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عـن عمليـات  مليـون دوالر 218بـدفع السـلطة الفلسـطينية منظمـة التحريـر و محكمة أمريكية تلـزم  .0

 "سرائيل"إ ضد  
أمرت هيئة محلفين أمريكية منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة  :القدس دوت كوم - نيويورك

دمتا دعما ماديا مليون دوالر بعدما اعتبرت أنهما "ق 409الفلسطينية اليوم االثنين بدفع أكثر من 
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إلرهابيين" فيما يمثل نصرا ألمريكيين رفعوا دعاوى تتعلق بهجمات وقعت في القدس منذ أكثر من 
 عشر سنوات.

وأضاف الحكم الصادر في هذه المحاكمة ذات الحساسية السياسية والتي عقدت في محكمة اتحادية 
إذ لجأ مصابون وذوي قتلى يحملون  في مانهاتن بعدا جديدا للصراع الفلسطيني اإلسرائيلي الطويل،
 الجنسية إلى محاكم أمريكية سعيا للحصول على تعويضات.

وأيدت هيئة المحلفين عشر أسر أمريكية رفعت دعاوى تتعلق بست هجمات ارتبطت بكتائب شهداء 
 األقصى وحركة حماس. وقد يزيد المبلغ لثالثة أمثاله بموجب القانون األمريكي لمكافحة اإلرهاب.

أي أكثر من مليار -مليون دوالر  421كانت اسر القتلى والجرحى طلبت تعويضات تزيد عن و 
إلى  4114عن عمليات إطالق نار وتفجيرات من عام  -دوالر لدى تطبيق قانون مكافحة اإلرهاب

 .221شخصا وأصابت أكثر من  44أودت بحياة  4112
عين في مقابلة بعد الحكم "االن منظمة وقالت نيتسانا دارشان ليتنر وهي واحدة من محامي المد

 التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية تعلمان ان هناك ثمنا يجب دفعه عن دعم االرهاب".
ومن المتوقع أن تطعن منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية على الحكم، ولم يتضح إن كان الضحايا 

 الق.الحصول على هذه التعويضات على االط بإمكانهمسيكون 
 ولم يتسن على الفور االتصال بأي من منظمة التحرير أو السلطة الفلسطينية للتعليق.

وبدأت المحاكمة منذ ستة اسابيع وهي الثانية في أقل من عام التي يجد فيها محلفون أمريكيون ان 
كيين المدعى عليهم يتحملون المسؤولة وفقا لـ "قانون مكافحة االرهاب" الذي يسمح لمواطنين أمري

 اصيبوا في "اعمال ارهاب دولية" بالمطالبة بتعويضات أمام المحاكم االتحادية.
وفي سبتمبر/ ايلول وجدت هيئة محلفين اتحادية في بروكلين ان البنك العربي مسؤول عن تقديم دعم 

 مادي لحماس.
مة التحرير وفيما يتعلق بمنظمة التحرير الفلسطينية زعم محامو المدعين ان الرئيس السابق لمنظ

الفلسطينية الراحل ياسر عرفات ووكالءه رتبوا بشكل روتيني دفع أموال لمهاجمين، وأبقوا مهاجمين 
 مهاجمين القوا حتفهم. ألسرعلى قوائم الرواتب الفلسطينية ودفعوا أمواال 

قيا وقال محامون يمثلون منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية انهما نددا بالهجمات وأل
 بالالئمة فيها على أشخاص من مستويات أقل.

 43/4/4102القدس، القدس، 
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 : خادم الحرمين حث عباس على دعم المصالحةبالسعودية السفير الفلسطيني .2

، "الشرق األوسط"أكد باسم األغا سفير فلسطين لدى السعودية، في حديث لـ: الرياض: فهد الذيابي
سلمان بن عبد العزيز، حض الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن خادم الحرمين الشريفين الملك 

على دعم المصالحة الفلسطينية، وضرورة أن يكون موقف فلسطين موحدا أمام المجتمع الدولي لعدم 
اإلضرار بالقضية، مبينا أن الرئيس الفلسطيني توجه بالشكر لخادم الحرمين وللمملكة وللشعب 

 اه فلسطين وشعبها، وما بذلته من جهود خالل الفترة الماضية.السعودي، على مواقفهم النبيلة تج
وأوضح األغا أن الرئيس عباس، وضع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، في صورة 
التحرك السياسي وما يترتب عليه لدعم القضية الفلسطينية أمام المحافل الدولية، وأضاف أن الرئيس 

األخطار التي تتعرض لها القدس من خالل محاوالت تهويدها  أطلع خادم الحرمين أيضا على
واستمرار عمليات االستيطان اإلسرائيلية، مشددا على أن موقف السعودية من القضية ثابت وواضح 

 منذ أمد بعيد.
وأشار إلى أن عباس استعرض مع خادم الحرمين الشريفين وقف بعض الدول العربية التحويالت 

الذي يقع تحت مظلة الجامعة العربية، مؤكدا أن السعودية تفي « بكة األمانش»المالية إلى حساب 
دوما بالتزاماتها تجاه القضية، وأنه لم يسبق أن تأخرت تحويالتها المالية التي ترد في حسابات 

 موظفي السلطة الفلسطينية في رواتب شهرية.
 44/4/4102الشرق األوسط، لندن، 

 
 مليون دوالر 200تي إلعادة إعمار غزة بقيمة الحمد هللا يثمن الدعم الكوي .3

رام هللا: ثمن رئيس الوزراء الدعم الكويتي المستمر للقضية الفلسطينية وصمود الفلسطينيين على 
عن تقديره للدعم الكويتي لصالح عملية اعادة  وأعربارضهم، وبشكل خاص في القدس وغزة، 

 مليون دوالر. 411االعمار بقيمة 
 على عمق العالقات األخوية التي تربط الفلسطينيين بالكويت، قيادة وحكومة وشعبا، وأكد الحمد هللا
بالعالقات مع الكويت وعلى رأسها سمو الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح،  اعتزازهمعربا عن 

مجددا شكره وامتنانه لدور القيادة الكويتية في انجاح زيارته والوفد المرافق للكويت الشقيقة، 
 عدادهم لمد يد العون لحكومة التوافق الوطني. واست

 44/4/4102األيام، رام هللا، 
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 إجمالي ما وصل إلعادة إعمار قطاع غزة دوالرمليون  200الحساينة:  .4
قال وزير األشغال العامة واالسكان د. مفيد الحساينة: ان اعادة اعمار غزة هي على رأس  :غزة

 رة األشغال العامة واالسكان.أولويات الحكومة، وعلى رأس أجندة وزا
وأكد الحساينة في بيان صحافي، أمس، أن األموال التي خصصت إلعادة اعمار قطاع غزة في 

 2.2مليون دوالر من أصل  411المؤتمر الذي عقد في القاهرة، لم يصل منها حتى اللحظة اال 
هذه األموال حتى تتمكن الوزارة مليار دوالر الذي وعدت بها من الدول المانحة، متمنيًا أن يتم تحويل 

 القطاع.بإعادة اعمار 
من ناحية أخرى، قال الحساينة: إن حكومة التوافق الوطني تمارس دورها بشكل واضح وجلي، لذا 
يجب أن يكون لهذه الحكومة سيطرة عالمعابر من أجل توفير األمن واألمان، ولكي تتمكن من القيام 

 بدورها بشكل أفضل.
 44/4/4102، األيام، رام هللا

 

 ومنظمة التحريرالسلطة  إدانة تعرب عن خيبة أملها من قرار محكمة نيويوركحكومة الوفاق  .5
أعربت حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية عن خيبة أملها الكبيرة بقرار محكمة نيويورك الذي صدر 

عم تفجيرات نفذت بين االثنين، بإدانة السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية بد
 واستهدفت االحتالل اإلسرائيلي. 4100و 4112عامي 

وأوضح بيان صدر عن الحكومة أن محكمة نيويورك تجاهلت بقرار اإلدانة السوابق القانونية التي 
حددتها محاكم أميركية مرارا وتكرارا، بما في ذلك حكم صدر األسبوع الماضي على يد القاضي 

واشنطن، والتي أقرت أن الجهات المحلية األميركية ليست جهة االختصاص  االتحادي في العاصمة
 المناسبة لمثل هذه الجلسات.

وأكدت الحكومة أن الجهات الفلسطينية المختصة من منظمة التحرير والسلطة الوطنية ستستأنف 
نا نثق بالنظام ضد هذا القرار، وشددت على ثقتها في تحقيق العدالة للفلسطينيين وقيادتهم، قائلة "إن

 القضائي األميركي، وعلى يقين تام بإيماننا المنطقي وموقفنا القانوني الراسخ".
وشددت على أن هذه القضية ليست سوى محاولة إضافية من جانب جهات متشددة إسرائيلية 
ساءة استخدام النظام القانوني في الواليات المتحدة، بشكل يبرر تطرف الحكومة  الستغالل وا 

 ائيلية، وتعطيل حل الدولتين، وزيادة عدد المستوطنات غير المشروعة على األرض الفلسطينية.اإلسر 
وأضافت الحكومة أن من شأن قرار المحكمة أن يدفع باتجاه تضليل العالم وحرف أنظاره عن 

 العنصرية والظلم اليومي الذي يقع على الفلسطينيين، وانتهاكات جيش االحتالل والمستوطنين.
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البيان قرار محكمة نيويورك "بالرد المأساوي" الذي صدم ماليين الفلسطينيين الذين وثقوا ووصف 
بالديمقراطية وسيادة القانون من أجل تحقيق العدالة وتدارك الظلم الذي يتعرضون له، واعتبره ردا 

الذي  مخيبا كذلك للمجتمع الدولي الذي استثمر ماليا وسياسيا بشكل كبير في موضوع حل الدولتين
 تتمسك به السلطة الفلسطينية.

 44/4/4102نت، الدوحة،  الجزيرة
 
 األموال "إسرائيل"جميع السفراء لشرح أبعاد مواصلة احتجاز ل صدر تعميما  تالخارجية الفلسطينية  .6

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية يوم االثنين إن تعميما صدر إلى جميع : صوافطة يعل -رام هللا
طينيين للتحرك لدى الدول المعتمدين لديها لشرح أبعاد مواصلة احتجاز إسرائيل السفراء الفلس

 للعائدات الضريبية.
وأضافت الخارجية بموقعها الرسمي أن الهدف من التحرك "شرح األبعاد الكارثية والخطيرة المترتبة 

 على استمرار القرصنة اإلسرائيلية في احتجاز أموال الشعب الفلسطيني".
وقع عن وزير الخارجية رياض المالكي مطالبته "بتحرك دولي عاجل لفضح هذه الجريمة ونقل الم

 والضغط على الحكومة اإلسرائيلية ورئيس وزرائها لإلفراج عن عائدات الضرائب الفلسطينية فورا".
في  واالستقراروحذر المالكي من تداعيات مواصلة إسرائيل احتجاز األموال الفلسطينية على "األمن 

 لساحة الفلسطينية وفي اإلقليم وعلى فرص السالم والمفاوضات المستقبلية".ا
 43/4/4102، وكالة رويترز لألنباء

 
 السلطة الفلسطينية تدين إغراق االحتالل لوادي غزة .7

اإلسرائيلي ليل وفجر  االحتاللادانت وزارة الخارجية في السلطة الفلسطينية إقدام قوات : رام هللا
 بارات المياه شرق وادي غزة باتجاه أراضي ومنازل الفلسطينيين هناك.أمس، على فتح ع

( أن "هذا العمل الهمجي امتداد للعدوان 4|44واعتبرت الوزارة في بيان تلقته "قدس برس" االثنين )
والحصار اإلسرائيلي المستمر ضد أهلنا في قطاع غزة، وهو جريمة ضد اإلنسانية بكافة المعايير 

 بة نجالء للقانون الدولي وللمبادئ السامية لحقوق اإلنسان والمواطنين عنها".والمقاييس، وضر 
 44/4/4102، قدس برس
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 خلية تابعة لحماس في الخليل اعتقاليعلن  "الشين بيت" .8

جهـــــاز األمـــــن الـــــداخلي .(، أن ب.ف.أ، نقـــــاًل عـــــن وكالـــــة )44/4/4102 ،الحيـــــاة، لنـــــدننشـــــرت 
أنــه اعتقــل خليــة تابعــة لحركــة حمــاس فــي الضــفة  ،أمــس لــه انفــي بيــ ،اإلســرائيلي )شــين بيــت( أعلــن

 الغربية المحتلة كانت تخطط لشن هجمات ضد إسرائيليين.
الجــيش اإلســرائيلي بالتعــاون مــع "شــين بيــت" اعتقــل الخليــة فــي مدينــة الخليــل، جنــوب  إن البيــان وقــال

ون يخططـــون الرتكـــاب ينـــاير الماضـــي. وأضـــاف: "كـــان الناشـــط /فـــي كـــانون الثـــاني الضـــفة الغربيـــة،
ديسـمبر  األول/هجمات مختلفة، ومنها هجوم انتحاري". واعترف المعتقلون بمحاولة فاشلة في كـانون 

وبحســب البيــان، فــإن قائــدي  الماضــي فــي منطقــة تــل الرميــدة فــي الخليــل التــي يقــيم فيهــا مســتوطنون.
وأضــاف: "بحســب  ســنة(. 49ســنة( وســالم عبــاس ســلطان ) 41الخليــة همــا صــهيب مــأمون ســلطان )

الموقـع، ثـم تفجيـر قنبلـة قويـة  إلـىالخطة، فإن الرجلين كانا سيقومان بإلقاء عبوة ناسفة لجلب الجنـود 
 والمواد المتفجرة عقب التحقيقات. لألسلحةوأوضح انه تم العثور على مخبأ  مخبأة هناك".

، أن حمـــد رمضـــانأ ،رام هللا، نقـــاًل عـــن مراســـلها فـــي 44/4/4102 ،المســـتقبل، بيـــروتوأضـــافت 
ـــن أن جهـــاز األمـــن العـــام اإلســـرائيلي  ـــدلمان أعل ـــوزراء اإلســـرائيلي اوفيـــر جن المتحـــدث باســـم رئـــيس ال

عضوًا في حركة حماس في الخليل بتهمة التخطـيط لتنفيـذ عمليـات ضـد أهـداف  00اعتقل  (الشاباك)
إرهابيـــًا ينتمـــون  00وقـــال، فـــي تغريـــدة لـــه علـــى موقـــع تـــويتر أمـــس: "لقـــد اعتقـــل الشـــاباك  إســـرائيلية".

 لحماس في مدينة الخليل، خططوا لشن اعتداءات إرهابية على مواطنينا، بينها هجوم انتحاري".
 
 البردويل: سندافع عن غزة إن اُعتدي عليها .9

اســتبعد القيــادي فــي حركــة حمــاس صــالح البردويــل لجــوء االحــتالل اإلســرائيلي إلــى شــن عــدوان : غــزة
 علــى أن حركتـه لــن تســمح ألحـد أن يعتــدي علــى غـزة وســتدافع عنهــا. قريـب علــى قطــاع غـزة، مشــدداً 

وقال البردويل في برنامج الصالون الصحفي الذي عقد في "فنـدق أدم" غـرب غـزة اإلثنـين إن "القطـاع 
أن حركته اليوم أكثـر قـدرة علـى الصـمود مـن  ، مؤكداً لن يكون كبش فداء ألي حماقة إسرائيلية مجدداً 

 قدم على أي اعتداء.أإذا ما  كبيراً  تالل درساً ذي قبل، وستلقن االح
وفــي ملــف المصــالحة، اتهــم حركــة فــتح بــالتهرب مــن اســتحقاقاتها عبــر تفــرد الــرئيس محمــود عبــاس 

أن اإلشــكالية  بــالقرار السياســي، إضــافة إلــى تعطيــل المجلــس التشــريعي وعــدم عقــد دورة جديــدة، مبينــاً 
وأشار البردويل إلى  عباس عقد اجتماع لمنظمة التحرير.الكبيرة التي تواجه المصالحة هو عدم طلب 
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التوافــق علــى ضــم جميــع المــوظفين دون  أنــه جــرى االتفــاق علــى إعــادة هيكليــة األجهــزة األمنيــة وتــم  
 استثناء أي أحد منهم، مضيًفا: "األمر يدور حول تلكؤ السلطة في تنفيذ ذلك".

دحـالن، قـال إن "مـا يجـري حقيقـة هـو تقـديم وعن عالقة حركتـه مـع النائـب المفصـول مـن فـتح محمـد 
مســاعدات إنســانية للمحتــاجين بغــزة عبــر لجنــة وطنيــة شــكلت مــن حركتــي حمــاس وفــتح تشــرف علــى 

ونفــى البردويــل فــي ذات الوقــت أن  تقــديمها.. ونحــن مــع أي جهــد خــارجي يــدعم الشــعب الفلســطيني".
لفكـرة تقـوم فقـط علـى تقـديم مسـاعدات أن ا تكون لهـذه اللجنـة أي بـديل لحمـاس عـن حركـة فـتح، مبينـاً 

 أخرى.إنسانية للقطاع وليس لها أي عالقة 
وحــول التفجيــرات التــي حــدثت مــؤخرًا فــي غــزة قــال: "ســيتفاجأ الجميــع فــي الفتــرة المقبلــة بمــؤتمر لــوزارة 

 الداخلية تكشف عن الفاعل الحقيقي خلف التفجيرات الداخلية ومن يلعب على هذا الوتر".
ــ ــاً وأكــد البردوي ــم تتــدخل نهائي فــي شــؤون أي دولــة عربيــة بــل عالقتهــا معهــا قائمــة عالقــة  ل أن حركتــه ل

االحترام المتبادل، قائاًل "ليس لـدينا الوقـت والقـوة والجهـد لنغـادر ميـدان القتـال مـع العـدو ونتـدخل فـي أي 
تــرق أن القضــية لــم  واســتبعد قيــام الجــيش المصــري بضــرب قطــاع غــزة، موضــحاً . شــؤون دولــة عربيــة"

المصـــري هـــو محـــض مـــن األكاذيـــب والشـــائعات أو  اإلعـــالمللمســـتوى الرســـمي، وأن كـــل مـــا يشـــاع فـــي 
المصـري ضـد غـزة  اإلعـالموأضاف "نحن لسنا خائفين من تسـخين  لمحاولته استجداء دعم من الخارج.

 ينا".كما حدث وأن سخن الساحة الليبية، لكن لن نصمت لو امتدت إلينا أي يد وال نقبل أن يعتدى عل
أما عالقة حركته مع السعودية قال إنه "حدث تضليل في الفترة األخيرة من قبـل السـلطة تجـاه حمـاس 

اسـتعدادهم لفـتح حـوار معهـا  إلـى أن حركتـه لـم تـنقض اتفـاق مكـة، مبينـاً  "، الفتـاً لتشويه الحركة عربيـاً 
 .التي شوهت الحركة خارجيًا" واإليضاحاتلطرح القضايا 

حركتــه تحتــرم أي يــد تمتــد لــدعم الشــعب الفلســطيني، ونحــن ال نبيــع مواقــف أو لــم  وقــال البردويــل إن
وفيمــا يخــص زيــارة رئــيس المكتــب السياســي  نبيــع أي مواقــف سياســية. إنأو غيرهــا  إيــرانتطلــب منــا 

 تحدث في أي وقت. أنلحركة حماس خالد مشعل إلى إيران أوضح أنها لم تلغى، ولكن ممكن 
 43/4/4102 ،نية )صفا(وكالة الصحافة الفلسطي

 
 الزهار: لن نسمح ألحد االعتداء على غزة .01

شــدد القيــادي فــي حركــة حمــاس محمــود الزهــار أن حركتــه لــن تســمح ألي كــان أن يعتــدي علــى قطــاع 
خــالل حفــل تكــريم عــدة  ،وأكــد ن رصاصــات المقاومــة موجهــة صــوت االحــتالل فقــط.أبــ غــزة، مؤكــداً 

وعـن  ".يومـاً  20تفوقت على االحـتالل فـي حـرب اسـتمرت لــ  طالب في مدينة غزة، أن كتائب القسام
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التهديــدات اإلســرائيلي، بشــن حــرب جديــدة علــى غــزة، حــذر الزهــار االحــتالل مــن مغبــة االعتــداء علــى 
 خذل الشعب الفلسطيني. ولفت إلى أن التاريخ لن يرحم أحداً  غزة في خضم حملة قادته االنتخابية.

 43/4/4102 ،الين أونفلسطين 
 
 عبئا   تشكل حماس في بعض أوجهها ة: أصبحت سيطر بتسليم المعابر دعوتهلمجدالوي يجدد ا .00

اختلف القياديـان جميـل مجـدالوي مـن الجبهـة الشـعبية لتحريـر فلسـطين وموسـى  :أشرف الهور -غزة 
حول ملف أزمة قطاع غزة. وطلب مجـدالوي مـن  المكتب السياسي لحماس مجدداً  عضوأبو مرزوق 

وهو مـا مـن شـأنه حسـب رأيـه أن ينهـي أي ذريعـة تعيـق  ،عابر القطاع لحكومة التوافقحماس تسليم م
وجاء هذا الطلـب بعـد أن رفـض أبـو مـرزوق دعـوة  بدء إعادة اإلعمار، أو استمرار إغالق معبر رفح.

