
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

  

  
 
 

 ملفات ثالثةإسرائيلي جديد والخالف يتركز على  -لقاء تفاوضي فلسطيني "الحياة": 

 حماس: سنواصل طريق المقاومة ولن تترك حقوق وثوابت الشعب الفلسطيني

 المخابرات اإلسرائيلية تعقد اجتماعات دورية على حدود قطاع غزة منذ أيام ":س برسقد"
 بالقدس هللا مأمن مقبرة أرض على مالهي مدينة إقامة عن يعلن االحتالل: تحّذر األقصى مؤسسة

 االحتالل جونس للتعذيب في يتعرضون األسرى من %59: األسير نادي

 ا  قانونمجلس األمة األردني يقّر 
يستثني  ا  نص ا  ال يحتويجديد

  مقاومة االحتالل من التجريم
 

4... ص   
 

 3191 18/4/1014 الجمعة



 
 
 

 

 
           4ص                                     1151 العدد:     18/4/4114 ةالجمع التاريخ:

  السلطة:
 7 مجلس العالقات العربية والدولية يبحث مشروع كيري والمصالحة الفلسطينية"الدستور":   .2
 8 يربط تمديد المفاوضات بترسيم الحدود وتجميد االستيطان الحياة الجديدة: عباس  .3
 5 عريقات: ننتظر اإلفراج عن الدفعة الرابعة من األسرى  .4
 5 ملفات ثالثةإسرائيلي جديد والخالف يتركز على  -لقاء تفاوضي فلسطيني "الحياة":   .5
 11 ": قضية األسرى وتحريرهم من أهم الثوابتمنظمة التحرير"  .6
 11 عشراوي: نبذل جهودا  لالستفادة من آليات االنضمام إلى اتفاقيات جنيف لصالح األسرى  .7
 11  مصطفى البرغوثي: االحتالل يستخدم قضية األسرى ورقة لالبتزاز السياسي  .8
 11 يوم التضامن مع األسرى الفلسطينيينتحي ينية هيئات وقوى فلسط لبنان:  .9

 
  المقاومة:

 11 حماس: سنواصل طريق المقاومة ولن تترك حقوق وثوابت الشعب الفلسطيني  .01
 14 "القسام": لن نعرف الكلل أو الملل حتى ينعم األسرى بالحرية  .00
 11 يطالبون القيادة الفلسطينية بعدم الرضوخ للضغوط األمريكية واإلسرائيلية"الشعبية": األسرى   .02
 11 األسرى وقادتها على جرائمها بحقّ  "إسرائيل"مالحقة لاآلليات القانونية "الديمقراطية":   .03

 
  :اإلسرائيليالكيان 
 11 المخابرات اإلسرائيلية تعقد اجتماعات دورية على حدود قطاع غزة منذ أيام ":قدس برس"  .04
 14 الفلسطيني واإلسرائيلي يجب محاربة التحريض في الطرفين :عضو الكنيست هوروفيتش  .05
 14 حرب قادمة هجمات صاروخية مكثفة في أيّ  نجاح "القبة الحديدية" في صدّ  من يتشكيك إسرائيل  .06
 19 لتيار الدينيا منمواقع في "الشاباك" يحتلها جنراالت  أربعةمواقع من أصل أهم  ثالثة :أورن"  .07
 19 "األمن القومي اإلسرائيلي" في إقليم يتغيرلـدة نظرية جدييدعو ل العميد شمعون شيفتس  .08
 17 الجهاديون في بؤرة اهتمام االستخبارات اإلسرائيليةالصحف اإلسرائيلية:   .09
 18 ليبرمان يهزم الليكود وقد يصبح رئيسا  للوزراء استطالع:  .21

 
  األرض، الشعب:

 15 بالقدس هللا مأمن مقبرة أرض على مالهي مدينة إقامة عن يعلن االحتالل: األقصى مؤسسة  .20
 41 عنصرية عبارات ويخطون الفحم أم في مسجدا يحرقون مستوطنون  .22
 41 صىاألق المسجد اقتحام مخططات يحبطون المرابطون  .23
 41 األسير ليوم إحياء   غزة وقطاع والضفة القدس في حاشدة ومهرجانات مسيرات  .24
 41 االحتالل سجون للتعذيب في يتعرضون األسرى من %59: األسير نادي  .25
 41 الفلسطينية سلطةال لسيطرة تخضع بالخليل قرية يقتحمون مستوطنون  .26
 44 الفصح احتفاالت في للمشاركة تصاريح غزة في المسيحيين مئات تمنح إسرائيل  .27
 44 غزة قطاع الى بالبضائع محملة شاحنة 141 بدخول يسمح االحتالل  .28



 
 
 

 

 
           1ص                                     1151 العدد:     18/4/4114 ةالجمع التاريخ:

 44 إسطنبول مدينة تنظيمه في قبل جدال   يثير نيالفلسطي اإلعالم منتدى": الجزيرة"  .29
 41 الجبرية اإلقامة عليه وتفرض كيال الصحافي سراح تطلق إسرائيل: هآرتس  .31
 41 االرهاب بتهمة فلسطينيين ستة بإعدام يطالب القضاء: لبنان  .30
 44 والقدس الضفة في فلسطينيا 14 ليعتق االحتالل  .32

 
  : اقتصاد
 44 القطاع في العمل عن مصنع 4911 يوقف الحصار: بغزة الحصار مواجهة لجنة  .33

 
  مصر: 

 44 حماس المستشار اإلعالمي للرئاسة المصرية ينفي تحريضه ضدّ   .34
 49 جديدة على الحدود مع غزة أنفاقر خمسة الجيش المصري يدمّ   .35
 49 الجنسية المصرية عن مشعل وهنيةنشطاء مصريون يبدون استغرابهم من دعوى إسقاط   .36

 
  األردن: 

 42 داءات على األقصىاألردن: نتخذ قرارا  حازما  وصعبا  إذا استمرت االعت  .37
 42 األقصى عمل إجـرامي همجيالمسجد اقتحامات : حزب الجبهة األردنية الموحدة  .38
 47 وزير األوقاف يقترح تنظيم رحالت سياحية دينية تركية إلى القدس من خالل األردن  .39
 47 ح األسرى األردنيين والفلسطينيين والعرب في سجون االحتاللاطالق سر ان: اعتصام إلعمّ   .41

 
  لبنان: 
 48 توقيف فلسطيني من "ألوية عبدهللا عزام"لبنان:   .40
 48 الفلسطيني" الوزير األسبق حسن منيمنة رئيسا  لـ"الحوار اللبناني ـلبنان:   .42

 
  عربي، إسالمي:

 45 "إخوان" سورية يستنكرون العدوان اإلسرائيلي على المسجد األقصى  .43
 11 بالمعتقلين الفلسطينيين كأسرى حرب االعتراف"العربية لحقوق اإلنسان" تدعو إلى   .44
 11  تطورات القضية الفلسطينيةلعربي والجروان يبحثان ا  .45

 
  دولي:
 11 تدين التوسع االستيطاني الخارجية البريطانية  .46
 14 ريدمان: مفاوضات السالم هواية أمريكا في وقت الفراغ فتوماس   .47

 
  مختارات:

 14 ذرّات تخّزن الشمس وتريح السعودية من تشابك الماء والطاقة  .48



 
 
 

 

 
           4ص                                     1151 العدد:     18/4/4114 ةالجمع التاريخ:

 
  حوارات ومقاالت:

 14 محمد خالد األزعر. ..في أولويات التفاوض اإلسرائيلي  .49
 12 نبيل عمرو ...هل يظل مجرد كالم؟  .51
 17 عريب الرنتاوي ...بالخدمة والرعاية؟! "األقصى"وهل أولى من   .50
 15 عوني صادق ...ما دامت المفاوضات خيارا  وحيدا    .52

 
 41 :كاريكاتير

*** 
 
 الحتالل من التجريميستثني مقاومة ا ا  نص ا  ال يحتويجديد ا  قانوناألردني يقّر  األمةمجلس  .0

مجلر  األمرة األردنرري  ، أ عمرا مر   محمرد النجراعر   17/4/4114الجزيـرة نـت، الدوحـة، ذكرر  
المرررانو  الجديرررد  -الخمررري  ]أمررر   فررري جلمرررة معرررتركة عمرررد ا اليرررو - أقرررر   بغرفتيرررأل األعيرررا  والنرررواب

  .لمحكمة أم  الدولة، بعد أ  رفض إضافة نص يمتثني مماومة االحتالل م  التجري
وبينمررا اعتبررر  الحكومررة وأألبيررة أعضررا  المجلمرري  الررذي  صرروتوا لصررالا عرر ب ا ضررافة أ  مماومررة 
االحتالل أير مجرمة في المواني  الدولية واألردنية، أصر عدد قليل م  النواب على ا ضافة لتعريع 

 حماية م  يمو  بمماومة االحتالل وخاصة ا مرائيلي لفلم ي .
فرري الجلمررة المعررتركة بعررد أربررع جلمررا  أصررر مجلرر  النررواب خررالل اثنترري  من ررا وجررا  إقرررار المررانو  

على إضافة النص على رفض تجري  مماومة االحتالل، في حي  أصر األعيا  على رفض ا ضرافة 
 باعتبار أ  مماومة االحتالل أير منصوص على تجريم ا في أي م  المواني  األردنية.

 150فتي ، األولررى منتخبررة و رري مجلرر  النررواب ومكونررة مرر  ويتكررو  مجلرر  األمررة األردنرري مرر  أررر 
  عضوا. 55وتتكو  م   -بنا  على اقتراح م  الحكومة-عضوا، والثانية  ي األعيا  ويعين ا الملك 

وحصر قانو  محكمة أم  الدولة التابعة للمضا  العمكري صالحيات ا في قضرايا ا ر راب والتجمر  
 وير.والمخدرا  والخيانة العظمى والتز 

وكان  ومائل إعال  إمرائيلية قد تحدث  ع  اعتراضا  قدمت ا تل أبيرب علرى  رذإل ا ضرافة باعتبرار 
 أن ا تعرع العمليا  التي يمو  ب ا بي  الفينة واألخرى عبا  أردنيو  ضد جيع ا.

مرة وفي حديثأل أما  الجلمرة المعرتركة، أكرد رئري  الروزرا  عبرد و النمرور أنرأل ال يوجرد فري مجلر  األ
 وال في الميادة أو الععب األردني م  يعتبر مماومة االحتالل جريمة.
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وأضاف النمور أ  "االحتالل  و الجريمة التي تجابأل ا نمانية ولي  المانو  األردني )...( وال يوجد 
 في قانو  محكمة أم  الدولة أو العموبا  أو )أي( قانو  أردني نص على تجري  مماومة االحتالل".

ئي  الوزرا  إلى اعتبار أ  ا ضافة تفتررض أ  مماومرة االحرتالل مجرمرة فري قرانو  محكمرة وذ ب ر 
 أم  الدولة أو أي قانو  آخر "و ذا أير صحيا".

وخلررص النمررور للمررول "كيررف أقررول لمحكمررة أمرر  الدولررة انظررري فرري كررل الجرررائ  إال فرري  ررذإل الجريمررة، 
مفيرردة وتضررعنا فرري إعرركال، وتفررتا لنررا قصررة  ررذإل ليمرر  جريمررة أصررال، لررذلك فررة   ررذإل ا ضررافة أيررر 
 كبيرة ل ا مغاٍز دولية خارج الحدود وفي كل االتجا ا ".

ومررر  ج ترررأل، اعتبرررر رئررري  اللجنرررة المانونيرررة فررري مجلررر  النرررواب عبرررد المرررنع  العرررودا  أ  اللجنرررة رأ  
أيررر عرر ب ا ضررافة، أل  الررنص يرروحي بررا  مماومررة االحررتالل مجرمررة فرري المررواني  األردنيررة "و ررذا 

 صحيا".
وقرد  رئرري  مجلرر  النررواب المررابق عبررد الكررري  الرردأمي مداخلررة أعلرر  في ررا تراجعررأل عرر  موقفررأل المررابق 
بتاييد ا ضافة، وقال أما  المجل  "أنا كن  مع  ذإل ا ضرافة فري المررتي  اللتري  جرا  ب مرا المعرروع 

ع عدد كبير م  المروا ني ، إلى  ذإل المبة، وربما كن  أخل  بي  الميامي والمانوني، لكني تناقع  م
 فوجد  أننا نجر  مماومة االحتالل الص يوني إذا وضعنا الفمرة ب ذا العكل".

أير أ  قانونيي  اعتبروا أ  قرار البرلما  الرافض المتثنا  مماومة االحتالل يبمي على تجري  أعمرال 
أم  الدولرة قضر  بمرج  مر   مماومة االحتالل ا مرائيلي ان القا م  األرد ، والتي قالوا إ  محكمة

 قاموا ب ا في منوا  مابمة.
وقررال نميررب المحررامي  األردنيرري  األمرربق صررالا العرمررو ي للجزيرررة نرر  إ  قرررار النررواب "معيررب بحررق 
األرد " ألنأل يرفض النص على منع تجري  مماومة االحتالل في "قانو  لمحكمة امتثنائية عمكرية ال 

 عن ا دوليا". يت  االعتراف بالمرارا  الصادرة
وكعررف العرمررو ي عرر  "ععرررا  األحكررا " الترري صرردر  عرر  المحكمررة لعرربا  أردنيرري  بت مررة محاولررة 
التملل للضفة الغربية أو حيازة األملحة ب ردف مماتلرة الي رود فري فلمر ي ، متمرائال  رل تلرك "مماومرة 

 لالحتالل أ  ماذا؟".
لمرررا  عررر  أ  ال أراضررري محتلرررة لررر رد ، وانتمرررد نميرررب المحرررامي  األمررربق بعررردة حررردي  نرررواب فررري البر 

وتما ل: "أليم  الضفة الغربية جز ا م  األرد  بموجب نصوص الدمتور األردني؟ أل  يت  احتالل ا 
و رري تحرر  المرريادة األردنيررة؟ أليمرر  المررد  والممررجد األقصررى تحرر  الواليررة الدينيررة لرر رد  بموجررب 

 اتفاقا  المال  مع الص اينة؟".



 
 
 

 

 
           2ص                                     1151 العدد:     18/4/4114 ةالجمع التاريخ:

تبار أ  النواب "ال يمثلو  الععب األردني فري  رذا المرانو ، لكرون   أبمروا علرى وخلص العرمو ي الع
محكمة أم  الدولة، كما أبموا على محاكمت ا لم  يفكر فري مماومرة االحرتالل فري فلمر ي  وأي مكرا  

 في العال ".
واب وأالبيرة مجلر  األمرة األردنري )النر األردنيرة الحكومة، أ  18/4/4114الحياة، لندن، وأضاف  

واألعيرررا ( أ  مماومرررة االحرررتالل ا مررررائيلي أو أي احرررتالل آخرررر أيرررر مجرمرررة فررري المرررواني  والدوليرررة 
عضرررواق فمررر  علرررى إضرررافت ا، لتررروفير الحمايرررة الممرررتمبلية لكرررل أردنررري يفكرررر فررري  12واألردنيرررة، أصرررر 

 مماومة االحتالل، بخاصة االحتالل ا مرائيلي لفلم ي .
صو   في وق  مابق لمصرلحة إضرافة الرنص الخراص بررفض تجرري  والالف  أ  مجل  النواب كا  

مماومررررة االحررررتالل علررررى المررررانو ، فيمررررا تممررررك األعيررررا  برررررفض ا ضررررافة، علررررى اعتبررررار أ  مماومررررة 
 االحتالل أير منصوص على تجريم ا في أي م  المواني  األردنية.

التجمر  والمخردرا  وخلص المجل  إلى حصر صالحيا  محكمة أم  الدولرة فري قضرايا ا ر راب و 
 والخيانة العظمى والتزوير.

