
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 

  

  
 
 

 هنية: سنواصل بناء سالح المقاومة والمصالحة قرار استراتيجي
 السويد أول دولة أوروبية تعترف بفلسطين

 عن باقي بنود التهدئة البردويل لـ "قدس برس": تبادل األسرى مفاوضاته مختلفة
 مؤسسة األقصى تحّذر من مخطط احتاللي الفتتاح باب القطانين القتحامات المسجد األقصى

 بروفيسور أمريكي يقاطعون "إسرائيل" 044أكثر من 

نتنياهو يشترط نزع السيادة األمنية 
.. ويعلن من "الدولة الفلسطينية"

أي مفاوضات مباشرة مع رفضه 
 حماس

 
 5... ص 

 

 6631 7/01/1104-4الثالثاء  -السبت 

يغطي هذا العدد أيـا  عيـد األضـحى المبـار  
الــذي احتجبــت فيــه النشــرةة باىضــافة إلــى 

 .ثالثاءهذا اليو  ال



 
 
 

 

 
           4ص                                     3364 العدد:    7/04/4400-0الثالثاء -السبت التاريخ:

 

  السلطة:
 7 العال  لتحذو حذو السويد باالعتراف بدولة فلسطين ودع  إعادة إعمار غزة عباس يدعو دول  .2
 7 أبو ردينة: على الواليات المتحدة أن تراجع سياساتها حتى ال ينتشر "اىرهاب" في كل مكان  .3
 8 ين قبل نهاية الشهر الحاليالحمد هللا: دفعة مالية لموظفي قطاع غزة المدني  .4
 9 حكومة التوافق تجتمع في غزة بعد غد    .5
 9 السلطة الفلسطينية تحذر من فتح أبواب خاصة لليهود لدخول األقصى  .6
 9 عشراوي: مخطط اقتحا  األقصى إعالن حرب دينية  .7
 04 الداخلية بغزة تؤكد استعدادها لتأمين اجتماع حكومة الوفاق المرتقب  .8
 04 فلسطين تدعو مجلس األمن إلى عد  التسامح مع استهتار "إسرائيل" بالقانون الدولي  .9
 00 دعو الدول األوروبية التخاذ الخطوة ذاتها"الخارجية" ترحب بموقف السويد وت  .01
 04 رياض المالكي لـ "الخليج": القرار السويدي انتصار للفلسطينيين  .00
 04 لموظفي غزة $0444نقابة الموظفين العمومين في الحكومة السابقة ينفي رفض سلفة الـ   .02
 03 القدس العربي: فاتورة الرواتب الشهرية ُترهق الحكومة الفلسطينية  .03

 
  المقاومة:

 00 هنية: سنواصل بناء سالح المقاومة والمصالحة قرار استراتيجي  .04
 06 هنية يرحب بقرار عقد حكومة الوفاق اجتماعها بغزة  .05
 06  أبو مرزوق: تصريحات الحمد هللا بشأن موظفي غزة خطوة في الطريق الصحيح  .06
 07 البردويل لـ "قدس برس": تبادل األسرى مفاوضاته مختلفة عن باقي بنود التهدئة  .07
 07    ى دع  الفلسطينيين ىقامة دولته "فتح" تدعو األوروبيين إل  .08
 08 البردويل: حماس سترد على أي عدوان جديد على أبناء شعبنا الفلسطيني  .09
 09 القسا ": الحصار الظال  لن يدو  على غزة.. صمودك  قلعًة شامخًة في وجه الظل  والظالمين"  .21
 09 معاريف": هكذا ت  اغتيال العطار"  .20
 44 تطلق أكبر حملة تواصل اجتماعي في عيد األضحى الجهاد اىسالمي في غزة  .22
 44  كيااىذاعة اىسرائيلية تزع : مجموعة من ناشطي حماس تحاول مغادرة غزة خلسة إلى تر   .23
 40 موقع "وااله": المقاومة في غزة تعاود التجارب الصاروخية تجاه البحر  .24
 40 " تشير لقرب صفقة تبادل أسرى بين حماس و"إسرائيل"4ملصقات بغزة تحت عنوان "قريباً وفاء األحرار   .25

 
  :اىسرائيليالكيان 
 44 نتنياهو منتقدًا عز  السويد االعتراف بدولة فلسطين: الخطوات األحادية لن تقّرب السال   .26
 44 ليبرمان يوبخ السفير السويدي ويقول إن رئيس الوزراء الجديد يقرر دون أن يفه  التفاصيل  .27
 43 يعالون يتعهد بمواصلة البناء في القدس رغ  االنتقادات الدولية  .28
 43 مسؤولون أمنيون: حماس حاولت تهريب أسلحة وأجرت تجارب صاروخية في عرض البحر  .29



 
 
 

 

 
           3ص                                     3364 العدد:    7/04/4400-0الثالثاء -السبت التاريخ:

 

 40 0973الرئيس اىسرائيلي: يستحيل الصفح عن خطايا حرب   .31
 45 األكبر والشيخ درويش يدعوان ىرساء السال  بين الفلسطينيين واىسرائيليين حاخا  "إسرائيل"  .30
 45 محكمة االحتالل تقر تعويضات على السلطة الفلسطينية لصالح عائالت قتلى إسرائيليين  .32
 46 إلى داخل "إسرائيل" فلسطينيين القبض على إسرائيلية حاولت تهريب أربعة  .33
 46 خطة لخصخصة مؤسسات حكومية في "إسرائيل"  .34
 47 جنود االحتالل يقرون بابتزازه  لمرضى غزة  .35
 47 مصادر لـ"سما": "إسرائيل" لن تسمح بتأخير اىعمار وستفتح الباب لتشغيل عمال غزة داخلها  .36
 48 غانتس: جبهة غزة ستبقى هادئة لسنوات ويجب دع  وقف إطالق النار بـ"مرساة اقتصادية"  .37
 49 زن سرية ألسلحة كيميائيةتل أبيب: دمشق تحتفظ بمخا  .38
 49 "إسرائيل" بعد حادثة شبعا: هل يتآكل الردع في الشمال؟  .39
 30 أهداف دولة الكيان األمنية على الصعيد العربي للسنة العبرية الجديدة  .41
 33 الحديدية اىسرائيلية ال تبيع في الخارج منظومة القبة  .40

 
  :األرضة الشعب

 35 قصىاب القطانين القتحامات المسجد األمؤسسة األقصى تحّذر من مخطط احتاللي الفتتاح ب  .42
 36 يب"االحتالل يفتتح أطول نفق في "إسرائيل" يربط القدس بـ"تل أب  .43
 36 اآلالف يؤدون صالة العيد بالمسجد األقصى بالرغ  من إجراءات االحتالل  .44
 36 "السال  اآلن": ربع المساكن اىسرائيلية الجديدة في القدس تقع شرقاً   .45
 37 ن في المسجد األقصى ألول مرة منذ سبع سنواتفلسطيني من غزة يصلو 544نحو   .46
 37 االحتالل يحاصر القدس ويقمع مسيرات سلمية بالضفة ويصيب العشرات  .47
 37 "هآرتس": مسؤول سابق في الحركة االسالمية ينفي بيع عقارات في سلوان لمستوطنين  .48
 38 االحتالل يسمح بإدخال مواد بناء إلى قطاع غزة ألول مرة بعد العدوان  .49
 39 المطالبة بإزالة أجهزة التشويش "المسرطنة" من زنازين األسرى  .51
 39   األسرىنادي األسير: االحتالل يمنع آالف العائالت من زيارة أبنائه  .50
 04 سباق تهويدي يغلق عدة طرق بالقدس  .52
 04 تواصل انخفاض معدالت اىنجاب للمسلمين بالداخل الفلسطيني"اىحصاء اىسرائيلي":   .53
 00  ي .. المخي  ليس "سوق سالح"سبعة أخطاء شائعة عن المخ"األخبار اللبنانية":   .54
 04 لبنان: النازحون الفلسطينيون من سورية يعتصمون أما  مقر األونروا في مخي  المية ومية  .55

 
  اقتصاد: 

 03 مليون شيكل ُأنفقت على األضاحي في الضفة 434وزارة الزراعة:   .56
 
 



 
 
 

 

 
           0ص                                     3364 العدد:    7/04/4400-0الثالثاء -السبت التاريخ:

 

  مصر: 
 03 مصر تدين خطط إنشاء مستوطنة "إسرائيلية" جديدة في القدس  .57
 03 الجاري 04مصر: مؤتمر إعادة إعمار غزة في   .58
 00 جماعة أنصار بيت المقدس تعلن ذبح ثالثة "عمالء" للموساد  .59

 
  األردن: 

 05 مئات األردنيين يتحركون إلكترونيًا ضّد تزويد بالده  بغاز إسرائيلي  .61
 05 تقرير حول أسرار التجسس اىسرائيلي "المفخخ" على األردن بعد عاصفة "كنز هرقل"  .60

 
  لبنان: 
 06 الحقائق وتدعي إحباط عملية من لبنان"إسرائيل" تقلب   .62
 07 النائب اللبناني قاس  هاش : "إسرائيل" انتهكت السيادة اللبنانية  .63

 
  عربية إسالمي:

 07  المجموعة العربية تستطلع المواقف في مجلس األمن تجاه مشروع قرار إنهاء االحتالل  .64
 08  مفتي موريتانيا يدعو لنصرة الشعبي الفلسطيني  .65
 09 جمعية "فيدار" التركية ترسل لحو  األضاحي للمحاصرين في غزة  .66
 09 الجامعة العربية في ذكرى أكتوبر: العرب بحاجة إلى عبور جديد  .67
 54 زعي  حركة انفصالية في الجزائر يعلن تحدي قوانين البالد المطالبة بمقاطعة "إسرائيل"  .68

 
  دولي:
 54 السويد أول دولة أوروبية تعترف بفلسطين  .69
 50 مع "إسرائيل" االتحاد األوروبي: خطط االستيطان تهدد العالقات  .71
سبانيا تنددان بقرار "اسرائيل" بناء   .70  50 وحدة استيطانية في القدس 4064فرنسا وا 
 54 بوليفيا تلغي "الفيزا" عن الفلسطينيين وتفرضها على اىسرائيليين  .72
 54 إلى التراجع عن خططها لالعتراف بفلسطين واشنطن تدعو السويد  .73
 53  بروفيسور أمريكي يقاطعون "إسرائيل" 044أكثر من   .74
 55  من الطلبة قتلوا أثناء العدوان على غزة 038األونروا:   .75
 56 س العمو  البريطاني االثنين المقبل"االعتراف بفلسطين" أما  مجل  .76
 57 كيري يشار  بمؤتمر القاهرة ىعادة إعمار غزة  .77
 57 نشطاء يقتحمون مهرجانا لفيل  صهيوني في فرنسا  .78
 58 لسطينية ذات يو فرنسا: سيتحت  على الجميع االعتراف بالدولة الف  .79
 58 البيت األبيض: "قيمنا هي التي مولت القبة الحديدية وأنقذت اىسرائيليين"  .81



 
 
 

 

 
           5ص                                     3364 العدد:    7/04/4400-0الثالثاء -السبت التاريخ:

 

دانتها لالستيطان  .80  59  بلغاريا تؤكد مشاركتها في مؤتمر إعمار غزة وا 
 59 صل الى قطاع غزةوفد تضامني يوناني ي  .82

 
  مختارات:

 64 قائمة بأفراد من عائلة واحدة فازوا بنوبل  .83
 

  حوارات ومقاالت:
 64 محمد سيف الدولةالخطاب الفلسطيني الغائب في األم  المتحدة...   .84
 65 ماجد كياليالمفاوضة...  الفلسطينيون وفكرة  .85
 67 د. عادل محمد عايش األسطلأوباما بين الدبلوماسية واالنحياز ىسرائيل!...   .86
 69 د. محمد السعيد إدريسنتنياهو و"حل الوسط التاريخي" المزعو ...   .87
 74 يوسي ميلمانن؟... غزة إلى أي  .88

 
 75 :كاريكاتير

*** 
 
نتنياهو يشترط نزع السيادة األمنية من "الدولة الفلسـطينية".. ويعلـن رفضـه أي مفاوضـات مباشـرة  .0

 مع حماس
، نقاًل عن مراسلها في رام هللا، كفاح زبون، ومن 7/04/4400-6الشرق األوسطة لندنة نشرت 

ي ، أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قال إن "تل أبيب ترفض إجراء أتل أبيب
 .مفاوضات مباشرة مع حركة حماس"

وقال ردًا على تصريحات سابقة للقيادي في حماس، موسى أبو مرزوق، بأن حركته قد تتفاوض مع 
لذلك علنا، ويلتزم بسفك  "إسرائيل" بشكل مباشر، إنه لن يتفاوض "مع عدو يريد أن يدمرنا، ويدعو

 .دماء اإلسرائيليين"
وأضاف نتنياهو: "المفاوضات مع حماس مرفوضة طالما تدعو إلى تدمير إسرائيل.. كيف لنا أن 

 نفاوضهم ونقتل أنفسنا".
وفي مقابالت أجرتها معه قنوات تلفزيون أمريكية، قال نتنياهو إنه "لن يوافق على التفاوض مع 

 وقفها الداعي إلى إبادة إسرائيل".حماس طالما تشبثت بم



 
 
 

 

 
           6ص                                     3364 العدد:    7/04/4400-0الثالثاء -السبت التاريخ:

 

كما قال نتنياهو، إنه "فوجئ" باإلدانة األمريكية لمشاريع االستيطان اإلسرائيلية في شرقي القدس، إذ 
نقلت عنه اإلذاعة اإلسرائيلية أمس القول بأنه "يجب إفساح المجال أمام سكان المدينة اليهود والعرب 

 تارونه".لشراء الشقق والمنازل في أي مكان يخ
وبخصوص المفاوضات مع السلطة الفلسطينية، رأى نتنياهو "جواز التوصل إلى اتفاق معها حول 
إقامة الدولة الفلسطينية والترتيبات األمنية معها"، لكنه اشترط "تغيير مفهوم السيادة وموافقة 

 الفلسطينيين على وجود أمني إسرائيلي في أراضيهم".
، نقاًل عن مراسلها في غزة، أشرف الهور، أن 7/04/4400 القدس العربية لندنةوأضافت 

نتنياهو رفض االنتقادات األمريكية لقرار بناء وحدات استيطانية في مدينة القدس، وأكد على عالقاته 
 .مع الرئيس األمريكي باراك أوباما

نتقادات وقال إنها وقال إنها "قائمة على التقدير واالحترام المتبادل". وأعرب عن استغرابه من هذه اال 
 ال تخدم السالم إذ أنها تشترط إحالله بالتطهير العرقي".“ال تتماشى والقيم األمريكية" وقال إنها “

وفي ما يتعلق بالملف النووي اإليراني أبدى نتنياهو خشيته من أن االتفاق النهائي بين القوى العظمى 
يران سيمكنها من تخصيب اليورانيوم خالل فترة وجيز  ة مما اعتبره صفقة سيئة للغاية بالنسبة للعالم وا 

 أجمع.
وبالنسبة لتهديد تنظيم الدولة اإلسالمية أكد نتنياهو استعداد "إسرائيل" لمعاونة التحالف الدولي الذي 
يكافحه |بأي طريق" رافضًا اإلدالء بأي تفاصيل أوفى. وأعرب أيضا عن تأييده لقرار الرئيس 

 الجوية لهذا التنظيم.األمريكي بتوجيه الضربات 
، مااان نيوياااورك، أن نتنيااااهو قاااال إن معلوماااات جهااااز 0/04/4400ســـي أن أنة وجااااء فاااي موقاااع 

االستخبارات اإلسرائيلية تشير إلى أن عدد مقاتلي داعش يبلغ بعض العشارات مان افالف، الفتاًا إلاى 
: "سابب ازديااد أعاداد CNN أن هذه األرقام تزداد يوما بعد يوم. وتابع نتنياهو في مقابلاة حصارية ماع

داعااش هااو حصااولهم علااى نحااو مليااوني دوالر يوميااًا ماان عائاادات الاانفط وهاام يقومااون بتوساايع مناااطق 
 نفوذهم". 

وأضاااف نتنياااهو: "قااوة داعااش تكماان فااي اسااتخدام اإلرهاااب والتخويااف، ولاايس مهاام أن يكونااوا بأعااداد 
احتالل آسيا بشكل عامل من خالل كبيرة، حيث كان هناك في التاريخ مجموعات صغيرة تمكنت من 

وقطاع الارسوس وزرا الخاوف بقلاوب المالياين مان النااس، هاذه قاوة داعاش، أيدولوجياة امتطاء الخياول 
 تخويف واستعداد لقتل أي شخص".
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 عباس يدعو دول العال  لتحذو حذو السويد باالعتراف بدولة فلسطين ودع  إعادة إعمار غزة .2
طين محمود عباس، صباح اليوم السبت، عن أمله أن تحذو دول رام هللا: أعرب رئيس دولة فلس

 العالم حذو السويد التي أعلنت أنها ستعترف بدولة فلسطين.
وقال بعد وضعه إكليال من الزهور على ضريح الرئيس الشهيد ياسر عرفات، وذلك بمناسبة حلول 

طاولة الكثير من دول العالم عيد األضحى المبارك: 'ملف االعتراف بالدولة الفلسطينية مطروح على 
 بخاصة األوروبية، ونرجو أن تحذوا هذه الدول حذو السويد التي قامت بهذه الخطوة الجريئة'.

وأشاد بموقف الحكومة السويدية الذي أعلنت من خالله بأنها ستقوم باالعتراف بالدولة الفلسطينية، 
ت بأنها ستعترف بدولة فلسطين في قائال: 'أن موقف دولة السويد عظيم ومشرف، بأنها قد أعلن

 القريب العاجل حسب ما قررت الحكومة السويدية'.
وأضاف: "ال شك بان شعبنا مر بظروف صعبة وبأيام عصيبة، بخاصة ما جرى في قطاا غزة، 
والحمد هلل أن الحرب انتهت، بالرغم من أن لها ذيول طويلة ومآسي كثيرة ولكن سنتحمل في سبيل 

 وحدا، وان تقوم دولة فلسطين وعاصمتها القدس.أن يعود الوطن م
من  01وتطرق لمستمر المانحين إلعادة أعمار قطاا غزة، قائال: 'هناك مستمر للمانحين سيعقد في 

الشهر الجاري، وسنذهب إليه من أجل تقديم العون ألهلنا إلعادة أعمار قطاا غزة". وأضاف: "نأمل 
 حتى نتمكن بسرعة من إعادة األعمار".من دول العالم أن تقدم المنح السريعة 

وفي رد على سسال ألحد الصحفيين حول وجود أزمة رواتب في قطاا غزة، قال الرئيس: "ليس هناك 
أزمة رواتب، وفي اتفاق الشاطئ لتنفيذ المصالحة تم التوافق على تشكيل لجنة إدارية ومالية لدراسة 

را مشكورًا بتقديم مساعدة من خاللنا ومن خالل هذا الملف، ولكن كحل سريع هناك من أراد أن يتب
األمم المتحدة لمدة شهر أو شهرين أو ثالثة أشهر، وبهذا تكون أزمة الرواتب قد حلت حسب 

 رسيتنا".
0/04/4400وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(ة   

 
 رهاب" في كل مكانأبو ردينة: على الواليات المتحدة أن تراجع سياساتها حتى ال ينتشر "اى  .3

واشنطن: دعت الواليات المتحدة السويد إلى التراجع عن خططها لالعتراف بفلسطين، بعد أن أعلنت 
الحكومة السويدية الجديدة، أول من أمس، عن خطط لتصبح أول دولة في أوروبا الغربية تعترف 

 بدولة فلسطينية.رسميا 
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سطينية، مساء أول من أمس، أن االعتراف بدولة وعد نبيل أبو ردينة، المتحدث باسم الرئاسة الفل
، وذلك ردا على موقف واشنطن التي رأت أن «الطريقة الوحيدة للقضاء على اإلرهاب»فلسطين هو 

 «.سابق ألوانه»أي اعتراف بهذه الدولة أمر 
نها حان الوقت ليعترف العالم بأسره بدولة فلسطين، أل»وقال أبو ردينة لوكالة الصحافة الفرنسية: 

على اإلدارة األميركية أن تراجع سياساتها، ألنه »، وأردف أنه «الطريقة الوحيدة للقضاء على اإلرهاب
 «.من دون ذلك فسينتشر اإلرهاب في كل مكان

من جهته، رحب صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين بإعالن رئيس الحكومة السويدية، 
اليا، وهو موقف شجاا جدا من السويد التي عودتنا على نثمن هذا القرار ع»وقال بهذا الخصوص: 

أن »، وأعرب عن أمله في «دعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وهي بلد يحترم القانون الدولي
تحذو جميع دول االتحاد األوروبي حذو خطوة السويد الكبيرة والشجاعة، ألنه لم يعد هناك سبب لعدم 

 «.االعتراف بدولة فلسطين
5/04/4400ق األوسطة لندنة الشر  

 
 الحمد هللا: دفعة مالية لموظفي قطاع غزة المدنيين قبل نهاية الشهر الحالي .4

رام هللا: أكد رئيس الوزراء د. رامي الحمد هللا أن حكومة الوفاق الوطني توصلت التفاق مع دولة 
لحالي لعدد من قطر وبتنسيق مع األمم المتحدة لتأمين صرف دفعة مالية قبل نهاية الشهر ا

 .1117الموظفين المدنيين في قطاا غزة الذين تم تعيينهم بعد عام 
وشدد رئيس الوزراء على دور حكومة الوفاق الوطني وتوصلها لهذا االتفاق، يأتي ثمرة جهود حقيقية 
صرارها على المضي في سياسة  استمرت خالل األربعة أشهر الماضية، ويسكد استمرار الحكومة وا 

سسسات دولة فلسطين، باإلضافة إلى أن الحكومة ستقوم بتطبيق توصيات اللجنة اإلدارية توحيد م
 والقانونية حال االنتهاء من عملها، بما يضمن العدالة لكافة الموظفين من أبناء شعبنا.

وقدم الحمد هللا الشكر واالمتنان باسم الرئيس محمود عباس والقيادة وحكومة الوفاق الوطني 
لمالية المقدمة من دولة قطر الشقيقة، وثمن دور األمم المتحدة واستعدادها لترتيب صرف للمساهمة ا

 هذه الدفعة المالية.
0/04/4400الحياة الجديدةة را  هللاة   
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 حكومة التوافق تجتمع في غزة بعد غد   .5
زة، في محمد يونس: قررت الحكومة الفلسطينية عقد اجتماعها الخميس المقبل في قطاا غ –رام هللا 

الشهر  01إشارة إلى نيتها تعزيز سلطتها على القطاا قبيل عقد مستمر المانحين في القاهرة في 
إن الحكومة تعتزم اتخاذ « الحياة»الجاري. وقال نائب رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى لا 

اف على معابر سلسلة من الخطوات في األيام القليلة المقبلة لتعزيز الوحدة، مثل الشروا في اإلشر 
عادة دمج  رجل امن في الشرطة، والشروا في إدخال مواد البناء إلى القطاا، وعقد  6111القطاا، وا 

 اجتماا للحكومة في القطاا واالطالا على احتياجات القطاا.
وأوضح أن اجتماا الحكومة سيعقد في بيت الرئيس محمود عباس في مدينة غزة والذي أخلته حركة 

ر. وأضاف إن خطوة الحكومة تعطي رسالة لمستمر المانحين الذي سيعقد في قبل أشه« حماس»
 القاهرة مفادها أن الحكومة جاهزة للعمل على إعادة إعمار قطاا غزة.

7/04/4400الحياةة لندنة   
 
 السلطة الفلسطينية تحذر من فتح أبواب خاصة لليهود لدخول األقصى .6

زير السياحة اإلسرائيلي، التي تحدثت عن فتح أبواب القاهرة: حذرت الرئاسة من خطورة تصريحات و 
 خاصة لليهود لدخول المسجد األقصى.

وأكدت الرئاسة في بيان اليوم االثنين، أن مثل هذه التصريحات مرفوضة ومدانة وغير مقبولة، ألن 
القدس ومقدساتها خط أحمر ال يجوز وال يسمح المساس بها، وتعتبر هذه من الخطوة من الخطوات 

 حادية الجانب التي تدمر أي فرصة لعودة عملية السالم لمسارها.أ
وكانت مصادر عبرية كشفت عن مخطط احتاللي تقوده وزارة السياحة اإلسرائيلية إلدخال اليهود 
والسماح لهم باقتحام المسجد األقصى عبر باب القطانين )أحد أبواب األقصى الرئيسية(، باإلضافة 

 إلى باب المغاربة.
6/04/4400األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(ة  وكالة  

 
 عشراوي: مخطط اقتحا  األقصى إعالن حرب دينية .7

القدس دوت كوم: قالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، إن -رام هللا
ليهود باقتحام المخطط اإلسرائيلي، الذي أعلنت عنه وزارة سياحة االحتالل والقاضي بالسماح ل
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المسجد األقصى عبر بابي "القطانين" و"المغاربة"، هو بمثابة إعالن حرب دينية ومواجهة شاملة مع 
 العالم اإلسالمي.

وأضافت عشراوي في بيان لها، اليوم االثنين، أن هذا المخطط يندرج ضمن سعي إسرائيل لخلق واقع 
 يته التاريخية.جديد على حساب شعبنا وحقوقه الدينية ومقدساته وهو 

وانتقدت عشراوي التصريحات التي تفيد بأن الدخول لألقصى "لغير اليهود" مرتبط حصريا بالدخول 
من باب المغاربة، ووصفتها بالتصعيد الخطير والنزعة المتطرفة الصريحة لمنح التميز لليهود حتى 

 على حساب أصحاب الحق.
6/04/4400القدسة القدسة   

 
 استعدادها لتأمين اجتماع حكومة الوفاق المرتقبالداخلية بغزة تؤكد  .8

غزة: أكدت وزارة الداخلية واألمن الوطني استعدادها لتأمين وصول رئيس حكومة الوفاق الوطني 
 رامي الحمد هللا ووزراء الحكومة لقطاا غزة، المقررة يوم الخميس القادم.

إن  -ى صفحته بموقع فيسبوك في تصريح مقتضب عل -وقال المتحدث باسم الوزارة إياد البزم 
"مجلس الوزراء سيعقد اجتماعه في غزة يوم الخميس القادم بحضور رئيس الحكومة وكافة الوزراء"، 
مضيفًا إن "وزارة الداخلية تقوم بإجراء كافة الترتيبات الالزمة لتأمين وصول رئيس الحكومة والوزراء 

 وعقد االجتماا".
الوطني كامل أبو ماضي أعلن في وقت سابق أن الوزارة تلقت  وكان وكيل وزارة الداخلية واألمن

بالغًا بعقد جلسة للحكومة الفلسطينية في قطاا غزة، مسكدًا استعداد الوزارة الستقبال الوزراء وتوفير 
 أجواء األمن لهم وتنقلهم داخل القطاا.

