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 ىنية لـ"روسيا اليوم": حماس ال تتدخل في الشأن المصري

زالة تمة المغاربة بالحرم القدسي إسرائيمي طمخط":خطة شيرانسكي"  لتوسيع ساحة البراق وا 
 مقعدا 32مقعدًا وحماس عمى  32تحصل عمى انتخابات مجمس طمبة جامعة "بيرزيت": فتح 

 ي لبنان وسورية واألردن: أوضاع واحتياجات الالجئين الفمسطينيين فلـ"الزيتونة" ورشة عمل

ســيا : كنــدا ســتمعر دورا أسازبيريــ
فــــــــي حــــــــل  ضــــــــية الالجئــــــــين 

 الفمسطينيين
 

 4... ص 

 2826 11/4/2013 الخميس



 
 
 

 

 

           3ص                                    3836العدد:                11/4/3212الخميس  التاريخ:

  :أخبار الزيتونة
 5 : أوضاع واحتياجات الالجئين الفمسطينيين في لبنان وسورية واألردنلـ"الزيتونة" ورشة عمل  

  
  السمطة:

 6 ىنية لـ"روسيا اليوم": حماس ال تتدخل في الشأن المصري  

 6 "رويترز": فياض يقدم استقالتو بعد خالف مع عباس حول سياسة الحكومة  

 7 عمى تحرير األسرى ىنية يؤكد التزام حكومتو بالعمل الجاد    

 7 مسطينية عن التالعر بالساحة الف رئيس "التشريعي" يطالر واشنطن بالكف    

 7 انتفاضة ثالثة  بإطالق كيري أمامح : عباس لو  إسرائيمية أمنيةمصادر   

 8 "إسرائيل"في خدمة  وزارة الداخمية بغزة: اتيام حماس باختطاف الضباط المصريين يصر    

 9 "إسرائيل"س حقوق اإلنسان بمحاسبة عشراوي تطالر مجم  

 9 مستشار ىنية ينتقد استثناء "الشتات" الفمسطيني من تحديث السجل االنتخابي   

 9 ة االتفا ات : اعتقال حالحمة دليل جديد عمى تنكر االحتالل لكاف  وزير األسرى بغزة  

 9 لجنة االنتخابات الفمسطينية تعمن عن انتياء عممية تحديث سجل الناخبين في الضفة وغزة    

 12 مسؤول فمسطيني: نتنياىو يريد حرف مسار المفاوضات من القضايا الجوىرية إلى إجراءات ا تصادية  

 12 بو فة إلنقاذ القدس واألسرى "البرلماني العربي" الزعنون يطالر  

 12 % من معمومات االحتالل مصدرىا شبكات التواصل االجتماعي 75غزة: في  "داخمية"ال  

 11 مارسآذار/ وفدًا تضامنيًا وصموا غزة خالل  37غزة: في  "الخارجية"  

 11 بجيودىا لخدمة الفمسطينيين المقيمين بمصر تصدر تقريراً  فمسطينسفارة القاىرة:   

  
  المقاومة:

 11  صادقغير و شعر الشبار بغزة مستيجن  قص  تقوم بشرطة غزة  أنبو مرزوق: الحديث أ  

 13 بتحديث سجل الناخبين بينما لم تمتزم فتح بأي شيء من ممفات المصالحة تالتزم حماس بو زىري:أ  

 13 مقعدا 32مقعدًا وحماس عمى  32تحصل عمى انتخابات مجمس طمبة جامعة "بيرزيت": فتح   

 13 عتداءات االحتالل في ساحة الُبراقالمنظمات الدولية تتجاىل ا :ديمتري دلياني  

 12 إنجاز سجل الناخبين خطوة ميمة عمى طريق إنياء االنقسام وتحقيق المصالحةفتح:   

 12  ىجمات الياكرز صد  ب "إسرائيل"مخروج من السجن لمساعدة لالجياد تشيد برفض حمزة بن دالج صفقة   

 12  القيادة العامة: المبادرة القطرية تكريس لالنقسام وتدخل في الشأن الفمسطيني  

  
  الكيان اإلسرائيمي:

زالة تمة المغاربة بالحرم القدسي إسرائيمي مخطط":خطة شيرانسكي"    12 لتوسيع ساحة البراق وا 

 14 الغتيالو انتظرنا فقط الموافقة من المستوى السياسيغانتز:الجعبري كان دائما تحت مرا بتنا و   

 16  من استخدام حماس لصواريخ أبعد مدى في المواجية القادمة مع "إسرائيل" إسرائيميتحذير   

 16  من حركة فتح سيرًا فمسطينياً أ 132طالق سراح بإة األمنية اإلسرائيمية توصي المؤسس  

 16 مبضائع التركية من األردن والعراق ودول الخميج ل ممر"إسرائيل"  "يديعوت أحرونوت":  
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ر" منع  "سرائيل"إ    17  الغربية دخول إلى الضفة نائبين مغربيين من ال"تبر 

 17  النضمامو إلى المعارضة المسمحة السورية 48الشاباك يعتقل شابًا من فمسطينيي   

 18 عالم إسرائيمي: المفاعل النووي في الستين من العمر وأخطاره كبيرة  

 18  حكم ذاتيالحريديم تطالر ب: "إسرائيل"  

 19 "ىآرتس": رؤساء المدرسة الدينية في "يتسيار" متورطون بالعنف ضد الفمسطينيين  

 32 وزير دفاع إسرائيمى أسبق: نوار كنيست سيقدمون مشروًعا ليدم الجدار العازل  

 32 جنود إسرائيميون يتعاطون المخدرات بقاعدة جفعتى  

 32 سنحاربيم في الىاياإلسرائيمية:  صور لعباس وىنية في  فص نشرتيا الصحف  

 32   إسرائيميين في حادث اصطدام شاحنة يقودىا فمسطيني بسيارات  ستةمقتل   

  
  األرض، الشعر:

 31  را ع: السجون متجية لالنفجار واألسرى ييددون باإلضرار  

 31 رسالة من العيساوي: أرى الحرية أمامي وأرفض االبعاد وال زلت مصرا عمى مواصمة إضرابي  

 33 لعيساوي: عار أن تنادوا بحرية سامر وأنتم ال تفعمون شيئا لتحريرهوالدة ا  

 33 49االحتالل ييدم  رية العرا ير في النقر لممرة الـ  

 33 "إسرائيل"الصواريخ عمى  إطالق: تراجع شعبية حماس وعمميات "مركز القدسلـ" استطالع  

 32 القوات اإلسرائيمية تجدد توغميا في خان يونس لميوم الثاني عمى التوالي  

 32 ألسبار أمنية تواصل إغالق معابر غزة "إسرائيلرائد فتوح: "  

 32 الي أسرى القطاعطالر باستئناف زيارات أىمنظمة أنصار األسرى ت  

 34 في سجن بئر السبع من القدس فمسطينيوفاة سجين يديعوت:   

 34  المحكمة العميا اإلسرائيمية ترفض إلغاء القيود عمى دخول المسجد األ صى  

 34 د االستفزازية حمم موىوم ببناء ىيكل مزعوممؤسسة األ صى: مسيرات الييو   

  

  صحة: 

 35 3212سنة مولودًا في الربع األول من  12268: وزارة الداخمية في غزة  

  

  ثقافة: 

 35 ".. كتار لنبيل عمروياسر عرفات.. وجنون الجغرافيا"  

 35  لممحامية الفمسطينية نائمة عطية" ال بر لمن ال بحر لو"كتار   

  

  األردن: 

 36 لتصفية  ضية فمسطين حذر من اتخاذ "اتفا ية القدس" مدخالً تجبية العمل اإلسالمي : األردن  

 36 إضرابًا عن الطعام مطمع الشير المقبل يبدؤونفي السجون اإلسرائيمية األسرى األردنيون   
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  عربي، إسالمي:

 36 بذكرى مذبحة "دير ياسين": الجامعة العربية تندد بالجرائم اإلسرائيمية بحق  الشعر الفمسطيني  

 37 موا ع مصريةلفمسطينيين بحوزتيم أسمحة وخرائط  عةأرب األمن المصري يو ف  

 37 ت أعماليا ولن تنظم رحالت لمصرمصادر بمطار القاىرة: العال اإلسرائيمية صف    

 37 أبو مرزوق بالقاىرة "برتوكولي" - إبراىيم الدراوي: لقاء األحمد  

 37 العنصرية ويطمر تطبيق الفصل السابع ضدىا "إسرائيل"اتحاد المحامين العرر يرصد جرائم   

 38 الواليات المتحدة ضدىاو  "إسرائيل" د ترتكبو  "خطأ عسكري"عمى أي  إيران تيدد بأعنف رد    

  

  دولي:

 38 من حركة فتح عاريف": كيري ضغط عمى نتنياىو إلطالق سراح أسرى"م  

 38 "إسرائيل": النووي اإليراني يدفع ىاغل لزيارة "لـ"عكاظ متحدث باسم البنتاجون  

 38 غزة طاع تقو ض سبل العيش في  "إسرائيل"األمم المتحدة:   

 39 : مناورات لتأمين شركات الغاز في شرق البحر المتوسط"إسرائيل" برص و  

 39 أفضل : التنمية اال تصادية تضمن لمفمسطينيين مستقبالً البريطانيوزير التنمية   

 39 لجيش اإلسرائيمي بإعادة اعتقال األسير المحرر حالحمةتدين  يام ا "الشبكة األوروبية"  

 22 1975 سنةمسئولية إعا ة السالم  "إسرائيل"حممت  ويكيميكس": الواليات المتحدة"  

  
  حوارات ومقاالت:

 22 لةد. فايز أبو شما... البناطيل الساحمة ال تعير حماس  

 21 نعوـ تشومسكي... فمسطين... والحفاظ عمى الكرامة  

 22 عزمي عاشور... الشعر الفمسطيني ضحية حيرة حماس  

 22 تسفي برئيؿ... ين المال يا لبيد؟ انو في االحتاللأ  

 25 شيري بسي... دبموماسياً  "إسرائيل"غزة تعزل   

  
 27 :كاريكاتير

*** 
 
  في حل  ضية الالجئين الفمسطينيين أساسيا: كندا ستمعر دورا زبيري 

ئيؿإو الػذي زار إإسػراوزيػر الخارجيػة الكنػديو جػوف بيػردو  لقائػو في ختػاـ زقاؿ بيري: نظير مجمي - تؿ أبيب
 إف كندا تريدو وتستطيع المساىمة بشكؿ كبير في عممية السالـو وخاصة في قضية الالجئيف.

ألػؼ ججػف فمسػطيني عمػا أراضػيياو  120إف كندا أبدت في الماضي ترحيبا باسػتيعاب نحػو  زبيري أضاؼو 
تنقػذ ىػؤجا الالجئػيف  وىذا دور بػال  األىميػة. فيػي بػذلؾ»يمنحوف الجنسية الكندية ويعيشوف فييا إلا األبدو 

مف معاناتيـ الرىيبة فػي مخيمػات الالجئػيف وتسػاعد عمػا إنجػاح الحػؿ الػواقعي لقضػية الالجئػيف بػ ج يعػودوا 
 «.إلا إسرائيؿو بؿ يختاروا بيف التعويض واليجرة أو بيف العودة إلا تخـو الدولة الفمسطينية



 
 
 

 

 

           5ص                                    3836العدد:                11/4/3212الخميس  التاريخ:

و لكػػف مصػػادر إسػػرائيمية أكػػدت أف زحيػػا بيريػػولػػـ يتطػػرؽ بيػػردو بشػػكؿ عمنػػيو إلػػا قضػػية الالجئػػيف التػػي طر 
و أنيا قررت فتح 2010كنداو ومنذ أف أبمغت وكالة غوث وتشغيؿ الالجئيف الفمسطينييف )األونروا(و في عاـ 

و «األونػروا»آجؼ فمسطيني يحممػوف واػائؽ سػفر صػادرة عػف  5أبواب اليجرة أماـ الفمسطينييفو وصؿ إلييا 
 العائالت الفمسطينية في الشتات.وذلؾ في إطار سياسة لـ شمؿ 

 11/4/3212، الشرق األوسط، لندن
 

 : أوضاع واحتياجات الالجئين الفمسطينيين في لبنان وسورية واألردن"الزيتونةلـ" ورشة عمل 
ورشة عمؿ حوؿ إأوضاع واحتياجات  10/4/2013عقد مركز الزيتونة لمدراسات واجستشارات يوـ األربعاا 

يف في لبناف وسورية واألردفإو في مقره في بيروتو وقد ضّمت الورشة نخبة مف الالجئيف الفمسطيني
المتخصصيف والميتميف ب وضاع الالجئيف الفمسطينييفو وناقش المشاركوف أوضاع الالجئيف الفمسطينييف 
في الدوؿ الاالث ومستجداتياو كما تداولوا التقارير والدراسات المتوفرة حوؿ الالجئيف واحتياجاتيـ 

 اججتماعية والصحية والتعميميةو وأبرز أولويات الالجئيف.
في البداية رحب د. محسف صالحو مدير عاـ مركز الزيتونةو بالحضورو واستعرض أبرز النقاط التي 
تتناوليا الورشةو وأشار إلا أّف عوامؿ عّدة دعت إلا عقد ىذه الورشةو منيا التطورات والاورات في العالـ 

 ا عما أوضاع الالجئيف الفمسطينييف في كّؿ مف سورية ولبناف واألردف.العربيو وت ايرى
وشدد عما ضرورة أف تشعر مراكز الدراسات والجمعيات المتخصصة أف دورىا الداعـ واإلنساني والوطني 
لرعاية الالجئيف ىو واجب أساسيو وأف يكوف ليذه المراكز إسيامًا في تحديد أولويات الالجئيف الفمسطينييفو 
وتسميط الضوا عما المشاكؿ التي يواجيونيا. وأشار صالح إلا أف ىناؾ نقصًا حادًا في الدراسات العممية 
الحدياة حوؿ أوضاع الالجئيفو وضعفًا في المعمومات الدقيقةو ونوعًا مف الفوضا في تحديد المصطمحاتو 

 وعدـ وضوح في تعريؼ احتياجاتيـ ومشاكميـ.
يتناوؿ موضوع  2013ز الزيتونة يعتـز تنظيـ مؤتمر في نياية حزيراف/ يونيو وفي ختاـ كممتو أعمف أف مرك

 الالجئيف بشمولية أكبرو مما يسيـ في الّتعرؼ عما الدراسات حوؿ الموضوع وتوحيدىا.
وتناوؿ المشاركوف اإلطارات اججتماعية والسياسية والقانونية المتعمقة بالالجئيف الفمسطينييف. وشددوا عما 

عـ حقوقيـ واحتياجاتيـو وأىمية التنسيؽ بيف الجمعيات المتخصصةو خصوصًا مع غياب المرجعية أىمية د
 الواحدةو التي أسيمت في غياب القدرة عما التعرؼ عما احتياجات الالجف الفمسطيني وأولوياتو.

ور وسمطت الورشة الضوا عما قضية الالجئيف الفمسطينييف في سوريةو والمعاناة التي نتجت عف تط
األحداثو ونزوح أكار مف نصفيـ مف منازليـو مما جعؿ أزمتيـ أزمة مركبة. وحذر المشاركوف مف جعؿ 
لبناف منصة لتيجير الالجئيف الفمسطينييف مف سورية. وعرجوا عما ظاىرة التمييز تجاه الالجئيف 

 الفمسطينييف مف قبؿ السمطات الرسمية.
لمدني والفصائؿ الفمسطينية واألونروا والالجئيف الفمسطينييف وأوصا المشاركوف بضرورة مشاركة المجتمع ا

يالا قضية إغااة الالجئيف الفمسطينييف مف  مف سورية في المؤتمر الذي يعتـز مركز الزيتونة تنظيموو وا 
 سورية جانبًا مف اجىتماـ.

ةو آماًل أف وفي ختاـ ورشة العمؿو شكر د. محسف صالح الحضورو منوىًا بما تمت مناقشتو في الورش
تسيـ في خدمة قضية الالجئيف الفمسطينييف في لبناف وسورية واألردفو الذيف يضحوف ويعانوف الكايرو 
ويستحقوف مّنا ىذا الجيد والوقت. وذكر أف فكرة المؤتمر القادـ ىي دراسة احتياجات الالجئيفو وخدمتيـ 
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وشدد عما أىمية أف ينتج عف المؤتمر  بشكؿ أفضؿو مع المحافظة عما الاوابتو كاليوية وحّؽ العودةو
 نتائج عمميةو بحيث ج يقتصر عما مجرد تسجيؿ المواقؼ.

 11/4/3212مركز الزيتونة لمدراسات واالستشارات، 
 

 ىنية لـ"روسيا اليوم": حماس ال تتدخل في الشأن المصري 
لمصرية تناولت عدة ممفاتو لقاااتو مع القيادة ا إفىنية  إسماعيؿقاؿ رئيس الحكومة الفمسطينية في غزة 
حركة حماس تقؼ عما مسافة واحدة مف  أفالمشترؾ. وأكد  األمفعما رأسيا المصالحة الفمسطينية وقضية 

كؿ القوى السياسية المصرية وج تتدخؿ في الش ف الداخمي لمصر. ووصؼ ىنية المقااات مع جياز 
ريحة والشفافة تـ خالليا الحديث عف كافة المخابرات المصري ومع الوزير رأفت شحاتة بػإالطيبة والص

الممفات ذات العالقة المشتركة وخاصة ما يتعمؽ بممفات المتابعة المصرية ماؿ المصالحة والحصار 
 ممؼ سينااإ.  إلا باإلضافةوالمعابرو  واألنفاؽ

كوعاا استراتيجي  القومي المصري األمفنعتبر  أننامف جانبنا عما اوابتنا كفمسطينييف  أكدناوتابع قائال: إ
الحممة  أماـنو أو فضال األمفيسمح بالعبث بيذا  أفلألمف الفمسطينيو وألمف المنطقةو وج احد يمكف 

ج نتدخؿ في الش ف الداخمي لمصر ونقؼ عما مسافة  أننا أكدناالتي تستيدؼ غزة وحماس  اإلعالمية
 واحدة مف كؿ القوى السياسية في مصرإ.

 أدؿوليس  واضنا لفمسطيفو كما ىي العادة في مصرو مف قبؿ جياز المخابرات: إوجدنا موقفا حوأضاؼ
عما ذلؾ مف انعقاد مجمس الشورى لحركة حماس في العاصمة المصريةو كما اجرت حماس ىذه المرة 

 انتخاباتيا باستضافة مصرإ.
بحكـ عالقتيا  بمحاولة زج حركة حماس في قمب التجاذبات السياسية المصرية األطراؼواتيـ ىنية بعض 

ىذا رابط بيف حماس وبيف  أفمف يفعؿ ذلؾ إيعتقد  إفالمسمميفو وقاؿ بيذا الصدد  اإلخوافالجيدة بحركة 
ىذه الحممة  أفوك نو يضرب في حماس وبالعكسو بينما الحقيقة ىي  اإلخوافمف يضرب في  أي اإلخواف

 ظالمة وج يوجد ليا غطاا رسمي. 
 12/4/3212روسيا اليوم، 

 
 عباس حول سياسة الحكومةبعد خالف معاستقالتو: فياض يقدم "يترزرو " 

إف رئيس الوزراا الفمسطيني سالـ فياض قدـ استقالتو يـو  إرويترزػإقاؿ مصدراف ل :عمي صوافطة -راـ اهلل 
 بعد خالؼ مع الرئيس الفمسطيني محمود عباس حوؿ سياسة الحكومة. األربعاا

لضفة الغربية المحتمة مف األردف يوـ الخميس. ولـ يتضح عما الفور ما ومف المقرر أف يعود عباس إلا ا
 إذا كاف الرئيس سيقبؿ استقالة فياض وىو خبير اقتصادي تمقا تعميمو العالي في الوجيات المتحدة.
ورفضت متحداة بمكتب رئيس الوزراا الفمسطيني التعقيب عما التقارير التي جاات بعد شائعات ب ف عباس 

 الة فياض عما خمفية تقارير عف خالؼ سياسي داخمي.يريد إق
 12/4/3212وكالة رويترز لألنباء، 

 
 
 عمى تحرير األسرى بالعمل الجاد   حكومتوىنية يؤكد التزام  
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 األسرىأكد إسماعيؿ ىنيةو رئيس الحكومة الفمسطينية في غزةو عما التزاـ حكومتو التاـ بقضية : غزة
 والعمؿ الجاد لتحريرىـ كافة. الفمسطينييف في سجوف اجحتالؿ

( لألسير المحرر إبراىيـ بارودو حيث ىن ه بالتحرر مف سجوف 10/4جاا ذلؾ خالؿ زيارة ىنية األربعاا )
 اجحتالؿو معتبًرا أف تحرره ىو إانتصار لإلرادة والصمود عما إرادة اجحتالؿ وانتصار لكؿ فمسطيفإ.

بارود اجانيف الماضي بعد اعتقاؿ داـ سبعة وعشريف سنة  وكانت سمطات اجحتالؿ قد أفرجت عف األسير
وأكد ىنية أف قضية األسرى ىي عما سمـ أولويات حكومتوو  في سجوف اجحتالؿ بتيمة مقاومة اجحتالؿ.