سابقة، مطالبة بتفسير االنسحاب، )من المعابر( إن كان المقصود به سحب النفوذ حماس، أو سحب 
 )الذين عينتهم حماس( ليشاركوا زوجاتهم "جلي الصحون وتنظيف المنزل".الموظفين 

وقال مجدالوي في رسالة رد فيها على أبو مرزوق، إنه ال يـزال مـن الـداعين للحـوار الـذي ينطلـق مـن 
نســبية الحقيقــة، دون ادعــاء امتالكهــا، والتزامــًا بمــنهج الحــوار اإليجــابي الــذي يوضــح وينضــج األفكــار 

وأضــاف أنــه علــى هــذا الطريــق، طريــق الحــوار اإليجــابي أســتجيب  لمســاجالت الســلبية".بعيــدًا عــن ا
 لدعوة الصديق الدكتور موسى أبو مرزوق التي طالب فيها تفسير تسليم المعابر.

دعوتــه بــالقول "يــا إخوتنــا يــا حمــاس أصــبحت ســيطرتكم علــى قطــاع غــزة فــي  وتــابع مجــدالوي مفســراً 
"أوال أنـتم هكـذا تحولـون دون  ابر عبئـًا علـى شـعبكم"، مسـتطرداً بعض أوجههـا وبشـكل خـاص فـي المعـ

 فتح المعابر كما ينبغي، أنتم ثانيًا، تحولون دون الشروع في عملية إعادة اإلعمار كما ينبغي".
ل "ال يجـــوز أن نغـــادر الحكومـــة ونبقـــى نتعامـــل مـــع المؤسســـة الرســـمية باعتبارنـــا مؤسســـة رســـمية اوقـــ

د أن ال أحـــد ســـواء الـــرئيس أو الحكومـــة يســـتطيع أن يتجاهـــل حقيقـــة أن موازيـــة"، لكنـــه رغـــم ذلـــك أكـــ
 من المناصرين والمؤيدين". %42 41لحماس ما ال يقل عن 

وأكد مجدالوي أن موقفه من موظفي سلطة حماس فـي قطـاع غـزة الـذين عينـوا خـالل االنقسـام، يؤكـد 
لكنــه قــال إن وجــود حركــة  علــى ضــرورة عــدم تخلــي الســلطة عــنهم، وتســوية أوضــاعهم وفــق القــانون،

حمــاس علــى المعــابر "يفــاقم مـــن مشــكالت أهلنــا فــي قطــاع غـــزة، بغــض النظــر عــن الموضـــوعية أو 
اإلنصــاف فــي ســلوك هــذا الطــرف اإلقليمــي أو الــدولي أو ذاك"، وأشــار إلــى أنــه بعــد أن قبلــت حركــة 

ة إلـــى رهينـــة أو حمــاس بتشـــكيل حكومــة التوافـــق حكومـــة للــرئيس، ال يجـــوز لهــا أن "تحـــو ل قطـــاع غــز 
وسيلة للضغط على الرئيس وحكومته من أجل بضعة عشرات من الموظفين هم إخوة لنا، ولهم حقهـم 
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وأكــد أن المســؤولية تقتضــي مــن حمــاس "التراجــع رحمــة بشــعبها، واإلعــالن الصــريح  علــى حكــومتهم".
 عن انسحابها من المعابر دون شروط، لتفتح أبواب المعالجة ألزمة المعابر".

ار إلى أن قيادة حماس تعرف جيدًا أن المعابر لـن تفـتح كمـا ينبغـي، وأن مـواد إعـادة اإلعمـار لـن وأش
قليميـة عـدة، وأن المـوظفين  تدخل إلى القطاع حتى مع الشـروط القاسـية التـي تضـعها أطـراف دوليـة وا 

معابر والطالب والمرضى وكل ذوي حاجة لن يتمكنوا من السفر لقضاء حاجاتهم، طالما بقي وضع ال
 على ما هو عليه".

 44/4/4102 ،القدس العربي، لندن
 
 جدية السلطة بوقف التنسيق األمني فيالبردويل يشكك  .02

صـــالح البردويـــل فـــي جديـــة التهديـــد الـــذي أطلقتـــه الســـلطة  .شـــكك القيـــادي فـــي حركـــة حمـــاس د :غـــزة
أمـــوال الضـــرائب الفلســـطينية بوقـــف التنســـيق األمنـــي مـــع االحـــتالل إذا اســـتمر هـــذا األخيـــر فـــي وقـــف 

 المستحقة للسلطة، واعتبر ذلك مجرد تهديدات لالستهالك اإلعالمي والسياسي ليس إال.
 قــدس بــرس، أن تهديــد الســلطة بوقــف التنســيق األمنــي رداً وكالــة فــي تصــريحات خاصــة ل ،وأكـد البردويــل

لسـلطة، وقـال: على وقف االحتالل لوقف عائدات الضرائب، يكشف بالدليل غيـاب الثوابـت والقـيم لـدى ا
علـى وقـف  "نحن في حماس ننظر إلى تهديدات رموز السـلطة بوقـف التنسـيق األمنـي مـع االحـتالل رداً 

ن كان جديا فإنـه  عائدات الضرائب، بأنه غير جدي وال يعكس وجود توجه حقيقي لدى السلطة بذلك، وا 
قتـل االحـتالل أكثـر مـن يكشف مفارقات مخزية حقيقة، حيـث أن السـلطة لـم توقـف التنسـيق األمنـي يـوم 

تشـــريد مئـــات ا الف مـــن ديـــارهم فـــي الحـــرب الصـــهيونية األخيـــرة، بينمـــا عنـــدما  فلســـطيني وتـــم   0211
 تعرضت خزينة السلطة للتهديد تهدد بوقف التنسيق األمني وهي لن تفعل ذلك أبدا".

 43/4/4102قدس برس، 
 
 سرىاأل تحم ل االحتالل تبعات التصعيد ضد   الفلسطينية الفصائل .03

دارة مصــلحة الســجون لــديها  :غــزة حم لــت القــوى الوطنيــة واإلســالمية، حكومــة االحــتالل الصــهيوني وا 
ـــة عـــن تبعـــات األوضـــاع التـــي ســـتؤول إليهـــا الســـجون، بعـــد سلســـلة العقوبـــات التـــي  المســـؤولية الكامل

 ودعـت لجنـة األسـرى فـي القـوى الوطنيـة، خـالل مـؤتمر صـحفي عقدتـه مسـاء فرضتها علـى األسـرى.
أمام مقـر اللجنـة الدوليـة للصـليب األحمـر بغـزة، السـلطة الفلسـطينية لتقـديم ملفـات قـادة  44/4االثنين 

كمـا طالبـت المؤسسـات الدوليـة والحقوقيـة بتحمـل مسـؤولياتها  االحتالل إلى محكمة الجنايـات الدوليـة.
 في متابعة أوضاع األسرى والضغط على االحتالل لوقف انتهاكاته بحقهم.
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القوى مصر بالوقوف أمام مسؤولياتها تجاه ما يجري، لمـا لهـا مـن دور كبيـر فـي الوسـاطات  وناشدت
ودعـــت إلـــى حـــراك فـــي الضـــفة الغربيـــة  واالتفاقيــات التـــي جـــرت، والتـــي كـــان كخرهـــا إضـــراب الكرامـــة.

يجاد دور فاعل للسفراء والجاليات الفلسطينية.  والداخل، وا 
 43/4/4102 ،المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 األسرى االحتالل في هجمته ضد   تماديحماس تحذر من  .04

رأى القيــادي فــي حركـــة حمــاس حســام بـــدران أن الهجمــة الجديــدة التـــي يتعــرض لهــا األســـرى  :رام هللا
الفلســطينيين مــن قبــل ســلطات االحــتالل اإلســرائيلي لهــا عالقــة بطبيعــة االحــتالل ومرتبطــة بانتخابــات 

، "الهجمــة الجديــدة 44/4قــدس بــرس، يــوم االثنــين  وكالــةحــديث ل وقــال بــدران فــي "الكنيســت" القادمــة.
علـــى األســـرى فـــي الســـجون اإلســـرائيلية ســـببها الحقـــد والعنصـــرية، لكنهـــا مرتبطـــة أيضـــًا باالنتخابـــات 
اإلســرائيلية، حيــث يتنــافس السياســيون هنــاك فــي إيــذاء الفلســطينيين أكثــر لكســب مزيــد  مــن األصــوات 

 ه.المتعصبة الحاقدة"، وفق قول
وحــذر النــاطق باســم حركــة حمــاس فــي الخــارج، االحــتالل مــن "التمــادي" فــي الضــغط علــى األســرى، 
مضــيفًا "االحــتالل العنصــري واهــم إذا ظــن  أن بإمكانــه االســتفراد بأســرانا األبطــال، فاألســرى لــديهم مــن 

 العزيمة واإلصرار ما يربك حسابات السجان، والشعب كله موحد خلف قضيتهم".
 43/4/4102قدس برس، 

 
ل في التجاذبات الداخلية اللبنانيةو  "عين الحلوة"أمن  علىتشدد  "اللجنة األمني ة" .05  عدم التدخ 

اجتماعـًا أمــس فـي مقــر  فــي مخـيم عــين الحلـوة عقــدت اللجنـة األمني ــة العليـا الفلسـطيني ة: محم ـد صـالح
ي الفلســـطيني فـــي لبنـــان اللـــواء الـــوطن األمـــنقيـــادة القـــوة األمني ـــة الفلســـطيني ة المشـــتركة، برئاســـة قائـــد 

عرب. وحضر االجتماع كل من: نائـب قائـد األمـن الـوطني اللـواء منيـر المقـدح، مسـؤول  أبوصبحي 
الشـيخ جمـال خطـاب، مسـؤول  اإلسـالميةالمشتركة العميد خالد الشايب، أمين سر القوى  األمنيةالقوة 

 اإلســالمية األنصــارلعصـبة  إلعالمــياالعالقـات السياســية لحركــة حمـاس احمــد عبــد الهـادي، النــاطق 
النــايف، مســؤول العالقــات  أبــوشــريف عقــل، عضــو اللجنــة المركزيــة للجبهــة الديموقراطيــة  أبــوالشــيخ 

شكيب العينا، المسؤول العسكري ألنصار هللا ماهر عويـد، مسـؤول  اإلسالميالسياسية لحركة الجهاد 
سياســي لجبهــة التحريــر الفلســطينية صــالح بــو العبــد تــامر، عضــو المكتــب الأجبهــة النضــال الشــعبي 

ســــر لجنــــة المتابعــــة  أمــــيناليوســــف، مســــؤول الجبهــــة الشــــعبية فــــي منطقــــة صــــيدا عبــــد هللا الــــدنان، 
 الفلسطينية أبو بسام المقدح، ومسؤول القيادة العامة في منطقة صيدا رفعت جبر.
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 األمنيـــةي م، علـــى دعـــم القـــوة وشـــد د المجتمعـــون، الـــذين ناقشـــوا األوضـــاع األمني ـــة المســـتجد ة فـــي المخـــ
وتطويرهـــا وتعميمهـــا علـــى كافـــة المخيمـــات، والحفـــاظ علـــى أمـــن المخـــي م والجـــوار، مؤكـــدين الموقـــف 

 الفلسطيني بعدم التدخ ل في التجاذبات الداخلية اللبنانية.
 44/4/4102 ،السفير، بيروت

 
 الفلسطينية في لبنان المقدح قائدا  للقوة األمنية في المخيمات .06

الواجهة، مع تطور بارز سجل  إلىمن جديد يعود الوضع في مخيم عين الحلوة : رأفت نعيم -ا صيد
خـــالل األيـــام القليلـــة الماضـــية وتمثـــل فـــي تعيـــين اللـــواء منيـــر المقـــدح قائـــدًا للقـــوة األمنيـــة الفلســـطينية 

ال تـزال لجهـة المشتركة على صعيد جميع المخيمات الفلسطينية فـي لبنـان، علمـًا أن هـذه القـوة عمليـًا 
تشــكيلها وانتشــارها ومهامهــا محصــورة فقــط بمخــيم عــين الحلــوة الــذي اعتبــر ســاحة اختبــار أولــى لمــدى 

 الماضي وانتشرت في تموز انطالقًا من عين الحلوة. / يونيوفاعلية هذه القوة التي تشكلت في حزيران
لجنة األمنية الفلسطينية العليا ، أبلغ قائد األمن الوطني الفلسطيني اللواء صبحي أبو عرب الوباألمس

 رسميًا تكليف اللواء المقدح قيادة القوة األمنية الفلسطينية المشتركة على صعيد لبنان.
تأهيـــل  بإعـــادةوقـــال المقـــدح لــــ"المستقبل": "ســـنبدأ أواًل بتعزيـــز القـــوة األمنيـــة علـــى صـــعيد عـــين الحلـــوة 

سيعقد الخميس المقبل، ثم العمل الحقـًا علـى  الموجود وزيادة العدد، واالجتماع األول بهذا الخصوص
ترتيب القوة األمنية المشتركة وتعميمهـا علـى صـعيد بـاقي المخيمـات بمـا فيهـا مخيمـات بيـروت، وهـذا 

أن العميــد خالــد الشــايب  إلــىولفــت المقــدح  األمــر ســيتم علــى مراحــل وبالتنســيق مــع الفصــائل كافــة".
ى صــعيد مخــيم عــين الحلــوة علــى أن يرافــق ذلــك ورشــة عمــل ســيبقى قائــدًا للقــوة األمنيــة المشــتركة علــ

 لتفعيل عمل هذه القوة.
لكــن أوســاطًا فلســطينية مطلعــة تعتبــر أن تعيــين المقــدح فــي هــذا المنصــب ســيمهد لــه الطريــق بطبيعــة 

قيــادة األمـن الــوطني الفلســطيني خلفــًا لقائـدها الحــالي اللــواء أبــو عـرب الــذي يشــغل المقــدح  إلــىالحـال 
منصــب نائــب لــه. وتــرى هــذه األوســاط أن تســلم المقــدح قيــادة األمــن الــوطني قــد ترافقــه تغييــرات حاليــًا 

 وترتيبات جديدة داخل البيت الفتحاوي في لبنان وعين الحلوة.
 44/4/4102 ،المستقبل، بيروت

 
 عين الحلوة: العودة إلى القنابل والشائعات .07

ـــد صـــالح وعـــين الحلـــوة بـــين المســـؤولين السياســـيين تســـارعت اللقـــاءات واالتصـــاالت فـــي صـــيدا : محم 
بهــدف االطــالع علــى مــا يجــري فــي المخــيم، وذلــك علــى ضــوء مــا تــردد أمــس عــن اســتنفار  واألمنيــين
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من التعمير الذي تقطنه غالبية فلسـطينية، حيـث تنتشـر "عصـبة  ئفي حي الطوار  إسالميينلمسلحين 
 رها.متشددة مثل "جند الشام" وغي إسالمية" ومجموعات األنصار

 انتشار لمسلحين متشددين في المخيم. أونفت ما تردد عن استنفار ولبنانية مصادر فلسطينية 
مجهــولين علــى إلقــاء قنبلــة  إقــدامبعــد  منيــاً أ، تــوترًا األولوكــان مخــيم عــين الحلــوة قــد شــهد، ليــل أمــس 

 .صاباتإيدوية على منزل الفلسطيني م. ا. ش. في بستان القدس داخل المخيم، من دون وقوع 
ولكن  الخبر األبرز الذي جرى تداولـه داخـل المخـي م أمـس هـو مـا أشـيع عـن محاولـة مجهـولين اقتحـام 
مكتب الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين، الذي يقع في الشارع التحتـاني مـن المخـيم. وأشـارت هـذه 

أن يـــتم  اقتحـــام الروايـــات إلـــى أن ـــه جـــرت فـــي البدايـــة محاولـــة ســـطو علـــى بندقيـــة حـــارس المقـــر، قبـــل 
مصـادرها  أكـدتفي المقابل، نفت "الجبهة الديموقراطية" حصول العملية مـن أساسـها، فيمـا و  المكتب.

النـار فـي الهـواء مـن  إطـالقأن حراس المقر اشتبهوا بأشخاص مقنعين كـانوا بـالقرب مـن المكتـب فـتم 
 يحاولون التسل ل إلى المكتب. بأنهمبعد االشتباه بهم  إبعادهماجل 

 44/4/4102 ،لسفير، بيروتا
 
 حماس تنفي اقتحام الحوثيين لمقرها في صنعاء .08

ــان  نفــت حركــة حمــاس األنبــاء التــي تــداولتها الوكــاالت اإلخباريــة التــي أفــادت : صــالح الــدهون -عم 
"، نفى ممثل الحركـة 40وفي تصريح خاص لـ"عربي باقتحام جماعة الحوثي مقر الحركة في صنعاء.

لمعطي زقـوت، مـا تـم تداولـه مـن أن الحـوثيين اقتحمـوا مقـر الحركـة فـي العاصـمة عبد ا .في اليمن، د
وقال إن هذه األنباء "ال أساس لها من الصحة"، مؤكدا أن "حماس تربطها عالقات متينة مع  اليمنية.

 جميع األطراف اليمنية، ويجمعها التضامن مع القضية الفلسطينية".
 43/4/4102 ،40موقع عربي 

 
 ن تدخل بالشأن المصرييفتح على اإلخوان المسلم حركةم حماس: هجو  .09

حــد قــادة حركـــة فــتح علــى اإلخــوان المســـلمين تــدخل فــي الشـــأن أاعتبــرت حركــة حمـــاس هجــوم  :غــزة
أن  ،44/4 وقــال النـاطق باســم الحركـة ســامي أبـو زهــري، فـي تصــريح مكتـوب يــوم االثنــين المصـري.

خـــوان هــم جيــوش مرتزقــة هــي تــدخل فــي الشـــأن "تصــريحات يحيــى ربــاح )القيــادي فــي فــتح( بــأن اإل
وأضاف: "ليس هناك مفهوم لكلمة مرتزقة أكثر مـن التعـاون األمنـي مـع االحـتالل  المصري الداخلي".

 ضد المقاومة الفلسطينية".
 43/4/4102قدس برس، 
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 : الحقوق للفلسطينيين" اللبنانياالشتراكي حماس عند "التقدمي .21

ان مقـر الحـزب التقـدمي االشـتراكي فـي بيـروت. وضـم الوفـد مسـؤول زار وفد من حركة حماس في لبنـ
العالقات السياسية رأفت مر ة ومسؤول ملف الالجئين ياسر علي والتقيا عضو مجلس القيادة بهاء أبـو 
كـــروم وســـلماه مـــذكرة مـــن الحركـــة موجهـــة إلـــى أعضـــاء لجنـــة الحـــوار اللبنانيـــة وتـــدعو إلـــى تصـــحيح 

وأكد الطرفان أولوية معالجـة ملـف الحقـوق  طينية وفق رؤية مشتركة حديثة.الفلس -العالقات اللبنانية 
لالجئين الفلسطينيين وذلـك درءًا لثثـار السـلبية الناجمـة عـن معانـاة الالجئـين وضـرورة تعـاطي الدولـة 
نساني وتجاوز المخاوف الموجودة لدى البعض حـول تـأثير  اللبنانية بهذا الملف من منظور سياسي وا 

ســـوق العمـــل أو حـــول مســـألة التـــوطين المرفوضـــة مـــن اللبنـــانيين والفلســـطينيين والمكرســـة ذلـــك علـــى 
 بالدستور والمواثيق اللبنانية. 

 44/4/4102 ،المستقبل، بيروت
  
 أوضاعهمعن  حماس عن فلسطينيي سورية في مكتب شؤون الالجئينلتقرير  .20

ضاع الالجئـين الفلسـطينيين مـن أطلق مكتب شؤون الالجئين في حركة حماس، تقريره السنوي عن أو 
، وذلــك بمناســبة مــرور ســنتين علــى النــزوح الفلســطيني الكبيــر إلــى 4102ســورية إلــى لبنــان فــي عــام 

 .4104. وذلك بعد تقريرها األول عن أوضاعهم في سنة 4104لبنان في كانون األول/ ديسمبر 
، دفـع بـا الف مـنهم إلـى الهجـرة ولفت التقرير إلى أن مرور الوقت لم يزد أوضاع الالجئـين إال ضـيقاً 

مــن مخـــيم  %24حـــو نالجئــًا، ) 22240غيــر الشــرعية نحـــو أوروبــا. وقــد بلغـــوا حتــى إعـــداد التقريــر 
( موجـــود فـــي منطقـــة صـــيدا ثـــم صـــور فبيـــروت والبقـــاع %44اليرمـــوك(، والعـــدد األكبـــر مـــنهم )نحـــو 

الجئــين وبعــض اإلجــراءات ووثــق التقريــر "بعــض االنتهاكــات التــي مورســت بحــق هــؤالء ال وطــرابلس.
العنصــرية التـــي جــرت فـــي بعـــض البلــديات وشـــملت الســوري والفلســـطيني الالجـــ  مــن ســـورية، حيـــث 

 تعرضوا إلجراءات تعسفية من قبيل منع التجول والتضييق في شروط السكن عليهم.
ـل التقريـر كيـف جـرى اسـتقبال الالجئـين فـي لبنـان مـن خـال ل وعلى الصعيد المعيشـي واإلنسـاني، فص 

مخيمـــات ومضـــافات ومراكــــز إيـــواء وبيــــوت ســـكنية فــــي المخيمـــات والتجمعــــات الفلســـطينية بمختلــــف 
( عنه في العام األول 4102المناطق اللبنانية. والحظ التقرير تراجع العمل اإلغاثي في العام الثاني )

 (، بسبب زيادة أعداد الالجئين وتراجع أعمال المؤسسات األهلية والخيرية.4104)
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عـن مسـاعدة قسـم مـنهم،  02/8/4102زاد األزمة بين الالجئين، تراجـع األونـروا المفـاج ، فـي  ومما
 /عائلــة مــن فلســطينيي ســورية بوقــف المســاعدة الشــهرية ابتــداء مــن تشــرين األول 0011حيــث أبلغــت 

 أكتوبر.
د، وعلى الصعيد الصـحي، تابعـت األونـروا مـن غيـر أن تلحـظ أن تغيـرات طـرأت علـى الالجئـين الجـد

 كالبطالة والفقر وصعوبة توفير المسكن، فضاًل عن غالء أسعار األدوية في لبنان.
 0211في الواقع التعليمي، انتقد التقرير عدم وضـوح خطـة "األونـروا" فـي هـذا المجـال، فقامـت بـدمج 

تلميذ مع تالميذ لبنان، مـع مـا يعنيـه ذلـك مـن اخـتالف فـي المنـاهج واللغـات وصـعوبة التكيـف معهـا. 
هذا األمر دعا طالب الشهادات الرسـمية إلـى االلتحـاق بـدورات خاصـة فـي المنـاهج السـورية، لتقـديم و 

 االمتحان الرسمي داخل سورية.
وأوصى التقرير بالتزام الدولة اللبنانية بالمعاهدات والمواثيق الدولية بخصـوص التعامـل مـع الالجئـين. 

