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*** 
 
عادة اإلعمار .0  وزير خارجية إسبانيا من غزة: ملتزمون برفع الحصار وا 

 الررخ سوسررين مانويرري ،ارسرريال وريررر السارييررن اطسرربانيل مررن   ررا  ،ررر  : األوسرر  الشرررق- رام هللا
ق ررا ل مدكررردا أن برررمد  ملترمررن برررإلمل وب عررراد  إعمرررار أمرر ل إسرررراضيي ب ررررور  ررررن الحصرررار عرررن ال

 الق ا .
نعمي على ررن الحصار عن   ا  ،ر ل من أيي تمكرين "و اي ،ارسيا ري مدتمر صحاري ري ،ر : 

 ."النا  من العيش بكرامنل ونحن ملترمون بإلم وبدعم اطعمار
و راي مرن إحردد مردار  إيرواء وعبر ،ارسيا عن الصدمن لما شاهد  وسمعن أثناء يولتن ري الق را ل 

. هنرررا تويرررد مقسرررا  حقيقيرررن يعيشرررعا الموا نرررون ويعررراني منعرررا .أنرررا مصررردوم ممرررا شررراهدت."النرررارحين: 
 ."اليمين. أعتقد أنن ييخ أن يكون التوين الدولي اآلن سريعا يدا طعاد  إعمار ،ر 

ءات عررررن لقررررد تسررررلمت إحصررررا"وبسصررروق تقييمررررن لإلو ررررا  اطنسررررانين ررررري ،ررررر ل أ رررا  ،ارسرررريا: 
رري الماضرن مرن السركان تحرت سر  المقررل كمرا أن  21األو ا  اطنسانين ري الق ا ل بينت أنن يويرد 

. ووعرد ال ري  اطسرباني برررن  يمرن المسراعدات "ما يسق ال حايا والمناري المعدمرنياألر ام كبير  ر
 إلى الملس ينيين و  ا  ،ر .
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يرت حرانون ل الرإس تسري ر عليرن إسرراضييل  ادمرا )ب "إيررر"وكان ،ارسيا  د وصي إلى ،ر  عبر معبر 
من رام هللا التي التقى ريعا رضي  حكومن التوارق رامي الحمد هللال الإس ثمنل من يعترنل دعرم إسربانيا 
السياسري لملسرر ينل سصوصررا بعررد تصررويت البرلمران اطسررباني لمعترررا  بالدولررن الملسرر ينينل إ ررارن 

 المستمر. إلى الدعم اال تصادس ودعم الموارنن
ورار الورير اطسباني ري ،ر  حي الشياعين المردمر عرن بكرر  أبيرن بمعري الحررخ اطسرراضيلين األسيرر ل 

،ررخ مدينرن ،رر ل كمرا التقرى ررقرن بييرر  "تري العروا"ومركر إيواء النارحين رري مدرسرن البحررين بمن قرن 
يررررر  علررررى   ررررا  ،ررررر  ررررري ل بعرررراضمت تسررررببت الحرررررخ األس"أونررررروا"كرينبررررويل الممررررول العررررام لوكالررررن 

 تشريدها.
و اي ،ارسيا لرياي اطعمم إنن يرد أن معالين مشكمت الق ا  ييخ أن تكون من سمي التقدم ري 
الرررردعم السرررررين للشررررعخ الملسرررر يني. وشرررردد علرررررى دعررررم بررررمد  السياسرررري للحقرررروق التاريسيررررن للشرررررعخ 

 الملس ينيل ودعم المو   الملس يني أمام المحاري الدولين.
 44/4/5142ق األوسط، لندن، الشر

 
 بإيجاد حلول إدارية عادلة ومنصفة للموظفينحكومة التوافق تؤكد االلتزام  .2

رام هللا: دعا ميل  الورراء سمي يلستن األسبوعين التي عقدها ري رام هللا أم  برضاسن د. رامي 
إلى الو و  صمًا واحدًا  الحمد هللا رضي  الورراء كارن أبناء الشعخ الملس يني بكي أ يارن السياسين

أمام أين محاولن لشق الص  الو ني ورعرعن األمن الداسليل وأمام كي من يعيق انيار المصالحن 
الو نين التي ينادس بعا شعبنال والو و  أمام كي من يحاوي حر  بوصلن ن النا المشرو  و  ايانا 

حكومن اطسراضيلين بعد  النيي من المصيرين حتى نتمكن من إرشاي حملن االبترار التي تمارسعا ال
نيار  صرارنا على انترا  حقو نا الو نين المشروعن ري السمق من االحتميل وا  رادتنا وا  عريمتنا وا 

 حريتنا واستقملنا وا  امن دولتنا الملس ينين المستقلن وعاصمتعا األبدين القد  الشري .
ن ومنصمن للموظمينل دون تمييرل ورق اللواضح وأكد الميل  الترام الحكومن ب يياد حلوي إدارين عادل

إلم يت لخ من يمين األ را  شراكن حقيقينل  أن اً والقوانين الملس ينين وورق اتماق القاهر ل مدكد
 دون ايياد اس عرا يي.

وشدد على أهمين دور القود الو نين واالسممين ري دعم عمي حكومن التوارق الو ني والمساهمن ري 
نقسامل مرحبا ببيانعا األسير عقخ ايتماععا ري ،ر ل والإس اكدت رين على اهمين إرالن اثار اال

ت ارر اليعود من ايي ررن الحصار عن شعبنا الصامد ري   ا  ،ر  ورتح المعابر ودسوي مواد 
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االعمار بشكي مستدام وبما يت لبن تعرير دور حكومن التوارق الو ني ودورها ري متابعن إلم 
 شرا  على الق ا  ري ظي الكارثن االنسانين التي يعيشعا شعبنا ري الق ا .وتمكينعا من اال

 44/4/5142األيام، رام هللا، 
 
 جميع مشاكل موظفي غزة خالل فترة قصيرة مأمون أبو شهال: حل   .3

 اي ورير العمي ري حكومن الوراق الملس ينين مقمون أبو شعمل إن حكومتن ستعمي على حي يمين 
 ومن   ا  ،ر  السابقنل سمي رتر  رمنين  صير .مشاكي موظمي حك

وأ ا  أبو شعم سمي مدتمر صحمي عقد  أمام مقر ميل  الورراء ري مدينن ،ر ل مساء اليوم 
حكومن التوارق اتمقوا سمي ايتماععم اليوم على أن يمين الموظمين لديعم آمان  ورراءالثمثاءل أن "

 ري ،ر  سمي رتر   صير ".وظيمي وسيتم حي يمين مشاكي الموظمين 
وشدد على أن الحكومن الملس ينين ستظي ملترمن ب يياد حلوي إدارين عادلن ومنصمن ليمين موظمي 
السل ن الملس ينين دون أس تميير بينعمل ورق القوانين الملس ينين واتماق المصالحن بين حركتي 

 حما  ورتح المو ن بالعاصمن المصرين القاهر .
واحد ونعيش إات المقسا ل وسيكون هنام عمي مشترم بين الحكومن ونقابن  و اي "نحن شعخ

 الموظمين العموميين ري ،ر  و ريبا سيكون هنام نتيين لعإا العمي".
وأشار إلى أن حكومن التوارق تيرس اتصاالت من يعات دولين منعا اطدار  األمريكين واالتحاد 

المستحقات ال ريبين للسل ن الملس ينين حتى  لل غ  على )إسراضيي  من أيي تحويي األوروبي
 تتمكن الحكومن من الوراء بالتراماتعا تيا  الموظمين.

 43/4/5142، فلسطين أون الين
 

 مشير المصري: العالم مارس النفاق السياسي بمشاركة نتنياهو في "مسيرة باريس" .4
مشير المصرسل بقن العالم مار   أكد المتحدث باسم كتلن التغيير واطصمح البرلمانينل الناضخ ،ر :

نما ا سياسيا بويود رضي  الورراء اطسراضيلي بنيامين نتنياهو مت امنا من بعل ال حايا ري مسير  
 باري ل والإس وصمن بر "الميرم".

  أرسي نسسن منن لر " د  بر ": 4|47و اي الناضخ المصرس ري تصريح مكتوخ لن اليوم الثمثاء )
لم أن يتسإ س و  لمحاكمن نتنياهو و اد  االحتمي ري محاكم الينايات الدولين بداًل "كان األولى بالعا

 من السماح لن بالتظاهر".
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واستنكر المصرس مصاحبن رضي  السل ن الملس ينين محمود عبا  لنتنياهو ري المسير  ري باري ل 
ري باري  أن يعمي  و اي: "األولى لمحمود عبا  بدال من مصاحبن نتنياهو ري  لخ هإ  المسير 

 على محاكمن  اد  االحتمي".
وأ ا  المصرس: "،ر  أ رخ للسيد عبا  من باري  التي ررل الت امن مععا ر،م عدد  

 ال حايا ري ،ر  أ عا  م اعمن عما كانوا ري باري ".
 وأ ا :" المد  الرمنين من مقر السيد محمود عبا  و،ر  هي أ رخ بكثير من باري ".
 43/4/5142قدس برس، 

 

 االنقسامفصائل في منظمة التحرير: إقدام نواب حماس على سحب الثقة من الحكومة يعني تجديد  .5
استبقت رصاضي ري منظمن التحرير لعا ممثلون ري الميل  التشريعي  :العور أشر -،ر  

ليوم الملس يني وري مقدمتعا حركن رتحل اليلسن التي من المقرر أن يعقدها نواخ كتلن حركن حما  ا
األربعاء ري مدينن ،ر ل بعد أن أعلنوا من  ر  واحد تمعيي الميل  التشريعيل بالتحإير ري 

من إ دام نواخ حما  على س وات من شقنعا أن تريد من حيم « القد  العربي»تصريحات لر 
االنقسام وتررن التوتر القاضمل من سمي التصويت على حيخ الثقن عن حكومن التوارقل معلنين ري 

 «.،ير  انونين»الو ت إاتن عدم مشاركن كتلعم ري االيتماعات التي اعتبروها 
أن ايتماعات كتلن حما  ري « القد  العربي»و اي ريصي أبو شعم الناضخ عن حركن رتح لر 

وأكد أن هإ  «. عود  أليواء االنقسام»الميل  التشريعي تحت عنوان عقد الميل  ري ،ر  تمثي 
ل الإس يستويخ أن توين الدعو  لعقد الميل  من  بي الرضي  محمود «نونمسالمن للقا»الدعو  

ن على اليمين التكات  لحلعا.«يواين عثرات»عبا ل مشيرا إلى ويود اتماق مصالحن  اي إنن   ل وا 
ل م يما «ثمر  المصالحن»وحإر من إ دام نواخ حما  على سحخ الثقن من حكومن التوارق كونعا 

 «.ود  يديد  لمنقسام وهإا ال يصخ ري مصلحن الشعخ الملس ينيسحخ الثقن يعني ع»ان 
وكش  يميي ميدالوس القيادس البارر ري اليبعن الشعبين لتحرير رلس ينل وأحد نواخ تنظيمن ري 

كتلن  إاتن دعو الميل ل أن أحدا لم يتصي بن ليبلغن بعقد يلسن للميل  التشريعيل وانتقد ري الو ت 
ن اليبعن الشعبين ال تستييخ «من  ر  واحد»و اي إن دعواتعم تقتي حما  لتمعيي الميل .  ل وا 

 «.ألنعا تع ي تغ ين لمنقسام المويود»لمثي هكإا دعوات 
آمي أن ال »ميدالوس عن أبعاد إ دام نواخ حما  على هإ  الس و ل رقاي « القد  العربي»وسقلت 

ى أداء الحكومنل وعلى مباشرتعا عملعال تندرن األمور نحو هإ  الويعنل ر،م ممحظاتنا اليدين عل
 .«ولكن بعد أن دارت العيلن بشكلعا الراهنل رقن سحخ الثقن من شقنن أن يريد األمور المعقد  تعقيدا



 
 
 
 

           8ص                                     3424 العدد:    44/4/5142 األربعاء التاريخ:

وري هإا السياق  اي وليد العول ع و المكتخ السياسي لحرخ الشعخ إن ممثلن ري البرلمان 
إ  اليلسنل و الخ ري الو ت إاتن بقن ال تقدم األمين العام للحرخ بسام الصالحي لن يشارم ري ه

 «. إدساي الميل  التشريعي ري التياإبات السياسين»حركن حما  على 
وأكد أن الإهاخ لسحخ الثقن من الحكومن من شقنن أن يما م السمرات وأن يريد األمور تعقيدال 

 .لو   هإا األمر« ،ير معلنن»وأشار إلى اتصاالت 
 44/4/5142، القدس العربي، لندن

 
 من: مشروع فلسطيني مختلف سيقدم لمجلس األالقدس الفلسطينية .6

إكرت مصادر م لعن لر القد  دوت كوم ان مشرو  القرار الإس سيقدم ميددا الى ميل   :رام هللا
األمن الدولي مستل  عن النسسن األسير  التي تم تقديمعا ورشي تمريرها مو حن ان النسسن اليديد  

 ميموعن تعديمت يوهرين أبررها تتعلق بو ن القد  الشر ين. ستيرس عليعا
وكان الرضي  محمود عبا   اي سمي لقاء  ري تركيا بنظير  التركي بقن العود  الى ميل  االمن 

 ستتم  ريبا بعد التشاور من عدد من الدوي العربين والصديقن.
يد  من مشرو  القرار وستكون وعلمت القد  دوت كوم ان تعديمت أسرد ستت منعا النسسن اليد

 .491و وحا بسصوق مو و  الميضين وعدم تعويم   ين حلعا واسناد  إلى  رار  أكثربنود  
واشار المصدر الى انن سيتم اي ا التعديي على ركر  تبادي االرا ي وكإلم الم البن بق ين هامن 

القا ي باالعترا   59/44/5145وهي "االشار  إلى  رار اعترا  اليمعين العامن األسير ري 
 بع وين رلس ين ،ير الداضمن".

واو ح ان " كي هإ  االمور ستبقى مدار نقاش و د تتغير  من ظرو  التماول لكنعا م الخ 
 رلس ينين تتبناها القياد  الملس ينين حاليا وال يمانن الرضي  عبا  ري إيراضعا".

 44/4/5142القدس، القدس، 
 
 تسمح لشركات الغاز في غزة بشراء غاز الطهي من الشركات اإلسرائيلية "للبترول العامةالهيئة " .7

أكد  اضمون على شركات ومح ات تعبضن وتورين ،ار ال عي ري   ا  ،ر ل أن العيضن  حامد ياد:
العامن للبتروي ري ال من الغربينل سمحت لعم بالشراء المباشر من شركات إسراضيلين كميات من ،ار 

كبير الإس تعاني منن سوق ،ر ل إثر عدم تمكن العيضن من ترويد الق ا  بقكثر ال عي لسد العير ال
  نًا يوميًا.  11من 
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وري أحاديث منمصلن أيرتعا "األيام" كش  محمد السرندار مدير شركن السرندار للنم ل النقاخ عن 
الغار من  موارقن هيضن البتروي ري رام هللا ودعمعا لتواصي أصحاخ شركات ومح ات تعبضن وتورين

الشركات اطسراضيلين من أيي شراء الغار من تلم الشركاتل ري ظي ما تعانين سوق ال من من 
 نقق ري ،ار ال عي بسبخ محدودين الكمين الوارد  للعيضن.

 44/4/5142األيام، رام هللا، 
 
 ءلة القانونية"سلطة البيئة": توقيع السلطة على اتفاقيات البيئة الدولية ستضع "إسرائيل" أمام المسا .8

 الت سل ن يود  البيضن ري رلس ين ببيان صحمي تلقت " د  بر " نسسن عنن اليوم  رام هللا:
 : "إن تو ين القياد  الملس ينين على اتما يتي باري والتنو  البيولويي ست ن "اسراضيي" 4|47الثمثاء )

ي ودرن النمايات الس ير  داسي األرا ي امام المساءلن القانونين الدولينل والمتمثلن ري  يام اسراضيي بنق
معانعا ري سر ن وتسريخ التنو  الحيوس للمصادر ال بيعين ري رلس ينل مسالمن لتقكيد  الملس ينين وا 

 االتما ين على حق الشعوخ للتحكم بمواردهم وسيادتعم عليعا".
 43/4/5142قدس برس،  

 
 : ال اعتراف بكيان االحتالل أو مفاوضته مباشرةحماس .9

أكرردت حركررن حمررا  مو معررا االسررتراتييي الثابررت بعرردم االعترررا  بالكيرران : ناديررن سررعد الرردين -مرران ع
 اطسراضيلي وررل سول مماو ات مباشر  معن.

و رراي القيررادس ررري حمررا  إسررماعيي ر رروان "لرري  واردًا ررري أينررد  الحركررن االعترررا  برراالحتميل أو 
سان ورير الساريين التركي مولود ياويش أو،لو مدسرًا القبوي "بحي الدولتين"ل بما ينمي ما ورد على ل

 من أن الحركن "كانت ستعتر  بدولن إسراضيي ري إ ار حي الدولتين".
وأ ررا  ر ررروانل لررر"الغد" مرررن رلسرر ين المحتلرررنل إن مو ررر  "حمررا " واسرررتراتيييتعا ررري التعامررري مرررن 

مين مرررن أيررري نصرررر  الشرررعخ االحرررتمي يقومررران مرررن سرررمي المقاومرررنل وحشرررد ال ا رررات العربيرررن اطسرررم
 الملس يني ري موايعن عدوان االحتمي".