 مشيًرا إلا جيود الحكومة في ىذا الصدد.
 12/4/3212 دس برس، 

 
 ة الفمسطينية عن التالعر بالساح رئيس "التشريعي" يطالر واشنطن بالكف   

دعا الدكتور عزيز الدويؾو رئيس المجمس التشريعي الفمسطينيو الوجيات المتحدة األمريكية إلا : راـ اهلل
 الكؼ عف التالعب بالساحة الفمسطينيةو والتوقؼ عف منع المصالحة.

اـ اهلل إحتا وقاؿ الدويؾو خالؿ لقائو بمماؿ اليند لدى السمطة السيد بي إس مبارؾو في مكتب النواب بر 
نضمف نجاح المصالحةو ج بد أوًج أف يكؼ األمريكاف عف التالعب بالساحة الفمسطينية ومنع المصالحةو 
اـ يجب عما الفمسطينييف أف يتفقوا عما برنامج نضالي لمواجية اجحتالؿو ووضع إستراتيجية جستعادة 

 حتراـ الحريات المكفولةإ.الحقوؽو اـ ج بد مف احتراـ القانوف األساسي الفمسطينيو وا
وحوؿ إمكانية تغير الموقؼ األمريكي بعد إعادة انتخاب أوباما؛ قاؿ الدويؾو بحسب بياف صادر عف 
مكتبوو تمقت إقدس برسإ نسخة عنو: إإف أوباما شدد في زيارتو األخيرة عما أمف دولة اجحتالؿو ولـ 

عزيزا لالنتياكات واجعتدااات اإلسرائيميو كماف يتطرؽ إلا حقوؽ الشعب الفمسطينيو وك ف زيارتو كانت ت
أف أوباما ىو مف استخدـ الفيتو ضد قياـ الدولة الفمسطينيةو ونحف نحكـ عما األفعاؿو وليس فقط عما 

 األقواؿإ.
 12/4/3212 دس برس، 

 
 انتفاضة ثالثة  بإطالق كيري أمامح : عباس لو  إسرائيمية أمنيةمصادر  

 وأمنيةعف لمصادر عسكرية  اإلسرائيميةقؿ موقع ديبكا المقرب مف اجستخبارات ن: سما -القدس المحتمة 
باندجع انتفاضة االاة سممية  األمريكيوزير الخارجية  أماـمازف لّوح  أبوالرئيس  إفقوليا  أبيبفي تؿ 

ليا لصد محاولة  آخرىذه  أف األمريكيةوغير مسمحة في الخامس عشر مف ابريؿ الجاريو فيما ترى القيادة 
عادتومازف عف تفجير انتفاضة االاة  أبو القادة  إلالطاولة المفاوضات فيما يقوـ ىو بنقؿ رسائؿ  وا 

 سالح ناري. أيالميدانييف انو يريد انتفاضة سممية دوف استخداـ 
انتفاضة االاة ستعني عكس الوعد الذي قّدمو عباس  أفمازف  أبوكيري حّذر  أفوحسب الموقع اجستخباري 

 15صبره قد نّفذ واف  أفمازف ابم  كيري  أبو. ولكف آذارحيف زار راـ اهلل في الحادي والعشريف مف  وباماأل
تستعد فعال لسيناريو يخرج فيو الفمسطينيوف ومعيـ تالميذ  إسرائيؿنيساف ىو الموعد المحدد لالنتفاضة واف 

 بالحجارة والمولوتوؼ. ئيميةاإلسراالمدارس لقطع الطرقات في الضفة الغربية والتصدي لمقوات 
الظروؼ ج تسمح بانتفاضة االاة جف الوضع السوري خطير  أفالقيادة الفمسطينية  إقناعجوف كيري حاوؿ 

مازف رد عما كيري انو ج  أبومف ذلؾو ولكف  األكبرواف سوريا وحزب اهلل وحماس في غزة سيكونوف الرابح 
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يغمي ويتظاىر واف دوره  األوسطبيوتيـ بينما كؿ الشرؽ  الشعب الفمسطيني بالبقاا في إقناعيستطيع 
وانو ج يستطيع الحفاظ عما الوضع القائـ  األوسطعما خارطة الشرؽ  الفمسطينيالشعب  إبقااالتاريخي ىو 
 السيطرة عما الشارعإ. إبقاا أبداج اضمف  أناوعدـ وجود مفاوضات إ  إسرائيؿفي ظؿ تعنت 

مازف يسير عما خطا عرفات تماما وانو يريد تفجير انتفاضة مامما  أبو أفية ودول إسرائيمية أوساطوترى 
جميع  أتـعباس  أفتعرؼ  اإلسرائيميةالمخابرات  إفعاما حيف تعارت المفاوضاتو بؿ  13فعؿ عرفات قبؿ 

 اجستعدادات والجيوزية لتفجير اجنتفاضة الاالاة.
 أبوميسرة  األسيرالفمسطينية حيف توفي  األراضيتو ما شيد أفومف اجؿ تقريب الصورة ذكر موقع ديبكا 

في اقرب وقت. وكيؼ سارع عباس فورا لتحميؿ  إسرائيؿتراه  أفحمدية كاف نموذجا صغيرا لما يمكف 
 رغـ انو توفي بالسرطاف. األسيرموت  إسرائيؿ
 آجال وأنياتفاضةو يسيطر احد عما اجن أفمازف وكيري ونتنياىو يعرفوف جيدا انو ج يمكف  أبو أف وأوضح

 عاجال ستصبح انتفاضة مسمحة ويدخؿ الجيش لممواجية وتمتيب النيراف في كؿ مكاف. أـ
 12/4/3212وكالة سما اإلخبارية، 

 
 "إسرائيل"في خدمة  وزارة الداخمية بغزة: اتيام حماس باختطاف الضباط المصريين يصر   

مدير المكتب اإلعالمي لوزارة  -بي مع إياد البـز في اتصاؿ تميفوني أجرتو األىراـ العر  :ىشاـ الصافورى
اعتبر البـز أف كؿ ما ُينشر عف ضموع حماس وكتائب القساـ في جريمة  -الداخمية واألمف الوطني بغزة 

اختطاؼ الضباط المصرييف ما ىو إج أكاذيب وتمفيقات تنشرىا بعض وسائؿ اإلعالـ المصريةو بيدؼ 
 ة حماسو وبغرض ضرب العالقة بيف الشعبيف الفمسطيني والمصري.تشويو حركة المقاومة اإلسالمي

وأكد البـز أف ىذه التمفيقات تصب في خدمة اجحتالؿ الصييوني وأعوانوو وأنو ج يوجد أي مصري محتجز 
في غزةو وج يوجد أي سجوف سريةو وج يوجد سجوف تحت األرض.. مشيرا إلي أف السجوف لدييـ في قطاع 

 ومعروفة وتخضع لمرقابة مف قبؿ منظمات حقوؽ اإلنساف. غزة كميا معمنة
الديف القساـو الذراع  و التابع لكتائب عزإجند اإلسالـإوعف تورط ناجا سيد عبدالواحدو عضو فصيؿ 

و بمشاركة خالد عما النمرو أحد قادة الكتائبو وعماد حسنا المساعيدىو أحد عناصر إحماسإالعسكرية لػ
جيش اإلخواف في الحادثو أكد البـز أف ىذه األسماا مفبركة ومف وحي خياؿ كاتب و التابعة ل2000ألوية 

 ىذه األكذوبةو وأنو ج توجد لدييـ ىذه األسماا أصال.
: ج عالقة لنا ب ب عمر الميبا وج يوجد أي صمة بيف حركة حماس وتنظيـ القاعدة وىذه ي وقاؿ البـز

 رة المقاومة الفمسطينيةاألكاذيب تنشرىا أجيزة المخابرات لتشويو صو 
 9/4/3212األىرام العربي، 

 
 "إسرائيل"عشراوي تطالر مجمس حقوق اإلنسان بمحاسبة  

طالبت عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حناف عشراويو المفوضة السامية لحقوؽ  :وفا -راـ اهلل 
نزاؿ اإلسرائيميةلالزمة لردع الغطرسة اإلنساف في األمـ المتحدة نافي بياليو باتخاذ التدابير والمبادرات ا و وا 

 اإلجرااات العقابية عمييا ومحاسبتيا عما انتياكاتيا الصارخة لمقانوف الدوليو بما في ذلؾ اتفاقيات جنيؼ.
 .جاا ذلؾ خالؿ رسالة رسمية وجيتيا عشراوي إلا بيالي

 11/4/3212الحياة الجديدة، رام اهلل، 
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 شتات" الفمسطيني من تحديث السجل االنتخابي مستشار ىنية ينتقد استثناء "ال 

انتقد عيسا النشار مستشار رئيس الحكومة الفمسطينية في غزة لشؤوف المؤسسات األىميةو اقتصار : غزة
عمؿ لجنة اجنتخابات المركزية الفمسطينية عما الضفة الغربية وقطاع غزةو وعدـ وجود أي ترتيبات إلجراا 

 يميف خارج األراضي الفمسطينية أو ما يعرؼ بالشتات.انتخابات لمفمسطينييف المق
وقاؿ النشار في تصريحات خاصة لػإقدس برسإ إف الحكومة )حكومة ىنية( وحركة إحماسإ ممتزمة بما تـ 

واعتبر  اجتفاؽ عميوو وأف اجنتخابات المتفؽ عمييا ىي لكؿ أبناا الشعب الفمسطيني في الداخؿ والخارجإ.
ة الغربية مازالت ج تسمح بإجراا انتخابات بسبب القمع األمني مف أجيزة السمطة أف إالظروؼ في الضف

 الفمسطينيةو وعدـ تييئة أجواا الحريات العامة لضماف نجاح اجنتخاباتإ.
 12/4/3212 دس برس، 

 
 ة االتفا ات : اعتقال حالحمة دليل جديد عمى تنكر االحتالل لكاف  وزير األسرى بغزة 

ألسرى والمحرريف في غزةو بقياـ قوات اجحتالؿ اإلسرائيمي بإعادة اعتقاؿ األسير المحرر ندد وزير ا: غزة
 .]األربعاا[ ساعة مبكرة مف فجر اليوـ فياائر حالحمة 

اعتقاؿ حالحمة  إعادة(و أف 10/4السبحو في تصريح تمقتو إقدس برسإ األربعاا ) أبوهلل ا وأكد الدكتور عطا
سراحيـ بعد  أطمؽتالؿ لكافة اجتفاقات التي وقعت بعدـ التعرض لألسرى الذيف إدليؿ جديد عما تنكر اجح

 عف الطعاـإ. أضرباتخوضيـ 
 12/4/3212 دس برس، 

 
 وغزة  عممية تحديث سجل الناخبين في الضفة انتياء عن تعمن الفمسطينيةلجنة االنتخابات  

تياا عممية تحديث سجؿ الناخبيف في الضفة أعمنت لجنة اجنتخابات المركزية الفمسطينيةو أمسو ان: د ب أ
. وقاؿ رئيس لجنة 2006الغربية وقطاع غزةو بانتظار تحديد موعد ألوؿ انتخابات عامة منذ عاـ 

عممية تسجيؿ الناخبيف إاجنتخابات المركزية حنا ناصرو في بياف عما موقع المجنة اإللكترونيو إف 
جنة سجؿ ناخبيف مدقؽ ومحدث وصالح لالستعماؿ ألي حدث ومعالجة البيانات انتيت وبات اآلف لدى الم

 .إالمجنة جاىزة لمتعامؿ مع أي عممية انتخابية تتـ الدعوة إليياإ. وأضاؼ أف إانتخابي مقبؿ
 861وذكرت المجنة العدد الكمي والنيائي لممدرجيف في سجؿ الناخبيف بم  في الضفة الغربية وغزة مميونا و

في قطاع  770636في الضفة الغربية والباقيو  575ألفا و 90ةو منيـ مميوف وناخبًا وناخب 211ألفًا و
% مف أصحاب 1.82% إلا 1.69غزة. ونتيجة لعممية التحديثو ارتفعت نسبة المسجميف في الوطف مف 

% في 1.89% في الضفة و7.77عاماو وتبم  نسب المسجميف بعد التحديث  17حؽ التسجيؿ الذيف بمغوا 
 % إناث.48مف المسجميف ذكور و% 52القطاعو و

الذيف ىـ مسجموف تمقائيا بسبب الوضع “ولـ تشمؿ ىذه البيانات التسجيؿ لسكاف مدينة القدس المحتمة 
 2007 أبريؿو و حسب المجنة. وىذا أوؿ تحديث لسجالت سكاف غزة منذ نيساف/”الخاص لممدينة المحتمة

 .2012في حيف جرى آخر تسجيؿ في الضفة في أغسطس/آب 
 11/4/3212الخميج، الشار ة، 
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 مسؤول فمسطيني: نتنياىو يريد حرف مسار المفاوضات من القضايا الجوىرية إلى إجراءات ا تصادية 
عما الرغـ إا ؼ ب: قاؿ مسؤوؿ فمسطيني كبير طمب عدـ الكشؼ عف اسمو لوكالة فرانس برس  -راـ اهلل 

 إسرائيؿتقبؿ  أفئيس محمود عباسو فمف الميـ كبرى لمر  أولويةالتي ىي  األسرىحؿ قضية  أىميةمف 
 .إوحينيا سنوافؽ عما مفاوضات مباشرة 1967بمرجعية المفاوضات عما حدود عاـ 

ماؿ  األساسيةنتنياىو يريد حرؼ مسار المفاوضات مف القضايا الجوىرية إ أفولكف المسؤوؿ حذر مف 
مقابؿ قطاع غزة وغيرىا  األبيضفي البحر  اقتصادية ماؿ مشروع الغاز إجرااات إلاالحدود واجستيطاف 

 .إمف تحسيف فرص اجستامار
تتحيف الفرصة إالدولة العبرية  أفمؤكدا  إج يريدوف التقدـ بعممية السالـ إاإلسرائيمييفوبحسب المسؤوؿ فاف 
 .إباتجاه استدراج الفمسطينييف نحو العنؼ وليس نحو عممية سالـ األمريكيةلمتيرب مف الضغوط 

 11/4/3212س العربي، لندن، القد
 
 بو فة إلنقاذ القدس واألسرى "العربي البرلماني"الزعنون يطالر  

طالب رئيس المجمس الوطني الفمسطيني سميـ الزعنوف اجتحاد البرلماني العربي : كماؿ زكارنة - عماف
مف مخططات توسعية بوقفة عربية جماعية رسمية وشعبية لمواجية ما تقوـ بو سمطات اجحتالؿ اإلسرائيمي 

 الليةو وضد إرىابيا المستمر بحؽ الشعب الفمسطيني.تواح
المؤتمر التاسع عشر لالتحاد البرلماني العربي الذي عقد في الكويت إف اجنحياز  أماـوأكد الزعنوف 

نوف األميركي المطمؽ إلسرائيؿ في سياساتيا العدوانية شجع موقفيا المتعنت وجعميا تتصرؼ وك نيا فوؽ القا
الدوليو ف وغمت في مصادرة األراضي الفمسطينية وبناا المزيد مف المستوطناتو وعزؿ القدس عف محيطيا 

جانب الحصارو خاصة لقطاع غزةو واعتقاؿ النواب  إلاالفمسطينيو واستكماؿ بناا جدار الفصؿ العنصريو 
بعاد نواب القدس عف مدينتيـوداعيا البرلمانييف العرب لموقوؼ في وجو  ىذا اجنحياز ومقاومتو. وا 

 11/4/3212الدستور، عمان، 
 
 % من معمومات االحتالل مصدرىا شبكات التواصل االجتماعي 75غزة: في  "داخمية"ال 

غزة النقاب عف أف معظـ المعموماتو التا يحصؿ عمييا اجحتالؿ  فيكشفت وزارة الداخمية : غزة
 الؿ مواقع التواصؿ اججتماعي عما شبكة إاجنترنتإ.اإلسرائيميو عف المواطنيف الفمسطينييف تتـ مف خ

وحذرت المواطنيفو في بياف صادر عنيا تمقت إقدس برسإ نسخة عنوو مف اجستيتار في نشر المعمومات 
الشخصية عما مواقع التواصؿ اججتماعي كػ إفيسبوؾإ وإتويترإو مبينة أف ما يقارب خمسة وسبعيف في 

 حصوؿ عمييا مف شبكات اجنترنتإ.المائة مف المعمومات يتـ ال
قاؿ مسؤؿ في وزارة الداخمية لػإقدس برسإ: إإنو مع انتياا الميمة التي أعطيت لمعمالا لتسميـ إلا ذلؾ 

وأضاؼ: إقبؿ  أنفسيـ سيغمؽ باب التوبة ليـو ولف يفتح بعد ذلؾ وستبدأ حممة كبيرة وغير مسبوقة ضدىـإ.
الحممة وكنا نعرؼ جيدا الخطوات التي نسير بياو وذلؾ في ظؿ بدا الحممة قررنا ماذا نريد مف ىذه 

 المعمومات التي بحوزتنا والتي تعززت وت كدت خالؿ فترة فتح باب التوبة لمعمالاإ.
 12/4/3212 دس برس، 

 
 مارسآذار/ تضامنيًا وصموا غزة خالل  وفداً  37غزة: في  "الخارجية" 
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ابعة لوزارة الشئوف الخارجية في الحكومة الفمسطينيةو إنيا استقبمت قالت المجنة الحكومية جستقباؿ الوفود الت
 مارس مف العاـ الجاري. /آذارنحو سبعة وعشريف وفدًا تضامنيًا خالؿ شير 

وأظيرت إحصائية صادرة عف المجنةو مساا األربعااو دخوؿ ما يقرب مف خمسمائة متضامف إلا قطاع 
 لمختمفة.غػزةو مف الجنسيات العربية واألجنبية ا

 12/4/3212فمسطين أون الين، 
 
 بجيودىا لخدمة الفمسطينيين المقيمين بمصر تصدر تقريراً  فمسطينسفارة القاىرة:  

أصدرت سفارة فمسطيف بالقاىرة تقريرا عف جيودىا لخدمة المواطنيف الفمسطينييفو عما مدار : يوسؼ أيوب
: الرعايا والجوازاتو القنصمية ىية مف أقساميا و لتشمؿ ست2013وخالؿ الربع األوؿ مف العاـ  2012عاـ 

 اإلعالميو المركز الدبموماسيالعامة واجتصاجت الداخميةو العالقات العامةو العالقات الخارجيةو القسـ 
 و مكتب اجتصاؿ مع وزارة الداخمية المصرية.والاقافي

 12/4/3212اليوم السابع، مصر، 
 

  صادقغير و مستيجن  قص شعر الشبار بغزةم بتقو غزة  شرطة أنبو مرزوق: الحديث أ 
قاؿ د. موسا أبو مرزوؽ إ نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في تغريدة لو عما صفحتو  :القاىرة

في الفيس بوؾ إكار الحديث عف شرطة غزة أنيا قصت شعور بعض الشباب وانا بصراح مستيجف الخبر 
 بؿ غير مصدؽ لوإ.

في األصؿ لخدمو المجتمع و نحف  ىي التيأف يفعؿ ذلؾ أي فرد مف ىذه المؤسسة وتابع إ أنا ج أتصور 
يجب أف تكوف  التيتتعب ليستريح الناسو وتسير ليناـ الناس مطمئنيف , نحف أماـ الفئو  التيأماـ الفئو 

 .إاألكار انضباطا والتزاما واحتراما لمقانوف
 11/4/3212وكالة سما االخبارية، 

 
 
 
 

 بتحديث سجل الناخبين بينما لم تمتزم فتح بأي شيء من ممفات المصالحة تالتزم ماسح بو زىري:أ 
سامي أبو زىري في بياف صحفي األربعاا إف 'حركتو حماس قاؿ الناطؽ باسـ حركة  وليد عوض:-راـ اهلل ػ

شيا مف  التزمت بإنجاح ميمة لجنة اجنتخابات المركزية لتحديث سجؿ الناخبيفو بينما لـ تمتـز فتح ب ي
 ممفات المصالحةو وحتا في ممؼ اجنتخابات'.

واستيجف أبو زىري تصريحات عزاـ األحمد رئيس وفد فتح لممصالحة التي قاؿ فييا إف الجدوؿ الزمني 
 لممصالحة يسير وفؽ اجتفاؽ.

