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 45 :كاريكاتير

*** 
 
 ى السلطة الفلسطينية االختيار بين حلها أو الوحدة مع حماسنتنياهو: عل .0

رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو  ، أنرام هللا، من 22/4/2304 ،القدس، القدسنشرت 
ن على السلطة الفلسطينية أن تختار بين حل السلطة إقال في ساعة متأخرة من مساء أمس االثنين 

 أو الوحدة مع حماس.
ائل إعالم عبرية عن نتنياهو قوله خالل كلمة ألقاها أثناء مشاركته في احتفاالت "عيد ونقلت وس

الميمونة" اليهودي، "لقد شاهدنا السلطة الفلسطينية تتحدث أمس عن حلها واليوم هي تتحدث عن 
 الوحدة مع حماس، إذن يجب عليها أن تختار حل السلطة أم الوحدة مع حماس".

لطة السالم فليتصلوا بنا ألننا نريد أن نعرف ذلك وألننا نريد السالم وأضاف "عندما تريد الس
 الحقيقي".
مشاركته في ، خالل تحدث نتنياهو ، أنبيت لحم، من 22/4/2304 ،وكالة معًا اإلخباريةوأضافت 

عن إطالق الصواريخ من قطاع غزة تجاه البلدات اإلسرائيلي ، احتفاالت األعياد اليهودية قرب حيفا
 مس قائاًل: "حتى في يوم عيدنا، أطلق أعداؤنا صواريخ على بلداتنا، وسياستنا واضحة تماماً يوم أ
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وهي تقتضي القيام برد فعل فوري وقوي. نحن نضرب كل من يعتدي علينا. هذا ما فعلناه وسنواصل 
 فعله". 

 
 "0541 المحتلة فلسطين في العربية األحزاب" (:20) معلومات تقرير ُيصدر" الزيتونة" مركز .2

 األحزاب على الضوء يسّلط جديداً  كتاباً  بيروت في واالستشارات للدراسات الزيتونة مركز أصدر
 األحزاب هذه لنشأة المتوسط القطع من صفحة 91 في الواقع الكتاب ويعرض إسرائيل، في العربية

 .الداخل لفلسطينيي السياسية الحياة في وتأثيرها وبرامجها
 األرشيف قسم يقوم التي معلومات، تقارير سلسلة من والعشرون الخامس راإلصدا هو الكتاب وهذا

 الكيان تأسيس بداية في الفلسطينيين أن إلى الكتاب ويشير. بإعدادها الزيتونة بمركز والمعلومات
 إسرائيلية ألحزاب صوتوا الذين البعض باستثناء اإلسرائيلية، األحزاب إلى ينضموا لم اإلسرائيلي
 إسرائيلية، يسارية أحزاب إلى باالنتساب بعضهم بدأ الزمن مرور ومع الكنيست، اتانتخاب خاضت

 .0141 فلسطينيي مطالب تعكس التي السياسية برامجها لها عربية أحزاب تأسيس استطاعوا أن إلى
 واالقتصادية السياسية بالتطورات وتأثرها وبرامجها، العربية السياسية األحزاب إلى الكتاب ويشير

 وبرامجها أسمائها في تتشابه والتي ،0141 فلسطينيي على الوقت بمرور طرأت التي قافيةوالث
 اإلسرائيلية، الداخلية السياسة تكوين في العربية األحزاب دور على الضوء ويسلط. وأهدافها

. وسياستها اإلسرائيلية الحكومات قوانين في وتأثيرها والبلديات، الكنيست انتخابات في ومشاركتها
 واألسرى، العودة، وحقّ  التسوية، ومشاريع الفلسطينية، القضية من األحزاب تلك موقف إلى ويلفت

 .القضية بها مرت التي المفصلية واألحداث ،...الوطنية والمصالحة
 االنتخابات حقّ  مثل األساسية، حقوقهم ممارسة من ،0141 لفلسطينيي إسرائيل تمكين أن ويؤكد

 تمارس فهي. عادلة بطريقة تعاملهم أنها يعني ال... الرأي عن والتعبير ،الدولة لمؤسسات والترشح
 تهدف عديدة إجراءات وتتخذ المجاالت، معظم في لليهود خاصة مزايا على تحافظ عنصرية سياسة

. المجاالت معظم في ضّدهم التمييز خالل من متساوين، كـمواطنين 0141 فلسطينيي استثناء إلى
 العربية األحزاب قدرة تجعل الكنيست في ُسّنت التي العنصرّية القوانين من يرالكب العدد أن ويبين
 .الضآلة بالغة قدرة القوانين هذه مثل إحباط على

23/4/2304 ،41 عرب  
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 لترسيم الحدود إال للمفاوضات في عين العاصفة وال تمديد أصبحنا :األردنيعريقات للتلفزيون  .3

قال كبير المفاوضين الفلسطينيين د. صائب عريقات خالل  :خاص بـالقدس دوت كوم-رام هللا
] الرأي الثالث[ على التلفزيون األردني مساء اليوم االثنين: إن الجانب الفلسطيني يريد  برنامج

استمرار المفاوضات مع الجانب االسرائيلي وال يمانع في تمديدها إذا كان الهدف منها ترسيم الحدود 
المرجعيات التي يقرها القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومنها قرار  الفلسطينية استنادا إلى

242. 
في الوقت ذاته أكد كبير المفاوضين أنه "وحتى هذه اللحظة ال يوجد اتفاق" موضحا أن جلسات 

جلسة حتى اليوم، برعاية امريكية، لم تفض الى اي شيء معربا  01التفاوض التي زاد عددها عن 
ان يتم التوصل إلى اتفاق يفضي إلى تحديد مواعيد انسحاب إسرائيل من األراضي  عن أمله في

 الفلسطينية المحتلة " وهو امر مرفوض من قبل نتنياهو حتى اآلن".
"عين العاصفة" في إشارة إلى صعوبة  االن في أصبحإلى ذلك قال عريقات إن الجانب الفلسطيني 
ن هناك توجهات فلسطينية من اجل " محاربة إسرائيل" الوضع خالل جلسات التفاوض نافيا أن يكو 

نما " هناك استراتيجية لنا بالتوجه إلى مؤسسات األمم المتحدة في الوقت والزمان المناسب".  وا 
وأشار عريقات إلى أن حل السلطة خيار غير مطروح بالنسبة للفلسطينيين رغم أن إسرائيل تريدها 

تالل بدون كلفة، وتريد أن يبقي قطاع غزة خارج الفضاء سلطة بدون سلطة، وتريد مواصلة االح
الفلسطيني. لكنه عاد في الوقت ذاته ليقول " إن السلطة االنتقالية التي نشأت من أجل نقل الشعب 
الفلسطيني نحو وضع الدولة، قد انتهى دورها، ويجب البحث إن كان ال بد من استمرارها أو ال، وفي 

واضاف عريقات إن موضوع حل أو عدم حل السلطة " أو  أن تستمر".الوضع الحالي ال يمكن لها 
إعادة النظر في شكل السلطة" هي أمور مطروحة أمام اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير 

 الذي ينعقد بعد نحو أسبوع.
ذها وحول البدائل الفلسطينية لمواجهة انهيار المفاوضات الجارية والخطوات الفلسطينية المنوي اتخا

قال عريقات: "لدينا استراتيجية بخصوص تحقيق المصالحة، والتوجه إلى مؤسسات األمم المتحدة 
 ميثاق ومعاهدة أخرى تابعة لألمم المتحدة". 122مؤسسة، كما أننا سننضم إلى  95وعددها 

20/4/2304، القدس، القدس  
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 دويك: إذا ُأسقطت لغة التهديدات ستشهد المصالحة نتائج .4
أكد رئيس المجلس التشريعي د. عزيز دويك، أن إسقاط لغة : عبد الحميد مصطفى -قلقيلية

التهديدات بين حركتي "حماس" و"فتح" فيما يتعلق بملف المصالحة الوطنية سيحقق نتائج عملية 
 ملموسة. 

وأعرب دويك في تصريح لـ"فلسطين"، عن تمنياته بأن تحقق جولة الحوار الوطني في غزة، مع 
المصالحة من الضفة الغربية، نتائج ملموسة، خاصة أن الشعب الفلسطيني ينتظر نتائج  وصول وفد

 عملية على أرض الواقع، وأال تقتصر هذه الحوارات على أن تكون لقاءات مجاملة.
وتابع دويك: "هذه التهديدات أعطت فيتو على عمل الوفد قبل أن يصل إلى قطاع غزة، ولكن سنبقى 

لعلها تتحول إلى حقيقة"، مضيًفا: "ال أعول على إنجازات قد ينجزها الوفد  نعول على بادرة أمل
المتوجه إلى غزة، وبتقديري أن الوفد لن ينجز شيًئا وسنعود خطوات عديدة إلى الوراء بسبب لغة 

 التهديدات التي أطلقتها سلطة رام هللا".
من الضفة الغربية عزام األحمد،  وأشار إلى نكث رئيس وفد حركة فتح للمصالحة ورئيس الوفد القادم

ساعات، إضافة إلى نكثه اتفاق عودة رئيس المجلس التشريعي إلى مقره  5اتفاق اليمن بعد أقل من 
 في الضفة الغربية، بعد أقل من ساعتين".

سرائيلي يحول دون عودة العمل في المجلس التشريعي، أو استئناف  وأشار إلى وجود فيتو أمريكي وا 
الضفة الغربية وقطاع غزة، ليمارس النواب عملهم في خدمة شعبنا الفلسطيني، عازًيا  الجلسات بين

 أسباب النكسة الديمقراطية الفلسطينية إلى سياسات محلية إقليمية دولية.
واستبعد الدويك عقد اجتماع للمجلس التشريعي بعد عودة الوفد، ألن الحواجز ما زالت قائمة، 

ميين من دخول مقر المجلس بعد تلقيهم دعوة من نواب حركة فتح، رغم مستذكًرا منع النواب اإلسال
 محاوالت نواب فتح والفصائل مع الجهات المعنية.

واعتبر الدويك تلويح حركة فتح والسلطة بإنجاز المصالحة باعتبارها ورقة ضغط على االحتالل 
نهاء االنقسام.  والمفاوضات،لصالح المفاوض  وختم دويك قائال: "من يريد وليست لتحقيق الوحدة وا 

المصالحة عليه احترام المجلس التشريعي الذي يعتبر ركًنا أساًسا في إنجاز المصالحة، وهو عنوان 
 المصالحة الحقيقية كونه يضم أطياف الشعب الفلسطيني".

 22/4/2304، فلسطين أون الين
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 "لإسرائي": لن تحل السلطة والضفة أكثر أمنًا من "معا"الضميري لـ .5
المتحدث باسم االجهزة االمنية الفلسطينية اللواء عدنان الضميري أكد لـ معا  :خاص معا -بيت لحم

أن ما يتم تناوله مؤخرا حول "حل السلطة الفلسطينية وتفكيك االجهزة االمنية" هي أنباء عارية عن 
 الصحة ولم ولن تطرح بتاتا على السلطة الفلسطينية أو في اجتماعاتها.

ضميري إن مصطلح "حل السلطة" اختلقته اسرائيل لخلق بلبلة في الشارع الفلسطيني وللضغط وقال ال
وأضاف الضميري أن السلطة  على السلطة الفلسطينية لعرقلة مسيرتها نحو بناء الدولة ومؤسساتها.

الفلسطينية ثمرة كفاح فلسطيني وليست صدقة من اسرائيل والواليات المتحدة، وأنشئت على قاعدة 
 نقل الشعب الفلسطيني إلى دولة مستقلة.

عليه بـ "االرهاب اليهودي" على الفلسطينيين والدول المجاورة  أطلقوحذر الضميري من خطورة ما 
وأوضح أن "االرهاب اليهودي" الذي ينفذه المستوطنون بدعم وتوجيه وتسليح من  على حد سواء.

 السالم الموقعة مع الفلسطينيين. حكومة االحتالل سيهدد كل اتفاقيات السالم ومشاريع
وقال الضميري في نهاية لقاءه بـ معا إن محافظات الضفة الغربية أكثر امنا واستقرارا من مدن 
اسرائيل التي تستفحل بها الجرائم المنظمة وعصابات الفساد، وان السلطة تسعى لتعزيز دورها االمني 

 نفيذ ذلك.في المنطقة رغم المحاوالت االسرائيلية إلعاقة ت
22/4/2304، وكالة معًا اإلخبارية  

 
 تخلي حماس عن شرط تطبيق اتفاق المصالحة مع فتح رزمة واحدةمستشار هنية ينفي  .6

نفى عصام الدعاليس مستشار رئيس الحكومة المقالة إسماعيل هنية اليوم االثنين، تخلي حركة 
 حماس عن شرط تطبيق اتفاق المصالحة مع حركة فتح رزمة واحدة.

وقال الدعاليس في حديث لمراسل معا انه ال حديث أن حركة حماس تخلت عن الرزمة الواحدة 
تخلت وما سيتم خالل االجتماع مع وفد القيادة الفلسطينية  إن حماسوأصال لم تبدأ اللقاءات لنقول 

حة كان وأضاف مستشار هنية ان توقيع المصال التفاهم والبدء في تنفيذ اتفاقيتي الدوحة والقاهرة.
واضحا على البنود والملفات الخمسة، الحكومة، االنتخابات، منظمة التحرير الفلسطينية، الحريات 

 العامة، المصالحة المجتمعية.
وحول مشاركة أبو مرزوق، قال مستشار هنية ان حماس تقدمت بطلب للجانب المصري لمشاركة 

ل وصول نائب رئيس المكتب أبو مرزوق في االجتماعات، وشكر مصر على موافقتها وتسهي
 السياسي لحركة حماس.
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وفي وقت سابق أكد جميل شحادة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن إسرائيل 
رفضت السماح للدكتور مصطفى البرغوثي، االمين العام للمبادرة الوطنية عضو وفد المصالحة، من 

 .دخول قطاع غزة عبر معبر بيت حانون "ايرز"
وأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أن الوفد مصمم على دخول غزة، وقال " إذا رفضت 

عضو بالدخول إلى غزة فإننا سنتوجه إلى مصر والعبور من خالل معبر رفح  أليإسرائيل السماح 
 البري".

20/4/2304، وكالة معًا اإلخبارية  
 
 وسلواتفاق أزي ولن يلغي الزعنون: عباس لن يقدم استقالته للمجلس المرك .7

نفى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، أن يكون رئيس السلطة محمود : وكاالت
أو  المقبل،عباس يعتزم تقديم استقالته للمجلس المركزي الفلسطيني الذي سينعقد في رام هللا السبت 

 أن يعلن حل السلطة واالكتفاء بلقب رئيس دولة فلسطين.
عنون: "إن هذه األمور غير مطروحة على جدول أعمال المجلس المركزي"، مشيرًا إلى أن وقال الز 

مؤكدًا وجوب االنطالق من الواقع القائم  التفاؤل،هذه توقعات تصدر عمن يتغلب لديهم التشاؤم على 
نظرًا لألضرار البالغة التي تلحق بالقضية  السلطة،وأن يحل  يستقيل،الذي ال يجيز للرئيس أن 

 وتتمثل في تقديم أوراق قوة لـ"إسرائيل". الفلسطينية،
تفهم من قبل اإلسرائيليين بأنها إلغاء  اتخاذها،وأشار الزعنون إلى أن مثل هذه الخطوات في حال 

بما يمكن أن يوظفوه من أجل طرد أعداد كبيرة جدًا من  نهايته،التفاق أوسلو من بدايته حتى 
عنون إلى أن أكثر من ربع مليون فلسطيني عادوا إلى األراضي ولفت الز  الفلسطينيين من أرضهم.

 الفلسطينية ضمن ترتيبات اتفاق أوسلو.
20/4/2304، فلسطين أون الين  

 
 السلطة الفلسطينية حال فشل المفاوضات منظمة التحرير تحذ ر من إمكانية حل   .8

ة حال فشل عملية تبحث منظمة التحرير الفلسطينية إمكانية حل السلطة الوطنية الفلسطيني
 المفاوضات الحالية برعاية الواليات المتحدة.

هناك عدة سيناريوهات إحداها »وذكرت عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير، هناء أميرة، أن 
، ألنه «غير مؤكد»وأكدت أن مستقبل السلطة الوطنية الفلسطينية  «.إمكانية حل السلطة الفلسطينية
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لذا فإنه ال يتوقع أن »وأضافت:  بمثابة خطوة وسطية إلقامة دولة فلسطينية.عندما تأسست اعتبرت 
 «.تؤدي السلطة الوطنية الفلسطينية إلى دولة، لذا يجب إعادة النظر في األمور

« معاريف»وكان الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، ذكر تصريحات في هذا الصدد نقلتها صحيفة 
 اإلسرائيلية.

23/4/2304، هرةالمصري اليوم، القا  
 
 السلطة مسؤولون فلسطينيون يستبعدون خيار حل   .9

من القادة الفلسطينيين  اً عدد، أن (، عن )وكاالترام هللا، من 22/4/2304، الغد، عم ان ذكرت
إن خيار حل السلطة، خيارا مستبعدة في ظل تعالي األصوات الدعية الى حلها نتيجة التعنت  واقال

، وقال ياسر عبد ربه أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة "ال يجب علينا أن المفاوضاتفي  اإلسرائيلي
نقدم هدايا لالحتالل اإلسرائيلي بأن نرد عليه من خالل معاقبة أنفسنا وهو ليس مطروح على 

 اإلطالق الذهاب نحو حل السلطة ".
وضي محمد اشتية أن من جهته قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح والعضو السابق في الوفد التفا

السلطة ليست "مجرد جاكيت" نفكر في استبداله وقتما نريد بل هي إنجاز وطني تحقق بفعل 
 تضحيات كبيرة وال يمكن التنازل عنه.