ًا تلــك التــي تســمح بــدخول الســوريين وفلســطينيي وااللتــزام بالمعاهــدات الثنائيــة مــع ســورية، وخصوصــ
سورية إلى لبنان واإلقامة فيه. وطالب التقرير الحكومـة اللبنانيـة أن تعتبـر وجـود الالجئـين مـن سـورية 
وجــودًا ناتجــًا عــن ظــروف قســرية، لتعفيــه مــن الشــروط التعجيزيــة التــي تطالبــه بهــا الســتيفاء متطلبــات 

ت في تفاقم أزمـة الوجـود وصـواًل إلـى المطالبـة بفـتح بـاب الهجـرة اإلقامة في لبنان. وهي شروط ساهم
 الجماعية إلى أوروبا. 

 44/4/4102 ،المستقبل، بيروت
 

 احتجاز أموال الضرائب الفلسطينيةفي  االستمرارنتنياهو يقرر  .22
بنيــــامين  اإلســــرائيليةإن رئــــيس الحكومــــة  أمــــس،قالــــت مصــــادر إســــرائيلية : جرايســــي برهــــوم-الناصــــرة

هو، يصر على استمرار احتجاز أموال الضرائب، في الفترة المقبلة، على الـرغم مـن تحـذير وزيـر نتنيا
 الخارجية األميركي جون كيري، من انهيار السلطة الفلسطينية جراء ذلك.

اإلســرائيلي علــى شــبكة اإلنترنــت، إن نتنيــاهو قــرر االســتمرار فــي احتجــاز  اإلخبــاريوقـال موقــع "واال" 
مـــا بعـــد االنتخابـــات  إلـــىمليـــون دوالر، علـــى األقـــل  041التـــي تقـــدر شـــهريا بنحـــو أمـــوال الضـــرائب 

البرلمانيـــة فـــي منتصـــف الشـــهر المقبـــل كذار )مـــارس(، وقـــد أقـــدمت حكومـــة االحـــتالل اإلســـرائيلي فـــي 
الشهرين األخيرين، على احتجاز أموال الضـرائب الفلسـطينية، التـي تجبيهـا عنـد المعـابر الدوليـة علـى 

مليـون دوالر،  041تي تستوردها مناطق السـلطة الفلسـطينية، وتقـدر قيمتهـا الشـهرية بنحـو البضائع ال
 وتشكل مدخوال ثابتا أساسيا لميزانية السلطة، وُيصرف على رواتب السلطة.

 44/4/4102، الغد، عم ان
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 حماس حرب جديدة ضد   التعليمات للجيش لشن   بإصدارليبرمان يطالب  .23

 "إسـرائيل بيتنــا"أفيغـدور ليبرمــان وزيـر الخارجيــة اإلسـرائيلي، زعـيم حــزب أشـرف الهــور: طالـب  -غـزة 
المتطرف، بأن تصدر الحكومة اإلسرائيلية التعليمات إلى الجيش، للعمل علـى تقـويض سـلطة حمـاس 

القريبـة مـن حـدود غـزة، ضـمن حملتـه  "سـيديروت"في قطاع غـزة. وقـال ليبرمـان الـذي كـان يـزور بلـدة 
ننـــا أن نعـــظ بـــالقيم األخالقيـــة لجميـــع دول العـــالم ونطالبهـــا بمحاربـــة اإلرهـــاب، فـــي ال يمك"االنتخابيـــة 

ـــذي تمارســـه حركـــة حمـــاس بمحـــاذاة حـــدودنا  ـــى اإلرهـــاب ال ـــه عـــن القضـــاء عل ـــذي نعجـــز في الوقـــت ال
 ."الجنوبية

 وأشارت اإلذاعة اإلسرائيلية التي نقلت الخبر إلى أن ليبرمان قال في سياق تصـريحاته أن إسـرائيل قـد
 ."األمر مسألة وقت ليس إال". وأضاف "خوض معركة جديدة مع حركة حماس"تضطر إلى 

وتأتي تصريحات ليبرمان هذه كما يراهـا المراقبـون فـي إطـار الحملـة اإلعالميـة التـي يتبناهـا مـن أجـل 
تحســين وضــع حزبــه االنتخــابي بعــد ان توقعــت لــه اســتطالعات الــرأي هبوطــا مــدويا فــي عــدد المقاعــد 

 ورط قيادات في الحزب بالفساد.بسبب ت
 44/4/4102، القدس العربي، لندن

 
 أصدر أوامر بتنفيذ عمليات داخل سيناء نتنياهوالقناة العاشرة:  .24

كشـــفت القنـــاة التلفزيونيـــة اإلســـرائيلية العاشـــرة الليلـــة الماضـــية النقـــاب عـــن أن رئـــيس الـــوزراء بنيـــامين 
 نتنياهو أمر بتنفيذ عمليات داخل سيناء.

وضـــح المعلـــق العســـكري فـــي القنـــاة ألـــون بـــن دافيـــد فـــي حديثـــه مـــا إن كـــان هنـــاك تنســـيق لهـــذه ولـــم ي
 العمليات مع الجيش المصري.

وقــال محلــل الشــؤون السياســية فــي اإلذاعــة اإلســرائيلية شــمعون أران إن هنــاك تعاونــا أمنيــا وثيقــا بــين 
ســـرائيل بخصـــوص الوضـــع فـــي ســـيناء، وأوضـــح للجزيـــرة أن هـــذا التعـــا ون تجســـد فـــي تحليـــق مصـــر وا 

طـــائرات مـــن دون طيـــار إســـرائيلية فـــوق ســـيناء لجمـــع المعلومـــات حـــول تحركـــات المســـلحين المـــوالين 
 لتنظيم الدولة اإلسالمية وتنظيم أنصار بيت القدس.

 أمنية منتظمة وزيارات لمسؤولين إسرائيليين إلى القاهرة. اجتماعات-ألرانوفقا -وشمل التعاون أيضا 
الال" اإلسرائيلي اإلخباري كشف قبل شهرين النقاب عن أن هناك تعاونـا ميـدانيا بـين يذكر أن موقع "و 

 الجيشين المصري واإلسرائيلي في الحرب على الجماعات الجهادية داخل سيناء.
 43/4/4102، الجزيرة نت، الدوحة
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 ألف وحدة سكنية في الضفة والقدس 48بناء ـل مخططاتيديعوت أحرونوت:  .25

 بمخططـاتصادر إعالمية أن وزيـر اإلسـكان أوري أرئيل)البيـت اليهـودي(، يـدفع كشفت م: 29عرب 
 ألف في القدس الشرقية. 02ألف وحدة استيطانية منها  29لبناء 

إللقـاء خطـاب فـي  لواشـنطنوقالت صحيفة 'يديعوت أحرونوت' إن أرئيـل سـيقدم لنتنيـاهو عشـية سـفره 
 وحدة في القدس. ألف 02ة منها ألف وحدة استيطاني 29إلقامة الكونغرس مخططات 

وأضافت أن حجم عمليات البنـاء المخططـة كشـف خـالل مـداوالت بـين مسـؤولي وزارة اإلسـكان ووزارة 
 المالية في إطار بحث طلب اإلسكان الحصول على ميزانيات إضافية.

 44/4/4102، 44عرب 
 
 2013ل منذ : عقود البناء في المستوطنات زادت إلى ثالثة أمثاحركة السالم اآلن .26

 إسـرائيلقالت حركة جماعة السالم ا ن المناهضة لالستيطان يوم االثنـين إن : رفقي فخري -القدس 
سجلت العام الماضي مستوى قياسيا على مدى عشر سنوات في عدد المناقصات التي طرحتها للبناء 

 في المستوطنات في األراضي الفلسطينية المحتلة.
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سباقا محتدما للفوز بفترة والية جديـدة وفي تقرير نشر في حين يخوض 

فــي  اإلســرائيليمــارس كذار ألقـت حركــة الســالم ا ن بـاللوم علــى خطــط االسـتيطان  00فـي انتخابــات 
 نيسان. أبريلمحادثات السالم التي توسطت فيها الواليات المتحدة وانهارت في  إحباط

فـي  4104تقدم لعقود البنـاء فـي المسـتوطنات زادت إلـى ثالثـة أمثـال منـذ وقال التقرير إن الدعوات لل
 إلدارة نتنياهو السابقة. 4104-4118المتوسط بالمقارنة مع فترة 

 .4110فـــي  929و 4104فـــي  4001ارتفاعـــا مـــن  4102عطـــاء فـــي  2292 إســـرائيلوأصـــدرت 
مـن كتــل اســتيطانية تعهــدت  فــي المئــة مـن البنــاء الجديــد فــي جيـوب ليســت بالضــرورة جــزءا 89وكـان 
علــى  اإلســرائيليةولــم يصــدر تعليــق فــوري مــن الحكومــة  اتفــاق ســالم. أيباالحتفــاظ بهــا فــي  إســرائيل
 التقرير.

 43/4/4102، وكالة رويترز لألنباء
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 تتهم تركيا باستضافة قواعد تدريب للقسام "إسرائيليديعوت أحرونوت: " .27

ة قواعـــد تــدريب لكتائـــب عـــز الــدين القســـام الـــذراع العســـكري تـــتهم إســـرائيل تركيــا باستضـــاف: 29عــرب 
لحركة حماس، وتمارس ضغوطا عن طريـق دور غربيـة ال سـيما الواليـات المتحـدة لوقـف الـدعم الـذي 

 تقدمه تركيا لحركة حماس.
وقالـت صـحيفة "يـديعوت أحرونـوت" فـي عـددها اليــوم الثالثـاء، إن تركيـا تحولـت فـي السـنوات األخيــر 

 كة حماس حيث أقامت معسكرات تدريب بتأييد ودعم السلطات التركية.لمعقل لحر 
التركيـة مـن أجـل  علـى الحكومـةوأضافت الصحيفة أن اإلدارة األمريكية ضغطت في الشـهور األخيـرة 

 منع النشاطات العسكرية لحماس على األراضي التركية، إال أن الحكومة التركية رفضت.
فـور خروجهـا مـن سـوريا عـام  إسـطنبولا العسكرية في مدينـة وحسب الصحيفة، أقامت حماس قواعده

، وخضــع جهازهــا العســكري لعمليــات إعــادة بنــاء وتــم توســيع نشــاطها فــي تركيــا بقيــادة صــالح 4104
 العاروري الذي كان معتقال في إسرائيل.

 44/4/4102، 44عرب 
 
 ن المسؤوليةم عن الضفة ونتنياهو يتنصل الكهرباءشركة الكهرباء اإلسرائيلية تقطع  .28

شــركة الكهربــاء اإلســرائيلية نفــذت ، أن فــادي أبــو ســعدى، عــن 44/4/4102القــدس العربــي، ذكــرت 
تهديدات بخفض كمية الكهرباء التي تزودها لألراضي الفلسـطينية، بسـبب الـديون المزعومـة المتراكمـة 

تيــار الكهربــائي علــى الســلطة الفلســطينية، مــن خــالل شــركات الكهربــاء الُمــزودة لفلســطين، وقطعــت ال
 بالكامل عن مدينتي جنين ونابلس شمال الضفة الغربية، في خطوة هي األولى من نوعها.

وكان رئيس شركة الكهرباء اإلسرائيلية يفتاح رون طال قد أعلن أن الشركة ستنفذ فكرة تخفيض تزويد 
مليـار شـيكل،  0.9لغ األراضي الفلسطينية، بالتيار الكهربائي بسبب تراكم الديون التي وصلت إلى مب

 .4102بحسب أرقام شركة الكهرباء حتى نهاية عام 

ــل أن ، 44/4/4102، 44عــرب وأضــافت  مكتــب رئــيس الحكومــة اإلســرائيلية بنيــامين نتنيــاهو، تنص 
من المسؤولية عـن التشويشـات التـي أعلنتهـا شـركة الكهربـاء اإلسـرائيلية يـوم أمـس فـي تزويـد عـدد مـن 

وقـــال مكتــب نتنيـــاهو إن قــرار شـــركة الكهربــاء قطـــع الكهربــاء بســـبب  كهربــاء.مــدن الضــفة الغربيـــة بال
 وذكـــرتالـــديون الكبيـــرة المتراكمـــة "كـــان قـــرارا مســـتقال، ولـــم يكـــن بتعليمـــات مـــن المســـتوى السياســـي". 

صحيفة هآرتس أن مكتب رئيس الحكومة ووزارة األمن ومنسق العمليات فـي الضـفة الغربيـة اعترضـوا 
بســـبب األضـــرار السياســـية التـــي قـــد تلحـــق بإســـرائيل، فيمـــا اعتبـــر مستشـــار األمـــن علـــى قـــرار الشـــركة 
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غـــد أنـــه ســـيعقد جلســـة يـــوم  وأعلـــنالقـــومي أن خطـــوة مـــن هـــذا النـــوع تنطـــوي علـــى تـــداعيات خطيـــرة، 
 ممثلين عن وزارة األمن ووزارة المالية ووزارة الطاقة وشركة الكهرباء لبحث الموضوع. بمشاركة

 
 والخوف من تحول الحدود بديال  لألنفاق مع مصر من األردن  خصينشتسلل "إسرائيل":  .29

اعتــرف الجــيش اإلســرائيلي بــأن شخصــين تســلال مــن األردن إلــى إســرائيل، فجــر الســبت الماضــي، مــن 
دون أن يلحظهمـــا أحـــد، ال فـــي إســـرائيل وال فـــي األردن. وفـــي أعقـــاب هـــذا االعتـــراف، أعربـــت جهـــات 

ها من خطر تحول الحدود األردنية الطويلة مع إسرائيل، إلـى معبـر أمنية في تل أبيب، أمس، عن قلق
تسلل جديد يستخدمه الفلسطينيون كبديل عن األنفاق التـي دمرتهـا القـوات المصـرية علـى الحـدود بـين 

وكانــت مصــادر مطلعــة قــد كشــفت، صــباح أمــس، أن دوريــة عســكرية إســرائيلية،  ســيناء وقطــاع غــزة.
وجـود كثـار تـدل علـى عمليـة تسـلل مـن األردن إلـى داخـل إسـرائيل.  الحظت في يوم السبت الماضي،

وتعــرف قصاصــو األثــر فــي قــوات حــرس الحــدود اإلســرائيلية علــى كثــار المتســللين فــي منطقــة البحــر 
فــي منطقــة النقــب الشــرقي، جنــوبي  "غروفيــت"و "يوطفاتــا"الميــت، وأنهــا تقــود باتجــاه شــارع بــين بلــدتي 

بحث، قرر قصاصو األثر أن شخصين تسلال وركبا سيارة يبدو أنها كانـت البالد. وفي نهاية عملية ال
ويجـــري الجـــيش اإلســـرائيلي والمخـــابرات تحقيقـــا فـــي الموضـــوع، تـــتم خاللـــه عمليـــة تعقـــب  بانتظارهمـــا.

القتفاء كثار المتسـللين ومعرفـة غرضـهم، وهـل اتجهـوا نحـو قطـاع غـزة أو الضـفة الغربيـة أو إسـرائيل. 
، مشــيرا إلــى أنــه فــي غالــب األحيــان، تكــون الحــدود مــع "خطــأ خطيــر"بأنــه ووصــف ضــابط مــا حــدث 

األردن كمنـــة. رغـــم ذلـــك فـــإن تقـــديرات أجهـــزة األمـــن اإلســـرائيلية أشـــارت، فـــي الماضـــي، إلـــى احتمـــال 
 حدوث عمليات تسلل كهذه في أعقاب غلق الحدود بين إسرائيل ومصر.

 43/4/4102، الشرق األوسط، لندن
 
 وغياب المسائل األساسية عن أجندة األحزاب "إسرائيل"في  باردةخابية أجواء انتتقرير:  .31

تؤشر األجواء االنتخابية الباردة التي تسود إسرائيل، قبل ثالثـة أسـابيع فقـط : أسعد تلحمي  - الناصرة
الشـهر المقبـل(، إلـى عـدم قناعـة اإلسـرائيليين بـأن هـذه االنتخابـات  00من موعـد االنتخابـات العامـة )

معهـا أي جديـد، سـواء لجهـة النتـائج أو المسـائل الرئيسـة التـي تعنـي اإلسـرائيليين، وهـي مسـائل تحمـل 
تغيــب عـــن أجنــدة األحـــزاب أو يــتم تغييبهـــا فــي مقابـــل االنشــغال بســـلوك زوجــة رئـــيس الحكومــة ســـارة 

إســـحق هرتســـوت، أو تـــورط قـــادة حـــزب  "المعســـكر الصـــهيوني"لـــزعيم  "الصـــوت الـــدقيق"نتانيـــاهو، أو 
 اليميني بزعامة وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، في قضايا فساد. "ائيل بيتناإسر "
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ــًا أن تســتبعد نتــائج اســتطالع الــرأي التــي جــرت حتــى ا ن حصــول  فــي  "انقــالب"وعليــه، لــيس مفاجئ
بزعامـة تسـيبي ليفنـي( « الحركـة»المتحـالف مـع حـزب « العمـل)» "المعسـكر الصـهيوني"الحكم وعودة 

 –الــديني والوســطي -ير هــذه االســتطالعات إلــى أن كــاًل مــن المعســكرين اليمينــيإلــى الحكــم. وتشــ

اليساري سيحافظ على قوته تقريبًا، وأن المقاعد التي قد يخسرها حزب في أحد المعسكرين تذهب إلـى 
حزب من المعسكر ذاته وليس إلى المعسكر ا خر، فالمقاعد الستة أو السبعة التي يتوقع أن يخسرها 

بزعامــة الـــوزير الســـابق  "كلنـــا"الوســـطي ســـتذهب فــي معظمهـــا إلـــى الحــزب الجديـــد  "عتيــد يـــش"حــزب 
، فيمـا المقاعـد الخمسـة أو "المعسـكر الصـهيوني"موشيه كحلون المحسوب على يمين الوسط، أو إلـى 

أو  "البيت اليهودي"، والبقية إلى "ليكود"ستذهب غالبيتها إلى  "إسرائيل بيتنا"الستة المتوقع أن يخسرها 
 ."كلنا"

اإلسـرائيلي لب هـا  –أما المسائل التي تعني األحزاب، فمختلفة تمامًا، إذ لم يعد ملـف الصـراع الفلسـطيني
الـذي أعـاد مسـألة  "المعسـكر الصـهيوني"كما كان في غالبيـة الجـوالت االنتخابيـة الماضـية. وباسـتثناء 

، إلى اهتماماته بعد أن غي بها في "اعمن أجل إدارة الصر "استئناف المفاوضات مع السلطة الفلسطينية 
اليســاري الــذي ينــاهض االحــتالل واالســتيطان، وفــي الطــرف ا خــر  "ميــرتس"االنتخابــات الســابقة، و 

الــذي يــدعو إلــى ضــم األراضــي المحتلــة إلــى إســرائيل، رافضــًا الســماع عــن مشــروع  "البيــت اليهــودي"
يـش "أجنـدة سـائر األحـزاب، إذ يحمـل حزبـا  الدولة الفلسطينية، فإن موضـوع عمليـة السـالم يغيـب عـن

 "الملـف النـووي اإليرانـي"نتنيـاهو  "يتـأبط"االجتماعيـة، فيمـا  –لـواء األجنـدة االقتصـادية "كلنـا"و  "عتيـد
دون ســـواه إلدراكـــه أن طمـــرق المســـائل المتعلقـــة بالوضـــع االقتصـــادي لإلســـرائيليين تفقـــده أصـــواتًا. أمـــا 

، وعـاد ليلـو ح بمشـروع مبادلـة المثلـث "الخطـر الكـامن فـي عـرب إسـرائيل"، فيكرر الزمـة "إسرائيل بيتنا"
ووادي عـــارة الفلســـطينييلن )نقلهـــا إلـــى الســـلطة الفلســـطينية( بالكتـــل االســـتيطانية الكبـــرى فـــي األراضـــي 

ن الميزان الديموغرافي في الدولة العبرية.  الفلسطينية المحتلة ليحس 
 

 شخصنة االنتخابات
بات البرلمانية التي يتم تشكيل حكومة جديدة بناء على نتائجها ليست شخصية، وعلى رغم أن االنتخا

إنما التصويت هو ألحزاب وليس لرؤسائها، إال أن ثمة صـبغة شخصـية تسـيطر علـى الجولـة الحاليـة 
من االنتخابات. ويشير مراقبون إلى أن نتانياهو هو الذي بادر إلى شخصنة االنتخابات عنـدما طـرح 

، عانيًا أساسًا أن أمام اإلسرائيليين أحد خيارين: انتخابه هو )عبر التصويت «نحن أو ُهم إمَّا»شعار 
 لحزبه ولمعسكر اليمين( أو انتخاب هرتسوت.
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بقيـادة « يـش عتيـد»إلـى ثالثـة: حـزب « الرجـل الواحـد»وتعزز هذه الصبغة حقيقة ارتفاع عدد أحـزاب 
بقيادة ليبرمـان. ويـرى معلقـون « إسرائيل بيتنا»حزب بقيادة موشيه كحلون، و « كلنا»يئير لبيد، وحزب 

أنــه فــي حــال غــاب أحــد هــؤالء الثالثــة عــن حزبــه، فســيكون مصــير األخيــر االنــدثار كمــا حصــل مــع 
بعــض األحــزاب فــي الماضــي. وتفتقــر األحــزاب الثالثــة إلــى مؤسســات تنتخــب مرشــحيها للكنيســت أو 

مـن يشـاء، أو شـطب ترشـيحه، كمـا فعـل ليبرمـان تضع برامج الحزب، إذ يقوم زعيم كـل منهـا بترشـيح 
 مثاًل مع جميع وزراء حزبه في الحكومة الحالية.