لرئاسة وأشار إلا أنو تـ اجتفاؽ عما أف تجري انتخابات المجمس الوطني لممنظمة بالتزامف مع انتخابات ا
والتشريعي في الداخؿو وحتا المحظة لـ يتـ ج تشكيؿ لجنة اجنتخابات لممجمس الوطني وج اجنتياا مف 

 صياغة قانوف انتخاباتو ولـ تبدأ عمميات تسجيؿ الناخبيف في الخارج.
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ب ورأى الناطؽ باسـ حماس أف مفيوـ المصالحة لحركة فتح أصبح ىو إجراا اجنتخابات لجزا محدود لمشع
 والضفة.الفمسطيني في غزة 

 11/4/3212القدس العربي، لندن، 
 
 مقعدا 32مقعدا وحماس عمى  32تحصل عمى "بيرزيت": فتح  جامعة طمبةانتخابات مجمس  

تقدمت كتمة الشييد ياسر عرفات الذراع الطالبي لحركة فتحو في انتخابات مجمس طمبة  :وفا –راـ اهلل 
 مقعدا. 51قعدا مف أصؿ م 23جامعة بيرزيت بحصوليا عما 

وأعمف عميد شؤوف الطمبة في الجامعة محمد األحمد عقب فرز األصواتو مساا امسو حصوؿ كتمة الشييد 
مقعداو فيما حصمت كتمة الوفاا اإلسالمية الذراع الطالبي  23أصوات بما يعادؿ  2506ياسر عرفات عما 
صوتاو أي مقعد واحدو  131فمسطيف لمجميع مقعداو وكتمة  20صوتا بما يعادؿ  2141لحركة حماس عما 
مقاعدو فيما لـ تتجاوز كتؿ اجستقالؿ واتحاد الطمبة والوحدة  7أصوات بما يعادؿ  703والقطب الطالبي 

 الطالبية نسبة الحسـ.
 11/4/3212الحياة الجديدة، رام اهلل، 

 
 الُبراقالدولية تتجاىل اعتداءات االحتالل في ساحة  المنظمات :دليانيديمتري  

قاؿ ديمتري دلياني عضو المجمس الاوري لحركة فتحو أف 'المنظمات الدولية وفي : وليد عوض -راـ اهلل 
مقدمتيا منظمة اليونيسكو تتجاىؿ اعتدااات اجحتالؿ في ساحة الُبراؽ بالرغـ مف أف ىذه اجعتدااات 

 '.67مستمرة منذ احتالؿ مدينة القدس عاـ 
افي اف دولة اجحتالؿ فرضت سياسة تغيير المعالـ التاريخية والحضارية عبر واضاؼ دلياني في بياف صح

عمميات تخريب و تزييؼ واضحةو دوف أف تمقا الردع الالـز مف المنظمات الدولية المعنية بالحفاظ عما 
 التراث الحضاري حوؿ العالـ.

 11/4/3212القدس العربي، لندن، 
 
 
 
 
 ة عمى طريق إنياء االنقسام وتحقيق المصالحة خطوة ميم إنجاز سجل الناخبين فتح: 

رحبت حركة فتح بإعالف لجنة اجنتخابات المركزية عف إنجاز سجؿ الناخبيف معتبرة ذلؾ : وحامد جاد -غزة
خطوة ميمة عما طريؽ إنياا اجنقساـ وتحقيؽ المصالحة الوطنية مف خالؿ اجحتكاـ إلا الشعب 

 الفمسطيني مصدر كؿ الشرعيات.
أحمد عساؼ المتحدث باسـ الحركة في تصريح صحفيو بعد اإلعالف عف إنجاز السجؿ اجنتخابي وقاؿ 

مف قبؿ لجنة اجنتخابات المركزية: إننا نقؼ أماـ استحقاؽ وطني ىاـ وىو تحديد موعد اجنتخابات العامة 
اجنتخابات  حيث أكد الرئيس محمود عباس أكار مف مرة أنو سيجري مشاورات مع الجميع لتحديد موعد

 وتشكيؿ حكومة التوافؽ الوطني التي ستكوف مدتيا االاة أشير. 
 11/4/3212الغد، عمان، 
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 ىجمات الياكرز صد  ب "إسرائيل"مخروج من السجن لمساعدة لتشيد برفض حمزة بن دالج صفقة  "الجياد" 

ب الجزائري حمزة أشاد مصدر مسئوؿ بحركة الجياد اإلسالمي في فمسطيف برفض الشا :ىاني بدر الديف
عامًا( طمب اجستنجاد بو مف قبؿ الكياف اإلسرائيميو لتحصيف ما تبقا مف المواقع  24بف دجج )

اإللكترونية التي تعرضت لميجوـ مؤخرًاو في مقابؿ اإلفراج عنو مف سجوف إاإلنتربوؿإ بتيمة اختراؽ مواقع 
 أمريكية حساسة.

 12/4/3212، 48عرر 
 

 القطرية تكريس لالنقسام وتدخل في الشأن الفمسطيني مبادرةال"القيادة العامة":  
إالقيادة العامةإ المبادرة التي قدميا أمير دولة قطر حوؿ  -راـ اهلل: رفضت الجبية الشعبية لتحرير فمسطيف

 المصالحة الفمسطينية وعقد قمة عربية مصغرة لذلؾ في العاصمة المصرية القاىرة.
(و أف المبادرة القطرية إاستمرار لالمعاف القطري 4|10قدس برسإو األربعاا )واعتبرت في بياف ليا تمقتو إ

 في تكريس اجنقساـ والتدخؿ في الش ف الفمسطينيإو حسب تعبيرىا.
وانتقدت إالقيادة العامةإ ما أسمتو إالت خير والمماطمة والتسويؼإ في إنجاز المصالحة الداخميةو داعية 

 صمحة الوطنية عما المصالح الفئويةإ.إحماسإ وإفتحإ إلا إتغميب الم
12/4/3212 دس برس،   

 
زالة تمة المغاربة بالحرم القدسي إسرائيمي مخطط":خطة شيرانسكي"   لتوسيع ساحة البراق وا 

كشػػػفت وسػػػائؿ اجعػػػالـ اجسػػػرائيمية أمػػػس وجوؿ مػػػرة عػػػف مخطػػػط خطيػػػر  :كامػػػؿ إبػػػراىيـ -القػػػدس المحتمػػػة 
ريبػػة منيػػا تنػػوي سػػمطات اجحػػتالؿ اجسػػرائيمي تنفيػػذهو وذلػػؾ بتوسػػيع سػػاحة يسػػتيدؼ تمػػة المغاربػػة واآلاػػار الق

البراؽ بالحـر القدسي الشريؼ باتجاه الجنوبو عما حساب تمػة المغاربػة واآلاػار اجسػالميةو وتقسػيـ المنطقػة 
 لاالاة اجزاا تسييال عف الرجاؿ والنساا الييود ت دية طقوسيـ الدينية بالمكاف.

نسػبة « خطػة شيرانسػكي»الـ الرئيسية فػي اسػرائيؿ اف ىػذه الخطػة التػي يطمػؽ عمييػا اسػـ وقالت وسائؿ اجع
الا رئيس الوكالة الييودية المتطػرؼ الروسػي اجصػؿ ناتػاف شيرانسػكيو سػتعمؿ عمػا توسػعة السػاحة لمئػات 

ـر وىػػو الحػػائط الجنػػوبي لمحػػ« قػػوس روبنسػػوف»اجمتػػار نحػػو الجنػػوب باتجػػاه مػػا تطمػػؽ عميػػو اسػػرائيؿ اسػػـ 
القدسي الشريؼ بحيث تشكؿ تواصؿ في منطقة حائط البراؽ يمتد مف الشماؿ الا الجنػوبو ممػا يعنػي فعميػا 

.  ازالة تمة المغاربةو واآلاار اجسالمية الواقعة عما جانبيا اجيمف وصوج الا الحائط الجنوبي لمحـر
نيػاميف نتانيػاىو اخيػرا بحػؿ قضػية واضافت وسػائؿ اجعػالـ اف شيرانسػكي والػذي كمفػو رئػيس وزراا اسػرائيؿ ب

الفصؿ بيف الرجاؿ والنساا الييود في ساحة البراؽ فرغ اخيرا مف بمورة خطة تيدؼ الا تحقيػؽ المسػاواة بػيف 
النساا والرجاؿ الييود في ت دية طقوس الصالة عنػد حػائط البػراؽ بػالحـر الشػريؼو وتضػع حػال لممشػكمة بػيف 

كشػػفت الخػػالؼ منظمػػة إنسػػاا ]كس والييػػود اجصػػالحييف والمحػػافظيفو مػػا يطمػػؽ عمػػييـ اسػػـ الييػػود اجراػػوذ
بحيػػث تقسػػـ منطقػػة سػػاحة البػػراؽ عنػػد الجػػدار الغربػػي لمحػػـر لاالاػػة  [أمريكيػػات ييوديػػات الحػػائطإ التػػي تضػػـ

 اجزااو واحد لمرجاؿ واخر لمنسااو والجزا الاالث يكوف مختمطا.
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ه تحظا بموافقة جميع اجطراؼ المعنية سواا في اسرائيؿ ىذ« خطة شيرانسكي»وقاؿ اجعالـ اجسرائيمي اف 
او ييود الشتات خصوصا في الوجيات المتحدة اجميركيةو حيث يتواجد شيرانسكي اجف ىنػاؾ لعػرض خطتػو 

 وذلؾ تمييدا لرفع توصياتو الا نتانياىو الذي كمفو ىذا الممؼ قبؿ اقرارىا نيائيا قريبا.
 11/4/3212، الرأي، عم ان

 
 الغتيالو انتظرنا فقط الموافقة من المستوى السياسيمرا بتنا و  تحتتز:الجعبري كان دائما غان 

كشػػفت صػػحيفة 'يػػديعوت أحرونػػوت' العبريػػة عػػف تفاصػػيؿ جديػػدة فػػي مػػا يتعمػػؽ : الناصػػرة ػ زىيػػر أنػػدراوس
كػاف عمػا رأس عاما(  52باغتياؿ القائد العسكري لحركة حماسو الشييد أحمد الجعبريو قائمًة إف الجعبري )

و التابعػة لشػعبة 8200قائمة أىداؼ اغتياؿ الجيش اإلسرائيميو حيث قاؿ ضابط مف وحدة جمػع المعمومػات 
اجسػػتخبارات العسػػكرية )أمػػاف( إنػػو اسػػُتعممت حولػػو جميػػع القػػدراتو تعممنػػا أف نعرفػػو وأف  نفيػػـ مػػا يفعمػػو واف 

السياسي واألمني في الدولة العبرية أعمنا قبؿ حوالي نخنقو بشكؿ استخباراتي ُمحكـو جفًتا إلا أف المستوييف 
 السنتيف أف الجعبري ىو اليدؼ ذو التفضيؿ األعما.

إنػػو مػػػف الخطػػػ   راً وأشػػارت الصػػػحيفة إلػػا أف رئػػػيس ىيئػػة األركػػػاف العامػػةو الجنػػػراؿ بينػػي غػػػانتسو قػػاؿ مػػػؤخ
. ففػي ذلػؾ الوقػت ُنفػذ 2012( مػف تشػريف الاػاني )نػوفمبر14األساسي أف نقوؿ إف الجعبري قد اغتيؿ فػي الػػ

اجغتياؿ المادي نفسو فقطو لكنػو كػاف مسػتيدًفا لنػا قبػؿ ذلػؾ بػزمف طويػؿ. وقػد انتظرنػا فقػط الوقػت المناسػب 
والموافقػػة مػػف المسػػتوى السياسػػيو مشػػدًدا عمػػا أف مػػف حمػػا الجعبػػري حًيػػا ومنػػع اغتيالػػو ىػػو الجنػػدي غمعػػاد 

 شاليط خاصة.
سػتخبارات العسػكريةو لقبتػو بػػط قولػو إنػو نجػا فػي الماضػي مػف اجغتيػاؿو ونقمت الصحيفة عف ضابط فػي اج

كاف شكاًكا وكاف يعمـ جيًدا ب ف الجيش اإلسرائيمي يتعقبو. وسمؾ سموؾ مطموب عما نحو قاطع فسػكف عػدة 
بيوت. ولـ يسافر وحده في سيارةو بؿ إلػا جانػب أشػخاص اعتمػد عمػييـ فقػط. ولػـ يخػرج لتنػاوؿ الطعػاـ فػي 

اعـ بؿ جيا بالطعاـ إلا بيتو. واعتمد حًقا عما حمقة ضيقة فقط مػف المسػاعديف المقػربيف. وقػد عممنػا المط
 أنو حينما يفعؿ أحد أولئؾ المقربيف شيًئا ما فاف ذلؾ يتصؿ بالجعبري. 

وكشػػؼ الضػػابط النقػػاب عػػف أنػػو باعتبػػار الجعبػػري رئػػيس أركػػاف حمػػاس كػػاف معظػػـ وقتػػو مصػػروًفا لموضػػوع 
سكري لمحركةو وأضاؼ: اعتاد كما ىي الحاؿ في كؿ منظمة عسكرية أف ُيجري لقااات عمؿ مػع الجناح الع

المستويات العميا لمذراعو وأف  يصػؿ إلػا مواقػع حمػاس ويراقػب التػدريباتو ومػع ذلػؾ اجتيػد كػي ج يخػرج فػي 
ذيف يػ توف إليػو كػي ج جوجت كايرةو ألنو عمـ أننا نتعقبوو وفي لقااات كايرة كاف كبار مسؤولي الذراع ىػـ الػ

 يضطر إلا الخروج إلييـ والكشؼ عف نفسو.
وتابعت الصحيفة قائمًة إف الجسـ الذي ركز وحمؿ في السنوات األخيرة أكواـ المواد اجستخبارية التي جمعتيا 

 قسـ البحث التابع لشعبة اجستخبارات العسكرية )أماف(. ىو عف الجعبري
قػػاؿ إف الجعبػػري لػػـ يكػػف فقػػط رئػػيس أركػػاف حمػػاس بػػؿ كػػاف أكاػػر مػػف أمػػا الضػػابط زيػػؼو مػػف قسػػـ البحػػث ف

ذلؾو مضيًفا أنو كاف في الوسط بػيف المسػتوى العسػكري لممنظمػة والمسػتوى السياسػي ليػا. وقػد تحكػـ تحكًمػا 
ممتػػاًزا بالجنػػاح العسػػكريو لكنػػو كػػاف عمػػا صػػمة أيضػػا بالقيػػادة السياسػػية فياتػػاف الػػذراعاف غيػػر مفصػػولتيف 

 بعضو عما حد تعبيره.بعضيما عف 
وأشػػار الضػػابط إلػػا أنػػو ُعػػرض عمػػا قسػػـ البحػػث سػػؤاجف وصػػؿ الجػػواب عنيمػػا إلػػا طاولػػة رئػػيس الػػوزراا. 
وكاف السؤاؿ األوؿ: كيؼ سترد حماس عما اغتياؿ الجعبري؟ ىػؿ تطمػؽ صػواريل عمػا تػؿ أبيػب أـ تسػتمر 
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الجعبػري فػي حركػة حمػاس عمػا األمػد في اإلطػالؽ إلػا نفػس المػدى؟ والسػؤاؿ الاػاني: كيػؼ سػيؤار اغتيػاؿ 
البعيػػد؟ وأضػػاؼ: فػػي الجػػواب عػػف السػػؤاؿ األوؿ عرضػػنا عػػدًدا مػػف سػػيناريوىات الػػرد المحتممػػة مػػف حمػػاس 
اشتممت إطالؽ صواريل أيًضا عما مركز البالدو كما أف التقديرات رجحت أف اغتيالو قد ُيفضي إلا إطالؽ 

لجػػيش وفػػي الشػػاباؾ الكمفػػة فػػي مقابػػؿ الفائػػدةو وكػػاف الػػذي الصػػواريل عمػػا غػػوش دافو وبالتػػالي درسػػوا فػػي ا
رجح كفة اجغتياؿ عممية القضاا عما مخازف القذائؼ الصاروخية بعيدة المدى التي تمتمكيػا حمػاسو والتػي 
ُخطػػط لتنفيػػذىا بعػػد اغتيػػاؿ الجعبػػري فػػوراو واجعتمػػاد عمػػا قػػدرات منظومػػة )القبػػة الحديديػػة(. وكػػاف جػػواب 

كار تعقيًداو أضاؼ الضابط زيؼ قائاًل إف الجعبػري فػي الحقيقػة عامػؿ ميػـ جػًدا فػي حمػاسو السؤاؿ الااني أ
لكنيا تستطيع أف  تواجو غيابو. ومنذ اغتياؿ الشيل ياسيف والرنتيسي الذي حؿ محمػوو أدركػوا فػي حمػاس أنػو 

 ج يمكف أف  يكوف كؿ شيا في يد إنساف واحد.
الػرأس لػيس طرفػو األعمػا شخًصػا واحػًدا بػؿ أربعػة أو خمسػة مػف وأصبحت البنية الحاكمة شػبو ىػـر مقطػوع 

كبػػار المسػػؤوليف. وكػػاف الجعبػػري واحػػًدا مػػف أولئػػؾ الكبػػار إلػػا جانػػب أسػػماا ماػػؿ نػػزار عػػوض اهللو ومحمػػود 
لػا شػعور  الزىار وخميؿ الحية. وبرغـ ذلػؾ كػاف التقػدير أف اغتيالػو سػيؤدي إلػا زعزعػة شػديدة فػي الحركػة وا 

 تخباري وتجديد الردع الذي ضاع بعد )الرصاص المصبوب(.بالتغمغؿ اجس
وكشفت الصحيفة أف جياز الشاباؾ ىو الذي أوصا ب ف تكوف ضربة بػدا عمميػة )عػامود السػحاب( اغتيػاؿ 
الجعبريو والتـز أف ُيقدـ جميع المعمومات المطموبة إلنشاا صورة استخبارية دقيقة كاممة تفضي إلػا اغتيالػو 

د مف المصابيف مػف األبريػااو معمومػات ُجمعػت مػدة سػنيف ومعمومػات تػـ الحصػوؿ عمييػا الناجح مع أقؿ عد
 في الوقت الحقيقي.

وتابعػػت الصػػحيفة قائمػػًة إنػػو فػػي الجمسػػة المغمقػػة التػػي ظيػػر فييػػا ألوؿ مػػرة اسػػـ الجعبػػري فػػي سػػياؽ عمميػػة 
الػػذي ُنقػػؿ عنػػو قولػػو فػػي  )عػػامود السػػحاب( شػػارؾ كبػػار قػػادة األجيػػزة األمنيػػةو إلػػا جانػػب الجنػػراؿ غػػانتسو

الجمسة عينيا إنو حينما وضع اسـ الجعبري عما الطاولة كانػت الغريػزة األولػا لغػانتس تقػوؿ إف ىػذه خطػوة 
متقدمػػة إلػػا األمػػاـ وأنػػػو ج يصػػح قتمػػوو مضػػيًفا أف بدايػػػة كيػػذه لػػف تفضػػي إلػػػا جولػػة أخػػرىو بػػؿ ستفضػػػي 

 بإسرائيؿ إلا مكاف آخرو عما حد تعبيره.
فة أنو في نياية المشاورات بيف المستوييف األمني والسياسي أصدر رئيس الوزراا ووزير الدفاع ولفتت الصحي

موافقة مبدئيػة عمػا اغتيػاؿ الجعبػريو أمػا قػرار تنفيػذ اجغتيػاؿ بالفعػؿو كمػا تقػررو فيتخػذه غػانتس فقػطو ألنػو 
يػػر يػػـو األربعػػاا. فػػإذا لػػـ يممػػؾ الصػػورة كاممػػةو واتخػػذ غػػانتس قػػرارا وقػػاؿ: سػػننتظر الجعبػػري يػػوميفو إلػػا ظ

نجده حتا ذلػؾ الحػيف فػإف األمػر سػيطوؿ كايػراو وفػي ىػذه الحػاؿ سػنبدأ العمميػة باغتيػاؿ اانػيف أو االاػة مػف 
 كبار المسؤوليف برتب ميدانية.

وخمص أحد الضباط إلا القوؿ إف قادة حماس ما زالوا في مراحؿ استخالص الػدروسو لكػف ج توجػد شػكوؾ 
زيادة قوتيا وىي مستمرة في تيريب الوسائؿ القتالية وتواصؿ تيريب األمواؿ وبناا القوةو فحماس مستمرة في 

ومف الواضح أنيا ستقوـ مف بيف األنقػاض وتعيػد بنػاا نفسػيا بفضػؿ الػدعـ اإليرانػيو وج يوجػد اليػـو شػخص 
 بما في ذلؾ إسماعيؿ ىنيةو بإمكاف اغتيالو تحطيـ حماس.

