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 في المحكمة الجنائية الدولية 123فلسطين العضو  .0

كمااا كاااان  ، أنااا محماااد يااونس ،رام هللاراساالها  ااي ، نقاا ع عااان م2/4/2102 ،الحيـــاة، لنـــدنجاااف  ااي 
 اي المحكماة الجناةياة الدولياة  اي   ااي،  023متوقعاع، أصبحت دولة  لسايين رسامياع أماس الع او 

 وجرى ا حتفال با ن مام إلى المحكمة  ي مراسم مغلقة  ي   اي.



 
 
 
 

 

           2ص                                     3232 العدد:    2/4/2102 الخميس التاريخ:

ن اامام  لساايين إلااى الاا ي رااارس أمااس  ااي حفلااة ا ،وقااال وزياار الخارجيااة الفلسااييني ريااا  المااالكي
إن الحكومة ستمهل المحكمة الوقت الكا ي إلجراف تحقيا  مبادةي  اي جاراةم حار   ،ع وية المحكمة

غزة العام الما ي، مح راع من أنها ستقدم يل  إحالة رسامية علاى المحكماة اإ ا راعرنا أنا  قالتحقيا  
متوقا"ا. وأكاد أن الحكوماة لان المبدةي( لن يقود إلى أي تحقي  رسمي، أو سيساتغر  وقتااع أك ار مان ال

وقاال الماالكي ا  أرياد أن أحابي  تتردد  ي تساليم أي  لسايينيين مراتب  بهام إ ا يلبات المحكماة  لاس.
رعبنا، لكن علينا أن نعرف أن المحكمة  ات إجارافات بييةاة ويويلاة، وقاد تساتغر  سانوات يويلاةا. 

جرافاتهاا بييةاة،  مان الممكان أن تيلا  وأ اف: االمحكمة تواج  عقبات وتحديات ك يرة، ما يجعل إ
المحكمة من إسراةيل تسليمها أحد المسؤولين لمحاكمت ، لكن إسراةيل ستر  ، ومن الممكن أن تعلن 

 إسراةيل أنها تجري تحقيقاع  ي ق ية ما لجعل المحكمة توقف إجرافاتهاا.
ة  عريقاااات لاااااالحياةا، إن وقاااال رةااايس اللجناااة الفلسااايينية المختصاااة بتو يااا  الجاااراةم اإلساااراةيلية صاااا

الق ااية التااي سااتر " أمااام المحكمااة سااتركز علااى ملفااي حاار  غاازة وا سااتييان، مو ااحاع: انعااد كاال 
الو ااااة  التاااي تتعلااا  باااالحر  اإلساااراةيلية ابخيااارة علاااى غااازة وبا ساااتييان لتقاااديمها إلاااى المحكماااةا. 

الادولي، الياوم يساتيي" الراع  وأ اف: اانتهى الزمن ال ي كانت  يا  إساراةيل محصانة أماام الق ااف 
الفلسييني، بعد أن حازت دولة  لسيين على ع وية المحكماة الجناةياة الدولياة، أن ي حا  مجرماي 
 الحر  اإلسراةيليين قانونياعا. وتاب": امن   يريد المحاكم، علي  أن يتوقف عن ارتكا  جراةم الحر ا.

 ،إعااداد محمااد اليماااني للنراارة العربيااة—   اااي، ماان 0/4/2102 ،وكالــة رويتــرز لألنبــا وأ ااا ت 
لان تتاردد  اي  الفلسايينية ريا  المالكي قال لرويترز إن الحكومةأن الوزير  —تحرير منير البوييي

تسليم أي  لسيينيين مرتب  بهم بمن  يهم  و نفس  أو كبار المسؤولين بالحكومة إ ا يلبات المحكماة 
العام( قرينة الرس والوقت الكا ي للقيام ب لس التحقي  وأ اف المالكي ايج  أن نمنح قالمدعي   لس.

المبدةي... إ ا رعرنا أن  لن يقاود إلاى أي تحقيا  رسامي أو سيساتغر  وقتاا أك ار مان المتوقا"  ساوف 
 نستخدم حقنا  ي تقديم يل  إحالة.ا

جناةية المقر المحكمة  ، أنوكا ت، نق ع عن مراسلها وال0/4/2102 ،نت، الدوحة .الجزيرةوأوردت 
بمناسبة ان امام  لسايين لتصابح  خاصاع  حف ع  ابربعاف بمدينة   اي بهولندا رهد صباح يومالدولية 

و   مي ا  روما. وخ ل الحفل، سلمت رةيسة  2112بالمحكمة التي تأسست عام  023الع و رقم 
سااهم  ااي المحكمااة نسااخة خاصااة ماان مي ااا  رومااا للمااالكي الاا ي قااال إن ان اامام باا د  للمحكمااة سي

تحقياا  عالميااة نرااام رومااا ابساسااي، ووصااف خيااوة اليااوم بأنهااا لحرااة تاريخيااة ماان تاااري   لساايين 
 تمهد إلنهاف حقبة من عدم المسافلة واإل  ت من العقا .
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وأكد المالكي أن ا ن مام للجناةية الدولية ليس حقاع  قي بل  و واج   اي وجا  الرلام الاداةم والكبيار 
الفلسييني، والجراةم المتكررة التي يرتكبها ا حت ل اإلسراةيلي  د ، وتم َل  ال ي يتعر  ل  الرع 

 آخر ا  ي العدوان على الرع  الفلسييني  ي قياع غزة.
من جانب ، قال صاة  عريقات إن ا  ا اليوم  و يوم ويناي وتااريخي  اي حيااة الراع  الفلسايينيا. 

