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*** 
 
 "ائيلإسر "مع  الخليل وتعهد بمواصلة التنسيق األمني عمليةبرلمانيان إسرائيليان: عباس أدان  .0

قال برلمانيان إسرائيليان إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس  :رام هللا ـ عالء الريماوي ـ األناضول
استنكر هجوم الخليل، وأكد اعتزامه مواصلة التنسيق األمني مع إسرائيل  بغض النظر عن مصير 

 المفاوضات بين الجانبين.
خالل اجتماع عقده في رام هللا، اليوم، مع وفد وأوضح النائبان أن موقف الرئيس الفلسطيني هذا جاء 

 برلماني إسرائيلي؛ لبحث سبل دفع عملية السالم في المنطقة.
تصريحات لـ"حيليك بار"، النائب عن حزب "العمل"  اإلسرائيليةوعقب االجتماع نقلت اإلذاعة العامة 

رئيس عباس استنكر الهجوم اليساري اإلسرائيلي الذي شارك في االجتماع مع عباس، قال فيها إن "ال
الماضي قرب )قرية( اذنا" جنوبي مدينة الخليل في الضفة  االثنينالمسلح على سيارة إسرائيلية 

 الغربية.
اليساري،  نيتسان هوروفيتس،  "ميرتس"من جانبه، قال النائب في الكنيست اإلسرائيلي عن حزب 
د في االجتماع التزامه بمواصلة التنسيق الذي شارك في االجتماع مع عباس، أيضا، إن األخير  "أك

رهاب بغض النظر عن مصير المفاوضات بين  األمني مع إسرائيل بغية منع أعمال عنف وا 
 الجانبين".

 ولفت إلى أن عباس أوضح أنه "يجب أن تتناول المفاوضات القضايا الجوهرية".
أعضاء الكنيست من  وبحسب اإلذاعة، شارك في االجتماع مع الرئيس الفلسطيني مجموعة من

كتلتي العمل وميرتس اليساريتين، لبحث العقبات الحالية التي تواجه المفاوضات اإلسرائيلية 
 الفلسطينية.

وذكرت اإلذاعة أن أعضاء الكنيست المشاركين في االجتماع أعربوا عن تأييدهم لتمديد فترة 
 التفاوض، دون أن توضح رد عباس على هذا األمر.
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سائل اإلعالم، في ردينة، المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، في تصريحات أمام و  وقال نبيل أبو 
، إن "الرئيس عباس أكد خالل اللقاء على تمسكه بالتوصل إلى اتفاق سالم شامل، أعقاب االجتماع

، والقدس الشرقية عاصمتها، 7191من شأنه قيام دولة فلسطينية مستقلة على الحدود المحتلة عام 
ب دولة إسرائيل بأمن وأمان، واإلفراج عن األسرى"، رافضًا "أي تواجد إسرائيلي في الضفة إلى جان
وأضاف أبو ردينة أن "الرئيس أعرب عن إدانته للقتل سواء لإلسرائيليين أو الفلسطينيين"،  الغربية".

 ن".متمنيًا أن "يسمع أصواتًا في إسرائيل تدين قتل الفلسطينيين من قبل الجيش والمستوطني
وتابع أن "الجانب الفلسطيني واضح ويصر على إطالق الدفعة الرابعة من األسرى القدامى )التي 

 كانت مقررة أواخر الشهر الماضي(".
وفيما يتعلق باللقاءات التفاوضية مع الجانب اإلسرائيلي، أوضح أبو ردينة أن تلك اللقاءات متواصلة، 

 س بطلب أمريكي"، دون أن يوضح مكان االنعقاد.مشيرًا إلى أن "لقاء سيعقد يوم غٍد الخمي
عن عباس والتي تفيد بتعهده  اإلسرائيليونولم يشر أبو ردينة إلى التصريحات التي نقلها البرلمانيون 

 بمواصلة التنسيق األمني مع إسرائيل بغض النظر عن مصير المفاوضات.
لة األناضول أن االجتماع "جاء من وفي وقت سابق، أكد محمد المدني، القيادي في حركة فتح، لوكا

 أجل دعم تمديد المفاوضات على قواعد واضحة تفضي لتحقيق قيام دولة فلسطينية".
وكان اجتماعا مقررا في القدس، مساء اليوم، بين طاقمي التفاوض الفلسطيني واالسرائيلي، لمواصلة 

صلي المحدد النتهائها، وهو الـ البحث في امكانية تمديد المفاوضات بينهما الى ما بعد الموعد اال
 من الشهر الحالي. 11

لكن مصادر فلسطينية مطلعة، قالت لألناضول إن االجتماع لن يعقد في وقته، لعدم وجود الموفد 
 األمريكي لعملية السالم في الشرق األوسط مارتين انديك في المنطقة.
فإن انديك سيعود إلى المنطقة وبحسب المصادر الفلسطينية التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، 

غدًا الخميس، قائلة: " ال يوجد ما يستدعي عقد اجتماع بدون انديك، وحال عودته فإنه سيصار إلى 
 تحديد موعد، ولكن حتى اآلن ال يوجد موعد محدد".

 71/4/9174القدس العربي، لندن، 
 
 هنية: غزة انتصرت على الحصار بفضل صمود أبنائها والداعمين لها .2

نوه السيد إسماعيل هنية رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة في قطاع غزة، بالدعم : قنا –دوحة ال
السخي الذي تقدمه دولة قطر للشعب الفلسطيني.. مؤكدا أن مشاريع المنحة القطرية لقطاع غزة 

 شكلت نقلة نوعية وحضارية ألبناء القطاع، خاصة في ظل استمرار الحصار المفروض عليه.
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هنية ،خالل مؤتمر صحفي عقده اليوم األربعاء، عقب جولة تفقد خاللها مشاريع المنحة ووجه 
القطرية، الشكر لدولة قطر على دعمها للشعب الفلسطيني، معبرا في هذا الصدد عن تقديره لموقف 
حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد المفدى، ومن قبله صاحب السمو 

 والد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.األمير ال
وقال هنية :" إن تنفيذ هذه المشاريع هو رسالة يرسلها أبناء قطاع غزة بأنهم قادرون على البناء 

 والتحرر، وأن غزة انتصرت على الحصار بفضل صمود أبناء الشعب الفلسطيني ، والداعمين له".
ة القطرية، عدد من الوزراء والمسؤولين في ورافق السيد اسماعيل هنية خالل تفقده لمشاريع المنح

 قطاع غزة ونواب في المجلس التشريعي الفلسطيني.
 71/4/9174الشرق، الدوحة، 

 
 الهباش يستنكر قتل ضابط إسرائيلي في الخليل .3

استنكر وزير األوقاف في الحكومة الفلسطينية برام هللا محمود الهباش الهجوم الفدائي : الناصرة
لخليل الذي أسفر عن مقتل ضابط كبير في جيش االحتالل اإلسرائيلي، يشغل الفلسطيني في ا

 (.4|74منصب رئيس وحدة التجسس اإللكتروني في الشرطة اإلسرائيلية، يوم االثنين الماضي )
وبحسب ما أوردته اإلذاعة العبرية؛ فإن الهباش استنكر مقتل الضابط اإلسرائيلي باروخ مزراحي على 

قرية اذنا قضاء الخليل، خالل اجتماعه بصحفيين إسرائيليين في مدينة رام هللا يد فلسطيني قرب 
 بوسط الضفة الغربية

وأبرزت اإلذاعة على موقعها اإللكتروني تصريحات الهباش، ونقلت عنه، قوله إنه يتوقع ان يكون 
 ي".هناك استكار إسرائيلي مماثل لحوادث يقتل فيها فلسطينيون، على يد الجيش اإلسرائيل

 76/4/9174قدس برس، 
 

 فرا  عن األسرىلإلتوقيع على المعاهدات الدولية ال عريقات: .4
سلفيت: أكد رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير د. صائب عريقات أن القيادة عندما 

نما تهدف إلى 71قامت بالتوقيع على ) ( معاهدة دولية، فلم تكن تهدف إلى االصطدام مع أحد، وا 
ول على دولة كاملة السيادة على أراضيها، واإلفراج عن األسرى الذين تنّصلت إسرائيل من الحص

 االلتزام باإلفراج عنهم.
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التحرير الوطني الفلسطيني فتح إقليم سلفيت ونادي  حركةجاء ذلك خالل ندوة سياسية نظمتها أمس 
، بعنوان "المسار التفاوضي ما األسير ووزارة شؤون األسرى في سلفيت، وبالتعاون مع القوى الوطنية

 بين االستحقاق الفلسطيني والتعّنت اإلسرائيلي".
 وتأتي هذه الندوة ضمن فعاليات يوم األسير، وتحت رعاية محافظ محافظة سلفيت عصام أبو بكر.

واضاف عريقات: "لن تستطيع إسرائيل وال أية دولة أخرى متعاقدة أن تقول إن فلسطين أرض متنازع 
فلسطين سوف تعود على الخارطة الجغرافية منارة لكل دول العالم ومالذًا لكل شعوب عليها، ف
 األرض".

من جهة أخرى، تطرق عريقات إلى ملف المصالحة، وقال: "لن نقبل بأن تكون حركة حماس تنظيم 
 إرهابي، هي تنظيم فلسطيني، ونحن عندما نختلف مع حركة حماس نتوجه الى صندوق االنتخابات".

71/4/9174ام، رام هللا، األي  
 
 "الوطني الفلسطيني" يطالب المؤسسات الدولية معاملة األسرى الفلسطينيين كأسرى حرب .5

طالب المجلس الوطني الفلسطيني "المؤسسات اإلنسانية والقانونية الدولية : نادية سعد الدين -عمان 
أسرى الحرب، بعد أن أصبحت ذات الصلة بمعاملة األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل معاملة 

دولة فلسطين عضوا في اتفاقيات جنيف األربع، خاصة اتفاقية جنيف الثالثة والتي تدعو سلطات 
 االحتالل للتعامل معهم وفقا لقواعدها".

وأدان، في بيان أصدره أمس بمناسبة يوم األسير الفلسطيني، "الحمالت اإلسرائيلية المطالبة بمحاكمة 
اس بعد توقعيه طلبات انضمام دولة فلسطين إلى بعض المعاهدات واالتفاقيات الرئيس محمود عب

 والمنظمات الدولية، خاصة ما يتعلق منها باألسرى".
واعتبر "ذلك انتصارا لألسرى الفلسطينيين في يومهم هذا، بعد أن رفضت سلطات االحتالل اإلفراج 

 عن الدفعة الرابعة حسب ما كان متفق عليه".
س "وقوفه ودعمه للقيادة الفلسطينية في معركتها السياسية والقانونية في الدفاع عن حقوق وأكد المجل

 الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشرقية".
وندد "باإلجراءات اإلسرائيلية التعسفية الناتجة عن إفالس سياسي وقانوني حقيقي"، مؤكدا أنها 

ئيلية جديدة يائسة لتركيع أبناء الشعب الفلسطيني وقيادته، ولكنها ستؤدي بالضرورة إلى "محاولة إسرا
وأهاب "ببرلمانات العالم واالتحادات البرلمانية والمنظمات الحقوقية والقانونية  إنهاء عملية السالم".

 ئيلي المتزايد".الدولية بتحمل مسؤولياتها ودعم حقوق الشعب الفلسطيني أمام التطرف والتعنت اإلسرا
71/47/9174الغد، عمان،   
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 الفلسطيني لهذا العام ذكرى يوم األسير يدعو لمشاركة أوسع في إحياء قراقع .6

عيسى قراقع إلى أوسع مشاركة شعبية  الفلسطينيدعا وزير األسرى والمحررين  :جمانة أبو حليمة
وما وطنيا وشعبيا ويوما عالميا فعاليات إحياء يوم األسير الفلسطيني الذي اعتبر ي فيوجماهيرية 

 لمناصرة األسرى ودعم حقوقهم والمطالبة بإطالق سراحهم.
ظل تطور استراتيجي هام بعد القرار  فييوم األسير  يأتي» وقال قراقع فى تصريح صحفي 

الفلسطيني باالنضمام إلى الهيئات والمؤسسات واالتفاقيات الدولية بما يدعم مكانة األسرى كأسرى 
 «.أسرى حرية ويعزز من رفع مستوى قضيتهم على المستوى الدولي والحقوقيحرب و 

وأشار قراقع إلى أن هذا العام سيشهد فعاليات كثيرة داخليا وخارجيا وسيكون عاما مميزا إلرسال 
تهدف إلى دعم الموقف الفلسطيني بتحرير األسرى من القوانين  الدوليرسالة إلى العالم والمجتمع 

سرائيلية والدعوة إلى االعتراف بهم كأسرى حركة تحرر وطني، وكذلك من أجل فضح العسكرية اإل
 تمارسها إسرائيل بحقهم. التيالممارسات الخطيرة وجرائم الحرب 

71/4/9174الدستور، عّمان،   
 
 في المكان ذاته سوى المراوحة "ال شيء"كانت عبارة عن  المفاوضات: كافة لقاءات فتح .7

"القدس العربي"، أن  محمود العالول عضو اللجنة المركزية لحركة فتحأكد سعدى: فادي أبو  -رام هللا
قـــدت بــين الجــانبين الفلســـطيني واإلســرائيلي كانــت عبـــارة عــن "ال شــيء" ســـوى  كافــة اللقــاءات التــي عي

 المراوحة في ذات المكان بسبب التعنت والمراوغة اإلسرائيلية.
موقفــًا واضــحًا وهــو "أن الحــديث حــول المســائل الشــائكة وقــال العــالول إن الجانــب الفلســطيني يحمــل 

مرتبط تمامًا بضرورة أن تخطو إسرائيل خطوتها األولـى، والتـي تتمثـل فـي اإلفـراج عـن الدفعـة الرابعـة 
أسـيرًا، لكــن هــذا لـيس كــل شـيء، ألن الهــم األساسـي لنــا كفلســطينيين  00مـن األســرى والبـالد عــددهم 

"القيــادة الفلســطينية تتعــرض إلــى ضــغط أمريكــي  وقــال العــالول متمثــل فــي مجموعــة مــن المحــددات.
ــا إلــى األمــم المتحــدة، لكــن الجانــب الفلســطيني رفــض هــذا  كبيــر"،" يتمثــل فــي مطالبتنــا بتجميــد ذهابن
الطلــب، وأبلــد الوســطاء األمــريكيين بــأن األمــر قــد قيضــي، ولــم نعــد فــي مربــع التــردد فيمــا يخــ  هــذا 

 األمر".
 71/4/9174، القدس العربي، لندن
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 " تطالب السلطة بضرورة اإلسراع في االنضمام إلى المنظمات الدوليةالديمقراطية" .8
قالـــت الجبهـــة الديمقراطيـــة لتحريـــر فلســـطين إن "اإلجـــراءات العنصـــرية  : ناديـــة ســـعد الـــدين -عمـــان 

وصوفة بحـق اإلسرائيلية ضد األسرى الفلسطينيين تشكل خرقًا واضحًا للمواثيق الدولية وجرائم حرب م
 األسرى، في انتهاك صريح التفاقيات جنيف األربع واتفاقية مناهضة التعذيب".