6/04/4400المركز الفلسطيني لإلعال ة   
 
 التسامح مع استهتار "إسرائيل" بالقانون الدوليفلسطين تدعو مجلس األمن إلى عد   .9

)وفا(: دعا المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى األمم المتحدة في نيويورك، رياض منصور، المجتمع 
الدولي، للعمل ووفقًا اللتزامه المبدئي ووفقا لقرارات مجلس األمن والجمعية العامة ذات الصلة، 

ر الشرعي، ومطالبة "إسرائيل"، السلطة القائمة باالحتالل، بشكل لوضع حد لالحتالل "اإلسرائيلي" غي
 واضح، بوقف جميع أعمالها غير القانونية وااللتزام بطريق السالم.
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وشدد منصور في رسائل متطابقة إلى األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون، ورئيس مجلس 
ة، على أن المجتمع الدولي وعلى رأسه األمن )األرجنتين(، ورئيس الجمعية العامة لألمم المتحد

 مجلس األمن، لديه مسسوليات واضحة في هذا الصدد.
نهاء االحتالل  وقال "إن العمل الجماعي ضروري لمحاسبة "إسرائيل" على انتهاكاتها وجرائمها وا 

ية "اإلسرائيلي" بشكل كامل، ودعا جميع أعضاء مجلس األمن لتقديم الدعم الكامل للمبادرة الفلسطين
الستصدار قرار من المجلس من شأنه، في جملة أمور، تحديد إطار زمني إلنهاء االحتالل 

على أساس المحددات طويلة األمد المنصوص عليها في قرارات  0637"اإلسرائيلي" الذي بدأ عام 
قيق األمم المتحدة ومبادئ مدريد ومبادرة السالم العربية وخارطة الطريق للجنة الرباعية، من أجل تح

 الحرية وا عمال حقوق شعبنا ولتحقيق السالم واألمن لكال الجانبين. 
5/04/4400الخليجة الشارقةة   

 
 "الخارجية" ترحب بموقف السويد وتدعو الدول األوروبية التخاذ الخطوة ذاتها .01

رام هللا: رحب وزير الشسون الخارجية رياض المالكي، بما ورد في البيان الحكومي لرئيس الوزراء 
 لسويدي الجديد أستيفان لوفين، الذي قال فيه إن 'السويد ستعترف بدولة فلسطين ثنائيًا'.ا

وثمن المالكي في بيان صحفي اليوم الجمعة، موقف السويد الثابت والتاريخي في مناصرة قيم الحرية 
السويدي  والكرامة وحقوق اإلنسان، وأعرب باسم الشعب والقيادة الفلسطينية عن شكره وتقديره للموقف

قامة دولته المستقلة وفق القانون الدولي وقرارات  الداعم لحقوق شعبنا المشروعة في تقرير مصيره وا 
 األمم المتحدة ذات الصلة.

ودعا بقية دول االتحاد األوروبي التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، أن تقوم بذلك، وأن تأخذ نفس 
ونجاح العملية السلمية، كذلك إرسال رسالة قوية  خطوة السويد من أجل السالم العادل والشامل

 لحكومة إسرائيل حتى تتوقف عن تدمير عملية السالم، وفق مبدأ حل الدولتين.
وأشاد المالكي بموقف دول االتحاد األوروبي من إدانة االستيطان اإلسرائيلي ومطالبتها المتكررة 

لفة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، للحكومة اإلسرائيلية بوقف سياستها االستيطانية المخا
التي تدمر العملية السلمية وفق مبدأ حل الدولتين، داعيا دول االتحاد األوروبي التخاذ إجراءات 

 فاعلة للضغط على الحكومة اإلسرائيلية لوقف سياساتها التدميرية لعملية السالم.
3/04/4400وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(ة   
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 رياض المالكي لـ "الخليج": القرار السويدي انتصار للفلسطينيين .00
قال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، ل "الخليج": إن "القرار السويدي  :""الخليج -رام هللا 

نية الملتزم باالعتراف بدولة فلسطين يمثل هزيمة كبرى ل"إسرائيل" وانتصارًا كبيرًا للدبلوماسية الفلسطي
الهادئة". وأشار إلى أن "ردود الفعل "اإلسرائيلية" وحتى األمريكية على هذا القرار هي ردود متوقعة"، 
موضحًا أن القيادة الفلسطينية تتوقع استدعاء "إسرائيل" للسفير السويدي واالحتجاج رسميًا على هذا 

ه أمام البرلمان". وتابع: "على القرار، لكنها تدرك أن السويد لن تتراجع عن قرارها بعد االلتزام ب
العكس تمامًا فإننا نتوقع أن يساهم القرار السويدي بتشجيع بقية الدول األوروبية على االعتراف بدولة 
فلسطين، خاصة دول االتحاد األوروبي التي رفعت مستوى تمثيل فلسطين، لكنها لم تعترف بالدولة"، 

 .ترف بعد بدولة فلسطين، إلى القيام بذلكودعا بقية دول االتحاد األوروبي التي لم تع
وقال إن "قرار السويد وعزمها على االعتراف بدولة فلسطين يمثالن رسالة قوية لحكومة "إسرائيل" 

 حتى تتوقف عن تدمير عملية التسوية وفق مبدأ حل الدولتين".
نجاحات كبيرة في وحسب ما أكده المالكي، فإن أكثر ما يساعد الدبلوماسية الفلسطينية في تحقيق 

فريقيا والعديد من قارات العالم هو ما تقوم به "إسرائيل" من ممارسات وجرائم بما في ذلك  أوروبا وا 
سياسة االستيطان التي تدمر التسوية. وقال "داخل أوروبا التزال الكثير من الدول ال تعترف بدولة 

يطاليا، وألمانيا وهولندا، وبلجيكا، وا ليونان، والبرتغال، والدول اإلسكندنافية مثل فلسطين مثل فرنسا وا 
 ."الدنمارك والنرويج، رغم أن هذه الدول رفعت مستوى التمثيل الفلسطيني إلى أعلى مستوى
6/04/4400الخليجة   

 
 لموظفي غزة $0444نقابة الموظفين العمومين في الحكومة السابقة ينفي رفض سلفة الـ  .02

ي حكومة هنية السابقة رفضها لخطوة حكومة التوافق الوطني غزة: نفت نقابة الموظفين العمومين ف
دوالر للموظفين في غزة. ورحبت النقابة على لسان رئيسها محمد صيام بخطوة  0111صرف سلفة 

دوالر، مشيرًا أنها "خطوة إيجابية يجب المراكمة  0111حكومة التوافق الوطني صرف سلفة مالية 
ة". وأضاف صيام في تصريحات صحفية "إن بعض المواقع عليها إلنهاء أزمة رواتب موظفي غز 

اإلعالمية واألشخاص يحاولون تشويش الجهود المبذولة إلنهاء أزمة صرف رواتب الموظفين 
 ألهداف لديهم".

وكان وزير العدل الفلسطيني "سليم السقا" أعلن أن حكومة الوفاق الوطني ستصرف سلفة مالية بقيمة 
هنية السابقة المدنيين، وذلك على حساب الراتب الشهري الجاري  دوالر لموظفي حكومة 0111
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لحين تسوية أوضاعهم بالكامل. وقال السقا في تصريحات صحفية مساء أمس السبت، إن هذه 
 الخطوة تأتي طبقًا لتوصيات اللجنة اإلدارية القانونية.

5/04/4400المركز الفلسطيني لإلعال ة   
 
 الشهرية ُترهق الحكومة الفلسطينية القدس العربي: فاتورة الرواتب .03

فادي أبو سعدى: منذ إقامة السلطة الفلسطينية رسميًا داخل األراضي الفلسطينية بناء على  -رام هللا
اتفاق أوسلو، وفاتورة الرواتب الشهرية للعاملين في الوظيفة العمومية في ارتفاا مستمر، وباتت أكثر 

ومتها، خاصة وأنها مرتبطة ارتباطًا وثيقًا باسترداد عائدات ما يرهق ويتعب السلطة الفلسطينية وحك
 الضرائب من إسرائيل، وبالدعم العربي والدولي الذي يصل الحكومة الفلسطينية.

فاتورة الرواتب هذه، تراكمت عبر سنوات، وهي ليست وليدة اللحظة، بسبب ظروف بعضها 
صر عبد الكريم، المحلل االقتصادي موضوعي، وبعضها افخر اختياري، كما يحدثنا الدكتور ن

 الفلسطيني.
ألف موظف،  071حاليًا يبلغ عددهم بحسب المسجلين في ديوان الموظفين العام الفلسطيني، قرابة 

لكن إجمالي عدد المستفيدين من رواتب الحكومة يتجاوز المائتي ألف، إذا ما أضيف إليهم ذوو 
من اإلنفاق الشهري  %31وهو ما يشكل قرابة  الشهداء والجرحى ومخصصات األسرى والمحررين،

 للحكومة الفلسطينية.
ورغم كل هذا اإلرهاق الذي تعانيه الحكومة الفلسطينية في توفير الرواتب، إال أن األمر مرتبط تمامًا 
بالمزاج السياسي واألمني اإلسرائيليين لتحقيق ذلك، وذلك بسبب المبالغ المستردة من إسرائيل من 

مليون دوالر، وهو  061لذي يعادل ثلثي اإليرادات الفلسطينية الشهرية، ويقدر بنحو الضرائب، ا
المبلغ الذي يشكل أساس استمرار قدرة الحكومة على توفير الرواتب، غير أن إسرائيل تحاول بين 
الحين وافخر وبحسب الظروف السياسية أو األمنية، إحداث إرباك للسلطة، عبر وقف تحويل 

ائب كإجراء، األمر الذي يسدي إلى تشويش في عمل الموظفين، وأحيانًا ذهابهم إلى عائدات الضر 
 إعالن اإلضراب عن العمل.

األخير للمصالحة، بين حركتي فتح وحماس في « الشاطئ»لكن هذا ليس كل شيء، فبعد اتفاق 
د عينتهم نيسان/ إبريل الماضي، دخل على الخط رقم كبير جدًا من العاملين الذين كانت حماس ق

، على خط فاتورة الرواتب الشهرية، فعدد هسالء وحدهم 1117خالل فترة حكمها لقطاا غزة في 
ألف موظف، وهو ما أحدث إرباكًا جديدًا للحكومة الفلسطينية، حتى قبل أن  41يصل إلى نحو 
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أيام، أن تأخذ على عاتقها توفير رواتبهم ،فأعلن رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد هللا قبل 
رواتب هسالء الموظفين لن تكون عن طريق الموازنة العامة، فهم ليسوا على بنودها، كما أن إسرائيل 

عن طريق السلطة، وبالتالي فإن وجود طرف ثالث « حماس»لن توافق أن تحول الرواتب لموظفي 
يصال األموال لهم.  أجنبي )قطر(، هو من سيتكفل بدفع رواتب هسالء وا 

في حركة حماس محمود الزهار، بين أن مشكلة أخرى برزت في موضوا هسالء  لكن القيادي
الموظفين، وهي أن الطرف الثالث مثار الحديث، سيدفع للعاملين في اإلطار المدني وليس 
العسكري، وستحاول حماس على األغلب تعويض الجزء المتبقي وتوفير رواتب للعسكر المحسوبين 

 زة.على الموظفين العموميين في غ
وهو ما أكده وزير االقتصاد الوطني في حكومة الوفاق محمد مصطفى، الذي قال إن رواتب موظفي 
حماس، لن تكون عبر موازنة العام الجاري في حال تم حل المشكلة، ألن رواتبهم ليست مدرجة في 

عبر تشكيل مشروا الموازنة، مشيرًا إلى وجود مباحثات لحل مشكلتهم خالل الفترة القريبة القادمة، 
 صندوق يتم تمويله من دول مانحة.

خالصة الموضوا أن االقتصاد الفلسطيني ضعيف، ويملك سقفًا محدودًا ال يستطيع توليد إيرادات 
بحجم النفقات، واإليرادات األساسية مرهونة بمزاج الساسة واألمنيين في إسرائيل، وبالتالي فاألمر 

 األمر يزيد من الطين بلة.عرضة للتوظيف السياسي في أي وقت، وهذا 
وكانت البيانات الشهرية الصادرة عن وزارة المالية في حكومة الوفاق، أظهرت أن نسبة فاتورة رواتب 

من إجمالي نفقات الحكومة خالل األشهر الماضية، بينما  %44الموظفين العموميين شكلت قرابة 
مليار دوالر من  0.1الرواتب فقط، بلغت نفقات حكومة الحمد هللا منذ مطلع العام الجاري على 

مليار خالل السبعة أشهر األولى من العام الحالي، وأشارت توقعات الحكومة إلى أن  1.1أصل 
من  %47مليار دوالر، أي بنسبة  1.17فاتورة الرواتب ستبلغ خالل السنة المالية الجارية، نحو 

 مليار دوالر. 4.10إجمالي الموازنة المقدرة با
7/04/4400ربية لندنة القدس الع  

 
 هنية: سنواصل بناء سالح المقاومة والمصالحة قرار استراتيجي .04

غزة: قال إسماعيل هنية، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية "حماس" إن 
حركته ستواصل بناء سالح وأدوات وقوة المقاومة في قطاا غزة وستحافظ عليها حتى تحرير كامل 

 االحتالل الصهيوني. فلسطين من
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(، في ملعب اليرموك 01-4وأضاف هنية خالل خطبة صالة عيد األضحى صباح يوم السبت )
بمدينة غزة، أن "حماس ستعمل على تعزيز النصر على "إسرائيل" في المعركة األخيرة وستحمي 

حتى تحرر  مكتسباته وعلى رأسها قوة المقاومة فستستمر في بناء وتطوير أدوات ووسائل المقاومة
 أرض فلسطين".

وشدد على أن حركته لن تسمح بالمساس بسالح المقاومة أو المساومة عليه، مسكدا أن القوة التي 
 تمتلكها "حماس" لن تكون موجهة إال لالحتالل الصهيوني.

وفي سياق آخر، دعا هنية إلى استكمال ملفات المصالحة واحترام االتفاقيات الموقعة، مطالبا بتعزيز 
 دأ الشراكة الوطنية.مب

وقال "لدينا قرار استراتيجي في اختيار طريق المصالحة والوحدة، ورسالتنا في يوم عيدنا ضرورة 
 الوحدة واالعتصام والتكاتف".

من ناحية أخرى، أشار هنية إلى أن حركة "حماس" تتبنى استراتيجية االنفتاح على جميع الدول 
ولي التي تريد الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني ومساندة العربية واإلسالمية ودول المجتمع الد

 حقه.
وأكد أن حركته لن تتراجع عن االستمرار والمطالبة بتقديم قادة االحتالل الصهيوني إلى محكمة 
الجنايات الدولية، مطالبا بضرورة انضمام فلسطين التفاقية "روما" األساسية )المسسسة لمحكمة 

 الجنايات الدولية(.
قال هنية إن "من أهم االستراتيجيات التي تتبناها حماس بالمرحلة الحالية إعادة إعمار ما دمرته كما 

الحرب الصهيونية األخيرة على قطاا غزة، وتضميد جراح المئات من أبناء الشعب الفلسطيني الذين 
 باتوا بال مأوى".

ألخيرة جاء ليعيد التوازن وقال هنية إن "النصر الذي حققته المقاومة في غزة خالل المعركة ا
بالمنطقة ويسكد أن الصراا الرئيس هو مع االحتالل الصهيوني وليس صراعا مذهبيا أو طائفيا أو 

 بين الشعوب والدول".
وطالب األمتين العربية واإلسالمية با"العمل من أجل الوحدة، ووقف نزيف الدماء في الشوارا العربية، 

على الصراا المركزي مع االحتالل الصهيوني الذي يحتل القدس  وبأن ال تطغى الصراعات المذهبية
 والمسجد األقصى وفلسطين".

0/04/4400المركز الفلسطيني لإلعال ة   
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 هنية يرحب بقرار عقد حكومة الوفاق اجتماعها بغزة .05
غزة: رحب رئيس الحكومة الفلسطينية السابق ونائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة 

"حماس" إسماعيل هنية باجتماا مجلس الوزراء بحكومة الوفاق الوطني في قطاا غزة  اإلسالمية
نهاء االنقسام.  ألول مرة منذ إعالن تشكيل الحكومة وا 

وطالب هنية خالل استقباله المهنئين بالعيد من الشعب واألجهزة األمنية والوفد األردني مساء اليوم 
ا غزة بتوفير األجواء والمناخ الالزمين إلنجاح اجتماا (، األجهزة األمنية في قطا01-3االثنين )

 حكومة الوفاق.
كما طالب هنية باستكمال كافة ملفات المصالحة من الشراكة الوطنية ومنظمة التحرير الفلسطينية 

 والمجلس التشريعي.
الدكتور  وكان وزير العدل في حكومة الوفاق الوطني "سليم السقا" أكد أن الحكومة الفلسطينية برئاسة

 رامي الحمد هللا ستعقد اجتماعًا لها الخميس المقبل في قطاا غزة.
6/04/4400المركز الفلسطيني لإلعال ة   

 
 أبو مرزوق: تصريحات الحمد هللا بشأن موظفي غزة خطوة في الطريق الصحيح .06

غاازة: قااال عضااو المكتااب السياسااي لحركااة المقاومااة اإلسااالمية "حماااس" موسااى أبااو ماارزوق، مساااء 
(، إن تصااريحات رئاايس حكومااة الوفاااق الااوطني رامااي الحمااد هللا األخياارة "خطااوة فااي 01-4الساابت )

 الطريق الصحيح"، داعًيا للمزيد من إجراءات بناء الثقة.
وكااان رئاايس الحكومااة أعلاان مساااء أمااس التوصاال التفاااق مااع دولااة قطاار بتنساايق مااع األماام المتحاادة 

الحالي لعدد من الموظفين المدنيين في قطاا غزة، والذين لتأمين صرف دفعة مالية قبل نهاية الشهر 
 .1117تم تعيينهم بعد منتصف عام 

وأكاااد الحماااد هللا أن الحكوماااة ساااتقوم بتطبياااق توصااايات اللجناااة اإلدارياااة والقانونياااة حاااال االنتهااااء مااان 
 عملها، بما يضمن العدالة لكافة الموظفين من أبناء الشعب الفلسطيني.

ي تصااريح عباار صاافحته علااى "فاايس بااوك" أن الحمااد هللا أخبااره بموافقااة رئاايس وأوضااح أبااو ماازروق فاا
 السلطة محمود عباس على ما قال، مضيًفا "هذا الطريق إن لم نصنعه ألنفسنا فلن يصنعه أحد لنا".

وتابع "كثير أولئك الذين قرأوا التفاهمات األخيرة بين فتح وحمااس بعاين الريباة والتشاكك، وللحقيقاة إن 
لثقاااة، وكثااارة التصاااريحات المحبطاااة، وقلاااة التطبياااق لماااا ياااتم االتفااااق علياااه، عوامااال ال يمكااان فقااادان ا
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تجاهلهااا، ولكاان ال بااد ماان فاصاال بااين ماارحلتين، مرحلااة االنقسااام البغاايض ومرحلااة مااا بعااده، ولنصاانع 
 ألنفسنا شيئًا مختلفًا عما مضى".

، واإلمسااك عان الجهار بالساوء مان القاول، وأكمل "نريد الكثير من النوايا الطيبة، والتفسيرات اإليجابية
وأن ال نادير حواراتنااا عباار اإلعاالم، وأن نحيااي العدالااة والمسائولية الوطنيااة فيمااا بينناا، وهااذه رغاام أنهااا 

 أنها تبدأ من رأس الهرم".ال مسسولية الجميع إ
0/04/4400المركز الفلسطيني لإلعال ة   

 
 ه مختلفة عن باقي بنود التهدئةالبردويل لـ "قدس برس": تبادل األسرى مفاوضات .07

غزة: كشف القيادي في حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" الدكتور صالح البردويل النقاب عن أن 
جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة بين الفلسطينيين واإلسرائيليين بخصوص بنود اتفاق 

القاهرة، وأشار إلى أن ملفاتها  التهدئة من المرتقب أن تبدأ بعد انتهاء عطلة عيد األضحى في
وأوضح البردويل في تصريحات خاصة لا  ستتضمن قضايا الميناء والمطار واإلفراج عن األسرى.

"قدس برس"، أن الجولة األخيرة من المفاوضات غير المباشرة التي احتضنتها القاهرة ثّبتت وقف 
وضات غير المباشرة مع االحتالل، إطالق النار، وقال: "لقد تم التوافق على جدول أعمال المفا

ويتضمن قضايا الميناء والمطار واإلفراج عن األسرى، أي النواب وأسرى صفقة األحرار، وقد أصر 
االحتالل على إقحام بند جديد يتعلق بتبادل األسرى في الحرب األخيرة، نحن وجهة نظرنا أن هذا 

  ، وأنه يحتاج لوفد مختص آخر".األمر ليس من اختصاص الوفد الفلسطيني المفاوض الحالي
على صعيد آخر أكد البردويل أن اتفاق المصالحة الفلسطيني الموقع بين "حماس" و"فتح" يسير وفق 
ما هو متفق عليه، وأن غزة بانتظار اجتماا لمجلس وزراء حكومة التوافق بعد انتهاء عطلة عيد 

لقاهرة، ونحن في انتظار أن يجتمع األضحى، وقال: "المصالحة تسير مثلما هو متفق عليه في ا
مجلس وزراء حكومة التوافق في غزة كما وعد بذلك رئيس الوزراء رامي الحمد هللا، وبالعموم نحن في 

نهاء االنقسام بشكل كامل"، على حد تعبيره.  "حماس" ماضون في تنفيذ كل اتفقنا عليه وا 
5/04/4400قدس برسة   

 
 لسطينيين ىقامة دولته "فتح" تدعو األوروبيين إلى دع  الف .08

رام هللا: أكدت حركة "فتح" أن الخارطة التي فصلها الرئيس محمود عباس بخطابه واتصاالته في 
 األمم المتحدة مسخرًا، من شأنها أن تتحول إلى خطة دولية إلنهاء االحتالل اإلسرائيلي فعليا.
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(، دول 01|6اء أمس الخميس )وطالبت "فتح" في بيان للمتحدث باسمها في أوروبا جمال نزال، مس
االتحاد األوروبي على وجه الخصوص بانتهاز فرصة الوقوف العملي مع حق الشعب الفلسطيني 
بتقرير المصير دون إذن من إسرائيل وذلك من خالل التصويت مع مشروا القرار الفلسطيني في 

 مجلس األمن قريبا.
أوروبا لتجريد االحتالل من أي حق في  وأضاف البيان: "إن شعبنا يستحق وقفة عملية من جانب

 االعتراض على تجسيد قيام دولة فلسطين".
واعتبر البيان أن دعوة أوروبا المستمرة لتطبيق حل الدولتين قد تجد مصداقية أكبر في الشارا العربي 

داره إذا ما اقترنت بتصويت بناء من جانب أوروبا في شأن القرار الذي تريد القيادة الفلسطينية استص
 من مجلس األمن قريبا.

وأضاف البيان: "ال يوجد ما يعيق اعتراف دول االتحاد األوروبي بدلولة فلسطين، وتأخير ذلك 
سرائيل كما يرسل رسالة خاطئة تشجع  االعتراف يسثر بشكل سلبي على السالم بين فلسطين وا 

 التطرف في إسرائيل".
بل المصالحة الفلسطينية كأمر حاصل فعليا ومن جانب اخر دعت "فتح" للضغط على إسرائيل لتق

وانتهاز فرصة وقوف الفصائل بال استثناء مع الخطة التي يسعى رئيس فلسطين إلتمامها بغية إنجاز 
واعتبرت "فتح" الوفاق الفصائلي على برنامج الرئيس فرصة إضافية إلنجاحه  الستقالل الفلسطيني.

نهاء معزوفة االنقسام التي تكرره  ا إسرائيل.عالميا وا 
3/04/4400قدس برسة   

 
 البردويل: حماس سترد على أي عدوان جديد على أبناء شعبنا الفلسطيني .09

غزة: قال صالح البردويل الناطق باسم حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" إن حركته سترد على أي 
مأتم عليه، وعودتنا عدوان جديد على أبناء شعبنا الفلسطيني، مسكًدا أن عودة االحتالل إلى العدوان 

  إلى الصمود عودة عيد نضحي فيكون في تضحيتنا العيد وبعد العيد وفي العيد الفرح.
وكتب البردويل على صفحته عبر موقع "فيس بوك" "هذه ثقافتنا، وهذه قناعتنا، وهذه عقيدتنا، وهذا 

ًا نعبر به لحظات ديننا، نصنع من دمائنا حبرًا نكتب به قصيدة االنتصار، ونصنع من صبرنا جسر 
األلم نحو االنتصار، ونصنع من غروركم حجًة عليكم فنوجعكم ونثخن فيكم، ونجعل من نهاركم ليل 

 الهزيمة واالنكسار. فهل ستعودون مرة أخرى؟!".
5/04/4400المركز الفلسطيني لإلعال ة   
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 ظل  والظالمين"القسا ": الحصار الظال  لن يدو  على غزة.. صمودك  قلعًة شامخًة في وجه ال .21

غزة: أبرقت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة اإلسالمية "حماس" 
 بالتهنئة إلى الشعب الفلسطيني المرابط واألمة العربية واإلسالمية بمناسبة عيد األضحى المبارك.

ليوم عيد األضحى المبارك وشعبنا وقالت الكتائب في بياٍن لها على موقعها اإللكتروني: "يحلُّ علينا ا
الفلسطيني يسطر أروا مالمح الصمود والتحدي، وهو مرابط على أرض اإلسراء والمعراج وسط 

 حصار صهيوأمريكي ظالم، وتحريض أعمى لتدمير مقومات حياته".
 وأضافت: "يقف صمودكم قلعًة شامخًة في وجه الظلم والظالمين، رافضين الذلة والخنوا، ذلك بأنكم
شعب يستحق من هللا ما وعده به من النصر والتمكين والفوز في الدنيا وافخرة. وأكدت الكتائب أن 
هذا الحصار الظالم لن يدوم، و"سيسقط أمام صمودكم وثباتكم وتضحياتكم الجسام، كما أسقطتم من 

 قبله الكثير من محاوالت التركيع واإلذالل".
وهو يحمل معه أهازيج االنتصار بعد أن خرج شعبنا الفلسطيني وتابعت قائلة: "يعود علينا هذا العيد 

ومجاهدوه منتصًرا في معركة العصف المأكول، وبعد أن تمكن القسام من أسر جندي صهيوني 
 خالل المعركة، سائلين المولى عز وجل أن يعيده علينا وقد تحرر أسرانا".

بالتهنئة، مسكدًة أن دماء أبنائهم ستبقى  وتقدمت الكتائب من ذوي الشهداء الكرام والجرحى األبطال
 البوصلة التي تحدد طريقنا، وأنها لن تحيد عنها مهما بذل في سبيلها من أرواح ودماء وتضحيات.

وأضافت: "نهنئ أسرانا البواسل، وأسرى العرب األبطال، سائلين المولى عز وجل أن يقر بهم عيون 
 .آبائهم وأمهاتهم وزوجاتهم وأبنائهم قريًبا

0/04/4400المركز الفلسطيني لإلعال ة   
 
 "معاريف": هكذا ت  اغتيال العطار .20

غزة: نشرت صحيفة معاريف الصهيونية تقريرًا تحدثت فيه عن كيفية اغتيال قائد كتائب القسام في 
 منطقة رفح الشهيد رائد العطار.