 11/4/3212، القدس العربي، لندن
 
 من استخدام حماس لصواريخ أبعد مدى في المواجية القادمة مع "إسرائيل"  إسرائيميتحذير  
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إيعقوب عميػدرورإو مػف أّف حمػاس قػد تسػتخدـ فػي المواجيػة القادمػة  سرائيميحّذر مستشار األمف القومي اإل
لعسػػكرّي إعػػاموس صػػواريل أشػػد قسػػوة ممػػا كػػاف فػػي عممّيػػة إعػػامود السػػحابإ. مػػف ناحيتػػوو أشػػار المراسػػؿ ا

ىرئيؿإو إلا أّف الحػدود مػع غػزة تشػيد إقضػمًاإ لوقػؼ النػار الػذي تحقػؽ بعػد الحػرب األخيػرةو ولػـ يعػد ممكنػا 
الحديث عف ىدوا مطمؽ ساد حدود القطاع منذ وقؼ النارو زاعمًا أّف جياز األمف الداخمّي في إحمػاسإ قػاـ 

اريل عمػا إإسػرائيؿإ. وأوضػح أّف إتػؿ أبيػبإ ج تػزاؿ باعتقاجت في أوساط الفصائؿ التػي تقػوـ بػإطالؽ الصػو 
تحاوؿ اإلستيضاح لماذا ج تنجح إحماسإ بفرض إمرتيا كما فعمت فػي األشػير الاالاػة بعػد الحػرب األخيػرةو 
معتبرًا أّف الفصائؿ الصغيرة ُمنحت نوعًا مف فرصة لإلتفاؽو إنطالقًا مف اإلفتػراض بػ ف تػتمكف إحمػاسإ مػف 

 سكاف غزة بفضؿ التفاىمات مع إإسرائيؿإ. تحقيؽ إنجازات ل
 القناة العاشرة )عن العبري ة، ترجمة المركز(

 12/4/3212، 3782، العددالتقرير المعموماتي
 
 من حركة فتح  سيرًا فمسطينياً أ 132طالق سراح بإتوصي  اإلسرائيميةالمؤسسة األمنية  

نتنيػػػاىو بنيػػاميف أوصػػػا أمػػاـ  اإلسػػرائيميصػػحيفة إمعػػاريؼإ إف جيػػػاز األمػػف :  قالػػػت يػػو بػػي أي -القػػدس 
بإطالؽ سراح عشرات مف ىؤجا األسرى الذيف تصفيـ إسرائيؿ ب ف إأيػدييـ ممطخػة بالػدمااإو ولكػف غػالبيتيـ 

 مرضا ومسنوف وج يعتبر جياز األمف العاـ اإلسرائيمي )الشاباؾ( ب نيـ يشكموف خطرا أمنيًا.
 123وزيػر الخارجيػة األميركػي جػوف كيػري بػإطالؽ سػراح ات وجاات توصيت جياز األمػف ردُا عمػا مطالبػ

 أسيرًا فمسطينيًا مف حركة إفتحإ
ورغـ نفي مكتب رئيس الوزراا اإلسرائيمي موافقة نتنياىو عما ىذا الطمبو لكف إمعاريؼإ قالت إف التقديرات 

عػػػػد اسػػػػتئناؼ تشػػػػير إلػػػػا أف نتنيػػػػاىو سػػػػيوافؽ عمػػػػا إطػػػػالؽ سػػػػراح ىػػػػؤجا األسػػػػرى بصػػػػورة تدريجيػػػػة وفقػػػػط ب
 الفمسطينية. –المفاوضات اإلسرائيمية 

 11/4/3212، الحياة، لندن
 
 مبضائع التركية من األردن والعراق ودول الخميج ل ممر"إسرائيل"  ":أحرونوت"يديعوت  
يحيػػا دبػػوؽ: فتحػػت إسػػرائيؿ موانئيػػا البحريػػة ومعابرىػػا الحدوديػػة البريػػة أمػػاـ حركػػة التجػػارة ونقػػؿ البضػػائع  

ليياو كبػديؿ لمطػرؽ البريػة السػورية المتعػذرة حاليػًاو بسػبب الحػرب  التركيةو مف األردف والعراؽ ودوؿ الخميج وا 
والعراقيؿ الموضوعة مف قبؿ النظاـ السوريو إضافة إلا فقداف األمف وعمميػات السػطو المسػمحو التػي تحػوؿ 

 والعراؽ. دوف نقؿ البضائع التركية إلا عدد مف الدوؿ العربيةو وعما رأسيا األردف
في ممحقيا اجقتصادي األسبوعي أّف القرار اإلسرائيمي جاا في أعقاب « يديعوت أحرونوت»وذكرت صحيفة 

سمسمة مف المقااات والمفاوضات السريةو جرت أخيرًا بيف تؿ أبيب وعدد مف دوؿ الجوارو ومف بينيػا األردف 
غييػر فػػي السياسػة اإلسػرائيمية المتبعػةو ومّكنػػت والعػراؽ وتركيػا. وتشػير الصػحيفة إلػػا أّف المقػااات أدت إلػا ت

أنقرة مف استبداؿ الطريؽ البري السوري المتعذرو بموانف إسرائيؿ البحرية والبريةو األمر الذي سػمح لمبضػائع 
يابًاو ما بيف أنقرة وعماف وبغداد ودوؿ الخميج.  والتجارة التركية والعربيةو مف التنقؿ ذىابًا وا 

ائية اإلسػػػرائيمية أّف معبػػػر الشػػػيل حسػػػيف الحػػػدودي مػػػع األردفو بػػػات يشػػػيد حركػػػة مػػػف جيتيػػػاو كشػػػفت الفضػػػ
تجارية ناشطة جدًاو بسبب انتقاؿ البضائع والتجارة مف تركيا عبر إسرائيؿ إلا األردف والعراؽ ودوؿ الخمػيج. 

فت أّف وأضػػػا«. اجتفػػػاؽ اإلسػػػرائيمي األردنػػػيو جػػػرى التوصػػػؿ إليػػػو بالتعػػػاوف مػػػع عمػػػاف وبغػػػداد»وأكػػػدت أّف 
الشاحنات المحممة البضائع التركيةو تصػؿ مػف الحػدود اإلسػرائيمية إلػا عمػاف فػي أقػؿ مػف سػاعتيفو ومنيػا »
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تعاّػػر المسػػار البػػري السػػوري أمػػاـ حركػػة التجػػارة السػػوريةو بسػػبب »وأشػػارت إلػػا أّف «. إلػػا العػػراؽ ومػػا بعػػده
 «.ارجية اإلسرائيمية لتغيير قراراتياالحرب التي تشيدىا بالد الشاـو ىو السبب الذي دفع السياسة الخ

 11/4/3212االخبار، بيروت، 
 
ر" "سرائيل"إ    الغربية نائبين مغربيين من الدخول إلى الضفة " منع تبر 

لػػا الضػػفة إسػػرائيمية قػػرار السػػمطات منػػع دخػػوؿ نػػائبيف مغػػربييف بػػررت وزارة الخارجيػػة اإل: ا ؼ ب -القػػدس 
وبي مف دخوؿ اجراضي الفمسطينية لمتوجو الا راـ اهلل في الضفة الغربية الغربية كانا ضمف وفد برلماني اور 

 بعدـ حيازتيما تاشيرة دخوؿ.
وقاؿ يغاؿ بالمور المتحدث باسـ الوزارة لوكالة فرانس برس إاي مواطف مغربيو سواا كاف ضػمف وفػد اـ جو 

نػػائبيف يحمػػالف جػػوازت سػػفرىما يحتػػاج الػػا تاشػػيرة دخػػوؿ مػػف اسػػرائيؿ لػػدخوؿ الضػػفة الغربيػػة. وكػػاف كػػال ال
 المغربية فقطو دوف اف يقوما بتنسيؽ زيارتيما مع وزارة الخارجيةإ.

وتابع إلو تمقينا اشعارا مسبقا عف زيارتيـ لتمكنا مف تسييؿ دخوليـإ مضيفا اف اجعضػاا اجخػريف فػي الوفػد 
 يحمموف جوازات سفر اوروبية وىـ بالتالي معفييف مف الت شيرة.

مطات اجسػػرائيمية كػػؿ مػػف النائػػب ميػػدي بػػف سػػعيد وعمػػي سػػالـ الشػػكاؼ وىمػػا اعضػػاا فػػي وفػػد ومنعػػت السػػ
 جنسية مختمفة مف الدخوؿ الا اجراضي الفمسطينية مساا اجحد. 15برلماني اوروبي يشمؿ 

 11/4/3212، الحياة، لندن
 

  النضمامو إلى المعارضة المسمحة السورية 48الشاباك يعتقل شابًا من فمسطينيي  
عامػػا(  29اعتقػػؿ جيػػاز اجمػػف الػػداخمي إالشػػاباؾإ الشػػاب عامػػاف مصػػاروة ): امػػاؿ شػػحادة -القػػدس المحتمػػة 
و بعد اشير قضاىا في سورية بعد اف تسمؿ مػف تركيػاو لمقتػاؿ الػا جانػب حركػات جياديػة 48مف فمسطينيي 

 عػػدـ بقائػػو فػػي سػػورية.معاديػػة لمنظػػاـ السػػوري. وعػػاد مصػػاروة الػػا عائمتػػو بعػػد طمػػب منيػػا واصػػرارىا عمػػا 
 وتضمنت جئحة اجتياـ اجتصاؿ بعميؿ اجنبي والتدرب عما السالح ومغادرة البالد بشكؿ غير قانوني.

ومما جاا أيضًا فػي جئحػة اجتيػاـ أف مصػاروة سػاعد المتمػرديف عمػا اقامػة معسػكر تػدريبو كمػا تػدرب ىػو 
نتحارية ضد الجيش السوري لكنو رفض التجاوب بنفسو عما استخداـ السالح. وُعرض عميو أف ينفذ عممية ا

 مع مطمب المتمرديف.
وقاؿ محاميو ىالؿ جابر اف مصاروة قضا اسبوعًا في سورية وكاف بصحبة عدد مف المعارضيف السػورييف 
 العادييف الذيف يقاتموف اجسد. واضاؼ اف الزعـ ب نو سعا لالضرار باجمف القومي اجسرائيمي ج اساس لو.

 11/4/3212، لندن الحياة،
 

 النووي في الستين من العمر وأخطاره كبيرة المفاعلعالم إسرائيمي:  
بينما طالب البروفسور عوزي أيبفو بإغالؽ المفاعػؿ النػووي اإلسػرائيمي فػي ديمونػةو : تؿ أبيب: نظير مجمي

دا ويشكؿ خطرا عما ىذا المفاعؿ يعتبر قديما ج»الذي يبم  مف العمر ستيف عاما في ىذه األياـ. وقاؿو إف 
 «.سكاف المنطقة )النقب اإلسرائيمي واألردني

وردت لجنػػة الطاقػػة النوويػػة اإلسػػرائيمية عمػػا ذلػػؾ ببيػػاف رسػػمي تؤكػػد فيػػو أف المفاعػػؿ آمػػف ويسػػتوفي شػػروط 
األمػػاف الدوليػػةو عممػػا بػػ ف البروفسػػور أيػػبف شػػغؿ فػػي الماضػػي منصػػب عضػػو فػػي ىػػذه المجنػػة نفسػػيا. وقػػاؿ 
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وأصبح ىناؾ خطر مف كؿ مفاعؿ «. اجنفجارات في المفاعؿ اليابانية تغيرت مقاييس األماف بعد»أيبفو إنو 
سػػػنة وأكاػػرو بينمػػػا المفاعػػؿ النػػػووي اإلسػػرائيمي يعمػػػؿ منػػذ مػػػا يزيػػد عمػػػا سػػتيف عامػػػا.  40يمػػر عمػػػا عممػػو 

نو تقؿ المفاعؿ اإلسرائيمي مخصص لألبحاث النوويةو ولذلؾ فإف خطر تسرب إشعاعات نووية م»وأضاؼ: 
عػػف خطػػر اإلشػػعاعات التػػي صػػدرت عػػف مفاعػػؿ فوكوشػػيما فػػي اليابػػافو ومػػع ذلػػؾ فػػإف الخطػػر قػػائـ وكبيػػر 

 «.ويستحؽ أف يتوقؼ العمؿ فيو دفاعا عف أرواح المواطنيف وعف البيئة
 11/4/3212، الشرق األوسط، لندن

 
 ذاتي بحكم  تطالر مالحريدي: "إسرائيل" 

ي إسرائيؿو والتي قادت إلا إخراج الحريديـ مف اجئتالؼ الحكومي اليمينيو أاارت األزمة السياسية األخيرة ف
أغػودات »و الناطقػة بمسػاف «ىموديػع»مخاوؼ مف تعمؽ الشرخ داخؿ المجتمع عمومػًا. وقػد فاجػ ت صػحيفة 

وىػػي أكبػػر القػػوى الحريديػػة فػػي المجتمػػع اإلسػػرائيميو قرااىػػا بػػدعوة لمتفكيػػر بالمطالبػػة بحكػػـ ذاتػػي « إسػػرائيؿ
لمحريديـ في الدولػة العبريػة. وبػرغـ أف ىػذه الػدعوة تبػدو ك نيػا عديمػة الصػدىو إج أف إطالقيػا قبػؿ أيػاـ مػف 

 ذكرى إنشاا إسرائيؿ ينطوي عما معاف بالغة األىمية.
« ىناؾ مستقبؿ»وقد شّدد الحريديوفو الذيف اضطر بنياميف نتنياىو لالبتعاد عف التحالؼ معيـ بسبب اتفاؽ 

القػػومي المتػديف بزعامػة نفتػػالي بينػت ورفضػػيما الجمػوس فػػي « البيػػت الييػودي»عامػة يػػائير لبيػد والعممػاني بز 
و أمػػسو مقالػػة موسػػعة «ىموديػػع»حكومػػة تضػػـ الحريػػديـو ليجػػتيـ ضػػد الدولػػة الصػػييونية. ونشػػرت صػػحيفة 

 تدعو لممرة األولا إلا إنشاا حكـ ذاتي حريدي داخؿ الدولة الييودية.
ويػائير لبيػد « ىنػاؾ مسػتقبؿ»عما القادة المتػدينيف الػوطنييف الػذيف اختػاروا التعػاوف مػع وحممت المقالة بشدة 

بػػرغـ مساسػػو بمبػػادئ الػػديف. وأشػػارت المقالػػة إلػػا فػػوارؽ الرؤيػػة بػػيف المجتمػػع الحريػػدي وموقفػػو مػػف إسػػرائيؿ 
السنوات األخيرة بدت  وبيف الرؤية الصييونية الدينية. وكانت ىذه الفوارؽ معروفة عما مّر العقودو لكنيا في

وك نيا تتالشا جراا تزايد حجـ ونفوذ المعسكر الحريدي وتعاظـ اقمو عما الصعيد الحكومي مف خالؿ وزنو 
وكػػاف لموافقػػة التيػػارات الحريديػػة عمػػا إنشػػاا «. ييػػدوت ىتػػوراه»النػػوعي فػػي الكنيسػػت عبػػر حركتػػي شػػاس و

ت بشػػػ ف مكانػػػة الػػػديف فػػػي ىػػػذه الدولػػػة بػػػيف بعػػػد الحصػػػوؿ عمػػػا ضػػػمانا 1948الدولػػػة الييوديػػػة فػػػي العػػػاـ 
 اجشتراطات التي فرضتيا األمـ المتحدة في حينو عما القيادة الصييونية.

بقيػادة وسػائؿ »الجديدةو حيث تشير إلا أنو « الاورية»إلا طرح الفكرة « ىموديع»وعموما تذىب المقالة في 
اإلعالـ والمحكمة العميا والتي تتغذى مف المنظمات اليسارية بتمويؿ معػاد لمسػاميةو يختػاروف التنكػر لموضػع 

وزواج القػػائـ الػػػذي تحقػػػؽ بجيػػػد كبيػػػر وتحطػػػيـ كػػػؿ المسػػممات ماػػػؿ المصػػػادقة عمػػػا عمميػػػات تيويػػػد مػػػزورةو 
 «.مدنيو وانتياؾ وتدخؿ في حياة الجميور الحريدي

إذا لػػـ يحػػدث تغييػػر جػػوىري لمصػػمحتناو فػػإف ىنػػاؾ خيػػارًا ينبغػػي التفكيػػر بػػو كحػػؿ ج »وتضػػيؼ المقالػػة أنػػو 
خيار لنا فيوو وىو إنشاا حكـ ذاتػي ييػودي فػي أرض إسػرائيؿ. والحكػـ الػذاتي يعنػي اسػتقالج إداريػا سػمطويا 

خميػػة ومػػف دوف مكانػػة سػػيادية سياسػػيةو مػػع اسػػتقالؿ دسػػتوري اقتصػػادي وشػػرطة ومػػف دوف فػػي الشػػؤوف الدا
جػػػيش وسياسػػػػة خارجيػػػة. وماممػػػػا أفمحنػػػػا فػػػي إنشػػػػاا بنػػػػي بػػػراؾو أليعػػػػاد مػػػػوديعيفو جنيػػػادو وعيػػػػزر متسػػػػيوف 
و )وجميعيا مدف وبمدات حريدية( سنفمح أيضا في إنشاا شركة كيربااو وطرؽ وخالفو. بػإدارة حكيمػة وواعيػة

سننجح في تمويؿ كؿ مؤسساتنا التعميميػة بنسػبة مئػة فػي المئػةو وسػيغدو دارسػو التػوراة أعػزاا لػدى الجميػور 
 «.وسينالوف منحًا محترمةو وسنيتـ لجعؿ السكف ب سعار معقولة
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 11/4/3212، السفير، بيروت

 
 "ىآرتس": رؤساء المدرسة الدينية في "يتسيار" متورطون بالعنف ضد الفمسطينيين 
مػسو اف المستشػار القضػائي لمحكومػة اإلسػرائيمية أذكرت صحيفة إىآرتسإ عما موقعيا اإللكتروني  :ـ اهللرا

قػرار وزارة التربيػة والتعمػيـ وقػؼ الػدعـ المػالي عػف المدرسػة الدينيػة إمػا زاؿ يػوؼ  أصّر عمػا ييودا فاينشتايف
ىذه المدرسة وتالميػذىا ب عمػاؿ العنػؼ حيا في نابمسإ القائمة بمستوطنة إيتسيارإ وذلؾ بسبب تورط رؤساا 

 ضد الفمسطينييف وحممة اجعتدااات المعروفة باسـ إجباية الامفإ.
جاا ىذا الموقؼ عبر الرد الػذي قدمتػو ممامػة الحكومػة خػالؿ نقػاش اجلتمػاس الػذي قدمتػو المدرسػة المػذكورة 

 ضد قرار وقؼ الدعـ المالي.
الػذي قدمتػو امػس لممحكمػة العميػا ردا عمػا التمػاس المسػتوطنيف وكتبت ممامة الحكومة في اإلعالف الرسػمي 

إتورط جػزا كبيػر مػف طمبػة المدرسػة فػي أعمػاؿ العنػؼ ضػد الفمسػطينييف وأفػراد الجػيش واألمػف وكػؿ ذلػؾ تػـ 
بتغطية ودعـ حاخامات أساسييف ومؤاريف بالمدرسة وفي بعض األحيػاف تمػت اجعتػدااات بتحػريض مباشػر 

 وىذه التصرفات ج تتوافؽ مع قيـ دولة إسرائيؿ كدولة ييودية ديمقراطيةإ.مف ىؤجا الحاخامات 
وابػػرز الػػرد الحكػػومي عمػػا التمػػاس المسػػتوطنيف بعػػض العمميػػات التخريبيػػة التػػي اسػػتيدفت الفمسػػطينييف ماػػؿ 
حػػرؽ المسػػجد الكبيػػر فػػي قريػػة ياسػػوؼ بمحافظػػة سػػمفيتو إضػػافة لسمسػػمة طويمػػة مػػف عمميػػات إلقػػاا الحجػػارة 

 اه الجيش اإلسرائيمي.باتج
 11/4/3212، الحياة الجديدة، رام اهلل

 
 
 
 
 
 أسبق: نوار كنيست سيقدمون مشروًعا ليدم الجدار العازل إسرائيمىوزير دفاع  

ذكرت صحيفة إمعاريؼإ اإلسػرائيمية أف وزيػر الػدفاع اإلسػرائيما األسػبؽ موشػيو أرنػسو دعػا : ىاشـ الفخرانا
ىوو ليػػدـ الجػػدار العػػازؿ الػػذى يفصػػؿ الضػػفة الغربيػػة عػػف إسػػرائيؿو بػػزعـ منػػع رئػػيس الػػوزرااو بنيػػاميف نتنيػػا

 اليجمات اإلرىابية ضد المواطنيف اإلسرائيمييف.
ونقمػػت الصػػحيفة عػػف إأرنػػسإو الػػذى شػػغؿ منصػػب وزيػػر الػػدفاع لػػاالث فتػػرات متتاليػػة فػػا حكومػػات إمنػػاحـ 

سػػحاؽ شػػامير وبنيػػاميف نتنيػػاىوو قولػػو إف الجػػدار العػػ ازؿ ج فائػػدة منػػوو بػػؿ إنػػو تسػػبب فػػا أضػػرار بػػيجفإ وا 
جسػػػيمة إلسػػػرائيؿ عمػػػا الصػػػعيد الػػػدولاو مؤكػػػدًا أف الجػػػدار دليػػػؿ عمػػػا العجػػػز األمنػػػا لمحكومػػػة اإلسػػػرائيمية 

 باإلضافة إلا عدـ وجود أى عالقة بيف إحباط اليجمات اإلرىابية والجدار.
لتقػػػديـ مشػػػروع لمحكومػػػة ليػػػدـ  وأوضػػػحت الصػػػحيفة أنػػػو أجػػػرى اتصػػػاجت بمجموعػػػة مػػػف أعضػػػاا الكنيسػػػت

الجدارو الذى وصفو ب ف ليس لو غطاا قانونا أو شرعا وأعربػوا عػف عػزميـ فعػؿ ذلػؾو كاشػفا النقػاب عػف 
أف ضػػػباطا كبػػػارا بجيػػػاز األمػػػف العػػػاـ اإلسػػػرائيما إالشػػػاباؾإ قػػػالوا لػػػو إف الجػػػدار لػػػـ يحػػػـ أبػػػدًا تػػػؿ أبيػػػب مػػػف 

 اليجمات اإلرىابية.
 12/4/3212، اليوم السابع، مصر

 
 يتعاطون المخدرات بقاعدة جفعتى إسرائيميونجنود  
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تػػػداوؿ بعػػػض النشػػػطاا اإلسػػػرائيمييف عمػػػا موقػػػع إاليوتيػػػوبإ فيػػػديو لمجموعػػػة مػػػف الجنػػػود : ىاشػػػـ الفخرانػػػا
اإلسػرائيمييف وىػػـ يػػدخنوف السػػجائر ومخػػدر الحشػػيش ويرقصػػوف داخػػؿ إحػػدى وحػػدات الجػػيش بقاعػػدة جفعتػػا 

الجنوبيػػػػة اإلسػػػػرائيميةو وىػػػػا أقػػػػرب وأقػػػػدـ قاعػػػػدة عسػػػػكرية إسػػػػرائيمية عمػػػػا الحػػػػدود  التابعػػػػة لمقيػػػػادة المركزيػػػػة
 المصرية.

