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 عباس يطالب نتنياهو بعرض خريطة لحؿ الدولتيف قبؿ المفاوضات .2

قاؿ مسؤوؿ فمسطيني أمس إف الرئيس محمود عباس طمب مف وزير  7ب ؼ ا - الحياة الجديدة - راـ اهلل
يقدـ رئيس الوزراء اإلسرائيمي  أفزيارتو الماضية قبؿ عشرة أياـ الخارجية األمريكي جوف كيري خالؿ 
اية  إفوقاؿ نمر حماد المستشار السياسي لمرئيس لفرانس برس " بنياميف نتنياىو خارطتو لحؿ الدولتيف.

يوافؽ رئيس الحكومة اإلسرائيمية بنياميف نتنياىو عمى مرجعية حدود عاـ  أفتتطمب  تلممفاوضاعودة 
مع نسبة  7691كاف نتنياىو يوافؽ عمى حدود  إذاالرئيس عباس قاؿ لكيري انو  إف" اؼوأض". 7691

نعرؼ ما ىي ىذه النسبة وأيف، مف خالؿ خارطة يقدميا نتنياىو لمسيد كيري  أفنريد  فإنناتبادؿ متفؽ عمييا 
 تبيف رؤية نتنياىو لحؿ الدولتيف خاصة في موضوع الحدود".

ة ممثمة بكيري تجري اتصاالت مكثفة لبمورة ماذا يقترحوف عمى الجانبيف". ورأى األمريكي اإلدارة" أفوأضاؼ 
 األمريكية. اإلدارة"كيري بدأ بحوار جدي مكثؼ وايجابي وعودتو لممنطقة تؤكد جدية"  أفحماد 

مف جانبو قاؿ عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير د.صائب عريقات لوكالة فرانس برس "ننتظر عودة 
لممنطقة لنرى، ونحف طمبنا حؿ قضية األسرى ألنيا بالنسبة لنا فوؽ كؿ اعتبار وليا األولوية لدى كيري 

 الرئيس عباس اآلف".
الجانب الفمسطيني انو "خالؿ  أبمغتاألمريكية  اإلدارة أفوكاف مسؤوؿ فمسطيني قاؿ لوكالة فرانس برس 

ف الفمسطيني واإلسرائيمي لمتحرؾ السياسي الشيريف المقبميف سيتـ طرح خطة عمؿ أمريكية عمى الجانبي
طبيعتيا ال  إلىالعالقات الفمسطينية األمريكية  أعادتوكيري  أوبامازيارة  أفنعتبر  إنناالقادـ". وأضاؼ "

 شيدت في فترة تقديـ طمب عضوية فمسطيف في األمـ المتحدة توترا". أنياسيما 
"دوف تحديد مرجعيتيا  0272ـ المتوقفة منذ عاـ وشدد عريقات انو "ال يمكف استئناؼ مفاوضات" السال

مربعات الحموؿ االنتقالية طويمة األمد، وىذا ما  إلىالحكومة اإلسرائيمية تريد العودة بالجميع  أفحيث يبدو 
الرئيس عباس سمـ  أفوكشؼ عريقات  يرفضو الرئيس عباس ومنظمة التحرير الفمسطينية جممة وتفصيال".

"الوثيقتيف األولييف تتعمقاف باالستيطاف اإلسرائيمي  أفست وثائؽ موضحا  أوبامااؾ الرئيس األمريكي بار 
أما الوثيقة الثالثة فتشمؿ "االتفاقيات التي لـ تنفذىا حكومة إسرائيؿ ومطموب تنفيذىا" والوثيقة  وجرائمو".

الخامسة تتعمؽ الوثيقة  أف وأضاؼالرابعة جرد حساب بما نفذه كؿ طرؼ مف التزامات خارطة الطريؽ. 
 باألسرى والوثيقة السادسة حوؿ الحصار المفروض عمى قطاع غزة.

 6/4/3102الحياة الجديدة، راـ اهلل، 
 
 هنية: حماس ال تعترؼ بشروط الرباعية.. وقضية األسرى عمى رأس األولويات .3

حكومة والشعب أكد إسماعيؿ ىنية، رئيس الوزراء الفمسطيني، أف قضية األسرى عمى رأس أولويات ال7 غزة
 الفمسطيني وطنيا وسياسيا وأخالقيا، مشددًا عمى ضرورة أف تكوف كذلؾ بالنسبة لألمة.

وقاؿ ىنية عقب خطبة الجمعة وصالة الغائب عمى الشييد ميسرة أبو حمدية7 "قضية األسرى قضية األمة 
انا وأمتنا أف نسمؾ كؿ فيـ يدافعوف عف كرامة الشعب الفمسطيني وكرامة األمة ونحف عاىدنا اهلل ثـ أسر 

طريؽ حتى نكسر القيد ونمنح أبطالنا األسرى الحرية"، داعيا الوفود التي جاءت مف الجزائر والمغرب وليبيا 
 واليمف وبريطانيا وتركيا والسعودية واألردف وغيرىا أف تحمؿ ىذه القضية.
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غيرىا، مؤكدًا أف ىذه الوفود و  02ورحب بالوفود التي تزور قطاع غزة ضمف قافمة أمياؿ مف االبتسامات 
وأكد عمى ضرورة أف يحمؿ كؿ مف يزور غزة  تزيد مف صمود الشعب الفمسطيني، داعيا إلى تواصميا.

رسالة شعبيا ومعاناتيـ خاصة معاناة األسرى إلى العالـ، مؤكدا وفي معرض رده عمى أسئمة الصحفييف، 
غالقيا مراكزىا، أكد رئيس الوزراء أنو سيتـ التواصؿ السريع والعاجؿ  حوؿ وقؼ األونروا خدماتيا في غزة وا 

مع المسئوليف في األونروا، وسيتـ العمؿ الستمرار العمؿ، وتقديـ األونروا خدماتيا في ظؿ األمف 
 واالستقرار.

إلى أف تصريحات كيري التي تسبؽ  ىنيةوحوؿ زيارة وزير الخارجية األمريكي جوف كيري لممنطقة، أشار 
سيما التي تتعمؽ بييودية الكياف وأف الكياف ىو األقوى في المنطقة، األمر  مشجعة ومنحازة، الالزيارة غير 

نياء حالة التيو،  الذي يدعو الفمسطينييف إلى ضرورة صياغة استراتيجية موحدة وامتالؾ زماـ المبادرة وا 
وفي رده عمى  شيء.عاما بال نتائج، بؿ انتيؾ االحتالؿ فييا كؿ  02ووقؼ المفاوضات التي استمرت 

مطالبة كيري حركة حماس باالعتراؼ بالكياف الصييوني وشروط الرباعية، أكد رئيس الوزراء أف حماس 
سنوات، فيي ال تعترؼ  9عاما ومنذ أف أصبحت في الحكـ منذ  02عمى موقفيا منذ التأسيس منذ 

يوني لالعتراؼ بالشعب الفمسطيني باالحتالؿ وال شروط الرباعية المجحفة، داعيا كيري لدعوة الكياف الصي
 وحقوقو ووقؼ االنتياكات التي يمارسيا ضده.

ووصؼ ما يجري في السجوف مف انتياكات واعتداءات بجرائـ ضد اإلنسانية وجرائـ حرب، وانتياؾ صارخ 
وف لحقوؽ اإلنساف واألسرى، مؤكدا أنو ال يمكف التسميـ باالنتياكات الصيونية، وأف الشعب الفمسطيني سيك

وحيا اليبة الجماىيرية في الضفة الغربية والقدس معتبرا أف ىذا الحراؾ يرتقي لمستوى  عند مسئولياتو.
التضحيات التي يقدميا األسرى في سجوف االحتالؿ، مؤكدا أف ذلؾ دليؿ عمى حيوية الشعب الفمسطيني 

 "وسيبقى الفمسطينيوف في مربع الصمود والمقاومة".
لتي تشنيا بعض الوسائؿ المصرية عمى حركة حماس والمقاومة الفمسطينية، أكد رئيس وفيما يتعمؽ بالحممة ا

الوزراء أف المقاءات التي تمت في مصر ال سيما مع وزير المخابرات المصرية رأفت شحادة تـ فييا تبادؿ 
يادة جياز وأشار إلى نفي الرئاسة المصرية وق اآلراء واألفكار لخدمة العالقات ومنظومة األمف المشترؾ.

األمف القومي وجياز المخابرات أف يكوف أي طرؼ فمسطيني متورطا في أي ىجوـ عمى مصر، وأف الحممة 
التي تشف عمى حماس والمقاومة ال غطاء ليا أبدا. وأكد رئيس الوزراء عمى الموقؼ الثابت بأف حماس ال 

احدة مف كؿ التيارات واألحزاب، تتدخؿ في الشأف المصري وال في شأف أي بمد، وأنيا تقؼ عمى مسافة و 
 وأف األمف المصري أمف لفمسطيف وأمف فمسطيف أمف لمصر.

 5/4/3102المركز الفمسطيني لإلعالـ، 
 
 جمَّدت المساعي لالعتراؼ بفمسطيف دولة الفمسطينية "معاريؼ": السمطة .2

أمريكي بتجميد  القدس المحتمة7 قالت صحيفة "معاريؼ" أمس، إف السمطة الفمسطينية استجابت لمطمب
المساعي لتعزيز االعتراؼ الدولي بفمسطيف كدولة. وتحت عنواف "الفمسطينيوف جمدوا مسعى االعتراؼ 
بفمسطيف كدولة في األمـ المتحدة"، أشارت الصحيفة "اإلسرائيمية" إلى أف وزير الخارجية األمريكي جوف 

في محاوالتو تجديد ما تسمى "العممية  كيري نجح في إقناع الرئيس الفمسطيني محمود عباس بمنحو فرصة
السياسية"، وأوضحت أنو رغـ التصعيد مؤخرًا في الضفة الفمسطينية المحتمة فإف السمطة قررت تجميد 
مسعى االعتراؼ بدولة فمسطيف في األمـ المتحدة، في أعقاب محادثات أجراىا عباس مع كيري، بيدؼ 
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ضات العالقة، وأشارت إلى أف عباس خالؿ لقائو وزير الخارجية توفير فرصة لمجيود األمريكية لتجديد المفاو 
 النرويجي اتيـ "إسرائيؿ" باستخداـ القوة المفرطة تجاه المتظاىريف.

 6/4/3102الخميج، الشارقة، 
 
 وراء اغتياؿ عرفات "إسرائيؿ"التحقيقات تقوؿ بأف  إليهاالطيراوي: كؿ المعطيات التي توصمت  .4

وفاة الرئيس  أسبابالمواء توفيؽ الطيراوي رئيس لجنة التحقيؽ الفمسطينية في  كدأوليد عوض7  -راـ اهلل 
التحقيقات  إليياالفمسطيني الراحؿ ياسر عرفات لػ"القدس العربي" الجمعة باف كؿ المعطيات التي توصمت 

- وصمنا لياالطيراوي "كؿ المعطيات التي  وأضاؼ تقؼ وراء عممية االغتياؿ. إسرائيؿالفمسطينية تؤكد باف 
وراء اغتياؿ  إسرائيؿتقوؿ بأف  -اإلسرائيميةوالسياسية  واألمنيةواعترافات القيادات العسكرية  أقواؿوجزء منيا 

عرفات ونحف بانتظار نتائج التحقيقيات الطبية الفرنسية والسويسرية والروسية في غضوف الشيريف 
 القادميف".

 بأنو أكدوفاة عرفات  أسبابؽ الفمسطيني المتواصمة في وفيما رفض الطيراوي الكشؼ عف مجريات التحقي
 .إليوفي فترة محددة سيتـ الكشؼ بشكؿ رسمي عف نتائج التحقيؽ وما توصؿ 

 6/4/3102القدس العربي، لندف، 
 
 صالح" تدعو الستمرار المواجهات ضد االحتالؿ بالضفة"التغيير واإل .5

لتابعة لحركة المقاومة اإلسالمية حماس، إلى استمرار حالة دعت كتمة "التغيير واإلصالح" البرلمانية، ا7 غزة
وقالت الكتمة في بياف صادر عنيا، الجمعة  "الغضب" ضد االحتالؿ الصييوني في الضفة الغربية المحتمة.

( "إف ىذه اليجمة تأتي ضمف مسمسؿ الجرائـ المستمرة مف قبؿ العدو الصييوني بحؽ شعبنا في كؿ 2/4)
آخرىا استشياد الشييديف ناجي عبد السالـ البمبيسي وعامر إبراىيـ ناجي بمحافظة مكاف، والتي كاف 

طولكـر بالضفة، ليؤكد عمى عقمية اإلرىاب واإلجراـ الصييونية تجاه الشعب الفمسطيني، ليفرض عمينا خيارًا 
 ت التضحيات".ىو أنو ليس أماـ شعبنا إال الدفاع عف كرامتو وعف أطفالو بكؿ ما أوتي مف قوة، ميما بمغ

وطالبت الكتمة أجيزة األمف التابعة لمسمطة الفمسطينية "بوقؼ التنسيؽ األمني مع االحتالؿ والذي يشكؿ 
غطاء الستمرار جرائـ االحتالؿ"، مشددة عمى ضرورة "استمرار الغضب والتحرؾ والوقوؼ في وجو 

 االحتالؿ وغطرستو المتواصمة بحقيـ".
 5/4/3102المركز الفمسطيني لإلعالـ، 

 
 النونو يدعو الستنفار إعالمي مف أجؿ القدسطاهر  .6

أكد الناطؽ باسـ الحكومة في غزة طاىر النونو عمى ضرورة استنفار العمؿ اإلعالمي العربي مف 7 القاىرة
وأوضح النونو، خالؿ ورشة عمؿ في القاىرة، أف  أجؿ القدس التي تتعرض النتياكات إسرائيمية متواصمة.

ب، قادروف عمى نصرة القدس مف خالؿ فضح ممارسات االحتالؿ لتيويد المدينة وكشؼ الصحفييف العر 
جرائمو بحؽ سكانيا وممارساتو العنصرية ومحاوالتو السيطرة الكاممة عمييا وتغيير طابعيا العربي بؿ وسرقة 

 تاريخيا ونسبتو إلى نفسو.
 5/4/3102المركز الفمسطيني لإلعالـ، 
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 ئيمي يهدؼ إلفشاؿ لقاء عباس وكيريالتصعيد اإلسراالهابش:  .7
حذر وزير األوقاؼ والشؤوف الدينية الفمسطيني الدكتور محمود اليباش مف العواقب 7 فييـ الحامد -جدة 

الوخيمة لمتصعيد اإلسرائيمي والذي زادت وتيرتو مؤخرا وأدى الستشياد ثالثة فمسطينييف في األراضي 
أف التصعيد اإلسرائيمي ييدؼ إلفشاؿ المقاء بيف الرئيس  "عكاظ"ػوأفاد اليباش في تصريحات ل الفمسطينية.

الفمسطيني محمود عباس مع وزير الخارجية األمريكي جوف كيري غدا، مشيرا إلى أف تؿ أبيب ترغب أف 
غالؽ أي أفؽ لمسالـ في المنطقة وتدمير مبدأ  تشغؿ الساحة الفمسطينية بالعنؼ وحالة التوتر والتصعيد وا 

جماع عربي ودولي. حؿ الدولتي  ف الذي يحظى بقبوؿ وا 
 6/4/3102عكاظ، جدة، 

 
 حماس ترفض شروط الواليات المتحدة لبدء حوار بيف واشنطف والحركة .8

رفضت حركة حماس الجمعة تصريحات أمريكية بأف عمييا تمبية شروط .(7 آي.بي.يوالجزيرة.نت، ووكالة )
بإسرائيؿ، كي يمكف التحاور معيا، وقالت إنيا ال تستجدي  المجنة الرباعية الدولية، وفي مقدمتيا االعتراؼ

وقاؿ القيادي في الحركة عزت الرشؽ لمجزيرة نت إف حماس ترفض جممة وتفصيال تصريحات  الحوار.
وأضاؼ أف تمؾ التصريحات التي تضمنت  المتحدثة باسـ الخارجية األمريكية فيكتوريا نوالند بيذا الشأف.

 تعد "استمرارا لسياسة اإلدارة األمريكية الخاطئة والمنحازة لمكياف الصييوني". شروطا لمتحاور مع حماس
قاؿ الرشؽ إف "حماس ترفض بأي شكؿ مف األشكاؿ االعتراؼ بالكياف الصييوني، وبشرعية اغتصابو و 

 لفمسطيف".
نما تستمد شرعيتيا مف التفاؼ  وأضاؼ أف حماس ال تستجدي حوارا وال شرعية مف الواليات المتحدة، وا 

وتابع أف مف  شعبيا ومف تمسكيا بحقوؽ شعبيا ومف بندقيتيا المقاتمة ونضاليا مف أجؿ الحرية والتحرير.
يرفض الحديث والحوار مع حركة حماس ىو الخاسر ويعزؿ نفسو، مشددا في األثناء عمى أف المقاومة 

نما نضاؿ مشروع بكؿ األعراؼ والقوانيف ال  دولية.الفمسطينية ليست إرىابا، وا 
في السياؽ نفسو، دعا المتحدث باسـ حماس سامي أبو زىري الواليات المتحدة إلى مراجعة موقفيا مف 

وقاؿ في تصريحات لوكالة صفا الفمسطينية إف ىذا الموقؼ  الحركة بعد فشؿ كؿ الرىانات عمى سقوطيا.
 لوىـ".األمريكي لف يؤثر عمى الحركة، مضيفا أف واشنطف "ما تزاؿ تعيش حالة مف ا

 6/4/2013الجزيرة نت، الدوحة، 
 
 سوريةمف "القساـ" بتدريب الجيش الحر بقياـ عناصر  حوؿ حماس تنفي مزاعـ "التايمز" البريطانية .9

نفت حركة "حماس" ما أوردتو صحيفة "التايمز" البريطانية مف وجود عناصر مف الجناح العسكري لمحركة 
قالت الحركة في بياف صحفي صدر عف مكتبيا اإلعالمي و  في سورية لتدريب الجيش الحر في سورية.

وأكدت  مساء الجمعة7 "إفَّ ما ورد في تقرير صحيفة التايمز البريطانية ال أساس لو مف الصحة والواقع".
حماس أفَّ موقؼ الحركة ىو عدـ التدخؿ في الصراع الدائر في سورية، وأفَّ وقوفيا مع الشعب السوري 

 ا لمطالبو العادلة والمشروعة ال يعني المشاركة في الصراع الدائر في سورية.وتعاطفيا معو وتأييدى
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عز الديف القساـ التابع لحركة كتاب وكانت صحيفة التايمز البريطانية زعمت اليوـ الجمعة أف عناصر مف 
 حماس تدرب المعارضة السورية في معسكرات داخؿ المدف التي تسيطر عمييا المعارضة.
 6/4/2013ف، السبيؿ، عما

 
 هنية ترجيح لالعتداؿ في حماسو : انتخاب مشعؿ تقرير لػ"الشرؽ األوسط" .01

يجمع السياسيوف والمعمقوف عمى أف النتائج التي تمخضت عنيا انتخابات مجمس 7 عمي الصالح - لندف
 الشورى العاـ لحركة حماس، وفوز خالد مشعؿ برئاسة المكتب السياسي، وفوز حميفو األساسي في قطاع
غزة رئيس الحكومة المقالة إسماعيؿ ىنية بمنصب نائب الرئيس، بعد نحو عاـ مف التكينات والتوقعات، 

 كاف فوزا لخط االعتداؿ داخؿ الحركة، لكنو كاف صعبا لمغاية وجاء بعد مخاض عسير.
ة، مساء في مدينة نصر في العاصمة المصرية القاىر « إنتركونتيننتاؿ»وكانت االنتخابات قد جرت في فندؽ 

األوؿ مف أبريؿ )نيساف( الحالي، تحت إشراؼ لجنتيف إحداىما قضائية والثانية رقابية، وفؽ ما قالو موقع 
الفمسطيني. وشممت االنتخابات أيضا المجنة التنفيذية لمحركة التي ستعمؿ مع مشعؿ، وجميع « أمد»

 أعضائيا أعضاء في المكتب السياسي.
ف مسؤوؿ ومعمؽ، في صالح المصالحة الفمسطينية وشبكة العالقات ويصب فوز مشعؿ، كما قاؿ أكثر م

العربية واإلسالمية والدولية، التي نجحت حماس في نسجيا عمى مدى عشريف عاما مف عيد مشعؿ، 
واالنفتاح عمى المجتمع الدولي، وقبؿ ذلؾ، في صالح حماس نفسيا، إذ وضع الفوز حدا لالختالفات بؿ 

العمف، عمى غير العادة، في الحركة التي اعتادت أف تبقي اختالفاتيا وخالفاتيا  الخالفات التي ظيرت إلى
 الداخمية تحت السطح.