إلى العطار إال أنه  الوصول 1113وقالت الصحيفة إن جيش االحتالل والشاباك حاواًل منذ العام 
كان دائم التنقل، ويغير خطته بشكٍل دائم، وكانت دائمًا طائرات االستطالا تعود خائبة بعد كل جولة 

 بحث عنه، على حد تعبير الصحيفة.
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ونقلت الصحيفة عن أحد قادة الشاباك تأكيده "إن الجيش حاول تسع مرات أسره أو قتله لكنه لم ينجح 
ى أن الشاباك كان في عدد من المرات قريبًا من الوصول له إال أن جميع بسبب حذره"، مشددًا عل

 تلك المحاوالت تفشل في اللحظات األخيرة.
وأضافت الصحيفة: "أهمل العطار وأبو شمالة وبرهوم االحتياطات األمنية التي كانوا يتخذونها خالل 

من مصدر للشاباك مفادها  الحرب ودخلوا منزال ألحد المقربين من حماس، حينها وصلت معلومات
أن الثالثة غيروا روتينهم واحتياطاتهم األمنية، وذلك لاللتقاء ببعض المقاومين إلعطائهم األوامر 

وتابعت: "في ذلك الحين تواصل الشاباك مع الجيش وأبلغه عن المكان ووجود الفرصة  العسكرية".
 f16فورًا وخالل دقائق حلقت طائرات  الذهبية الغتيال ثالثة من كبار قادة القسام، فتحرك الجيش

طن ما أدى لتدمير المنزل بالكامل وقتل  1فوق المكان، وحددت المنزل وألقت عليه قنابل تزن 
الثالثة وا غالق ملفهم". على حد تعبيرها. ويشار إلى أن عملية اغتيال العطار تمت في الحادي 

 والعشرين من شهر آب للعام الحالي.
3/04/4400لإلعال ة المركز الفلسطيني   

 
 تطلق أكبر حملة تواصل اجتماعي في عيد األضحى الجهاد اىسالمي في غزة .22

غزة: قالت حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين "إنها أنهت كافة استعداداتها لحملة تواصل اجتماعي 
 ر".كبيرة في قطاا غزة، تستهدف األسر المنكوبة والمتضررة جّراء العدوان اإلسرائيلي األخي

وأطلقت الحركة اسم "بنيان مرصوص" على حملتها، التي ستشمل كافة محافظات القطاا، مشيرًة 
 يوًما. 10إلى أن هذا االسم امتداد السم المعركة التي خاضتها المقاومة على مدار 

وبّين القيادي بالحركة إبراهيم النجار في بيان صحفي تلقت "قدس برس" نسخة عنه اليوم السبت 
، أن لالسم داللة مهمة فهو يسكد أن المعركة مع االحتالل مازالت متواصلة، مشيًرا إلى أنها (4/01)

 تأخذ أشكااًل وأبعاًدا مختلفة.
0/04/4400قدس برسة   

 
 اىذاعة اىسرائيلية تزع : مجموعة من ناشطي حماس تحاول مغادرة غزة خلسة إلى تركيا .23

ر أمنية قولها إن مجموعة من ناشطي حماس تحاول تل أبيب: نقلت اإلذاعة اإلسرائيلية عن مصاد
مغادرة غزة خلسة إلى تركيا منذ انتهاء القتال في القطاا، وأيضا إلى دول أخرى أوروبية، لكنهم لم 

 يفلحوا في ذلك حتى افن، حسب المصادر ذاتها.
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، كان أفرج عنهم وأضافت اإلذاعة اإلسرائيلية أن أفراد هذه المجموعة، وهم من مواليد الضفة الغربية
، وجرى ترحيلهم إلى قطاا غزة، 1100من السجن اإلسرائيلي في إطار صفقة تبادل لألسرى عام 

مشيرة إلى أن هسالء الناشطين ضالعون بشكل مباشر في تخطيط وتنفيذ عملية خطف وقتل 
 المستوطنين اإلسرائيليين الثالثة في يونيو )حزيران( الماضي.

هسالء الناشطين في مغادرة القطاا تعود إلى الضائقة المالية الخانقة التي  رغبة»وقالت المصادر إن 
يعانيها القطاا من الدمار الذي لحق به؛ فهم يريدون تحسين ظروفهم واالنتقال إلى تركيا التي ينشط 

 «.فيها مسسولون حمساويون آخرون، مثل صالح العاروري، وهو أيضا من مدبري عملية االختطاف
7/04/4400سطة لندنة الشرق األو   

 
 موقع "وااله": المقاومة في غزة تعاود التجارب الصاروخية تجاه البحر .24

غزة: قالت مصادر إسرائيلية أمس إن مسلحين من قطاا غزة أطلقوا صاروخا تجريبيا من القطاا 
 العبري فقد نقل عن مصادر إسرائيلية أن صاروخا أطلق« وااله»تجاه البحر. ووفق ما ذكر موقع 

من قطاا غزة صباح أمس، وسقط في البحر. ونقل الموقع عن مصادر عسكرية قولها إن الحديث 
 .ال يدور عن صواريخ جديدة بل تندرج في إطار تجربة المدى والدقة

ومنذ انتهاء الحرب على غزة وفق تفاهمات التهدئة التي رعتها مصر، لم تعلن أي من الفصائل 
 .ئيل، رغم أن األخيرة زعمت إطالق أحد الصواريخالمسلحة إطالق صواريخ على إسرا

وقبل الحرب كانت إسرائيل تتحدث عن عمليات إطالق كثيرة لصواريخ من غزة تجاه البحر في إطار 
ويمكن أن تكون عملية إطالق صواريخ باألمس في إطار التجارب التي تقوم بها المقاومة  .التجارب

 .الفلسطينية الختبار قدراتها الصاروخية
0/04/4400القدس العربي   

 
" تشــير لقــرب صــفقة تبــادل أســرى بــين حمــاس 4ملصــقات بغــزة تحــت عنــوان "قريبــًا وفــاء األحــرار  .25

 و"إسرائيل"
أشرف الهور: في مسشر على قرب تنفيذ حركة حماس صفقة تبادل أسرى جديدة مع إسرائيل،  -غزة 

وهو االسم « 1قريبا وفاء االحرار»وضع نشطاء الحركة ملصقات كبيرة في شوارا غزة كتب عليها 
الجندي جلعاد شاليط. وظهرت على الملصق صور لعناصر »الذي تطلقه حركة حماس على صفقة 

كتائب القسام الجناح العسكري للحركة، وهم ينفذون مهام قتالية وعمليات خطف جنود، وعلى أسفل 
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قضبان حديدية، وبجواره الملصق وضعت صورة للجندي اإلسرائيلي شاسول آرون، وقد وضع خلف 
 .صورة أخرى تحمل عالمة االستفهام

، في الحديث عن عمليات تبادل األسرى، التي كان «وفاء األحرار»وتستخدم حركة حماس جملة 
. ونجحت الحركة في إطالق سراح 1100في تشرين الثاني/ نوفمبر من عام « شاليط»أولها صفقة 

الوهم »عاد شاليط الذي أسرته في عملية أطلقت عليها اسم أسيرا مقابل الجندي اإلسرائيلي جل 0117
، اقتحمت فيها موقعا للجيش اإلسرائيلي في منطقة ثغور غزة في حزيران/ يونيو من عام «المتبدد
1113. 

0/04/4400القدس العربية لندنة   
 

 ال نتنياهو منتقدًا عز  السويد االعتراف بدولة فلسطين: الخطوات األحادية لن تقّرب الس .26
األناضول: أعلن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو رفضه قرار حكومة السويد االعتراف 
بالدولة الفلسطينية، معتبرًا إياها خطوات أحادية. وقال نتنياهو إن "الخطوات األحادية تتعارض مع 

المتحدث باسمه أوفير  االتفاقيات الموقعة مسبقًا وهي لن تقّرب السالم بل تبعده أكثر"، كما نقل عنه
 جندلمان.

وأضاف جندلمان في تغريدات على "تويتر، "سيتم التوصل إلى اتفاق فقط من خالل مفاوضات من 
 شأنها ضمان المصالح الوطنية اإلسرائيلية وعلى رأسها أمن المواطنين اإلسرائيليين".

 6/04/4400القدس العربية لندنة 
 

 إن رئيس الوزراء الجديد يقرر دون أن يفه  التفاصيل ليبرمان يوبخ السفير السويدي ويقول .27
، نقاًل عن وكالة )أ ف ب(، أن وزارة الخارجية اإلسرائيلية 7/04/4400الحياةة لندنة  نشرت

أعربت أمس عن "احتجاجها وخيبة أملها" من قرار رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفن االعتراف 
السويد كارل ماغنوس نيسير، وحذرت من أن هذه الخطوة "بدولة فلسطين"، وقامت باستدعاء سفير 

 "لن تسهم في تحسين العالقة بين إسرائيل والفلسطينيين بل ستجعلها أسوأ".
وقالت الخارجية اإلسرائيلية إن تصريحات لوفن "ستقلل فرص التوصل إلى اتفاق ألنها تخلق لدى 

في شكل أحادي وليس من خالل التفاوض  الفلسطينيين توقعًا غير عملي بأن بإمكانهم تحقيق هدفهم
مع إسرائيل". وأضافت إن القرار "أمر مستغرب" نظرًا إلى االضطرابات والحروب "وأعمال اإلرهاب 

 اليومية" التي تجري في المنطقة.
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، نقاًل عن مراسلها في رام هللا، كفاح زبون، أن وزير 6/04/4400الشرق األوسطة لندنة وأضافت 
ئيلي أفيجدور ليبرمان قرر توبيخ السفير السويدي على تصريحات لوفين، الذي الخارجية اإلسرا

وصفه بأنه يقرر من دون أن يفهم التفاصيل. وقال ليبرمان "على ما يبدو فقد اتخذ رئيس الوزراء 
السويدي الجديد ستيفان لوفين القرار قبل حتى الدخول في عمق التفاصيل ومن دون أن يفهم أن 

 سنة الماضية". 11م الذين وضعوا العقبة أمام إحراز تقدم خالل الا الفلسطينيين ه
وأضاف: "عليه أنه يفهم أن أي إعالن أو خطوة من جانب العب خارجي لن تحل محل المحادثات 
المباشرة بين الجانبين والتي ستكون في إطار اتفاق شامل بين إسرائيل والعالم العربي بأكمله". ودعا 

ى التركيز على قضايا أكثر سخونة في المنطقة مثل عمليات القتل الجماعي ليبرمان لوفين "إل
 اليومية في سوريا والعراق وغيرهما".

 
 ة   يعالون يتعهد بمواصلة البناء في القدس رغ  االنتقادات الدولي .28

األناضول: تعهد وزير الدفاا اإلسرائيلي موشيه يعالون، باستمرار حكومته بالبناء االستيطاني في 
شرقي القدس، رغم االنتقادات الدولية بشأن ذلك. وقال يعالون في تغريدة له على حسابه في موقع 
التواصل االجتماعي )تويتر(، أمس: "القدس عاصمتنا األبدية والموحدة، ستبقى إلى األبد عاصمة 

 إسرائيل، عاصمة الشعب اليهودي، وسنواصل بناء وتطوير المدينة بدون اعتذار".
 0/04/4400ربية لندنة القدس الع

 
 ر    مسؤولون أمنيون: حماس حاولت تهريب أسلحة وأجرت تجارب صاروخية في عرض البح .29

كفاح زبون: نشرت وسائل إعالم إسرائيلية أن حركة حماس استأنفت إجراء تجارب على  -رام هللا 
أكثر من  إطالق صواريخ قصيرة المدى، وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن "الحركة أطلقت

صاروخ باتجاه البحر". وقال مسسول أمني إسرائيلي كبير، إلذاعة الجيش اإلسرائيلي، إن "حماس في 
قطاا غزة أجرت تجارب صاروخية في عرض البحر رصدتها األقمار الصناعية، وقد أجري بعضها 

 بالقرب من مستوطنات".
تطلق صواريخ تجريبية اتجاه وقال مسسول في الجيش اإلسرائيلي لصحيفة "معاريف" إن "حماس 

البحر حتى ال تحدث جلبة"، وعد المسسول أن ما تقوم به حماس يمثل خرقًا التفاق وقف إطالق 
 النار "الذي ينص على منع حماس من تطوير قدراتها القتالية أو تهريب أسلحة إلى غزة".
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سسول عن القطاا الذي يمتد في البحرية اإلسرائيلية، إيلي سوهوليتسكي، والم 603أكد قائد األسطول 
من مدينة أشدود وحتى قطاا غزة، تجارب حماس الصاروخية، وقال سوهوليتسكي، إن حماس "تقوم 
بإطالق صواريخ باتجاه البحر األبيض المتوسط، ضمن برنامج لتطوير أسلحتها"، وأضاف أن 

واريخ"، وتابع: "المهندسين في حركة حماس يستغلون هذه التجارب لفحص نماذج دفع جديدة للص
"إنهم يجرون تجارب ويفحصون صواريخهم. هذا جزء من برنامج صناعة األسلحة المحلي. لم يكن 
لدينا شك بأن تركيز الحركة، بعد انتهاء الحرب، سيكون على بناء المزيد من األسلحة. نحن نقوم 

 بمراقبة كل عملية إطالق، ونجمع مالحظات حول جودة الصاروخ ومداه كذلك".
ا أعلن سوهوليتسكي أن سالح البحرية "استطاا إفشال عدة محاوالت لتهريب مواد لصناعة أسلحة كم

 إلى قطاا غزة منذ انتهاء العملية العسكرية في شهر أغسطس/ آب األخير".
وأوضح: "تعقبنا عدة محاوالت إلدخال مواد يمكن استعمالها لصناعة أسلحة إلى قطاا غزة"، وشدد 

سفن البحرية اإلسرائيلية "جاهزة للقيام بعمليات هجومية في أي وقت"،  سوهوليتسكي على أن
وأوضح: "كانت هنالك عدة محاوالت الختراق الحصار البحري، اتخذنا الخطوات الالزمة ضد هذه 
السفن التي قامت بخرق الحصار... ما زلنا نرى محاوالت لتهريب أسلحة أو مواد لصنعها. البحر 

 منصة مريحة للتهريب".
ويرى سوهوليتسكي أنه رغم تدمير أنفاق كثيرة في قطاا غزة، فإن حماس "ما زالت تملك نفقًا كبيرًا 
يدعى البحر األبيض المتوسط"، وأردف: "ولكن في النهاية، نقوم بتغطية مساحة واسعة جدا. هذا 

 يتطلب منا أن نكون مهنيين لنضمن عدم نجاح عمليات التهريب".
 6/04/4400الشرق األوسطة لندنة 

 
 0973الرئيس اىسرائيلي: يستحيل الصفح عن خطايا حرب  .31

السبيل، األناضول: قال الرئيس اإلسرائيلي، رسوفين ريلفين، إنه "يستحيل الصفح عن خطايا حرب 
 سنة". 40( التي مضت عليها 0676الغفران )حرب أكتوبر/ تشرين األول 

يليين، في المقبرة العسكرية على جبل هرتزل وخالل إحياء ذكرى ضحايا الحرب من الجنود اإلسرائ
بمدينة القدس، أوضح رسوفين أن تلك الخطايا تتمثل في "الصلف والغرور واالستهتار باألعداء 
وتجاهل الحقائق، وعدم تهيئة جنود جيش الدفاا للقتال كما يجب". ودعا إلى "مساءلة القيادة 

ليهودي ينشد السالم، وسيسير على طريق السالم اإلسرائيلية باستمرار"، مشددًا على أن "الشعب ا
 ويخترقها عندما تسنح الفرصة الحقيقية لذلك"، وفقًا لإلذاعة العامة اإلسرائيلية.



 
 
 

 

 
           45ص                                     3364 العدد:    7/04/4400-0الثالثاء -السبت التاريخ:

 

ودعا وزير الدفاا اإلسرائيلي موشيه يعالون، إلى "ضرورة االستفادة من دروس حرب الغفران، 
المجال أمام الحوار المنفتح والمثمر وتجنب االنزالق إلى حالة من الطغيان الفكري، بل إفساح 

والتشكيك في المسلَّمات كافة". ومضى قائاًل إنه "يتعين متابعة حالة االضطراب السائدة حاليًا في 
 الشرق األوسط، دون أن تكون إسرائيل واهمة بالنسبة للنوايا الحقيقية ألعدائها".

هرتسوغ، إن "أهم عبرة يجب  وقال زعيم المعارضة اإلسرائيلية، رئيس حزب العمل يتسحاق
استخالصها من حرب الغفران، هي استنفاد أي فرصة ولو كانت ضئيلة للغاية من أجل تحريك 
المسيرة السياسية والسعي إلى إنجاز اتفاقية سالم". وأضاف هرتسوغ، إنه "على الحكومات بذل كل 

 بين األمن والسالم".جهد مستطاا الغتنام أي فرصة في سبيل ذلك"، معتبرا أنه "ال تناقض 
 5/04/4400السبيلة عّمانة 

 
 حاخا  "إسرائيل" األكبر والشيخ درويش يدعوان ىرساء السال  بين الفلسطينيين واىسرائيليين .30

تل أبيب: دعا ديفيد الو، الحاخام األكبر لا"إسرائيل"، والشيخ عبد هللا نمر درويش، مسسس الحركة 
سيرة مشتركة هدفها إرساء ثقافة السالم بين الشعبين الفلسطيني اإلسالمية في فلسطين، إلى تنظيم م

 واإلسرائيلي، وخفض التوتر الطائفي في "إسرائيل".
وقال الشيخ درويش، في حديث إذاعي، إنه على أبناء الشعبين العيش معًا في هذه البالد، مضيفًا 

حالل السالم. وأشار إلى أن تنظيم أنه يجب على الزعماء المسلمين واليهود مناشدة القيادة السياسية إ
المسيرة الدينية في تل أبيب، أو بلدة كفر قاسم، من شأنه أن ينقل رسالة مفادها أنه آن األوان لوضع 

 حد لسفك الدماء والكراهية.
بدوره، شدد الحاخام الو، في حديث إذاعي منفصل، على أن هللا يحرم قتل األبرياء، مبديًا استعداده 

 ألديان كافة ليوضح لهم أن الثورات ال تجيز قتل النفس البشرية.للقاء قادة ا
 0/04/4400الشرق األوسطة لندنة 

 
 محكمة االحتالل تقر تعويضات على السلطة الفلسطينية لصالح عائالت قتلى إسرائيليين .32

يًا ، حكمًا قضائ1/01ترجمة خاصة: أقرت المحكمة الجزئية اإلسرائيلية في القدس، يوم األحد  -غزة 
لعائالت قتلى إسرائيليين إلجبار السلطة الفلسطينية على دفع تعويضات لها بعد أن قتل أفراد منها 

. ووفقا لوسائل إعالم عبرية، فإن القرار يقر بمسسولية األضرار 11/4/1110في هجوم وقع في 
ضد  1116التي لحقت بتلك العائالت على السلطة الفلسطينية، مشيرًة إلى أن القضية رفعت عام 
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السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية من خالل أقرباء وعوائل أولئك القتلى والجرحى الذين سقطوا في 
 الهجوم الذي تم تنفيذه باستخدام أسلحة.

وحسب ادعاءات المحكمة اإلسرائيلية فإن التحقيقات أثبتت أن المنفذين استخدموا أسلحة نقلت من 
اإلرهابية" التي نفذت الهجوم، زاعمًة أن القيادي في فتح مروان  السلطة الفلسطينية لقادة "الخلية

البرغوثي قد اعترف بالهجوم وكان له عالقة مباشرة بهم. وأشارت وسائل اإلعالم إلى أنه تم نقل قرار 
 المحكمة لجهات االختصاص لتقدير التعويضات التي سيتم دفعها من قبل السلطة. 

 5/04/4400القدسة القدسة 
 
 على إسرائيلية حاولت تهريب أربعة فلسطينيين إلى داخل "إسرائيل" القبض .33

، أنها ألقت القبض على مواطنة إسرائيلية 3/01قلقيلية: ذكرت الشرطة اإلسرائيلية، يوم االثنين 
فلسطينيين إلى داخل "إسرائيل". وقالت الناطقة باسم الشرطة اإلسرائيلية في بيان  4حاولت تهريب 

قرب قلقيلية، موضحة أن  11أوقفوا مركبة تقودها إسرائيلية في شارا رقم  إن عناصر الشرطة
عناصر الشرطة وجدوا شابة فلسطينية وهي مغطى بالشراشف في المقعد الخلفي للمركبة، كما تم 

 العثور على ثالثة فلسطينيين في صندوق المركبة، باإلضافة إلى كمية من المواد المخدرة.
 6/04/4400القدسة القدسة 

 
 خطة لخصخصة مؤسسات حكومية في "إسرائيل" .34

)أ ف ب(: تعتزم "إسرائيل" إجراء عمليات تخصيص كلي أو جزئي لمسسسات حكومية بهدف تحفيز 
 الفعالية وتقليص الدين العام ومكافحة الفساد، كما أعلنت وزارة المالية.

 6،13مليارات دوالر أو  4،17مليار شيكل ) 01وهذا القرار الذي وافقت عليه لجنة وزارية سيسمن 
مليارات يورو( لصناديق الدولة في السنوات الثالث المقبلة، بحسب بيان لوزارة المالية صدر األحد 

. وسيتم إصدار أسهم للشركات "التي تسعى الدولة لالحتفاظ برقابة حكومية فيها على المدى 1/01
ان والمياه والبريد والغاز الطبيعي، الطويل" مثل مسسسة الكهرباء وقطاعات السكة الحديد والطير 

بحسب الوزارة. وتعتزم أيضًا بيع مسسسات "ال مصلحة لها فيها على المدى الطويل" ومنها خصوصًا 
ميناءي أشدود وحيفا، وصناعة عسكرية معدلة وغير سرية )الدولة تحتفظ بحق تحديد مالكها( وشركة 

 أشغال البحر الميت.
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لي بنيامين نتانياهو أن هذا "اإلصالح... سيزيد عائدات إسرائيل وسيسمح واكد رئيس الوزراء اإلسرائي
من جهته، رحب وزير المالية يئير البيد "بإجراء جديد لوضع  بشفافية أكبر داخل المسسسات العامة".

 حد لتسييس المسسسات وخفض الفساد" داخل هذه المسسسات.
 7/04/4400الرأية عّمانة 

 
 بتزازه  لمرضى غزةجنود االحتالل يقرون با .35

التابعة لشعبة االستخبارات  4111بثت القناة العبرية العاشرة شهادات لجنود وضباط من وحدة 
بالجيش اإلسرائيلي "أمان"، اعترفوا فيها بأنهم يبتزون المرضى الفلسطينيين الذين يضطرون للخضوا 

وقال الضباط إنه يتم  .للعالج في الخارج أو داخل الخط األخضر في محاولة لتجنيدهم كعمالء
 وضع المريض ما بين خيار الموت أو أن يكون عمياًل لألجهزة األمنية.

 0/04/4400األيا ة را  هللاة 
 
 مصادر لـ"سما": "إسرائيل" لن تسمح بتأخير اىعمار وستفتح الباب لتشغيل عمال غزة داخلها .36

جاايش االحااتالل اإلساارائيلي أبلااغ  أن 6/01القاادس المحتلااة: أكاادت مطلعااة لوكالااة "سااما" يااوم الجمعااة 
مصادر أممية أنه لن ينتظر وقتًا طوياًل ألي إجراءات وتعقيدات داخلية فلسطينية تعيق عملية إعمار 

وقالات المصاادر إن  قطاا غزة لما لها من تأثيرات سلبية على الوضع األمني على حدود قطاا غزة.
ة واألمام المتحادة قاد تشاهد مزيادًا مان التساهيالت فاي األلية التي تم االتفاق عليها بين إسارائيل والسالط

حااال تطبيقهااا بدقااة فااي الشااهور األولااى مسااتبعدة أن تقااوم الفصااائل الفلسااطينية باسااتخدام مااواد البناااء 
 القادمة من "إسرائيل" في بناء أي أنفاق جديدة مستقباًل.

ا قلقااة ماان أي عمليااة وأوضااحت المصااادر أن تاال أبيااب أبلغاات الساالطة وكافااة األطااراف األمميااة أنهاا
تااااأخير لإلعمااااار فااااي ظاااال تزايااااد اإلحباااااط فااااي الشااااارا الغاااازي وأنهااااا تخطااااط لمزيااااد ماااان التسااااهيالت 
االقتصادية لغزة بما فيها فتح األبواب أماام تشاغيل عماال القطااا مارة أخارى داخال "إسارائيل" والساماح 

 كامال بالتصدير واالستيراد بما ال يضر المصلح األمنية لها.
 3/04/4403ا اىخباريةة وكالة سم
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 غانتس: جبهة غزة ستبقى هادئة لسنوات ويجب دع  وقف إطالق النار بـ"مرساة اقتصادية" .37
القدس المحتلة: قال رئيس أركان جيش االحتالل بيني غانتس في مقابالت مع صحف إسرائيلية 

بقى هادئة لسنوات نشرت أمس لمناسبة "يوم الغفران"، إن "الجبهة اإلسرائيلية مع قطاا غزة ست
عديدة" بعد العدوان األخير، فيما اعتبر أن حزب هللا أدرك، بعد هذا العدوان، ثمن محاربة "إسرائيل". 
وقال غانتس لصحيفة "هآرتس"، حول العدوان على غزة، إن "المستوى السياسي حدد لنا األهداف 

حتمااًل لسنوات طويلة من الهدوء في ونحن حققنا كافة اإلنجازات التي طلبت منا"، معتبرًا أن "هناك ا
أعقاب حرب الصيف الفائت. والحركة )حماس( بوضعها الحالي لن تسارا إلى دهورت الواقع 

 األمني".
ورأى غانتس أنه يجب أن يرافق وقف إطالق النار الحالي "مرساة اقتصادية تدعم إنجازات القتال" 

أن يكون األداء )اإلسرائيلي( عقالنيًا.  على شكل تسهيالت اقتصادية في القطاا. وأضاف "يجب
سرائيل والبحر،  0.4ويجب فتح القطاا من أجل إدخال بضائع. فهناك  مليون نسمة بين مصر وا 

 وهسالء الناس يجب أن يعيشوا".
وفي رده على سسال حول الدروس التي استخلصها حزب هللا من عدوان غزة، قال إن "حزب هللا بات 

. وهو يرى أن إسرائيل تفعل ما 1113اربتنا، إضافة إلى ما أدركه في العام يدرك مرة أخرى ثمن مح
 تعتقد أنه ينبغي فعله. وهم يتابعون أداء القبة الحديدية واالستخبارات وأسلحتنا".

يومًا، قال غانتس إنهم لم يفكروا في  11وحول مدة العدوان على غزة التي استمرت أكثر من 
 الشكل وأنه "اعتقدنا أن هذا سيستغرق وقتًا أقل"."إسرائيل" بأنه ستطول بهذا 

وتطرق غانتس إلى الوضع اإلقليمي، وقال لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن الرئيس السوري بشار 
األسد لن يسقط في العام المقبل "لكنه لن يتمكن من استعادة الكنوز التي فقدها: فقد سيطر داعش 

ة موجودة في مرتفعات الجوالن. والالجئون من هذه الدولة على ثلث األراضي السورية، وجبهة النصر 
وداعش قد ينعكس على األردن وبإمكانه أن يسثر في نهاية األمر علينا أيضا، على طول العرباه 

 وغور األردن، وهذا يستوجب االنتباه منا".
ماضي وبفعالية وتابع غانتس أن "سيناء غارقة باإلرهابيين، لكن النظام المصري يحاربهم أكثر من ال

 أكبر".
الفلسطينية إلى طريق مسدود وقال  -وقال غانتس إن الجيش يتابع وصول المفاوضات اإلسرائيلية 

 "إننا نحيا على تبعات ذلك، لكني ال أرى افن وجود طاقة النتفاضة فلسطينية". 
  40/04/4400الحياة الجديدةة را  هللاة 
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 حة كيميائيةتل أبيب: دمشق تحتفظ بمخازن سرية ألسل .38

نشرت صحيفة "هآرتس" تقريرًا، نقاًل عن مصادر أمنية إسرائيلية، يسكد أن دمشق ما زالت تحتفظ 
بمخازن سرية ألسلحة كيميائية فتاكة منتشرة في مناطق عدة. وقّدر التقرير الكمية بمئات 

ئية التي من مخزون األسلحة الكيميا %0الكيلوغرامات، وقد تصل إلى بضعة أطنان، أي أقل من 
 كانت في حوزة الجيش السوري.

ونقلت الصحيفة عن "مصدر أمني إسرائيلي رفيع" قوله إّن المساعي الدولية لمعالجة األسلحة 
الكيميائية السورية كانت إنجازًا ال بأس به، تم تحقيقه بدون ممارسة القوة. وأضاف أنه يوجد لدى 

رية كميات صغيرة من األسلحة الكيميائية، وأن إسرائيل أسباب كافية لالعتقاد بأنه تبقى لدى سو 
 االستخبارات األمريكية ال تختلف مع إسرائيل بشأن هذه التقديرات.

