى ااول موازين القوى وي الكون،رس المقبل وبدء الحملة االناخابية الرئاسية الرب

 ع.0222المقبل  وانكيق حملة االناخابات الرئاسيةاسنة ون ف قبل االناخابات المقررة وي نوومبر 
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وبحسب ال حياة  وصن وي إذ  الحالة المكلوب من الالسكينيين أن يكونوا كيبين وإادئين  وأن 
لب ااوا ل المحادلات كما كانت اجري وي وي أجهزة الهااف النمومية القديمة حي" كان ياك

 اوالنميت إنا انازالت لنائية إامشيةع. اسامرار ووع عميت نقدية لكي ال انقكع المحادلة
واويف ال حياة لكن من ال،ريب أن يشنر نانياإو بالحاجة لانيين دوري غولد مساشارا سياسيا  

. ورأت أن الخكوة المساهجنة 2999وإوالذي اباإى بدور  وي إقامة مجلس األمن القومي عام 
انبر عن ونف مجلس األمن القومي  –مساشارا سياسيا بو ياة جزئية  -مامللة بانيين غولد ال

 ويشير إلى أن نانياإو ياول الدعاية عن الجهود الحقيقية للسيم.
51/4/5104وكالة سما اإلخبارية،   

 
 يشن هجوما على آشتون بعد انتقادها االستيطان ليبرمان .05

وزير الخارجية اوسرائيلي  بشدة  أمس  مس ولة النيقات الخارجية  رام هللا: إاجم أوي،دور ليبرمان 
وي االاحاد األوروبي كالرين رشاون  وروا اناقادااها النشاكات االسايكانية وي الواة ال،ربية  

 «.ال اساكيع اشخيص المشاكل من حي" األكلر أإمية وي النالم»قائي إنها 
من المسا،رب أن ينش،ل االاحاد األوروبي بملل إذ  »«: ويسبوك»وكاب ليبرمان وي  احاه على 

المشكلة وي الوقت الذي اسامر المجازر وي سوريا يوما بند يوم ود األبرياء وااوا ل االعاداءات 
النراق الاي يقال ويها المئات  والنالم ال يزال يحاول إيجاد حل لألزمة بين روسيا باورإابية 

ف يمكن وي ووء ذلك القول إن االاحاد األوروبي يساكيع كي»وأواف ماسائي:  «.وأوكرانيا
 «.اشخيص المشاكل األكلر خكورة وي النالم والانامل منها بسرعة وبحزم؟

وكان ليبرمان يرد على ا ريحات رشاون الاي أعربت ويها عن قلقها من ااخاذ إسرائيل خكوات ال 
م شر إلى إعين بناء مساوكنات جديدة اساعد على خلق أجواء اللقة الورورية وحيل السيم  وي 

الواة وامليك بيت ماناز  عليه للمساوكنين وي الخليل  مكالبة إسرائيل بالاراجع عن إذ  ب
 الخكوات.

51/4/5104الشرق األوسط، لندن،   
 
 : القيادة الفلسطينية منغمسة في ملذات السلطة وتهديدات عباس بحلها "باطلة"الكينزئيف  .06

ال نائب وزير الخارجية االسرائيلي زئيف الكين ان اهديدات رئيس السلكة ق: القدس المحالة
الالسكينية محمود عباس باعازال من به ما لم اارن اسرائيل عن الدونة الرابنة من السجناء األمنيين 
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واواف الكين وي مقابلة اذاعية ان القيادة الالسكينية ان،مس وي ملذات السلكة  اند اهديدات باكلة.
 احذيرااها باعادة السلكة الكاملة على الواة ال،ربية على الى اسرائيل ال اساس لها.وان 

ومن جهاها قالت رئيسة حزب ميراس زإاوا غال ون ان ا ريحات رئيس السلكة الالسكينية االخيرة 
قد اشكل خكرا جديدا على مساقبل المنكقة وانه ياوجب على الحكومة بذل كل جهد مساكا  

 .ااوواتالسائناف الم
51/4/5104وكالة سما اإلخبارية،   

 
 من األمم المتحدة الوصول لكنيسة القيامة وفدا  " تنفي منعها اسرائيل" .07

ناى ماحد" باسم وزارة الخارجية اوسرائيلية ااهامات روبرت سري مبنو" االمم الماحدة للسيم وي 
مور" ألنه لم ارد اقارير عن وقو  وااهمه بينه يناني من "مشكلة خكيرة وي اقدير األ  الشرق األوسك

 أعمال عنف ألناء ال لوات وشنائر سبت النور.
إن الشركة اوسرائيلية رووت السما  له ولدبلوماسيين رخرين وحشد من الالسكينيين وقال سيري 

عبور حاجز لحوور كقوس اقام بمناسبة "سبت النور" وي كنيسة القيامة داخل أسوار البلدة القديمة 
 أعمال عنف ألناء ال لوات وشنائر سبت النور.   وااهم االحايل بالقيامسوي القد

لكن الماحد" ايجال بالمور اعارف مع إذا بين الشركة ااخذت خكوات للحد من الحشد المكا  وي 
 الكنيسة والشوار  الويقة المحيكة بها. وقال بالمور "أقول إنه حاد"  ،ير باسالناء الدوع والاداوع."

اناقدت الوزارة إاهامات سري بو اها "بيانا غريبا" موياة إن المس ولين المسيحيين شكروا  ووي بيان
 الشركة اوسرائيلية لكريقة منالجاها لهذا الحد".

وأواف البيان اوسرائيلي "لو كان أي أذى لحق بالم لين بسبب عدم السيكرة على احركات 
ة على ناس الشركة الاي يدينها لندم أداء مهماها الحشود لكان السيد سري قد سار  بالقاء المس ولي

 بشكل سليم."
09/4/5104، 48عرب   

 
 ةالكالب بديال عن الجنود على الحدود مع سوري إسرائيلية..ترتيبات أمنية  :"معاريف" .08

عاما ما دوع  42خيل الشهور األخيرة اوارا لم اشهد  منذ  ةشهدت الحدود مع سوري :بيت لحم
الى البدء باكبيق ارايبات أمنية جديدة على كول الحدود مع سوريا وي الجوالن  الجيش االسرائيلي

المحال  وانامد إذ  الارايبات على اسيير الكيب البوليسية المدربة ووقا لما نشر  موقع  حياة 
 "مناريف" النبرية اليوم الجمنة.
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عسكرية غير مح نة على وأشار الموقع بين الجيش االسرائيلي قرر م خرا منع اسيير أي مركبة 
الحدود مع سوريا  بسبب عمليات ااجير لنبوات ناساة جرت م خرا على الشريك الشائك والاي 

جنود  كذلك اكاشاف النديد من النبوات الناساة  حي" بدأ الجيش باسيير  4اسببت أحدإا با ابة 
المااجرات والنبوات دوريات الكيب البوليسية على كول الحدود مع سوريا  والمدربة على كشف 

 الناساة.
وأواف الموقع بينه جرى اسيير رليات عسكرية غير م إلة من ال ناعات النسكرية االسرائيلية  
والاي اساكيع اكيق النار من خيل الاحكم بها  وقد سبق واساخدمت إذ  االليات على الحدود مع 

واسابدالهم بالكيب  ةالحدود مع سوري قكا  غزة  والهدف من إذ  الارايبات اقليل بقاء الجنود على
البوليسية واالليات غير الميإولة  لاقليص الارص على الجهات "المنادية" انايذ عمليات يقع وحياها 
جنود الجيش االسرائيلي واقليل المخاكرة بالجنود  كذلك عمليات مراقبة ودوريات على مدار الساعة 

 .ةعلى كول الحدود مع سوري
08/4/5104خبارية، وكالة معا اإل  

 
 5103سنة  العسكرية ألف جندي إسرائيلي تهربوا من الخدمة 55": هآرتس" .09

كشات  حياة "إآراس" النبرية  با  األحد عن وجود نسبة اهرب : ارجمة  اا -القدس المحالة 
د عالية جًدا من الخدمة اولزامية وي الجيش اوسرائيلي حي" بلغ عدد الماهربين من الخدمة والجنو 

 ألف جندي سنوًيا. 00غير المنوبكين 
ألف جندي منهم يام احاجازإم وي سجون الجيش بينما يام حجز الباقي  23وقالت ال حياة إن 

حاد" شاذ داخل الك  422داخل القواعد النسكرية حي" بينت منكيات الشركة النسكرية وجود 
 ننف.السجون سنوًيا بما وي ذلك محاوالت الامرد والهرب وممارسة ال

حي" احاجز الجنود قاداهم احاجاًجا على  2991عام  2وأشارت إلى ما ح ل وي السجن رقم 
  روف اعاقالهم.