مركزية فتح محمود العالول أن حل السلطة و"تسليم مفاتيحها" سيكون  يرى عضوفي المقابل 
منظمة التحرير المقررة يومي السبت واألحد مطروحا بقوة خالل اجتماعات المجلس المركزي ل

 المقبلين.
وفي السياق، قال عضو تنفيذية المنظمة حنا عميرة إن مستقبل السلطة "أصبح غير واضح"، وأن 

 المتحدة.الرئيس عباس يدرس جديا تفكيكها من خالل تسليم مفاتيحها إلى األمم 
السلطة ثبت عدم جدوى بقائها بوضعها جهته قال عضو اللجنة التنفيذية واصل أبو يوسف أن  من

وتم  0111الراهن خاصة أنها تأسست بموجب مرحلة انتقالية كان يفترض أن تنتهي منتصف 
 تمديدها بحكم أمر واقع فرضه الكيان اإلسرائيلي.

)أبريل(  نيسان 21وتأتي هذه المواقف مع التعثر الحاد في المفاوضات التي تنتهي مهلتها في 
فر طوال تسعة أشهر من المحادثات برعاية أمريكية أي اختراق ملموس لتحقيق الجاري ولم تس

 التسوية المنشودة.
عضو ، أن الخليلمن  عوض الرجوبعن مراسلها  22/4/2304، الجزيرة نت، الدوحةوأضافت 

يقول إن المطروح إضافة إلى حل السلطة ، اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنا عميرة
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فلسطينية، تسليم مقاليد األمور لألمم المتحدة، وتوحيد المجلسين التشريعي والمركزي للمرور ال
بالمرحلة االنتقالية نحو الدولة، إضافة إلى خيار إجراء االنتخابات، موضحا أن هذه الخيارات 

وحسب المسؤول الفلسطيني فإن وضع  ستناقش في اجتماعات المجلس المركزي الفلسطيني قريبا.
لدولة تحت وصاية األمم المتحدة باعتبارها دولة تحت االحتالل خيار مطروح وبقوة أكثر من خيار ا

 حل السلطة.
ومع ذلك قال للجزيرة نت إن "الباب مفتوح لالستمرار في المفاوضات شريطة اإلفراج عن الدفعة 

ضحا أن األمر مرتبط الرابعة من قدامى األسرى والموافقة على ترسيم حدود الدولة الفلسطينية". مو 
 باالتصاالت التي يجريها كيري.

أما النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني حسن خريشة، فاستبعد إمكانية حل السلطة، 
موضحا أن السلطة "مشروع تم باتفاق دولي وبرعاية الواليات المتحدة، واستثمرت فيه مليارات 

 -يضيف خريشة في حديثه للجزيرة نت-رئيس الفلسطيني جدية وحتى لو كانت استقالة ال الدوالرات".
فإنه بإمكان الواليات المتحدة أن "تأتي بشخصية أخرى لتحكم وتدير المؤسسات الموجودة، وبالتالي 

 استمرار الوضع على ما هو عليه، خاصة مع غياب الحراك الشعبي".
أو منظمة التحرير التي أنتجت وأوضح خريشة أن عباس يطرح إعطاء السلطات للمجلس المركزي 

السلطة على اعتبار أنها وجدت للتفاوض وصوال للدولة "وما دامت المفاوضات غير موجودة، والدولة 
 تحققت في األمم المتحدة فإن المطلوب إعادة األمور إلى نصابها بعيدا عن التفاوض".

ة في جامعة بيرزيت الدكتور من جهته، شكك المحاضر ورئيس برنامج الدراسات العربية والفلسطيني
أحمد عزم بجدية التهديدات الفلسطينية، موضحا أن مسؤولين فلسطينيين أعلنوا مرارا عدم نيتهم تمديد 

 المفاوضات ثم عادوا ليعلنوا عدم اعتراضهم على التمديد.
، ويضيف في حديثه للجزيرة نت أن السياسة الفلسطينية تقوم حاليا على المقاومة بحدها األدنى

واالستمرار بالتفاوض إلى ما ال نهاية، معتبرا أنه ال مؤشرات جدية على حل السلطة، وأنه لو كان 
هناك توجهات جدية لحلها لعقد المجلس المركزي اجتماعاته بعد التاريخ الذي يفترض أن تنتهي فيه 

 أبريل/نيسان الجاري، وليس قبله. 21المفاوضات، وهو 
في الوقت الحالي، وصف األكاديمي الفلسطيني خيار حل السلطة بأنه ورغم استبعاده لهذا الخيار 

 "معقد وقوي" ويعني نقل العبء لالحتالل الذي يتحمل مسؤوليات أقل بوجود السلطة.
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 وزارة الداخلية تفرج عن عشرة معتقلين من حركة فتح في غزة .01
بغزة عن عشرة معتقلين من  أفرجت وزارة الداخلية الفلسطينية في الحكومة: غزة-أحمد عبد العال

وقالت الداخلية إنها خطوة تأتي كبادرة حسن نية من قبل الحكومة من أجل تهيئة األجواء  حركة فتح.
نهاء االنقسام. وأوضحت الوزارة في تصريح صحفي أن سجونها خالية من  لتحقيق مصالحة حقيقية وا 

 هم بأفعال تضر باألمن العام.أي معتقل سياسي، وأن المفرج عنهم اعتقلوا على خلفية قيام
20/4/2304، الجزيرة نت، الدوحة  

 
 "قنبلة رام هللا الذرية"مسؤول فلسطيني سابق: االحتالل يخشى  .00

اعتبر وزير االقتصاد في السلطة الفلسطينية السابق باسم خوري تهديد إسرائيل : االتحاد( –)رام هللا 
وقال إن إسرائيل فوجئت «. هو إال قنبلة دخانما »بقطع المستحقات الضريبة للسلطة الفلسطينية 

خالل األسابيع الماضية بتصميم القيادة الفلسطينية على االستمرار في الخطوات المعلن عنها سابقا 
بالذهاب للمؤسسات الدولية إذا تعثرت عملية السالم أو تأخر إطالق سراح األسرى. وقال خوري إن 

بالقنبلة »ث أن وزير الخارجية األميركي جون كيري وصفه هذا الموضوع من الخطورة إلسرائيل بحي
 «.الذرية الفلسطينية

إن هدف الذهاب للمؤسسات الدولية هو االعتراف بأن أراضي فلسطين، التي اعترفت »وقال خوري 
، تقع تحت محتلة، وتطبيق القانون الدولي الخاص باألراضي 21/00/2102بها دول العالم في 

سيمكننا هذا من مقاضاة إسرائيل وقياداتها وأي شخص »وأضاف «. فلسطينالمحتلة على أراضي 
وأضاف أن الخطوة األولى كانت االنضمام «. يتعدى على السيادة الفلسطينية في المحاكم الدولية

، التي 2112التفاقية جنيف وبروتوكوالتها الخمسة، متابعًا أن االتفاقية األهم هي اتفاقية روما لعام 
 ة جرائم الحرب بموجبها.أقيمت محكم

22/4/2304، االتحاد، ابوظبي  
 

 .. حكومة توافق واالنتخابات ومنظمة التحريرذاهبون لغزة لتنفيذ ثالثة ملفاتعزام األحمد:  .02
طـي صـفحة االنقسـام قبيـل  بإمكانيـةمسـؤول ملـف المصـالحة عـن تفاؤلـه  األحمـدعـزام  القاهرة: أعـرب

 مؤكدا أن ساعات قليلة تفصلنا عن التوجه لغزة. قطاع غزة، إلىوصوله والوفد المرافق 
 3وفـدا مـن القيـادة الفلسـطينية ولـيس مـن حركـة فـتح يضـم  أنلمراسل معا في مصر  األحمد وأضاف

سـاعة عبـر معبـر بيـت  41قيادات تمثل كافة تنظيمات منظمة التحرير متوجهين الى قطاع غزة بعـد 
 مرزوق. وموسى أبوهنية  إسماعيل هارأس وعلىحانون للقاء حركة حماس في قطاع غزة 
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نمـاذاهبون لغزة ليس لتقـديم اقتراحـات جديـدة  إننا" األحمد وأضاف فـي مهمـة واضـحة ومحـددة وهـي  وا 
االنقسام وتنفيذ ثالثة ملفات حاسـمة ملـف تشـكيل حكومـة التوافـق الفلسـطينية وملـف االنتخابـات  إنهاء

م وتعزيــز وحــدة الشــعب الفلســطيني فــي مواجهــة وملـف لجنــة منظمــة التحريــر الفلســطينية مــن اجــل دعــ
 ".اإلسرائيلياالحتالل 

مـارس الماضـي بتشــكيل وفـد ممثـل عــن  50واكـد االحمـد بـان قــرارا صـدر عـن القيـادة الفلســطينية فـي 
القيـادة الفلســطينية ولــيس ممــثال عــن حركـة فــتح للقــاء اســماعيل هنيــة هـو راس حمــاس فــي قطــاع غــزة 

الدوحة وتنفيذ دقيق وكامل لثالثة نقاط تشـمل كـل القضـايا وهـي  وا عالناهرة لحثة على تنفيذ اتفاق الق
تشكيل حكومة التوافق وفق اعالن الدوحة واالتفاق على موعد لالنتخابات وتحديد موعد لعقـد اجتمـاع 
لجنـــة تفعيـــل وتطـــوير منظمـــة التحريـــر الـــذي يتراســـها الـــرئيس محمـــود عبـــاس ابـــو مـــازن وتضـــم فـــي 

جنـة التنفيذيـة لمنظمـة التحريـر ورئاسـة المجلـس الـوطني واالمنـاء العـاميين لكافـة الل أعضـاءعضويتها 
 الفصائل.

فـي تنفيـذ اتفـاق القـاهرة بكافـة  تبـدأوتابع االحمد "انه سيجري تحديد موعد نهائي لتشكيل الحكومة كي 
ســـات واعـــادة توحيـــد كافـــة المؤس ونتائجـــهبنـــوده التـــي وردت فيـــه مـــن اجـــل معالجـــة مظـــاهر االنقســـام 

ذاالفلسطينية ونحن ذاهبون لغزة لكي نسمع جواب فوري ونهـائي  اتفقنـا ووافقـت حركـة حمـاس سـنبدأ  وا 
 اسابيع". 4فورا بتنفيذ تلك الخطوات ومن المرجح تشكيل حكومة التوافق خالل فترة لن تزيد عن 

ع حماس وكشف عزام االحمد عن ضرورة حضور الدكتور موسي ابو مرزوق اللقاء الهام الذي سيجم
غـزة  لقطـاعمـرزوق  أبوكنا حريصين على حضور  أننا وأكدمع وفد القيادة الفلسطينية في قطاع غزة 

 للمشاركة في هذا اللقاء التاريخي والمصيري.
اتفـاق المصـالحة فـي الرابـع مـن  علىمرزوق بصفته هو من وقع  بأبواتصلت  أن"سبق  األحمدوقال 

يتواجــد بجانــب هنيــة خــالل هــذا اللقــاء الهــام وقــد  أنروري بالقــاهرة ومــن الضــ 2100شــهر مــايو عــام 
استجاب اشقائنا في لمطلبنا بضرورة تواجد ابو مـرزوق ليشـارك فـي اللقـاءات كمـا ان وجـودة سيسـاعد 

 من المصالحة الفلسطينية. األخيرةفي تنفيذ الخطوة  اإلسراعفي 
المصـالحة الفلسـطينية ومصـر مصـر ترعـي دائمـا  أن األحمـد أكدوعن دور مصر في هذه المصالحة 

توحيــد المؤسســات الفلســطينية  إعــادةســاهمت فــي بلــورة الوثيقــة المصــرية وهــي اتفــاق القــاهرة خاصــة 
االنقســام الفلســطيني ومصــر هــي صــاحبة القــرار ومكلفــة مــن الجامعــة العربيــة برعايــة  آثــارومعالجــة 

لمصر برعاية المصـالحة  2111م المصالحة الفلسطينية بداية من تكليف القمة العربية في دمشق عا
 الفلسطينية
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حمـاس مـع مصـر  أزمـة أناالنقسـام كمـا  إنهـاءجميـع مشـاكل قطـاع غـزة سـتحل فـور  أن األحمد وأكد
 أو أحـزاباالنقسـام الن مصـر دولـة كبـري ال تقـيم عالقـات مـع  إنهـاءبشـكل كبيـر عقـب  أيضاستحل 
نمافصائل  لسـطينية سـتتوقف علـى مـدي جديـة حركـة تقيم عالقات مـع شـعوب ودول والمصـالحة الف وا 
 حماس.

 20/4/2304وكالة معًا اإلخبارية، 
 
 المصالحة إلنجاحما هو مطلوب  حماس: مستعدون لتقديم كل   .03

رحبت حركة حماس بوفد حوارات المصالحة القادم إلـى غـزة، مؤكـدة أنهـا معنيـة بإنجـاح كـل : وكاالت
 هو مطلوب إلنجاحها.هذه الجهود المبذولة، وستعمل على تقديم كل ما 

"منطلقاتهـــا للمصـــالحة منطلقـــات وطنيـــة وهـــي  وقالـــت الحركـــة فـــي بيـــان صـــحفي، اليـــوم االثنـــين، إن:
مطلــب كــل الشــعب الفلســطيني وكــل مكوناتــه وأنــه مــن منطلــق إيماننــا بالشــراكة ورغبتنــا الصــادقة فــي 

 إنجاز الوحدة والتفرغ لقضايا شعبنا الرئيسية.
لمكتب السياسي لحركة حماس د. موسى ابو مـرزوق قـد وصـل الـى قطـاع يشار الى ان نائب رئيس ا

غزة ظهر اليوم االثنين لحضور جلسـات المصـالحة التـي سـيتم عقـدها مـع وفـد منظمـة التحريـر القـادم 
 ساعة المقبلة. 41الـ لغزة خالل 

 20/4/2304، فلسطين أون الين
 

 واضحة ديد المفاوضات إال على أسستؤكد على عدم تمو  تدعم مباحثات المصالحة.. مركزية فتح .04
محمـود عبـاس، مسـاء اليـوم االثنـين، فـي مقـر الرئاسـة بمدينـة رام هللا،  حركة فتحترأس رئيس : رام هللا

اجتماعا للجنة المركزية لحركة 'فتح'، حيث ناقش أعضاء اللجنة الجهود المبذولة إلنقاذ عملية السـالم 
 جراء التعنت اإلسرائيلي.

المركزيــة دعمهــا الكامــل لمواقــف وجهــود الــرئيس وسياســاته، واالنضــمام إلــى عــدد مــن وأكــدت اللجنــة 
االتفاقيات الدولية، مشددة على الموقف الفلسطيني الرافض تمديد المفاوضات إال على أسس واضـحة 

 0191تستند إلى قرارات الشرعية الدولية تهدف إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 
ومبادرة السالم العربية، وعـدم القيـام  014اصمتها القدس الشرقية، وحل قضية الالجئين وفق قرار وع

 بخطوات أحادية الجانب، خاصة االستيطان.
وفيما يتعلق بالمصالحة، أكدت اللجنة المركزيـة لحركـة 'فـتح' دعمهـا الكامـل لمهمـة الوفـد المشـكل مـن 

ن أجـل العمـل علـى تنفيـذ مـا تـم االتفـاق عليـه وفـق إعـالن قبل القيادة الذي سـيتوجه إلـى قطـاع غـزة مـ
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الدوحة والورقة المصرية للمصـالحة، لتشـكيل حكومـة توافـق وطنـي، واالتفـاق علـى مواعيـد االنتخابـات 
كمــا أقــرت اللجنــة المركزيــة تشــكيل لجنــة تحضــيرية برئاســة الــرئيس محمــود عبــاس مــن أجــل  العامــة.

 اإلعداد للمؤتمر السابع للحركة.

 20/4/2304، كالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(و 

 
 حماس ستتعاطى بإيجابية من أجل كسر جمود المصالحة: أبو زهري .05

جددت حركة حمـاس موقفهـا المرحـب بوفـد السـلطة الفلسـطينية القـادم إلـى غـزة هـذا األسـبوع مـن : غزة
نهاء االنقسام، وأكدت أنها ستتعاطى ب إيجابية معه بمـا يمكـن مـن تحقيـق أجل دفع جهود المصالحة وا 

 المصالحة.
الـدكتور سـامي أبـو زهـري فـي تصـريحات خاصـة لــ "قـدس بـرس": "حركـة  وقال المتحدث باسم حمـاس

"حمــــاس" تؤكـــــد علـــــى ترحيبهـــــا بالوفـــــد الزائـــــر مــــن رام هللا بشـــــأن ملـــــف المصـــــالحة، والحركـــــة معنيـــــة 
ـــة الجمـــود فـــي هـــ ذا الملـــف، ونأمـــل أن تكـــون هنـــاك بالمصـــالحة وســـتتعاطى بكـــل إيجابيـــة لكســـر حال

اجــراءات علــى األرض فــي الضــفة الغربيــة مــن شــأنها أن تســاعد علــى تهيئــة أجــواء المصــالحة"، علــى 
 حد تعبيره.

 20/4/2304قدس برس، 

 

 السلطة "مطروح بقوة" قيادي في فتح يؤكد أن خيار حل   .06
حــل الســلطة وتســليم مفاتيحهــا  أكــد محمــود العــالول، عضــو اللجنــة المركزيــة لحركــة فــتح، أن: رام هللا

 سيكون مطروًحا بقوة خالل االجتماعات القيادية المقبلة.
وأوضح العـالول فـي تصـريحات لـه نشـرتها مواقـع حركـة "فـتح" أن القيـادة الفلسـطينية سـتناقش خيـارات 

 مطروحة أمامها منها خيار حل السلطة وكافة أجهزتها.
السـيادة والصـالحيات، وبنـاًء علـى ذلـك فـإن خيـار حلهـا وأضاف: "لن نقبل بأن تبقى السلطة منزوعة 

 سيكون مطروًحا بشكل كبير، كرد أولي على إجراءات االحتالل التعسفية والقمعية".
لمنع انهيار المفاوضات، قائاًل: "خطوات إسـرائيل  اإلسرائيليوتوقع فشل اللقاءات الجارية مع الجانب 

حقيق أي تقدم خالل األيام القليلة المتبقية"، على حد على األرض، تؤكد فشل المفاوضات وصعوبة ت
  تعبيره.