وتتبع محكمة أم  الدولة المضا  العمكري، ومثل أمام را خرالل المرنوا  الماضرية ععررا  الناعر ي  
بت   تمويض النظا  الملكي، إضافة إلى صحافيي  ومدنيي ، كما يحاك  أمام ا ععرا  المنتمري  إلرى 

 التيار الملفي الج ادي بت   ا ر اب.
قال رئي  الوزرا  األردني عبد و النمور خرالل الجلمرة المعرتركة إ  "أحرداق مر  النرواب أو األعيرا  و 

 أو  اق  الحكومة ل  يتحد  ال م  قريب أو بعيد، ع  أ  االحتالل حرب ومماومت ا جريمة".
فري قرانو   وأضاف أ  "االحتالل  و الجريمرة التري تجابرأل ا نمرانية ولري  المرانو  األردنري، وال يوجرد

 العموبا  أو أيرإل أي تجري  لمماومة االحتالل".
وتابع: "إضافة العبارة المذكورة أمر أير مفيد، ويضعنا في إعكال، ويفتا علينا قصة كبيرة ل ا مغراز 

 دولية خارج الحدود وفي كل االتجا ا ".
ا أمر  إلرى تغييرر مرواقف  ، وكا  الفتا أ  العديد م  النواب الذي   البوا مرابماق بةضرافة العبرارة مرارعو 

ومر   رر ال  رئرري  مجلرر  النررواب المررابق والنائررب الحررالي عبررد الكررري  الرردأمي، الررذي قررال فرري مداخلررة 
ممتضبة "لمد كن  مع  ذإل ا ضافة في المرتي  اللتي  جا  ب ما المعروع إلرى  رذإل المبرة، وربمرا كنر  

 أخل  بي  الميامي والمانوني".
تمرتثني مماومرة االحرتالل الصر يوني مر  المرانو ، فةننرا نجرر  مر  حير  وأضاف: "إذا وضعنا إضافة 

 ال ندري مماومة المحتل ا مرائيلي وكل أنواع المماومة".
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وكان  ومائل إعال  إمرائيلية أعار  إلى اعتراضا  قدمت ا تل أبيب على  ذإل ا ضرافة، بحجرة أن را 
 األخرى ضد الجيش ا مرائيلي.تعرع العمليا  التي ينفذ ا عبا  أردنيو  بي  الفينة و 

ومرررا مررر  عرررك فررري أ  امرررتثنا  مماومرررة االحرررتالل مررر  قائمرررة ت ررر  "ا ر ررراب" التررري يضررر لع ب رررا قرررانو  
محكمة أم  الدولة، متفتا البراب أمرا  جردل قرانوني وميامري آخرر حرول معرروع قرانو  منرع ا ر راب 

جدل ال يتمرارب مرع موقرف عرعبي  )يجر  األعمال المملحة ألي أردني داخل البالد أو خارج ا(، و و
م يررد لمماومررة االحررتالل. وكانرر  محكمررة أمرر  الدولررة قضرر  بمررج  أردنيرري  ات مرروا فرري مررنوا  مررابمة 

 بالتخ ي  أو تنفيذ عمليا  عبر الحدود مع فلم ي  المحتلة.
وقرررال نميرررب المحرررامي  المرررابق صرررالا العرمرررو ي إ  قررررار مجلررر  األمرررة "معيرررب بحرررق األرد ، ألنرررأل 

 لنص على عد  تجري  مماومة االحتالل".يرفض ا
وأضرراف أ  "ععرررا  األحكررا  صرردر  عرر  محكمررة أمرر  الدولررة لعرربا  أردنيرري  بت مررة محاولررة التمررلل 

 إلى الضفة الغربية أو حيازة األملحة ب دف قتال الي ود في فلم ي ".
ى محكمة عمركرية وامت رد أ  "مجل  األمة ال يمثل الععب األردني في  ذا المانو ، الذي أبمى عل

 وعلى محاكمات ا لم  يفكر في مماومة االحتالل".
 
 مجلس العالقات العربية والدولية يبحث مشروع كيري والمصالحة الفلسطينية"الدستور":  .2

انت ى في منزل رئي  مجل  األعيا  المابق  ا ر المصري : حمدا  الحاج وكمال زكارنة -عما  
ا  في ماعة متاخرة م  مما  ام  االجتماع الخاص وبحضور الرئي  الفلم يني محمود عب

ألعضا  مجل  العالقا  العربية والدولية الذي يض  عدداق م  العخصياِ  الميامية العربية الرفيعة 
م  بين   رئي  الديوا  الملكي ال اعمي الدكتور فايز ال راونة ورئي  الوزرا  االمبق العي  فيصل 

ربية األمبق عمرو مومى ورئي  الوزرا  العراقي األمبق اياد عالوي، الفايز  وامي  عا  الجامعة الع
ورئي  الوزرا  اللبناني األمبق ف اد المنيورة، با ضافِة إلى وزير خارجية المغرب األمبق محمد ب  
عيمى، والخبير والناع  في حموق ا نما  المغربي محمد أوجار، واألمير تركي الفيصل، وعبد 

، ومص فى البرأوثي وصائب عريما  وعزا  األحمد وأما  ب  ععراويحنا  الرحم  الراعد، و 
 مالمة، والعراقي ُنمير قردار والمفير الفلم يني في عما  ع اهلل الخيري.

وتناول اللماُ  أبرَز الممتجدا  على الماحة العربية وا قليمية خاصة فيما يتعلق بمعروع وزير 
إلى  با ضافةوضا  المال  بي  الفلم ينيي  وا مرائيليي ، الخارجية األمريكي جو  كيري حول مفا

العالقة بي  حركة حما  والمل ة الفلم ينية، حي  قا  الرئي  عبا  وكبير المفاوضي  
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الحضور على أدق التفاصيل فيما يتعلق بملف  با العالفلم ينيي  صائب عريما  خالل االجتماع 
 المفاوضا .

أمأل رئي  مجل  ادارة الم ممة محمد جام  الصمر اكد  في عخصيا  حضر  اللما  الذي تر 
ا  الرئي  عبا  وضع الحضور بصورة أدق بتفاصيل المفاوضا   "الدمتور"تصريحا  خاصة لر

الفلم ينية االمرائيلية وما قدَّمأل وزير الخارجية االمريكي جو  كيري  وال جوالتأل المكوكية بي  
 ال رفي  على مدى الع ور الماضية.

ل  عد  ذكر اممائ ا، ا  اللما  تمحور حول المبل واآلليا  وق ال  تلك العخصيا ، التي فضَّ
الكفيلة لدع  وتاييد الرئي  الفلم يني على كافة الصعد، بما في ذلك الصعيد الععبي العربي 
باعتبار الم ممة م ممة ا لية ععبوية وخاصة بدع  الموقف الفلم يني م  خ ة كيري وما  رحأل 

على الجانب الفلم يني وموقف الرئي  عبا  م  مفاوضاتأل مع الجانب االمرائيلي اضافة كيري 
الى دع  موقف عبا  والميادة الفلم ينية في توج  ا نحو المنظما  الدولية كخيار اما  التعن  

 ا مرائيلي الذي يما ل لكمب الوق .
الفلم ينية بي  فتا  -ينية واكد   ذإل العخصيا  ا  الحضور ت رَّقوا الى المصالحة الفلم 

الفلم يني. و رح  العخصيا   -وحما  مع ضرورة اتما  المصالحة وان ا  االنمما  الفلم يني 
 .امئلة كثيرة على الرئي  عبا  اجاب عن ا والعخصيا  الفلم ينية المرافمة لأل

 18/4/4114الدستور، عمان، 
 

 الحدود وتجميد االستيطان يربط تمديد المفاوضات بترسيم الحياة الجديدة: عباس .3
اكد  مصادر ميامية كبيرة ا  الرئي  محمود عبا  أبلغ الوفد : را  و –المد  المحتلة 

االمرائيلي الذي زار المما عة األربعا  ا  تمديد المفاوضا  ميعتمد على قبول امرائيل واميركا 
  تجميدا كامال خالل  ذإل ترمي  الحدود لدولة فلم ي  في أضو  ثالثة أع ر وتجميد االمتي ا

 الع ور.
وقال  المصادر لوكالة "معا" ا  الوفد الفلم يني ابلغ الوفد االمرائيلي خالل جلمة المفاوضا  التي 
عمد  أم  بحضور الومي  األميركي مارت  انديك  ذا الموقف، ولك  ولغاية اآل  يرفض رئي  

الجدول التفاوضي ويريد ا  يبمي األوراق مختل ة الوزرا  االمرائيلي بنيامي  نتنيا و االلتزا  ب ذا 
دو  الزا  حكومتأل باي عي . واضاف  المصادر ا  "ال وة عميمة والخالفا  كبيرة ول  ينجا انديك 

 بما فعل في احرازإل وزير الخارجية األميركي جو  كيري".
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لك  التفاصيل تمنع أي وقال  المناة العاعرة للتلفزيو  االمرائيلي ا  ج ود التوصل التفاق ممتمرة 
اتفاق، فالخالفا  ممتمرة وكبيرة، والفلم ينيو  ي البو  بتجميد االمتي ا  وترمي  الحدود خالل 
ثالثة أع ر فيما ترفض امرائيل ترمي  الحدود وتجميد االمتي ا  وا الق مراح أمرى يحملو  

 ال وية االمرائيلية.
 18/4/4114الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 : ننتظر اإلفراج عن الدفعة الرابعة من األسرىعريقات .4

عبد الر وف ارنا و : أكد د. صائب عريما ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير  -المد 
الفلم ينية، تممك الميادة بوجوب إفراج إمرائيل ع  الدفعة الرابعة واألخيرة م  األمرى المدامى 

 .1993توقيع على اتفاق أوملو عا  أميراق ت  اعتمال   قبل ال 30والتي تعمل 
أميراق اعتملوا قبل أوملو وما زالوا في مجو   30وقال عريما : "اآل ، نح  في انتظار ا فراج ع  

 عاما.  10االحتالل،   ال  أنا  اعتملوا لمدة تزيد على 
م   ألف فلم يني اعتملوا 800ولف  عريما  في تصريا لمنامبة يو  األمير إلى أ  " أكثر م  

أميراق ما زالوا محتجزي  حتى اليو ، بما  5114، وم  بين   1925قبل الموا  ا مرائيلية منذ العا  
 في ذلك المعتملو  ا داريو  والمرضى والنما  واأل فال".

 18/4/4114األيام، رام هللا، 
 
 ملفات ثالثةإسرائيلي جديد والخالف يتركز على  -لقاء تفاوضي فلسطيني الحياة": " .5

عمد اجتماع تفاوضي جديد أم  بي  الجانبي  الفلم يني وا مرائيلي، لكنأل  :محمد يون  -را  و 
ل  ينجا في جمر ال وة الكبيرة بي  الجانبي ، وعارك في لما  أم  مماعد وزير الخارجية األميركي 

عمبا  أمامية إ   ناك ثال  « الحياة»وقال مم ول فلم يني رفيع لر . لعملية المال  مارت  انديك
تحول دو  التوصل إلى اتفاق  ي: األمرى واالمتي ا  واألم  المتحدة. وأضاف إ  الجانب 

، وتجميد «اتفاق أوملو»الفلم يني ي الب إمرائيل بة الق مراح الدفعة الرابعة م  أمرى ما قبل 
  المتحدة التي االمتي ا ، فيما ي الب الجانب ا مرائيلي الفلم ينيي  بالتراجع ع  مواثيق األم

 تمدموا لالنضما  إلي ا.
وأوضا أ  الجانب الفلم يني ي الب بة الق الدفعة الرابعة م  األمرى، وعدد   ثالثي  أميراق، أوالق، 
ث  البح  في موضوع تمديد المفاوضا ، فيما ي الب الجانب ا مرائيلي ببح  موضوع التمديد أوالق. 

 الق مراح ألف أمير وتجميد االمتي ا  بالكامل، أو وأضاف إ  الجانب الفلم يني ي الب بة
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في المئة م   91إجرا  إعادة االنتعار الثالثة المديمة التي تتيا للمل ة الفلم ينية المي رة على 
 مماحة الضفة الغربية.

ال توجد »وقال المم ول إ  الجانب ا مرائيلي ال يمتلك أي ر ية لحل ميامي واقعي، موضحاق: 
يلية ألي م  قضايا الوضع الن ائي الم ، و ي الحدود والمد  والممتو نا  واألم  ر ية إمرائ

والمياإل والالجئي ، لذلك فة  كل ما يمدمأل م  اقتراحا  يتعلق بالحياة اليومية، مثل أعداد الحواجز 
 «.العمكرية واالقتصاد واألمرى فم 

 18/4/4114الحياة، لندن، 
 
 تحريرهم من أهم الثوابت": قضية األسرى و منظمة التحرير" .6

أكد  دائرة العالقا  الدولية، في منظمة التحرير الفلم ينية، أ  قضية األمرى الفلم ينيي  : را  و
في مجو  االحتالل  ي م  المضايا المركزية التي تعتبر أولى أولويا  الميادة الفلم ينية، وأ  

 ا الميادة الفلم ينية بحرص.تحرير   م  أ   الثواب  الفلم ينية، التي تتعامل مع 
وقال  الدائرة في بيا  صدر عن ا أم  لمنامبة الذكرى األربعي  ليو  األمير الفلم يني، إ  
مواصلة االحتالل انت اكاتأل بحق الفلم ينيي ، بزج   في معتمالتأل ومحاكمت   بصورة ال عرعية، ما 

   وكرامت   ا نمانية، ودولت    و إال ألن   يرفضو  الظل  والم ر، ويناضلو  م  أجل حريت
 الممتملة على جز  م  أرض و ن  ، الذي يمت دفأل االحتالل باالمتي ا  والت ويد.

18/4/4114المستقبل، بيروت،   
 
 عشراوي: نبذل جهودا  لالستفادة من آليات االنضمام إلى اتفاقيات جنيف لصالح األسرى .7

نفيذية لمنظمة التحرير الفلم ينية حنا  ععراوي قال  عضو اللجنة الت: )وكاال (-را  و -عما 
تبذل الج ود م  اجل تعزيز االمتفادة م  االليا  التي  منظمة التحرير الفلم ينية في بيا  ا  

 اتاح ا االنضما  الى اتفاقيا  جنيف االربع لصالا مماندة االمرى الفلم ينيي .
لمنع ف التاريخي في تغيير المكانة المانونية وقال البيا  "حا  الوق  في  ذا العا  االمتثنائي وا

لدولتنا على األرض، لفتا المجو  ا مرائيلية أما  الم مما  الدولية الحموقية والمعنية، وتعكيل 
دارة المجو  والمعتمال  للتفتيش والرقابة والمما لة". خضاع حكومة االحتالل وا   لجا  تحميق دولية وا 

 18/4/4114الغد، عمان، 
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 البرغوثي: االحتالل يستخدم قضية األسرى ورقة لالبتزاز السياسي مصطفى .8
 الب األمي  العا  لحركة "المبادرة الو نية"، مص فى البرأوثي، المل ة الفلم ينية بالتوجأل : را  و

لم ممات ا، خاصة محكمة الجنايا  الدولية، لر "محامبة إمرائيل على  واالنضما إلى األم  المتحدة 
 التي ترتكب بحق األمرى".جرائم ا 

ودعا البرأوثي، و و عضو في المجل  التعريعي الفلم يني، في تصريا صحفي تلم  "قد  
( نمخة عنأل، الفلم ينيي  للميا  "بج د و ني فلم يني رممي وععبي وعلى 4|15بر "، الخمي  )

 كافة الممتويا   ن ا  معاناة األمرى األب ال".
ماليب تعذيب ويحتجز األمرى في ظروف أير إنمانية ويمنع الزيارا  ع  وبي   أ  االحتالل "يتبع أ

بعض   ويعزل آخري  انفرادياق ويمار  ميامة ا  مال ال بي بحق األمرى، "ترقى كل ا للجرائ  
 وتمتحق المحامبة والعماب".

 17/4/4114قدس برس، 
 
 نيينيوم التضامن مع األسرى الفلسطيتحي هيئات وقوى فلسطينية  لبنان: .9

اليو  الو ني والعالمي للتضام  مع األمرى »نيما   15أحي   يئا  وقوى لبنانية وفلم ينية، يو  
وأقام  مفارة فلم ي  في بيرو  احتفاالق للمنامبة،  «.الفلم ينيي  في مجو  االحتالل ا مرائيلي

ة م  الفلم ينيي  تحد  فيأل المم ول ا عالمي في المفارة حما  ععنيأل فعدد أمما  الع دا  الماد
عبر مميرة الثورة في ع ر نيما ، وفي  ليعت   الرئي  الراحل يامر عرفا . ث  تال تمرير وزارة 

نيما  يو  و ني وعالمي بعجاعة مصير  15وقال المفير أعرف دبور:  األمرى والمحرري .
لية تتيا ت بيق الععب الفلم يني وأمراإل. وأكد أ  انتماب دولة فلم ي  الى اتفاقيا  جنيف الدو 

ث  ألمي  كلما  لممثلي أحزاب  .حرر   أوالق م  األحكا  العمكريةقواني  االتفاقية على األمرى وت
وجمعيا ، دع  الى االلتفاف الدائ  حول األمرى في مجو  االحتالل، والتعديد على أ  ما يمع 

 بحق األمرى إنما  و جرائ  إنمانية.
18/4/4114المستقبل، بيروت،   

 

 س: سنواصل طريق المقاومة ولن تترك حقوق وثوابت الشعب الفلسطينيحما .01
أكررد  حركررة حمررا  أن ررا متواصررل  ريررق "الج رراد والمماومررة"، ولرر  تترررك حمرروق : األناضررول –أررزة 

وثواب  الععب الفلم يني، الفتة إلى رفض ا لر"التفري  أو التنازل" ع  عربر واحرد مر  أرض فلمر ي  
 التاريخية.
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بيررا  صررحفي نعرررتأل، اليررو  الخمرري ، بمنامرربة الررذكرى المررنوية العاعرررة الأتيرررال  وقالرر  حمررا  فرري
قائد ا عبد العزيز الرنتيمي، إ  "المماومة الفلم ينية بعد ععرة أعوا  على اأتيرال المائرد الرنتيمري ال 

 زال  على ذا  ال ريق تصنع االنتصارا  وتتصدى للعدو ا مرائيلي، وتحمي أبنا  ععب ا".
أ  "اأتيال المائد الرنتيمي أيب جمدإل ال را ر فمر ، لكر  حركرة حمرا  ومعرروع ا الممراو  وأضاف  

ال زال قائماق وأكثر قوة وثباتاق على تحميق أ دافأل حتى دحر االحتالل وتحرير كامل فلمر ي  والممرجد 
اف وأكد  أ  ميامة االأتياال  التي اتبعت ا إمرائيل عد قرادة حمرا  "لر  ترنجا فري إضرع األقصى".