 420 23شهد احاجاز ما مجموعه  0223واشير منكيات الشركة النسكرية أيًوا إلى أن النام 
ينما على خلاية اخلاهم عن الخدمة النسكرية  ب %12ألف جندي وي السجون النسكرية  منهم 

منهم على خلاية قلة انوباكهم  أما نسبة الجنود الماهمين بمخالاات جنائية وقد و ل  %24اعاقل 
 .%1إلى 
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من  %23ويابين من المنكيات أيًوا أن نسبة الجنود المناقلين من أ ل أليوبي و لت إلى 
ن يخدمون وي من عدد الجنود الذي %3مجمل الجنود المناقلين على الرغم من أنهم ال يمللون سوى 

 الجيش.
وكشات اقارير إسرائيلية م خرا عن مخاوف من ازدياد حاالت الاهرب من الخدمة وي الجيش وي 

 الوقت الذي ينيش ويه الكيان اوسرائيلي حالة غير مسبوقة بسبب األحدا" وي الوكن النربي. 
51/4/5104وكالة الصحافة الفلسطينية، صفا،   

 
 " ستغير وجه الحرب القادمة اسرائيلية بارية"ثورة استخ اليوم": إسرائيل" .21

بنيدًا عن أعين المراقبين والماكالين وبهدوء اام شهدت مخابرات الميدان اوسرائيلية خيل  :بيت لحم
السنوات الماوية  ما و ااه  حياة "إسرائيل اليوم" بالا،يير الدراماايكي الذي من شينه أن ي،ير 

 روب والقائلة بان ميدان المنركة إو جزيرة من عدم اليقين.وبشكل مكلق إحدى أإم مسلمات الح
ويمكن لنملية الا،يير الاي اشهدإا اساخبارات الميدان اوسرائيلية حين و ولها محكاها األخيرة ان 
ازيل ال ورة الوبابية الاي اراوق كل قوة عسكرية اخرن للقاال ومع بقاء عيمات االسااهام الاي 

مقاالة وي الميدان إال أن الجديد ان إذ  القوات ساح ل الى جانب عيمات اراوق عادة القوات ال
االسااهام على الكلير من المنلومات والحقائق الم كدة  وأإمها الموقع الدقيق لقوات الندو ومنلومات 
أخرى ااناول اشكيلة واسنة من األخكار األخرى الاي قد اواجه القوات المحاربة وي الميدان ما ينني 

عهد خرون القادة النسكريين للقاال مسلحين شذرات مانالرة من المنلومات ومنلومات عامة وعلى  أن
ما يمكنهم ر ياه عبر منا يرإم النسكرية قد اناهى حسب ادعاء ال حياة " اوسرائيلية" حي" 

ة ساساند الحرب القادمة وبشكل جوإري على المنلومات الميدانية الهامة والحساسة اسمل لكل وحد
 عسكرية أن انلم اماما ماذا اواجه على الجهة القابلة لها وي كل قكا  وجبهة ااواجد ويها.

وأكلقت إسرائيل على "لورة " اساخبارات الميدان الاي جاءت أساسا نايجة الاشل أالساخباري الكبير 
ل المنلومات الذي عاناه قوات الجيش اوسرائيلي خيل حرب لبنان اللانية والذي لم ياملل وقك وي ش

الاي لم احدد سوى مئات المواقع الاي ام مهاجماها وي اليوم األول من الحرب بل يانلق أيوا 
بالمنلومات الاكايكية الاي بقيت حبيسة خزائن االساخبارات النسكرية والاي لم ا ل مكلقا للقوات 

 وي ميدان القاال وي الوقت المناسب اسم " االساخبارات الانايذية ".
ن "لورة " االساخبارات الجديدة من مرحلاين األول اسبق المنركة واللانية اجري خيل القاال وااكو 

وااكون المرحلة األولى من عملية نقل منهجي ودائم للمنلومات الاي اح ل عليها االساخبارات يوما 
الاي ياوجب بيوم عبر اساخدام وسائل جمع المنلومات المانوعة والنديدة الاي امالكها االساخبارات 
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عليها نقل إذ  المنلومات يوميا لقادة الكاائب واأللوية والارق ما يسمل لهم بانديل وميئمة خككهم 
الانايذية بما ياواوق مع المنلومات الم كدة الخا ة بكل منكقة وقكا  عسكري مع الاشديد على 

 جبهة لبنان وقكا  غزة .
حديلة وملونة وقك "ليس كالك الاي ح لوا  وسيح ل قادة الميدان ليس على خرائك و ور جوية

وكانت قديمة وانود لندة سنوات إلى الوراء " بل سيح لون أيوا على  0222عليها قبل حرب 
منلومات دقيقة وم كدة عن الندو المقابل لهم والاهديدات الاي اواجه كل كايبة إواوة لمنلومات عن 

 اومكان . اجمنات السكان المدنيين وذلك لاجنب إ اباهم قدر
لن يام نشر إذ  المنلومات واكي  كامل أوراد القوات المننية عليها بل سابقى محاو ة لدى كبار 
القادة وسيام إكيق قادة الكاائب والارق بشكل عام دون اا يل بما يسمل لهم باحوير قوااهم 

اا يلها الدقيقة واهيئاها دون المخاكرة باسرب المنلومات لكن سيح لون على كامل المنلومات با
قبيل خروجهم للقاال حينها سيح ل إ الء القادة على أدق الااا يل المانلقة بالمنكقة والقكا  

 النسكري المحدد لهم الذي سيقاالون ويه.
امام المرحلة اللانية من إذ  النملية " اللورة االساخبارية " واام ألناء القاال وساح ل القوة المقاالة 

"اون الين" على منلومات حقيقية وم كدة اانلق بالندو الذي اواجهه إذ  القوة  ووي الوقت ال حيل
والمخاكر المحاملة ونلى سبيل الملال يمكن لقائد لواء ان يكلب الاركيز "زوم ان " على مدخل 
منين أو بيت محدد حاى يايكد من خلو  من المخاكر والاهديدات على أن يالقى ردا واساجابة من 

ارات وي وقت ق ير جدا وبالاوازي سيام ازويد بكل المنلومات الاي ح لت عليها قبل االساخب
االساخبارات ووي وقاها الحقيقي حاى يامكن ومن احسن وروع نجاعة قوااه بشكل جوإري عبر 
"احييد " اكبر عدد ممكن من الاهديدات الاي اواجه قوااه ومنع إ ابة قوات " ديقة" قد اكون على 

 واا ابة األبرياء على الكرف األخر حسب انبير " ال حياة النبرية ". الجهة المقابلة
51/4/5104وكالة معا  اإلخبارية،   

 
 األقصى المسجد اقتحام نيته االسرائيلي الكنيست رئيس نائب إعالن من ُتحذر األقصى مؤسسة .20

 عن أعلن ينويجل موشيه االسرائيلي الكنيست رئيس نائب بين والارا" للوقف األق ى م سسة أوادت
 جولة وي مراوقاه الى منا ريه ودعا  02/4/0224 األحد يوم  بيحة األق ى المسجد اقاحام نياه

 شد واكليف والدائم الباكر الرباك بين األق ى م سسة أكدت جهاها من لألق ى  وادنيسه اقاحامه
 يحمي شريب در  اشكيل خيله من يمكن الذي الحلي" المكلب إو األق ى المسجد الى الرحال
 .المنادين اعاداءات من األق ى المسجد
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 قبل لألق ى األخير اقاحامه ومنذ أنه الايسبوك على الخا ة  احاه على نشر قد ويجلين وكان
 محدد  وبااريخ عبري شهر كل مرة االق ى باقاحام قرارا ناسه قرارة وي ااخذ أسابيع لي" نحو

 السبت يوم االق ى اقاحام ان وبما السبت  اليوم الشهر إذا ي ادف الااريخ إذا وصن اقواله وبحسب
 .-قوله حد على – االحد غد يوم اقاحامه قرر وقد ممكن غير
 ون بت المبارك  األق ى المسجد أبواب من م السبت ع ر منذ االحايل قوات أغلقت ذلك الى

 وال على وأبقت ق ى األ أبواب من م بصغيق مااجئة ب ورة وقامت أبوابه  على الحديدية الحواجز
 من عاما 22ال عن أعمارإم اقل الذين الرجال مننت كما  عوالمجلس وحكة  السلسلة ا أبواب
 المسجد ووراغ محاولة وي اياي االحايلية اوجراءات إذ  وصن   يبدو ما وعلى المسجد  دخول

 يوم للمساوكنين لةمحام اقاحامات لانايذ محاولة وي ويه  الم لين اقليل االقل على أو األق ى 
 .القاحامه المزعوم الهيكل من مات من ماكررة دعوات  ل وي غٍد 

09/4/5104 الفحم، أم والتراث، للوقف األقصى مؤسسة  
 
 الضفة في ومستوطنيه االحتالل جيش بين أدوار وتكامل االنتهاكات تصاعد: تقرير .22

 االناهاكات ا اعد يكاناالسا ومقاومة األرا عن للدوا  الوكني المكاب أكد: ارب44عاا
 .الماوي األسبو  خيل المحالة الالسكينية األراوي وي اوسرائيلية