 20/4/2304قدس برس، 
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 ت عن شرط تطبيق اتفاق المصالحة مع فتح كرزمة واحدةحماس تخل  "القدس العربي":  .07
القليلـــة  األيـــامقطـــر خـــالل  إلـــىــــ أشـــرف الهـــور: يقـــوم الـــرئيس الفلســـطيني محمـــود عبـــاس بزيـــارة  غـــزة

ان جـــدول اعمــال لقـــاءات الـــرئيس الفلســـطيني ’ القـــدس العربـــي’صـــادر دبلوماســـية لـــالمقبلــة. وأكـــدت م
 يتضمن قضية المصالحة الفلسطينية بين حركتي حماس وفتح.

وتوقعـــــت مصـــــادر مقربـــــة مـــــن حمـــــاس أن المفاوضـــــات التـــــي ســـــتجريها الحركـــــة مـــــع وفـــــد الفصـــــائل 
نفراجـــة كبيـــرة علـــى صـــعيد تطبيـــق الفلســـطينية، الـــذي يتوقـــع وصـــوله لغـــزة اليـــوم الثالثـــاء، قـــد تشـــهد ا

 تفاهمات المصالحة.
تطبيــق اتفــاق المصــالحة مــع حركــة فــتح كرزمــة ‘وقالــت المصــادر إن حركــة حمــاس تخلــت عــن شــرط 

 ’.اإلطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية‘، مقابل تفعيل ’واحدة
تفعيـــل اإلطـــار ‘شـــرط ، ب’التطبيـــق كرزمـــة واحـــدة‘وأوضـــحت المصـــادر أن حمـــاس، اســـتبدلت شـــرط 

 ’.القيادي المؤقت لمنظمة التحرير
 22/4/2304، القدس العربي، لندن

 
نجاز المصالحةفتح:  .08  وفد القيادة الفلسطينية يحمل اإلرادة والتفويض إلنهاء ملف االنقسام وا 

قــــال النــــاطق باســــم حركــــة فــــتح أســــامة القواســــمي إن وفــــد القيــــادة الفلســــطينية يحمــــل اإلرادة  :الخليــــل
نجاز المصالحة الفلسطينية على قاعدة واحدة: تنفيذ ما اتفق عليـه، وا لتفويض إلنهاء ملف االنقسام وا 

مايو/أيــار  03ومــا وافقــت عليــه حركــة حمــاس برعايــة مصــرية وحضــور فصــائل منظمــة التحريــر فــي 
 وقبل ذلك إعالن الدوحة. 2105

، وتفشــل هــذه الجهــود والفرصــة وأعــرب عــن أملــه بـــ"أال تضــع حمــاس عراقيــل مثــل المــرات التــي ســبقت
التاريخيـــة إلنجـــاز المصـــالحة وطـــي صـــفحة االنقســـام". مؤكـــدا أن حركتـــه "تتســـلح بـــاإلرادة والتفـــويض 

 الكاملين".
واعتبــر أن المؤشــر األساســي علــى المصــالحة يكــون بــإعالن حمــاس بوضــوح أنهــا جــاهزة لتطبيــق مــا 

أليــام القــرار السياســي بإنهــاء هــذا الملــف اتفــق عليــه، معربــا عــن أملــه بــأن "تملــك حركــة حمــاس هــذه ا
 األسود".

وشدد على أن النتائج يجب أن تكون مباشرة بعـد االجتماعـات التـي سـتعقد مـع حمـاس، مؤكـدا رفـض 
 حركته ألي تأجيل أو مزيد من المشاورات، "ألن كل القضايا بحثت بالتفصيل عبر سنوات طويلة".
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ت إن حضور موسى أبو مرزوق تم بطلب من حركـة فـتح وقال الناطق باسم فتح في حديثه للجزيرة ن
للقيادة المصرية باعتباره مسؤوال عن هذا الملف ويعلم التفاصيل، وحضوره يسـاعد فـي إنجـاز الملفـات 

 العالقة.
 22/4/2304، الجزيرة نت، الدوحة

 
 أجواء إيجابية تسبق لقاء فتح وحماس في غزة اليوم لبحث المصالحة .09

بثت حركتا فتح وحماس، أجواء إيجابية قبل انطالق لقاءات المصالحة المقـررة : نكفاح زبو  - رام هللا
اليوم بشكل رسمي، بين وفد قيادي تابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، ووفد مـن الحركـة اإلسـالمية فـي 

 قطاع غزة. وأكدت الحركتان أنهما معنيتان باتفاق وقريبتان منه.
ثــاء( األول مــن نوعــه الــذي يجــرى فــي غــزة علــى هــذا المســتوى، بعــد ويعــد اللقــاء المفتــرض اليــوم )الثال

 لقاءات سابقة عقدت في مصر بشكل أساسي، وفي بعض األحيان الدوحة والرياض.
ويضــم وفــد المنظمــة، الــذي يرأســه عضــو اللجنــة المركزيــة لحركــة فــتح عــزام األحمــد، كــال مــن بســام 

ثي أمين عام المبادرة، وجميـل شـحادة األمـين الصالحي األمين العام لحزب الشعب، ومصطفى البرغو 
 العام للجبهة العربية الفلسطينية، ورجل األعمال المعروف منيب المصري.

وكــان مقــررا أن يصــل الوفــد فــي وقــت الحــق أمــس قادمــا أمــا مــن الضــفة أو مصــر، بعــد أن أبلغــت 
 لضفة.إسرائيل البرغوثي أنه ستمنعه من دخول القطاع عبر معبر ايريز بين غزة وا

واستبق موسى أبو مرزوق، القيادي في حماس عضو مكتبها السياسي مسؤول ملف المصالحة فيهـا، 
وفــد فــتح فــي الوصــول إلــى القطــاع، أمــس، قادمــا مــن مصــر، فــي زيــارة نــادرة للمشــاركة فــي محادثــات 

قـال، والتقى أبو مرزوق قيادات من حماس، في مقدمتهم إسماعيل هنيـة رئـيس الـوزراء الم المصالحة.
ــة المباحثــات. ــديها منتمــين  01وفــي بــادرة حســن نيــة، أفرجــت حمــاس عــن  للتحضــير لجول معتقلــين ل
عمليـة »وقالـت وزارة الداخليـة فـي القطـاع إن «. بارتكاب مخالفـات أمنيـة»لحركة فتح، وكانوا متهمين 

 «.اإلفراج تهدف إلى تعزيز جهود المصالحة الفلسطينية
أيام كحـد أقصـى مـن أجـل التوصـل إلـى نتيجـة قبـل عودتـه إلـى رام هللا  ويوجد أمام وفد المنظمة ثالثة

إلطـالع اجتمــاع حاســم، يعقــده المجلـس المركــزي الســبت المقبــل، علــى النتـائج مــن أجــل اتخــاذ قــرارات 
 في هذا الشأن.

إن تفاهمـــات بـــين الحـــركتين ســـبقت اللقـــاءات المفترضـــة « الشـــرق األوســـط»وقالـــت مصـــادر مطلعـــة لــــ
فت أن الطرفين اتفقا على التركيز على ثالثة ملفات، هـي الحكومـة واالنتخابـات ومنظمـة اليوم. وأضا

 التحرير.
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وأوضـــحت المصـــادر أن المباحثـــات ســـتركز علـــى تشـــكيل حكومـــة توافـــق يرأســـها الـــرئيس الفلســـطيني 
محمود عبـاس )أبـو مـازن( وتكـون مؤقتـة لمـدة سـتة أشـهر، علـى أن تحضـر النتخابـات عامـة رئاسـية 

إذا اتفـق »عية وأخرى للمجلس الوطني )التابع لمنظمة التحرير( في نهاية تلك المدة. وأضـافت: وتشري
جراء انتخابات  «.الطرفان على ذلك فإن أبو مازن سيصدر مرسومين متزامنين بتشكيل حكومة وا 

 أما الملف الثالث المتعلق بمنظمة التحرير، تصـر حمـاس علـى تفعيـل اإلطـار القيـادي للمنظمـة الـذي
اتفــق عليــه ســابقا، ويضــم إلــى جانــب فصــائل منظمــة التحريــر، كــال مــن حمــاس والجهــاد اإلســالمي. 

االتفـــاق علـــى تنفيـــذ االتفـــاق الســـابق هـــو هـــدف وفـــد )المنظمـــة( ولـــيس إجـــراء »وأكـــدت المصـــادر أن 
 «.مفاوضات جديدة أو التغيير في االتفاق

اين كبيـر بـين مواقـف الطـرفين. وتريـد ومن غير المعروف كيف ستسير عملية المفاوضات، إذ ثمة تب
حماس التأكد من تسوية ملف منظمة التحرير، وال تحبذ انتخابات قريبـة وتربطهـا باالتفـاق علـى ملـف 
الحريــات، لكــن فــتح تريــد الــذهاب مباشــرة النتخابــات بعــد تشــكيل حكومــة مؤقتــة كــي يــتمكن الفــائز فــي 

 فة وغزة.االنتخابات من إدارة شؤون البالد والعباد في الض
عضو وفد المصالحة إلى غزة بسام الصالحي عن األسباب التـي يمكـن أن « الشرق األوسط»وسألت 

المتغيــرات المهمــة »تجعــل المصــالحة هــذه المــرة ممكنــة بعــد فشــل جميــع الجــوالت الســابقة، فقــال: إنهــا 
كمـا »وأضـاف: «. التي حصلت مؤخرا، والتحديات الكبيرة التي تواجهنا جميعا على جميـع المسـتويات

 «.أنه ال يمكن االنتظار على الشرعيات المتآكلة أكثر من ذلك
ذا نجحت المصالحة فسيعلن الرئيس الفلسطيني فورا تشكيل حكومة جديدة موحدة فـي الضـفة وغـزة،  وا 
ذا فشلت فإن المجلس المركزي لمنظمة التحرير سيناقش السبت إمكانيـة إجـراء االنتخابـات مـن دون  وا 

 حركة حماس.
 22/4/2304، الشرق األوسط، لندن

 

 الشعب الفلسطيني قضية األسرى هي قضية كل  علي فيصل:  .21
الفلسـطينية لـدعم األسـرى فـي سـجون االحـتالل،  -نظمت هيئـة التنسـيق اللبنانيـة  "الخليج": -بيروت 

ون الــراس الفلســطينية فــي بلــدة مــار  -أمــس، مهرجانــًا سياســيا لبنانيــًا وفلســطينيًا عنــد الحــدود اللبنانيــة 
ــــة والفصــــائل  ــــوم األســــير الفلســــطيني والعربــــي، بمشــــاركة عــــدد مــــن قــــادة األحــــزاب اللبناني بمناســــبة ي

واعتبــر عضــو المكتــب السياســي للجبهــة الديمقراطيــة لتحريــر  الفلســطينية وجمهــور لبنــاني وفلســطيني.
لشــعب فلســطين علــي فيصــل باســم منظمــة التحريــر الفلســطينية، بــأن قضــية األســرى هــي قضــية كــل ا

ــــي رأس ــــة أضــــرت  الفلســــطيني، ويجــــب أن تكــــون ف ــــى أن المفاوضــــات الحالي األولويــــات، مشــــددًا عل
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باألســـرى عبـــر االســـتجابة للمطالـــب "اإلســـرائيلية" بتحـــويلهم إلـــى رهـــائن ال يطلـــق ســـراحهم إال بعـــد أن 
 تستجيب السلطة للمطالب "اإلسرائيلية".

مــة ينبغــي اســتكمالها لجهــة االنضــمام لجميــع واعتبــر أن انضــمام فلســطين التفاقيــات جنيــف خطــوة مه
جبـــار  المؤسســـات وخاصـــة المحكمـــة الجنائيـــة بمـــا يســـاعد علـــى تـــوفير الحمايـــة القانونيـــة لألســـرى وا 

 "إسرائيل" على إطالق سراحهم، وكذلك توفير الحماية للشعب الفلسطيني الرازح تحت االحتالل.
 22/4/2304، الخليج، الشارقة

 

 عد مقتل مرافق لقيادي متشددتوتر في عين الحلوة ب .20
ـــل مرافـــق القيـــادي : بيـــروت ـــي خلي ـــل عل ـــدة بعـــدما قت ـــة جدي ـــى هـــزة أمني تعـــرض مخـــيم عـــين الحلـــوة إل

اإلســالمي المتشــدد أســامة الشــهابي )ابــن شــقيقه( متــأثرًا بجــروح أصــيب بهــا بــإطالق النــار عليــه فجــر 
 وتر واالستنفار.أمس، من مجهولين في حي الصفصاف في المخيم، ما أشاع جوًا من الت

بــأن مجهــولين أطلقــوا النــار فجــرًا فــي حــي الصفصــاف فــي « الوكالــة الوطنيــة ل عــالم»وأفــاد منــدوب 
مخيم عين الحلوة، على خليل الذي توفي متأثرًا بجروح أصيب بها. وعلى الفور، سادت حال استنفار 

تشييع الضـحية، عقـد  وفيما انصبت جهود الفصائل الفلسطينية على ضبط الوضع خالل في المخيم.
، فـي إطـار جولـة يقـوم بهـا علـى «أنصـار هللا»لقـاء بـين النائـب بهيـة الحريـري ووفـد قيـادي مـن حركـة 

فاعليــات صــيدا، للبحــث فــي أوضــاع المخيمــات الفلســطينية، ال ســيما فــي مخيمــي عــين الحلــوة والميــة 
عــن الشــعب الفلســـطيني  ضــرورة التواصـــل مــن أجــل رفــع المعانــاة»وميــة. ونقــل الوفــد عنهــا تأكيــدها 

 «.بمقدار ما نستطيع حتى يتحقق اليوم الموعود في العودة إلى فلسطين
هـــذه األحـــداث التـــي تجـــرى فـــي »وتعليقـــًا علـــى مقتـــل خليـــل، قـــال عضـــو الوفـــد الشـــيخ غســـان حميـــد: 

 المخيم، تأتي في إطار عدم وجود المرجعية األمنية والسياسية الموحدة التي ينبغي لها أن تضرب بيد
 «.من حديد على يد العابثين والقتلة والمجرمين

 22/4/2304، الحياة، لندن

 

 

 ال تريد التصعيد العسكري أنها لـ"إسرائيل" ل  رسائ أوصلت: حماس العاشرةالقناة  .22
مـن غـزة باتجـاه  أطلقـترشقات الصواريخ التي  اإلسرائيليوصفت القناة العاشرة من التلفزيون  :القدس

عيـد الفصـح  أجـواءتعكيـر  إلىعار هنيغف" صباح اليوم االثنين بأنها تهدف سديروت ومستوطنة "شا
 وفرحة اليهود وزيادة قلقهم.
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تنظيمات صغيرة ومجموعات ال تنتمـي لحركـة حمـاس، لالصواريخ  إطالق اإلسرائيليونسب التلفزيون 
 أوصــلتس وقالــت ان رد الجــيش علــى الصــواريخ لــم ينتــه بعــد ولكــن هــذا الــرد لــم يكــن قويــا الن حمــا

 لم تطلق هذه الصواريخ. وأنها إسرائيلال ترغب في مواجهة عسكرية مع  أنها إلسرائيلرسائل 
 22/4/2304، وكالة معًا اإلخبارية

 

 اإلرهاب ا.. وعباس يشجعرأسهل ب  ري مفاوضات فيما المسدس مصو  جت"إسرائيل" ال  :بينيت .23
ي( اليميني المتطرف ووزير االقتصاد هاجم رئيس حزب )البيت اليهود زهير أندراوس: -الناصرة 

اإلسرائيلي، نفتالي بينيت، تصريحات رئيس السلطة الفلسطينّية محمود عّباس، واحتمال تنحيه عن 
لن تجري مفاوضات  "إسرائيل"إّن  رئاسة السلطة الفلسطينية في حال عدم تقدم المفاوضات، قائالً 

ئيلية عن بينيت قوله إّنه من يحتاج إلى ونقلت وسائل إعالم إسرا والمسدس مصوب نحو رأسها.
ذا كان يريد الذهاب فإننا لن نوقفه،  التهاني )بمناسبة عيد الفصح اليهودي( بوجود تهديدات كهذه، وا 

ال يجري مفاوضات فيما المسدس مصوب إلى رأسه، على حّد تعبيره. واعتبر أّن  "إسرائيل"وشعب 
، ويهددنا بأّنه سيستقيل من "إسرائيل"إلرهاب ضد عّباس كرئيس للسلطة الفلسطينية يشجع على ا

 منصبه.
  22/4/2304 ،رأي اليوم، لندن

 
 السلطة لن تحل نفسها ألن أعضاءها متشبثون بمقاعدهم الوثيرة :شتاينتس .24

يوفال شتاينتس أن مسؤولي السلطة اإلسرائيلي  االستراتيجيةوزير الشؤون  : رأىوديع عواودة -حيفا 
، وقال في تصريحات ل ذاعة اإلسرائيلية العامة السلطة الفلسطينية ؤوا على حلالفلسطينية لن يجر 

األحد إن السلطة لن تحل نفسها ألن أعضاءها متشبثون بمقاعدهم الوثيرة ويتمتعون بامتيازات  يوم
 كثيرة.

 20/4/2304الجزيرة نت، الدوحة، 
 

 السلطة ل كلفة بعد حل  "إسرائيل" ستتدبر شؤون الضفة بما هو أسهل وأق :ستروكأوريت  .25
قللت عضوة الكنيست عن "البيت اليهودي" أوريت ستروك من خطورة حل : وديع عواودة -حيفا 

 "إسرائيل"السلطة الفلسطينية، بل تبارك ذلك وتتمناه. وفي صفحتها على الفيسبوك تقول ستروك إن 
 ستتدبر شؤون الضفة بما هو أسهل وأقل كلفة بعد حل السلطة.