 7/04/4400األخبارة بيروتة 
 
 "إسرائيل" بعد حادثة شبعا: هل يتآكل الردع في الشمال؟ .39

نان يشير إلى أن حلمي موسى: أقرت جهات إسرائيلية بأن إطالق النار الذي وقع على الحدود مع لب
الهدوء القائم على الحدود قابل لالنتهاء في كل وقت. وبرغم قناعة الكثير من جهات التقدير في 
"إسرائيل" بأن العام المقبل ال ينطوي على مخاطر اندالا حروب كبيرة، بسبب ما تعتقده من وجود 

نوبية، إال أن ذلك ال يمنع ردا خصوصًا تجاه حركة حماس و"حزب هللا" على الجبهتين الشمالية والج
 احتمال اندالا مواجهات.

وقد تباينت التقديرات اإلسرائيلية في البداية بشأن ما جرى قرب مزارا شبعا، حيث أشارت في البداية 
إلى أن األمر يتعلق بخلية مجهولة ثم سرعان ما انتقل الحديث إلى جهة متعاملة مع "حزب هللا" أو 

 لجيش اللبناني.مرتبطة به، وأخيرًا إلى ا
واتهم لبنان الجيش اإلسرائيلي بخرق السيادة اللبنانية من خالل قيام قوة إسرائيلية بالتوغل في العمق 
اللبناني، إال أن "إسرائيل" ساقت رواية مناقضة واتهمت "خلية" لبنانية مسلحة باجتياز الخط 

از الحدود فأطلقت عليها نيران الحدودي. وقال الجيش اإلسرائيلي إن "قوة رصدت قوة لبنانية تجت
أسلحة أوتوماتيكية خفيفة، ويبدو أن أحد أفراد القوة أصيب، في حين انسحب باقي أفراد القوة إلى 

 العمق اللبناني".
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غير أن الجيش اللبناني أصدر بيانًا أمس األول، أكد فيه إن "أحد مراكز الجيش في منطقة السدانة 
أحد مراكز العدو اإلسرائيلي في الجهة المقابلة، ما أدى إلى  شبعا، تعرض إلطالق نار من قبل -

إصابة أحد العسكريين بجروح غير خطيرة". وأضاف انه "على األثر استنفرت وحدات الجيش 
المنتشرة في المنطقة واتخذت اإلجراءات الدفاعية المناسبة، فيما تجري متابعة االعتداء بالتنسيق مع 

 ة في لبنان".قوات األمم المتحدة الموقت
وبين هذا وذاك، جرى الحديث في "إسرائيل" عن أن الخطر المحتمل من لبنان هو خطر من تعاون 
"حزب هللا" مع الجيش اللبناني. وجرى التأكيد على أن الحادث موضعي وأنه بذاته لن يقود إلى 

 التصعيد.
سرائيلي قلقها من التعاون وكانت "القناة العاشرة" اإلسرائيلية قد نقلت عن أوساط في الجيش اإل

المحتمل بين الجيش اللبناني و"حزب هللا". وقالت، نقاًل عن ضابط كبير في قيادة الجبهة الشمالية، 
إن الحادث يشهد على تصاعد العمليات واالحتكاك بين قوات الجيش اإلسرائيلي وجهات على 

" ال يسعى إلى الصدام مع الجانب افخر من الحدود. ومع ذلك هناك اعتقاد شائع بأن "حزب هللا
إسرائيل بسبب انشغاله في سوريا. وبرغم ذلك، فإنه في ظل الحديث عن وجود ردا إسرائيلي في 

 مواجهة "حزب هللا" تزداد القناعة بأن هذا الردا يتآكل مع مرور الوقت.
السورية  وفي كل حال، فإن معلقين إسرائيليين اعتبروا أن إطالق النار في الشمال، على الحدود

أساسًا، يشير إلى بلوغ السخونة ذروة جديدة بعد سلسلة طويلة من األحداث الصغيرة التي كان 
طالق نار وقذائف. كما أن التصريحات التي اعتبرتها إسرائيل حربية  يستخدم فيها عبوات متفجرة وا 

توتر مع إسرائيل أو من جانب "حزب هللا"، تثير تساساًل بشأن ما إذا كان الحزب معني برفع منسوب ال
 أنه يفكر في مواجهة عسكرية واسعة معها.

وبرغم ما سبق، فإن إسرائيل ترقب بقلق تطور العالقات بين الجيش اللبناني والواليات المتحدة، 
خصوصًا على خلفية الحرب الدائرة ضد تنظيم "داعش". وتحاول "إسرائيل" اإلشارة إلى أن كل سالح 

يصل في النهاية إلى "حزب هللا"، وهذا ما تتحسب منه "إسرائيل". واألمر يصل إلى الجيش اللبناني 
 ال يتوقف فقط عند السالح، بل يتخطاه إلى المعلومات االستخبارية.

وأعلن ضابط في قيادة الجبهة الشمالية حينها أنه "ليس للحادث الذي وقع في مزارا شبعا، بعيدًا عن 
ع لبنان أي أثر على سكان المستوطنات القريبة في الجليل المستوطنات اإلسرائيلية قرب الحدود م

األعلى أو المستجمين الكثر المفترض تواجدهم خالل فترة األعياد. ولذلك لم تصدر أي تعليمات 
 جديدة للسكان".
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وأوضح المعلق العسكري لموقع "واال"، أمير بوحبوط أن حادث أمس األول، على الحدود مع لبنان 
ات( مع خلية مشتركة من الجيش اللبناني و"حزب هللا" كانت في مهمة لتمشيط كان )وفق التقدير 

المنطقة، "كان يمكن أن تنتهي بتبادل إطالق نار وربما بقتلى في صفوف الجيش اإلسرائيلي. وهذه 
 هي الخشية المركزية في صفوف قيادة المسسسة األمنية اإلسرائيلية".

فهم بين الجانبين ميدانيًا، يمكن أن يجر المنطقة بأسرها ورأى بوحبوط أن "خطأ ولو صغيرًا، سوء 
إلى الصدام. والجيش اإلسرائيلي ال ينسى كيف أن اغتيال ناشط حماس الذي زرا عبوة ناسفة قرب 
حدود قطاا غزة، والذي بعده قررت حماس إطالق الصواريخ نحو إسرائيل، وبعدها صارت الطريق 

 م يخطط لها الطرفان".مفتوحة لعملية الجرف الصامد التي ل
وينقل موقع "واال" عن المستشرق د. أودي بالنجة من قسم دراسات الشرق األوسط في جامعة "بار 
إيالن"، قوله إنه "ال ينبغي االستبعاد المطلق لجولة قتال أخرى مع حزب هللا". وبحسب كالمه، فإن 

نتقادات شديدة على تورطه في "حزب هللا يعيش مسخرًا حالة ضغط شديد في لبنان، وهو يتعرض ال
الوحل السوري". ويعتبر بالنجة أن هذا ضغٌط سياسيٌّ وانتقاٌد شعبٌي، لذلك فإنهم "يبادرون إلى توتير 
الوضع مع إسرائيل إلظهار الجدوى ومبرر وجودهم". ويشير بالنجة إلى أن الحروب "كثيرًا ما تقع 

مثااًل، وكذلك  0637حرب حزيران في العام ألسباب سيكولوجية وليس ألسباب عقالنية"، ويعتبر 
 حرب "الجرف الصامد" ضد غزة. لذلك يرى أن خطر االنفجار في الشمال حقيقي. 

 7/04/4400السفيرة بيروتة 
 
 أهداف دولة الكيان األمنية على الصعيد العربي للسنة العبرية الجديدة .41

قليمي بالمنطقة لتحقيق مجموعة من خاص: تسعى دولة االحتالل على الصعيد الداخلي واإل –المجد 
األهداف مع بدايات عام عبري جديد، تهدف من خاللها إلى تدعيم وترسيخ الوجود الصهيوني 
بالمنطقة وتحفظ امن وسالمة دولة االحتالل مما يتيح لها فترة أكبر فوق ارض اغتصبتها من 

 أصحابها وهجرتهم إلى أوطان غير أوطانهم.
مفاوضات الفلسطينية والتسويف إلى ما ال نهاية في إنشاء الدولة الهدف األول: إفشال ال

 الفلسطينية
دولة الكيان ال تهب شيء بدون مقابل، وال تعطي إال مرغمة الواقع األمني يظهر تعنت وتالعب في 
المفاوضات مع الفلسطينيين والتسويف في االعتراف بالدولة الفلسطينية، الن ذلك يتعارض مع 

الصهيونية وتعتبر ضمن نظرية األمن أن أي كيان يتخذ من المقاومة نهج له يسثر نظريات األمن 
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على امن واستقرار دولة الكيان، فواهم من يعتقد إن االحتالل سيمنح الفلسطينيين دولة بمحض إرادته 
 ألنه يعلم جيدًا أن ذلك يمثل بداية نهايته المحتومة.

 الهدف الثاني: ضمان العالقات مع مصر
دولة الكيان التطورات الجارية في مصر بهدف المحافظة على مصالحها الحيوية والتي تتمثل  تتابع

بضمان الهدوء على حدود سيناء، والمحافظة على معاهدة السالم، واستقرار األوضاا في مصر، 
 تجنب احتضان الحكومة المصرية لحركة حماس والحركات المقاومة.

صري في كل ما يتعلق بالجهود المبذولة لمنع اإلرهاب من أيضا مواصلة التنسيق مع الجيش الم
ظهار المرونة إزاء دخول قوات مصرية إلى سيناء بسبب تالقي  االنتشار في شبه جزيرة سيناء، وا 

 المصالح الصهيونية والمصرية هناك.
نية إن العالقة الجيدة مع مصر هي أحد أهم االعتبارات التي تقوم عليها السياسة الخارجية واألم

 للكيان الصهيوني فى الشرق األوسط.
مصري، يفضي إلى تحقيق مبادرة السالم العربية سنة  -ومما ال شك فيه أن اتفاق سالم صهيوني

، وفي إثر ذلك إلى فتح سفارات لدول العالم العربي واإلسالمي في الكيان الصهيوني،  1111
 صهيوني.سيسدي إلى تغيير ملحوظ جدًا في نظرة المصريين لكيان ال

 ثالثًا: منع تحول سورية إلى دولة يصعب حكمها
تكمن مصلحة الكيان الرئيسية بالنسبة لسورية بمنع تحولها إلى دولة من دون سلطة فاعلة، وبمثابة 
مغناطيس يجذب المتشددين اإلسالميين على اختالفهم. بالطبع، ال يمكن أن تسمح دولة الكيان 

من خالل دعم كل األطراف المتنازعة من اجل المزيد من القتال باستقرار مهما كان الثمن، وتعمل 
 ومزيد من الفرقة والضعف، من مبدأ أكلت يوم أكل الثور األبيض.

لكن باإلضافة إليها، ينبغي بذل جهد لمواجهة مرحلة ما بعد انتهاء الحرب وسكوت أصوات المدافع، 
لحة الكيان الصهيوني في اقتراح شروط وعندما ستبذل جهود دولية إلعادة إعمار سورية، تقضي مص

 معينة سيتعّين على النظام السوري تلبيتها.
إن القصف الصاروخي األمريكي المركز ضد النظام السوري من شأنه أن يجعل األسد يفكر مرتين 
قبل استخدام ترسانته من األسلحة الكيميائية، لكن هذا القصف لن يحسم المعركة ولن ينقذ سورية، 

عى الكيان الصهيوني أن يكون بعيد النظر أكثر وأن يقترح على الواليات المتحدة إطالق لذلك يس
"مشروا مارشال" إلعادة إعمار سورية منعًا لتحّول هذه الدولة إلى الرجل المريض الذي ال يقوى على 

 لجم الفصائل المتشددة من تهديد امن الكيان.
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 ل العربية التي ال تحد دولة الكيانرابعًا: إثارة الخالف والنزاع بين باقي الدو
لن ولم تترك دولة الكيان الدول العربية تهنا باألمن واألمان واالستقرار بل ستدفع في اتجاه زيادة 
أزماتها ومشاكلها على كافة األصعدة االقتصادية والسياسية واألمنية، لتتركها منشغلة بنفسها في 

تقوم به دولة الكيان من اغتصاب األراضي وقتل  نزاعات وخالفات تحول دون االلتفاف إلى ما
 المدنيين الفلسطينيين. 

 6/04/4400المجد األمنية 
 
 منظومة القبة الحديدية اىسرائيلية ال تبيع في الخارج .40

دان وليامز، إعداد عال شوقي للنشرة العربية، تحرير سيف الدين حمدان: عادة ما يدفع  -كرمئيل 
وكاالت الشراء الدفاعية العالمية إلى  %61حه خالل حرب بنسبة سالح جديد متقدم أثبت نجا

 السعي للحصول عليه إال أن منظومة القبة الحديدية اإلسرائيلية لم تجذب بعد مشترين بالخارج.
وفيما يتعلق بإنجازاتها فقد أثبتت بعد اختبارها في غزة ولبنان وسيناء المصرية أنها ليس لها نظير 

قلل من  -إذ جرى تطويرها من أجل تهديد بعينه في مكان معين-ن تفردها في سوق السالح. ولك
 إمكانية أن تهتم بها دول تتعامل مع خصوم عسكريين تقليديين.

كما أن "إسرائيل" تقلل من العمالء المحتملين إذ ال تبيع لدول ال تربطها بها عالقات دبلوماسية ما 
تبحث عن نظام دفاعي صاروخي بسبب مواجهتها مع يعني استبعاد الدول الخليجية العربية التي 

 إيران.
وقال أفنيش باتل من المعهد الملكي للخدمات المتحدة "يعتقد أن منظومة القبة الحديدية صممت 
للتعامل مع تحد إسرائيلي معين وهو تهديد الصواريخ قصيرة المدى والمقذوفات التي تطلقها جهات 

 غير حكومية".
 ة أجنبية واحدة فقط المنظومة ويتكتم الطرفان اسمها.وحتى افن اشترت دول

وقال يوسي دراكر نائب رئيس مسسسة رافائيل الدفاعية المتقدمة المحدودة المملوكة للدولة والمصنعة 
لمنظومة القبة الحديدية إن المسسسة كانت تفضل أن تبقى المنظومة محلية حتى تتفادى خطر 

 تسريب معلومات تكنولوجية سرية.
ن الصادرات تمثل نقطة دعم رئيسية للصادرات اإلسرائيلية كان العثور على زبائن أجانب وأل

من األسلحة التي تنتجها  %41لمنظومة القبة الحديدية خطوة تالية طبيعية. وتبيع إسرائيل للخارج 
 مليار دوالر سنويًا. 3.1مما يحقق لها عائدات تبلغ 
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ا القبة الحديدية لرويترز "استثمرت رافائيل ماليين وقال دراكر وهو عضو بارز في فريق مشرو 
 الشواقل في تصنيع هذه المنظومة... لم يكن بمقدورها القيام بذلك دون بيعها للخارج."

 
 قذائف مورتر ال صواريخ

وصممت منظومة القبة الصاروخية بعد أن قصف مقاتلو حزب هللا شمال "إسرائيل" في حرب لبنان 
 .1113عام 

إن اإلسرائيليين كانوا  1116ان حاضرا عند نجاح المنظومة في أول تجربة حية عام وقال شخص ك
واثقين من احتماالت تصدير المنظومة من البداية وأضاف لرويترز إن ضابطين من دولة أجنبية 

 تشتري عادة منتجات دفاعية إسرائيلية كانا بين المراقبين في التجربة التي أجريت في الصحراء.
لة أخرى قريبة من المشروا وهي الواليات المتحدة بشكل كبير لتمكين "إسرائيل" من نشر وأنفقت دو 
 لكنها رفضت شراءها لقواتها في أفغانستان والعراق. -أكثر من مليار دوالر-المنظومة 

وقال ريكي اليسون رئيس منظمة دعم تحالف الدفاا الصاروخي غير الربحية إن من بين الشكوك 
رة الدفاا األمريكية الصواريخ االعتراضية الموجهة بالرادار وتكلفتها مئة ألف دوالر التي راودت وزا

 وعدم مالءمتها المحتملة لقذائف المورتر منخفضة المسار التي يستخدمها المتمردون.
وأضاف "القبة الحديدية ال توفر الحماية من قذائف المورتر منخفضة المسار وتكلفة المشاركة ليست 

 مناسبة."
جنديًا ومدنيًا جراء هذه  01ويضع اإلسرائيليون في اعتبارهم أيضا تهديد قذائف المورتر إذ فقدوا 

القذائف في حرب غزة في يوليو تموز وأغسطس آب في حين قتلت الصواريخ شخصين. وتطور 
 رافائيل افن منظومة الشعاا الحديدي التي ستستخدم الليزر لحرق قذائف المورتر في الجو.

ن دراكر يصر على أن قدرات القبة الحديدية في مواجهة قذائف المورتر سليمة ولكن لم تستخدم إال أ
بشكل مناسب في الحرب األخيرة ألنها نشرت بعيدا عن الحدود مع غزة. ويمكن خفض سعر 
الصواريخ االعتراضية للمنظومة عن طريق اإلنتاج على نطاق واسع واتفاقات التصنيع المشتركة مع 

 يثيون األمريكية.شركة ر 
الرادار وغرفة القيادة ومنصتي -ولكن من غير المرجح أن ينخفض كثيرًا سعر بطارية القبة الحديدية

 مليون دوالر. 11إطالق الصواريخ والبالغ تقريبا 
 6/04/4400وكالة رويترز لألنباءة 
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 قصىجد األاب القطانين القتحامات المسمؤسسة األقصى تحّذر من مخطط احتاللي الفتتاح ب .42
م من مخطط احتاللي 3/01/1104حذرت مسسسة االقصى للوقف والتراث في بيان لها االثنين 

اسرائيلي الفتتاح باب القطانين، أحد ابواب المسجد االقصى في الجهة الغربية، القتحامات اليهود، 
، وقالت إضافة الى باب المغاربة، الذي يخصصه االحتالل القتحامات اليهود والسياح األجانب

المسسسة إن مجرد طرح الموضوا للدراسة يعد تطورًا خطيرًا جدا على األقصى، إذ عادة ما يبدأ 
االحتالل وأذرعه بطرح مقترحات أو دراسات أو تسريبات، ثم تبدأ كرة الثلج بالتدحرج،ومحاولة لفرض 

 أمر واقع جديد.
استهداف باب القطانين، عبر  وأكدت المسسسة أن االحتالل وأذرعه وضعوا نصب عينهم منذ زمن

اغالقه المتكرر في وجه المصلين، وتخصيص أوقات إلقامة صلوات يهودية، عند المنطقة في سوق 
القطانين مقابل الباب، خارج حدود األقصى، كما يعتبر سوق القطانين، مسلكا ومعبرا للمستوطنين 

ى صغير ثم إن المستوطنين للوصول الى رباط الكرد، الذي يحاول االحتالل تحويله الى مبك
والجماعات اليهودية يتعّمدون خالل برنامج اقتحامهم لألقصى، التوقف لدقائق قبالة باب القطانين، 
داخل حدود االقصى، وبالتحديد بالقرب من منطقة سبيل قايتباي، ومحاولة أداء طقوس تلمودية قبل 

ئيلي أورد صباح اليوم على موقعه وذكرت مسسسة األقصى أن موقع إذاعة الجيش االسرا خروجهم.
وزير السياحة هو عوزي لنداو  –أنه علم من خالل وثيقة وصلت اليه ان وزارة السياحة االسرائيلية 

تدرس منذ أشهر مقترح افتتاح باب القطانين،  -وهو من حزب اسرائيل بيتنا الذي يتزعمه ليبرمان
زايد عدد المقتحمين ووجود ضغط على باب كباب أضافي القتحامات اليهود، بسبب ما يدعونه من ت

مفاتيح  0637المغاربة بسبب تزايد أعداد المقتحمين، علمًا ان االحتالل االسرائيلي صادر منذ عام 
وهو الذي يتحكم،من خالله، بالمطلق بالداخلين والخارجين منه، وبالتالي فهو  –باب المغاربة 

ب، واقتحامات قوات االحتالل لدى أحداث االعتداء يخصص الباب القتحامات اليهود والسياح االجان
 على المصلين.

0/04/4400مؤسسة األقصى للوقف والتراثة   
 
 االحتالل يفتتح أطول نفق في "إسرائيل" يربط القدس بـ"تل أبيب" .43

( أطول نفق في 01-3القدس المحتلة: افتتحت سلطات االحتالل الصهيوني أمس االثنين )
ين القدس و"تل أبيب" وسيُمر خالله قطار يقطع المسافة بين المدينتين خالل "إسرائيل"؛ حيث يربط ب

 دقيقة فقط. 14
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 .1107وحسب صحيفة "إسرائيل اليوم" فإنه من المقرر أن ينتهي المشروا في الربع األول من عام 
وحضر مراسم االفتتاح كلٌّ من رئيس الحكومة نتنياهو، ووزير المواصالت يسرائيل كاتس ومدير 

 هيئة قطارات "إسرائيل" بوعاز تسفرير.
6/04/4400المركز الفلسطيني لإلعال ة   

 
 اآلالف يؤدون صالة العيد بالمسجد األقصى بالرغ  من إجراءات االحتالل .44

أدى آالف المسلمين صالة عيد األضحى في المسجد األقصى رغم االنتشار األمني لقوات االحتالل 
ن من الضفة الغربية وغيرها من دخول الحرم الشريف ألداء اإلسرائيلي التي منعت آالفا آخري

الصالة. ويأتي تشدد اإلجراءات اإلسرائيلية مع توافق عيد األضحى مع يوم الغفران عند اليهود. وقد 
منعت اإلجراءات اإلسرائيلية العديد من سكان الضفة الغربية وحتى البلدات العربية في مناطق 

 صالة العيد في المسجد األقصى.من المشاركة في أداء  0644
وكانت سلطات االحتالل قد أعلنت أمس الجمعة أنها استكملت االستعدادات لنشر افالف من 

 شرطتها في المناطق الحساسة ونقاط االحتكاك.
0/04/4400مؤسسة األقصى للوقف والتراثة   

 
 "السال  اآلن": ربع المساكن اىسرائيلية الجديدة في القدس تقع شرقاً  .45

من المساكن اإلسرائيلية الجديدة، التي بوشر  %11أعلنت منظمة إسرائيلية غير حكومية أن حوالي 
 .تقع في الشطر الشرقي من المدينة المحتلة 1104ببنائها في القدس في النصف األول من العام 

مسكن في شطري القدس  1011يونيو بدء أعمال بناء  61وسجل منذ األول من يناير ولغاية 
 .محتلة، بحسب بيان لبلدية القدسال

االسرائيلية المناهضة لالستيطان، إن ربع هذه « السالم افن»وقالت هاغيت اوفران من منظمة 
 .وحدة سكنية 111المساكن الجديدة تقع في أحياء استيطانية في شرق القدس، والتي تبلغ قرابة 

انية في شرق القدس، إلى جانب ألف مستوطن اسرائيلي في األحياء االستيط 111ويعيش حوالي 
آالف فلسطيني يحملون بطاقة مقيم غير مواطن، بحسب أرقام البلدية، ويشكل  613حوالي 

 .من إجمالي عدد سكان القدس %64الفلسطينيون 
0/04/4400الدستورة عمانة   
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 فلسطيني من غزة يصلون في المسجد األقصى ألول مرة منذ سبع سنوات 544نحو  .46
عاما،  31فلسطيني فوق سن  111، أنه غادر نحو 5/04/4400ين أون الينة موقع فلسطذكر 

من قطاا غزة، صباح اليوم األحد، متوجهين إلى مدينة القدس، بغرض الصالة في المسجد 
األقصى. وهذه هي المرة األولى التي تسمح السلطات اإلسرائيلية فيها لفلسطينيين من سكان غزة، 

. وقالت اإلذاعة اإلسرائيلية، إن الحافالت التي تقل المصلين، 1117ام بزيارة مدينة القدس، منذ ع
دخلت بالفعل إسرائيل، في طريقها للمسجد األقصى. وكان مصدر في وزارة الشسون المدنية 

 111الفلسطينية، قد ذكر لوكالة األناضول األسبوا الماضي، إن إسرائيل أصدرت تصاريح لا
 المسجد األقصى بالقدس، األسبوا المقبل. فلسطيني من قطاا غزة، للصالة ب

، من القدس المحتلة عن بترا، أن السلطات اإلسرائيلية 0/04/4400الدستورة عمانة وجاء في 
شخص من سكان قطاا غزة بزيارة القدس والمسجد  0111سمحت لا  1117والول مرة منذ عام 

 شخص. 111االقصى وذلك على ثالث دفعات يومية تضم كل منها 
 
 الحتالل يحاصر القدس ويقمع مسيرات سلمية بالضفة ويصيب العشراتا .47

أسامة العيسة، وكاالت: أصيب، أمس، عشرات المواطنين بحاالت اختناق، خالل  -محافظات 
مواجهات وقعت مع االحتالل في مختلف مناطق وقرى الضفة الغربية. وتخرج هذه المسيرات 

 ألراضي والجدار األمني العازل في الضفة المحتلة.اسبوعيًا تنديدًا باالستيطان  ومصادرة ا
وانطلقت التظاهرات في عدة قرى ومناطق أبرزها: قرية واد فوكين في الريف الغربي لمحافظة بيت 

 لحم، قرية المعصرة، قريتي بلعين ونعلين، غرب رام هللا، قرية النبي صالح، قرية كفر قدوم.
الحصار العسكري الشامل على مدينة القدس وبلدتها كما وفرضت قوات االحتالل أمس، ما يشبه 

القديمة وأحيائها عشية عيد األضحى المبارك، وذلك بذريعة تأمين وصول المستوطنين لباحة حائط 
 البراق، المالصقة للجدار الغربي للمسجد لالحتفال بعيد الغفران اليهودي. 

0/04/4400الحياة الجديدةة را  هللاة   
 

 ابق في الحركة االسالمية ينفي بيع عقارات في سلوان لمستوطنينمسؤول س "هآرتس": .48
أن مسسواًل سابقًا في الحركة اإلسالمية داخل إسرائيل هو « هآرتس»القدس المحتلة: كشفت صحيفة 

 المسسول عن بيع المباني السكنية في حي سلوان في القدس الشرقية لجمعية يمينية تدعم االستيطان.
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السمسار الذي أشرف على صفقة البيع بين الجمعية اليهودية »ة للصحيفة أن وقالت مصادر فلسطيني
ومالكي المنازل شخصية معروفة، ويدعى فريد حاج يحيى وهو مواطن من مدينة الطيبة العربية، 
وكان من قياديي الشق الجنوبي للحركة اإلسالمية، ومقرب من عضو الكنيست إبراهيم صرصور، 

العربية الموحدة، وترأس مسسسة األقصى التابعة للحركة اإلسالمية، والتي الممثل عن حزب القائمة 
 «.تعنى باألعمال الخيرية وترميم المقابر اإلسالمية والمساجد

ونفى حاج يحيى أن يكون المسسول عن بيع المباني للجمعية االستيطانية، وقال انه اشترى عمارة 
 «.إلعاد»واحدة فعاًل، لكنه باعها الى رجل فلسطيني ال عالقة له بجمعية 

شقة سكنية، وهذا يعني على أرض الواقع  11وبحسب اإلذاعة العبرية، فإن المباني مكونة من 
أسرة من المستوطنين  11في المئة في حي سلوان، علمًا أن  11مستوطنين بنسبة ارتفاعًا في عدد ال

 «.بمدينة دافيد»تقيم حاليًا في الحي سلوان يسمى 
كندل »وأفادت القناة الثانية من التلفزيون االسرائيلي أن المباني اشترتها شركة أميركية تدعى 

جال العقارات في اسرائيل والقدس من فلسطيني بشكل قانوني، وهي شركة متخصصة بم« فينسس
اليهودية المتطرفة التي تنفذ خطة لتهويد سلوان. وبحسب « العاد»والضفة الغربية، وباعتها لجمعية 
مستوطن يقيمون في األحياء الشرقية من القدس، ويحصل  1111معطيات إسرائيلية، فإن حوالى 

 «.عيترت كوهينيم»ومنظمة اليهودية « العاد»هسالء على تمويل وهبات تقدمها منظمة 
0/04/4403الحياةة لندنة   

 
 االحتالل يسمح بإدخال مواد بناء إلى قطاع غزة ألول مرة بعد العدوان .49

قال مسسول فلسطيني، إنه من المقرر إدخال مواد بناء إلى قطاا غزة، غدًا الثالثاء، بعد سماح 
 السلطات اإلسرائيلية لشركة فلسطينية خاصة بتوريدها.