دفعت الحركة الختيار مشعؿ »وقاؿ مصدر حمساوي في غزة إف التغيرات التي تشيدىا المنطقة العربية 
ات واسعة جدا في العالـ لميزاتو المتقدمة. فيو أعطى الحركة وجيا وطنيا وتجاوز الحزبية، ولديو عالق

، مشيرا في ىذا السياؽ إلى أف تحركاتو مع جيات دولية قد تسيـ «العربي واإلسالمي وعالقات دولية جيدة
في رفع اسـ حماس عف قائمة اإلرىاب. تضاؼ إلى ذلؾ قدرتو الكبيرة عمى التحرؾ ضمف التوازنات 

 نطقة وقبولو مف معظـ الفئات داخؿ الحركة.السياسية العربية والدولية، ووعيو السياسي العميؽ بالم
ومشعؿ، وفؽ مصدر آخر، ىو األكثر قبوال محميا وعربيا. فيو مقبوؿ لدى الرئيس الفمسطيني محمود عباس 
)أبو مازف( وفتح وفصائؿ مختمفة، بما فييا حركة فتح، كذلؾ فإف مشعؿ، وفؽ المصادر نفسيا، مقبوؿ لدى 

 زعماء عرب.
ة، استقبؿ اإلعالف عف فوزه في االنتخابات بترحيب أكثر مف طرؼ، ال سيما السمطة ليذه األسباب مجتمع

الفمسطينية التي كانت األكثر سعادة بيذا الفوز. فقد رحبت بذلؾ حركة فتح، واتصؿ الرئيس محمود عباس 
إضافة )أبو مازف( ىاتفيا بمشعؿ وىنأه شخصيا. وقاؿ عزت الرشؽ، الذي فقد مقعده في المكتب السياسي، 

األخ الرئيس محمود عباس )أبو مازف( اتصؿ «7 »تويتر»إلى ثالثة أشخاص آخريف مف بينيـ الزىار، عبر 
 «.باألخ خالد مشعؿ )أبو الوليد( مينئا إياه بإعادة انتخابو رئيسا لممكتب السياسي لمحركة

 
 

 مخاض عسير
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 -، عمى محور أبو مرزوؽ ىنية الذي يدخؿ المكتب السياسي ألوؿ مرة -لـ يأت فوز محور مشعؿ 
نما جاء بعد مخاض عسير  الزىار، كما أشيع بداية، نتيجة إجماع وتوافؽ وتزكية داخؿ مجمس الشورى، وا 
ووالدة قيصرية وصراعات داخمية غير مسبوقة، وتحالفات ومناورات تنظيمية، بدأت مع إعالف مشعؿ في 

، 2012مطمع يناير )كانوف الثاني(  2011 اجتماع لمجمس الشورى، عقد في العاصمة السودانية أواخر
قد انفردت في حينو بنشر تفاصيؿ ما دار في « الشرؽ األوسط»عدـ رغبتو في الترشح لوالية جديدة. وكانت 

االجتماع، وكيؼ أف معظـ المشاركيف انخرطوا في البكاء عندما أعمف مشعؿ نيتو. فأنصاره في حينو تركوا 
اجعو عف موقفو ىذا، بالتأكيد عمى أف قرارا بيذا الحجـ ال يترؾ لمشخص، بؿ الباب مواربا أماـ إمكانية تر 

لمييئات القيادية لمحركة. وأما خصومو السياسيوف فقد استقبموا الخبر باإلشادة بو والحديث عف مناقبو وكأف 
مف مصادر موثوقة أف حديث « الشرؽ األوسط»أمر خروجو محسوما وأنو عمى وشؾ الرحيؿ. وعممت 

مف قيادات حماس في غزة « زعؿ»ؿ عف عدـ الترشح لـ يكف نتاج عدـ رغبة بقدر ما كاف نتيجة مشع
وعمى رأسيا محمود الزىار، جراء انتقاداتيـ المتواصمة لقراراتو ومعارضتيـ لو في موضوع المصالحة، ال 

صريحاتو في حفؿ توقيع ، واتياـ مشعؿ بالتفرد بالقرار وانتقاد ت2012سيما تفاىـ الدوحة في فبراير )شباط( 
، قاؿ فييا إنو ال مانع لديو مف إعطاء المفاوضات فرصة أخرى، وأنو يؤيد دولة 2011اتفاؽ القاىرة في 

. وكاف الزىار يحظى في مواقفو بدعـ مف نائب رئيس المكتب السياسي 1634فمسطينية في حدود عاـ 
رغـ حضوره حفؿ التوقيع الذي أشرؼ عميو موسى أبو مرزوؽ الذي كانت معارضتو واضحة لتفاىـ الدوحة، 

دوروا عمى )ابحثوا عف( »أمير قطر، الشيخ حمد بف خميفة آؿ ثاني، لدرجة أف مشعؿ قاؿ في ذلؾ الوقت 
 «.مسؤوؿ غيري

إف دخوؿ ىنية إلى حمبة التنافس عمى منصب رئيس المكتب السياسي « الشرؽ األوسط»وقالت المصادر لػ
شعؿ، وذلؾ مف أجؿ إضعاؼ حظوظ أبو مرزوؽ في الفوز مقابؿ فوز ىنية كاف بالتنسيؽ المسبؽ مع م

بمنصب النائب. وحسب ىذه المصادر، التي طمبت عدـ ذكر اسميا، فإف ترشح ىنية شتت أصوات قطاع 
غزة بينو وبيف أبو مرزوؽ وىو أيضا مف القطاع، وأخرج األخير مف التنافس الذي بقي صوريا بيف مشعؿ 

أصوات. وعزز التحالؼ االنتخابي بيف الرجميف أيضا فرص ىنية في إلحاؽ  4وؿ بفارؽ وىنية، ليفوز األ
اليزيمة بأبو مرزوؽ في التنافس عمى منصب نائب الرئيس بحصولو عمى األصوات المؤيدة لمشعؿ.. 

. 1664وفعال، ألحؽ ىنية اليزيمة بالدكتور موسى أبو مرزوؽ الذي ظؿ يحتفظ بيذا المنصب منذ عاـ 
مرزوؽ ىو الذي استحدث منصب رئيس المكتب السياسي، وكاف أوؿ مف شغمو حتى اعتقالو في وأبو 

، لينتقؿ مف بعده إلى مشعؿ الذي ظؿ يحتفظ بو «حركة إرىابية»بتيمة االنتماء إلى  1663نيويورؾ عاـ 
« الشرؽ األوسط»منذئذ. يذكر أف ىنية، وخالفا لما تردد بداية، ىو النائب الوحيد لمشعؿ. وىذا ما أكده لػ

«. إف أبو العبد )ىنية( ىو النائب الوحيد لرئيس المكتب السياسي»المتحدث باسمو طاىر النونو، قائال 
 وكاف قد أشيع أنو جرى انتخاب ثالثة نواب ىـ أبو مرزوؽ وآخر مف الضفة لـ يذكر اسمو، إضافة لينية.

 
 
 
 

 االستقطابات
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الؼ بيف مشعؿ وىنية، مف المقاءات التي أجراىا مشعؿ مع ليس أدؿ عمى ذلؾ االستقطاب في حماس والتح
القيادات المصرية، ال سيما رئيس المخابرات، رأفت شحاتة، قبؿ االنتخابات بيوـ واحد، عمى رأس وفد ضـ 

 إلى جانب مف ضـ، ىنية، وتغيب عنو أبو مرزوؽ وكذلؾ الزىار، وكأف األمر كاف محسوما.
 

 يطخروج رموز ودخوؿ نجمي صفقة شال
دليؿ آخر عمى التنافس والصراع الحاد الذي شيدتو انتخابات المكتب السياسي أيضا، خروج قيادات كبيرة  

في الحركة، أبرزىا عزت الرشؽ وسامي خاطر، إضافة إلى الزىار أحد رموز الحركة في غزة، بينما فاز 
يراف المحرراف، روحي ، األس«شاليط»بالعضوية نجما صفقة تبادؿ األسرى التي أصبحت تعرؼ بصفقة 

مشتيى، ويحيى السنوار، وكالىما مف الجناح العسكري لمحركة، وصالح العاروري الذي يعيش في الخارج، 
وذكر اسمو في السابؽ كأحد المرشحيف لخالفة مشعؿ. واستعاد محمد نزاؿ عضويتو التي فقدىا في 

درتيـ عمى المشاركة بسبب القيود التي . أما بالنسبة لممثمي الضفة الغربية، فإف عدـ ق2005انتخابات 
تفرضيا السمطات اإلسرائيمية عمى حركتيـ حاؿ دوف مشاركتيـ، لذلؾ جرى تعييف ممثمييـ في المكتب 

 السياسي بالتزكية، ويجري التكتـ عمى أسمائيـ لدواع أمنية.
 

 صراعات داخمية وتدخالت خارجية
ي بعد عممية انتخابية في مؤسسات الحركة بدأت في وجاء اجتماع مجمس الشورى وانتخاب المكتب السياس

، كاف التنافس فييا شديدا ال سيما في قطاع غزة، التي فاز فييا ىنية وألوؿ مرة. وحسب 2012أبريؿ 
مصادر فمسطينية، فإف التأخير في اختيار المكتب السياسي العاـ يعود لصراعات والتدخالت الخارجية مف 

 صر، التي ساعدت في إرساء الخيار عمى مشعؿ لعوامؿ عدة.دوؿ مثؿ قطر وتركيا وحتى م
إف تركيا وقطر كانتا تحبذاف بقاء األخ مشعؿ، كما أف اإلخوة في مصر ما كانوا يريدوف »وقالت المصادر 

أف يكوف رئيس المكتب مقيما في مصر )أبو مرزوؽ يقيـ في القاىرة منذ خروجو مف سورية قبؿ نحو عاـ 
ىذا السياؽ اتفؽ في اجتماع مجمس الشورى عمى أف تبقى قطر المقر المؤقت لمشعؿ وفي «. ونصؼ العاـ(

في الوقت الحاضر. وقالت المصادر إف مشعؿ يمارس عممو مف مقر رسمي في الدوحة مف دوف أي تدخؿ 
 أو معوقات، بؿ إف دولة قطر توفر لو كؿ االحتياجات لتسييؿ ممارسة ميامو.

 
 ردود الفعؿ عمى انتخاب مشعؿ

وجاءت ردود الفعؿ عمى انتخاب مشعؿ مرحبة في مجمميا. فقاؿ عضو المجمس التشريعي عف حركة فتح 
في المجمس التشريعي، الدكتور فيصؿ أبو شيال، إف فتح ترحب بتجديد الثقة لخالد مشعؿ. وقاؿ أبو شيال 

الوطنية، والخروج مف إف مشعؿ في السنوات األخيرة أظير حرصا كبيرا عمى إتماـ المصالحة « أمد»لموقع 
حالة االنقساـ، وعمؿ رغـ العقوبات الداخمية في حركتو عمى تخطييا وصوال لوحدة الصؼ الوطني ومواجية 
التحديات الكبرى وىي االحتالؿ، وىذا يعطي أمال جديدا في إنياء حالة االنقساـ والتغمب عمى األصوات 

 الرافضة إلتماـ المصالحة.
الشرؽ »المستشار السياسي السابؽ لرئيس الحكومة المقالة ىنية، في تصريح لػ وقاؿ الدكتور أحمد يوسؼ،

أعتقد أف انتخاب األخ أبو الوليد )مشعؿ( تأكيد عمى االستمرار، ويؤكد أيضا أف كؿ ما يقولو ««7 »األوسط
إف » وقاؿ«. حوؿ المصالحة والشراكة السياسية واالنفتاح عمى المجتمع الدولي يحظى بالدعـ داخؿ حماس



 
 
 

 

 

           22ص                                    1812العدد:                6/4/1023السبت  التاريخ:

ويعتقد مخيمر أبو سعدة، أستاذ العمـو «. أبو الوليد كاف خيارا مريحا لمكثير )مف األطراؼ( في المنطقة
السياسية، أف إعادة انتخاب مشعؿ ستعزز مف مكانة حماس عمى المستوى العربي واإلقميمي. وقاؿ في 

حة. وقاؿ حسف عبده، إف التجديد لمشعؿ سيعزز فرص النجاح بشأف المصال« معا»تصريحات لوكالة 
، إف انتخاب مشعؿ سيعزز المحور المعتدؿ داخؿ «معا»الباحث المتخصص في قضايا الشرؽ األوسط، لػ

حركة حماس الذي سيستمر بدوره في السعي لمحصوؿ عمى مشروعية حماس اإلقميمية والدولية، مشيرا إلى 
مرجح المضي بخطوات وفؽ ىذا التوجو أنو يتمتع بعالقات واسعة خاصة مع قطر وتركيا، وبالتالي مف ال

المعتدؿ لمحصوؿ عمى ىذه الشرعيات. وعمى صعيد المصالحة، قاؿ عبده إف مشعؿ أنيى عممية االنقساـ 
في قمة اليـر السياسي بينو وبيف الرئيس عباس، لدرجة أنو قاؿ إف مواقفيما تتطابؽ، لكف التطبيؽ عمى 

 يار في حماس أكثر تشددا كاف يرفض تطبيؽ اتفاقية الدوحة.األرض تعثر بسبب عوامؿ عديدة منيا وجود ت
 6/4/2013الشرؽ األوسط، لندف، 

 
 واقتحاـ مقراتها مرفوض لمراكزها اإلغاثية في غزة غير مبرر "األونروا"حماس: إغالؽ  .00

قرار وكالة غوث  أفزىري  أبوصرح الناطؽ باسـ حركة حماس سامي 7 وكاالتال ،ليمى الكركي - غزة
مراكزىا في قطاع غزة بعد اقتحاـ متظاىريف لمقرىا  إغالؽونروا( ألالمتحدة )ا لألمـالالجئيف التابعة  وتشغيؿ

في  اإلغاثيةمراكز المساعدات  إغالؽ األونرواقرار  إفزىري  أبو. وقاؿ "غير مبررة"في غزة الخميس خطوة 
وعدـ المبالغة في الرد عمى احتجاج  تقييـ موقفيا "إعادة إلى األونروا، داعيا "خطوة غير مبررة"القطاع 
في حاؿ تقصير بالخدمات  الفمسطينييفنؤكد عمى حؽ االحتجاج السممي لالجئيف " وأضاؼ .األىالي"

عمميا وضرورة توفير  أىميةونؤكد عمى  األونروامقر  إلى األىاليوالمساعدات ليـ لكننا نرفض دخوؿ 
 ."الظروؼ الالزمة والمالئمة لنجاحو

 6/4/2013ماف، الدستور، ع
 

 حاتـ عبد القادر: فياض يحاوؿ أف يكوف شريكا ويقود انفالتا سياسيا .03
، إف أعضاء الحركة في اجتماع «الشرؽ األوسط»قاؿ مصدر في حركة فتح، لػ7 كفاح زبوف - راـ اهلل

عباس المجمس الثوري الذي انعقد خالؿ اليوميف الماضييف في راـ اهلل، طالبوا الرئيس الفمسطيني محمود 
بإعادة وزير المالية المستقيؿ نبيؿ قسيس إلى منصبو، بعدما قبؿ رئيس الحكومة سالـ فياض استقالتو، أو 

فياض تجاوز صالحياتو في قبوؿ استقالة قسيس الشير الماضي، »وقاؿ المصدر إف  إقالة فياض نفسو.
رورة عودة قسيس إلى وبحسب المصادر نفسو، فإف عباس أكد عمى ض«. متحديا الرئيس في فعؿ متكرر

الرئيس يريد عودة قسيس، ويبدو أف ذلؾ سيتـ في »منصبو، لكنو لـ يتحدث عف إقالة حكومة فياض. وتابع 
غضوف أسبوع حسبما فيمنا، لكف إقالة حكومة فياض لف تتـ اآلف، ألف الرئيس يعوؿ عمى إتماـ المصالحة 

يؿ حكومة جديدة فورا. عمميا ال يمكف تشكيؿ مع حماس بعد انتخاب قيادة جديدة ليا، وىو ما يعني تشك
 «.حكومتيف في غضوف شير أو شيريف

عضو المجمس الثوري لفتح، حاتـ عبد القادر، عف موقؼ الحركة مف فياض بعد « الشرؽ األوسط»وسألت 
ىناؾ تذمرا كبيرا مف أداء حكومة فياض، وقد ناقش »األزمة األخيرة المتعمقة بوزير المالية، فقاؿ إف 

وَأضاؼ «. لمجمس الثوري تفرد فياض في اتخاذ القرارات خصوصا في ما يتعمؽ بالموازنة وموضوع قسيسا
نحف بدأنا نشعر بأنو خرج عف حدود وظيفتو المينية المنوطة بو، وأصبح يشكؿ محاولة شريؾ سياسي »
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كف ال يمكف قبوؿ ال ننكر عمى الرجؿ مينيتو، ل»وأردؼ «. إنو يقود حالة انفالت سياسي»وتابع «. لفتح
استقالة قسيس مف دوف العودة لمرئيس. ال يجوز لو أف يمتقي بالرئيس األمريكي عمى انفراد. ال يمكف لو أف 

وأكد «. يقر موازنة مف دوف أخذ رأي الفصائؿ. إنو بذلؾ يشكؿ تيارا قد يتناقض مع جوىر األىداؼ الوطنية
لكننا نعتقد »أو إقالتو. وتابع « لتجاوزات فياض»حد عبد القادر أف المجمس الثوري طمب مف الرئيس وضع 

 «.أف الرئيس يفضؿ االنتظار
 6/4/2013الشرؽ األوسط، لندف، 

 
 المجمس الثوري لحركة فتح يحذر مف أي محاوالت التفافية عمى شرعية التمثيؿ الفمسطيني .02

لعادية الحادية عشرة، دورة عقد المجمس الثوري لحركة التحرير الوطني الفمسطيني فتح، دورتو ا7 راـ اهلل
'البناء الحركي والشييد األسير ميسرة أبو حمدية'، والتي التأمت في المقاطعة بمدينة راـ اهلل، بحضور 

 ومشاركة الرئيس محمود عباس؛ رئيس حركة فتح، وأعضاء المجنة المركزية.
ني، وأشاد بتطور المقاومة حذر المجمس الثوري، مف أي محاوالت التفافية عمى شرعية التمثيؿ الفمسطيو 

بداعاتيا المختمفة، كما جدد ثقتو بجيود الرئيس  ومواقفو الوطنية رغـ محمود عباس  الشعبية الفمسطينية وا 
وأداف المجمس مواصمة االحتالؿ اإلسرائيمي بمنع عدد مف  كؿ الضغوطات والمخططات والمؤامرات.

وؿ لمقر االجتماعات، وكذلؾ عبر استمرار أعضاء المجمس الثوري مف قطاع غزة والشتات مف الوص
 اعتقاؿ عضو المجنة المركزية المناضؿ مرواف البرغوثي لمعاـ الحادي عشر.