ويشــير األســتاذ الجــامعي الخبيــر فــي االنتخابــات ديفيــد بريختفــانغر، إلــى أن هــذه الظــاهرة تجعــل مــن 
تفاصـيل  االنتخابات شخصية أكثر من كونها أيديولوجية، مضيفًا أن الناخب اإلسرائيلي لـم تعـد تعنيـه

إذ لـيس لديـه أكثـر مـن عشـر ثـوان  لقراءتهـا، وتهمـه أكثـر »برامج األحزاب، بل يريـد رسـائل مختصـرة، 
وأشــار «. األمــور الســطحية، مثــل ملصــق انتخــابي ملــون وجميــل مــع بضــع كلمــات وصــور المرشــحين

رت هي أيضًا ، انج«العمل»و « ليكود»إلى حقيقة أن األحزاب الكبرى التي ال تتأثر بتغيير زعمائها، 
« لتــزيين»وراء حــزب الشــخص الواحــد، ومنحــت زعماءهــا حــق إدخــال شخصــيات مــن خــارج الحــزب 

لوائحهــــا االنتخابيــــة بمشــــاهير مــــن اإلعــــالم أو االقتصــــاد أو األكاديميــــة، أحيانــــًا بغــــض النظــــر عــــن 
 أيديولوجيتهم التي قد ال تتطابق وأيديولوجية الحزب.

 44/4/4102، الحياة، لندن
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وديع عواودة: كشفت مصادر إسرائيلية أمس عن مشروع جديد الستخراج النفط من المـواد  -الناصرة 
البالستيكية المستهلكة بـدال مـن طمرهـا فـي مقبـرة خاصـة بهـا. وتبنـي السـلطات اإلسـرائيلية هـذه األيـام 

لتحويــل القمامــة البالســتيكية إلــى نفــط وبــذلك تــتخلص مــن الحاجــة منشــأة صــناعية فــي النقــب تهــدف 
 لطمر البالستيك وتحصل في الوقت نفسه على طاقة.

وتدير اليوم مركز القمامة الخطيرة في النقب شركة خـدمات جـودة البيئـة وهـي شـركة حكوميـة وتسـعى 
نتاج بديل ومرب ح لطمرها. وبحسب معطيـات بمشروعها الجديد الستعادة البالستيك لمادتها األصلية وا 

طـــن مـــن البالســـتيك )زجاجـــات أكيـــاس، ومنتوجـــات صـــناعية،  0211الشـــركة يـــتم يوميـــا جمـــع نحـــو 
 وألعاب وأثاث( ويصل معظمه لمراكز طمر وبقيته يتم استخدامه في صناعة منتوجات جديدة.

مـن القمامـة  وتراكمت في مكب النقب كميات هائلة من البالستيك الذي يصله سنويا ثالثة كالف طـن
عــادة البالســتيك للزيــوت التــي صــنع  البالســتيكية وهــذا مــا دفــع الشــركة الحكوميــة للبحــث عــن بــدائل وا 
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منها. وسيتم ذلك من خالل إيـداع المـواد البالسـتيكية فـي خزانـات معدنيـة ضـخمة يـتم تسـخينها بالغـاز 
ذابتها.  بمئات درجات الحرارة وا 

ة أن الغــــازات التـــي ســــتنبعث مـــن تســــخين البالســــتيك ويوضـــح الــــدكتور غلعـــاد غولــــوب مـــدير الشــــرك
ســـتوظف كمصـــدر للطاقـــة لمواصـــلة عمليـــات التســـخين لتـــوفير الطاقـــة والنفقـــات. ويقـــول غولـــوب إن 
الحديث يدور عن نفط بجودة عالية وسيتم تحويله لمصافي النفط في حيفا وعسـقالن. ويشـير إلـى أن 

 211ا فــي المرحلــة األولــى الســتخراج مــا بــين الشــركة تخطــط إلذابــة ســبعة كالف طــن بالســتيك ســنوي
 مليون لتر نفط كل عام. 9.4كيلوغرام نفط من كل طن بالستيك ما يعني إنتاج  811إلى 

 44/4/4102، القدس العربي، لندن
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ة "ذي غارديــــان" البريطانيــــة وقنــــاة "الجزيــــرة" كشــــفت وثــــائق ســــرية نشــــرتها اليــــوم، صــــحيف: )أ ف ب(
رئـيس الحكومـة اإلسـرائيلية بنيـامين نتنيـاهو عنـدما  4104القطرية أن جهـاز الموسـاد كـذب فـي العـام 

 أعلن أن إيران بحاجة فقط لعام للتزود بالسالح الذري.
فــي جنــوب والمعلومــات الســرية هــذه التــي كشــفت هــي عبــارة عــن مبــادالت بــين أجهــزة االســتخبارات 

ـــه" وجهـــاز  ـــة "ســـي كي اي ـــة األميركي ـــة االســـتخبارات المركزي ـــا وجهـــاز الموســـاد اإلســـرائيلي ووكال أفريقي
 .4102إلى  4118وتغطي هذه المبادالت الفترة الممتدة من  ".8االستخبارات البريطاني "أم كي 

المتحـــدة فـــي العـــام وفـــي إحـــدى هـــذه المبـــادالت يـــتم انتقـــاد كلمـــة نتنيـــاهو أمـــام الجمعيـــة العامـــة لألمـــم 
، حين قام نتنياهو يومها بعرض رسم على ورقة كبيرة تظهر عليها قنبلة على وشك أن تنفجر 4104

 للتشديد على تقدم إيران في برنامجها النووي.
وبعد أسابيع من هذه الواقعة خلص جهاز الموساد إلـى القـول فـي تقريـر تلقـاه مـن أجهـزة االسـتخبارات 

"ال تملــك القــدرات  إيــران، أن 4104لثــاني والعشــرين مــن تشــرين األول العــام فــي جنــوب أفريقيــا فــي ا
"ال تبــدو جــاهزة لتخصــيب اليورانيــوم بنســبة  إيــرانوشــدد التقريــر علــى أن  الالزمــة" لصــنع قنبلــة ذريــة.
 كافية لصنع قنابل نووية".

 43/4/4102السفير، بيروت، 
 
 أراد" ثاني نسمح بتحول ابننا لـ"رون لن شاؤول:الجندي عائلة  .33

طالبت عائلة الجندي اإلسرائيلي المفقود في قطاع غزة "أورون شاؤل"  : ترجمة صفا -القدس المحتلة 
 حكومة االحتالل بضرورة اإلسراع في إعادة ابنهم من القطاع قبل أن يتحول إلى "رون أراد" كخر.
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ولــه: "إن مــن واجــب الحكومــة ونقلــت القنــاة العبريــة األولــى الليلــة عــن "أفيــرام شــاؤول" شــقيق أورون ق
 األخالقي العمل على إعادة شقيقه وانه بالنسبة للعائلة فالحرب لم تنته بعد حتى إعادة أورون".

ــة تنتظــر تشــكيل الحكومــة اإلســرائيلية الجديــدة لتبــدأ بحملــه جماهيريــة شــعواء للفــت  وأضــاف أن العائل
 إلى الميدان والتخلي عنهم بعد ذلك".األنظار إلى ما وصفها بالمأساة "فال يمكن إرسال الجنود 

 44/4/4102، وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(
 
 "إسرائيل"من سوء معاملة  يشتكون"عمالء لحد" هآرتس:  .34

نشــرت صــحيفة "هــآرتس" اإلســرائيلية أمــس، تقريــرا موســعا، يوضــح تــذمر : برهــوم جرايســي -الناصــرة
لـذين اسـتقروا فـي إسـرائيل مـع عـائالتهم، يعـانون المئات من عناصر "جيش لبنـان الجنـوبي" العميـل، ا

مـــن ســـوء معاملـــة اإلســـرائيليين معهـــم، علـــى الـــرغم مـــن خـــدماتهم التـــي قـــدموها إلســـرائيل، علـــى مـــدى 
 .4111سنوات احتاللها لجنوب لبنان، وحتى انسحابها من شهر أيار )مايو( من العام 

 44/4/4102، الغد، عم ان
 
 ثر تشددا  دينيا  دولة أك نحو "إسرائيل"هآرتس:  .35

تغييرات ديموغرافية عميقة تجري في إسرائيل، تزداد بموجبها بعض المجموعات قوًة على أخـرى. هـذا 
ال أحــد "فــي تقريــر  عــن الصــيرورة الديموغرافيــة فــي إســرائيل، التــي  "هــآرتس"مــا خُلصــت إليــه صــحيفة 
يم )جماعــة يهوديــة متشــد دة( بــاتوا وتشــير الصــحيفة العبريــة إلــى أن الحريــد ."يبــدي اهتمامــًا كافيــًا بهــا

 من عدد سكان إسرائيل. %01يشكلون أكثر من 
مـا يقــرب  إلـىووفـق معـد ل الـوالدات الحـالي، سـتة أطفـال لكـل امــرأة حريديـة، ستسـتمر قـوتهم باالزديـاد 

في منتصف القرن الحالي. وأضافت الصحيفة، أن هناك مجموعة أخرى تزداد قـوة مشـك لة  %42من 
من سكان إسرائيل، وفقـًا لتقـدير  %42ين الصهاينة والمتمسكين بالتقاليد، وهي تشك ل نحو من المتدين

، ومــا زالــت تــزداد، فيمــا %41، وال ســيما المســلمون، فقــد تجــاوزت نســبتهم الـــ29حــذر. أمــا فلســطينيو 
 بات العلمانيون يشكلون منذ ا ن أقل من الثلث.

لـى تغييــرات سياســية، الفتـًة إلــى أن هــذه المؤشــرات وحـذرت الصــحيفة مــن أن هـذه التغييــرات ســتؤدي إ
من سكانها اليهود  %02، حيث صو ت نحو 4104عبرت عن نفسها، في انتخابات القدس في العام 

لمصلحة أحزاب اليمين والحريديم. وأشارت إلى أن هذه النسبة لو انسحبت علـى كـل إسـرائيل، سـتعب ر 
عضـــو كنيســـت منتمـــين إلـــى هـــذا  81تخـــاب نحـــو عـــن نفســـها فـــي انتخابـــات الكنيســـت مـــن خـــالل ان

 المعسكر اليميني والحريديم.
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إلى ذلك، اعتبـرت الصـحيفة أن الفروقـات السياسـية كانـت بـين المجموعـات السـكانية مرتبطـة إلـى حـد 
كبيــر باالختالفــات بــين الشــرقيين واألشــكناز، لكنهــا تقلصــت مــع الــزمن وباتــت الفروقــات الفعليــة اليــوم 

 وهو أمر له انعكاسه على االنتماءات القومية والموقف السياسي. مرتبطة بالدين،
وتوقفــت هــآرتس عنــد األبعـــاد التــي ينطــوي عليهــا االرتبـــاط السياســي. أواًل، يشــكل اليهــود والمســـلمون 
مجموعتين سكانيتين يظهران وكأنهما ال تنتميان إلى الدولة نفسها. والبعد الثاني ليس أقل حد ية، وهو 

حريـديم والعلمـانيين. أمـا البعـد الثالـث فهـو يتمثـل بازديـاد المجموعـة الدينيـة القوميـة، التـي الفرق بـين ال
تشكل طبقة بارزة ا ن في الجيش ومستوياته القيادية، وتلحظ في السياق نفسه، ازدياد القوة السياسـية 

القوميــة، مــن . كــذلك، تابعــت هــآرتس أنــه مــع ازديــاد قــوة المجموعــات الدينيــة "البيــت اليهــودي"لحــزب 
الطبيعي أن يتصاعد الجدل وسط الجمهور حول الدولة اليهودية والدولـة الديمقراطيـة، حتـى اسـتنتجت 

من الممكـن أن تتجـه إسـرائيل نحـو دولـة أكثـر دينيـة "الصحيفة أنه في ظل هذا التركيب الديموغرافي، 
 ."وأقل ديموقراطية

 44/4/4102، األخبار، بيروت
 
 د صلى هللا عليه وسلمالنبي محم إلىعن إعادة نشر رسم مسيء  ذرتعت "يديعوت أحرونوت" .36

، بعـد نشـر رسـم مسـيء للنبـي أمـساعتذرت صحيفة يديعوت أحرونـوت اإلسـرائيلية، واسـعة االنتشـار، 
 محمد، في عددها الصادر يوم الجمعة الماضي.

ســـام الرس شـــباط، نشـــرنا مقابلـــة مـــع الر  41يـــوم الجمعـــة "وتحـــت عنـــوان توضـــيح، كتبـــت الصـــحيفة 
فـــيلكس، فـــي ملحـــق الصـــحيفة ليـــوم الســـبت. وتمـــت إضـــافة رســـم للنبـــي محمـــد إلـــى المقابلـــة. نريـــد أن 
نوضــح أنــه لــم تكــن لــدينا أي نيــة للمــس بمشــاعر أي مــن قرائنــا، ونحــن نعتــذر إذا مــا أدى النشــر إلــى 

عود غنـايم، وكان النائب العربي في الكنيست )البرلمـان( اإلسـرائيلية، مسـ ."المس بمشاعر أي شخص
عــن الجنــاح الجنــوبي للحركــة اإلســالمية، وجــه رســالة إلــى الصــحيفة، طالبهــا فيهــا باالعتــذار للمجتمــع 

 العربي والمسلم في إسرائيل، بسبب المس بمشاعره ومعتقداته الدينية.
 44/4/4102، المستقبل، بيروت

 
 بالة األقصىق "مغتسل توراتي"ترصد مليون دوالر إلقامة  القدسبلدية االحتالل في  .37

م إن بلدية االحتالل في 44/4/4102في بيان لها االثنين ” مؤسسة األقصى للوقف والتراث“قالت 
)نحو مليون دوالر أمريكي( إلقامة  شيكلالقدس رصدت في ا ونة األخيرة مبلغ أربعة ماليين 

في حي  المقامة ،”معاليه هزيتيم” في موقع البؤرة االستيطانية  الطور،على جبل ” مغتسل توراتي“
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 وسيخدم "المغتسل الجنوبية،من الناحية الشرقية  األقصىقبالة المسجد  المقدسي،رأس العامود 
 القريبة.وعدد من البؤر االستيطانية  المذكور،في الموقع  يهودية،عائلة  012نحو  "التوراتي
يستعمل ألداء  الذي عادة ما –، التهويديإن بناء مثل هذا المشروع ” مؤسسة األقصى“وقالت 

طقوس تلمودية تتعلق بالهيكل المزعوم، أو يستعمل في حاالت استعداد المستوطنين القتحام المسجد 
تهويد  إلىقالت انه مشروع يهدف  –ما شابه بحسب التعليمات التوراتية/التلمودية،  األقصى، أو

ومحاصرة  تيطانية،االسمحيط المسجد األقصى والقدس القديمة، بطوق من المشاريع التهويدية 
 اليهودية.المسجد بعدد من األبنية الدينية 

43/4/4102، مؤسسة األقصى للوقف والتراث، أم الفحم  
 
 في غزة مع استمرار الحصار األوضاعتحذيرات من تفجر  .38

ندد متظاهرون نزحوا من منازلهم جراء العدوان "اإلسرائيلي" على قطاع غزة،  "الخليج": -غزة 
 معاناتهم وتدهور أوضاعهم في مراكز اإليواء . باستمرار تجاهل

ورفع نازحون، خالل وقفة احتجاجية أمام مقر وكالة األمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين 
الفلسطينيين "أونروا" في مدينة غزة، الفتات وشعارات تحذر الوكالة األممية والجهات المعنية كافة 

 اإلعمار.هم وعدم اإلسراع في عملية من تفجر األوضاع إذا استمر تجاهل معانات
باسم الهيئة الوطنية لفك الحصار وا عادة اإلعمار أدهم أبو سلمية إنه ومنذ  اإلعالميوقال المتحدث 

فلسطينيين من المتضررين في مراكز اإليواء كخرهم طفل في  0انتهاء الحرب وحتى اللحظة استشهد 
 القطاع.مركز إيواء بيت حانون شمال 

لحراك الوطني لكسر الحصار سيواصل فعالياته الشعبية والجماهيرية لرفع الحصار عن وأكد أن ا
 الغزيين.غزة، مطالبًا أن تتوحد جميع الجهود الوطنية والفلسطينية للدفع بإنهاء معاناة 

 44/4/4102، الخلي ، الشارقة
 
 بالحرية لطفل األسير خالد الشيختطالب حملة فلسطينية  .39

القت الحملة الميدانية واإللكترونية التي أطلقها النائب المستقل في المجلس : غزة-أحمد عبد العال
التشريعي الفلسطيني جمال الخضري لإلفراج عن الطفل األسير بالسجون اإلسرائيلية خالد الشيخ 

 عاما( تفاعال كبيرا من النشطاء على مواقع التواصل االجتماعي. 02)
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رئيسية في مدينة غزة، وعلقت فيها عشرات الملصقات المطالبة وشملت الحملة الميدانية الشوارع ال
بحرية الطفل األسير خالد. كما نظمت اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار وقفات ألطفال ورسامين 

 وشعراء في ساحة الجندي المجهول غربي مدينة غزة، ورفعوا صورا للطفل األسير وطالبوا بتحريره.
# freekhaledاإللكترونية التي انطلقت تحت هاشتات وقال الخضري إن حملة الحملة 

و#الحرية_لخالد_الشيخ القت تفاعال كبيرا من كالف النشطاء على مواقع التواصل االجتماعي بينهم 
عدد كبير من أشهر المغردين، ويزداد التفاعل بشكل كبير، كما تتزايد األخبار المتعلقة بالطفل 

 والعربية والدولية". األسير عبر وسائل اإلعالم المحلية
وأوضح عاصم النبيه أحد المشاركين في الحملة أنها بدأت قبل ثالثة أيام وحصلت على تفاعل واسع 

( تغريدة وحصل هاشتات 02.111باللغتين العربية واإلنجليزية. كما غرد للهاشتات أكثر من )
#FreeKhaled  تغريدة. 8211على أكثر من 

أجنبية وعربية شاركوا في الهاشتات باللغة االنجليزية، نسبة كبيرة وأضاف أن مغردين من عدة دول 
منهم في بريطانيا وفرنسا، أما الهاشتات العربي فقد تعددت جنسيات ودول المغردين عليه، وكانت 
نسبة كبيرة منهم في فلسطين واألردن والسعودية والكويت. ووحد مئات المشتركين في الحملة صورة 

 بهم تعبيرا عن تضامنهم مع األسير الطفل.البروفايل الخاصة 
وذكر الخضري أن الحملة تهدف إلعالء الصوت من أجل حرية الطفل واألسرى كافة من سجون  

 االحتالل والتوحد من أجل قضيتهم وتشكيل رأي عام للتعريف بقضية األسير الطفل.
يت عنان في القدس المحتلة واعتقل جيش االحتالل اإلسرائيلي الطفل خالد حسام محمود الشيخ من ب

ديسمبر/كانون األول الماضي، ووجه له تهمة إلقاء حجارة وحرق إطارات سيارات، وأودعه  42في 
سجن "عوفر" قرب مدينة رام هللا بالضفة الغربية، رغم معاناة الطفل من فقر الدم. وعقدت له سلطات 

 ة بعد غد األربعاء.االحتالل حتى ا ن خمس جلسات محاكمة، وتعقد الجلسة القادم
 43/4/4102، الجزيرة نت، الدوحة

 
 بالضفة يعتزمون الهجرة %40واقتصادي و سياسيحنا عيسى: انهيار  .41

حذر الدكتور حنا عيسى، األمين العام للهيئة اإلسالمية المسيحية لنصرة القدس  -معا  -رام هللا
خارج الوطن جراء الوضع الراهن الناتج عن  إلىوالمقدسات، من ازدياد حجم الهجرة الفلسطينية 

الضرائب وانهيار الوضع االقتصادي والسياسي  أموالسياسة سلطات االحتالل التعسفية بحجز 
الرسمية بخصوص موضوع هجرة الفلسطينيين  اإلحصائياتوارتفاع نسبة البطالة، وقال، "رغم غياب 

في حجم الهجرة ألغراض مختلفة منها البحث ازدياد  إلىانه هناك معطيات تشير  إالالخارج،  إلى
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عن لقمة العيش، واالستقرار االقتصادي والسياسي"، وشدد، "ذلك يصب في نهاية المطاف في خدمة 
الوضع  أضعافالفلسطينية من السكان والكفاءات وبالتالي  األراضيمصلحة االحتالل، بتفريغ 

 سيا".الداخلي الفلسطيني اقتصاديا وثقافيا وتعليميا وسيا
 أنوأضاف، "األوضاع االقتصادية الفلسطيني المترهلة والخانقة تولد الثقة في قلوب الفلسطينيين 

البطالة وعدم توفير فرص عمل تحث على عدم ترك  أنيرون في الهجرة نجاة وخالصا، كما 
علما  بلد أخر، أيالقتصادي والسياسي في  واألمانبحثا عن االستقرار  وأرضهمالفلسطينيين وطنهم 

الفلسطينية  األراضيمعدل البطالة في  أنالمعطيات وفقا لجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني  أن
 ". 4102من العام  األخيرخالل الربع  %48.2بلغ 

مسح القوى العاملة اظهر  أنفي بيان وزعه الشهر الجاري،  اإلحصاءوتابع عيسى، "حسب معطيات 
 448،811يف منظمة العمل الدولية في فلسطين، بلغ عدد العاطلين عن العمل، حسب تعر  أن

في  082،011، بواقع 4102في الربع الثالث  428،211مقابل  4102شخص في الربع الرابع 
في الضفة الغربية، وهو األمر الذي يدفع بالشباب الفلسطيني بالهجرة  024،411قطاع غزة، و
 ".أفضلوحياة  أفضلبحثا عن وضع اقتصادي  أخرىللعمل في دول 

بالمئة من  21 إلى 41عربية وفلسطينية وفقا للقدس العربي تشير أن  إعالميةهذا وهناك إحصائيات 
 سكان الضفة يفكرون بالهجرة بسبب عدم قدرتهم على العمل والعيش الكريم.