وأو ح أنن "لي  واردًا عند حركتن االشتبام من مسار تماو ي تم تيريبن منإ "أوسلو" ولم يسمر عن 
 أس نتاضج ملموسنل بينما ما راي يتم على حساخ الثوابت الو نين".

المباشررر  مررن االحررتمي أو االعترررا  بررنل  وأشررار إلررى مو رر  "حمررا " الوا ررح مررن ررررل المماو ررات
م ررريمًا "لرررو أن الحركرررن تبحرررث عرررن اعتررررا  بررراالحتمي لمتحرررت الررردنيا كلعرررا أمامعرررال ولكنعرررا تتمسرررم 

 بالثوابت الو نين وتعتمد المقاومن كسيار استراتييي لتحرير رلس ين".
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يل وهو أمرر مرررول وشدد على ررل "حما " لحي الدولتينل لما "رين من اعترا  بالكيان الصعيون
 من يانبعال ولما يت مننل أي ًال من تناري عن الثوابت والحقوق الو نين".

وأشررار إلررى أنررن "لررم يررتم بحررث أس مو ررو  يتعلررق بويررود حمررا  علررى  اولررن المماو ررات مررن أيرري 
 إحمي سمم شامي ال من تركيا أو ،يرها من الدوي".
ي أو إسرررممي تررردور حررروي تثبيرررت الحرررق ودعرررم و ررراي إن "المباحثرررات التررري تيررررس مرررن أس شرررقيق عربررر

الق ررين الملسرر ينين واسررتكماي المصررالحن واسررتعاد  الوحررد  الو نيررن والتسميرر  عررن الشررعخ الملسرر يني 
عرراد  اطعمررار ررري   ررا  ،ررر  ورررتح المعررابرل وتقكيررد ررررل أس تنرراري عررن الثوابررت الو نيررن  ررمن  وا 

 ".المشارين التي يتم تقديمعا إلى ميل  األمن الدولي
ويرردد التقكيررد علررى عرردم مغررادر  رضرري  المكتررخ السياسرري لحركررن "حمررا " سالررد مشررعي و يرراد  الحركررن 
لق رل منوهًا "بالعم ن ال يبن التي ترب  الحركن بالدوحن ومو     ر االييابي والمرحخ بويود  ياد  

 حما  ري أرا يعال وهو ما تم تقكيد  من  بلعا مدسرًا".
د لقرراء بررين الرررضي  محمررود عبررا  ومشررعي ررري تركيررا أثنرراء ريررار  الرررضي  وحرروي ويررود أس ترتيررخ لعقرر

عبا  إلى هنامل  اي ر وان إنن "ال تويرد أس ترتيبرات لعقرد لقراء ييمرن برين الررضي  عبرا  ومشرعي 
 ري تركيا أو الترتيخ للقاء بينعما حتى اللحظن".
عرررن أو محظرررور ل ر،رررم تنكرررر الملسررر يني ليسرررت ممنو  –وبررين أن "اللقررراءات علرررى المسرررتود الملسررر يني 

الررررضي  عبررررا  التما يرررات المصررررالحن وعررردم االلترررررام بعررررال إال أن حمرررا  معنيررررن مرررن القررررود الو نيررررن 
 واطسممين لتحقيق الوحد  الو نين".

وكان ورير السارييرن التركري مولرود يراويش أو،لرو صرررح مردسرًا برالقوي إن "حوارنرا مرن حمرا  يردسي 
ن "حما  كانت ستعتر  بدولن إسراضييل ري إ ار حي الدولتين".ري إ ار عملين إحمي السمم  "ل وا 

 43/4/5142، الغد، عم ان
 
 : حكومة التوافق بحاجة لقرار من عباس لحل  مشاكل غزةالحيةخليل  .01

األنا ررروي:  ررراي ع رررو المكترررخ السياسررري لحركرررن حمرررا ل سليررري الحيرررنل إن حكومرررن التواررررق  -،رررر  
   الملس يني محمود عبا  لحير مشاكي   ا  ،ر .بحاين إلى  رار سياسي من الرضي

الم رراضين )التابعررن لحركررن حمررا  ل مسرراء « األ صررى»وأ ررا  الحيررنل سررمي لقرراء تلمريرروني بثتررن  نررا  
 بحايرن إلرى  ررار سياسري مرن هللا رضي  حكومرن التواررق الملسر ينين رامري الحمرد» ل أن ءالثمثاأم  )

بين م ر تين األولى حركن رتح وعبا ل والثانين مت لبات  الرضي  عبا  لحي مشاكي ،ر ل وهو وا ن
 «.،ر  التي ال يست ين توريرها بدون مظلن سياسين
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اسرتمرار » رد   را  ،رر ل مدكردًا علرى أن « االسرتقواء»والرضي  عبرا  بمحاولرن « رتح»واتعم حركن 
 «.تعنت رتح وتمرد عبا  بالقرار السياسي الملس يني يع ي ررق تحقيق المصالحن

 وأو ح أن سمرات حما  هي من السل ن الملس ينين وحركن رتح ولي  حكومن التوارق.
اللينن التنميإين لحركن رتح أ ررت ري ايتماععا األسير عدم االعتررا  بمروظمي »وأشار الحين إلى أن 
 «.حكومن ،ر  السابقن

شرررراء و رررود  السرررل ن الملسررر ينين ترررررل»ورررري سرررياق متصررريل  ررراي القيرررادس البرررارر رررري حمرررا  إن 
 )أونروا .« وكالن ،وث وتشغيي الميضين الملس ينيين»لمستشميات ،ر  عبر 

حرران الو ررت أن يتحرردث الكرري الررو ني )كرري المصرراضي الملسرر ينين  عررن همومنررا بشرركي »وأ ررا  أنررن 
 «.عام... حكومن التوارق تتسإ من المراو،ن والتنصي من المسدولين شعارًا لعا

 43/4/5142الحياة، لندن، 
 
 تدعو الحكومة إلعفاء وقود غزة من الضرائب فلسطينية فصائل .00

دعررت رصرراضي وشسصرريات و نيررنل حكومررن التوارررق الررو ني طعمرراء الو ررود المررورد إلررى مح ررن : ،ررر 
 توليد الكعرباء بق ا  ،ر  من يمين ال راضخ التي تيبيعا السل ن.

لحركررن "حمررا " بغررر  بح ررور  وأكرردت المصرراضي سررمي ايتمررا  عقررد بمكتررخ داضررر  العم ررات الو نيررن
ناضخ رضي  سل ن ال ا ن والموارد ال بيعيرن رتحري الشريل سليريل لمنا شرن أرمرن الكعربراءل الثمثراءل أن 

 إعماء الو ود من ال راضخ يعد من أهم الوساضي لعمج أرمن الكعرباء ري ،ر .
ألرمرنل واتمقرت علرى واستمعت إلى سلميرات األرمرن ومسربباتعا و ردمت بعرل المقترحرات للسرروج مرن ا

 تشكيي لينن و نين لمتابعن األرمن.
 43/4/5142، غزة، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 لإلرهاب في العالم حماس: نتنياهو سيبقي رمزاً  .02

أكرررردت حركررررن حمررررا  إنر مشرررراركن رضرررري  ورراء االحررررتمي اطسررررراضيلي بنيررررامين نتنيرررراهو ررررري المسررررير  
ري العاصمن المرنسين باري ل األحرد الما ريل لرن تحملرح رري إعماضرن "المناه ن لإلرهاخ" التي نظمت 

و رراي المتحرردث باسررم الحركررن سرررامي أبررو رهرررس ررري بيرران اليرروم الثمثرراءل إن مشررراركن  عررن "يراضمررن".
نتنياهو ري مسير  باري ل "مدانن" ولن تملح ري إعماضرن مرن المسردولين عرن يراضمرن رري ،رر ل والعردوان 

 وأ ا  أبو رهرس:"سيبقى نتنياهو رمرا لإلرهاخ ري العالم". لى الق ا .اطسراضيلي األسير ع
 43/4/5142، فلسطين أون الين
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 يكشف أسباب تأجيل زيارة مشعل لطهران مركز دراسات الدبلوماسية اإليرانية .03
تساءي مركر دراسات الدبلوماسين اطيرانيرن الشرعيرل حروي عردم ريرار  رضري  : منإر الس يخ - عران 
خ السياسي لحركن حما  سالد مشعي إلى  عررانل وأعتبرر تقييري الريرار  تعبيررا عرن عردم ويرود المكت

 الثقن والتوارق بين  عران وحما  حوي عد  ملمات ري المن قن.
و اي المركرر إن سالرد مشرعي يعتقرد أن دعرم  عرران للق رين الملسر ينين رقر  مرن أيري تحقيرق أهردارعا 

د  عررران ررررل إراداتعررا علررى المن قررن مررن سررمي الررتحكم بالمقاومررن ومصررالحعا اطسررتراتييينل كمررا تريرر
 الملس ينينل ولكي تحقق بعل االمتيارات من الدوي الغربين من سمي دعمعا للمقاومن ري رلس ين.

وأ ا  المركر اطيراني أن سالد مشعي يرد أن العرد  الررضي  الرإس تريرد إيرران الوصروي إليرن اآلنل 
بسصوق ملمعا النووسل وأشار المركر إلى  4+2التماق بين  عران من دوي وري هإ  المرحلنل هو ا

أن تررقسير ريررار  "مشررعي" ل عررران  الررت كثيرررال ر،ررم ريررار  بعررل  يررادات الحركررن مرردسرا طيرررانل وكرران 
الكثيرررين يعتقرردون أن رضرري  المكتررخ السياسرري لحركررن حمررا  سررو  يرررور  عررران  ريبررًال لكررن إلررم لررم 

 يحدث حتى اآلن.
ل والسرريد علرري بركررنل وسالررد مررن إيررران ررح مركررر دراسررات الدبلوماسررين بررقن كارررن اليعررود المبإولررن وأو 

القدومي رضي  مكتخ حما  ري  عرانل لم تثمر حتى اآلن أين نتاضج وا حن بسصروق ريرار  سالرد 
عا مشررعي ل عررران. وتررابن تقريررر المركررر أن ورار  السارييررن اطيرانيررن أعلنررت علررى لسرران المتحدثررن باسررم

مر ين أرسم بقن إيران مستعد  الستقباي سالد مشعيل ولكن تقسرت هإ  الريار  إلى و ت ،ير محددل 
ورقررًا لمصررادر مركررر الدبلوماسررين اطيرانيررنل وكمررا أن  عررران لررم تحرردد ررري برنررامج ريررار  مشررعي طيررران 

در: مررن الممكررن لقراء المرشررد اطيرانرري علري سررامنضيل والرررضي  اطيرانري حسررن روحررانيل و الرت المصررا
  اآلن.أن تكون هإ  أحد أسباخ ررل سالد مشغي لريار   عران 

وأشار مركر الدبلوماسرين اطيرانيرن برقن إيرران عكر  حركرن حمرا  لرم ت رمن نيراح ريرار  سالرد مشرعي 
ل عرررانل ألنررن حتررى آسررر لحظررن مررن حرررخ ،ررر  األسيررر ل كانررت الحركررن متمسرركن بق ررر وتركيررال وأن 

ج لدعم تركيا و  ر لغر  وللمقاومنل ولرم تشرر حركرن حمرا  للردعم اطيرانري رري إعمم حما  كان يرو 
رري دمشرقل بسربخ مو ر   إيرراناطعمم العربيل وأن ح ور سالد مشعي ل عران سو  يرعج حلماء 

حركرن حمرا  مرن األرمررن السرورينل التري كانررت داعمرن ومديرد  للثرور  والمعار ررن رري سرورينل وأ ررا  
ومات تمتلكعا إيرانل تدكد أن سالد مشعي بعد ريارتن ألنقر  سو  يريرن لتركيرال المركر بقن هنام معل

 وهإا يدكد أن حركن حما  ما رالت تق  بيانخ المحور المعادس طيران وسورين ري المن قن .
و اي المركر اطيراني إن الريار  األسير  لورد حما  كانت للمشاركن رري مردتمر الوحرد  اطسرممين رري 

وأبلغت  عران ورد حما ل أن على سالرد مشرغي القبروي بيردوي األعمراي الرإس ي ررح مرن  بري إيرانل 
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مكتبعرا إلرى  عرران  أو بنقريإيران علرى الحركرنل ولكرن حركرن حمرا  مرا رالرت مترردد  ب عراد  عم تعرا 
 من الدوحن.

 43/4/5142، "54موقع "عربي 
 
 حماس: المطلوب من الحكومة وقف التمييز بين الموظفين .04

عدت حركن حما  إعمن حكومن الوراق الو ني أنعا تيرس اتصراالت دوليرن لحري أرمرن رواترخ :  ،ر 
وأ ارت الحركن رري بيران وصري "المركرر الملسر يني لإلعرمم"  موظمي ،ر  هو تعرخ من المسدولين.

 مساء اليوم أن "الم لروخ هرو و ر  سياسرن التمييرر برين المروظمين وتوريرن المراي برين اليميرن بالعدالرن
 ألنن لي  من المعقوي أن يكون الماي متوررًا لموظمي رام هللا والمستنكمين و،ير متورر لموظمي ،ر ".

 43/4/5142، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
  "إسرائيل"مستوطن وسط ل طعن ثانٍ  .05

أصيخ ثراني مسرتو نل مسراء الثمثراءل رري حرادث  عرنل سرمي : األنا وي-عمء الريماوس -القد 
ل اطسرررراضيلينل  الرررت ”إسرررراضيي اليررروم“وبحسرررخ المو رررن اطلكترونررري لصرررحيمن    إسرررراضيي.سررراعتينل وسررر

وصررري مررروا ن إسرررراضيلي إلرررى أحرررد العيررراداتل ورررري ظعرررر  سررركينن “مصرررادر رررري الشرررر ن اطسرررراضيلين: 
 ”.مغرور  أدت إلى إصابتن بيروح متوس ن

 44/4/5142، رأي اليوم، لندن
 
 حذيري في انتظار المحاكمةاألسير خضر عدنان يعلق إضرابه الت .06

اطدارس ري سيون االحتمي س ر عدنان من بلد  عرابن   اء ينينل  األسيرأعلن : ،ر  )رلس ين 
 التحإيرس احتيايا على تمديد اعتقالن مر  ثانين. اط راخمن  أسبو عن ال عام بعد  إ رابنتعليق 

 ل أن األسررير س ررر عرردنان 4|47) وإكرررت مصررادر مقربررن مررن عاضلررن األسررير عرردنانل اليرروم الثمثرراء
يوم االثنرين المقبري وبعردها  اطدارسعلق إ رابن عن ال عام بعد أن تم تقييي محاكمتن لتثبيت الحكم 

وكررران األسرررير س رررر عررردنان شرررر  رررري  اط رررراخ الممتررروح عرررن ال عررام. أويكررون القررررار إمرررا اطررررراج 
ويشررار إلررى أن األسررير س ررر  تحررإيريا.إ رررابن عررن ال عررام األسرربو  الما رريل ولمررد  أسرربو  إ رررابا 

عدنانل  يادس ري حركرن اليعراد اطسرممي وع رو لينرن الحريرات رري ال رمن الغربيرنل ويعتبرر مميرر 
 ما أ لق علين "ثور  األمعاء الساوين" لموايعن االعتقاي اطدارس.

 43/4/5143قدس برس، 
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 ةأكبر في المحكمة الجنائي يعلون: الفلسطينيون سيدفعون ثمناً  .07

الملسرر ينيين ال "األنا روي:  راي وريرر الرردرا  اطسرراضيلي موشرين يعلرون الثمثراءل إن  -القرد  المحتلرن
يمعمررون أنعررم سرريدرعون ثمنررا أكبررر مررن الررثمن الررإس سررتدرعن إسررراضيي إإا تويعرروا إلررى محكمررن اليناضيررن 

 راضيي رري المحكمرن.ل رري إشرار  منرن إلرى تعديرد الملسر ينيين بتقرديم دعراود  رد إسر"الدولين ري الهراس
ونقلررت اطإاعررن اطسررراضيلين العامررن عررن يعلررون  ولررن سررمي يولررن الثمثرراء ررري كريررات شررمونن )شررمالي 

 ."بقن النرا  الملس يني اطسراضيلي هو سبخ اطرهاخ ري العالم ال يعدو كونن هراء "االدعاءإسراضيي ل 
 ."إلمالدوي األوروبين والواليات المتحد  أسإت تدرم "وأ ا  أن 

دولرررن إسرررراضيي ليسرررت منعرلرررن وال تس ررررن "ل معتبررررا أن "النمررراق األوروبررري"وانتقرررد يعلرررون مرررا وصرررمن برررر
 ."للمقا عن

ييدر بالقياد  اطسراضيلين أن تإكرر اليعود ري أنحاء العالم بقن إسراضيي هي الدولن القومين " اي يعلون و 
 ."اليعودين ويمكنعا استقبالعم ري أرا يعا

 44/4/5142، ، لندنالقدس العربي
 
 الزراعة اإلسرائيلي يرضخ إلرادة االتحاد األوروبي.. ويعترف باحتالل الجوالن وزير .08

كشرررر  النقرررراخ ررررري إسررررراضيي عررررن ر رررروع يرررراضير شررررميرل وريررررر الرراعررررن : نظيررررر ميلرررري  - ترررري أبيررررخ
 "صرنن رري منرا ق سرارج السر  األس رر"اطسراضيليل لشرو  االتحاد األوروبريل حيرث و رن عممرن 

على المنتيات الرراعين ري ه بن اليوالن السرورين المحتلرنل وبرإلم يعترر  بقنعرا أرل محتلرنل وهرو 
األمر الإس يتنرا ل مرن القرانون اطسرراضيلي الرإس يعتبرر اليروالن يررءا مرن إسرراضيي. والرورير المرإكور 

السرربقل  ينتمرري إلررى اليمررين المت ررر ل ويمثرري حرررخ ليبرمرران ررري الحكومررنل وهررو نيرري رضرري  الررورراء
 يتسحاق شميرل المعرو  بت ررن الشديد.