إلى القمة العربية األخيرة، واجتماعات لجنة المبادرة العربية المقررة الحقا، والتي ستقـو بتشكيؿ  عباسوأشار 
المبادرة العربية وتوضيح الموقؼ العربي لحؿ الصراع وفد لجولة عربية دولية بغية شرح الموقؼ العربي و 

وفؽ نصوص المبادرة العربية، وعمى ذات األسس المعمنة والثابتة والقاضية بوقؼ االستيطاف في الضفة 
قرار مبدأ الدولة الفمسطينية عمى حدود أراضييا المحتمة طالؽ سراح األسرى.1634والقدس وا   ، وا 

ت الحكومة الفمسطينية الحالية مرتجمة ومرتبكة في الكثير مف القضايا سياسا"ى المجمس الثوري أف أر و 
، ويدعو مف جديد إلى إعادة دراسة ظروؼ عمميا وبرامجيا، ويرفض المجمس الثوري "المالية واالقتصادية

، "الكرامة الوطنية والتمكيف الذاتي"فرض الضرائب العشوائية، مستيجنًا توجيات الحكومة بتصفية صندوؽ 
 قرار تصفية الصندوؽ. بإلغاءمب مف الحكومية رسميًا ويط

 5/4/2013، وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية )وفا(
 

 الحؽ في الدفاع عف أمنها دوف االعتماد عمى جهات دولية "إسرائيؿػ"ل :عميدرور .04
وب عميدرور اتيـ مستشار رئيس الحكومة اإلسرائيمية لألمف القومي يعق7 آماؿ شحادة -القدس المحتمة 

، ومراقبة أسمحة حزب اهلل وتزوده بترسانة 1721قوات اليونيفؿ في لبناف بعدـ القياـ بمياميا، وفؽ القرار 
صاروخية ضخمة، ما ساعد في أف تصبح أكبر وأكثر تطورًا عما كانت عميو وقت منذ حرب تموز. وقاؿ 

 عمى جيات دولية".عميدرور إف "إلسرائيؿ الحؽ في الدفاع عف أمنيا دوف االعتماد 
 6/4/1023، الحياة، لندف

 
 مف غزة  المنطمقةالهجمات الصاروخية  بإدانةتطالب مجمس األمف  "إسرائيؿ" .05
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مجمس األمف الدولي  أورالمتحدة روف بروس  األمـالدائـ لدى  "إسرائيؿ") د ب أ(7 دعا مندوب  - تؿ أبيب
مف قطاع غزة.  انطالقاً  األخيرةليجمات الصاروخية ا إدانةالمتحدة باف كي موف إلى  لألمـالعاـ  واألميف
عقب عممية عسكرية شنتيا  إليياإف ىذه اليجمات "انتياؾ غير مقبوؿ لمتفاىمات التي تـ التوصؿ  أوروقاؿ 

. أحرونوتإسرائيؿ ضد حركة حماس في شير تشريف ثاف/ نوفمبر الماضي" حسبما ذكرت صحيفة يديعوت 
 ائيمي صمت المجتمع الدولي ازاء ىذه اليجمات.انتقد المندوب اإلسر في حيف 

 6/4/1023، القدس العربي، لندف
 

 المؤسسة العسكرية اإلسرائيمية حوؿ التعامؿ مع استمرار إطالؽ الصواريخ مف غزةخالفات في  .06
تشيد المؤسسة العسكرية اإلسرائيمية خالفات حوؿ كيفية التعامؿ مع  7آماؿ شحادة -القدس المحتمة 

طالؽ الصواريخ مف غزة عمى بمدات الجنوب، وتبحث عف وسائؿ ضغط جديدة عمى حماس استمرار إ
ظيار قوة الردع أماميا. ونقؿ عف مسؤوؿ أمني أف "يعالوف يفضؿ التعامؿ مع الموضوع بتروي ويبمور  وا 

ضمف االقتراحات التي يتداوليا المسؤولوف مف صياغة سياسة التعامؿ مع قطاع غزة مف دوف تسرع". و 
منيوف، فحص إمكانية إغالؽ المعابر الحدودية مع قطاع غزة كوسيمة ضغط عمى حماس، التي تستخدـ األ

ىذه المعابر لتيريب األسمحة. وفي الوقت عينو، يرى اإلسرائيميوف، أف إغالؽ المعابر الحدودية يعزز شعور 
، بحسب "إسرائيؿ"ياجمة السكاف وقيادة التنظيمات المسمحة الصغيرة بالعزلة واإلحباط ويحفزىـ عمى م

 مصادر إعالـ إسرائيمية.
 6/4/1023، الحياة، لندف

 
 خبراء إسرائيميوف يعتبروف التدريبات عمى اجتياح غزة وجنوب لبناف سببها شكوؾ يعموف .07

عمى اجتياح الجنوب المبناني  يا الجيش اإلسرائيمييجري أعرب خبراء إسرائيميوف عف استغرابيـ مف تدريبات
إذ أف الجيش اإلسرائيمي نفسو قاؿ "إنو يعرؼ أف حركة حماس لـ تكف الجية التي أطمقت  .وقطاع غزة

الصواريخ باتجاه إسرائيؿ وأنيا غير معنية بالتصعيد مع إسرائيؿ وأف الصواريخ أطمقت مف طرؼ تنظيمات 
 ".0226متمردة عمييا. وحزب اهلل لـ يطمؽ رصاصة باتجاه إسرائيؿ منذ حرب 

التغيير الذي حصؿ في وزارة جيش االحتالؿ، إذ حؿ  يعود إلى أف سبب ىذامعاريؼ"، صحيفة " واعتبرت
يعموف محؿ إييود باراؾ. ويعموف متطرؼ بشكؿ عاـ وال يثؽ بحماس وال حتى برئيس السمطة الفمسطينية، 
ؽ محمود عباس، رغـ تصريحاتو ضد العنؼ ومحاربة أجيزتو األمنية لإلرىاب. وقالت7 "إف يعموف، ال يث

أيضا برئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغاف. ومع أنو وافؽ عمى أف يقدـ رئيس الوزراء، بنياميف 
نتنياىو، االعتذار لو حوؿ مقتؿ تسعة أتراؾ عمى سفينة مرمرة، إال أنو صرح بأف ىذا االعتذار لف يحؿ 

وليس بسبب مقتؿ األتراؾ.  المشكمة مع تركيا وأنيا تتخذ مواقؼ معادية مف إسرائيؿ ألسباب استراتيجية
وعميو، فيو يحاوؿ إظيار تغيير في ليجة وزارة الجيش في عيده، وىذا ال يعني بالضرورة أنو تغيير في 

 السياسة".
 6/4/1023، فمسطيف أوف اليف

 
 موقع عبري: االستخبارات اإلسرائيمية "عاجزة" عف التنبؤ بانتفاضة ثالثة  .08
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ف قادة المنظومة األمنية اإلسرائيمية )العسكرية أال" اإلخباري العبري، كشفت موقع "وال7 الناصرة )فمسطيف(
واالستخبارية( يجدوف صعوبة في تقييـ األحداث المتصاعدة في الضفة الغربية المحتمة، ورصد احتماؿ 

ورأى الموقع أف نشوب انتفاضة فمسطينية شعبية ثالثة ىو  انزالؽ األوضاع نحو انتفاضة ثالثة، وفؽ قولو.
حتماؿ قائـ، ال سّيما في ظؿ تأكيدات االستخبارات العسكرية اإلسرائيمية عمى رصد انضماـ المزيد مف ا

الشباب الفمسطيني إلى المظاىرات والمسيرات االحتجاجية التي تُنّظـ بصورة متكّررة في مناطؽ مختمفة مف 
 الضفة تنديدًا بالسياسات اإلسرائيمية.

 5/4/1023، قدس برس
 

 لكسر احتكار اليسار "حركة حقوؽ إنساف"سرائيمي يشكؿ اليميف اإل .09
في الضفة الغربية،  "حقوؽ اإلنساف"أقامت منظمات اليميف اإلسرائيمي االستيطاني، حركة جديدة لػ تؿ أبيب7

باشرت عمميا بالتنسيؽ مع قوات االحتالؿ. وقاؿ رئيس الحركة الجديدة الصحافي يوعاز ىندؿ، إف ىدؼ 
لقضايا  "إسرائيؿ"وؽ اإلنساف بكؿ ما تعنيو الكممة، ووقؼ احتكار قوى اليسار في حركتو ىو حماية حق

حقوؽ اإلنساف. وأضاؼ أف حركتو تختمؼ عف حركات حقوؽ اإلنساف اليسارية بأنيا تيتـ بحقوؽ كؿ 
إنساف7 الييودي والعربي، مع فارؽ أساسي أنيا صييونية خالصة وتعمؿ بالتنسيؽ مع الجيش اإلسرائيمي 

 س ضده.ولي
)مراقبة الحواجز( مف تشكيؿ ىذه الحركة، وقالت حنة براج،  "محسوـ ووتش"وقد صدمت نشيطات حركة 

حركة حقوؽ اإلنساف اليمينية تخدع الناس "إحدى قائدات الحركة التي تراقب الحواجز منذ عشر سنوات، إف 
د أنيا ال يمكف أف تؤيد حقوؽ وليست صادقة. ومع أننا نبارؾ كؿ نشاط لحماية حقوؽ اإلنساف، فإنني أؤك

اإلنساف وفي الوقت نفسو تدافع عف االحتالؿ وتسعى لتخميده؛ فالمشكمة األولى التي تمس حقوؽ اإلنساف 
 ."الفمسطيني، ىي أنو خاضع الحتالؿ إسرائيمي بشع، ينيب األرض ويدوس الحقوؽ

 6/4/1023، الشرؽ األوسط، لندف
 

 عف اإلنترنت غداً  "شطبها"تتأهب تحسبًا لػ "إسرائيؿ" .31
استعدادًا ليوـ غد السابع مف نيساف الذي أعمنتو  "إسرائيؿ"في  "السايبري" أعمنت حالة التأىب 7حممي موسى
الدولة العبرية عف شبكة اإلنترنت. وخصصت معظـ  "شطب"يومًا لػ "إسرائيؿػ"معادية ل "ىاكرز"مجموعات 

ية الجديدة التي تمثؿ أنماط الحرب الجديدة التي ال الصحؼ اإلسرائيمية عناويف مركزية لمحرب اإللكترون
 تسيؿ فييا دماء، ولكف تدور فييا حرب نفسية وتشؿ فييا مرافؽ حياة. 

 6/4/1023، السفير، بيروت
 
 

 محيط غزة غير مؤّهمةاإلسرائيمية في مالجئ ال .30
ممجأ عاما  778ف أ، ياإلسرائيم كشفت وثيقة داخمية صادرة عف قيادة الجبية الداخمية في جيش االحتالؿ

بعد عممية عمود  إعدادىاكيمومترًا مف قطاع غزة غير مؤىمة. وبحسب الوثيقة التي جرى  42عمى مدى 
لتحسينيا بما يتالءـ مع مدى الصواريخ مف القطاع، فإف ىذه المالجئ  أولوياتالسحاب بيدؼ وضع 
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 األخيرلصميات صاروخية خالؿ العدواف ، ومنيا مف تعرض واإلقميميةموزعة بيف المدف والمجالس المحمية 
 عمى قطاع غزة.

 6/4/1023، ، بيروتاألخبار
 

 ترشيحا يدعو لمنع العرب مف االشتراؾ في مناقصات بناء  -نائب رئيس بمدية معالوت  .33
ترشيحا"، باروخ ميخائيمي، توجو قبؿ  –أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أف نائب رئيس بمدية "معالوت 

لى المدير العاـ لما يسمى بػ"دائرة أراضي إسرائيؿ" بنتسي  عدة أياـ إلى وزير البناء واإلسكاف أوري أرئيؿ، وا 
شراء مسطحات بناء في "معالوت" وقصر ذلؾ عمى  مناقصاتليبرماف بطمب منع العرب مف االشتراؾ في 

ألؼ دونما،  62. يذكر في ىذا السياؽ أف مساحة أراضي ترشيحا كانت تصؿ إلى نحو المتدينيفالييود 
دونـ. وكانت لجنة الدفاع عف أراضي ترشيحا سبؽ وأف أكدت عمى  1222بينما ال تتجاوز مساحتيا اليـو 

 يجيز عمى ما تبقى مف أراضي ترشيحا ويحوليا إلى غيتو محاصر. معالوت أف استمرار توسع مستوطنة
 6/4/1023، 48عرب 

 
 القدس  اإلسرائيمي قرب مركبات لشرطة االحتالؿ أربعحرؽ  .32

مركبات لشرطة االحتالؿ اإلسرائيمي كانت متوقفة في موقؼ مركبات  4أحرؽ مجيولوف، أمس، 7 )واـ(
شرطة إنيا فتحت تحقيقًا في الحادث المركز شرطة مستوطنة "معاليو أدوميـ" في القدس المحتمة. وقالت 

 وتدرس االحتماالت كافة، فيما لـ يعمف بعد عف خمفية الحادث.
 6/4/1023، شارقةالخميج، ال

 
 طقوس لمستوطنيف إسرائيمييف قرب الحدود المبنانية .34

مستوطف إسرائيمي، صباح أمس، موقع العباد المقابؿ لبمدة حوال المبنانية إلقامة الصالة،  122زار 7 )واـ(
 أشخاص بجولة عمى الحدود المقابمة لألراضي المبنانية، والسيما 12فيما قاـ وفد إعالمي إسرائيمي يضـ 

داخؿ مستوطنة المطمة المقابمة لبمدتي كفر كال والعديسة المبنانيتيف، ومستعمرة "أفيفيـ" العسكرية المقابمة 
 لبمدة ماروف الراس عمى الحدود الجنوبية مع فمسطيف المحتمة.

 6/4/1023، الخميج، الشارقة
 

 الغربية إصابة مئات الفمسطينييف بمواجهات مع االحتالؿ في الضفة .35
منتصر حمداف7 أصيب مئات الفمسطينييف، أمس، بالرصاص المعدني المغمؼ بالمطاط وحاالت  - راـ اهلل

اختناؽ بالغاز المسيؿ لمدموع في مواجيات شيدىا عدد مف قرى ومدف الضفة الفمسطينية المحتمة، خالؿ 
ضفة، كاف واندلعت مواجيات واشتباكات عمى مداخؿ المدف والقرى في ال المسيرات السممية األسبوعية.

أشدىا في مدينة الخميؿ، حيث أصيب عشرات المتظاىريف بحاالت اختناؽ جراء استخداـ االحتالؿ قنابؿ 
 الغاز المسيؿ لمدموع.

وقمعت قوات االحتالؿ المسيرة السممية في قرية كفر قدوـ في قمقيمية، ما أدى إلى إصابة العشرات بحاالت 
روح خطيرة والعشرات باالختناؽ الشديد اثر استنشاقيـ غازًا اختناؽ وأعيرة معدنية، وأصيب فمسطيني بج

مسياًل لمدموع في مسيرة بمعيف األسبوعية المناوئة لالستيطاف والجدار في جمعة "الغضب" تنديدًا واستنكارًا 
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واندلعت مواجيات بيف الشباف الفمسطينييف وقوات االحتالؿ، في منطقة  باستشياد األسير ميسرة أبو حمدية.
وقمعت  ركبة ببمدة الخضر جنوبي بيت لحـ ما أدى إلى إصابة عدد مف الفمسطينييف بحاالت اختناؽ . أـ

قوات االحتالؿ المسيرة األسبوعية التي انطمقت مف ميداف الشيداء وسط قرية النبي صالح شمالي راـ اهلل، 
سرى، وفور وصوؿ المسيرة بعنواف "الحرية حؽ ألطفالنا" لمناسبة يوـ الطفؿ الفمسطيني ولمدفاع عف األ

لشارع الشييد مصطفى التميمي باشرت قوات االحتالؿ بقمع األطفاؿ والمشاركيف ورشيـ بالمياه العادمة 
طالؽ كثيؼ لمقنابؿ المسيمة لمدموع والعيارات المطاطية ما أدى إلصابة العشرات بحاالت اختناؽ، كما  وا 

 .دوا عمى المصور بالؿ التميمي بالضرباستيدؼ الجنود المنازؿ بعد اقتحاـ القرية واعت
ونظمت القوى الوطنية واإلسالمية في مخيـ جنيف، احتفاال جماىيريا بالذكرى السنوية الحادية عشرة عمى 
معركة المخيـ، بمشاركة عشرات الممثميف مف حركتي فتح والجياد اإلسالمي، بعنواف "العيد والوفاء لمشيداء 

 واألسرى والجرحى".
شباف مف بمدة سيمة الحارثية غربي مدينة جنيف، خالؿ مداىمة  4رى، اعتقمت قوات االحتالؿ مف جية أخ

عاما مف قرية بمعا في طولكـر عمى  35منازليـ، في حيف اعتقمت قوات االحتالؿ مأموف فالح حميداف 
 حاجز حوارة العسكري جنوبي نابمس .

 6/4/1023الخميج، الشارقة، 
 

 األقصىالمسجد نع المصّميف مف الوصوؿ إلى ميعزؿ القدس و ياالحتالؿ  .36
منتصر حمداف7 فرضت قوات االحتالؿ إجراءات مشددة عمى الراغبيف بأداء صالة الجمعة في  -راـ اهلل 

عاًما )مف سكاف القدس( مف دخوؿ المسجد األقصى،  52المسجد األقصى، ومنعت مف تقؿ أعمارىـ عف 
صالة، ودفعت إجراءات االحتالؿ الفمسطينييف إلى أداء صالة تحسبا لتنظيـ مسيرات أو مواجيات بعيد ال

الجمعة في شوارع المدينة، حيث نشر جنود وأفراد مف القوات الخاصة وشرطة االحتالؿ وما يسمى حرس 
الحدود ووحدة الخيالة بكثافة في شوارع القدس، فيما وضعت الحواجز عمى أبواب القدس القديمة والمسجد 

 حية في سماء المدينة .األقصى، وحمقت مرو 
وبعد انتياء الصالة اندلعت مواجيات بيف قوات االحتالؿ وعدد مف الشباف الذيف حاولوا الوصوؿ إلى ساحة 

 باب العمود، وقامت وحدة الخيالة باستباحة الشوارع في محاولة إلرىاب المقدسييف .
 6/4/1023الخميج، الشارقة، 

 
 تاريخي الذي لحؽ بالشعب الفمسطينيزحالقة في كندا: يجب تصحيح الغبف ال .37

الناصرة مف زىير أندراوس7 شارؾ النائب جماؿ زحالقة، رئيس كتمة التجمع البرلمانية في ميرجاف يـو 
شخص مف  622مف  أكثر، وحضره في كندا األرض، الذي نظمو البيت الفمسطيني في منطقة تورنتو
مف بينيـ العشرات مف أعضاء الحزب القومي العائالت الفمسطينية ومف ممثمي الجاليات العربية و 

الجيؿ الفمسطيني الحالي، الذي ولد مف رحـ النكبة  أفلى زحالقة في كممة لو إاالجتماعي السوري. وأشار 
في كممتو بأرضو وقضيتو مثؿ الجيؿ الذي سبقو وربما أكثر. و  أكثروالمأساة الفمسطينية المتواصمة، متمسؾ 

 األساسية األىداؼتتمحور "االستراتيجية لمنضاؿ الفمسطيني وقاؿ7  ىداؼاألزحالقة مجموعة مف حدد 
لمنضاؿ حوؿ تصحيح الغبف التاريخي الذي لحؽ بالشعب الفمسطيني، والعمؿ عمى ىـز الصييونية، ألنو مف 

ال "7 وأضاؼ. "تتحقؽ الحرية والديمقراطية والمساواة والسالـ في ظؿ الييمنة الصييونية أفغير الممكف 
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ىي  أفريقياـ مع الييمنة الصييونية  وفقط بنيايتيا يبدأ الحؿ، كما كانت نياية االبرتيايد في جنوب سال
 ."بداية الحؿ العادؿ ىناؾ

 6/4/1023، القدس العربي، لندف
 

 ةالعيساوي بحالة خطيرة ومقمق : سامروزير األسرى ورئيس نادي األسير .38
قاؿ وزير شؤوف األسرى والمحرريف عيسى قراقع، ورئيس نادي  7وكاالتال ،الحياة الجديدة - القدس المحتمة

ومقمؽ، ويعاني مف تباطؤ في دقات  األسير قدورة فارس، إف وضع األسير سامر العيساوي خطير جداً 
شكمت لجنة طوارئ طبية لمتابعة حالة العيساوي، ومنعت  "إسرائيؿ"القمب. وأضافا لوكالة "وفا"، إف 

عمى أعمى المستويات إلنقاذ  عاجالً  طبياً  دا أف وضع العيساوي يتطمب تدخالً المحاميف مف زيارتو. وأك
الرئيس محمود عباس تدخؿ شخصيا، وىناؾ تحرؾ  إفوقاؿ قراقع  حياتو، وحتى ال نستقبؿ شييدا آخر.
 عمى أعمى المستويات إلنقاذ حياتو.