 الم شرات من المزيد انكي األرا على الحقائق كل إن السبت األسبوعي اقرير  وي المكاب وقال
 الالسكينيين على الماوا ل الهجوم وي االحايل وجيش المساوكنين بين األدوار اكامل على
 أشجاًرا وقكنت للنبادة  دوًرا أحرقت الاي اللمن جباية ع ابات جانب من خا ة لكااهم ومما

 .الالسكينيين ممالكات على واعادت منمرة 
 إلى االسايكانية  األيدولوجية بييدي أداة باعابار  دور  ممارسة يوا ل االحايل جيش أن وأواف

 ام دونًما 944 وم رسمًيا ينالون يلياوسرائ الجيش وزير أعلن حي" القوائي  الجهاز جانب
 عا يون غوش اجمع وي لحم بيت وغرب جنوب أراوي من الماوي األسبو  عليها االساييء

 .االسايكاني
 مدينة وي الرجبي عائلة منزل على بالسيكرة للمساوكنين السما  أيًوا قرر ينلون أن إلى وأشار

 اسامرار إلى المبنى وي المساوكنين اواجد سي دي حي" خكير  اهويدي ا نيد وي الخليل 
 .الالسكينية الخا ة الممالكات على اعاداءااهم

 المواليق وي والمكاول الكبيني حقهم من والمسلمين المسيحيين امنع االحايل سلكات أن إلى ولات
 .غيرإاو  األعياد  أيام وي الدينة شنائرإم لممارسة المقدسة أماكنهم إلى الو ول وي الدولية والقوانين
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 ميمن مقبرة أرا على وخمة ميإي مدينة إقامة انوي المحالة بالقدس االحايل بلدية أن وذكر
 .عليها اقوم ارويهية وناليات ومن القادم الشهر من اباداءً  الااريخية االسيمية هللا

 نالمساوكني قبل من المحمومة االعاداءات من حملة شهد المبارك األق ى المسجد أن إلى ولاات
 .االحايل شركة بحماية
 وي بجنين الجلمة قرية غرب شمال زراعية أراا اجريف وا لت االحايل جراوات أن الاقرير وذكر
 .المواكنين ألراوي م ادرة اخللها النسكري الجلمة لحاجز اوسنة أعمال إكار

09/4/5104 ،48 عرب  
 
 "النعسق" سجن في المرضى لألسرى الصحي الوضع تدهور: سرىاأل وزارة .23

 بحق الكبي اوإمال سياسة اسامرار من أمس  عجوة كريم األسرى وزارة محامي حذر: هللا رام
 إن: قوله عجوة المحامي عن األسرى ش ون لوزارة بيان ونقل ".عسقين" سجن وي المروى األسرى
 بحق يجري ما على احاجاجهم عن ويها عبروا السجون ودارة رسالة سلموا عسقين سجن أسرى

 .لهم النين اقديم وعدم الكبي اوإمال بسبب منهم مروىال
 حاالت أمام األيدي مكاووي ي لوا لن وأنهم يكاق  ال أ بل الووع أن عسقين أسرى أكد: وأواف
 .المناقلين أجساد وي الخبيلة األمراا اناشار  ل ووي لح ة كل للموت اانرا

 يحد"  عما الكبية وكواقمها السجون لم لحة المس ولية عسقين أسرى يحمل: البيان واابع
 أسير أي اساشهاد حال وي وأنه األسرى قال اساهدف مانمدة سياسة" إو يجري ما أن م كدين

 ".السجون جميع وي األمور اناجر سوف
51/4/5104 هللا، رام الجديدة، الحياة  

 
 المقبل الخميس مفتوح بإضراب يشرعون اإلداريون األسرى: األسرى وزارة .24

 اوداريين األسرى أن السبت اليوم قراقع عيسى والمحررين األسرى ش ون وزير أعلن: هللا رام
 االعاقال اسامرار على احاجاجا المقبل الخميس يوم الكنام عن مااو  إوراب وي سيشرعون

 .قانونية أسباب أية دون واجديد  بحقهم اوداري
 اووراب إذا بين اوداريين األسرى نم و لت رسالة خيل من أبل،نا أنه بيان  وي قراقع  أوول

رادة كرامة لورةا شنار احت يياي  ع.حرية واا
 إذا اساخدم وأنها 0222 عام منذ إداري اعاقال أمر ألف 03 أ درت إسرائيل أن قراقع وأوول

 جنيف ااااقية وأحكام قواعد يخالف مما موجبة قانونية أسباب ودون كرواين االعاقال من النو 
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دارة إسرائيل حكومة ان الوزير لوقا .الرابنة  الذي 0220 أيار 24 يوم بانهدإا الازم لم السجون واا
خواعه اوداري االعاقال باقييد يقوي  .قانونية بينات أية دون اجديد  وعدم قانونية ألسباب واا

51/4/5104 القدس، القدس،  
 
 ابيةإره" الثمن دمغة" عصابات باعتبار نطالب: 48الـ فلسطينيو متابعة لجنة .25

 ع ابات اعاداء أعقاب وي الاحم  أم مدينة وي السبت  يوم عقد الذي اجاماعها بند: ارب44عاا
 الداخل وي للنرب النليا الماابنة لجنة أ درت الشباب  عراق مسجد على اورإابية اللمن دم،ة

 تع ابا أنها على الن ابات إذ  مع والشنبي الرسمي بالانامل ويه كالبت بيانا الالسكيني
 .إرإابية
 واعابار  االعاداء  إدانة على واوسيمية  الوكنية القوى كاوة من الحوور  إجما  إلى البيان وأشار

 النرب ود ناذت الاي االعاداءات سلسلة وي حلقة وأنه عليه  السكوت يمكن ال خكيرا عن ريا
 .النربية والقرى المدن وي والمقدسات

 وممارسااها المجموعات إذ  مع والشنبي  الرسمي ل بالانام المكالبة على الحوور وأجمع
 الحماية لاووير اسنى وال اريد ال اوسرائيلية الحكومة كانت إذا أنه على والايكيد. إرإابية كمجموعات

 .بيناسنا أناسنا نحمي ان الكبيني واجبنا من بل حقنا من وصنه وكشنب  كمواكينين لنا 
 السياسي الكيف لجميع ممللة شنبية لجنة اشكيل أإمها راراتالق من جملة إلى االجاما  وخلص إذا
 .االجاما  وي وردت الاي االقاراحات وانايذ برمجة بهدف وذلك البيد  وي

09/4/5104 ،48 عرب  
 
 غزة عن الحصار رفع أجل من لألونروا الجديد العام المفوض بتصريحات فلسطيني ترحيب .26

 با ريحات الح ار لمواجهة الالسكينية الشنبية للجنةا رئيس الخوري جمال النائب رحبع: قناا 
 انهد الاي بيير كراإينبول أونروا الالسكينيين اليجئين واش،يل غو" لوكالة الجديد النام الماوا

 . عنهم الح ار روع أجل من والنمل غزة قكا  سكان حقوق عن بالدوا  ويها
 غزة قكا  على الماروا سرائيلياو الح ار أن على أمس   حاوي  ا ريل وي الخوري وشدد
 القانون عليها يناقب جماعية عقوبة ويملل الرابنة جنيف ااااقية ويخالف أخيقي وغير قانوني غير

 األمم من الجاد والنمل اونسان حقوق اخاراق اجرم الاي الدولية المواليق اانيل ورورة وأكد. الدولي
 .إسرائيل على عقوبات وورا الماحدة

51/4/5104 لشارقة،ا الخليج،  
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 "النور سبت" بـ تحتفل فلسطين في المسيحية الطوائف .27

 بنيد إيذاناً   "النور سبت"با أمس  ولسكين  وي المسيحية الكوائف احاالت :ووا – لحم بيت - هللا رام
 .غداً  يحل الذي القيامة
 مشددة أمنية اءاتإجر  وسك المحالة  القدس وي القيامة كنيسة وي بالمناسبة انالف عشرات واحاال
 النامود باب باسالناء كويلة لساعات القديمة البلدة مداخل كل أقالت الاي االحايل قوات ورواها

 .المسيحيين والالسكينيين األرلوذكس الروس من وأغلبياهم القيامة كنيسة إلى الحجان منه دخل الذي
51/4/5104 هللا، رام الجديدة، الحياة  

 
 5104 من األول الربع في المحلية الحكومة إيرادات شيكل مليار 5.7: هللا رام في المالية وزارة .28

 قيمة ارااا  السبت  المالية  وزارة عن ال ادرة الربنية البيانات كشات: هللا عبد محمد - هللا رام
 دوالر مليون 144ا شيكل مليار 09290 إلى الالسكينية للحكومة المحلية المالية اويرادات إجمالي