 43/4/4102، وكالة معا  اإلخبارية
 
 احتجاجا  على عقوبات جماعية إسرائيليا  أسير يطعن ضابطا   .40

اإلسرائيلي أمس ضابطًا إسرائيليًا، « ريمون»طعن أسير فلسطيني في سجن : فتحي صب اح -غزة 
الإنسانية فرضتها مصلحة السجون اإلسرائيلية على  إجراءاتوأصابه بجروح خطيرة احتجاجًا على 

 األسرى في السجن.
قع إن سلطات وقال رئيس هيئة )وزارة( شؤون األسرى والمحررين في السلطة الفلسطينية عيسى قرا

أعلنت حال االستنفار في السجن بعدما طعن أسير أحد « ريمون»االحتالل اإلسرائيلي في سجن 
 الضباط ردًا على العقوبات الجماعية المستمرة منذ أربعة أيام في حق األسرى في السجن نفسه.

وهذا « ونريم»المسؤولية كاملة عن التصعيد في سجن  اإلسرائيليةوحم ل قراقع مصلحة السجون 
االنفجار بعدما أمغلقت أقسام المعتقل وغرفه، ومنعت األسرى من الخروج إلى ساحته، وعزلت عددًا 

 منهم في الزنازين االنفرادية واعتدت عليهم.
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وتأتي عملية الطعن تزامنًا مع زيارة مقررة لعدد من أهالي األسرى للسجن الذي يشهد توترًا منذ 
السجن، ومنعتهم  إلىألهالي األسرى بالدخول « ريمون»رة سجن الخميس الماضي. ولم تسمح إدا

 من زيارة أبنائهم.
األسير  إن« الحياة«وقالت مصادر محلية مطلعة على أوضاع األسرى ومتابعة مجريات األحداث لـ

، ومحكوم «الجهاد اإلسالمي»حمزة أبو صواوين الذي طعن الضابط اإلسرائيلي ينتمي إلى حركة 
عامًا. وأضافت أن مصلحة السجون اإلسرائيلية كانت تقوم بنقل األسير من  04دة عليه بالسجن م

نظرًا لشدة التعذيب « المسلخ»إلى المستشفى العسكري الذي ُيطلق عليه الفلسطينيون « ريمون»سجن 
 فيه، عندما طعن األسير الضابط في وجهه ويده، ما أدى الى إصابته بجروح خطرة.

زيد بسيسي من « الجهاد»بعدما نقلت مصلحة السجون ممثل حركة « يمونر »وجاء التوتر في سجن 
الصحراوي وسط صحراء النقب خالفًا التفاق بين األسرة والمصلحة بعدم « نفحة»السجن الى سجن 

 نقل ممثليهم.
خطوات تصعيد ردًا على إجراءات إدارة « ريمون»في سجن « الجهاد»وعقب نقله، أعلن أسرى 

مهجة »مؤسسة  إلىمعية في حقهم. وشدد أسرى الحركة في رسالة وصلت مصلحة السجون الق
للشهداء واألسرى في غزة أمس، على أنهم لن يتراجعوا عن خطواتهم االحتجاجية في « القدس

 مواجهة إدارة مصلحة السجون حتى تستجيب مطالبهم المشروعة.
ت عقوبات في حق أسرى مصلحة السجون فرض إن« مهجة القدس»في هذه األثناء، قالت مؤسسة 

في إطار اإلجراءات التعسفية التي تفرضها عليهم لمساندتهم أسرى « ايشل»في سجن « حماس»
أول من « حماس»قسم أسرى  إغالقفي معركتهم ضدها. وأضافت أن العقوبات شملت « الجهاد»

على مصممين « حماس»أن أسرى  إلىأمس، ومنعهم من زيارات األهالي أمس وبعد غد. وأشارت 
 في مواجهة المصلحة.« الجهاد»مساندة أسرى 

 44/4/4102، الحياة، لندن
 
 واسعة بحق األسرى وتنقالت داخلية مصلحة سجون االحتالل تغلق سجني "نفحة" و"ايشل" .42

، أن إدارة سجن "مجدو" وعلى أمسذكر تقرير صادر عن هيئة شؤون األسرى والمحررين : رام هللا
ية أجرت سلسلة تنقالت واسعة داخل معظم أقسام السجن، ما خلق حالة مدار األيام القليلة الماض

 .األسرىمن التوتر وعدم االستقرار في صفوف 
سجني "ايشل" و"نفحة" بشكل  بإغالقمصلحة سجون االحتالل شرعت  أن األسيرنادي  أفادكما 

 التي جرت في سجن "ريمون".  األحداث إثركامل على 
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ى أن هذه الخطوة تأتي استكماال لسياسة تصعيدية متكاملة، تنتهجها وذكر بيان هيئة شؤون األسر 
األخيرة، بحق األسرى في كافة المعتقالت ومراكز  ا ونةالسلطات اإلسرائيلية ومصلحة سجونها في 

 التوقيف.
السجن تحاول خلق واقع من التخبط وعدم االستقرار بينهم، وتعمد  إدارةوقال األسرى في مجدو إن 

إبطال أي تصعيد مشترك بين األسرى، تجاه السياسات الالأخالقية المتخذة بحقهم،  أيضا إلى
كاعتقال األطفال، وازدياد معدالت االعتقال اإلداري، واستفحال سياسة العزل االنفرادي، وعدم تقديم 

 العالجات الالزمة للمرضى، عدا عن االقتحامات وعمليات التفتيش المتواصلة.
 44/4/4102، م هللاالحياة الجديدة، را

 
 " للمرة العاشرةالقدساالحتالل يهدم "بوابة  .43

قرية بوابة القدس الشرقية للمرة العاشرة على التوالي،  أمسهدمت قوات االحتالل : القدس المحتلة
وحاصرت المكان مذ ساعات الصباح، وشرعت بأعمال تجريف في المنطقة، للبدء ببناء تجمع 

نتشرين شرقي القدس، وصوال للبحر الميت للبدء بتنفيذ المشروع سكني للبدو الفلسطينيين الم
 االستيطاني "القدس الكبرى. اإلسرائيلي

فعليا بتنفيذ مشروع تهجير البدو  بدأت إسرائيل إنوقال منسق لجان المقاومة الشعبية، هاني حلبية 
، لتجميعهم في 0880 عام اإلسرائيليالفلسطينيين الذين يسكنون بين الجبال منذ ما قبل االحتالل 

مكان واحد، وتنفيذ مخطط السيطرة على كالف الدونمات لتنفيذ مشروع ما يسمى "القدس الكبرى" في 
 ".E1المنطقة المسمى "

تنفيذ المخطط من شأنه فصل جنوب الضفة الغربية عن وسطها وشمالها،  أن إلى"حلبية"  وأشار
ت االحتالل الشابة لمى نزيه خالل المواجهات واعتقلت قوا وفصل القدس كليا عن الضفة الغربية.

 التي اندلعت في الموقع.
 44/4/4102، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 االحتالل يقيم بقوة النار المناطق العازلة على حدود غزة :اإلنسان لحقوقالمركز الفلسطيني  .44

 إقامةفرض بقوة النار قوات االحتالل ت إن أمس اإلنسانقال المركز الفلسطيني لحقوق  :وفا –غزة 
 مناطق عازلة على حدود قطاع غزة البرية والبحرية.
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، 4112قوات االحتالل انتشارها خارج القطاع في عام  إعادةالمركز في تقرير له، انه منذ  وأضاف
تلك القوات من جانب واحد وبصورة غير قانونية "منطقة عازلة"، وهي منطقة يحظر على  أقامت

 ا، وتمتد على طول حدود قطاع غزة البرية والبحرية.الفلسطينيين دخوله
كـ"مناطق عازلة"، ولكن  إسرائيلوبين المركز انه ال تعرف على وجه الدقة المناطق التي تصنفها 

ما تسمى "المنطقة العازلة"  إقامة أنتفرض سياستها هذه من خالل اطالق النار. مؤكدا  إسرائيل
 والقانون الدولي. اإلسرائيليانون تعتبر غير قانونية وفقا لكل من الق

النار ينجم عنه غالبا استهداف مباشر  إطالقفرض "المنطقة العازلة" من خالل  إنوقال التقرير: 
للمدنيين، وهو ما يعتبر جريمة حرب، حيث تشكل عمليات القتل تحت هذه الظروف جريمة قتل 

 عمد، وهي مخالفة جسمية التفاقيات جنيف.
( 48/9/4102-9/0على قطاع غزة ) األخير اإلسرائيليالعدوان الحربي  أعقاب وقال التقرير: في

 أميال 8لمسافة  باإلبحاراتفاق تهدئة، برعاية مصرية، تضمن السماح للصيادين  إلىتم التوصل 
تلك المسافة، حيث رصد  إلىلم تسمح للصيادين الوصول  اإلسرائيليةالقوات البحرية  أن إالبحرية، 

 البحرية. أميال 8في نطاق مسافة الـ اإلسرائيليةكافة االعتداءات  المركز وقوع
 44/4/4102، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 شهور مع وقف التنفيذ أربعةرحمة  أبومحكمة "عوفر" تقضي بسجن الناشط  .45

قرارها النهائي في قضية الناشط في مقاومة  أمساصدرت محكمة عوفر العسكرية صباح : رام هللا
شهور مع وقف التنفيذ لمدة ثالث سنوات،  أربعةرحمة بالحكم  أبو عبد هللاواالستيطان  الجدار

 التأخروفي حال  4824102تدفع الغرامة قبل  أنعلى  شيكلالف كوغرامة مالية قدرها خمسة 
، األوروبياشهر سجنا فعليا. هذا وحضر الجلسة ممثل عن االتحاد  أربعةسيتم استبدالهما بالسجن 

سرائيليونونشطاء دوليون  اإلنسانحقوق  ومؤسسات  وصحفيون. وا 
رحمة على القرار بانه غير عادل وان هذه المحاكمة محاكمة سياسية، وان ما قام به حق  أبووعقب 

 ألنه، وان هذه العقوبة وغيرها من عقوبات سابقة لم تردعه أشكالهللتعبير عن رفض االحتالل بكافة 
وصمود ولن تثنيه عن  إصرارقضيته، وهذا العقاب يزيده من مؤمن بما يقوم به من دفاع عن 

مواصلة دربه حتى زوال االحتالل، وانه سيكون مع المتظاهرين يوم الجمعة القادمة في الذكرى 
للمشاركة  اإلنسانية أنصارالسنوية العاشرة النطالقة المقاومة الشعبية في بلعين، ويدعو كل 

 النضال حتى زوال االحتالل. شعبه في  أبناءواالنضمام معه ومع 
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، وان ما يقوم به من األوروبيمن قبل االتحاد  اإلنسانرحمة على لقب مدافع عن حقوق  أبووحاز 
هيومان رايتس ووتش ومجموعة الحكماء وامنستي واالتحاد  وأدانتفعاليات وتظاهرات ضمن القانون، 

 صف العام. والذي دام عاما ون 4118رحمة في عام  أبواعتقال  األوروبي
 44/4/4102، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 استعراضية في سماء غزة حركاتطائرات االحتالل تنفذ  .46

لم تكتف طائرات االحتالل بتكثيف طلعاتها الجوية في سماء قطاع غزة بصورة الفتة  محمد الجمل:
ية، لفتت انتباه منذ مساء السبت الماضي، إذ بدأت تلك الطائرات تنفيذ حركات بهلوانية استعراض

 معظم سكان القطاع.
فالطائرات التي استغلت على ما يبدو انقشاع الغيوم، واعتدال الطقس، أخذ يتعمد قادتها إطالق 
نفاثات من الدخان، ورسم أشكال غير مفهومة في السماء، معظمها كانت على شكل حلقات دائرية 

هزاءهم من الخطوة، التي أكدوا أنها مجرد وأبدى مواطنون شاهدوا ما تقوم به الطائرات است متصلة.
 استعراض للقوة، وهدفه إثارة خوف سكان القطاع.

 44/4/4102، األيام، رام هللا
 
 في غزة اإلسرائيليةافتتاح معرض يوثق الجرائم  .47

افتتح مركز شؤون المرأة أمس بالشراكة مع وزارة الثقافة فعاليات المعرض الفني  :نفوذ البكري -غزة 
على غزة وذلك في مبنى دار  األخيرلى العصر" الذي يشمل مجموعة من صور العدوان "شاهد ع

 الكتب الوطنية التي تعرضت للقصف االحتاللي ويستمر المعرض لمدة شهر.
المعرض يوثق مجموعة من  أنخاللها  أكدتكلمة  المرأةوألقت كمال صيام مديرة مركز شؤون 

على غزة الذي  األخيرلى جرائم االحتالل خالل العدوان الصور الفوتوغرافية التي تسلط الضوء ع
 الف الشهداء والجرحى والبيوت المدمرة.كراح ضحيته 

المعرض يضم العشرات من الصور التي تم التقاطها بعدسات الكاميرات في مناطق  أنويذكر 
 مختلفة من القطاع ولكنها تجسد جرائم االحتالل وحجم الدمار الناجم عن العدوان.

 44/4/4102، حياة الجديدة، رام هللاال
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 "اإلسفن  األسود".. رصاص إسرائيلي يفتك بالفلسطينيين .48
 08تكشف مالبسات استشهاد الفتى الفلسطيني محمد سنقرط ): القدس المحتلة-محمد محسن وتد

عاما( من القدس المحتلة استخدام جنود االحتالل نوعية جديدة أطلق عليها "الرصاص اإلسفنجي 
سود" استخدمته الشرطة اإلسرائيلية إلخماد المظاهرات التي اندلعت في يوليو/تموز من العام األ

 الماضي بالداخل الفلسطيني والقدس المحتلة تنديدا بالعدوان العسكري على قطاع غزة.
وأصدرت أوامر سرية للشرطة باستعمال "الرصاص اإلسفنجي األسود" القاتل صوب المتظاهرين 

، وذلك خالفا للقانون، وقبيل صياغة تعليمات وكليات وشروط استخدامه أو تدريب القوات الفلسطينيين
 اإلسرائيلية على استعماله.

وكشف رد المستشار القضائي للشرطة اإلسرائيلية، ميخائيل فرانكبورت على "جمعية حقوق المواطن" 
ا في يناير/كانون الثاني اإلسرائيلية أن نظم استخدام "الرصاص اإلسفنجي األسود" تمت صياغته

الماضي، لكن الشرطة اإلسرائيلية جربت هذا النوع من الرصاص واستعملته قبل ستة أشهر من 
 تحديد نظم وأوامر استخدامه.

وحذر المدير الطبي في "اتحاد المسعفين العرب" محمود عرار من تمادي القوات اإلسرائيلية في 
بر أكثر خطورة وقسوة وفتكا، كونه سريعا وصادما بقوة استخدام هذا النوع من الرصاص "الذي يعت

 وينفجر لشظايا تكون قاتلة بحال صدمت الجسم".
وأوضح عرار أن "الشكوك تراود الطواقم الطبية والمسعفين حول نوعية الرصاص واستخدام سالح 

الفتية جديد بعد استشهاد الفتى محمد سنقرط وتسجيل عشرات اإلصابات الخطيرة بصفوف األطفال و 
الفلسطينيين بعيارات أعتقد بالبداية أنها معدنية مغلفة بالمطاط أو عيارات اإلسفنج األزرق، وأتضح 

 ملم". 21أن الحديث يدور عن استخدام وتجربة لعيارات مستحدثة عرفت باإلسفنج األسود بقطر 
لتي شهدتها واستعرض تجربته في تقديم اإلسعافات األولية لعشرات الجرحى خالل المواجهات ا

القدس، مبينا أن الرصاص يطلق عشوائيا من مسافات بعيدة وينفجر داخل الجسم دون أن يترك 
عالمات خارجية واضحة ويتسبب في نزف داخلي وتلف لألنسجة واألعضاء الداخلية للجسم وكسور 

 في األطراف والجمجمة. 
" الشرطة اإلسرائيلية باستخدام من جانبها، اتهمت المحامية كن سوتشيو من "جمعية حقوق المواطن

الرصاص اإلسفنجي بشكل عشوائي، دون تحديد المعايير واألوامر للقوات الميدانية حول سبل 
 االستعمال، وطالبت المستشار القضائي للحكومة، يهودا فاينشتاين، بإقامة لجنة تقصي للحقائق.
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الرصاص خالل الحرب على غزة وأضافت سوتشيو أن الشرطة اإلسرائيلية استخدمت هذا النوع من 
، وبشكل مكثف ضد الفلسطينيين لقمع المظاهرات التي شهدتها القدس والبلدات العربية 4102عام 

 "رغم أن التعليمات تشترط عدم استخدامه من مسافة تقل عن عشرة أمتار".
 43/4/4102، الجزيرة نت، الدوحة

 
 تتمد د نحو مخيمات صور "أنصار هللا": "األخبار" .49
مكاتب لها في مخيمات البص والبرج الشمالي ثم الرشيدية « أنصار هللا»افتتحت حركة : مال خليلك

أخيرًا. خريطة انتشارها توسعت لتشمل مخيمات شاتيال وبرج البراجنة في بيروت والمية ومية وعين 
كمت الحلوة في صيدا ومخيمات صور حاليًا. لكن يبقى عرينها األقوى مخيم المية ومية حيث أح

الفتحاوي أحمد رشيد، « كتائب العودة»نفوذها عليه في نيسان الفائت عندما هاجمت جماعة قائد 
فقتلته مع عدد من إخوته وأنصاره وقتلت معه نواة حركة تردد أنها مرتبطة بالقيادي المطرود من فتح 

 محمد دحالن.
رت ب صفوفه مجددًا بعد تجاذبات عاد المية ومية معقاًل لرئيس الحركة الشيخ جمال سليمان الذي فقد 

السورية وفك االرتباط مع « الثورة»داخلية كادت تشق صفوف حركته بين جناح يدعو إلى تأييد 
حزب هللا بسبب قتاله في سوريا، وكخر يتمسك بالعالقة مع الحزب الذي يدعم الحركة سياسيًا وماديًا. 

