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  رواتب لموظفي حماس قبل االتفاق وحرس الرئيس شرط لفتح معبر رفح عباس: ال .0
خالل لقائه وزير أعرب الرئيس محمود عباس ، أن القاهرةمن  8/4/9006الحياة، لندن، نشرت 

، عن القلق الشديد إزاء استمرار األنشطة االستيطانية، أمسالخارجية المصري نبيل فهمي في القاهرة 
قية والمحاوالت الجارية لتهويدها، في وقت اكد مسؤول في الرئاسة خصوصًا في القدس الشر 

الفلسطينية امس ان الرئيس عباس سيطلب خالل لقائه الرئيس المصري الجديد عبد الفتاح السيسي 
 تقديم تسهيالت اقتصادية وحركية على معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة.

ارة رسمية لمصر، يرافقه وفد سياسي رفيع المستوى، وكان الرئيس الفلسطيني بدأ اول من أمس زي
 للمشاركة اليوم في احتفاالت تنصيب السيسي رئيسًا للبالد.

إن عباس سيعمل إلقناع « األناضول»في غضون ذلك، قال مسؤول في الرئاسة الفلسطينية لوكالة 
على معبر رفح.  1023الجانب المصري بإعادة األمور الى ما كانت عليه قبل حزيران )يونيو( عام 

إعادة فتح معبر رفح يجب أن تتم لتحقيق نجاح عملي آخر للمصالحة الفلسطينية، فيما "وأوضح ان 
سنضغط دوليًا على إسرائيل لتخفيف القيود التي تفرضها على حركة البضائع واألفراد عبر معبر كرم 

 ."أبو سالم بين الضفة والقطاع
خالل لقاء مع االعالمي ، أن الرئيس عباس استنكر 8/4/9006وكالة سما اإلخبارية، وذكرت 

مصطفى بكري على قناة صدى البلد اطالق حركة حماس تظاهرات واغالق البنوك لمنع موظفيه من 
 استالم رواتبهم.

بو مازن اّن هذا يعطي اشارة سلبية عن اهداف حركة حماس من المصالحة مؤكدًا "لن أوقال 
 :"واضاف -رة الى انتهاء عمل اللجانفي اشا-قبل ان نتفق" نستطيع دفع رواتب موظفي حماس 

 فلتدفع لهم كما كانت تدفع سابقا".
من موازنتها العامة لغزة والموظفين  %88واشار الرئيس ان السلطة الفلسطينية تدفع اكثر من 

 السابقين مشيرا ان الحكومة الحالية لن تتمكن من دفع رواتب الموظفين الجدد.
ابو مازن ان المصالحة لن تسير اال في ظل وجود الحرس الرئاسي في غزة ولن يتم وقال الرئيس 

 فتح معبر رفح اال بوجود الحرس الرئاسي وحكومة التوافق تحكم في غزة.
واصر الرئيس ابو مازن على ان يتم تطبيق اتفاق القاهرة عبر جمهورية مصر العربية وفق ما تم 

 االتفاق عليه في القاهرة.
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 هللا يعد بتوفير رواتب الموظفين في غزة الحمد .2
غزة: قال رئيس حكومة التوافق رامي الحمد هللا إن حكومته ستعمل على توفير رواتب الموظفين في 

 قطاع غزة، داعيًا إلى الصبر والتروي.
وصرح خالل جولة برفقة وزير التربية والتعليم العالي الدكتورة خولة الشخشير على لجان امتحانات 

، ومع «نعاني من أزمة مالية خانقة»انوية العامة في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية أمس: الث
ستعمل كل ما في وسعها لتلبية متطلبات المواطنين، وتوفير فاتورة رواتب »ذلك فإن الحكومة 

 ، «موظفيها
على اإليفاء سيزور عددًا من الدول العربية لحضها على مساعدة الحكومة »وأوضح الحمد هللا إنه 

وأشار إلى أن أمام الحكومة «. بالتزاماتها ودفع رواتب الموظفين، خصوصًا موظفي قطاع غزة
، داعيًا الفلسطينيين إلى «عددًا من الملفات الكبيرة التي تحتاج إلى ترتيب من خالل لجان خاصة»
 «.الصبر والتروي»

 8/6/1024الحياة، لندن، 
 
 صري حول معبر رفحماهر أبو صبحة: اتفاق فلسطيني م .3

غزة: توصل الفلسطينيون والسلطات المصرية إلى تفاهمات لوضح آليات وترتيبات جديدة لتحسين 
السفر على معابر قطاع غزة، ومنها معبر رفح الواصل بين القطاع ومصر للتخلص من أزمة 

في قطاع غزة ماهر  اإلغالق وتفاقم معاناة الفلسطينيين. وأعلن مدير اإلدارة العامة للمعابر والحدود
أبو صبحة، أنه ستسهل الحركة ودخول البضائع من معابر القطاع ال سيما معبر رفح البري مع 
مصر، مؤكدًا أن السلطات المصرية سيكون لها دور في وضع اآللية الجديدة لعمل المعبر إلنهاء 

 أزمة المسافرين في 
 8/4/9006الخليج، الشارقة، 

 
 فلسطين واألسرىهنية: ال بديل عن تحرير  .4

وكاالت: قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إنه: "ال بديل عن مشروع 
قامة الدولة الفلسطينية على تراب فلسطين سواء كنا داخل الحكومة أو  تحرير فلسطين واألسرى وا 

 خارجها".
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في مدينة غزة، ظهر اليوم  جاء ذلك خالل انطالق المرحلة الثانية من مخيمات "مشاعل التحرير"
السبت. وأضاف هنية "هذا هو ما التزمنا به قبل الحكم وبعده، وما هذه المخيمات إال دليل واضح 

 لبناء جيل لتحرير كل فلسطين وعاصمتها القدس الشريف ".
وأشار هنية أن مخيم الشاطئ استضاف الوفود من مختلف أنحاء العالم وانطلقت المصالحة 

ن هذا المخيم قّدم الشهداء األبطال الذين طاردوا المحتل اإلسرائيلي؛ لتحرير غزة الفلسطينية م نه، وا 
 وتحرير اإلنسان وتحرير أرض فلسطين.

 7/4/9006فلسطين، أون الين، 
 

 حماس ترفض منح عباس وساًما تقديريًّا للصحفي المصري سمير غطاس .5
مود عباس للصحفي المصري سمير غزة: رفضت حركة "حماس" منح رئيس السلطة الفلسطينية مح

 غطاس وساما فلسطينيا تقديريا.
وقال المتحدث باسم الحركة سامي أبو زهري في بيان صحفي تلقى "المركز الفلسطيني لإلعالم" 

( إنه من غير المقبول مكافأة شخص يعّد أحد المحرضين على 6-7نسخة عنه اليوم السبت )
 الشعب والمقاومة الفلسطينية.

( سمير غطاس "محمد حمزة" وسام "االستحقاق والتميز"، في 6-6س منح أمس الجمعة )وكان عبا
مقر إقامته في القاهرة، وذلك "تقديًرا لدوره في المجال اإلعالمي والسياسي دفاًعا عن قضايا أمته 

 العربية ووطنه مصر"، كما قالت وكالة األنباء الرسمية "وفا".
 7/4/9006المركز الفلسطيني لإلعالم، 

 
 إسماعيل رضوان: قطر مستعدة لدعم حكومة الوفاق الفلسطينية حتى نهاية العام الحالي .6

نادية سعد الدين: قال القيادي في حركة "حماس" إسماعيل رضوان إن "دولة قطر أبّدت  - عما
استعدادها دعم حكومة الوفاق الفلسطينية حتى نهاية العام الحالي"، مؤكدًا "المضي في خطوات 

 لحة بعد تشكيلها".المصا
وأضاف، لـ"الغد" من فلسطين المحتلة، إن "الدعم القطري المنتظر سيصيب فاتورة رواتب موظفي 
قطاع غزة عن الشهر الماضي، باإلضافة إلى مصروفات تتعلق بتسيير أعمال الوزارات التي لها 

 مليون دوالر". 80 – 40امتداد فيه، بمبلغ قد يصل بين 
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د القطري لدعم حكومة التوافق حتى نهاية العام الحالي، وربما قد يمتد أكثر من وتحدث عن "االستعدا
 ذلك، من أجل توفير أسباب النجاح لعملها".

وأشار إلى متطلب "الدعوة الجتماع اإلطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير خالل الشهر الحالي، 
د لجنة المصالحة المجتمعية خالل وفق ما اتفق عليه مسبقًا، فيما يتم البحث مع الفصائل لعق

 األسبوع الحالي".
واعتبر أن "ذلك يتعلق بانعقاد اإلطار القيادي للمنظمة والتحضير لالنتخابات، الرئاسية والبرلمانية 
والمجلس الوطني، بشكل متزامن، وقيام حكومة التوافق بواجبها تجاه رفع الحصار عن قطاع غزة، 

 دمة".واإلشراف على االنتخابات القا
ولفت إلى "الخطوات العملية لتوحيد أجهزة السلطة والحكومة، بما يتطلب إصدار مرسوم رئاسي 

 لتشكيل اللجنة المشتركة العليا، وهي لجنة إدارية قانونية تشرف على المصالحة".
 8/4/9006الغد، عمان، 

 
 لحمراءهيئة حماس بالسجون اإلسرائيلية: االعتداء على نسائنا تجاوز لكل الخطوط ا .7

غزة: قالت الهيئة القيادية العليا ألسرى حركة حماس في سجون االحتالل الصهيوني إن اعتداء 
 األجهزة األمنية بطولكرم على نسائنا يعد تجاوزا لكل الخطوط الحمراء.

وقالت الهيئة في بيان لها وصل "المركز الفلسطيني لإلعالم" نسخة عنه، إننا "نوجه رسالتنا هذه إلى 
 يهمه األمر، أن االعتداء على أهالي األسرى والشهداء تجاوز لكل الخطوط الحمراء". كل من

وأضافت: "لسنا هنا في صدد المطالبة واالستجداء، ألن الواجب الوطني يستوجب من الكل إيقاف 
 هذه المهزلة ومحاسبة ومعاقبة المتورطين في هذه الجريمة الالوطنية والالإنسانية".

ئة القيادية العليا وفي ظل هذا االعتداء اآلثم تذكر كل يد غادرة امتدت على أهالينا؛ تابعت: أن "الهي
أننا لم نقبل الضيم والظلم داخل السجون ونحن مجردون من كل قوانا إال إرادتنا التي ال تلين، فلم 
نسمح يوما أن يعتدى على قادتنا داخل السجون ورددنا الصاع صاعين إلدارة مصلحة السجون 

دما تجرأت واعتدت على األسير القائد عباس السيد قبل عامين، فكيف نقبل باعتداء على أهالينا عن
 الكرام الصابرين المرابطين؟".