 6/4/1023الحياة الجديدة، راـ اهلل، 
 

 ض األقرعبتر القدـ الثانية لألسير ناه .39
عاما( مف غزة خضع  40أفادت جمعية األسرى والمحرريف "حساـ" بأف األسير ناىض فرج األقرع ) 7غزة
وأشارت  مف أسفؿ الركبة. ىلى عممية جراحية في مستشفى سجف الرممة أسفرت عف بتر قدمو اليسر إ أمس

 3دميو بعد أف بترت قدمو اليمنى قبؿ لى انو ببتر القدـ اليسرى لألسير األقرع فإنو يفقد بذلؾ كمتا قإ"حساـ" 
 سنوات بسبب رفض إدارة السجوف إجراء عمميات جراحية تفاديا لبترىا.

 6/4/1023الحياة الجديدة، راـ اهلل، 
 

 طفالً  25.. بينهـ في الخميؿ الشهر الماضي فمسطينياً  021 : االحتالؿ اعتقؿنادي األسير .21
الشير الماضي )آذار/ مارس( في مدينة الخميؿ وحدىا أكثر مف اعتقمت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي  7الخميؿ

وبحسب إحصائية شيرية لنادي األسير  مائة وثالثيف مواطًنا فمسطينًيا، بينيـ خمسة وثالثوف طفاًل.
عاًما، مشيرة إلى أف مف بيف  17-13الفمسطيني؛ فإف األطفاؿ الذيف تـ اعتقاليـ تتراوح أعمارىـ بيف 

 والثالثيف، أربعوف طالًبا مف كافة المراحؿ التعميمية. المعتقميف المائة
وأوضح أف االحتالؿ اعتقؿ أحد عشر فمسطينًيا مريًضا في الخميؿ، وتوقؼ النادي في تقريره عند سياسة ما 
أسماه "سرقة أمواؿ األسرى" مف خالؿ فرض الغرامات المالية عمييـ، إضافة إلى األحكاـ كػ"إجراء عقابي" 

 /شيكؿ، موضحة أنو خالؿ شير آذار 6222-1222ة النظر إلى أف الغرامات تتراوح ما بيف بحقيـ، الفت
ألؼ  13ألؼ شيكؿ )نحو  52مارس تـ فرض غرامات عمى األسرى في محكمة "عوفر" وحدىا ما مجموعو 

 دوالر(.
 5/4/1023قدس برس، 

 
 أماكف إيواء إلى ااألونرو بتحويؿ مراكز  النازحوف الفمسطينيوف مف سورية يهددوفلبناف:  .20

في بيروت، لميوـ الرابع  األونروامقر وكالة  أماـيواصؿ النازحوف الفمسطينيوف مف سورية اعتصاميـ المفتوح 
 والعشريف عمى التوالي، احتجاجا عمى "السياسة المتبعة مف وكالة الغوث في التعامؿ مع مطالبيـ". وتضامناً 
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تحمؿ  إلى األونرواجؿ دفع أازحوف في العديد مف المخيمات "مف مع مطالبيـ ومع التحركات التي ينفذىا الن
مسؤولياتيا الكاممة تجاه النازحيف عمى مختمؼ المستويات"، زار وفد مف اتحاد الشباب الديموقراطي 

"دعـ مطالب النازحيف وحقيـ في  أكدالفمسطيني في سورية المعتصميف وتحدث باسمو راضي رحيـ الذي 
 أولويات"ىذه المطالب تقع في صمب  أف "، معتبراً واإلغاثةقت وفي الصحة والتعميـ ؤ مال واإليواءالمسكف 

 وواجبيا تمبيتيا فورا". األونرواعمؿ 
"توفير  إلىالمفوض العاـ لوكالة الغوث فيميبو غراندي دعت  إلىوتال مازف حزينة نص مذكرة موجية 

وتوفير الطبابة مئة في  األونرواالتي تقوـ بيا  اثةاإلغعممية  إطارعانة شيرية في ا  و  إيجاربدؿ  أو اإليواء
 توفير التعميـ لكؿ المراحؿ الدراسية خصوصا الثانوية والجامعية". إلى إضافةالمئة، 

وقاؿ المعتصموف في مذكرتيـ7 "سنواصؿ اعتصامنا المفتوح حتى تحقيؽ مطالبنا المحقة، ومف يراىف عمى 
السياسة المتبعة مف وكالة  أفي مكاف االعتصاـ، وبالتالي نؤكد يأسنا فيو واىـ، فنحف صامدوف وباقوف ف
عف  اإلضراب إلىتصعيد تحركاتنا وصوال  إلىستؤدي بنا  إنسانيةالغوث بالتعامؿ مع مطالبنا بطريقة غير 

لمنازحيف، ووكالة الغوث تتحمؿ كؿ النتائج المترتبة عمى سياستيا  أماكف إلى األونرواالطعاـ وتحويؿ مراكز 
 اىنا".تج

 6/4/1023، بيروت، المستقبؿ
 

 وزير االقتصاد الفمسطيني يؤكد أهمية جذب االستثمارات إلى فمسطيف .23
، في  الحكومة التي يرأسيا سالـ فياض جواد ناجي، وزير االقتصاد الفمسطيني .يمامة بدواف7 أكد د -دبي 

مواجية األزمة المالية التي يواجييا أىمية جذب االستثمارات الفمسطينية، مف مختمؼ البمداف، لممشاركة في 
 %.00االقتصاد الوطني، في ظؿ ارتفاع مؤشر البطالة، الذي بمغ مؤخرًا 

في المقاء الذي نظمتو ىيئة تشجيع االستثمار الفمسطينية، بالتعاوف مع وزارة االقتصاد  ناجي، وأضاؼ
جاؿ األعماؿ الفمسطينييف المقيميف في ، والوكالة اليابانية لمتعاوف الدولي، بمشاركة حشد مف ر ماراتيةاإل

أف القيادة الفمسطينية تواجو أزمة حقيقية، في ظؿ تجميد "إسرائيؿ" ، في بدبي 3/4اإلمارات، مساء األربعاء 
مميوف  132يعادؿ  )نحومميوف شيكؿ  522-452لممستحقات الضريبية لمواردات والمشتريات، البالغة نحو 

ء األعظـ مف رواتب العامميف، إلى جانب تمكؤ الكثير مف الدوؿ المانحة في ، والتي كانت تغطي الجز (دوالر
تنفيذ التزاميا تجاه السمطة، ومنيا الكثير مف الدوؿ العربية، إال أف السعودية قامت الشير الماضي، بتحويؿ 

بيا  وذكر أف األزمة المالية التي تقع عمى عاتؽ السمطة، دفع القسط المترتب عمييا تجاه السمطة .
مميوف دوالر أخرى مف  622مميوف دوالر، إضافة إلى  322لالستدانة مف البنوؾ الفمسطينية مبمغ مميار و

 قطاعات مختمفة .
، بتقديـ عرض حوؿ مشروع مدينة أريحا الصناعية JICAوقاـ الدكتور سعيد صبري، رئيس فريؽ مشروع 

مراحؿ  3ألؼ متر مربع، سيتـ عمى  115ًا والزراعية، موضحًا أف بناء المشروع البالغة مساحتو مميون
سنوات،  12وقاؿ إف المستثمريف في المشروع، سيحصموف عمى إعفاء مف ضريبة الدخؿ، تبدأ مف  متتابعة،

سنة، حيث يتـ اعتمادىا بناًء عمى حجـ االستثمار، بحسب قانوف تشجيع االستثمار في  14حتى تصؿ إلى 
 فمسطيف.

 6/4/1023الخميج، الشارقة، 
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 "أنا أحالـ".. وثائقي بمساهمة مف األونروابيروت:  .22
عقدت مؤسسة أبعاد مركز الموارد لممساواة بيف الجنسيف ووكالة األونروا واالتحاد العاـ لممرأة الفمسطينية 

شراؼ مف مؤسسة اليـ  يـو في بيروت اليت حفؿ إطالؽ فيمـ "أنا أحالـ" في فندؽ مونرو  -وبتنسيؽ وا 
يراف ممثاًل بالممحؽ الثقافي، باإلضافة إلى ما  سويسراالحفؿ سفراء كؿ مف الخميس. شارؾ في  والمكسيؾ وا 

 مشاركًا مف ناشطيف وناشطات في المجتمع المدني المبناني والفمسطيني في لبناف. 182يقارب 
ية وتحدثت مديرة األونروا في لبناف آف ديسمور فأشارت إلى أف فيمـ "أنا أحالـ" عبارة عف جيود مجتمع

قاعدية، تـ إنتاجو بمشاركة مكثفة بيف فريؽ التدخؿ الحمائي التابع لألنروا في منطقة صور، ومنظمة أبعاد 
واتحاد المرأة الفمسطينية. ومف خالؿ الوثائقي تحاوؿ الجمعيات رفع الوعي ضمف المخيمات الفمسطينية 

تمت كتابة قصتيا بصورة مشتركة  حوؿ قضية العنؼ القائـ عمى النوع االجتماعي، وىو عبارة عف مسرحية
مف قبؿ أحمد صالح، وىو مخرج متطوع والجئ فمسطيني، ووفاء كايد، مشاركة في نشاطات التوعية حوؿ 
العنؼ في صور، وسيدات مف االتحاد العاـ لممرأة الفمسطينية وفريؽ عمؿ الحماية األسرية التابع لألونروا 

 في صور.
أة الفمسطينية آمنة سميماف إلى المكتسبات التي حققتيا النساء في فمسطيف وأشارت مديرة االتحاد العاـ لممر 

المحتمة، متطّرقة إلى الصعوبات والتحديات التي تقؼ عقبًة أماـ تحسيف أوضاعيف وأوضاع النساء 
 الالجئات في لبناف.

 6/4/1023، بيروت، المستقبؿ
 

 "إسرائيؿ" لوقؼ تهديداتها ضد لبناف  ميشاؿ سميماف يدعو المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغط عمى .24
دعا الرئيس المبناني ميشاؿ سميماف المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغط عمى إسرائيؿ لوقؼ .(7 آي.بي.يو)

وذكر بياف رئاسي أف "سميماف دعا المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغط عمى إسرائيؿ، ، تيديداتيا ضد لبناف
كما دعاىا إلى "التجاوب مع المبادرات الدولية والعربية لمسالـ  واف ضد لبناف".التي تتبع سياسة التيديد والعد

واعتبر سميماف أف "استمرار إسرائيؿ في إطالؽ تيديداتيا بعمؿ عسكري ضد لبناف  في الشرؽ األوسط".
وأضاؼ  برسـ المجتمع الدولي". 1401باإلضافة إلى الخروقات الجوية اليومية ىو خرؽ فاضح لمقرار 

ثباتات، واالعتداء والخرؽ لمقرار الدولي لـ يكف مرة إال مف الجانب س ميماف إف "األمر ال يحتاج إلى قرائف وا 
 اإلسرائيمي". 

 6/4/3102الحياة، لندف، 
 

 المرزوقي وأردوغاف يهنئاف مشعؿ بإعادة انتخابه .25
واصؿ االجتماعي عزت الرشؽ، عضو المكتب السياسي لمحركة، في تعميؽ عمى صفحتو في موقع التكشؼ 

مف الرئيس التونسي المنصؼ المرزوقي، ىنئو فييا  ىاتفياً  أف مشعؿ تمقى اتصاالً  5/4"فيسبوؾ" الجمعة 
عمى إعادة انتخابو عمى رأس المكتب السياسي لحماس، فيما تمقى اتصاال ىاتفيا آخر مف رئيس الوزراء 

 التركي رجب طيب أردوغاف لمتينئة بذلؾ.
 6/4/1023فمسطيف أوف اليف، 

 
 امتالؾ سالح نووي "إسرائيؿػ"أوغمو: ال يحؽ إليراف وال ل .26
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أعمف وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغمو إنو "ال يحؽ ألحد في المنطقة و ال إليراف وال .(7 أي.بي.يو)
وقاؿ داوود أوغمو في جمسة نقاش خالؿ المنتدى االقتصادي العربي  إسرائيؿ في امتالؾ سالح نووي".

ركي، إف "تركيا تتبع سياسيات مبدئية. فنحف نريد منطقة منزوعة السالح النووي. ونحف نعارض امتالؾ الت
وأضاؼ أف "أيًا مف الدوؿ في  إيراف لألسمحة النووية إاّل أننا بالتأكيد ضد القدرة النووية إلسرائيؿ أيضًا".

 المنطقة يجب أال تحصؿ عمى امتياز أو استثناء".
سرائيؿ أيضًا، مضيفًا أف "ثمة  وحذر مف أف تركيا والعالـ العربي سيعانياف مف التوتر العسكري بيف إيراف وا 

حاجة إلى تشكيؿ سياسات جديدة تقوـ عمى أف الجميع بحاجة لمطاقة النووية السممية في المنطقة ولكف ال 
 أحد لديو الحؽ في طمب السالح النووي".

 6/4/1023الحياة، لندف، 
 

 مختطفيف ضباط الغ يطالب بالتحقيؽ مع مرسي ومشعؿ وهنية وبديع بشأفبالمصرية:  الوطف .27
محمد مرسي،  المصري تقدـ سمير صبري، المحامي، ببالغ لمنائب العاـ، ضد الرئيس 7الوليد إسماعيؿ

سماعيؿ ىنية رئيس  قطاع غزة، ومحمد  في وزراءالوخالد مشعؿ رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، وا 
جماعة اإلخواف المسمميف، بشأف ما يثار حوؿ احتجاز الضباط المصرييف في قطاع اـ لالع مرشدالبديع 

 غزة، وطالب بالتحقيؽ معيـ.
وقاؿ صبري في بالغو "إف الضباط المختطفيف داخؿ سجف سري في غزة، جاء في متف خبر أف مصادر 

محتجزوف حاليا في  0211ر مطمعة كشفت أف الضباط الثالثة وأميف الشرطة المختطفيف في سيناء في فبراي
أحد سجوف حركة حماس السرية تحت األرض بشارع عمر المختار في قطاع غزة، وأضافت المصادر أف 
الخاطفيف كانوا مجموعة ممثمة بقيادة الفمسطيني ناجي سيد عبد الواحد، عضو فصيؿ جند اإلسالـ، التابع 

مشاركة خالد عمي النمر، أحد قادة الكتائب، لكتائب عز الديف القساـ، الذراع العسكري لحركة حماس، ب
 ، التابعة لجيش اإلخواف.0222وعماد حسني المساعيدي، أحد عناصر ألوية 

نوفمبر الماضي، فقاؿ ليـ )لو  13وكشفت المصادر كذلؾ أف قيادة مخابراتية التقيت إسماعيؿ ىنية في 
 رجعتـ ليدـ األنفاؽ اعتبروا الضباط في ذمة اهلل(.

سيادي أف المواء رأفت شحاتة، مدير المخابرات العامة، أبمغ وفد قادة حماس خالؿ اجتماعو  قاؿ مصدرو 
 بيـ أف الجيش لف يتوقؼ عف ىدـ األنفاؽ، رافضا منحيـ فرصة إليجاد بديؿ، وطالبيـ بالتحقيؽ مع 

 
عناصر كتائب القساـ بشأف مذبحة رفح، وكشؼ مكاف احتجاز الضباط المختطفيف، وحذرىـ مف تيريب 

 األسمحة إلى الجيادييف في سيناء، وتيريب الوقود المصري إلى غزة".
 4/4/1023جريدة الوطف، القاهرة، 

 
 بريطانيا تدعو لمتحقيؽ بظروؼ استشهاد نصار وبمبيسي .28

أعربت وزارة الخارجية البريطانية عف قمقيا إزاء استشياد الشابيف  7وفا ،ديدةالحياة الج -القدس المحتمة 
وقاؿ متحدث باسـ وزارة الخارجية البريطانية7 "نشعر بالقمؽ العميؽ إثر موت  عامر نصار وناجي بمبيسي.

ساة أف شابيف فمسطينييف في الضفة، وبسبب تقارير عف مياجمة الجيش اإلسرائيمي بقنابؿ حارقة. إنيا لمأ



 
 
 

 

 

           12ص                                    1812العدد:                6/4/1023السبت  التاريخ:

يقتؿ شخص في مقتبؿ العمر. ندعو جميع األطراؼ إلى تيدئة األوضاع ولضبط النفس. ونتوقع تحقيقا 
 كامال في الحادثة".

 6/4/3102الحياة الجديدة، راـ اهلل، 
 

 عمى احتراـ حقوؽ اإلنساف لكافة األسرى "إسرائيؿيحث "بمير  .29
جنة الرباعية توني بمير عف قمقو "مف تدىور األوضاع أعرب ممثؿ الم 7وفا ،الحياة الجديدة -القدس المحتمة 

وقاؿ بمير، في بياف صحفي، أمس، تعقيبًا عمى التطورات الميدانية األخيرة، "إنني  األمنية عمى األرض".
قمؽ مف تدىور األوضاع األمنية عمى األرض. إف الوضع في الضفة ىش وسريع التقّمب، خاصة مع 

".المشاعر القوية حوؿ وضع األس وأضاؼ7 "أشعر باألسى  رى الفمسطينييف ومقتؿ المتظاىريف في طولكـر
لفقداف األرواح وأدعو حكومة إسرائيؿ إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس في التعامؿ مع المتظاىريف 
 في الضفة. كذلؾ أدعو جميع األطراؼ إلى تجنب التصريحات العمنية التي قد تؤجج األوضاع بشكؿ أكبر".

تشياد األسير ميسرة أبو حمدية، واإلضراب عف الطعاـ الذي يخوضو أسرى آخروف، حّث بمير وحوؿ اس
إسرائيؿ عمى احتراـ حقوؽ اإلنساف لكافة األسرى وتوفير كؿ وسائؿ الدعـ والمساندة الطبية الضرورية 

 والقانونية الواجبة بحسب المعايير الدولية.
 6/4/3102الحياة الجديدة، راـ اهلل، 

 
 "دولة فمسطينية"ومعظـ الدوؿ العربية مقابؿ  "إسرائيؿ"تطبيع العالقات بيف .. خطة كيرييمز: التا .41

نشرت صحيفة التايمز تقريرا في الشأف الفمسطيني اإلسرائيمي، تحت عنواف "كيري يتوجو إلى الشرؽ األوسط 
 إلحياء المفاوضات المتعثرة مع إسرائيؿ".
ة الشرؽ األوسط يتضمف اعترافا كامال بإسرائيؿ في مقابؿ إقامة دولة تقوؿ الصحيفة إف إبراـ سالـ في منطق

فمسطينية مستقمة ذات سيادة سيكوف حجر الزاوية في المساعي الدبموماسية الجديدة التي تقوـ بيا اإلدارة 
وتضيؼ الصحيفة أف خطة وزير الخارجية األمريكي، جوف كيري، تنص عمى تطبيع  األمريكية في المنطقة.

 قات بيف إسرائيؿ ومعظـ الدوؿ العربية في مقابؿ حؿ يتضمف إقامة دولة فمسطينية ذات سيادة.العال
وتمضي الصحيفة قائمة إف مسؤوال فمسطينيا شارؾ في المفاوضات خالؿ زيارة الرئيس أوباما إلى المنطقة 

مغمقة مع القيادة قاؿ إف "أوباما أثار المسألة مباشرة خالؿ زيارتو وخالؿ مباحثاتو خمؼ األبواب ال
 الفمسطينية".

وطمب كيري مف اإلسرائيمييف والفمسطينييف منحو ميمة لمدة ثمانية أسابيع ليحاوؿ تضييؽ الفجوات في خطتو 
 بيف الطرفيف.