 11/4/3212، اليوم السابع، مصر
 
 سنحاربيم في الىاياإلسرائيمية:  صور لعباس وىنية في  فص نشرتيا الصحف 

ازف وفػي دعايػة نشرت الصحؼ العبرية مساا اجربعػاا اعالنػات تحمػؿ صػورة الػرئيس ابػو مػ: القدس المحتمة
 اخرى صورة لمرئيس ومعو اسماعيؿ ىنية وكتب عما الدعاية: ىـ حاربونا 

 في اجمـ المتحدة ونحف سنحاربيـ في جىاي مع صورة لعباس وىنية وراا قضباف السجف.
ويشرؼ عمػا الحممػة مجموعػة كبيػرة مػف المحػاميف الصػياينةو والتػي قػررت الخػروج بضػربة اسػتباقية قانونيػة 

مطة لقطػػع الطريػػؽ امػػاـ القيػػادة الفمسػػطينية مػػف محاكمػػة الجنػػود والضػػباط اجسػػرائيمييف بتيمػػة جػػرائـ ضػػد السػػ
الحػػرب وجمػػػع اكبػػػر عػػػدد مػػػف مصػػػابي وعػػػائالت القتمػػػا اجسػػػرائيمييف والتوجػػػو الػػػا محكمػػػة جىػػػاي لممطالبػػػة 

 بمحاكمة السمطة باعتبارىا صاحبة الفعؿ واف الييود ىـ اصحاب الضرر.
 12/4/3212، خباريةوكالة سما اإل

 
   في حادث اصطدام شاحنة يقودىا فمسطيني بسيارات  إسرائيميين ستةمقتل  

قػػاؿ مسػػؤولوف طبيػػوف إف شػػاحنة اصػػطدمت بسػػػيارات ومشػػاة فػػي مدينػػة حيفػػا شػػمالي فمسػػػطيف : )د .ب .أ(
صابة   آخريف. 10المحتمةو أمسو ما أسفر عف مقتؿ ستة أشخاص وا 

شخصػػًاو فيمػػا تحقػػؽ شػػرطة اجحػػتالؿ فػػي مػػا إذا كػػاف  12أف عػػدد المصػػابيف ” اإلسػػرائيمية“وذكػػرت اإلذاعػػة 
الحادث ناجما عف خمؿ في الفرامؿ أو إذا كاف عممية نفذىا سائؽ الشاحنة وىو فمسطينيو وأصيب أيضا في 

 الحادث.
 200وتجاوزت الشاحنة إشارة مرور حمراا وأصابت سيارات ومشاة عند ممتقا طرؽو وتوقفت عما بعد نحػو

 متر.  
 11/4/3212، الخميج، الشار ة

 
 لالنفجار واألسرى ييددون باإلضرار متجية را ع: السجون  

أكد وزيػر شػؤوف األسػرى فػي حكومػة راـ اهلل عيسػا قراقػعو أف األوضػاع داخػؿ سػجوف : نادر الصفدي -غزة
 فية بحؽ األسرى.اجحتالؿ اإلسرائيمي مقبمة عما اجنفجار ب ي لحظةو بسبب ممارسات اجحتالؿ التعس

وقاؿ قراقع في تصريح خاص بػإفمسطيف أوف جيفإ اليـو األربعاا:إ إف األسرى داخؿ السجوف يعيشػوف حالػة 
مف الغضب والتوتر الشديديفو جػراا ممارسػات اجحػتالؿ القمعيػة والالأخالقيػة بحقيػـو وتنكػره لمطػالبيـ التػي 

و أف األسرى داخؿ السػجوف أكػدوا عمػا أنيػـ ينػووف وأضاؼ وزير شؤوف األسرى في حكومة راـ اهلل أقروىاإ.
خػوض إضػراب مفتػوحو خػالؿ األيػػاـ المقبمػة إف واصػمت سػمطات اجحػتالؿ تممصػػيا مػف مطػالبيـ التػي أكػػدوا 

 عمييا في احتجاجاتيـ السابقة.
ة سػػػيكوف حاسػػػمًا بالنسػػػب -يػػػـو األسػػػير الفمسػػػطيني -مػػػف الشػػػير الجػػػاري 17وأشػػػار قراقػػػعو إلػػػا أف تػػػاريل الػػػػ

 لألسرىو وسيقوموف بخطوات احتجاجية ضد مصمحة السجوفو إف واصمت إىماؿ ورفض مطالبيـ.
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خػػراج المعػػزوليف مػػف  وأوضػػح أف األسػػرى طػػالبوا بػػإغالؽ عيػػادة الرممػػةو وتحسػػيف العػػالج الطبػػي لممرضػػاو وا 
عادة التعميـ الجامعي وال اانويو ووقؼ رفػع السجوفو ووقؼ سياسة المنع األمني ألىالي األسرى بالزياراتو وا 

 أسعار المشتريات مف الكنتيف وغيرىا. 

 12/4/3212، فمسطين أون الين
 

 رسالة من العيساوي: أرى الحرية أمامي وأرفض االبعاد وال زلت مصرا عمى مواصمة إضرابي  

راـ اهلل: تنشػػػر وزارة األسػػػرى نػػػص الرسػػػالة التػػػي حمميػػػا محػػػامي الػػػوزارة نسػػػيـ أبػػػو غػػػوش مػػػف األسػػػير سػػػامر 
شػيور وموجيػة إلػا وزيػر األسػرى  9عيساويو المضرب عف الطعاـ في مستشػفا إكػابالفإ اإلسػرائيمي منػذ ال

 عيسا قراقع.
 -وجاا في نص رسالة العيساوي كما وصمت )سما(:

إأرسػػؿ سػػالمي وتحيػػاتي إلػػا شػػعبي العظػػيـو والػػا كػػؿ األحػػرار والشػػرفاا الػػذيف لػػـ يتركػػوني وحػػدي فػػي ىػػذه 
 ف اجؿ الحرية والكرامة.المعركة التي أخوضيا م

ج زلت عما موقفي مصرا عما مواصمة إضرابي حتا النيايةو ألني عما قناعة أف الحرية التي أراىا أمامي 
رادة المحتميف.  سوؼ تنتصر عما ظالـ وا 

غرااات وتيديدات نفسػية لكػي اخضػع  ارفض عروض إبعادي إلا أي مكافو وقد مورست عمي ضغوطات وا 
المجحفػػػةو وقػػػد قمػػػت ليػػػـ أف مػػػوتي أشػػػرؼ وأىػػػوف عمػػػي مػػػف الخضػػػوع ليػػػذا اجبتػػػزاز وأقبػػػؿ بيػػػذه العػػػروض 

 والموافقة عما سياسة اإلبعادو ج أريد سوى أف أعود إلا القدس مسقط رأسي والا أسرتي وعائمتي.
إف معركتي ىي معركة الجميعو ولف أسمح بإعادة اعتقاؿ األسرى المحرريف وفرض األحكاـ السػابقة عمػييـو 

 ذه سياسة مخادعة وغير شرعية وتتنافا مع كؿ الحقوؽ األساسية لإلنساف.ألف ى
ف سػػقطت شػػييدا  ج زالػوا عػػاجزيف عػػف توجيػػو اإلتيامػػات ضػػدي ويتػػذرعوف بممفػػات سػػريةو كػػؿ ىػػذا تضػػميؿ وا 
فيي أمانة في أعناقؾ أف تقوؿ لمعالـ إنني سقطت ظمما وضحية ليػذا اجحػتالؿ وعقميتػو العنصػرية وكراىيتػو 

 ـ والعدالة.لمسال
و 1967لف اماؿ أمػاـ محػاكميـ العسػكريةو وسػوؼ أقػاطع ىػذه المحػاكـ القائمػة عمػا األراضػي المحتمػة عػاـ 

ولذلؾ ولكوني مواطف فمسطيني وأسير ج اعترؼ بشرعية اجحتالؿ عمػا دولػة فمسػطيف وج اعتػرؼ بمحاكمػو 
 العسكرية التي تعمؿ عما تطبيؽ األوامر العسكرية الجائرة.

 11/4/3212سما اإلخبارية،  وكالة
 

 والدة العيساوي: عار أن تنادوا بحرية سامر وأنتم ال تفعمون شيئا لتحريره 
أطمػػؽ عضػػو الكنيسػػت محمػػد بركػػة مػػع نػػادي األسػػير مػػف راـ اهلل أمػػس حممػػة محميػػة  :نائػػؿ موسػػا -راـ اهلل 

الؿ. وكشػػؼ بركػػة عػػف وعربيػػة ودوليػػة شػػاممة إلطػػالؽ سػػراح األسػػرى المرضػػا والقػػداما فػػي سػػجوف اجحػػت
الحممة خالؿ مؤتمر صحفي مشترؾ مع مدير الوحدة القانونية في نادي األسير المحامي جواد بولسو ووالدة 

 األسير سامر العيساوي.
وقالػػت والػػدة األسػػير العيسػػاوي اف إ كػػؿ مػػا أريػػده ىػػو أف يعػػود سػػامر لػػي حيػػاو لػػـ أتػػرؾ سػػفيرا وج مسػػؤوج إج 

لكف حتا ىػذه المحظػة ج مجيػبإ. وعبػرت عػف اسػتيائيا مػف الحػراؾ الشػعبي الػذي  وطرقت بابو إلنقاذ ابنيو
انخفضت حدتو. واضافت: إالحراؾ الشعبي والجيد الرسمي خفت مػؤخراو وىػو أقػؿ مػف المطمػوبإ. وتابعػت: 
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إعػػار أف تنػػادوا بحريػػة سػػامر وأنػػتـ ج تفعمػػوف شػػيئا ألجػػؿ تحريػػرهو وروحػػو سػػتالحقكـ ليػػؿ نيػػار فػػي صػػحوكـ 
 امكـ إذا استشيدإ.ومن

 11/4/3212، الحياة الجديدة، رام اهلل
 

 49العرا ير في النقر لممرة الـ  ريةاالحتالل ييدم  
أقدمت سمطات اجحتالؿ اإلسرائيمية صباح األربعاا عما ىدـ قرية العراقيب : كامؿ إبراىيـ -القدس المحتمة 

 عما التوالي في العاميف الماضييف. 49في النقب لممرة الػ
إّنو ومع اقتراب ذكرى قياـ إسرائيؿو أرادت قواتيػا »وقاؿ الدكتور عواد أبو فريح مف المجنة المحمية في النقب 

 «.. 49مرةو أف تّذكر مف نسيو فقامت بيدميا لممرة الػ  48التي ىدمت العراقيب 

 11/4/3212، الرأي، عم ان

 
 "إسرائيل"الصواريخ عمى  قإطال : تراجع شعبية حماس وعمميات "القدس مركزلـ" استطالع 

أظير استطالع لمػرأي نشػره مركػز القػدس لالعػالـ واجتصػاؿ اجربعػاا تراجعػا فػي  :وكاجت –القدس المحتمة 
دعـ الرأي العاـ الفمسطيني لحركة حماس وعمميات اطالؽ الصػواريل عمػا اسػرائيؿو بعػد اف كػاف ىػذا الػدعـ 

 خيرة ضد قطاع غزة الذي تسيطر عميو حماس.تضاعؼ عقب العممية العسكرية اجسرائيمية اج
%( يػػػػدعموف موقػػػػؼ القيػػػػادة الفمسػػػػطينية بعػػػػدـ  65,1واشػػػار اجسػػػػتطالع الػػػػا اف نحػػػػو اماػػػػي المسػػػتطمعيف )

%  42,6استئناؼ مفاوضات السالـ مع اجسرائيمييف دوف تجميد اجستيطاف. وفي حاؿ اجراا انتخابات فإف 
% لحركػػػػة حمػػػػاس مػػػػا يعكػػػػس تراجعػػػػا فػػػػي شػػػػعبية الحركػػػػة 20,6سيصػػػػوتوف لحركػػػػة فػػػػتحو بينمػػػػا سيصػػػػوت 

اجسالمية مقارنة بآخر استطالع جرى في كانوف اجوؿ الماضي بعد نياية العممية العسكرية اجسرائيمية ضد 
 القطاع.

% مػػف المسػػتطمعيف بػػاف  38,4وتراجػػع الػػدعـ إلممقاومػػة المسػػمحةإ التػػي تػػدعو ليػػا حركػػة حمػػاس حيػػث رأى 
% في اجستطالع الماضي بينما اعػرب 74ا اسرائيؿ يخدـ المصالح الفمسطينية مقابؿ إطالؽ الصواريل عم

 % عف دعميـ لمعمميات العسكرية ضد اجىداؼ اجسرائيمية.31,1
% مػػا زالػػوا يعتقػػدوف أف مفاوضػػات السػػالـ ىػػي افضػػؿ طريقػػة جنيػػاا اجحػػتالؿ 36,8وفػػي ىػػذا السػػياؽ فػػإف 

 %.30,4ادت نسبة المؤيديف لممقاومة الشعبية إغير العنيفةإ لتصبح اجسرائيمي واقامة دولة فمسطينية وز 
شخصػا فػي الضػفة الغربيػة وقطػاع غػزة فػي الفتػرة مػا بػيف  1179وأجري اجسػتطالع عمػا عينػة تمايميػة مػف 

 %.3آذار مع ىامش خط  بنسبة  31و 27
 11/4/3212، الحياة الجديدة، رام اهلل

 
 خان يونس لميوم الثاني عمى التوالي تجدد توغميا في اإلسرائيميةالقوات  

لميـو الااني عما التوالي تتوغؿ آليات عسكرية اسرائيمية في شػرؽ خػاف يػونس قػرب الحػدود  :أ ؼ ب - غزة
عػػددًا مػػف الػػدبابات »مػػع اسػػرائيؿ فػػي جنػػوب قطػػاع غػػزة وتقػػـو ب عمػػاؿ تجريػػؼو وأفػػاد شػػيود فمسػػطينيوف اف 

ت لمسافة اكار مف مئتي متر في عمؽ اجراضي الزراعية الفمسطينية اجسرائيمية ترافؽ جرافات عسكرية توغم
وأضػاؼ  «.في شرؽ خاف يونس قرب الحدود مع اسرائيؿ في جنوب قطاع غػزةو وتقػـو ب عمػاؿ تجريػؼ فييػا

 الشيود اف الطيراف الحربي اجسرائيمي كاف يحمؽ في السماا ااناا عممية التوغؿ.
 11/4/3212، الحياة، لندن
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 ألسبار أمنية تواصل إغالق معابر غزة "إسرائيلوح: "رائد فت 

 تواصؿ قوات اجحتالؿ اإلسرائيميو لميـو الاالث عما التواليو إغالؽ معابر قطاع غزة.: غزة
وقاؿ رئيس لجنة تنسيؽ إدخاؿ البضائع في السمطة الفمسطينيةو الميندس رائد فتوحو في تصريح صحفي لو: 

وج يػزاؿ  إغػالؽ معبػر كػـر أبػو سػالـ التجػاري الوحيػد لغػزة ألسػباب أمنيػةإ. إإف سمطات اجحتالؿ مستمرة فػي
اجحػػػتالؿ يواصػػػؿ إغػػػالؽ معبػػػر بيػػػت حػػػانوف إإيػػػرزإ المخصػػػص لحركػػػة األفػػػرادو وفتحػػػو فقػػػط أمػػػاـ الحػػػاجت 

 اإلنسانية الطارئةو التي يعود تقديرىا لمجانب اإلسرائيمي.

 11/4/3212، القدس، القدس
 

 طالر باستئناف زيارات أىالي أسرى القطاعت األسرىمنظمة أنصار  
طالبت منظمة أنصػار األسػرىو اليػوـ األربعػااو المؤسسػات الدوليػة وخاصػًة الصػميب األحمػر بالضػغط  :غزة

 عمػػا اجحػػتالؿو جسػػتئناؼ زيػػارات أىػػالي أسػػرى القطػػاعو لمػػا كانػػت عميػػو قبػػؿ أسػػر الجنػػدي جمعػػاد شػػاليط.
ورة خروج المؤسسات عف صمتيا عما يجري في السجوف اإلسرائيمية وشددت المنظمة في بياف ليا عما ضر 

باعتبارىػػا مؤسسػػات إنسػػانية ودوليػػة ليػػا اقميػػاو معتبػػرًة اسػػتمرارىا فػػي الصػػمت ب نػػو ضػػوا أخضػػر لالحػػتالؿ 
 لمواصمة انتياكاتو وجرائمو بحؽ األسرى.

 11/4/3212، القدس، القدس
 

 بئر السبعفي سجن  من القدس فمسطيني سجينوفاة يديعوت:  
أعمنػػت مصػػمحة السػػجوف اإلسػػرائيميةو مسػػاا اليػػـو األربعػػااو عػػف وفػػاة سػػجيف جنػػائي فمسػػطيني فػػي  :راـ اهلل

وأوضػح الموقػع اجلكترونػػي لصػحيفة إيػديعوت آحرونػػتإ أف السػجيف الػذي تػػوفي يبمػ  مػػف  سػجف بئػر السػػبع.
تػػؿ أبيػػبو موضػػحا انػػو كػػاف  عامػػاو وىػػو مػػف مدينػػة القػػدسو وتػػوفي فػػي مستشػػفي إايخيمػػوؼإ فػػي 59العمػػر 

 يعاني مف أمراض في معدتو.
 بالسجف المؤبد. 2010وكاف السجيف المتوفيو وفقا لذات المصدرو ُأديف بقتؿ صديقتوو وحكـ عميو عاـ 

 11/4/3212، القدس، القدس
 

 ترفض إلغاء القيود عمى دخول المسجد األ صى  اإلسرائيميةالمحكمة العميا  
رفضت المحكمة العميا اإلسرائيمية التماسًا بإلغاا القيػود التػي تضػعيا السػمطات : آي يو بي -القدس المحتمة 

 اإلسرائيمية عما دخوؿ المصّميف المسمميفو دوف سف الخمسيف عامًا إلػا المسػجد األقصػا فػي أيػاـ الجمعػة.
مػػػف خاللػػػو فمسػػػطينييف مػػػف القػػػدس الشػػػرقية تقػػػؿ أعمػػػارىـ عػػػف الخمسػػػيف عامػػػًاو وطػػػالبوا  3وقػػػّدـ اجلتمػػػاس 

المحكمة العميا بإصدار قرار يقضي بإلغاا القيود التي تفرضيا الشرطة اإلسرائيمية عما دخوؿ المصػّميف إلػا 
وشػػػػدد الممتمسػػػػوف عمػػػػا أف إالقيػػػػود  المسػػػػجد األقصػػػػا والحػػػػـر القدسػػػػي مػػػػف أجػػػػؿ أداا صػػػػالة الجمعػػػػة فيػػػػو.

 موضوعية وتمس بحقوقيـإ. اإلسرائيمية عما الدخوؿ إلا الحـر القدسي نابعة مف اعتبارات غير
 11/4/3212، الحياة، لندن

 
 مؤسسة األ صى: مسيرات الييود االستفزازية حمم موىوم ببناء ىيكل مزعوم 



 
 
 

 

 

           34ص                                    3836العدد:                11/4/3212الخميس  التاريخ:

اف العشػػرات مػػف المسػػتوطنيف الييػػود شػػاركوا مسػػاا أمػػس الاالاػػاا ” مؤسسػػة األقصػػا لموقػػؼ والتػػراث“قالػػت 
رّوج ألسطورة الييكؿ المزعوـ والتػي جابػت شػوارع وأزقػة بالمسيرة اجستفزازية الشيرية التي تنظميا جماعات ت

البمػػدة القديمػػػة فػػػي القػػػدسو مػػرورًا بػػػ بواب المسػػػجد األقصػػػا المبػػارؾ. وردد المشػػػاركوف فػػػي المسػػػيرة شػػػعارات 
مناوئػػة لمعػػرب والمسػػمميف وأخػػرى تػػدعي ممكيػػتيـ بمػػا يسػػما الييكػػؿ المزعػػـو عمػػا أنقػػاض المسػػجد األقصػػا 

 المبارؾ.

طة اإلسػػرائيمية التػػي تواجػػدت بكاافػػة لمنػػع أي احتكػػاؾ بػػيف السػػكاف العػػرب القػػاطنيف فػػي البمػػدة وأغمقػػت الشػػر 
 القديمة والمتطرفيف الييودو الشوارع الرئيسية التي تمر بيا المسيرة في القدس.