منير الغلبان، مدير الجانب الفلسطيني من معبر كرم أبو سالم، لوكالة االناضول، إّنه تم وقال 
إبالغهم عن طريق الشركة الوطنية الفلسطينية )خاصة ومقرها رام هللا بالضفة الغربية(، أن "إسرائيل 

 وافقت على إدخال مواد بناء إلى القطاا الخاص بغزة".
 شاحنة محملة باإلسمنت. 31ثاء، إدخال وبحسب الغلبان، سيتم غدًا الثال

وفي هذا الصدد، أعرب المسسول الفلسطيني، عن أمّله في أن يتم السماح بإدخال مواد البناء إلى 
 قطاا غزة، دون أية شروط أو قيود.
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وتعتبر هذه المرة األولى التي تسمح فيها )إسرائيل( بإدخال مواد البناء عبر القطاا الخاص إلى غزة، 
يومًا، فيما  10يوليو/تموز الماضي واستمرت  7حرب األخيرة التي شنتها على القطاا في بعد ال

 سمحت بالمقابل بإدخال هذه المواد لوكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين "أونروا" بالقطاا.
6/04/4400فلسطين أون الينة   

 
 المطالبة بإزالة أجهزة التشويش "المسرطنة" من زنازين األسرى .51

الب األسرى الفلسطينيون في المعتقالت اإلسرائيلية، بتحرك عاجل على المستويين الشعبي ط
والرسمي للضغط على سلطات االحتالل وحملها على وقف مضايقاتها لهم ونزا أجهزة التشويش 

 التي قامت بزراعتها في زنازينهم مسخرًا.
ة التشويش المسرطنة ما تزال إن أجهز »وقال االسرى في رسالة سربت من داخل السجون مسخرا 

تغزو السجون الصهيونية، وتنبعث منها إشعاعات مجهولة تسدي إلصابة األسرى يوميًا بأمراض 
واعتبر األسرى، أن أجهزة التشويش هذه تأتي في إطار حملة التشديدات والعقوبات «. مختلفة ومزمنة

والتي تتضّمن جملة عقوبات من بينها  التي تفرضها إدارة السجون اإلسرائيلية على الحركة األسيرة،
 حرمان األسرى من الزيارة والعالج وحرمانهم من أبسط الحقوق اإلنسانية.

0/04/4400الدستورة عمانة   
 
 نادي األسير: االحتالل يمنع آالف العائالت من زيارة أبنائه  األسرى .50

طينية من زيارة أبنائهم حرمت سلطات االحتالل آالف العائالت الفلس :منتصر حمدان -رام هللا 
األسرى في سجونها بذريعة "المنع األمني الذي تستخدمه تلك السلطات لمعاقبة األسرى وعائلتهم 
وعدم انتظام برنامج الزيارات نتيجة للعقوبات، كما أن عددا كبيرا منهم مرت سنوات دون أن يتسنى 

عدد هسالء األسرى تضاعف في ظل  وقال النادي في بيان بمناسبة عيد األضحى إن .لهم رسية ذويه
استمرار مصلحة سجون االحتالل بفرض العقوبات عليهم منذ يونيو الماضي. وفي خطوة جديدة 
شرعت سلطات االحتالل بسحب التصاريح الممنوحة لذوي األسرى عند وصولهم إلى الحواجز وبذلك 

من  011اريح ألكثر من وأوضح النادي انه سجل سحب تص تحرمهم من زيارة أبنائهم دون مبرر.
عائالت أسرى كانوا حصلوا عليها من خالل التنسيق مع الصليب األحمر الدولي . وذكر النادي أن 

 سلطات االحتالل تعزل عددا من األسرى األمر الذي يترتب عليه حرمانهم من رسية ذويهم.
6/04/4400الخليجة الشارقةة   



 
 
 

 

 
           04ص                                     3364 العدد:    7/04/4400-0الثالثاء -السبت التاريخ:

 

 
 سباق تهويدي يغلق عدة طرق بالقدس .52

أعلنت شرطة االحتالل اإلسرائيلي أنها ستغلق العديد من الشوارا والطرق الرئيسية وسط السبيل: 
( وذلك من الثانية عشرة 0القدس المحتلة يومي االثنين والثالثاء، لصالح سباق السيارات )فورموال 

 ظهرًا وحتى الثامنة مساء.
اود، وطريق القدس الخليل، ويشمل اإلغالق شوارا رئيسية في شطري القدس ومنها: شارا الملك د
 وطريق بيت لحم، وستطرأ تشويشات على حركة النقل العام في المدينة.

وحسب الجهة المنظمة للسباق، فإنه يهدف إلى التأكيد على أن القدس موحدة وعاصمة دولة 
االحتالل بشطريها، في حين وصفت شخصيات مقدسية اعتبارية السباق بأنه محاولة جديدة إلضفاء 

بغة اليهودية على المدينة واإليحاء بأنها موحدة، رغم أن كل شيء في الشطر الشرقي منها يسكد الص
 أنها مدينة ُمحتلة رغم كل محاوالت استهدافها.

6/04/4400السبيلة عمانة   
 
 "اىحصاء اىسرائيلي": تواصل انخفاض معدالت اىنجاب للمسلمين بالداخل الفلسطيني .53

: ان إحصائيات صادرة عن دائرة اإلحصاء المركزية في 5/04/4400ة 08موقع عرب نشر 
إسرائيل، والتي نشرت بمناسبة عيد األضحى وركزت على وضع العرب المسلمين في البالد، كشفت 
أن معدالت اإلنجاب للمسلمين الذين يعيشون في البالد تواصل انخفاضها، فيما يعانون من نسب 

 نى مشاركتهم في القوى العاملة.فقر وبطالة عالية جدا، مع تراجع وتتد
ونشرت دائرة اإلحصاء المركزية في إسرائيل، جملة من المعطيات حول المسلمين في إسرائيل 
بمناسبة حلول عيد األضحى المبارك، وجاء في المعلومات الصادرة عن دائرة اإلحصاء المركزية أن 

أكبر تجمع منهم في القدس الشرقية ألفا، يعيش  41مجمل عدد المسلمين في إسرائيل يبلغ مليونا و
ألفا، ونصفهم يقيم في الجليل الشمال وحيفا.  16ألفا، ويليها رهط البدوية النقب با 163المحتلة 

وبحسب دائرة اإلحصاء، فإن المسلمين في إسرائيل يتميزون بصغر معدل سنهم، لكن معدالت 
، فيما يعانون من نسبة بطالة عالية في المائة 6.4اإلنجاب لديهم تواصل انخفاضها لتبلغ حاليا 

في المائة باإلضافة إلى تدني نسبة مشاركتهم في القوى العاملة، خاصة لدى فئة النساء  01تقارب 
 المسِلمات.
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، من غزة، أن إحصائية نشرها الجهاز المركزي لإلحصاء 5/04/4400القدسة القدسة وأضافت 
ضا في معدل انتشار المسلمين داخل البالد. وبينت في إسرائيل، يوم األحد، أظهرت أن هناك انخفا

ألف شخص، بزيادة قدرها  0.411وصل عدد المسلمين إلى  1106االحصائية أنه في نهاية عام 
 .1101ألف شخص عن عام  66حوالي 

إلى  1111في عام  %6.4وأشارت اإلحصائية إلى أن نمو السكان المسلمين بات في تراجع من 
مبينًة في الوقت ذاته أن هذه النسبة ُتعد األعلى في معدل نمو السكان في ، 1106في عام  1.4%

 .%0.3والمسيحيين  %0.1والدروز  %0.7إسرائيل حيث تبلغ نسبة اليهود 
منهم في حيفا،  %04.0، و%63.4ولفتت إلى أن المسلمين يتركزون غالبيتهم في الشمال بنسبة 

فقط في تل أبيب،  %0.0، و%00.0وسط بنسبة ويعيش الباقون في ال %10.3ويعيش في القدس 
 في المناطق الجنوبية. %01.7و
 
 "األخبار اللبنانية": سبعة أخطاء شائعة عن المخي .. المخي  ليس "سوق سالح" .54

تهاني نصار: قد يتضايق البعض من كالمي، ويرفض هذا التعميم، لكنني أحببت أن أورد مجموعة 
 ني أّنه ال يعرف شيئًا عن المّخيمنقاٍط إذا توافرت في شخص، فهذا يع

" يسكن المخيم فلسطينيون فقط". وهي فكرٌة شديدة "التعميم" فالمخيم اليوم، كما سابقًا، يقطنه -0
لبنانيون وسوريون وسيرالنكيون وبنغالدشيون وهنود. إنه حضٌن دافٌئ للفقراء: أسعار اإليجارات 

حية مع كل هسالء "األجانب"، فهم غير مصابين بأية منخفضة، سكان المخّيم يتعاملون بنوٍا من األري
 نزعٍة عنصرية!

أن المخيم عبارة عن "سوق سالح". وهي أيضًا فكرة "مضحكة"، يستعملها معظم الفلسطينيين -1
بشكٍل دائم، وهم يضحكون في سّرهم على "جهل" البعض بما يحويه المخّيم. قد تكون الفكرة صحيحة 

وم ليست كذلك البتة، فأية قريٍة لبنانية )أو سورية مثاًل( تحوي سالحًا أكثر قبل سنين طوال، لكنها الي
بكثير من أي مخّيم. وما هذه السمعة إال نوٌا من ذر الرماد في العيون تقوم به بعض قنوات التلفزة 

 بهدف التحريض على الفلسطينيين ال أكثر وال أقل.
و "مرشد". صدقوني عليكم أن تجربوا ذلك، أنك ال تستطيع دخول المخّيم وحدك دون دليل أ -6

ذا ما أضعتم طريقكم في  يمكنكم أن تدخلوا إلى المخّيم وحتى ولو كنتم ال تعرفون أحدًا هناك، وا 
 الدخول أو الخروج، يمكنكم سسال الناس وسيدلونكم بكل رحابة صدر.
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المخيم ليس مخيفًا ولن أن المخّيم مخيٌف ومرعب: وهي أيضًا من التعميمات "شديدة العنصرية" ف -4
 يكون ولن يصبح.  

أن المخّيم مكاٌن سري تحصل فيه أشياء سرية: ال سرية في المخّيم، وليس فيه أشياٌء "خفية"  -1
 تدور. ال أنفاق خفية تحته، ال مستودعات سالح، ال مقابر جماعية.

غوطًا وليس فيه أماكن أن المخّيم هو عبارة عن "قنبلة" موقوتة. للحقيقة المخّيم قد يكون مض -3
للعب أو للتسلية بالنسبة إلى األطفال، أو أعمال خاصة للكبار، إال أنه ال يختلف عن أي شارٍا في 

 الضاحية الجنوبية.
أن المخّيم هو "عالة" على االقتصاد اللبناني وبأن الدولة "تتكرم عليه" كل الوقت. للعلم فقط إن  -7

سط اللبناني، ويصرفون أموالهم هنا في لبنان، ويشترون من جميع من في المخّيم يعملون في الو 
محال لبنانية )أو يشترون بضاعتهم من تجاٍر لبنانيين( ثم إن المخّيم يدفع فواتير البلدية والكهرباء 
والماء )وأية فواتير أخرى(، بالتالي ليس من "كرٍم"على المخّيمات من أي نوا. من هنا المخّيم ليس 

 وبالتأكيد ليس على اللبنانيين أو الدولة اللبنانية. "عالة" على أحد.
7/04/4400األخبارة بيروتة   

 
 لبنان: النازحون الفلسطينيون من سورية يعتصمون أما  مقر األونروا في مخي  المية ومية .55

بيروت: اعتصمت عشرات العائالت من الالجئين الفلسطينيين المقيمين بسورية إلى لبنان، أمام مقر 
ألمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين )أونروا( بمخيم المية ومية للمطالبة بمزيد وكالة ا

  من المساعدات اإلغاثية والغذائية لمواجهة الظروف القاسية التي تعاني منها.
عائلة فلسطينية  0011وطالبت العائالت المعتصمة بوقف قرارات الوكالة التي حرمت أكثر من 

بتقديم المزيد من »ة من المساعدات. وألقيت كلمات ناشدت المجتمع الدولي مهجرة من سوري
حتى تتمكن من مواصلة خدماتها « أونروا»، كما دعت الدول المانحة إلى دعم «المساعدة للنازحين

 اإلنسانية للنازحين والالجئين الفلسطينيين.
6/04/4400الحياةة لندنة   
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 نفقت على األضاحي في الضفةمليون شيكل أُ  434وزارة الزراعة:  .56
فادي أبو سعدى: أعلنت وزارة الزراعة الفلسطينية، أن تكلفة أضاحي عيد األضحى وصلت  -رام هللا 

مليون شيكل، وهو رقم قريب من مبلغ األضاحي في  161في الضفة الغربية وحدها إلى ما يقدر 
 الماضي. 1106عام 

، أن «القدس العربي»د أكدت مصادر فلسطينية لا أما في مدينة أريحا شرق الضفة الغربية، فق
استراحة أريحا ومعبر الكرامة باتجاه األردن، تشهد حالة اكتظاظ كبير منذ اليوم األول من عطلة 
العيد، وشهدت قاعات المغادرين في ثاني أيام عيد األضحى المبارك، أزمة خانقة بسبب أعداد 

من معبر الكرامة، حيث غادر ما يقرب ثالثة آالف المسافرين المغادرين إلى الجانب األردني 
 فلسطيني خالل الساعات األولى من النهار.

وبحسب المصادر فإن الطواقم األمنية والمدنية العامة العاملة على معبر الكرامة، عملت بكامل 
حتى طاقاتها على تسهيل إجراءات سفر المواطنين وتقديم وسائل الراحة لهم، رغم أن المعبر مفتوح 

العاشرة والنصف ليال، في ما دعت إدارة المعابر جميع المواطنين، للتحقق من أوراقهم الثبوتية 
 الخاصة بهم لتسهيل إجراءات سفرهم، وفق ما أفادت المصادر في مدينة أريحا.

7/04/4400القدس العربية لندنة   
 
 مصر تدين خطط إنشاء مستوطنة "إسرائيلية" جديدة في القدس .57

خطط إنشاء مستوطنة "إسرائيلية" جديدة في القدس، وأوضحت أن هذا المشروا دانت مصر 
االستيطاني يمثل خطوة غير إيجابية تتناقض مع القانون الدولي وسيكون لها تبعاتها السلبية على 

 مسار عملية السالم. 
 0/04/4400الخليجة الشارقةة 

 
 الجاري 04مصر: مؤتمر إعادة إعمار غزة في  .58

الجاري بمشاركة  01لحياة: أعلنت مصر رسميًا استضافتها مستمر إعادة إعمار غزة في ا –القاهرة 
 نروجية، وبحضور الرئيس محمود عباس )أبو مازن( ووزراء خارجية دول عدة.

وأوضح بيان لوزارة الخارجية المصرية أمس أن المستمر يعقد تحت رئاسة مشتركة لألمين العام 
ين العام للجامعة العربية، وممثلة السياسة الخارجية واألمنية العامة لمنظمة األمم المتحدة، واألم
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يطاليا واألردن، ومبعوث اللجنة الرباعية الدولية،  لالتحاد األوروبي، ووزراء خارجية اليابان وفرنسا وا 
 وبمشاركة وزير الخارجية األميركي.

ستمر يهدف إلى تثبيت وتعزيز وقال الناطق باسم وزارة الخارجية السفير بدر عبد العاطي إن الم
أسس اتفاق وقف النار بين الجانبين اإلسرائيلي والفلسطيني، وتحسين آفاق الحل السياسي للصراا 
عن طريق تعزيز قدرة الحكومة الفلسطينية في تحمل مسسوليتها في شأن إعادة تأهيل قطاا غزة. 

ل المستمر وبالتنسيق مع البنك وكشف بيان الخارجية أن الحكومة الفلسطينية ستقدم خالل أعما
عادة اإلعمار للسنوات الخمس المقبلة. وشدد على ضرورة  الدولي عرضًا يتناول احتياجات القطاا، وا 

عادة اإلعمار داخل القطاا بشكل »أن يراعي  أي دعم سياسي واقتصادي... أهمية عودة الخدمات وا 
، ورفع القيود «اهمات القاهرة لوقف الناروتف 0431سريع، ما يتطلب تطبيق قرار مجلس األمن الرقم 

أن تعلن الدول »، فضاًل عن أهمية «اإلسرائيلية على دخول السلع والبضائع إلى قطاا غزة
 «.والمنظمات المشاركة في المستمر عن قيمة تعهداتها المالية خالل أعمال المستمر

 0/04/4400الحياةة لندنة 
 
 ثة "عمالء" للموسادجماعة أنصار بيت المقدس تعلن ذبح ثال  .59

األناضول: أعلنت جماعة متشددة تنشط في سيناء )شمال شرقي مصر( األحد، ذبح ثالثة  -القاهرة 
 للجيش المصري.” العمالة“إلسرائيل، وتفجير منزل شخص رابع بتهمة ” العمالة“أشخاص بتهمة 
ديو، يظهر بمصر، مقطع في” إرهابية“، المصنفة جماعة ″أنصار بيت المقدس“وبثت جماعة 

 جثامين األشخاص الثالثة بعد ذبحهم، وتفجير منزل الرابع.
 ″أنصار بيت المقدس“، بدأ مقطع الفيديو المنشور على موقع ”هم العدو فاحذرهم“وتحت عنوان 

دقيقة، بإذاعة لقطات لملثم يتبع التنظيم  13، ومدته نحو ”توتير“على موقع التواصل االجتماعي 
ويكّبر ثم يتجه لذبحه على ما يبدو، من ” هذا جزاء كل خائن مرتد“يقول يتهيأ لذبح شخص، وهو 

 دون أن يظهر الفيديو عملية الذبح.
إلى أهلنا “، دون توصيف له، قائال: ”أبو أسامة المصري“ونقل الفيديو صوتا لشخص قال إنه الشيخ 

نحن مستمرون :” ، مضيفا”في مصر وسيناء خاصة ها هو مسلسل الخيانة مستمر، المسامرة كبيرة
 ”.في حصد جواسيس اليهود، إال الذين تابوا مازال باب التوبة مفتوح ونمهلكم لتسليم أنفسكم

إلسرائيل، وقال شخص عرق نفسه أنه ” عمالتهم“ونقل الفيديو اعترافات األشخاص الثالثة عن 
برات(، بجانب اإلسرائيلي )جهاز المخا” الموساد“عاما( إنه يتعامل مع  11” )سلمان سليم علي“
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عايش “عاما(، وشخص ثالث يدعي  16) ″جهاد سليم علي أبو النموس“شخص ثاني يدعي 
 عاما( وجميعهم قالوا إنهم يتعاون مع الموساد. 66” )الويفي

 6/04/4400القدس العربية لندنة 
 

 مئات األردنيين يتحركون إلكترونيًا ضّد تزويد بالده  بغاز إسرائيلي  .61
ت األردنيون مسخرًا عريضة إلكترونية تطالب حكومة بالدهم بوقف العمل خاص: وقع مئا-عمان

 الستيراد الغاز الطبيعي اإلسرائيلي، محذرين دولتهم من عواقب اتفاقية كهذه على أمنها واستقاللها.

مواطن ومواطنة حتى يوم األحد، وتحمل عنوان "ال  0611وتقول العريضة التي وقعها ما يزيد على 
صفقة شراء الغاز المسروق" والموجهة لرئيس الحكومة الدكتور عبد هللا النسور "أطالب  تسمح بإتمام

حكومة بلدي حامية أمن األردن ومالكة شركة الكهرباء الوطنية بعدم إتمام شراء الغاز المسلوب من 
قبل الكيان الصهيوني. وأقف ضد شراء هذا الغاز بشكل مباشر من جهات صهيونية أو غير مباشر 

 ر جهات اجنبية أو أردنية".عب

 7/04/4400رأي اليو ة لندنة 

 

 تقرير حول أسرار التجسس اىسرائيلي "المفخخ" على األردن بعد عاصفة "كنز هرقل" .60
بسام البدارين: تقطع عطلة عيد األضحى المبارك في األردن نسبيا الهمسات الموتورة التي  -عمان 

لى خلفية الكشف عن قضية "التجسس اإلسرائيلي تتوقع سيناريوهات تصاعد للجدل السياسي ع
المفخخ"، لكن العطلة نفسها ال تنهي تماما المعطيات التي يتم تداولها بكثافة عشية العيد حول 

 تداعيات أزمة جديدة من طراز خاص أنتجتها أزمة "الذهب المزعوم".

نيون رئيس أركان قواتهم وفي مشهد نادر قياسًا بالتاريخ األردني الحديث، فألول مرة يرى األرد
المسلحة على طاولة مستمر صحافي في رئاسة الحكومة في مشهد اضطراري تتطلبه اضطراب 

 التصريحات الحكومية في سياق الرد على شائعة العثور على كنز هرقل.

ثمة دالئل وقرائن برزت الحقًا على االحتواء العسكري المهني الناجح لقصة الحفريات وأسرارها لوال 
لتخبط السياسي واإلعالمي، فحسب مصادر مغرقة في االطالا تبين أن معدات التجسس ا

عامًا بطريقة مجهولة كانت مربوطة بكمية كبيرة من عبوات شديدة  41اإلسرائيلية التي زرعت قبل 
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االنفجار وأن المسسسة العسكرية تصرفت بسرعة وبموجب بروتوكول عسكري معروف باألسلوب 
كانت األولوية لمنع أي آثار محتملة لهذه المتفجرات ولحماية أرواح المواطنين في  االحترافي عندما

 قرى ومحيط مدينة عجلون.

لذلك اتخذت العملية طابعًا عسكريًا، وكانت سرية قبل الكشف رسميًا عنها. وبسبب طبيعة المتفجرات 
ليين على إحضار فريق وأخطارها المحتملة المحيطة بمعدات التقاط تجسسيه، تم إجبار اإلسرائي

 يتبعهم لتفكيك هذه المتفجرات ونقلها و"تأمين" المنطقة.

يبقى أن القصة مثيرة بكل تفاصيلها، فقد أثارت قصة التجسس المفخخ إسرائيليًا على األردنيين بعد 
عاما من توقيع اتفاقية وادي عربة جداًل واسعا بعنوان التشكيك بجدوى السالم نفسه واحتمالية  11
ود مواقع تجسس إضافية وسبب الخمول في التعاطي مع المسألة في الماضي وهو جدل ال يريد وج

أن ينتبه مرحليًا إلى أن المعدات التجسسية التي حفر عليها ونقلت وفككت مفخخاتها "قديمة وحربية" 
يخ هو ولم تكن تعمل في الواقع وال يوجد حاجة لخدمتها افن من الناحية العملية فيما كان التفخ

 األساس من باب المسسولية المهنية.

سياسيًا وفي الختام يعتقد وعلى نطاق واسع بأن التجسس اإلسرائيلي المفخخ سيطيح في النهاية 
ببعض الرموز وكبار المسئولين وقد يعيد إنتاج الكثير من الوقائع والحقائق على مستوى اإلدارة العليا 

 في الدولة وليس الحكومة فقط.

 0/04/4400عربية لندنة القدس ال

 

 "إسرائيل" تقلب الحقائق وتدعي إحباط عملية من لبنان .62
يحيى دبوق: زّور العدو اإلسرائيلي الحقائق حول إطالق النار التي تعرض لها الجيش اللبناني أول 
من أمس. إذ أكدت مصادر عسكرية إسرائيلية أن وحدات من الجيش اإلسرائيلي المرابطة على 

نان أحبطت عملية تسلل لمسلحين اجتازوا السياج الحدودي الى داخل االراضي الحدود مع لب
االسرائيلية. وأضافت أن الجنود أطلقوا النار على "الخلية المجهولة" التي عادت أدراجها، مع 
االصابات التي لحقت بها، الى داخل االراضي اللبنانية. وأشارت الى أن التقدير السائد في الجيش 

المجهولة"، القادمة من الجانب الثاني من الحدود، كانت تنوي تنفيذ، أو اإلعداد لتنفيذ،  أن "الخلية
عملية "تخريبية" داخل "إسرائيل". ونقاًل عن مصادر عسكرية، أشار تقرير القناة العاشرة اإلسرائيلية 
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ئًا، لكن إلى أن الوضع االمني على الحدود ما زال مستقرًا، وهذا الحادث لن يغير في الوضع شي
النظرة عن بعد تشير الى اتجاه غير سليم، مضيفة أن "الجيش االسرائيلي يرى أن مستوى الردا في 
مقابل حزب هللا يتآكل، رغم أنه )الحزب( ال يزال، حتى افن، ال يريد اندالا مواجهة واسعة في 

اعش، وعلى ذلك الشمال، ألنه مشغول في مواجهات من نوا آخر مع المتمردين السوريين وتنظيم د
 فإن الحادث يبقى موضعيًا، وال يشير الى شيء أخطر". 

ورغم هذه الرواية، شبه الجامعة لوسائل االعالم العبرية، برز تناقض في أقوال المصادر، إذ أكد 
مصدر عسكري اسرائيلي لموقع صحيفة "معاريف" أن الخلية التي حاولت الدخول الى "إسرائيل" 

بناني، وقد تكون تسعى وراء خاليا جهادية مسلحة تريد التسلل الى لبنان، فيما كانت تابعة للجيش الل
أشارت مصادر أخرى الى ان الخلية ليست للجيش اللبناني وأيضًا ليست لحزب هللا. لكنها أكدت في 
المقابل أن الجيش االسرائيلي قلق في هذه المرحلة من ارتفاا منسوب التنسيق والتعاون بين جيش 

 لنظامي وحزب هللا.لبنان ا

 7/04/4400األخبارة بيروتة 

 

 النائب اللبناني قاس  هاش : "إسرائيل" انتهكت السيادة اللبنانية .63
قال عضو البرلمان اللبناني، النائب عن حزب هللا، قاسم هاشم، عن حادثة إطالق النار على 

زارا شبعا هو بمثابة عملية الحدود، إن إطالق الجيش اإلسرائيلي النار على الجنود اللبنانيين في م
هجومية وانتهاك للسيادة اللبنانية. وقد صرح لوسائل اإلعالم أنه "على قوات حفظ السالم التابعة 

 لألمم المتحدة "اليونيفيل" منع إسرائيل من إجراء هجمات كهذه".