فــي االنضــمام إلــى جميــع مؤسســات األمــم المتحــدة خاصــة  اإلســراعوأكــدت، فــي بيــان أمــس، أهميــة "
محكمة الجنايات الدولية بهدف معاقبـة االحـتالل ومالحقتـه قانونيـًا وقضـائيًا علـى جرائمـه التـي ترتقـى 

 إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية".
نهــاء االنقســام، لمواجهــة عــدوان االحــتالل ضــد الشــعب الفلســطيني"،  ودعــت إلــى "تحقيــق المصــالحة وا 

بإدانــة الممارسـات اإلســرائيلية  اإلنسـانومنظمـات حقــوق  اإلنســانيةمطالبـة "األمـم المتحــدة ومؤسسـاتها 
 العادلة باعتبارهم أسرى حرب". والوقوف إلى جانب األسرى ومطالبهم

 71/4/9174، الغد، عّمان
 

 االنقسام الفلسطيني إنهاءيجابية على إمنيب المصري: مؤشرات  .9
ـــيس منتـــدى فلســـطين منيـــب رشـــيد المصـــري إن ذهـــاب وفـــد منظمـــة : كمـــال زكارنـــة -عمـــان  قـــال رئ

صـلة مـن أجـل ذلـك، حيـث التحرير الفلسطينية إلـى قطـاع غـزة، أمـر ال جـدال فيـه، وأن الترتيبـات متوا
أن هناك إجراءات لوجستية يجب االنتهاء منها لضـمان وصـول كافـة أعضـاء الوفـد إلـى غـزة، مرجحـا 

 أن يصل الوفد منتصف األسبوع المقبل.
المـدة الكافيـة لالتفـاق علـى كيفيـة  غـزةوأضاف المصري في تصريح لـ"الدستور" أن الوفد سـيمكث فـي 

ة وتفاهمـات الدوحـة، وأن هـذا األمـر مـرتبط بكيفيـة سـير األمـور، مؤكـدا تنفيذ ما جـاء فـي اتفـاق القـاهر 
في ذات الوقـت بـأن الجميـع متفـق علـى أن هـدف لقـاء غـزة لـيس إعـادة فـتح بـاب النقـاش فـي القضـايا 
التي تم التوقيع والموافقة عليها من جميع األطراف وأن المؤشرات ايجابية علـى هـذا الصـعيد.  وأشـار 

نــاك العديــد مــن االنعكاســات الســلبية حــدثت نتيجــة لهــذا االنقســام البغــيض وســيتم المصــري إلــى أن ه
االنتهاء منهـا بمجـرد اإلعـالن عـن إنهـاء االنقسـام، وأن هـذه المواضـيع يجـب أن ال تشـكل عائقـا أمـام 
نما حتمية يفرضـها تمسـك الكـل  الجهود المبذولة. وشدد المصري على أن إنهاء االنقسام ليس خيارا وا 

 طيني بضرورة الحفاظ على المشروع الوطني وصوال إلى حقنا في تقرير المصير.الفلس
 71/4/9174، الدستور، عّمان
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 في خان يونس "القسام"فلسطينيين بانفجار غامض في موقع لـثالثة مقتل  .01
فــي انفجــار غــامض شــرق خــان  أمــسقتــل ثالثــة فلســطينيين وأصــيب خمســة آخــرون : أ ف ب -غــزة 

 الحكومة الفلسطينية في غزة.زة، وفق وزارة الصحة في يونس جنوب قطاع غ
المستشــفى  إلــىوقــال النــاطق باســم الــوزارة أشــرف القــدرة لوكالــة "فــرانس بــرس": "استشــهد ثالثــة وصــلوا 

متفحمـين، ولــم يـتم التعــرف الــى هويـاتهم، بينمــا أصـيب خمســة آخــرون، غـالبتيهم فــي حـال خطــرة اثــر 
 ب شرقي خان يونس.وقوع انفجار لم تتضح معالمه" جنو 

االنفجــار حصــل فــي موقــع تــابع لـــ "كتائــب عــز الــدين القســام"، الجنــا  المســلح لحركــة  إنوقــال شــهود 
 "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة. 

  71/4/9174، الحياة، لندن

 
 األقصىالمسجد ناشد الجامعة العربية اتخاذ موقف فّعال إلنقاذ تحماس  .00

ي فــي حركــة حمــاس، نزيــه أبــو عــون، حالــة الصــمت المطبــق التــي اســتنكر القيــاد: جنــين )فلســطين(
تتبّناها الدول والمحافل العربية في ظل ما تتعرض له مدينة القدس المحتلة والمسجد األقصى المبارك 

 من هجمات متتالية من قبل االحتالل اإلسرائيلي ومستوطنيه.
(، "فــي الوقــت 4|79م األربعــاء )وقــال أبــو عــون فــي تصــريحات خاصــة لـــ "قــدس بــرس" أدلــى بهــا اليــو 

بشكل يومي وتتصاعد االعتداءات عليه من قبل المستوطنين والحركات  األقصىالذي ييدّنس المسجد 
الصهيونية والنواب المتطرفين، وفي ظل تصاعد المطالبات بإقرار قانون يتيح لليهود حق الصالة في 

وال مـن   اإلسـالمية وال مـن منظمـة التعـاون المسجد األقصى، فإننا لم نسمع من جامعة الدول العربيـ
 لجنة القدس موقفًا يرقى لمستوى الخطر الذي يداهم المسجد األقصى"، كما قال.

وشّدد أبو عون، على ضرورة أن تّتخذ هذه المؤسسات الموقف المطلوب منها قبل فـوات األوان وقبـل 
 تعبيره. أن يصبح االستيالء على المسجد أو تقسيمه أمرًا واقعًا، وفق

 76/4/9174قدس برس، 

 

 قصىمسجد األلل ا  انتصار  حماس تدعو األمة اإلسالمية إلى إشعال المنطقة غضباُ  .02
دعــت حركــة حمــاس األمــة اإلســالمية والنخــب إلــى إشــعال المنطقــة انتفاضــة وغضــًبا : غــزة )فلســطين(

 .، الذي يتعرض لالعتداءات اإلسرائيلية اليوميةاألقصىانتصار للقدس والمسجد 
وقـال فــوزي برهـوم، النــاطق باســم الحركـة فــي تصـريح مكتــوب تلقــت "قـدس بــرس" نسـخة عنــه: "إن مــا 
يقوم به االحتالل اإلسرائيلي في القدس والمسجد األقصـى مـن اقتحامـات وتـدنيس واعتـداءات وتهجيـر 
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وتـــدمير للبيـــوت والمقـــابر والمقدســـات والمســـاجد، نهـــ  صـــهيوني خطيـــر وحـــرب دينيـــة بكـــل تفاصـــيلها 
ووقائعها على األرض وبلغـت ذروتهـا، تسـتهدف الهويـة والوجـود الفلسـطيني وبـدعم أمريكـي بـال حـدود 

 وتحت سمع وبصر العالم أجمع دون أن يحرك أحدا ساكنا".
وأضــاف: "هــذا يســتدعى اســتمرار حالــة النفيــر العــام فــي كــل مــدن وقــرى وبلــدات فلســطين وبمشــاركة 

لعلماء، وشد الرحال إلى المسجد األقصى من كل مكان إلنقاذه الشباب والرجال والنساء وعلى رأسهم ا
 والدفاع عنه وخوض معركة العزة والكرامة مهما بلغت التضحيات".

 76/4/9174قدس برس، 

 
 : زيارة وفد عباس إلى غزة لبحث المصالحة "خطوة في االتجاه الصحيح""الشعبية" .03

لجبهة الشعبية لتحرير فلسطين خالدة جرار زيـارة وصفت عضو المكتب السياسي ل: رام هللا )فلسطين(
الوفد القيادي، الذي شكله رئيس السلطة محمود عباس، إلى غزة لبحث ملف المصـالحة بأنهـا "خطـوة 
في االتجاه الصحيح" لكن ينقصها االتفاق على برنـام  عملـي يشـمل مـا تـم االتفـاق عليـه فـي السـابق 

ًا لسـنين االنقسـام البغـيض"، وأكـدت انـه "لـيس هنـاك مزيـد ليصبح واقعا عمليًا على األرض ويضع حد
 من الوقت أمام طرفي االنقسام التخاذ قرار جريء يفضي إلتمام المصالحة".

(: 4|79وقالت جرار في تصريحات صحفية أذاعهـا القسـم اإلعالمـي للجبهـة الشـعبية اليـوم األربعـاء )
الفصـائل الفلسـطينية التوّحـد خلـف برنـام  "إن ما يتعرض لـه الشـعب الفلسـطيني وقضـيته يتطلـب مـن 

وطنـــي واحـــد تســـتطيع مـــن خاللـــه امـــتالك مقومـــات القـــوة للتصـــدي للغطرســـة اإلســـرائيلية وتغولهـــا فـــي 
ـــاس وفريقـــه اعـــالن وقـــف  ـــوب مـــن الـــرئيس عب ـــة، مشـــيرة الـــى ان المطل الضـــفة ومدينـــة القـــدس المحتل

 يني الداخلي".المفاوضات بشكل نهائي وااللتفات نحو ترتيب البيت الفلسط
إتمــام المصــالحة يتطلــب أوال اإلعــالن بشــكل رســمي مــن جميــع األطــراف وقــف  أنوأوضــحت جــرار 

االعتقـــاالت السياســـية، إضـــافة إلـــى وقـــف حمـــالت التراشـــق اإلعالمـــي بـــين حركتـــي "حمـــاس" و"فـــتح" 
س وفــتح ، مطالبـة قيـادتي حمـااألمــام إلـىإلضـفاء مزيـد مـن األجـواء اإليجابيــة لـدفع عجلـة المصـالحة 

بضرورة االتفاق على حل القضايا الشائكة والتي تعد جوهر االنقسام السياسي، كي ال تصطدم جهود 
 المصالحة بواقع يذهب بها نحو الفشل مرة أخرى.

 76/4/9174قدس برس، 
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 حماس احتلت األقصى خالل األيام األخيرة :فيجلين .04
سرائيلي موشي فيجلين، مساء األربعاء، قال عضو حزب الليكود اإل: ترجمة صفا - القدس المحتلة

نما على يد كتائب حماس.  إنه تم احتالل األقصى مؤخرًا ولكن ليس على يد الجيش األردني وا 
عن امتعاضه من سوء أداء الشرطة  ،خالل مقابلة أجرتها معه القناة العبرية السابعة ،وعبر فيجلين

سجد األقصى في مواجهة المصلين المسلمين، واتهم اإلسرائيلية خالل األيام األخيرة داخل ساحات الم
ن مواصلة أوأضاف فيجلين  بالفشل في الحفاظ على قلب القدس. "إسرائيل"المستوى السياسي في 

 الحكومة اإلسرائيلية في تقهقرها في األقصى سيؤدي إلى منح األقصى لحكم حماس.
ذلك بهدف الحفاظ على السيادة وطالب فيجلين بنشر كتيبة من جنود حرس الحدود في األقصى و 

 بأكملها. "إسرائيل"اإلسرائيلية في المكان وفي أرض 
  76/4/9174 ،وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(

  
 رفض صهيوني النسحابات ُمتوقعة من الضفة .05

أفــاد نائــب رئــيس هيئــة األركــان العاّمــة األســبق فــي  :العبرّيــة ترجمــة عــن –الصــهيوني  الجــيشموقــع 
هيوني، عــوزي ديــان، أّن ميهندســي عقيــدة أمــن "إســرائيل" القــومي ييعارضــون العــودة إلـــى الجــيش الصــ

، لمــا ييشــكل ذلــك مــن خطــر مســتقبلي علــى الكيــان، ألّن الــدفاع عــن حــدودها يجــب أن 7191حــدود 
يأخــذ بعــين االعتبــار: عمقهــا االســتراتيجي، وتهيئتــه لشــّن حــرٍب ضــد التهديــد مــن هجــوم تقليــدي مــن 

 ة لمكافحة العنف بشكل فّعال.الخارج، وهيئ
ولفت "ديان" إلى أّن التهديدات الحالّية على "إسرائيل" تشمل الحرب التقليدية والصواريخ واألسلحة 
النووية، بجانب المخاوف من الجغرافيا اإلستراتيجية والمسألة الطبوغرافية، وهي عرضة للخطر أمام 

تأمين حدود يمكن الدفاع عنها على الجبهة الشرقّية  ذلك ألّنها صغيرة وضيقة. وأشار "ديان" إلى أنّ 
يتطلب: عمقًا استراتيجيًا أساسيًا، يزيد أهمية في عصر الصواريخ الباليستية والصواريخ بعيدة المدى 
التي تيهدد مراكز السكان، والتأثير على التجنيد العسكري ونشر قوات االحتياط، باإلضافة إلى أّنه 

 ضد التهديدات من هجوم تقليدي من الشرق.يحتاج لشن حرب دفاعية 
وأعرب "ديان" عن وجود قلق حقيقي من تطور األوضاع في العراق واألردن، خاصة أّن الحرب 
األهلية في سورية تيهدد باالنتشار في الدول المجاورة، ما يجعل تأمين العمق االستراتيجي ميهًما، 

دًا على أّن وجود "إسرائيل" على الحدود ا لشرقية، وتجريد حقيقي للسلطة الفلسطينية، شرط ميشدِّّ
للموافقة على حل الدولتين. وأشار إلى أّن تجربة االنسحاب من جنوب لبنان وغزة علمتهم أّنه إذا 
فشلت "إسرائيل" في السيطرة على المنطقة العازلة، فإّن المنطقة بأكملها ستيصبح كياًنا ميعاديًا، ووادي 
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ة مع قليل من الفلسطينيين، ما يجعلها الحدود الوحيدة التي ييمكن الدفاع األردن هو المنطقة القاحل
 عنها.

 76/4/9174، مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية، 1151التقرير المعلوماتي 
 
 أوفير أوكنيس: من المعيب على أعضاء المعارضة لقاء عباس بعد عملية الخليل .06

الليكود أوفير أوكنيس بشدة وفد المعارضة  هاجم عضو الكنيست عن حزب :ون الينأعكا 
اإلسرائيلية الذي توجه يوم أمس إلى رام هللا، والتقى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بهدف 

 إقناع األخير بتمديد المفاوضات مع اإلسرائيليين.
قت الذي ونقل موقع والال اإلخباري صبا  اليوم الخميس عن أوكنيس قوله "يؤسفني أن نجد في الو 

يدفن فيه ضابط إسرائيلي قتل على أيدي فلسطينيين في الخليل، أعضاء كنيست عن أحزاب العمل 
وأضاف "إن توجه أعضاء الكنيست من قوائم المعارضة للشخ  الذي يتحمل  وميرتس في رام هللا".

عضاء مسئولية تفجير المفاوضات أمر مخجل للغاية"، وتابع قائاًل "في وقت كهذا من األجد أل
وصفها رحلة اإلعالم  فيماالكنيست عن المعارضة أن يتصرفوا بشكل آخر، من خالل الوقوف جانبًا 

 للدولة".
  71/4/9174 ،ون الينأعكا 

 
 أهرونوفيتش: مقتل الضابط مزراحي في عملية الخليل "خسارة كبيرة لألمن اإلسرائيلي" .07

أهرونوفيتش أن مقتل ضابط الشرطة في  اعتبر وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي يتسحاق :الناصرة
 ، "ييعد خسارة كبيرة لألمن اإلسرائيلي".74/4عملية الخليل، االثنين الماضي 

 ،خالل زيارته لزوجة القتيل في مستشفى "شعاريه تسيدك" في القدس المحتلة ،وأضاف أهرونوفيتش
وهذا يلمح بذلك واضح إلى أن  أنه كانت تربطه بالقتيل عالقة شخصية قوية وعمال معًا لفترة طويلة.