 ع.يأمريك
 شيكل مليون 490 بنحو اويرادات إجمالي ارااع وقد الماوي  النام من الاارة ناس أرقام مع ومقارنة
 .شيكل مليار 09022 نحو 0223 النام من األول الربع نهاية بل،ت حي" اقريبًا 
 المناميت رسوما الوريبية غير واويرادات الوريبية  اويرادات من اويرادات  إجمالي وياكون

جمالي  عوالرخص الحكومية  على الالسكينيين عن نيابة إسرائيل اجبيها الاي المقا ة إيرادات واا
 .الدولية المنابر
. د الوزراء رئيس عليها وأكد الالسكينية  الحكومة بها أدلت لا ريحات الحقاً  االرااا   إذا ويياي
 أن إلى خيلها أشار لماوي ا األسبو  كوم دوت القدس مع سابقة مقابلة خيل هللا الحمد رامي

 ".الماوي النام عن %04 بنسبة اويرادات روع وي رذار  نهاية حاى نجحت المالية وزارة"
09/4/5104 القدس، القدس،  

 
 غزة في كلى زراعة عملية بإجراء ينجح بريطاني طبي فريق .29

 عبد بريكانيا وي لياربول بمساشاى األعواء جراحة مركز رئيس برئاسة كبي وريق امكن: وكاالت
 من يبلغ لمريا ب،زة الشااء مجمع وي الكلى زراعة عمليات لاني إجراء من الجمنة حماد  القادر
 .الخبرات ونقل الكلى زراعة برنامي من الرابنة المرحلة ومن  ععاًما01ا النمر
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 من واتسن منذ يناني المريا إن القيشاوي هللا عبد الشااء بمجمع ال ناعية الكلية قسم رئيس وقال
 حي" واكابقها  األنسجة لاحص عينات أخذ وام كلوي  غسيل جلسات له واجرى مزمن  كلوي وشل

 .الرابنة المرحلة عمليات لاني وي بالكلية لهع عاًما24ا والداه ابرعت
 . غزة قكا  وي الكلوي الاشل مرا من ينانون مريا 222 وصن ب،زة  ال حة وزارة وووق

09/4/0451 الين، أون فلسطين  
 

 المياه مجال في الفلسطينية للسلطة االردن دعم يؤكد المياه االردني وزير .31
 هللا الحمد رامي د. الالسكيني الوزراء ورئيس النا ر حازم د. والري الميا  وزير أكد :عباراا -عمان 
 .الميا  قكا  وي المشارك النربي الاناون واسامرار اإمية
 ان الالسكينية الوكنية السلكة وي مناكق الى زيارة لخي السبت يوم ا ريل وي النا ر وقال

 .اللاباة الوكنية حقوقهم من وامكينهم الالسكينيين االشقاء لدعم الدوام على اسنى االردنية الحكومة
 الالسكينية الميا  وسلكة والري الميا  وزارة بين الاناون ابناد على للوقوف اياي الزيارة إذ  ان وبين
 وال رف الميا  ادارة ويها بما الالسكينيين  األشقاء الى الحديلة االدارة وي ردنيةاال الاجارب ونقل

 .الالسكينية الكوادر وادريب ال حي
 المائية المشاريع النجا  اليزمة االساشارات لاقديم الوزارة اسانداد والري الميا  وزير اكد كما

 .القدس مناكق وي حاليا اناذ الاي ال حي ال رف كمشاريع
09/4/5104الغد، عمان،   

 
 طلق النار باتجاه مزارعين في سهل المرجي لبنان: االحتالل .30

كلقت قوات االحايل اوسرائيلي ع ر أمس اربع كلقات نارية بااجا  الراعي محمود : أكاركي
بحقله إو وعائلاه وي سهل المرن  واالعاناءحسين سرحان من بلدة كاركي الناء قيامه برعي ماشياه 

على بند مئة مار من السيان الاقني المحاذي لمسانمرة المكلة  دون ان  كاركي وسهل الخيام  بين
كانت اسير بمحاذاة السيان الاقني   االحايلووي الااا يل ان دورية لقوات  ي اب احد بيذى.

 حاولت اخويف المزارعين ليباندوا عن المكان  وأكلق عنا ر من الدورية النار بااجاإهم.
 الاور وال الجيش اللبناني وقوات اليونيايل والقوى األمنية احقيقا وي الحاد". وعلى

51/4/5104المستقبل، بيروت،   
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 سلسلة بشرية في تونس تضامنا  مع األسرى الفلسطينيين .32

ن م اونسيون وقاة اوامنية مع األسرى لمناسبة يوم األسير الالسكيني بسلسلة بشرية رام هللا: 
مكممي االووا  ويحملون  ورًا ألسرى الم بدات جالت وي شار  الحبيب برقيبه وي مقيدي األيدي و 

النا مة اونس  واومنت لوحات انرياية باألسرى الالسكينين والمروى واألكاال واالداريين 
والنواب والم بدات وشهداء الحركة االسيرة واالاااقيات والمناإدات الدولية الاي اانلق بحماية حقوق 

 واالناهاكات االحايلية ون بت خيمة وي الشار  وأويئت شمو  الحرية.األسرى 
وأكد النشكاء وقووهم ودعمهم لقوايا الشنب الالسكيني وعلى رأسها قوية األسرى  وعبروا عن 
غوبهم من اسامرار اعاقالهم والانكيل بهم وي سجون االحايل  وكالبوا بادويل القوية وحشد الدعم 

 كاوة المحاول الدولية الرسمية واالإلية.النربي والدولي وي 
51/4/5104الحياة الجديدة، رام هللا،   

 
 مسرح قطر يحتضن عرض أوبريت "أبواب القدس" .33

وسك حوور جماإيري كبير  شهدت خشبة مسر  قكر الوكني مساء اليوم وناليات : قنا –الدوحة 
ية النرب المركزية  حي" قدمت أوبريت "أبواب القدس" والذي ينبر عن قوية القدس باعابارإا قو

القدس من خيل ال،ناء والموسيقى والشنر الذي يحاكيها إنسانا ومكانا وزمانا وبيشنار وألحان ايئم 
 رو  إذا الن ر شكي ومومونا  وبرواية موجزة ينا ر ويها الخير على الشر وي نهاية الحكاية.

الكواري وزير اللقاوة والانون والارا" كلمة  ووي بداية الحال  ألقى سنادة الدكاور حمد عبدالنزيز
عبر ويها عن مكانة القدس وي ناوس القكريين والنرب والمسلمين واراباكها الدائم وي قلوبهم ووي 
 لب لقاواهم .. وإي الاحدي الدائم للنرب حاى انود .. مشيرا إلى حوور القدس وي احاااالت 

عندما كانت  0222ووي عام  0229قاوة النربية عام قكر اللقاوية وذلك عند اخايارإا عا مة للل
 الدوحة عا مة لللقاوة النربية.

51/4/5104الشرق، الدوحة،   
 
 دبلوماسيين رفيعي المستوى الى كنيسة القيامةمع  يدخولروبرت سيري: "إسرائيل" رفضت  .34

ة اوسرائيلية قال روبرت سري مبنو" االمم الماحدة للسيم وي الشرق األوسك يوم السبت إن الشرك
رووت السما  له ولدبلوماسيين رخرين وحشد من الالسكينيين عبور حاجز لحوور كقوس اقام 

 بمناسبة "سبت النور" وي كنيسة القيامة داخل أسوار البلدة القديمة وي القدس.
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وقال سري وي بيان إن وباك أمن إسرائيليين مننوا مجموعة م لين ولسكينيين ودبلوماسيين كانوا 
 موكب قرب الكنيسة "زاعمين أن لديهم أوامر بهذا الشين." وي

وأواف سري وي ا ريحات منا لة لرويارز أنه انا ر مع دبلوماسيين من إيكاليا والنرويي وإولندا 
 لن ف ساعة ينا رإم الزحام عند حاجز بينما اجاإل الوباك كلبه للاحد" مع مس ولين أكبر.

ألنه كان إناك حشد كبير ودونت وي ااجا  حاجز مندني  وقال سري "األمر أ بل خكيرا حقيقة
 ووناه الشركة إناك والحشد حاول أن يدوع بقوة."