يدًا من مقتل ابن شقيقه في سوريا أثناء قتاله حينها، رك ز الجناح المتمرد ضغوطه على سليمان، مستف
فك »في صفوف الجماعات المسلحة. ضغوط قيل إنها اضطرته إلى إصدار بيان يعلن فيه 

 مع الحزب. ولكن لم تمر أسابيع حتى بدأ يتبر أ من بيانه ويعود إلى أحضان الحزب.« االرتباط
لية بين الفصائل الفلسطينية. استقاللية على المستوى الداخلي الفلسطيني، تميزت الحركة باستقال

ألن قيادتها ال تشاور األعضاء »دفعتها إلى االنسحاب من القوة األمنية المشتركة في عين الحلوة 
االستقاللية ذاتها دفعتها إلى التمدد نحو مخيمات صور المحسوبة تاريخيًا «. في قراراتها وتوجهاتها

بعد أن كان قائد كتيبة شهداء عين الحلوة. لكن ما هو  0881على فتح التي طرد سليمان منها عام 
 هدف افتتاح مكاتب جديدة في وقت تشكو فيه فتح من ضيق الحال وتمدد األجواء المتطرفة؟ 

ال »، أوضح نائب رئيس الحركة محمود حمد أن سقف افتتاح المكاتب «األخبار»في اتصال مع 
نسانية وأمنية في ظل غياب الفصائل يعدو تلبية حاجات المخيمات الماسة إلى خدما ت اجتماعية وا 

مع ذلك، أشار «. شبه اجتماعية وليست عسكرية»حمد وصف المكاتب بأنها «. وضعف تقديماتها
 «.تبقى البوصلة فلسطين»إلى أنه مهما توسعت أنشطة الحركة 
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والمكاتب «. خطة لتفعيل الحضور والنشاط في المخيمات»مصادر متابعة لفتت إلى أن لدى الحركة 
جذبت عددًا من الشبان الذين اقتربوا من الحركة مستفيدين من خدماتها وأموالها. على صعيد 
مخيمات صور، دخلت الحركة على خط المنافسة على االستقطاب والجذب مع الجماعات المتطرفة 

 من جهة أخرى.« اللينو»من جهة ومع العميد المنشق عن فتح محمود عيسى 
 44/4/4102، تاألخبار، بيرو 

 
 «البداوي»بطاقات إغاثة للنازحين الفلسطينيين في  .51

بدأت اللجنة الشعبية في مخيم البداوي، بالتعاون مع لجنة النازحين الفلسطينيين من مخيمات سوريا 
أيام، توزيع بطاقات إغاثة جديدة على عائالت فلسطينية نازحة من سوريا ومقيمة في  4وعلى مدى 

الصادرة عن اللجنة الشعبية بإشراف أعضاء اللجنة وفي  اإلغاثةى توزيع بطاقات وجر  مخيم البداوي.
لجنة متابعة النازحين الفلسطينيين من مخيمات سوريا، وتتضمن بطاقات اإلغاثة مساعدات غذائية 

 وطبية على وجه التحديد.
 44/4/4102، المستقبل، بيروت

 
 ون "مختلقة"سماء عناصر حماس بقضية السجأمرسي: الرئيس دفاع  .50

كشف دفاع الرئيس المصري المعتقل، محمد مرسي، أن المتهمين الواردة : الرسالة نت –القاهرة 
، والذين ينتمون بحسب 08أسماؤهم في أمر اإلحالة، بقضية "السجون"، من األول حتى المتهم رقم 

س الثوري اإليراني"، زعم النيابة العامة، إلى عناصر فلسطينية وحركة "حماس"، و"حزب هللا"، و"الحر 
 هم أسماء مختلقة وال أساس لوجودهم.

وأشار إلى "وضع أسماء ألشخاص متوفين منذ سنوات وقبل الواقعة، وكذلك أشخاص داخل سجون 
 االحتالل الصهيوني".

كخرين، في محكمة جنايات القاهرة المصرية، في  041جاء ذلك، خالل جلسة محاكمة مرسي، و
يناير، والتي جرى تأجيلها إلى يوم  42يًا بقضية "اقتحام السجون" إبان ثورة القضية المعروفة إعالم

 األربعاء.
وطالب الدفاع، بوقف سير الدعوى إلى حين الفصل في قضية التخابر الكبرى، أو ضم هذه الدعوى 
إليها ليصدر فيهما حكم واحد، كون األفعال المنسوبة إلى المتهمين واحدة في الدعوتين وال تقبل 
تجزئتهما، دافعًا بـ "بطالن أمر اإلحالة لبنائه على تحقيقات باطلة، وبطالن احتجاز المتهمين داخل 
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قسم وادي النطرون لعدم وجود إذن بذلك أو حتى قرار اعتقال لهم، وبطالن إذن الضبط والتفتيش 
 الصادر بحق المتهمين".

 43/4/4102الرسالة، فلسطين، 
 
 لـ"إسرائيل" مصر براءة ُمصدري غاز": الجزيرة" .52

قضت محكمة مصرية بتبرئة وزير البترول سامح فهمي في عهد : دعاء عبد اللطيف -القاهرة 
مبارك وخمسة من قيادات الوزارة من تهمة بيع الغاز الطبيعي إلسرائيل بأسعار متدنية واإلضرار 

 بالمال العام.
تهمة نفسها، واستند الحكم إلى تقرير وكان القضاء برأ مبارك في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي من ال

خلص إلى أن الثمن الوارد باالتفاقية يتماشى  -أمرت المحكمة بتشكيلها من خبراء نفط-لجنة فنية 
 مع الثمن الحقيقي. 

مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي  0.0اتفاقية تقضي بتصدير  4112وكانت مصر وقعت عام 
قابل سبعين سنتًا للمليون وحدة حرارية، بينما كان سعر التكلفة سنويا إلسرائيل لمدة عشرين عامًا م

 دوالر. 4.82حينها 
وحصلت الشركة اإلسرائيلية المستوردة للغاز المصري على إعفاء ضريبي من الحكومة المصرية لمدة 

 ، رغم معاناة المصريين من عدم توفر الغاز لهم.4119إلى  4112ثالث سنوات من عام 
عاما بحق 02بالسجن بمدد تتراوح بين ثالثة و 4104"ابتدائي" صدر عام  وكان حكم قضائي

عاما بحق صديق مبارك، رجل األعمال حسين سالم 02مسؤولي وزارة البترول، والسجن غيابيا 
 مليار جنيه مصري. 4.4المتورط في االتفاقية، وتغريمهم 

تشار عماد أبو هاشم، إن بدوره، قال عضو المكتب التنفيذي لحركة قضاة من أجل مصر، المس
المقارنة بين حكم تبرئة رموز نظام مبارك وا عدام وسجن الثوار، تبين أن األحكام ال تستند إلى أسباب 

 منطقية.
 43/4/4102الجزيرة. نت، 

 
 السيسي في حربه على ليبيا لعدم دعمه مركز أبحاث إسرائيلي: "إسرائيل" توجه انتقادات للغرب .53

جهت إسرائيل انتقادات حادة للغرب، لعدم دعمه توجهات نظام الرئيس عبد و : صالح النعامي -غزة 
الفتاح السيسي لشن حرب على ليبيا، مشددة على أنه كان يتوجب وقوف العالم بأسره خلف مصر 

 وتشجيع رئيسها على خوض غمار الحرب ضد "اإلرهابيين".
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ن لرئيس وزراء الكيان اإلسرائيلي وقال مركز أبحاث يديره دوري غولد، كبير المستشارين السياسيي
بنيامين نتنياهو، إن الواليات المتحدة وأوروبا وجهتا "ضربة استراتيجية للسيسي وسددتا له لطمة قوية 

 على وجهه، أحرجته"، على حد تعبير المركز.
"؛ استهجن "مركز يروشاليم لدراسات 40وفي تقرير أصدره صباح االثنين، واطلعت عليه "عربي

والدولة"، أوثق مراكز التفكير الصهيونية ارتباًطا بدوائر صنع القرار في تل أبيب، أن يعود  المجتمع
وزير الخارجية المصري سامح شكري "مطأط  الرأس من نيويورك بعد أن رفض ممثلو أوروبا 
ا والواليات المتحدة في األمم المتحدة االستماع لمسوغاته الداعية لالعتراف بحكومة طبرق، وتزويده

 بالسالح، ودعم السيسي في الحرب التي كان ينوي شنها على ليبيا.
وأكد المركز أن تشديد العالم على ضرورة التوافق على حل سياسي لألزمة الليبية سحب البساط من 
تحت أقدام السيسي وقلص هامش المناورة أمامه بشكل لم يتصوره، مستهجًنا أن يتخلى الغرب عن 

 المهين". السيسي "على هذا النحو
واعتبر المركز أن تبن ي حل سياسي لألزمة الليبية يعني "إضفاء شرعية على دور اإلخوان المسلمين 

 في إدارة شؤون ليبيا".
وواصل المركز هجومه على الغرب، متسائاًل: "كيف تربطون دعمكم للسيسي بسجل نظام حقوق 

 لحقوق اإلنسان؟".اإلنسان؟ وهل الدول األخرى التي تدعمونها أكثر احتراًما 
وشن المركز هجوًما على قوات "فجر ليبيا" التي وصفها بأنها "ذراع اإلخوان المسلمين"، وتخطط 

 لوضع البالد تحت حكم اإلسالميين.
ورأى المركز أن موقف الدول الخليجية "مخيب لثمال"، وأن هذه الدول "تجامل" قطر على حساب 

ج السيسي ونظامه "سيما وأنه يراهن على دعمها في القضاء مصر، مشيًرا إلى أن موقفها زاد من حر 
 على اإلخوان المسلمين"، على حد تعبيره.

وحذر مزال من خطورة أن تتحول ليبيا إلى قاعدة تنطلق منها ما أسماها بـ"دولة الخالفة" لتصبح 
 تهديًدا مباشًرا لكل من الواليات المتحدة وأوروبا.

ف من المهاجرين المسلمين في أوروبا يعقد األمور أكثر، ما سيجعل وزعم مزال أن وجود مئات ا ال
هؤالء عاماًل إلضعاف أوروبا ألنه سيولد "تهديدات اجتماعية واقتصادية" ستؤثر على استقرار القارة 

 العجوز.
 من ناحية ثانية، وللمرة الثانية في غضون أقل من عام، كشفت قناة التلفزة اإلسرائيلية العاشرة الليلة

 الماضية النقاب عن أن نتنياهو أمر بتنفيذ عمليات داخل سيناء.
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وخالل تحليل قدمه، قال ألون بن دافيد، المعلق العسكري في القناة إنه على الرغم من أن وسائل 
اإلعالم مشغولة بالحديث عن بيع زوجة نتنياهو للزجاجات الفارغة، فإن زوجها مشغول باتخاذ 

 قرارات أكثر جدية.
" ما إذا كانت العمليات التي ينفذها الجيش 40ضح بن دافيد في حديثه الذي رصدته "عربيولم يو 

 اإلسرائيلي تتم بالتنسيق مع الجيش المصري، أم أنها تتم بشكل منفرد.
 43/4/4102، 40موقع عربي 

 
 الفلسطينية على عباس والسلطةيشن هجوما  رئيس الديوان األردني السابق "أبوكركي"  .54

وجه رئيس الديوان الملكي االسبق رياض أبوكركي قبل عدة أيام عبر حسابه : االتوك – عمان
الخاص على موقع التواصل اإلجتماعي فيسبوك إنتقادًا الذعًا نحو رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية 
محمود عباس، متهكمًا لقيام الرئيس عباس بإسقاط شكوى أو دعوة قضائية ضد نتينياهو لدى محكمة 

يات الدولية أو الجنائية الدولية على حد وصفه وتعبيره واصفًا هذه العمل باإلنتصار المحقق الجنا
الذي حققه وسجله األول بحق الثاني، ُمشكًك أيضًا وبشكل واضح وصريح بشرعية السلطة الوطنية 
ن كانت تعمل لما فيه خير القضية  الحالية وشرعية تمثيلها للشعب الفلسطيني وبوجودها وا 

ن ِوجدم من كان يؤمن بذلك فتلك مصيبة المصائب من وجهة نظره التي عبر عنها الف لسطينية، وا 
 عبر صفحته.

 43/4/4102وكالة سما اإلخبارية، 
 
 للشعب الفلسطيني "التعاون للشباب" تطلق فعالياتها السنوية في األردن دعما   .55

، 4102ها في األردن، للعام أعلنت "مؤسسة التعاون للشباب عن انطالق فعاليات :الغد - عم ان
بالتعاون مع شريكيها: مؤسسة التعاون، ومنتدى بيت المقدس، حيث تستهل ها بتنظيم مهرجان فلسطين 

 الثاني لألفالم، وسباق "ركوب الدراجات الهوائية من أجل فلسطين".
ي مدينة ويخصص ريع هاتين الفعاليتين بالكامل لدعم إعادة تأهيل مالعب خارجية كمنة لألطفال ف

 دير البلح في غزة.
الحالي،  49و 40ويهدف مهرجان فلسطين الثاني لألفالم، والذي تعقد فعالياته في سينما الرينبو في 

كذار )مارس( المقبل، إلى دعم الفنون الثقافية والسينمائية في فلسطين، إلى جانب نشر  02و 04و
 الوعي حول األوضاع السائدة في فلسطين.

 44/4/4102الغد، عمان، 
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 الجيش اإلسرائيلي يطلق النار باتجاه مزارعين داخل األراضي اللبنانية .56

أطلق الجيش اإلسرائيلي النار اليوم االثنين باتجاه مزارعين لبنانيين من بلدة مارون  :د ب أ -بيروت 
 جنوب لبنان، دون تسجيل إصابات. الراس الحدودية مع إسرائيل،

مقابل بلدة مارون الراس،  0211بتاريخه الساعة “اللبناني إنه  وقال بيان صادر عن قيادة الجيش
أطلق العدو اإلسرائيلي ثالث طلقات نارية من سالح حربي باتجاه األراضي اللبنانية حيث يتواجد 

 ”.بعض المزارعين دون إصابة أحد
 ”.لبنان تجرى متابعة الموضوع بالتنسيق مع قوات األمم المتحدة المؤقتة في“وأضاف البيان أنه 

 44/4/4102القدس العربي، لندن، 
 
 مفتي الجمهورية اللبنانية: علينا أال ننسى القضية الفلسطينية .57

اللطيف دريان الجلسة األولى في  ترأس مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد: الحياة –بيروت 
ال إرهاب في »وقال: الذي يعقد في مكة المكرمة، « اإلسالم ومحاربة اإلرهاب»المؤتمر العالمي عن 

لبنان، بل هناك مجموعات تتسلل اليه لزجه في صراعات المنطقة ويواجهها الجيش والقوى األمنية 
اإلرهاب يتجسد »، مشيرًا الى ان «اللبنانية بكل بسالة وشجاعة للدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره
 «. سى القضية الفلسطينيةبالعدو اإلسرائيلي المغتصب ألرض فلسطين العربية، وعلينا اال نن

 44/4/4102الحياة، لندن، 
 
 يؤكد مواقف المملكة الثابتة تجاه القضية الفلسطينية العاهل السعودي .58

العزيز كل سعود، على المواقف الثابتة للمملكة  أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد
وعة للشعب الفلسطيني في قيام دولته العربية السعودية تجاه القضية الفلسطينية والحقوق المشر 

المستقلة وعاصمتها القدس، وتحقيق السالم العادل والدائم لهم، مهيبا بالمجتمع الدولي أن ينهض 
 بمسؤولياته لتأمين حماية الشعب الفلسطيني من االعتداءات اإلسرائيلية المتكررة.

محمود عباس رئيس اللجنة جاء ذلك خالل اجتماعه في قصره بالرياض أمس مع فخامة الرئيس 
 التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دولة فلسطين.

 وجرى خالل االجتماع استعراض األوضاع الراهنة في األراضي الفلسطينية المحتلة.
 44/4/4102عكاظ، جدة، 
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 من المخطط التهويدي لقرية لفتا المقدسية الجامعة العربية تحذر .59
لجامعة العربية المجتمع الدولي ومنظمات المجتمع المدني إلى التحرك دعت ا الخليج: -القاهرة 

الفوري للحيلولة دون تنفيذ مخطط تهويدي قرية لفتا المقدسية، مطالبة بضرورة التنسيق مع المجموعة 
العربية ومجلس السفراء العرب لتقديم طلب إلى منظمة يونسكو، لتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية 

قة ما يحدث على األرض في قرية لفتا المقدسية، ومعاينة أوضاع التراث فيها للوقوف على حقي
ورصد حقيقة االعتداءات على المعالم األثرية. كما دعت الدول العربية للسعي لتسجيل قرية لفتا 

 ضمن قائمة التراث العالمي كموقع فلسطيني.
ين واألراضي العربية المحتلة، أن وذكرت الجامعة العربية في بيان أصدره أمس االثنين، قطاع فلسط

ما يجرى محاولة "إسرائيلية" جديدة إلنكار حق الشعب الفلسطيني في تاريخه وتراثه، حيث حاول 
االحتالل تزوير الحقائق التاريخية وخلق تاريخ "إسرائيلي" غير موجود، وتجاهل أن القرية بنيت قبل 

 نزول األديان بثالثة كالف عام.
 0829عربية على أن تلك القرية كنعانية فلسطينية همجر أهلها وقاطنوها قسرًا عام،وشددت الجامعة ال

مخلفين وراءهم بيوتهم التي بنوها بشكلها المعماري الحالي دون أي مساعدات أجنبية، ونبه بيان 
الجامعة إلى أن "إسرائيل" ال تملك أي حق قانوني في أي جزء من القدس استنادًا لقواعد القانون 

 ولي.الد
 44/4/4102الخلي ، الشارقة، 

 
 "إسرائيل"حزب األمة السوداني: لم أتخابر مع زعيم  .61

نفى زعيم حزب األمة السوداني المعارض الصادق المهدي أن يكون قد تخابر مع  عماد عبد الهادي
 إسرائيل، داعيا لعقد محاكمة تاريخية له إن ثبتت هذه التهمة بحقه.

زيرة نت على أن المعارضة السودانية لن تستغل وجود تناقضات وأكد المهدي في حوار مع الج
حقيقية بين القاهرة والخرطوم حول المواقف في ليبيا، وسد النهضة اإلثيوبي، وجماعة اإلخوان 

 المسلمين، ودولتي قطر وجنوب السودان.
 44/4/4102الجزيرة. نت، الدوحة، 
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 ربة معاداة الساميةفرنسوا هوالند يعرض خطته لمحا الرئيس الفرنسي .60
عرض الرئيس الفرنسي فرنسوا هوالند، خطة ضد معاداة السامية بعد سلسلة أعمال ضد : أ ف ب

اليهود، خالل عشاء تقليدي ينظمه المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا بمشاركة الطبقة 
 السياسية.

بينهم وزراء وشخصيات  مدعو 011وحضر عشاء المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية نحو 
سياسية ودينية. ولم تدع زعيمة "الجبهة الوطنية" )يمين متطرف( مارين لوبن وزعيم اليسار المتطرف 

 جان لوك ميالنشون.
وقرر ممثلو المجلس الفرنسي للديانة اإلسالمية، االثنين، عدم الحضور إلى العشاء بعد تصريحات 

ة اتهم فيها "شبانًا مسلمين" بارتكاب أعمال العنف لرئيس المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودي
 المعادية للسامية. ووصف مجلس الديانة اإلسالمية هذا الموقف بأنه "غير مسؤول ومرفوض".

مقارنة  4102ويقول مجلس المؤسسات اليهودية إن عدد األعمال المعادية للسامية تضاعف في 
زة للموظف المسلم في المتجر اليهودي الذي . وتشمن برنامج العشاء تسليم المجلس جائ4104بـ

 هوجم في كانون الثاني لمساعدته زبائن يهودًا في االختباء.
 44/4/4102السفير، بيروت، 

 
 لف جنية استرليني بمئة أالقنصل البريطاني يعلن عن دعم منطقتين في مناطق "ج"  .62

الستير مكفيل، عن دعم اضافي  اعلن القنصل البريطاني العام، :الحياة الجديدة - القدس المحتلة
 (.IPCCالف جنية استرليني لصالح مركز التعاون والسالم الدولي ) 011بقيمة 

وجاء هذا االعالن خالل الجولة الميدانية التي قام بها في عدد من احياء القدس الشرقية لالطالع 
 على مشاكل السكن والتخطيط التي يعاني منها المقدسيون. 

حا تفصيليا قدمه مختصون من مركز التعاون والسالم الدولي حول مشاكل وشملت الجولة شر 
التخطيط العمراني في القدس الشرقية، والتقى القنصل البريطاني العام عددا من سكان هذه المناطق 

 واستمع لمشاكلهم.
معات وقال مكفيل خالل الزيارة: "ان عمل مركز التعاون والسالم الدولي يدعم عددا كبيرا من المجت

عن دعم  باإلعالنفي القدس الشرقية ومناطق "ج" في الضفة الغربية. ولهذا السبب انا فخور جدا 
لهذه المؤسسة ". واضاف: "انا قلق جدا من وضع السكن  إسترلينيجنية  ألف 011اضافي بقيمة 

ية في القدس الشرقية، وتحديدا بما يتعلق بهدم المنازل. بالتالي يجب العمل على حفاظ الهو 
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الفلسطينية في القدس الشرقية وبدورها، تصر الحكومة البريطانية على لعب دور في هذا المجال. 
 بالسالم واالمل، في عاصمة مشتركة".  مليءومن حق سكان القدس ان يتمتعوا بمستقبل 

 43/4/4102الحياة الجديدة، رام هللا، 
 
 أوباما يكشف وثيقة سرية تؤكد التسلح النووي اإلسرائيلي .63

يبدو أن الرئيس األمريكي باراك أوباما قرر اتخاذ موقف هجومي ضد رئيس : صباح كنعان - إعداد
الوزراء "اإلسرائيلي" بنيامين نتنياهو، وذلك ردًا على قبول األخير دعوة من رئيس مجلس النواب 

طاب )في األمريكي جون باينر إللقاء خطاب أمام الكونغرس. وقد وضع باينر ونتنياهو ترتيبات الخ
مارس/ كذار( من دون التشاور مسبقًا مع البيت األبيض، كما يقضي العرف والبروتوكول، ما  4

 تسبب في إحراج كبير ألوباما.
وتتضمن تفاصيل  0890اتخذ رد أوباما شكل رفع السرية عن وثيقة أمريكية رسمية تعود إلى عام 

 برنامج "إسرائيل" السري لصنع أسلحة نووية. 
ة أوباما في إطار دعوى قضائية رفعها قبل ثالث سنوات "معهد أبحاث سياسة الشرق وجاءت خطو 

الحكومة األمريكية بكشف معلوماتها بشأن البرنامج النووي  إلزاماألوسط"، الذي طلب من القضاء 
 "اإلسرائيلي" السري.

ته وزارة وحسب مقال في موقع "انتي وور"، كتبه غرانت سميث، فإن التقرير السري، الذي وضع
يؤكد أن "إسرائيل" كانت كنذاك تجري أبحاثًا حول االنشطار والصهر  0890الدفاع "البنتاغون" عام،

النوويين، وذلك في منشآت سرية مماثلة تمامًا للمواقع األمريكية الرئيسية المخصصة لتطوير أسلحة 
 نووية.