 5/4/3102هيئة اإلذاعة البريطانية )بي بي سي(، 
 

 "العفو الدولية" تندد بجرائـ االحتالؿ بحؽ الفمسطينييف .40
ت منظمة العفو الدولية أف رّد جيش االحتالؿ عمى االحتجاجات في الضفة ال يحتـر اعتبر 7 )يو بي آي(

الحقوؽ اإلنسانية لمفمسطينييف، ودعتو إلى وقؼ استخداـ القوة المفرطة ضد المدنييف، وقالت إف 
"االحتجاجات الفمسطينية المستمرة ضد االحتالؿ تصاعدت" عقب تجّدد الغضب مف ظروؼ االعتقاؿ 
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التي يعانييا المعتقموف الفمسطينيوف، بما في ذلؾ وفاة ميسرة أبو حمدية، األسير الفمسطيني الذي القاسية 
 رغـ إصابتو بالسرطاف. 0220ظؿ محتجزًا منذ عاـ 

وأضافت أف االحتجاجات مرّشحة لالستمرار عقب استشياد فمسطينييف اثنيف عند حاجز لالحتالؿ بالقرب 
 األربعاء الماضي. مف مستوطنة "عناب" شمالي الضفة

وقالت آف ىاريسوف نائبة مدير برنامج الشرؽ األوسط وشماؿ إفريقيا في المنظمة "قمنا مع منظمات أخرى 
بتوثيؽ استخداـ الجيش "اإلسرائيمي" القوة المفرطة ضد المحتجيف، والتي غالبًا ما كانت تسفر عف وقوع قتمى 

إسرائيؿ" اتخاذ خطوات عاجمة لضماف قياـ قواتيا بالحد وجرحى بشكؿ غير قانوني"، وأضافت "يتعّيف عمى "
 مف استخداـ الرصاص الحي".

وأشارت "العفو الدولية" إلى أنيا أثارت مف قبؿ بواعث قمؽ مف أف تحقيقات جيش االحتالؿ ال تفي 
، بالمعايير الدولية، وتفضي إلى إفالت شبو تاـ مف العقاب لممسؤوليف عف عمميات القتؿ غير القانوني

ودعت إلى تحقيؽ عاجؿ ومستقؿ ومحايد لمحاسبة المسؤوليف، وتمكيف الضحايا وأقربائيـ مف المطالبة 
 بتحقيؽ اإلنصاؼ.

وقالت ىاريسوف إف "الجيش اإلسرائيمي كقوة احتالؿ يتحّمؿ مسؤولية المحافظة عمى القانوف والنظاـ، وممـز 
ير الدولية لحفظ األمف، ويتعّيف عميو احتراـ حقوؽ كذلؾ بحماية المدنييف الفمسطينييف، والتقّيد بالمعاي

اإلنساف الفمسطيني في االحتجاج السممي، بما في ذلؾ االحتجاج ضد السياسات والممارسات اإلسرائيمية، 
مثؿ بناء المستوطنات عمى األراضي المحتمة، الذي يعتبر انتياكًا خطيرًا لمقانوف الدولي ويصؿ إلى جريمة 

 راره كسياسة ثابتة". حرب في حالة استم
 6/4/3102الخميج، الشارقة، 

 
 تنشر قصة مالحقة أحمد الجعبري: عاماف مف التخطيط حتى لحظة االغتياؿ "يديعوت أحرونوت" .43

تنافست الصحؼ اإلسرائيمية يـو أمس في ما بينيا في نشر تفاصيؿ قضايا أمنية ذات أىمية. وفيما كشفت 
اغتياؿ الشييد أبو جياد في تونس مع بدء االنتفاضة الفمسطينية  معاريؼ النقاب عف بعض تفاصيؿ عممية

األولى، عمدت يديعوت أحرونوت إلى تخيير القارئ بيف اإلطالع عمى ما تكشفو مف إخفاؽ الموساد في 
العميؿ األوسترالي بف زايغر، وبيف قراءة تفاصيؿ قرار اغتياؿ مسؤوؿ  "السجيف إكس"التعاطي مع قضية 

طالؽ عدواف كتائب عز الدي عمود "ف القساـ الجناح العسكري لحركة حماس الشييد أحمد الجعبري، وا 
 .2012عمى غزة في تشريف األوؿ العاـ  "السحاب

بدأت بإعالف رئيس  "عمود السحاب"في قصة اغتياؿ الجعبري إلى أف عممية  أحرونوت وأشارت يديعوت
دقائؽ معدودة فقط مف إحراز صورة النصر، أي اغتياؿ  ، وبعد"بدأنا"األركاف اإلسرائيمي الجنراؿ بني غانتس 

، القيادي القسامي احمد الجعبري مف الجو، خرج غانتس مف الغرفة. وبحسب الصحيفة، 1المطموب رقـ 
( كاف عمى رأس قائمة االغتياالت في الجيش اإلسرائيمي. ونقمت عف الرائد  22فإف الجعبري ) ًً ، "ط"عامَا

التابعة لشعبة االستخبارات،  "5200"في وحدة جمع المعمومات  "الفمسطيني اإلرىاب"المسؤوؿ عف قسـ 
 ."اسُتعممت حولو جميع القدرات، تعممنا أف نعرفو واف نفيـ ما يفعمو، واف نخنقو استخباريًا ببساطة"قولو7 

 التخطيط لسنتيف
تس، كما قاؿ في المدة . أو بحسب غان"اليدؼ ذو التفضيؿ األعمى"عمومًا كاف الجعبري منذ حوالي عاميف 

. 2012مف تشريف الثاني العاـ  11مف الخطأ األساسي أف نقوؿ إف اغتياؿ الجعبري تـ في الػ"األخيرة، إنو 
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ففي ذلؾ الوقت ُنفذ االغتياؿ الفعمي نفسو فقط، لكنو كاف مستيدفًا قبؿ ذلؾ بزمف طويؿ. وقد انتظرنا فقط 
عمى الجعبري حيًا ومنع اغتيالو، ىو  "حافظ"فإف الذي  "يديعوت". ووفقًا لتحقيؽ "الوقت المناسب والمصادقة

الجندي اإلسرائيمي لدى حماس جمعاد شاليت، فقد اعتبرت إسرائيؿ الجعبري المسؤوؿ عف اختطاؼ شاليت 
، واحتجازه طواؿ خمس سنوات. وخالؿ تمؾ الفترة، امتنع الجيش عف المس 2003حزيراف العاـ  22في 

حياة شاليت، لكف كاف واضحًا أف حصانة القيادي في حماس ستزوؿ منذ لحظة بالجعبري خشية عمى 
 اإلفراج عف الجندي اإلسرائيمي.

وبحسب الصحيفة فإف الجعبري كاف يعمـ انو يعيش في وقت مستقطع وتصرؼ عمى ىذا األساس. ويقوؿ 
اإلسرائيمي يتعقبو. وتصرؼ نجا في الماضي مف اغتياؿ، كاف شكاكًا وكاف يعمـ جيدًا بأف الجيش "الرائد ط، 

كمطموب عمى نحو قاطع فسكف عدة بيوت. ولـ يسافر وحده في سيارة بؿ مع أشخاص اعتمد عمييـ فقط. 
ولـ يخرج لتناوؿ الطعاـ في المطاعـ بؿ جمب الطعاـ إلى بيتو. واعتمد حقًا عمى حمقة ضيقة فقط مف 

 ."المقربيف شيئًا ما، فإف ذلؾ يتصؿ بالجعبري المساعديف المقربيف. وقد عممنا انو حيف يفعؿ أحد أولئؾ
، قبؿ الساعة الرابعة بعد الظير بخمس دقائؽ بالضبط، 2012تشريف الثاني العاـ  11وفي يوـ األربعاء 

بمغ سباؽ تممص الجعبري نيايتو. فقد أطمقت طائرة إسرائيمية النار عمى السيارة التي كاف يستقميا في مركز 
ممحؽ "إلى وجيتيا. وكشؼ  "عمود السحاب"بري وسائقو مصرعييما، وانطمقت عممية مدينة غزة. ولقي الجع

لممرة األولى عف الشبكة التي حيكت في الجيش اإلسرائيمي واألذرع االستخبارية  "يديعوت"التابع لػ "السبت
 ساعة الحاسمة التي سبقت اغتيالو. 15حوؿ الجعبري، وما حدث في الػ
السنوات األخيرة كميات مف المواد االستخبارية، التي جمعتيا أجيزة جمع الجسـ الذي رّكز وحمؿ في 

المعمومات المختمفة عف الجعبري، ىي الدائرة الفمسطينية في قسـ البحث التابع لشعبة االستخبارات العسكرية 
ر مف لـ يكف الجعبري فقط رئيس أركاف حماس، بؿ كاف أكث". ويشرح المقدـ زيؼ مف قسـ البحث أنو "أماف"

ذلؾ، كاف في المنتصؼ بيف المستوى العسكري لممنظمة والمستوى السياسي ليا. وقد سيطر بشكؿ جيد جدًا 
 ."عمى الذراع العسكرية، لكنو كاف ذا صمة أيضًا بالقيادة السياسية، فياتاف الذراعاف ال تنفصالف عف بعض

ية عناصر الحكـ. وكاف شعور بدأت حركة حماس بعد السيطرة عمى قطاع غزة فورًا تقو "ويضيؼ زيؼ 
 2005حماس بأنيا قادرة عمى القياـ باإلدارة واإلرىاب أيضًا. وحطمت عممية الرصاص المسكوب في العاـ 

ىذا التصور، وبدأت الحركة تقوي المجاؿ السياسي. والحظ الجعبري ىذا التوجو، وبدأ يقترب مف الجناح 
 ."ىيف العسكري والسياسيالعسكري فبنى لنفسو تأثيرًا كبيرًا في االتجا

 "الرصاص المسكوب"غير أف الزمف يفعؿ فعمو، وأخذ الردع اإلسرائيمي الذي حوفظ عميو منذ عممية 
 2012و 2011غدت جوالت التصعيد في السنتيف "يضعؼ. ويشرح أحد كبار المسؤوليف في سالح الجو 

ا انو يجب عمينا أف نحطـ ىذا الرسـ أكثر عنفًا مف جية كمية إطالؽ الصواريخ ومداىا واألىداؼ. أدركن
البياني، وكاف واضحًا أننا نتجو إلى عممية أساسيا معركة جوية ميمة تضرب مخزونات القذائؼ 
الصاروخية ووسائؿ القتاؿ. وعممنا أيضًا أف إصابة محاور اتخاذ القرارات والقيادة تؤثر جدًا في العدو، وعمى 

 ."حسب ذلؾ تـ التخطيط لعمود السحاب
الجعبري كاف مستيدفًا بشكؿ عاـ. وظير اسمو في خطة أدراج عمود السحاب "يشير ىذا الضابط إلى أف و 

ساعة بيف يوـ االثنيف ويوـ األربعاء الذي بدأت فيو العممية، ُبذلت  15إلى جانب أسماء أخرى. وفي الػ
، والحديث كاف يدور "خريفجميع الجيود االستخبارية لمبحث عف فرصة اغتيالو، أو اغتياؿ مسؤوليف كبار آ

 عف قادة ألوية في كتائب القساـ.
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بحسب جوالت التصعيد التي سبقت استقرار الرأي عمى عممية عمود السحاب، عممنا "ويقوؿ المقدـ زيؼ إنو 
أف حماس تتجو إلى اإلرىاب مرة أخرى، سألونا7 كيؼ يمكف أف نفاجئ حماس؟ وكاف اسـ الجعبري منذ 

 ."زمف عمى الطاولة
في تمؾ المرحمة ُعرض عمى قسـ البحث سؤاالف وصؿ الجواب عنيما إلى طاولة رئيس الوزراء. السؤاؿ و 

األوؿ7 كيؼ سترد حماس عمى اغتياؿ الجعبري؟ ىؿ تطمؽ صواريخ عمى تؿ أبيب أـ تستمر باإلطالؽ إلى 
 بعيد؟نفس المدى؟ والسؤاؿ الثاني7 كيؼ سيؤثر اغتياؿ الجعبري في حركة حماس عمى المدى ال

في الجواب عف السؤاؿ األوؿ عرضنا عدة "تكشؼ النقيب عدي، وىي أيضًا مف قسـ األبحاث أنو 
سيناريوىات رد محتممة مف حماس شممت إطالؽ صواريخ أيضًا عمى مركز الدولة. ومقابؿ تقدير قسـ 

ش اإلسرائيمي األبحاث بأف اغتياؿ الجعبري قد يفضي إلى إطالؽ الصواريخ عمى غوش داف، بحثوا في الجي
وفي المؤسسة األمنية الكمفة في مقابؿ الفائدة. وكاف الذي رجح كفة االغتياؿ عممية القضاء عمى مخزونات 
القذائؼ الصاروخية بعيدة المدى لحماس التي ُخطط لتنفيذىا بعد اغتياؿ الجعبري فورًا، واالعتماد أيضًا 

 ."عمى قدرات منظومة القبة الحديدية
إف جواب السؤاؿ الثاني أكثر تعقيدًا، صحيح أف الجعبري عامؿ ميـ جدًا في حركة "ؼ ويقوؿ المقدـ زي

حماس لكنيا تستطيع تحمؿ غيابو. ومنذ اغتياؿ زعيـ الحركة أحمد ياسيف وعبد العزيز الرنتيسي الذي حؿ 
مة أشبو محمو، أدركوا في حماس انو ال يمكف أف يكوف كؿ شيء في يد إنساف واحد. وأصبحت البنية الحاك

بيـر مقطوع الرأس ليس طرفو األعمى شخصًا واحدًا، بؿ أربعة أو خمسة مف كبار المسؤوليف. وكاف 
الجعبري واحدًا مف أولئؾ الكبار إلى جانب أسماء مثؿ نزار عوض اهلل، ومحمود الزىار وخميؿ الحية. وبرغـ 

بالتغمغؿ االستخباري، وتجديد الردع  ذلؾ، كاف التقدير أف اغتيالو سيسبب زعزعة شديدة في الحركة وشعوراً 
 ."الذي ضاع بعد الرصاص المسكوب

لـ نكف نفكر قبؿ الخروج إلى "ويوضح مسؤوؿ كبير في ىيئة األركاف، كاف مطمعًا عمى سر التخطيط، أنو 
ساعة، في أف خيار اغتياؿ الجعبري سيدخؿ المعبة. حينما بدأ التداوؿ في العممية، لـ  15عمود السحاب بػ

، في إشارة "ظير اسـ الجعبري باعتباره ىدفًا لمعمميات. وقاؿ رئيس األركاف7 ثمة حاجة إلى ضربة افتتاحيةي
إلى عدد مف كبار المسؤوليف في الرتب الميدانية، وبمقدار ضئيؿ أي اثنيف وثالثة مف كبار المسؤوليف. 

جميع رؤساء المنظمة سيكونوف  واعتقدنا انو ستكوف جولة تصعيد قوية كما في الماضي، وكاف المنطؽ أف
متحصنيف عميقًا تحت األرض. وحينذاؾ ُأتيحت الفرصة االستخبارية لموصوؿ إلى الجعبري. وأعمف كؿ مف 

 ."أماف والشباؾ، أنيما قادراف عمى فعؿ ذلؾ وانو يمكف حصد ثمرات عمؿ مجيد جدًا استمر سنتيف
اب ىي اغتياؿ الجعبري، والتـز بأف يقدـ جميع بأف تكوف ضربة بدء عممية عمود السح "الشاباؾ"وأوصى 

المعمومات المطموبة إلنشاء صورة استخبارية دقيقة كاممة تفضي إلى اغتيالو الناجح مع أقؿ عدد مف 
 اإلصابات، ومعمومات ُجمعت لمدة سنيف وأخرى تـ الحصوؿ عمييا في وقتيا الحقيقي.

، كاف "عمود السحاب"اسـ الجعبري في سياؽ عممية  في المداوالت المغمقة التي ظير فييا لممرة األولى
الجنراؿ أفيؼ كوخافي، ورئيس شعبة التخطيط الجنراؿ نمرود شيفر،  "أماف"يجمس مع غانتس أيضًا رئيس 

ورئيس شعبة العمميات الجنراؿ يوآؼ ىار ػ إيفف، ورئيس فريؽ الجو في سالح الجو العميد عميكاـ نوركيف، 
ي العميد يوآؼ )بولي( مردخاي، ورئيس مكتب رئيس ىيئة األركاف المقدـ ييكي ومتحدث الجيش اإلسرائيم

 غولؼ. وكاف قائد سالح الجو، الجنراؿ أمير إيشؿ، في رحمة عمؿ إلى الواليات المتحدة.
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حينما وضع اسـ الجعبري عمى الطاولة كاف "ويتذكر ذلؾ المسؤوؿ الكبير، الذي شارؾ في المداوالت، أنو 
ريزي لرئيس األركاف يقوؿ بأف خطوة متقدمة إلى األماـ وال يصح قتمو. وقاؿ وقتيا7 إف بداية رد الفعؿ الغ

لكنو برغـ ذلؾ لـ ُيسرع ". ويضيؼ المسؤوؿ "كيذه لف تفضي إلى جولة )أخرى(، بؿ ستقودنا إلى مكاف آخر
األخيرة في ىذا الشأف  إلى رفض ىذا االحتماؿ رفضًا باتًا. وكاف واضحًا لجميع حضور المداوالت أف الكممة

 ."لـ تُقؿ بعد
يوراـ كوىيف، ومع قائد الجبية  "الشباؾ"وخرج رئيس األركاف مف المداوالت ليتشاور عمى انفراد مع رئيس 

أراد "الجنوبية تاؿ روسو، ومع الجنراؿ أفيؼ كوخافي، آمال الحصوؿ عمى أجوبة عف األسئمة التالية، فيو 
عميا ىذا االغتياؿ7 ىؿ سيقؼ األمر عند العممية أـ يفضي إلى احتالؿ غزة أف يعمـ ما ىي النار التي سيش

مف جديد. وأجرى بعد ذلؾ مشاورات بيذا الشأف أيضًا مع رئيس الوزراء بنياميف نتنياىو، ووزير الدفاع 
 ، وفقًا لممسؤوؿ."آنذاؾ إييود باراؾ

سبوعيف األخيريف انفجرت ثالثة ألغاـ كاف الضغط عمى رئيس األركاف مف أجؿ العمؿ كبيرًا جدًا. وفي األ
عند األسالؾ الشائكة الحدودية، وكاف واضحًا انو ال يمكف االمتناع عف الخروج في عممية تعيد لمجيش 
اإلسرائيمي قدرة الردع. وقبؿ ذلؾ بأسبوع عرض رئيس األركاف عمى المجمس الوزاري السياسي األمني 

ر في المرحمة األولى، وعمى ىجوـ جوي بعد ذلؾ. وُعرض المصغر خطة عممية اشتممت عمى إنجاز كبي
اإلنجاز المخطط لو في بدء العممية عمى المجمس الوزاري المصغر بصفة اغتياؿ، ولكف مف دوف ذكر اسـ 

 ."مسؤولوف كبار مف حماس"ما، فقد قيؿ في العرض عمى المجمس الوزاري المصغر إنيـ 
 في فراش الجعبري

عف التأثيرات المحتممة لمعممية، أصدر نتنياىو  "أماف"عد تمقي تقدير قسـ البحث مف في نياية المشاورات، وب
وباراؾ موافقة مبدئية عمى اغتياؿ الجعبري. أما قرار تنفيذ االغتياؿ بالفعؿ، كما تقرر، فاتخذه رئيس األركاف 

، واستعداد "الحديديةالقبة "فقط، وىو الذي يممؾ الصورة كاممة، أي استعداد القوات واستعداد بطاريات 
سننتظر الجعبري يوميف، إلى "الجبية الداخمية، ومعطيات حالة الجو وغير ذلؾ. واتخذ غانتس قرارًا، وقاؿ 

ظير يوـ األربعاء، فإذا لـ نجده حتى ذلؾ الحيف فإف األمر سيطوؿ كثيرًا. وفي ىذه الحاؿ سنبدأ العممية 
 ."رتب ميدانيةباغتياؿ اثنيف أو ثالثة مف كبار المسؤوليف ب

وفي مقر قيادة سالح الجو في الكرياه في تؿ أبيب، كاف يجمس رئيس فريؽ جوي ىو العميد نوركيف وىو 
ساعة متصمة منذ تمت  15الشخص الذي أدار في واقع األمر عممية االغتياؿ. وقد مكث في المقر 

. وفي "عمود السحاب"ألولى مف ساعة ا 21الموافقة عمى اغتياؿ الجعبري، وكاف سيبقى ىناؾ أيضًا في الػ
ساعة يوميًا. ووجيت إلى غرفة  21فتحت غرفة عمميات خاصة لمعممية مشغولة بالعامميف لػ "الشاباؾ"مقر 

 العمميات كؿ المعمومات حيث ُنقحت وُحممت ىناؾ قبؿ أف تُنقؿ إلى متخذي القرارات.
اه مشغواًل بالموافقة عمى الخطط الستمرار في الكري 11وتابع رئيس األركاف ما يجري مف مكتبو في الطابؽ 

التي لـ تبدأ بعد. وأضاء رئيس مكتبو المقدـ دولؼ مف أجمو شاشتيف ُبثت عمييما  "عمود السحاب"عممية 
الصور التي ُأرسمت مف الطائرة االستخبارية، وىكذا كاف باستطاعة غانتس رؤية البيت الذي يتواجد فيو 

 سب المعمومات االستخبارية.الجعبري في الوقت المناسب، بح
وفي ذلؾ الوقت، كاف نتنياىو وباراؾ في جولة عمى الحدود الشمالية وفي منطقة ىضبة الجوالف، كانت قد 
تقررت مسبقًا لموقوؼ مف قريب عمى التطورات في الساحتيف السورية والمبنانية. وتقرر في إطار صرؼ 

إلى البئر في تؿ أبيب، بؿ استمرا في جدوؿ عمميما المعتاد.  االنتباه، عدـ إلغاء الجولة، ولـ يتوجو الرجالف
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وبقي قائد سالح الجو، الذي كاف يفترض أف يدير عممية االغتياؿ في الواليات المتحدة، بعدما طمب منو 
 غانتس ذلؾ حتى ال تثير عودتو العاجمة تساؤالت.