وقالت ايري بيكة وإي ولسكينية شاإدة على الحاد" إنها سمنت سري يقول لوابك إسرائيلي إنه 
رية "وماذا مبنو" األمين النام لألمم الماحدة بان جي مون للمنكقة ورد الوابك ماسائي وي سخ

 ينني ذلك"؟
وكالب سري وي بيانه جميع األكراف "باحارام حق الحرية الدينية" وا اا "سلوك سلكات األمن 

 اوسرائيلية بينه غير مقبول."
51/4/5104، 48عرب   

 
 "الفيزا"من  ناإلسرائيليي خطة إعفاءب عن قلقه من ر يع الكونغرس االمريكي :موقع "رول كول" .35

األمريكي عن قلقهم الشديد من  ون ومساشارون وي لجناين اابناين للكون،رسأعرب مشرع: امناع 
ارااا  مساويات الاجسس "اوسرائيلي" على األراوي األمريكية وي حال امت المواوقة على خكة 
"كيري" القائلة بصعااء "اوسرائيليين" الراغبين دخول الواليات الماحدة من مقاويات الح ول على 

أشهر من دون حاجة للح ول على  3السما  لهم بالبقاء وي الواليات الماحدة لمدة ايشيرة دخول و 
"ويزا"  وذلك ووقًا لاقرير نشر   أمس  موقع "رول كول" اولكاروني السياسي الماخ ص بما يجري 

 وي أروقة الكون،رس األمريكي.
51/4/5104الخليج، الشارقة،   

 
 طينية أم يهودية؟فلس الالجئينقضية  في الخطاب اإلسرائيلي .36

 نبيل السهلي
رغاام الا ااريحات الماكااررة ماان قباال اودارات األميركيااة الماناقبااة منااذ ااااقااات أوساالو الداعيااة بمجملهااا 
إلااى واارورة أن ااوااي المااووااات الالسااكينية اوساارائيلية وااي نهايااة المكاااف إلااى دولااة ولسااكينية  

وسااياداها وعيقااهااا المساااقبلية  ووااي عاان وصنهااا لاام ااواامن إشااارات واوااحة إلااى حاادود الااك الدولااة 
 عدم الالميل إلى ومانات أميركية حقيقية وقاماها.
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بقياات المااووااات رغاام اسااامرارإا وااي  2994واليواات أنااه ومنااذ إنشاااء الساالكة الالسااكينية وااي عااام 
ائيل  وارات مخالاة أسيرة المواقف اوسارائيلية  مماا ي كاد غيااب أي وا،وك أميركياة حقيقياة علاى إسار 

الااي ماا زلناا نشاهد و اولها بناد انكايق جولاة مااوواات -بل على النكس من ذلك كانت الو،وك 
على الكرف الالسكيني الذي يااقد أوراق قوة  -ابنا للشروك اوسرائيلية 0223جديدة وي يوليو/اموز 

احة حقيقية  وخا ة وي  ل غياب حاونة عربية وموحادة للااااوا  ناإياك عان الاشا يات واي السا
 الالسكينية من جهة  وعدم ووو  المرجنيات السياسية للاااوا من جهة أخرى.

 
 في الخطاب اإلسرائيلي

يلحاا  الماااابع لخكاااب الم سسااة اوساارائيلية بشااين الدولااة الالسااكينية أنااه يركااز منااذ انكيقااة ماا امر 
ايخذ بنين االعابار على أإمية إنشاء دولة ولسكينية إلى جانب إسرائيل  2992مدريد وي نهاية عام 

الهواجس اوسرائيلية األمنية والديم،راوية  ووي عن إبقاء الكال االسايكانية الكبيرة واي عماق الوااة 
ال،ربياااة احااات السااايكرة اوسااارائيلية المباشااارة  وبكبيناااة الحاااال الجااازء الشااارقي المحاااال مااان القااادس واااي 

 سرائيلية أيوا.يبقى بدور  احت السيادة او 2921الخامس من يونيو/حزيران 
وخيل النامين األخيرين أعلنت إسرائيل مارارا أنهاا ا ياد وكارة قياام دولااين  دولاة ولساكينية إلاى جاناب 
دولااة إساارائيل انيشااان جنبااا إلااى جنااب بساايم وأمااان وكمينينااة  ووااق موقااع وزارة الخارجيااة اوساارائيلية 

اااين وكنياااين إمااا: دولااة ولسااكينية علااى شاابكة اونارناات  وااارى أن الحاال الحقيقااي يكااون وااي قيااام دول
للشنب الالسكيني ودولة يهودية لليهود  وال اكمل إسرائيل إلى السيكرة على الالسكينيين  واناقد أن 
قياام دولااة ولساكينية ديمقراكيااة حقاا اربكهااا عيقاات سااليمة كاملاة مااع إسارائيل سااي دي إلاى أن األماان 

 ة يهودية.واالزدإار الكويل األمد سيسودان إسرائيل كدول
نما يزعجهاا إاو  وا كد وزارة الخارجية اوسرائيلية أن إسرائيل ال اقلق من وكرة إقامة دولة ولسكينية. واا
نو  الدولة الالساكينية الااي سااقوم  إال سااكون دولاة ديمقراكياة ودولاة قاانون ون اام ااجناب اورإااب 

ى جانبهاااا؟ أم سااااكون دولاااة والنناااف والاحاااريا  األمااار الاااذي سااايمكن إسااارائيل مااان النااايش بسااايم إلااا
ووووية اسامر وي سلوك مسلك الننف واورإاب  وانرا للخكر ليس إسارائيل وحادإا بال المنكقاة 

 كلها؟
واقول إسرائيل إنها لن اقبل بقيام دولة "إرإابية" على حدودإا  ويجب أن ايخذ الجهود المبذولة وقامة 

ياة اوساارائيلية  وبخا اة واي مااا يانلاق باااألمن. دولاة ولساكينية وااي االعاباار الحقاوق والم ااالل الحيو 
وإكذا سيسود السيم واالساقرار إذ  المنكقة. واهدف إسرائيل إلى أن اكاون دولاة يهودياة ديمقراكياة  

 انيش بانسجام مع الدول المجاورة لها.
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 قضية الالجئين

ناي حال الادولاين  واادرك إن السجال اوسرائيلي المشار إلياه ساابقا حمال الم سساة اوسارائيلية علاى اب
إسااارائيل أن مسااااقبل كااال دول الشااارق األوساااك المجااااورة مااارابك بمسااااقبل الااادول األخااارى  وال يكااااب 

 النجا  ألي سيم ال ييخذ إذ  الحقيقة بالحسبان.
واشااير وزارة الخارجيااة اوساارائيلية علااى موقنهااا علااى اونارناات إلااى أن ايساايس إساارائيل كااان بملابااة 

ت الوكنيااة ألبناااء الشاانب اليهااودي  ويجااب أن اكااون الدولااة الالسااكينية المساااقبلية اساااجابة للكموحااا
لناس ال،را بالنسبة إلى الالسكينيين  وعليها أن الباي كموحاات أبنااء الشانب الالساكيني جماينهم  
ممن يسكنون وي الواة ال،ربية وقكا  غزة أو ينيشون وي مخيمات اليجئين واي الادول النربياة  أو 

وي أي مكان رخر واي الناالم  أي حال قواية اليجئاين واي إكاار ج،راوياة الدولاة الالساكينية.  يقيمون
إن إقامة دولة ولسكينية لاباة ومزدإرة وإادئة انابر م لحة إسرائيلية  وكما ألبات إسرائيل وي خكة 

ى   وصنها مساندة الاخاذ خكوات م لماة مان أجال دواع إاذا ال،ارا إلا0222االنا ال عن غزة عام 
األماام  ولكاان عليهااا أن اناارف أن شاركاءإا جاااإزون للاو اال إلااى م االحة ااريخيااة ساااجلب الساايم 

 الدائم.
إواوة إلى ا ورات الم سسة اوسرائيلية حول الدولة الالسكينية  يمكن القول إن االاجا  النام للارأي 

وي الرأي النام اوسرائيلي اوسرائيلي ينكس ال ورة ناسها إزاء الدولة الالسكينية  حي" إناك إجما  
  ويامساااك باالساااايكان وبمسااااحات 2921ياااروا بشااادة الناااودة إلاااى حااادود الراباااع مااان يونياااو/حزيران 

 واسنة من الواة ال،ربية.
ولهااذا يمكاان القااول إن الدولااة الالسااكينية  ووااق الا ااورات والاار ى اوساارائيلية  يجااب أن يااام إنشااا إا 

مساوكنةع ياركز ويها  222حالة  اقكع أو الها المساوكنات اعلى جزء من المناكق الالسكينية الم
ماان مسااااحة  %42ألااف مساااوكن يهاااودي  وجاادار الا ااال النن ااري الااذي سااايلاهم أكلاار مااان  322

ماان حجاام  %42كيلااومار مربااع  ويبقااي الساايكرة المكلقااة علااى  2422الواااة ال،ربيااة الكليااة البال،ااة 
 الميا  الالسكينية.