 20/4/2304ت، الدوحة، الجزيرة ن
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 السلطة الفلسطينية التلويح بحل  من تحذيرات إسرائيلية : "يديعوت أحرونوت" .26

تصريحات مسؤول  أبرزت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عددها الصادر صباح اليوم الثالثاء،
 تنوي "تسليم هاحل السلطة الفلسطينية جدية، وأنبإسرائيلي جاء فيها أن التهديدات الفلسطينية 

 المفاتيح إلسرائيل". 
وفي السلطة الفلسطينية، أن حل السلطة سيكون  "إسرائيل"كتبت الصحيفة أن هناك من يدعي، في و 

 ."إسرائيلـ"شديدة ل ، في حين هناك من يقول أن ذلك سيسبب أضراراً "إسرائيلـ"هدية ل
فلسطينية سيضطر لؤون، رئيسة "ميرتس"، إن حل السلطة الجامن جهتها قالت عضو الكنيست زهافا 

إلى إقامة "إدارة مدنية" تفرض سلطتها على السكان الفلسطينيين وتعمق االحتالل األمر  "إسرائيل"
 الذي سيؤدي إلى تفعيل عقوبات دولية على إسرائيل ويجعلها دولة منبوذة ومعزولة.
 22/4/2304 ،41عرب 

 
 لسطينية؟انتفاضة دبلوماسية ف "إسرائيل"هل تخشى  :مراقبون إسرائيليون .27

تتصاعد المؤشرات على احتمال إطالق السلطة الفلسطينية "انتفاضة : وديع عواودة -حيفا 
دبلوماسية"، ويرى مراقبون إسرائيليون ودوليون أن السلطة قد تكون جادة في تهديدها هذه المرة إذا لم 

 تغير الحكومة اإلسرائيلية من مواقفها.
ية قد تهدد بحل نفسها والتحول إلى "كيان تحت االحتالل"، كم يرى المراقبون أن السلطة الفلسطين

أمام مسؤوليات متعددة ومتشعبة، إال أن بعض المراقبين يستبعدون  "إسرائيل"األمر الذي قد يضع 
 في مواقف الحكومة اإلسرائيلية. رغم ذلك تغييراً 

بحل  "إسرائيلـ"ل توّجه تهديداً  األحد إن السلطة الفلسطينيةيوم وقالت القناة اإلسرائيلية الثانية مساء 
ذاتها وتحميلها وزر إدارة شؤون الفلسطينيين بكل أعبائها وتبعاتها المالية واألمنية إذا انتهت 

 المفاوضات إلى طريق مسدود.  
ويقول المحاضر في العلوم السياسية بالجامعة العبرية البروفيسور يارون إزراحي إن ذلك يعني إلغاء 

لتحمل المسؤولية األمنية والجنائية في كل  "إسرائيل"كيك األجهزة األمنية واضطرار اتفاق أوسلو وتف
، ألن مثل هذه الخطوة تعني تعريض ويحذر إزراحي من تبعات قضائية أيضاً  الضفة الغربية.

المستوطنات لدعاوى في المحاكم الدولية، ال سيما بعد انضمام السلطة الفلسطينية إلى اتفاقيات 
 جنيف.
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ابع "ال أعتقد أن الخيار الفلسطيني سيزحزح حكومة بنيامين نتنياهو عن رؤيتها الرافضة للتسوية ويت
 بالضفة الغربية، إال إذا كان ثمن االحتالل غاليا جدا وخارج الحلبة الدبلوماسية". طمعاً 

ين بحل وهذا ما يراه زميله المحاضر في جامعة تل أبيب ألون ليئيل الذي يقول إن تهديد الفلسطيني
لغاء  السلطة الوطنية طالما كان حاضراً  في األجواء، لكنهم يتجهون اليوم الستخدامه كآخر ورقة وا 

 كافة التزاماتهم في اتفاق أوسلو.
ويتفق المعلق السياسي نحوم برنيع مع إزراحي وليئيل، ويعتبر تصريحات عباس بأنه "يشارف على 

 من التهديد بحل السلطة. ين"، نوعاً الثمانين عاما ويرغب في نقل الراية إلى آخر 
 20/4/2304الجزيرة نت، الدوحة، 

 
 ط تهريب عبوات ناسفة باالشتراك مع نظيره المصرياحبعلن عن إالجيش اإلسرائيلي ي .28

 يومأحبطت قوة من الجيش اإلسرائيلي خالل عملية مشتركة مع الجيش المصري  :عكا أون الين
 خالل الحدود الجنوبية مع مصر إلى "إسرائيل". األحد، محاولة تهريب عبوات ناسفة من

واوضحت مصادر إسرائيلية، أن قوات تعمل في حراسة الحدود الحظت وجود خلية تهريب تقترب 
وعلى الفور بدأت بمطاردتها بالتنسيق مع عناصر  ،من السياج الحدودي من جهة شبه جزيرة سيناء

 الجيش المصري من أجل منع التهريب.
المصادر، تعرضت مركبة إسرائيلية ألضرار عن طريق الخطأ بنيران الجيش المصري ووفقًا لذات 

 خالل عملية المطاردة.
 22/4/2304 ،عكا اون الين 

 
 اقتراح قانون إللغاء قانون النكبة وقانون المقاطعة وقانون إقامة مخزون بيومتري .29

تراحات قوانين أعدت من قبل بعد عودة الكنيست من عطلتها من المتوقع أن تناقش اق: عن "هآرتس"
المعارضة بهدف إلغاء عدة قوانين سابقة أقرت بالقراءتين الثانية والثالثة، وبضمنها "قانون المقاطعة" 
و"قانون النكبة" و"قانون إقامة مخزون بيومتري"، والتي أقرت في الكنيست الثامنة عشرة، كما يتوقع 

 عليه الكنيست قبل أسابيع معدودة.أن يناقش "قانون رفع نسبة الحسم" الذي صوتت 
بأغلبية كبيرة، والذي  2100وتناولت صحيفة "هآرتس" قانون المقاطعة الذي أقر في تموز/ يوليو 

وصفته تسيبي ليفني، رئيسة المعارضة في حينه، بأنه "قانون رهيب". ونقل عن مقربين من ليفني 
 قتراح قانون بإلغائها.قولهم إن القوانين التي عارضتها في السابق سوف تدعم ا
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أن يعمل "يش عتيد" على إسقاط قانون "المخزون البيومتري"،  ،تأمل المعارضة، بحسب "هآرتس" كما
ما يسمى  يوأن يدعم تغيير القانون الذي يسمح بالتمييز العنصري في الحصول على سكن ف

 بـ"البلدات الجماهيرية".
ل )من حزب العمل(، يطرح اقتراح قانون يطلق وأشارت الصحيفة إلى أن عضو الكنيست إيتان كاب

عليه "القانون إلصالح حرية التعبير والديمقراطية" يطالب من خالله بإلغاء ثالثة قوانين من الكنيست 
السابقة، وهي "قانون المقاطعة" و"قانون النكبة" وتعديل البند الثامن في القانون الذي يمنع قبول 

 رية بذريعة "عدم مالءمته للنسيج االجتماعي الثقافي للبلدة".مواطن جديد في البلدات الجماهي
كما أشارت الصحيفة إلى أن اقتراح قانون، بدعم من الكتل العربية، يدعو إلى إلغاء إقامة مخزون 

 بيومتري. 
  22/4/2304 ،41عرب 

  
 والفاتيكان "إسرائيل"غرفة العشاء األخير في مركز اتفاق سري بين  .31

أو تحاول الحكومة  "إسرائيل"فاتيكان إنسايدر"، وتنفيه "صحيفة الرسمية للفاتيكان فيما تؤكد ذلك ال
والفاتيكان، بموجبه تتسلم األخيرة  "إسرائيل"التغطية عليه، يجري الحديث عن توقيع اتفاق قريب بين 

 مواقع فيما يسمى "قبر داوود" )مقام النبي داوود( في جبل صهيون في القدس.
على وشك  "إسرائيل" تفي موقعها على الشبكة القضية متسائلة عما إذا كان وتناولت "معاريف"

 التوقيع على "اتفاق سري" مع الفاتيكان.
وبحسب مراسل "فاتيكان إنسايدر"، أندرا تورنيلي، فإن االتفاق يتضمن مركبين: األول "تنازل الحكومة 

(، لكافة الكنائس واألماكن المقدسة اإلسرائيلية عن دفع الضرائب، بما في ضريبة المسقفات )أرنونا
ودور العبادة والمقابر، والثاني تسليم "غرفة العشاء األخير"، التي تقع فوق ما يسمى "قبر داوود" 

 إلدارة الرهبنة الفرنسيسكانية.
وبحسب المراسل فإن مصير الموقع، الذي أقام فيه السيد المسيح العشاء األخير، هو قضية جوهرية 

إلى أن ممثل الحكومة اإلسرائيلية في االتصاالت مع  والفاتيكان، مشيراً  "إسرائيل"بين  في المفاوضات
 الفاتيكان هو نائب وزير الخارجية زئيف إلكين.

من جهته يقول إلكين إن هذه القضية لم تطرح في المفاوضات مع الفاتيكان منذ أن تسلم مهام 
شغل داني أيالون منصب نائب وزير منصبه. وبحسبه فقد سبق وأن نوقشت القضية عندما أ

ويضيف إلكين إن خلفية االتفاق هي اتفاق  الخارجية، وفي حينه توصل الطرفان إلى اتفاق.
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، ويتطرق إلى قضية الضرائب وادعاءات الملكية المختلف اقتصادي قديم يعود إلى عشرين عاماً 
 عليها.

فاق، وهو اآلن في مرحلة متقدمة، بيد أن لم يوقع على االت إنه رغم مرور عشرين عاماً  ويقول أيضاً 
نما خالل سنة أو سنتين. كما يشير إلى أن االتفاق  التوقيع عليه لن يكون خالل شهرين بالتأكيد، وا 
يتضمن تسوية مكانة الكنيسة الكاثوليكية بحيث تكون مماثلة لمكانة باقي الطوائف الدينية في 

 ."إسرائيل"
كية الكنيسة لما يسمى بـ"قبر داوود" المتضمنة في االتفاق، قال وردا على سؤال بشأن ادعاءات بمل

إلكين إن أيالون هو الذي عالج هذه المسألة، بإشراك وزارة الداخلية ووزارة األديان، وأن االتفاق 
إلى وجهة نظر إيلي يشاي، وأن األخير طلب إجراء تغييرات في  األولى تم التوصل إليه استناداً 

 في الفاتيكان. ه مجدداً االتفاق، وجرى فتح
نما تأخر التوقيع عليه بسبب الفاتيكان  ويشير إلى أن البابا لم يشترط زيارته بالتوقيع على االتفاق، وا 
الذي يطالب بإجابات واضحة على بعض القضايا المختلف عليها. كما ادعى أن الفاتيكان تنازل 

لتجنب الضغوط داخل  إبقاء االتفاق سرياً عن غالبية المطالب، وأنه جرى التفاهم بين الطرفين على 
 الفاتيكان والتي قد تؤدي إلى تجدد المفاوضات ووضع مطالب جديدة.

يلي يشاي مع مسؤولين في وزارتي  وأكد إلكين على أن الحديث عن اتفاق أولي لداني أيالون وا 
 ود" غير صحيحة.على نقل ملكية "قبر داو  "إسرائيل"الخارجية والداخلية، وأن ما قيل عن موافقة 

 20/4/2304 ،41عرب 
 
 متحفظ في أقل تقدير "إسرائيل"مع  الفاتيكان" بابوات"مسؤول في الخارجية اإلسرائيلية: تعامل  .30

، عاماً  53يقول د. يتسحاك مينرفي، الذي أشغل مناصب عليا في وزارة الخارجية اإلسرائيلية مدة 
في كانون األول/ ديسمبر  التزمت خطياً  "رائيلإس"مع الفاتيكان، إن  "إسرائيل"وتخصص في عالقات 

بإعفاء المؤسسات الدينية المسيحية من الضرائب، ولكنها لم تنفذ ذلك حتى اليوم،  0115من العام 
حيث أن مسؤولي وزارة المالية يؤكدون أن الحديث عن مبالغ طائلة وأنه من المفضل أال تنفذ 

ذات  استراتيجيةراؤه بالمال أرخص من التنازل عن أمالك االتفاق. وبحسبه فإن "ما يمكن ش "إسرائيل"
 أهمية تاريخية ال يمكن استعادتها الحقا".

هو "متحفظ" في أقل تقدير، وأنهم  "إسرائيل"ويضيف مينرفي أن تعامل البابوات في الفاتيكان مع 
بين التعامل  على استعداد الستقبال رئيس الحكومة كيهودي وليس كإسرائيلي، وأن هناك فجوة كبيرة

 معه، وبين التعامل مع رئيس الحكومة األردنية، على سبيل المثال.
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ويضيف أنه في المجال الديني فإنهم يشعرون بأنهم أقرب إلى اإلسالم من اليهودية. وأن اإلسالم 
 ينتشر في أوروبا والكنيسة ال تمانع بناء مساجد جديدة.

 20/4/2304 ،41عرب 
 

 قدرتها على جمع المعلومات األمني ةل"إسرائيل" لـ" فشل بتهديداته : "حزب هللاإسرائيليتقدير  .32
اعتبر الخبير االستخباري الصهيوني "رونين بيرغمان" أّن : القناة السابعة للمستوطنين، ترجمة المركز

االعتقاالت األخيرة في تايلند لعناصر في "حزب هللا" تُثبت بأّن رغبة الحزب في الثأر لعملية تصفية 
اد ُمغنّية" ما زال في ُسّلم أولوياته، إاّل أّن هناك عقبات ميدانّية تحول دون خروج تهديداته إلى "عم

حّيز التنفيذ، الفتًا إلى أّن الحزب يفتقر إلى شخص ذو كفاءات عسكرية ُمشابهة للتي كان يمتلكها 
رائيل"، "مغنّية"، كما أّن هناك تحسن واضح حصل على قدرة جمع المعلومات من جانب "إس

 باإلضافة إلى أّن السلطات التايلندّية ترد بسرعة على كل تحذير يأتي من "إسرائيل".
وزعم "بيرغمان" أّن "إسرائيل" تمكنت بفضل قدراتها االستخبارية من إحباط كل ُمحاوالت "قوات 

ت في الحرس الثوري" السابقة للثأر من تصفية "مغنّية"، تضمنت اختطاف صهاينة، تفجير الممثليا
 .2102الخارج، المس بالسياح، باستثناء عملية "بورغاس" في بلغاريا سنة 

 20/4/2304، مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية، 0363التقرير المعلوماتي 
 

 التوالي على العاشر للشهر اليرموك حصار واستمرار.. بسورية فلسطينيان شهيدان .33
 المخيمات على المتواصل والقصف الهجمات الحصار جراء فلسطينيان، الجئان استشهد: دمشق

 .سورية في الفلسطينية
 الغوري علي إن عنه، نسخة صفا وصل بيان في سوريا فلسطينيي أجل من العمل مجموعة وقالت
 .اليرموك مخيم في والدواء وانعدام الطبية العناية نقص نتيجة قضى

 النظام سجون في التعذيب تحت استشهد وكاليرم مخيم سكان من الشهابي، وليد محمد بأن وأضافت
 العاشر للشهر مستمراً  زال ال اليرموك مخيم على المفروض المشدد الحصار أن إلى وأشارت.السوري
 .والغذائية الطبية المواد نفاد مع خاصة المعيشية األزمات تفاقم إلى أدى مما التوالي، على

22/4/2304 ،(صفا) الفلسطينية، الصحافة وكالة  
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 يوماً  04 منذ متوقفة اليرموك لمخيم األونروا مساعدات: سوري ناشط .34
 أن السيد، رامي دمشق، جنوب اليرموك مخيم في اإلعالمي الناشط أكد: األناضول - إسطنبول
 توقف بعد وذلك األخيرة، الفترة في تحسنه بعد مجددا، ليتدهور عاد المخيم في اإلنساني الوضع
 .يوما 04 منذ اإلنسانية المساعدات تقديم عن( األونروا) الفلسطينيين نالالجئي وتشغيل غوث منظمة
 مؤقتا، تحسن اإلنساني الوضع أن السيد أوضح سكايب، عبر األناضول لمراسل تصريحات وفي
 نحو منذ متوقفة أنها خاص وبشكل نفذت، وأغلبها كافية تكن لم المساعدات أن من الرغم على

 إتمام من لها السماح النظام قوات منع بسبب المخيم، داخل اصرينللمح شيء يقدم ولم أسبوعين،
 لوقوع أدى اليرموك مخيم داخل السكنية األحياء باتجاه العشوائي القصف أن السيد وأضاف .عملها
 خارج إخراجهملمشافي النظام قوات ومنع الطبية العناية نقص نتيجة بعضهم توفي وجرحى، شهداء
 كان المساعدات توزيع عملية أن إلى السيد لفت المخيم، في المساعدات عتوزي عملية وحول .المخيم
-فلسطين لتحرير الشعبية الجبهة) العامة القيادة ومليشيا بشار، نظام قوات قبل من عرقلة تشهد
 وتخفيف المساعدات توزيع تحاول التي الدولية والمنظمات اإلغاثية الهيئات لعمل( العامة القيادة
 إلى وصل الحصار نتيجة الجوع جراء القتلى عدد إن السيد قال السياق نفس وفي .المتأزم الوضع
 الجوع جراء قتلوا شخصا 021 أن إلى اإلنسان لحقوق السورية الشبكة أرقام تشير فيما شهيدا، 044
 .المخيم في

22/4/2304 لندن، اليوم، رأي  
 
 القدس في الفلسطينية اءاألحي على مرة ألول" الحاميتس" قانون تطبق االحتالل بلدية .35

 وصادروا األحد أمس يوم القدس في فلسطينية حوانيت االحتالل بلدية مراقبو داهم: 41 عرب
 سلطات استخدمت وبذلك اليهودي، للفصح محللة غير أنها بزعم غذائية مواد من محتوياتها
 .يينالفلسطين على الخناق لتضييق الحاميتس، قانون بـ يسمى ما مرة ألول االحتالل

 أرييه موحدة القدس حركة عن اليميني البلدية عضو من بمبادرة المستهجنة، الخطوة هذه وجاءت 
 صفحته في أرييه واشاد. «القدس تهويد» في يسهم اعتبره الذي القانون بتطبيق تباهى الذي كينغ،
 ،«البلدية يمراقب مع والمباشر الوثيق التعاون» اسماه بما فيسبوك االجتماعي التواصل شبكة على
 منطقة في حاميتس للفصح المحللة غير األغذية تبيع التي الحوانيت عشرات داهمت البلدية إن وقال
 ونحن القدس تهويد على بالعمل تعهدنا: أرييه واضاف. «معروضاتها وصادرت ومحيطها يافا بوابة
 .للناخبين تعهدنا الحترام نسعى