، "ف الجميع مركزة عمى العميد نوركيفىدوء، وصمت، إف عيو "بمغ التوتر ذروتو في مقر قيادة سالح الجو. 
 قاؿ أحد الحضور.

وبحسب المسؤوؿ الكبير، فإنو في حوالي الساعة الثالثة ظيرًا كانت جميع الدالئؿ تُبيف أننا بدأنا نصؿ إلى 
اليدؼ. وانحصرت المعمومات في البيت الذي تحمؽ فوقو الطائرة االستخبارية والسيارة التي يفترض أف 

ي. وتمر الدقائؽ وال ذكر لمجعبري. وبدأت األعصاب تتوتر أيضًا في مكتب رئيس األركاف. يدخميا الجعبر 
وقبؿ الساعة الرابعة ظيرًا بخمس دقائؽ ظير أشخاص عمى الشاشتيف. كاف الجعبري يخرج مف المبنى 

د أدلة ىذا الجعبري. يوج"عمى ذلؾ بقوليـ7  5200ويدخؿ السيارة، وصادؽ الشاباؾ والعامموف في الوحدة 
خرج، ". ومف ثـ أبمغ المقدـ دولؼ رئيس ىيئة األركاف والمسؤوليف الكبار قربو في المكتب، قائاًل "دامغة

 ."نفذ". ولـ يتردد العميد نوركيف في مقر القيادة الجوية فأمر بالعممية، قائاًل "لُنطبؽ عميو
ء متوتر والعيوف جميعًا مصوبة باتجاه ُيطمؽ الصاروخ وتصاب السيارة. وما يزاؿ في مقر القيادة الجوية ىدو 

الشاشات، مف دوف حتى صيحات ابتياج، فالجميع ينتظر معمومات استخبارية عف األرض. ىؿ أصيب 
ف لـ تكف كذلؾ، فيؿ ىو موجود في سيارة أخرى  الجعبري حقا؟ وىؿ كانت تمؾ ىي السيارة الصحيحة؟ وا 

 المسؤوؿ.ويجب اتخاذ قرار مياجمتيا أيضًا؟، بحسب ما يشرح 
 وفي غضوف دقائؽ معدودة ُسمـ الجواب، تـ اغتياؿ رئيس أركاف حماس أحمد الجعبري.

وفي مقر قيادة سالح الجو، وبعد االغتياؿ بدقائؽ، لـ يكف لدى العميد نوركيف أي وقت لالحتفاؿ، فيو يدرؾ 
نظومات الدفاع أف إسرائيؿ ستتعرض بعد وقت قصير إلى ىجـو صاروخي، وستفتح المالجئ، وسُتمتحف م

الجوي أشد امتحاف ليا. فما كاف منو إال أف قاؿ لمطائرات الحربية، التي كانت أصاًل تنتظر في الجو، 
، بحسب ما ينقؿ المسؤوؿ "دخمنا عمود السحاب. أخرجوا لمقضاء عمى مخزونات صواريخ فجر بعيدة المدى"

 الكبير.
 6/4/2013السفير، بيروت، 

 
 ة متميزةمرحمة جديدة بنكه مشعؿ.. .42

 مؤمف بسيسو
بقدر ما حممت عممية إعادة انتخاب خالد مشعؿ لرئاسة المكتب السياسي لحركة حماس مف جدؿ وتعقيدات، 
فإنيا حممت بالقدر ذاتو حديثا عف الصفات والشمائؿ الشخصية لمشعؿ، ونقاشا آخر ال يقؿ أىمية عف 

العميقة، في ظؿ تداعيات الربيع العربي،  ممؼ التحديات الكبرى الذي يحمؿ ىمومو المتشعبة، وتفاصيمو
 وانسداد األوضاع عمى المستوى الفمسطيني الداخمي.

 
 مرحمة جديدة

في تفاصيؿ فوز مشعؿ برئاسة حماس إشاعة ألجواء مبشرة، تنشر منسوبا غير اعتيادي مف االستبشار 
سالميا، لحسـ ممؼ قيا دة الحركة األىـ عمى ساحة العمؿ الفمسطيني الداخمي بموازاة ارتياح إقميمي، عربيا وا 

 والتأثير الفمسطيني.
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لـ تكْد األنباء األولية َتْرشح عف تجديد الثقة بمشعؿ لوالية جديدة حتى سارع العديد مف الخصوـ السياسييف 
لإلعراب عف سعادتيـ بفوز مشعؿ مجددا في االنتخابات  -وعمى رأسيـ حركة فتح وقيادات في السمطة-

خالص عمى الساحة الفمسطينية.الداخمية، واستم  راره في أداء برنامجو الوطني بكؿ ىمة وا 
ليس خافيا سر التعمؽ الكبير بمشعؿ عمى المستوييف الداخمي والخارجي، فالكؿ يدرؾ أف مشعؿ يحمؿ رؤية 
جديدة واضحة المعالـ لمخروج مف نفؽ االنقساـ الداخمي، وبناء شراكة فمسطينية حقيقية، وخارطة طريؽ 

 زيز موقع حماس الخارجي، وانفتاحيا عمى الساحتيف اإلقميمية والدولية.لتع
باختصار، فإف مشعؿ يحمؿ مشروعا وطنيا حقيقيا إلعادة صياغة الواقع الفمسطيني الداخمي عمى أسس 

عادة تفعيؿ القضية الفمسطينية، ومنحيا موقع الصدارة في قمب الساحة الدولية مف جديد.  جديدة، وا 
نظر والتدقيؽ في المشروع الوطني الذي يحممو ويوقف بو ويسعى إلنفاذه مشعؿ يكشؼ عف إف إعماؿ ال

تفرده التاـ، وتميزه األصيؿ، مف حيث الخروج مف الضيؽ الفصائمي إلى السعة الوطنية، والحرص البالغ 
ـ الجميع، عمى امتشاؽ الرؤى الجامعة، والسياسات الرصينة ذات الصبغة التوافقية التي تحظى بقبوؿ وتفيّ 

إلنقاذ الوطف مف أزماتو الخانقة، وانتشالو مف وىدة التحديات التي تنيش  -حسب رؤية مشعؿ-فال مجاؿ 
في أوصالو إال عبر التوافؽ الوطني األصيؿ الذي يصير الجيود والطاقات الوطنية في بوتقة الدفاع عف 

 فمسطيف، األرض والقضية، والحاضر والمستقبؿ.
ؿ وينصت إلى خطابو السياسي يدرؾ أف الرجؿ يضطمع بميمة ثقيمة لمغاية، تحاوؿ مْف يستمع إلى مشع

تجاوز موروثات االنقساـ والتدابر الفصائمي الذي طغى عمى ساحة العمؿ الوطني طيمة المرحمة الماضية، 
لدولي كتوطئة الزمة وأساسية لمتحرؾ األوسع عمى الجبية الخارجية، تجاه إعادة تحشيد الدعـ اإلقميمي وا

 لقضيتنا العادلة.
ىناؾ مف يرى في رؤية مشعؿ "فانتازيا" سياسية تقفز عف حقائؽ السياسة والواقع في ظؿ الواقع الفمسطيني 
الخاضع لييمنة االحتالؿ، والممبد باألحقاد واألضغاف والدسائس والمكائد التي ال تنقطع، وىناؾ مف يرى 

قيقيا عمى المدى المنظور، إال أف الثابت أف الرجؿ يحمؿ فييا رؤية إستراتيجية بعيدة المدى، يصعب تح
رؤية واثقة ال تخدشيا جواذب اإلحباط والتخذيؿ، وال تناؿ منيا حقائؽ السياسة البشعة وتجميات الواقع 

 البغيض.
وليس مف المبالغة في شيء القوؿ إف إرادة اإلصرار والتميز التي تحرؾ مشعؿ ىي ذاتيا إرادة اإلصرار 

التي حركت الشيخ اإلماـ الشييد أحمد ياسيف في بدايات عممو األولى، حيف كاف وحيدا إال مف عدد  والتميز
محدود مف األنصار والمؤيديف في ظؿ واقع احتاللي وأخالقي لـ يكف أمر تغييره إال حمما في مخيمة 

ذا كاف الشيخ ياسيف قد نحت في الصخر وأينعت غراسو وأزىرت ثمار دعوتو،  فإف رؤية مشعؿ البعض. وا 
 تمتمس ذات الدرب، وتستوحي ذات اإلرادة والعـز والتصميـ.

ف العوائؽ المنتصبة في وجو مسيرة اإلصالح الوطني التي  عمى أية حاؿ، فإف الزمف جزء مف العالج، وا 
 يستحثيا مشعؿ مصيرىا الزواؿ، ميما طاؿ الزمف.

تشكؿ أبرز سمات المنيج السياسي الذي يتبناه ولعؿ الحكمة في رسـ الرؤى، والتدرج في تحقيؽ األىداؼ، 
مشعؿ، وىي صفة بالغة الضرورة واإللحاح، افتقدتيا الساحة الفمسطينية طيمة المرحمة الماضية، وتسبب 

 غيابيا في إيرادىا موارد العجز والتدابر واالنقساـ.
فتة عمى المستوى الفمسطيني ومف ىنا، فإف إعادة انتخاب مشعؿ تمنحنا مزيدا مف الثقة اليـو في تطورات ال

الداخمي عمى المدى القريب، فالفمسطينيوف جميعا يترقبوف دنّو فجر الخالص مف االنقساـ، ويتطمعوف إلى 
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ذلؾ اليوـ الذي يستقيـ فيو الجيد الفصائمي عمى إرادة جامعة تتابع مشوار النضاؿ الوطني في إطار توافقي 
 ونير االحتالؿ. مثمر وفعاؿ، وترسـ خارطة التحرر مف قير

 
 روعة النموذج

ما الذي جعؿ خالد مشعؿ يستحوذ عمى حب الجماىير الفمسطينية والعربية واإلسالمية التي رأت فيو رمًزا 
سالمًيا يستأىؿ القيادة واإلمساؾ بالزماـ؟ وما الذي جعؿ مشعؿ يحظى بثقة خصومو السياسييف  عروبًيا وا 

ب عريقات وغيرىما باإلشادة بو، ووصفو بالصدؽ واإلخالص في والحزبييف لدرجة قياـ "أبو مازف" وصائ
 أكثر مف موقؼ ومناسبة؟

لسنا مف أنصار الحديث عف األشخاص، أو تمجيدىـ في حياتيـ، فالقموب بيف إصبعيف مف أصابع الرحمف 
اس في يقمبيا كيؼ يشاء، لكف روعة النموذج الذي يقدمو مشعؿ، فكرا وأداًء، يفرض عمينا تقديمو إلى الن

سالميا.  صورة واضحة، تستوجب التأسى واالقتداء فمسطينيا وعربيا وا 
وىكذا، لـ يكف يتخيؿ الكثيروف احتماؿ خسارة تجربة كبرى كتجربة مشعؿ التي امتمكت مؤىالت القيادة، 
وسعة األفؽ، ودقة الرؤية، والقدرة عمى المواءمة بيف الظروؼ والمصالح، وخبرة التعامؿ وبسط العالقات 

 وجسور الحوار مع المحيط اإلقميمي والدولي، في ظؿ البيئة المعروفة بعدائيا الصارخ لإلسالمييف.
ال ينبع تمّيز مشعؿ مف صفاتو وشمائمو الشخصية فحسب، بؿ إف الرجؿ راكـ طواؿ قيادتو لحركة حماس 

والوضع خبرة واسعة، واستجمع تجربة عميقة جعمت منو مرشدا مخمصا، وصماـ أماف لحركة حماس 
 الفمسطيني العاـ خالؿ األعواـ األخيرة.

لقد فرض مشعؿ احترامو وتقديره عمى الجميع نتيجة تحميو بالعديد مف الخصائص والشمائؿ التي وضعتو 
بجالء في إعادة  -وال زالوا-في مصاؼ القادة العظماء الذي أثروا التاريخ الفمسطيني الحديث، وأسيموا 

عادة صياغة معادلة الواقع الفمسطيني الداخمي عمى أسس وقواعد تصحيح المسار الوطني الفمس طيني، وا 
 جديدة، تقّرب شعبنا مف تحقيؽ أىدافو وطموحاتو الوطنية.

الخصمة األولى تكمف في الشخصية التوافقية التي مكنت مشعؿ مف الدخوؿ بؿ والتربع في قموب الجميع، 
يتنفس بو، يشي بالتوافؽ وينأى عف الخالؼ  فكؿ حرؼ ينطؽ بو، وكؿ فعؿ يمتمس أداءه، وكؿ نفس

خاصية استيعاب الجميع التي ال يحسف بموغيا وامتالكيا إال  -إذف-واالنقساـ. فال غرو أف يممؾ مشعؿ 
 القميؿ القميؿ.

الخصمة الثانية تتمثؿ في الفكر المنفتح الذي يحممو مشعؿ، والذي يتواءـ مع مقتضيات الواقع والعصر، 
والرشد الكبير الذي يتمتع بو في تفكيره السياسي، ومقارباتو الوطنية المختمفة التي تتأسس والنضج الواسع 

 عمى مفاىيـ الوحدة، ومعاني المقاء والوفاؽ، وابتدار المرونة لصالح الوطف والقضية.
لقد عركت تجارب الحياة ومشكالتيا ودروبيا القاسية مشعؿ، وأنضجت بعمؽ مسيرتو الفكرية. وعممت 

و المتزايدة في االحتكاؾ بالمستويات اإلقميمية والدولية عمميا، ليتحوؿ في غضوف سنوات مف حاؿ خبرت
 الراديكالية المفرط، إلى حاؿ العمؽ واالنفتاح التاـ.

الخصمة الثالثة تتجسد في الشفافية التامة والشجاعة الكاممة التي لـ يجد معيا مشعؿ حرجا في امتالؾ القدرة 
 لخطأ دوف تردد أو حرج.عمى االعتراؼ با
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ال تجد في مسيرة الشعب الفمسطيني مف تحمى بشفافية وشجاعة مشعؿ حيف اعترؼ أكثر مف مّرة بالخطأ، 
قد أخطأ في حؽ الشعب والوطف والقضية مف خالؿ الولوغ في االنقساـ،  -فمسطينًيا-وحيف أّكد بأف الجميع 

 ، ومداواة الجروح، ورد المظالـ إلى أىميا.وأف المصمحة تقتضي البدء الفوري في إصالح األخطاء
أما الخصمة الرابعة فيي التواضع الالفت لمرجؿ الذي أسر بو القموب، والذي يتبدى مف خالؿ سموكو 

 الشخصي والتنظيمي والوطني، وىي صفة ال يشترؾ معو فييا الكثير.
 

 استثناء بطعـ المصمحة
ال يممؾ إرادة التغيير طوعا فإف عجمة الزمف وطبيعة الحياة  ال ريب أف التغيير ُسّنة كونية نافذة، وأف مف

 كفيمة بإزاحتو عف مشيد التصّدر والقيادة، ميما بمغت درجة فرادتو، أو ميما حاز مف مجامع القوة والنفوذ.
لقد كاف الفتا حاؿ االستياء الذي عبر عنو البعض مع إعادة انتخاب مشعؿ لرئاسة حماس في وقت كانوا 

يو إصرارا مف الرجؿ عمى عدـ الترشح، وتقديـ نموذج ديمقراطي راؽ في الترجؿ عف موقع السمطة يأمموف ف
 والنفوذ في ذروة التألؽ والمجد.

فساح الطريؽ أماـ الكوادر والقيادات  إف القاعدة األساسية تشي بأف التساوؽ مع سنف التداوؿ والتغيير، وا 
لقيادي، تشكؿ مبدأ أدبيا وأخالقيا رائعا، وقيمة سياسية وفكرية األخرى، وضّخ دماء جديدة في شراييف العمؿ ا

نتاجا.  عميا، بؿ وضرورة ماسة وحيوية لعمؿ مثمر وأكثر دقة ونجاحا وا 
لكف لكؿ قاعدة استثناء، واالستثناء ىنا ال يمغي القاعدة بحكـ ضرورات السياسة والواقع، وخصوصا في ظؿ 

واقع عربي استثنائي، عمى إيقاع المخاض الذي يضرب أطنابو في  حالة فمسطينية استثنائية، تدور في فمؾ
 ثورات كبرى عقب عقود مف الظمـ والقير واالستبداد. -أو ال تزاؿ تشيد-عديد الدوؿ العربية التي شيدت 

ىنا تتقدـ المصمحة األىـ عمى حساب المصمحة األقؿ أىمية، ويتقدـ االستثناء عمى القاعدة في ظؿ 
ألولويات والخيارات المتاحة، ويبدو مشعؿ رجؿ المرحمة بامتياز، والقائد األكثر مالءمة لحمؿ المفاضمة بيف ا

 الراية وسط عواصؼ المرحمة وتحدياتيا الجساـ.
مشعؿ ليس رجال خارقا، أو قائدا فوؽ العادة وحدود الطبيعة، لكنو في اآلف ذاتو نموذج متميز، يممؾ مف 

ع ما يمنحو القوة السياسية، والحظوة الشخصية لقيادة المسيرة، ورعاية الصفات والشمائؿ والرؤية والمشرو 
 الحاؿ والمسار الوطني الفمسطيني بشكؿ عاـ.

قد تتوفر ذات الخصائؿ والقدرات التي يمتمكيا مشعؿ في ىذا القائد أو ذاؾ، لكف امتالؾ الكاريزما 
عؿ بما يتعذر توفرىما في غيره، الشخصية والعمؽ السياسي صفتاف تجتمعاف ضمف تركيبة ومكونات مش

 وىما صفتاف ال غنى عنيما إلدارة دّفة العالقات الفمسطينية والعربية والدولية عمى السواء.
قناعا-حسنا فعمت حماس حيف ثابرت عمى مشعؿ  حتى لحظة عدولو عف قرار عدـ الترشح،  -ضغطا وا 

قيضو، بقدر ما تكمف في المفاضمة بيف فالمسألة ىنا ال تقاس في إطار المفاضمة بيف مبدأ أخالقي ون
 الخيارات عمى قاعدة المصمحة الوطنية الفمسطينية الجامعة.

االستثناء يبقى استثناًء، ويبقى رىيف المحظة التاريخية الراىنة، لكنو استثناء خاص بطعـ المصمحة، ونكية 
 التميز ال غير.