للقتيل منصب كبير في الشرطة اإلسرائيلية. وأشار إلى عمله مع الضابط القتيل قائاًل "أعرف 
بشكل قريب جدًا، وال شك أن مقتله خسارة لعائلته ولقوات األمن  الضابط عن قرب وقد عملنا معاً 

 اإلسرائيلية".
 76/4/9174قدس برس، 

 
 
 



 
 
 

 

 
           74ص                                     1721 العدد:     71/4/9174 الخميس التاريخ:

 ة الخليل خطط لها بعناية ولم تكن ارتجاليةضابط إسرائيلي: عملي .08
ما زالت عملية إطالق النار التي أودت بحياة ضابط إسرائيلي قرب الخليل االثنين  :القدس المحتلة

الماضي، تشغل األجهزة األمنية واإلعالم اإلسرائيلي، وأجرى موقع "والال" العبري مقابلة مع جنرال 
ميني، الذي أكد أن العملية لم تكن ارتجالية بل مخططة االحتياط في جيش االحتالل، غادي شو 

 "منطقة صعبة"بعناية كما ان اختيار الموقع كان موفقا، مشيرا إلى ان منطقة الخليل تعتبر 
 .استخبارياً 

  71/4/9174 ،الحياة الجديدة، رام هللا
  
 سراح األسرى لوقف االتصاالت مع السلطة الفلسطينية واالمتناع عن إطالق ةإسرائيلي اتدعو  .09

، قائاًل إن الخليل موشي يعلون بالقبض على منفذي عملية اإلسرائيلي توّعد وزير الدفاع: علي حيدر
 جيشه لن يعرف الراحة قبل الوصول إليهم.

يستمدون القوة من التردد "ورأى رئيس مجلس مستوطنات الضفة الغربية، ابي روئيه، أن الفلسطينيين 
قاتلة، بينما تجري حكومة إسرائيل هذه األيام اتصاالت مع الفلسطينيين  اإلسرائيلي لتنفيذ عمليات

. ولفت إلى أنه في الوقت الذي نتخبط "فقط كي يوافقوا على الجلوس معها حول طاولة المفاوضات
هذا  "التنظيمات اإلرهابية"من دون أي مقابل، تشخ   "القتلة"فيه في مسألة إطالق سرا  عشرات 

ا محاولة إعادتنا إلى األيام المظلمة التي كان المواطنون يخافون خاللها من مغادرة الوهن وترفع رأسه
 ."بيوتهم

دافيدي فريل أن العملية كانت  "غوش عتصيون"في السياق نفسه، رأى رئيس المجلس االقليمي 
 ."نتاجًا للوهن السياسي القومي"

رأسه، فإن آخر  "اإلرهاب"عندما يرفع " وعلى الخلفية نفسها، رأى نائب وزير الدفاع داني دانون أنه
 ."إلى الشوارع "مخرباً " 400ما يجب القيام به هو التفكير في إرسال 

من يسعى إلى االفراج عن "من جهته، دعا الرئيس السابق لحزب شاس وعضو الكنيست إيلي يشاي 
يست عن البيت ، فيما وصف عضو الكن"القتلة على أمل تحقيق السالم االستعداد لعمليات إضافية

يمنح حقنة تشجيع لكل مخرب "اليهودي، نيسان سلوميانسكي، إطالق سرا  الفلسطينيين بأنه 
 ."محتمل

  71/4/9174 ،األخبار، بيروت
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 عباسالمحكمة الدولية على استعداد لمناقشة شكوى ضد  :مردخاي تسيفين المحامي اإلسرائيلي .21
رسميا من المحكمة الدولية في هاغ، مفاده أن تلقى المحامي اإلسرائيلي مردخاي تسيفين ردا 

المحكمة على ستكون مخولة بالبحث في دعواه المقدمة ضد رئيس السلطة الفلسطينية محمود 
 عباس، في حال قرر األخير  تقديم شكوى ضد اإلسرائيليين.

وكان المحامي مردخاي قد قدم، قبل نحو عام، شكوى ضد أبو مازن وضد كبار المسؤولين في 
ركة حماس، بادعاء أن رئيس السلطة الفلسطينية يتحمل مسؤولية شخصية عما أسماه "عمليات ح

 إرهابية" نفذت ضد إسرائيليين، وبالتالي يجب تقديمه للمحاكمة.
  71/4/9174 48عرب 

 
 أسرى إلى غزة والخار  في إطار الدفعة الرابعة 71رئيس" الشاباك" يطالب بإبعاد  .20

عقبة جديدة  79/4األربعاء  عام اإلسرائيلي )الشاباك(، يورام كوهين، يوموضع رئيس جهاز األمن ال
الفلسطينية المتعثرة، إذ طالب بإبعاد عشرة من أسرى الدفعة الرابعة  -أمام المفاوضات اإلسرائيلية 

إلى قطاع غزة أو إلى خارج البالد في حال تم التوصل إلى اتفاق يتضمن إخراج الصفقة إلى حيز 
 التنفيذ.

ــ  19أسرى فلسطينيين من أصل  70 "طرد"وذكر موقع القناة اإلسرائيلية الثانية أن كوهين يطالب ب
أسيرًا )حسب المصادر اإلسرائيلية( يفترض أن يتحرروا في إطار الصفقة لقطاع غزة أو للخارج 

 واالمتناع عن إعادتهم للضفة الغربية.
، "الحاجة إلدارة المخاطر"ئيس الشاباك نابعة من وقالت القناة الثانية إن "وجهة النظر المهنية لر 

مشيرة إلى أن كوهين سيعرض وجهة نظره تلك في حال التوصل إلى اتفاق يتضمن إطالق الدفعة 
الرابعة من األسرى. وأوضحت القناة أن خيار اإلبعاد لم ييحسم في الحكومة بعد لكن السلطة 

 ا قد أعلنت أنها سترفض أي ابعاد.الفلسطينية على علم به وأبلغت بذلك، علمًا أنه
  76/4/9174، 48عرب 

 
 "هآرتس": أكبر قاعدة إسرائيلية للتجسس اإللكتروني في النقب .22

كبر وحدة إسرائيلية للتجسس أمس، الضوء على أ وكاالت: سلط اإلعالم اإلسرائيلي،ال -القدس 
 اإللكتروني، والموجودة في النقب.

، التي قتل فيها الضابط باروخ مزراحي "خري  القاعدة التي تيعد يأتي ذلك عقب عملية حاجز ترقوميا
أهم وأكبر قاعدة تجسس إلكترونية بالنقب للتنصت على البث اإلذاعي والمكالمات الهاتفية والفاكس 
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وذكرت صحيفة "هآرتس" بعض من تخرجوا من الوحدة، منتقلين الى مناصب . والبريد اإللكتروني
قاض في المحكمة العليا، ومديرة وزارة المالية وكاتب عالمي معروف،  ، مثل"إسرائيل"حساسة في 

وعالم مشهور، وكوميدي  "إسرائيل"باإلضافة الى صاحب إحدى اشهر شركات تدقيق الحسابات في 
 مسرحي، الى رئيس االئتالف الحكومي الحالي.

لعمل في إسرائيل" هذا ( االستخبارية بـ"سلم القفز اآلمن الى سوق ا0100ووصفت "هآرتس" )الوحدة 
 "إسرائيل"باإلضافة الى عشرات الخريجين من الوحدة، الذين أقاموا عدة شركات تكنولوجية بارزة في 

وأشارت الصحيفة الى ان الوحدة هي األكبر في مجال  تك". -واندمجوا في وظائف صناعة "الهاي 
يات متطورة ولغات مختلفة، وقد التكنولوجيا االستخبارية في الجيش اإلسرائيلي، حيث تستخدم تقن

 خريجوها عشرات الشركات التي تعمل في مجال االتصاالت وأمن المعلومات. أنشأ
  71/4/9174 ،األيام، رام هللا

 
ســورية علــى مضــادات ال المعارضــةبعــد ســيطرة  حالــة مــن الفــزع تســود "إســرائيل" :معلــق إســرائيلي .23

 طيران
بارز إن حالة من الفزع تسود "إسرائيل" في أعقاب سيطرة قال معلق إسرائيلي  :صالح النعامي –غزة 

قوات المعارضة السورية على مخزن لصواريخ مضادة للطائرات في منطقة "تل األحمر" في هضبة 
 الجوالن قبل ثالثة أسابيع.

وكشف يوسي ميلمان، معلق الشؤون االستخبارية المعروف في تقرير نشره في موقع "ذي بوست" 
الموقع الذي تمكنت المعارضة من السيطرة عليه يضم مخزنًا يحتوي على صواريخ الثالثاء، أن 

 مضادة للطائرات محمولة على الكتف من طراز "إيرا" الروسية ومن طراز " كوبرا" اإليرانية.
ونوه ميلمان في تقريره إلى أن كاًل من قوات جيش نظام األسد والجيش اإلسرائيلي قد حاوال الحيلولة 

 قوات المعارضة من الحصول على هذه الصواريخ ذات االستخدام "االستراتيجي". دون تمكن
وأوضح ميلمان أن الجيش اإلسرائيلي استغل عملية التفجير التي وقعت على الخط الحدودي في 
الجوالن قبل أربعة أسابيع، وقام بقصف الموقع الذي كان تحت سيطرة الجيش السوري حينها، في 

مخزن الصواريخ، حيث بدا األمر وكأنه عملية انتقام على زرع العبوة الناسفة،  محاولة منه لتفجير
 منوهًا إلى أن الجيش "اإلسرائيلي" كان لديه معلومات عما يحتويه المخزن وخطط لقصفه.

واعتبر ميلمان أن "إسرائيل" أخفقت في الحيلولة دون وصول السال  الخطير إلى "األيدي غير 
 الصحيحة".
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ثانية كشفت صحيفة "جيروسلم بوست"، اإلسرائيلية، النقاب عن أن ديفيد باتريوس مدير من ناحية 
وكالة المخابرات األمريكية السابق قد زار "إسرائيل" مؤخرًا، حيث أبدى قلقًا في لقاءات مع مستويات 

ال ضد أمنية وسياسية "إسرائيلية" من إمكانية سيطرة عناصر الحركات "الجهادية" المشاركة في القت
النظام السوري على صواريخ مضادة للطائرات، معتبرًا أن هذا التطور بالد الخطورة ليس إلسرائيل 

 فحسب، بل للواليات المتحدة أيضا.
وفي سياق متصل، عبر وزير الحرب اإلسرائيلي موشيه يعلون عن خيبة أمله من التقدم الذي حققته 

ونقلت قناة  من األراضي السورية. %90طر على المعارضة السورية، مشيرًا إلى أنها باتت تسي
التلفزة اإلسرائيلية الثانية عن يعلون قوله إن قوات المعارضة حققت انتصارات تكتيكية في أقصى 
 الشمال والجنوب بشكل واضح، مشيرًا إلى أن هذه القوات باتت قريبة جدًا من الحدود مع "إسرائيل".

الصمود إلى الدعم السياسي الذي توفره روسيا، مشيرًا إلى أن وعزا يعلون قدرة النظام السوري على 
 المظلة الروسية باتت أهم مركب دفاعي يضمن بقاء النظام حتى اآلن.

  76/4/9174"، 97موقع "عربي 
 
 تواصل استعداداتها لشن حرب على إيران "إسرائيل": "هآرتس" .24

ائيلي المكلف تزويد الوقود للطائرات ذكرت صحيفة هآرتس أن تشكيل الطيران اإلسر  :القدس المحتلة
الحربية في الجو، يواصل القيام بتدريبات مكثفة هدفها االستعداد لتزويد الطائرات بالوقود وتمكينها 

 من مواصلة التحليق لمسافات طويلة خالل الحرب.
الذي ورجحت الصحيفة أن هذه التدريبات تتزامن مع تصريحات وزير األمن اإلسرائيلي موشيه يعلون 

شدد على أن إيران تحظى باالهتمام األول، في سلم التهديدات األمنية، وتوجيه تلميحات يفهم منها 
، وهذا ما يعني استمرار االستعدادات في سال  الجو "إذا لم أكن لنفسي، فلن يساعدني أحد"انه 

حن من طراز لعمليات بعيدة المدى، ما يحتم، بالتالي، تزويد الطائرات الحربية، وطائرات الش
 "عمالقة الصحراء"وأشارت الصحيفة إلى أن تشكيل طائرات  بالوقود في الجو. "شمشون"و "كرناف"

 ."نباطيم"يتولى مهمة تزويد الوقود للطائرات، الذي ينطلق من مطار 
مليار شيكل في االستعداد لهجوم  77ونشر خالل السنوات األخيرة أن إسرائيل استثمرت قرابة 

 ران.محتمل على إي
أن هذا التشكيل أجرى في األسابيع األخيرة تدريبات أخذت في االعتبار تهديدات  الصحيفة وأضاف

 ."كي يكون مستعدا لكل االحتماالت"، منظومات الدفاع الجوي، أيضاً 
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مجال التهديد أصبح أبعد، ولذلك فهم الجيش انه "ن إالعقيد نير  "عمالقة الصحراء"وقال قائد تشكيل 
 ."مار في عمليات تزويد الوقود في الجو، من كافة النواحي، المالية والعملية والتدريبيةيجب االستث

ولفتت الصحيفة إلى أن الجيش يواصل استعداداته وتدريباته في إطار تهديداته بشن هجوم جوي 
امين على إيران ومنشآتها الجوية، وفقًا للتعليمات التي أصدرها كل من رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بني

نتنياهو، ووزير أمنه، موشيه يعلون للجيش، وهي تعليمات كيشف عنها قبل نحو شهر في جلسة لجنة 
 فرعية للجنة األمن والخارجية التابعة للكنيست.

  71/4/9174 ،المستقبل، بيروت
 
 سنوات 71تسعى لتزويد قبرص بالغاز لـ  "إسرائيل" .25

الغازي في  "لفيتان"كية المسؤولة عن تطوير حقل أعلنت الشركات اإلسرائيلية واألمري: محمد بدير
البحر المتوسط أنها تسعى إلى الفوز بمناقصة لتزويد قبر  بالغاز الطبيعي لمدة عشر سنوات. 