 44/4/5142، الشرق األوسط، لندن
 

 توسيع المستوطنات من أجل استيعاب المهاجرين اليهود الفرنسيين: يجب أوري أريئيل .09
كشمت القنا  الثانين للتلمريون اطسرراضيليل عرن أن وريرر اطسركان اطسرراضيلي أورس أريضيريل : 14عرخ 

لى ميل  المستو ناتل ري األيام األسير ل و اي ريعا إن إسرراضيي تسرتعد السرتقباي عردد بعث برسالن إ
'طسكان يماعي' لعم والعمي على توسرين  االستعدادكبير من المعايرين اليعود المرنسيين وأنن ينبغي 

 المستو نات.



 
 
 
 

           42ص                                     3424 العدد:    44/4/5142 األربعاء التاريخ:

شرررررو  وأ ررررا  أريضيرررري ررررري رسررررالتن أنررررن 'ال شررررم ررررري أن يعررررود ررنسررررا يشررررعرون بالتعررررا   مررررن الم
االسرررتي اني' وأن 'ورار  اطسررركان سرررتعمي علرررى توسرررين المسرررتو نات مرررن أيررري اسرررتيعاخ المعرررايرين 

 اليعود المرنسيين' وأن على ميل  المستو نات االستعداد لإلم.
 43/4/5142، 48عرب 

 
 الرئيس اإلسرائيلي: غير مقبول أن يشعر اليهود بالخوف في شوارع أوروبا .21

سراضيلي ردورين ريملرينل أنرن مرن ،يرر المقبروي أن يشرعر اليعرود برالسو  اعتبر الرضي  اط: )أ   خ 
 حين يسيرون ري شوار  أوروبا وهم ي عون إشارات تدي على انتماضعم الديني.

و اي الررضي  اطسرراضيليل سرمي مراسرم تشريين اليعرود األربعرن الرإين  تلروا اليمعرن الما ري رري براري  
عامًا على انتعاء الحرخ  31وبعد  5142ننا السماح ري العام ري هيوم على متير يعودسل "ال يمك

 العالمين الثانينل أن يسا  اليعود من السير الشار  ري أوروبا وهم ي عون القلنسو ".
مو ررررن  أنررررتم"أشررررقاضي وشررررقيقاتي األعررررراءل الموا نررررون اليعررررود ررررري ررنسررررال  اطسررررراضيليو رررراي الرررررضي  

أرل أيردادكم بردارن اليرق  أو بسربخ الردمار أو ويرمت  إلرىد  ترحيخ"ل م يمًا "لكرن ال يمكرنكم العرو 
 والسو ". اطرهاخ

 44/4/5142، السفير، بيروت
 
 القضائي للحكومة اإلسرائيلية: ممنوع قتل جندي لمنع وقوعه في األسر المستشار .20

،يررر انتقررد المستشررار الق رراضي للحكومررن اطسررراضيلين يعررودا راينشررتاينل ررري شرركي : لحيررا ا -  الناصررر 
 "،معراتي"مباشرل تصريح وريرر الردرا  موشرين يعلرون بقنرن ال ينبغري التحقيرق الينراضي مرن أررراد وحرد  

ررررح ررري األوي مررن آخ )أ،سرر    الما رري سررمي الحرررخ اطسررراضيلين علررى ،ررر .  ميرررر الترري نمررإت 
و رراي المستشررار إن هررإ  المسررقلن هرري مررن استصرراق المرردعي العسرركرس العررام الررإس يرردر  س واتررن 

 ."باستقملين و بقًا العتبارات تتعلق بالقانون رق "
إيرراء "حروي ت بيرق مرا يعرر  برر  "يمعين حقوق الموا ن"وأ ا  المستشارل ردًا على رسالن ويعتعا 

القا رري بمنررن و ررو  ينرردس ررري األسرررل أن أس عمرري عسرركرس طيعررال احتمرراي  "حنيباعرري )هنيبعرري 
وال يويررد ررري القررانون "ا  الينرردس إلررى الس رررل س رر  ينرردس ين رروس علررى  رردر كبيررر مررن تعررريل حيرر

اطسررراضيلي أو الرردولي مررا يمنررن القيررام بعمليررات عسرركرين لمنررن الس رر ل لكررن األمررر العسرركرس الوا ررح 
 . "يحظر إ مق نار بعد   تي اليندس األسير
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اء إيرر "وأ ا  المستشار الق اضي أنرن ييرخ ت بيرق مبردأ التناسرخ رري العمليرات العسركرينل بمرا ريعرا 
 ."ل على نحو بقن ال يكون ال رر الإس يتسبخ بن عمي عسكرس لمدنيين أبرياء مبالغًا رين"حنيباعي

 44/4/5142، الحياة، لندن

 
 عباس منهارئيس السلطة محمود صورة من مسيرة باريس بعد قصه صورة  ينشرنتنياهو  .22

ر" لن ولقاد  العالم رري مسرير  صور  على مو ن "تويتب،رد رضي  ورراء دولن االحتمي بنيامين نتنياهو 
بررراري ل التررري سريرررت األحرررد الما ررريل ت رررامنًا مرررن  رررحايا العيمرررات التررري هررررت ررنسرررا األسررربو  

 الما يل بعد  صن صور  الرضي  محمود عبا ل والإس يظعر نص  رأسن ويسمن يمين الصور .
توحرد  رد اطرهراخل وس  نتنياهو أسمي الصور ل "لقد سرت ري ص  واحد من  اد  العالم من أيري ال

 ييخ محاربتن حتى النعاين".
 43/4/5142، فلسطين أون الين

 
 ينتخب قائمته االنتخابية اإلسرائيلي العملحزب  .23

لمنتسابررررات  األصرررواتاالنتعررراء مررررن رررررر  اطسرررراضيلياعلرررن حرررررخ العمررري  :تريمرررن ساصرررن -رام هللا 
 التي ستسول االنتسابات القادمن. التمعيدين للحرخ التي يرت يوم ام  الثمثاء النتساخ  اضمتن

لت نسرربن تصررويت  اطلكترونرريوإكرررت صررحيمن "يررديعوت احرونرروت" علررى مو ععررا  ان االنتسابررات سررير
حررق اال ترررا  البررالم عررددهم حرروالي  أصررحاخمررن  %2489مرتمعررن بحيررث شررارم ررري عمليررن التصررويت 

 ع و. أل  14
تشل ليكرون ترتيبعرا الثالرث رري القاضمرن بعرد رعيمن الحرخ السرابقن شرلي يحيمرور األويوحي ري المركر 

رعرريم الحرررخ الحررالي يتسررحق هرتصرروحل ورعيمررن حرررخ هتنوعررا  المتحالمررن معررن تسرريبي ليمنرريل واحترري 
ايتسررريم شرررمدولي مرررن نشررر اء الحركرررن االيتماعيرررن االحتياييرررن المركرررر الثالرررث رررري هرررإ  االنتسابرررات 

 )السام  ري القاضمن .
 44/4/5142، القدس، القدس

 
 "كلناحزب "في قائمته  األوائليعرض المرشحين السبعة  لونكح .24

ودين عواود : عرل وريرر االتصراالت سرابقا والمسرتقيي مرن حررخ الليكرود موشرين كحلرون  -الناصر  
. وبعرد ان كران  رد أعلرن سرابقا أن الينرراي )احتيرا   يروآخ "كلنرا"رري  اضمترن  األواضيالمرشحين السبعن 

تسررا،ا  األثيوبيررننيل أعلررن أمرر  أن المكرران الثالررث سيسصررق للمإيعررن ،منررتل سرريحتي المكرران الثررا
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العبريررن. امررا المكران الرابررن رسصرق للسررمير اطسرراضيلي السررابق لرردد  اطإاعرنمرالكول الترري عملرت ررري 
الواليررات المتحررد  مايكرري اورنل تليررن ناضبررن رضرري  بلديررن القررد  راحرري عراريررال ثررم ايلرري االلررو ل رضرري  

رل ومرررررن ثرررررم ناضبرررررن رضررررري  بلديرررررن كريرررررات شرررررمونن يمعرررررات ساسرررررا بي رررررون. وتتنبرررررق لينرررررن مكارحرررررن المقررررر
عشر  مقاعد تقتي ري معظمعا على حساخ حرخ الليكود الحاكم ما يمر   "كلنا"االست معات لحرخ 

 بحظوظ نتنياهو ري تشكيي حكومن رابعن.
 44/4/5142، القدس العربي، لندن

 
 وض االنتخابات في قائمة واحدة إسرائيلية تطالب فلسطينيي الداخل بخ عريضة .25

ودين عواود : ت الخ األ،لبين الساحقن من رلس ينيي الداسي ورق است معات كثير  ورري  -الناصر  
منابر التسا رخ العرامل أحرابعرا بسرول انتسابرات الكنيسرت رري آإار/ مرار  المقبري رري  اضمرن موحرد  

بعرا وبعرد  ريراد  ترقثيرهم علرى صرناعن القررار نظرا الردياد المسا ر حوي عدد المقاعد التي  د تمور 
 ري إسراضيي ال سيما أن كثر  األحراخ من شقنعا أن ت ين هإ  المرصن.

وربما بسربخ إلرم ونظررا لتمرا م العنصررين رري إسرراضيي علرى المسرتويين الرسرمي والشرعبي بشركي واسرن 
وحدويرن لعرا. ويراء ررري مثقر  وناشر  مرردني يعرودس األحرراخ العربيرن لتشركيي  اضمررن  111يردعو نحرو 

ومععرررم  "مديررردو األحرررراخ ،يرررر الصرررعيونين"العري رررن التررري ترررم تو يععرررا مرررن  بررري مرررن أسرررموا أنمسرررعم 
هرد  سرول االنتسابرات رري  اضمرن مشرتركن هرو "ناش ون ومثقمون رلسر ينيون مرن الرداسي أي را أن 

تحقيرق م لرخ السراعن العربيرن لمبرادر  الوحرد  و  األحرراخالتعبير عن الدعم الواسرن برين مصروتي كاررن 
. وتشرمي  اضمرن المرو عين مثقمرين ناشر ين يعرود رري الميتمرن األهلري "وهو محاربن العنصررين والماشرين

 يديدون  اضمن وحدوين لكنعم يرحبون بدمج ممثي أو ممثلين يعود ري القاضمن حتى تكون مشتركن.
 44/4/5142، القدس العربي، لندن

 
 ة هامشية مع "الموساد" في باريس"يسرائيل هيوم": ليفني عملت بوظيف .26

عن أوسرا  سياسرين وأمنيرن ادعاضعرا برقن وريرر   "يسراضيي هيوم" من التراشق االنتسابي نقلت صحيمن 
تحرراوي سلررق صررور  كاإبررن تظعررر أنعررا كانررت "تسرريبي ليمنرري  "الحركررن"الق رراء المسررتقيلن ورضيسررن حرررخ 

ي باري ل بينما لم تقرم إال بوظيمرن هامشرين ر "الموساد"محاربن ري صمو  يعار المسابرات الساريين 
وكانت ليمني  د كشمت سمي مشاركتعا ري برنامج للقنا  الثانين ري نعاين األسبو ل أنعرا  ."من اليعار
 سنن ري سدمن الموساد ري باري . 71عملت  بي 

 44/4/5142، القدس العربي، لندن
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 باريس تشيع اليهود األربعة الذين قتلوا في هجوم "إسرائيل" .27

شررعدت إسررراضيي أمرر  مراسررم تشرريين اليعررود األربعررن الررإين  تلرروا ررري هيرروم : الشرررق األوسرر  -القررد  
برراري ل ويرررد درررنعم ررري القررد ل بنرراء علررى ر،بررن عرراضمتعمل ريمررا يترايررد القلررق ررري الرربمد حيرراي أمررن 

 اليعود ري ررنسا وأوروبا عموما.
وهررا  ح ررراخل وريليررخ إبراهرررامل وررنسرروا ميشررراي ووصررلت يثرررامين القتلررى األربعرررن يوهرران كررروهينل وي

سعاد ل بررقن عاضمتعم إلى م ار تي أبيخ على متن  اضر  تابعن لشركن العاي اطسراضيلين. ونقلروا رري 
نعررروش سشررربينل تح ررريرا لررردرنعم ظعررررا رررري أكبرررر مقبرررر  رررري القرررد  الغربيرررنل سررربق أن دررررن ريعرررا عرررام 

لررإين  تلرروا ررري ررنسررا برصرراق مت ررر  آسررر هررو محمررد األ مرراي اليعررود الثمثررن ومدرسررعمل ا 5145
 مراح.

أعروامل رقرد شرارم حشرد كبيرر مرن رضري  الرورراء اطسرراضيلي بنيرامين نتنيراهو وكبرار  7وكما حدث  بي 
المسرررردولين اطسررررراضيليين ررررري التشرررريين. ومثلررررت ررنسررررا الررررورير  سرررريغولين رويررررايل الثالثررررن ررررري الترتيررررخ 

 الحكومي.
 44/4/5142 ،الشرق األوسط، لندن

 
 ألف شيكل مقابل الدفن 511تطالب عائالت قتلى باريس اليهود بدفع  "إسرائيليديعوت: " .28

 ولبررت كري واحررد  مرن عرراضمت القتلرى اليعررود المرنسريين األربعررن الرإين  تلرروا رري االعتررداء : 14عررخ 
دررنعم رري ألر  شريكي مقابري  21على المتير اليعودس ري باري ل يوم اليمعرن الما ريل بردرن مبلرم 

 إسراضيي. ويرت مراسم درنعم اليوم الثمثاء.
ل مسراء اليروم الثمثراءل أن شرركن "كديشرا"  البرت عراضمت اطلكترونيوإكر مو ن "يديعوت أحرونوت" 

 ألما من كي عاضلن. 21أل  شيكيل  511القتلى األربعن بدرن مبلم 
ا أسررررد ألن القتلرررى ليسررروا مررروا نين ألمررر 11كرررإلم  البرررت إسرررراضيي الياليرررن اليعوديرررن رررري ررنسرررا بررردرن 

وأ رارت "يررديعوت" أن شرركن "كديشررا"ل التابعرن لررورار  الرديانات اطسررراضيلينل سرتيبي المبلررم  إسرراضيليين.
 من اليالين اليعودين ري ررنسا.  

 43/4/5142، 48عرب 
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 جمعية حقوق المواطن: رد فاينشطاين بشأن "نظام هنيبعل" ليس كافيا .29
معيررن حقرروق المرروا ن ررري إسررراضييل أن رد المستشررار الق رراضي لحكومررن إسررراضييل أكرردت ي: 14عرررخ 

 يعودا راينش اينل بشقن "نظام هنيبعي"ل الإس يعد  إلى إحبا  محاولن أسر يندسل لي  كاريا.
وكانت يمعين حقوق الموا ن  د تويعت إلى راينش اين و البتن ب صدار تعليمات للحكومن واليريش 

لررى أنررن ررري أيررن عمليررن عسرركرين طحبررا  أسررر ينرردس ينبغرري االمتنررا  عررن تشرركيي يدكررد مررن سملعررا ع
 س ر على حيا  اليندس األسير وحظر استسدام هإا النظام ري منا ق مقهولن بالسكان.