 الحركة أو تعتي  قوت ا".
 18/4/4114، الشرق، الدوحة

 
 "القسام": لن نعرف الكلل أو الملل حتى ينعم األسرى بالحرية .00

جرردد  كتائررب العرر يد عررز الرردي  الممررا  الجنرراح الممررلا لحركررة حمررا ، اليررو  : أحمررد اللبابيرردي -أررزة
 مجو  االحتالل ا مرائيلي.الخمي ، ع د ا بالعمل على تحرير وخالص األمرى الفلم ينيي  م  

وخا ب أبو عبيدة النا ق بام  كتائب المما  عبر إذاعة "الرأي" الحكوميرة بغرزة، األمررى فري مرجو  
االحتالل برمالة مفاد ا أ  الفرج والتحرير مصير   الحتمي، "خاصة في ظل وجود رجرال ال يعرفرو  

 الكلل أو الملل حتى ينعموا بالحرية".
  ا عرداد العمركري الرذي تمرو  برأل المماومرة مر  أجرل تحريرر األمررى مر  مرجو  وأوضا أبو عبيردة أ

االحررتالل، إنمررا  ررو واجررب دينرري وو نرري، والتررزا  حميمرري ق عتررأل المماومررة علررى نفمرر ا لجميررع األمرررى 
 المابعي  خلف المضبا .

علررى وعرردد علررى أ  تحريررر األمرررى مرر  أبرررز أولويررا  كتائررب الممررا  وفصررائل المماومررة ومرريعملو  
 تحميق ذلك "م ما عظم  األثما ".

وأضرراف أبررو عبيرردة، أ  كتائررب الممررا  ومع ررا فصررائل المماومررة تتبنررى امررتراتيجية للرردفاع عرر  األمرررى 
والوقروف إلرى جرانب   فري مواج رة العردوا  المرنظ  الرذي تمرو  برأل ضرد   إدارة مرجو  االحرتالل، بغيرة 

 إذالل   وتركيع  .
األمرى م  األمر ممتمر وفي تصاعد، وأ  المماومة ممتعدة لبرذل  ونوإل إلى أ  العمل على تخليص

 كل ثم  م  أجل ذلك.
ورأى أبررررو عبيرررردة أ  التغيرررررا  الميامررررية واألمنيررررة الترررري  رررررأ  علررررى دول الجرررروار، لرررر  ترررر ثر علررررى 
امتراتيجية الكتائب ال ادفة لتحرير جميع األمرى، وأكد أ  الترممر علرى المماومرة لر  يحررف بوصرلت ا 
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 عرداد لمواج رة االحرتالل ولر  ير ثر علرى مرل  أولويات را والرذي تتربرع علرى عرعرأل ثرال  قضرايا عر  ا
 مركزية تتمثل في األمرى والمد  والالجئي .

ولفرر  النظررر إلررى أ  االحررتالل وجنررودإل برراتوا يعيعررو  حالررة مرر  ال مررتيريا نتيجررة خرروف   العررديد مرر  
ة التي تمو  بادا  الخدمة على الحردود مرع ق راع الوقوع في قبضة المماومة، خاصة الوحدا  العمكري

ودعررا أبررو عبيرردة، الفلمرر ينيي  فرري كررل أمرراك  االحتكرراك إلررى العمررل الجرراد والتكرراتف مرر  أجررل  أررزة.
 قضية األمرى وصد ال جمة والتغول ا مرائيلي على مدينة المد  والممجد األقصى.

 17/4/4114، فلسطين أون الين
 
 ن القيادة الفلسطينية بعدم الرضوخ للضغوط األمريكية واإلسرائيليةيطالبو"الشعبية": األسرى  .02

قال جميل مز ر الميادي في الجب ة الععبية لتحرير فلم ي  خالل التظا رة، إ  األمرى : )وكاال ( 
ي ررالبو  الميرررادة الفلمرر ينية بعرررد  الرضررروي للضررغو  األمريكيرررة و"ا مررررائيلية" ممابررل الممايضرررة علرررى 

ف أ  "المماومررة بكررل أعرركال ا ومن ررا المماومررة الممررلحة  رري الخيررار األنجررع لتحريررر وأضررا تحريررر  .
ن ا  االنمما  لنصرة قضية األمرى.  األمرى"، داعياق إلى امتعادة الوحدة الفلم ينية وا 
 18/4/4114، الخليج، الشارقة

 
 األسرى قّ وقادتها على جرائمها بح "إسرائيل"مالحقة لاآلليات القانونية "الديمقراطية":  .03

لمرا   فري العاصرمة اللبنانيرة بيررو ، أقام  الجب ة الديممرا ية لتحريرر فلمر ي  فري مخري  مرار اليرا 
تحد  فيأل عضو الميادة علي فيصل الذي رأى أ  ما يفتمدإل األمررى اليرو   رو اآلليرا  المانونيرة التري 

 تمما بمالحمة إمرائيل وقادت ا على جرائم ا بحق األمرى.

 18/4/4114، روتالمستقبل، بي

 
 المخابرات اإلسرائيلية تعقد اجتماعات دورية على حدود قطاع غزة منذ أيام ":قدس برس" .04

علم  وكالة "قد  بر " م  مصادر أمنية فلم ينية أ  قيادة المخابرا  ا مرائيلية تمعد : أزة
صادر إنأل منذ وقال  الم اجتماعا  دورية ومكثفة في أحد المواقع العمكرية على حدود ق اع أزة.

م لع األمبوع الجاري يمو  ضبا  كبار م  ج از المخابرا  ا مرائيلي بعمد اجتماع دوري ويومي 
 ل  ، يمتمر لعدة ماعا  في أحد المواقع العمكرية االمرائيلية على حدود ق اع أزة.

 تمل ضبا اق وأضاف  أ  ميارا  تابعة للمخابرا  االمرائيلية )جيبا  مدنية بيضا  ورمادية اللو ( 
إلى موقع المخابرا  المجاور  عند الماعة الواحدة ظ راق  كبار في المخابرا  ا مرائيلية تصل يومياق 
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لموقع المدفعية العمكري عرق بلدة "ُجحر الديك" وم  ق اع أزة، ويعمد   ال  الضبا  اجتماعقا 
راضي الفلم ينية المحتلة عا  يوميقا يمتمر حتى الرابعة مما ق ث  تغادر  ذإل الميارا  إلى داخل األ

1948." 
 17/4/4114قدس برس، 

 
 الفلسطيني واإلسرائيلي يجب محاربة التحريض في الطرفين :الكنيست هوروفيتش عضو .05

ميرت ( إنأل يرفض انتمادا  نائب الوزير أوفير حزب قال عضو الكنيم  نيتما   وروفيتش )
الذي  اجتمعوا مع رئي  المل ة الفلم ينية عضا  الكنيم  م  حزبي "العمل" و"ميرت " أل إكوني 

وأضاف  محمود عبا ، وا   المفاوضا  مع المل ة الفلم ينية حتى اليو  فارأة م  أي مضمو .
على ات اما   ورداق   وروفيتش أنأل إذا امتمر  المفاوضا  فيجب التحد  ع  المضايا الجو رية.

 نأل "يجب محاربة التحريض في ال رفي ". إكوني  للمل ة الفلم ينية بالتحريض، قال  وروفيتش إ
  17/4/4114 ،48عرب 

 
 حرب قادمة هجمات صاروخية مكثفة في أيّ  من نجاح "القبة الحديدية" في صدّ  يإسرائيل تشكيك .06

عد د الخبير العمكري الص يوني "ر وفي  بد تمور" : ترجمة ع  العبري ة ،مجلة "بمحانيأل" العمكرية
ل  تحمي مكا  أالف أزة وكريا  عمونة، أل   الصواريخ التي ُأ لم  م  على أ   "المبة الحديدية" 

أيا ، كان   8فم  لمدة  1011، وخالل حرب 1011صاروخاق خالل منة  858أزة قارب  
صاروخاق وقذيفة، ُمعيراق إلى أن أل وبالممارنة بي  عدد الصواريخ التي أ لم  خالل  1241حصيلت ا 

أعوا  نجد أن  ا با   بفعل ذريع، بعك  ما تروج لأل  3 ت ا المبة في عا ، وعدد الصواريخ التي أمم
 "إمرائيل".

، أل   إحصائيا  الجيش %90وكذ ب "بد تمور" ادعا ا  الجيش با   نظا  الُمبة نجا بنمبة 
ا عالمي ة ُمرتبكة وُمتناقضة في أالب ا، وت دف إلى تضخي  قدرا  الُمبة لب  ال مانة في صفوف 

 ، الفتاق إلى أ   فعل "المبة الحديدي ة" ال يمتصر على عدد الصواريخ التي ُتمم  ا مكا  الكيا
أيا  بلغ  التكلفة  8فحمب، بل إ   تكلفة عمل ا تعود بخمائر مالية كبيرة على "إمرائيل"، فخالل 

مليو  دوالر، با ضافة إلى أ   الجيش يعيش  اجماق با  يتعرض وم  كيانأل لععرا  الصواريخ  30
دفعة واحدة، دو  أ  تتمك  المبة م  إمما  ا، خاصة أن  ا ل  تتعرض الختبار حميمي م   ذا 

 النوع.
 17/4/4114، مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية، 1198التقرير المعلوماتي 
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 لتيار الدينيا منمواقع في "الشاباك" يحتلها جنراالت  أربعةمواقع من أصل أهم  ثالثة :أورن" .07

 4مواقع م  أصل أ    3كعف المعلق العمكري الص يوني "أمير أور " أ    :اة العبرية األولىالمن
مواقع في ج از "العاباك" يحتل ا جنراال  ينتمو  للتيار الديني، الفتاق إلى أ   ضبا  الوحدة المتالي ة 

تفوق  ذإل النمبة في "ألوي ة الصفوة" والوحدا  المتالية، ونمبة المتديني   %40-35يعكلو  حوالي 
 ببعض األلوية والوحدا ، وتزداد نمبت   في الرتب العمكرية العليا.

 17/4/4114، مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية، 1198التقرير المعلوماتي 
 
 "األمن القومي اإلسرائيلي" في إقليم يتغيرلـنظرية جديدة يدعو ل شمعون شيفتس العميد .08

را  الكبيرة التي تحد  في المن مة واحتماال  تفكك دول وتراجع مكانة في ظل التغيي: حلمي مومى
الموى المركزية، تجد إمرائيل نفم ا في واقع يمتدعي تغيير نظرية أمن ا المومي لتتجاوب مع 
الممتجدا . وقد حاول العميد عمعو  عيفت ، الذي خد  كمكرتير عمكري لثالثة ر ما  إمرائيليي  

ور التغييرا  الممكنة أو الم لوبة عبر ممالة نعر ا في مجلة "إمرائيل عاما، تص 15على مدى 
 ديفن ".

واعتبر عيفت  أ  قادة األج زة األمنية ا مرائيلية يمفو  ممتعدي  على  ول الحدود أما  قو  
مخا ر، يتغير في كل يو  في العرق األوم ، خصوصا مع م لع العا  الرابع على نعوب "الربيع 

و يرى أ  األحدا  الجارية  ي " ز ة أرضية" تمع في العرق األوم  م  دو  أ  تتوقع ا العربي". و 
 أية أج زة امتخبارية في الغرب ما أحد  "صدمة" وأوجد كرة  ائلة تتدحرج م  دو  توقف.

فممو  بعض األنظمة العربية أوجد حالة فراغ مل وي أحال دوال بكامل ا إلى دول "فاعلة" بمبب 
ن ا المل وي والميامي أو بمبب عجز ا ع  فرض النظا  والمانو . وقاد  ذا إلى عيوع ان يار بنيا

الفوضى و و ما يعر ض للخ ر النظا  العالمي أل   الدول المومية تعك ل الجدار األما  ل م  
 المومي. ويعرض مثال ما جرى في مصر وا  احة بالرئي  محمد مرمي.

م ممة األمنية والعمكرية ا مرائيلية قدرا  الرد العملياتي وأما  قو  المخا ر الحالية تضع ال
المتوفرة ل ا والمرتكزة إلى نظرية األم  المومي التي ترمم ا الحكومة عبر وزير الدفاع، موعي يعلو  
حالياق. ويوضا عيفت  أنأل لي  في إمرائيل إجماع ال في الممتوى الميامي وال العمكري تجاإل 

نى التنفيذي. وفي نظرإل فة  ا جماع على نظرية األم   و محصلة توافق نظرية األم  إال بالمع
نا  الحكومة المائمة. ونظرية األم  تمتند منذ منوا  على الحرب  الممتوى الميامي المركزي ومكو 
الوقائية التمليدية أو على قدرة وجود مالح أير تمليدي و و ما ال يمنا الممتوى الميامي حرية أو 



 
 
 

 

 
           12ص                                     1151 العدد:     18/4/4114 ةالجمع التاريخ:

. وال ينبغي تجا ل الرأبة ا يرانية في ت وير الخيار النووي وأنأل برأ  التغييرا  في  امش مناورة
الميامة، ال توفر العموبا  موى رد جزئي. ولك  رئي  الوزرا  ا مرائيلي بنيامي  نتنيا و يواصل 

 ت وير نظريتأل في وجوب إيماف إيرا  بكل ثم .
تأل الكيميائية يت  برقابة دولية، لك  لي  بالجدول وفي الممابل، فة  تجريد الجيش الموري م  أملح

الزمني الممرر و ناك خعية م  انزالق  ذا المالح لر"حزب و". كما أ  امتمرار تدفق المالح إلى 
زا  التوصيفا  اآلنفة  "حزب و" يمتدعي نظرة فاحصة حتى ال يصل إليأل مالح كامر للتواز . وا 

ة المرونة لتحميق األ داف في ظل التغييرا . و ذا بال بع ال يبرز م لب جعل نظرية األم  عديد
 ينفي "الضربة الممبمة" في إ ار حرب ولي  فم  فتا النار.