ف حاؿ االرتياح واالستبشار الذي طغى عمى وأخيرا.. فإف إعادة انتخاب مشعؿ سوؼ يكوف ليا ما بعدىا ، وا 
صفحة المشيد الفمسطيني واإلقميمي عقب استمرار مشعؿ عمى رأس اليـر القيادي لحماس، ُيتوقع أف يجد 
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ترجماتو العممية الواضحة في تفكيؾ ُعقد األزمة الفمسطينية الداخمية المستحكمة، وطّي صفحة االنقساـ، 
 واالنفتاح المثمر عمى الساحتيف اإلقميمية والدولية خالؿ المرحمة المقبمة. ومزيد مف التوغؿ اإليجابي 

 5/4/1023الجزيرة.نت، 
 

 خالد مشعؿ هو الحؿ.. لماذا؟ .44
 إدريسمحمد السعيد 

المقاؿ الميـ الذي نشره خالد مشعؿ رئيس المكتب السياسي المنتخب لحركة المقاومة اإلسالمية "حماس" في 
كف النظر إليو باعتباره مقااًل استثنائيًا في ظرؼ سياسي استثنائي عمى مستوى إحدى الصحؼ العربية يم

التفاعالت الساخنة الدائرة في أروقة حركة "حماس" التي أعادت انتخاب مشعؿ لممرة الرابعة رئيسًا لمكتبيا 
عربي السياسي، وعمى المستوى الفمسطيني عامة، وكؿ ما يتعمؽ بآفاؽ الصراع أو التسوية لمصراع ال

الصييوني، أو خاصة عمى مستوى عالقات "حماس" مع السمطة الفمسطينية ورئيسيا محمود عباس، وأخيرًا 
 عمى مستوى تفاعالت وتداعيات الحراؾ الثوري العربي، وعمى األخص انعكاساتو عمى القضية الفمسطينية.

عؿ خيوط الحكمة في إدارة ىذا المقاؿ يمكف وصفو بأنو رسالة "توافؽ" مع كؿ األطراؼ، امتمؾ فيو مش
حكاـ إدارة الخالفات والصراعات، وىو )المقاؿ( فضاًل عف ذلؾ، يقدـ تفسيرًا دقيقًا  التحالفات، وضبط وا 
ألسباب عدولو عف رفض تجديد طرح اسمو مجددًا كرئيس لممكتب السياسي لحركة "حماس" وقبولو 

 المنصب.
ى قيمة عميا في إدارة التحالفات والصراعات، فيو مع فالتوازف تحوؿ في الخطاب السياسي لخالد مشعؿ إل

التوازف داخؿ حركة "حماس"، ومع التوازف بيف الداخؿ والخارج الفمسطيني، والتوازف بيف اليـ الوطني 
الفمسطيني وىمـو األمة، وىو ىنا يرد عمى كؿ مف روعتيـ حالة تردي األمة، سواء كانوا مف حركة "حماس" 

يؤكد أف إدارة الصراع مع العدو في ىذه المرحمة مف منظور قطري ضيؽ ىو الخطأ أو مف فصائؿ أخرى، و 
 الذي يرقى إلى مستوى الخطيئة.

وىو في ىذا المقاؿ يحاوؿ أف يسبح عكس التيار الذي يكاد يفرض نفسو ضمف تداعيات الحراؾ الثوري 
في المدى القصير العربي الراىف الذي جاء، في مجممو، عمى حساب قضية فمسطيف، عمى األقؿ 

والمتوسط، مف منظور اختالؿ توازف القوى لمصمحة الكياف الصييوني، بعد تدمير الجيش السوري والجيش 
الميبي وقبميما الجيش العراقي، وفي ظؿ التحديات التي تواجو المقاومة اإلسالمية في لبناف، جراء ما يحدث 

صر وتونس واليمف وليبيا، عمى مشكالتيا في سوريا، وفي ظؿ انكفاء دوؿ الحراؾ الثوري، خاصة م
وتحدياتيا الخارجية، وفي ظؿ تفاقـ الوقيعة التي يروج ليا بقوة إعالميًا وسياسيًا بيف جماىير الشعب 
العربي، خاصة في مصر، ضد حركة "حماس"، مف منظور كونيا تعد فصياًل إخوانيًا، وضد قضية فمسطيف 

 حكـ اإلخواف المسمميف في مصر.بالتبعية مع تصاعد العداء الشعبي ضد 
بذور الخالؼ موجودة داخؿ حركة "حماس"، وكشفت ىي عف نفسيا عندما أخطأ مشعؿ ووقع منفردًا مف 
دوف استشارة المكتب السياسي لحركة "حماس" عمى اتفاؽ الدوحة مع رئيس السمطة الفمسطينية محمود 

لحكومة الجديدة. كما كشفت عف نفسيا في عباس، وعمى األخص الموافقة عمى تولي عباس منصب رئيس ا
طرح أبرز قادة "حماس" أنفسيـ لخالفة خالد مشعؿ، سواء بشكؿ مباشر أو عبر وسطاء، األمر الذي كاف 
مف شأنو إدخاؿ "حماس" في أتوف االنقساـ الداخمي، في وقت تحتؿ فيو دعوة المصالحة الوطنية الفمسطينية 
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عادة ترتيب البيت الفمسطيني مف  الداخؿ كؿ األولوية، وفي وقت تتردى فيو تحالفات "حماس" العربية وا 
 واإلقميمية ضمف تداعيات الحراؾ الثوري العربي، وبالذات منذ خروج قيادة "حماس" مف دمشؽ.

كاف ىذا الخروج إعالنًا بتخمي حركة "حماس" )إجبارًا وليس اختيارًا( عف محور الممانعة الذي يضـ إيراف 
قميمي غير مسبوقة حوؿ األزمة السورية، وسوريا والمقاو  مة المبنانية، في ظؿ حالة استقطاب عربي وا 

فاإلخواف المسمموف والسمفيوف والجياديوف انحازوا إلى المعارضة السورية، ودخموا في صراع مع النظاـ 
يراف والمقاومة المبنانية، وكاف عمى حركة "حماس" أف تختار بيف كونيا امتدادًا ل متنظيـ الدولي السوري وا 

لإلخواف المسمميف، وتديف بالوالء لمرشد جماعة اإلخواف في مصر، وبيف حمفاء النضاؿ ضد الكياف 
الصييوني، لـ تستطع "حماس" أف تخسر اإلخواف المسمميف والدعـ القطري، لكنيا خسرت المالذ اآلمف 

يار المقاومة في لبناف، وكسبت الحقيقي في سوريا، وخسرت الدعـ اإليراني الضخـ، وخسرت التحالؼ مع ت
اإلخواف المسمميف في مصر وتونس، كما كسبت قطر، لكنيا خسرت الشعب المصري بكؿ تياراتو، وخسرت 
دواًل عربية عديدة، رأت في حكـ اإلخواف المسمميف خطرًا عمى أمنيا الوطني، فالخالفات والصراعات الراىنة 

ؿ العربية، امتدت إلى حركة "حماس" مف منظور مقولة إف ضد اإلخواف المسمميف في مصر، وعدد مف الدو 
"صديؽ عدوي.. عدوي"، وامتد، لألسؼ، العداء ضد "حماس" إلى مجمؿ الشعب الفمسطيني وقضيتو، 

 خاصة في قطاع غزة.
في ظؿ ىذه الظروؼ تواجو حركة "حماس" خطر تحالؼ اإلخواف مع الواليات المتحدة، فاإلخواف يحكموف 

شراكة مع األمريكييف، ووفؽ "صفقة" تعطييـ "التمكيف" الذي يريدونو في مصر، في مصر اآلف ضمف 
مقابؿ تعيدات مصرية بثالثة مطالب، تحدث عنيا جوف كيري وزير الخارجية األمريكي في زيارتو األخيرة 

ووجود إلى القاىرة التي التقى خالليا مع بعض قادة المعارضة، ىذه المطالب ىي7 االلتزاـ المصري بأمف 
"إسرائيؿ"، بمعنى تأميف مصر لحدودىا مع الكياف، وجعؿ شبو جزيرة سيناء منطقة آمنة، والحفاظ عمى 
التنسيؽ األمني المصري "اإلسرائيمي"، وااللتزاـ بمعاىدة السالـ المصرية "اإلسرائيمية" بكؿ بنودىا، بما فييا 

ـ، وأخيرًا تسميح الجيش المصري، أي أف التطبيع الشامؿ، واستمرار قياـ مصر بدور "سمسار" وىـ السال
يبقى تسميح الجيش المصري مسؤولية أمريكية، ما يعني التحكـ األمريكي في قدرات وتوجيات ىذا الجيش 

 نحو الكياف الصييوني.
 6/4/1023الخميج، الشارقة، 

 
 والية مشعؿ الخامسة .45

 عريب الرنتاوي
رى حماس، وتفاصيؿ انتخابات مكتبيا السياسي، ما زالت التسريبات القميمة المتوفرة عف مداوالت مجمس شو 

شحيحة، وىي ال تعطي صورة واضحة حوؿ الوجية التي ستسمكيا الحركة في الفترة القادمة، كما أنيا ال 
 تفي بغرض التعرؼ عمى خريطة المواقؼ واالتجاىات وتوازنات القوى داخميا.

جت مف مكتب حماس السياسي، لتحؿ محميا أسماء ثمة أسماء محسوبة عمى خط المصالحة واالعتداؿ، خر 
لكف حتى التيار الصقري في الحركة، خسر  محسوبة عمى االتجاىات األكثر تشددًا عمى ىذيف المساريف..

بال شؾ، بخروج بعض رموزه التاريخييف مف الييئة القيادية لمحركة..وال نعرؼ بالضبط، ما الذي ستكوف 
التجديد بالتزكية  "صفقة"ي بنائبيو، وما إذا كانت التركيبة الجديدة جزءًا مف عميو عالقة رئيس المكتب السياس
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إلى موقعو الذي شغمو منذ ستة عشر عامًا، بدور أكبر وتفويض  "أبو الوليد"ىؿ عاد  لخالد مشعؿ، أـ ال؟..
 أوضح، أـ أنو عاد مغموؿ اليديف؟.

لخالد مشعؿ عمى رأس  "الوالية الخامسة"ىي ليست تفاصيؿ قميمة الشأف عمى اإلطالؽ، ال سيما وأف 
المكتب السياسي لمحركة..ىي الوالية التي سيتعيف عمى الحركة أف تقرر في أثنائيا اتجاىيا ووجيتيا، وأف 
تحسـ قرارىا باختيار المقعد الذي ستجمس عميو في قادمات األياـ7 ىؿ ستتجو لإلنخراط في العمؿ السياسي 

مع أف كثيريف مف المراقبيف )ومف بينيـ  أنيا ستؤثر الخنادؽ والبنادؽ..عمى حساب خيار المقاومة، أـ 
كاتب ىذه السطور( يرى أف الجمع بيف األمريف ما زاؿ أمرًا ممكنًا ومرغوبًا، شريطة التفكير مف خارج 

 الصناديؽ والكالشييات والتحالفات المعروفة.
ىكذا فعمت فتح مف قبؿ، قبؿ أف  لمقاومة..حماس اكتسبت نفوذىا وشعبيتيا، بؿ وبنت مجدىا عمى خيار ا

وأحسب أف أطرافًا عديدة،  تأنس لمعمؿ الدبموماسي والسياسي، وتستوي عمى عرش سمطٍة ال سمطَة ليا..
مكنت لحماس المضي قدمًا عمى ىذا الطريؽ، وفي صدارتيـ مف دوف شؾ، إيراف وسوريا وحزب اهلل، وكؿ 

 محور المقاومة والممانعة. أو "اليالؿ الشيعي"ما اندرج في إطار 
اليوـ تغيرت الصورة، حماس باتت خارج ىذا المحور، بؿ أف معمومات كثيرة، غالبًا ما تنفييا حماس مف 

وما بيف  دوف أف تدعـ نفييا، بأف الحركة باتت تصطؼ في الخندؽ المقابؿ لبعض مكونات ىذا المحور..
وليس  "شعرة معاوية"هلل حصرًا( ال يزيد عف كونو حماس اليوـ وبعض أركاف ىذا المحور )إيراف وحزب ا

 قنوات دعـ وتدريب وتمويؿ مفتوحة بال حساب، كما كاف عميو الحاؿ مف قبؿ.
حماس ظنت أف صعود اإلسالمييف )اإلخواف( عمى أجنحة الربيع العربي، سوؼ يعّوض الحركة عف 

داخؿ  "خط المقاومة"ًا عمى أنصار لكف الصدمة كانت قاسية بال شؾ، وتحديد خسارتيا لحمفاء األمس..
بؿ أف المفاجأة كانت أكبر، عندما لمست حماس لمس اليد، كيؼ أف نظاـ اإلخواف في مصر،  الحركة..

ىدـ مف أنفاؽ التيريب إلى قطاع غزة، ما لـ يفعمو نظاـ مبارؾ، فضاًل عف الضغوط التي ُتمارس عمى 
 .."وير الزوايا الحادة في مواقفيا السياسية واإليديولوجيةتد"المقاومة و "ضبضبة"الحركة إلدامة التيدئة و

وىي ضغوط ينخرط مكتب اإلرشاد العاـ فييا، العتبارات مصرية )إخوانية( في المقاـ األوؿ واألخير، مثمما 
قميمية، باتت محور حركة حماس وتحركاتيا، مف الدوحة إلى القاىرة مرورًا بأنقرة  تنخرط فييا أطراؼ عربية وا 

 اف.وعم
، لوال شراييف الحياة التي  ما كاف لممقاومة اإلسالمية التي حممت اسـ حماس، أف تكوف ما ىي عميو اليـو

والمؤكد أف محور االعتداؿ العربي، الذي تنضـ  إياه.. "محور الممانعة"كانت تمدىا بكؿ ما يمـز مف قبؿ 
بدائؿ لخيار المقاومة..فما العمؿ، وماذا يتيعف إليو أنظمة الربيع العربي اإلخوانية، لف تكوف في وارد توفير ال

 عمى حماس أف تعمؿ؟.
نحف ال نقترح في حاؿ، أف تعود حماس إلى دمشؽ عودة االبف الضاؿ، فمف غير الجائز سياسيًا وأخالقيًا 

 لكننا نحذر حماس مف مغبة وقيميًا أف تزّكي حركة المقاومة، نظامًا دمويًا يقاتؿ شعبو، كالنظاـ السوري..
ف كانت ىذه السمة مميئة  تكرار أخطاء مف سبقوىا، كأف تضع أوراقيا جميعًا في سمة واحدة، حتى وا 

نريد لحماس أال تضع نفسيا في مواجية مع قسـ مف الشعب المصري  بالبترودوالر واألدعية والمواعظ..
الصعود اإلسالمي...نريد فقد آف أواف النزوؿ عف شجرة أوىاـ الربيع العربي و  النحيازىا لقسـ واحٍد منو..

في خطابيا وممارستيا، فاألصؿ، أنيا حركة تحرر وطني  "الدعوي"عمى  "الوطني"لحماس أف تغمب 
 فمسطينية، قبؿ أف تكوف فرعًا لجماعة اإلخواف وتنظيميا الدولي.
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ؿ أف ونحف نأم ليس لحماس، أف أرادت التفكير والعمؿ )وطنيًا( مف خيار غير خيار المصالحة الوطنية..
ليس لحماس أف  تفضي إعادة مشعؿ لوالية خامسة إلى دفع عجمة المصالحة التي تعطمت في قطاع غزة...

 تغادر خيار المقاومة ما لـ تقامر بمستقبميا ومصالح الشعب الفمسطيني، ولكف عف أية مقاومة نتحدث؟..
إنيا  ية واإلقميمية الجديدة؟..وما ىي المقاومة التي يمكف إطالقيا في ظؿ االصطفافات والتحالفات العرب

وعمى حماس أف تفكر جديًا ومف خارج الصندوؽ  المقاومة الشعبية المستميمة لروح الربيع العربي وأدواتو..
حياء منظمة التحرير لتكوف اإلطار  عادة بعث وا  أيضًا، فتكوف طرفًا مبادرًا لتفعيؿ الشتات الفمسطيني وا 

وحدة الشعب، ولتكوف أداة مطاردة إسرائيؿ في مختمؼ المنابر والمظمة لالستمرار في حفظ القضية و 
فيؿ تفعميا حماس تحت قيادة خالد مشعؿ  والمحافؿ الحقوقية والسياسية واإلعالمية والدبموماسية الدولية..

 وواليتو األخيرة؟ 
 6/4/1023الدستور، عماف، 
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 نبيؿ السيمي
كاف لمممارسات وسياسات االحتالؿ اإلسرائيمي في األراضي الفمسطينية آثار مباشرة عمى الشعب 

% مف سكاف الضفة الفمسطينية وقطاع 52الفمسطيني، وبشكؿ خاص األطفاؿ منيـ الذيف يشكموف نحو 
 غزة.

د صدور عدة تقارير والالفت أف قضية المعتقميف مف األطفاؿ الفمسطينييف برزت بقوة في اآلونة األخيرة بع
دولية وفمسطينية وّصفت ظروفيـ التي تتعدى طفولتيـ. فمعظـ المعتقميف مف األطفاؿ يتـ اقتيادىـ إلى 
المستوطنات اإلسرائيمية لمتحقيؽ معيـ، مثؿ مستوطنة كريات أربع، وبنياميف، ومعاليو أدوميـ، وداف 

 شمروف، وغيرىا.
ية رقابة عمى المحققيف مف قبؿ الصميب األحمر الدولي أو مف وىناؾ يجري التحقيؽ معيـ وتعذيبيـ دوف أ

جبارىـ  المحاميف الفمسطينييف، مما يعّرض حياة المعتقميف مف األطفاؿ الفمسطينييف لمخطر واالستفراد بيـ وا 
 عمى التوقيع عمى إفادات بالمغة العبرية ال يعرفوف مضمونيا في األساس.

 
 حقائؽ ومعطيات عف معاناة األطفاؿ

صدرت عدة تقارير ودراسات خالؿ السنوات القميمة الماضية، تتضمف حقائؽ عف الممارسات التعسفية 
اإلسرائيمية ضد األطفاؿ الفمسطينييف. وقبؿ أياـ صدر تقرير ىاـ لمنظمة األمـ المتحدة لمطفولة )يونيسيؼ(، 

إلساءة معاممة بصورة منيجية  وقد أكد التقرير أف األطفاؿ الفمسطينييف المحتجزيف لدى إسرائيؿ يتعرضوف
 واسعة النطاؽ تنتيؾ القانوف الدولي.

عامًا، غالبيتيـ مف الذكور،  17و 10طفؿ فمسطيني تتراوح أعمارىـ بيف  722وقدرت اليونيسيؼ بأف ثمة 
يتعرضوف لالعتقاؿ واالستجواب واالحتجاز مف جانب الجيش اإلسرائيمي والشرطة وأجيزة األمف في الضفة 

 المحتمة كؿ عاـ. الغربية
وقالت إنيا رصدت بعض "نماذج الممارسات التي تصؿ إلى حد العقاب والمعاممة القاسية غير اإلنسانية 
والميينة بموجب معاىدة حقوؽ الطفؿ والمعاىدة المناىضة لمتعذيب". وطبقا لمتقرير، تبدأ عادة إساءة معاممة 
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ث عادة في منتصؼ الميؿ، وينفذه جنود مف الجيش األحداث الفمسطينييف بفعؿ االعتقاؿ نفسو الذي يحد
صدار األحكاـ.  مدججوف بالسالح، ويستمر خالؿ المحاكمات وا 

وقاؿ التقرير إف "إساءة المعاممة الممنيجة تشمؿ )تغطية( أعيف األطفاؿ، وتكبيؿ أيدييـ برباط مف 
واب بما في ذلؾ استخداـ وسائؿ البالستيؾ واالنتياؾ البدني والشفيي خالؿ عممية النقؿ إلى موقع االستج

تقييد مؤلمة". وذكر التقرير أف األحداث الفمسطينييف، الذيف ُيعتقؿ معظميـ أثناء إلقاء الحجارة، يتعرضوف 
لعنؼ بدني وتيديدات خالؿ استجوابيـ، وُيجبروف عمى االعتراؼ وال يسمح ليـ عمى الفور باالتصاؿ 

ترؼ معظـ األطفاؿ في نياية التحقيؽ ويوقعوف عمى أوراؽ بمحاميف أو بذوييـ خالؿ االستجواب". ويع
 بالمغة العبرية التي ال يفيمونيا.