 43/4/5142، 48عرب 
 
 صهيوني: "الحوثيون" حليف استراتيجي لـ"إسرائيل" في محاربة الجماعات اإلسالمية باليمن  خبير .31

أنر مليشرريات "الحرروثيين"  الصررحمي الصرعيوني المتسصررق ررري الشردون العربيرررن "آررري رسرارو "اعتبرر 
استراتيييًا لر"إسراضيي" ري مياي محاربرن "اطرهراخ"ل الرترًا إلرى أنر العيروم األسيرر الرإس شرنن  اً تحعد حليم

حلمراء حقيقيرين مسلحون علرى صرحيمن "شرارلي إيبردو" المرنسريرنل هرو ررصرن حقيقيررن لرر"إسراضيي" طييراد 
ررري محاربررن تنظرريم "القاعررد " ررري الرريمنل ولتحقيررق األمررن والسررمم ررري من قررن الشرررق األوسرر . وأشررار 
"رسررارو " إلررى أنرررن ينبغرري علررى "ترري أبيررخ" رررتح برراخ الحرروار مررن الرردوي العربيرررنل وتعميررق العم ررات 

سراضيي" تسعى لتعرير التعاون المشتركنل ساصًن أنر "القاعد " هي "العدو" المشترم لعمل مو حًا أنر "إ
والتحال  من كي القرود ررى المن قرن وعلرى رأسرعا الواليرات المتحرد ل كاشرمًا عرن ويرود تحرال  إ ليمري 
"إسرراضيلي" مصرررس سلييرري لموايعرن األس ررار النايمررن عررن اليماعرات اطسررمميرن المسررلرحن ويماعررات 

 اطسمم السياسي.
 43/4/5142، 3541التقرير المعلوماتي 

 
 غاضبون يقتحمون مقر الحكومة في غزة موظفون .30

 الملسر ينيين مضرات المروظمينل أن ،رر ل مرن 43/4/5142 ،وكالة الرأي الفلسـطينية لإلعـالمنشرت 
مقررر ميلرر  الررورراء ،رررخ مدينررن ،ررر ل  وا تحمررااألسيررر   الملسرر ينين الغا رربين علررى  رررارات الحكومررن

 ت المرروظمين بشررعارات وهتارررات ،ا رربن  رردر وصرردحت أصرروا بررالترامن مررن عقررد يلسررن لعررا بداسلررن.
سياسن التياهي والتعميش التي تنتعيعا حكومن التوارق  د   ا  ،ر ل والتلكد والمما لن براالعترا  

 بشرعين الموظمينل وصر  مستحقاتعم المالين.
يل  ل تلبيًن لدعو  النقابنل لمحتياج أمام مقر م47/4الثمثاء  واعتصم مضات الموظمينل صباح يوم

 عن حالن الغ خ  د  رارات الحكومن. الورراءل تعبيراً 
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 الرت ريرن إن الحري الوحيرد ألرمرن المروظمين هرو عرود   ل بيانراً 3/4حكومن أصدرتل األربعراء الوكانت 
 المستنكمين ومنح موظمي حكومن ،ر  السابقن مكارق  نعاين سدمن أو تورير مشارين صغير  لعم. 

ــرة نــت، الدوحــةوأ ررارت  ل أن أحمررد عبررد العررايل ،ررر ل نقررًم عررن مراسررلعا ررري 44/4/5142 ،الجزي
نقيخ الموظمين ري ،ر  محمد صيام  اي إنعم لن يتو موا عن التحررم إال بعرد تحقيرق م رالبعمل ونمرى 

و اي صيام لليريرر  نرت إنعرم حراوروا الرورراء رري ،رر  و رالبوهم برالسروج  ر،بتعم ري إثار  المشكمت.
وشدد على أن م الخ النقابن  ستقبلعم وصر  رواتبعم واالعترا  بشرعيتعم.ل مقنن الموظمين على م

رررري سرررلم موحرررد مرررن برررا ي مررروظمي السرررل ن  ليسرررت رقررر  صرررر  رواترررخ المررروظمينل بررري دميعرررم أي ررراً 
وأكررد أن رسررالن االعتصررام وصررلت بشرركي  رروسل وأشررار إلررى أن  واالعترررا  بشرررعيتعم وحقررو عم كاملررن.

السياقل واعدًا الموظمين بعدم التسلري عرنعم حترى تلبيرن يميرن حقرو عم لدد النقابات مع يات ري هإا 
 المشروعنل  اضم إن النقابن لن تقبي استثناء أو ظلم أس منعم.

شارات من الورراء ري ،ر  بحي المشكلن.  و الخ صيام الموظمين بمل االعتصام بناًء على وعود وا 
 
 في غزة لسطينيينة فخمسترفع عدد ضحايا موجة البرد إلى  رضيعوفاة  .32

ترروري ر ررين رلسرر يني بسرربخ مويررن البرررد والصررقين الترري يتعرررل لعررا   ررا  ،ررر ل ليرتمررن بررإلم  ،ررر :
 عدد  حايا هإ  الموين إلى سمسن رلس ينيينل بحسخ مصادر  بين ومحلين.

و اي النا ق باسم ورار  الصرحن الملسر ينين رري ،رر  الردكتور أشرر  القردر : "إن الر رين محمرد ررادس 
مود  ديح الإس يبلم من العمر ثمثن أسابين رقر ل وهرو مرن سركان سران يرون  ينروخ   را  ،رر ل مح

 توري أم  يراء  رصن بردل حيث وصي إلى ميمن ناصر ال بي يثن هامد ".
 44/4/5142 ،الخليج، الشارقة

 
 "إسرائيلـ"تابعة ل كأرضٍ  "األقصى"مخطط لتسجيل تحذر من  "مؤسسة األقصى" .33

 47/4/5142حإررت "مدسسن األ صى للو   والتراث" ري بيان لعا الثمثراء : و ع اتقرير محمود أب
تسررييي المسرريد األ صررى المبررارمل كملررم تررابن  إلررىمررن مس رر  لمنظمررن إسررراضيلين تسررعى مررن سملررن 

لمحررتمي اطسررراضيلي بشرركي رسررميل ررري داضررر  "ال ررابو" اطسررراضيلينل وإلررم تعيضررن لو ررن مس رر  أكثررر 
كن  يعودين على أيراء منن. ريما إكرت نم  المنظمن أنعا ت مح بقن يصرادق وريرر  تمصيم ط امن

اطسررراضيليل والررإس  "بررر"ال ابو األ صررىالق رراء اطسررراضيلي ررري الحكومررن القادمررن علررى مس رر  تسررييي 
 يمسح ساعتضإ لعم ال ريق لو ن مس  ات تمصيلين لبناء كن  يعودين ري بعل أيراضن.
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أل صررى" بنرراء علررى معلومررات صررحمين نشرررتعا بعررل الصررح  العبريررن مرردسرًا ويرراء تحررإير "مدسسررن ا
من عدم  لالتي يقودها الحاسام شموضيي الياهو لمنظمن يشاس حوي المو و . ت من استياء يمعين/

تيرراوخ مركررر السرررراض  اطسررراضيلين مرررن  لررخ  ررردم مررن  برري المنظمرررن لتسررييي كامررري مسرراحن المسررريد 
ولحساسررين المو ررو ل  األرعررايلمحررتمي اطسررراضيلي. تسورررًا مررن ردود األ صررى كملكيررن رسررمين تابعررن 

كر" ابو" ترابن لمحرتمي اطسرراضيلي. األمرر  4991وادعت "يشاس" أن ساحن البراق كاملن سيلت عام 
 الإس رسح المياي لو ن مس  ات تسق كامي من قن البراق.

 43/4/5142 ،مؤسسة األقصى للوقف والتراث، أم الفحم
 
 2014دونمات خالل  7304وحدة استيطانية في الضفة ومصادرة  16716 :دغلسغسان  .34

حكومرن االحرتمي  أنأعلن مسردوي ملر  االسرتي ان رري شرماي ال رمن الغربيرن ،سران د،لر   :رام هللا
مسرتو نن سرمي  77وحرد  اسرتي انين يديرد  رري  41341اطسرراضيلي صراد ت علرى مس  رات لبنراء 

ي تصررريحل أمرر ل تنرراوي ريررن حصرريلن االنتعاكررات اطسررراضيلين سررمي ررر لد،لرر  وأشررار. 5141العررام 
ن أ ل إلى أن ،البين مس  ات البناء كانت ري القد ل ثم ري بيرت لحرم وسرلميتل مدكرداً 5141العام 

أن معظررم هررإ  األوامررر  وأو ررحاألوامررر العسرركرين  الررت آال  الرردونمات مررن األرا رري الملسرر ينين. 
ء يرردار العررري العنصرررسل أو محصررادر  بإريعررن أن تلررم األرا رري هرري العسرركرين كانررت إمررا لغرررل بنررا

وعليررن يحمنررن الملسرر ينيون مررن اسررتغملعا مررن دون تصررريح صررادر عررن اليعررات  "دولن إسررراضيير"ملررم لرر
 .5141دونمًا سمي العام  3711صادرت  "إسراضيي"اطسراضيلين المستصنل مشيرًا إلى أن 

 391ررري عرردد انتعاكررات المسررتو نين الررإين شررنوا  ملحوظرراً  اً العررام الما رري شررعد ارتماعرر أن وأ ررا 
اعترداًءل يليعرا محارظرن  591اعتداًء علرى الملسر ينيين وممتلكراتعمل معظمعرا رري مدينرن القرد ل بوا رن 

 اعتداًء. 413 اعتداًءل ومن ثم بيت لحم بر 471 اعتداًءل ثم محارظن نابل  بر 475السلييل 
ل مرن يانرخ المسررتو نين 5141شرير  وشرتلن سرمي عرام  291ل41 ا رتم  ولمرت د،لر  إلرى انرن ترمر 

منعرا رري الشر ر الشرر ي  91منررال رلسر ينيًال  777هردم  إلرىو وات االحرتمي اطسرراضيليل باط رارن 
أمررررر مصررررادر   44صرررردرت سررررمي العررررام الما رررريل أ "إسررررراضيي" أن إلررررى وأشررررارمررررن القررررد  المحتلررررن. 

ل أو ب عمنعررا أرا رري دولررنل حيررث صررادرت مررن سررمي هررإ  ألرا رري الملسرر ينيينل إمررا بحيررج أمنيررن
دونمررررررًا يملكعررررررا الملسرررررر ينيونل يميععررررررا لمصررررررلحن توسررررررين المسررررررتو نات والبرررررردر  517ل3األوامرررررررل 

 االستي انين والمشرو  التوسعي اطسراضيلي بشكي عام.
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دونرم مرن  111ل72وتابن د،ل  ييش االحتمي صادق على مس  ات تت رمن تسصريق مسراحن 
ل واسررررتسدمتعا أل،رررررال الترررردريخ العسرررركرسل "إسررررراضيي"الملسرررر ينيينل والترررري اسررررتولت عليعررررا  أرا رررري

 لمصلحن توسين المستو نات المحاإين لعإ  المنا قل والتي يقن ،البيتعا ري من قن ،ور األردن.
 أنالمنصررررمل كررران عررام االسرررتي ان والتوسرررن اطسرررراضيلي بامتيرررار. وأكرررد  5141عرررام  أنواكررد د،لررر  

صعدت مرن انتعاكاتعرا تيرا  المروا ن الملسر يني وأر رن وممتلكاترنل واسرتمرت رري عمليرات  "ضييإسرا"
 ومصادرتعال بحيج تسال  القانون الدولي سدمن ألهدارعا االستي انين. أرا يننعخ 

  44/4/5142 ،المستقبل، بيروت
 
 إلداري لنائبينوتجديد االعتقال ا ..في سجن "ريمون" وتعزل األسرى 5وحدة القمع تقتحم قسم  .35

ررادس أبررو سررعدد: أكرد نررادس األسررير الملسر ينيل أن وحررد  القمررن "الردرور" التابعررن لمصررلحن  -رام هللا 
مرن سرين "ريمرون" الصرحراوسل وشررعت ررري  2سريون االحرتمي ا تحمرت ريرر أمر  الثمثراءل القسررم 

مررن مررن ارتررداء سررترهم تنميررإ عمليررات تمترريش واسررعنل ونقلررت األسرررد إلررى الرنررارينل ومنعررتعم وحررد  الق
 الشتوينل علمًا أن درين الحرار  متدنين يدًا ري صحراء النقخ ري ساعات المير.

وري السياق إاتنل أراد مركر أسرد رلس ين للدراسات أن سرل ات االحرتمي يرددت االعتقراي اطدارس 
نررن السليرري لنرراضبين ررري الميلرر  التشررريعي الملسرر يني وهمررا نرراي  الريرروخل وسررمير القا رريل مررن مدي

 للمر  الثانين على التوالي.
 44/4/5142 ،القدس العربي، لندن

  
 هدم منزل مقدسي لحجبه الشمس عن بيت مستوطنتقضي ب يةإسرائيل محكمة .36

محكمررن تابعررن لمحررتمي بعرردم منررري بسرربخ حيررخ الشررم  عررن  ت  رر: رررادس أبررو سررعدد -رام هللا 
ردت المحكمررن العليررا ل حيررث  تن مررن اليعررودمنررري يعررودسل كرران ررري األصرري منررري رلسرر ينيل  برري سررر 

اطسراضيلين  بي يومينل استضنا  موا ن مقدسيل علرى  ررار المحكمرن المركريرن الرإس أمرر بعردم سر ح 
 ألنررنال رابق الثالررث مررن منرلررنل والكرراضن ررري حرري القرمرري رري البلررد  القديمررن مررن مدينررن القررد  المحتلررن 

 يحيخ الشم  عن منري رلس يني مسروق.
ل عنرردما تقرردمت سمرر  يمعيررات دعررود  ررد 5112وبرردأت القصررن  برري عشررر سررنواتل أس ررري عررام 

المقدسي عايد كستيرول تحت إراضن كثير ل منعا أن البيت يشكي س رًا على بناضعم المياورل واألدهرى 
 أنن يحيخ النور والعواء عن أحد بيوت المستو نين المياور  لبيتن.

 44/4/5142 ،القدس العربي، لندن
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 : مشاركة نتنياهو في مظاهرة باريس تأكل من رصيد التعاطف الدولي مع فرنسارالزيماجد  .37

انتقررد رضرري  مرردتمر رلسرر ينيي أوروبررا مايررد الريررر مشرراركن رضرري  الحكومررن اطسررراضيلين بنيررامين  :لنرردن
اطرهررراخل ورأد أن ح رررور  يقكررري مرررن رصررريد   ررردر  44/4حرررد األ يرررومنتنيررراهو رررري مظررراهر  بررراري  

   الدولي من ررنسا بالنظر إلى ما يمثلن نتنياهو من إرهاخ وما ارتكبن من يراضم بحق الشعخ التعا
السررماح  بروتوكوليراً  وأكرد الريررر رري تصررريحات ساصرن لررر" د  برر "ل أنرن مررا كران مناسررباً  الملسر يني.

 لنتنيررراهو المشررراركن رررري مناسررربن كعرررإ ل و ررراي: "ح رررور رضررري  حكومرررن االحرررتمي رررري مظررراهر  بررراري 
المناه ن لإلرهاخ يقكي من التعا   الدولي من باري  وييرح مشاعر العالم بالنظر إلى مرا ارتكبرن 

رهرراخ راح  ررحيتن اآلال  مررن الشررعداء". وأشررار الريررر إلررى أن  بحررق الشررعخ الملسرر يني مررن يررراضم وا 
سم صور  الدولي من باري  واليرح المرنسي ري حملن عم ات عامن طعاد  ر  اطيما نتنياهو انتعر 
 لإلرهاخ. وأكد أن الشعخ الملس يني هو أكثر شعوخ العالم تعر اً  إسراضيي القاتلن.