20/4/2304 ،41 عرب  
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 اإلصابات من عدداً  ويوقع غزة قطاع على اراتغ سلسلة يشن االحتالل .36

 سلسلة جراء المباني ببعض مادية أضرار ولحقت أمس، بجروح، مواطنان أصيب:عون أبو فايز
 البلح ودير النصيرات مخيمات في مواقع عدة على اإلسرائيلية الحربية الطائرات شنتها جوية غارات

 .غزة قطاع وسط بمحافظة
 بشظايا أصيبا المواطنين إن" األيام" لـ القدرة أشرف الدكتور غزة في الصحة وزارة باسم الناطق وقال

 الضبط" لقوة لموقع مجاورة زراعية أرض باتجاه إسرائيلية حربية طائرات أطلقتها صواريخ من متطايرة
 .البلح دير شرق" الميداني

 22/4/2304 هللا، رام األيام،
 
 األسرى معاناة تجسد بريدية عطواب ُتصدر هللا رام في االتصاالت وزارة .37

 معاناة تجسد بريدية طوابع هللا، رام في المعلومات وتكنولوجيا االتصاالت وزارة أصدرت: هللا رام
 .الفلسطيني األسير يوم بمناسبة االحتالل، سجون في األسرى
 نتيجة استشهد الذي ،(عاما 94) حمدية أبو ميسرة الشهيد األسير صورة الطوابع أحد ويحمل
 .االحتالل سجون في الطبي اإلهمال
 العتمادها الوزارة مبادرة أمس، صحافي، بيان في قراقع عيسى والمحررين األسرى شؤون وزير وشكر
 .لقضيتهم وداعمة األسرى صور تحمل بريدية طوابع

22/4/2304 هللا، رام األيام،  
 

 "نعود لقرانا" حملة تطلق الفلسطيني الداخل في اإلسالمية الحركة .38
 حملة وشعبية ودينية وطنية مؤسسات مع بالتعاون الفلسطيني الداخل في اإلسالمية الحركة طلقتأ

 مّهجرة فلسطينية قرية في الالجئين مئات خاللها يلتقي والتي نلتقي، الكابري وفي نعود لقرانا
 الةلوك مفيد الحكيم عبد اإلسالمية الحركة وممثل الحملة على القائم وقال.أسبوع كل ومصادرة
 عينات وستشمل بالنقب العراقيب قرية من الماضي أذار من 21 الـ في فعلًيا انطلقت الحملة صفاإن

 .والمثلث والجليل النقب في الفلسطينية القرى من
 األسبوعين خالل التسيير تم أنه موضًحا قرية، لكل أسبوع بواقع القرى نحو المسيرات أن وأضاف

 بحيفا قرى إلى القادمة األسابيع وستكون بالنقب، العراقيب وقرية ليلالج في الحرم قرية إلى الماضيين
لى لى برعم وكفر والغابسية والسجرة لوبية قرية وا   .وغيرها ميعار وا 
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 اإلسالمية والحركة األقصى أجل من مسلمات أبرزها عدة مؤسسات فيها تشارك الحملة أن وأكد
 .شبابية مؤسسات إلى إضافة اقرأوحراء، ومؤسسة

 الفلسطينية القضية تحمله ما كل تدمير إطار في تأتي العودة حق شطب محاوالت أن" مفيد" أكد اكم
 ليس ثابت حق العودة بأن لتؤكد الحملة تأتي وبالتالي لها، واألساس الجوهر هي القضية هذه كون
نما لألحياء فقط  .الحق بهذا يتداول أن ألحد يحق ال وبالتالي أيًضا، لألموات وا 

20/4/2304 ،(صفا) الفلسطينية، الصحافة وكالة  
 
 أسيراً  04 اعتقال تمدد االحتالل محاكم: األسير نادي .39

 استكمال بذريعة أسيرًا، 34 اعتقال مددت االحتالل محاكم بأن األسير، نادي أفاد: األيام - هللا رام
 في اسيراً  05 لـ ُمدد أنه أمس، صحافي، بيان في النادي وأوضح .القضائية واإلجراءات التحقيق
 مددت بينما. أسرى لعشرة" تكفا بيتح" في االحتاللي محكمة مددت فيما الجلمة، في االحتالل محكمة
 في االحتالل محكمة األسرىفي من ألربعة ُمدد كما أسيرًا، 01 لـ" عوفر" في االحتالل محكمة

 .أسرى لعشرة"سالم" في االحتالل محكمة مددت ذلك، إلى".المسكوبية"
22/4/2304 هللا، رام ،األيام  

 
 "الثمن تدفيع" اعتداءات على احتجاجاً  الفحم أم في يتظاهرون الفلسطينيين مئات .41

 وشخصيات الكنيست أعضاء من وعدد الفحم أم سكان من المئات شارك: وكاالت- الفحم أم
 احتجاجاً  عارة، وادي شارع على ُنظمت تظاهرة في امس، مساء محلية، سلطات ورؤساء اعتبارية

 .الماضي الجمعة يوم الصديق بكر أبو مسجد حرق محاولة على
 حداً  تضع ال التي اإلسرائيلية الحكومة بسياسة المنددة والشعارات الفلسطينية األعالم ورفعت

 اإلسالمية المقدسات على االعتداء وراء يقف من تتوعد وشعارات العنصرية،' الثمن تدفيع' لعصابات
 (.أفعالهم على الثمن سيدفعون الثمن يعتدف) شعار تحت والمسيحية

 فيما صالح، رائد والشيخ الصانع وطلب بركة محمد العرب الكنيست أعضاء المظاهرة في وشارك
 .اإلسرائيلية للشرطة كثيف تواجد ظل في 93 شارع المتظاهرون أغلق

 على رداً  رةالتظاه إلى دعت ،41 الـ أراضي في العربية للجماهير العليا المتابعة لجنة وكانت
 أن فيه أكدت بياناً  وأصدرت األخرى، االعتداءات من وغيرها الفحم، أم في المسجد على االعتداء

 .العربية الجماهير كافة تهم االعتداءات
22/4/2304 هللا، رام األيام،  
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 االجتماعي التواصل مواقع على الشخصية الصور لتوحيد إلكترونية حملة تطلق" انتماء" .40

 الصورة لتوحيد إلكترونية حملة" انتماء" الفلسطينية الهوية على للحفاظ الدولية الحملة تأطلق: بيروت
 أيار شهر طيلة وذلك االجتماعي، التواصل ومواقع وسائل كافة على" Profile Picture" الشخصية

 والقرى المدن بأسماء تصاميم تتضمن الصور من عدد بنشر الحملة وقامت.المقبل( مايو)
 طلب أجل من" فيسبوك" على الرسمية صفحتها عبر معها للتواصل المجال وفتحت ية،الفلسطين
 .الحملة في المشاركة يريدون الذين منها ينحدر التي الفلسطينية القرية باسم صورة

22/4/2304 برس، قدس  
 

 2304 بداية منذ %60 بنسبة للسلطة الخارجي الدعم انخفاض: هللا برام المال وزارة .42
 الربع خالل الفلسطينية للسلطة المقدم الخارجي المالي الدعم حجم انخفض: األناضول- هللا رام

 ،(أمريكي دوالر مليون 01082) شيكل مليون 950 إلى ليصل %93 بنسبة الجاري العام من األول
 مليون 321) شيكل مليار 08104 مع مقارنة الفلسطينية، المالية وزارة عن صادرة بيانات وفق
 .الماضي العام من الفترة نفس خالل( دوالر

 المملكة على العام من األول الربع خالل الجاري العام لموازنة الخارجي الدعم مساهمات واقتصرت
 التي الحكومية البيانات بحسب وذلك‘ األوروبية، والمفوضية الدولي والبنك وقطر، السعودية، العربية
 .اإلثنين أمس منها نسخة على األناضول حصلت

 ااُلسبوع منتصف األناضول لمراسل تصريحات في هللا، الحمد رامي الفلسطيني، الوزراء رئيس وقال
. القادم الشهر من ابتداءً  للفلسطينيين المالي الدعم بتقديم سيبدأ األوروبي االتحاد ان الماضي،
 قادرة كونت حتى الفلسطينية، للحكومة الالزم الدعم لتقديم العربية، الدول بمراسلة سنبدأ‘ وأضاف

 .’وموظفيها مؤسساتها تجاه المالية، بالتزاماتها اإليفاء على
 أمريكي، دوالر مليون 12بـ األول الربع خالل الفلسطينية للحكومة المانحة الدول السعودية وتصدرت

 واآللية دوالر، مليون 41 بقيمة الدولي البنك ثم دوالر، مليون 30 إلى تصل بمساهمة قطر وتلتها
دارة لدعم األوروبية يةالفلسطين  .دوالر مليون 01 بقيمة االقتصادية المساعدات وا 
 هذا ويرتفع أمريكي، دوالر مليار 085 يبلغ 2104 موازنة في المقدر العجز إجمالي أن بالذكر جدير
 التي( اإلستثمارية) التطويرية الموازنة في العجز إليه أضيف إذا دوالر مليار 089 إلى ليصل العجز
 .دوالر مليون 531 نحو اإلجمالية يمتهاق تبلغ
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 إحجام إلى يرجع الخارجي، الدعم حجم في التراجع فإن الفلسطينية المالية وزارة لبيانات ووفقاً 
 في وخزينتها الفلسطينية للسلطة أموال منح عن األوروبي واالتحاد األمريكية، المتحدة الواليات
 .2104 آذار/مارس ’حتى نيالثا كانون/يناير من األولى الثالثة الشهور
 مليون 311 يبلغ للفلسطينيين األمريكي السنوي الدعم متوسط فإن الماضي العام موازنات وبحسب
 .يورو مليون 311 – 411 قرابة السنوي األوروبي الدعم حجم يبلغ بينما أمريكي، دوالر

 قيمتها البالغة ’لعربيةا األمان شبكة‘ تفعيل بضرورة العربية الدول الفلسطينية الحكومة وتطالب
 المجال في األخيرة اإلسرائيلية اإلجراءات لمواجهة أمريكي، دوالر مليون 011 نحو الشهرية

 .االقتصادي
 عدة في عضويتهم تفعيل عقب الفلسطينيين، بحق العقوبات من حزمة عن رسميا إسرائيل أعلنت فقد

 والذي األسرى، من الرابعة الدفعة حسرا إطالق إسرائيل رفض على ردا دولية، ومواثيق معاهدات
 .الماضي الشهر نهاية عنهم اإلفراج مقررا كان
 وصول ستمنع حيث إسرائيل، عنها أعلنت التي العقوبات أبرز من ’المقاصة إيرادات‘ حجب ويعد
 إجمالي من %43 نحو يمثل ما‘ الفلسطينيين، إلى شهريا أمريكي دوالر مليون 031 يتجاوز ’مبلغ

 .للحكومة الشهرية اإليرادات
22/4/2304 لندن، العربي، القدس  

 
 القطاع في المئات بطالة وتعالج وأمريكيين أوروبيين تداوي العطرية غزة نباتات .43

 سطحها فوق منضدة حول سيدات خمس برفقة شاهين فتحية الفلسطينية تجتمع: األناضول- غزة
 تلك من صغيرة حزمة منهن واحدة لك وتلتقط ،(األوراق رفيع) األخضر الثومي البصل من أكوام

 جنوبي سالم، أبو كرم معبر عبر تصديها لرحلة استعدادا فائقة، بعناية وتصففها الخضراء األوراق
 .وأمريكية أوروبية ألسواق غزة، قطاع
 غزة، قطاع من المصّدرة ’العطرية النباتات‘ باسم المعروفة والنعنع والريحان البصل أوراق تكن ولم

 وتجهيزها النباتات هذه زراعة شكلت بل فحسب، واألمريكية األوروبية السوق في ترحاب محل
 على المشدد الحصار ظروف بسبب العمل عن العاطلة العامة األيدي لمئات دخل مصدر للتصدير
 الجمعية‘ في بالعمل االلتحاق من شاهين الفلسطينية تمّكنت تقريًبا عام ومنذ.2111 منذ القطاع

 .غزة قطاع من والزهور الخضروات لتصدير ’راعيةالز  التعاونية
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 النباتات‘ من شحنات بتصدير ،2105 الماضي العام منتصف اإلسرائيلية السلطات وسمحت
 المتحدة الواليات سوق إلى يصدَّر زراعي منتج أول لتصبح أعوام، ستة منذ مرة ألول ’العطرية
 .األمريكية
 بعض منها وتستخرج طبية، كأعشاب وأمريكا وباأور  في النباتات من األصناف هذه وتستخدم
 إعداد في الستخدامها إضافة العالج، في المستخدمة والمركبات التجميل زيوت األدوية شركات
 .النجا أبو حسب والمطاعم، الفنادق في الطعام وجبات
 لزراعيةا المنتجات من األنواع هذه تستقبل أوروبا بعد عالمي سوق ثاني األمريكية السوق وتعتبر
 وغسل قص في للعمل جامعي خريج وهو( عاما 23) الجّمالي حمزة الشاب واضطر. غزة لقطاع

 .تخصصه تناسب وظيفة على العثور في فشل أن بعد ،’العطرية النباتات‘ تلك وتصفيف
 باب فتح‘ إن النجا، أبو جمال والزهور، الخضروات لتصدير الزراعية التعاونية الجمعية رئيس وقال
 حاملي من وبعضهم جمعيته، في للعشرات عمل فرص وّفر العطرية غزة نباتات أمام ديرالتص

 .’العمل فرص قلة ظل في الجامعية، الشهادات
 المساحة وضيق اإلمكانيات ولقلة أسبوعًيا، كيلوجرام 111 من أكثر تصدر جمعيته أن إلى ولفت
 أبو كرم معبر عبر النقل تجهيزات سوء من ويشتكي.أيام ثالثة يستغرق األسبوعية الشحنة تجهيز فإن
 أو لساعتين المعبر على تبقى أنها إال لحفظها لثالجات تحتاج النباتات هذه‘ بقوله اإلسرائيلي، سالم
 .قوله وفق ،’المنتج جودة على يؤثر مما تبريد دون ثالث

22/4/2304 لندن، العربي، القدس  
 

 بغزة الحياة تعكس أفالم وعرض غرافيةفوتو  وصور تشكيلية للوحات معارض افتتاح: لندن .44
 حيث نشاطاتها، لندن البريطانية العاصمة بوسط" 20غاليري" صاالت استأنفت: لندن–ديرية مدين

 أفالم وعرض فوتوغرافية وصور تشكيلية للوحات المعارض من عدد افتتاح األحد مساء شهدت
 .دمالقا آيار/مايو 50 حتى تستمر حيث غزة، قطاع في الحياة تعكس
يرلندا وبريطانيا غزة من والمصورين الفنانين من مجموعة فيه يشارك الذي- المعرض ويهدف  وا 
 .غزة في الحياة على الضوء تسليط إلى -والسويد وبلجيكا

 جانبا السياسة لترك محاولة في غزة قطاع من آخر جانبا المقدمة والفلمية الفنية وتظهراألعمال
 الصورة على الماضي العقد في بقوة السياسة سيطرت أن بعد مهمة أخرى جوانب على والتركيز
 العامة الحياة على الضوء الفنية التظاهرة هذه في المشاركون ويسّلط.المحاصر للقطاع اليومية



 
 
 

 

 
           02ص                                     0050 العدد:     22/4/2304الثالثاء  التاريخ:

 أطفال إلى بعضها يعود التي والصور اللوحات خالل من هناك، الناس حياة وطبيعة غزة في اليومية
 .مفتوح سجن في حياة عن عبارة هي التي ياتهمح من جانبا نقلوا الذين غزة،

20/4/2304 الدوحة، نت، الجزيرة  
 
 مصر: استمرار فتح معبر رفح مع غزة .45

، االثنينواصلت السلطات المصرية العمل في منفذ رفح البرى مع قطاع غزة، : أيمن قناوي -القاهرة 
لى األراضي وذلك لليوم الثاني على التوالي بشكل استثنائي لدواع إنسانية، و  لعبور المعتمرين من وا 

وقد وافقت السلطات المصرية على إعادة افتتاح المنفذ  السعودية وكذلك العالقين في االتجاهين.
 الحدودي في كال االتجاهين منذ يوم أمس األحد، لعبور المعتمرين والعالقين والحاالت اإلنسانية.