في بيانيا أف كؿ محػاوجت اجحػتالؿ والمسػتوطنيف فػي القػدس لتكػريس ” مؤسسة األقصا“ومف جيتيا أكدت 
و مشػػػيرة إلػػػا اف ىػػػذه ”سػػػراب يحسػػػبو الظمػػػآف مػػػاا“ة الييكػػػؿ المزعػػػـو عمػػػا حسػػػاب المسػػػجد األقصػػػا أكذوبػػػ

التحركػػات الخبياػػة السػػوداا لػػف تزعػػزع يقينػػا قائمػػا منػػذ األزؿ يؤكػػد حػػؽ المسػػمميف الخػػالص بالمسػػجد األقصػػا 
 ومدينة القدس المحتمة.

 12/4/3212مؤسسة األ صى لمو ف والتراث، أم الفحم، 
 
 

  3212سنة مولودًا في الربع األول من  12268: لداخمية في غزةا وزارة 
أفػادت إحصػائية صػادرة عػف اإلدارة العامػة لألحػواؿ المدنيػة فػي وزارة الداخميػة )الشػؽ المػدني( أف عػدد : غػزة

وذكػػرت  ( مولػػودًا جديػػدًا.13368المواليػػد الُجػػدد فػػي قطػػاع غػػزةو بمػػ  خػػالؿ الربػػع األوؿ مػػف العػػاـ الجػػاري )
بالمائػػة  48.88مولػػودًا ذكػرًا و  6834بالمائػػة ذكػور بواقػع  51.12صػائية الدوريػة أف مػػف بػيف المواليػد اإلح

 مولود أناا. 6534إناث بواقع 
مولػػودًا  147وشػػيد قطػػاع غػػزة خػػالؿ الشػػيور الاالاػػة األولػػا مػػف ىػػذا العػػاـ )ينػػايرو فبرايػػرو مػػارس( مػػيالد 

 جديدًا بشكؿ يومي.
 9/4/3212، مالمركز الفمسطيني لإلعال

 
 ".. كتار لنبيل عمروياسر عرفات.. وجنون الجغرافيا" 

الراحؿ ياسر عرفات يقوؿو وىا أـ  الفمسطيني.. ىكذا كاف الزعيـ إاألساس ىيمصر : إبالؿ رمضاف
 اإلعالميتتاجر بيا.. بيذه العبارة يسمط  كيفمسطيف استراتيجًيا. إذ لـ تكف مصر بحاجة لمورقة الفمسطينية 

و الصادر إياسر عرفات.. وجنوف الجغرافياإكتابو  فيروو والوزير السابؽ بالسمطة الفمسطينيةو نبيؿ عم
بالرؤساا المصرييف الاالاةو الزعيـ جماؿ  الفمسطينيمؤخًرا عف دار الشروؽو الضوا عما عالقة الزعيـ 

 .الناصرو وأنور الساداتو والمخموع محمد حسنا مبارؾ عبد
أمر يتعمؽ بمصر عما  أليكاف المساعد المصيؽ لمزعيـ أف عرفات كاف ينظر  يوضح عمرو باعتبار أنوو 

حجر الزاويةو وأف مف ج تكوف مصر  ىيالدواـ ظؿ ينطمؽ مف أرضية اليقيف بحقيقة اابتةو وىا أف مصر 
سياساتو المحمية والخارجيةو وأف تقويـ عرفات لمقادة المصرييف ىو  فيشوط  أيمعوو سيصعب عميو إكماؿ 

 منيـ. أيخصائص  فيا مف تقويمو لمصر كميا دوف التدقيؽ المفرط جز 
 12/4/3212اليوم السابع، مصر،   
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 لممحامية الفمسطينية نائمة عطية" ال بر لمن ال بحر لو"كتار  
زىير أندراوس: عػف دار حيفػا لإلبػداع والنشػرو التػي أسسػتيا المحاميػة نائمػة عطيػةو صػدر مػؤخرًا  -الناصرة 

ؿو الػػذي يضػػـو عمميػػاو بعضػػا مػػف ممفػػات المحاميػػة عطيػػةو كمػػا تصػػدر المجموعػػة التػػي قػػدـ ليػػا الكتػػاب األو 
الكاتب عدناف زيػدافو مشػيرا إلػا أنيػا فػي مجموعتيػا القصصػية الواائقيػة ىػذهو ت خػذنا فػي معاركيػا الدفاعيػة 

مسػػموبو مػػف بحػػر حيفػػا وغػػزة إلػػا دمػػوع الاكمػػا وقصػػص تيريػػب السػػالح لمػػدفاع عػػف الػػنفس وعػػف الػػوطف ال
والدفاع عف الزيتوف وصد تجريؼ األراضي وىدـ البيوتو وقتؿ العزؿ واألسرى في الزنازيفو لػتمخص الكايػر 

 مف وجداننا.
ويضيؼ: في كتابيػا تػروي نائمػة قصصػًا لػـ يعػرؼ تفاصػيُميا غيُرىػا فػي رحمتميػا الدائمػة لمبحػث عػف الحقيقػةو 

ٍؿ مف تاريل شعبنا العربي ضد احتالٍؿ داـ أكاػر ممػا والدفاع المستميت عف قضايا شعبميا. ىُي قصُص نضا
ينبغي. لوج إعالنيا أنيا ليست روائية جعتقدت ذلؾو فػي قصصػيا تسمسػؿ منطقػي وتشػويؽ لمقػارئ. ذكرتنػي 

 ببعض ما قرأت لمكسيـ غوركي.. فيي ذات قيمة أدبية عالية.
 11/4/3212، القدس العربي، لندن

 
 لتصفية  ضية فمسطين حذر من اتخاذ "اتفا ية القدس" مدخالً تجبية العمل اإلسالمي : األردن 

حّذرت الحركة اإلسالمية في األردف مف أف تكوف إاجتفاقية األردنية الفمسطينية لمدفاع عف المقدسات  :عّماف
 في القدسإ مدخاًل لتصفية القضية الفمسطينية.

تفاقية الوجية عما القدس والمقدسات وقاؿ حزب جبية العمؿ اإلسالمي في بياف صادر عنو: إما زالت ا
محؿ تساؤجت لدى كاير مف المحمميف السياسييف. ونود أف نؤكد عما أف تكوف ىذه اجتفاقية ضمانة لعدـ 
تيويد القدسو وأف تضع حدًا لمتعدي عما المقدساتو وفي الوقت ذاتو نود الت كيد عما أف ج تكوف مدخاًل 

ع الكياف الصييوني حتا ج يتحمؿ األردف مسؤولية المشاركة في تصفية لممشاركة في العممية التفاوضية م
 القضية الفمسطينيةإو عما حد تعبيره.

مف جية أخرى؛ حّيا حزب جبية العمؿ اإلسالمي األردني إالمقاومة اجلكترونية التي نفذىا عدد مف الشباب 
يإو وطالبوا إكؿ أحرار العرب العرب والمسمميفو والتي استيدفت مراكز حيوية في الكياف الصييون

والمسمميف والعالـ باإلسياـ وبكؿ الوسائؿ لمحد مف غطرسة العدو الصييوني الذي استقوى بآلتو العسكرية 
 والتكنولوجيةو وبالدعـ األمريكي عما الشعب الفمسطيني ودوؿ المنطقةإ.

 11/4/3212 دس برس، 
 
 إضرابًا عن الطعام مطمع الشير المقبل يبدؤوناألسرى األردنيون في السجون اإلسرائيمية  

عف  إضرابعف تنفيذ  اإلسرائيميفي سجوف اجحتالؿ  األردنيوف األسرىأعمف  :طارؽ الحميدي -عماف 
عنيـ وتحقيؽ  باإلفراجمف بداية الشير المقبؿ مف أجؿ لفت اجنتباه لقضيتيـ والمطالبة  الطعاـ اعتباراً 

خالؿ  أمسمف خالؿ رسالة وجيوىا لألردنييف تـ قرااتيا  اإلضرابنيتيـ تنفيذ  األسرىعمف أو  مطالبيـ.
  والمفقوديف. لألسرىبتنظيـ مف المجنة الوطنية  األردنية مؤتمر صحفي عقد في مجمع النقابات

وبشكؿ عاجؿ لت ميف  األردنية بتحرؾ الحكومة وفي الرسالة أسيرًاو 25والبال  عددىـ  األسرىو طالبو 
رساؿومستمرة ألىالييـو  زيارات شيرية ودورية  .األردنييف األسرىوفد طبي لالطمئناف عما صحة جميع  وا 
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 األردنيب ف يقؼ الشعب إ أمميـعف  وخضيرأبو المحرر انس  األسيرفي الرسالة التي قرأىا  وأعربواو
 .إإلا جانبيـ حتا تتحقؽ مطالبيـ اإلعالميةوالنقابات والمنظمات والمؤسسات  واألحزابوالمؤسسات 

 11/4/3212الرأي، عم ان، 
 
 العربية تندد بالجرائم اإلسرائيمية بحق الشعر الفمسطيني الجامعة: "دير ياسين"بذكرى مذبحة  

فػػي حػػؽ الشػػعب الفمسػػطينيو فػػي بيػػاف  إإسػػرائيؿإنػػددت الجامعػػة العربيػػة باسػػتمرار جػػرائـ  :إالخمػػيجإ –القػػاىرة 
لمذبحة دير ياسيف التي ارتكبتيا  65لمناسبة الذكرى  أصدره قطاع فمسطيف واألراضي العربية المحتمة أمسو

فمسطينيًا مف رجاؿ ونساا  250وراح ضحيتيا أكار مف  1948إبريؿ/ نيساف و 9العصابات الصييونية في 
ووجيػػت تحيػػة إلػػا الشػػعب الفمسػػطينيو وألرواح شػػيدائوو  .آخػػريف 300وشػػيوخ وأطفػػاؿو وأصػػيب أكاػػر مػػف 

ؿ لمشعب الفمسطيني في نضالو حتا إقامة دولتػو المسػتقمة. ودعػت المجتمػع دعميا الكامؿ والمتواصإوأكدت 
نيػاا اجحػتالؿو وتنفيػذ جميػع قػرارات الشػرعية  إإسػرائيؿإالدولي إلا تحمػؿ مسػؤولياتو إللػزاـ  وقػؼ جرائميػاو وا 

 الدولية ذات العالقة.
 11/4/3212الخميج، الشار ة، 

 
 موا ع مصريةلأسمحة وخرائط  فمسطينيين بحوزتيم أربعة األمن المصري يو ف 

متسمميف فمسطينييف بعد قدوميـ مف قطاع  4قاؿ مصدر أمني إف األمف المصري ضبط  :إالخميجإ –القاىرة 
 اإلسػتراتيجيةغزة عبر أحػد األنفػاؽ بمدينػة رفػحو وبحػوزتيـ أسػمحة آليػة وقنابػؿ يدويػة وخػرائط لػبعض المواقػع 

يرة سينااو وعدد مف األوراؽ مدوف بيا أسماا عدد مف الضباط لمجيش المصري والشرطة المدنية في شبو جز 
وأفراد الشرطة ومعمومات عف األكمنة المتحركة وأوقات تغيػر األكمنػة الاابتػةو وتفاصػيؿ أخػرى تخػص األمػف 

 القومي. وأضاؼ أنو جرى نقؿ الفمسطينييف ألحد األجيزة السيادية بمدينة العريش لمتحقيؽ معيـ.
 11/4/3212الخميج، الشار ة، 

 
 ت أعماليا ولن تنظم رحالت لمصراإلسرائيمية صف   العالمطار القاىرة: شركة طيران  

توقػػؼ رحػػالت شػػركة طيػػراف  األربعػػاا ]أمػػس[بمطػػار القػػاىرة اليػػـو  مسػػئولةد ب أ: أكػػدت مصػػادر  -القػػاىرة 
فية مكاتبيػا فػي المطػار العاؿ اإلسرائيمية بيف القاىرة وتؿ أبيب منذ أواخػر العػاـ الماضػي بعػد أف قامػت بتصػ

 وعدـ إصدار تصاريح جمركية.
عقػػب اػػورة إ إسػرائيؿإوقالػت المصػػادر إف توقػػؼ رحػالت العػػاؿ جػػاا بسػبب تػػدىور حركػػة السػفر بػػيف مصػػر و

حيػث كانػت تعػانا مػف مشػاكؿ اقتصػادية قبػؿ انخفػاض الحركػة بعػد الاػورةو وتػـ تصػفية مكتػب  2011يناير 
ينػػاا القػػاىرةو ولػػـ تتقػػدـ العػػاؿ فػػي بدايػػة العػػاـ الحػػالي بطمبػػات لتجديػػد العػػاؿ فػػي المطػػار وتسػػميمو لشػػركة م

 التصاريح الجمركية لطاقـ العمؿ بمكتبيا بالمطار.
 11/4/3212القدس العربي، لندن، 

 
 أبو مرزوق بالقاىرة "برتوكولي" - األحمد لقاءإبراىيم الدراوي:  

القػاىرة إبػراىيـ الػدراوي: إإف لقػاا عػزاـ األحمػد  قاؿ رئيس مركػز الدراسػات الفمسػطينية فػي: محمد جاسر-غزة
بموسػػػػا أبػػػػو مػػػػرزوؽ فػػػػي القػػػػاىرة بروتوكػػػػوليو ولػػػػف يصػػػػدر أي شػػػػيا مممػػػػوس عمػػػػا أرض الواقػػػػع لتطبيػػػػؽ 
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و أف زيارة الرئيس األمريكػي بػاراؾ 10/4/2013وأكد في تصريح لػإفمسطيف أوف جيفإو األربعاا المصالحةإ.
لحة بيف حركتي إحماس وفتحإ مف خالؿ دعـ السمطة الفمسطينية ماليًا أوباما قضت عما آماؿ إنجاز المصا

ومعنويػػػًا جسػػػتئناؼ المفاوضػػػات اإلسػػػرائيمية الفمسػػػطينيةو واصػػػفًا الحػػػوارات التػػػي تعقػػػد بػػػيف طرفػػػي اجنقسػػػاـ 
 ولفت النظر إلا عدـ وجود رؤية أمريكية واضحة لممصالحة. بػإفارغة المضموفإ.

12/4/3212فمسطين أون الين،   
 
 العنصرية ويطمر تطبيق الفصل السابع ضدىا "إسرائيل"جرائم  يرصداتحاد المحامين العرر  

فػػي  اإلنسػػافو خصوصػػا مجمػػس حقػػوؽ المتحػػدة األمػػـدعػػا اتحػػاد المحػػاميف العػػرب مؤسسػػات : ربيػػع شػػاىيف
نػػ إسػػرائيؿالفصػػؿ السػػابع بحػػؽ  ألعمػػاؿالتحػػرؾ  ضػػرورة الػػإ المتحػػدة لألمػػـ العامػػة والييئػػةجنيػػؼ  اشػػد  زاؿوا 

 العقوبات عمييا.
إ نسػخو منػوو تضػمف رصػدا مػف جانػب اتحػاد المحػاميف العػرب لجػرائـ ة األىػراـجاا ذلؾ في بياف تمقػت إبوابػ

انػػو إالعػػاـ العػػالمي  لمػػرأيخػػالؿ البيػػاف  وأكػػدضػػد الفمسػػطينييف عمػػي مػػدي عػػاـ مضػػيو  اإلسػػرائيمياجحػػتالؿ 
وىػػدـ بيػػوت  الغربيػػة الضػػفةعمػػي قػػدـ وسػػاؽ فػػي  سػػرائيؿإ أقامتػػوجػػدار العػػزؿ العنصػػري الػػذي  إلػػا باإلضػػافة

: حػػػوادث إلػػػاو فانػػػو يشػػػير اإلبػػػادةالمسػػػتوطناتو وتيجيػػػرىـو وغيرىػػػا مػػػف جػػػرائـ  إقامػػػةالفمسػػػطينييف وتنشػػػيط 
 .2013فبراير  إلا 2012شيرا(و مف مارس  12عنصريو وقعت فييا خالؿ فتره محدده تمتد عمي )

 11/4/3212األىرام، القاىرة، 
 
 الواليات المتحدة ضدىاو  "إسرائيل" د ترتكبو  "خطأ عسكري"عمى أي  ن تيدد بأعنف رد  إيرا 

بػػ عنؼ رد ممكػػف عمػػا أي إخطػػ  ]أمػػس[ )ا ؼ ب(: ىػػددت إيػػراف األربعػػاا  -)يػػو بػػي اي( -لنػػدف -طيػػراف
سرائيؿ ضدىا.  عسكريإ قد ترتكبو الوجيات المتحدة وا 

س ىيئة األركػاف العامػة لمقػوات المسػمحة اإليرانيػة لشػؤوف التعبئػة ونقمت )قناة العالـ( اإليرانية عف مساعد رئي
واإلعػػالـ مسػػعود جزائػػري قولػػو إلقػػد حػػذرنا أمريكػػا والكيػػاف الصػػييوني بػػ ف ارتكػػاب أدنػػا خطػػ  عسػػكري مػػف 

 قبميما في المنطقة تجاه جميورية إيراف اإلسالمية سُيواُجو ب عنؼ رد ممكفإ.
 11/4/3212القدس العربي، لندن،   

 
 فتحمن حركة  نتنياىو إلطالق سراح أسرى عمى"معاريف": كيري ضغط  

سػػػرائيميةو أمػػػسو أف وزيػػػر الخارجيػػػة األمريكػػػي جػػػوف كيػػػريو مػػػارس اإلمعػػػاريؼ  أفػػػادت صػػػحيفة: )وكػػػاجت(
 و9/4/2013 ضغوطًا عما رئيس وزراا الكياف بنياميف نتنياىوو خالؿ لقائيمػا فػي القػدس المحتمػةو الاالاػاا

اعتقمػوا قبػؿ توقيػع  إفػتحإأسػيرًا فمسػطينيًا مػف حركػة  123تجابة لطمب فمسػطيني بػإطالؽ سػراح مف أجؿ اجس
. وأضػػافت أنػػو طالػػب بػػإطالؽ سػػراح قسػػـ مػػف ىػػؤجا عمػػا األقػػؿ خػػالؿ األيػػاـ 1993اتفاقيػػات أوسػػمو عػػاـ 

 .وسط ت ييد أجيزة أمف اجحتالؿو المقبمة وقبؿ حموؿ يـو األسير الفمسطيني األربعاا المقبؿ
11/4/3212الخميج، الشار ة،   

 
 "إسرائيل"": النووي اإليراني يدفع ىاغل لزيارة عكاظلـ" متحدث باسم البنتاجون 
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إف الوزير األمريكي سيقوـ بزيػارة  إعكاظإقاؿ المتحدث باسـ البنتاجوف جاؾ ميمر لػ: محمد المداح )واشنطف(
ف القضػايا اإلقميميػةو فػي مقػدمتيا الممػؼ النػووي إسرائيؿ في الجزا األخير مف الشير الجاري لمناقشة عدد مػ

وقاؿ ميمر إف الزيارة تتـ بدعوة رسمية  اإليراني وسيعمف البنتاجوف عف موعد الزيارة بالتحديد في وقت جحؽ.
وأضػاؼ بػ ف ىيغػؿ  مف نظيره اإلسرائيمي موشػيو يعػالوف وستخصػص لبحػث العالقػات الدفاعيػة بػيف البمػديف.

ؿ عددا مف الممفات الساخنة فػي المنطقػة فػي مقػدمتيا ممػؼ البرنػامج النػووي اإليرانػي سوؼ يناقش في إسرائي
 واألزمة السورية وسبؿ إحالؿ السالـ بيف الفمسطينييف واإلسرائيمييف.

11/4/3212عكاظ، جدة،   
 

 غزة طاع سبل العيش في  تقو ض "إسرائيل"األمم المتحدة:  
عف القمؽ مف تداعيات تدىور األوضاع في غزةو جػّراا إالقيػود  أعربت األمـ المتحدة: يو بي آي -نيويورؾ 

 اإلسرائيمية الخطيرةإ المفروضة عما القطاع.
ونقػػؿ نائػػب المتحػػدث باسػػـ األمػػيف لألمػػـ المتحػػدة إدواردو ديػػؿ بػػويي قمقػػو إالشػػديد إزاا القيػػود التػػي أعمنتيػػا 

تمرار ىذه المعوقات قد تسّبب تػ ايرًا خطيػرًا إسرائيؿ عما السكاف المدنييف في غزةإو وحّذر مف أف إعواقب اس
وأضاؼ إف إالتدابير أسفرت عف استنزاؼ المخزوف مػف المػواـز األساسػيةو بمػا فػي ذلػؾ  عما السكاف ىناؾإ.

المػػواد الغذائيػػة األساسػػية وغػػاز الطيػػػيو وىػػـ يقّوضػػوف سػػبؿ العػػيش وحقػػػوؽ العديػػد مػػف العػػائالت فػػي غػػػزة 
 الضعيفةإ.