 43/4/5142قدس برس، 
 
 موسوعة توثق المقدسات اإلسالمية والمسيحية بفلسطينتصدر  "األقصى مؤسسة" .38

شرركلت تسررعينيات القرررن الما رري مح ررن رار ررن ررري سرريرور  المقدسررات : محمررد محسررن وتررد -الناصررر  
العربيرررن بملسررر ينل وإلرررم عقرررخ  ررررار الحكومرررن اطسرررراضيلين اسرررتثناء المقدسرررات مرررن السار رررن العيكليرررن 

 القح رينل وهو ما يعني شرعنن سلبعا وتوظيمعا لمشارين التعويد واالستي ان.
وحمرررررت هررررإ  المس  ررررات "مدسسررررن األ صررررى للو رررر  والتررررراث" لتكثيرررر  اليعررررود ألرشررررمن المقدسررررات 

رشرراي مس  ررات التعويررد وتاريسعررا ومشررارين اط عمررار والصرريانن بررالقرد المعيررر  والمرردن السرراحلينل وا 
واالستي ان التي تعدد الويود المستقبلي لما تبقى من مقدسات إسممين ومسيحين ومعالم دينين مردمر  

وتويرررت المدسسرررن نتررراج عملعرررا الميرررداني الرررإس اسرررتمر علرررى مررردار عقرررد ونيرررر  مرررن المسرررح  ومتنررراثر .
بر"موسوعن المقدسات ري رلس ين" التي تعتبرر  "إسراضيي"سات والقرد والمدن التي دمرتعا الشامي للمقد

األولى من نوععال حيث  امت ال وا م المعنين مرن معندسرين ومعمراريين ومردرسين وبراحثين ب حصراء 
 بلد  معير . 517موا ن إسممين ومسيحين ري  4119نحو 

سرررممين والمسررريحين مرررن  يسررراريا بالسررراحي حترررى شرررماي للمقدسرررات اط شررراممً  وت رررم الموسررروعن مسرررحاً 
ررن عايشرروا النكبررن والتعييررر حرروي  رررادات م  رلسرر ينل الترري وثقررت بالريررارات الميدانيررن للمعررالم الدينيررن وا 
المقدسات ومعالمعا المدمر  والبا ينل إلى يانرخ كتابرن الروايرن الشرموين والبحثيرن التاريسيرن عرن كري بلرد 

 صور أرشيمين ومشاهد روتو،رارين معاصر  وتصوير يوس  ديم وحديث.ومو نل وتم تعرير إلم ب
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 414كمررا وثقررت الموسرروعن بشرركي منعيرري بررالسراض  والمس  ررات العندسررين والمرراد  البحثيررن التاريسيررن 
 14ل دمر أ،لبعرا وحروي لكرن  وم راعم وسمرارات أو يسرتعمي رري ،يرر أهداررنل كمرا أححصريت مسيداً 

وظمرررت رررري معظمعرررا  مقامررراً  114لح للصرررم ل وترررم مسرررح شرررامي لرررركنيسرررنل سرررت منعرررا هررردمت وال تصررر
مقبرر   747للتعويد واالستي انل والمصير إاترن وايعترن المقرابر اطسرممين والمسريحينل حيرث رصردت 

وتررم تح ررير مس رر  هيكلرري   مسررت ررري ،البعررا وأ يمررت علررى أنقا ررعا مشررارين لإلسرركان والتيررار .
العدمل ويشركي المس ر  مريعيرن لتردويي ملر  المقدسراتل للمقدسات ري رلس ين يتحدد آلن ال م  و 

وسرري رح علررى المحاررري الدوليررن والعررالمين العربرري واطسررممي بغيررن ممارسررن ال ررغو  علررى الحكومررن 
لرامعا بالمصاد ن علين واالعترا  بالمقدسات تمعيداً   السترياععا.  اطسراضيلين وا 

رقرررد أكرررد أن  لحخ المكرررر  والمبرررادر للمشررررو صرررا لرضررري  الحركرررن اطسرررممين الشررريل راضرررد صرررمح كررردأو 
الحكومن اطسراضيلين عمدت ري تسعينيات القرن الما ي إلى تنميإ مس   التصمين العلنين للمقدسرات 
اطسممين والمسيحينل إال أن التنبن لإلس بو  االستي اني والتعويدس ومحاولن إ صاء المقدسات عرن 

وأو رح الشريل صرمح رري  وسرلبعا ر رح األمرر وحراي دون إلرم.السرتباحتعا  السراض  العيكلين تمعيداً 
حديثرررن لليريرررر  نرررت أن المقدسرررات التررري تشررركي العويرررن العربيرررن واطسرررممين لملسررر ين تعر رررت لعمليرررن 
سررر و و رصرررننل إإ تعمررردت إسرررراضيي عررردم االعتررررا  بعرررا ونرررر  الشررررعين عنعرررا وسرررمحت باسرررتباحتعا 

 عمار واطسكان.وتوظيمعا للتعويد واالستي ان بإريعن اط
 43/4/5142 ،الجزيرة نت، الدوحة

 
 الدراسات الفلسطينية: قوننة التهويد .39

 ل تقرررارخ ميلرررن "الدراسرررات الملسررر ينين" ت رررورات الو رررن 5142رررري عرررددها األسيرررر )شرررتاء : بيرررروت
 .41/45/5141الملس ينيل سصوصًا بعد استشعاد الورير رياد أبو عين بغار االحتمي ري 

الدولرن القوميرن للشرعخ اليعرودس"ل يعرالج  -ا  ومعاني ا تراح  انون أسا : إسرراضيي تحت عنوان "أهد
أمي يمراي أبعاد وأهدا  المقترح الإس يسعىل بحسخ الكاتخل إلى  وننن أوسن للعوين القومين والدينين 

القد   للميتمن والدولن اطسراضيلين. بعد إلمل يعرل نظمي اليعبن لحملن التعويد التي شعدتعا مدينن
 ل ري مقالن المعنون "استي ان القد : تنميإ س    ديمن".5141ري الثلث األسير من عام 

رران حرروي ظرراهر    السررلمين "ويت ررمن العرردد مقرراالت مستلمررنل منعررا مقرراالن لعرروني رررار  ومحمررد أبررو رمر
عش ويبعرن النصرر   ل والثاني مقاربًا مثالي دا "التيارات التكميرين ري رلس ين"ل األوي متناواًل "اليعادين

ومقراي لعصرام عابردين بعنرروان "االستصراق الرمنري للمحكمرن اليناضيررن الدوليرن رري الحالرن الملسرر ينين" 
 تت رق رين إلى مسقلن تمكين المحكمن من ممارسن استصاصاتعا ري رلس ين.
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ي رررا  إلرررى مرررا سررربق تحقيقرررات وشرررعادات عرررن العبررررن الشرررعبين األسيرررر  رررري القرررد ل ومسررريم شررراتيمل 
 .4945معركن  لعن الشقي  عام و 

وري حوار معنل يييخ المدرع الملس يني ب رر  أبرو منررنل علرى سرداي رضيسري يحملرن العنروان أي رًا: 
د النظام العثماني بمد الشام؟".   "هي وحر

 43/4/5142 ،العربي الجديد، لندن
 
  : مقتل مصريين في قصف للطيران اإلسرائيلي على سيناء"قدس برس" .41

أكررردت مصررادر م لعررنل مقترري مرروا نين مصررريين يرررراء  صرر  يرروس ل رراضرات :  ررد  بررر  -القرراهر  
اليرريش اطسررراضيلي علررى من قررن ررررح بشررماي سرريناءل وإلررم سررمي العمليررن العسرركرين المشررتركن للبحررث 

 .47/4 عن  اب  مصرس استمت آثار  منإ أيام وعحثر على يثتن مقتواًلل الثمثاء
اطسراضيلي  ام اليوم بقص  أحد المحمت بمن قرن البررث ينروخ رررحل وإكرت المصادرل أن ال يران 

 .باط ررررررررررررارن إلررررررررررررى سرررررررررررريار  مدنيررررررررررررنل األمررررررررررررر الررررررررررررإس أدد إلررررررررررررى مقترررررررررررري سرررررررررررراضقعا علررررررررررررى المررررررررررررور

وأكد أهالي سيناءل أنعم تعرر وا لعملين  ص  عني  من  بري ال راضرات الحربيرن اطسرراضيلين المعروررن 
كيلرومترات داسري الحردود المصررينل مدكردين  41بعمق أكثر من باسم "الرنانن" ري المنا ق الحدودين 

أنعررا اسررتعدرت منرراري وسرريارات ألهررالي سرريناء ررري منررا ق متمر ررن مررن المحارظررن بررالترامن مررن حملررن 
 .عسكرين مصرين عنيمن على منا ق ينوخ ررح والشيل رويد

 –العسرركرين المصرررين و رراي شررعود عيررانل إن عرردد القتلررى مررن المرردنيين بشررماي سرريناء سررمي الحملررن 
أ ماي علرى األ ريل وهرو مرا نمرا   7بينعم  ميل إلى يانخ إصابن عدد كبير بينعم  4اطسراضيلينل بلم 

 .الييش والشر ن المصرين
 1مررن يانبررنل  رراي الصررحمي والناشرر  المصرررسل أبررو أحمررد الررحرراوسل "أس ررر مررا ررري األمررر إ ررمق 

ن البرررث والعيرراء ينرروخ ررررحل اسرتعدروا ررريعم منرراري صرواريل مررن  راضرات رنانررن إسررراضيلين علرى من قرر
صررواريل منررراًل  7لمرردنيين وال عم ررن لعررم أبرردا بالمسررلحين )... ل و يررارات األباتشرري  صررمت أي ررًا بررر 

مصرررريًال والررردبابات  صرررمت أ،لرررخ منررراري  ريرررن ال رررعير شررررق الشررريل رويررردل كمرررا أن سررريارات ييرررخ 
منرري ب ريرق اليرور  الشريل وعنرد من قرن  42ثرر مرن محموي عليعرا صرواريل تابعرن لليريش  صرمت أك

 .الوحشي أي ًا"ل ورق تصريحاتن

 43/4/5142قدس برس، 
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 : التعاون بين القاهرة وتل أبيب في أزهى عصوره"تايمز أوف إسرائيل" .40
والقاهر  ري و ن تيرارس  أبيخإن تي "ل "تايمر أو  إسراضيي"صحيمن   التودين عواود :  -الناصر  
أن مصررر " ..."بعيرردا عررن الترروترات"أ ررارت الصررحيمن ررري سررياق تقريررر لعررا تحررت عنرروان . و "مردهررر

واحرد  مرن الرردوي التري تقرريم عم رات تياريررن مردهرر  مررن إسرراضييل وأن هنررام صرمقات تياريررن ترتم بررين 
بعرد الصرمقن اال تصرادين الكبيرر  برين مصرر  5111مليرون دوالر منرإ عرام  411الدولتين سنويا بقيمن 

سراضي  ."ي والواليات المتحد  ري إ ار ما يعر  بر اتما ين الكويروا 
سرراضيي والواليرات المتحرد ل وترنق علرى إنشراء  5113يإكر أن هإ  االتما ين و عت رري  برين مصرر وا 

إلرررى  "إات مكرررون إسرررراضيلي"سررربن منرررا ق صرررناعين مدهلرررن يسرررمح بمويبعرررا بررردسوي منتيرررات مصررررين 
 األسواق األمريكين معما  من اليمارم.

اتما يررن "ونقلررت الصررحيمن عررن أوهرراد كرروهينل رضرري  إدار  التيررار  السارييررن ررري ورار  اال تصررادل القرروي 
الكوير ترداد  و ل كانت  وين ري ععد )الرضي  المسلو  حسرني  مبرارم وهري أي را  ويرن ومردهرر  رري 

 ."م ى تيار  مصر من إسراضيي أ ود من أس و ت"ععد الرضي  عبد المتاح السيسيل مدكد  أن 
 44/4/5142القدس العربي، لندن، 

 
 رفح المصرية تختفي بعدما انفصلت عن توأمتها الفلسطينية .42

األنا رروي: بعررد أن انمصررلت عررن توأمتعررا  برري عقررودل اآلن تستمرري.. إنعررا مدينررن ررررح  -شررماي سرريناء 
عررا ررررح المصررينل آسررر مدينررن علررى الحرردود المصرررين الملسرر ينينل الترري انمصررلت  برري عقررود عررن توأمت

الملسرر ينينل ر،ررم أنعمررا كانتررا مدينررن واحررد ل  برري أن تسررتعد إلررى أن تستمرري تمامررا بعررد برردء السررل ات 
 مترل ري الحدود من ،ر . 4111المصرين تنميإ المرحلن الثانين من المن قن العارلن بعمق 

نشاء إ"محارظ شماي سيناء )شماي شر ي مصر ل  اي ري تصريحات صحارين األربعاء الما يل إن 
 ."المن قن العارلن على الحدود من   ا  ،ر  يت لخ إرالن مدينن ررح المصرين بالكامي

ييرررس العمرري علررى إنشرراء مدينررن ررررح اليديررد  وبررداسلعا من قررن سرركنين بمواصررمات تتررواءم مررن "وتررابن: 
لعارلرن تم االتماق من اليعرن العندسرين المسردولن عرن إنشراء المن قرن ا"ل م يما: " باضن سكان المن قن

 ."للبدء ري العمي على المور
وورقررا للبيانررات الرسررمين لمركررر معلومررات محارظررن شررماي سرريناءل ررر ن مسرراحن ررررح المصرررين )المركررر 

تيمعررا سرركنيال  12حيررا سرركنيا ب يمررالي  41كيلررومترا مربعررال مقسررمن إلررى  177ومررا حولررن مررن  رررد  
 أل  نسمن. 11ويبلم سرركانعا 
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رملرري والررإس يعلعررا ال تصررلح للرراعررنل إلررى يانررخ مو ععررا الحرردودس اردهررر ونتييررن ل بيعررن تكوينعررا ال
 النشا  التيارس ري ررحل واتين سكانعا نحو التيار  بين مصر ورلس ين.

 44/4/5142القدس العربي، لندن، 
 
 : األمن المصري يرتكب مذبحة في سيناء باسم مكافحة اإلرهابالمنظمة العربية لحقوق اإلنسان .43

برر : أكردت المنظمرن العربيرن لحقروق اطنسران رري بري انيرا أن أهرالي سريناء محرومرون  رد   -لندن 
تمامررا مررن حمايررن الدولررن المصرررين وال تترروارر لعررم أيررن سرربي لإلنصررا  القررانوني أو و رر  االنتعاكررات 

 بحقعم ري ظي تستر األيعر  األمنين سل  مبرر محاربن اطرهاخ.
  أرسرررلت نسررسن منررن لررر" د  بررر "ل إلررى أن سياسرررن 47/4) وأشررارت المنظمررن ررري بيرران لعررا الثمثرراء

التعيير القسرس التي اعتمدتعا الحكومن المصرين تددس إلى تعميق معانا  سكان سيناء الإين تعر وا 
 .5147للتعميش على مدار عقود واردادت أو اععم سوءا بعد الثالث من تمور/ يوليو 

ر  سرررس للمرروا نين ررري سرريناء ير ررى إلررى مسررتود ورأت أن مررا تمارسررن السررل ات المصرررين مررن تعييرر
التي حظرت هدم مناري المدنيين والنقي القسررس  4919يريمن حرخ ورقا التما ين يني  الرابعن لعام 

 اليماعي أو المردس لإلشساق أو نميعم من منا ق سكناهم إلى أماكن أسرد.
 ررررروات اليررررريش  كررررررت أنوأوردت المنظمرررررن سرررررردا برررررقهم سياسرررررات النظرررررام المصررررررس رررررري سررررريناءل وإ

رالن المناري رري  9بدأت ري  المصرس من كانون ثاني/ يناير اليارس المرحلن الثانين من عملين هدم وا 
مدينن ررح ط امرن المن قرن العارلرن علرى الحردود المصررين مرن   را  ،رر ل والتري يصري عر رعا لنحرو 

كما تعرل عشرات  ين.أسر  ورق تصريحات رسم 5121منرال يق نعا  4551متر تحوس نحو  211
المررروا نين السررريناويين لمستمررراء القسررررس دون أن ييلرررى مصررريرهم حترررى اللحظرررنل إ رررارن إلرررى بعرررل 
األشرررساق الرررإين تمرررت تصرررميتعم وا  رررمق الرصررراق الحررري علررريعم بعرررد اعتقرررالعم مرررن  بررري اليررريش 

 المصرس بقيام.
 43/4/5142قدس برس، 

 
 شمال سيناء مقتوالً الجيش المصري يعلن العثور على الضابط المختطف  .44

أعلنررت القرروات المسررلحن المصرررين عثورهررا اليرروم الثمثرراءل علررى يثررن النقيررخ  :صررمح يمعررن -القرراهر  
أيمررررن السرررريد إبررررراهيم الدسررررو ى بمن قررررن ينرررروخ المقا عررررن بررررالعريش مقترررروالل ريمررررا اسررررتمرت بمحاصررررر  

 المن قن بالكامي.ومداهمن المنا ق المحتمي توايد العناصر اطرهابين ريعال بعد  ت عير 
 43/4/5142القدس، القدس، 
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 لشمول "قوى المقاومة" األردني يعد ل مشروع قانون تمويل اإلرهاب تجنباً  النوابمجلس  .45

شعدت يلسن ميل  النواخ أم ل تداسم ري أحاديث النواخل وتعليقاتعمل  :يعاد المنسي-عمان
التعري  المتوارق علين لمكارحن حوي نشر صور مسيضن للرسوي محمد علين الصم  والسممل و 

اطرهاخل ومدد تقييد المملكن لتصني  بعل المنظمات كمنظمات "إرهابين" من  بي دوي ،ربينل 
ريما هي منظمات مقاومن لمحتميل وإلم ري أثناء منا شن الميل  للقانون المد ت المعدي لقانون 

 مكارحن ،سي األمواي.
األموايل تم إنشاء هيضن مستقلن باسم "وحد  مكارحن ،سي  وبمويخ القانون المد ت لمكارحن ،سي

 األمواي وتمويي اطرهاخ".
وياء القانون المعدي ليعيد تعري  القانونل بحيث أصبح اسمن  انون "مكارحن ،سي األمواي وتمويي 
اطرهاخ" بدال من  انون "مكارحن ،سي األمواي"ل إ ارن إلى إعاد  تعري  بعل مواد القانون 

 م من المسمى اليديد.لتنسي
ومن األسباخ التي درعت الحكومن طعاد  تعري  اسم القانون وتعديي عدد من مواد ل العمي على 
معالين بعل الق ايا المستيد  المرتب ن بمكارحن ،سي األمواي وتمويي اطرهاخل ولرياد  االنسيام 

االن مام إلى المنظمات الدولينل من المعايير الدولين إات العم نل وطع اء الحكومن القدر  على 
 وتمادس  صور تقييم نظام مكارحن ،سي األمواي وتمويي اطرهاخ وراعليتن.