ويرى عيفت  أنأل في العا  الميامي ضم  نظرية األم ، يفضل  مرائيل التعامل مع الدول العربية 
ا وروميا. والمموما  االقتصادية بوصف ا ائتالف عربي، وكذا الحال في العالقا  مع كل م  أميرك

جز  م  االعتبارا  العامة فيما  ناك أ مية قصوى للعالقا  مع ا دارة األميركية موا  لج ة االلتزا  
أو باعتبار التعاو  ا متراتيجي مع ا أماما بعيد المدى ألم   1015بالدع  المالي حتى العا  

 وتوفر عامال ميكولوجيا رادعا. إمرائيل. ف ذإل العالقة تعزز الجيش ا مرائيلي
 ا متراتيجيا ليم  كلمة فظ ة

ي كد عيفت  أ  ال دف ا متراتيجي يجب أ  يكو  تحميق المال  الحميمي، ولك  في ظل أيابأل 
ينبغي تحميق أ ول فترا  ممكنة م  ال دو  بي  الحروب. وكل ذلك م  أجل تحميق الغاية األمامية 

ة م  األم . والممتوى الميامي يمتند إلى الجيش لمواج ة الكثير لبنا  الدولة في ظل أقصى درج
م  الميناريو ا  وتوفير الردود ألوضاع متوقعة وأير متوقعة. وعلى الجيش توفير األم  للدولة 
وحدود ا وموا ني ا ومصالح ا الحيوية بما في ذلك في ميا  ا االقتصادية. وبعد ذلك ياتي الردع ث  

حالة الحرب إذا ل  يمك  منع ا. وقدرة الردع تعكل أماما وجوديا تنبثق عنأل  الحم  واالنتصار في
قدرا  ال جو  التي تظل توفر للممتوى الميامي فرصة التفاوض م  أجل إيرا  واتفاقيا  مال  مع 

 جيراننا كما حد  مع مصر واألرد .
رائيلية لل جو  فة  الرد ويعير عيفت  إلى أ  العرب يعلمو  أنأل إذا تعرض  الجب ة الداخلية ا م

يكو  مدمرا وماحما. ويمول على العرب أ  يعلموا أ  امتمرار حيات   مر و  بتمكيننا م  البما  
أحيا . فةمرائيل ال تملك ترف التردد. فم  الرد الحام   و ما يدفع العدو ل لب "وقف النار" في 

 المكا  والزما  المريحي   مرائيل.
عيفت  ر  و الضربة العمكرية الماحمة التي تثل  رأبة المتال عند العدو. وعر  وقف النار ر وفق 

واليو  تتوفر  مرائيل قدرا  تدمير أ داف ب جو  ودقة ل  يمبق ل ا مثيل وم  دو  االض رار 
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الحتالل أراض. ومع ذلك يعترف بنمص الموارد البعرية في إمرائيل التي مع تغير المع يا  الحالية 
 ألمني على الجيش ما يمتدعي إعادة تنظي  وتغيير نظرية األم  العملياتي.ازداد العب  ا

و ذإل األيا  يمر الجيش ا مرائيلي بعملية إعادة تميي  امتخباري أمام ا زيادة خ ر ا ر اب وتراجع 
خ ر الحرب التمليدية. ول ذا يمر الجيش حاليا بمرحلتي بنا  الموة: األولى، في مواج ة تنامي 

م  مورية ولبنا  ومصر واحتمال نعوب انتفاضة ثالثة. والثانية في مواج ة الخ ر النووي ا ر اب 
ا يراني. و ذا يمتدعي ت وير الجيش ا مرائيلي ليغدو  جوميا منظما بعكل مختلف، وأ  يغدو 

 جيعا تكنولوجيا قادرا على مواج ة كل أنواع األملحة بما في ا الحرب الميبيرية.
عيفت  ي الب بالتركيز على منظوما  امتخبارية مت ورة وتوفير قدرا  حم  في  ومغزى الكال  أ 

كل معركة للموا  البرية والجوية. وي الب بتحمي  المدرا  النارية ودقت ا والتومع في امتخدا  
اآلليا  والمركبا  البرية والبحرية والجوية أير الما ولة. وال ينمى خالفا آلخري  التركيز أيضا على 

موا  المدرعة التي ت ثر على نتائج كل حرب برية فضال ع  التركيز على الموا  الجوية. وعموما ال
ي الب بةعادة رم  نظرية أم  للموا  البرية تمو  على أما  بنا  جيش نوعي ومحترف ياخذ 

 بالحمبا  تمليصا  الميزانية. 
  18/4/4114 ،السفير، بيروت

 
 بؤرة اهتمام االستخبارات اإلسرائيليةالجهاديون في اإلسرائيلية:  الصحف .09

كعف معلق عمكري إمرائيلي بارز النماب ع  أ  ععبة االمتخبارا  العمكرية : صالا النعامي
 "أما " دعن  وحدة خاصة تعنى بجمع وتحليل المعلوما  ع  "الحركا  الج ادية".

عرإل موقع الصحيفة المعلق العمكري في صحيفة يديعو  أحرنو  في تمرير ن ،وذكر رو  ب  يعاي
ونبأل إلى أ  تعكيل الوحدة  أ  الوحدة الجديدة تتبع "لوا  األبحا " التابع لر"أما ". ،الثالثا  الماضي

جا  في أعماب تعاظ  المخا ر التي بات  تعكل ا "الجماعا  الج ادية" على "األم  المومي" 
 ا مرائيلي في أعماب تفجر ثورا  الربيع العربي.

ع  العميد دودي قائد الوحدة قولأل إ  معاركة الحركا  الج ادية في المتال ضد نظا  ونمل ب  يعاي 
األمد في مورية زاد م  فرص حدو  مواج ا  بين ا وبي  إمرائيل، معدداق على أ  الصراعا  

وأوضا دودي أ  المام  المعترك  ."إمرائيل"الدائرة بي   ذإل الجماعا  ال تملص م  أخ ار ا على 
 ذإل الجماعا   و العدا  الكبير  مرائيل، و و ما يعكل بحد ذاتأل محفزاق لالمتعداد بي  جميع 
وأضاف دودي "حتى عندما يماتل الج اديو  بعض   البعض قد نجد أنفمنا في وم   لمواج ت ا.

وعدد على أ  انتمال "حركا  الج اد العالمي" للتمركز بالمرب م  الحدود العمالية  معمعة المتال".
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قية م  إمرائيل يعاظ  م  درجة الت ديد الذي تعكلأل  ذإل الجماعا ، متوقعاق أ  تزداد محاوال  والعر 
 عناصر  ذإل الجماعا  لالحتكاك بالجيش ا مرائيلي.

وفي مياق متصل أعار  درامة حديثة صادرة ع  "مركز أبحا  األم  المومي" ا مرائيلي إلى أنأل 
ب ضد "الماعدة"، فة   ذا التنظي  والمجموعا  المنتمبة لأل على الرأ  م  التعاو  العالمي في الحر 

ظل  مم ولة ع  األألبية الم لمة م  العمليا  "ا ر ابية" التي ت ز العال ، والتي تمفر ع  ممتل 
عاماق  15ونب   الورقة التي صدر  في م لع الع ر الجاري بمنامبة مرور  وجرح اآلالف كل عا .

 ا كل م  يورا  عفايتمر وأفيف أوريج إلى أنأل على الرأ  م  أ  على تامي  "الماعدة" وأعد
 "الماعدة" ضم  مئا  م  المماتلي  فم ، فةن ا تحول  إلى ما يمك  وصفأل بر"حركة ج اد عالمية".

حراج  وقال إن ا حمم  "نجاحا  ل  يحمم ا أي تنظي  إر ابي في العصر الحدي ، على صعيد إيذا  وا 
ر اق الموة العظمى ا لتي ت يم  على العال  وحلفائ ا، ودفع ا إلى ع  حمال  أمنية دامية ومكلفة وا 

وعدد  الورقة على أ  ممتمبل المواج ة مع تنظي  "الماعدة" يتوقف على  في جميع أرجا  العال ".
مدى امتثمار الموى الغربية الكثير م  ا مكانيا  في دع  الدول ا مالمية والعربية التي تواجأل 

 "، وال ميما الدع  العمكري واالقتصادي، عالوة على تعزيز التعاو  االمتخباري مع ا."الماعدة
وفي ذا  المياق، حذر معلق إمرائيلي م  التداعيا  الخ يرة لحصول قوا  المعارضة المورية 

وفي  على صواريخ مضادة لل ائرا  بعد مي رت ا على موقع للجيش الموري في  ضبة الجوال .
الثالثا  في النمخة العبرية لموقع صحيفة جيروزال  بوم ، نبأل يومي ميلما  إلى أ   يو ممال نعرإل 

قوا  المعارضة المورية تمكن  م  المي رة على موقع "تل األحمر" في  ضبة الجوال  و رد  
جنود النظا  منأل، معيرا إلى أ  الموقع ض  مخزناق لصواريخ مضادة لل ائرا  م   راز "إيغال" 

وأعار ميلما  إلى أ  كال م  إمرائيل والواليا  المتحدة تخعى أ   كوبرا" ا يرانية.الرومية و"
 يمتخد  "الج اديو " في مورية  ذإل الصواريخ في امت داف ال ائرا  األميركية وا مرائيلية.

 17/4/4114 ،الجزيرة نت، الدوحة
 
 ليبرمان يهزم الليكود وقد يصبح رئيسا  للوزراء :استطالع .21

أظ ر  نتائج امت الع جديد للرأي العا  ا مرائيلي تغلب تكتل : ترجمة صفا - لمحتلةالمد  ا
ليبرما  والنائب الليكودي المابق موعي كحلو  على حزب الليكود  أفيجدوررئي  حزب إمرائيل بيتنا 

لباب ويفتا ا "إمرائيل"في التركيبة الميامية في  حال خوض   االنتخابا  األمر الذي ميعكل انمالباق 
 أما  عغل ليبرما  منصب رئامة الوزرا .
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أ  تكتل  ،الذي أجرتأل المناة العبرية العاعرة م خراق ونعرتأل مما  الخمي  ،وبين  نتائج االمت الع
 لليكود. ممعداق  19ممابل  ممعداق  13كحلو  ميحصل على -ليبرما 

 ،ي يمودإل يائير لبيدذال ،أما الخامر األكبر في االنتخابا  المادمة فميكو  حزب " ناك ممتمبل"
 حصل علي ا في االنتخابا  األخيرة. 19مماعد فم  ممابل  10حي  ميحصل على 

، في حي  ميحصل حزب عا  العرقي ممعداق  11أما األحزاب العربية فمتحصل مجتمعة على 
 مماعد فم . 9المتدي  على 

ممعد وميحصل حزب  30 وفي حال أبمى ليبرما  على تحالفأل مع الليكود فميحصال  معاق على
 في تحم  ع  آخر امت الع للرأي. ممعداق  12العمل على 

على  ممعداق  11وبي  االمت الع انأل في حال خاض كحلو  االنتخابا  منفرداق فميحصل على 
 .ممعداق  11حماب مماعد الليكود يليأل حزب البي  الي ودي 

م  الممت لعة آرا     %40الرأي فمد قال وبدا واضحاق في االمت الع مدى التخب  والتردد في إبدا  
 إن   ل  يمرروا بعد لم  ميع و  أصوات  .

 18/4/4114 ،وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(
 
 القدسب هللا مأمن مقبرة أرض ىع مالهي مدينة إقامة عن يعلن االحتالل: األقصى مؤسسة .20

 في العبرية البلدية أ  15/4/1014 الخمي  ل ا بيا  والترا  في للوقف األقصى م ممة حذ ر 
 في التاريخية االمالمية و مام  ممبرة أرض على ضخمة مال ي مدينة إقامة ع  أعلن  المد 
 لتنفيذ تمد  وقد البلدية، علي ا تمو  ترفي ية فعاليا  ضم  وذلك الماد ، الع ر م  ابتدا ق  المد ،
 مصادر وبحمب – األمر في الالف  ك ل المد ، م  وأخرى أبيب تل م  إمرائيلية عركة المعروع
 التي للمناقصة ممترح ب لب األخرى  ي تمدم  دبي، ممر ا عالمية عركة فة  ،-إمرائيلية صحفية
 .المعروع  ذا لتنفيذ م خرا  رح 
 في تنظيم ا تنوي ترفي ية معاريع عدة ع  أعلن  المد  في االحتالل بلدية إ  الم ممة وقال 
 – و مام  ممبرة أرض على عمالقة، مال ي مدينة إقامة بين ا وم  مريبة،ال الفترة خالل المد ،
 ام  تح  عامة حديمة الى من ا عامعة مماحة وحول  االمرائيلية الم ممة علي ا امتول  والتي
 الماد ، الع ر بتعغيل ا البد  يت  أ  على عمالق، دائري دوالب بين ا م  – االمتمالل حديمة

 .إضافية منة لنصف بعد ا التمديد ويمك  أول، تعري  ع ر حتى فعاليات ا وتمتمر
17/4/4114 الفحم، أم والتراث، للوقف األقصى مؤسسة  
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 عنصرية عبارات ويخطون الفحم أم في مسجدا يحرقون مستوطنون .22
 العباب عراق حي ممجد مدخل إحراق على الجمعة اليو  فجر مت رفو  ممتو نو  أقد : الفح  أ 
 .1948 عا  المحتلة الفلم ينية باألراضي الفح  أ  مدينة في

 بكتابة المت رفو  الممتو نو  قا  كما الخارجية، وأرضيتأل للممجد الرئيمي الباب على النيرا  وأت 
 .بالرحيل الفلم ينيي  ت الب عنصرية عبارا 

 المختلفة االم  اج زة مكو  أ  فيأل اعتبر  بيانا الفح  أ  مدينة في ا مالمية الحركة وأصدر 
 مد  في وعامة خاصة ممتلكا  على اعتدوا الذي  الي ود للعنصريي  المتكررة الجرائ  ع  وتغاضي ا

 .و بيو  م  بي  على باالعتدا  المجموعا   ذإل جرأ م   و متعددة، عربية وقرى
18/4/4114 صفا، الفلسطينية، الصحافة وكالة  

 
 قصىاأل المسجد اقتحام مخططات يحبطون المرابطون .23

 م  المئا  إ  15/4/1014 الخمي  يو  صباح ل ا بيا  في والترا  للوقف االقصى م ممة قال 
 الصباح ماعا  منذ يراب و  والداخل المد  ا ل م  والمصلي  العل  مصا ب و البا   الب
 االقصى القتحا  المزعو  ال يكل لمنظما  دعوا  على ردا المبلي الجامع مداخل عند الباكر
 حتى او ممتو   اي منأل يدخل ول  مغلما زال ما المغاربة باب أ  الى الفتا الفصا، عيد بةبمنام
 على أمنية تعديدا  التوالي على الرابع لليو  تفرض االحتالل قوا  زال  ما نفمأل الوق  في .مائا
 .جيل تحديد دو  المصلي  بدخول تمما أ  قبل ال وية ب اقا  وتحتجز االقصى الممجد ابواب

17/4/4114 الفحم، أم والتراث، للوقف األقصى ؤسسةم  
 
 األسير ليوم إحياء   غزة وقطاع والضفة القدس في حاشدة ومهرجانات مـسيرات .24

 مختلف م  األمرى وذوو والععبية الرممية الفعاليا  وممثلو الموا ني  آالف عارك: و را 
 التضامنية والتظا را  والم رجانا   المميرا إقامة عبر األمير، يو  إحيا  في أم ، المحافظا ،

 .العادلة قضيت   مع
 بعثة ممر أما  األمرى مع تضامنية وقفة في الممدميي  األمرى أ الي م  المئا  عارك المد ، ففي

 .المحتلة بالمد  جراح العيخ حي في األحمر الصليب
 إلى إضافة الموا ني ، مئا  عارك وقلميلية والخليل، ونابل  لح  وجني  و والبيرة، وبي  را  وفي

 .األمير يو  لمنامبة األمرى، مع تضامني م رجا  في والم مما ، الفصائل م  عدد ع  ممثلي 
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 وال يئة األمير، ونادي والمحرري ، األمرى ع و  وزارة م  لدعوة تلبية الم رجانا ، تنظي  وجا 
 .والمحرري  األمرى ع و  لمتابعة العليا
 للموى األمرى لجنة لندا  تلبية األمرى مع تضامناق  حاعدة جما يرية مميرة م ان ل أزة، ق اع وفي

 .األمير يو   حيا  أ لمتأل الذي وا مالمية الو نية
 وردد األحمر، للصليب الدولية اللجنة ممر إلى وصوال أزة بمدينة المرايا مفترق م  المميرة وتحرك 

 .األمرى مراح إ الق إلى الداعية الععارا  في ا المعاركو 
18/4/4114 هللا، رام األيام،  

 
 االحتالل سجون في للتعذيب يتعرضون األسرى من %59: األسير نادي .25

 بين   االحتالل، مجو  في يمبعو  أمير آالف خممة نحو إ  األمير، نادي قال: وفا - و را 
 . فال 130و أميرة، ععرو 
 األمرى م  %95 يمارب ما أ  األمير، يو  لمنامبة أم ، عنأل، صدر تمرير في النادي وأوضا

 .ا مرائيلية والتحميق التوقيف مراكز إلى نمل   حتى اعتمال   لحظة منذ التعذيب لصنوف يتعرضو 
 ا نما  حموق اتفاقيا  ضمن ا م  الدولية، واالتفاقيا  المواني  تنت ك زال  ما إمرائيل أ  وأكد

 األمرى بحق وكذلك الفلم ينيي ، بحق تنكيلية ألماليب  ااتباع خالل م  األربعة، جنيف واتفاقيا 
 .مجون ا داخل

18/4/4114 هللا، رام األيام،  
 
 الفلسطينية السلطة لسيطرة تخضع بالخليل قرية يقتحمون مستوطنون .26

 الضفة جنوب الخليل قضا  الفلم ينية الكرمل قرية الخمي ، يو  الي ود، الممتو ني  ععرا  اقتح 
 أم ا وعلى المرية عوارع في ا مرائيلي االحتالل جيش لموا  مكثف انتعار وم  المحتلة، الغربية
 .عمكرية لثكنا  تحويل ا جرى التي منازل ا
 م  م لفة مجموعة أ  الجبور، راتب ي ا، في" االمتي ا  لمماومة الععبية اللجنة" منمق وأفاد

 الفلم ينية الكرمل قرية باقتحا  اليو ، احصب م  مبكرة ماعة في قاموا الي ود الممتو ني  ععرا 
دارياق  أمنياق  الخاضعة" أي" المن مة ضم  الواقعة  ".للمل ة وا 
 الروماني للعصر تعود التي المرية في األثرية المعال  أحد زيارة يعتزمو  الممتو ني  أ  إلى وأعار
 .ب   خاص ديني مكا  بانأل الي ود يدعي حي  فيأل، توراتية  مو  وأدا 