تقدمت بعرض  "ديليك كيدوحيم"و "نوبل إنيرجي"اإلسرائيلي أمس أن كاًل من  "غلوبس"وذكر موقع 
مليار متر مكعب سنويَا، في  0.11و 0.1غاز بما بين للسلطات القبرصية لتلبية احتياجاتها من ال

وأفاد الموقع نقاًل عن الشركتين بأنهما تفكران  مليارات دوالر. 0إطار صفقة قيمتها اإلجمالية نحو 
 إلى قبر  في إطار المشروع. "لفيتان"ببناء أنبوب خا  من 

طقة ويسيليكوس جنوب وترغب الحكومة القبرصية في شراء الغاز لتشغيل محطة الطاقة في من
البالد، ولذلك أعلنت مناقصة الستدراج عروض من الشركات العالمية. وتنقسم المناقصة إلى 

مع إمكانية التمديد لثالث  1011و 1079عرضين: يتعلق األول بالشروع ببيع الغاز ما بين عامي 
طبقًا  1011و 1079سنوات إضافية، فيما يتضمن الثاني التزويد المتواصل للغاز ما بين عامي 

، تمتلك شركات الغاز اإلسرائيلية الفر  "غلوبس"وبحسب  لجدول زمني يتعلق بتطوير حقل لفيتان.
إسرائيل هي الدولة الوحدية التي لديها القدرة على تحويل "األفضل للفوز بالمناقصة القبرصية، إذ إن 

 ."الغاز إلى قبر  بواسطة أنبوب أو بحالته الطبيعية المضغوطة
  71/4/9174 ،خبار، بيروتاأل

 
 تغزو الفضاء الخارجي باألقمار االصطناعية "إسرائيلتقرير: " .26

 "إسرائيلـ"نقطة تحول وعالمة فارقة بالنسبة ل 7197شكل عام : محمد محسن وتد - القدس المحتلة
بكل ما يتعلق بتجارب علم الفضاء، وذلك حين تم إطالق صاروخ "شافيت" الذي وصل مداه إلى 

 ين كيلومترا واستعمل للرصد الجوي وحالة الطقس.ثمان
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هذا االنعطاف واالهتمام بالفضاء الخارجي أعقبته عقود من البحث العلمي وتأهيل القدرات والكوادر 
سهم في أواحتضان األدمغة وتطوير القدرات الهندسية والتكنولوجية بالجامعات ومراكز األبحاث، مما 

في إطالق  71/1/7100، لتنجح تل أبيب يوم 7100ة في العام تأسيس وكالة الفضاء اإلسرائيلي
 " للتجسس واألغراض األمنية والعسكرية، ليكون أول قمر صناعي من تطوير وابتكار ذاتي.7"أوفك 

 -التي يتم استحداثها وتطويرها واستبدالها بشكل دوري-وخصصت منظومة األقمار االصطناعية 
ث العلمي والتجسس وأهداف االستخبارات األمنية والعسكرية، لالتصاالت واألغراض المدنية والبح

 لتنضم إلى الترسانة العسكرية والتفوق النوعي لسال  الطيران اإلسرائيلي.
 الرصد االستخباراتي
وكلف  كيلوغراماً  000" الذي أطلق لفضاء الكرة األرضية مؤخرا ويزن 70انضم القمر "أوفك 

أطلقتها "الصناعات الجوية اإلسرائيلية"  اصطناعياً  قمراً  71ومة عشرات ماليين الدوالرات، إلى منظ
إلى الفضاء الخارجي، مما يضع تل أبيب على رأس قائمة دول العالم التي لديها القدرات واإلمكانيات 

 للسيطرة والتحكم في الوقت ذاته بالفضاء واليابسة والبحر.
 900و 400رضية على ارتفاع يتراو  بين الذي سيدور حول الكرة األ-" 70وسيكون بإمكان "أوفك 

بث الصور الواضحة جدا وتزويد القاعدة الفضائية بالمعلومات االستخباراتية بشكل دقيق،  -كيلومتر
إذ يمكن توجيهه في اللحظة ذاتها لجمع المعلومات والتصوير والتعقب بأكثر من هدف ورصد 

 التحركات بعدة مواقع.
زيتون الذي استعرض في صحيفة يديعوت أحرونوت نشاط  وبحسب المراسل العسكري يوفال

" 70وابتكارات وكالة الفضاء اإلسرائيلية التي أسست بمطلع ثمانينيات القرن الماضي، فإن "أوفك 
يعتبر المنظومة األخيرة والطراز المستحدث والمتطور في مجال الرصد االستخباراتي وجمع 

عية التي أطلقتها إسرائيل للفضاء الخارجي بغضون المعلومات في إطار شبكة األقمار االصطنا
 ثالثة عقود.

سيمكن تل أبيب  -الذي يتميز بسرعته ومرونته وقدرته على التكيف والمناورة-ورجح أن هذا القمر 
من التفوق والريادة بكل ما يتعلق بجمع المعلومات والتقاط الصور المتعددة والمتنوعة لفضاء الشرق 

زا جوهريا للرصد والمراقبة بفضل منظومة أجهزة الرادارات التي تمنحه القدرة األوسط، ويشكل تعزي
على التعقب االستخباراتي العسكري والمدني لموقع الهدف بكل الظروف حتى بأحوال الطقس 

 الرديئة، حسب وصفه.
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 العالقات اإلقليمية
"أيزنهاور" آفي ميالميد بأن  من جانبه، أقر الباحث باالستخبارات العسكرية بالشرق األوسط في معهد

" على وجه الخصو  تمنح إسرائيل التفوق التكنولوجي 70منظومة األقمار االصطناعية و"أوفك 
واالستخباراتي في الشرق األوسط والعالم، إذ تعتبر هذه االبتكارات جزءا ال يتجزأ من اإلمكانيات 

 التحديات األمنية واالستخباراتية والعسكرية.المتنوعة واآلليات المتعددة التي بحوزة إسرائيل لمواجهة 
وردا على سؤال للجزيرة نت عن دالالت منظومة األقمار االصطناعية اإلسرائيلية على الشرق 

" على الوضع اإلقليمي ومستقبل عالقة إسرائيل بالدول العربية، قال 70األوسط وتأثير القمر "أوفك 
القدرة اإلسرائيلية االستخباراتية في ظل الظروف اإلقليمية " سيعزز اإلمكانيات و 70ميالميد إن "أوفك 

الحالية، والدول العربية تعي جيدا هذه الحقيقة، مضيفا أنه رغم ذلك ال يتوقع أن تؤدي المنظومة 
 التكنولوجية لألقمار االصطناعية النعكاس سلبي على عالقات تل أبيب بدول الجوار وحتى البعيدة.

الدول العربية التي لديها تحفظات على المشروع النووي اإليراني وتلتقي  ويعتقد ميالميد أن بعض
مصالحها مع إسرائيل بهذا الملف، ستبدي نوعا من الرضا لهذا التفوق اإلسرائيلي خاصة وأن هناك 
تعاونا وتنسيقا ما بين تل أبيب وبعض العواصم العربية لمواجهة التحدي اإليراني، وبالتالي سيكون 

 الصطناعية تأثير إيجابي على العالقات اإلقليمية بأهداف محددة.لألقمار ا
ولفت إلى أن منظومة األقمار االصطناعية اإلسرائيلية تنضم إلى سال  الطيران الذي يقوم بتدريبات 
قليمية ذات نوع إستراتيجي، حسب قوله، إلى جانب تعزيز الترسانة العسكرية ومواصلة  عالمية وا 

وصناعات التكنولوجيا لتلتقي فيما بينها لتشكل معا قوة الردع الهجومية االبتكارات األمنية 
 واالستخباراتية ليساهم ذلك في تدعيم اإلمكانيات العسكرية اإلستراتيجية، على حد تعبيره.

 
 التفوق الفضائي

من جهته ربط مدير معهد "ميدل ليسترنيت" ألبحاث اإلنترنت والتهديدات اإلستراتيجية بالشرق 
سط والعالم اإلسالمي، طال بافيل، بين التهديدات والهجمات التي تواجه إسرائيل على الشبكة األو 

العنكبوتية والعالم االفتراضي وبين تطوير تل أبيب لمنظومة األقمار االصطناعية ومن ضمنها "أوفك 
شرق األوسط " الذي يأتي لمواجهة هذه التحديات المتنامية بظل المتغيرات اإلقليمية والصراع بال70

 الذي يأخذ مناحي غير تقليدية.
وأوضح بافيل في حديثه للجزيرة نت أن إسرائيل التي تتمتع بتفوق نوعي بكافة المجاالت الجوية 
واألرضية والبحرية باتت بحاجة إلثبات حضورها في مجال الفضاء الخارجي ليتسنى لها التحصن 

ناعية متعددة المجاالت واالستعماالت واألهداف والسيطرة على زمام األمور، إذ إن األقمار االصط
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ناهيك عن توظيفها للبحث العلمي والسياق المدني، وستساهم كذلك في جاهزية ودعم الوحدات 
 اإللكترونية العسكرية.

  76/4/9174 ،الجزيرة نت، الدوحة
 
 المحتل لمقاومة والتوجه السالم مبادرة بترك مطالبة العربية الدول: بكيرات .27

 الرامية اإلسرائيلي االحتالل نوايا من بكيرات، ناجح المبارك، األقصى المسجد مدير حّذر: هللا رام
 للمسجد اليهود المستوطنين القتحامات تصديهم خلفية على المقدسيين المواطنين من االنتقام إلى

فشالهم األقصى  .لمخططاتهم وا 
 واإلسالمية العربية الدول ،(4|79) اءاألربع يوم بها أدلى" برس قدس" لـ خاصة تصريحات في ودعا
 جماهيرنا من المطلوب" قائالً  اإلسرائيلي، االحتالل دنس من المبارك األقصى المسجد تحرير إلى

 القدس مدينة نحو بوصلتها توجه وأن األولى القبلة على وتستفيق تتوّحد أن واإلسالمية العربية
 دولة بمقاطعة الفلسطينية والسلطة العربية الدول قيام ضرورة على األقصى، مدير وشّدد". المحتلة

 مقاومة نحو والتوجه العبثية المفاوضات ووقف للسالم العربية المبادرة وترك اإلسرائيلي االحتالل
 .المحتل

76/4/9174 برس، قدس  
 
 القدس في العبادة حرية باحترام االحتالل تطالب مقدسية المسيحية المؤسسات .28

 بالقدس المسيحية والفعاليات المؤسسات أن ،76/4/9174 ،ينال أون فلسطين موقع قال
 عبد الملك األردني والعاهل عباس محمود الفلسطينية السلطة رئيس إلى عاجلة رسالة المحتلةوجهت

 .المقدسة المدينة في العبادة حرية بحق االحتالل إلزام على بالعمل الثاني، هللا
 قال ميشال لالتين السابق البطريرك أن ،(ب ف أ) عن ،71/4/9174 الشارقة، الخليج، وأوردت
 بتأدية إنسان كل حرية هي الدينية الحرية إن" بالقدس األرثوذكسي بالنادي عقد صحفي بمؤتمر
 بقية عن يعزلها الفاصل الجدار ألن كاملة ليست بالقدس الصالة حرية إن" وأضاف ،"بحرية شعائره
 يميز ال االحتالل" أن األرثوذكس للروم سبسطية أساقفة رئيس حنا عطاهلل المطران وقال .أهلها

 فكلنا القيامة، كنيسة وبين واضح بشكل لالمتهان يومياً  يتعرض الذي األقصى المسجد بين بهمجيته
 ولن %700 وفلسطينيون %700 مسيحيون نحن وموروثنا، عباداتنا أماكن إلى الوصول من نحرم
 . األقصى المسجد في اعتداءات من يجري ما ودان ،"سطينيتنافل عن نتنازل ولن مسيحيتنا عن نتنازل
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  الحرب جرائم لمستوى ترقي انتهاكات" الثمن تدفيع" اعتداءات: مقدسية هيئات .29
 التي االعتداءات حدة وخطير ممنه  بشكل األخيرة اآلونة في تصاعدت: المحتلة القدس -غزة

 أو القدس مدينة في سواء والمسيحية اإلسالمية الدينية األماكن ضد" الثمن تدفيع" عصابات تمارسها
 منهم أحًدا تقديم أو االحتالل سلطات قبل من جدية مالحقة دون المحتل، الفلسطيني الداخل

 .للمحاكمة
 بحق المتطرفين اعتداءات حنا عطاهللا المطران االرثوذكس للروم سبسطية اساقفة رئيس ويصف
 المسيحيين، أو المسلمين سواء للفلسطينيين معادية وبأنها بامتياز، بالعنصرية المسيحية الكنائس
 .والالإنسانية الالأخالقية الممارسات لتلك الشديد رفضه مؤكًدا
 أننا" مفادها المسيحيين رسائل ممارساتها خالل من توجه العصابات تلك إن" صفا" لوكالة ويقول
 .ونتركها منها، نرحل أن ويجب بفلسطين، فينا مرغوب غير أناس
 إن عيسى حنا والمقدسات القدس لنصرة المسيحية اإلسالمية للهيئة العام األمين يقول بدوره،

 باألماكن يتعلق ما بكل الحرب جرائم لمستوى ترقي جسيمة انتهاكات تمارس" الثمن تدفيع" عصابات
 .األراضي على واالستيالء األشجار وقطع الدينية

76/4/9174 صفا، الفلسطينية، الصحافة وكالة  
 
 "األسير يوم"لـ األربعون الذكرى في الطعام عن يضربون أسير آالف خمسة .31

 الذكرى إلحياء" زاخر وطني يوم" مشهد اليوم المحتلة فلسطين تعيش: الدين سعد نادية –عمان
 سجون في أسير آالف خمسة ينفذه الطعام عن إضراب ظل في ،"الفلسطيني األسير ليوم" األربعين
 لمدة اإلضراب ويستمر. بحريتهم للمطالبة أسيرة، 71و طفل 100 بينهم من ئيلي،اإلسرا االحتالل

 .واحد يوم
 فعاليات بانطالق إيذاناً  هللا، رام في البيرة بلدية مقر أمام من" الحرية شعلة" أمس مساء وأوقدت

 قضية حول والشعبي الرسمي االلتفاف لتأكيد المحتل الوطن أرجاء ستعمّ  التي ،"لألسرى الحرية"
 .عنهم باإلفراج والمطالبة األسرى
 األعوام عن يتميز العام هذا احتفاء" إن العناني العال عبد الفلسطيني األسير نادي عام مدير وقال

 أرجاء مختلف في الزخمة التضامنية والمهرجانات والتظاهرات المسيرات تنظيم خالل من السابقة،
 ".الفلسطينية والقرى والمدن المحافظات

71/4/9174 عمان، د،الغ  
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 االعتقال في سنة 79 قضى أن بعد" الفلسطيني الدن ابن" األسير سراح بإطالق مطالبات .30
 التميمي الزرو صدقي الفلسطيني األسير عائلة ناشدت األسير يوم في: الرجوب عوض - الخليل

 إلدراج ضالمفاو  والوفد عباس محمود الفلسطينية السلطة رئيس الفلسطيني الدن بابن المعروف
 على قدرته خاللها فقد االحتالل معتقالت في سنة 71 قضى أن بعد أولوياتها، ضمن قضيته
 .المشي

 الخليل، مدينة من التميمي الزرو صدقي الفلسطيني األسير اكتسبه الذي االسم هو.. الدن ابن
 .1001 العام منذ اإلسرائيلية السجون في والمعتقل الغربية الضفة جنوب
 انتفاضة في االحتالل مقاومة في الفاعلة مشاركته إبان الزرو األسير على اللقب هذا أطلق وقد

 وهيئة لملبس وهيئته ملبسه لتشابه اللقب هذا عليه أطلق وقد. 1000 عام انطلقت التي األقصى
 .الدن بن أسامة الراحل القاعدة تنظيم زعيم

76/4/9174 الدوحة، نت، الجزيرة  
 
 "انتماء" الفلسطينية الهوية على للحفاظ لدوليةا الحملة إطالق :لبنان .32

 لسنة فعالياتها برنام  األربعاء، يوم ،"انتماء" الفلسطينية الهوية على للحفاظ الدولية الحملة أطلقت
 ".موعدنا والعودة تجمعنا فلسطين" لها شعاًرا اختارت وقد التوالي، على الخامس للعام وذلك ،1074
 اللبنانية العاصمة في عقدته الذي الصحفي المؤتمر خالل قدورة، ياسر للحملة العام المنسق وأكد

 الصهيوني المشروع مواجهة في منها األكبر بالجزء ترتكز" الحملة هذه ومضامين أهداف أن بيروت،
 ".المزيفة هويته لصالح وسرقتها الفلسطينية الهوية معالم طمس نهار ليل يحاول الذي
 قطاعات تحريك على وتعمل لألرض باالنتماء الوطني الشعور لتعزيز ىتسع" الحملة إن قدورة وقال

 ".الصهيوني العدو مع حربه في له والمناصرين الفلسطيني الشعب وشرائح
76/4/9174 الين، أون فلسطين  