11/4/3212الحياة، لندن،   
 

 لتأمين شركات الغاز في شرق البحر المتوسط مناورات: "إسرائيل" برص و 
القبرصػػية أّف  إفيميفايػػروسإو عػػف صػػحيفة 9/4/2013 التركيػػةو أمػػس األوؿ إزمػػافإنقمػػت صػػحيفة  إ:السػػفيرإ

 إسرائيؿ سترسؿ سػفنًا حربيػة إلػا شػرؽ البحػر المتوسػط لممشػاركة فػي منػاورات عسػكرية مشػتركة مػع قبػرص.
وأوضػػح أّف المنػػاورات  ونقمػػت الصػػحيفة القبرصػػية عػػف وزيػػر الػػدفاع القبرصػػي فػػوتيس فوتػػوي ت كيػػده لمخبػػرو 

الشػػير الحػػالي بمشػػاركة أربػػع أو خمػػس سػفف حربيػػة إسػػرائيمية. وتػػابع قػػائال: إّف بػػالده تعػػّوؿ  25سػتجرى فػػي 
 ر المتوسط.عما ىذه المناورات لحماية حدودىا الشرقية لت ميف شركات الغاز في شرؽ البح

 11/4/3212السفير، بيروت، 
 
 اال تصادية تضمن لمفمسطينيين مستقبال أفضل التنمية: البريطانيوزير التنمية  

 بيػػػػػػاف صػػػػػػدر يػػػػػػـو األربعػػػػػػاا فػػػػػػي اآلف دانكػػػػػػاف البريطػػػػػػانيقػػػػػػاؿ وزيػػػػػػر التنميػػػػػػة الدوليػػػػػػة : لنػػػػػػدف )أ. ش. أ(
ية اجقتصػادية وخمػؽ الوظػائؼ سيسػاعداف إف التنمإالفمسطينيةو  األراضيخالؿ زيارة لو إلا  و10/4/2013

كػاف . و مف الفقر وزيادة خمؽ الوظائؼ والوصوؿ إلػا مسػتقبؿ أكاػر اسػتقراراإ التعافيعما  الفمسطينيالشعب 
 إسػػترلينيمميػػوف  15الخميػػؿ ليكشػػؼ عػػف خطػػط بريطانيػػا لتقػػديـ  فػػيقػػد زار غرفػػة التجػػارة  البريطػػانيالػػوزير 

يةو ويعمؿ البرنامج عما مساعدة الشػركات الفمسػطينية عمػا تنويػع المنتجػات لبرنامج تنمية األسواؽ الفمسطين
 وفتح أسواؽ جديدة.

 12/4/3212اليوم السابع، مصر، 
 
 تدين  يام الجيش اإلسرائيمي بإعادة اعتقال األسير المحرر حالحمة "الشبكة األوروبية" 
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رى الفمسطينييف إقداـ سػمطات اجحػتالؿ قدس برس: أدانت الشبكة األوروبية لمدفاع عف حقوؽ األس -أوسمو 
اإلسرائيمي عما إعادة اعتقاؿ األسػير المحػرر اػائر حالحمػةو أمػس األربعػاا. وقالػت الشػبكةو ومقرىػا أوسػموو 
فػػي بيػػاف ليػػا تمقػػت إقػػدس بػػرسإ نسػػخة عنػػو إإف إعػػادة اعتقػػاؿ حالحمػػةو يفػػتح ممػػؼ إعػػادة اعتقػػاؿ إسػػرائيؿ 

ائيؿ في اجلتػزاـ باتفاقياتيػا مػف جانػبو وكػذلؾ ممػؼ اجعتقػاؿ اإلداري لألسرى المحرريف ومدى مصداقية إسر 
والذي يخػالؼ القػوانيف الدوليػة مػف جانػب اػافإ. وحاػت الشػبكة األوروبيػة الحكومػة المصػرية بوصػفيا الراعػي 

 جتفاؽ تبادؿ األسرىو إالضغط عما الطرؼ اإلسرائيميو لاللتزاـ ببنود اجتفاؽ.
 11/4/3212،  دس برس

 
 
 
 1975 سنةمسئولية إعا ة السالم  "إسرائيل"حممت  المتحدةويكيميكس": الواليات " 

 فػيقػاـ  الػذينشرت صحيفة إجيروزاليـ بوستإ اإلسػرائيمية وايقػة سػربيا موقػع إويكيمػيكسإو : ريـ عبد الحميد
يات وحتػا األيػاـ الماضػية بنشػر أكاػر مػف مميػوف ونصػؼ مػف المراسػالت الدبموماسػية األمريكيػة منػذ السػبعين

مسػئولية إعاقػة  إإسػرائيؿإنشرتيا الصػحيفة إلػا أف الوجيػات المتحػدة حممػت  التيوتشير الوايقة  .2010عاـ 
 1975ينػػاير  9و وأرسػػمت برقيػػة دبموماسػػية مػػف السػػفارة األمريكيػػة بالسػػعودية بتػػاريل 1975عػػاـ  فػػيالسػػالـ 

 يعيؽ السالـ. الذيالمتشدد ىو  إيؿإسرائإو وتوصمت إلا أف موقؼ اإلسرائيمي العربيتحمؿ الصراع 
 11/4/3212اليوم السابع، مصر، 

 
 البناطيل الساحمة ال تعير حماس 

 د. فايز أبو شمالة
المباس ليس حرية شخصيةو كما يدعي بعض الخارجيف عف األعراؼ والتقاليد والقيـو المباس سترةو وحشػمةو 

جيو أو قشػرةو إج أنػو يحػاكي الجػوىرو والػدليؿ ووقارو والمباس يفسر شخصية اإلنسافو رغػـ أنػو مظيػر خػار 
عما ذلػؾ ىػو انتقػاا النػاس لمفواكػو والخضػروات اعتمػادًا عمػا لونيػا الخػارجيو ووفػؽ شػكؿ قشػرتياو فيحسػف 
النػػاس الظػػف بػػالمحتوى مػػف خػػالؿ الشػػكؿو وقػػد جػػاا فػػي مامنػػا الشػػعبي: كػػؿ مػػا يعجبػػؾو والػػبس مػػا يعجػػب 

 الناس. 
و الرقػة لممػرأةو والخشػونة لمرجػؿو ومػا يعجػب ذوؽ النػاس فػي غػزة ىػو طيػارة إف ما يعجب النػاس فػي غػزة ىػ

المرأةو ونقاوة سيرتياو وحشمتياو وحياؤىاو وعفافياو فالناس في غزة ج تحب المرأة المتبرجة المترجمػة الفػاجرة 
غزة ج تحب الغجريةو حتا ولو أبرؽ الكحؿ في عينييا شوقًاو وحتا لو كانت مف أنصار المرأةو والناس في 

ف كػػػػاف مػػػف أدعيػػػػاا الحضػػػػارة  الرجػػػؿ المخنػػػػث المؤنػػػث الراجػػػػؼ النػػػػاعـ الحفيػػػؼو الطػػػػري الخفيػػػؼو حتػػػػا وا 
 والتطورو وحرية الرأي والديمقراطية الزائفة.

الفمسػػطينيوف بشػػكؿ عػػاـ يعرفػػوف العيػػبو ويبتعػػدوف عػػف مواضػػع الشػػبياتو ويعيشػػوف فػػي مجتمػػع متماسػػؾو 
و ويحرصوف عمي سمعة أبنائ يـ وبناتيـو لذلؾ فإف عيب العيوب أف يخرج عمينا بعض المدعيف لحقوؽ مقاـو

ف  اإلنسافو ليحرضوا عما تنزيؿ البناطيؿ في الشوارعو ويحضوا عما قص الشعر عما ىيئػة قػروف الغػنـو وا 
العيػػػب المعيػػػب أف تسػػػمع قيػػػادي فػػػي إحػػػدى التنظيمػػػات اليسػػػاريةو وعضػػػو لجنػػػة تنفيذيػػػة لمنظمػػػة التحريػػػر 
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يقػػوؿ بمػػؿا فمػػو: إف المبػػاس أمػػر شخصػػيو وعمػػا تنظػػيـ شػػباب البناطيػػؿ السػػاحمة أف ياػػور ضػػد الفمسػػطينية 
 رجاؿ المقاومة في غزة.

وعيػػػب العيػػػوب أيضػػػًا أف تنكػػػر حكومػػػة فمسػػػطينية منتخبػػػة محاربتيػػػا لمعيػػػب  فػػػإذا كانػػػت الجيػػػات السياسػػػية 
ا تسػػتحوف أنػػتـ مػف نشػػر الفضػػيمة؟ والحقوقيػة التػػي تشػػجع عمػا الرذيمػػة والفسػػاد ج تسػتحي مػػف فجورىػػاو فممػاذ

ذا كانػػػت بعػػػض المواقػػػع الفمسػػػطينية تحشػػػد األدلػػػة وأشػػػرطة الفيػػػديو لتابيػػػت دور الحكومػػػة الفمسػػػطينية فػػػي  وا 
 محاربة عيوب لبس البناطيؿ الساحمةو فمماذا تتيربوف أنتـ مف ىذا الشرؼ الذي يرفع مف ش نكـ؟ 

ة مف خالؿ البناطيؿ الساحمة قد أساات إلا سػيرتيا مػف إف الجيات التي تحارب الحكومة الفمسطينية في غز 
حيث ج تحتسبو وتبيف ليػا مػف خػالؿ تعميقػات القػراا بػ ف مكانتيػا قػد سػحمت مػف نفػوس النػاسو ألف ارتػداا 
البناطيػػؿ السػػاحمة فػػي رأي عامػػة الشػػعب الفمسػػطيني أمػػر مقػػززو وج يخػػدش الحيػػاا العػػاـ بمقػػدار مػػا يجػػرح 

بيمةو ويسيا لمعيفو ويطف بالفحشااو ويقبض النفس األبيةو التي ترفض أف تشـ رائحة المشاعر اإلنسانية الن
 نتنة مف قماش البناطيؿ الساحمة.

إف ارتداا البناطيؿ السػاحمة فضػيحة أخالقيػة تجمجػؿو وعيػب يحػط مػف إنسػانية شػباب فمسػطيفو ومػف واجػب 
ا فػي حيػاتيـو بعػد أف فشػموا فػي دراسػتيـو الحكومة أف تضرب بال شفقة عما قفا أولئػؾ المخناػيف الػذيف خػابو 

ونالوا غضب أمياتيـو الالئي شققف عمييـ الجيوبو ولطمف الخدودو وصرخف في وجوىيـ: تعمموا مف رجاؿ 
 المقاومة أييا الحائروف الخائروف.

 12/4/3212، المستقبل العربي
 

 عمى الكرامة والحفاظفمسطين...  
 نعـو تشومسكي

يػػنج مانكػػؿ عػػف تجربػػة فػػي موزمبيػػؽ فػػي ظػػؿ ويػػالت الحػػرب األىميػػة التػػي شػػيدتيا يخبػػر الػػراوي السػػويدي ىن
لقػد جحظػت أمػرًا لػف «:»مانكػؿ»عامًاو عندما رأى رجاًل شابًا في اياب رّاة يتقّدـ منػو. ويقػوؿ  25البالد منذ 

يػو. وقػد أنساه ما حييتو فقػد نظػرت إلػا قدميػوو ولػـ يكػف ينتعػؿ حػذاا. وبػدًج مػف ذلػؾو رسػـ حػذاا عمػا قدم
تسػػػترجع «. اسػػػتعمؿ ألػػػواف األرض والجػػػذور لتحػػػؿ مكػػػاف حذائػػػوو وابتكػػػر بػػػذلؾ طريقػػػة لمحفػػػاظ عمػػػا كرامتػػػو

مشػػاىد كيػػذه ذكريػػات مؤلمػػة لػػدى األشػػخاص الػػذيف اختبػػروا القسػػوة واإلذجؿو وىػػـ متواجػػدوف فػػي كػػؿ مكػػاف. 
تماّػؿ بغػّزةو التػي تمّكنػُت مػف زيارتيػا واّمة حالة ممفتة لالنتباهو مع أنيا واحدة مػف بػيف حػاجت كايػرة أخػرىو ت

 لممرة األولا في أكتوبر الماضي.
وىػػـ الػػذيف يصػػمدوفو إف أردنػػا -«الصػػامديف»فػػي ذلػػؾ المكػػافو تُقابػػؿ العنػػُؼ مقاومػػة مسػػتدامة فػػي أوسػػاط 
و ضػمف المػذكرات التػي كتبيػا «الطريػؽ الاالػث»استعارة الكممة المعّبػرة التػي اسػتعمميا رجػا شػحادة فػي كتػاب 

 عف الفمسطينييف في ظؿ اجحتالؿو منذ االايف عامًا.
ورّحبت بي عما طريؽ عودتي إلا دياري تقارير عف ىجوـ إسرائيمي عما غزة في نػوفمبرو دعمتػو الوجيػات 

 المتحدة وتقّبمتو أوروبا بكؿ تيذيب كالمعتاد.
نيف فػػي ظػػؿ حصػػار قػػاس وُتعتبػػر شػػبكة أنفػػاؽ موصػػولة بمصػػر شػػرياف حيػػاة بالنسػػبة إلػػا الغػػزاوييف المسػػجو 

حػػوؿ « بتسػيمـ»وىجػـو متواصػؿ. وفػػي تمػؾ األانػااو تصػػدر تقػارير عػف مجموعػػة حقػوؽ اإلنسػاف اإلسػػرائيمية 
جيػػاز جديػػػد يسػػتعممو الجػػػيش اإلسػػرائيمي لمواجيػػػة المظػػاىرات السػػػممية األسػػبوعية المناىضػػػة إلنشػػاا جػػػدار 

 رة.وىو في الواقع جدار مصاد -الفصؿ اإلسرائيمي غير المشروع 
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و عندما ىرب مئات آجؼ الفمسطينييف مػذعوريفو أو طُػردوا بػالقوة إلػا غػزة 1948تعود م ساة غزة إلا عاـ 
عػػرب إسػػرائيؿ بقػػي »عمػػا يػػد القػػوات اإلسػػرائيمية الغازيػػة. وشػػدد رئػػيس الػػوزراا ديفيػػد بػػف جوريػػوف عمػػا أف 

ف الػدعـ األقػوى إلسػرائيؿ عمػا السػاحة والمايػر لالنتبػاه اليػوـ ىػو أ«. وىػو اليػروب -عمييـ القياـ ب مر واحػد
 ساكسوني.-الدولية قادـ مف الوجيات المتحدة وكندا وأسترالياو أي ما يعرؼ باسـ اجتحاد األنجمو

طواؿ عقودو شّكمت غزة معرضًا ألنواع العنؼ كافةو ويشمؿ سجّميا ويالت تـ التخطيط ليا بدقةو عما غرار 
و وفقًا لمتسمية التي أطمقيا عما اليجوـ «قتؿ األطفاؿ»وأي  2008-2009عممية الرصاص المصبوب في 

فػػي غػػزة مػػع « الشػػفاا»و المػػذاف عمػػال فػػي مستشػػفا «إريػػؾ فػػوس»و« مػػادز جيمبػػرت»الطبيبػػاف النرويجيػػاف 
زمالئيمػػا الفمسػػطينييف والنػػرويجييف خػػالؿ اليجػػـو اإلجرامػػيو مػػع العمػػـ بػػ ف العبػػارة فػػي مكانيػػاو بػػالنظر إلػػا 

لػػػذيف ُقتمػػوا. ويتػػراوح العنػػػؼ مػػا بػػيف أنػػػواع الوحشػػية المختمفػػة الناجمػػػة عػػف أعمػػا مسػػػتويات مئػػات األطفػػاؿ ا
 اجبتكار لدى البشرو وبيف ألـ المنفا.

وُيعتبر األلـ حادًا أكار مف غيره في غزةو حيث يمكف لمناس األكبر سنًا أف يتطمعوا إلا خمؼ الحدود باتجاه 
مػػوا عمػػا تركيػػا كػػنيـ أف يفعمػػوا فػػي حػػاؿ نجحػػوا فػػي التقػػدـ مػػف الحػػدود مػػف دوف أف أو أم -منػػازليـ التػػي أرغم

 يتعّرضوا لمقتؿ.
أحد أشكاؿ العقاب يتماػؿ فػي إغػالؽ قسػـ أكبػر مػف الجانػب الغػزاوي مػف الحػدودو ليتحػوؿ إلػا منطقػة عازلػة 

فػي حػيف و وىػي عالمػة بػارزةو و «ىارفػارد»فييا نصؼ األراضي القابمة لمزراعة في غزةو وفقًا لسارة روي مػف 
تظيػػر فػػي غػػزة قػػدرة البشػػر عمػػا ممارسػػة أعمػػاؿ العنػػؼو تشػػكؿ أيضػػًا ماػػاًج يحتػػذى بػػو فػػي مجػػاؿ المطالبػػة 

 بالكرامة.
ُيفيُػػـ الحػػس بالكرامػػة بطريقػػة فطريػػة لػػدى األشػػخاص الػػذيف يمسػػكوف بزمػػاـ األمػػور ويقػػّروف ب ننػػا إف وضػػعنا 

اإلذجؿو التػػػي ُتعُتبػػػر بماابػػػة طبيعػػػة اانيػػػة فػػػي العنػػػؼ جانبػػػًاو فػػػإّف أفضػػػؿ طريقػػػة لتقػػػويض الكرامػػػة تتماّػػػؿ بػػػ
 السجوف.

تخضػع الممارسػات العاديػة فػي السػجوف اإلسػرائيمية لمتػػدقيؽو وفػي فبرايػرو مػات عرفػات جػرداتو وىػو عامػػؿ 
عامًاو في السجف اإلسرائيميو وقد تت تا عف ظروؼ موتو انتفاضة أخرى. لقػد تػـ  30في محطة وقود عمره 
زلو في منتصؼ الميؿو وىو الوقت األنسب لبث الرعػب فػي نفػوس أفػراد عائمتػو. وات يػـ اعتقاؿ جرادات مف من

برمي الحجارة والمولوتػوؼ منػذ بضػعة أشػيرو خػالؿ اليجػوـ الػذي شػنتو إسػرائيؿ فػي نػوفمبر عمػا غػزة. وقػد 
عما أنو و الذي كاف سميمًا لحظة اعتقالوو حيًا يرزؽ في المحكمةو مف محاميو الذي يصفو «جرادات»شوىد 

يومػًا إضػافيًاو  12وحكمػت المحكمػة بمعػاودة حبسػو لفتػرة «. كاف محنيًا وخائفًا ومرتبكًا ومنكمشػًا عمػا ذاتػو»
 وقد تـ العاور عما جرادات ميتًا في زنزانتو.