اوسرائيليون المشكلة الديم،راوية  كي "ااخلص" إسرائيل من الكلاوة السكانية وإذا حل لما يكلق عليه 
المراانااة للالسااكينيين وااي مراكااز الماادن وااي الواااة ال،ربيااة  ووااي الوقاات ناسااه اح اارإم وااي منااازل 
اكلق عليها دولة ولسكينية  مساحاها اوجمالية ال ااندى ن ف مسااحة الوااة الالساكينية  لي ابل 

الاحكم بالالسكينيين والسيكرة عليهم  وذلك أوول من إبقائهم احت االحايل اوسرائيلي أسهل عليها 
 المباشر.
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 فلسطينية أم يهودية؟

ييح  الماابع للاوجهاات اوسارائيلية الساابقة بوواو  جلاي عادم اوشاارة إلاى حادود الدولاة الالساكينية 
لم سساة اوسارائيلية  وواي نااس الوقات لام الاي يجري الحادي" عنهاا مان قبال دوائار واي إدارة أوباماا وا

يشر من قرياب أو بنياد إلاى مسااقبل الم اادر الكبينياة للدولاة الالساكينية وكاذلك عيقااهاا الخارجياة 
وحدود الك النيقة  ولم يام الاكرق إلى مساقبل االقا اد الالسكيني الذي اسيكر إسارائيل علاى أإام 

 ة النمل الالسكينية.مااايحه ملل: الاجارة الخارجية وأداء قو 
ومقابل ذلك ام الاركيز وي الا ورات اوسارائيلية حاول الدولاة الالساكينية علاى وارورة أن اكاون الاك 
الدولااة ديمقراكيااة ااحلااى بنن اار األماان وأن اكااون دولااة لكاال الالسااكينيين  بمننااى أنهااا دولااة لسااكان 

يل الحدي" عان عاودة اليجئاين إلاى الواة والقكا  وكذلك ليجئين الالسكينيين  وبذلك اجنبت إسرائ
قراإم داخل األراوي النربية الالسكينية الاي أنشئت عليها إسرائيل واي الخاامس عشار مان مايو/أياار 

2944. 
ولارا الا ورات اوسرائيلية حول الدولة الالساكينية وشاكب حاق الناودة ليجئاين الالساكينيين وواق 

  انشااااك الاااادوائر 2944ال ااااادر وااااي نهايااااة عااااام  294القاااارارات الدوليااااة ووااااي المقدمااااة منهااااا القاااارار 
اوسرائيلية المخالاة منذ سنوات عدة من أجل انميم وكرة يهودياة إسارائيل  جنباا إلاى جناب ماع انشايك 
االسايكان واكلياه وي عمق مدن وقرى الواة ال،ربياة  وخا اة واي قلاب مديناة القادس الااي ينابرإاا 

 الالسكينيون عا مة دولاهم المنشودة.
وابقى اوشارة إلى أنه مع الروا الدائم للم سسة اوسرائيلية ونشاء دولة ولساكينية باالمننى السايادي 
علاااى األرا والم اااادر الكبينياااة  يجاااب علاااى الالساااكينيين ابناااي خياااارات أخااارى واااي المقدماااة منهاااا 

ة  حياا" الايساايس لخكاااب حقيقااي للمكالبااة باحقيااق دولااة لنائيااة القوميااة علااى أرا ولسااكين الااريخياا
غراويااة و مجاارد الحاادي" عاان الا ااور المااذكور  ن اارا لهواجسااهم الديم إساارائيليخشااى إساااراايجيون وااي 

 واوساراايجية.
 09/4/5104الجزيرة.نت، الدوحة، 

 
 حقائق االنقسام الفلسطيني حول .37

 علي جرادات
وكنيااااة أووااااى "ااااااااق أوساااالو"  اويمااااا أووااااىع  إلااااى إكاااايق ديناميكيااااة ااكيكيااااة لبنااااى المرجنيااااة ال

الالسكينية الامليلية الجامنة  من مة الاحرير الالسكينية. وبالنايجة اناقل مركز القرار الالسكيني إلى 
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ميءاااه والازاماااه السياساية واألمنياة واالقا اادية. وزاد  "السلكة الالسكينية" المقيدة بشروك "أوسلو" واا
 إلاااى احارابهماااا الااادموي المشاااحون الكاااين بلاااة ا ااااعد الانااااوس باااين قيااااداي "واااال" و"حمااااس" و اااوالً 

ببكارياة خكاااب الاارد  الائاوي والكراإيااة والاخااوين والاكايار. إنااا  وبالنايجااة أيواًا  دخاال مركااز القاارار 
ج،راوااي بساالكاين انايااذياين وم سسااايين أمنيااايين -والمشاارو  الااوكني الالسااكيني أاااون انقسااام سياسااي

ر امويال خارجياة خا اة. بهاذا  اار النامال الاوكني وأجنداين ماباينايين لكل منهما احالااات وم ااد
ملنبًا عوا أن يكون العباًا  وانقادت لوحاة الاناقواات الالساكينية الداخلياة واشانبت واشوشات إلاى 
درجااة اناهااااك الواااابك األساساااي ألي خاايف داخلاااي  أعناااي واااابك أن الاناااقا األساساااي إاااو باااين 

باااين الاكلناااات الاحررياااة الالساااكينية واسااااباحات الهوياااة الوكنياااة الالساااكينية والمشااارو  ال اااهيوني  و 
االحااااايل وسياسااااااه الاوساااانية الندوانيااااة الدائمااااة والما اااااعدة سياساااايًا ومياااادانيًا. إنااااا يلااااور الساااا ال 
المحوري:  احيل أن مان غيار الممكان الا ال باين االنقساامات الالساكينية الراإناة بيشاكالها و"اااااق 

ال" حاول إاذا االااااق إاو السابب الوحياد أو األساساي لهاذا أوسلو"  لكن إل كان خيف "حماس" و"وا
االنقساام األخكار واي اااريخ الحركاة الوكنياة الالسااكينية مناذ انكايق اللاورة الالساكينية المنا ارة وااي 

 أواسك ساينات القرن الماوي؟!
 األساسية الاالية: -الحقائق- ار البح" وي إذا الس ال مشروعًا لألسباب

لكناه لام يكان ساوى النايجاة األخكار لاشال  0221االنقسام وقع واي يونياو/حزيران * أواًل:  حيل أن 
كل محاوالت وام حركاة "حمااس" لركاار الاوكني الجاامع  من ماة الاحريار الالساكينية بقياادة "واال". 

بااااال وبااااادأ مناااااذ ايسااااايس  2993مااااا ينناااااي أن انااااااوس "حمااااااس" و"واااااال" سااااابق اوقياااااع اااااااااق أوسااااالو  
اااادت الشاااانب الالسااااكيني  2941ناااوااااة الشاااانبية الكباااارى  ووااااي  اااال اال 2944"حماااااس"   الاااااي وح 

با ااائله السياسااية وكبقااااه االجاماعيااة وقكاعااااه المجامنيااة وأجيالااه المخالاااة  ووااي أماااكن وجااود  
كاواااة  وب اااورة غيااار مسااابوقة  بينماااا اخااااارت قياااادة حركاااة "حمااااس" منازعاااة قياااادة من ماااة الاحريااار 

ر "القيااااادة الوكنيااااة الموحااادة ليناااوااااة"  حياااا" وشاااالت كاااال حااااوارات الالساااكينية  والبقاااااء خااااارن إكااااا
مان  %42ومحاوالت ومها إلى اوكار الوكني الجامع. وكان الوااًا مكلاب قياداهاا بالح اول علاى 

 عووية "المجلس الوكني" شركًا لذلك.
أن يكشااف  * لانيااًا: كااان ماان شااين إ اارار "حماااس" علااى البقاااء إكااارًا موازيااًا لركااار الااوكني الجااامع

دواونها األيديولوجية والائوية  لكن مناروة الحركة ل"ااااق أوسلو" الحقًا خلك الحابل بالنابل  وجنل 
من غير السهل الامييز بين السياسي واأليديولوجي الائوي من أسباب خيف قيادة "حماس" ماع قياادة 

لاااى الااارغم مااان دالالت ماااا من ماااة الاحريااار الالساااكينية عموماااًا  وماااع قياااادة "واااال" خ و اااًا. ذلاااك ع
 ااااحب إاااذا الخااايف وماااا نجااام عناااه مااان احااااراب دماااوي وانقساااام غيااار مسااابوقين واااي اااااريخ الحركاااة 
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الوكنية الالسكينية. إذا ووًي عن دالالت أن مناروة "حمااس" ل"اااااق أوسالو" لام امناع مشااركاها 
 0222الناشارة واي الناام وي اناخاباات "المجلاس الاشاريني" ل"السالكة الالساكينية" واشاكيل حكوماهاا 

وعاان دالالت إقاادامها علااى حساام الساالكة واقاسااامها بوسااائل عسااكرية  عاايوة علااى أنهااا لاام اركااز وااي 
حوارااهاا وااااقااهاا ماع قياادة "واال" ونهااء االنقساام ال علاى األسااس السياساي للوحادة  وال علاى ساا ال 

ى ح اة كال منهماا مان كنكاة السالكة اناقد "ااااق أوسلو" السياسي كقواية وكنياة محورياة  إنماا علا
 الالسكينية ال بو اها غاية بحد ذااها إنما بو اها أداة لاحديد الوزن وي القرار الوكني النام.