( على السيدة 6-6وكان عناصر من جهاز المخابرات العامة اعتدوا بعد ظهر أمس الجمعة )
حتالل المهندس عباس إخالص الصويص زوجة رئيس الهيئة القيادية ألسرى حماس في سجون اال

 السيد.
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بينهم أفراد -كما اعتدى عدد كبير من عناصر الجهاز على عشرات النسوة المشاركات باالعتصام 
 بالضرب بوحشية.-عائالت المعتقلين السياسيين في طولكرم

 7/4/9006المركز الفلسطيني لإلعالم، 
 
 ليفني تترأس لجنة لوضع صيغة اقتراح قانون "يهودية الدولة" .8

: من المقرر أن يعلن يوم األحد، عن لجنة إسرائيلية خاصة للدفع باقتراح قانون "يهودية 48رب ع
الدولة". وجاء أن وزيرة القضاء تسيبي ليفني ستترأس اللجنة التي تضم في عضويتها روت كلدرون 

ياريف )يش عتيد( والمبادرين القتراح القانون أعضاء الكنيست أييليت شاكيد )البيت اليهودي(، و 
ليفين )الليكود(. مع اإلشارة في هذا السياق إلى أن ليفني ويائير لبيد كانا قد صرحا في السابق 

 بأنهما سيعترضان على اقتراح القانون.
كما جاء أن تشكيل اللجنة جاء بموافقة ودعم رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتانياهو. وقالت 

وصل أعضاء اللجنة والوزيرة ليفني إلى تفاهمات فإن نتانياهو "هآرتس" في هذا السياق إنه في حال ت
 سيتبناها، ويدفع باتجاه تشريع صيغة اقتراح القانون حسبما يتبلور في اللجنة.

يشار إلى أن عضو الكنيست شاكيد كانت قد توجهت إلى ليفني، قبل أسبوعين، في محاولة إلقناعها 
 ى نطاق واسع.بترؤس اللجنة، وعرض صيغة متوافق عليها عل

وأشار موقع "هآرتس" إلى أن اللجنة الوزارية للتشريع، التي تترأسها ليفني، لن تصوت على اقتراح 
القانون، وذلك من أجل إتاحة المجال لبلورة "وثيقة معتدلة"، بحسب هآرتس". في حين يأمل 

 تتبلور في اللجنة. المبادرون القتراح القانون أن يتبنى نتانياهو في نهاية المطاف الصيغة التي
كما أشارت "هآرتس" إلى اقتراحات قوانين "يهودية الدولة" التي عرضت في السنوات األخيرة كانت 
تهدف إلى إلزام المحاكم بتفضيل "الهوية اليهودية" للدولة على "الطابع الديمقراطي" في القرارات حيث 

 تتناقض "يهودية الدولة" مع "ديمقراطيتها".
وصف بأنه مطلع على اقتراح القانون قوله "بدل أن يكون للقانون تأثير عملي على ونقل عن مصدر 

المحاكم، فإنه سيتحول إلى قانون اعتباري في أساسه ويهدف إلى التحديد القانوني لوجود الدولة 
 القومية للشعب اليهودي، تماما مثلما يطلب رئيس الحكومة من الفلسطينيين االعتراف بنا".

التي اقترحت من قبل شاكيد ولفين على أن "دولة إسرائيل هي البيت القومي للشعب  وتنص الصيغة
اليهودي، وأن حق تقرير المصير القومي في إسرائيل يخص الشعب اليهودي وحده". كما ينص 

 االقتراح على أن "أرض إسرائيل هي الموطن التاريخي للشعب اليهودي".
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شعوب أخرى، كما جرى شطب البند الذي ينص على أن وال يعترف القانون بكون البالد موطنا ل
 اللغة العربية لن تكون لغة غير رسمية.

 8/4/9006، 68عرب
 
 بنيامين بن اليعازر ينسحب من التنافس على رئاسة "إسرائيل" بعد اتهامه بالفساد .9

من  د ب أ: اعلن النائب العمالي االسرائيلي بنيامين بن اليعازر عصر امس انسحابه -تل ابيب 
 التنافس على رئاسة البالد في ظل تحقيق الشرطة الجاري معه بشبهة تلقي اموال خالفا للقانون.

وشدد عضو الكنيست بن اليعازر في بيان له على انه لم يخالف القانون قط ، بحسب االذاعة 
 االسرائيلية.

القتل محدد »واتهم بن اليعازر جهات لم يسمها بشن حملة قذف وتشهير ضده مستخدما عبارة 
في وصف ما تعرض له. واستغرب بن اليعاز فتح التحقيق ضده في هذا الوقت بالذات « االهداف

 اي قبل انتخاب الرئيس الجديد للدولة بايام معدودة.
 8/4/9006الرأي، عمان، 

 
 رئيس الكنيست يبحث تأجيل انتخابات الرئاسة اإلسرائيلية .01

بنيامين بن إليعزر، من سباق انتخابات الرئاسة  أثار انسحاب مرشح حزب العمل اإلسرائيلي،
اإلسرائيلية، عاصفة سياسية، بعد أن أعلن رئيس الكنيست، يولي إدلشطاين، في ساعة متأخرة من 
 مساء أمس السبت، عن أنه سيبحث في إمكانية تأجيل االنتخابات المزمع إجراءها بعد غد الثالثاء.

ماعا، اليوم األحد، مع المستشار القانوني للكنيست، أيال وأعلن إدلشطاين أنه يعتزم أن يعقد اجت
يانون، وجهات أخرى ذات عالقة بالموضوع، "في أعقاب الوضع الجديد الحاصل في السباق 
للرئاسة" في إشارة إلى انسحاب بن إليعزر. وذكرت وسائل إعالم إسرائيلية أن مكتب إدلشطاين رفض 

 ري في موعدها المقرر.  نشر بيان يوضح فيه أن االنتخابات ستج
وعقدت كتلة حزب العمل في الكنيست اجتماعا، مساء أمس، بحثت خالله في تأييد أحد المرشحين 

 لكن االجتماع انتهى بدون اتخاذ قرار.
وتوجد معارضة واسعة في الكنيست، تشكل الغالبية العظمى من األحزاب، لتأجيل االنتخابات. 

ر، من حزب الليكود الحاكم، مع إدلشطاين أمس، وقال إنه ال وتحدث وزير الداخلية، غدعون ساع
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توجد أية ذريعة لتأجيل االنتخابات. وأضاف ساعر أن "أية محاولة لتأجيل االنتخابات سيصعد المس 
 بالكنيست ومؤسسة الرئاسة والديمقراطية اإلسرائيلية". 

مال تأجيل االنتخابات. وتحدث رئيس حزب العمل، يتسحاق هرتسوغ، مع إدلشطاين وتم طرح احت
لكن أعضاء كتلة العمل الذين اجتمعوا في تل أبيب أمس، أعلنوا عن معارضتهم للتأجيل. وقالت 
رئيسة الحزب السابقة، عضو الكنيست شيلي يحيموفيتش، خالل االجتماع إن "التأجيل جاء من 

 شارع بلفور )بيت رئيس حكومة إسرائيل( ونحن ال نريد إطالة هذه القضية".
كذلك أعلن رئيس حزب "يوجد مستقبل"، يائير لبيد، ووزير اإلسكان، أوري أريئيل، من حزب "البيت 

 اليهودي"، أنهما سيعترضان على تأجيل االنتخابات.
ونقلت وسائل إعالم إسرائيلية عن مصادر رفيعة المستوى في الحلبة السياسية اإلسرائيلية قولها إن 

يل االنتخابات للرئاسة تم إمالؤها من أعلى. ونتنياهو لم يهمل أبدا "بحث إدلشطاين بشأن احتمال تأج
تطلعه إلى إحضار مرشح خارجي، وتأييده لترشيح )عضو الكنيست الليكودي رؤوفين( ريفلين كان 
مجرد ضريبة كالمية". وعارض نتنياهو ترشيح ريفلين، بسبب خالفات شخصية بينهما، لكنه اضطر 

 إلى تأييده مؤخرا.
مكتب رئيس حزب الليكود، نتنياهو، بيانا مقتضبا أمس قال فيه إن "رئيس الحكومة ال يعمل وأصدر 

 من أجل تأجيل االنتخابات. ومرشحه كان وما زال رؤوفين ريفلين".
 8/4/9006، 68عرب 

 
 حكومة نتنياهو تصادق على لقاء بيرس مع عباس في الفاتيكان .00

صويت عبر الهاتف، خالل نهاية األسبوع الماضي، صادق وزراء الحكومة اإلسرائيلية، من خالل ت
على طلب الرئيس اإلسرائيلي، شمعون بيرس، بالسفر اليوم األحد إلى الفاتيكان من أجل المشاركة 
في صلوات مشتركة من أجل السالم إلى جانب قداسة البابا فرنسيس وبمشاركة الرئيس الفلسطيني، 

 محمود عباس )أبو مازن(.
عباس على الرغم من قرار المجلس الوزاري اإلسرائيلي المصغر للشؤون السياسية  وسيلتقي بيرس مع

واألمنية )الكابينيت(، بوقف المفاوضات مع الفلسطينيين ومقاطعة حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية 
 التي تم تشكيلها األسبوع الماضي في أعقاب المصالحة بين حركتي فتح وحماس.

ل، بنيامين نتنياهو، دول العالم إلى مقاطعة حكومة الوفاق الفلسطينية ودعا رئيس حكومة إسرائي
بادعاء أن حركة حماس تشارك فيها. وكان مسؤول في البيت األبيض األميركي قد اتهم حكومة 
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إسرائيل، من خالل مقابلة أجرتها معه صحيفة "هآرتس"، ب"النفاق"، ألنها تطالب العالم بمقاطعة 
تواصل عالقاتها مع السلطة الفلسطينية. وجاءت أقوال المسؤول األميركي على الفلسطينيين فيما هي 

 مليون شيكل إلى السلطة يوم االثنين الماضي. 800اثر تحويل إسرائيل مبلغ 
وعقب مسؤول سياسي إسرائيلي على لقاء بيرس مع عباس في الفاتيكان اليوم بالقول إن "هذا ليس 

نما مراسم ذات طا بع ديني". وأضاف أنه "لو رفضت الحكومة طلب بيرس للسفر لقاء مفاوضات وا 
إلى المراسم، لكانت إسرائيل عمليا قد ردت بالنفي على دعوة البابا، وذلك بعد أسبوع فقط على زيارة 

 البابا التاريخية والناجحة إلى إسرائيل".
 8/4/9006، 68عرب 

 
 " في "إسرائيل"القناة اإلسرائيلية العاشرة: وحدة تجنيد عمالء لـ"حزب هللا .02

المستقبل: نقلت القناة التلفزيونية العاشرة في التلفزيون اإلسرائيلي عن مصادر أمنية  –القدس 
تقوم « حزب هللا«إسرائيلية قولها ان إسرائيل استطاعت الكشف عن أعضاء وحدة خاصة تابعة لـ

وشرق آسيا والشرق األوسط بالسعي الى اإلضرار بإسرائيل ومصالحها داخل إسرائيل والضفة الغربية 
 وأوروبا.