 
 حطين مخيم في بالعودة الفلسطينيين الالجئين لحقّ  دولية حملة بدء: األردن .33

 بالعودة الفلسطينيين الالجئين لحق الدولية الحملة فعاليات سام بدأت: حسنين اسماعيل-الرصيفة 
 .حطين مخيم في( انتماء) العودة لحق األردنية الجمعية تنظمها والتي
 فيما البقعة، مخيم من الحملة هذه فعاليات أطلقت انها عايش حسين كاظم الجمعية رئيس وقال

 .حطين لمخيم الحملة هذه ياتفعال الرصيفة في المشيرفة منطقة في راما قاعة ستحتضن
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 التي الشرسة للهجمة والتصدي التنازل وعدم العودة بحق الالجئين توعية الى تهدف الحملة ان وبين
 .الفلسطيني الشعب لها يتعرض

71/4/9174 عمان، الدستور،  
 
 "بدها بقى ما" عنوان تحت الفلسطينية القضية على الضوء تسلط مسرحية: لبنان .34

 التواطؤ ظل في الفلسطينّية القضّية واقع تحكي كوميدّية مسرحّية" بدها بقى ما" :صالح الهدى نور
 العابدين زين إخراج من الفنّية، 701 لفرقة الخامس العمل هي. اإلعالمي والّتضليل العربيّ 

 األعمال بعد أنه معتبراً  السيناريو فكرة أصل الّسباعي يوضح. قطيش حسن وكتابة الّسباعي،
 بعضهم الجامعات طاّلب تعامل األسري، التفكك الطائفي، اإللغاء مواضيع تضمنت ّلتيا المسرحّية

 القضايا أمّ  على المسرحّية هذه عبر الّضوء تسليط من البدّ  كان اللبناني، السياسي والواقع بعض، مع
 السباعي، بحسب غيرها عن المسرحّية مّيز ما وهذا الّنفوس، في إحيائها إلعادة الفلسطينّية، القضّية

 شبه لكّنها القلب في موجودة قضّية مالمستها عبر المشاهدين، مشاعر تجذب أن استطاعت اذ
 .ميتة

71/4/9174 بيروت، النهار،  
 

 منظمة إرهابية "إسرائيل"بحث دعوى إعالن  ترفضمصرية  محكمة .35
لب قضت، أمس، محكمة القاهرة لألمور المستعجلة بعدم اختصاصها بنظر دعوى تطا: )د ب أ(

باعتبار "إسرائيل" منظمة إرهابية. وطالبت الدعوى بحظر أي أنشطة ل"إسرائيل" في مصر، منها 
دراجها منظمة إرهابية"، ولكن المحكمة أصدرت قرارها، أمس، بعدم  "غلق مكاتبها وسفارتها وا 

وكانت المحكمة نفسها قضت في الرابع من مارس/آذار الماضي بحظر جميع أنشطة  االختصا .
"حماس"، واعتبارها "منظمة إرهابية" في مصر، كما أمرت المحكمة بغلق مقراتها والتحفظ  حركة
 عليها.

 71/4/9174الخليج، الشارقة، 
 

 يطالب مجلس األمن بالتدخل لوقف انتهاكات "إسرائيل" األردن .36
ت طالب األردن أمس، مجلـس األمـن الـدولي والمجتمـع الـدولي بالتـدخل لوقـف االنتهاكـا: )أ .ف .ب(

"اإلســـرائيلية" المرفوضـــة والمدانـــة فـــي المســـجد األقصـــى، الـــذي شـــهد اشـــتباكات بـــين شـــرطة االحـــتالل 
 ومصلين فلسطينيين.
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وطالــب وزيــر الدولــة لشــؤون اإلعــالم النــاطق الرســمي باســم الحكومــة محمــد المــومني "مجلــس األمــن 
ت قـوات االحـتالل علـى حرمـة والمجتمع الدولي بتحمل المسؤولية تجاه التصعيد "اإلسـرائيلي" واعتـداءا

المســـجد األقصـــى والمصـــلين"، وقـــال إن "الواجـــب القـــانوني واإلنســـاني واألخالقـــي يحـــتم علـــى مجلـــس 
األمـــن والمجتمـــع الـــدولي اتخـــاذ اإلجـــراءات المناســـبة لمنـــع االنتهاكـــات التـــي يقودهـــا متطرفـــون يهـــود 

العــالم ويمكــن أن تــؤدي إلــى للمســجد األقصــى وتعمــل علــى اســتفزاز مشــاعر المســلمين فــي كــل أنحــاء 
 زعزعة أمن واستقرار منطقة الشرق األوسط".

وأكـد المـومني أن الحكومـة األردنيـة تقـوم "ببـذل كــل الجهـود والمسـاعي ومـع مختلـف األطـراف الدوليــة 
 لوقف االنتهاكات المرفوضة والمدانة". 

 71/4/9174، الخليج، الشارقة
 
 بنانوثيقة لضمان حقوق الفلسطينيين وسيادة ل .37

خــرج الحضـور مــن قاعـة "نقابـة الصــحافة" أمـس مســرورًا. بـين يديـه نتــاج حـوار جمــع : مادونـا سـمعان
جديـــد:  -األطـــراف اللبنانيـــة علـــى اختالفهـــا بـــاألطراف الفلســـطينية علـــى اختالفهـــا، والموضـــوع قـــديم 

 الفلسطينية. -العالقات اللبنانية 
"، قـد خـرج االجتمـاع نقابـة الصـحافة"قاعـة  اءا فـينأمس لقالفلسطيني"  -"منتدى الحوار اللبناني  عقد
"، ووصفوها بالمساحة المشتركة 1074الفلسطينية  -وثيقة عنونوها "رؤية مشتركة للعالقات اللبنانية ب

التي التقى عندها المتحاورون "من دون أن تكون متطابقة بشكل كامل مع وجهة نظر كل عضو من 
بنانية كما األحـزاب واألطـراف السياسـية الفلسـطينية. وقـد تشـاركوا األعضاء". وّقعت عليها األحزاب الل

الحــوار مــع خبــراء لبنــانيين وفلســطينيين ومــع لجــان وهيئــات محليــة ودوليــة تعنــى بالشــأن الفلســطيني، 
نــذكر منهــا علــى ســبيل المثــال ال الحصــر، "وكالــة غــوث وتشــغيل الالجئــين الفلســطينيين" )األونــروا( 

 الفلسطيني". -ني و"لجنة الحوار اللبنا
تتضمن هذه الوثيقة، وفق المستشار اإلقليمي لـ"األسكوا" أديب نعمه، وهو مسّير الحوار، مقدمة تشر  
أن مرتكزات الرؤية تنطلق من قاعدة تجاوز الحرب والنظر إلى المسـتقبل، ومصـدر الخطـر األساسـي 

وفلسـطين، والهـدف األساسـي يتمثل في االحتالل اإلسـرائيلي ألرض فلسـطين، وهـو خطـر علـى لبنـان 
يبقــى ضــمان حّقــي العــودة وتقريــر المصــير، وذلــك مــع تــالزم مبــدأي احتــرام الســيادة اللبنانيــة وحقــوق 

 اإلنسان.
ييســتهل نــّ  الرؤيــة بتعريفــات فــي شــأن مفهــوم التــوطين وحــق العــودة وحــق تقريــر المصــير وحقــوق 

ى التمسـك بحــق العــودة ورفــض التــوطين، الفلسـطينيين عامــة. ووفــق الوثيقــة فقـد توافــق المجتمعــون علــ
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و"أال يكون أي حّل نهائي للقضية الفلسـطينية علـى حسـاب حقـوق الفلسـطينيين غيـر القابلـة للتصـّرف 
وعلــى حســاب لبنــان وســيادته"، مــع االلتــزام المشــترك بتحييــد الفلســطينيين فــي لبنــان عــن االســتقطاب 

 السياسي والطائفي والمذهبي.
عليها ممثلو الهيئات واألحزاب دعوة الدولة اللبنانية إلى توفير حقـوق الالجئـين  ومن األمور التي وّقع

الفلسطينيين االجتماعية والثقافية والمدنية، ومنها الحق بالعمـل والضـمان االجتمـاعي، والحـق بالتملـك 
ق. واألهـم والتعلم والهويـة القانونيـة، علـى أن تجـد الدولـة اللبنانيـة مقاربـات قانونيـة لضـمان تلـك الحقـو 

تأســيس وضــع قــانوني خــا  بــالالجئين الفلســطينيين وبلــورة سياســة لبنانيــة رســمية تجــاه ملــف الوجــود 
الفلسطيني". وتحّمل الوثيقـة  -الفلسطيني في لبنان، وتطوير الهيكلية الخاصة بـ"لجنة الحوار اللبناني 
ونــروا" وللــدول العربيــة والجامعــة مســؤولية حمايــة الالجئــين الفلســطينيين لكــل مــن الدولــة اللبنانيــة و"األ

العربيــة واألمــم المتحــدة، مــن دون ان تســقط مســؤولة "منظمــة التحريــر الفلســطينية" والقــوى الفلســطينية 
 كافة.

وخصصــت الوثيقــة بابــًا لألمــن والســال ، أشــار فيــه المتحــاورون إلــى ضــرورة إنهــاء المعالجــة األمنيــة 
املة سياسـية وحقوقيـة، تحفـظ أمـنهم وتضـمن أمـن لبنـان، للوجود الفلسـطيني المـدني واعتمـاد مقاربـة شـ

شــرط عــدم المقايضــة بــين حقــوقهم ومســألة الســال ، علــى أن تــتم معالجــة مســألة الســال  الفلســطيني 
 داخل المخيمات وخارجها بناء على مقررات طاولة الحوار الوطني.

اركة فــــي انتخــــاب الهيئــــات وورد فــــي الوثيقــــة التأكيــــد علــــى حــــق الفلســــطينيين المقيمــــين بلبنــــان بالمشــــ
قــرار  الدســتورية وغيرهــا مــن الهيئــات السياســية الفلســطينية وتســهيل هــذه العمليــة إجرائيــًا فــي لبنــان، وا 
الشخصـــية االعتباريـــة للجـــان الشـــعبية ومفاعيـــل ذلـــك وفـــق القـــانون اللبنـــاني، والتعامـــل معهـــا بصـــفتها 

 محاورًا باسم المخيمات في الشأنين الخدماتي والمدني.
عــد إيجــاد المســاحات المشــتركة ســوف يعمــل المتحــاورون، وفــق منســق المنتــدى جــابر ســليمان علــى ب

تطبيق ما أقر. وقد أعاد شر  ما توصل إليه المتحاورون باللغة االنكليزية للحضور، بعـد ترحيـب مـن 
نقيـــب الصـــحافة محمـــد البعلبكـــي الـــذي اعتبـــر أن وقاحـــة العـــدو اإلســـرائيلي بلغـــت حـــّد التعـــّدي علـــى 

 المصّلين أخيرًا.
ــــه  ــــى األرض لــــم تتحســــن ظــــروف حيــــاة الفلســــطينيين فــــي لبنــــان، فمــــا توصــــل إلي حتــــى الســــاعة وعل
المتحاورون ليس اال ما يقّر به ويطالب به الفلسطينيون منذ سنوات. لعل نقطة القوة فيه هي اجتمـاع 

لجميـع بـدال مـن النقـاش األطراف اللبنانية والفلسطينية حولـه، وقـد شـّكل أرضـية مشـتركة ينطلـق منهـا ا
في البديهيات واالنطالق في كل مرة من نقطة الصفر كما كانـت تجـري العـادة، حـين كانـت كـل جهـة 
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فلسطينية تنّظم ورشة عمل بشكل مستقل فتذهب الجهود سـدى بـدال مـن أن تثمـر وتتجمـع فـي صـوت 
 واحد.

هــذا التجّمــع وهــذا الحــوارن إلــى أيــن وتبقـى األســئلة األهــم: مــاذا يمكــن أن تفعــل الحكومــة اللبنانيـة إزاء 
يمكـن أن تـذهب األحــزاب اللبنانيـة فـي مــا خـّ  حقـوق الفلســطينيينن هـل يبقـى التعــاطي الرسـمي مــع 
هذا الملف رهنا بـالقوى األمنيـةن وهـل يمكـن فعـاًل أن ييستبشـر خيـرًا مـن مشـروع القـانون الـذي سـيرفعه 

إلــى مجلــس الــوزراء والــذي كــان قــد أعــّده الــرئيس  الفلســطيني" العتيــد -رئــيس "لجنــة الحــوار اللبنــاني 
 الحالي خلدون الشريف راميًا إلى تحويل اللجنة إلى هيئة عليا لمعالجة الشؤون الفلسطينيةن

حتى الساعة ما من أمر أكيد سوى أن لجنة الحـوار الحاليـة سـوف ترفـع الوثيقـة ومشـروع القـانون إلـى 
 نه الرئيس الجديد المتوقع في غضون أيام.رئيس مجلس الوزراء تمام سالم، بعيد تعيي

 71/4/9174السفير، بيروت، 
 
 اإلسالمية في البحرين تدعو لهبة شعبية نصرة للمسجد األقصى الجمعيات .38

دعت الجمعيات اإلسالمية بمملكة البحرين إلى المشاركة بفاعلية بهبة شعبية : قدس برس -المنامة 
إنه "يتعرض المسجد األقصى منذ بداية العام الحالي  نصرة للمسجد األقصى المبارك، الذي قالت

 ".7191ألخطر خطوات التقسيم منذ تاريخ احتالله عام  1074
وقالت ثماني جمعيات في بيان صحفي مشترك، تلقت "قدس برس" نسخة عنه: "إننا ومن منطق 

ت وجمعيات أهلية أفرادًا ومؤسسا -الدفاع عن مقدساتنا، وصونًا لهويتها ندعو إلى َهبٍَّة شعبية 
داعمة لهذه القضية الكبرى وبشتى الوسائل السلمية الممكنة لنصرة  -ومشايخ علم ومنابر إعالمية 

 القدس و"األقصى" والذود عنهم في مواجهة العدوان الغاشم من الكيان الصهيوني".
ية غير وحّذرت من خطورة "االعتداء على هوية المسجد األقصى المبارك بهذه الطريقة اإلجرام

المسبوقة، حيث ستشهد مدينة القدس خالل الثمانية أيام المقبلة حالة تهويدية صارخة لم يسبق لها 
مثيل، في محاولة لفرض السيادة الصهيونية اإلدارية على المسجد األقصى وهي إن وقعت تمثل 

 كارثة بكل معاني الكلمة".
 71/4/9174قدس برس، 

 
 / أبريلنيسان 92ستستمر بعد  سرائيليةاإلالمفاوضات الفلسطينية  :واشنطن .39

وزير الخارجية األميركي  أنذكرت مصادر مطلعة  :سعيد عريقات -القدس دوت كوم -واشنطن
لعملية السالم، مارتن انديك وسيلة لإلعالن عن تمديد  األميركيجون كيري سيبحث مع المبعوث 
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بل "بأقل كلفة للطرفين، وبما يجنب المفاوضات إثر عودة إنديك إلى المنطقة بداية األسبوع المق
 األطراف المعنية المفاجئات".

بين الجانبين الفلسطيني  األربعاءأن تأجيل جلسة المفاوضات التي كانت مقررة مساء  إلى وأشارت
لعملية السالم  األميركيبعد اتصال هاتفي بين المفاوضين والمبعوث  أرجئتفي القدس،  واإلسرائيلي

 جود حاليًا في واشنطن لقضاء عطلة عيد الفصح اليهودي مع زوجته الجديدة."مارتن اندك" المو 

ورغم التعثر الذي تشهده المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية، وبعض التوقعات بانهيارها مع اقتراب 
التاسع والعشرين من هذا الشهر الذي كان وزير الخارجية األميركي جون كيري حدده موعدًا للتوصل 

ين الجانبين، فإن اإلدارة تعتقد بأن المفاوضات ستستمر وأنها ستواصل بذل كل جهد ممكن التفاق ب
 إلنجاحها.