 6/04/4400ة 08عرب 

 
 إنهاء االحتالل  المجموعة العربية تستطلع المواقف في مجلس األمن تجاه مشروع قرار .64

الحياة: قال ديبلوماسي عربي في األمم المتحدة إن ممثلي المجموعة العربية وفلسطين  -نيويورك 
الستطالا مدى التأييد لمشروا قرار )في شأن إنهاء »بدأوا مشاورات مع أعضاء مجلس األمن 

 «.اية الشهر الجارياالحتالل اإلسرائيلي(، ولتحديد موعد لطرحه على التصويت في المجلس قبل نه
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وكانت المجموعة العربية في األمم المتحدة أنهت إعداد مشروا القرار تمهيدًا لطرحه على مجلس 
بحلول تشرين  0637األمن، ويدعو إلى إنهاء االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية المحتلة عام 

 .1103الثاني )نوفمبر( عام 
شاورات مندوبو كل من األردن، العضو العربي في مجلس ويمثل المجموعة العربية في هذه الم

األمن، ومصر وليبيا ولبنان، إضافة إلى فلسطين. وتسعى الدول العربية إلى االطالا على مواقف 
الشهر  10أعضاء مجلس األمن حيال مشروا القرار قبل الجلسة العلنية المقررة في المجلس في 

 الجاري لبحث الوضع في الشرق األوسط.
التزامه المساهمة في التوصل من دون تأخير إلى حل »وفق مشروا القرار، فإن مجلس األمن يسكد و 

 «.ويحقق حل الدولتين 0637سلمي ينهي االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية المحتلة عام 
تكثيف الجهود، بما فيها عبر المفاوضات، لتحقيق حل شامل »ويشدد مشروا القرار على ضرورة 

اإلسرائيلي بناء على قرارات مجلس األمن ومبادئ عملية  -عادل ودائم وسلمي للنزاا الفلسطيني و 
تأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، بما في ذلك »كما يدعو إلى «. السالم والمبادرة العربية
ين بموجب يدعو كل األطراف إلى التقيد بالقانون الدولي وحماية المدني«، و«عبر نشر حضور دولي

لى «معاهدات جنيف ، بما 0637انسحاب إسرائيل الكامل من األراضي الفلسطينية المحتلة عام »، وا 
فيها القدس الشرقية، في أسرا وقت، والتقيد التام بإطار زمني ال يتجاوز تشرين الثاني )نوفمبر( عام 

نجاز استقالل الدولة الفلسطينية وسيادتها، والحق في تقرير ال1103  «.مصير للشعب الفلسطيني، وا 
 0/04/4400الحياةة لندنة 

 
 مفتي موريتانيا يدعو لنصرة الشعبي الفلسطيني  .65

األناضول: دعا مفتي موريتانيا، الشيخ أحمدو ولد لمرابط، الشعب والحكومة الموريتانيين  -نواكشوط 
 ”.ل وتشريدقتل وظلم وتنكي“الشعبين الفلسطيني والسوري إزاء ما يتعرضان له من ” نصرة”لا

إفشاء “وحث ولد لمرابط في خطبة عيد األضحى، الذي يصادف األحد، في موريتانيا، لمسلمين على 
ما يمر به العالم اإلسالمي يعود إلي تخلي “، معتبرا أن ”قيم التعاون والتسامح والرحمة والمساندة

 ”.المسلمين عن هذه القيم
 5/04/4400القدس العربية لندنة 
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 ر" التركية ترسل لحو  األضاحي للمحاصرين في غزةجمعية "فيدا .66
خليل مبروك: نظمت الجاليات والجمعيات السورية والفلسطينية الموجودة بتركيا فعاليات  -إسطنبول 

لتخفيف معاناة المحاصرين في غزة أو النازحين السوريين بالتزامن مع االحتفال بعيد األضحى، حيث 
ا لسكان غزة، ونظمت احتفاالت لتخفيف المعاناة عن األطفال قامت بجمع لحوم األضاحي إلرساله

 السوريين الفارين من الموت.
وفي إطار التضامن التركي مع الفلسطينيين، وجهت جمعية الصداقة التركية الفلسطينية )فيدار( 
رسالها للمحاصرين في قطاا غزة الذي يعاني أوضاعًا إنسانية بالغة  نشاطها لجمع لحوم األضاحي وا 

 الصعوبة خاصة بعد العدوان اإلسرائيلي األخير.
وقال رئيس الجمعية محمد مشينش إنها عملت على توفير لحوم األضاحي عبر جمع التبرعات 

رسال لحومها إلى السكان. رسالها للقطاا لشراء األضاحي، وتوفير األضاحي من خارج القطاا وا   وا 
 6/04/4400الجزيرة نتة الدوحة 

 
 في ذكرى أكتوبر: العرب بحاجة إلى عبور جديد الجامعة العربية .67

كونا: هنأت جامعة الدول العربية الشعب المصري والقيادة المصرية بالذكرى الحادية  –وام  -القاهرة 
واألربعين النتصارات حرب أكتوبر، مشيرة إلى أن حرب أكتوبر هي إحدى المعجزات العربية التي 

 ية بحاجة إلى عبور جديد.دومًا تنطلق من مصر وأن األمة العرب
وقال السفير محمد صبيح األمين العام المساعد لشسون فلسطين واألراضي العربية المحتلة بالجامعة 
العربية، إن حرب أكتوبر جسدت روح التعاون العربي المشترك الذي كان حاضرًا خالل ذلك 

ومعواًل في الوقت ذاته على االنتصار، مسكدًا أن الوطن العربي في حاجة إلى عبور من نوا جديد 
 الشعب المصري في بناء األمن القومي العربي كما فعل ذلك في نصر أكتوبر.

وأشار السفير صبيح إلى أن هناك جبهة منسية في هذه الحرب وهي الجبهة الفلسطينية التي قاتلت 
، وكانت هناك وحدة في داخل األرض المحتلة وفي الحدود اللبنانية اإلسرائيلية والسورية اإلسرائيلية

 فلسطينية مقاتلة على جبهة قناة السويس وشهداسها ال يزالون في األرض المصرية.
 7/04/4400االتحادة أبو ظبية 
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 زعي  حركة انفصالية في الجزائر يعلن تحدي قوانين البالد المطالبة بمقاطعة "إسرائيل" .68
لمسسول تنظيم انفصالي جزائري، سخطا  بوعالم غمراسة: بينما يرتقب أن تثير تصريحات -الجزائر 

كبيرا محليا بسبب إعالن تعاطفه مع إسرائيل، سيدخل القيادي اإلسالمي المسلح سابقا عماري 
وعلى طول « أوضاا سجنه المزرية»صايفي في إضراب عن الطعام األسبوا المقبل، احتجاجا على 

 مدة اعتقاله من دون محاكمة.
جيروزاليم »االنفصالية فرحات مهني، لصحيفة « تي بمنطقة القبائلحركة الحكم الذا»وصَرح رئيس 

اإلسرائيلية، أول من أمس، بأن سكان منطقة القبائل )شرق الجزائر( الناطقين باللغة « بوست
شعب القبائل يتحدى القوانين »وأفاد مهني بأن «. كانوا دائما متعاطفين مع دولة إسرائيل»األمازيغية 

يأمل في تعزيز العالقات بين منطقة القبائل »، مشيرا إلى أنه «ر بمقاطعة إسرائيلالجزائرية التي تأم
سرائيل  «.وا 

وتحدث مهني، وهو مطرب أمازيغي يملك الجنسية الفرنسية إلى جانب الجنسية الجزائرية، عن زيارته 
تلك الزيارة الكيان اإلسرائيلي العام الماضي ولقائه بمسسولين بالحكومة اإلسرائيلية، إذ قال: إن 

ووصف «. مقتنع بأن إسرائيل ستحتضن أختها منطقة القبائل»، وأنه «كانت بمثابة حلم وتحقق»
 «.شريك هام للقبائل»الدولة العبرية با

 7/04/4400الشرق األوسطة لندنة 
 
 السويد أول دولة أوروبية تعترف بفلسطين .69

اليوم، أن حكومة يسار الوسط أ ف ب: أكد رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين،  -رويترز 
 الجديدة ستعترف بدولة فلسطين، لتصبح أول دولة أوروبية كبيرة تقدم على مثل هذه الخطوة.

وكانت الجمعية العامة لألمم المتحدة قد وافقت على االعتراف فعليًا بفلسطين دولة ذات سيادة العام 
 بها بعد. ، لكن االتحاد األوروبي ومعظم دوله لم تعترف رسمياً 1101

وقال لوفين في أولى كلماته في البرلمان: "لن يحل الصراا بين إسرائيل وفلسطين إال عبر حل 
 دولتين يتم التفاوض بشأنه وفقا للقانون الدول".

وأضاف: "يتطلب حل الدولتين اعترافًا متباداًل ورغبة في التعايش السلمي، ولذلك ستعترف السويد 
 فلسطينيين سيكون اعتراف السويد دفعة لطموحاتهم.بدولة فلسطين." وبالنسبة لل

 0/04/4400السفيرة بيروتة 
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 االتحاد األوروبي: خطط االستيطان تهدد العالقات مع "إسرائيل" .71
وكاالت: قال االتحاد األوروبي، أمس، إن خطط "إسرائيل" لبناء مستوطنات جديدة في القدس 

دولة بالحكومة "اإلسرائيلية"،  14اد الذي يضم الشرقية تهدد السالم وتعرض للخطر عالقة االتح
يطاليا وواشنطن  سبانيا وا  وتأتي اللهجة الحادة من جانب االتحاد األوروبي بعد انتقادات من فرنسا وا 

وقال المتحدث باسم الممثلة العليا للسياسة الخارجية واألمنية باالتحاد  لخطط االستيطان الجديدة.
ان، إن هذا األمر يشكل خطوة مضرة أخرى تقوض آفاق حل الدولتين األوروبي كاثرين أشتون في بي

ويثير تساسالت حول مدى التزام "إسرائيل" بتسوية تفاوضية سلمية مع الفلسطينيين. وأوضح المتحدث 
مايكل مان أن التزام الطرفين بحل تفاوضي سيكون ذا مصداقية فقط عند االمتناا عن أي إجراءات 

لوضع على األرض وتهدد بقاء حل الدولتين، وأضاف أن االتحاد األوروبي أحادية الجانب تغير ا
يدعو "إسرائيل" إلى عكس قراراتها فورًا ووضع حد لسياستها االستيطانية في القدس الشرقية والضفة 

بما  0637وذكر أن االتحاد األوروبي لن يعترف بأي تغييرات تتم على حدود ما قبل عام  الغربية.
علق بالقدس غير تلك التي اتفق عليها الطرفان "كما نسكد أن النمو المستقبلي للعالقات في ذلك ما يت

بين االتحاد األوروبي و"إسرائيل" سوف يعتمد على انخراط األخيرة بسالم دائم على أساس حل 
 الدولتين". 

 0/04/4400الخليجة الشارقةة 
 
سبانيا تنددان بقرار "اسرائيل" بناء  .70  ة استيطانية في القدسوحد 4064فرنسا وا 

وحدة استيطانية في القدس الشرقية،  1031وكاالت: نددت فرنسا بشدة بالقرار "اإلسرائيلي" ببناء 
معتبرة أن هذا القرار يهدد "حل الدولتين". وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس في بيان، إنه 

ة جديدة في القدس الشرقية للمرة األولى "في حال اإلبقاء على هذا القرار فهو سيكرس قيام مستوطن
 .عاماً  01منذ أكثر من 

وأضاف "أن هذا اإلعالن يهدد بشكل مباشر حل الدولتين واألمل بأن تكون القدس عاصمة لهاتين  
 الدولتين في الوقت الذي يتوجب توجيه كل الجهود نحو قيام السالم".

سلطات االحتالل بناء عدد كبير جديد من وعبرت الحكومة اإلسبانية، عن أسفها البالغ لقرار 
المستوطنات، وطالب السلطات "اإلسرائيلية" بأن تعيد النظر وتتراجع عن قرارها هذا، موضحة أن 
مثل هذه اإلجراءات تلحق الضرر بعملية السالم، وبالمساعي المبذولة من أجل التوصل إلى حل 
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على أساس حل الدولتين، فيما دانت إيطاليا الفلسطيني  -سلمي وشامل ودائم للصراا "اإلسرائيلي"
 قرار البناء واستمرار سلب األراضي الفلسطينية.

 0/04/4400الخليجة الشارقةة 
 
 بوليفيا تلغي "الفيزا" عن الفلسطينيين وتفرضها على اىسرائيليين .72

ء حسين مجدوبي: قررت بوليفيا افتتاح سفارة فلسطينية لديها في العاصمة لباث وقامت بإعفا
 الفلسطينيين من التأشيرة للدخول الى هذا البلد األمريكي الالتيني.

وفي المقابل كان اإلسرائيليون يدخلون بوليفيا من دون تأشيرة ملزمة، وقررت بوليفيا وضع هذا البلد 
في الخانة الثالثة من الدول التي يجب على مواطنيها الخضوا إلجراءات مشددة للدخول الى 

ية. وبررت بوليفيا القرار بأن وزارة الخارجية البوليفية قد وضعت إسرائيل ضمن خانة األراضي البوليف
الدول اإلرهابية بسبب ما قامت به ضد الفلسطينيين، وبالتالي هذا ينعكس على مواطنيها. واتخذت 

 بوليفيا القرار خالل يوليو/ تموز الماضي ولكنها أعلنت عنه مسخرا.
 0/04/4400القدس العربية لندنة 

 
 واشنطن تدعو السويد إلى التراجع عن خططها لالعتراف بفلسطين .73

الشرق األوسط: دعت الواليات المتحدة السويد إلى التراجع عن خططها لالعتراف  -واشنطن 
بفلسطين، بعد أن أعلنت الحكومة السويدية الجديدة، أول من أمس، عن خطط لتصبح أول دولة في 

 .دولة فلسطينيةأوروبا الغربية تعترف رسميا ب
وكان رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين قد أعلن، أول من أمس، عن هذا التحرك الدبلوماسي، 
أثناء تعيين أعضاء الحكومة، واإلعالن عن المواقف السياسية للحكومة، إذ قال للصحافيين إن 

الذي يجري  الصراا بين إسرائيل وفلسطين يمكن أن ُيحل فقط عبر الحل على أساس دولتين،»
، مضيفا أن السويد تعتزم االعتراف بفلسطين. لكنه لم يحدد موعدا لهذه الخطوة، «التفاوض بشأنه

 .التي ستكون السويد أول دولة تقوم بها داخل االتحاد األوروبي
نعتقد أن »من جهتها، قالت جين ساكي، المتحدثة باسم وزارة الخارجية األميركية، في واشنطن: 

نحن بالتأكيد ندعم قيام »، وأضافت موضحة: «ولي بدولة فلسطينية أمر سابق ألوانهاالعتراف الد
دولة فلسطينية، لكن ذلك يمكن أن يأتي فقط نتيجة للتفاوض، واالعتراف المتبادل من قبل 

واستشهدت ساكي بوساطة وزير الخارجية األميركي جون كيري العام الماضي في «. الطرفين
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األوسط، التي انهارت في أبريل )نيسان( الماضي، دليال على التزام  استئناف محادثات الشرق
 .الواليات المتحدة بحل الدولتين

 5/04/4400الشرق األوسطة لندنة 
 
 بروفيسور أمريكي يقاطعون "إسرائيل"  044أكثر من  .74

وات وفا: عبرت دائرة شسون المغتربين في منظمة التحرير الفلسطينية عن تقديرها ألص –رام هللا 
األكاديميين في الواليات المتحدة المتصاعدة والتي تدين االحتالل اإلسرائيلي، وتطالب بتمكين 

 الشعب الفلسطيني من العيش بحرية وكرامة.
وذكرت الدائرة في بيان صحفي أمس، أن الفعاليات التي تنشط في الواليات المتحدة لمقاطعة 

بروفيسور  411ق، وقع منذ أمس األول أكثر من االحتالل تلقى صدى واضحا، وأنه في هذا السيا
في مجال الدراسات اإلنسانية "األنثروبولوجيا" معظمهم من جامعات أميركية مشهورة مذكرة أدانوا فيها 
انتهاكات اسرائيل لحقوق االنسان وطالبوا فيها بانسحاب اسرائيل من األرض الفلسطينية وانهاء 

الفلسطينيين لديارهم التي أبعدوا عنها واعطاء حقوق كاملة  االحتالل فورا وضمان عودة الالجئين
 للمواطنين العرب داخل إسرائيل.

وقالت: وفي هزيمة اكاديمية جديدة إلسرائيل أعلن الموقعون ومعظمهم من األسماء األكاديمية 
سرائيلية المعروفة في الواليات المتحدة تأييدهم للحركة المتنامية لمقاطعة المسسسات األكاديمية اإل

احتجاجا على انتهاكات حقوق اإلنسان المنهجية التي تمارسها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني. 
وتشمل هذه االنتهاكات وفقا للبيان تواطس العديد من المسسسات التعليمية اإلسرائيلية عبر حرمان 

 الفلسطينيين من حقهم في التعليم والحرية األكاديمية.
ت المذكرة التي وقع األكاديميون عليها: نحن، الموقعون أدناه علماء ووفق الدائرة ذاتها قال

األنثروبولوجيا، نعبر عن معارضتنا لالنتهاكات اإلسرائيلية المستمرة لحقوق الفلسطينيين، بما في ذلك 
االحتالل العسكري اإلسرائيلي لقطاا غزة والضفة، والقدس الشرقية، وندعو لمقاطعة المسسسات 

 إلسرائيلية المتواطئة في هذه االنتهاكات.األكاديمية ا
واعتبر الموقعون على المذكرة الهجوم العسكري األخير على قطاا غزة من قبل إسرائيل بأنه أحدث 
تذكير بأن حكومات العالم وأجهزة اإلعالم السائدة ال تعمل على محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها 

 للقانون الدولي.
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جمع علماء يدرسون مشاكل السلطة والقمع والهيمنة الثقافية، لدينا مسسولية واضاف الموقعون: إننا كت
أخالقية العتبار إسرائيل وحكوماتنا مسسولة عن الجرائم وهو ما يدفعنا للتضامن مع المجتمع المدني 
الفلسطيني ليواصل النضاالت المناهضة لالستيطان والمدافعة عن حقوق اإلنسان وذلك للتعويض 

التاريخي لألنثروبولوجيا مع االستيطان وفقا لما نص عليه قرار الجمعية األميركية  عن التواطس
( "إعالن االنثروبولوجيا وحقوق اإلنسان" باعتبار أن  S 1999" (AAA)لألنثروبولوجيا 

األنثروبولوجيا مهنة تلتزم بتعزيز وحماية حق الناس والشعوب في كل مكان وأي ثقافة أو مجتمع 
ي، أو تسمح بحرمان هذه الحقوق ألي من أعضائها أو افخرين، وان لديها مسسولية وترفض أن تنف

 أخالقية لالحتجاج ومعارضة هذا الحرمان".
واتهم الموقعون على المذكرة إسرائيل بالحصار غير القانوني لقطاا غزة لمدة سبع سنوات، وفرض 

لى القطاا.  قيود مشددة على حركة األشخاص والبضائع من وا 
لوا: "كما تقوم إسرائيل بتجريد الفلسطينيين من أراضيهم وسبل العيش في جميع أنحاء الضفة، وقا

حيث يحد حاجز الفصل اإلسرائيلي حرية الفلسطينيين في التنقل والتعليم عدا عن االنتهاكات الجارية 
 األخرى".

لمعارضة انتهاكات وتابعت المذكرة: "كموظفين في مسسسات التعليم العالي، لدينا مسسولية خاصة 
إسرائيل واسعة النطاق للحق في التعليم العالي للفلسطينيين على جانبي الخط األخضر. في األشهر 
األخيرة إن القوات االسرائيلية داهمت جامعة القدس في القدس، والجامعة العربية األميركية في جنين، 

لي جزءا كبيرا من الجامعة اإلسالمية وجامعة بيرزيت قرب رام هللا فيما دمر القصف الجوي اإلسرائي
 في غزة".

وقالت المذكرة: "كما تميز الدولة اإلسرائيلية ضد الطلبة الفلسطينيين في الجامعات اإلسرائيلية ويعزل 
األكاديمي الفلسطيني وُيمنع األكاديميون األجانب من زيارة المسسسات الفلسطينية في قطاا غزة 

 والضفة".
قهم من تاريخ إسرائيلي طويل من مصادرة المحفوظات الفلسطينية وتدمير وعبر الموقعون عن قل

 المكتبات ومراكز البحوث.
وأضافت المذكرة: وفي دليل على ان المسسسات األكاديمية اإلسرائيلية هي متواطئة مع االحتالل 

ل أبيب واضطهاد الفلسطينيين قال الموقعون على المذكرة ان عدة مسسسات تعليمية بينها جامعة ت
والجامعة العبرية في القدس، جامعة بار إيالن، جامعة حيفا، التخنيون، وجامعة بن غوريون عبرت 
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علنا عن دعمها غير المشروط لجيش الدفاا اإلسرائيلي. وعالوة على ذلك، هناك اتصاالت وثيقة 
 ئيل.بين المسسسات األكاديمية اإلسرائيلية والجيش واألمن والمسسسات السياسية في إسرا

وقال الموقعون في اتهام صريح: لنأخذ مثاال واحدا، جامعة تل أبيب تورطت مباشرة من خالل 
( في تطوير عقيدة الضاحية التي اعتمدت من قبل الجيش INSSمعهدها لدراسات األمن القومي )

وعلى غزة هذا الصيف، وتدعو إلى تدمير واسع  1113اإلسرائيلي في هجماتها على لبنان عام 
نية التحتية المدنية وخلق معاناة شديدة" بين السكان المدنيين باعتبارها وسيلة"فعالة" الخضاا أي للب

 مقاومة.
واضاف الموقعون على المذكرة: نحن علماء األنثروبولوجيا نعلن االنضمام مع األكاديميين في جميع 

ديمية اإلسرائيلية، ندعوا أنحاء العالم الذين يسيدون الدعوة الفلسطينية لمقاطعة المسسسات األكا
المجتمع الفلسطيني لمقاطعة أكاديمية إلسرائيل باعتباره خطوة ضرورية لضمان حقوق الشعب 

 الفلسطيني، بما في ذلك الحق في التعليم.
وتعهد الموقعون بعدم التعاون في المشاريع والفعاليات التي تشمل المسسسات األكاديمية اإلسرائيلية، 

المستمرات وغيرها من األحداث في هذه المسسسات، وعدم النشر في المجالت  والتدريس أو حضور
األكاديمية ومقرها في اسرائيل وسيستمر ذلك حتى تنهي المسسسات اإلسرائيلية تواطئها في انتهاك 
الحقوق الفلسطينية المنصوص عليها في القانون الدولي، واحترام الحقوق الكاملة للفلسطينيين من 

 ل.قبل إسرائي
كما طالبت المذكرة إسرائيل بإنهاء حصار قطاا غزة وانهاء االحتالل واالستيطان لكل األراضي 

، وتفكيك المستوطنات والجدار العازل، واالعتراف بالحقوق 0637العربية المحتلة في حزيران 
 ة الكاملة.األساسية للمواطنين العرب الفلسطينيين في إسرائيل وبدو النقب عديمي الجنسية في المساوا 

كما دعت المذكرة إلى ضرورة احترام وحماية وتعزيز حقوق الالجئين الفلسطينيين في العودة إلى 
 .064ديارهم وممتلكاتهم كما هو منصوص عليه في قرار األمم المتحدة رقم 

 5/04/4400الحياة الجديدةة را  هللاة 
 
 من الطلبة قتلوا أثناء العدوان على غزة  038األونروا:  .75

من طلبة مدارس األمم المتحدة في غزة قتلوا  064علن المتحدث باسم "األنروا" كريس قينيس أن أ 
طالب وطالبة أصيبوا  404تموز/ يوليو الماضي، وأن  4خالل العدوان اإلسرائيلي األخير، منذ يوم 

 أرقام".  صاروا في عداد األيتام، مشيرا إلى "أن األطفال الفلسطينيين ليسوا مجرد 131بجروح وأن 
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ألف طفل لمقاعد الدراسة في  140وأكد كريس قينيس في بيان صحفي اليوم االحد، أنه بعودة 
يوما من الحرب في غزة  11مدارس األنروا توفرت للوكالة األممية افن صورة أكثر وضوحا لتأثير 

 على الطلبة وأسرهم.
كل رقم من هذه األرقام قصة شخصية  وأشار إلى أن "الحياة األسرية للعديد منهم خربت"، و"أن وراء

مسلمة وكرامة ومصير يجب أن يحترم حتى في حال الموت"، داعيًا إلى لمحاسبة االحتالل 
 اإلسرائيلي ضمنا بقوله: "يجب المحاسبة على انتهاكات حقوق القانون الدولي من قبل كل األطراف". 

 5/04/4400فلسطين أون الينة 
 
 جلس العمو  البريطاني االثنين المقبل"االعتراف بفلسطين" أما  م .76

فاتنة الدجاني: يشهد مجلس العموم البريطاني اإلثنين المقبل تصويتًا غير مسبوق على  -لندن 
، وذلك في خطوة استقطبت الكثير من التأييد والحشد «االعتراف بدولة فلسطين»اقتراح يدعو إلى 

االعتراف »النظر في موقفها الذي يربط  والحشد المضاد، ويسمل بأن تدفع الحكومة إلى إعادة
 بنتائج المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين.« بفلسطين

الشهر الجاري على اقتراح تقدم به النائب العمالي غراهام موريس،  06وسُيصّوت النواب في جلسة 
 يعتقد هذا المجلس بأن على الحكومة أن تعترف بدولة فلسطين إلى جانب دولة»وجاء فيه: 

 «.إسرائيل
وما لبث االقتراح أن استقطب تحركًا مضادًا، إذ تقّدم أنصار إسرائيل باقتراح معّدل للتصويت عليه 

بنهاية مفاوضات سالم ناجحة بين الحكومة اإلسرائيلية والسلطة »يربط االعتراف بفلسطين 
 وليس قبل ذلك.« الفلسطينية

لبريطانية واألميركية، وكذلك االتحاد األوروبي، وال يختلف جوهر هذا التعديل عن موقف الحكومتين ا
باستثناء دول كانت اعترفت بفلسطين قبل االنضمام إلى االتحاد، مثل بلغاريا وقبرص وهنغاريا 
ومالطا ورومانيا وبولندا وسلوفياكيا. كما أعلنت دولة السويد الجمعة الماضي قرارها االعتراف 

، ووصفه «متعجاًل وغير مدروس»لمتحدة، واعتبرته إسرائيل بفلسطين، وهو قرار انتقدته الواليات ا
 «.عظيم ومشرف»الرئيس محمود عباس بأنه 

وبانتظار جلسة التصويت اإلثنين، تُبذل جهود حثيثة لتمرير االقتراح الذي، في حال إقراره، يتوقع أن 
 يو( المقبل.يضع القضية الفلسطينية على أجندة االنتخابات البريطانية العامة في أيار )ما
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وألن تصويت النواب سيكون حرًا وغير مقيد، بمعنى أنه لن يخضع لتوجيهات الحزب، وبالتالي 
يستطيع النائب أن يصّوت وفق قناعاته، فإن المسسسات المتضامنة حضت كل بريطاني يسيد 

 راح.االعتراف بفلسطين على مراسلة النائب الذي يمثل منطقته لمطالبته بالتصويت لمصلحة االقت
إنها المرة األولى « الحياة»)كابو( كريس دويل لا « البريطاني -مجلس التفاهم العربي »وأوضح مدير 

التي يتم فيها التصويت على االعتراف بفلسطين في مجلس العموم، موضحًا أن األهمية السياسية 
لى التصويت لمصلحة المشروا، وبعدد ذي مغزى من النواب، سيضع ضغطًا ع»تكمن في أن 

 «.الحكومة إلعادة النظر في موقفها من االعتراف بفلسطين
أي قرار باالعتراف بفلسطين لن يغير شيئًا على األرض حيث يستمر االحتالل ونقاط »وأضاف: 

التفتيش والجدار، وحيث ُيحرم الفلسطينيون من الحرية، لكنه سُيرسل رسالة رمزية قوية إلسرائيل 
 «.نوالحركات المناهضة للفلسطينيي

 6/04/4400الحياةة لندنة 
 
 كيري يشار  بمؤتمر القاهرة ىعادة إعمار غزة .77

وكاالت: أعلنت وزارة الخارجية األمريكية، اليوم اإلثنين، أن رأس الدبلوماسية األمريكية،  –واشنطن 
جون كيري، سيشارك، األحد المقبل، في القاهرة بمستمر تعقده الجهات المانحة إلعادة إعمار قطاا 

 زة بعد الحرب األخيرة.غ
من  01وقالت المتحدثة باسم الوزارة، جين بساكي، إن كيري سيشارك في المستمر الذي يعقد في الا

 الشهر الحالي في القاهرة.
 7/04/4400الشرقة الدوحةة 

 
 نشطاء يقتحمون مهرجانا لفيل  صهيوني في فرنسا .78

برس إن "ناشطين مسيدين للقضية المركز الفلسطيني لإلعالم: قالت وكالة فرانس  -باريس 
 ( مهرجانا للفيلم الصهيوني في كاربنترا جنوب فرنسا".01-3الفلسطينية، اقتحموا مساء االثنين )

باليستين" المسيدة -شخصا من نشطاء جمعية "فوكلوز 41وحسب الوكالة؛ فقد تظاهر ما يقارب من 
"دانسينغ إن يافا" للمخرجة العبرية  للفلسطينيين على مدار أكثر من ساعة قرب سينما تعرض فيلم

 هيال ميداليا، بحضور القنصل العام الصهيوني في فرنسا بارنيا حسيد.
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ناشطا من الجمعية  11وأشارت إلى أن الشرطة أغلقت الطريق المسدى إلى السينما، فيما تمكن نحو 
 من دخول صالة العرض.