ى األراضي المصرية من قطاع غزة يوم أمس ، أنه دخل إلالبريوقال مصدر مسؤول في ميناء رفح 
داء العمرة عن طريق مطار من المعتمرين المتجهين إلى األراضي السعودية أل 511األحد، عدد 

  فردا من العالقين والحاالت اإلنسانية. 323القاهرة الدولي، بينما عبر إلى القطاع 
البناء إلى قطاع غزة عن طريق  شاحنة من مواد 12وفى سياق آخر، أعلن المصدر أنه تم إدخال 

 ميناء رفح البري وذلك طبقا للمنحة القطرية.
 22/4/2304الشرق، الدوحة، 

 
 مسيحي مصري يحتفلون بعيد القيامة في القدس 0033مصدر أمني مصري:  .46

بلغ عدد المسيحيين الذين غادروا مطار القاهرة، إلى القدس، مرورا بتل أبيب، : األناضول -القاهرة 
شخص،  5311صمة األردنية عمان، لالحتفال بعيد القيامة وزيارة األماكن المقدسة هذا العام، والعا

 أضعاف العدد في العام الماضي، بحسب مصدر أمني مسؤول بمطار القاهرة. 5بزيادة تجاوزت 
تمت من خالل شركة )اير سيناء(، إلى تل أبيب، ومنها إلى  التيالرحالت “وقال المصدر، إن 

إلى عمان، ومنها إلى  متجهةوالرحالت التي غادرت على متن طائرة الخطوط األردنية، القدس، 
أضعاف ما كانت عليه في العام الماضي، حيث سافر ما يقرب من  5القدس، زادت بنسبة تجاوزت 
 ."ألف مسيحي مصري حينها

عة لشركة رحالت تاب 9مسيحيا مصريا وصلوا صباح األحد، إلى مطار القاهرة، على  111وكان 
، قادمة من تل أبيب، بعد قضاء احتفالهم بعيد القيامة، وزيارتهم األماكن المقدسة "اير سيناء"

 بالقدس.
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وأعلنت الكنيسة األرثوذكسية المصرية )التي ينتمي إليها أغلب المسيحيين في مصر( أكثر من مرة 
طبيع مع إسرائيل، وهو رفضها سفر المسيحيين إلى القدس للحج هناك، بسبب موقفها الرافض للت

 القرار الذي اتخذه بابا اإلسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الراحل، شنودة الثالث.
الثاني، والذي خلف  ستوا ضرو ولفتت الكنيسة، في تقرير لها الخميس قبل الماضي، إلى أن البابا 

 ر إلى القدس.منع المسيحيين المصريين من السف“البابا شنودة، أكد في تصريحات سابقة 
، مؤكده أن موقف الكنيسة لن يتغير، "أمر خاطئ ومرفوض"واعتبرت أن سفر المسيحيين للقدس 

 ، الذي يقصد به المنع من دخول الكنيسة لفترة محددة."الحرمان"وتوعدت بمعاقبة المخالفين بـ
 22/4/2304رأي اليوم، لندن، 

 
 القدستحقيق مع منظمي رحالت قبطية إلى الب اتمطالبمصر:  .47

دعا عدد من أعضاء الجمعية العمومية بغرفة شركات ووكاالت السفر والسياحة  الخليج: -القاهرة 
بفتح تحقيق عاجل مع الشركات السياحية التي قامت بتنظيم رحالت للمسيحيين لزيارة القدس 

تفاق عليها، المحتلة، مؤكدين أن هذه الرحالت تخالف االلتزامات األدبية ومواثيق الشرف التي تم اال
من جانب الشركات السياحية بعدم تسفير وتنظيم رحالت للقدس، إال بعد إتمام تحرير فلسطين، 
وكذلك الوقوف إلى جانب تعليمات وتوجيهات الكنيسة المصرية بعدم سفر أي قبطي إلى القدس، 

 سية.طبقًا لقرار الراحل البابا شنودة الثالث، بابا اإلسكندرية وبطريرك الكرازة المرق
وأكد مصدر مسؤول بغرفة شركات ووكاالت السفر والسياحة أن الغرفة ستقوم بالتحقيق مع تلك 
الشركات، في حالة وجود أية شكوى مقدمة من قبل الكنيسة أو األقباط بالتضرر من مخالفة قرار 

طبيع مع البابا بمنع زيارة القدس خالل عيد القيامة، تضامنًا مع القضية الفلسطينية، ورفضًا للت
 االحتالل.

قبطيًا  131طائرات مصرية خاصة غادرت القاهرة عليها  9وأكدت حركة "أقباط مصريون" أن 
مصريًا في إطار الجسر الجوى الذي تنظمه شركة "إير سينا"، التابعة لمصر للطيران لنقل آالف 

ة القيامة". الحجاج المسيحيين إلى القدس المحتلة لحضور االحتفاالت بعيد القيامة في كنيس
وأوضحت الحركة أن الكنيسة وجهت أصابع االتهام إلى العديد من الشركات السياحية المصرية التي 
تنظم سفر المصريين إلى القدس المحتلة بتأشيرات سفر "إسرائيلية"، وأشارت إلى أن الكنيسة ستعد 

 يام المقبلة.قائمة بتلك الشركات لمحاسبتها على هذا األمر، وجميع المتورطين خالل األ
 22/4/2304الخليج، الشارقة، 
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 أسرار نشأة السيسي داخل حارة اليهود بالقاهرةنشطاء يبثون تقريرًا مصورًا حول  .48
 بث ناشطون تقريرًا مصورًا، اليوم على مواقع التواصل االجتماعي، يتحدث عن نشأة عبد :السبيل

 وجرائمه ضد المصريين". المصريللشعب حارة اليهود بالقاهرة، و"سر كراهيته  فيالفتاح السيسى 
 20/4/2304السبيل، عمان، 

 
 على االنتهاكات ضد  المسجد األقصى تستدعي السفير اإلسرائيلي وتحتج  األردنية الحكومة  .49

ــــانذكــــرت  ــــة 22/4/2304، الســــبيل، عم  ــــرا، عــــن وكال ــــربين ، أن بت ــــة وشــــؤون المغت وزارة الخارجي
ان دانييـل نيفـو، وأبلغتـه احتجـاج الحكومـة ورفضـها المطلـق استدعت أمس السـفير اإلسـرائيلي فـي عمـ

واســــتنكارها لالنتهاكــــات اإلســــرائيلية خــــالل األيــــام الماضــــية فــــي الحــــرم القدســــي الشــــريف، والمتمثلــــة 
باالقتحامات واالعتداءات على حرمة المسجد األقصى المبارك واالعتقاالت واالعتداء على المصـلين 

فرض القيود على دخولهم للحرم الشريف، وحماية اقتحامات المتطرفين وموظفي دائرة أوقاف القدس و 
 اليهود.

وأبلــغ ســفير العــدو بمطالبــة الحكومــة األردنيــة وقــف هــذه االنتهاكــات واالعتــداءات فــورًا. كمــا حملــت 
الحكومــة األردنيــة العــدو كســلطة احــتالل، مســؤولية أمــن وســالمة الحــرم الشــريف ورّواده مــن المصــلين 

ئــرة األوقــاف والطــالب وغيــرهم، وأن الممارســات اإلســرائيلية تمثــل انتهاكــًا صــارخًا للقــانون ومــوظفي دا
الــدولي والقــانون الــدولي اإلنســاني، ومعاهــدة الســالم بــين البلــدين. علــى صــعيد آخــر أكــد وزيــر الدولــة 

مــع لشــؤون اإلعــالم النــاطق الرســمي باســم الحكومــة الــدكتور محمــد المــومني أن الحكومــة وبالتنســيق 
 دولة فلسطين، ستتخذ الخطوات الالزمة للدفاع عن حرمة المصلين والمسجد األقصى المبارك.

وأضــاف أن هنــاك جهــودا ومشــاورات مكثفــة تقودهــا الدبلوماســية األردنيــة لتأكيــد موقــف األردن الثابــت 
 حيال ما يجري في األقصى.

الدولة لشؤون اإلعالم الناطق  وزير ، أننادية سعد الدين، عن 22/4/2304، انعم  الغد، وأضافت 
أكد أن "الحكومة وبالتنسيق مع دولة فلسطين ستتخذ الخطـوات  الرسمي باسم الحكومة محمد المومني

الالزمــة للــدفاع عــن حرمــة المصــلين والمســجد األقصــى المبــارك والمقدســات اإلســالمية والمســيحية فــي 
 القدس".

ت مكثفــة تقودهــا الدبلوماســية األردنيــة لتأكيــد وأضــاف، فــي تصــريح أمــس، أن "هنــاك جهــودًا ومشــاورا
 موقف األردن الثابت حيال ما يجري في المسجد األقصى".

وبين أنه "وبتوجيهات من رئيس الوزراء فقد أوعز وزير الخارجية للسفارة األردنية في "إسرائيل" باتخاذ 
 .الخطوات التي من شأنها ضمان سالمة المسجد األقصى وحماية المصلين فيه"
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وأكد أن "هناك اتصاالت مكثفة مع دولـة فلسـطين لدراسـة بعـض اإلجـراءات العمليـة، مـن أجـل حمايـة 
الفلسطينيين في القدس المحتلة وردع الجانب اإلسرائيلي عن اإلمعان في مخططه المرفـوض، الرامـي 

جامعـة لتقسيم المسجد األقصى المبارك، ووقف تغول الجيش اإلسـرائيلي علـى المصـلين، وذلـك بـدعم 
 الدول العربية ومنظمة المؤتمر اإلسالمي وعدد من دول االتحاد األوروبي".

وجدد المومني "مطالبة دول العالم المناصرة للسـالم والعـدل بتعزيـز الجهـود للحفـاظ علـى هويـة القـدس 
 والمقدســات وأصــالة تراثهــا، والتعبيــر عــن موقفهــا الواضــح تجــاه االنتهاكــات اإلســرائيلية األخيــرة، ضــد
 المسجد األقصى، الذي يتعرض اليوم ألبشع صور االعتداءات من قبل قوات االحتالل اإلسرائيلي".

كمــا أكــد "إدانــة األردن وبشــدة حمايــة الحكومــة اإلســرائيلية ودعمهــا القتحامــات مئــات المتطــرفين إلــى 
 المسجد األقصى عنوة واستفزاز مشاعر المسلمين".

دمت عليــه ســلطات االحــتالل مــن منــع مــوظفي األوقــاف مــن وعبــر عــن "رفــض األردن الشــديد لمــا أقــ
 –التواجــد فــي ســاحات المســجد األقصــى، األمــر الــذي يعــد انتهاكــًا صــارخًا لمعاهــدة الســالم األردنيــة 

( ومخالفة صريحة للقوانين والمواثيق الدولية تجاه األمـر الواقـع وتـراث بلـدة القـدس 0114اإلسرائيلية )
 القديمة".

 
ع عالقات الطيران المدني  بينهما األردنافق على طلب ُتو  "إسرائيل" .51  وُتوس 

ُكشــف النقــاب فــي تــل أبيــب عــن أّن ســلطة الطيــران المــدني فــي إســرائيل  زهيــر أنــدراوس: - الناصــرة
صادقت على طلب تقّدمت به المملكة األردنّية الهاشمّية بزيادة عدد الرحالت عبر مطـار اللـد الـدولّي 

توسـيع عالقـات الطيـران بـين الجـانبين. ونقـل الموقـع اإللكترونـي لصـحيفة )بن غوريون( ضمن إطـار 
)ذي مـــاركر( االقتصـــادية، التابعـــة لمجموعـــة صـــحف )هـــآرتس( العبرّيـــة، أن شـــركة الطيـــران األردنّيـــة 
)رويـــال جوردنيـــان( طلبـــت مـــن نظيرتهـــا اإلســـرائيلية إضـــافة رحلتـــين جـــويتين علـــى خـــط مطـــار )بـــن 

 وافقت.عمان( واألخيرة  -غوريون
رحلـة خـالل األسـبوع، كمـا أكـّد الموقـع  09وبهذه الموافقـة تزيـد شـركة الطيـران األردنـي عـدد رحلتهـا لــ 

العبرّي. وزاد قائاًل إّن العمل بحسـب االتفاقّيـة الجديـدة سـيبدأ فـي الفـاتح مـن شـهر أيـار )مـايو( القـادم، 
يـــومي الخمـــيس والســـبت.ومن حيـــث ســـتكون الـــرحالت اإلضـــافّية، التـــي تّمـــت المصـــادقة عليهـــا، فـــي 

عمـان( تسـتهدف منـاطق الشـرق األقصـى  -الجدير ذكره أن رحالت الطيران عبر مطار )بن غوريـون
ــــل اإلســــرائيليين  ــــة تقــــوم بنق ــــى أّن الشــــركة األردنّي ــــت المصــــادر إل والواليــــات المتحــــدة األمريكيــــة، ولفت

مـا إذا كانـت فتـرة االنتظـار فـي المتوجهين إلى الشرق األقصى من مطار اللد إلى مطار عّمان، وفي 
ساعات، فـإّن شـركة الطيـران األردنّيـة تتحّمـل نفقـات الفنـدق الـذي يبقـى  1العاصمة األردنّية أكثر من 
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فيـــه المســـافرين اإلســـرائيليين لمـــدة ليلـــة واحـــدة.. ويشـــار إلـــى أّن شـــركة )رويـــال جوردنيـــان(، كمـــا قـــال 
إلــف مســافر مــن والــي )بــن غوريــون(، وهــذا العــدد  21الموقــع العبــرّي، نقلــت منــذ بدايــة العــام حــوالي 

، كمــا قالــت 2105الماضــي  مــن العــاممقارنــًة بشــهر آذار )مــارس(  %0285يعتبــر انخفــاض بنســبة 
 المصادر اإلسرائيلّية.

وبحسب الموقع، فإّن نائب مساعد وزيرة الخارجية األمريكية لشؤون الطاقة عـاموس هوكشـتاين أجـرى 
نصـــف العـــام الماضـــيين مـــن اجـــل المســـاعدة فـــي انجـــاز الصـــفقة، وقبـــل عـــدة لقـــاًء خـــالل العـــام و  04

أســــابيع أفيــــد عــــن زيــــارة ســــرية قــــام بهــــا وزيــــر الطاقــــة اإلســــرائيلية ســــيلفان شــــالوم إلــــى األردن، لكــــن 
 االتصاالت جرت بين مندوبين من مكتب رئيس الوزراء اإلسرائيلّي والملك عبد هللا الثاني.

 22/4/2304، رأي اليوم، لندن
 
 األقصىلمسجد نواب أردنيون يطالبون بإدانة اقتحام عضوي كونجرس ل .50

طالب نواب أردنيون الحكومة األردنية والبرلمانات العربية واإلسالمية والدولية : جمال إبراهيم - عّمان
بإدانــة مشــاركة عضــوي كــونجرس أميــركيين فــي اقتحــام المســجد األقصــى المبــارك األســبوع الماضــي. 

مشـــاركة عضـــوي الكـــونجرس »نائبـــًا أمـــس علـــى خلفيـــة  03مـــذكرة للحكومـــة، وقعهـــا وجـــاء ذلـــك فـــي 
الجمهـــوريين بيـــل جونســـون ووديفيـــد مـــاكينلي فـــي اقتحـــام األقصـــى برفقـــة المتطـــرف الصـــهيوني حـــايم 

يوم « أعضاء ينتمون إلى مجموعات التطرف االستيطانية، تحت حماية قوات االحتالل 3ريتشمان، و
ضـفاء الشـرعية الخميس الماضي. واعتب رت المذكرة مشاركة عضوي المجلس بأنها تدل على حماية وا 

 على عصابات االستيطان التي تهدف إلى المساس بالمسجد األقصى.
 22/4/2304، ظبيأبو االتحاد، 

 
 أهلية اً لم تكن حرب 0573 / سبتمبر"سياسي يتذكر": أحداث أيلولفي  المصريطاهر  .52

رئــيس الــوزراء األســبق طــاهر المصــري فــي الحلقــة الثالثــة مــن  : يــرويمحمــد خيــر الرواشــدة -عمــان 
، وكيــف 0191والسياســية لحــرب حزيــران  اإلنســانيةانطباعاتــه عــن  سلســلة حلقــات "سياســي يتــذكر"،

يستفيق كما جيله، على انتصار العدو واحتالل الضفة الغربية،  أنعاش حلم االنتصار بالحرب، قبل 
" عنـدما اسـتمع لخطـاب اسـتقالة الـرئيس كاألطفـالتذكر كيـف بكـى "والجوالن وقطاع غزة وسيناء، ويس

 المصري الراحل جمال عبد الناصر، الذي حّمل فيه نفسه اسباب الهزيمة "النكسة". 
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من هناك، بدأ المصري يشعر بالغربة بـين الضـفتين، وانقطاعـه عـن عائلتـه فـي نـابلس، ويـروي قصـة 
لضفة الغربية، حيث عبر الحدود تهريبا، ليطمئن على أحوال ل اإلسرائيليزيارته لنابلس بعد االحتالل 

 أسرته، ويكشف عن صدمته األولى بوجود الجندي اإلسرائيلي في أرض نابلس.
، ويؤكـد بأنهـا "لـم تكــن حربـا أهليـة"، فــالحرب 0111كمـا يقـدم المصـري رأيــه بأحـداث أيلـول مـن العــام 

بلـد، وُيجـر لهـا المـدنيون عنـوة، ويكونـون ضـحايا األهلية؛ برأيـه، هـي بـين مكـونين شـعبيين فـي ذات ال
 لها.

ويزيــد المصــري بــأن "أيلــول" لــم تكــن كــذلك، بــل كانــت مناوشــات بــين أحــزاب سياســية تحمــل الســالح، 
وتريد مقاومة االحتالل اإلسـرائيلي، وبـين الجـيش واألمـن األردنـي، الـذي رفـض مظـاهر حمـل السـالح 

 األمني.في الشوارع، واستمرار مظاهر االنفالت 
وُيعلن المصري موقفه من األحداث بالقول: أنا شخصيا كنت وما أزال مع النظـام العـام، الـذي يحمـي 
الجميـــع مـــن الخطـــر، ويحصـــن المـــدنيين مـــن أي شـــعور بـــالخوف أو بعـــدم االســـتقرار وغيـــاب األمـــن، 

 فاألمن والسلم األهليين ضمانة اجتماعية وسياسية واقتصادية.
 22/4/2304، الغد، عم ان

 
 " تدعو األمم المتحدة إلدانة ممارسات "إسرائيل" بحق  األسرىالتنسيق اللبنانية الفلسطينية" .53

ـــروت: لـــدعم األســـرى فـــي ســـجون االحـــتالل، أمـــس،  الفلســـطينية-نظمـــت هيئـــة التنســـيق اللبنانيـــة  بي
لراس بمناسبة يوم في بلدة مارون ا الفلسطينية-مهرجانًا سياسيا لبنانيًا وفلسطينيًا عند الحدود اللبنانية 

األسير الفلسـطيني والعربـي، بمشـاركة عـدد مـن قـادة األحـزاب اللبنانيـة والفصـائل الفلسـطينية وجمهـور 
 لبناني وفلسطيني.

وألقى خالد الرواس كلمة األحزاب اللبنانيـة، فـدعا األمـم المتحـدة وجميـع المؤسسـات الدوليـة واإلنسـانية 
الممارســـات "اإلســـرائيلية" والوقـــوف إلـــى جانـــب المعتقلـــين خاصـــة الصـــليب األحمـــر الـــدولي إلـــى إدانـــة 

 الدولية.الفلسطينيين والعرب الذين اعتقلوا نتيجة نضالهم الوطني المعترف به في القوانين 
ودعــا عبــاس قــبالن باســم هيئــة التنســيق اللبنانيــة الفلســطينية المؤسســات الدوليــة إلــى التــدخل المباشــر 

األسرى ومعاملتهم كأسرى حرب، والعمل إلجبار "إسـرائيل" علـى  لضمان تطبيق اتفاقيات جنيف على
 إطالق سراح كل األسرى الفلسطينيين والعرب.