، وان أعضاء الوحدة هم أشخاص « 233وحدة »وزعمت القناة العاشرة، بأن هذه الوحدة تسمى 
مدربون بشكل محترف على التعامل األمني والتنقل بسرية وتجنيد األشخاص، ويعملون على تجنيد 

 ئلة من تجارة المخدرات.عناصر لـ"حزب هللا" ويعملون على جذبهم من خالل األموال الطا
هذه الوحدة تسعى الى تجنيد أفراد وأشخاص لإلضرار بالمصالح »وادعت المصادر اإلسرائيلية بأن 

اإلسرائيلية في األردن ومصر والضفة الغربية وحتى داخل إسرائيل من خالل صب األموال الطائلة 
 ».عليهم

ي حزب هللا، الذي شغل منصب رئيس قائد الوحدة هو محمد عطايا، القيادي ف»وأشارت إلى أن 
التابعة للحزب، وهي الوحدة التي تختص بتعزيز وجود الشيعة في األردن ومصر  2800وحدة 

التي تسعى الى االضرار باإلسرائيليين في تركيا وأوروبا الشرقية  233وفلسطين، وهو يرأس الوحدة 
ر اإلسرائيلية بانها مؤلفة من محمد وعن عناصر قيادة هذه الوحدة، زعمت المصاد».والغربية وآسيا

كالس وعلي محمود نصرهللا، وأحمد فؤاد حمادة ومحمد يوسف منصور )المعروف باسم أبو يوسف 
وهو من سكان الجنوب اللبناني والذي كان رئيس مجموعة عسكرية كشفها األمن في مصر وكانت 

 تخطط لمهاجمة أهداف إسرائيلية في شبه جزيرة سيناء(.
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ما ساعد في الكشف عن هذه المجموعة هو إلقاء القبض على تجار »لمصادر الى أن وأشارت ا
، والذين اعترفوا بأنهم تلقوا األموال لتجارة المخدرات من تجار لبنانيين، 48مخدرات من فلسطيني الـ

ليتبين بعد ذلك أنهم من حزب هللا حيث تقاطعت اسماؤهم مع أسماء لدى أجهزة االستخبارات واألمن 
 إلسرائيلي".ا

 8/4/9006المستقبل، بيروت، 
 
 "يديعوت": "إســرائيل" تدرس اليوم فرض عقوبات جديدة على الفلسطينيين .03

عبد القادر فارس: تدرس الحكومة اإلسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو اليوم األحد، فرض  –غزة 
الوفاق الوطني. وقالت  عقوبات جديدة على السلطة الوطنية الفلسطينية، ردا على تشكيل حكومة

، إن هذا االجتماع سيشارك فيه الوزراء من جميع األحزاب اإلسرائيلية «يديعوت أحرونوت»صحيفة 
« البيت اليهودي»التي تشكل االئتالف الحكومي، وأنه من المتوقع أن يطرح وزير االقتصاد زعيم 

 نفتالي بينيت، خطته الرامية إلى ضم المستوطنات إلى إسرائيل.
 8/4/9006اظ، جدة، عك

 
 النائب غطاس في المؤتمر ضد التجنيد: محاولة سلخ فئات عن شعبها واالستفراد بها لن يمر .04

" على هامش المؤتمر الوطني 48توفيق عبد الفتاح: قال النائب باسل غطاس لـ"عرب  - 48عرب 
لتجنيد ضد التجنيد في سخنين، إن الموتمر وحدوي وحاشد ومن الواضح ان مشروع مناهضة ا

 والتصدي له اصبح في لب االجماع الوطني لفلسطيني الداخل ويحمله كل ابناء شعبنا.
وكان قد افتتح، بعد ظهر اليوم الجمعة، في مدينة سخنين المؤتمر الوطني ضد التجنيد والخدمة 
المدنية لرفع الصوت الرافض للتجنيد وكل اشكال الخدمة العسكرية والمدنية، وذلك بحضور اعداد 
كبيرة من الشباب والنشطاء والقيادات السياسية والشعبية ونشطاء المجتمع المدني وعدد كبير من 

 رجال الدين من كل العائالت الروحية لشعبنا.
وأضاف غطاس ان هذا النجاح للمؤتمر خير دليل على ذلك، وحول رسالة المؤتمر قال غطاس ان 

ل مشاريع التجنيد وان محاولة االستفراد بفئات  شعبنا بكل قواه وفئاته عازم على رفض ومناهضة ك
وسلخها عن ابناء شعبها لن يمر مشيرا الى ميزة اخرى للمؤتمر انه اعاد الى رأس سلم األولويات 

 محاربة الخدمة المدنية ومقاومة التجنيد على ابناء الطافة العربية الدرزية.
 4/4/9006، 68عرب
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 م األمني بعد التغيرات في المنطقةخبراء إسرائيليون: يجب تعديل المفهو  .05

أعلن طاقم خبراء إسرائيلي أنه يجب إجراء تعديل كبير على المفهوم األمني اإلسرائيلي على ضوء 
التغيرات التي حدثت في الشرق األوسط والتطورات التي طرأت على المجاالت التكنولوجية 

 و"السايبر" )الحرب في الفضاء االلكتروني( والفضاء.
طاقم الخبراء إلى هذا االستنتاج في أعقاب لقاءات تحضيرية لمؤتمر هرتسيليا السنوي وتوصل 

، الذي سيبدأ اليوم األحد ويستمر حتى بعد غد الثالثاء، تحت عنوان "إسرائيل ومستقبل الشرق 24ال
األوسط". وبين المتحدثين في المؤتمر الرئيس اإلسرائيلي، شمعون بيرس، ووزير "األمن"، موشيه 

علون، ورئيس أركان الجيش اإلسرائيلي، بيني غانتس، والعديد من الخبراء األمنيين واإلستراتيجيين ي
 من إسرائيل والعالم.

وأفادت صحيفة "هآرتس"، اليوم، بأن طاقم الخبراء، الذي ركز عمله البروفيسور ألكس مينتس، من 
يرات التي حدثت في السنوات األخيرة المركز األكاديمي المتعدد المجاالت في هرتسيليا، يرى أن التغ

تستوجب تعديل المفهوم األمني اإلسرائيلي الذي بلوره رئيس حكومة إسرائيل األول، دافيد بن 
غوريون، في سنوات الخمسين. وكان بن غوريون قد وضع المفهوم األمني استنادا إلى ثالثة أسس، 

إسرائيل ليست قادرة على تحقيق انتصار وهي الردع واإلنذار المبكر والحسم، وعلى اإلدراك بأن 
 نهائي على الدول العربية المجاورة لها.

وتقترح وثيقة جديدة، أعدها مينتس والدكتور شاؤل شاي، وسيم استعراضها خالل مؤتمر هرتسيليا، 
حباط، حلف مع الواليات المتحدة،  أربعة مركبات جديدة للمفهوم األمني اإلسرائيلي، وهي منع وا 

 إقليمية، و"تكّيف".تحالفات 
 8/4/9006، 68عرب 

 
 الشيخ رائد صالح يدعو لمواقف شجاعة نصرة لألسرى المضربين .06

أم الفحم: دعا رئيس الحركة اإلسالمية في األراضي الفلسطينية المحتلة الشيخ رائد صالح لنصرة 
العالم األسرى المضربين عن الطعام، في ظل ما يتعرضون له من هجمة صهيونية شرسة، مطالبا 

 العربي واإلسالمي وأحرار العالم بمواقف شجاعة تجاه هذه القضية.
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، اليوم 2448وأكد خالل مسيرة خيول دعما لألسرى في مدينة أم الفحم في األراضي المحتلة عام 
(، على ضرورة أن تتكاتف الجهود من أجل تحرير األسرى، وأن يزيد مستوى 06-07السبت )

 ي تالمس كل بيت فلسطيني.االهتمام بهذه القضية الت
ونظمت المسيرة جمعية نادي الفروسية بالتعاون مع مؤسسة يوسف الصديق لرعاية السجين داخل 

، حيث انطلقت المسيرة من المدخل الرئيس في المدينة باتجاه الملعب البلدي حيث 2448أراضي الـ
 اختتمت بمهرجان خطابي.

 7/4/9006المركز الفلسطيني لإلعالم، 
 
 هللا حنا: سنواجه كافة مشاريع التهويد في القدسعطا  .07

من حزيران  8القدس المحتلة: قال المطران عطا هللا حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم األرثوذكس إن 
 .2467ذكرى أليمه حزينة على القلوب إذ سقطت القدس وتم احتاللها في عام 

ضنا لكل المشاريع التهويدية اإلقصائية وأضاف في هذه الذكرى نجدد تعلقنا وانتماءنا بالقدس ورف
 العنصرية التي تستهدف الحضور الفلسطيني في هذه المدينة المقدسة.

وأشار في بيان صحفي، إلى أنه بالرغم من كل إجراءات االحتالل بحق شعبنا وقدسنا ومقدساتنا، 
 سنبقى ساكنين في القدس وستبقى القدس ساكنة في قلوبنا.

ا في كل يوم نجدد موقفنا الرافض لالحتالل وسنبقى مسيحيين ومسلمين ندافع عن وقال "إننا اليوم كم
 مدينتنا وعن مقدساتنا رغم كل المضايقات والضغوطات التي تمارس علينا".