"إسرائيل" والمخرجة، تدخلنا للتنديد بحضور  وقالت ناشطة في الجمعية إنه "لدى انتهاء تقديم قنصل
فلسطيني"، في إشارة إلى الهجوم  1111يوما  10القنصل ألنه ممثل دولة مجرمة قتلت في 

 الصهيوني األخير على قطاا غزة.
وقال المتحدث باسم الجمعية، بواسطة مكبر للصوت "نريد أن نسأل القنصل لماذا تستعمرون 

 ؟ لكنهم ال يريدون النقاش". فلسطين؟ لما تقتلون الناس
 7/04/4400المركز الفلسطيني لإلعال ة 

 
 فرنسا: سيتحت  على الجميع االعتراف بالدولة الفلسطينية ذات يو  .79

: أكدت فرنسا اليوم االثنين مرة أخرى، على ضرورة التقدم في المفاوضات النهائية التي 44عرب 
ادة على القدس بينهما، وأنه سيتحتم على الجميع تفضي لحل دولتين لشعبين، وتقسيم الحدود والسي

 االعتراف بالدولة الفلسطينية في وقت ما.
وجاءت هذه التصريحات على لسان الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية، رومان نادال، بعد أيام من 

يحاته: "من إعالن حكومة السويد استعدادها لالعتراف بالدولة الفلسطينية، وقال نادال أيًضا في تصر 
قامة دولة فلسطينية تحيى بسالم وأمان إلى جانب  الملح تقدم المفاوضات في حل الدولتين، وا 

وأضاف نادال: "هذا الحل الذي يدعمه المجتمع الدولي، وهذا يعني أنه يتحتم ذات يوم  إسرائيل". 
يوس، "على المجتمع االعتراف بالدولة الفلسطينية"، مكرًرا ما قول وزير خارجية بالده، لوران فاب

الدولي أن يفرض تسوية سياسية بين الفلسطينيين واإلسرائيليين"، في كلمة ألقاها أثناء الحرب 
ولم يكشف نادال إذا ما كنت بالده  العدوانية على قطاا غزة أمام سفراء فرنسا في دول العالم.

السالم يمر بالمفاوضات،  ستحذو حذو السويد وتعترف قريًبا بفلسطين، لكنه قال للصحافيين: "هذا
 وبدورنا علينا اإلسهام بشكل فوري وعاجل الستئنافها في إطار معتمد وشرعي".
 6/04/4400ة 08عرب 

 
 البيت األبيض: "قيمنا هي التي مولت القبة الحديدية وأنقذت اىسرائيليين" .81

فبعد أن وجه  : يبدو أن عالقة نتنياهو بالبيت األبيض مستمرة باالنحدار نحو األسوأ،44عرب 
دارته وسياسته واصًفا إياهم بأنهم ال يمثلون القيم األميركية  انتقادات للرئيس األميركي باراك أوباما وا 
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وال يطبقونها، رد البيت األبيض اليوم على لسان الناطق الرسمي بالقول "قسمنا عي التي دعمت 
 ئيليين".إسرائيل ومولت القبة الحديدية، وأنقذت حياة المئات من اإلسرا

وفي خطابه قال الناطق الرسمي باسم البيت األبيض، جوش أرنيست: "عند التحدث عن القيم 
األميركية، علينا ذكر أن هذه القيم هي التي جعلتنا ندعم إسرائيل ونمول مشروا القبة الحديدية، 

للجميع أي قيم وحماية اإلسرائيليين من الرشقات الصاروخية التي يطلقها اإلرهابيون، ويظهر جلًيا 
 هي التي تحرك الحكومة األميركية وتحدد مواقفها بالنسبة إلسرائيل".

 6/04/4400ة 08عرب 
 
دانتها لالستيطان  .80  بلغاريا تؤكد مشاركتها في مؤتمر إعمار غزة وا 

أكد نائب وزير الخارجية البلغاري السفير فالنتين بوريازوف على حرص بالده : قدس برس –رام هللا 
ب الفلسطيني والتوصل "إلى حل عادل على أساس حل الدولتين، ومشاركة بالده في دعم الشع

 تشرين أول )أكتوبر( الجاري في القاهرة. 01مستمر إعمار غزة" الذي سيعقد في 
احمد المذبوح، على ادانة بالده  في صوفيا خالل لقاءه مع السفير الفلسطيني وشدد بوريازوف

المتمثلة بالموافقة على البناء االستيطاني في حي "غيفات هاماتوس"  للقرارات اإلسرائيلية األخيرة
 ومصادرة عدد من الشقق السكنية في حي سلوان في القدس الشرقية.
(، فقد طالب نائب وزير 01|3وبحسب بيان للخارجية الفلسطينية تلقته "قدس برس" االثنين )

التي تمثل خطوة ضارة جدًا وتقوض احتماالت الخارجية البلغاري اسرائيل التراجع عن هذه القرارات "
التوصل إلى حل الدولتين" ودعا إلى التزام إسرائيل "بالتسوية السلمية عن طريق التفاوض" وشدد 
على أن بلغاريا "لن تعترف بالخطوات االحادية الجانب التي من شأنها ان تحدث تغييرات على حدود 

 ال التي يتم االتفاق عليها بين الطرفين". بما في ذلك في القدس الشرقية، إ 0637عام 
واكد على ان تطور العالقات مع اسرائيل يعتمد على التزام االخيرة بالتوصل الى السالم الدائم المبني 

 على حل الدولتين.
 6/04/4400قدس برسة 

 
 وفد تضامني يوناني يصل إلى قطاع غزة .82

لجان الرعاية الصحية بقطاا غزة د. رائد  الحياة الجديدة: أشار رئيس مجلس إدارة اتحاد –غزة 
صباح، خالل مستمر صحفي عقد في مقر االتحاد بغزة حول زيارة وفد يوناني تضامني إلى أن الوفد 
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اليوناني يضم ثماني شخصيات تمثل مسسسات وجمعيات تضامنية يونانية هي )اتحاد العمال 
اليوناني، عيادة الميتروبولي االجتماعية  والشغيلة الفلسطينيين، منظمة فير بالنت، راديو اليسار

 طنًا من المساعدات الطبية. 00اليونانية(، منظمة التضامن من أجل الجميع اليونانية(، تحمل 
وأكد أن أهمية زيارة الوفد التضامني اليوناني إلى قطاا غزة في دعم صمود الشعب الفلسطيني في 

ينة حجم الدمار الهائل والمعاناة التي لحقت بقطاا مواجهة الحصار اإلسرائيلي على قطاا غزة ومعا
 غزة جراء الحرب اإلسرائيلية األخيرة على القطاا.

وفي كلمة الوفد اليساري اليوناني المتضامن، أكد رئيس الوفد اليوناني يورغوس كاليامتسوس، أن 
في العديد من  شحنة األدوية والمساعدات الطبية التي تم جمعها خالل حملة التبرعات التي نظمت

المدن اليونانية إلى قطاا غزة عن طريق معبر رفح البري، هي تعبير عن تضامن الشعب اليوناني 
ومسسساته وأحزابه المختلفة مع الشعب الفلسطيني، ووقوفه إلى جانب حقوق الشعب الفلسطيني 

 يلي بحقه.ومطالبه المشروعة وفي مقدمتها إنهاء االحتالل ووقف العدوان والتجويع اإلسرائ
وشدد كاليامتسوس على أهمية أواصر التعاون والتضامن بين الشعبين اليوناني والفلسطيني. الفتًا إلى 
أن الوفد اليساري اليوناني يضم خمس مسسسات وجمعيات يونانية خيرية يرافقهم مترجم وصحفي 

 ومصور لحساب راديو اليسار. 
ليونانيات: على الرغم من المعاناة االقتصادية الصعبة وقالت كاترينا باباجيكا في كلمة المتضامنات ا

التي يعاني منها الشعب اليوناني، إال أنه أصر على أن يقف مع شقيقه الشعب الفلسطيني 
 ومساعدته ومد يد العون له رغم الظروف االقتصادية الصعبة التي تعيشها اليونان.

 7/04/4400الحياة الجديدةة را  هللاة 
 
 من عائلة واحدة فازوا بنوبلقائمة بأفراد  .83

بريت وادفارد موزر اللذين فازا بجائزة نوبل الطب اليوم مع  -أ ف ب:  على غرار ماي -المصدر 
 جون اوكيف، ثمة اربعة ازواج اخرين فازوا معا بجائزة نوبل.

 وفاز ثنائي خامس هما السويديان غونار والفا ميردال بجائزة نوبل لكن على انفراد.
شخصا من  411منظمة و 11مرة الى  131منحت جائزة نوبل  0610سها في العام ومنذ تأسي

 عائلة كان في صفوفها أكثر من فائز. 00بينهم 
 جائزة نوبل الى أزواج
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. واصبحت ماري بذلك اول 0616فاز بيار وماري كوري )فرنسا( معا بجائزة نوبل للفيزياء العام  -
 .0600مفردها نوبل الكيمياء في العام امرأة تفوز بجائزة نوبل قبل ان تمنح ب

 .0661كوري )فرنسا( يفوزان بجائزة نوبل الكيمياء في العام -فازت ايرين وفريدريك جوليو -
 .0647فاز كارل وغيرتي كوري )الواليات المتحدة( معا بجائزة نوبل الطب العام  -
ت زوجته ألفا ميردال بجائزة نوبل فيما فاز  0674فاز غونار ميردال )السويد( بنوبل االقتصاد العام -

 .0641السالم في العام 
 اباء وابناء

فيما فاز ابنه جورج تومسون  0613فاز جوزف تومسون )بريطانيا( بجائزة نوبل الفيزياء في العام  -
 .0667بالحائزة العام 

 .0601فاز وليم هنري براغ )بريطانيا( ونجله وليم لورنس براغ معا بنوبل الفيزياء العام  -
 .0671فيما فاز ابنه اغ بور بها العام  0611فاز نيلس بور )الدانمارك( بجائزة الفيزياء العام  -
وكذلك فعل نجله كاي سيغبان العام  0614فاز مانيه سيغبان )السويد( بجائزة نوبل الفيزياء العام  -

0640. 
فيما فاز نجله اولف فون اولر  0616شيلبن )السويد( بجائزة الكيمياء العام -فاز هانز فون اولر -

 .0671بنوبل الطب العام 
فيما فاز ابنه روجر كورنبرغ  0616فاز ارثر كرونبرغ )الواليات المتحدة( بنوبل الطب العام  -

 .1113بجائزة الكيمياء العام 
 اهل وابنتهما

 .0661كوري ابنة بيار وماري كوري بجائزة الكيمياء في العام -فازت ايرين جوليو -
 اشقاء

وشقيقه نيموالس تنبرغن )بريطانيا( بجائزة  0636فاز يان نتبرغن )هولندا( بجائزة االقتصاد العام  -
 .0676الطب في العام 

 6/04/4400النهارة بيروتة 
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 الخطاب الفلسطيني الغائب في األم  المتحدة .84
 محمد سيف الدولة

 السيدات والسادة 
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

تمعنا بكل تركيز وانتباه إلى كلماتكم التي جاءت في مجملها لتحذر من التطرف واإلرهاب فى اس
بالدنا، وما تال ذلك من تداعيكم جميعا للمشاركة في التحالف الدولي تحت قيادة الواليات المتحدة 

الشرق  للتصدي "لألشرار" من داعش وأخواتها، وا عادة االستقرار إلى المنطقة التي تطلقون عليها
 األوسط، والتي نحب نحن أن نسميها بالوطن العربي.

إن االستقرار يا سادة تحققه وتفرضه الشعوب حين ترضى عن أحوالها وظروفها وتطمئن إلى 
 مستقبلها ومستقبل أجيالها القادمة.

ة فى والحقيقة أن الشعوب العربية افن ومنذ زمن بعيد، ال تريد استقرار أو استمرار األوضاا الراهن
بالدها، تلك األوضاا البائسة من استعمار واستغالل وتبعية وتجزئة وتخلف والتي كان لكم دورا كبيرا 

 في صناعتها وترسيخها على هذا النحو.
كما ان الشعوب أيضا، لم تعد تثق فى منظمتكم "الموقرة" منذ زمن بعيد، مثلما ال تثق في حكامها، 

ن الدول الكبرى ضد مصالحها وحقوقها وتحررها واستقاللها المتواطئين معكم ومع قادة العالم م
 واستقرارها.

فأنتم تعلمون بالطبع أن األمم المتحدة ارتكبت بعد الحرب العالمية الثانية أكبر جريمة يمكن أن 
ترتكب ضد أي شعب، حين قررتم تقسيم فلسطين وانتزاا ما يزيد عن نصفها وتسليمه إلى المهاجرين 

والعصابات الصهيونية اإلرهابية ثم ما تلى ذلك من الصمت على استيالء هذه من الميليشيات 
، على ما يقرب من ربع إضافي من ارض فلسطين. ثم قبولها عضوا 0644الميليشيات فى حرب 
، بعضوية معلقة على بعض الشروط أهمها هو عودة الالجئين، وهي 0646باألمم المتحدة عام 

 جاهل والنسيان فيما بعد.الشروط التي تم إسقاطها بالت
، بامتناا مجلس األمن عن إصدار قرار ملزم 0637ثم تكرار هذه الجريمة الدولية مرة أخرى فى 

بانسحاب القوات اإلسرائيلية تطبيقا لميثاق األمم المتحدة الذي يمنع االستيالء على أراضي الغير 
ية، باستخدام حق الفيتو الشرير بالقوة. ثم قيامها بإجهاض أى قرارات لصالح القضية الفلسطين

والظالم، الى الدرجة التى رسخت قناعة لدى شعوبنا بان الدور الرئيس للواليات المتحدة فى مجلس 
 األمن هو حماية االحتالل اإلسرائيلي لفلسطين وتمكينها من االستيالء على ما تبقى منها.
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ترسلت لساعات طويلة، بل لو قام أعضاء ايها السيدات والسادة، لوال قيود البروتوكول والوقت، الس
الوفود بالتنازل لى عن كلماتهم، وجعلوا منى المتحدث الوحيد في هذه الدورة، لما كفى كل هذا الوقت 
لكي اسرد عليكم حجم الظلم والقهر والتآمر والعدوان، التي تعرض له الشعب الفلسطيني والشعوب 

 تداد أكثر من قرن من الزمان.العربية على أيدي المنظمات الدولية على ام
ثم بعد كل ذلك، تأتى الدورة الحالية للجمعية العامة، بعد أسابيع قليلة من أكبر عدوان يتعرض له 
الشعب الفلسطيني منذ اثنين وثالثون عاما أي منذ مذبحة صابرا وشاتيال، حيث سقط لنا في العدوان 

يوما، لتكون أكبر نسبة ضحايا في مثل  11شهيدا في مدة ال تتعدى  1111األخير، ما يزيد عن 
 هذه المدة القصيرة مقارنة بكل الحروب والصراعات التي شهدها العالم هذا العام. 

أقول بعد كل ذلك، وبدال من أن تكون هذه هي القضية الرئيسة على جدول أعمال هذه الدورة، فانه 
بإلقاء بضعة كلمات تقليدية من باب  تم تجاهل هذه الجريمة الكبرى تماما، واكتفت غالبية الوفود

 المجاملة الدبلوماسية.
ثانية، لم يقل  61تناولها الرئيس أوباما على سبيل المثال فى كلمات معدودة لم تستغرق أكثر من 

 فيها شيئا جديدا وال حقيقيا.
 فى حين انه عندما تحدث عن أوكرانيا، استفاض وتحدث وكأنه أحد زعماء االستقالل الوطني فى
بلدان العالم الثالث، فذكر كلمات من عينة انه ليس من حق دول أن تعيد رسم حدود دوال أخرى، وأن 
أمريكا تسمن بان الشعوب الكبرى ال يجب أن تفرض إرادتها على الشعوب الصغرى، وان الحق فوق 

دعم حق القوة، وانه ال يمكن فرق اإلرادة بالقوة، ويجب أن نقوم بتجميع أكبر عدد من الشعوب ل
 الشعوب فى تقرير مصيرها...الخ هذا الكالم المحرم قوله عن القضية الفلسطينية.

أما عن كلمة بنيامين نتنياهو زعيم أكبر كيان إرهابي في العالم، فلقد كرر فيها أغرب وأغبى وأضل 
أو مذبحة فكرة فى التاريخ، واقصد بها تلك الرواية الصهيونية الكاذبة التي يرددونها بعد كل عدوان 

يرتكبونها، بان فلسطين هي أرض اليهود منذ آالف السنين، وأنها اليوم تخص اليهودي البولندي 
والروسي والفرنسي واألمريكي، وليس العرب الفلسطينيون الذين يعيشون عليها بالفعل ولم يغادروها 

إسرائيل، مما يعطيها عاما. وأن هسالء العرب اإلرهابيين يريدون تدمير  0411أبدا منذ ما يزيد عن 
رهابهم، وقصف غزة وأهلها،  كل الحق في الدفاا عن نفسها، والقضاء على سالح الفلسطينيين وا 
وقتل كل هذا العدد من المدنيين، هذا القتل الذي مارسوه اضطرارا وقلوبهم تدمى على الضحايا 

 األبرياء! 
 للجنسية والمواطنة أن تعنى الديانة؟ أجيبونى يا سادة يا كرام، في أي بلد آخر في العالم، يمكن 
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وأي شعب يهودي مختلق هذا الذي يتكلمون عنه، وأفراده ينتمون بالفعل إلى أوطان أخرى، ال 
 يجمعهم وطن واحد وال لغة واحدة وال تاريخ واحد وال حضارة واحدة؟ 

انهم ويهاجروا وأي نظرية أخرى في العالم غير الصهيونية، يمكن أن تدعو أنصارها أن يتركوا أوط
 إلى ارض شعب آخر، ليطردوه ويقتلوه ويذبحوه ويستولوا على أرضه ويحرموه من العودة؟ 

وكم شعب آخر في العالم تعرض كل هذا العدد المذابح التي تعرض لها الشعب الفلسطيني على 
 امتداد قرن من الزمان؟

يطاني االحاللي العنصري وأي مكان آخر في العالم ال يزال يوجد مثل هذا االستعمار االست
 اإلرهابي، إال في فلسطين؟

وأي منطق أو عقل ذلك الذي يقبل أن أوطان افخرين هي حق لهم ألنه منذ بضعة آالف من 
 السنين كان فيها سكان يدينون بنفس دينهم؟

إن الدولة الرومانية قبل سقوطها في مشارف القرن الخامس الميالدي، احتلت األراضي المعروفة 
قرون، فهل يقبل الشعب البريطاني أن يطالب اإليطاليين اليوم بحقهم فى  4ن ببريطانيا لمدة اف

 ارض اإلنجليز؟ 
وبالمثل هل يجوز لليونانيين ان يطالبوا بمصر، ألنهم حكموها ثالثة قرون بعد أن احتلها اإلسكندر 

 قبل الميالد؟ 661األكبر عام 
، وهي تهافت وشذوذ الرواية واألساطير الصهيونية عن ارض األمثلة كثيرة ومتعددة، واإلجابة واحدة

فلسطين، فكل تاريخ البشرية وسننها في تشكل األمم واألوطان والمجتمعات عبر آالف السنين، تثبت 
وتسكد أن الصهيونية هي نظرية استعمارية عنصرية إرهابية، ال يجب أن يكون لها وجود في عالمنا 

وان إسرائيل هي كيان باطل ومشروا محكوم عليه بالفشل ان عاجال أو فى القرن الواحد والعشرين، 
 آجال.

وعلى امتداد قرن من الزمان، قام كل طغاة العالم ومستعمريه بتقديم كل الدعم الممكن لهذا الكيان، 
كما لم يدعموا أحدا من قبل، تبنته عصبة األمم واألمم المتحدة، ورعته الدول الكبرى قبل الحرب 

ة األولى وبعدها، وأغدقوا عليه األموال والسالح والحماية الدولية، وجندوا جماعة منا اعترفت العالمي
به واستسلمت له وتحالفت معه، ورغم كل ذلك، لم ينجحوا في تثبيته وترسيخه في أوطاننا، األرض 

ركوا تلفظه والشعوب ترفضه، والمقاومة لم تتوقف من أربعة أجيال، فمتى تثوبوا إلى رشدكم وتد
 خطأكم التاريخي، وترفعوا أيديكم عنه.
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أيها السادة إن تحرير األرض الفلسطينية هو واجب وحق للشعب الفلسطيني مثله مثل كل شعوب 
العالم، والمقاومة والكفاح المسلح هما حقنا الشرعي وفقا لكل المواثيق الدولية، وسالحنا هو السالح 

هداء سيخلدون في الدنيا وافخرة، أما المجرم واإلرهابي الشرعي الوحيد على هذه األرض، وقتالنا ش
الفعلي واألصلي في وطننا العربي فهو هذا الكيان االستعماري العنصري الطائفي الذي تدعوه 

 بإسرائيل.
ولو كان العدل والحق يحكمان، لقام العالم بتشكيل تحالف دولي لتحرير فلسطين، بدال من الهرولة 

 اركة الحملة األمريكية االستعمارية الثالثة على العراق.الجماعية لمبايعة ومب
 والى أن يستوي الميزان، ال تحدثونا عن التطرف واالعتدال.

6/04/4400"ة 40موقع "عربي   
 
 الفلسطينيون وفكرة المفاوضة... .85

 ماجد كيالي
فاوضات الم»سمعنا، في األيام الماضية، اعترافًا من الرئيس الفلسطيني محمود عباس مفاده أن 

، وأن القيادي البارز في «ولم نتقدم خطوة واحدة 37سنه نفاوض على حدود  10»، وقوله: «فشلت
موسى أبو مرزوق بات يرى أن حركته قد تكون مضطرة في وقت ما للسير في خيار « حماس»

 «.من الناحية الشرعية ال غبار على مفاوضة االحتالل»المفاوضة، باعتبار أنه 
يواصل الفلسطينيون جداالتهم المعهودة، في شأن المقاومة والمفاوضة، أو في شأن  على هذا المنوال

التسوية واستمرار الصراا، بيد أن مشكلتهم في هذا النقاش أنه ينبني على رسية ذاتية تعتقد أن العالم، 
نهم وباألخص العالم العربي، يتمحور حولهم، وأن التقرير في هذا الخيار أو ذاك يخصهم وحدهم، كأ

يعيشون في جزيرة، أو كأنهم مكتفون بذاتهم، أو متخففون من االعتمادية على غيرهم. فوق ذلك ثمة 
الوهم الساكن فيهم، والمتعلق بأن انتهاجهم لخيار بعينه سيجلب الخالص لهم، سواء كان المفاوضة 

 أو االنتفاضة، التسوية أو المقاومة المسلحة، دولة فلسطينية أو تحرير فلسطين.
المشكلة، أيضًا، أن التمحور والتصارا في شأن كل خيار، أو في شأن األوهام التي انبنت عليه، 
أعاق قابليتهم إلدراك حقيقة مفادها أن موازين القوى، ومعطيات العالم من حولهم، وأوضاعهم، وشكل 

ئيل في الغضون إدارتهم ألحوالهم، ال تمكنهم من ما يريدون، ال بالمفاوضة وال بالمقاومة، وأن إسرا
تواصل طريقها ال تلوي على شيء، أي أنها تبني في أوضاعها في حين تستنزف طاقتهم، سواء 

 داخل األرض المحتلة أو خارجها.
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لنالحظ أن إسرائيل لم تقدم شيئًا للرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي بات على رأس القيادة 
ابة عشرة أعوام، تعد من أهدأ الفترات التي عرفتها الفلسطينية، كرئيس للمنظمة والسلطة وفتح، منذ قر 

هذه الدولة، في تاريخ صراعها مع الفلسطينيين، السيما أنه في عهده تمسك بمبدأ أن ال خيار سوى 
المفاوضات، وأن العمل المسلح ال يسدي إلى نتيجة، وقد ترجم ذلك بحرصه على تطمين إسرائيل، 

األمني معها. وهي تجربة تثبت أن إسرائيل هي سبب تعثر  بما في ذلك السير في عالقات التنسيق
عمليتي المفاوضة والتسوية، وأنها ترى في السلطة الفلسطينية مجرد غطاء الستمرار احتاللها، وأن 

، ال يشكل بالنسبة «حماس»وجود شخصية إشكالية مثل ياسر عرفات، أو وجود حركة مقاومة مثل 
 استحقاقات عملية التسوية.لها سوى ذريعة لتبرير تملصها من 

وفي الواقع فإن المفاوضات الجادة كي تحصل حقًا، وال سيما كي تنجح، بحاجة إلى توافر عوامل 
معينة، أهمها، اقتناا الطرف القوي بال جدوى استمرار الصراا، أو بكلفته العالية، أو بسبب تخوفه 

وازين القوى العسكرية، ولو من حدوث تصدعات في مجتمعه، تضغط عليه، أو بدفع من تغير م
بشكل نسبي، لغير مصلحته. وأخيرًا، فهي في حالة إسرائيل تحتاج أيضًا إلى حصول تغير في البيئة 
المحيطة، الدولية والعربية، لمصلحة الفلسطينيين. وعليه، فليس من المعقول تصور أن تتنازل 

وسياسيًا، والظروف العربية والدولية إسرائيل على طاولة المفاوضات وهي أقوى عسكريًا واقتصاديًا 
 لمصلحتها.

مسخرًا، والتي جاءت مخيبة لآلمال بالنظر للتوقعات التي « مفاوضات القاهرة»ولعل هذا ما كشفته 
روجت في شأنها، السيما بما يتعلق برفع الحصار عن غزة وبناء ميناء فيها، إذ كان من السذاجة 

على طاولة المفاوضات ما لم تستطع انتزاعه بواسطة الصراا توقع أن المقاومة ستنتزا من إسرائيل 
 المسلح.