* لاللاااًا: لنااال األإااام مااان كااال ماااا اقااادم إاااو دالالت بلاااوغ االنقساااام عاماااه الساااابع  حيااا" وشااالت كااال 
وكااي  اااحاه السااوداء  بينمااا ال يلااو  وااي الوسااكات واالاااقااات بااين كرويااه  ومااا أكلرإااا  وااي إنهائاه 

األوااق اااواور إرادة سياسااية جااادة ونهائااه  ويمااا ينلاام الجميااع أنااه بمااا أووااى إليااه ماان إوااناف للناماال 
الااوكني الالسااكيني يشااكل ربحااًا  اااويًا ليحااايل  باال إااو مااا يشااجع حكومااة نانياااإو علااى الامااادي 

اساااليم بجاااوإر أإاااداف المشااارو  ال اااهيوني: السياساااي إلاااى درجاااة أن اكالاااب الشااانب الالساااكيني بال
االعااراف ب"إسارائيل" "دولاة للشانب اليهاودي" كمكلاب يناادل االعااراف بالرواياة ال اهيونية لل اارا   
ان ابقاى علاى أرواه مان  وياال الباب على الشاكب الرسامي لحاق اليجئاين واي الناودة  وعلاى كارد م 

ه واساااايكانه واهوياااد  مااان أراواااي الوااااة وعلاااى اوقااارار بشااارعية ماااا امااات م اااادرا 44اولسااكينيي الااا
 وقلبها القدس.

إزاء الحقائق أعي  أ ن  وليس كل ال ن إلمًا  أن م شرات خلاية حدو" إذا االنقساام  عادا دمويااه  
كالة أماد   ووشال كال وسااكات وااااقاات إنهائاه  رغام وواو  جساامة مخااكر   إاي م شارات أكلار  واا

السياسي والائوي واأليديولوجي من أسبابه إو خلك مانمد إدوه  من كاوية للبرإنة على أن الخلك بين
الا،كيااة علااى أن خاايف "حماااس"  أكباار حركااات ايااار "اوساايم الحزبااي" وااي ولسااكين  و"وااال"  أكباار 
ان يمات الايار الوكني  كان منذ البدء  وال يزال  على الاارد بامليل الشنب الالساكيني  وكينناا أماام 

الانااز  الحا ال باين أحازاب وان يماات الاياارين واي أكلار مان قكار عرباي.  ورة كبق األ ال عان 
أمااا اخااازال أسااباب االنقسااام الالسااكيني وااي السياسااي منهااا  واايمر ااروااه الخ و ااية الالسااكينية  
وياكلبه الاهرب من  راحة البح" واي كال أساباب االنقساام  ويحااجاه إخاااء غيااب اورادة السياساية 

اويه الهروب من االعاراف بحقيقة أن أعباء القوية الالسكينية واحديات الخرون الجادة ونهائه  ويق
 من الميزق الوكني  ال يقوى على حملها والا دي لها حزب واحد.

لكاان  ووزالااة كاال الابااااس  قااك لاام نق اااد ممااا اقاادم ابرئاااة "ااااااق أوساالو" ومسااا ولية نهجااه عمااا جلباااه 
ه السياساية والمجامنياة الوكنياة الجامناة وأدوات ونلاه للشنب الالسكيني ومشاروعه الاوكني وم سسااا

النوالي من انقسامات كارلياة  بال ق ادنا الم اارحة لكشاف كال  ولايس بناا  أساباب أخكار إاذ  
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االنقسامات  كشرك ال مناص منه للكف عن الدوران حول  حن إذا االنقسام  ولبادء الا،مايس وياه  
زم لمنالجااه منالجاة شااوية. إذ إال يسااكيع كبياب أي الاو ل إلى اشخيص دقيق ألسبابه كشارك ال

منالجة مرا منالجة شاوية دون اشخيص دقياق ألسابابه؟! قكناًا كاي  ألن اشاخيص سابب المارا 
 ن ف عيجه.

 51/4/5104الخليج، الشارقة، 

 

 واالعتدال الممانعة .38
 أ.د. يوسف رزقة

ماااع االحاااايل ال اااهيوني  اعاااادنا واااي سااانوات خلااات علاااى اقسااايم الااابيد النربياااة واااي قواااية ال ااارا 
لالسااكين  ووااي قوااية الخوااو  أو الابنيااة ألمريكااا  إلااى جبهاااين أو ايااارين : األول ايااار المماننااة  

 وانخر ايار االعادال.
يااران  وحاازب هللا  وو ااائل المقاومااة الالسااكينية. وواام ايااار  واام ايااار المماننااة وااي حينااه: سااوريا  واا

 وبنا دول الخليي. االعادال : م ر والسنودية  واألردن 
لم اكن الاسمية الوا اة للايارين دقيقة بما ويه الكااية  ولكنها الاسمية األكلر شيوعا واناشارا  وال أود 
إنا أن أدقق وي أبنااد الاسامية  ألن ماا يشا،لني سا االن : األول إال اناهاى الوجاود الحقيقاي للاياارين 

ا للقواية الالساكينية ووائاد مهماة يمكان ح ارإا مع اكور األحدا"  وابااين المواقاف منهاا؟ وإال حققا
 وعد إا؟ وإل يمكن ارميم الا دعات الاي أ ابت جسم الايارين؟

لقد عانى ايار المماننة من ا ادعات بسابب ابااين مواقاف األكاراف مان الملاف الساوري  بناد دخاول 
أو بآخر. وااجهت  سوريا وي ناق الحلول األمنية  ودخول أكراف إقليمية ودولية ميدان ال را  بشكل

األكراف األقاوى واي إاذا الاياار الاى الكلاب مان المقاوماة الالساكينية وبالاذات حركاة حمااس أن ااخاذ 
الموقف ناساه الاذي ااخذااه اياران  وااخاذ  حازب هللا  وإاو كلاب ال اسااكيع حمااس البيااه  ألناه واوق 

ااادت إاي أن انايى بناساها كاقاها  وألنه يحرف بو لاها  لا بل جزاء مشاركا وي  را  داخلاي  اع
عنااه  ال وااي ساااوريا وحسااب  بااال ووااي بقياااة الاادول النربياااة واوقليميااة. وقبلااات بااين اااادوع وااريبة إاااذا 
الموقف  بالخرون اويجابي من ساحة األزمة السورية  مابنية دعوة األكاراف الاى ابناي حلاوال سياساية 

 لألزمة الوكنية  دون خ ومة مع أحد.
وجودإااا وااي ايااار المماننااة بحكاام الواقااع  والم ااالحة  ولاايس بمقاواايات  لقااد اكاساابت المقاومااة ماان

األيديولوجيا قوة مان خايل األرا  واللوجساايات  والادعم  غيار أنهاا وقادت بناا إاذا م قااا  أو قال 
 يجدر أن يكون م قاا  بسبب اباين المواقف  وقلة المنذرة.
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ت مياا  أكلار احات جسار اكاور النيقاات لقد جرت بند ذلك ميا  كليرة احت الملف السوري  كما جر 
وااي ايااار االعااادال أيوااا  بساابب الربيااع النربااي  وحالااة الااردة الاااي أ ااابت اللااورة الم اارية  وااجهاات 
دول االعادال الى  ناعة حالة مواجهة غير مبررة مع شنوب بيد الربيع النربي  مما أوجاد مشااكل 

إحدى القوى الداخلة وي عملياة  إسرائيلاب  وباات جديدة وي الساحات النربية وزاد من حالة االساقك
االساااقكاب  وماان لاام زيااادة االنقسااام النربااي  يكاااي إنااا أن نشااير إلااى بنااا الا ااريحات اوساارائيلية 

ليسات إاي  إسارائيلالاي احدلت عن اقارب عميق مع دول الخليي  وأن النرب بااوا أكلار قناعاة باين 
 الندو الذي يهددإم!

إننااا كالسااكينيين وااي حاجااة ماسااة وجااراء عمليااات ااارميم واا ااي  وااي الا اادعات مااا أود قولااه إنااا 
النربية بشكل عام من أجل المحاو ة علاى مركزياة القواية واي االإاماام النرباي وقكاع الكرياق علاى 
المخككااات ال ااهيونية  ووااي حاجااة أيوااا و ااي  النيقااة مااع ايااار المماننااة  ماان حياا" إااو ايااار 

الهاادف وااي حاجااة ألن اقااوم حماااس وو ااائل المقاومااة بمبااادرات ذات م،اازى وااي ي يااد المقاومااة. وإااذا 
 االاجاإين كليهما.

 09/4/5104، فلسطين أون الين

 

 مقارنة محزنة بين تجربَتي الفلسطينيين والسوريين .39
 ماجد كيالي

علااى رغاام اخااايف قوااية السااوريين عاان قوااية الالسااكينيين واجاارباهم السياسااية  وااي اللااورة  حملاات 
عراا ناسها  وانر وت للمشكيت والاوإمات واالنزياحات ذااها اقريبًا  ماع أنناا ناحاد" عان واارة األ

 ق يرة اناإز الليلة أعوام.
  الاي قادت النمل الالسكيني كوال النقود الخمسة الماوية  باادرت «وال»لنيح   ملًي  أن حركة 

  وماان دون أن انا اار كااي ابنااي إياكلهااا إلااى إكاايق الكاااا  المساالل ماان دون الامهيااد لااذلك سياسااياً 
 الان يمية  أو أن اهيئ شنبها لذلك.