وخمص التقرير أيضًا إلى أنو يتـ حبس األطفاؿ في العزؿ االنفرادي لفترة تتراوح ما بيف يوميف وشير، قبؿ 
خالؿ جمسات استماع  أخذىـ إلى المحكمة، وفي بعض األحياف حتى بعد الحكـ عمييـ. ويكمؿ التقرير أنو

المحكمة يكوف األطفاؿ مقيديف في أيدييـ وأرجميـ و"الدليؿ الرئيسي ضد الطفؿ ىو اعترافو بنفسو الذي 
 ينتزع في الغالب تحت اإلكراه خالؿ التحقيؽ".

وتشير منظمة اليونيسيؼ إلى أنو يتـ فرض عقوبات تصؿ إلى ستة أشير في السجف عمى القاصريف 
عاما أو أقؿ، بينما قد تفرض أحكاـ بالسجف عمى األطفاؿ الذيف  13ف يبمغوف مف العمر الفمسطينييف الذي

عاما إف كاف اليدؼ سيارة  02عاما أو أكثر لعشر سنوات بسبب إلقاء الحجارة، أو حتى  14يبمغوف 
 متحركة.

 
 ذرائع إسرائيمية ووقائع فمسطينية

ئيؿ في الخارج وفي األروقة الدولية بعض صدور عدة حاولت وزارة الخارجية اإلسرائيمية تمميع صورة إسرا
تقارير تـّ مف خالليا فضح الممارسات العنصرية ضد األطفاؿ الفمسطينييف، فصرح الناطؽ باسـ الخارجية 
اإلسرائيمية إيغاؿ بالمور قبؿ عدة أياـ بأف مسؤوليف مف الوزارة والجيش اإلسرائيمي تعاونوا مع منظمة األمـ 

لة أثناء أداء عمميا الخاص بالتقرير بيدؼ تحسيف معاممة األحداث الفمسطينييف في الحجز، المتحدة لمطفو 
مشيرًا إلى أف "إسرائيؿ ستدرس النتائج وتعمؿ عمى تنفيذىا مف خالؿ التعاوف المستمر مع منظمة 

 اليونيسيؼ".
نية وكذلؾ في حصار ىذا في وقت تستمر فيو إسرائيؿ بنشاطاتيا االستيطانية في عمؽ األراضي الفمسطي

% مف 52قطاع غزة، مما ينعكس سمبًا عمى حياة الفمسطينييف وعمى األطفاؿ خاصة الذيف يشكموف نحو 
 سكاف المنطقتيف.

وخالفًا اللتزاماتيا بتوفير ضمانات قضائية مناسبة العتقاؿ األطفاؿ ومحاكمتيـ بموجب اتفاقية حقوؽ الطفؿ 
ات االحتالؿ اإلسرائيمي أوامر عسكرية عنصرية عمى األطفاؿ والقانوف الدولي اإلنساني، طبقت سمط

الفمسطينييف األسرى، وتعاممت معيـ مف خالؿ محاكـ عسكرية تفتقر لمحد األدنى مف معايير المحاكمات 
 عاما. 10، الذي يسمح لسمطات االحتالؿ باعتقاؿ أطفاؿ في سف 130العادلة، خصوصا األمر العسكري 

ـً وفي مقابؿ ذلؾ أظيرت  تقارير فمسطينية صادرة عف وزارة األسرى الفمسطينية تزايد حاالت االعتقاؿ، إذ ت
طفاًل، أي أف وتيرة االعتقاؿ زادت بنسبة  73، بمتوسط شيري يصؿ إلى 0210طفاَل في عاـ  881اعتقاؿ 

 ، األمر الذي يؤكد تزايد انتياكات االحتالؿ اإلسرائيمي.0211مقارنة بعاـ  0210% في عاـ  06
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وقد رافؽ تمؾ الممارسات التعسفية ضد األطفاؿ الفمسطينييف تصاعد االنتياكات بحؽ األطفاؿ المعتقميف مف 
تعذيب وحرماف وضغط وابتزاز ومعاممة ال إنسانية تتنافى بشكؿ فاضح مع كافة المواثيؽ واالتفاقيات 

اعتقمت منذ بدء انتفاضة الدولية، منيا المتعمقة بحقوؽ الطفؿ، حيث أوضحت اإلحصائية أف إسرائيؿ 
 نحو تسعة آالؼ طفؿ دوف الثامنة عشرة مف العمر. 0210وحتى عاـ  0222األقصى في سبتمبر/أيموؿ 

وقد مورس ضد األطفاؿ الذيف تعرضوا لالعتقاؿ التعذيب الجسدي والنفسي واإليذاء المعنوي، كالصعؽ 
العترافات منيـ بالقوة، استخدمت الحقا بالكيرباء والضرب المبرح واالبتزاز والتخويؼ. وقد انتزعت ا

كمستندات إدانة بحقيـ في المحاكـ العسكرية التي أصدرت بحقيـ أحكاما بالسجف لفترات مختمفة، دوف 
 مراعاة الظروؼ التي قدمت خالليا تمؾ االعترافات.

تفاقية حقوؽ الطفؿ، وتجدر اإلشارة إلى أنو عمى الرغـ مف أف االتفاقيات الدولية لحقوؽ اإلنساف، وتحديدا ا
قد شددت عمى ضرورة توفير الحماية لألطفاؿ ولحياتيـ ولفرصيـ في البقاء والنمو، وقّيدت ىذه المواثيؽ 
سمب األطفاؿ حريتيـ، وجعمت مف موضوع اعتقاليـ "المالذ األخير وألقصر فترة ممكنة"، بيد أف سمطات 

 فمسطينييف واعتقاليـ المالذ األوؿ.االحتالؿ اإلسرائيمي جعمت مف قتؿ ومالحقة األطفاؿ ال
مف جية أخرى، فإف سمطات االحتالؿ العسكري اإلسرائيمي ضربت بعرض الحائط حقوؽ األطفاؿ 
الفمسطينييف المحروميف مف حريتيـ، وأذاقتيـ أصناؼ العذاب والمعاممة القاسية والميينة مف ضرب وشبح 

يديد والوعيد والشتائـ، فضال عف التحرش الجنسي وحرماف مف النوـ ومف الطعاـ، كما تمارس بحقيـ الت
والحرماف مف الزيارة، واستخدمت معيـ أبشع الوسائؿ النفسية والبدنية النتزاع االعترافات، كما تتـ ضغوط 

 متعددة عمى األطفاؿ بغية تجنيدىـ لمعمؿ لصالح المخابرات اإلسرائيمية.
 

 أطفاؿ فمسطيف والقانوف الدولي
االتفاقيات الدولية لحقوؽ اإلنساف وتحديدا اتفاقية حقوؽ الطفؿ، التي شددت عمى ضرورة عمى الرغـ مف أف 

طفؿ فمسطيني يقبعوف في سجوف  022توفير الحماية لألطفاؿ ولحياتيـ ولفرصيـ في البقاء والنمو، ال يزاؿ 
 01نتظار المحاكمة وطفاًل موقوفًا با 142طفاًل أسيرًا و 135ومراكز التحقيؽ والتوقيؼ اإلسرائيمية منيـ 

عامًا وذلؾ  16طفال معتقال تحت سف  30طفاًل أسيرًا في مراكز التحقيؽ ومراكز االحتجاز، عمما أف ىناؾ 
 مف إجمالي األطفاؿ المعتقميف.

وتحـر سمطات االحتالؿ اإلسرائيمي األطفاؿ األسرى مف أبسط الحقوؽ التي تمنحيا ليـ المواثيؽ الدولية، 
 سية التي يستحقيا المحروموف مف حريتيـ بغض النظر عف دينيـ وقوميتيـ وجنسيـ.ىذه الحقوؽ األسا

وتشتمؿ ىذه الحقوؽ عمى الحؽ في عدـ التعرض لالعتقاؿ العشوائي، والحؽ في معرفة سبب االعتقاؿ، 
والحؽ في الحصوؿ عمى محاـ، وحؽ األسرة في معرفة سبب ومكاف اعتقاؿ الطفؿ، والحؽ في المثوؿ أماـ 

، والحؽ في االعتراض عمى التيمة والطعف بيا، والحؽ في االتصاؿ بالعالـ الخارجي، والحؽ في قاض
 معاممة إنسانية تحفظ كرامة الطفؿ المعتقؿ.

وتبعًا لمممارسات اإلسرائيمية إزاء األطفاؿ الفمسطينييف، أدانت المنظمة اإلسالمية لمتربية والعموـ والثقافة 
قبؿ فترة وجيزة المعاممة السيئة وغير اإلنسانية التي تمارسيا سمطات االحتالؿ )إيسيسكو( في بياف أصدرتو 

اإلسرائيمي ضد األطفاؿ الفمسطينييف المعتقميف في سجونيا العسكرية والتي فضحتيا منظمة األمـ المتحدة 
 لمطفولة )يونيسيؼ(.
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لفمسطينييف األبرياء خرؽ سافر واعتبرت اإليسيسكو أف الممارسات اإلسرائيمية العنصرية في حؽ األطفاؿ ا
لحقوؽ الطفؿ ولمبادئ اإلعالف العالمي لحقوؽ اإلنساف المصادؽ عمييا دوليًا. وناشدت اإليسيسكو منظمتي 
اليونسكو واليونيسيؼ الضغط عمى الحكومة اإلسرائيمية لكي تمتـز بالمواثيؽ الدولية الداعية الحتراـ حقوؽ 

اؿ الفمسطينييف المعتقميف في سجونيا العسكرية، ووقؼ ممارساتيا األطفاؿ واإلفراج الفوري عف األطف
 اإلجرامية العنصرية في األراضي الفمسطينية المحتمة.

وتعتبر التقارير الصادرة عف لجنة األمـ المتحدة لحقوؽ اإلنساف ومنظمة األمـ المتحدة لمتربية والثقافة 
، والمنظمات األىمية الدولية التي تشير بمج مميا إلى أف األطفاؿ العرب في داخؿ الخط األخضر والعمـو

بصفة عامة وفي األراضي الفمسطينية بصفة خاصة يعيشوف في ظروؼ كارثية بسبب وجود قوات االحتالؿ 
وما تخمفو سياسات االستيطاف مف دمار عمى شرائح المجتمع الفمسطيني كافة مف دوف تمييز بيف األطفاؿ 

التخاذ قرارات دولية مف شأنيا تجريـ إسرائيؿ عمى ممارساتيا ضد األطفاؿ  والنساء والشيوخ، تعتبر مدخالً 
الفمسطينييف، ومف ثـ مالحقة المسؤوليف اإلسرائيمييف عف تمؾ الممارسات ومحاكمتيـ في المحاكـ الدولية 

 المتخصصة. وىذا أضعؼ اإليماف.
 5/4/1023الجزيرة.نت، 

 
 
 

 غاز "إسرائيؿ" نعمة مالية ونقمة أمنية .47
 عصاـ نعماف
احتفمت "إسرائيؿ" مطمع األسبوع بعيد الفصح الييودي و"عيد" إنتاج الغاز الطبيعي. فبعد سنوات مف تجارب 
التنقيب الفاشمة في قعر البحر المتوسط، وصرؼ مميارات الدوالرات، تمّكنت أخيرًا شركة "نوبؿ انجري" 

 92ضخ الغاز مف حقؿ "تمار" عمى ُبعد نحو  األمريكية وزميمتيا الصغرى شركة "ديمؾ" "اإلسرائيمية" مف
كيمومترًا،  152كيمومترًا شماؿ غربي حيفا إلى منصة تقع جنوب غربي أسدود، عبر خط تحت بحري بطوؿ 

 لتتصؿ بمنصة "ياـ تاطيس" التي كانت تضخ الغاز المصري قبؿ وقفو بقراٍر سيادي.
مميار متر مكعب مف الغاز الطبيعي  082مف يحتوي حقؿ "تمار"، بحسب مصادر "إسرائيمية"، عمى أكثر 

فيما تجاوزت تكاليؼ التنقيب عف الغاز واستخراجو ثالثة مميارات دوالر. ثمة حقؿ آخر، "لفتياف" )الحوت(، 
مميار متر  453كيمومترًا شماؿ غربي حيفا ويحتوي عمى  135لـ يبدأ الضخ منو بعد، يقع عمى مسافة 

 مميار دوالر. 45حو مكعب مف الغاز، تقّدر قيمتو بن
( نقمت عف وزير الماؿ السابؽ يوفاؿ شتاينيتس قولو إف "إسرائيؿ" ستحصؿ 0213-4-0صحيفة "معاريؼ" )

مميار دوالر( وذلؾ  110مميار شيكؿ ) 452مف شركات التنقيب عف الغاز عمى مردود مالي تقّدر قيمتو ب 
 المقبمة. 05عمى مدار السنيف اؿ 

ذ تكفي كميات الغاز ف ي حقؿ "تمار" احتياجات "إسرائيؿ" مف الطاقة لمعقود الثالثة القادمة، فإف مباشرة وا 
الضخ مف حقؿ "لفيتاف" سيجعميا دولة مصّدرة لمغاز الى العالـ كمو، والسيما إلى أوروبا. ىذا اإلنجاز دفع 

 دوليًا ميمًا". "العباً  رئيس شركة "ديمؾ" اسحؽ تشوفا إلى االدعاء بأف تصدير الغاز يجعؿ مف "إسرائيؿ"
ولضماف الجدوى االقتصادية التي تجنييا مف الغاز الطبيعي، بدأت "إسرائيؿ" تييئ الظروؼ، السياسية 
واالستراتيجية، لتوصيؿ غازىا المصدر إلى أوروبا عبر قبرص وتركيا. فقد أبرمت مع قبرص اتفاقًا يتيح 
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غاز والنفط مقابؿ السواحؿ القبرصية عمى أف لمدولة الصييونية أف تكوف شريكة في أعماؿ التنقيب عف ال
 تصبح قبرص الحقًا مركزًا لتوزيع صادرات "إسرائيؿ" الغازية عمى دوؿ أوروبا.

وفي إطار سعي "إسرائيؿ" إلى توفير وسائط متعددة لتوزيع صادرات غازىا عمى العالـ، قاـ بنياميف نتنياىو 
ركيا. فقد أعّدت "إسرئيؿ" لبالده دورًا في نقؿ صادراتيا أخيرًا باالعتذار مف رجب طيب أردوغاف لمصالحة ت

الغازية إلى أوروبا، كما تؤّمؿ أف يؤدي التعاوف المستأَنؼ معيا إلى إحياء اتفاقات قديمة تتعمؽ بمبيعات 
 األسمحة والطائرات والتدريبات العسكرية المشتركة.

ة ىائمة ىبطت عمى الكياف الصييوني، بقْدر ما وبقْدر ما تبدو صناعة التنقيب عف الغاز وتصديره نعمة مالي
تشّكؿ أيضًا نقمة أمنية مقمقة. ذلؾ ألنيا تمقي عميو أعباء عسكرية وبالتالي مالية ضخمة الضطراره إلى 
مضاعفة قدراتو العسكرية بغية حماية منشآتو الغازية مف جية، ومف جية أخرى لمواجية محاوالت لبناف 

و في حقوؿ متداخمة مع تمؾ التي باشرت "إسرائيؿ" باستثمارىا رغـ عمميا أنيا التنقيب عف الغاز واستخراج
 جزء مف المنطقة االقتصادية الخالصة المبنانية.

األعباء اإلضافية بدأت في الداخؿ. فبالتزامف مع االحتفاؿ بضخ الغاز مف حقؿ"تمار"، احتدـ النقاش حوؿ 
يائير لبيد مف جية ووزير الحرب موشيو يعالوف وقيادة الجيش الميزانية العسكرية بيف وزير المالية الجديد 

مف جية أخرى. لبيد يعتقد أف األوضاع في المنطقة ال تتطمب االعتمادات اإلضافية التي يطالب بيا 
الجيش"لضماف فعالية االستعدادات العسكرية" في حماية منشآت الحقوؿ الغازية في البحر المتوسط. قيادة 

مميوف دوالر لتوفير حماية فعالو لحقوؿ الغاز مف "عمميات  522ة الميزانية العسكرية نحو الجيش تريد زياد
معادية" مف طرؼ لبناف. يّدعي قادة الجيش أف ثمة تيديدًا لمنشآت الغاز البحرية قد يتخذ شكؿ صواريخ 

ف دوالر. وكاف موجية وسفف مفخخة، وأف تكمفة حراسة منصات التنقيب والضخ وحمايتيا فاقت المئتي مميو 
سالح البحرية نشر وحدة خاصة لمراقبة منصات الغاز وحمايتيا مستخدمًا قوارب غير مأىولة وطائرات مف 

 دوف طيار ووسائؿ أخرى متطورة.
الحقيقة أف "إسرائيؿ" غير معنية بحماية صناعتيا الغازية فحسب، بؿ بمنع دوؿ الجوار أيضًا، والسيما 

الغازية. السبب؟ ألف مف شأف إنتاج لبناف منافستيا في أسواؽ أوروبا. لذلؾ لبناف، مف استثمار ثرواتيا 
تسعى "إسرائيؿ" بوسائؿ شتى إلى تعطيؿ جيود لبناف لمسح ثروتيا النفطية والغازية والتنقيب عنيا لمحؤوؿ 

 تاليًا دوف استخراج مخزونيا وتصديره.
زّية مف خالؿ مّد مساحة حقمي "تمار" و"لفيتاف" إلى ذلؾ، تصّر "إسرائيؿ" عمى السطو عمى ثروة لبناف الغا

إلى المنطقة االقتصادية الخالصة المبنانية األمر الذي حمؿ المقاومة عمى التيديد بأف أي محاولة لمنع لبناف 
مف استثمار حقولو النفطية والغازية داخؿ مياىو اإلقميمية ستؤدي إلى منع الجية المعتدية مف استثمار 

 ة.حقوليا المماثم
"إسرائيؿ" تدرؾ أف المقاومة قادرة عمى تنفيذ تيديدىا. فقد صرح قائد الجبية الداخمية الجنراؿ اياؿ ايزنبرغ 

$ وأنيا 6220قبؿ أسبوع أف المقاومة بحوزتيا عشرة أضعاؼ عدد الصواريخ التي كانت تممكيا في حرب 
حرب مقبمة. وقاؿ أيضًا إف المقاومة قادرة عمى إطالؽ أكثر مف ألؼ صاروخ يوميًا عمى "إسرائيؿ" في أي 

ستركز ىجوميا عمى "غوش داف"، أي المنطقة الصناعية الكثيفة العمراف والسكاف الكائنة بيف يافا وحيفا، 
كيمومترًا وعرض عشرة كيمومترات األمر الذي يمحؽ بيا أضرارًا شديدة. وختـ تصريحو قائاًل7  92بطوؿ 

 ."الطرفاف سيخرجاف مف الحرب جريحيف"
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ثمة تحٍد آخر يواجو "إسرائيؿ" إنو موقؼ روسيا مف تحّوليا دولًة مصدرًة لمغاز. ذلؾ أف روسيا حريصة عمى 
أف تستحوذ وحدىا عمى أسواؽ أوروبا، وسوؼ تسعى بالتأكيد الى منع "إسرائيؿ" مف منافستيا وكسر 

با مف قياميا بشراء إنتاج احتكارىا. وليس أدؿ عمى تصميـ روسيا عمى "ردع" منافسييا عمى أسواؽ أورو 
تركمانستاف مف الغاز عندما أحّست بأف ىناؾ مشروعًا ضخمًا لجّر مخزونيا مف الغاز إلى أوروبا عبر خط 

 يمّر بأذربيجاف وتركيا.
قد تكوف "إسرائيؿ" حققت "استقالليا" الطاقوي بإنتاج الغاز، لكنيا ما زالت غير واثقة بقدرتيا عمى حمايتو 

 ديًا مف أعداء ومنافسيف ليا بالمرصاد.أمنيًا واقتصا
 6/4/1023الخميج، الشارقة، 
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