17/4/4114 الين، أون فلسطين  
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 الفصح احتفاالت في للمشاركة تصاريح غزة في المسيحيين مئات تمنح إسرائيل .27

 لمغادرة أزة ق اع في المميحيي  الفلم ينيي  لمئا  خروج تصاريا امرائيل منح : ب ف أ - أزة
 .الفصا بعيد لالحتفال العرقية والمد  الغربية الضفة الى والتوجأل الم اع
 يو  وبدأوا أزة، ق اع لمميحيي مفر تصريا 200 اصدر  امرائيل ا  فلم يني امني مصدر وقال

 (.حانو  بي ) ايريز معبر عبر بالخروج الخمي 
 ونحو الضفة م  فلم يني الف 15 منح  امرائيل ا  االمرائيلية المدنية االدارة بام  نا ق وأكد
 .الفصا احتفاال  في للمعاركة والضفة ئيلامرا الى للدخول تصاريا أزة ق اع م  فلم يني 500

18/4/4114 لندن، الحياة،  
 
 غزة قطاع الى بالبضائع محملة شاحنة 141 بدخول يسمح االحتالل .28

 و و ’مال  أبو كر ‘ معبر إأالق أم  مما  ا مرائيلية المل ا  أعاد : ال ور أعرف -  أزة
 الثالثا  حتى المحاصري ، للمكا  بضائعال منأل تمر الذي أزة، ق اع في الوحيد التجاري المعبر
 .’الفصا عيد‘ ع لة بمبب الممبل،
 م  البضائع دخول تنميق لجنة رئي  فتوح رائد ذكر ما وفق أم  يو  ا مرائيلية المل ا  وممح 

 إلى إضافة والمواصال  والزراعي التجاري للم اعي  ببضائع محملة عاحنة، 310 المعبر خالل
 .مماعدا  تمل عاحنا 

18/4/4114 لندن، العربي، القدس  
 
 إسطنبول مدينة تنظيمه في قبل جدال   يثير الفلسطيني اإلعالم منتدى ":الجزيرة" .29

 منتدى" الجتماعا  األولى الدورة أعمال التركية إم نبول مدينة في تن لق": ن  الجزيرة"خاص لر
 تنظي  أعل  وقد الجاري، ا نيم/أبريل 14و 13 يومي( تواصل" )واالتصال لإلعال  الدولي فلم ي 

 االقتصادية الدراما  ومركز لند  في لإلعال  فلم ي  نادي م  كال يض  تحالف   اللما  ذلك
 .لند  في مونيتور إيم  ميدل م ممة إلى إضافة تركيا، في واالجتماعية

 وم مما  عخصيا  على الدعوا  م  المئا  وتوزيع" تواصل منتدى" تنظي  ع  ا عال  وأثار
 الفلم ينيي ، بي  جدال ا مرائيلي، الفلم يني الصراع ت ورا  بمتابعة م تمة وعالمية عربية عالميةإ 

 .الداخلية العالقة أوجأل مختلف على بظالل ا ألم  التي االنمما  جدلية م  قوتأل امتمد
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 على ي المائم عي  أبو زياد( فتا) الفلم يني الو ني التحرير لحركة الثوري المجل  عضو ات   فمد
 ".المنتدى إلي ا مينت ي التي النتائج حول آثارا ميترك و ذا الضفة، إعالميي تجا لوا" بان   المنتدى

 أ  -ن  للجزيرة تصريا في- قام   عا  لإلعال  فلم ي  لنادي العا  المنمق أكد ذلك، على وردا
 المحتلة، الغربية الضفة في إعالمية وعخصية ج ة متي  م  أكثر إلى الدعوة وج وا المنظمي 
 .الفلم ينية للمل ة التابع ا عال  ج از في مم ولي  وتعمل

17/4/4114 الدوحة، نت، الجزيرة  
 
  الجبرية اإلقامة عليه "كيال" وتفرض الصحافي سراح تطلق إسرائيل: هآرتس .31

 مجد الصحافي اعتمال قضية على الضو  الجمعة اليو  الصادر عدد ا في  مرت  صحيفة مل  
 ع  النعر بمنع أمر صدر كما محاميأل، التما  م  خالل ا منع أيا  خممة لمدة حيفا مدينة م  كيال

 لالعتباإل واألرد  إمرائيل بي  الحدودي المعبر على اعتمل قد كيال إ  الصحيفة وقال  .المضية
  لم أ قد ا مرائيلية المل ا  أ  إلى معيرة لبنا ، إلى زيارتأل أثنا  أجنبي عميل مع باالتصال

 أيا  خممة لمدة منزلأل في الجبرية ا قامة عليأل فرض  أن ا إال الخمي ، أم  مما  مراحأل
 إلى معيرة معادية، دولة بدخول كيال يت   العاباك ج از فة  الصحيفة في جا  ما وبحمب.أخرى

 يعتبر ا مام عربية وأير عربية دول إلى توج وا قد كانوا ا مرائيليي  الصحافيي  م  كبيراق  عدداق  أ 
يرا  لبنا  في ا بما معادية، ا مرائيلي المانو   .ضد   ات ا  أو قضائية عكوى تمدي  يت  أ  دو  وا 

18/4/4114 الين، أون عكا  
 
 اإلرهاب بتهمة فلسطينيين ستة بإعدام يطالب القضاء: لبنان .30

 ات امي قرار في ام  صوا  فادي اللبناني العمكري التحميق قاضي  لب - أ ب د - بيرو 
 .برا ر اب تتعلق بت   فلم ينيي  متة بحق ا عدا  عموبة بتوقيع أيابي،
 لمتة ا عدا  عموبة اصدرإل ات امي قرار في  لب صوا  الماضي إ  لبناني رممي مصدر وقال

 خليل وعلي عزب ومحمود الحجير وماري بدر وكمال بالل و  ، العدالة وجأل م  فاري  فلم ينيي 
 والميا  مملحة عصابة تاليف بت مة جا  ا عدا  عموبة  لب أ  المصدر افوأض .محمد ونضال
 قبض إلما  مذكرة أصدر صوا  الماضي أ  المصدر وتابع .ومتفجرا  املحة وحيازة ار ابية باعمال

حالت   من   كل حق في الغيابية التوقيف مذكرة الى إضافة المت مي ، حق في  المحكمة أما  وا 
 .للمحاكمة الدائمة العمكرية

18/4/4114 عمان، الرأي،  
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 والقدس الضفة في فلسطينيا 14 يعتقل االحتالل .32

 خالل والمد  الغربية الضفة في فلم ينيا 11 ا مرائيلي االحتالل جيش اعتمل: األناضول -و را 
 .ا مرائيلي الجيش إذاعة بحمب الخمي ، –األربعا  ليلة لأل حملة
 أثنا  عثر كما الغربية، بالضفة فلم ينيي  2 اعتمل ا مرائيلي الجيش إ  أم ، ا ذاعة وقال 

 المعاركة بت مة بالمد  فلم ينيي  2 اعتمال ت  أنأل وأضاف  .وأملحة بنادق على االعتمال عمليا 
 .األقصى بالممجد مواج ا  في

18/4/4114 عمان، السبيل،  
 
 القطاع في العمل عن مصنع 4911 يوقف الحصار: بغزة الحصار مواجهة لجنة .33

 مصنع 1500 إ  أم ، أزة، على الحصار لمواج ة الفلم ينية الععبية اللجنة قال (: أ.ب.د) 
 منذ المفروض ا مرائيلي الحصار جرا  جزئي أو كلي بعكل العمل ع  متوقفة الم اع في وورعة

 .1005 عا  منتصف
 خاصة الفلم يني صادلالقت األمامي العصب و و البنا  مواد دخول إمرائيل منع إلى وأعار 
 أزة في معروعا  توقف ع  عدا المواد، ب ذإل المرتب ة الم   ععرا  لتوقف أدى ما األممن 
 . دوالر مليو  500بر وعربية دولية لم مما 

18/4/4114 الشارقة، الخليج،  
 
 حماس للرئاسة المصرية ينفي تحريضه ضدّ  اإلعالمير االمستش .34

ملماني الممتعار ا عالمي للرئامة المصرية، إ  المضية قال أحمد الم: قد  بر  –الما رة 
 الفلم ينية وأ راف ا "ليم  عانا داخليا بل  ي عا  ي   العال  العربي وا مالمي بكاملأل".

(، أ  تكو  تصريحاتأل، التي جا   في 15/4ونفى المملماني في تصريحا  صحفية، الخمي  )
الثالثا  الماضي بعنوا  حما  وا خوا  حا  وق   مياق ممال نعرتأل وكالة أنبا  العرق األوم 

االنفصال"، تحمل تحريضا ضد "حما " وقيادت ا، م كدا أن ا "جا   في مجمل ا على  يئة رمالة 
إلى خالد مععل زعي  الحركة، ول  تحمل أية إما ة أو تحريض، بل جا   نصائا مخلصة ألجل 

 الحركة والدولة معا" وفق ما يرى.
اني "تمني  أ  تاخذ حما  ما ذكرتأل بعا  ا صالح الميامي والفكري للحركة على وأضاف المملم

نحو جاد، وأ  تدرك حج  التحديا  التي تواجأل المضية الفلم ينية م  االعتدا ا  ا مرائيلية 
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المتكررة على الممجد األقصى، إلى كارثة الممتو نا  وي ودية الدولة، في وق  ان ار  فيأل جيوش 
ي  م  الو نية أو الممئولية أ  تبمى المعركة بي  األ راف الفلم ينية، ال بين ا وبي  عربية، ول

 إمرائيل" في إعارة إلى أنأل يحمل "حما " مم ولية االنمما  الفلم يني.
 17/4/4114قدس برس، 

 جديدة على الحدود مع غزة أنفاقر خمسة الجيش المصري يدمّ  .35
مير خممة انفاق على الحدود مع ق اع أزة ام  د ب أ: أعل  الجيش المصري تد -العريش 
وقال مم ول أمني مصري إنأل في ا ار الحملة العمكرية التي يمو  ب ا الجيش في مينا   الخمي ,

جديدة في  أنفاق 5تمك  مالح الم ندمي  وبالتعاو  مع قوا  حر  الحدود في ضب  واكتعاف 
حدودي مع أزة ت  تدمير ا صباح ام  من مة صالح الدي  والحبعي والد نية على العري  ال

 الخمي .
 18/4/4114القدس العربي، لندن، 

 
 الجنسية المصرية عن مشعل وهنيةنشطاء مصريون يبدون استغرابهم من دعوى إسقاط  .36

أبدى حموقيو  ونع ا  مصريو  امتغراب   م  الدعاوى المضائية التي دأب : الجزيرة ن  - الما رة
ي على رفع ا، والتي كا  آخر ا دعوى إمما  الجنمية المصرية ع  المحامي المصري ممير صبر 

مماعيل  نية والتي أحيل  األحد  المياديْي  في حركة المماومة ا مالمية )حما ( خالد مععل وا 
 الماضي إلى  يئة المفوضي  في مجل  الدولة  عداد تمرير بالرأي المانوني في ا.

مي  الدعوى بان ا "قضية أير ذا  جدوى، عان ا عا  ووصف رئي  لجنة الحريا  بنمابة المحا
المضايا التي مبق وأ  رفع ا العخص نفمأل للم البة بةمما  الجنمية ع  رئي  حزب الدمتور 

 المابق محمد البرادعي".
وأضاف أمعد  يكل أ  ملوك صاحب الدعوى يتم  "با فرا  في امتخدا  الحق في التماضي، حي  

 ذإل الدعاوى  حدا  ضجة إعالمية، بغض النظر ع  قبول الدعوى م   إنأل دأب على إقامة مثل
 رفض ا".

ا ضمنيقا للعق  وأوضا  يكل للجزيرة ن  أ  إحالة الدعوى إلى  يئة مفوضي الدولة "تعتبر رفضق
الممتعجل م  الدعوة" الفتقا إلى أ  ممد  الدعوة "لي  صاحب مصلحة عخصية مباعرة في الدعوى 

 يفمد ا عنصرقا أماميقا م  عناصر التماضي". محل النظر، و و ما
أما رئي  محكمة الما رة الممتعار أحمد الخ يب، فمال "إ  قبول دعوى محب جنمية المياديْي  
الحمماويْي  يت لب إثبا   يئة مفوضي مجل  الدولة حصول ما على الجنمية المصرية أوال حتى 
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  حصول ما على الجنمية يصبا األمر برمتأل تصبا الدعوى ذا  موضوع" مضيفا أنأل في حالة إثبا
 في يد المحكمة.

وع  أحمية ممد  الدعوى في إقامت ا، قال رئي  محكمة امتئناف الما رة إ   يئة المحكمة "قد تمضي 
برفض الدعوى لرفع ا م  أير ذي صفة، ما ل  يك  ثابتا في األوراق ما يثب  أ  ممد  الدعوى 

تي يحق ل ا الم البة بةمما  الجنمية" الفتقا إلى أ  المانو  قد نص يمثل إحدى ال يئا  الرممية ال
 صراحة على "ضرورة رفع الدعوى م  ذي صفة".

وأبدى عضو تكتل الموى الثورية محمد ع ية امتغرابأل م  ك  الدعاوى المضائية التي يمو  صبري 
المضايا على  ذا العدد م   برفع ا، قائال "ال أعل  كيف يمت يع  ذا الرجل رفع  ذا الك  ال ائل م 

 الموا ني  أو الم مما ؟".
 17/4/4114الجزيرة.نت، الدوحة، 

 
 األقصىالمسجد قرارا  حازما  وصعبا  إذا استمرت االعتداءات على  نتخذاألردن:  .37

قررال الممتعررار األردنرري لعرر و  الممدمررا  فرري المررد  عبررد الناصررر نصررار أمرر ، إ  : مررما –را  و 
ال  ممررتعجلة مررع الحكومررة ا مرررائيلية لوقررف االعترردا ا  المتكررررة علررى الممررجد عمررا  ُتجررري اتصررا

 األقصى المبارك في المد  المحتلة.
وأضاف في تصريا: "عرعنا بةجرا  اتصاال  مع الجانب ا مرائيلي م  خرالل المنروا  الديبلومامرية 

صررررعب فرررري حررررال امررررتمرار الممررررتعجلة، وأبلغنررررا   موقفنررررا الحرررراز ، وتحديررررداق أنررررأل مرررريكو  لنررررا قرررررار 
 االعتدا ا  الص يونية على األقصى".

 18/4/4114، الحياة، لندن
 
 األقصى عمل إجـرامي همجيالمسجد اقتحامات : حزب الجبهة األردنية الموحدة .38

امتنكر حزب الجب ة األردنية الموحدة األعمال ا جرامية التي يتعرض ل ا الععب الفلمر يني : عما 
االحرررتالل ا مررررائيلي التررري تمرررار  أبعرررع أنرررواع المترررل والتررردمير والت جيرررر  األعرررزل مررر  قبرررل مرررل ا 

 والتخريب.
 أدخلرر ال مجرري لمرروا  االحررتالل الترري  األمررلوب أ عررا  الحررزب نررايف الحديررد فرري بيررا   أمرري واعتبررر 

ألررف جنرردي إمرررائيلي للممررجد األقصررى  رعرراب المصررلي  ينت ررك حرمررا  األمرراك  الممدمررة والعررعائر 
 الدينية.
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وحمررل الحررزب م ممررا  المجتمررع الرردولي المرركو  علررى  ررذإل االنت اكررا  مررا يزيررد الت رررف بالمن مررة 
نتيجة الميامية العدوانية ا مرائيلية، م البا  ذإل الم ممرا  برا  ترن ض بم مت را للردفاع عر  العرعب 

ا يحصل الفلم يني المض  د و ا  تضع حداق ل ذإل االنت اكا  المتكررة وا  تمف وقفة واحدة تجاإل م
 م  انت اكا  يومية في األراضي الفلم ينية ضد الععب والممدما .

 18/4/4114، الدستور، عّمان
 

 وزير األوقاف يقترح تنظيم رحالت سياحية دينية تركية إلى القدس من خالل األردن .39
ود الردكتور  ايرل عبردالحفيظ دا ا مرالميةبح  وزير األوقاف والع و  والممدما   : )بترا(  -عما  

الذي يزور تركيا حاليا، لردى لمائرأل أمر  الخمري  نظيررإل رئري  العر و  الدينيرة التركري الردكتور محمرد 
 ا مرررالمية واألوقرررافكوركمررراز المضرررايا ذا  اال تمرررا  المعرررترك خاصرررة مرررا يتعلرررق بالعررر و  الدينيرررة 

 والمد .
د  العرريف مر  خرالل المر إلرىتنظري  رحرال  مرياحية دينيرة تركيرة  إمكانيرة إلرى األوقرافوزير  وأعار
ويمضري يرومي   األرد والصرحابة والعر دا  فري  األنبيرا يزور المرائا التركري ممامرا   ،بحي  األرد 
المررد  العررريف للصررالة فرري الممررجد  إلررىفرري زيررارة تلررك الممامررا  ومرر  بعررد ذلررك يمررافر  األقررلعلررى 

االقتررراح ووعررد بدرامررتأل ورحررب الرردكتور كوركمرراز ب ررذا  .أخرررىمرررة  لرر رد المبررارك ثرر  يعررود  األقصررى
 وتنفيذإل باقرب وق .