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية األميركية جنيفر بساكي، في معرض ردها على سؤال وجهته 
سطينية القدس دوت كوم، بشأن وضع المفاوضات التي ترعاها الواليات المتحدة "إن األطراف )الفل

واإلسرائيلية واألميركية( تعمل اآلن من أجل التوصل التفاق لتمديد المفاوضات، وذلك يعني تمديدها 
نيسان"، وهو التاريخ الذي حددته اإلدارة األميركية النتهاء المفاوضات عند  11إلى ما بعد يوم 

 تموز الماضي. 11استئنافها يوم 

يتم بحثها حاليًا بين الطرفين الفلسطيني واإلسرائيلي، بساكي: "هناك نطاقًا من القضايا  وأضافت
 وهناك خطوات يفترض بالطرفين اتخاذها من أجل تحسين الظروف لتحقيق السالم".

وأكدت أن "إن الطرفين يقوالن لنا أنهما يرغبان في استمرار المفاوضات، وأنهما يبحثان بسبل تحقيق 
 ي هذا السياق.انخراط الواليات المتحدة ف إلىذلك " ملمحة 

بشأن ما يدور من حديث عن طر  الواليات المتحدة لرؤيتها حول السالم"، وقالت بأن  وأوضحت
ننا ال نتفق مع هذا القول وال يتفق معه الطرفان" وأن هذه القضايا  الواليات المتحدة لن تفعل ذلك "وا 

 يتم التوصل إليها عبر التفاوض بين الطرفين.

ديد فترة زمنية لخوض المفاوضات في حال تمديدها بعد التاسع والعشرين ورفضت بساكي التكهن بتح
من نيسان، كما فعلت في الصيف الماضي حين حددت المفاوضات المتعثرة حاليًا بتسعة أشهر 

 أخرى أو عام، مقترحة بحث ذلك األمر عند حدوثه.

 76/4/9174القدس، القدس، 
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 المفاوضات " من نجاح: واشنطن تزداد "يأسا  "يديعوت" .41

ذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت" اليوم الخميس  :ترجمة غسان حالوة -القدس دوت كوم  -رام هللا 
من نجا  المساعي لتحقيق اتفاق  األميركية اإلدارة أوساطهناك شعورا باليأس آخٌذ بالتزايد في  أن

 والفلسطينيين، على الرغم من استئناف المفاوضات. اإلسرائيليينبين 

للرئيس  األميركية اإلعالمية األوساطشهدت تصعيدا في مطالبة  األخيرة األيام أنالصحيفة  توأضاف
بسحب يد الواليات المتحدة من المفاوضات، معبرين عن شعور متزايد باليأس من إمكانية  أوباما

 النجا .

قوم بجهد الوزير كيري ي أن األميركيةفي صحيفة "نيويورك تايمز"  أمسفقد كتب توماس فريدمان 
والفلسطينيين  اإلسرائيليينكبير في هذا االتجاه، ولكن "في حال قام كيري بفك خيمة التفاوض فإن 

 عميقًا على ذلك". أسفاسيأسفون 

ال يتمتع برغبة كبيرة  أصبح األبيضالبيت  أن" األميركية اإلدارةفريدمان المقرب من  وأوضح
اليمين والى  إلى إسرائيلفي الوقت الذي تتجه فيه لالستمرار في المفاوضات بآلياتها الحالية، ف

 غير راغب بحل الدولتين". أيضاالجيل الشاب من الفلسطينيين  أنالتزمت الديني، نجد 

بالنسبة للواليات المتحدة بعد  اإلستراتيجية بأهميتهلم يعد يتمتع  األوسطالشرق  أنواعتبر فريدمان 
هنري  األسبق األميركي"السالم في عهد وزير الخارجية  أن في مجال الطاقة، مشيراً  األخيرةاستقالل 

 مجرد هواية" أصبحانه اآلن  إال أميركيةكيسنجر كان ضرورة 
 71/4/9174القدس، القدس، 

 
 : حصار غزة عقاب جماعي والعالم مطالب بإنهائه"ونروااأل " .40

صار على غزة "عقاب اعتبر المفوض العام الجديد لوكالة )أونروا( بيير كرينبول، أمس، أن الح
 جماعي" و"غير شرعي"، مطالبًا العالم بالتدّخل إلنهائه.

وقال كرينبول في مؤتمر صحفي خالل تفّقده مشاريع الوكالة جنوبي قطاع غزة "واضح أن غزة 
تتعّرض لعقاب جماعي، وأنا أطالب مع قادة العالم واألمم المتحدة بإنهاء هذا الحصار غير 

فع عن الالجئين وضرورة إنهاء الحصار مع الذين أقابلهم من أجل إنهاء الشرعي"، وأضاف "سأدا
نسانية سكان قطاع غزة".  الحصار والمعاناة واحترام كرامة وا 

وأكد أن "أونروا" ستواصل تقديم خدماتها لالجئين والدفاع عنهم إلى أن يتم حل قضيتهم بما فيه حق 
ضح أنه لم يأتِّ من "أجل الحصول على حقائق العودة، وقال إنه "فقط في غزة منذ ساعات"، وأو 

وأرقام ولكن للتضامن والمشاهدة والدفاع عن الالجئين"، وذكر أن االنطباع األولي له أثناء زيارة غزة 
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هو "السلك والجدار الفاصل الذي يذكرك كما قال المفوض الذي سبقني إنه األطول من أشهر 
واعتبر أن "تقارير األمم المتحدة اإلنسانية أو مؤسسات الحصارات في التاريخ مثل حصار ليننغراد"، 

حقوق اإلنسان أو اإلعالم ال تستطيع أن تعّبر بدقة عن حجم معاناة الالجئين في قطاع غزة 
 واإلحساس باالستبعاد والعزل المتواصل".

 71/4/9174الخليج، الشارقة، 
 
 مؤتمر إسالمي في العاصمة الهندية حول المسجد األقصى .42

نّظم مركز جمعية األمة اإلسالمية الهندي، مؤتمرًا حول المسجد األقصى، في مقر  :وفا –هي نيودل
 المركز اإلسالمي الثقافي في العاصمة الهندية نيودلهي.

من أهم الشخصيات اإلسالمية في الشمال الهندي، وتحّدث عدد منهم عن  000وتجّمع حوالي 
شكل عام والمسجد األقصى أولى القبلتين وثالث الواجبات المنوطة بالمسلمين تجاه فلسطين ب

الحرمين الشريفين بشكل خا ، وتحديدًا في مثل هذه الظروف التي يتصّدى بها شعبنا وحده لشّتى 
أنواع اإلرهاب، وممارسات المستوطنين واستباحتهم للمسجد األقصى تحت نظر وحماية قوات 

لحكومات اإلسالمية بنصرة الشعب الفلسطيني وطالب المجتمعون الشعوب وا .اإلسرائيلياالحتالل 
في رباطة على أرض فلسطين، وفك الحصار عن غزة، وتعزيز صموده إلفشال كافة المخططات 

 تفريد القدس، وهدم المسجد األقصى، وبناء الهيكل المزعوم مكانة. إلىالرامية  اإلسرائيلية
 71 إلىم خان انضمام فلسطين كما أّيد عدد من الخطباء وخاصًة رئيس المؤتمر ظفر اإلسال

المسلمين في  همعاهدة دولية، مشيدًا بحكمة وقيادة الرئيس محمود عباس، مطالبًا في الوقت نفس
شّتى بقاع األرض برّ  الصفوف من أجل تحرير فلسطين، وعدم ترك الشعب الفلسطيني فريسًة 

 إلىن الحكومة الهندية بالعودة وفي ختام المؤتمر، طالب المؤتمرو  إلسرائيل وحلفائها في العالم.
أصول سياساتها الداعمة لفلسطين وا عادة النظر في عالقاتها مع إسرائيل، كما وّزع المنّظمون كتابًا 

 ومنشورين باللغتين اإلنجليزية واألردية حول أهمية وتاريخ القدس واألقصى أثناء انعقاد المؤتمر.
 76/4/9174الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 الحملة اإليطالية لحرية مروان البرغوثي واألسرى في فلورنسا إطالق .43

"وفا": أطلقت حملة دولية لحرية مروان البرغوثي واألسرى في مدينة فلورنسا اإليطالية،  -رام هللا 
لتكون جزءا من الحملة الدولية لحرية مروان البرغوثي واألسرى المنتشرة في عدد كبير من دول 

 العالم.
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طالق المحامية فدوى البرغوثي زوجة األسير مروان البرغوثي، وسفيرة فلسطين لدى وحضر حفل اإل
ايطاليا مي الكيلة وممثلو سلطات محلية والمجتمع المدني والشخصيات االعتبارية وممثلو الجاليتين 

 الفلسطينية والعربية.
يطالي مواطنة الشرف وسّلم رئيس وأعضاء المجلس البلدي لمدينة باليرمو كبرى مدن إقليم صقلية اإل

للقائد مروان البرغوثي في حفل رسمي في قاعة الشرف والتي كان أعلن عن منحها للبرغوثي مطلع 
كانون األول الماضي في يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني، وبذلك تلتحق مدينة باليرمو االيطالية 

 مدينة فرنسية منحت مواطنة الشرف للبرغوثي. 41بنحو 
ة فلسطين وممثلو الجالية الفلسطينية والعربية رسالة مودة إلى البرغوثي في زنزانته، وأرسلت سفار 

طالق سرا  جميع األسرى في سجون االحتالل،  داعين الجميع إلى العمل من اجل اإلفراج عنه وا 
ووجهت السفارة تحياتها إلى األسيرات واألسرى والى مروان البرغوثي وأحمد سعدات وكافة النواب، 

 دة أن العمل سيستمر حتى اإلفراج عن جميع األسرى.مؤك
 71/4/9174األيام، رام هللا، 

 
 أشهر ثالثةتراجع خالل  %41نكسة كبيرة للسياحة في مصر:  .44

في المئة خالل الربع األول من السنة  40تراجعت إيرادات مصر من السياحة : رويترز –القاهرة 
شباط )فبراير( الماضي. وأكدت  71لة في طابا في بليون دوالر، بعد حادث تفجير الحاف 7.0إلى 

المستشارة االقتصادية لوزير السياحة المصري هشام زعزوع، عادلة رجب، في اتصال مع وكالة 
في  00مصر استقبلت نحو مليوني سائح في الربع األول من السنة، بتراجع نسبته "أن  "رويترز"

 ."المئة مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي
نتيجة تفجير الحافلة التي كانت تقل سياحًا كوريين  "طبيعي جداً "وصفت الهبوط في اإليرادات بأنه و 

 71في طابا، ثم تحذير ألمانيا لمواطنيها من السفر إلى سيناء الذي تاله تحذير مماثل من نحو 
احة ، شهد اإلط1070دولة. وكانت شركات السياحة تأمل في تحسن األوضاع بعد موسم سيء عام 

بالرئيس اإلسالمي محمد مرسي، ما زج بالقطاع في أزمة من جديد، إذ انخفضت إيرادات السياحة 
 بليون دوالر العام الماضي. 1.1في المئة إلى  47

مليون عام  74.0، مقارنة بنحو 1070مليون عام  1.1يذكر ان عدد السيا  في مصر بلد 
1070. 

سيئًا، ولكن األرقام تحسنت في آذار )مارس(، إذ  شباط الماضي كان"وأكدت رجب لصحافيين أن 
ماليين دوالر، تمثل  470في المئة، وبإيرادات بلغت  01ألفًا، بتراجع  111بلد عدد السيا  
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 979عدد السيا  في شباط بلد ". وأضافت أن "1070في المئة مقارنة بآذار  41انخفاضًا نسبته 
الوضع سيتحسن بعد االنتخابات ". وأضافت: "الماضيفي المئة مقارنة بالعام  10ألفًا، بانخفاض 

الرئاسية واالنتهاء من خريطة الطريق التي ستعمل على تغيير الرأي العام الخارجي لما يحدث في 
. وسيواجه رئيس مصر المقبل تحديات ضخمة من "مصر، وبالتالي سيؤثر إيجابًا في قطاع السياحة
الضطرابات السياسية التي تشهدها البالد منذ ثالث بينها إنعاش االقتصاد الذي تضرر بسبب ا

 سنوات.
 71/4/9174الحياة، لندن، 

 
 أضرار الكباب أكثر من فوائده .45

ما يتمتع به من مذاق طيب ورائحة  إلىيعتبر الكباب من الوجبات الشهيرة في العالم العربي نظرًا 
 الطبق المميز لعشاق اللحوم. جذابة ونكهة ال مثيل لها في أطعمة أخرى. والكباب كان وال يزال

ويختلف المؤرخون على منشأ الكباب، لكن يقال أنه نشأ في بالد فارس ليشق دربه نحو بالد الهند 
 والسند وبعدها إلى بلدان أخرى.

ويروى أن الكباب ابتكرته مجموعة من فرسان الصحراء الذين عمدوا إلى شي قطع اللحم على 
تناول هذه الوجبة بين الرحالة والمسافرين فوجدت طريقها إلى سيوفهم لسد جوعهم، وبعدها شاع 

المطابخ الملكية، ومن ثم أخذ الناس بفرم اللحم وخلطه بقوة من أجل تسهيل أكله من قبل الذين ال 
 يستطيعون المضد.

صحيح أن الكباب غني بالمواد البروتينية التي تدخل في تركيب العضالت واألنسجة واألنزيمات 
 من المركبات في الجسم.والكثير 

وصحيح أن الكباب غني بمعدن الحديد الذي يدخل في صنع كريات الدم الحمر التي ال يمكن 
 العيش من دونها كونها تحمل إلى كل خلية من خاليا الجسم غاز األوكسيجين الضروري للحياة.

شتى، منها انتاج  الذي يقوم بوظائف 71وصحيح أن الكباب يحتوي على كمية وفيرة من الفيتامين ب
كريات الدم الحمر، واستقالب السكريات والدهنيات والبروتينات، كما أن هذا الفيتامين ضروري 

 للحفاظ على المناعة وتقويتها لمواجهة األخطار الميكروبية التي تهدد الجسم.
ذا كان الكباب يحمل كل الفوائد المذكورة فإن هذا ال يعني أن نمعن في أكله ألن هذا  السلوك وا 

هويتها من خالل المالحظات التي  إلىالمتهور يترك تداعيات خطيرة على الصحة يمكن التعرف 
 يجب أخذها في االعتبار:
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غرامًا  740 حوالييحتوي الكباب على نسبة عالية من الدهون، فوجبة كباب واحدة تحتوي على  -
مستوى الكوليسترول السيئ  من الدهون، خصوصًا األحماض الدهنية المشبعة التي تحض على رفع

الذي يشجع على ترسب الصفائح الدهنية على جدران األوعية الدموية ما يطلق العنان لنشوء أزمات 
 قلبية ودماغية.