وأكد أن "مدينة القدس ستبقى جميلة بتعانق كنائسها ومساجدها ومسلميها ومسيحيها، ففي ذكرى 
 ا واحدا يناضل من أجل الحرية والكرامة واالستقالل".النكسة نجدد العهد أننا سنبقى شعب

 7/4/9006المركز الفلسطيني لإلعالم، 
 
 نادي األسير: تدهور الوضع الصحي لألسير إطبيش المضرب منذ مئة يوم .08

عامًا( من بلدة دورا بمحافظة  34"األيـام": يواصل األسير أيمن علي سليمان اطبيش ) -رام هللا 
 يوم، احتجاجًا على اعتقاله اإلداري. 200فتوح عن الطعام منذ الخليل، إضرابه الم

وقال نادي األسير في بيان صحافي، أمس، إن اطبيش ما زال محتجزا في مستشفى "أساف 
هروفيه"، في أوضاع صحية خطيرة، وأنه يعاني من مشاكل في النظر، والكلى والمعدة وخدر في 
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مرات، خاض خاللها ثالثة إضرابات،  8رض لالعتقال أطرافه، وضيق بالتنفس، مشيرًا إلى أنه تع
 منها اثنان كانا ضد سياسة االعتقال اإلداري.

أيام، انتهى باتفاق  208وبين أنه قبل عام خاض األسير اطبيش إضرابا مفتوحا عن الطعام استمر 
قاله مع سلطات االحتالل قضى بتحديد سقف اعتقاله اإلداري، إال أن االحتالل أعاد تجديد اعت

 اإلداري، ما دفعه للدخول في إضراب جديد عن الطعام.
 8/4/9006األيام، رام هللا، 

 
 االحتالل يداهم مناطق بالضفة ويطلق النار تجاه طواقم الدفاع المدني بغزة .09

كامل إبراهيم: نّفذت قّوات االحتالل اإٍلسرائيلي فجر امس حملة تفتيش واقتحام  -القدس المحتلة 
 ين في عدد من القرى والبلدات في الخليل ونابلس وجنين.لمنازل المواطن

ففي يّطا بمحافظة الخليل أفاد منسق لجان مقاومة الجدار واالستيطان جنوب الخليل راتب الجبور أن 
قوات االحتالل اقتحمت منطقة الكراج، وأطلقت األعيرة النارية في الهواء، والرصاص المطاطي 

 الذين حاولوا التّصدي للقوات. والقنابل الغازية صوب الشّبان
وفي بلدة بيت أمر شمال الخليل، أفاد الناطق باسم اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار واالستيطان محمد 
عوض أّن قوات االحتالل داهمت عدة أحياء في البلدة ووقعت مواجهات محدودة قرب مسجد البلدة 

تجاه المواطنين الذين ألقوا الحجارة على قوات الكبير، أطلق خاللها جنود االحتالل قنابل الغاز با
 االحتالل ما أدى إلى إصابات باالختناق في صفوف المواطنين.

 واقتحمت قوات االحتالل اإلسرائيلي فجر امس بلدتي عرابة ومركة جنوب جنين.
واألمن من جهة اخرى انتشلت أطقم اإلنقاذ التابعة للمديرية العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية 

الوطني الفلسطيني جثث ثالث فتيات من عائلة واحدة غرقن في البحر بمنطقة السودانية في أقصى 
 شمال قطاع غزة.

 8/4/9006الراي، عمان، 
 
 االحتالل يعتقل ثالثة صيادين قبالة سواحل السودانية .21

ل السودانية ( ثالثة صيادين قبالة سواح6-7غزة: اعتقلت قوات االحتالل الصهيوني مساء السبت )
 شمال قطاع غزة.
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وقالت مصادر محلية لـ"المركز الفلسطيني لإلعالم"، إن البحرية الصهيونية اعتقلت الصيادين الثالثة 
أميال بحرية، واستولت على قاربهم  6عندما كانوا يمارسون عملهم في المساحة المسموحة لهم وهي 

 وقامت بمصادرته، واقتادتهم إلى ميناء سدود.
 7/4/9006الفلسطيني لإلعالم،  المركز

 
 يجددون رفضهم التجنيد ويتمسكون بانتمائهم 68فلسطينيو الـ .20

، على وثيقة وطنية ترفض التجنيد والخدمة العسكرية 48حسن مواسي: وقع فلسطينيو الـ -سخنين 
جمعة ، قد نظمت ال48في جيش االحتالل اإلسرائيلي. وكانت لجنة المتابعة العليا لشؤون فلسطيني الـ

في سخنين )الجليل( المؤتمر الوطني العام لمناهضة الخدمة العسكرية وكافة أشكال التجنيد تحت 
وانتهى المؤتمر بالتوقيع على وثيقة وطنية ترفض التجنيد والخدمة «. أرفض، لست خادماً »شعار 

 .48المدنية والعسكرية وتؤكد على االنتماء الوطني والقومي لفلسطيني الـ
التمسك بانتمائنا وبهويتنا الفلسطينية، العربية، الثقافية والحضارية، »عون على الوثيقة على وأكد الموق

وبأرض وطننا الذي ال نقبل وطنا سواه، وبعودة الجئي شعبنا ومهجريه، وارتباطنا المطلق بشعبنا 
 »».الفلسطيني تاريخًا وحاضرًا ومستقبالً 

« يهودية الدولة«و« الدولة اليهودية»د أن كافة مشاريع وفي هذا المقام، فإننا نؤك»وأضافت الوثيقة 
التي نرفضها جملة وتفصياًل، إنما تندرج كأخطر المشاريع التي تهدد وجودنا وبقاءنا وتطورنا في 
وطننا، التي بدورها تؤسس إلنتاج مشاريع أخرى، يندرج فيها وبينها مشروع فرض الخدمة العسكرية 

 ».ء شعبناوالوطنية )المدنية( على أبنا
 8/4/9006المستقبل، بيروت، 

 
 مسيرة في تل أبيب تنديدا باالحتالل واالستيطان .22

غزة: نظم المئات من فلسطينيي الداخل والعشرات من نشطاء السالم االسرائيليين، مساء اليوم 
 47السبت، مسيرة حاشدة في تل أبيب، تنديدا باستمرار االحتالل االسرائيلي، وذلك لمناسبة مرور 

 .67عاما على احتالل االراضي الفلسطينية والعربية خالل حرب 
واوضح الموقع االلكتروني لصحيفة )يديعوت أحرونوت( العبرية، ان هذه المسيرة انطلقت من شارع 
)مئير( في تل أبيب وتحديدا بالقرب من مركز حزب "الليكود"، حيث ستجوب العديد من الشوارع 

 .67الستيطان اإلسرائيلي المتصاعد في االراضي الفلسطينية المحتلة عام الرئيسية بالمدينة للتنديد با
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واشار الى ان المتظاهرين رفعوا شعارات تقول أن حكومة نتنياهو تفضل المستوطنات على التوصل 
التفاق سالم مستقر مع الفلسطينيين، كما أنها تدفع الماليين لبناء المستوطنات على حساب ميزانيات 

صحة والرعاية االجتماعية والثقافية، اضافة الى استمرارها في قمع الفلسطينيين واستخدام التعليم وال
 العنصرية مقابل سحق الديمقراطية.

 7/4/9006القدس، القدس، 
 
 تحذيرات من سّن قانون "التغذية القسرية" لألسرى للمضربين  .23

وزارة األسرى والمحررين  محمد األسطل: أكد مدير دائرة اإلحصاء في –القدس دوت كوم   –غزة 
طعام األسرى المضربين عن الطعام عنوة من قبل  عبد الناصر فروانة، أن قانون التغذية القسرية وا 
نسانية كثيرة على نضال األسرى  إدارة سجون االحتالل، يحمل مخاطر قانونية وسياسية وصحية وا 

 وقضيتهم برمتها.
، أن الخطورة الكبرى تكمن في حال إقراره واعتبر في تقرير وصل القدس دوت كوم نسخة عنه

والمصادقة النهائية عليه، بأن ذلك سيعطيه الصبغة والغطاء القانوني وسيمنح ممارسيه الحصانة 
 القضائية، ما سيفتح المجال لتطبيقه واستخدامه على نطاق واسع دون محاسبة أو مالحقة قضائية.

 7/4/9006القدس، القدس، 
 
 و"قلق" األمم المتحدة يشيع األمل بإنقاذهم 64ومه الـ إضراب األسرى يدخل ي .24

دخل اإلضراب المفتوح عن الطعام الذي يخوضه األسرى اإلداريون في السجون اإلسرائيلية رام هللا: 
من دون اي اشارة من السلطات اإلسرائيلية الى استعدادها للحوار معهم او بحث  46يومه الـ 

مطالبهم. لكن اعالن األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون عن قلقه حيال الوضع الصحي 
 ضربين عن الطعام أشاع شيئًا من األمل في نفوس أسرهم.لألسرى الم

( من مخيم الجلزون في رام هللا، ان اعالن 82وقالت لميس فراج، زوجة األسير عبد الرازق فراج )
األمين العام لألمم المتحدة يمثل لعائالت األسرى إشارة الى بدء تحرك دولي لمعالجة قضية األسرى 

ان أهالي األسرى ينتظرون من المستوى السياسي الفلسطيني التحرك  اإلداريين المضربين. وأضافت
والبناء على موقف األمين العام لألمم المتحدة لتحريك ضغط دولي على اسرائيل من اجل االستجابة 

 لمطالبهم العادلة.
 8/4/9006الحياة، لندن، 
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 رى في السجون اإلسرائيليةلبنان: االتحاد العام للمرأة الفلسطينية ينفذ وقفة تضامنية مع األس .25

صور: نفذ االتحاد العام للمرأة الفلسطينية وقفة تضامنية مع األسرى والمعتقلين في سجون العدو 
 اإلسرائيلي أمام مركز الصليب األحمر الدولي في صور.

دور المرأة الفلسطينية التي كانت جريحة »وألقت األسيرة المحررة ناهد سالمة كلمة شددت فيها على 
 «.أسيرة جنبًا إلى جنب مع الرجلو 

وألقى أمين سر حركة فتح في لبنان رفعت شناعة كلمة حيا فيها صمود األسرى الفلسطينيين الذين 
طالق  يتغلبون بثباتهم وصبرهم على جالديهم وطالب المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لفك أسرهم وا 

لتي كان من المقرر إطالق سراحها. كما ناشد سراحهم ال سيما من بينهم األسرى في الدفعة الرابعة ا
كافة المؤسسات الدولية العمل لوقف االستيطان في االراضي الفلسطينية ووقف التعديات على 

 المقدسات االسالمية والمسيحية في االراضي الفلسطينية. 
ر ممثل وفي الختام، سلم المعتصمون مذكرات موجهة إلى المدير العام للصليب األحمر الدولي عب

اللجنة رياض دبوق، دعت إلى إدانة الممارسات العدوانية التي يقوم بها االحتالل اإلسرائيلي ضد 
الشعب الفلسطيني وأسراه، والضغط على حكومة إسرائيل لوقف سياسة االعتقال اإلداري دون إدانة 

اريين خصوصًا، وقيام أو محاكمة، واإلفراج عن الدفعة الرابعة من األسرى وعلى المعتقلين كافة واإلد
الصليب األحمر الدولي بزيارة األسرى واإلطالع على أوضاعهم وتحسين ظروف االعتقال وتأمين 

 متطلبات المعتقلين، ووقف اعتداء المستوطنين على أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاتهم.
 8/4/9006المستقبل، بيروت، 

 
 مستقلة وعاصمتها القدسمصر تؤكد دعمها للفلسطينيين في إقامة دولتهم ال .26

وكاالت: أكد وزير الخارجية المصري نبيل فهمي أمس على دعم بالده للفلسطينيين حتى  –عواصم 
 حصولهم على حقوقهم المشروعة واقامة دولتهم المستقلة.