ومع األخذ وي االعابار األشهر الساة األولى السلمية من اللورة الساورية  واواكرار الساوريين للادوا  
عاان أناسااهم وااي مواجهااة الننااف الوحشااي الااذي اناهجااه الن ااام  وهااذ  اللااورة باادت وكينهااا ذإباات  أو 

و ا،ليااب كابنهااا كلااورة مساالحة علااى األوجااه األخاارى. والمشااكلة أن إااذا ح اال قباال أن أ خااذت  نحاا
اشكل إذ  اللورة قياداها  وإياكلها  وم سسااها الوكنية  وقبل ان احقاق اوجماا  واي شاين مقا ادإا 

جماعااها  وإذان أي القيادة واوجما   ما زاال وي غياب حاى انن.  واا
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و النمال المسالل  قبال ان ينقاد إجماا  شانبها حولهاا  وقبال أن ايخاذ  واألإم أن إاذ  اللاورة ذإبات نحا
 نحو الن يان المدني  ملًي.

أيوااااًا  وااااي مكلااااع الساااابنينات ااخااااذت القيااااادة الالسااااكينية قاااارارًا باحوياااال الااااادائيين ماااان قااااوات حاااارب 
ن  قوات من مة وواق إيكلياة جياوش  وبااات اقايم قواعاد عساكرية لابااة واي جناوبي لبناا إلىع ابات 

مع ما لذلك من ماكلبات الاسليل واومداد والاماوين والامويال والمااار غين. وباديهي أن إاذ  القاوات ماا 
  أو ااداوع عان األراواي الااي اقايم عليهاا قواعادإا  بال إن جناوب إسارائيلكان بوسانها أن ااوازي قاوة 

انشاا،لت قااوات النماال الااادائي  لبنااان بااات وقاهااا مرانااًا ليعاااداءات اوساارائيلية باارًا وبحاارًا وجااوًا  ويمااا 
الااااي أواااحت بملاباااة جااايش  بايواااي الواااربات اوسااارائيلية  علاااى رغااام خوواااها مناااارك مشااار وة واااي 

 كارشوبا وراشيا وقلنة الشقيف وبنت جبيل.
اساااانزف  أنلكااان األسااااس إناااا أنهاااا بااااات واااي مواقاااع الااادوا  بااادل الهجاااوم  اانااارا ليساااانزاف بااادل 

أإالي الجنوب لم ائب وخسائر بشرية ومادية باإ ة. ووي النهاياة عدوإا. وووق إذا وذاك عر وت 
ع  نايجاة عوامال 2940أخاقت وي ما قامت من أجلاه  ماا اجل اى بصخراجهاا مان لبناان كلاه اواي حارب 

مانددة  منهاا الاخل اي عان اسااراايجية حارب الوانيف واد القاوي  وعان اسااراايجية حارب الن اابات 
كويلة األمد  بصقامة قواعد لاباة قرب المدن  بحي" أنها لم ابق قوات الماحركة  أو حرب االسانزاف ال

 ودائيين ولم ا بل جيشًا.
الم ساااف أن األمااار ذاااااه حاااد" ماااع اللاااورة الساااورية  إذ ذإبااات الجماعاااات المسااالحة  الااااي ال اخواااع 

نة مان لقيادة  وال لمرجنيات سياسية  موحدة  نحو حرق المراحل بابني اساراايجية احرير مناكق واسا
سيكرة الن ام. وكانت الك النقلاة  علاى أإمياهاا واي كسار إيباة الن اام  قاازة واي المجهاول  إذ حم لات 
اللورة مس ولية الحاا  على األمن وي إذ  المناكق  واقديم الخدمات لسكانها  مع ماا شااب ذلاك مان 

جم عان ذلاك احويال مشكيت أكلت من  دقية اللورة  ومن الاااف الناس حولها كبديل للن ام. كما ن
 الن ام إذ  المناكق حقل رماية يمارس ويها سياسة النقاب الجماعي  ووق قاعدة

المنااكق « ايدياب»  بحيا" أواحت بملاباة منااكق محا ارة  يجاري مان خيلهاا «األرا ألمحروقة»
 األخرى.

ميلاااه إدارة ميئماااة  ومكرقاااة الن اااام وبرا إيجاااادوباااين إاااذا وذاك  أي عجاااز الجماعاااات المسااالحة عااان 
المااجرة  اوكر من م سكان إذ  المناكق للهجرة منها  والاشرد داخل سورية وخارجها  ما أدى إلى 
اخاااااء الشاانب ماان منادلااة ال اارا  وااد الن ااام  وشااك ل أكلاار نقاااك واانف اللااورة السااورية واألخكاار 

 عليها.
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ابات الكلااة والماردود إكذا  واي الحالين السورية والالسكينية ام ا،ليب النواكف والشنارات علاى حسا
والجدوى السياسية  علمًا أن النمل المسلل  مع كلااه البشرية الباإ ة واداعيااه الخكيرة  يحااان إلاى 
ااس علااى اومكانيااات الذاايااة اولاايس علااى وعااود خارجيااةع  وعلااى قاادرة  لااى الايس  إدارة عقينيااة أكلاار  واا

  وي اسادراجات غير محسوبة  على نحو الشنب على الاحمل ال على الدخول وي م،امرات أو الوقو 
مااا ح اال مااع الالسااكينيين وااي االناااوااة اللانيااة  الاااي غلااب عليهااا كااابع النمليااات الااجيريااة  ومااا 

 ح ل وي اجربة السوريين وي السيكرة على مناكق واسنة.
إلاى ووق كل ذلك  لمة مشكلة كبرى وي النمال المسالل واي ال اروف الالساكينية والساورية  إذ يحااان 

مداد  وا،كية سياسية  وإي كلها احاان إلى دول  وإذ  ال اشا،ل  كما إو  م ادر اسليل وامويل واا
منلااوم  كجمنيااات خيريااة أو كجهااات اابنااى أجناادة رسااولية  مااا يوااننا إزاء أجهاازة اساااخبارات  ومااال 

وأقال نواجًا  سياسي  واو ياات سياسية. والمشكلة األخرى أيوًا  أنه كلما كانت اللاورة أقال اح ايناً 
وان يماااًا وميسساااة  اراهنااات أكراوهاااا لاو يااااات وايعاااب إاااذ  الجهاااة أو الاااك  علاااى حسااااب منانااااة 

 واوحيات شنبها  وعلى حساب مقا د لوراها  وإو ما ح ل وي الاجرباين الالسكينية والسورية.
حدإم وي مواجهة ا رك الالسكينيون و  2944أخيرًا  وبالنسبة إلى اوإم الدعم الخارجي  ناذكر أنه وي 

الن اااابات ال اااهيونية  ولااام اجااادل وقاهاااا كااال الناااداءات لنجاااداهم  واااي الوقااات المناساااب  وكانااات جملاااة 
الاااي انا اابت وااي وجااه الشااهيد عبااد القااادر الحساايني إااي السااائدة  بحجااة ااارك األماار « ماااكو أواماار»

ع لاااام يكاااان 2944ا إساااارائيللألن مااااة. لااااذا ونناااادما انسااااحبت قااااوات االناااااداب البريكاااااني وأعلاااان قيااااام 
بمساكا  الالساكينيين مواجهاة ذلاك  ودخلات حينهاا قاوات مان جياوش بناا الادول النربياة  الااااي لام 
اكااان جيوشاااًا ولااام احاااارب حقاااًا  بااال عمااااادت إلاااى اخاااران الالساااكينيين مااان مااادنهم وقاااااااراإم بااادعوى ان 

 مناكقهم باات ساحة منركة  وبذرينة حماياهم.
بالمئة من أرا ولسكين  أي  11مت وي امكين قيام إسرائيل على ووي المح لة وهذ  الجيوش ساإ

بالمئة الاي كانت مقد رة وسرائيل وي قرار الاقسيم  كما ساهلت اهجيار واشاريد من ام  22اكلر من الا 
شنبها. وووق إذين األمرين وصن الن م النربية وقاها وأدت الكيان الالسكيني الناشئ الماملل بحكومة 

ولم امك ن الالساكينيين مان إقاماة كياان سياساي لهام واي غازة الااي ألحقات بم ار    «عموم ولسكين»
ووي الواة الاي ومت الى المملكة األردنية  وامت منااملاهم كيجئاين  بكريقاة غيار الئقاة  ال مان 
وجهااة المنااايير الدوليااة اونسااانية وال ماان وجهااة ن اار األخااوة النربيااة  وااام إسااكانهم وااي مخيمااات رل ااة 

   على نحو ما يح ل للسوريين اليوم.ونائية
 51/4/5104الحياة، لندن، 
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