كما هد  للعمي على إع اء االستقملين لوحد  مكارحن ،سي األموايل وتوسعن معامعا وصمحياتعال 
ا ريعا تويين وا  ارن ممحقن يرم "تمويي اطرهاخ" إلى معام وحد  مكارحن ،سي األموايل بم

اطس ارات المتعلقن بعإا اليرمل ولشموي عدد من اليعات ،ير المالين الوايخ إلرامعا بمت لبات 
مكارحن ،سي األموايل وتشديد العقوبات ورق س ور  اليراضم المتعلقن بغسي األمواي وتمويي 

 اطرهاخ.
هاخ" الوارد ري الماد  ووارق الميل  على ا تراح الناضخ رلى الحروخ حوي تعري  "تمويي اطر 

المقترح المتوارق علين: "يحظر يمن األمواي أو تقديمعا وتوريرها أو  الثانينل وينقالرابعن/ المقر  
نقلعا من مصدر مشرو  أو ،ير مشرو  بقس وسيلن بشكي مباشر أو ،ير مباشر بقصد استسدامعا 

أو منظمن إرهابين تصنمعا  كلعا أو بع عا ري ارتكاخ أس عمي إرهابي أو من  بي شسق إرهابي
 المملكن باعتبارها إرهابين".

وكانت الحروخ  البت بعدم الموارقن على تعري  "تمويي اطرهاخ" الإس ورد ري  رار اللينن 
القانونين ألنن "عمومي و د ي اي الكثير من الموا نين األبرياءل كما أنن  د ي اي أس شسق يرسي 
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بين إإا كان  ريبن من حركن حما "ل م يمن أن األردن "يعتبر حركن أمواال إلى أ اربن ري ال من الغر 
 حما  حركن مقاومنل لإلم ييخ أن ال نوارق على تعري  اللينن".

44/4/5142الغد، عمان،   
 
 : وفد أكاديمي أردني زار تل أبيب والقدساإلسرائيليةاإلذاعة  .46

ثاءل إن ورًدا من األكاديميين األردنيين رار  الت اطإاعن اطسراضيلينل الثم عمء الريماوس/ األنا وي:
” وأ ارت اطإاعن اطسراضيلين تي أبيخ والقد   بي ب عن أيامل بدعو  من ورار  الساريين اطسراضيلين.

إن الورد عقد لقاءات من عدد من المسدولين والشسصيات اليعودين والعربين كما رار الورد المسيد 
 األ صى المبارم.

 ."حياء إكرد  حايا المحر ن النارين"إ لر "ياد راشيم"ن إلى أن الورد رار أيً ا مدسسن وأشارت اطإاع
وتقتي ريار  الورد األردنيل بحسخ اطإاعن اطسراضيلينل ري ظي ررل الشار  األردني الإس يررل 

 الت بين من اليانخ اطسراضيلي.
لن من الريارات األردنين والملس ينين ري سلس إ ارينحلقن “و الت اطإاعن إن ريار  الورد األردني 

 ”.ل والتي تعد  إلى تعرير العم ات بين الشعوخ الثمثنطسراضيي
ولم تإكر اطإاعن اطسراضيلين أين تماصيي أسرد عن  بيعن تشكيي الورد األردنيل ريما لم يتسن 

 يلين.الحصوي على تعليق رورس من يانخ السل ات ري عمان عما إكرتن اطإاعن اطسراض
43/4/5142، رأي اليوم، لندن  

 
 تلتقي رؤساء لجان تحسين المخيمات "النيابيةفلسطين " .47

التقت لينن رلس ين النيابين أم  الثمثاء مدير عام داضر  الشدون الملس ينين المعند  : عمان
المشكمت  وأبررمحمود العقرباوس وعددا من ردساء ليان تحسين المسيمات لم م  على وا ن 

 تي تعاني منعا ساصن اآلثار التي سلمتعا أسيرا العاصمن الثليين.ال
الليننل  أع اءواكد رضي  اللينن الناضخ يحيى السعود سمي اللقاءل الإس ح ر  عدد من النواخ 

الميتمن من شتى أصولن ومنابتن ومن كارن اليعات الحكومين  أبناءت ارر كي اليعود وتكاتمعا بين 
عن تعاونعم وصدق انتماضعم لإلردن ووالضعم  األردنيونمن الثليينل حيث عبر والشعبين سمي العاص

 للقياد  العاشمين الحكيمن.



 
 
 
 

           31ص                                     3424 العدد:    44/4/5142 األربعاء التاريخ:

من أين مقترحات من شقنعا حي بعل  إييابينوابدد السعود استعداد ميل  النواخ للتعامي بكي 
لرممء النواخ تواصي العديد من ا إلىالمسيماتل مشيرا ري هإا الصدد  أبناءالمشكمت التي تواين 

 ري نموسعم. إييابيا أثرادواضرهم االنتسابين سمي العاصمن الثليين ما ترم  أبناءمن 
توريععا على  إلىحرام شتوس كمبادر  شسصين ليصار  211السعود سمي اللقاء عن تبرعن برر  وأعلن

المعور  التي  األسركشورات بقسماء تلم  إعدادالمسيماتل حيث يرد  أبناءرقرا من  األشدالمضات 
 ستشملعا عملين التورين.

44/4/5142، عمان، الدستور  
 

 مليون دوالر 60 السعودية تدعم ميزانية السلطة الفلسطينية بـ .48
علن السرمير أحمرد برن عبرد العريرر   رانل السرمير السرعودس لردد مصررل : أ الشرق األوس  - الريال

الصندوق السرعودس للتنميرنل  رام بتحويري مبلرم  والمندوخ الداضم للمملكن لدد يامعن الدوي العربينل أن
مليون دوالرل إلى حساخ ورار  المالين الملس ينينل وإلم  يمن مساهمات السرعودين الشرعرين  11بنحو 

ل بوا رن 5141تشررين األوي / لدعم ميرانين السرل ن الو نيرن الملسر ينين لثمثرن أشرعر بردءا مرن أكتروبر
 مليون دوالر شعريا. 51

ر   رررران لوكالررررن األنبرررراء السررررعودينل أمرررر ل أن بررررمد  ستسررررتمر دومررررا ررررري دعررررم الق ررررين وأكررررد السررررمي
ل 5147)كررانون الثرراني / الملسرر ينين علررى مستلرر  الصررعدل مشرريرا إلررى أنعررا حرصررت منررإ شررعر ينرراير

 مليون دوالر شعريا. 51مليون دوالر إلى  41على رياد  حصتعا ري ميرانين السل ن الملس ينين من 
 44/4/5142، لندن، الشرق األوسط

 
لى  :سلطة الطيران اإلسرائيلية .49  2014 سنة "إسرائيل"الخطوط التركية هي األولى بنقل ركاب من وا 

كشرر  بيرران صررادر عررن سررل ن ال يررران اطسررراضيلين االثنررينل أن الس ررو  اليويررن  األنا رروي: –الغررد 
  مررن حيررث اعتبارهررا أكبررر التركيررن حارظررت علررى المرتبررن األولررى ررري  اضمررن الس ررو  اليويررن العالميررن

لى إسراضيي عام   .5141شركن تقي ركابا من وا 
وحسررخ األر ررام الصررادر  عررن سررل ن ال يررران اطسررراضيلينل ررر ن الس ررو  اليويررن التركيررن حارظررت علررى 

لى إسراضيي عام  191المرتبن األولى من سمي نقلعا  ألر   245ل ريما نقلرت 5141أل  راكخ من وا 
ألر  راكررخ  742شرركن ال يررران األلمانيرن )لورتعرانرا  رري المرتبررن الثانيرن برر  . وترقتي5147راكرخ عرام 

لى إسراضييل ريما تقتي شركن ال يرران البري انيرن "إيررس ييرت" رري المرتبرن الثالثرن برر   741نقلتعم من وا 
 أل  راكخ.
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لى إسراضيي عبر م رار بنغوريرون الردولي اطسرراضيلي وصري   4182 ىإلريإكر أن عدد المساررين من وا 
. 5147مقارنررن مررن عررام  %1ل وهررإا مدشررر علررى ريرراد  هررإا الررر م بنسرربن 5141مليررون راكررخل عررام 

لررى 5141األر ررام الصررادر  عررن الس ررو  اليويررن التركيررن لعررام  وتشررير ل إلررى ريرراد  عرردد الركرراخ مررن وا 
 . 5147مقارنن من  %4982إسراضيي بنسبن 

 44/4/5142الغد، عمان، 
 
 األول/ أكتوبرمنذ تشرين  اإلماراتفلسطيني في  أصلتوقيف تركي من منظمة العفو الدولية:  .51

تو رر  منررإ الثرراني مررن تشرررين  اطماراتيررنالسررل ات  أنإكرررت منظمررن العمررو الرردولي الثمثرراء  :نيقوسرريا
و الت المنظمرن رري بيران  ،ير معرورن. ألسباخريي أعماي تركي من أصي رلس يني  أكتوبر /األوي
ل ونقري بعرد إلررم إسر نبويم رار دبري  ادمرا مرن  إلرىلردد وصرولن  أو ر مرا  عا 21عرامر الشروا ) إن
 .أبو ظبي إلى

 41عنررن منررإ  أسبررارالعاضلررن لررم تحصرري علررى أس  أن إالوتمكررن الشرروا مررن االتصرراي بعاضلتررن مرررتينل 
عرررن سررربخ  أي ررراوبحسرررخ منظمرررن العمرررول رررران العاضلرررن لررري  لرررديعا معلومرررات  .أكتررروبر /األويتشررررين 
 تو يمن.

 43/4/5142، القدس، القدس
 
 فلسطيني يستفيدون من اإلعانة الشتوية آالف 10هيئة األعمال اإلماراتية:  .50

محمرررد برررمق: اسرررتماد نحرررو عشرررر  آال  مررروا ن مرررن محرررارظتي رام هللا والبيرررر  وبيرررت لحرررمل  -ينرررين 
 ررمن ل والترري نمررإتعا هيضررن األعمرراي السيريررن اطماراتيررن ررري ال"تراحمرروا ررري رلسرر ين"أمرر ل مررن حملررن 

 الغربين بقيمن مليون درهم إماراتي.
 44/4/5142األيام، رام هللا، 

 
 أحد قتلى المتجر اليهودي في فرنساالجالية اليهودية التونسية في حداد على  .52

ابرن "عامرا   54أعلنت اليالين اليعودين التونسين الحداد علرى يروا  ح راخ ): الشرق األوس  -لندن 
كما يقوي أ اربن لكنن  تي ري عملين احتيار الرهاضن ري متير أ،إيرن الإس كان مستقبلن واعدا  "تون 

 يعودس ري باري .
و اي يعقوخ لولروشل صراحخ م عرم رري حلرق الروادس ب راحين ترون  ورضري  يمعيرن ثقاريرن يعوديرنل 

ررري االعتررداءات الداميررن الترري تكبرردتعا العاصررمن المرنسررين األسرربو   "تررون  درعررت ثمنررا باهظررا يرردا"إن 
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ويرروا  ح رراخ ابررن حاسررام مرردير المدرسررن اليعوديررن ررري  ل حسررخ وكالررن الصررحارن المرنسررين.الما رري
تررون ل وانتقرري إلررى ررنسررا لدارسررن التيررار  الدوليررن. و رراي شررعود إنررن  ترري عنرردما حرراوي اسررتعماي سررمح 

 كوليبالي  د .
 44/4/5142الشرق األوسط، لندن، 

 
 "إسرائيلـ"في هجمات ب لطة الفلسطينيةوالس بدء محاكمة أمريكية بشأن دور منظمة التحرير .53

بررردأت يررروم الثمثررراء محاكمرررن أمريكيرررن لتحديرررد مررردد : محمرررد اليمررراني - يوناثررران سرررتمبي -نيويرررورم 
مسرردولين السررل ن الملسرر ينين ومنظمررن التحريررر الملسرر ينين عررن هيمررات و عررت ررري إسررراضيي  برري أكثررر 

 من عشر سنوات.
ي وسررت نسرراء التسرراإ  رررار بشررقن مررا إإا كانررت السررل ن واستيرررت هيضررن محلمررين مكونررن مررن سررتن ريررا

الملسر ينين ومنظمرن التحريرر الملسر ينين ييررخ أن تردرعا مرا يصري إلررى مليرار دوالر تعوي را عمرا  رراي 
محامي المدعين كينت يالوريتر إنن دعم لستن حوادث إ مق نار وتميير  نابي ري من قن القد  ري 

وت ررري   شسصرررا. 121شسصرررا وأصررريخ أكثرررر مرررن  77 تررري ريعرررا  5111إلرررى  5115المترررر  مرررن 
المحاكمررن الترري يرأسررعا  ا رري المحكمررن اليرضيررن األمريكيررن يررورج دانيلررر بعرردا يديرردا للصرررا  المسررتمر 

 منإ أمد بعيد ري الشرق األوس .
و رراي يررالوريتر للمحلمررين ررري المحاكمررن المدنيررن بمانعرراتن إن رضرري  منظمررن التحريررر الملسرر ينين الراحرري 

ررات و،ير  من القاد  الملس ينيين وارقوا "مر  تلو األسرد" على درن أمواي يعررون إنعا ستريد ياسر ع
وأ ا  يالوريتر ري بيانرن االرتتراحي " تري  مثي هإ  العيمات لإلكرا  على  بوي األهدا  الملس ينين.

مرردنيين عشررواضيا المرردنيين كرران إيررراء متبعررا.. إإا كنررت تر،ررخ ررري ترويررن السرركان المرردنيين ررر ن  ترري ال
 رعاي للغاين."

مرررن يانبرررن  ررراي مرررارم روتشرررون محرررامي المررردعي عليعمرررا للمحلمرررين إنرررن ال يمكرررن أن تتحمررري حكومرررن 
ألرر  شررسق مسرردولين هيمررات نمررإها بعررل األشررساق مررن تلقرراء أنمسررعم أو  411توظر  أكثررر مررن 

شررعداء األ صررى ب لررخ مررن يماعررات مثرري حركررن المقاومررن اطسررممين الملسرر ينين )حمررا   أو كتاضررخ 
 اللتين تعتبرهما الحكومن األمريكين منظمتين إرهابيتين.

و راي روتشرون رري بيانرن االرتتراحي "هرإ  أعمراي مروعرن... ال أحرد يردارن عمرا حردث. لكرن األشرساق 
ورررل روتشرون أي را حيرن يرالوريتر برقن المردعى عليعمرا  ردما مكارر ت  الإين رعلوا إلم ليسروا هنرا."

وأ رررا  أن السرررل ن الملسررر ينين  ررردمت بشررركي  قتررري رررري صرررور  أمرررواي وتر يرررات.ألشرررساق أدينررروا بال
روتينرري أمررواال لررشال  األشررساق الررإس اصرريبوا أو شرراركوا ررري الصرررا  بالشرررق األوسرر  لكررن إلررم لررم 
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واتعررررم المرررردعون المرررردعي عليعمررررا بانتعررررام القررررانون األمريكرررري لمكارحررررن  يكررررن مكارررررق  علررررى اطرهرررراخ.
ن التعوي رررررات لثمثرررررن أمثررررراي أس إلرررررى ثمثرررررن مليرررررارات دوالر. وأس حكرررررم اطرهررررراخ ويسرررررعون إلرررررى ررررررر

 بالتعويل سيكون  ابم لمستضنا .
ومن بين المحلمين صانن ساعات ومدر  ابتداضي وريي يعمري مسراعدا بمدرسرن اثنراء النعرار وحارسرا 

 44سررتيواخ وتررم ا ررري الليرري باط ررارن إلررى ممثرري يقرروي إنررن يقبرري "وظرراض  للبقرراء علررى  يررد الحيررا ".
 محلما واستبعد اثنان  اال للقا ي إنعما ساررا إلى إسراضيي.

والمرردعي الرضيسرري هررو مررارم سرروكولو وهررو محررام بمدسسررن آرنولررد وبررورتر الررإس  رراي انررن وأرررراد اسرررتن 
ررري وسرر  القررد   ترري ريررن شررسق واحررد وأصرريخ  5115اصرريبوا ررري تمييررر ررري ينرراير كررانون الثرراني 

ورررل دانيلرر  لرخ روتشرون  و واسررتن بقاعرن المحكمرن يروم الثمثراء.. وح ر سروكول421أكثر من 
ب ررمن الرردعود علررى أسررا  أن يررالوريتر  رراي للمحلمررين بالس ررق إن موظمررا بالسررل ن الملسرر ينين أديررن 

 بتنميإ أحد التمييرات. و اي القا ي إنن  د يعيد النظر ري مسقلن ب من الدعود الحقا.
ميشرروالم بيرلمرران الررإس شررعد مررن سررمي متررريم عررن تمييررر و ررن ررري  وكرران الشرراهد األوي للمرردعين هررو

 44 ررررخ متيرررر  لبيرررن الرهرررور رررري القرررد  والرررإس أسرررمر عرررن مقتررري  5111ينررراير كرررانون الثررراني عرررام 
 وأبلم دانيلر المحلمين أنن يتو ن أن تستمر المحاكمن ستن إلى ثمانين أسابين. شسصا.