وجاء ذلك خالل لقاء فهمي امس مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس الموجود في القاهرة للمشاركة 
ل تنصيب الرئيس المصري المنتخب عبد الفتاح السيسي، حيث تم استعراض آخر في مراسم حف

اإلسرائيلية والجهود المبذولة -تطورات الملف الفلسطيني في ضوء جمود مفاوضات السالم الفلسطينية
 الستئنافها، بحسب المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية.
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ضرورة التزام الجانب اإلسرائيلي بقواعد القانون  وأوضح المتحدث أن الوزير فهمي أكد خالل اللقاء
 الدولي وقرارات الشرعية الدولية ورفض استمرار االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية.

ومن جانبه، جدد الرئيس عباس األعراب عن القلق الشديد إزاء استمرار األنشطة االستيطانية 
 الت الجارية لتهويدها.اإلسرائيلية خاصة في القدس الشرقية والمحاو 

واكد فهمي علي دعم مصر الكامل للموقف الفلسطيني من استئناف المفاوضات مع إسرائيل علي 
أسس واضحة ووفقًا لمرجعيات عملية السالم، منوهًا بأن القدس الشرقية هي جزء ال يتجزأ من 

شقاء الفلسطينيين في االراضي الفلسطينية المحتلة، وان مصر لن تدخر جهدًا في سبيل مساعدة األ
قامة دولتهم المستقلة علي حدود  وعاصمتها  2467حزيران  4الحصول على حقـوقهم المشروعة وا 

 القدس الشرقية.
وشددا على أن مصر ستؤيد المواقف التي ستتخذها القيادة الفلسطينية تجاه جهود إحياء عملية 

 ضرورة وقف ذلك النشاط االستيطاني.السالم وازالة كافة العقبات التي تعترض ذلك وبصفة خاصة 
 8/4/9006الدستور، عمان، 

 
 "الغد": مصر جاهزة إلعادة فتح معبر رفح بشكل دائم .27

القاهرة: كشف مسؤول مصري أمس عن جاهزية مصر لفتح معبر رفح البري بشكل دائم شريطة أن 
ركتي فتح وحماس. تديره حكومة التوافق الوطني التي شكلت مؤخرا بموجب اتفاق المصالحة بين ح

وقال المصدر إن ملف معبر رفح أصبح جاهزا للبت فيه من قبل الرئيس السيسي خالل لقائه 
 بالرئيس محمود عباس.

 8/4/9006الغد، عمان، 
 
 وزير األوقاف األردني يطالب بـ"الضغط" على أستراليا إلعادة وصف القدس بالمحتلة .28

، الدول العربية، بـاستخدام نفوذها االقتصادي القدس دوت كوم: طالب وزير أردني السبت -عمان
 والسياسي لدفع أستراليا للتراجع عن قرار نزع صفة "المحتلة" عن القدس الشرقية.

وقال وزير األوقاف والمقدسات اإلسالمية األردني هايل داود، لوكالة األناضول إن "القرار االسترالي 
فاقات الدولية التي أقرت بأن القدس الشرقية سلبي ومستغرب وغير مقبول ألنه يتعارض مع االت

 أرض محتلة".
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وكانت الحكومة االسترالية قررت التخلي عن لفظ "المحتلة" في وصف القدس الشرقية التي احتلتها 
 ، ثم ضمتها الحقا في خطوة ال يعترف بها المجتمع الدولي.2467إسرائيل عام 

على عالقات أستراليا مع العرب والمسلمين، داعيا واعتبر داود أن القرار األسترالي سينعكس سلبا 
لى "إعادة تقييم موقفها على  الحكومة االسترالية إلى "المطالبة بإزالة االحتالل بدال من شرعنته"، وا 
قاعدة أن العالم العربي واإلسالمي من أكبر الداعمين القتصادها، وبشكل يفوق حجم تبادلها التجاري 

 ائيلي".مع سلطات االحتالل اإلسر 
 7/4/9006القدس، القدس، 

 
 األسير حماد يوقف إضرابه.. والدباس يواصل تضامنه مع المعتقلين اإلداريين  .29

غادة الشيخ: عّلق األسير األردني في سجون االحتالل عالء حماد إضرابه عن الطعام  -عّمان 
في سجون االحتالل أمس بعد مضي ثالثة أسابيع على بدئه، تضامنا مع زمالئه األسرى اإلداريين 

 الذين دخل إضرابهم يومه السادس واألربعين.
، مشيرة إلى أنه تم نقل زوجها إلى سجن النقب وما ”الغد”جاء ذلك على لسان زوجة األسير حماد لـ

 تزال هناك صعوبة في التواصل معه فضال عن عرقلة زيارة المحامين له.
ي حمزة الدباس إضرابه، وفق والده الذي أشار يأتي ذلك في وقت يواصل فيه زميله األسير األردن

 إلى أنه لم يتمكن حتى اآلن من الحصول على أي معلومة عن وضع ولده الصحي.
تفعيل دور وزارة شؤون األسرى والدوائر القانونية فيها، ورفع “كما دعت حماد السلطة الفلسطينية إلى 

جون االسرائيلية لما تمارسه من تعسف قضايا دولية لمحاسبة ومعاقبة ضباط الشاباك ومصلحة الس
 ”.ارهابي انساني بحق األسرى وحرمانهم من حقوقهم التي كفلتها القوانين الدولية

 8/4/9006الغد، عمان، 
 
 نشطاء يعتصمون أمام السفارة الفلسطينية في عمان تضامنًا مع األسرى في سجون االحتالل .31

ردنية لنصرة األسرى في المعتقالت الصهيونية غادة الشيخ: نظمت الحملة الشبابية األ -عّمان 
اعتصاما تضامنيا مع المعتقلين االداريين الفلسطينيين أمام السفارة الفلسطينية في عّمان، محملة 

السلطة الفلسطينية مسؤولية اضراب األسرى عن الطعام الذي جاء احتجاجا على سياسة سلطات “
 ”.لذي يخالف االتفاقيات الدولية لحقوق االنساناالحتالل التعسفية في االعتقال االداري ا
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من واجب السلطة الفلسطينية “واعتبرت الحملة من خالل الشعارات التي رفعت في االعتصام أن 
تحريك قضية األسرى في المحافل الدولية، وكذلك دعم المسيرات المتضامنة معهم بدال من مالحقة 

 ”.، كما حدث مؤخرا بحق زوجات وأمهات أسرىالمشاركين فيها واعتقالهم واالعتداء عليهم
 8/4/9006الغد، عمان، 

 
 "الشؤون الفلسطينية" تطلق التنظيم اإلداري والمالي للجان خدمات المخيمات .30

( حفال الشهار GIZالرأي: اقامت دائرة الشؤون الفلسطينية والوكالة االلمانية للتعاون ) –عمان 
ت المخيمات والنظام االداري للجان الستشارية الخميس في النظامين االداري والمالي للجان خدما

 فندق الالند مارك.
ويأتي هذا االحتفال الذي رعاه وزير الخارجية وشؤون المغتربين ناصر جودة في اطار عالقات 

 التعاون والصداقة التي تربط االردن وجمهورية المانيا االتحادية.
لمهندس محمود العقرباوي خالل كلمة افتتح بها الحفل ان وقال مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية ا

هذا االحتفال جاء بعد سلسلة من الدورات التدريبية وورش العمل التي كان هدفها رفع قدرات رؤساء 
لجان خدمات المخيمات واللجان االستشارية مما انعكس بشكل كبير وادى الى تحسين ادائهم في 

لة االلمانية قامت بدراسات دقيقة بهدف تعزيز العناصر الفاعلة في المخيمات باإلضافة الى ان الوكا
النظامين االداري والمالي وتصويب ما يحتاج الى تصويب الى ان تم الوصول الى اطالق النظامين 

 المالي واالداري للجان خدمات المخيمات واالداري لالستشارية بشفافية واضحة وديمقراطية.
 8/4/9006الرأي، عمان، 

 
 حشد" يدعو لتوحيد الشعب الفلسطيني لهزيمة المشـروع الصهيوني" .32

، إن الحلول التصفوية للقضية «حشد»الدستور: قال حزب الشعب الديمقراطي االردني  –عمان 
الفلسطينية فشلت النها اغفلت الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، وجاءت برؤية اسرائيلية امريكية 

عية في االراضي الفلسطينية. وقال الحزب في بيان اصدره بمناسبة تستهدف تحقيق االطماع التوس
تؤكد على ضرورة المضي قدما في توحيد « حشد»لهزيمة حزيران، إن دائرة الالجئين في  47الذكرى 

الشعب الفلسطيني وكل مؤسساته وهيئاته بعيدا عن المحاصصة البغيضة والتفرد في القرار وتغييب 
لفلسطينية ومن اجل مشاركة الجميع في صياغة استراتيجية موحدة للعمل مؤسسات منظمة التحرير ا

الوطني لهزيمة المشروع الصهيوني وتحقيق اهداف الشعب الفلسطيني في العودة وتقرير المصير 
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وعاصمتها القدس المحتلة  2467وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 
دولية في عودة الالجئين الفلسطينيين الى ديارهم على اساس القرار االممي وتكريس الشرعية ال

244. 
 8/4/9006الدستور، عمان، 

 
 األردن: ندوة حوارية حول "النكبة والنكسة والتطبيع" .33

بترا: نظمت لجنة حماية الوطن ومقاومة التطبيع في النقابات المهنية مساء امس السبت،  –عمان 
 بمشاركة عدد من الشخصيات الحزبية والنقابية.« نكبة، نكسة، تطبيع»ن: ندوة حوارية تحت عنوا

ان قضية فلسطين ال يمكن »وقال نقيب االطباء رئيس مجلس النقباء الدكتور هاشم ابو حسان، 
عزلها عن جسم االمة العربية كونها قضية كاملة متكاملة تخص الشعب الفلسطيني والعربي واالمة 

 «.فض الشعبي ستحول دون تقسيمها باتفاقيات او بتفاهماتجمعاء، وأن عوامل الر 
ان العدو غالبا ما يسعى لزرع الفتن وتهيئة اسباب الخالف لحرف البوصلة عن اتجاهها »واضاف 
 «.الصحيح

ان اعداء االمة طالما عملوا ضد وحدتها »وقال امين عام حزب الوحدة الشعبية الدكتور سعيد ذياب، 
على ثروات البالد العربية واالسالمية، ويعملون دائما جاهدين للفصل ما بين ليتمكنوا من السيطرة 
 «.المشرق العربي ومغربه

ان الجندي العربي اثبت مقاومة »من جهته قال رئيس جمعية يوم القدس صبحي ابو غوشة، 
، بدوره «اسطورية في الدفاع عن وطنه وقضيته، حينما اختلط الدم االردني بالدم الفلسطيني

ستعرض رئيس اللجنة المهندس مناف مجلي، دور اللجنة في مقاومة التطبيع في مختلف المجاالت ا
 االقتصادية والسياسية.