هذا يفيد، أواًل، في التوقف عن إحالة المسسولية عن إخفاق عملية التسوية لهذا الطرف الفلسطيني أو 
ذاك. وثانيًا، إن القصة مع إسرائيل ال تتوقف على الخيار الذي يتخذه الفلسطينيون، بقدر ما يتوقف 

تها، ورسيتها لذاتها. وثالثًا، أن الفلسطينيين، سواء في المفاوضة أو في المقاومة، ومهما على خيارا
كانت قدراتهم، وأداسهم، فإنهم من دون تغير في طبيعة موازين القوى، والمعطيات العربية والدولية، 

 لمصلحتم، سيبقون غير قادرين على تثمير تضحياتهم ونضاالتهم مهما كان قدرها.
صلة يتبين أن المفاوضات الفلسطينية ا اإلسرائيلية تفتقد لكل الشروط والمعايير المناسبة، ما في المح

يفيد بعدم جدوى هذه العملية، التي باتت بمثابة تغطية على إسرائيل وعلى حقيقتها كدولة استعمارية 
 وعنصرية، ناهيك عن إضرارها بالفلسطينيين وبإدراكاتهم لذاتهم، ولحقوقهم. 
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ينبغي االنتباه إليه أن القول بإخفاق المفاوضات ال يعني أن الخيار افخر، أي المقاومة  لكن ما
المسلحة، أصابه النجاح، حتى بالمعنى النسبي. والقصد أنه ال وجود لشيء اسمه ال للمفاوضات أو 

ذه كلها ال للمقاومة، وال لشيء اسمه ال خيار إال المفاوضات أو ال خيار إال المقاومة المسلحة، فه
من أشكال العمل والصراعات السياسية. وربما أن هذا يفسر، نوعًا ما، المأزق الذي وقع فيه أبو 

، ألن هذه الحركة دأبت على التشهير «حماس»مرزوق في تصريحه المذكور، حتى بين قواعد 
، «فتح» والتشكيك بالعملية التفاوضية جملة وتفصياًل، وتخوين القائمين بها، في غمرة صراعها مع

 العداء على طول الخط.« حماس»تمامًا مثلما أن هذه ناصبت خيارات 
نعم، وكما قال أبو مرزوق، قد تضطر حركة تحرر، تحت ضغط الواقع، أو بسبب ضغوط دولية 
وعربية، للمشاركة في عملية مفاوضات، حتى لو كانت غير مجدية، لكن ذلك يفترض منها 

ي، أو تروج، توهمات على عملية المفاوضة، وأن ال يكون ذلك مصارحة شعبها باألمر، وان ال تبن
خيارها الوحيد والحصري، ناهيك عن اعتباره ذلك ضمن استراتيجية تتأسس على بناء مجتمعها 

 وتطوير مسسساته.
والحال فإن خياري المقاومة المسلحة والمفاوضة استهلكا طاقة الفلسطينيين، وأعمارهم، وتبّينا عن 

اقعيين. في الغضون ثمة مروحة واسعة من الخيارات الكفاحية، ضمنها خيار خيارين غير و 
االنتفاضة الشعبية )على نمط االنتفاضة األولى(، كما ثمة خيارات سياسية عدة ضمنها خيار الدولة 
الديموقراطية الواحدة، الذي يقوض فكرة الدولة اليهودية االستعمارية والعنصرية، ويعيد االعتبار 

بين الحقيقة والعدالة، وبين شعب فلسطين وأرض فلسطين. أيضًا، ربما وبدل المفاوضة مع للتطابق 
قادة إسرائيل وحكومتها األجدى العمل على المجتمع اإلسرائيلي للتأثير فيه، بكل الوسائل، وضمنها 

 وسائل الحوار، فكيف وثمة حوالي مليوني فلسطيني يعيشون بين ظهراني هذا المجتمع.
6/04/4400ندنة الحياةة ل  

 
 أوباما بين الدبلوماسية واالنحياز ىسرائيل! .86

 د. عادل محمد عايش األسطل
بأن يسوغ لنفسه في فترٍة ما، بأنه على درجة عالية من ” باراك أوباما“كما يحق للرئيس األمريكي 

ة، فإنه التفاسل بشأن قضايا كثيرة، داخلية وعلى النطاق الخارجي وفيما يتعلق بقضايا كبرى دوليّ 
أيضًا يحق له بأن يكون على درجة أعلى من التشاسم في أحياٍن أخرى حول القضايا نفسها، وخاصة 
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اإلسرائيلي، سيما في ظل تطورات  –عند مواجهته القضية الفلسطينية ومسألة الصراا الفلسطيني 
 ميدانية سياسية وعسكرية تحصل في كل يوم وساعة.

أوباما بأنه متفائل “ة لألمم المتحدة أواخر الشهر الماضي، أعلن خالل فترة انعقاد الجمعية العام
بشأن إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، ودعا الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي باإلسراا إلى تجديد 
المفاوضات السياسية بينهما، ولكنه سرعان ما قطع تفاسله بعد الخطاب المفتوح للرئيس الفلسطيني 

ي ألقاه بعنف من على منصة األمم المتحدة باتجاه إسرائيل، حين وقف على قدميه، الذ” أبومازن“
ليُرد بقوة على ما وصفه بالهجوم غير المبرر، وبتهديداته غير المقبولة ضد إسرائيل، معتبرًا أن ما 

منذ بدء  كان خطًأ، ومن شأنه أن يدّمر الثقة المتبقية بين الطرفين، وبالمقابل أعلن” أبومازن“تفّوه به 
الذي رد بعنٍف أكبر على الخطاب الفلسطيني، وعلى مبدأ ” بنيامين نتانياهو“لقائه مع رئيس الوزراء 

في شأن السالم، لكنه امتنع عن أن يوضح ما ” نتانياهو“)خطوة تقابل أختها(، بأنه يسيد خطوات 
لة، وبخاصة في شأن على تأييدات مقابِ ” أوباما“هي تلك الخطوات التي يسيدها، وبالمقابل حصل 

، والذي وعد بأن -الدولة اإلسالمية في العراق والشام -تكوين التحالف الدولي ضد تنظيم داعش
 يكون إلى جانبه على مدى فترة المواجهة.

أجواء التأييد المتبادلة بين الرئيسين لم تُدم طوياًل، فقد أفسدتها عمدًا، حركة )السالم افن( 
تهما بأن هناك موافقة حكومية إسرائيلية، ترمي إلى تنفيذ مشروا استيطاني، اإلسرائيلية، عندما فاجأ

هو األضخم من نوعه منذ سنوات، وتحديدًا في مدينة القدس الشرقية، وجعلتهما يتملمالن بقوة، كل 
فيه  -كما ُيظن –بسبب أن ذلك ” أوباما“أمام ” نتانياهو“منهما تبعًا لمصلحته، حيث كيف سيرد 

، والمرتبط بإرادة المجتمع الدولي والمجموعة األوروبية ”أوباما“ا األمريكي وبخاصة رضا تجاوز للرض
سالمية التي لن تكون طّيبة، في ضوء أن هناك  بالذات، عالوة على خشيته من ردود فعل عربية وا 
مصالح ال حصر لها ربما ستتعطل، إضافة إلى أن الوقت غير مناسب بالمطلق لتطبيق تلك الخطوة 

 مٍر واقع.كأ
وجد نفسه محرجًا أمام نفسه وأمام العرب، بسبب أنه ال يجد ما يقوله، وخاصٍة في وقت ” أوباما“

نجاح فكرة  انشغاله ببعض القضايا حول العالم، وبترتيب أوضاا بالده من جديد مع الدول العربية، وا 
ء على المصالح التحالف الدولي، بهدف القضاء على تنظيم داعش، الذي ُيسابق الريح للقضا

 األمريكية والغربية في المنطقة والعالم بشكٍل عام.
معارضة الخطوة اإلسرائيلية باعتبارها تشكل عقبة في طريق ” أوباما“من المفيد أن نسمع، أن قرر 

تلقى ” نتانياهو“السالم، وباألحرى نسف حل الدولتين، ومن المفرح أيضًا، أن تتوارد إلينا أنباء، بأن 
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لهذا السبب، ولكن من المسسف حقًا، أن التوبيخ كان سّرّيًا ولم يكن أمام ” أوباما“اخنًا من توبيخًا س
” أوباما“أحد ليشهد به، كالذي يحصل بين زوجين داخل غرفة مغلقة، كما أن من المسسف أن نرى 

ة أو بأن خطوة البناء في القدس الشرقية، ليست سياسي” نتانياهو“وقد أزال انتقاده، بعد أن شرح 
نما هي خطوة إدارية بحتة، وزاد من رضا  ، بعد إثباته بأن البناء هو في حد ”أوباما“استيطانية، وا 

 ذاته ُيمثل سعادة للكثير من القادة العرب وخاصة أولئك الذين لم يروا في إسرائيل بأنها بلد عدو.
على الرضا اليهودي كما ساهم وال شك، ذلك الضغط السياسي، وانطالقًا من الرغبة في المحافظة 

داخل البالد، وبتحسين وضعه بعض الشيء أمامهم وفي االستطالعات العامة بشكل عام، ساهم في 
الخضوا، لُيراكم على نفسه حسنات أخرى، سيما وأنه حاز الكثير منها في أعقاب إزالته ضغطًا مكثفًا 

الشرق األوسط، ليس النزاا  ، بأن جذر المشكلة في”نتانياهو“على إسرائيل من خالل اقتفائه أثر 
سالمية داخلية، هي التي تشّكل  –الفلسطيني  نما هناك أسباب عميقة أخرى، عربية وا  اإلسرائيلي، وا 

 الجزء األهم من تلك المشكلة.
في السعي بالنجاة، من أمام مسألة توفير مواقف ثابتة بالنسبة للفلسطينيين، هي ” أوباما“إن محاوالت 

بة له ولألمريكيين ولإلسرائيليين على نحٍو خاص، وربما ال تتجاوز المواقف محاوالت جيدة بالنس
المرئّية التي يبذلها ضد اإلسرائيليين، حروفًا ناقدة أو كلمات لّينة، في مقابل قراءته لمواقف أشد 
صرامة ضد الفلسطينيين، تهدف إلى تغيير السلوك وترك المبادئ، واالمتثال لألمر الواقع، الشتمالها 
تهديدات سياسية قاسية، وعقوبات اقتصادية قاصمة، وربما تصل األمور إلى األبعد منها، كتأييدات 

 واضحة ألّية خطوات إسرائيلّية انفرادية قادمة.
6/04/4400رأي اليو ة لندنة   

 
 نتنياهو و"حل الوسط التاريخي" المزعو  .87

 د. محمد السعيد إدريس
بو مازن( جريمة كبرى في نظر القادة األمريكيين ارتكب الرئيس الفلسطيني محمود عباس )أ

و"اإلسرائيليين" عندما تجرأ وحاول أن يقول الحقيقة المسلمة أو بعضًا منها، عندما تحدث عن جرائم 
االحتالل وعن االستعمار االستيطاني، وعندما أكد أن الشعب الفلسطيني متمسك بالدفاا عن نفسه 

األمريكيين في كلمة أبو مازن قوله إنه بات من المستحيل العودة ومقاومة االحتالل، وأكثر ما أزعج 
إلى مفاوضات يفرض االحتالل نتائجها المسبقة من خالل االستيطان وال قيمة لمفاوضات ال ترتبط 
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بجدول زمني يحقق هدفها، وال معنى وال فائدة ترتجى من مفاوضات ال يكون هدفها المتفق عليه 
 لي" وقيام دولة فلسطين .إنهاء االحتالل "اإلسرائي

أبو مازن لم يقل هذا الكالم من فراغ، فهو التقى جون كيري وزير الخارجية األمريكي، وواضح أنه لم 
يحصل على شيء من كيري يثبت أن الواليات المتحدة جادة في الدفاا عن مشروا حل الدولتين 

قامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية ع عبر إشراف  0637لى حدود العام وا 
أمريكي على جولة مفاوضات جديدة. وواضح أن أبو مازن وصل إلى يقين بأن نهاية الدور 
قامة  األمريكي قد حانت وال بد من العودة إلى مجلس األمن لطلب إنهاء االحتالل "اإلسرائيلي" وا 

 الدولة الفلسطينية.
رًا على ما ورد في كلمة الرئيس الفلسطيني حيث بادرت ولم تشأ الواليات المتحدة أن تسخر ردها كثي

المتحدثة بلسان الخارجية األمريكية جان بساكي إلى القول إن "خطاب الرئيس عباس تضمن سمات 
مهنية، كانت مخيبة جدًا لآلمال ونحن نرفضها. إن تصريحات استفزازية كهذه ال تجدي نفعًا وتزعزا 

 ية والستعادة الثقة بين الطرفين".الجهود الرامية لخلق أجواء إيجاب
كان هذا هو التعليق األول الذي ظل يمثل جوهر الخطاب السياسي واإلعالمي األمريكي وهو تحريم 
أي حديث عن جوهر الصراا، وعن االحتالل، وعن االستعمار االستيطاني، وكانت الحجة المكررة 

طرفين. عشرون عامًا والخطاب هي الحرص على خلق أجواء إيجابية الستعادة الثقة بين ال
الفلسطيني، الرسمي والمعتدل منه، حريص على أن يظل طيعًا وغير استفزازي، وكأن الشعب 
الفلسطيني الذي احتلت أرضه وفرض عليه الشتات واللجوء هو الذي عكر صفو الثقة مع المحتل، 

أصل القضية، ولم تعد القضية وكانت النتيجة أن أجيااًل من الفلسطينيين والعرب والعالم كادت تنسى 
الفلسطينية قضية العرب المركزية ولم يعد بين العرب و"اإلسرائيليين" صراا، ولكن أضحى الصراا أو 

 "إسرائيليًا" . -النزاا أو حتى الخالف فلسطينيًا 
التعليق األهم والعملي حتمًا سيأتي في مجلس األمن، حيث ستحاول الواليات المتحدة منع 

ذا الفلسطيني ين من الحصول على موافقة تسعة أعضاء في المجلس عند طرح المشروا للتصويت وا 
 فشلت في هذه المهمة ستلجأ إلى "الفيتو"، وعندها سيعود القرار إلى الفلسطينيين مرة أخرى.

قد يتصور البعض أن هذه هي القضية أو التحدي األكبر الذي يجب أن نجد له حاًل، وهذا ليس 
ا هو أهم وأخطر ويمثل قاسمًا مشتركًا بين واشنطن وتل أبيب، والذي كان جوهر صحيحًا في ظل م

خطاب كل من الرئيس األمريكي أوباما ونتنياهو رئيس الحكومة "اإلسرائيلية" أمام األمم المتحدة، فقد 
"اإلسرائيلي"  -"اإلسرائيلي"، أو الصراا الفلسطيني  -حرص االثنان على جعل الصراا العربي 
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هامشيًا ال يمثل تهديدًا لألمن واالستقرار في الشرق األوسط، وأن التهديد الحقيقي هو  صراعاً 
 "اإلرهاب اإلسالمي" الذي يجب أن يحظى بكل األولوية وكل االهتمام .

لقد فاجأ الرئيس أوباما وأسمع العالم كالمًا لم يقله أي رئيس أمريكي قبله، على حد ما كتب زلمان 
سرائيل اليوم". أوباما قال وبصراحة غير مسبوقة، بل وبتجاوز غير مسبوق إن شوفال في صحيفة "إ

-الوضع في العراق وسوريا وليبيا يجب أن يشفي الجميع من وهم أن هذا الصراا )"اإلسرائيلي"
الفلسطيني( يستخدم  -الفلسطيني( هو مصدر المشكالت في المنطقة، كأن هذا الصراا )اإلسرائيلي

 لة لصرف انتباه العالم عن المشكالت .زمنًا طوياًل وسي
يقول شوفال وهو غير مصدق ما قرأه: "لم أستطع أن أصدق ما رأته عيناي، ألن جهود دولة 
"إسرائيل" الدعائية والسياسية كانت موجهة منذ سنين طويلة، دون نجاح، لتحطيم الدعوة الكاذبة، 

وسط، السيما مشكالت الواليات وهي أن الصراا الفلسطيني جذر كل المشكالت في الشرق األ
المتحدة مع العالم العربي، وهنا جاء أوباما، ال غيره، وقال بفم مآلن، وبتأكيد معناه الوحيد الواضح 
"إننا )واإلسرائيليين( كنا على حق". ولذلك أخذ شوفال يسخر من مقوالت سابقة لمستشار األمن 

طريق إلى بغداد يمر بالقدس"، كما يسخر من القومي األمريكي األسبق زبيغنيو بريحنسكي أن "ال
وزيرة الخارجية األمريكية السابقة هيالري كلينتون بقولها "إنه يتم تعريض حياة الجنود األمريكيين في 

 العراق وأفغانستان للخطر بسبب عدم تسوية القضية الفلسطينية".
صراا، وهي ضرورة إنهاء أوباما وضع األساس الذي جاهدت "إسرائيل" لفرضه كقاعدة إلدارة ال

مشروا السالم كلية، والتوقف عن الحديث عن الفلسطينيين ألن هناك مخاطر هائلة وذات أولوية 
يجب أن تحظى باالهتمام. ظل نتنياهو على مدى األعوام األربعة الماضية على خالف شديد مع 

الم مع الفلسطينيين، وظل أوباما نفسه حول أولوية االهتمام بالملف النووي اإليراني على ملف الس
ليبرمان وزير الخارجية ينادي بالتوقف عن "عبث اسمه السالم مع الفلسطينيين وا عطاء أولوية للسالم 

 مع دول عربية تربطها ب "إسرائيل" مصالح وأولويات من بينها التصدي للخطر اإليراني".
في خطابه، فهو "لم يعد شريكًا" خطاب نتنياهو كان مفعمًا بالحقد على الرئيس الفلسطيني وما ورد 

في مشروا سالم، لكن جوهر خطابه تركز على "اإلرهاب اإلسالمي" و"اإلرهاب اإليراني" و"إرهاب 
 حماس" الذين اعتبرهم جميعًا من أصل "الشجرة المسمومة".

ما  أما الجزء األهم في خطابه فكان الدعوة إلى تجاوز قيود السالم مع الفلسطينيين واالنصراف إلى
هو أهم، وهو السالم الحقيقي والتعاون الحقيقي بين "إسرائيل"، والعالم العربي. وربما يقود هذا التعاون 
والسالم، في يوم ما إلى سالم بين "اإلسرائيليين" والفلسطينيين. ما يعنيه هو البدء من مسار آخر 
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قل إقامة سالم إقليمي حقيقي بديل، إذا كان مسار السالم بين "إسرائيل" والفلسطينيين قد فشل وعر 
بين "إسرائيل" والعالم العربي، فالعقل يقول أن نبدأ بالمسار افخر، مسار العالقات بين "إسرائيل" 
والعالم العربي لعله يقود إلى سالم بين "إسرائيل"، والفلسطينيين، ولخص مشروعه الجديد بقوله: 

ن ما أيضًا إلى القاهرة وعّمان والرياض وأنا على "علينا أن ننظر ليس فقط إلى القدس ورام هللا، وا 
نما العكس، وألنني  استعداد لحل وسط تاريخي، ليس ألن شعب "إسرائيل" يحتل أرض "إسرائيل"، وا 

 أريد مستقباًل أفضل لشعبي" .
نما العكس)!!( أي أن  كالم خطير، تسوية تاريخية، شعب "إسرائيل" ال يحتل أرض "إسرائيل"، وا 

يني هو الذي يحتل أرض "إسرائيل" وليس الشعب "اإلسرائيلي" هو الذي يحتل أرض الشعب الفلسط
فلسطين، وتهديد أمريكي مسكد للفلسطينيين في مجلس األمن لعرقلة المشروا الفلسطيني. فكيف 
 سيأتي الرد الفلسطيني، وكيف سيكون الرد العربي؟ هروب "إسرائيلي" إلى األمام.. هذا هو التحدي.

7/04/4400شارقةة الخليجة ال  
 
 غزة إلى أين؟ .88

 يوسي ميلمان
قبل نحو أسبوا عقد اجتماا إلحدى كتائب الذراا العسكري لحماس في حي الشيخ رضوان في غزة. 

وعدوا  –أبو حمزة، الناطق بلسان الذراا العسكري، وعضو البرلمان مشير المصري  –بعد المتحدثين 
، تلميح بنية «على مشارف عسقالن والنقب»إسرائيل المشاركين في ان تجري المعركة القادمة ضد 

 حماس استخدام أوسع لألنفاق للتسلل إلى األراضي اإلسرائيلية ونقل المعارك إليها. 
ويسكد هذا «. ليس هذا هو الوقت الستئناف المعركة»ولكن في نفس االجتماا شرح المتحدثون بان 

لردا الذي أضعف رغبة حماس باستئناف األمر التقدير في جهاز األمن بان إسرائيل حققت ا
 المعارك. 

، يقول في حديث مع «نحن نعرف بان حماس تعترف بانها تلقت في الحرب األخيرة ضربات شديدة»
العقيد م. رئيس ساحة المعركة الفلسطينية في شعبة االستخبارات في »سوف هشفوا،  –« معاريف»

لى المعركة في محاولة الن كضابط استخبارات أحاول ان »الجيش اإلسرائيلي.  انظر إلى العدو وا 
 «.افهم كيف يرونها. من ناحيتهم في الميزان سلبي وان كان فيه إنجازات
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يوما، وذلك ألنهم  11يوما، خالفا لعدده عندنا والذي هو  10مثال، عدد أيام الحرب لديهم هو »
ريخ نحو إسرائيل ردا على يحسبون أيضا اليوم الذي سبق الحرب والذي أطلقوا فيه عشرات الصوا

 موت ستة نشطاء في نفق.
ثمة في ذلك أيضا رغبة في أن يظهروا بان هذه كانت حربا بمبادرتهم من أجل إحداث تغيير 

في وضع غزة. وحسب فهمهم فقد نجحوا في الصمود لزمن  –ما يسمونه رفع الحصار  –اقتصادي 
حياة في إسرائيل ودفعوا قسما من السكان في طويل أمام الجيش اإلسرائيلي القوي، ومسوا بنسيج ال

غالف غزة إلى المغادرة. هذه هي اإلنجازات التي يتحدثون عنها، وبالتأكيد علنا. ولكن يجري 
عندهم، وال سيما في البعد العسكري، عملية استخالص دروس أيضا. وهم على وعي بالضربة 

 «.ية المدنية والبنى التحتية لحكمهم في غزةالشديدة التي تلقوها واألضرار التي لحقت بالبنى التحت
فلسطيني.  1.611جنديا ومواطنا ونحو  76ستة أسابيع مرت منذ نهاية الحرب التي جبت حياة 

لقد »ألف نسمة بال مأوى، إثر تدمير آالف المنازل.  41وحسب معطيات وكالة الغوث، بقي نحو 
. وال بد أن هذه 0641يين منذ حرب لبنان في كانت هذه هي المواجهة األشد بين إسرائيل والفلسطين
التهدئة األمنية والهدوء »، يضيف العقيد م. «كانت التجربة العسكرية األكبر لحماس منذ تأسيسها

ومن هذه  –منوطان كثيرا جدا فيما إذا كانت ستتحقق تهدئة مدنية واستقرارا اقتصاديا. مستقبل غزة 
منوط باالقتصاد. وتعزي حماس أهمية  –ا على إسرائيل أيضا الناحية مستوى التهديد الذي يحدق منه

كبيرة للموضوا المدني. القصة الكبيرة في غزة هي القصة المدنية. اإلعمار. لقد بدأت حماس تنتج 
وتنشر بضع مئات من األكواخ، من إنتاج ذاتي، لألحياء في شرق خانيونس وبيت حانون. وبالطبع 

يما قبيل حلول الشتاء، ومن هنا، والن القطاا في دمار شامل، مهم هذا قليل جدا وال يكفي، وال س
 ««. إقامة مديرية اإلعمار»لهم ان يسرعوا ما نسميه نحن 

قبل نحو أسبوا أعيد من جديد إقرار اتفاق الشاطئ الذي وقع في نيسان/إبريل بين م.ت.ف وحماس. 
االتفاق يرمي إلى تحقيق »وطنية. وهذا هو االتفاق الذي شق الطريق إلقامة حكومة المصالحة ال

األولى هي موضوا المعابر. في هذا »يشدد رئيس ساحة المعركة الفلسطينية. « ثالث مسائل مركزية
الموضوا أوضحت حماس بان ال معارضة لديها في أن تسيطر السلطة عليها. ومع ذلك ال يوجد 

رس الرئاسي ام ستجند من بين بعد قرار إذا كانت السلطة ستبعث إلى مهمة المعابر برجال الح
رجالها في غزة. والمسألة الثانية هي إعمار البنى التحتية في القطاا بأسرا وقت ممكن قبل الشتاء. 

ويمكن ان يكون  –وفي حماس يأملون بان تدفع األموال، البضائع، المواد الخام والمباني الجاهزة 
 هذا من السعودية، قطر أو من اتحاد اإلمارات. 
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وضوا الثالث هو رواتب الموظفين. تأمل حماس في ان يتشكل جهاز دولي لتحويل األموال. الم»
وتحدث رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد هللا عن جهة ثالثة تحول الرواتب. وتتخذ السلطة الحذر 
الشديد في هذا الشأن. فهي ال تريد ان تظهر كمن تمول موظفي حماس وتخشى ان يتسرب المال 

الذراا العسكري وتمويل أهداف عسكرية لحماس. وتجري السلطة تمييزا واضحا بين الموظفين في إلى 
الوزارات المدنية كالبريد، الزراعة، الصحة، المواصالت العامة، وبين هيئات مثل وزارة داخلية 

 حماس، التي من خاللها تعمل شرطة حماس واألمن العام. 
بين السلطة والمصريين الذين يريدون ان يروا تواجدا  نحن ال نعرف. هذا موضوا للمباحثات»

للسلطة في غزة. ويجري هذا الموضوا بوتيرة مصرية. اليوم مفتوح المعبر للحجاج، لجمع شمل 
العائالت، للطالب وللحاالت الطبية. وباإلجمال نحن نرى أن حماس مستعدة الن تدفع ثمنا رمزيا 

ئل الثالثة التي أحصيتها بسرعة. وخلف كل هذا يمكن في شكل تواجد للسلطة على أن تحل المسا
 أن تنشأ قصة أكبر. 

توجد إمكانية موطئ قدم للسلطة الفلسطينية في غزة. ولكن محظور الوقوا  1117ألول مرة منذ »
في األوهام. حتى لو عملت حكومة المصالحة وحتى لو كان هدوء في القطاا، فان حماس لن 

رية. وهذا باألساس هو الذراا العسكري وقدراته. وستحاول حماس العودة تتنازل عن إنجازاتها الجوه
إلنتاج الصواريخ واستكمال المخازن وكذا تجنيد قوة بشرية بدل أولئك الذين قتلوا وجرحوا. ونقدر 
بأنهم يعودون رويدا رويدا منذ افن إلى إنتاج الوسائل القتالية، بما في ذلك الصواريخ وبناء األنفاق 

 «. سيتصاعد، وان كان بالطبع ليس بالحجوم والوتيرة التي كانت قبل الجرف الصامدوهذا 
ماذا بشأن مكانة خالد مشعل؟ هناك تقارير عن أن مكانته ضعفت وربما سيطلب إليه مغادرة قطر 

 واالنتقال إلى تركيا.
الحركة. ورغم ال اعرف عن انتقاله من قطر إلى تركيا. فال يزال مشعل هو الذي يصدر النبرة في »

فانه يصمم استراتيجيتها.  –في الصحافة الفلسطينية كتبوا عنه بتعابير جهاد الفنادق  –االنتقاد عليه 
 «.رغم كل شيء يبقى الجهة المركزية في حماس

3/04/4400معاريف األسبوع   
0/04/4400القدس العربية لندنة   

 

 



 
 
 

 

 
           75ص                                     3364 العدد:    7/04/4400-0الثالثاء -السبت التاريخ:

 

 :كاريكاتير .89
 

 
 7/04/4400االتحادة أبو ظبية 

 