 44/4/4102الخلي ، الشارقة، 
 
 سنة مليار 16ساعتان تخطئان كل  .64

أعلن علماء يابانيون تطوير ساعتين بدقة قالوا إنها كاملة إلى درجة انهما ال : أ ف ب -وكيو ط
بليون سنة، وهو مستوى غير مسبوق من الدقة  08تحيدان عن التوقيت الصحيح إال ثانية واحدة كل 

 لمدة تفوق حتى عمر كوكب االرض.
طوكيو، إن هذه االدوات المسم اة ويقول باحثون قادهم هيديتوشي كاتوري االستاذ في جامعة 

تتميز بدقة كبيرة إلى درجة أنه ال يمكن قياسها « شبكات األلياف البصرية بالتبريد العميق»
بالساعات الذرية الحالية التي تحدد مدة الثانية. كما أن اداءها يتخطى الدقة في االنحراف عن 
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نة والمسجلة للساعة الذرية التي كشفها بليون س 04،9التوقيت الصحيح المحددة حاليًا بثانية كل 
 .4104باحثون أميركيون في كب )اغسطس( 

أن ا الت المطورة تستخدم « نيتشر فوتونيكس»وأوضح الفريق الياباني الذي نشر دراسته في مجلة 
أجهزة ليزر خاصة إليقاع ذرات السترونتيوم في تكوينات صغيرة جدًا على شكل شبكة. وبذلك يقاس 

 «.ساعة ذرية»ات الذرات المستخدمة كـ تردد نبض
درجة مئوية تحت  091اال ان النظام يجب ان يعمل في بيئة باردة للغاية تصل الحرارة فيها الى 

 الصفر، وذلك للحد من الموجات الكهرومغناطيسية المحيطة وابقاء مستوى الدقة لهذه االدوات.
انها لن تحيد عن التوقيت الصحيح  إلىلصوا وشغل الباحثون الساعتين شهرًا لمراقبة حركتهما، وخ

 بليون سنة. 08بثانية واحدة إال بعد 
وتبدو هذه االدوات أكثر دقة بكثير مقارنة بالساعة الذرية العاملة بالسيزيوم المستخدمة لتحديد 

 مع انحراف مواز  يسجل مرة كل ثالثين مليون سنة.« الثانية»
، ان يحمل تبعات مهمة محتملة ليس فقط على صعيد الدقة في ويمكن هذا التقدم الجديد في الفيزياء

قياس التوقيت على الصعيد الكوني بل على سبيل المثال لنظام تحديد المواقع عبر االقمار 
التحديد الكمي للقوى  إلىالفوارق الزمنية، اضافة  إلىالمستند «( جي بي اس»االصطناعية )نظام 

 الحرارة.مثل الجاذبية والحقل المغناطيسي و 
 44/4/4102الحياة، لندن، 

 
غـزة مـن جديـد تسـيطر علـى النقاشـات الصـهيونية السياسـية والعسـكرية تحسـبا  تقرير إسـرائيلي:  .65

 لمواجهة وشيكة ضد حماس
زعمت محافل عسكرية صهيونية دخول طائرات : ترجمة مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية

ن طائرات بدون طيار مصدرها حركة حماس في غزة،  ألجواء مستوطنات "أشكول" شرق القطاع، وا 
مقاتلة هرعت لألجواء بحثًا عن الطائرات المفترضة، وتم اإلعالن عن حدث أمني في المنطقة قبل 
اإلعالن عن عودة الطائرات "الفلسطينية" داخل القطاع، وبينت أن الطائرات المقاتلة، استنفرت 

اشتبه بدخولها ألجواء مستوطنات "أشكول"، لحماس حلقت  للبحث عن طائرتين أو ثالث  بدون طيار
 قرب الحدود الشرقية للقطاع، وأنها عادت لقواعدها بعد قدوم الطائرات اإلسرائيلية لألجواء.

فيما اتهم "يوكف غالنت" رئيس هيئة األركان األسبق وزير الحرب "موشيه يعلون" بأنه تسبب بخسارة 
ماس، خالل الحرب األخيرة على قطاع غزة، ألنه مث ل خالل الحرب لـ)إسرائيل( أمام ح استراتيجية

عبئًا استراتيجيًا على الدولة، ولم يستطيع القضاء على عدو ضعيف مثل حماس مقارنة بقوة 
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يومًا، ساعة بساعة، ودقيقة بدقيقة،  21"إسرائيل"، ألن سماح الحكومة للمستوطنين بتحمل الصواريخ 
، وتقبل الخسارة، وتستغرق المفاوضات وقتًا، هذا خطأ استراتيجي، وكل وفي النهاية تجلس للتفاوض

 .االستراتيجيةمن يضع نفسه في مواجهة عدو ضعيف وال ينتصر عليه يتحمل مسئولية الخسارة 
وقال "عاموس يدلين" مرشح "المعسكر الصهيوني" لوزارة الحرب إن  رئيس الوزراء "بنيامين نتنياهو" 

نما أيضا في وجه حماس، رغم أنه الشخص نفسه الذي ألف كتبًا ليس ضعيفا فقط في و  جه إيران، وا 
 عن عدم االستسالم أفرج عن مئات القتلة الذين على أيديهم دماء.

فيما توقع "أليكس فيشمان" الخبير العسكري أن تقع الحرب القادمة مع الفلسطينيين في أبريل 
أزمته االقتصادية، وتعطيل مشاريع إعادة البناء، وقد )نيسان( القادم في قطاع غزة، في حال استمرار 

تمتد للضفة الغربية في حال مواصلة تجميد أموال الضرائب، وهناك تحسب من خطر فتح جبهة مع 
ن هذه السيناريوهات طرحت على طاولة رئيس األركان الجديد للجيش "غادي إيزنكوت"،  حزب هللا، وا 

عني أن المواجهة العسكرية المقبلة ليست سوى مسألة أشهر منذ اليوم األول لتسلمه منصبه، ما ي
 معدودة.

وأضاف: وصل "إيزنكوت" منصبه جاهزا، ويعرف تمامًا ما الذي يريده، ويدرك أن  المسألة الفلسطينية 
قد تكون أكثر المسائل المهددة بالنسبة له، لكنها األكثر قابلة لالنفجار، صحيح أن الجيش يكرس 

يران على جبهتين: السورية اهتمامه لما يحد ث على الجبهة الشمالية، حيث يعمل حزب هللا وا 
واللبنانية، لكن الجبهة األكثر تهديدا باالنفجار، وتهدد االستقرار في المنطقة ا ن هي غزة، وبعدها 

 الضفة.
 

 مواجهة األنفاق
مستوطنين في  2جنديا و 80وأوضح أن "إسرائيل" ليست معنية بجولة أخرى في غزة، بعد مقتل 

الحرب، كما أن حماس، ظاهريًا، ليست معنية بجولة أخرى، لكن هناك مبدأ معروف في الشرق 
األوسط يقول إن  المواجهة القادمة تبدأ حيث انتهت الجولة التي سبقتها، ألن غزة تشهد تراجعا 

وال توجد صادرات اقتصاديا وسياسيا، ولم تحصل على ميناء بحري، وال زيادة كمية الماء والكهرباء، 
أو واردات، واألمر يمضي نحو االنفجار، لذلك فإن وجهة نظر "إيزنكوت" تقول إنه إذا كتب علينا 

 خوض صدام كخر، فيجب بذل كل شيء من أجل تأجيله وتذويبه.
وختم بالقول: صناع القرار في تل أبيب يدركون أن مفتاح مسألة غزة يوجد بين أيدي القيادة السياسية 

رائيل"، وطالما أنها ال تسارع لتقديم حلول سياسية فإن الجيش مقتنع بأن االنفجار قريب، وفي في "إس
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هذا المجال يملك الجيش الكثير مما يقوله، لكن توجه القيادة السياسية للحل ليس بشكل مطلق، وفي 
 مثل هذا الوضع ال يتبقى للجيش إال االستعداد لجولة أخرى.

يم المعسكر الصهيوني خطته الجديدة للتعامل مع حماس في غزة، وتقوم وت" زعتز وأعلن "يتسحاق هر 
على تأكيده على فشل "نتنياهو" في حربه األخيرة على غزة، واصفًا القطاع بالقنبلة الموقوتة التي 
ستنفجر في كل لحظة، وأن معسكره سيعمل فور فوزه على تحقيق األمن لسكان غالف غزة، بضرورة 

يجاد عائق صناعي بري تقوية ودعم وتطوير  القبة الحديدية، وعودة الجنود للبلدات التي تركوها، وا 
 مضاد ألنفاق المقاومة في غزة.

وأضاف: لن أطلق سراح أسرى فلسطينيين، ولن أتحدث مع حماس، وسيعيد قضية غزة لمركز 
بر العمل االهتمام الوطني، وجدول األعمال اليومي، وسيجند العالم لصالح اليهود، وضد حماس، ع

على استصدار قرار من مجلس األمن يدعو لتجريد غزة من السالح، وطرح معادلة التخلي عن 
السالح مقابل الترميم االقتصادي واإلعمار، وخلق فجوة بين سكان غزة وحماس، من خالل تغيير 

 الوضع اإلقليمي من خالل حلفائنا في اإلقليم والعالم.
أكد أن أداء "نتنياهو" أمام حماس هو األمر األكثر فقد لصهاينة أما "بن كاسبيت" كبير المعلقين ا

سوًء، فقد تراجع أمام محمد ضيف، ولم يتجرأ على إعطاء األوامر للجيش بالقيام بعمله في غزة، رغم 
انه لم يمض وقت طويل على خطابه في عسقالن حينما توعد بإسقاط حكم حماس في غزة عندما 

ذروة عملية "الرصاص المصبوب" في عهد "إيهود أولمرت"، ولو كان يتسلم السلطة، كان هذا في 
 األمر يتعلق به النتهت العملية بعد يومين من بدئها.

فيما كشف تقرير صهيوني أن الجيش يعتبر الضفة الغربية الجبهة األكثر عرضة لحصول 
ن قيادة المن طقة الوسطى تستعد مواجهات، وُيجري تدريبات واستعدادات لسيناريو تصعيد مفاج ، وا 

الحتمال حصول تصعيد في ضوء الجمود السياسي مع الفلسطينيين، وتوجه السلطة لمحكمة 
الجنايات الدولية، وأن الوضع مختلف هذه المرة بسبب االستمرار في تجميد أموال الضرائب 

المسألة الفلسطينية، ووقف التنسيق األمني من جانب الجيش والشاباك، وأمام الوضع الحالي تبقى 
األساسية التي ستواجه رئيس أركان الجيش الجديد "غادي إيزنكوت"، هي مستوى جاهزية الجيش 

 ألي مواجهة في حال اندالعها.
 معهد أبحاث األمن القومي

43/4/4102مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية،  ،3469الترجمات العبرية   
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 انهيار السلطة "فز اعة" .66

 هاني المصري
ت اإلدارة األميركي ة من احتمال انهيار السلطة إذا استمر وقف حجز أموال العائدات الجمركي ة حذ ر 

التي تجمعها إسرائيل للشهر الثاني على التوالي، ما أدى إلى عدم قدرة السلطة على دفع كل رواتب 
ة األمان موظفيها، ويهدد هذا األمر إذا استمر لعدة أشهر أخرى من دون حلول من نوع تفعيل شبك

العربي ة إلى عدم القدرة على دفعها، ما سيؤدي إلى عواقب وخيمة، منها انتشار الفوضى والفلتان 
 األمني، اللذين بدأنا نرى بوادرهما، خصوًصا في قطاع غزة.

سبق التحذير األميركي تحذيرات مشابهة من قيادات عسكري ة وأمني ة إسرائيلي ة؛ نب هت نتنياهو بأن 
 ألموال ال يخدم المصلحة األمني ة اإلسرائيلي ة، وحذرت من عواقب تلك الخطوة.وقف تحويل ا

في هذه األثناء، أطلقت قيادات من السلطة لم تعر ف عن نفسها وقيادات فتحاوي ة تصريحات بأن 
االجتماع القادم للمجلس المركزي لمنظمة التحرير، المقرر عقده في بداية شهر كذار القادم، سيكون 

اإلسرائيلي ة، من بينها وعلى رأسها  -، وسيتخذ قرارات مصيري ة فيما يتعلق بالعالقة الفلسطيني ة حاسًما
وقف التنسيق األمني، وتحميل االحتالل مسؤولي ة احتالله، وما يعنيه ذلك من تسليم مفاتيح السلطة 

 إلى االحتالل صاحب السلطة الفعلي ة.
قها من اتصاالت واجتماعات شاركت فيها شخصيات بالرغم من التحذيرات والتهديدات وما راف

أوروبي ة ودولي ة متنوعة، كل ها صب ت في تيار التحذير من عواقب استمرار وقف تحويل األموال في 
ظل فقدان األفق السياسي، وتدهور األحوال االقتصادي ة والمعيشي ة، وما يجري في المنطقة واإلقليم 

أن الحكومة اإلسرائيلي ة لم تعر أي انتباه لكل ذلك، ألنها: أواًل،  من متغي رات وحروب داخلي ة؛ إال  
توظ ف هذا اإلجراء وكل اإلجراءات المتطرفة والعنصري ة التي تتخذها ضد الفلسطينيين لتعزيز فرص 

وأحزاب اليمين األخرى في الفوز باالنتخابات القادمة. وثانًيا، ألنها تدرك أن هذه « الليكود»
ي تكررت مراًرا وتكراًرا خالل السنوات السابقة ليست سوى غبار من دون كثار، وأن التهديدات الت

وقف التنسيق األمني ليس من ضمن حسابات السلطة، ألن ها، ببساطة، ستكون من أشد المتضررين 
 مثل إسرائيل، وربما أكثر.

يل أو اإلقدام على اطمئنان إسرائيل له ما يبرره، ألن السلطة لو كانت بوارد شن  حرب على إسرائ
مجابهة حقيقي ة معها، كون وقف التنسيق األمني سيؤدي إلى مجابهة بقرار من السلطة أو من دونه؛ 
كانت ستستعد للحرب أو المجابهة، وأول شروط االستعداد وأهم ها ترتيب البيت الداخلي على كل 

حدة الوطني ة، واتخاذ المستويات واألصعدة، خصوًصا على صعيد إنهاء االنقسام واستعادة الو 
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اإلجراءات الكفيلة بمنع تحو ل االنقسام السياسي والجغرافي إلى انفصال بين الضفة الغربي ة وقطاع 
غزة، الذي يتم السير نحوه بتسارع في ظل إصرار طرفي االنقسام بالتمسك بشروطهما الفئوي ة 

بالقيادة أو القرار ويحتكر  والفردي ة لتحقيق الوحدة، التي تقوم على سعي كل طرف لكي يتحكم
 السلطة، أو يجري تقاسم ومحاصصة ما بينهما.

كما أن االستعداد للمجابهة يقتضي أساًسا إعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير وتفعيلها، ألنها منذ 
توقيع أوسلو في حالة يرثى لها، حتى تعود قواًل وفعاًل المرجعي ة العليا والممثل الشرعي الوحيد للشعب 

 الفلسطيني.
إن الذي يفكر فعاًل بوقف التنسيق األمني، وبالشروع في تقديم الدعاوى ضد إسرائيل على جرائم 
الحرب التي ارتكبتها في حربها على قطاع غزة، وعلى جريمة االستيطان، التي تعتبر جريمة مستمرة 

ى محكمة الجنايات ال تسقط بالتقادم، في شهر نيسان القادم عند سريان مفعول طلب االنضمام إل
مع إسرائيل لمدة عشرين عاًما وبقيمة مليارات الدوالرات، ما « اتفاقي ة الغاز»الدولي ة؛ ال يقوم بتوقيع 

يكسر جدار المقاطعة إلسرائيل الذي ازداد ُسمًكا في األشهر األخيرة، ومرشح لالزدياد، إضافة إلى 
صاخًبا جًدا حول اتفاقي ة الغاز المزمع عقدها  أنه يشجع بلداًنا أخرى مثل األردن، الذي يشهد جداًل 

 مع إسرائيل، ويؤيد تبعي ة االقتصاد الفلسطيني لالقتصاد اإلسرائيلي.
كالعادة المستمرة منذ  –إضافة إلى كل ما سبق، فإن األنظار معل قة لدى الرئيس واألوساط النافذة 

لى خسارة اليمين وفوز اليسار والوسط على االنتخابات اإلسرائيلي ة عله ا تؤدي إ -عشرات السنين 
)الذي هو في الحقيقة يمين أيًضا(، بما يؤدي إلى استئناف المفاوضات والسعي لوصولها إلى اتفاق 
يقيم الدولة الفلسطيني ة الموعودة، أو على األقل يحافظ على الوضع القائم، ويحول دون تدهوره بشكل 

نتنياهو حتى إذا عادت إلى الحكم مرة أخرى لن تدفع  شامل. كما أن السلطة تراهن على أن  حكومة
األمور إلى حد االنهيار التام، بل تريد دائًما وضع السلطة على حافة الهاوية حتى تبتز ها وتحصل 

 منها على أكبر قدر من التنازالت.
أن  أي أن كل ما يجري هو لعب في الوقت الضائع إلى حين العودة إلى لعبة المفاوضات التي ُيراد

تكون اللعبة الوحيدة في المدينة، بالرغم من أنها لعبة قاتلة للفلسطينيين وقضيتهم، وكما قال كينشتاين 
مختل عقلًيا كل من يتوقع أن تجريب نفس الشيء وبنفس الوسائل يمكن أن يؤدي إلى نتائج »

 «.مغايرة
هي كانت عبًئا على الشعب إن السلطة نشأت تنفيًذا التفاقي ة تسمح بإقامة حكم ذاتي، وبالتالي ف

الفلسطيني منذ البداية. الجديد في األمر أن األغلبي ة الساحقة باتت تدرك ذلك، ومن كان يتوقع أن ها 
قامة دولة فلسطيني ة حقيقي ة صدمته الحقائق  يمكن أن تكون خطوة على طريق إنهاء االحتالل وا 
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عاقبة )اليميني ة والوسطي ة واليساري ة(، وجعلت االحتاللي ة التي أقامتها الحكومات اإلسرائيلي ة المت
 إمكاني ة إقامة الدولة أبعد وأبعد، هذا إذا كانت أو ظلت مثل هذه اإلمكاني ة قائمة.

الذي قادنا إلى الكارثة التي نعيشها، « اتفاق أوسلو»في هذا السياق، بداًل من استمرار التعل ق بأذيال 
ستراتيجيات من خالل استمرار الوهم بأنه يمكن أ ن يقود إلى الدولة، وبداًل من استخدام المصالحة وا 

التدويل والمقاومة الشعبي ة والمقاطعة والتهديد بوقف التنسيق األمني وتسليم مفاتيح السلطة لالحتالل 
المفاوضات؛ ال بد من اعتماد مسار جديد « جنة»كتكتيكات للضغط من أجل إحيائه والعودة إلى 

ز على الكفاح لتغيير موازين القوى، لكي يصبح االحتالل مكلًفا إلسرائيل ومن مختلف جذرًيا، يرك
 يدعمها، وليس رابًحا )احتالل سبع نجوم(.

وفي إطار المسار الجديد، يجب إعادة النظر بطبيعة السلطة وشكلها ووظائفها والتزاماتها، لتصبح 
م أن يعني ذلك أن تتحول إلى سلطة سلطة تخدم البرنامج الوطني وأداة من أدواته، وليس من المحت

مقاومة، بل عليها أن تكون سلطة مجاورة للمقاومة وليست أداة لمحاربتها، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى 
انهيار السلطة وليس إلى حلها. نعم، فهي قد تنهار في أتون المجابهة التي ستنشب مع االحتالل 

ها ستتولى المنظمة قيادة الشعب ونضاله بعد الذي لن يقبل تغيير موقع السلطة ودورها، ولكن حين
. كما أن الشعب المؤمن بعدالة  إعادة بناء مؤسساتها، بحيث تضم مختلف ألوان الطيف السياسي 
قها األخالقي والمصمم على الكفاح من أجل حقوقه، سيكون قادًرا على ابتداع أشكال  قضيته وتفو 

 طة المنهارة.جديدة تؤم ن وجودمه واحتياجاته بداًل من السل
لقد كان وضع القضي ة الفلسطيني ة أفضل قبل إقامة السلطة، ومن المرجح أن يكون أفضل بعدها، أو 

لت إلى سلطة تخدم الشعب وكفاحه الوطني التحرري.  إذا تحو 
إلى أن يأتي الوقت الذي سيكون فيه الفلسطينيون قادرين على إحداث هذا التحول الدراماتيكي 

الدوامة العبثي ة الكارثي ة التي تدور منذ أكثر من عشرين عاًما تدور وتدور وتأكل المطلوب، ستبقى 
 معها األخضر واليابس.