إن فرط استهالك الكباب يزيد من احتمال اإلصابة بنوع شديد الخطورة من سرطان البروستاتة،  -
الد فيه، فطهو الكباب على اللهب يساهم في خصوصًا إذا تم شي اللحم على الفحم في شكل مب

 تكوين المركبات األمينية الحلقية التي كشفت التجارب على بعض الحيوانات أنها مواد مسرطنة.
وجد باحثون من جامعة والية أوريغون األميركية أن الكباب المطبوخ على الفحم يشبه في تأثيره  -

 على الجسم غازات عوادم السيارات.
راسة بريطانية لباحثين من جامعة جون مورز في مدينة ليفربول أن مستوى الملح في أفادت د -

الكباب يمكن أن يتجاوز ستة غرامات، وهي كمية مثيرة للقلق، خصوصًا إذا عرفنا أن استهالك 
 وارتفاعكميات عالية من الملح يرتبط ارتباطًا وثيقًا بازدياد خطر اإلصابة بأمراض القلب الوعائية 

 الدم والجلطات وسرطان المعدة والحصيات الكلوية والربو وداء هشاشة العظام.ضغط 
ثبت أن اإلكثار من أكل الكباب يزيد من حوامض المعدة، ويتسبب في ارتفاع البولة الدموية،  -

 ويضر مرضى الكلى ومرضى النقرس وأولئك الذين يعانون من حصيات في المرارة.
اول الكباب، وهناك من األطباء من ينصح بعدم تناول أكثر من وجبة من تن اإلكثارإذًا من الخطورة 

واحدة من الكباب في األسبوع. وعلى عشاق الكباب أن يمارسوا الرياضة ويتناولوا الكثير من 
 الخضار والفواكه حتى ال تسر  الدهون وتمر  في أجسامهم.

 71/4/9174الحياة، لندن، 
 
 ليمية؟حماس بترميم عالقاتها اإلق تنجحهل  .46

 عدنان أبو عامر
لــم يعــد خافيــًا أن حركــة حمــاس تحــاول فــي األشــهر األخيــرة اســترجاع بعــض عالقاتهــا اإلقليميــة التــي 
خســرتها األعــوام الماضــية، مــع إيــران بســبب الموقــف مــن ســوريا، ومــع مصــر بعــد اإلطاحــة بــاإلخوان 

 المسلمين.
تور" أن رئيس الوزراء في غـزة إسـماعيل وفي محاولة من حماس للعزلة المفروضة عليها، علم "الموني

اتصاالت مع رؤساء عرب األسبوع األول مـن أبريـل الحـالي، شـملت أميـر قطـر ووالـده  0هنية أجرى 
األميــر الســابق، ورئيســي تــونس والــيمن، ورؤســاء حكومــات ماليزيــا واألردن والمغــرب، ووزيــر خارجيــة 
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لـــد مشـــعل ألميـــر الكويـــت رســـالة لشـــر  وعلـــى الصـــعيد الخـــارجي، أرســـل زعـــيم حمـــاس خا الســـعودية.
 الماضي. 11/0األوضاع الفلسطينية، يوم 

وزير اإلعالم اللبناني رمزي جري ، لمناقشة موقفها الـداعم لتحييـد  77/4كما زار وفد من حماس يوم 
 المخيمات الفلسطينية، ورفض استخدامها للعبث بأمن لبنان.

السياســية، أواخــر فبرايــر وأوائــل مــارس الماضــيين، وفــي لبنــان، بــدأت وفــود مــن حمــاس زيــارات للقــوى 
 ودخلت مواقع مسيحية للمرة األولى، لتبرئة الوجود الفلسطيني من تهم شتى بدأت تتراكم حوله.

وعلــم "المونيتـــور" مــن مصـــدر لبنــاني مقـــرب مــن حـــزب هللا أن مشــعل قـــد يــزور بيـــروت قريبــًا، عقـــب 
واًل في حماس، نفـى "للمونيتـور" وجـود "ترتيبـات للزيـارة توجهه لطهران، للقاء زعيم حزب هللا، لكن مسئ

 حاليًا، رغم ترحيبه بفتح صفحة جديدة مع جميع الحلفاء".
وعلــى صــعيد العالقــات مــع إيــران ومصــر، تطــرق "المونيتــور" لقــرب زيــارة مشــعل لألولــى، وبــدء ضــخ 

 الدعم المالي لغزة.
رات المصـرية، لوضـعهم بصـورة تحركـات إنهـاء اتصـااًل هاتفيـًا مـع المخـاب 74/4فيما أجرى هنية يـوم 

 االنقسام وتحقيق المصالحة، مبديًا حرصه على استمرار رعاية مصر، وتقديره لدورها.
"المونيتور" تحدث مع مسئول بارز في حماس خارج فلسطين، أبلغه أنها "اجتازت بعالقاتهـا اإلقليميـة 

قامــة عالقــات إيجابيــة اختبــارات قاســية، وأن توجههــا الجديــد يقضــي باالتصــال ب مختلــف األطــراف، وا 
معها، وا عالن جاهزيتها للتعامل مع القوى: اإلسالمية، المسيحية،الليبرالية، بعد اتهامها بانحيازها فقط 

 لتيار اإلسالميين".
المسئول الكبير في حماس أشار فـي حديثـه "للمونيتـور"،أن أهـداف الحركـة األساسـية مـؤخرًا تتمثـل بــ: 

يجاد شبكة أمان مالية إلنقاذ الوضع في غزة، والتواصل مع االتحـاد األوروبـي رفع العزلة  اإلقليمية، وا 
 لرفع اسمها من قائمة اإلرهاب.

لكن قرار بريطانيا األخير أوائل أبريل الحالي بمراجعة نشاطات جماعة اإلخوان المسـلمين الـذي اتيخـذ 
 من أي تواصل غربي مع حماس.إثر تصنيف السعودية ومصر للمجموعة كإرهابّية قد يحد 

وقد أبلد "المونيتور" أحد الشخصيات الفلسطينية الوسيطة في لقاءات حماس مع الغربيين أن األشـهر 
األخيـــرة لـــم تشـــهد عقـــد لقـــاء بـــين الجـــانبين لعـــدة أســـباب، بينهـــا الحملـــة التـــي تشـــهدها المنطقـــة علـــى 

ســـرائي ل، والـــرفض األوروبـــي إلشـــراك حمـــاس اإلســـالميين، وانطـــالق المفاوضـــات بـــين الفلســـطينيين وا 
 الرافضة للمفاوضات.

على صعيد األزمة المالية، صرفت حكومة حماس أوائل أبريـل الحـالي، نصـف راتـب لموظفيهـا البـالد 
 ألفًا، بعد عجزها عن دفعها شهورا متواصلة. 10عددهم 
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ى القطـــاع عقـــب وعلــم "المونيتـــور" مـــن مســئول مـــالي فـــي حمـــاس بغــزة أن األزمـــة الماليـــة اشــتدت علـــ
إغــالق األنفـــاق مـــع مصـــر، وتوقـــف الـــدعم اإليرانـــي، متفـــائاًل بوصـــول المزيـــد مـــن األمـــوال بعـــد تجـــدد 

 العالقة مع إيران، وهو ما عالجه المونيتور بتحليل سابق.
"المونيتـــور" اطلـــع علـــى وثيقـــة داخليـــة لحمـــاس، صـــدرت فـــي األشـــهر األخيـــرة، تقـــدم مراجعـــة لـــبعض 

لدول العربية، للنأي بنفسها عنهـا، ممـا يحـتم عليهـا السـير بمعتـرك شـائك بدقـة أخطاء سياساتها تجاه ا
وحـــذر، ألن التحـــدي الجديـــد فـــي عالقـــات حمـــاس اإلقليميـــة يضـــع أمامهـــا مهمـــة كبيـــرة، بالحـــذر مـــن 
وقوعها في شرك االستخدام والتوظيف، وبناء عالقات متوازية مع حكوماتها، وأال تثير حساسيتها من 

 معارضات داخلها".عالقتها مع ال
فيمــا أكــد عــزت الرشــق، عضــو قيــادة حمــاس، أن "هــدف تحريــر فلســطين هــو النــاظم لعالقــة الحركــة 

 بالدول المختلفة، وهي تنأى بنفسها عن لعبة المحاور، ولن تكون مع طرف ضد آخر".
 ورأى مسئول أردني كبير، رفض اإلفصا  عن هويته، توسط بين حماس وعدد من العواصم العربية،
خــالل حــوار مــع "المونيتــور"، أن "الحركــة ستمضــي فــي عالقاتهــا اإلقليميــة علــى "حبــل مشــدود"، ألن 
الـــدول المقصـــودة إيـــران واألردن والســـعودية ومصـــر لـــم تنفـــتح بالكامـــل عليهـــا، ولـــم تغلـــق فـــي وجههـــا 

 األبواب كليًا".
ت مــــن اإلخــــوان "المونيتــــور" علــــم مــــن أوســــاط فــــي حمــــاس، خــــالل إعــــداد المقــــال، أن الحركــــة "طلبــــ

المســـلمين، هامشـــًا للمنـــاورة لتـــرميم عالقاتهـــا اإلقليميـــة، دون ارتباطهـــا بالتـــأزم الـــذي يحـــيط بعالقـــاتهم 
العربيـــة، للوصـــول لصـــيغة ســـادت عالقـــة حمـــاس بســـوريا ومصـــر قبـــل الثـــورات، حـــين كـــان اإلخـــوان 

ي دمشـق والقـاهرة المسلمون مالحقون لدى الدولتين، في حين أن حماس مرحب بها، وصناع القرار فـ
 يعلمون أنها االبنة الشرعية لإلخوان".

ذات المســـئول األردنـــي شـــر  مخـــاوف حمـــاس فـــي حديثـــه "للمونيتـــور" قـــائاًل: "ربمـــا تقـــوم دولـــة عربيـــة 
بإشغال حماس بلقاءات جانبية تحت إغراء إعادة العالقـات، وأخـرى تربطهـا بطـوق مـن الـدعم المـالي، 

 ثة تقسو عليها".وتقنعها بالتعقل والروية، وثال
وخـــتم حديثـــه "للمونيتـــور": "العقبـــة األساســـية أمـــام تجـــدد عالقـــات حمـــاس اإلقليميـــة تتمثـــل بارتباطهـــا 
بــاإلخوان المســلمين، وســعيها للنــأي عــن شــبهة اإلضــرار باألنظمــة القائمــة، التــي تــأثرت بخصـــومتها 

 السياسية مع الجماعة".
Al-Monitor – 76/4/9174، واشنطن 
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 وهري بين "حل الدولتين" و"حل دولتين لشعبين"!الفارق الج .47
 انطوان شلحت 
تشــــكل المصــــطلحات أداة مهمــــة فــــي ســــياق ســــبر غــــور الكثيــــر مــــن الــــدالالت فــــي مفترقــــات الصــــراع 

 الفلسطيني. -اإلسرائيلي
هـد معـادل  وهنا المكـان ألن نسـتعيد مـا قالـه ذات يـوم أديـب إسـرائيلي ليبرالـي حـول ضـرورة اسـتثمار جي

مبذول من أجل وضع حّد لتلّوث الجو والمياه واألرض، في سبيل مواجهـة تلـّوث اللغـة ضـمن للجهد ال
 هذا الصراع الطويل.

داخل هذا الخضم يجري في اآلونة األخيرة خلط مريب بين مصطلحين يتعلقان بـأفق تسـوية الصـراع، 
 هما "حل الدولتين" و"حل دولتين لشعبين".

ئيلية الحالي بنيامين نتنياهو قبوله "مقاربة التقسيم" لتسوية الصراع ومنذ أن أعلن رئيس الحكومة اإلسرا
(، تصـّر إسـرائيل علـى صـيغة "دولتـين لشـعبين"، وتـتهم 1001)في إطـار "خطـاب بـار إيـالن" األول، 

الجانب الفلسطيني بأنه يعارض هذه الصيغة ومسـتعد فقـط لصـيغة "دولتـين"، التـي تعنـي فـي قراءتهـا: 
 شرة اآلن، ودولة فلسطينية أخرى بعد تطبيق حق العودة.دولة فلسطينية مبا

ويؤكــد النــاطقون بلســان الحكومــة مــرارًا وتكــرارًا أن الحــديث هنــا يــدور حــول لــّب النــزاع ال حــول مناقشــة 
تتعلق بالصياغة أو بالكلمات. وأنه إذا كان هناك موضـوع ال يجـوز إلسـرائيل أن تتنـازل فيـه أو حتـى 

أي ظـــرف وفـــي أي حـــال، فهـــو هـــذا الموضـــوع ألنـــه يتعلـــق بــــ "وجودهـــا  أن تتجـــادل فـــي شـــأنه، تحـــت
 الحقيقي".

ويشير بعضهم إلى أن نحـو ثلثـي السـكان اليهـود البـالغين فـي إسـرائيل يؤيـدون حـّل "دولتـين لشـعبين"، 
لكـــن مـــا دامـــت القيـــادة الفلســـطينية تـــرفض االعتـــراف بصـــورة واضـــحة بدولـــة إســـرائيل باعتبارهـــا دولـــة 

 ي فلن يكون هناك حّل للصراع.للشعب اليهود
في الوقت عينه يعتقد هؤالء أنه ال يجوز إلسرائيل أن تيقدم على أي تنازل بشأن إقامة دولة فلسـطينية 
قبل أن يكون ذلك مقرونًا بـإعالن فلسـطيني واضـح غيـر قابـل للتأويـل أن إسـرائيل هـي الدولـة القوميـة 

 للشعب اليهودّي.
لــى أّن قبــول صــيغة "دولتــين لشــعبين" ينطــوي علــى حــّل لقضــية حــق وفضــاًل عــن ذلــك، ييشــار أيضــًا إ

 العودة أو مشكلة الالجئين، في إطار الدولة الفلسطينية التي ستيقام.
فـــوق هـــذا كلـــه يجـــري التشـــديد علـــى أن عـــدم إدراج مطلـــب االعتـــراف بإســـرائيل دولـــة قوميـــة للشـــعب 

ة التحرير الفلسطينية، وعلى أن التجاوب اليهودي كان أكبر تقصير التفاق أوسلو بين إسرائيل ومنظم
مع هذا المطلب من شأنه أن يوجد شرعية متبادلة بين إسرائيل والفلسطينيين، وأن يكبح مطلـب عـودة 
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اإلسالمي  -الالجئين الفلسطينيين إلى تخوم دولة إسرائيل، وأن يحدث انعطافة في وعي العالم العربي
 مع أوروبا المسيحية. إزاء إسرائيل، وأن يحسن عالقات إسرائيل

 71/4/9174النهار، بيروت، 

 

 رسالة إلى الرئيس عباس.. التفاق توصلتاإذا  .48
 د.فايز أبو شمالة
ال غضاضـة بالرسـالة التــي وقعهـا عشـرات المثقفــين الفلسـطينيين والعـرب، ال غضاضــة بالرسـالة التــي 

لسـطيني ينـاقش مسـتقبل ترفض نه  المفاوضات الذي امتـد عشـرين عامـًا، وتـدعو إلـى حـوار وطنـي ف
القضــية الفلســطينية، ال غضاضــة بمضــمون الرســالة لــو لــم تكــن موجهــة إلــى شــخ  الــرئيس محمــود 

 عباس الذي يمارس التفاوض عن قناعة كاملة ورضاء تام!
لقـــد أخطـــأ المثقفـــون الفلســــطينيون والعـــرب حـــين طـــالبوا برســــالتهم الـــرئيس محمـــود عبـــاس بتصــــويب 

المفاوضــــات! إذ كيــــف يــــنك  الــــرئيس محمــــود عبــــاس عــــن مشــــواره  أخطائــــه، والتراجــــع عــــن مســــار
السياسي الذي أفنى فيه عمره، وعبر من خالله عن قناعته التامة بحق اليهود في الحياة، ومارس من 
خاللــه مهمــة الحفــاظ علــى أمــن اإلســرائيليين، وعبــر عــن عــدم جــدوى الحــديث عــن حقــه بــالعودة إلــى 

ة الفلســطينية لالحــتالل إرهــاب، وأن أرض فلســطين هــي الضــفة صــفد، وأعلــن علــى المــأل أن المقاومــ
 الغربية وقطاع غزة فقط، وما عدا ذلك فهو ملك خال  لليهود.