 8/4/9006الدستور، عمان، 
 
 اجتماع بنيويورك لـ"المنظمات العربية واإلسالمية": القضية الفلسطينية هي قضية العرب األولى .34

لين في كل من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون مراد فتحي: اتفق كبار المسؤو  -القاهرة 
اإلسالمي ومجلس التعاون الخليجي واالتحاد المغاربي، على عقد اجتماع لألمناء العامين لهذه 

 المنظمات في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة لألمم المتحدة في سبتمبر المقبل.
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ليها كبار المسؤولين في اجتماعهم اليوم السبت، بمقر األمانة وذلك لبلورة ورقة المفاهيم التي اتفق ع
العامة للجامعة العربية فيما يتعلق بتعزيز التشاور والتنسيق بين هذه المنظمات األربع فيما يتعلق 

 بالقضايا العربية واإلسالمية المطروحة على األجندة الدولية.
امعة العربية السفير فاضل جواد، الذي رأس وأوضح األمين العام المساعد للشؤون السياسية بالج

اجتماع اليوم أن أهم القضايا التي تم التركيز عليها في مجال التنسيق المشترك هي القضية 
الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية األولى للعرب والمسلمين باإلضافة إلى قضايا أخرى وهى 

 عا من االضطراب.سوريا وليبيا والسودان والصومال والتي تشهد نو 
 8/4/9006الشرق، الدوحة، 

 
 خاطئ 9002هيالري كلينتون: طلب واشنطن من "إسرائيل" تجميد االستيطان سنة  .35

ادعت وزير الخارجية األمريكية السابقة هيالري كلينتون المرشحة المفترضة عن الحزب الديمقراطي 
من "إسرائيل"  1004مريكية عام أن طلب اإلدارة األ 1026لالنتخابات الرئاسية األمريكية عام،
 تجميد االستيطان كان خطأ تكتيكيًا.

وقالت كلينتون في كتابها الجديد "القرارات الصعبة" بأن الخط المتصلب الذي اتخذته واشنطن منذ 
البداية والمتعلق بموضوع االستيطان لم يأت بالفائدة المرجوة، وأن طلب اإلدارة األمريكية من 

االستيطان أدى إلى تصلب موقف الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي رفض في  "إسرائيل" تجميد
النهاية دخول المفاوضات والعودة إلى طاولتها ألن تجميد االستيطان لم يشمل القدس الشرقية. وألقت 
"كلينتون" في كتابها بمسؤولية الجمود السياسي على "إسرائيل" والفلسطينيين، مع إشارتها إلى ما 

شهور الذي أعلنه رئيس  20باستهتار واستخفاف عباس بقرار التجميد الجزئي لالستيطان لمدة  أسمته
لكن حين قاربت فترة التجميد  1004الوزراء "اإلسرائيلي" بنيامين نتنياهو في نوفمبر/تشرين الثاني،

 المعلنة على نهايتها طلب عباس تمديدها واإلعالن عن تجميد إضافي.
 8/4/9006الخليج، الشارقة، 

 
 اليابان تندد بسياسات "إسرائيل" االستيطانية وتعّدها انتهاكًا للقانون الدولي .36

وكاالت: نددت الحكومة اليابانية في بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية في طوكيو بسياسات 
لجهود اسرائيل االستيطانية واعتبرتها انتهاكًا للقانون الدولي وتعرقل عملية السالم وينافي بوضوح ا

 الجارية التي يبذلها المجتمع الدولي نحو تحقيق حل الدولتين.
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ودعت اليابان مرارا إسرائيل لتجميد األنشطة االستيطانية بشكل كامل حسب البيان الذي أشار بأن 
طوكيو تطالب إسرائيل باالمتناع عن أي عمل أحادي الجانب من شأنه أن يغير الوضع الحالي في 

ك الضفة الغربية والكف عن تنفيذ خطط البناء المذكورة أنفا من أجل إحراز تقدم القدس الشرقية وكذل
 في عملية السالم.

وحث البيان بقوة كال الجانبيين الفلسطيني واإلسرائيلي للعمل على تعزيز الثقة المتبادلة ومواصلة بذل 
 مزيد من الجهود المتواصلة لتحقيق السالم.

 8/4/9006الدستور، عمان، 
 
 وضية األوروبية توقع اتفاقية للتعاون العلمي مع تل أبيب رغم المقاطعةالمف .37

قدس برس: كشفت مصادر عبرية النقاب عن أن رئيس المفوضية األوروبية، جوزيه  -الناصرة 
" للتعاون العلمي بين 1010( تل أبيب لتوقيع اتفاق "هورايزن 6|8مانويل باروزو، سيصل األحد )

 نب اإلسرائيلي، الذي كان ولفترة طويلة محور خالف بسبب االستيطان.االتحاد األوروبي والجا
وسيجري رئيس المفوضية األوروبية باروزو، محادثات مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو 
قبل التوقيع على االتفاق التعاون العلمي مع تل أبيب، التي تعتبر الجهة غير األوروبية الوحيد التي 

ل كامل في هذا البرنامج وتبلغ ميزانيته حوالي ثمانين مليار يورو موزعة على مدى سبع تشارك بشك
 لتمويل البحث العلمي واالبتكار. 1010ولغاية  1024سنوات ابتداًء من 

وبموجب التفاهم الذي توصل إليه الجانبان؛ فإن االتفاق سوف يتضمن بندا ينص على أن أي كيان 
مستوطنات( سوف يكون قادرا على التقدم بطلب للحصول على قروض يعمل وراء الخط األخضر )ال

 ".1010مالية من ميزانية البحث العلمي اإلسرائيلية وليس من أموال "هورايزن 
 7/4/9006قدس برس، 

 
 تقرير: حرب الصحف اإلسرائيلية الكبرى تنتقل للحلبة السياسية .38

الحرب" بين الصحف اإلسرائيلية الكبرى،  برهوم جرايسي: تصاعدت في األيام األخيرة " -الناصرة 
والتي وصلت إلى الحلبة السياسية، ومعسكر اليمين المتطرف، وطرفي هذه المعركة، صحيفة 
"يسرائيل هيوم" اليومية اإلخبارية المجانية، التي يملكها صديق بنيامين نتنياهو الشخصي الملياردير 

ت أحرنوت" كبرى الصحف المباعة، التي تملكها األميركي اليهودي شلدون أدلسون، وصحيفة "يديعو 
 عائلة موزس.
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وكانت المعركة قد دخلت مرحلة ساخنة وبوضوح تام، اثر تقديم مشروع قانون في الكنيست، يضع 
 قيودا مشددة على توزيع الصحف اليومية المجانية، بشكل يحد من وجود "يسرائيل هيوم" كمجانية.

وعلى مدى عشرات السنين، تنافس فيه ثالث صحف يومية  يذكر ان سوق الصحافة اإلسرائيلية
كبرى أو ذات حضور بارز، اضافة إلى صحف يومية أخرى ذات طابع حزبي أو ديني، وأكبر هذه 
الصحف "يديعوت أحرنوت"، التي تحتل المرتبة األولى منذ مطلع سنوات السبعين، بعد أن هبطت 

وقفة عن الصدور المنتظم في االشهر القليلة األخيرة صحيفة "معاريف" إلى المرتبة الثانية، وهي مت
، لتبقى %7.8بسبب انهيارها المالي، فيما احتفظت صحيفة "هآرتس" بنسبة توزيع يومي بمعدل 

 صحيفة النخبة، والمصدر اإلخباري السياسي األبرز.
رف ، أصدر الثري األميركي اليهودي، شلدون أدلسون، اليميني المتط1007في منتصف العام 

صحيفة "يسرائيل هيوم" اليوم اإلخبارية المجانية، وكان توزيعها بداية محدودا في شبكة القطارات 
ومنطقة تل أبيب، ثم أخذت تتوسع إلى أن باتت توزع في كافة أنحاء البالد، ومنذ عددها األول 

رئيسا كانت وجهتها واضحة: يمين متشدد، وداعمة لمن كان رئيسا للمعارضة اليمينية ومن ثم 
 للوزراء، بنيامين نتنياهو.