44/4/4102، األيام، رام هللا  
 
 اإلسرائيلية-التركية التجارةأرقام قياسية في  .67

أحمد جميل عزم د.   
حدة األميركية وكسيا وتركيا، هي بحسب أرقام أعلنتها الحكومة اإلسرائيلية قبل أيام، فإن الواليات المت

ذا كان مفهومًا نمو  الوجهات الثالث التي شهدت نموًا ُمهما في العالقات التجارية مع اإلسرائيليين. وا 
التجارة مع األميركيين، وكان نمو التجارة مع كسيا له أبعاد معينة استغلها الطرف اإلسرائيلي، فإن  
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رائيلي، بالتوازي مع ما قد يبدو توترًا سياسيًا وا عالميًا، على اإلس-نمو حجم التبادل التجاري التركي
خلفية المشهد الفلسطيني، بعكس حالة الواليات المتحدة، وعلى خالف مع الحاالت ا سيوية، هو ما 
يستحق التوقف أكثر. لكن عدم وجود موقف حاسم، وخصوصا من قبل األردن ومصر ودولة 

 صادية، ال بد أن يؤخذ بالحسبان عند رؤية المشهد.فلسطين، من مسألة المقاطعة االقت
هو رقم مليار دوالر. و  5.44نحو  2014ية، بلغت التجارة مع تركيا العام سرائيلبحسب األرقام اإل

. وفي التفاصيل، بلغت 2013عن العام  % 11.5قياسي بين البلدين، يتضمن ارتفاعًا بنسبة 
مليار  2.68، بينما بلغت الواردات % 10مليار دوالر، بنمو  2.75ية لتركيا سرائيلالصادرات اإل
ة المعلنة حديثًا . وتتفق هذه األرقام تقريبًا مع األرقام التركي2013، مقارنة بالعام % 13دوالر بنمو 

مليار دوالر العام  1.1من  إسرائيلأيضًا، والتي تتحدث عن أكثر من تضاعف واردات تركيا من 
األمر مع دول عربية ال يبدو في االتجاه  الماضي. لكنمليار دوالر العام  2.7إلى  2009

 اتفاقية-يةسرائيلاإلبحسب وسائل اإلعالم -المعاكس. فعلى صعيد مصر، ُوقعت األسبوع الماضي 
تضاعف حجم صادرات النسيج المعفى من الجمارك إلى الواليات المتحدة األميركية، على مدى 

مليار دوالر. وبحسب مسؤول مكتب الشرق األوسط في وزارة االقتصاد  2الثالث سنوات المقبلة، إلى 
-يسرائيللتعاون اإلية، غابي بار، اتفق على دراسة إضافة قطاعات اقتصادية جديدة لسرائيلاإل

المصري في المناطق االقتصادية المؤهلة )التي تحظى بإعفاء جمركي أميركي، بشرط أن تكون 
(، ما يستهدف تنمية العالقات االقتصادية %10.5ية في رأس المال ال تقل عن إسرائيلهناك حصة 
 بين الطرفين.

ية الستيراد الغاز إسرائيل-مفاوضات أردنيةأردنيًا وفلسطينيا، فإن ه بعد األنباء والتفاعالت الخاصة ب
يين، استنكرت قوى وفصائل فلسطينية األسبوع الماضي ما تمخض من أنباء عن اتفاق سرائيلمن اإل

 20ية على مدى إسرائيلي وقع العام الماضي لشراء الفلسطينيين غازا من شركات إسرائيل-فلسطيني
 لفلسطينيين.عاما، وأُعلن أمس التراجع عن الصفقة من قبل ا

النسبة لإلسرائيليين، فإن  هناك اتجاها نحو استهداف كسيا بشكل أكبر، خصوصا لقطاعات تحتاج ب
سرائيلية، وبتشجيع حكومي رسمي، لتنويع أسواقها خوفا من تكنولوجيا، في محاولة من الشركات اإل

تصاعد المقاطعة األوروبية. لكن من الواضح أن  هناك فرصا سانحة يجري استغاللها في المحيط 
 المصري، ومع الجانب التركي.-الفلسطيني-العربي، خصوصا األردني

اإلسرائيلية التي -الصفقات العربية لعل هناك فرقا أساسيا بين الحالتين العربية والتركية، وهو أن  
جرت أو قد تجري، تحدث بقرارات حكومية، أكثر منها قرارات قطاع خاص، وتتناقض مع دعوات 

 المقاطعة ومع دعوة العالم لموقف حازم من السياسات اإلسرائيلية بفرض عقوبات.
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د الناخبين األتراك بمجوعة أم ا تركي ًا، فربما يمكن القول إن  حزب العدالة والتنمية هناك يخطب و 
طرق، منها الخطاب العثماني القومي، والواجهات اإلسالمية، ومن ضمنها تبني موقف سياسي 
وا عالمي مؤازر للحقوق الفلسطينية، لكن أيضًا بتحسين االقتصاد وتشجيع التجارة والسياحة. ومن هنا 

للسياسات اإلسرائيلية، ونمو يمكن فهم كيفية الجمع بين األمرين )الخطاب السياسي المناهض 
التجارة(، خصوصًا إذا كان القطاع الخاص هو الذي يتولى هذه التجارة، وهذا القطاع الخاص يشكل 

 أحد دعائم الحزب الحاكم في تركيا.
يمكن أن تقوم حمالت المقاطعة الفلسطينية بإيالء تركيا اهتمامًا خاصًا، وأن تقوم بتحليل القطاعات 

ة التي تشكل رافعة العالقات مع اإلسرائيليين، ومخاطبتها ومخاطبة المستويات الشعبية التجارية التركي
والرسمية التركية. لكن مما هو أكيد أن المواقف العربية، ومنها الفلسطينية، التي تعلن خطوات 

 وصفقات اقتصادية مع اإلسرائيليين ال تساعد هذه الحمالت.
تقد م أحيانًا من القيادة الفلسطينية باعتبارها بدائل المقاومة إن  المقاطعة االقتصادية والشعبية، 

والمواجهة مع اإلسرائيليين. وكثيرون يتفاءلون بموقف تركيا في مواجهة السياسات اإلسرائيلية، لكن 
ن كان ضغطًا شعبيًا منظمًا يمكن  الحقائق االقتصادية على األرض ال تسير في االتجاه المنشود، وا 

 يير في مواقف البلدان المذكورة.أن يسفر عن تغ
44/4/4102، الغد، عم ان  
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 بن كسبيت
ال تقتبس عني، يبدو لي »، همس شخص بعد أن حل ف ُمحدثه أال يبوح باسمه، «أسقط في يدنا»

المتحدث من «. أنهم قد ُجنوا، هذا هذيان وجنون، على هذا النحو سوف نتحطم على صخرة جبلية
نتخابية لليكود تحدث أمس عن قمة المهزلة التي سجلتها حملة الليكود، وأكثر دقة، قلب الحملة اال

 عائلة نتنياهو في االيام االخيرة.
نبدأ من البداية. حتى وقت قريب أدار الليكود حملة ناجحة، لقد قام بذلك رغم االوراق غير الجيدة 

ة خطابية بارعة مع القليل من روح التي كانت لديه. لقد أملى االجندة اليومية، فاجأ، أظهر قدر 
 الدعابة، طار كالفراشة ولسع كالنحلة.

عندها جاء تقرير مراقب الدولة بشأن منازل رئيس الحكومة. في هذه المرحلة حيث دخلت العائلة 
«. موشيه غالمن»تحت الضغط كل شيء بدأ باالرتباك. الخطأ االول كان الفيلم مع شخصية باسم 

الفيلم القصير أضحك حتى البالط البيزنطي )حتى لو كان متهاويا( للعائلة  من الواضح اليوم أن
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القيصرية. الخطأ الكبير الثاني كان االنقضاض على مني نفتالي. استطالعات نهاية االسبوع 
أظهرت أن القليلين جدا، اذا وجدوا، مقتنعون بالتهمة التي ال ُتصدق، التي صدرت من رئيس حكومة 

الن المدير المقال عندهم هو الذي أجبرهم على أكل السوشي حتى انفجروا،  إسرائيل وزوجته،
وأجبرهم على طلب الشمبانيا وكأنه ليس هناك غد، وغمر البيت بالشموع المعطرة )التي تساوي كالف 
الشواقل(، وأمر بصرف مئات كالف الشواقل على نظافة البيت الفارت وما أشبه. على الطريق حولوا 

 شخص ليس لديه ما يفقده.نفتالي إلى 
 

 يتهم لفني بالعملية
أمس ُكسر ايضا هذا الرقم. رئيس حكومة إسرائيل في صفحة الفيس بوك الخاصة به يتشاجر مع 
إحدى المدونين، تال شنايدر، وهي مدونة نشيطة كتبت أمس شيئا عن نتنياهو وبن غوريون ووالد 

هر رد صهيوني مناسب في صفحة الفيس بوك نتنياهو واعالن االستقالل وقرار التقسيم. فورا ظ
لليكود ورئيس الحكومة. من اجل أال يبدو مضحكا جدا عمل لديه مشاركة، وبهذا يكون غير مضحك 
جدا، ال، إنه مضحك جدا. ما هي الخطوة القادمة؟ معالجة كل من يرد على انفراد مهما كان، 

عندما يحدث هذا فهو يشير إلى شيء ما المدونة ال تستطيع أن تملي جدول اعمال رئيس الحكومة. 
 قد حدث. عندما انقض نتنياهو على موني موزيس فان كل شخص يفهم أن هناك شيئا نتنا.

بالمناسبة، في وقت مبكر من نفس اليوم اتهم نتنياهو تسيبي لفني بالعملية في القدس. اذا لم يكن 
قبل بضعة »ماذا يتم اتهام لفني؟ ألنها ذلك فقدانا للرشد فأنا ال أعرف ماذا يعني فقدان الرشد. ل

مفهوما. عندما قالت ذلك برز مخرب  األمر أصبحا ن «. عبرت عن دعمها لتقسيم القدس أسابيع
 إهانةمع سكين وذلك من اجل عدم تقسيم المدينة. بالمناسبة، يسمون هذا تحريضا سافرا. ويسمونه 

توالية من والية نتنياهو، فان االدعاءات للعقل. عندما تكون عملية في القدس بعد ست سنوات م
 األكبرالداخلي وضد وزير الدفاع. ولكن الخطأ  األمنيجب أن توجه نحو رئيس الحكومة، ضد وزير 

هجومات على مراقب الدولة المسكين، القاضي  األخيرة األيامهو أن نتنياهو ومبعوثيه ينفذون في 
 «.يالحقون رئيس الحكومة؟»ة العفنة. يوسي شبيرا. من سيشتري ا ن منهم هذه البضاع

من يالحق ويضطهد رئيس الحكومة، مراقب الدولة؟ هذا الشخص، حتى قبل نصف ساعة، حاول 
بكل جهده منع نشر تقرير المنازل قبل االنتخابات، حتى تم ضبطه بالجرم المشهود. جوقة الصراخ 

على رأس السارق »الجمهور أن  إقناعل للمتحدثين باسم نتنياهو بالقيادة البربرية لميري ريغف تحاو 
الذين لم يكونوا يعرفون بوجود تقرير كهذا، فهم يعرفون ا ن عنه،  األشخاصحتى «. يشتعل العقار

من ذلك أنهم يعرفون حقيقة أن الليكود يحاول بكل ما أوتي من قوة منع الجمهور من معرفة  واألسوأ
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يالحقون رئيس »سرائيليين إلى جحيم. لماذا؟ ألنهم التي حولت حياة اإل األزمةمن هو المسؤول عن 
 «.الحكومة

 
 جوقة الصراخ عديمة الخجل

، مع كل االحترام ليس نوني موزيس هو الذي أعد تقرير المراقب عن أحذيةال يطاردون، ال 
هو الذي أملى هذا الموضوع، فيما يتعلق بالتقرير فقد قرر المراقب حوله « اليسار»العقارات، ليس 

انتقاد »زمن، تم تحديد التاريخ مسبقا )قبل وقت طويل من تبكير االنتخابات(، المراقب يعمل في  منذ
، ومن حق الجمهور الوصول إلى كامل المعلومات قبل الذهاب إلى صندوق االنتخابات. «الحكم

 الليكود وبجوقة الصراخ عديمة الخجل الخاصة به أثبتت للجمهور حتى قبل نشر التقرير من الذي
من غير الضروري نشر  أصبحيخاف من النشر، وبناء على ذلك من هو المتهم. الحقيقة هي أنه 

التقرير، فهو أقل خطورة مما يمكن تصوره )مع ذلك، فان موضوعنا يوسي شبيرا(، لكن هذا لن 
 يعرفه أحد.

ـ االجتماعية. منذ بداية الحملة على المواضيع االقتصادية  األولىصحيح أن هذا التقرير يؤكد للمرة 
، وبدال من أن نتحدث في االيام القريبة عن الرحلة  ال يوجد لنتنياهو ما يقوله، فهو سُيضبط وهو عار 
الكارثية له في واشنطن، سنتحدث عن الرحلة، ليس أقل كارثية، للشباب اإلسرائيلي للوصول إلى 

 بالصراخ. اليومية، بالعكس، يتم جره. حتى األجندةشقة. لم يعد هو الذي يملي 
يضاف إلى كل ذلك التحقيق الجنائي الذي يتبلور ضد الزوجين نتنياهو، وسنحصل على سيناريو 

يهودا فينشتاين ال يستطيع إال أن يعطي االمر  أيضانهائيا. يبدو لي أنه  إنذارامفزع يتضمن 
ت يعرف الصحيح. المفتش العام للشرطة قال علنا كلمته. من يوظف المحامي المهني يعقوب فنرو 

أنه واقع في مشكلة. وبالنسبة لفنروت، خذوا طرفة للختام: عندما انفجرت مشكلة القناني سارع رجال 
رئيس الحكومة لعرض تصريح مشفوع بالقسم للسائق السابق للسيدة الذي يعلن فيه أنه هو وليس هي 

 تدوير القناني وأنها ال عالقة لها بالموضوع. إعادةالذي أدار موضوع 
اء فنروت المهني إلى داخل المشكلة وكتب فورا رأيا قانونيا معمقا للمستشار القانوني، مع ا ن ج

كان هذا صحيحا، يقول فنروت، وأن سارة هي التي وجدت وأعادت  إذاالئحة دفاع رابحة: حتى 
 تدوير القناني، فانه لهذا حسب القانون تعتبر ملكا لها وليست ملكا للدولة. 
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لسائق المسكين؟ لقد كان قبل لحظة هو الذي قام بذلك؟ يمكن أن تكون قد سرقت لحظة، وماذا عن ا
 منه القناني؟ صحيح، أي بؤس هذا.

43/4/4102معاريف   
44/4/4102، القدس العربي، لندن  
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 عيران يشيف
قوة األحزاب الكبيرة منها هي وقائع معروفة. ولكن يبدو انه ال أحد يبدي ما  وانخفاض األحزابكثرة 

يكفي من االهتمام بالصيرورة العميقة التي تجري في البالد، خارج نطاق االهتمام بالنمائم المتعلقة 
. هذه الصيرورة متصلة بالتغييرات الديموغرافية. فبعض لألحزاببالمشاهير ممن ينضمون 

من عدد السكان في إسرائيل، ومع ما  %01من  أكثردادت قوة: الحراديم يشكلون المجموعات از 
في منتصف  %42للمرأة الحرادية، ستستمر قوتهم باالزدياد إلى ما يقارب ال  أطفالمعدله ستة 
مجموعة تزداد حجما باستمرار مكونة من المتدينين والمتمسكين بالتقاليد ـ  أيضا. هناك 40القرن ال 

 من حجم السكان حاليا، وفقا لتقدير حذر. %42نحو 
، وما زالت بازدياد، ومن الجهة %41حصة العرب من السكان، وخصوصا المسلمون، تجاوزت ال 

 أساليبالمجموعات  الثلث. لهذهيشكلون منذ األن اقل من  أصبحواالمقابلة فإن السكان العلمانيين، 
من جراء  األعلىر لدى الحراديم والعرب هي اقتصادية واجتماعية وثقافية خاصة بها. نسبة الفق

عدم النجاح في سوق العمل، إضافة إلى عدد أكبر من  أو، انعدام المشاركة األسبابتجمع عدد من 
في كل عائلة. لهذه المجموعات مميزات سياسية بارزة. لذلك، وبسبب التغيرات الديموغرافية  األنفس
وهذا سيؤدي إلى تغيرات سياسية، في القدس على سبيل  قوة المجموعات الحرادية والدينية، ازدادت

من سكان  %02صوت نحو  4104الديموغرافيا إشاراتها: في انتخابات  أبدتالمثال سبق وأن 
اليمين  أحزابالقدس )اليهود ـ فالعرب سكان المدينة ليس لهم حق التصويت للكنيست( لصالح 

ذات النتائج، فسوف تكون النتيجة على  أعطتني االنتخابات على المستوى الوط أنوالحراديم. لو 
 عضو كنيست. 81وجه التقريب نحو 

نتخيل أنموذجا تم فيه وضع اقتراح تسوية بين اإلسرائيليين  أنإلدراك أبعاد التغيير الديمغرافي، علينا 
يوسي والفلسطينيين على طاولة الكنيست، والخطوط العامة لهذا االقتراح تشبه االتفاق الذي تم بين 

بايلين ومحمود عباس في ثمانينيات القرن الماضي، او للمعاييرالتي وضعها بيل كلنتون رئيس 
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ومحمود عباس سنة  أولمرت، او للتفاهمات التي انجزت بين إيهود 4111الواليات المتحدة سنة 
 )الفروقات في الخطوط العريضة لهذا التفاهمات والمعايير قليلة(. 4119

الخارجة ستصوت ضد االقتراح  08؟ وفقا لتقديري، كانت الكنيست ال كيف ستصوت الكنيست
. ولكن ووفقا لمتوسط االستطالعات االخيرة، فإن 28عضو كنيست مقابل  80بأغلبية ضئيلة، 

. 21مقابل  01او ربما  22مقابل  82من سابقتها،  أكبرالكنيست القادمة سترفض االقتراح بنسبة 
فتراض بأن اليمين )الليكود، البيت اليهودي، إسرائيل بيتنا وكولينو( كال التقديرين مبنيين على اال

الحراديم ستصوت ضد، وان يش عتيد )يوجد مستقبل( ستصوت كاملة مع الحل )وما هو  وأحزاب
 اهتماما كافيا بالسالم(. ا نليس واضحا البتة، هو أن يئير لبيد لم يبد حتى 

بكثير. بمعنى، تركيب المواقف في  أكثرغلبية كبيرة سوف ترفض اقتراح الحل بأ 40الكنيست ال 
الديني ـ سياسي المميز لكل مجموعة  األفيونالكنيست يتغير وفقا للتغير الديمغرافي، ونظرا الندماج 

 سكانية.
في الماضي القريب، كانت الفوارق السياسية بين المجموعات السكانية مرتبطة إلى حد كبير بالفوارق 

 «.االشكناز» و« الشرقيين»بين 
شديدة التنوع للشعب اإلسرائيلي، وواقع أن الشعب اليهودي كان موزعا على  األصولوهذا نابع من 

مناطق جغرافية مختلفة جدا، بما في ذلك االختالف الثقافي. هذه الفوارق تقلصت مع الزمن. الفوارق 
جة التدين، مرتبطا بالقومانية مرتبطة بالدين. من المهم التأكيد أن الدين ودر  أصبحتالفعلية اليوم 

 والموقف السياسي.
هو الفارق بين اليهود والمسلمين: في إسرائيل  األولالبعد  .األبعادللرابط السياسي هذا عدد من 

« الواضح»مجموعتان سكانيتان يظهران وكأنهما ال ينتميان لذات الدولة. على سبيل المثال، من 
لموحدة( لن تنضم إلى اي ائتالف حكومي. وهذا امر بديهي، للجميع، أن الحزب العربي )القائمة ا

 إلى درجة انه ال أحد يدرك بأن أمرا كهذا في دولة ديمقراطية أخرى ال يمكن له أن يحدث.
البعد الثاني ليس اقل حدية، وهو الفارق بين الحراديم والعلمانيين، والذي وجد تعبيره سابقا في حزب 

اكثر قليال من  -عضوا في الكنيست 02بن. هذه مجموع سكانية من تومي لبيد المتوفي ولبيد اال
وزنها السكاني. البعد الثالث هو علو المجموعة الدينية القومانية، فهي ا ن بارزة في الجيش وطبقاته 

 القيادية، كما يلحظ ازدياد قوتها سياسيا في البيت اليهودي.
لتغيرات وهم يركبون فوقها، كل على ليس من المفاج ، أن عددا من السياسيين شخص هذه ا

 أنطريقته. في الوضع الذي يتم فيه االزدياد في قوة المجموعات الدينية ـ القومانية، فمن الطبيعي 
موضوع الدولة اليهودية  أنيحدث االصطدام مع القيم الديمقراطية وحكم القانون. ليس من العجيب 
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 أثيرتالجمهور اإلسرائيلي. وعلى هذه الخلفية  اطأوسفي  حولهوالدولة الديمقراطية تصاعد الجدل 
المحاوالت لسن قوانين ال ديمقراطية في الكنيست خالل السنتين الماضيتين، ولها عامل مشترك واحد 

 .األقلياتواضطهاد « ا خر» إقصاءهو 
 نتنبأ. أننعرف ومن الخطير  أنإلى أين ستصل إسرائيل مع التركيب الديمغرافي هذا؟ من الصعب 

ولكن االتجاه نحو دولة أكثر دينية واقل ديمقراطية من النوع الذي نراه في عدد من دول الجوار ممكن 
 بالتأكيد. وهذه مسيرة معكوسة عما جرى في أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية.

فهذه عملت على كسر االرتباط بين الدين والقومية، والتأكيد على فصل الدين عن الدولة. 
ات المختلفة في إسرائيل ال يوجد تقاليد ديمقراطية على مدى طويل من الزمن كي تتأسس للمجموع

عليها، والروح الثقافية العلمانية في الدولة تبدوا هشة. الصورة المتغيرة للكنيست تبشر بالصورة 
 المتغيرة للدولة والمجتمع.
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