إن الرئيس الذي رسخت لديه القناعة بما سبق ليس بحاجة إلى رسائل إرشاد أو تذكير أو إثارة انتباه، 
الرئيس الذي اكتملت لديه القناعة، هو  أو رسائل لوم وعتاب، أو حتى رسائل تهديد ووعيد، فمثل هذا

بحاجــة إلــى حــراك جمــاهيري يصــطدم بقناعاتــه، ويحطــم ظنونــه، مثــل هــذا الــرئيس بحاجــة إلــى ثــورة 
شعبية تعيد ترتيب البيت الفلسطيني بقوة اإلرادة الشعبية، القادرة على ترتيب أولويات العمل من خالل 

 المقاومة المسلحة للغاصبين.
ــا ا لمثقفــين فقــد وقعــوا فــي الخطــأ حــين طــالبوا الــرئيس عبــاس بإعــادة تشــكيل المرحلــة رغــم صــدق نواي

السياســـية، وأن يرســـم هـــو طريـــق الغـــد، فمـــن الخطيئـــة أن ينتظـــر المثقفـــون والسياســـيون أن يـــزوج لهـــم 
الرئيس بناتهم، وأن يصرف لهم مكافأة مالية لسهراتهم، وأن ينتظروا عودته من سفره كي يبسـطوا بـين 

لبهم، ويشاركهم اإلنفاق على تعليم أبنائهم، حتـى يهتفـوا لـه: بـالرو  والـدم نفـديك أنـت يـا هـذا يديه مطا
 الرئيس، وليذهب الوطن إلى الجحيم.

ن المجتمـع  إن الشعب الذي يرتجف مثقفوه من الصراخ بالحق في وجه الرئيس لهو شعب ضعيف، وا 
لهــو مجتمــع جــاهلي، وســيظل هــذا  الــذي تعجــز نخبــه السياســية عــن تحطــيم الصــنم المعبــود للــرئيس
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الشعب ذلياًل طالما استمر في الصمت والتصفيق لقيادة الفرد، واستمر بالغناء باسـمه فـي المناسـبات، 
 والرق  طربًا على أخطائه في األمسيات.

إن مأســاة الفلســطينيين بحاجــة إلــى مــا هــو أكثــر مــن رســالة مثقفــين إلــى الــرئيس، مأســاة الفلســطينيين 
رخات الغضب المدوية في مسامع الرئيس، ولو كانت رسائل المثقفين تجدي نفعـًا لـدى بحاجة إلى ص

الحكام العرب، لما احتاج الشعب المصري إلى ثورة جماهيرية ضد نظام حسني مبارك، ولمـا اضـطر 
الشعب الليبي لتقديم القـرابين كـي يجـز عنـق معمـر القـذافي الـذي أبـى أن يسـتمع إال ألصـداء صـوته، 

 في خلده. وما يدور
تمنيت على المثقفين الفلسطينيين والعرب أن يوجهوا رسالة إلى الشعب الفلسطيني بمؤسسـاته وكـوادره 
ومثقفيه ونخبه السياسية وتنظيماته؛ رسالة تدعو إلى لقـاء جمـاهيري واسـع فـي الضـفة الغربيـة وقطـاع 

إلـى رسـم معـالم الطريـق غزة وفي فلسطين المغتصبة وفي الشتات في الوقت ذاته، لقاء موسـع يهـدف 
 للمرحلة القادمة من حياة الشعب الفلسطيني.

 76/4/9174، فلسطين أون الين
 

 آخر ألرض فلسطينية فعليضم  .49
 أفيعاد كالينبرغ

دونمـا مـن األراضـي الفلسـطينية أصـبحت  104أعلن وزير الدفاع موشيه يعلون في بداية األسبوع أن 
مغسـول عـن ضـم فعلـي آخـر ألرض فلسـطينية. وقـد ضـم  أراضي دولة. إن هـذا "اإلعـالن" هـو تعبيـر

الجـــيش اإلســــرائيلي منــــذ ثمانينيــــات وتســــعينيات القــــرن الماضــــي نحــــوا مــــن مليــــون دونــــم مــــن األرض 
من اجل أمننا بالطبع. ومنذ أن تصبح هذه األراضي "أراضي دولة" تصـبح يهوديـة ألن  –الفلسطينية 

ا الفلســطينيون فييســمح لهــم بــالوجود فيهــا فــي اكتظــاظ دولــة االحــتالل اإلســرائيلية مخصصــة لليهــود، أمــ
ــرا ويرضــي لجانــا معينــة ال  –علــى أرض يســتطيعون أن يبرهنــوا بــالحج  واألدلــة  بمــا يرضــيهم رضــا مي

 أنها من ملكهم الخا . ومن المعلوم أن هذه األدلة أيضا نفاذها محدود. –يجلس فيها سوى يهود 
الســتيطانية غيــر القانونيــة "نتيــف أفــوت"، التــي أنشــئت فــي اشــتمل الضــم األخيــر أيضــا علــى البــؤرة ا

والتي يعيش فيها زئيف حفير )زمبيش( مـن قـادة المسـتوطنين. وتوجـد هـذه البـؤرة االسـتيطانية  1007
 في أرض خاصة لكن كل محاوالت الفلسطينيين إلنقاذها من الضم فشلت.

حاب األرض إخـالء البـؤرة االسـتيطانية طلب أص 1001الطريقة هي الطريقة اإلسرائيلية العادية. في 
فأعلنت الدولة بأنها ستنشئ فريقا لفح  الموضوع، ولم يتم إنشاء فريق كهذا. وتوجهـت "سـالم اآلن" 
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الى المحكمة العليا طالبـة إعـادة األرض الـى أصـحابها. ووعـدت الدولـة مـرة أخـرى بإنشـاء  1000في 
 استنتاجاته.فريق بل إنها أنشأته هذه المرة لكنها لم تنشر 

ـــزعم أن  1070رفـــض القاضـــي إدمونـــد ليفـــي فـــي  طلـــب المســـتأنفين )أصـــحاب األرض القـــانونيين( ب
لكـن نتائجـه التـي بينـت أن األرض ملـك فلسـطيني لـم  1077االستطالع لم يـتم، وتـم االسـتطالع فـي 

 . وبعد زمن قصير من نشر االستطالع أصبح موضوعا أكاديميا خالصا.1074تنشر حتى 
ن أال ان نتذكر مثال الذئب والحمـل. فقـد أبلـد الـذئب الحمـل أنـه سيفترسـه ألنـه آذاه قبـل شـهر. ال يمك

فقــال الحمــل معترضــا: "لكــن عمــري كــان أســبوعا". وقــال الــذئب فــي قطــع: "إن لــم تكــن أنــت فــأخوك". 
ن فقال الحمل "لكنني ابن وحيد". وحينهـا أعلـن الـذئب أن ذنـب الحمـل هـو أنـه جـائع، وأن لحـم الحمـال

حبيب إليه. فحينما تريد الدولة و"زمبيش" أن يأكال األراضي فإن األيام ال تطول حتى تبلد الـى كـرش 
 "مشروع االستيطان" المتضخمة.

تطورت في إسرائيل صناعة كاملة من الالقانون الذي يظهر بمظهر القـانون. توجـد فـي ظـاهر األمـر 
واقــع األمــر عــن نشــاط ســلب وضــم ضــخم  فــي منــاطق االحــتالل إجــراءات قانونيــة لكــن الحــديث فــي

ـــه المحـــاكم  ـــا ومـــع تعـــوي  لألنـــف قليـــل أحيانـــا. لكـــن جهـــاز القضـــاء  –تشـــارك في بغمـــز حبيـــب أحيان
اإلســرائيلي ســواء أكــان يغمــز أم ييعــوج أنفــه هــو وســيلة مهمــة لمــنح ضــم األرض الشــرعية. فهــو يقبــل 

 مر ما قد تم ويمنحه ختم التحليل.الدعاوى األكثر اندحاضا التي تؤيد سلب األرض ويبارك آخر األ
ويؤدي الجـيش اإلسـرائيلي إلـى جانـب جهـاز القـانون دورا حاسـما فـي مسـار إنشـاء دولـة المسـتوطنين، 
فلم يعد الجيش اإلسرائيلي منذ زمن جسما محاربا يحمي أمننا بل هو شريك كامل متحمس ال لإلبقـاء 

 على االحتالل فقط بل لزيادته عمقا وتوسيعه أيضا.
يبـدأ ذلـك مـن منظومـة العالقـات الطفيليـة بـين القـادة فـي الميـدان والمسـتوطنين  –ولذلك أسـباب كثيـرة 

عفائــــه مــــن النقــــد األخالقــــي( وينتهــــي إلــــى  )يـــدعو التصــــور االســــتيطاني دائمــــا إلــــى تعزيــــز الجــــيش وا 
ويــرى  اســتدخال التصــور العــام المتلــون الــذي "يرانــا" مســتوطنين بــاحثين عــن الســالم فــي أرض آبائنــا

رهابيين في أسوئها.  الفلسطينيين "مشكلة أمنية" في أحسن الحاالت وا 
إن التسييس الحقيقي للجيش اإلسرائيلي ال يعبر عنه جنراالت طموحـون يغمـزون ريعـاة ساسـة وهـم مـا 
زالوا في لباسهم العسكري، بل يعبر عنه أن جيش الدفاع اإلسرائيلي أصبح وسيلة في يد األيديولوجية 

ن ضم األرض األخير هو في الحاصل العام االستيط عنزة أخرى  104دونما أخرى هو  104انية. وا 
 الدولة ذات الشعبين. إلىفي الطريق 

 "يديعوت أحرونوت"
  71/4/9174، األيام، رام هللا
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 إنذرمرة أخرى عملية ترقوميا دون  .51
 عاموس هرئيل 

الخليـل يبـدو كأنـه خطـط  إلـىالطريـق النار من كمين في ليل الفصح في  بإطالققتل ضابط الشرطة 
علـى طـرق الضـفة الغربيـة كانـت  إسـرائيليةالنـار ضـد سـيارات مدنيـة  إطـالقله جيدا مسبقا. فعمليـات 

، فيمـا تكــون المنـاطق أكثـر هـدوءا ال توجــد أيضـااالنتفاضــة الثانيـة. واليـوم  أليـامالمزايـا البـارزة  إحـدى
علـــى الطـــرق فـــي  اإلســـرائيليلتـــي ينشـــرها الجـــيش صـــعوبة خاصـــة فـــي تنفيـــذها. ومـــع أن الـــدوريات ا

حتى النهاية  األمنلمن يسافر عليها، ال سبيل لضمان  األمن إحساسساعات االكتظاظ تحسن قليال 
 من مخرب مصمم. –محاور السير  –في البطن الطرية 

ة. فمخـرب محـدود منـذ البدايـ األيـامالضـفة هـذه  إلـى اإلسـرائيليحجم القوات التي يدفع بها الجيش  أن
، تجمــع معلومــات اســتخبارية مســبقة، قــادرة علــى أن تحلــل نقــاط الضــعف وان تختــار إرهابيــةأو خليــة 

المنطقــة  إلــىالمكــان الــذي يمكــن منــه، باحتماليــة حاليــة، فــتح النــار وبعــد ذلــك الفــرار قبــل أن تصــل 
ثــر عليهــا فــي مكــان التــي تســتجيب الــى نــداء النجــدة. وتعــود العيــارات الفارغــة التــي ع األولــىالدوريــة 
الفلســطينية. ولكــن توجــد الكثيــر مــن  األمــن ألجهــزةبندقيــة كالشــينكوف، الســال  الرســمي  إلــىالعمليــة 

، والعملية يمكنها أن تكون من فعل مخرب فـرد أيضابنادق الكالشينكوف في الضفة في ايدي آخرين 
 علة.فا إرهابيةتنظيما وتتبع منظمة  أكثرعمل بمبادرته وربما أيضا خلية 

ـــات  ـــه خالفـــا لمـــا وصـــفت كعملي ـــل فيهـــا أربعـــة أجـــواءالواضـــح هـــو ان ـــات التـــي قت ، فـــان موجـــة العملي
فـــان عمليـــة حـــاجز ترقوميـــا تبـــدو كخطـــوة محســـوبة أقـــل  – 1070فـــي الضـــفة فـــي نهايـــة  إســـرائيليين

، أقصـى إعالمـيومخططة أكثر. كما أن التوقيت ال يبدو صدفة: معقول ان يكون خطط لتحقيق أثر 
بط قبل دخول العيد. ولم تتبن اي منظمة حاليا المسؤولية عـن العمليـة، رغـم ان حمـاس والجهـاد بالض

 رحبتا بها. اإلسالمي
علــى نــار هادئــة فــي الضــفة التــي بســيطرة  بإرهــابفالعمليــة تتطــابق ظــاهرا وسياســة حمــاس، المعنيــة 

 في غزة. إسرائيلالسلطة، بينما تلتزم بشكل عام بوقف النار مع 
االسـتخباري المركـز. فقاعـدة،  اإلنـذارالمشترك بين قتـل الضـابط والعمليـات السـابقة هـو غيـاب القاسم 
. ولمـا كانـت تغطيـة المخـابرات وشـعبة األخيـرةاالسـتخبارية مـنخفض جـدا فـي السـنوات  اإلنذاراتعدد 

لعمليات يعزز االنطباع بان معظم ا األمرفي المنطقة وثيقة، فان  اإلسرائيلياالستخبارات في الجيش 
هي ثمار لمبادرات مستقلة وليس جزءا من مراتبية تنظيمية منظمة، والتي هي أسهل على التشـخي  

مسـاء أمـس األول قـوات غفيـرة لمطـاردة القاتـل. ويوجـد التحقيـق  اإلسـرائيليالجـيش  وأطلـقوالمالحقة. 
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رات. وعـزز الجـيش بمسألة ماذا سيخرج من عمل المخـاب أساسافي المرحلة االستخبارية ومتعلق  اآلن
المصــلين  آالفالحراســة فــي منطقـة الخليــل بســبب الوصـول المرتقــب الــى المدينـة لعشــرات  اإلسـرائيلي

 الفصح. أياماليهود اليوم، وفي 
ورئيس الوزراء  –حتى يوم أمس األول امتنعت قيادة السلطة الفلسطينية عن نشر بيان شجب للعملية 

كانـت  إذاشـجب لغيـاب شـجب السـلطة. وال يـزال يبقـى أن نـرى  بيـان اآلنبنيامين نتنياهو أصدر منـذ 
الفلسطينية ستبذل من جهتها جهـودا للعثـور علـى المخـرب. فـي الخلفيـة ال تـزال تتواصـل  األمنأجهزة 

والســلطة مــن الطريــق المســدود. مفهــوم أن عمليــة  إســرائيلالمفاوضــات السياســية بــين  إلنقــاذالجهــود 
يقلـــ  مـــدى  األمنيـــينف المناكفـــة علـــى تحريـــر كثيـــف آخـــر للســـجناء بينمـــا يواصـــل االئـــتال إجراميـــة

المنــاورة السياســية لنتنيــاهو. ورئــيس الســلطة، محمــود عبــاس )ابــو مــازن( يواصــل مــن جهتــه مســاعي 
القطـاع  إلـىالقريبـة القادمـة سـيخرج  األيـامالمصالحة مع حماس، بالتوازي مع المسيرة السياسية. وفي 

 لبحث في تقدم اتفاق المصالحة.وفد من كبار رجاالت فتح ل
 هآرتس
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