وفي السنوات الثالث األخيرة باتت الصحيفة تنافس كبرى الصحف اإلسرائيلية "يديعوت أحرنوت" 
على المكان األول، واجتازتها بنسبة طفيفة، بموجب االستطالع النصف السنوي، الذي يجريه معهد 

الصحف المباعة إلى رفض هذه متخصص، ونتائجه معتمدة لدى الشركات الُمعلنة، ما حدا ب
االستطالعات من منطلق أن المنافسة ال يمكن أن تكون عادلة، بين صحف مباعة وصحف 
 8مجانية، وقال أحد التقارير، إنه لو تم بيع صحيفة "يسرائيل هيوم" لبلغت نسبة انتشارها في حدود 

 كمجانية. % 38بدال من  %
ريف" كليا، وهي متوقفة عن الصدور، واشترت "يسرائيل في العامين األخيرين، انهارت صحيفة "معا 

هيوم" مطابعها وموقع الصحيفة على اإلنترنت، وهناك مؤشرات إلى تمدد أدلسون في اإلعالم 
اإلسرائيلي بمجال أوسع مما هو قائم اليوم، و استثمارات أدلسون في العالم تنصب في واحدة من 

 م في الس فيغاس، وينتشر في دول أخرى.أكبر شركات المراهنات )القمار( في العال
ومعروف عن أدلسون، مواقفه اليمينية المتطرف خاصة ضد الشعب الفلسطيني، الذي ال يعترف  

بوجوده، وقد دعم أدلسون في االنتخابات الرئاسية األميركية األخيرة الحزب الجمهوري بما يزيد عن 
، ثم في االنتخابات العامة، بهدف اسقاط باراك ماليين دوالر، بداية في االنتخابات التمهيدية 220

 أوباما والحزب الديمقراطي.
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ومشروع القانون المقدم الى الكنيست، وايده عدد من النواب من المعارضة واالئتالف، ونواب من 
اليمين المتطرف وحزب المستوطنين،  يقضي من الناحية الفعلية، بمنع توزيع صحيفة يومية مجانا 

ئمة لصحيفة فقط "يسرائيل هيوم"، وينص القانون، على أنه من منطلق المساواة في بمواصفات مال
المنافسة التجارية، فإنه ُيحظر توزيع صحيفة يومية مجانا، إذا كانت تصدر ستة أيام أسبوعيا، وبعدد 

 80إلى  68صفحة )القطع الوسط(، علما أن صفحات "يسرائيل هيوم" ما بين  30صفحات يتجاوز 
 ميا.صفحة يو 

ومن الواضح أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لن يسمح بتمرير مشروع قانون كهذا، ولكن الصحيفة 
"المتضررة" ال تعتمد على معارضة نتنياهو الذي لم يجاهر بموقفه بعد، بل شرعت بحملة شبه يومية 

موزس، التي على صفحاتها، ُتحرض فيها ضد المبادرين للقانون، وتتهمهم بأنهم يخدمون عائلة 
تصدر صحيفة "يديعوت أحرنوت"، ووصلت حملة الصحيفة في األيام األخيرة، لتطال رئيس حزب 
المستوطنين "البيت اليهودي"، وزير االقتصاد، اليميني المتطرف، نفتالي بينيت، الذي أعلن دعمه 

 لمشروع القانون، ووجهت له هو أيضا تهمة مساعدة عائلة "موزس".
ى حاخامات التيار "الديني الصهيوني"، القوة األبرز بين المستوطنين، ليدافعوا ولجأت الصحيفة إل

عن صدور الصحيفة، إذ أبرزت تصريحات الحاخام المتطرف البارز، حاييم دروكمان، الذي اعتبر 
 القانون بمثابة "فضيحة" ويجب وقفه.

لمال، على السيطرة على وتعكس هذه المعركة على الصحف اليومية، المعركة الدائرة بين حيتان ا
 االقتصاد ودوائر القرار في إسرائيل.

 8/4/9006الغد، عمان، 
 
 مسموح لنتنياهو... محظور على عباس  .39

 بيتر باينت
محمود عباس )ابو مازن( يواصل مهام منصبه كرئيس فلسطيني رغم أن واليته القانونية انتهت منذ 

هم وبين أنفسهم واالمريكيون. فضال عن ذلك، يقولون، زمن بعيد، كما يتفق اليمينيون االسرائيليون بين
بانه ال يحكم على االطالق في قطاع غزة الذي يوجد  –فيما يروجون لخطاب نزع الشرعية عنه 

 .1007تحت حكم حماس منذ 
وعليه ايها الصقور فانزعوا القلق من قلوبكم. فقد أقام الفلسطينيون حكومة وحدة وطنية تستهدف 

النتخابات في الضفة الغربية وفي قطاع غزة. هذا الجهد كفيل بان يفشل، ولكنه يطرح اعداد التربة 
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الفرصة االفضل منذ سنوات لتحقيق االمر الذي يدعي اليمين اليهودي بانه إرادته: زعيم فلسطيني له 
 شرعية للوصول الى اتفاق.

. حكومة "إسرائيل" تهدد بوضع وما هو رد بنيامين نتنياهو وحلفائه االمريكيين المحافظين؟ ليس جيدا
حد لعالقاتها مع السلطة الفلسطينية، وبعد الجمهوريين في الكونغرس يضغطون لوقف المساعدات 

 االمريكية. والسبب؟ الحكومة الجديدة قامت بمباركة حماس.
وهنا تصبح االمور مشوقة. على مدى السنين بررت "إسرائيل" معارضتها لحكومة تضم اعضاء 

، يطلب من كل حكومة فلسطينية االعتراف 1008باس عن اعالن للرباعية في حماس باقت
بـ"إسرائيل"، باالتفاقات التي وقعت معها والتخلي عن العنف. غير أن الحكومة الفلسطينية الجديدة 
تنجح في التوافق مع هذه المطالب. ومع أن حماس كحزب ال يقبل هذه المطالب اال أن عباس الذي 

صب الرئيس، فيدعي بان حكومة الوحدة تفعل ذلك. ويشير مساعدوه الى لبنان الذي يواصل تولي من
يجلس في حكومته حزب هللا ومثل حماس تعرفه الواليات المتحدة بانه منظمة ارهابية. تقاطع 
الواليات المتحدة الوزراء من حزب هللا، ولكنها تقبل بالحكومة اللبنانية بمجملها. اما عباس فيطلب 

 مشابهة.معاملة 
في نظر نتنياهو، هذا السيناريو ليس مقبوال. حسب موقفه، ال يهم إذا كان عباس يقول ان حكومته 
تقبل الشروط. على العالم أن يقاطع كل حكومة "مدعومة من حماس وتسندها حماس". ويطرح 

لشرط الموقف سؤاال: هل ستنجح حكومة نتنياهو في االختبار الذي تجريه لعباس؟ ليس معقوال. فا
االول للرباعية هو أن يعترف الفلسطينيون بحق "إسرائيل" في الوجود كدولة ذات سيادة. ولكن 
حكومة "إسرائيل" مدعومة من البيت اليهودي، حزب وزير االقتصاد نفتالي بينيت، وتستند اليه. وهذا 

ام االتفاقات الحزب يعارض بشدة حق الفلسطينيين في دولة. كما ان بينيت ليس مؤيدا كبيرا الحتر 
 2443في المئة من الضفة، وهكذا يلقي الى القمامة باتفاقات اوسلو في  60الموقعة. فهو يريد ضم 

 .1001وخريطة الطريق للسالم في 
ولكن حتى لو تجاهلنا البيت اليهودي فان حكومة نتنياهو تستند الى حزب أكبر لم يعد يقبل شروط 

كتب  2444تاريخ معارضة لحل الدولتين. في برنامجه في  الليكود. مثل حماس، لليكود –الرباعية 
أن الحزب "يعارض اقامة دولة فلسطينية عربية غربي نهر االردن". وفي موقع "الليكود العالمي" 

يتعهد بان "تتوقف المحادثات على اقامة دولة فلسطينية"  1006يظهر برنامج سياسي من العام 
في حدودها دون تنازالت عن المناطق". ومن أجل النزاهة، و"ستعلن إسرائيل عن حقها في الوجود 

، والذي أيد فيه اقامة 1004تجدر االشارة الى أن هذه الوثائق سبقت خطاب بار ايالن لنتنياهو في 
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دولة فلسطينية. غير أن الليكود لم ينشر بعد برنامجا جديدا يلغي فيه معارضته لحل الدولتين. وليس 
يفع غولدبرغ في "ديلي بست" فان معظم المرشحين المتصدرين في قائمة صدفة. فمثلما تفصل اليش

عارضوا علنا اقامة دولة فلسطينية. وضمن المعارضين يوجد ايضا  1023الليكود للكنيست في 
 وزير الدفاع موشيه بوغي يعلون.

كثير من وال يذكر بااليجاب تاريخ الليكود في احترام االتفاقات في الماضي. ومثل بينيت، فان ال
نواب الليكود البارزين يرغبون في الغاء اتفاقات اوسلو من خالل ضم قسم كبير من الضفة. وحسب 
التفسير االمريكي )وان لم يكن االسرائيلي(، فان تجميد االستيطان هو شرط ضروري في خريطة 

جل ويكاد يكون كل اعضاء الليكود يعارضون بالقطع هذه القيود. وقد س – 1001الطريق في 
وهو يتبجح بانه "اوقف اتفاقات اوسلو" من خالل الثغرات التي سمحت له  1022نتنياهو بنفسه في 

 بالتملص من االنسحابات التي تعهد بها اسالفه.
يحاول نتنياهو ان يطبق مقياسا مزدوجا. فمع أنه مدعوم من أحزاب تعارض حل الدولتين، يريد أن 

الموقف ليس فقط غير مستقيم من ناحية فكرية، بل وغير يقاطع العالم عباس لذات السبب. وهذا 
مجد ايضا. عمليا، الوضع الراهن محبوب من نتنياهو. والسلطة الفلسطينية هي في واقع االمر 
مقاول ثانوي لـ"إسرائيل" في الضفة. فهي تساعد الجيش االسرائيلي على منع أعمال االرهاب، 

لنشاط. ولكن هذا الوضع ال يمكنه أن يستمر على مدى والواليات المتحدة واوروبا تموالن هذا ا
الزمن. االمر الذي يحبه نتنياهو أكثر من أي شيء آخر في السلطة هو رغبتها في التعاون مع 
"إسرائيل" في شؤون االمن دون أن تتحداه من ناحية سياسية، وهذا بالضبط الوضع الذي يمقته 

 الفلسطينيون.
صرا جديدا يقف في االبواب. حكومة الوحدة تمثل مساعيه الن . وهو يعرف بان ع74عباس ابن 

يعيد الى السلطة بعضا من المصداقية والشروع في استراتيجية سياسية جديدة في ضوء موت مبادرة 
سالم جون كيري. اما نتنياهو فليس قادرا على أن يوقف هذا. وحتى لو كان حلفاؤه في الكونغرس 

ذا ما عاقب نتنياهو يدعون الى االعتراض على الحكو  مة الفلسطينية، فان اوروبا ستدعمها. وا 
الحكومة من ناحية اقتصادية، فسيطلب عباس اعترافا دوليا أكبر، مما سيسمح له بان يدعي ضد 
ذا أوقف نتنياهو االموال الى السلطة فانهارت هذه، ستفقد "إسرائيل"  "إسرائيل" في المحاكم الدولية. وا 

 مقاولها الثانوي.
ذا ال  أتهم نتنياهو على قلقه من االثار المحتملة للوحدة الفلسطينية. فلحماس دم كثير على االيدي. وا 

ما اندمجت بالفعل قوات أمن فتح وحماس )ما ال يبدو معقوال(، فسيتضرر التعاون االمني مع 
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"إسرائيل". غير أنه آجال أم عاجال، سيتضعضع هذا الوضع على أي حال. ففي نهاية المطاف 
الطريق الوحيد لحمل الفلسطينيين على منع االرهاب هو أن يروا أنه من خالل هذا المنع يحصلون 
على الحقوق والتقدير. لو كان نتنياهو ذكيا، لجمد توسيع المستوطنات وتعهد بإقامة دولة فلسطينية 

يمكنهم ، الخطوة التي كانت ستري الفلسطينيين بانه من خالل استمرار التعاون 2467حول حدود 
أن يحظوا بدولة قادرة على العيش. ولكن هذا سيتطلب تحدي المحافل في حكومته التي ال توافق 

 على شروط الرباعية، وبالنسبة لنتنياهو فان شروط الرباعية ال تنطبق اال على الطرف اآلخر.
 7/4/9006القدس، القدس، 

 
 نتنياهو.. ويوم لن ينفع الندم! .41

 صالح القالب
الم بأسره ويتمادى في اضطهاد الشعب الفلسطيني ويسعى لفرض شروط تعجيزية وهو يتحدى الع

عليه إللزامه بـ"استسالم" جائر ال يمكن القبول به حتى إْن انطبقت السماء على األرض فإن بنيامين 
نتنياهو ينسى أو يتناسى أن هناك شخصًا اسمه آرثر جيمس بلفور هو الذي قطع ِللُّورد ليونيل وولتر 

 2427يلد ذلك التعهد في ذروة استبداد اإلمبراطورية في الثاني من تشرين الثاني/ نوفمبر عام روتش
 بإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين.