  18/4/4114، الدستور، عّمان
 

 ح األسرى األردنيين والفلسطينيين والعرب في سجون االحتاللاطالق سر عّمان: اعتصام إل .41
 الررب ناعرر و  خررالل اعتصررا  نظمرروإل امرر  أمررا  ممررر الصررليب  : )وكرراال (-.-الغررد-را  و-عمررا 

امررررربة يرررررو  األمرررررير الفلمررررر يني، برررررة الق مررررررح األمررررررى األردنيررررري  األحمرررررر الررررردولي فررررري عمرررررا  بمن
 والفلم ينيي  والعرب المعتملي  في مجو  االحتالل.

ومررل  الناعرر و  مررذكرة إلررى رئيمررة بعثررة اللجنررة الدوليررة للصررليب األحمررر فرري األرد  كرراثري  جونرردر، 
ل الصرررر يوني م البين ررررا ببررررذل مزيررررد مرررر  الج ررررود لكعررررف حميمررررة مررررا يحررررد  داخررررل مررررجو  االحررررتال

 والممارما  الفاعمتية التي تمو  ب ا  ذإل المل ا  تجاإل أبنا  الععب الفلم يني.
 ودعوا الى امتخدا  كافة الومائل للضغ  على مل ا  االحتالل لوقف  ذإل الممارما  الوحعية.

  18/4/4114، الغد، عّمان
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 توقيف فلسطيني من "ألوية عبدهللا عزام"لبنان:  .40
مديرية التوجيأل في بيا  أنأل "بعد عملية رصد ومتابعة، تمكنر   -ادة الجيش اللبنانيأعلن  قي: بيرو 

دوريررة تابعررة لمديريررة المخررابرا  مرر  توقيررف الفلمرر يني بررالل كايررد كايررد مرر  ألويررة عبرردو عررزا  و ررو 
م لرروب بعرردة مررذكرا  توقيررف  رتكابررأل جرررائ  عرردة، من ررا: اعررتراكأل مررع آخررري  فرري امررت داف دوريررة لررر 

ونيفيل" في محلرة المامرمية والتري نرتج من را امتعر اد عردد مر  عناصرر الوحردة ا مربانية، با ضرافة "ي
إلى قيامأل باعمال إر ابية وتفجيرا  ونمل أملحة وقتل ومحاولة قتل وتخريرب منعرم  عامرة وخاصرة. 

 وبوعر التحميق مع الموقوف بةعراف المضا  المختص".
فادي صوا  في قررار ات رامي أصردرإل أمر ، عموبرة ا عردا   إلى ذلك،  لب قاضي التحميق العمكري

لمتة فلم ينيي  فاري  م  وجأل العدالة في جر  تاليف عصابة مملحة والميرا  باعمرال إر ابي رة وحيرازة 
 أملحة ومتفجرا ، و  : بالل وكمال بدر، ماري الحجير، محمود عزب، علي خليل ونضال محمد.

 18/4/4114، الحياة، لندن
 
 الوزير األسبق حسن منيمنة رئيسا  لـ"الحوار اللبناني ـ الفلسطيني" لبنان: .42

يعمررد الروزير األمربق حمرر  منيمنرة اجتماعراق فرري المررايا الحكوميرة يررو  الثالثرا  الممبررل : مادونرا مرمعا 
الفلمر يني"، فيجمرع المروظفي  لين لرق بممريرة جديردة  -بصفتأل الرئي  الجديد لر"لجنة الحوار اللبنراني 

 أ   يئة امتعارية تتبع مباعرة رئي  مجل  الوزرا  كما جر  العادة.على ر 
وعلى عك  العادة، تمر  براألم  عمليرة التمرلي  والتمرل   بري  الرئيمري  المتعراقبي ، فاختصرر الررئي  
المرررابق للجنرررة خلررردو  العرررريف عررر و  وعرررجو  واليترررأل، وقرررد امرررتبمى علرررى مكترررب خلفرررأل معرررروعي  

ال فررري ممرررار التعرررا ي اللبنررراني فررري العرررا  الفلمررر يني إذا مرررا أقر ت مرررا جرررو ريي  مررر  عررران ما أ  يبرررد  
الحكومة اللبنانية، و ما: معروع امتبدال لجنة الحوار ب يئة عليا للع و  الفلم ينية، ومعرروع إنعرا  

حصا  عدد الفلم ينيي  وكل ما يتعل ق ب  .  مرصد يمو  بمما وا 
ر عرر راق، حمررق خالل ررا عرردداق مرر  ا نجررازا  تتعل ررق ب ررذي  المعررروعي  خررت  العررريف ممرريرة ثمانيررة ععرر

بمخي  ن ر البارد كما بالحياة اليومية للفلم ينيي . و و يرى في ما "مردخالق من جيراق لمعرفرة الواقرع كمرا 
 و ومماربة المعالجا "، خصوصاق أ  مماربة الملف الفلم يني م  قبل الدولة اللبنانية تت  م  خالل 

يمول،  ي: المالح الفلم يني داخل وخارج المخيما ، حموق الالجئي  المدنية ثالثة ركائز، وفق ما 
وا نمرانية وممررالة التررو ي  وضرما  حررق  العررودة. مر  خررالل تجربتررأل ور يترأل للملررف يرررى أ  "الفرصررة 
الرا نة أكثرر مر  مالئمرة لبحر  موضروع مرحب المرالح الفلمر يني خرارج المخيمرا  كمرا  ري مالئمرة 

الفلمرر ينية الترري تعررعر مرركا  المخيمررا   -خل ررا، بعررد تررامي  البرردائل اللبنانيررة للبحرر  فرري ضررب أل دا
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مكانية الركو  إلرى مرل ة تحمري  ". ويعتبرر أن را ممرالة تحتراج إلرى قررار تنفيرذي  باألم  وال مانينة، وا 
يمتند إلى ممررا   اولة الحوار األولى، التي أقر   ضرورة محب المالح خرارج المخيمرا  وضرب أل 

 .داخل ا
وال يرررى أ  التخررو ف مرر  قرررار الغرررب إبمررا  العررتا  الفلمرر يني حيرر   ررو، ومررحق مبرردأ حررق العررودة، 
يبررررر للدولرررة اللبنانيرررة عرررد  مرررنا الالجئررري  إلي رررا الحمررروق ا نمرررانية التررري تكفل رررا األعرررراف والمواثيرررق 

  إلرى أرقرا  الدولية. فال حق بالتملك وال حق بالعمرل إال بم ر  مر  دو  أخررى، وذلرك مر  دو  الركرو 
حميميررررة عرررر  أعررررداد الفلمرررر ينيي  وممررررتويات   التعليميررررة واختصاصررررات  . وبرررردل إرمررررا  مبرررردأ الحمرررروق 

 والواجبا ، يعيش الفلم ينيو  بعكل ععوائي داخل المخيما  م  دو  أي متابعة م  قبل الدولة.
حصررررل  برررري   تجربتررررأل ور يتررررأل أيضرررراق قادترررراإل إلررررى اعتبررررار أ  "كررررل الم عرررررا  تعرررري بررررا  التمرررروية إذا

الفلم ينيي  والعدو ا مرائيلي، ل  تلحظ حق  العودة للفلم ينيي  في بالد االنتعار، ولو أ  المجتمرع 
الدولي يمد ر تماماق موقف لبنا  م  رفضأل الم لق والدمتوري لتو ي  الفلم ينيي  في لبنا ، أير أ  

ذا لرررو عررر ب حرررق العرررودة فررري المررر ال المباعرررر الرررذي ال يمتلرررك أحرررد جوابررراق لرررأل حترررى اآل ،  رررو: مرررا
المفاوضررا ، ولرر  يفرررض التررو ي  علررى لبنررا  وبمرري الوضررع علررى مررا  ررو عليررأل اآل ؟ كيررف مرريتفاعل 
لبنا  مع خيار ك ذا؟"، مضيفاق: "صحيا أ  أحداق ال يمت يع أ  يفرض على لبنا  منا الجنمية ألي 

كررد في ررا حمررأل ويثبرر  في ررا كررا ، ولكرر  الصررحيا أيضرراق أ  علررى لبنررا  أ  يمررتعد  لمفاوضررا  عرراقة ي  
 مصالحأل الو نية".

  18/4/4114، السفير، بيروت
 
 "إخوان" سورية يستنكرون العدوان اإلسرائيلي على المسجد األقصى .43

أدان  جماعة ا خوا  المملمي  في مورية ما أممتأل بر "الحرب الممن جة" التي : قد  بر  -لند  
ما  والعمرا ، وامتنكر  ما يتعرض لأل الممجد يمارم ا االحتالل ا مرائيلي ضد المد  ا ن

األقصى م  محاوال  اقتحا  م  المت رفي ، ودع  العرب والمملمي  إلى عد  االنعغال ع  المد  
وقال الميادي في جماعة ا خوا  المملمي  في مورية ز ير مال  في تصريحا  لأل اليو   واألقصى.
ا أمتنا، وع  المد  واألقصى. وم  قلب الصراع مع (: "إنأل ال م   يعغلنا ع  قضاي4|15الخمي  )

أدعيا  المماومة والممانعة وأصحاب المعروع الدعائي لتحرير المد ؛ نعل  إدانتنا للحرب الممن جة 
التي يمارم ا االحتالل الص يوني ضد المد  ا نما  والعمرا ، في محاوال  دائبة لت ويد التاريخ 

دانتنا الدائمة لم ا يمارمأل   ال  المحتلو  م  حرب وجودية على الممدميي  في دوائر والحضارة، وا 
 وجود   ا نمانية والمدنية على جميع ممتويا  الوجود".
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وأضاف: "كما نمتنكر ما يتعرض لأل الممجد األقصى م  اعتدا ا  متكررة، وم  تمييد حرية العبادة 
ض لأل الممجد األقصى، بعكل خاص، فيأل، وتحديد أعداد وأعمار المصلي  الوافدي  إليأل. وما تعر 

خالل اليومي  المابمي  م  محاوال  اقتحا  م  م وومي  مت رفي  ومتعصبي ، وم   جو  م  
أكثر م  الف جندي ص يوني محتل على المصلي  فيأل بالغازا  المامة وبة الق الرصاص، وم  

 ث  إأالق الممجد ومنع المصلي  م  التوافد إليأل والصالة فيأل".
 17/4/4114رس، قدس ب

 
 بالمعتقلين الفلسطينيين كأسرى حرب االعترافلحقوق اإلنسان" تدعو إلى  العربية" .44

دع  "المنظمة العربية لحموق ا نما " في بري انيا المجتمع الدولي إلى : قد  بر  -لند  
االعتراف باألمرى الفلم ينيي  كامرى حرب، كما  الب  المل ة الفلم ينية بالكف ع  ميامة 

 ووقف التنميق األمني. االعتمال
( بمنامبة يو  األمير، أرمل  نمخة منأل لر"قد  بر " 15/4وأكد  المنظمة في تمرير ل ا الخمي  )

في  االحتاللم الب باتخاذ إجرا ا  حازمة لوقف ميامة  االحتاللأ  المجتمع الدولي أما  وحعية 
الفلم ينية أ  تمعى لدى المجتمع الدولي وتامي  إ الق مراح األمرى، وأ  على المل ة  االعتمال

لتعكيل لجنة تمصي حمائق حول أوضاع األمرى في المجو  والمعي النتزاع اعتراف م  المجتمع 
 الدولي على أن   أمرى حرب.

ا مرائيلي بحق  االحتاللوعدد التمرير على أنأل م  أير الممبول أما  تصاعد انت اكا  قوا  
األمني بي  المل ة وقوا ، وتما ل: "كيف يمك  للمل ة أ  توفق بي  األمرى أ  يمتمر التنميق 

العتمال  االحتاللم البات ا بة الق مراح األمرى وفي نف  الوق  تتعاو  وتنمق مع قوا  
 موا ني  فلم ينيي ؟".

وما يرافم ا م  عمليا  تعذيب وحعية أد  إلى وفاة  االعتمالوعلى الرأ  م  التنديد الوامع بميامة 
في انت اك جمي    الفلم ينييومدا مة منازل  االعتمالعدد م  األمرى إال أ  إمرائيل تمتمر في 

أنأل عمب التوقيع على اتفاقيا  أوملو وما تضمن ا م   االنتباإلوما يلف   التفاقية جنيف الرابعة.
تتعاو  مع الفلم ينية  األم منع فا خ يرا حي  بات  قوا   االعتمالتفا ما  أمنية دخل  ميامة 

 .االعتمالا مرائيلي في تنفيذ ميامة  االحتاللقوا  
ت  اعتمال    االحتاللوأضاف التمرير: "مئا  األمرى الفلم ينيو  الذي  أفرج عن   م  مجو  

وتعذيب   على أيدي قوا  األم  الفلم ينية كما أ  العديد م  الفلم ينيي  الذي  اعتملوا على أيدي 
ا مرائيلي وقدموا للمحاكمة  االحتاللية بعد ا فراج عن   اعتملوا م  قبل قوا  قوا  األم  الفلم ين
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بنا  على اعترافا  أدلوا ب ا تح  التعذيب في مجو  المل ة الفلم ينية،وأكثر م  ذلك فة  المحاك  
ويحاكمو  على  االحتاللالفلم ينية تنظر في قضايا أيابيا ألمرى فلم ينيي  معتملي  لدى قوا  

آالف فلم يني م  بين    5يعتمل اليو  أكثر م   ا مرائيليوأكد التمرير أ  االحتالل    الت  ".نف
مجناق موزعة في  11 فل، في مجو  يبلغ عدد ا  130معتمل إداري، وأكثر م   185أميرة، و 19

 كافة أنحا  فلم ي . بعيش األمرى الفلم ينيو  ظروف قامية بمبب الممع ا مرائيلي الممتمر
حي  ال تلتز  إمرائيل ببنود اتفاقية جنيف التي تنص على توفير حياة كريمة ل مرى ورعاية  بية 

 منامبة وعد  تعريض حيات   للخ ر.
 17/4/4114قدس برس، 

 
  تطورات القضية الفلسطينيةيبحثان  والجروانالعربي  .45

العربي، اليو  الخمي ، مع وفد بح  األمي  العا  لجامعة الدول العربية، نبيل : مراد فتحي -الما رة 
م  البرلما  العربي برئامة أحمد الجروا  رئي  البرلما ، عددا م  المضايا التي تتعلق بت ورا  
األوضاع في المن مة خاصة المضية الفلم ينية واألزمة المورية ومبل تعزيز التعاو  العربي في 

 مكافحة ا ر اب.
 18/4/4114الشرق، الدوحة، 

 
 تدين التوسع االستيطاني البريطانيةالخارجية  .46

الخ وا  ا مرائيلية تجاإل التومع "دا  وزير الخارجية البري اني وليا   يغ : الحياة - لند 
 ."المفاوضا   ي ال ريق الوحيد للمال "في الضفة الغربية، واعتبر  "االمتي اني

التي اتخذت ا حكومة  تعليماق على الخ وا "وجا   تصريحا   يغ في بيا  صحافي أصدرإل أم  
إمرائيل للبد  في منا تراخيص لبنا  موقع امتي اني أير قانوني، والمماح للممتو ني  المتعادة 

 ."ملكية مبنى في الخليل
إ  بري انيا تدي  المرارا  التي اتخذت ا المل ا  ا مرائيلية لتغيير وضع مماحة كبيرة "وقال  يغ: 

نعا  ممتو نة جديدة في  م  األراضي حول الموقع االمتي اني أير المانوني نتيف  عافو  وا 
أ  الممتو نا  أير عرعية وتعكل عمبة في  ريق المال ، و ذإل المرارا  ". وأضاف: "الخليل

وعدد على أ   "الفلم يني –تنتمص م  الج ود الجارية لتحميق حل الدولتي  للصراع ا مرائيلي 
 ."المفاوضا   ي المبيل الوحيد إلى المال "

 18/4/4114الحياة، لندن، 
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 : مفاوضات السالم هواية أمريكا في وقت الفراغ فريدمانتوماس  .47
قال الكاتب الصحفي "توما  فريدما " إ  تحميق المال  في العرق األوم  بالنمبة : صفا - أزة

 للواليا  المتحدة كا  ذا أ مية كبيرة مابمقا أما اليو  ف و "مجرد  واية".
ل  يعد يتمتع با ميتأل  األوم لأل، في صحيفة "نيويورك تايمز" األمريكية أ  العرق وأوضا في مماٍل 