 43/4/5142وكالة رويترز لألنباء، 
 
 "هجوم باريس" قضوا فييهود  أربعةلذوي  "وسام الشرف"منح فرنسا ت .54

 ل تم دررنعم رري إسرراضييل الثمثراء."هيوم باري "يعود من  حايا  1منحت ررنسا وسام الشر  لإوس 
اطسراضيلين أن ورير  البيضرن المرنسرين سرييولين رويرايل التري رارت  "يديعوت أحرونوت"وإكرت صحيمن 

ل أعلنررت "هيرروم برراري "يعررود مررن  ررحايا  1المرنسررينل لح ررور مراسررم درررن إسررراضييل ممثلررن للحكومررن 
 ل الإس يعد أررن وسام ري ررنسا لإوس ال حايا."وسام الشر "منح الحكومن المرنسين 

 44/4/5142المصري اليوم، القاهرة، 
 
 مارعام التغيير لقطاع غزة على مستوى الحصار واإلع 2015المفوض العام لألونروا: نطالب بجعل  .55

بيير كراهينبوي إلى ويود سيبن أمي كبيرر  وواسرعن رري  "ونروا"األأشار الممول العام لر راير أبو عون:
اليررارس عررام  5142صررمو  سرركان   ررا  ،ررر  مررن تررقسر عيلررن اطعمررارل داعيررًا إلررى أن يكررون العررام 

 التغيير لق ا  ،ر  على مستود الحصار واطعمار.
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  ري ،ر  يعانون البرد والحصرار وتبرا د عمليرن اطعمرارل األمرر هنام مضات اآلال"و اي كراهينبوي: 
 31 ردمت نحرو  "أونرروا"عمليرن اطعمرار تسرير برب ء شرديدل و"وأ ا :  ."الإس يحثير الكثير من القلق

صرررمحات يرضيرررن للمنررراري المت ررررر  مرررن  مليرررون دوالر لصرررالح أربعرررن آال  عاضلرررن كبرررداضي إييرررارات وا 
ن هإ  األمواي ستنتعي  ريبًال وعلى الدوي المانحن إدرام هإا الس رالعدوان اطسراضيلي األس  ."يرل وا 

وشدد على أهمين تمعيري محاسربن المترور ين رري السرو رات العسركرين التري ارتكبرت  رد سركان   را  
إن المحاسررربن سرررتحعيد للنرررا  حقرررو عمل السررريما وأن النرررارحين مرررن منرررارلعم يرررراء العررردوان "،رررر ل  ررراضًم: 

ى العررود  إلررى منررارلعم وترررم المرردار  الترري يررقوون إليعررا منررإ أشررعرل ساصررن بعرردما تركررت توا ررون إلرر
 ."أل  رلس يني بم مقود 411الحرخ نحو 

مليرون دوالرل مشريرًا إلرى أن هنرام ريرو   351إن مدسسرتن بحايرن اليروم إلرى "وتابن كراهينبروي  راضًم: 
 وبررين االحتيايررات الحقيقيررن علررى األرل. كبيررر  بررين مررا هررو متررورر مررن مرراي  ليرري ررري سرينررن الوكالررن

  ررا  ،ررر   الررإس رارسوسررين مانويرري ،ارسرريال وريررر السارييررن اطسرربانيل  ررد التقررى  كراهينبرروي وكرران
 .أم 

 44/4/5142األيام، رام هللا، 
 
 وسنعمل على استئناف المفاوضات نؤيد الدولة الفلسطينية: التفيا خارجيةوزير  .56

سرنعمي علرى  ":عكراظ" مرنساريين التميا أد،ار رينكيميك ل ري حروار ورير  :  ايععود مكرم -بون 
التنسرريق مررن أيرري عررود  المماو ررات وااللترررام بسياسررن التعدضررن وو رر  االسررتي انل ونحررن نديررد الدولررن 
الملسررر ينين و رررد أعلنرررت الحكومرررن رررري التميرررا تعيرررين رانررردا ،رررراور  ممثلرررن ساصرررن لمتميرررا لررردد السرررل ن 

ل لدعم الحوار السياسي واال تصادس بين اليانبينل ودعم مسار سياسن الت وير الملس ينين ري رام هللا
واطصررمح. ومررن هررإا المن لررق ندكررد علررى دعمنررا الكامرري للمقررررات األوروبيررن الراميررن لسيررار الرردولتين 

 عبر المماو ات المباشر .
 44/4/5142عكاظ، جدة، 

 
 "معاداة السامية"تناقش  حدةالتابعة لألمم المت : الجمعية العامةاألولىللمرة  .57

استياخ رضي  اليمعين العامن التابعن لإلمم المتحد  لل لخ اطسراضيلي بعقد يلسن ساصن : 14عرخ 
وياء رضي  اليمعين العامنل ورير السارييرن األو،نديرن سرابقال سرام  لليمعين لمنا شن "معادا  السامين".

د ايتمرا  هرو األوي مرن نوعرنل ويسرتغرق يومرا دولن أسرد عق 11كوتيسال استياخ ل لخ إسراضيي و 
 كاممل لمنا شن معادا  السامين.
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كمررررا يرررراء أن دوال عررررد  و عررررت علررررى ال لررررخ الررررإس أعررررد  منرررردوخ إسررررراضيي ررررري األمررررم المتحررررد ل رون 
بروسررور. وبررين هررإ  الرردوي الواليررات المتحررد  وكنرردا وأسررتراليا وروانرردا وبنمررا وأنرردورال إ ررارن إلررى دوي 

وتقرر أن تقوم الواليات المتحد  وكندا والممثلين  وروبيل وب منعا ررنسا وبري انيا وألمانيا.االتحاد األ
األوروبين ري األمم المتحد  بتولي المسدولين عن المعالينل إلى يانخ إسراضييل والتي يتو ن أن تتم ري 

 األسابين القريبن.
 43/4/5142، 48عرب 

 
 "ٍإسرائيل"إلى  يهاجرون رسمياً  فرنسياً  يهودياً  24 :إسرائيليةتقارير  .58

أرررادت تقررارير إسرررراضيلين أن ميموعررن مرررن اليعررود المرنسررريين هب رروا رررري م ررار اللرررد كمعررايرين بشررركي 
رسرررمي إلررررى الرررربمدل كمررررا تشررررير مع يررررات الوكالررررن اليعوديررررن إلررررى ارتمررررا  ررررري عرررردد اليعررررود المرنسرررريين 

شسصررا  ررد هب رروا  51ميموعررن تتررقل  مررن ويرراء أن ال المعررايرين إلررى الرربمد ررري السررنتين األسيرررتين.
كمرا يراء أنرن  يوم أم ل االثنينل ري م ار اللردل بعرد أ ري مرن أسربو  مرن مقتري أربعرن يعرود ررنسريين.

 بين المعايرين عاضلن يوهان كوهينل وهو أحد القتلى اليعود األربعن.
مى برررر"الوكالن و الررت "يررديعوت أحرونرروت" ررري مو ععررا علررى الشرربكن إنررن مررن المتو ررنل بحسررخ مررا يسرر

 اليعودين"ل أن يصي البمد ري األيام القريبن معايرون يعود آسرون.
وبحسخ مع يات "الوكالن اليعودين" رقد حصي ارتما  ري عدد اليعود المعايرين من ررنسا إلى البمد 

يعرودس ررنسريل مقارنرن  1111 5141ري السرنتين األسيررتينل حيرث أنرن وصري إلرى الربمد رري العرام 
 .5145يعوديا ري العام  4951ل و 5147يعودس ري العام  7111بر

 43/4/5142، 48عرب
 
 المهددة بالجدار العازلبيت لحم: القنصل البريطاني ووفد من الكنائس العالمية يتفقدون "كريمزان"  .59

م رانرررا وردسررراء  11األيرررام: أعررررخ القنصررري البري ررراني العررامل السرررير أليسرررتير مكميررريل و -بيررت لحرررم 
مثلررون عررد  دوي أينبيررنل أمرر ل عررن ت ررامنعم مررن أهررالي من قررن وادس كريمررران بمدينررن بيررت كنرراض  ي

يررراال المعررردد  ب  امرررن يررردار المصررري العنصررررس عليعرررال وإلرررم سرررمي يولرررن ت رررامنين نظمتعرررا مدسسرررن 
 ري األرا ي المعدد  بالمن قن. "سانت إي "

ا  مصرررينل شررررحا للوررررد الكنسررري و ررردم مررردير المدسسرررنل والمحاميررران ررررروي روررررال وتسرررمي أرنررري وداليررر
والقنصرررري حرررروي   ررررين بنرررراء اليرررردار الماصرررري ررررري وادس الكريمرررررانل وآسررررر ت وراتعررررا أمررررام المحكمررررن 
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اطسررراضيلين العليررال والتماصرريي القانونيررن للق ررين وعوا ررخ بنرراء اليرردار الوسيمررن علررى األديررر  والسرركان 
 وحريات األرراد األساسين.وأصحاخ األرا يل بما يسال   واعد القانون الدولي وحقوق 

عقرردت مرردسرا يلسررن اسررتما  حاولررت ال ررغ  ريعررا علررى  "المحكمررن العليررا"وأشررار المتحرردثون إلررى أن 
 الملتمسين للقبوي با تراحات مسارات اليدار التي  دمتعا ورار  الدرا  اطسراضيلين.

 44/4/5142األيام، رام هللا، 
 

 " نحو التفتيت وتنامي التنظيمات اإلسالميةبـ"إسرائيل المحيطاإلقليم تقرير صهيوني:  .61
أكد المحرر الصعيوني للشدون العربين "تسمي بارضيي" : مركر دراسات وتحليي المعلومات الصحمين

أنر الشرق األوس  يمر اآلن بواحد  من أبرر المنع مات ري تاريسنل ساصًن من برور الكثير من 
كثير من السياسات التي تنتعيعا الدوي المستلمن من التنظيمات المسلحن من يعنل ر ًم عن تغير ال

ن أبرر سمات  تغير أسعار  5142والتي ستلقي بظملعا بالتقكيد على عام  5141يعن أسردل وا 
النم  وانسما عال ر ًم عن تغير الكثير من السياسات التي كانت تنتعيعا العديد من دوي العالم 

 والشرق األوس .
بي على تغيرات درامينل وباتت وا حن من اآلنل وعلى سبيي المثاي وأ ا : الشرق األوس  مق

ابتعدت مصر بصور  أو بقسرد عن الق ين الملس ينينل وباستثناء توس عا بين "إسراضيي" وحما  
أثناء الحرخ على ،ر ل ر ن الظرو  والت ورات الداسلين التي تعيشعا الدولن المصرين أثرت عليعال 

 ن ري النعاين.وعلى تحركاتعا الداسلي
ورعم أن الثور  أرهقت مصرل ويعلتعا عالقن ري أرمات ا تصادين متوالينل وأدسلتعا ري حرخ مستمر  
 د العن  ري سيناءل إ ارًن الستعداد الكثير من القود السياسين لمنتسابات البرلمانينل مما أبعد 

 مصر نسبيًا عن الصراعات ال اضمين بصور  أو بقسرد.
  أثرت سلبيًا ري عدد من الدوي العربين مثي ليبيا التي انعارت وبشكي كامي تقريبًال وأو ح: الثور 

والحرخ األهلين ري أويعال حيث تسي ر يماعات محسلحن على الموانئ الساصن بعال وتحتي 
ببشاضر أر ي  5142ميليشيات إسممين راديكالين على يرء من مدحنعال وهنام شم بقن يقتي العام 

 ن الغنين.لعإ  الدول
وري االنتقاي للحديث عن سوريا واليمنل أو ح أن حالعما مثي حاي ليبيال حيث يصعخ التكعن أنن 
ستحدث ريعا أشياء ييد ل الرتًا إلى أنن تم "احتمي" اليمن من  بي الحوثيينل مناصرو تيار شيعي 

يرء الينوبي من من عدد السكانل ينش  تنظيم القاعد  بشكي حر ري ال %12انعراليل يشكي نحو 
 البمدل والم البات بتقسيم اليمن بين الشماي والينوخ  د تيد مكانًا لعا ري العام القادم.
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 قوة داعش

رق  من  %11كما أن سوريا  صن ال تنتعي وليست هنام بوادر لحلوي ريعال يحسير ر النظام على 
التي بع عا ال يحقاتي  د النظامل  مساحتعال واأليراء المحتبقين منعا ٌمقسمن بين عشرات الميليشيات

بي  د ميليشيات متساصمنل ويبدو أن الدوي الغربين على  وء الصرا  الداضر ري سوريا وظعور 
تنظيم داعشل  ررتل كنو  من السيار االرترا يل التسلي عن يعودها طيياد حلوي ألرمات الشرق 

 نسبيًال وهو معايمن داعش. األوس  من سمي الوساضي السياسين والتركير على هد  مريح
وأكد أن العمليات العسكرين للتحال  الدولي ال تعد بالق اء أو ايتثاث تنظيم داعش من الشرق 
األوس ل لكن هإا على األ يل هو هد  يمكن من سملن على األ يل استعرال نتاضج إحصاضينل 

 مثي تدمير منش ت النم  أو  تي محاربي داعش.
عتبر أن أبو بكر البغدادس رعيم تنظيم داعش هو ريي العامل ألنن است ا  الغريخ أن "بارضيي" ا 

وسمي سمي نص  عامل من تحويي التنظيم من ميرد ميليشا تاضعن ري سوريا ألكبر تنظيم يمرل 
سياسات عالمينل ويسلق تحالمًا  د ل ويرسم السار ن السياسين والمعلين اليديد  للشرق األوس ل 

أل  شسقل  71ت الصعيونين تشير أن عدد المقاتلين بررقن البغدادس ال يتعدد الررركاشما أن التقديرا
 ر،م أنن ال يستسدم أس أسلحن مت ور .

الغريخ أن "بارضيي" يرد أن موا ن التواصي االيتماعي هي السبخ ري تموق داعشل حيث أدرم 
ات ري الشرق األوس ل ويمكن البغدادس تمامًا ما أدركتن حركات االحتياج والتمرد التي بدأت الثور 

لشبكات التواصي االيتماعي أن تحي محي ألوين عسكرين وصور  واحد  تساوس أل  رصاصنل 
 ويمرل رأ  واحد مق و  الرعخ والسو .

وينعي برضيي حديثن  اضًم: من المعم أن تريد اطدار  األمريكين حيم المبلم الإس تم و عن مقابي رأ  
مليون دوالرل تمامًا كحيم المبلم الإس وح ن على رأ   52الرل وسيصي مميين دو  41البغدادسل 

 أيمن الظواهرسل  اضد تنظيم القاعد ل الإس ترايعت أسعمن ري سوق اليماعات المسلحن.
 موقع قضايا مركزية

43/4/5142، مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية، 3541الترجمات العبرية   
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 المجرم والضحية؟! .60
القرا إياد  

لى يانبن عدد من الردساء  القاتي نتنياهو يتقدم الصمو  ري المظاهر  التي نظمت ري باري ل وا 
ري تعبير عن الت امن من ررنسا  د حادثن مقتي الصحميين المرنسيينل وري الصور   األوربيين

 الرضي  محمود عبا  الممترل أن يكون ممثي ال حين.
تي نتنياهو ري مسعد مسرحي رصد  الكاميرال ري سياق "اليوم تلم الصور  المستمر  يظعر ري القا

العالمي للنماق" الإس نظم ري باري ل وتعك  وا ن الميتمن الدولي الإس يكيي بمكيالينل ويرد بعين 
واحد  وتياهي اليراضم التي تحدث ري رلس ين وسوريا والعراق وأرغانستانل وحيم اليراضم التي 

 راضم.ترتكبعا تلم الحكومن من ي
االستغمي الرسيق من  بي نتنياهو لما حدث ري باري  يثبت بم ما يد  ميااًل للشم أننا أمام 
حكومن تمتلم القدر  على القتيل والكإخل بي تقمق شسصين ال حين بعد أن تسلى من هو من 

 الممترل أن يكون محامي الق ين الملس ينين وممثي ال حايا.
ميًا العتبارات كثير ل على الر،م من أن الصحميين الإين  تلوا أهانو سما  حادثن القتي رر ت عربيًا و 

،البيتعم  5413والمسلمين والرسوي محمد صلى هللا علين وسلمل بينما تياهي العالم  تي  اطسمم
صحمي رلس يني استشعدوا  43أو الشيوعل وبينعم  األ مايالعظمى من المدنيين سواء النساء أو 

 عمل ولم ينالوا أس شكي من أشكاي التكريم من  بي المشاركين ري مسير  باري .أثناء أداءهم لعمل
ردين عبا  ري باري  تكش  بو وح أن الرضي  عبا  يسير وحيدًال وبعيدًا عن العم الو نيل دون 

ل وال يلقي بااًل لإلصوات الملس ينين ومعانا  الشعخ ويماهيرسأس مريعين و نين أو دعم شعبي 
ري مقدمتعا مل  ،ر  الإس تتعرل لحصار شديد ومعانا  ري المياالت المستلمن الملس ينيل و 

وبينعا بعل الملمات التي يمسم بعال مثي تمعيي حكومن التوارق الو نيل وحي أرمن المعابر 
 والكعرباء ورواتخ الموظمين.

ضمنل ري الميرم نتنياهو إهخ بكي صل  إلى باري  للدرا  عن الصعاينن وييشن والدرا  عن يرا
دون  اطسمملحين إهخ الرضي  عبا  عاريًا وحيدًا وشرعنن ليراضم نتنياهو وانحيار لمن يعادس 

دراموعي   أن أدناهاالتي تسبخ بعا لق يتنا الو نين التي كان ري  واطساء منن لس ور  ما رعلنل  وا 
 نعري أنمسنا عنعا.