والمقصود هو أن هذه الدولة اإلسرائيلية الذي يصر نتنياهو على إلزام الفلسطينيين باالعتراف 
ت الدولة االستعمارية، بريطانيا العظمى، بيهوديتها هي صنيعة لحظة تاريخية مريضة وبائسة كان

مثلها مثل كل الدول االستعمارية األخرى تلغي كيانات ودوٍل وتقيم على أشالئها كيانات ودوٍل أخرى 
وحقيقة أن هذه الكيانات والدول المصطنعة و"الُمفبركة" التي ُفرضت على األمم والشعوب المضطهدة 

ر وأن تدوم مهما طال الزمن وبخاصة إذا بقي حكامها يتصرفون والمسُتْعَمرة فرضًا ال يمكن أن تستم
بالنزعة "الشوفينية" واالستعالئية واالستعمارية التي يتصرف بها حكام "إسرائيل" اآلن على أساس 

لى األبد.  أوهام أنَّ معادالت ما بعد انهيار الدولة العثمانية ستبقى ثابتة بدون تغيير وا 
اإلسرائيليين أن الشعب الفلسطيني ال يمكن إذابته كما أذاب  ولعل ما يجب أن يدركه غالة

المستعمرون األوروبيون والبريطانيون أهل أميركا الشمالية األصليين.. "الهنود الحمر"!! وكما أذابوا 
السكان األصليين ألستراليا "األبوريجنال" فهذا الشعب، أي الشعب الفلسطيني، ينتمي ألمٍة عريقة 

سيًا من المسيرة الحضارية الكونية وأنه عندما فقد وطنه نتيجة لعبة استعمارية دنيئة شغلت جزءًا رئي
نسانية وكفاءة وأيضًا على  فعاًل في لحظة تاريخية مريضة كان يتفوق على مستعمريه قيمًا وحضارة وا 
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هذا من أْعطى لهم وزير الخارجية البريطاني آرثر جيمس بلفور وعده اآلنف الذكر الذي قيل فيه، و 
 القول ال يزال صحيحًا وسيبقى صحيحًا إلى أبد اآلبدين، :"إنه وْعُد من ال يْملك لمْن ال يستحق".

ربما أنَّ بنيامين نتنياهو عندما يقرأ مثل هذا الكالم ويسمعه يبادر إلى "البرطعة" والضحك حتى 
من العرب أيضًا يظن أنَّ يستلقي على ظهره فهو مثله مثل كلِّ من ُهْم على شاكلته من اإلسرائيليين و 
وأنَّ ما ُبني بالقوة  2427حركة التاريخ قد توقفت عند لحظة الثاني من تشرين الثاني/ نوفمبر عام 

لى األبد بالقوة وأن اتفاقيات سايكس بيكو ستبقى َقَدر بالد الشام وقدر هذه المنطقة -سيبقى قائمًا وا 
هذا التشرذم العربي، الذي كان األلمان قد عاشوا مثله من الوطن العربي الكبير حتى يوم القيامة وأنَّ 

 وأسوأ منه، سيستمر إلى يوم يبعثون.
نَّ ما ال يريد المستلبون من العرب العاربة والعرب المستعربة  إن هذه ليست أوهامًا وال أماني وا 

ي تشهده هذه و"الواقعيون" أكثر من اللزوم وبالطبع قبلهم اإلسرائيليون االعتراف به هو أن هذا الذ
المنطقة هو بدايات الصحوة العربية المنتظرة وأن االستحقاق التاريخي قادم ال محالة وأنه على 
بنيامين نتنياهو أن يتخلى عن كل ما في رأسه من أوهام وأن يدرك :أن من أراد كل شيء سيخسر 

رصة تاريخية قد ال في النهاية كل شيء ولهذا فإن المفترض أن يبادر اإلسرائيليون إلى استغالل ف
تتكرر ويلتزموا بخطة السالم العربية، التي أساسها دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة على حدود 

وعاصمتها القدس الشرقية إلى جانب الدولة اإلسرائيلية.. إنها  2467الرابع من حزيران/ يونيو عام 
وطن مستقر ودائم وستضمن أيضًا فرصة بالفعل وهي ستضمن لألطفال الفلسطينيين أن يعيشوا في 

لألطفال اإلسرائيليين أن يطمأنوا إلى مستقبلهم ومستقبل أجيالهم في هذه المنطقة التي هي منطقة 
عربية وستبقى عربية أمَّا إذا بقيت هذه المجموعة الحاكمة في "إسرائيل" تمارس السياسة على أساس 

ق التاريخية وعلى أساس أنها تريد كل شيء فإن األوهام التي من غير الممكن أن تصمد أمام الحقائ
 النهاية ستكون ندمًا ولكن يوم لن ينفع الندم.

 8/4/9006الرأي، عّمان، 
 
 لكل تجربته الخاصة  .40

 أ.د. يوسف رزقة
لكل بيئة خصائصها وخصوصياتها. تونس ليست مصر، وليست لبنان. ومصر ليست ليبيا. وسوريا 

حت االحتالل ليست هذه الدول، وال واحدة منها. ومن هنا نقول ليست مصر وال اليمن. وفلسطيني ت
إن تجربة الحركة اإلسالمية ) النهضة( في تونس ليست هي عينها تجربة الحركة االسالمية ) 
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االخوان ( في مصر. تجربة الحركة االسالمية ) حماس( في غزة والضفة ليست هي عينها التجربة 
نانية، ومن ثمة فإسقاط تجارب اآلخرين على تجربة حماس فيه انتهاك التونسية، وال المصرية، وال اللب

 كبير للخصوصية وللخصائص، وفيه قفز متسرع عن البيئة بأبعادها الداخلية، واإلقليمية.
يحلو للبعض تقديم تجربة حماس في خروجها من الحكومة، وبقائها الى حد ما في الحكم، على أنه 

غنوشي في إنشاء حكومة توافق وطني، استباقا لحالة انقالب على تماه مع تجربة تونس، وقرار ال
 الطريقة المصرية، وتفاديا للصراعات الحزبية الداخلية.

إن نقطة االفتراق الجوهرية بين تونس وفلسطين: أن تونس دولة مستقلة ذات سيادة، وتعيش مرحلة 
ة، ولتوها انتهت من كتابة الدستور، انتقالية معقدة، وتجري فيها عملية إعادة لهياكل النظام والدول

وهي تتهيأ النتخابات حرة وشفافة، وهذه األمور كلها غير موجودة في فلسطين المحتلة، وال في 
تجربة حماس. ومن ثمة ال تشكل التجربة التونسية إغراء حقيقيا لحماس للخروج من الحكومة، إذا 

 المالية والسياسية لتجربة حماس في الحكم.وازنا بين إغراء التجربة التونسية، وضرورات األزمة 
وال تتماهى تجربة حزب هللا في لبنان وتجربة حماس، وال تمثل تجربة حزب هللا إغراء لحماس 
لخروجها من الحكومة. إن تواجد حزب هللا في الحكومة اللبنانية هو تواجد مقلص بوزيرين، ولكنه 

ن أن يتحمل الحزب األعباء المالية للحكومة. هذا يتحكم في القرار اللبناني من خالل الميدان، دو 
صحيح. ولكنه ال ينطبق على تجربة حماس. حزب هللا يتمتع بحلفاء مهمين داخل لبنان بينهم كتلة 
مهمة من النصارى. وحزب هللا له حليف استراتيجي )أبوي( مع إيران، وله تحالف مماثل مع نظام 

ة تهيكل النظام. وهذه االعتبارات ال وجود لها في تجربة بشار األسد، وهو موجود في تركيبة طائفي
 حماس في الحكم، ال سيما بعد ان فقدت حماس قاعدتها في سوريا، وسندها في إيران.

حماس ال تستطيع من خالل تواجدها الرمزي في حكومة التوافق أن تغيير من قرار محمود عباس، 
فائه. وتذكروا هنا أن لبنان اآلن بدون رئيس فليس لدينا الثلث المعطل كما عند حزب هللا وحل

جمهورية. وحماس ال تستطيع أن تهدد بالقوة العسكرية عند االختالف مع محمود عباس في تطبيق 
 اتفاق القاهرة، دون أن نعود الى نقطة الصفر.

حماس لها بيئتها الخاصة بخصائصها، ولها تجربتها في الحكم التي تختلف عن تجارب اآلخرين، 
قاطعات تجربة حماس مع تونس، وحزب هللا ومصر، هي تقاطعات محدودة، ومبررات كل فريق وت

وكل تجربة ال تلتقي اال قليال، لذا فإنه لمن الخطأ اسقاط إحدى هذه التجارب على تجربة حماس عند 
 خروجها من الحكومة الى حكومة هي حكومة عباس في الجوهر، وحكومة توافق في الشكل.
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نا أن نبحث في خصوصية تجربة فلسطين وخصائصها، حتى نستطيع إجراء التقييم ومن ثمة علي
المناسب. ليس من الحكمة التركيز على عناصر التشابه في التجارب على قلة هذه العناصر، 

همال عناصر االختالف على كثرتها، ألن فيه ضياع للفائدة، أو توجيه غير علمي للدراسة.  وا 
 7/4/9006فلسطين اون الين، 

 
 :كاريكاتير .42
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