الفمسطينييف ليسوا بحاجة إلا تحقيؽ إسرائيمي. فبالنسبة إلييـو ُيعتبر موت »وتكتب الصحفية أميرة ىاس أف 
« جػرادات»أكبر بكاير مف الم ساة التي عاشياو ىو وعائمتو. وباجستناد إلا تجربتيـو ُيعتبر موت « جرادات

إاباتػػًا عمػػا أف النظػػاـ اإلسػػرائيمي يمجػػ  إلػػا التعػػذيب بطريقػػة روتينيػػة. ومػػف تجػػربتيـو ج يتماػػؿ اليػػدؼ مػػف 
 ذعاف.التعذيب بإدانة شخص وحسبو بؿ أيضًا بإحباط شعب بكاممو وبإرغامو عما اإل

 وىي وسائؿ القمع التقميدية. -أّما الوسائؿ المستعُممةو فتقوـ عما المذّلةو وحّط الش فو وممارسة اإلرىاب
وتعتبػػر الحاجػػة إلػػا مذلّػػة كػػؿ مػػف يرفعػػوف رؤوسػػيـ عنصػػرًا غيػػر قابػػؿ لإللغػػاا مػػف العقميػػة اإلمبرياليػػة. وفػػي 

تسػػوية دبموماسػػية صػػّدتيا الوجيػػات المتحػػدة حالػػة إسػػرائيؿ وفمسػػطيفو لطالمػػا سػػاد توافػػؽ شػػبو جمػػاعي عمػػا 
 عامًاو بموافقة أوروبية ضمنية. 35طواؿ 



 
 
 

 

 

           23ص                                    3836العدد:                11/4/3212الخميس  التاريخ:

ولػيس تحقيػر الضػحايا عػػديمي القيمػة بػالجزا الصػغير مػػف الحػاجز الػذي يعتػرض سػػبيؿ التوصػؿ إلػا تسػػوية 
وف ىػػذا تشػػمؿ الحػػد األدنػػا مػػف العدالػػة واجحتػػراـ لكرامػػة اإلنسػػاف وحقوقػػو. ولػػيس بعيػػدًا عػػف التصػػّور أف يكػػ

الحاجز قاباًل لإلزالة مف خالؿ العمؿ المتفانيو تمامًا كما حصؿ في أماكف أخرى. ما لـ تنجح القػوى النافػذة 
في تعّمـ احتراـ كرامة الضحاياو ستبقا الحواجز قائمةو ويتحتـّ عما العالـ مصير مف العنؼ وانعداـ الرحمػة 

 والمعاناة المريرة.
 «ورؾ تايمرنيوي»ينشر بترتيب خاص مع خدمة 

 11/4/3212، االتحاد، أبو ظبي
 
 الفمسطيني ضحية حيرة حماس الشعر 

 عزمي عاشور
إذا كػاف بنػػاا مؤسسػػات الدولػػة ىػػو التطػػور األبػػرز فػػي القضػػية الفمسػػطينيةو فػػإف التطػػور المضػػاد واألسػػوأ ىػػو 

إج أف ىػػذه و فعمػػا رغػػـ أنيػػا جػػاات بطريقػػة ديموقراطيػػةو 2006فػػي انتخابػػات « حمػػاس»الػػذي ارتػػبط بفػػوز 
الحركة كانت ماؿ الخنجر الذي ُغرس في ظير القضية الفمسطينيةو ليس فقط لدخوليا في صػراع وجػود مػع 

نما أيضًا في استخداميا ك داة لقوى إقميمية تحت شعار الدفاع عف الشعب الفمسطيني. ومنذ «فتح»حركة  و وا 
طينييفو في وقت كاف مف الميـ جدًا أف بيذا الشكؿ الموظؼ مف الخارجو وجدنا كيانيف فمس« حماس»وجود 

يتحػػدا تحػػت سػػمطة واحػػدةو ودخمنػػا فػػي قضػػية الصػػراع الػػداخمي بػػيف الفمسػػطينييف بطريقػػة المبػػاراة الصػػفريةو 
ولتتحوؿ القضية وتتقـز مف قضػية عالميػة يسػعا الجميػع إلػا وجػود حمػوؿ ليػاو إلػا أف تصػبح قضػية أنفػاؽ 

 ومباركتيا.« حماس»توقيع حركة غير مشروعة عما الحدود بيف مصر وغزة ب
وىنا ليس الميـ أف يتوحد مف يعيشوف في قطاع غزة والضفة الغربية مامما كاف الوضع قبؿ اجنتخابات التي 
نمػػا الميػػـ أف تعػػيش زعيمػػًا أو قائػػد فصػػيؿ بمباركػػة الخػػارج. وجػػاا فػػوز جماعػػة اإلخػػواف  جػػاات بحمػػاسو وا 

نما لحماسو لتجد مػف يػدعميا ويقوييػا  المسمميف بالحكـ في مصر ماؿ طوؽ نجاة ليس لمشعب الفمسطيني وا 
عمػػا بػػاقي الفصػػائؿ الفمسػػطينية مػػف خػػارج الحػػدودو ولكػػي نػػدور مػػف جديػػد فػػي الػػدائرة المفرغػػة التػػي أضػػاعت 
كايرًا مف الحقوؽ الفمسطينية. ومف اـو لـ يكف مستغربًا أف يشرؼ إخواف مصر عما انتخابات رئيس حماس 

و التي اجتمع فييا المكتب السياسي لمحركة في مطالع نيساف )أبريؿ( الجاري ليستمر خالػد الجديد مف القاىرة
مشػػعؿ فػػي وجيتػػو الخامسػػة رئيسػػا ليػػا. والسػػؤاؿ: لمػػاذا يصػػر الفمسػػطينيوف عمػػا تكػػرار أخطػػاا الماضػػي وج 

مػف الػداخؿ  يتعمموف منو؟ فخبرة السبعيف سنة تؤكد أف أوؿ ركف في استرجاع حقوقيـ ىػو ضػرورة اجنطػالؽ
الفمسػػػطيني والبعػػػد مػػػف التوظيفػػػات والمتػػػاجرة بالقضػػػية التػػػي دخمػػػت فييػػػا جماعػػػات لػػػف تضػػػيع فقػػػط القضػػػية 

نما البالد التي تحكميا.  الفمسطينية وا 
آف األواف لمفمسػػطينييف أف يكػػوف ليػػـ ربػػيعيـو وأف يغيػػروا ىػػذه النخػػب والوجػػوه التػػي أضػػرت أكاػػر ممػػا أفػػادت 

أو حتا فتح لف يكػوف متوقفػًا عمػا مػدى ارتباطيػا بػإخواف مصػرو بقػدر ارتباطػو  الفمسطينييف. فنجاح حماس
بما سوؼ تحققو عما األرض مف المصالحة والتوحد لمدفاع عف الحقوؽ الفمسطينية مف دوف تمييز عقائدي. 

يؼ الخارجيو وتحقيؽ ىذا األمر يتطمب أوًج أف تبتعد القيادات التقميدية التي كانت سببًا لالنقساـ وأداة لمتوظ
واانيًا ضرورة اجرتباط بالداخؿ والتحرؾ بناا عما معطياتػو ولػيس عمػا معطيػات الخػارج الػذي قػد يكػوف فػي 
نمػا باتػت  دمشؽ أو طيرافو أو حتا في القاىرةو فالقضية الفمسطينية لػـ تعػد قيػادات تتػاجر بمصػير شػعب وا 

اليػػػـو اإلسػػػرائيميوف ببنػػػاا المسػػػتوطنات  مرتبطػػػة بمػػػف يحقػػػؽ ليػػػـ إنجػػػازات عمػػػا أرض الواقػػػعو التػػػي يشػػػغميا
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وترجمة حمميـ حقيقةو في حيف أف أصحاب األرض الحقيقييف حقوقيـ تضيع ما بيف ىػؤجا القيػادات والػدوؿ 
 التي توظؼ قضيتيـ.

 11/4/3212، الحياة، لندن
 

 ين المال يا لبيد؟ انو في االحتاللأ 
 تسفي برئيؿ

مخصػص لمػواطنيف ذوي أعصػاب حديديػةو  costofwar.comتية إف الموقع اجمريكي عما الشبكة العنكبو 
ويظير فيو مف جممة ما يظير عرض يقؼ لو شعر الرأس لتكاليؼ الحروب التي تقػوـ بيػا الوجيػات المتحػدة 

 في العراؽ وافغانستاف حيث تجري أعداد الدوجرات في جنوف سريع خارج عف السيطرة.
ذي يشػير الػا الكمفػة غيػر المتصػورة ليػاتيف الحػربيف وىػي تريميػوف وج يمكف وقؼ انطػالؽ األعػداد السػريع الػ

مميارا وبضعة دوجرات اخرى. وىذا عرض مذىؿ وُمغضػب بصػورة خاصػة بسػبب حقيقػة اف الوجيػات  442و
المتحدة لـ تكسب مزيػدا مػف األمػف لنفسػيا نتػاج ىػاتيف الحػربيف. فػالعراؽ الػذي أصػبح مرعػي ايػراف السياسػي 

و وستصػػبح افغانسػػتاف بعػػد سػػنة حينمػػا تخػػرج منيػػا القػػوات اجمريكيػػة دولػػة تسػػيطر عمييػػا أخػػذ تنػػتقض ُعػػراه
 طالباف.

والمناقضػة المنطقيػػة ىػػي انػو فػػي حػػيف يمكػف تكمػػيـ تكػػاليؼ الحػروب وعرضػػيا ب رقػػاـ تنيػر البصػػيرةو فانػػو ج 
مػا أنفقنػا عمػا األمػف توجد سبيؿ لعرض قيمة عددية لمفيوـ األمف وليذا ج امكاف ايضا لمبرىػاف عمػا انػو كم

أكار حصمنا عما مقابؿ أكبر. وج امكاف لمبرىاف ايضا عمػا عكػس ذلػؾ وىػو انػو اذا أنفقنػا عمػا األمػف أقػؿ 
حصمنا عما قدر أقؿ مف ىذه السمعة. والنتيجػة ىػي انػو لػيس التيديػد بػؿ القػدرة اجقتصػادية ىػي التػي ُتعػرؼ 

 ما ىو األمف وأي التيديدات يجب 'التخمي عنيا'.
إف الػػدوؿ ج تفػػرض عقوبػػات اقتصػػادية عمػػا أنفسػػيا بػػؿ ُتسػػجف فػػي ترتيبػػات أولويػػات لكػػف النتيجػػة واحػػدة. 
فالعراؽ وافغانستاف 'فرضتا عقوبات' ميزانية عما الوجيات المتحدة التي اسػتقر رأييػا بسػببيما عمػا اف ُتعػرؼ 

 أعدااىا مف جديد لُتسوغ انسحابيا.
ج تسػتطيع اف تغيػر خريطػة التيديػدات حينمػا تتجػو  أنيػاحػدة مػا زالػت تػزعـ واسرائيؿ فػي مقابػؿ الوجيػات المت

الػػػا إقػػػرار الميزانيػػػة اجمنيػػػةو فػػػالجميع أعػػػداا وج يمكػػػف التخمػػػي عػػػف شػػػيا. فيػػػؿ يمكػػػف فػػػي الحقيقػػػة عػػػدـ 
 اجستعداد لحرب التيديد اجيراني أو تجاىؿ خطر الصواريل مف لبناف؟.

ايراف ولبناف ىمػا البقرتػاف الحموبػاف المقدسػتاف لألمػف يوجػد فػي قطيػع  وىنا يكمف التضميؿ. ألنو في حيف اف
 األبقار ىذا بقرات كاف ينبغي اف ُتذبح منذ زمف كالصراع مع الفمسطينييف.

مف غير الممكػف تقريبػا تخمػيص تكمفػة اجحػتالؿ مػف معطيػات الميزانيػة العامػة وك نيػا سػر دولػة خفػي. عمػا 
 31نحػوا مػف  1987قػت الحكومػة منػذ كانػت اجنتفاضػة اجولػا فػي سػنة حسب بحث قاـ بو مركػز أدفػاو أنف

مميار دوجر عما عػدد قميػؿ مػف المػواد يمكػف تعريفيػا ماليػا كبنػاا سػور الفصػؿ واجنفصػاؿ عػف غػزة وتطػوير 
و نالقبة الحديدية وتحصيف بمدات غالؼ غزة. وقّدر خبراا مختمفوف عما مر السنيف تكمفة اجحػتالؿ فػي سػني

ج  أيضػػامميػػار دوجرو وُيقػػدر آخػػروف المبمػػ  بضػػعؼ ذلػػؾ. ويبػػدو اف الدولػػة  50بنحػػو مػػف  األربعػػيف األولػػا
 تعمـ بالضبط ما ىي تكمفة اجحتالؿ.

لكػػف ىػػذا ج ييػػـ ألنػػو مػػا بقػػي اجحػػتالؿ يعتبػػر عنصػػرا ضػػروريا فػػي تصػػور اسػػرائيؿ األمنػػي فيػػو كالتيديػػد 
. وقد غابت حقيقة اف اجحتالؿ ىو الذي ُيحدث . وج يوجد ما ُيفعؿ فيو ىناؾ وىو أباإليراني دي ميما يكمؼ 
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التيديػد عػف الميزانيػػة العامػة. إف العقوبػة اجقتصػػادية التػي يفرضػيا اجحػػتالؿ عمػا اسػرائيؿ تُػػرى فػي اسػػرائيؿ 
كما ُترى العقوبات اجقتصادية في ايراف: فيػي امتحػاف لمصػمود القػومي وىػذا ج امػف لػو. بعػد اف تغمغػؿ الػا 

عي اف المستوطنات ليست كنزا أمنيا بؿ ىي عبا أاقؿ مػف اف ُيحمػؿ نجحػت فػي اف تحػوؿ مكانتيػا مػف الو 
عػػػبا أمنػػػي الػػػا كنػػػز قػػػومي ومنحػػػت اجحػػػتالؿ بػػػذلؾ شػػػرعية جديػػػدة ج تُقػػػدر قيمتيػػػا بػػػامف. وىػػػي القيمػػػة 

مة فػي الميزانيػة الموضوعة اآلف عما باب يئير لبيد الذي يبحث عف المادة العجيبة التي تردـ الياوية الضػخ
العامػػة. وعميػػو اف يػػدع قسػػـ الميزانيػػات يسػػ ؿ سػػؤاج واحػػدا فقػػط وىػػو كػػـ سنكسػػب اذا تحررنػػا مػػف اجحػػتالؿ. 

و تجري costofoccupation.co.ilبالضبط. وعميو فقط اف ي مر ببناا موقع عما الشبكة العنكبوتية يسما 
 ريكي كوىيف.فيو الشواقؿ في ايقاع مخيؼ. وىناؾ سيجد ايضا الحؿ لوضع 

 12/4/3212ىآرتس 
 11/4/3212، القدس العربي، لندن

 
 دبموماسياً  "إسرائيل"غزة تعزل  

 شيري بسي
اعتػػذار رئػػيس الػػوزرااو بنيػػاميف نتنيػػاىوو لتركيػػا بعػػػد وسػػاطة الػػرئيس األميركػػيو بػػراؾ اوبامػػاو ينطػػوي عمػػػا 

الوجيػات المتحػدة نفسػيا بعػد سػنوات مػف إمكانية تحسػيف العالقػات بػيف اسػرائيؿ وتركيػا والعالقػات القريبػة مػع 
الخالفػػات فػػي الػػرأي عمػػا السياسػػة اجسػػرائيمية تجػػاه الفمسػػطينييف. ىػػذه خطػػوة اخػػرى وميمػػة فػػي الطريػػؽ الػػا 
تقمػػيص أضػػرار القيػػود عمػػا الحركػػة المدنيػػة الػػا قطػػاع غػػزة ومنػػوو التػػي فرضػػت فػػي أعقػػاب سػػيطرة إحمػػاسإ 

جغالؽ إحماسإ في تابيت حكميػا )وذلػؾ ألنيػا جعمػت سػكاف . وساعدت سياسة ا2007عما غزة في العاـ 
القطػػػاع أكاػػػر فقػػػرا وأكاػػػر تعمقػػػا بالوظػػػائؼ والمسػػػاعدات الحكوميػػػة(و وسػػػاىمت فػػػي عزلػػػة اسػػػرائيؿ الدوليػػػةو 
وبػػػالطبعو فػػػي الصػػػدع مػػػع تركيػػػا. ولكػػػف القػػػدرة عمػػػا اسػػػتخالص المنفعػػػة الحقيقيػػػة مػػػف اجنجػػػاز الدبموماسػػػي 

سػرائيؿ لمواصػػمة سياسػة التسػييالت فػػي اجغػالؽو الػػذي غػّذا التػوترات مػػع أنقػرة منػػذ الحػالي منػوط باسػػتعداد إ
 البداية.

منذ حاداة األسطوؿ أزالت إسرائيؿ معظـ القيود عف دخوؿ البضائع الا غػزةو وسػمحت بكميػات صػغيرة مػف 
مصػػرو مػػف  التصػػدير الػػا الخػػارجو وزادت بقػػدر مػػا عػػدد التصػػاريح التػػي تصػػدرىا لمتنقػػؿ بػػيف غػػزة والضػػفة.

ج تسػػمح  إسػػرائيؿالػػا الخػػارجو وىػػي الخطػػوة الحيويػػة جف  األشػػخاصجيتيػػاو فتحػػت حػػدودىا مػػع غػػزة لسػػفر 
تواصؿ فرض الحظر عمػا  إسرائيؿبتشغيؿ الميناا البحري او المطار في القطاع. ونوضح ىنا مع ذلؾ ب ف 

بيف غزة والضفة إبالحاجت اجنسانية  والا الضفة الغربيةو وتقيد الحركة إسرائيؿ إلاخروج البضائع المتجية 
اجسػػػتانائيةإ. حظػػػر حركػػػة الطػػػالب مػػػف غػػػزة الػػػا الجامعػػػات فػػػي الضػػػفة يمػػػس عمػػػا نحػػػو خػػػاص بالنسػػػاا 

 التجارية. األعماؿالشاباتو مامما تفعؿ ايضا القيود عما اخراج اجشغاؿ اليدوية وخروج النساا صاحبات 
حممة عامود السحاب(و استمر ميؿ التسييؿ في قيػود الحركػة. وبعد التصعيد في نياية العاـ الماضي ايضا )

المحاذيػة بالحػدود مػع اسػرائيؿو بػؿ  أراضػييـ إلػافي أعقاب اتفاؽ وقؼ النار اتسعت قدرة وصوؿ المػزارعيف 
وسمحت اسرائيؿ لمصياديف باجبحار الا مسافة حتا ستة أمياؿ عف شػواطف قطػاع غػزة. شػدد نتنيػاىو أمػاـ 

او رجب طيب اردوغافو عما أف اسػرائيؿ رفعػت العديػد مػف القيػود عػف دخػوؿ البضػائع الػا رئيس وزراا تركي
القطػػػاعو بػػػؿ وادعػػػا اردوغػػػاف بعػػػد ذلػػػؾ ب نػػػو وعػػػد بتسػػػييالت إضػػػافية. ج يوجػػػد ليػػػذا القػػػوؿ التركػػػي ت كيػػػد 
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لػف تكػوف إسرائيميو ولكف ناطقيف اسػرائيمييف لوحػوا بالتسػييالت التػي أعطيػتو وشػددوا عمػا أف قيػود الحركػة 
 اج فقط مف أجؿ حماية أمف مواطني إسرائيؿ.

وعميو فاف رد اسرائيؿ عما نار الصواريل مف قطػاع غػزة فػي اجسػابيع اجخيػرة مشػوش جػدا. ففػي يػـو اجحػد 
الماضػػيو وكػػذا قبػػؿ نحػػو اسػػبوعيف خػػالؿ زيػػارة الػػرئيس األميركػػيو اطمػػؽ مسػػمحوف مػػف قطػػاع غػػزة صػػواريل 

ؿ خػرؽ محظػورات القػانوف الػدولي بػاطالؽ النػار بػال تمييػز نحػو المػدنييف. وردا نحو بمدات إسرائيميةو فػي ظػ
عمػػا ذلػػؾ أغمقػػت اسػػرائيؿ معبػػر البضػػائع الػػا القطػػاعو وفرضػػت قيػػودا جديػػدة عمػػا حركػػة الفمسػػطينييف الػػا 

 اسرائيؿ والا الضفةو وقمصت مرة اخرى منطقة شواطف غزة التي يسمح بالصيد فييا.
الاة في غضوف اقؿ مف شػيرو والتػي تػرد فييػا اسػرائيؿ عمنػا عمػا نػار الصػواريل مػف كانت ىذه ىي المرة الا

جانب مسمحيف مف خالؿ منع حركة المواطنيف مػف سػكاف غػزة. وىكػذا تكػوف الحكومػة تبنػت سياسػة شػجبتيا 
فاؤىا بصفتيا عقابا جماعيا غير قانونيو وانتقدتيا تركيا وحم 2007المجنة الدولية لمصميب األحمر في العاـ 

الغربيوف بصفتيا غير انسانية وغير ناجعػة. القيػود المتجػددة عمػا حركػة المػواطنيف تطػرح ايضػا اسػئمة عمػا 
اعمػػف موظفػػوف  2010جيػػات أمنيػػة اسػػرائيمية رحبػػت بػػالنيج اجكاػػر تسػػامحا بصػػفتيا مجديػػة جسػػرائيؿ؛ منػػذ 

ة يحقػػػؽ اجسػػػتقرار ويضػػػعؼ قػػػوة كبػػػار فػػػي وزارة الػػػدفاع المػػػرة تمػػػو اجخػػػرى بػػػ ف النشػػػاط اجقتصػػػادي فػػػي غػػػز 
المسمحيف وحكـ إحماسإ في القطاع. وفي الشير الماضي فقط اشػار النػاطؽ بمسػاف منسػؽ اعمػاؿ الحكومػة 
فػي إالمنػاطؽإو المػواا ايتػػاف دانغػوتو إلػا اف الخطػوات التػػي اتخػذت لتوسػيع حجػـ البضػػائع التػي تػدخؿ الػػا 

ة مػػف خػػالؿ جبايػػة امػػواؿ الجمػػارؾ والضػػرائب اجخػػرىإو القطػػاع إتزيػػد المػػداخيؿ لصػػندوؽ السػػمطة الفمسػػطيني
مقابؿ البضائع التي تصؿ عبر اجنفاؽو والتي يفرض حكـ إحماسإ الضريبة عمييا. وأشار نتنياىو نفسو في 

 إلا اف العقوبات ضد السكاف المدنييف في غزة شككت بػ إالتفوؽ اجخالقيإ إلسرائيؿ. 2010العاـ 
ؽ المعابر الا القطاع كي تري الفمسطينييف مف سكاف غػزة أنيػا قػادرة عمػا جبايػة ج حاجة جسرائيؿ جف تغم

الامف بسبب الصواريل ضد المدنييف اجسرائيمييف والتي ادينت كما ينبغػي بصػفتيا جريمػة حػرب. ج شػؾ فػي 
كػػذا فػػػي التفػػوؽ العسػػكري اجسػػرائيميو وبسػػيطرتيا المطمقػػػة فػػي المجػػاؿ الجػػوي وفػػي الميػػػاه اجقميميػػة لغػػزةو و 

المعابر الا الضفة الغربية. ولكف سنوات مف اجغػالؽ أظيػرت بػ ف حػبس المػدنييف فػي غػزة تحػبس بػالتوازي 
إسرائيؿ في دائرة مف العزلػة الدبموماسػية. ىػذه العزلػة تقمػص خيػارات العمػؿ السياسػي لػديياو تجػاه قطػاع غػزة 

رح سػبيال آخػرو مميئػا بعػدـ اليقػيف ولكػف ايضػا أيضا. زيارة اوباما والمؤشرات اجوليػة لممصػالحة مػع تركيػا تقتػ
بضػػماف الػػدعـ مػػػف جانػػب حمفػػاا اسػػػتراتيجييفو اسػػتنادا الػػا فػػػتح صػػفحة جديػػدة فػػػي عالقػػات اسػػرائيؿ تجػػػاه 

 الفمسطينييف. حكومة اسرائيؿ حدياة العيد ستعمؿ بحكمة إذا ما اختارت ىذا السبيؿ.
 12/4/3212، "ىآرتس"
 11/4/3212، األيام، رام اهلل
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