 22/4/2304، الخليج، الشارقة
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 مساءلة وزيرة السياحة التونسية بشأن دخول سياح إسرائيليين للبالد .54
د عريضة موقعة من بوجو  أمسأفاد نائب بالمجلس الوطني التأسيسي التونسي  :)د ب ا( - تونس

نواب المجلس تطالب بمساءلة وزيرة السياحة ومسؤول أمني بارز بشأن أنباء عن دخول سياح 
 201نائبا من بين  11إسرائيليين للبالد. وقال النائب عن تيار المحبة سعيد الخرشوفي إن أكثر من 

وزيرة السياحة آمال  وقعوا على عريضة سيتم إيداعها بمكتب رئاسة المجلس في وقت الحق لمساءلة
 كربول.

. وترددت أنباء عن دخول "العريضة ستكون للمساءلة وليس لسحب الثقة من الوزيرة"وقال الخرشوفي 
سائحا إسرائيليا عبر رحلة بحرية قدمت إلى تونس األسبوع الماضي لكن لم يتم التأكد من  90

مؤكدة عن دخول اإلسرائيليين  لدينا معلومات"دخولهم عبر المصالح الرسمية. وأوضح الخرشوفي 
وقد تم استقبالهم من قبل الوزيرة كما تم السماح لهم بالقيام بجولة سياحية. نحن اآلن بصدد التثبت 

 ."من األمر
وتشمل العريضة أيضا المطالبة بمساءلة الوزير المكلف بالملف األمني لدى وزير الداخلية رضا 

اح اإلسرائيليين لدخول تونس. وكانت السلطات التونسية صفر بشأن منح الترخيص القانوني إلى السي
سائحا إسرائيليا كانوا على متن باخرة راسية بميناء  04منعت في التاسع من آذار الماضي دخول 

حلق الوادي أثناء قيامها برحلة بحرية. وعللت الداخلية قرارها بعدم استيفاء السياح ل جراءات 
 مع ذلك جلبت الحادثة انتقادات دولية لتونس.القانونية من أجل الدخول. لكن 

 22/4/2304الدستور، عمان، 
 
 الواليات المتحدة تحذر عباس من اللجوء إلى المنظمات الدولية  .55

حذرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية األمريكية، جنيفر بساكي،  األناضول: -أثير كاكان  -واشنطن 
ت مواصلة الحديث عن اللجوء إلى المنظمات الدولية الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، من تداعيا

واألمم المتحدة، واعتبرت أن هذا يسهم في تقويض مفاوضات السالم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، 
 على حد تقديرها.
، في موجزها الصحفي اليومي بمقر الوزارة في العاصمة األمريكية واشنطن: االثنينوقالت بساكي، 

، في إشارة إلى دعم واشنطن "ت المتحدة، وضعنا ماليين من الدوالرات في هذا االتجاهنحن.. الواليا"
عواقب قد "وحذرت الرئيس الفلسطيني من  لمفاوضات السالم بين الطرفين الفلسطيني واإلسرائيلي.

سيكون " ومضت بساكي قائلة: ”.تجلبها تصريحاته المستمرة بشأن لجوئه إلى المنظمات الدولية
الطبع تأثير على العالقات بيننا، من ضمنها مساعداتنا )للسلطة الفلسطينية( من اآلن هنالك ب



 
 
 

 

 
           05ص                                     0050 العدد:     22/4/2304الثالثاء  التاريخ:

الجهود التي بذلها الفلسطينيون والمجتمع الدولي لبناء المؤسسات الفلسطينية.. "وذكرت بـ ."فصاعداً 
 الضياع. إلىلن يكون في مصلحة الشعب الفلسطيني أن تؤول هذه الجهود 

القرار سيعود إلى الطرفين )الفلسطيني واإلسرائيلي( بخصوص استمرار "يكية إن وقالت المتحدثة األمر 
األطراف ستستمر بالعمل على إيجاد أساس لتمديد "وتابعت بقولها إن  ."المباحثات أو عدمها

المفاوضات، حيث يعمل المبعوث األمريكي لعملية السالم مارتين إنديك على تسهيل ذلك، وهو ما 
 ."ي الوقت الحالينركز على فعله ف

 22/4/2304رأي اليوم، لندن، 
 
 كية تدرس تسجيل مواليد القدس كإسرائيليينياألمر  العليا المحكمة .56

وافقت المحكمة العليا األميركية أمس على دراسة مدى قانونية إلغاء القانون الذي  :)وفا( -رام هللا 
لمحتلة تسجيل أنفسهم كإسرائيليين في كان يسمح للمواطنين األميركيين الذين ولدوا بمدينة القدس ا

 خانة مكان الوالدة الظاهرة في جوازات السفر األميركية.
لكنه لم ينفذ، وتم إبطال مفعوله العام  2112ويدور الحديث عن قانون صادق عليه الكونغرس العام 

على مدينة  الماضي من قبل محكمة االستئناف الفيدرالية التي قالت إن تحديد الجهة صاحبة السيادة
وتسمح وزارة الخارجية األميركية في الوقت الراهن  القدس هو الرئيس األميركي وليس الكونغرس.

 بتسجيل اسم مدينة القدس كمكان والدة دون تسجيل اسم الدولة التي تتبعها هذه المدينة.
 22/4/2304الغد، عمان، 

 
 محددات السياسة التركية تجاه حماس .57

 محسن محمد صالحد. 
ت تركيا أول دولة مسلمة تعترف بالكيان اإلسرائيلي بعد إنشائه، وأقامت عالقات دبلوماسية كاملة كان

معه. وقد حافظ النظام العلماني الصارم المدعوم من الجيش على هذه العالقة لسنوات طويلة. غير 
، مهد 0119أن وصول حزب الرفاه ذو الميول اإلسالمية بزعامة نجم الدين أربكان إلى السلطة سنة 

لتبني رؤية قائمة على سياسة االتجاه شرقًا وتفعيل العالقات مع العالم العربي اإلسالمي، واالهتمام 
بقضاياه وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وقد تطورت هذه العالقات بعد وصول حزب العدالة 

لرفاه( للسلطة منذ سنة والتنمية )الذي خرج من عباءة حزب الفضيلة، وهو نفسه االسم الجديد لحزب ا
. وسعى الحزب إلى دور إقليمي فاعل ومؤثر لتركيا. وهذا ما عبرت عنه السياسة التركية من 2112

 خالل استراتيجية "صفر مشاكل".
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 محددات العالقة:
شهدت العالقات التركية بحركة حماس تحسنًا كبيرًا، خصوصًا منذ فوز حماس بانتخابات المجلس 

. وأسهمت الخلفية اإلسالمية للطرفين في تعميق هذه 2119لفلسطينية أوائل سنة التشريعي للسلطة ا
تجاه قضية تجاه حماس )و تحت حكم حزب العدالة والتنمية، العالقة. غير أن السياسة التركية، 

 حكمتها مجموعة محددات أبرزها:  فلسطين بشكل عام(
اريخي، وللرغبة الشعبية لألتراك في دعم االستجابة للشعور باالنتماء اإلسالمي، وللموروث الت -0

قضية فلسطين. وبالتالي العمل من خالل دعم الملف السياسي واإلنساني الفلسطيني على استقطاب 
 شرائح واسعة من األتراك المؤيدة للشعب الفلسطيني، والمعادية للكيان اإلسرائيلي.

ثر ذلك سلبًا على برامجه وأوضاعه مراعاة الخلفية اإلسالمية والمحافظة للحزب، شرط أال يؤ  -2
 الداخلية، وال على عالقاته اإلقليمية والدولية.

التعامل مع قضية فلسطين كمدخل رئيس للمنطقة العربية والشرق األوسط، وللعب دور فاعل  -2
 في البيئة اإلقليمية المحيطة بتركيا.

ية، وتبني المبادرة العربية للتسوية مراعاة السقف العربي الرسمي في التعامل مع القضية الفلسطين -4
السلمية والتطبيع مع "إسرائيل"؛ والتعامل مع قيادة المنظمة والسلطة في رام هللا كقيادة رسمية للشعب 

 الفلسطيني، والمحافظة على عالقات طيبة معها.
تناسبة مراعاة التدرج، بحيث تكون قدرة الحزب الحاكم على الدعم، واتخاذ المواقف السياسية م -3

 مع قوة وضعه الداخلي ومتانته.
مراعاة عضوية تركيا في حلف الناتو الذي تقوده أمريكا، ومراعاة رغبة الحزب الحاكم في دخول  -9

تركيا عضوية االتحاد األوروبي، وبالتالي عدم تجاوز سقف سياسات أو خطوط حمر تؤدي إلى 
 تأزيم عالقته مع هذه القوى.

الرسمية مع "إسرائيل" بأشكالها االقتصادية والسياسية والعسكرية؛ بحيث يتم مراعاة عالقات تركيا  -1
التدرج في تخفيف العالقة أو فّكها، أو في اتخاذ مواقف حادة تجاهها، دون أن يتسبب ذلك بخلخلة 

 وضع الحزب الحاكم داخليًا، أو في مواجهة مباشرة مع الغرب.
ظل نظام سياسي علماني، وفي بيئة تحتكم إلى  يدرك حزب العدالة والتنمية أنه يعمل في -1

الديموقراطية وصناديق االقتراع؛ وأن لديه خصومًا كثيرين في الساحة المحلية، وأن للعالم الغربي 
أدوات نفوذ مختلفة، يمكن أن تعمل على إسقاطه انتخابيًا من خالل تشويه الصورة أو افتعال 

للعبة السياسية؛ ومدى متانة جبهته الداخلية وقاعدته األزمات. وبالتالي فعليه أن يراعي شروط ا
 الشعبية.
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وعلى ذلك، فإن الحكومة التركية بقيادة حزب العدالة والتنمية ستراعي مجموعة المحددات السابقة في 
تعاملها مع حماس؛ وستدعم مسار التسوية السلمية، وستحرص على عدم الدخول في دعم مكشوف 

ى عدم الدخول في تحدٍّ مكشوف للقوى الغربية وللكيان اإلسرائيلي. لكنها للمقاومة الفلسطينية، وعل
قليمية ودولية معقدة.  ستلعب في "المنطقة الرمادية"، وسترفع سقفها تدريجيًا ضمن حسابات داخلية وا 

 
 دعم حماس وشرعيتها:

مت باتصاالت ، وطالبت باحترام قرار الشعب الفلسطيني.  وقا2119اعترفت تركيا بنتائج انتخابات 
، قام وفد 2119مبكرة بحركة حماس، بالرغم من المعارضة الغربية اإلسرائيلية. وفي آذار/ مارس 

، أصدرت الخارجية التركية بيانًا دعت فيه إلى منح الشهر نفسهبقيادة خالد مشعل بزيارة أنقرة. وفي 
خاذ موقف إيجابي من حكومة حماس الفرصة من أجل إثبات نفسها، ودعت المجتمع الدولي إلى ات

 حكومة حماس.
وأدانت الحكومة التركية الحصار الذي تعرضت له الحكومة التي قادتها حماس، وعندما حدث 

م تتحفظ حكومة أردوغان في التعامل مع االنقسام الفلسطيني، وسيطرت حماس على قطاع غزة، ل
بشدة العدوان اإلسرائيلي على حكومة تسيير األعمال التي تقودها حماس في القطاع. وأدانت تركيا 

 . 2111ومطلع  2111القطاع في نهاية 

االعتداء اإلسرائيلي الدموي على سفن أسطول الحرية )لكسر الحصار عن غزة( في شكلت حادثة 
منعطفًا حاّدًا في العالقات ، الذي أدى إلى مقتل تسعة أتراك مدنيين على متنها، 50/3/2101فجر 

كان لذلك ردود فعل تركية شعبية ورسمية ساخطة جدًا على "إسرائيل". وتحركت و . التركية اإلسرائيلية
تركيا في التحشيد السياسي واإلعالمي ضد الجانب اإلسرائيلي، وفي تمتين عالقتها بحماس. وكان 

ومنحهم جوازات سفر تركية  2101استقبال تركيا لمجموعة من أسرى حماس المبعدين في خريف 
 رًا على تطور هذه العالقة. لتسهيل حركتهم، مؤش

أن سياسة تركيا  2100وكان داود أوغلو واضحًا عندما أعلن في منتصف كانون األول/ ديسمبر 
اضطرت "إسرائيل" لالعتذار لتركيا في هي عزل "إسرائيل" وتركيعها في المنطقة. وحتى بعد أن 

زال غير راضية بسبب عدم كيا ما تر عن الهجوم على سفينة مافي مرمرة؛ فقد كانت ت 22/5/2105
 إنهاء "إسرائيل" حصارها لغزة.

تركيا تعريف دورها اإلقليمي في ضوء الثورات والتغيرات التي شهدها العالم  من جهة أخرى، أعادت
. ولم تعد سياسة "صفر مشاكل" هي الحاكمة للسياسة الخارجية التركية، 2100العربي منذ مطلع 

ثورات؛ وانعكس ذلك بشكل سلبي واضح على عالقتها مع النظام بعد وقوف تركيا إلى جانب هذه ال
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السوري، وعلى النظام المصري بعد االنقالب العسكري على مرسي. كما انعكس بشكل متفاوت على 
 العالقة مع إيران والسعودية واإلمارات. 

بين حركة وأسهمت األحداث في سوريا بدرجة أو بأخرى في تحسين العالقات بين القيادة التركية و 
حماس، التي كان وجودها الرئيس في الخارج هو في سورية، بل أصبحت تركيا مقرًا لبعض قيادات 

 حماس بعد خروجها من سورية، والتضييق عليها في مصر.
وتعددت اللقاءات بين  2105-2102وشهدت عالقات حماس بتركيا تطورًا ملحوظًا خالل سنتي 

، وقد كان من 2102غزة إسماعيل هنية تركيا في مطلع سنة الطرفين. فقد زار رئيس الحكومة في 
الالفت للنظر تصريح لوزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو يقول فيه إن زيارة هنية دليل على أن 

وكان من أبرز الزيارات . 9/0/2102"طريق فلسطين تمر بتركيا، حسب جريدة زمان التركية في 
سماعيل هنية ، على رأس وفد من حماس إلى تركيا للقاء رئيس الوزراء التركي زيارة خالد مشعل وا 

 . 01/9/2105أردوغان في 
كما نشطت الدبلوماسية التركية بشكل كبير دعمًا لحماس ولقطاع غزة في وجه العدوان اإلسرائيلي 

. وضغطت في المحافل اإلقليمية 20/00/2102-04الذي شنته "إسرائيل" على القطاع في الفترة 
ولية، خصوصًا بالتعاون مع مصر وقطر، لوقف العدوان ورفع الحصار. وشهد قطاع غزة نتيجة والد

ذلك دعمًا رسميًا وشعبيًا واسعًا أربك الحسابات اإلسرائيلية، وجعلها ترضخ في النهاية لشروط 
عندما كانت االشتباكات  01/00/2102المقاومة في وقف عدوانها. وصل أردوغان إلى مصر في 

، والتقى الرئيس المصري محمد مرسي، كما التقى أمير قطر وخالد مشعل، وجرى االستماع محتدمة
لمطالب حماس وقوى المقاومة، حيث تّم تبنيها ونشطت هذه الدبلوماسيات إقليميًا ودوليًا في دعمها. 
وقام وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو بزيارة غزة، في أثناء العدوان اإلسرائيلي في 

 ، باالشتراك مع وفد وزراء الخارجية العرب.21/00/2102
 

 مراعاة الحسابات اإلقليمية والدولية:
كما أشرنا في المحددات، فقد راعت حكومة أردوجان مجموعة الظروف اإلقليمية والدولية. وألن 

ميًا يدعو المجال ال يتسع لتغطية كافة الجوانب، فإننا نشير على سبيل المثال إلى تبنيها موقفًا رس
إلى فتح قنوات الحوار مع حماس، وضّمها إلى العملية السياسية والدبلوماسية، إليجاد حّل للقضية 

، أي بعد نحو شهر فقط 21/0/2111باباجان حماس في  عليودعا وزير الخارجية الفلسطينية. 
المسلح". بينما على العدوان على غزة "إلى انتهاج سياسة سلمية لتحقيق أغراضها بداًل من الكفاح 
 قال غول "نحن ندعم مبادرة السالم العربية، ونعتقد أنها أفضل حّل لمشكالت المنطقة".
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زار الرئيس عباس تركيا تواصلت السياسة التركية اإليجابية مع الحكومة الفلسطينية في رام هللا؛ وقد و 
في  2105و 2102ونفذت تركيا العديد من المشاريع سنتي  ،4/9/2102، وفي 21/2/2102في 

 القدس والخليل وغزة وطولكرم ونابلس وطوباس وغيرها. 
من ناحية أخرى، سلكت الحكومة التركية تحت قيادة حزب العدالة والتنمية سلوكًا براجماتيًا فيما 
يتصل بعالقاتها التجارية مع "إسرائيل". ولم تتأثر هذه العالقات كثيرًا بسبب توجهات تركيا إلى 

مع العالم العربي واإلسالمي، ودعم قضية فلسطين، وتطوير عالقتها بحركة  تحسين عالقاتها
حماس؛ وال حتى بسبب األزمة السياسية الكبيرة الناشئة عن حادثة الهجوم اإلسرائيلي على سفينة 

. وقد يعزى جزء من حالة التناقض الظاهر بين 50/3/2101كسر الحصار التركية مافي مرمرة في 
سياسية وتحسن العالقات التجارية بين الطرفين، إلى وجود شبكات مصالح تدير توتر العالقات ال

لى عدم تمكن حكومة حزب العدالة والتنمية من فرض  عالقاتها بمنأى عن العالقات السياسية، وا 
نفوذها وسياساتها على هذه الشبكات في بيئة علمانية واقتصادية مفتوحة، وتحاول االنضباط بمعايير 

وروبي في بناء العالقات التجارية؛ أو إلى أن بعض أشكال العالقة تأخذ بعين االعتبار االتحاد األ
 حاجة الجيش التركي للمنتجات والتكنولوجيا العسكرية اإلسرائيلية.