 2111ير لعبا ل وأحق أن يرورها بعد من باري  هو حاي الملس ينيين ري نداءهم األس أ رخ،ر  
شعيد سمي سنوات  ليلن بينعم عشرات الصحميين الملس ينيينل وأن يت امن من شعبنل وأن يكون 
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سير ممثي لل حين وأسرهم الورير رياد أبو عين الإين أهانوا عبا  كبا ي الشعداء بمشاركتن ري 
 مظاهر  باري  إلى يانخ نتنياهو.

با  عن أس اءهم ورشلن السياسي والو ني ري تبني الق ايا الو نين والدرا  ،ر  تنتظر أن يكمر ع
عنعال ور ح االحتمي والقتلن الإين اص   إلى يانبعمل وأن يعتإر لشعبنا عن االهانن التي ويععا 
لعم ولعاضمت الشعداء عن تقصير  مععمل ولغر  اليرح النار  بسبخ يراضم نتنياهو وتقصير عبا  

 نحوها.
43/4/5142، طين أون الينفلس  

 
 الحال الفلسطيني و"فتح" اآلن .62

 عدلي صادق
حين يتقمي واحدنا الحاي الملس ينين  يمحظ أمرًا لم يعررن الملس ينيونل منإ تقسست حركن ن العمل 
وهو عير أس  ر  رلس يني عن حسم أس سيارل وعير األ را  المصاضلين والحربين عن أسإ 

تقررها. ولعإ  الحاي أسبابعا المو وعينل وهنام األسباخ الإاتين  الميمو  الشعبي إلى ويعن  
المعيبن. أ عمت المراحي األسير  من الن اي الملس يني صلن المصاضي بالكتلن الشعبينل حتى باتت 
،ير  ادر  على إ نا  النا  بويعن  معينن. وال يستل  اثنان على أن ترهي األ ر المصاضلينل و،ياخ 

لمنا بينل من األسباخ الإاتين. وري موارا  هإا البد ل بدت الرتنل اليومل ظاهر  التراحم األنموإج إس ا
على الوياهن. وتكاد تغيخ المثابر  على تسليق ردين للنعول بقداء العمي الو ني الإس يحمترل أنن 
 يتحس  مسدولياتن الشاملن. وال يسمن  وي عن إنعال هإا العميل وا عاد  الروح لنل ولو على
مستود الوساضي المعنمين التي تت لخ منا بين استثناضين. كقنما هي و عين الر وع للوا ن 
المو وعي ري رلس ينل و وامن ،لبن القو  العسكرين اطسراضيلينل ري مناع إ ليمي يناسبعال 
واالنصرا  عن بحث كيمين مغالبن هإ  القو  المعيمننل بحيث تتشكي  ليعن ن الين تقسإ الكتلن 

 شعبين إلى ررن منسوخ الررل العنيد لمحتمي وسياساتن.ال
ري هإا الس مل يكثر حديث عن  رخ انعقاد المدتمر العام السابن لحركن "رتح". وري عحيالنل 

معت استدراكات تع ي 5142أع يتل مقاربن رمنين لنل هي منتص  يناير/كانون الثاني  ل ثم سح
ي مسريات اللينن التح يرين للمدتمرل وايتماعات تو عات ،ير محدد . لكنل من يمعن النظر ر

اللينن المركرينل ير  األمور تراوح ري مربن ما  بي اط م ل رلم يبدأ تيعير  واضم األع اءل وما رالت 
االستمرات ري ويعات النظر بشقن عدد أع اء المدتمرل ويرد أع اء ري المركرين والميل  

مثيي الم لوخ لقواعد الحركن التي اعتادت أن تدعو إلى الثورس أن عدد أل  ع و ال ي من الت
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مدتمراتعا العامن ممثلي المكاتخ الحركين للمنظمات الشعبين والعسكريين والمرأ ل وكماءات نوعينل 
 ر ًم عن ممثلي األ اليم المنتسبين و،يرهم.

ساندل من ،ياخ و د لوحظ تمشي النشا  االنتسابي المبكر ورعاليات االص ما  والتوارق على الت
شبن تامل ألوراق تتعلق بالسياسات الداسلين والساريينل وما يمكن أن تت منن من ا تراحاتل أو برامج 
عميل أو ردد يديد  وسم نل للعمي الو ني الملس يني. ونادرًا ما يحسمن تعبير إنعال الحركنل ألن 

ينن المركرين الراهننل وهم معظم من يتصدرون النشا  االنتسابي المبكرل همل أصًمل ري الل
معر ون للتسادي التلقاضي عن سبخ عدم إنعال "رتح"ل أو حتى للتسادي عن عدم إنعال اللينن 
المركرين على األ ي التي سيلت أردأ حاالت االنسيام بين أع اضعا  واي تاريل الحركنل ر ًم عن 

 أنعا أ ع  لينن مركرين ري تاريل "رتح"!
ركن يقتصر على ايترار الما ي اليدير باالعترارل والتصدرس لكي من ينتقد لم يعد االعترار بالح

الراهن الإس تيدر موايعتن بشياعن ووا عين. رما راي مثقمو "رتح"ل والمس رمون من أبناضعال 
ي محون إلى حركن وعي يديدل تنتج سري تي  ريق و واعد عمي ملرمنل واحد  للحيا  الداسلين ري 

موايعن التحديات الساريين ورق استراتييين عمي وتدابير. وحبإا لو أن هإا الوعي الحركنل واألسرد ل
اليديدل الم لوخ ب لحاح  بي المدتمر السابنل يسصم من حركن التسويق للمرشحين واالص ما  
والتواصي على تيمين األصوات. إْن كاضنًا من كانل عندما يمور بع وين اط ار القيادس األوي ري 

يست ين تقديم شيء إس  يمنل ما لم يكن هنام اط ار الرصين والمريعيات السياسين  "رتح" رلن
واطدارين والمالينل ال يصح تياورها. ما تت لبن "رتح" ري مرحلتعا المقبلن أصعخ وأشد إلحاحًا مما 

المناسبن  كانت تت لبن ري مراحي الثور  المسلحنل ري أيام ويود الرمور واتسا  الحلم والبيضن اط ليمين
والعوامش الدولين. رالكي المصاضلي الملس يني مقرومل ولي  ري مقدور  حسم أمر بقو  تقييد الكتلن 
الشعبينل وحاي الق ين سانق. ريت لخ هإا كلن عمًم نوعيرًال يكون رين التعيد لموايعن تحديات 

 صعبنل ولي  لتلقي التعاني بالمور بع وين اللينن المركرين.
44/4/5142، يد، لندنالعربي الجد  

 
 ال سامية في أوروبا .63

 مونيكا هرنروت روتشتاين
ل ال أتو ن أنن سيكون ري السويد ري ، ون سم  4979أ وي ما يلي: إننا بشكي وا ح لسنا ري 

سنوات معسكرات تركير. هي الو ن صعخ يدا؟ ال شم ري إلمل ولكن علينا تإكر أن السنن ليست 
ن  بي وس  معتمد ري الحكومن االمريكين ردا على سدالي حوي . هإ  اال واي  يلت لي م4979
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برناميعم لعمج المسامين ري العالم. وعندما عر ت نمسي  اي لي أنت التي  لبت حق الليوء 
السياسي من حكومتم ري السويد. ألي  كإلم. الغريخ ري األمر أنم تستلمين عن الميضين الإين 

  ابلتعم.
ص  سننل وري الستن اشعر الما ين كتبت ونا لت وأنإرتل و لت إن يرد هإا االيتما   بي ن

الو ن ري السويد لن يكون اسوأ مما هو علينل وتبين أنني اس قت. ري الصي  الما ي أنرلت 
علم إسراضيي عن الشررن وش بت إسمي عن الباخ وشعارات يعودين اسرد أرلتعا بتوصين من 

 تي هو التعويإ  المويود  على الباخ.الشر ن. الشيء الوحيد الإس يدي على بي
منإ عودتي من إلم االيتما  ترايدت المسامين وحدثت عمليات  د اليعود ري بلييكا وري ررنسال 

كن ل وتم تشوين نصخ تإكارين ل حايا الكارثن.  إحراقوحدثت أحداث شغخ ري موا ن يعودينل وتم 
منن اليعود من الشراء ري محمت معيننل وترايد عدد يراضم الكراهين بشكي م  رد. وهنام من ي

بسبخ يعوديتعم. وري هإا  أعمالعمويمنعونعم من العمج لدد ا باء ري المستشمياتل ويحقيلونعم من 
مم دم يعودس على المإل. وعندما عدت إلى السويد كتبت لنم  الوس  ري  األسبو  ري باري  سح

وما راي لدس ايمان بقن العالم يتسإ س وات . لم أست ن التراين عن الق ين األمريكينالحكومن 
إاحقيقين ري حرخ المسامين عندما يمعم ما يدور الحديث.  تلقى شعادات من المصادر األولين  وا 

عما ييرس ري اوروبا ويمعم كم هو صعخ أن تكون يعوديا ري تلم القار . و د تلقيت ردا تلقاضيا من 
 سارج المكتخ.

يبدو أن العالم ال يعنين إلم. و د ا  ررنا لتغيير  بيعن حياتنال لكن إنن لم يستمن لي كما ييخل و 
أحداث السنن الما ين أدت إلى و ن مماد  أن تغيير  بيعن الحيا  لم تححسن من الشعور باألمن. 
إن عالم الكراهين يتركر  دنا ولي  لنا مكان للعرخ. إن عددا كبيرا من اليعود مويود بين التحوي 

لعرخ. لكن أس من هإ  السيارات ليست  مانن لإلمن. وعندما  لبت حق الليوء الديني وبين ا
السياسي ري دولتي لم أكن ري حالن مراح من نمسيل رقد أردت أن أيبر الحكومن السويدين على 
القيام بوايبعا ري الحماظ على حقو ي ري  ابن حيا  يحمظ لي شسصيتي اليعودين ويحمكنني من 

 الممحقن. و د رشلت حكومتي ري هإ  المعمن.الحيا  بدون سو  من 
لي  ظاهر  محلينل إنن يرء من ظاهر  اليعاد العالمي التي  أوروباإن اطرهاخ الإس ييتاح يعود 

وعندما  طيرانتم  اي ا بالمسيحيين ري العراق وري سوريا وري كي العالم. وعندما يتنارلون 
من  األسمقلتماول مععال وعندما يتعاملون بنم  المسلمين كق را  يمكن ا اطسوانيتعاملون من 

ل هكإا «إن اليدران التي عرلت بيننا  د انعارت مر  واحد »حما ل رانعم بإلم يما مون المشكلن. 
ري برلين. ومعما يكن االمر ران كي شيء متعلق بعالمنا. إن ما يقوم  5114ري  أوباما اي الرضي  
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يدثر ري نعاين الم ا  على المشترين ري سوبرماركت  انستانأرغبن اليعاديون ري تلن معرولن ري 
 ري ال ر  اآلسر من العالم.

ن إلم الوس  ري اليعار السياسي الإس تحدثت معن  اي لي إن هإ  السنن ليست سنن  ن  4979وا  وا 
نارين واحتملعا  أوسا عندما يق  العالم أمام صعود  4977السماء لم تسق . و د صدق. السنن هي 

ي ا مكتو  اليدين عندما يح رد اليعود من بيوتعم ويحقتلون ري أل ويق  األوروبيري البرلمان  كنأما
الشوار . وما رالت القود الظممين ري العالم تسي ر على القار  المنسين. إن السماء تسق  حقا 

 .أسردوشوارعنا مليضن بشظايا الكريستاي مر  
ل واليوم يويد مليون ونص  رق  يمكر ثلثعم وروباأمليون يعودس ري  4182عاش  4941ري سنن 

 بالمغادر ل رعم اليوم ال يعتمدون على أحد وأنا واحد  منعم.
43/4/5142إسرائيل اليوم   
44/4/5142، القدس العربي، لندن  
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 نحميا شترسلر
ان شيرانسكي وكاري مارك ؟ بين المعارل الكبير هي من الممكن أن تكون هنام اس عم ن بين نات

 للشيوعين وبين مبتكرها؟ رالسياسن تستدعي شركاء ،رباء الى سرير واحد. 
بدأت أبحث ري هإ  العم ن عندما سمعت أ واي رضي  الوكالن اليعودين يرد على دعو  بنيامين 

ي . رقد  اي نتنياهو ان "دولن إسراضيي البمد ري أعقاخ العملين ري بار  إلىنتنياهو يعود ررنسا للعير  
 هي الو ن" وسنساعدكم على االستيعاخ ونتلقاكم بقإر  ممتوحن". رما هو السيئ ري إلم؟ 

شيرانسكي لم يوارق. و اي: ييخ أال ندعوهم للعير  اآلن "وييخ ان ال نر ق على الدم. رمي 
 ظ عليعا  وين".  السارج الكثير من التيمعات التي تسشى التمكمل وييخ ان نحار

وحينعا رعمت بعمق المقولن الشعير  لمارك : "الويود المادس هو الإس يحدد الوعي"ل ها هو رضي  
الوكالن اليعودينل الإس كان أسير صعيونل يررل العير . وهو إلم الشسق الإس سين ري سيبيريا 

عيونينل اتركوا العير ل ابقوا وهو ينا ي من ايي حقن ري العير  الى البمدل ها هو يقوي: اتركوا الص
ري السارج. وهإا ييد  أكثرري ررنسال ألن الوكالن اليعودين )التي  امت لتشيين العير   معنين بكم 

لرياي األعماي وييد ليمن التبرعات. وماإا بالنسبن للصعيونين؟ ال داعي للعيلنل لربما تقتي ري 
 المستقبي.
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األساسين لقيام دولن إسراضيي هي إيياد مليق للشعخ األسباخ  أحد د يكون البعل نسيل ولكن 
بسبخ شعورهم بالإنخ  4913اليعودس. و د صوتت دوي العالم من  رار التقسيم ري تشرين الثاني 

تيا  الكارثن. وهاير الصعاينن الى الدولن الصغير ل ال عيمن والمقير ل بسبخ رعمعم ان هإا هو 
بر"اليعودس القإر"ل وبدون ان  أحديش باحترامل بدون ان يناديعم المكان الوحيد الإس يست يعون رين الع

يسشوا المشي ري الشار  والقبعن على ردوسعمل او يقتلوا بسبخ كونعم يعودا. كما عبر عن إلم 
من الحيا  ركوعًا".  لإلم ر نن من الغريخ  أر يبشكي ييد محرر "شارلي ايبدو": "الموت و ورًا 

مثي "حمي منظمات السمم" التي تقدم ادعاءات  العمي وسارينحرخ سما  ميموعات مستلمن ري 
ليتسحق هرتسوح وتسمي ليمني لدعوتعم الى االتحاد "المعسكر الصعيوني" أس صعيوني؟ رعم يقولون 

 ان هإا يستثني العرخ.
ماإا يريدون بال ب  عن االدعاءات العرلين لنمتالي بينيت ونتنياهو التي تتعم اليسار بقنن ،ير 

حكومن يمينين  أسردصعيوني و،ير و ني؟ ما هو هدرعم من يلد هرتسوح وليمني؟ لتقوم هنا مر  
 مت ررن؟ 

االتحاد بين هرتسوح وليمني هو ري الحقيقن اتحاد بين تيارين مركرين ري الصعيونينل التيار  إن
بنظرين  البيتارس الإس يدمن بمبادئ يابوتنسكيل والتيار االشتراكي الديمقرا ي الإس يدمن

كتسنلسون. رصعيونيتعم ليست السلخ والقعر. ان هرتسوح وليمني يدمنون بحي الدولتين. وان تبقى 
إسراضيي مليق للشعخ اليعودسل بما ريعم يعود ررنسا ان ر،بوا ري إلم. وان تواصي كونعا دولن 

وا  ري الحقوق صعيونينل يعودينل وديمقرا ين. كما هو مكتوخ ري وثيقن االستقمي  ان تمنح المسا
 ما عدا حق العود .  –الكاملن ليمين موا نيعا العرخ 

يانخ دولن إسراضييل وتقرر  إلىوالدولن الثانين تكون دولن الشعخ الملس ينيل التي تعيش بسمم 
أرادت  انون عود  رلس ينيا. لإلم ر ن اسم "المعسكر  إإاوحدها ماهيتعال وان تشر  لنمسعا 

رق  "عرخ إسراضيي"ل بي يع يعم المرصن الوحيد  ري تحقيق حي سياسي الصعيوني" ال يستبعد 
 يحارظ على شعبعم وعلى كرامتعم.

 إلىان اليمين الإس تملم الصعيونين الو نين لنمسن يإهخ رعليًا باالتيا  المعاك . رسياساتن تددس 
يمين موا نيعا" البحر "دولن  إلىحي الدولن الواحد  من النعر  إلىحي ،ير صعيوني و،ير و ني  

 التي هي وصمن حمقاء للحروخ األهلين الداضمنل على سلمين دينين وو نين وا تصادين وثقارين.
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لإلم ر ن هرتسوح وليمني استارا االسم المناسخل وهو "المعسكر الصعيوني" الحقيقي. وشيرانسكي 
 يدير بقن يتإكر األهدا  األساسين للوكالن اليعودين.   

 "هآرتس"
44/4/5142، ، رام هللااأليام  
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