بالنمبة للواليا  المتحدة بعد امتمالل األخيرة في مجال ال اقة، معيرقا إلى أ  "المال   ا متراتيجية
 في ع د وزير الخارجية األميركي األمبق  نري كيمنجر كا  ضرورة أميركية إال أنأل اآل  أصبا

وقال فريدما :  ناك ععور متزايد باليا  في أوما  ا دارة األميركية م  نجاح  مجرد  واية".
 المماعي لتحميق التموية بي  الفلم ينيي  وا مرائيليي  على الرأ  م  امتئناف المفاوضا .
  باراك وأعار إلى أ  األيا  األخيرة ع د  تصعيدقا في م البة األوما  ا عالمية األميركية للرئي

أوباما بمحب يد الواليا  المتحدة م  المفاوضا ، معبري  ع  ععور متزايد باليا  م  إمكانية 
النجاح وأ  م مة كيري تتلخص في إنماذ "إمرائيل" م  أي تمويض يفضي إلى عد  االعتراف ب ا 

 ذا االتجاإل،  ولف  إلى أ  وزير الخارجية األمريكي جو  كيري يبذل ج دقا كبيرقا في كدولة ي ودية.
والفلم ينيي  ميامفو  أمفقا عميمقا  ا مرائيليي ولك  "في حال قا  كيري بفك خيمة التفاوض فة  

وأوضا فريدما  الممرب م  ا دارة األميركية أ  البي  األبيض أصبا ال يتمتع برأبة  على ذلك".
لى كبيرة لالمتمرار في المفاوضا  بمليات ا الحالية "ففي الوق  الذي تت جأل فيأل إمرائيل إلى اليمي  وا 

 التزم  الديني، نجد أ  الجيل العاب م  الفلم ينيي  أيضاق أير راأب بحل الدولتي ". 
 18/4/4114السبيل، عمان، 

 
 ذرّات تخّزن الشمس وتريح السعودية من تشابك الماء والطاقة .48

، ال تفكر في 1014في عا  إذا ممع  ممتمبالق أ  المعادال  الكبرى لل اقة انملب  : أحمد مغربي
ي ة."فراكينغ"الغاز. إنَ  الغاز الصخري والر  . وال تمرح بالخيال مع المفاعال  الذر 
م  الزجاج والنانوتكنولوجيا والكربو  والكوانتو  والعم ، بل  "خل ة"إذاق، جر ب عيئاق آخر. جر ب 

كيبت ا بفضل امتزاج ا مع أنابيب حتى الليل والممر! جر ب ما صنعأل علما  أميركا: ذر ا  تتغي ر تر 
النانوكربو ، فتختز   اقة العم . وعند الحاجة، تخرج تلك الذر ا  مخزون ا م  ال اقة، وتنملب 

ر الدورة ثانية، ربما إلى ما ال ن اية! إذاق، ل  ال تنملب المعادال   ثانية إلى عكل ا األصلي. وتتكر 
مر  لل اقة على األرض بل في الفضا  العامع  الما أن ا تتصل بالعم ، و ي أضخ  مصدر ممت

 للمنظومة العممي ة؟
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ل الما أتعب  العم  العمول. صحيا أ  العم  تمنا األرض في بضع ماعا   اقة تكفي البعر 
عاماق. ولك   اقة العم  ل ا معاكل عائكة، ال تبدأ م  اختفائ ا ليالق، وال تتوقف عند ضرورة 

ا بالفول ي ة المباعرة، وال تنت ي عند وجوب تمخي  كميا  ضخمة م  تخزي  الك ربا  المتول دة عن 
 المياإل لتوليد بخار يحر ك توربينا  إنتاج الك ربا .
مع د ". وبفضل ج ود معتركة بي  علما  1014انملب  الحال مع  ذإل األمور كل ا في ربيع 

. وعندما تتعرض ، صن ع  ذر ا  ل ا تركيب مض رب"جامعة  ارفرد"و "ماماعومت  للتمني ة
ي ة الداخلية.  للعم ، تمفز تركيبت ا م  حال معي نة إلى حال آخر، مع تخزي  ال اقة في تجاويف ا الذر 

قليالق )كمي ة ضئيلة م  الحركة أو الضو  أو الحرارة تكفي(، كي تعود إلى  " ز  ا"وعند الحاجة، يكفي 
ا، بل تصبا ممتعد ة المتمبال  اقة العم  تركيبت ا األولى، وتخِرج ال اقة الكبيرة التي اختزنت 

 وتخزين ا مجد داق!
(. وواضا أن ا تمد ر على "فوتو مويتعز") "ُمبد ال  الضو "مم ى العلما   ذإل الذر ا  المض ربة 

العمل ليالق، بل إ  ضو  الممر والنجو   و أكثر م  كاٍف ل ا كي تع ي ال اقة! و ي ال تحتاج إلى 
التي حصدت ا أصالق م  العم . ال ب ارية. ال وقود. ال ما . ال عي ،  أي ومي  لتع ي ال اقة
، و ي مرصوصة ضم  أقفاص م  أنابيب كربو  النانوكربو  "آزو بنزي "موى ألواح في ا ذر ا  الر 

 الصغيرة جداق.
األكبر  الصحرا  إلى قلب معادلة ال اقة عالمي اق. إذ تتلمى الصحرا  الكمي ة "آزوبنزي "وتعيد ذر ا  الر

م  ضو  العم ، كما تخلص  ا الذر ا  م  الحاجة إلى الما  والبنى التحتية المعمدة، في إنتاج 
ال اقة م  العم . وفي المعودية مثالق، يمك  نعر تلك األلواح في مماحا  كبيرة، م  دو  

اج ال اقة م  الحاجة إلى ضخ  كميا  كبيرة م  المياإل إلي ا. وتعتبر المياإل الممتعملة في مياق إنت
 المعاأل األمامي ة في المعودية.

 ناك مع ى أمامي في ال اقة، يتمث ل في كثافة ال اقة، أي كمية ال اقة التي تع ي ا وحدة معي نة 
م  الوقود. وبفضل كثافتأل العالية في ال اقة، يحتل البنزي  )وكذلك الكيرومي  والفيول والمازو  

وقود. وللمبب نفمأل، أزيا الخعب والفح  الحجري ع  صدارة والغاز( مكانة مرموقة في عوال  ال
 مع د ال اقة لصالا النف  والغاز.

وفي تلك الذر ا  المض ربة، امت اع علما  أميركا الوصول إلى تركيز مرتفع في كثافة ال اقة، 
 ."آزوبنزي "بفضل قدر ت   على رصف كميا  كبيرة م  أنابيب النانوكربو  في ألواح الر

؟ لمجرد ا عارة إلى أ   ذا االختراق العلمي "ذر ا  مض ربة"ا صرار على تكرار عبارة لماذا 
الضخ  يمتند إلى فيزيا  الكوانتو  التي تخالف أنواع الفيزيا  األخرى، م  نيوت  إلى آينعتاي . 
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يرفنغ عرود نغر المفارقة، أ  آينعتاي  انتمى ل ذإل المدرمة التي قاد ا علما  مثل ماك  بالنك وا 
وورنر  ايزنبرغ وأير  ، في م الع المر  الععري . ولك   ذإل النظرية ل ا مناٍح عبأل موريالية، على 
أرار المول بذر ا  مض ربة تمفز تركيبت ا م  حال إلى حال، بل أن ا ربما تعايش الحالي  معاق! 

يزيا  آينعتاي  ونيوتي  وأادر آينعتاي  معمكر الفيزيا  الكمومي ة. وحاضراق، يحاول العلما  مصالحة ف
م  ج ة، والكمومية م  الج ة الثانية. وقبل أيا ، خ ى فريق فلكي أميركي خ وة كبرى في  ذا 

 االتجاإل. 
 18/4/4114الحياة، لندن، 

 
 التفاوض اإلسرائيلي أولوياتفي  .49

 محمد خالد األزعر
حرب حزيرا  )يونيو( في مياق مماربة عربية مغايرة ومفارقة أل داف ومياما  وععارا  ما قبل 

، أبرم  إمرائيل معا دَتي مال  كاملَتي األوصاف مع كل م  مصر واألرد ، بما أراح ا 1925
تماماق م  عنا  االمتنفار والتعبئة الدائمة على أ ول جب تي  عمكريتي  عربيتي . كما نال  تمليماق 

مكانية التعايش والجوا ر الملمي مع ا، بعرو  تفاوضية أير عربياق عاماق وفلم ينياق خاصاق بوجود ا وا 
ممتحيلة التحمق. ومع ذلك، مازلنا نجد بي  ا مرائيليي  م  يتاففو  م   كذا مكتمبا  وال يرون ا 

 أاية المراد.
لو كا  الصراع ا مرائيلي العربي يدور في فلك المواج ا  أو المنازعا  المعتادة بي  الدول 

وا علي ا بالنواجذ. ِلَ  ال والكيانا  الميامية، لثمَّ  ا مرا ئيليو   ذإل التحوال  والممتجدا  عالياق وعضُّ
و ي تضم  ل   االمتمرار واألم  الوجودي والحدودي، وتعبِ د المبل وت يى  المناخا  الالزمة لحم  

قرار التعاو  ا قليمي التنموي البنَّا ، وت دي إلى االلتفا  والتفرغ إلى ما يعب ع م  الدما  والموارد وا 
 جوع وي م  م  خوف.

لك  إمرائيل ليم  كمائر الدول والكيانا  وال الصراع مع ا كمائر الصراعا . منا  االختالف  نا 
 و في جو ر ا االمتعماري الص يوني االمتي اني، الذي ُيعلي م  عا  التومع الجغرافي واالجت اد 

ف رية للتمدد عضوياق على  في امتئصال مكا  الو   األصليي . نح  بصدد دولة ذا  عرا ة
األرض. دولة تحوي نخباق أيديولوجية ميامية وأ يافاق ععبية ال يمت ا  بحجم ا، تمخر م  معا دا  
المال  واتفاقا  التموية مع العرب، فرادى أو مجتمعي ، وفم ا تحول دو  إعباع  ذإل العرا ة. 

وملفا  تحمل توقيعا  وتتحد  ع  فالمعا دا  واالتفاقا  ليم  عند   ال  موى أوراق وأضابير 
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ضمانا  وأمنيا  حالمة، ذا  قيمة معنوية، بيد أن ا ال تضيف إلى الدولة مماحا  جديدة م  
 األرض وال ت فى  ع وت ا للتومع ا قليمي.

ان القاق م   ذإل المناعة، كثيراق ما علَّق أالة الص اينة على حصاد التمويا  مع األ راف العربية، 
ل تعيد إلى العرب أرضاق وموارد ملمومة، ممابل بعض التع دا  والعمود المابلة للنمض، با  إمرائي

التي قد تتماد  مع مرور الزم  وتغير العخوص والنفو  وموازي  الموى. و كذا فة    ال  
المتعصبي  يعضو  على أنامل   م  الغيظ، بالنظر إلى اعتماد   با  الصلا مع مصر واألرد ، 

إلى األبد كالق م  مينا  وعرق األرد  م  دائرة احتمال التومع ا مرائيلي إلى الجنوب  مثالق، أخرج
والعرق. ويتضاعف  ذا الغيظ عندما ت يج في خوا ر أصحابأل ذكرى الت ورا  التي أجبرت   عنوة 

 على امتبعاد كل م  جنوب لبنا  وق اع أزة م   ذإل الدائرة.
اجة، عادة ما يثير المتعصبو  الص اينة وا مرائيليو  التما ل بي  يدي  ذإل المعاعر المنحرفة الم ت

بخاصة، مادا  أن ا ال ت دي إلى امتحواذ   على مزيد م   1925ع  جدوى حروب   بعامة وحرب 
األرض. يدور  ذا االمتف ا  أو االمتنكار في عمول   ويجري صراحة على بعض ألمنت  ، على رأ  

نية في تحميق تمويا ، م  عان ا دف  خ يئت   األولى المتعلمة مما مة بعض  ذإل الحروب العدوا
باأتصاب المماحة األكبر م  و   الفلم ينيي . ومما يعزز  ذا التصور االمتثنائي في تواقحأل 
وجرأتأل على أخالقيا  األم  المتحضرة والعرائع المماوية والوضعية، أدراك   ال  المو  أ  أحداق م  

. و ذا 1925مليا  الض  والمض  ألقما  م  األرض العربية التي احتل  عا  العالمي  ل  يعترف بع
ما يمود   إلى االمتماتة في تحصيل  ذا االعتراف وعرعنتأل، الميما م  جانب ال رف الفلم يني 

 بالنمبة إلى منا ق االمتي ا  في الضفة ورحاب المد .
اق م  نتائج احتالل   المديد لبمية فلم ي  ال يريد ا مرائيليو  تموية تخرج   خالي الوفاض جغرافي

. فكيف الحال ب   إذا أنجب   ذإل التموية دولة للفلم ينيي ؟ وم  الواضا أ  1925التاريخية منذ 
أصحاب  ذا العمل التومعي الممي ، يتجا لو  أ  التموية الجاري إعداد ا، متثب  احتالل   نحو 

مماحة التي تمدد  علي ا دولت   منذ حرب في المئة م  فلم ي  التاريخية. و ي ال 11
. في جدل 1945، زيادة على الحصة التي خصص ا ل ا قرار التممي  المنكود لعا  1948/1949

التموية الرا  ، يتعامل ا مرائيليو  مع  ذإل المماحة وكا  الفلم ينيي  ملموا كلياق بضياع ا. مع أ  
واحداق م  أ   تنازالتأل م  أجل التوصل إلى المال   أياب امت راد المفاوض الفلم يني إلي ا، يمثل

ذا ما امتمر ا مرائيليو  في م اترات   التفاوضية، فم  الوارد أ  يعيد الفلم ينيو  النظر  الدائ . وا 
في  ذا التنازل، ضم  عملية أعمل  عادة تصفيف أوراق  . بل وربما تعي  علي   أ  يفعلوا ذلك 
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ول آمال التموية الملمية، قد يمتدعي العودة إلى بعض مربعا  الصراع قريباق، على اعتبار أ  أف
 المديمة.

 18/4/4114الحياة، لندن، 
 

 هل يظل مجرد كالم؟ .51
 نبيل عمرو 

اعتاد العرب، والفلم ينيو  بوجأل خاص، على أ  يتوجأل العال  ل  .. باللو  وأحيانا ا دانة، إذا ما 
 أو مبادرة ت دف إلى الوصول إلى حل ميامي.تعثر معروع تفاوضي، أو ان ار  محاولة 

أير أ  التعثر األخير، الذي يوعك على وضع حد لتجربة الوزير كيري، ل  يجِر التعامل معأل على 
الماعدة المديمة ذات ا، فالوزير المواظب والد وب، حمل مم ولية التعثر صراحة للجانب ا مرائيلي. 

  أنأل أعل  في الكونغر  الذي ما زال يعتبر المعمل وأ مية  ذا الموقف م  جانب كيري تنبع م
 األ   للحكومة ا مرائيلية؛ حكومة الثالثي، نتنيا و، وليبرما ، وبني .

ولعل موقف الوزير كيري الذي أثر على نحو ظا ر في تعكيل رأي عا  مختلف في واعن  ، أحرج 
داخل االئتالف الحكومي لترتفع  الحكومة ا مرائيلية، وأثار أضب أق اب ا، كما عجع أصواتا م 

منددة بملوك بعض الوزرا  ا مرائيليي  وم  ضمن   وزير الدفاع موعي يعلو ، ووزير االقتصاد 
بني ، وتحمل   مم ولية التعثر األخير، إضافة إلى ات ام   الصريا بان   يمعو  إلى نمف العملية 

ا ا  أحادية الجانب، تغلق كل المنافذ أما  الميامية م  أمام ا، وفتا األبواب على مصاريع ا  جر 
 ج ود الميد كيري المعجع كليا م  جانب الرئي  أوباما.