. غير أن %2185بنسبة تقارب  2101عن  2100وهكذا، فإن حجم التجارة بين البلدين ازداد في 
، لكن هذا التبادل سرعان ما 2102قد حدث سنة  %01ري بنسبة هناك انخفاضًا في التبادل التجا

، وبنسبة 2102عن سنة  %23، عندما زاد حجم التبادل التجاري بنسبة 2105استرد عافيته سنة 
. وتؤكد هذه اإلحصائيات على السلوك البراجماتي لدى الطرفين، بحيث 2100مقارنة بسنة  05%

تجاري لـ" إلسرائيل" على مستوى العالم، وبحجم تبادل إلى ثامن شريك  2105تحولت تركيا سنة 
 تجاري يبلغ نحو خمسة مليارات دوالر. انظر الجدول )األرقام بالمليون دوالر(

 

الصادرات التركية إلى  السنة
 "إسرائيل"

الواردات التركية من 
 "إسرائيل"

 حجم التبادل التجاري

2303 2،11180 0،53189 5،45181 
2300 2،51080 2،13185 4،44184 
2302 2،52183 0،10184 4،151 
2300 2،93184 2،40181 3،191 
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وأخيرًا، فبالرغم من التعاطف الشعبي والرسمي التركي الواسع مع القضية الفلسطينية، وبالرغم من 
الفوز الكبير ألردوجان وحزبه في االنتخابات البلدية األخيرة؛ إال أنه من الصعب على تركيا أن تكون 
عضوًا في النيتو وساعيًا لعضوية االتحاد األوروبي، وأن تنهج في الوقت نفسه سياسات معادية عداء 
مكشوفًا لـ"إسرائيل". ولذلك، فمن غير المتوقع في الظروف الراهنة أن تذهب العالقات التركية 

ولحركة حماس، اإلسرائيلية إلى قطيعة كاملة. وستتابع تركيا سياستها في "الدعم المحسوب" لفلسطين 
 وفي المطالبة برفع الحصار عن قطاع غزة، وستتابع عالقتها اإليجابية مع السلطة في رام هللا.

 20/4/2304الدوحة،  نت، الجزيرة
 
لطِة أم مقاربة  جديدة ؟ .58  حلُّ الس 

 هاني المصري
م "بتجديد هناك معلومات تشير إلى أّن المجلس المركزي الذي سيعِقد اجتماًعا بعد غياب طويل سيقو 

الشرعيات الفلسطينية"، كما أّن بعض القيادات وعلى رأسها الرئيس أعلن أّن المجلس سيقرر "تسليم 
مفاتيح السلطة"، وكأّنها "بوابة أو شركة"، ألصغر ضابط يمثل االحتالل، أو لألمم المتحدة، وكأّن 

لى مجموعات مس لحة مختلفة، بحيث تنشب إسرائيل ستستلم السلطة ولن تتركها إلى قيادات محلية وا 
 الفوضى وتأكل ما تبقى من قضية ووحدة فلسطينية.

هذا في نفس الوقت الذي يستعد فيه وفد قيادي لزيارة قطاع غزة لالجتماع بإسماعيل هنية والبحث 
في تطبيق اتفاق القاهرة، وتحديًدا تشكيل حكومة وفاق وطني، وتحديد موعد لالنتخابات التشريعية 

و ترك األمر للرئيس ليقرر به متى يشاء. أما انتخابات المجلس الوطني وا عادة بناء والرئاسية، أ
صالح مؤسسات منظمة التحرير، فقد سقطت سهًوا على قارعة الطريق.  وا 

توجد تسريبات أن قادة األجهزة األمنية الفلسطينية قد أبلغوا نظراءهم اإلسرائيليين أنهم وضعوا خطة 
تمهيًدا لتسليم مفاتيح السلطة. هذا في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس أنه لتفكيك األجهزة األمنية 

سيحافظ على التنسيق األمني مع االحتالل. كما أن هناك تسريبات بأن دائرة المفاوضات باشرت 
 دراسة حل السلطة!

جراء االنتخابات أو انتخابات بمن حضر.  تمديد المفاوضات أو حل السلطة. تشكيل حكومة وفاق وا 
 استكمال التوجه نحو األمم المتحدة أو بقاء األمور على ما هي عليه بانتظار "غودو" الذي لن يأتي.

ال ينفع وضع الشتاء والصيف على سطح واحد ونيل الجنة والنار مًعا، فإما استمرار الرهان على ما 
غط على إسرائيل، يسمى "عملية السالم" وعلى اإلدارة األميركية بحجة أنها وحدها تملك مفاتيح الض
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جديدة تهدف أساًسا لتغيير موازين القوى المختلة بشكل كبير لصالح إسرائيل،  استراتيجياتأو اعتماد 
 بحيث تسمح بتحقيق الحقوق الفلسطينية.

ال ينفع تقديس الوضع الراهن البائس واستخدام كل شيء، بما في ذلك التهديد بالوحدة الوطنية أو 
حدة أو المقاطعة والمقاومة الشعبية، أو التهديد بحل السلطة وتسليم مفاتيحها بالتوجه إلى األمم المت

كتكتيك للضغط من أجل استئناف المفاوضات وتحسين شروطها، فطريق المفاوضات الثنائية برعاية 
أميركية ثبت بالدليل القاطع أنه طريق جهنم. طريق أدى إلى تآكل القضية والحقوق واألرض والوحدة 

 ونقطة البداية تكمن في إغالقه نهائًيا وعدم العودة إليه على اإلطالق. الوطنية،
في ظل غياب الرؤية واإلرادة واإلحباط والتخبط والحيرة بين المتناقضات يصبح كل شيء ممكًنا 
ومستحياًل في الوقت نفسه، وال يكفي عدم القبول بالعرض األميركي اإلسرائيلي على أهميته، ألن 

ر بحل السلطة قد يتحول من مناورة للضغط إلى ضربة يأس ال تحمل أماًل وال طريق التهديد المتكر 
 نجاة.

 إن األنظار كلها متوجهة صوب مسألتين:
األولى والحاسمة، على الجهود األميركية، وخصوًصا نتائج جولة جون كيري الجديدة، وفيما إذا 

تكون في أحسن األحوال تكراًرا ستنجح أو ستفشل في التوصل إلى صيغة لتمديد المفاوضات، وس
للصيغة التي استؤنفت على أساسها المفاوضات في نهاية تموز الماضي، أي مفاوضات مقابل 
إطالق سراح دفعات جديدة من األسرى، من ضمنهم قادة، إضافة طبًعا إلطالق سراح الدفعة الرابعة 

 من أسرى ما قبل أوسلو.
مصالحة لالتفاق على تشكيل حكومة، وتحديد موعد إجراء الثانية والثانوية، نجاح أو فشل وفد ال

 االنتخابات.
لى  إذا لم ينجح كيري ال يعني ذلك بالضرورة إغالق الباب نهائًيا على خيار "المفاوضات حياة وا 
نما قد يعني قفزة نحو تعميق االنقسام بالدعوة إلى إجراء انتخابات بمن حضر من دون  األبد"، وا 

فيها الرئيس أو يترشح مع نائب له حتى يرحل وقتما يشاء من دون مضاعفات  قطاع غزة، ال يترشح
 كبيرة لرحيله.

ذلك رغم االدعاء أن قطاع غزة سيشارك تمثياًل وليس تصويًتا، أو سيشارك في مرحلة استكمالية 
عندما تسمح الظروف بإجرائها. وربما تجرى االنتخابات من دون القدس، إذا جاء إجراؤها في ظل 

ف المفاوضات وتجمع نذر المجابهة، وفي ظل الحكومة اإلسرائيلية األكثر تطرًفا وعنصرية منذ وق
تأسيس إسرائيل، وبالتالي لن تسمح بإجراء االنتخابات في القدس إال إذا جاءت ضمن عملية سياسية 
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اتفاق  تستفيد منها إسرائيل، من خالل تكريس االنقسام الفلسطيني وتمديد المفاوضات والتوصل إلى
 إطار أو اتفاق انتقالي أو نهائي.

"المكتوب يقرأ من عنوانه"، ويقرأ من خالل استمرار التركيز على الجهود لتمديد المفاوضات، بدليل 
أن المفاوضات من أجل إنقاذ المفاوضات وتمديدها التي شهدناها في األسابيع األخيرة أكثر عدًدا 

فترة ما قبل األزمة األخيرة، ألن هناك مصلحة إلسرائيل  وزخًما من المفاوضات التي شهدناها إبان
والواليات المتحدة ولجماعات المصالح والنفوذ الفلسطينية الستمرار خدعة ما يسمى "عملية السالم"، 
لى عزلة إسرائيل  ألن سحبها من التداول سيؤدي إلى بروز خيارات وبدائل وأطراف أخرى، وا 

 بات عليها.ومقاطعتها وصواًل إلى فرض العقو 
ذا توقفت المفاوضات ليس بالضرورة أن تنهار "عملية السالم"، بل ستبقى الجهود مستمرة إلنقاذها  وا 

بقائها على قيد الحياة، ولو في غرفة العناية المشددة عبر أنابيب األكسجين والسيروم. تماًما مثلما  وا 
حيث لم تكن هناك مفاوضات علنية كان األمر في األعوام األخيرة التي سبقت المفاوضات األخيرة، 

ورسمية، بل كانت هناك مفاوضات سرية أكثر عدًدا وزخًما من العلنية، ولكن كل شيء تقريًبا بقي 
على حاله، خصوًصا لجهة االلتزام الفلسطيني باالتفاقيات المبرمة من جانب واحد رغم تخلي 

يق االحتالل وتوسيع االستيطان وتقطيع الحكومات اإلسرائيلية عنها منذ فترة طويلة، ومضيها في تعم
 األوصال والحصار.

طبًعا، من الصعب بقاء الوضع على حاله بعد أن اتضح للقاصي والداني أن المفاوضات الجارية ال 
يمكن أن تقود إلى حل عادل أو متوازن أو حتى إلى تسوية عرجاء؛ بسبب إصرار إسرائيل على 

مالءاتها وحلها، وبشكل واضح جًدا رفض قيام دولة فلسطينية ذات سيادة عاصمتها  فرض شروطها وا 
 القدس.

لى كفاح طويل يجعل االحتالل  استراتيجياتإن قيام هذه الدولة أصبح أبعد، ويحتاج إلى  جديدة وا 
مكلًفا جًدا إلسرائيل، وهذا أمر ال يبدو أن القيادة الفلسطينية والفصائل القائمة يملكون القناعة والقدرة 

 ر متطلباته.على توفي
كان ال بد أن يسبق اجتماع المجلس المركزي دعوة اإلطار القيادي المؤقت الذي يضم الجميع 
لالنعقاد، مع إضافة عناصر جديدة إليه تمثل الشباب والمرأة والشتات، ليبحث أساًسا في كيفية 

جدات مواجهة التحديات والمخاطر التي تهدد القضية الفلسطينية في عصر الثورات والمست
والمتغيرات التي تشهدها المنطقة والعالم كله، وفي ظل حصول الدولة الفلسطينية ولو بصفة "مراقب" 

 دولة لصالحها. 051على االعتراف األممي بعد تصويت 
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ال يعقل أن تتصرف القيادة الفلسطينية بعد حصولها على هذا القرار مثلما كانت تتصرف قبله، 
رار ال قيمة له على اإلطالق. والتفكير بالقفر دائًما بأن الحل يكمن في وبالتالي تحّول القرار إلى ق

إجراء االنتخابات التي ال يمكن أن تكون حرة ونزيهة تحت االحتالل وتكرارها يعطي شرعية له، 
ويذكي التنافس الداخلي في وقت نحن أحوج ما نكون فيه إلى تعزيز وتطوير القواسم المشتركة من 

 ناجحة مع االستعمار االستيطاني االحتاللي العنصري.أجل خوض مجابهة 
بعد هذا القرار استمرت السلطة كما هي من دون سلطة ملتزمة بااللتزامات السياسية واألمنية 

 واالقتصادية. في حين وّفر االعتراف الدولي فرصة العتماد مقاربة جديدة مختلفة كلًيا تقوم على:
شارك فيها الجميع وفق نسب تتناسب مع معايير يتفق عليها، أواًل، تشكيل حكومة دولة فلسطين ي

وتشكيل مجلس تأسيسي مؤقت يمكن أن يضم أعضاء المجلسين المركزي والتشريعي وعناصر جديدة 
 تمثل الفصائل والقطاعات غير الممثلة، إلى حين إجراء انتخابات لبرلمان الدولة.

رتبة على اتفاق أوسلو، وتغيير شكل السلطة ووظائفها ثانًيا، اإلعالن عن وقف العمل بااللتزامات المت
لكي تستجيب للمصلحة الوطنية، والدعوة إلى إجراء مفاوضات في إطار دولي مستمر وعلى أساس 
مرجعية القانون الدولي وقرارات األمم المتحدة لتجسيد الدولة التي اعُترف بها وبحدودها وبعاصمتها 

لة فلسطين، بحيث ال يمكن التفاوض على هذه الحدود، بل من في القرار الدولي الذي اعترف بدو 
أجل تأمين االنسحاب اإلسرائيلي منها، من دون ربط ذلك بأي شيء، خصوًصا بإنهاء الصراع 

 والكف عن المطالب وبتصفية قضية الالجئين عن طريق إفراغ حق العودة من مضمونه.
 22/4/2304هللا،  رام األيام،
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 الدولة سيف محمد
 توجيه من وخوفوهم العالم، شعوب كل وحلفاؤهم الصهاينة أرهب أن بعد: الدولة سيف محمد كتب
 العقود في نجحوا ؛"الالسامية"بـ يسمى ما أو السامية، بمعاداة االتهام من خوفا" إسرائيل" إلى نقد أي

 ما كل ومطاردة تجريم بمعنى ،"فلسطينية الال" أو" فلسطين معاداة" ثقافة نشر في بجبروتهم األخيرة
 .العكس يثبت أن إلى فلسطيني هو

أو  عنها الدفاع على أحد يجرؤ وال ومنبوذة، ومعزولة ومطاردة ومجرمة محرمة المقاومة وأصبحت
 عن أو التاريخية، فلسطين أرض عن الحديث على عربي مسؤول أي يجرؤ وال السر، في إال دعمها
 .التقسيم وقرار بلفور وعد بطالن أو إسرائيل دولة مشروعية عدم
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 يسمى فيما بهم تلحق أن فلسطين فأرادت مكان، كل فى العربية الشعوب ثارت عندما وحتى

 !! بعيدا بوجوههم الجميع أشاح ،2100 ربيع في الثالثة باالنتفاضة
 .رفح معبر وا غالق غزة حصار استمرار مسألة في صورها أبرز في فلسطين معاداة ظاهرة وتتجلى
 بعدد المعبر حركة تقييد عن المصرية السلطات تكف لم الثورة، بعد توترا المراحل أقل أثناء فحتى
 أمنيا بالمدرجين يسمونهم من منع منها مصر، في آخر معبر أي على المطبقة غير الضوابط من
 ووفقا أدرجهم، الذي من ديدبالتح نعلم ال والذين اإلطالق، وجه على العبور من( السوداء القوائم)

سرائيل مصر بين األمني بالتنسيق عالقة لذلك وهل معايير ألي   .وا 
 من كثير إعادة يتم بل بالعبور، له يسمح المصرية الشروط عليه تنطبق من كل ليس أنه كما

 .أسباب إبداء بدون عبورهم ورفض المسافرين
 ابو كرم معبر من عبورها على إسرائيل صرارإل رفح، معبر عبر والبضائع السلع دخول منع واستمر
 وقوت غزة عيش لقمة في بالتحكم يحتفظوا لكي اإلسرائيلية للسيطرة الخاضع( شالوم كيريم) سالم
 شيطنة حمالت ظل في يحدث ما بالنا فما والتوافق، الود مراحل أثناء الحال هو هذا كان فإذا أهلها،

 ؟وساق قدم على اآلن القائمة الفلسطينيين
 عن إسرائيل قادة يعرب بينما الحصار، قسوة من لنرحمهم يوم كل غزة في أهالينا بنا يستغيث وحين

 صادم وضع بصدد نكون فإننا فلسطين، مع الحدود على المصرية والقيود ل جراءات الكبير ارتياحهم
 .أليم وواقع
 دخول في الصهاينة يهودال حرية وبين الفلسطينيين، على المفروض الحصار بين بسيطة مقارنة إن

 الشر كل أن خاصة أحدا ترضي أن يمكن ال تأشيرة، بدون يوم 03 فيها لمدة والتجول سيناء
 فلسطيني، جاسوس عن أبدا نسمع فلم. إسرائيل من إال تأتي ال والفتن والتخريب والتجسس والضرر

 .فيهم المشتبه معاملة الدوام على نعاملهم ذلك ورغم
 العدو عن أو فلسطين عن لديهم الحديث أصبح المصرية، الثورة شيوخ أو بابش من األخيار وحتى

 .واألولويات السياق وخارج الظل وثقيل مكروها حديثا ديفيد كامب مثالب عن أو الصهيوني
 والمقاومة والفلسطينيين فلسطين على تقتصر ال عامة، ظاهرة أصبحت" الفلسطينية معاداة" ظاهرة إن

 والوطن مصر في الصهيوني المشروع وأعداء فلسطين أنصار كل إلى امتدت لب فقط، الفلسطينية
  .العربي
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 يقف ومدمرة وعنصرية، ومضللة خطيرة أنها إلى باإلضافة وطنية وغير مبدئية غير ظاهرة وهي
 تلك إسرائيل، من المزمن الخوف عقدة الداخل في ويدعمها واألمريكان، الصهاينة الخارج في وراءها
 .بعد تسقط لم التي األنظمة داخلنا بزرعها قام لتيا العقدة

 20/4/2304، "20 عربي" موقع
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