إال أ  ما يبدو أكثر أ مية م  ذلك كلأل،  و الموقف الواضا والموي الذي اتخذإل عدد م  كبار 
في ع د المم ولي  األميركيي  المابمي  وفي ممدمت   زبيغنيو بريجنمكي ممتعار األم  المومي 

كارتر، وفرانك كارلوتعي وزير الدفاع في ع د الرئي  ريغا ، ولي  املتو  رئي  لجنة الع و  
الخارجية المابق في الكونغر ، وآخرو  ال يملو  أ مية عن  . لمد أعل    ال  في ممال معترك 

في العرق بواعن  ، ضرورة أ  تعل  الواليا  المتحدة برنامج ا للمال  « بوليتيكو»نعرتأل مجلة 
األوم ، وأ  ترفض االمتي ا  ا مرائيلي باعتبارإل أير عرعي، وأ  توقف ا دارة ج ود ا حتى 
ترضخ إمرائيل للمانو  الدولي واالتفاقا  المابمة، وأعل    ال  المم ولو  مواقف قوية وحادة أخرى 

بني الواليا  أ م ا ما يتصل بي ودية الدولة، حي  يرو  أ   ذا م لب أير مبرر وال يجوز ت
 المتحدة لأل.
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ومع أ   نالك ممولة دارجة في عالمنا العربي حول أ  المواقف العادلة ال تاتي إال م  مم ولي  
مابمي  ل  يجر وا على االقتراب من ا حي  كانوا في موقع المرار، إال أ  ذلك ال ينفي أ مية ما صرح 

مكانية ا فادة م   ذا الموقف واقتحا  الم مما  األميركية  بأل المم ولو  األميركيو  المابمو ، وا 
بأل، ذلك أ  األمما  التي تبن  الموقف الجديد تصلا جميعا أل  تكو  جمور تاثير فعال لصالحنا، 
نما على صعيد أ   و و التاثير في  لي  فم  على صعيد الرأي العا  وفي العارع األميركي، وا 

 ألميركي.الكونغر  وفي النخب الم ثرة في صنع المرار ا
وبمدر ما يدعو  ذا الموقف إلى التفا ل ولو نمبيا، يحا  بمخاوف تمليدية، مبب ا انعدا  المتابعة م  
الجانب العربي، و ذإل مثلبة ميامية دأب العرب والفلم ينيو  على ارتكاب ا على مدى عمود.. وال 

التصق بالعرب والفلم ينيي  داعي  نا لمرد أمثلة على ذلك، فلمد ت  اختزال األمثلة جميعا بمص لا 
، الذي ال يترك «محترفو العمل الميامي الموممي»، مثلما    «محترفو إضاعة فرص»و و أن   

 أثرا ال في األصدقا  وال في األعدا .
ذلك عك  الخص  ا مرائيلي، الذي إ  ل  يجد فرصة يمتغل ا ويبني علي ا ويحول ا إلى ن ج، فةنأل 

ا، حتى قيل، وع  حق، إ  رصيد ا نجازا  الميامية ا مرائيلية يختلق الفرصة ويعمل علي 
 بمعظمأل يمتمد م  ا خفاقا  العربية.

ف ل ن رق الحديد في الوق  المنامب، ونبني على المواقف الجديدة التي تبنا ا رجال ذوو وز  كبير 
موقف الجديد في أميركا، أ  نودع ما ممعناإل بالمخز ، عاكري  دو  متابعة، وماعتئذ يكو  ال

 كالمدي ؛ مجرد كال ؟ دعونا نَر!
 18/4/4114الشرق األوسط، لندن، 

 
 بالخدمة والرعاية؟! "األقصى"وهل أولى من  .50

 عريب الرنتاوي
ال يكاد يمضي يو  واحد، م  دو  أ  تمو  مل ا  االحتالل وق عا  الممتو ني  المت رفي ،  

أ  أخبار  ذإل االعتدا ا  بات  روتينية، ول  تعد بتنفيذ اعتدا  أو أكثر على الممجد األقصى، حتى 
المورية، « حرمتا»تحظى بما تمتحق م  التغ يا  ا عالمية والصحفية ... أخبار االعتباكا  في 

تمدَّ  في كثير م  الصحف العربية، على أخبار العدوا  الوامع الذي عنأل المحتلو  والممتو نو ، 
في حرمأل ورد اتأل « المراب ي »جرحى م  الفلم ينيي  على الممجد، وتمبب في ممو  ععرا  ال

 وباحاتأل ال ا رة.
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لكا  إمرائيل، تريد لنا أ  نعتاد على أخبار االنت اكا ، حتى إذا جا   لحظا  االنمضاض على 
الممجد وا  احة بأل، كا  الرأي العا  العربي وا مالمي، م يا تماماق لمماع  ذا الخبر واالعتياد 

ا م  المنتظر أ  ترتمي التغ ية ا عالمية إلى مانعي  على ثمانية أو متة أعمدة عليأل ... عند 
 وربما على أربعة فم ، إ  كا  الحد  تزام  مع معركة كبيرة في الرمت  أو تلبيمة.

العرب الرمميو ، مل وا م  ا دانا  واالمتنكارا ، حتى أن   ما عادوا يكررون ا م  جديد ... 
تجتمع برئامة  ذا الزعي  أو ذلك، تكتفي بةدانة ما يفعلأل نظا  األمد بععبأل، أو  مجال  الوزرا  التي
ضد المدنيي  العزل في أبوجا ... ال أحد يكتر  بما يجري في « بوكو حرا »الجرائ  التي تمارف ا 

 قضية العرب المركزية األولى.«: األقصى، فلكل أولوياتأل ال اأية على ما كا  ُيعرف ذا  يو  بام 
مناق، لمد ثب  أ  كافة ومائلنا في الدفاع ع  األقصى، والتصدي لمحاوال  إمرائيل المتكررة ح

االعتدا  عليأل )ل  تعد محاوال ، بل فعل يومي  مجي متكرر(، ليم  كافية وال فع الة ... ل  تنفع 
قصى الرعاية ال اعمية ل »ا مرائيلية وما تضمنتأل م  نصوص ت كد  –معا دة المال  األردنية 

 –في حفظ  ذإل الممدما  والحيلولة دو  تدنيم ا ... ل  ينفع االتفاق األردني « والممدما 
الفلم يني في فعل ذلك، وِلَ  ينفع  الما أ  إمرائيل ليم   رفاق ... ول  تكبا م مة كيري وال 

التدني  المفاوضا  ا مرائيلية الفلم ينية، االحتالل وق عانأل، ع  المضي في مياما  الت ويد و 
 «.األمرلة«و

أما الدليل على ذلك، فيتجلى على األرض، ولي  على الورق، ورق المعا دا  واالتفاقيا  المبرمة 
... العدوا  با  فعالق يومياق عائناق ... والجرائ  ال تنم ع م  تدني  واعتدا  وتغيير معال  وحفريا  

النازيو  ع  اجتراح مثيال  ل ا  ومنع صالة وت ويق وحصار إلى أير ما  نالك م  ومائل عجز
خارج »... ولمد با  علينا، إ  كن ا معنيي  حماق بكمب معركة األقصى والممدما ، أ  نفكر 

 وأ  نعيد تميي  وتموي  ومائلنا وأدواتنا، بعد أ  تاكد للماصي والداني، أن ا مالح مثلو .« الصندوق
ع  رمزيتأل الو نية والمومية وا مالمية،    وحد   الفتية الذي  آووا إلى ممجد  ، يذودو  عنأل و 

الذي  ينغ صو  على المعتدي فرحتأل بم ف ثمار عدوانأل ...   ال ، رجال ونما ، يتصدو  
إلى صح  الممجد، آللة الممع وال مجية، ويعملو  على « الم ربة»بصدور   العارية، وحجارت   

ال ، المجد واالحترا  ... ملم  مواعد  ، ف و ا  احة با دافأل الوقحة ومرامي ا العريرة ... لكل    
 ينوبو  عن ا جميعاق، نح  الذي  قررنا االنصراف إلى  مو  أخرى، ويوميا  مختلفة.

أم  رأي  ميدة ثالثينية، تتدافع مع عدد م  الجنود الص اينة، الذي  يختبئ خلف   ويحتمي ب  ، 
الحيلة، موى أ  قذف  الجندي بحميبة يد ا،  ر   م  الممتو ني  الوقحي ، ما كا  من ا وقد أعيت ا
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بما في ا ... لمد جعل  من ا حجراق ورصاصة، وأ لمت ا في وجأل الغزاة والممتعمري  ... تحية لتلك 
 الميدة التي ال أعرف امم ا.

على أية حال،  ي مم وليتنا جميعاق، ابتدا  بالمل ة والفصائل والحركة الو نية ا مالمية، وأ ل  
لغربية والمد  ... بيد أ  أحداق في العال  العربي وا مالمي، ال يحق لأل أ  يد عي أنأل ال الضفة ا

« ... األقدا  ال مجية«يعرف ... أو أنأل متخفف م  أوزار الخ يئة األكبر، بترك الممجد ن باق لر
وعلى   ال  جميعاق أ  يمتذكروا أ  األقصى جز  م  منظومت   العميدية ... ال يعفي   م  
المم ولية إ  كانوا منةق أو عيعة، ، ... األقصى ل   جميعا إ  كانوا مملمي  االولى بالرعاية 
والخدمة والحرية والخالص  و   ممتدرو  فعالق، وا   كا  ين بق علي   بي  الععر العربي الع ير: 

داعش »أمد علي  وفي الحروب نعامة ...    أمود وفحول على بعض   البعض، وفي حروب 
 لكننا ل  نر أثراق لفحولت   في الدفاع ع  الممجد األمير.« ... غبرا وال

 18/4/4114الدستور، عمان، 
 
 ما دامت المفاوضات خيارا  وحيدا   .52

 عوني صادق
كعادت ا ل  تف الحكومة "ا مرائيلية" بتع دات ا ووعود ا لوزير الخارجية األمريكية جو  كيري التي 

يوليو/ تموز م  العا  الماضي، فل  ت لق مراح الدفعة الرابعة م  أع ت ا المتئناف المفاوضا  في 
قدامى األمرى الفلم ينيي ، فبدا وكان ا وضع  مململ المفاوضا  أما  ن ايتأل . وفي مناورة 
مف ومة للدفاع ع  النف  وتحمي  الصورة، وفيما بدا رداق على نك  الحكومة "ا مرائيلية" لتلك 

( منظمة ومعا دة دولية، فثار  15الفلم ينية ب لبا  االنضما  إلى )التع دا ، تمدم  المل ة 
الحكومة "ا مرائيلية" وأثار  مع ا زوبعة كبيرة، وأقدم  على إجرا ا  عمابية ضد المل ة، و دد  
بض  الممتو نا  إلى الكيا  رممياق، وبدا وكا  األمور تزداد تعميداق وتد وراق، عندما ل  تتاخر موافمة 

العا  ل م  المتحدة والحكومة المويمرية على  لبا  انضما  المل ة لتلك المنظما   األمي 
 والمعا دا ، ولك  وم  ذلك كلأل، برز أمرا :

األول، أ  المنظما  والمعا دا  الدولية التي تمدم  المل ة الفلم ينية ب لبا  االنضما  إلي ا، ل  
. والثاني، أ  الحكومة "ا مرائيلية" في جنائية الدولية  تعمل المحكمة التعمل ميثاق روما، وبالتالي ل

. تنميق األمني"، وعملية المفاوضا إجرا ات ا العمابية ضد المل ة الفلم ينية، امتثن  اتصاال  "ال
. لجارية ما زال  في مجال المناورةوذلك يعني باختصار، أمري  أيضا: األول، أ  التحركا  ا

 .ر "الوضع المائ "تعمل للبما  في إ ا والثاني، أ  األ راف ما زال 
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لمد جا   تاكيدا  الرئي  محمود عبا ، وكذلك عدد م  النا مي  باممأل، أ  االنضما  للمنظما  
والمعا دا  الدولية ل  يمصد بأل الصدا  مع أحد، أو ا ضرار باحد، وأنأل ال يعني أبداق التخلي ع  

ع  "أملوب المفاوضا " كخيار وحيد المترداد ما "عملية المال "، واأل   أنأل ال يعني التخلي 
ت الب بأل المل ة م  حموق . ول  يك  أدل على ذلك م  تجنب  لب االنضما  إلى ميثاق روما 
والمحكمة الجنائية الدولية، حي  أكثر ما يخعاإل "ا مرائيليو " مالحمت   جنائياق . ولي  أدل م  

غة" أو "صفمة" تبرر التمديد ل ا والعودة إلى مململ ا، التممك بالمفاوضا  والعمل للتوصل إلى "صي
م  امتمرار االجتماعا  بي   واق  المفاوضا  بالرعاية األمريكية، وال أ مية كبرى لما تمولأل المل ة 
م  أ  ذلك يت  التزاماق من ا بحدود الم لة الممررة ل ذإل المفاوضا ، إذ يفترض أنأل بعد "ا جرا ا  

. لك  امتثنا  "التنميق األمني" م  المفاوضا  قد انت  خذ ا ال رفا  تكو  األحادية" التي ات
ا جرا ا  العمابية "ا مرائيلية" يكعف حميمة مضمو  المفاوضا  م  حي  المبدأ، و ي أ  
الحكومة "ا مرائيلية" تتممك بما يفيد مخ  ات ا االمتي انية والت ويدية فم ، وأ  ما تمد  عليأل 

 . تم   ذإل المخ  ا  بمو ينية م  إجرا ا  الالمل ة الفلم 
لمد قيل الكثير حول انضما  المل ة الفلم ينية إلى المنظما  والمعا دا  الدولية . قيل إ  ذلك 
حق للععب الفلم يني، وقيل إنأل تجميد لالعتراف الدولي ب"دولة فلم ي "، وقيل إنأل ميحم  م  

ألقرب الى الدقة في كل ما قيل،  و إنأل كا  "خ وة في . لك  اوف ممارعة االحتالل "ا مرائيلي"ظر 
االتجاإل الصحيا" . لك  "االتجاإل الصحيا" لي  خ وة واحدة، وال حتى خ وا ، إنأل "ممار" كامل 

نية عندما يعتمد على "ن ج" متكامل، و ما ما ل  تمتند إليأل ول  تعتمد عليأل خ وة المل ة الفلم ي
 .تمدم  ب لبا  االنضما 

ة ما قيل حول الموضوع أيضاق، إنأل يعيد المضية الفلم ينية إلى مرجعية "العرعية الدولية"، وم  جمل
خراج ا م  فضا  الم  -رجعية األمريكية أي إلى مرجعية قرارا  األم  المتحدة الخاصة ب ا، وا 

 ي " . كذلك قيل، إنأل يعيد األراضي الفلم ينية المحتلة، بعد االعتراف ب "دولة فلم"ا مرائيلية"
لتكو  "دولة تح  االحتالل" . كل ذلك صحيا، ولك   ل  ي المرة األولى التي توضع المضية 

 الفلم ينية تح  مرجعية "العرعية الدولية" وقرارا  األم  المتحدة؟
لي  في أرعيف األم  المتحدة أكثر م  المرارا  الخاصة بالمضية الفلم ينية، ولي  أكثر م  

"تح  االحتالل"، وتلك التي اعتبر  كل  1925ألراضي الفلم ينية في العا  المرارا  التي اعتبر  ا
ا جرا ا  التي أقدم  علي ا الحكوما  "ا مرائيلية"، م  امتي ا  وت ويد وتغيير في التركيبة 
الديمغرافية والمعال  واآلثار . . . إلخ إجرا ا  أير عرعية )قرار محكمة ال اي حول الجدار مثالق(، 

كان  النتيجة؟ لمد كا  فعل وعجز "العرعية الدولية" واألم  المتحدة ع  وضع قرارات ا موضع فماذا 
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التنفيذ أ  دخل  الوما ا  الدولية على الخ  حتى انت   إلى الرعاية األمريكية، وال ننمى أ  ما 
ة ب ا وتعمل أوصل ا إلى  ذإل النتيجة  ي الواليا  المتحدة األمريكية، التي تتممك المل ة الفلم يني

 .  التفري  بحموق الععب الفلم ينيعلى امترضائ ا بكل ال رق والومائل، ولو كا
وبالرأ  م  كل ما أظ رتأل منوا  التفاوض العميمة م  عم  وعبثية، اعترف ب ا المتممكو  
بالمفاوضا ، إال أن   على لما  الرئي  محمود عبا ، بعد تمدي   لبا  االنضما  إلى المنظما  

معا دا  الدولية، ال يزالو  ي كدو  أنأل لي  لدي   خيار أير خيار المفاوضا  خياراق وحيداق، وال
وأن   ال يفكرو  في، بل يرفضو  أي ومائل أخرى . و   ضد المماومة م  حي  المبدأ، بامتثنا  ما 

ويعتبرونأل يممونأل "المماومة الععبية"، مماومة خالية م  الدم ، ويكررو  ا عال  أن   ضد العنف 
 . اباق إر 

ولعل م  أكبر المصائب، أ  تجد نفمك مض راق لتكرار المملما  ! فالمفاوضا  وحد ا، في ظل 
. أل  في ن اية الم اف، لعرو أل وم البألميزا  قوى مختل لمصلحة عدوك، يعني قبولك االمتمال ، 

ا  "ا مرائيلية" ال تعترف تثب  منوا  التفاوض العميمة والعبثية  ذإل الحميمة؟ أل  يتضا أ  الحكوم
 بالععب الفلم يني أو بعي  م  حموقأل في فلم ي ؟!

 . ما دام  المفاوضا  خياراق وحيداق إ  أي خ وة جيدة تتخذ، وأي إنجاز يتحمق  و بال فائدة، 
 18/4/4114الخليج، الشارقة، 
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