 ااال الفلسااييني نحااو الراارعية الدوليااة، لتحقياا  الن اسااتراتيجيةووصااف الخيااوة ابااالتحول النااوعي  ااي 
نجاز العدالة اإلنسانيةا.  حقو  رعبنا غير القابلة للتصرف وتأمين حمايت  وا 

 
 " الفلسطينيةعتدا  على الشرعيةالمحتجزة وبتدخل عربي لبحث "االعباس يطالب بلجنة تحكيم بشأن األموال  .2

ود عباااس اإننااا لاان نقباال مااا تفر اا  إسااراةيل علينااا محماا الساالية الفلساايينية قااال رةاايس :و ااا –رام هللا 
بخصااوأ أموالنااا المحتجاازة لااديهم، ونريااد التحكاايم  ااي المو ااوع حساا  اتفاقيااة أوساالو، وا  ا لاام ياانجح 

 التحكيم ن    إلى محكمة الجناةية الدوليةا.
 ماااس،  اااي رام هللا، أنأخااا ل مساااتهل اجتمااااع اللجناااة المركزياااة لحركاااة  اااتح، مسااااف  عبااااس،وأو اااح 

 يهااااا، و اااا ا إنجاااااز للرااااع    اااااع ع   لساااايين قبلاااات  ااااي محكمااااة الجناةيااااة الدوليااااة وأصاااابحت ع ااااواع 
الفلسااييني، حيااب أصاابح  ناااس جهااة يمكاان أن يتوجاا  إليهااا كلمااا أصااي  بااالرلم، ولاادينا اللجااان التااي 

 تعمل من أجل متابعة   ا المو وع اللجان الفنية والوينية وا قتصادية والسياسية وابمنية.
إلااى أناا  جاارى  ااي القمااة العربيااة بحااب مساااةل عدياادة، أ مهااا مسااألة الاايمن، اوبيبيعااة  عباااس راااروأ

الحااال أجمعاات ابمااة العربيااة علااى  اا ا المو اا" ونحاان ماا" اإلجماااع العربااي، ويلبنااا ماان العاار  بمااا 
قولاوا عنادنا اعتاداف علاى الرارعية،   نرياد أك ار مان أن يتأكادوا ويبح اوا وي أنهم يحبون الرارعية أي ااع 
سنوات نعاني، نريد بما أنهم أجمعوا أن يتفقوا علاى رايف يقولونا  للعاالم  7كلمتهم بننا من  أك ر من 

إلى زيارت  بعد القمة لتونس، ومراركة الراع  التونساي الهام العرايم  يماا  عباسوأرار  ويقولون  لناا.
بيارة كناا أحاد المرااركين ساةحا وتونسيا  اي المتحاف، اكانات  نااس مسايرة  اخمة ك 23يتعل  بمقتل 

 للحكومة التونسيةا. ودعماع   يها تأييداع 
 2/4/2102 ،الحياة الجديدة، رام هللا

 
 خطوة تاريخية واستثنائية "الجنائية الدوليةلـ"منظمة التحرير: انضمام فلسطين  .3

رسمياع إلى  اابياما، اوكا تا: اعتبرت منرمة التحرير الفلسيينية أن ان مام دولة  لسيين -رام هللا 
ع ااوية المحكمااة الجناةيااة الدوليااة،  ااو خيااوة أ ولااى نحااو خااو  معركااة سياسااية وق اااةية متواصاالة 
وراملة  د جراةم ا حت ل، و ي مقدمتها جراةم حم ت العدوان المتكررة  د أبناف رعبنا  ي قياع 
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عبر المسلسل المستمر غزة، وانتهاكات القانون الدولي وحقو  اإلنسان وممارسة جراةم  د اإلنسانية 
 لتهويد القدس وا ستييان  ي عاصمة دولة  لسيين، وساةر أرجاف ابرا ي الفلسيينية المحتلة.

وأ ا ت إن ا ن مام إلى المحكمة الجناةية الدولية،  او إجاراف ناوعي واسات ناةي حتاى يماارس العاالم 
لات: وحتاى تكاون  ا   الخياوة  ات وقا دور   ي معاقبة منتهكي أبسي حقو  اإلنساان والقايم العالمياة.

أ ااار  عاااال،  ااا  باااد أن تتكامااال مااا" إجااارافات لتصااالي  الو ااا" الاااداخلي علاااى مختلاااف الصاااعد، و اااي 
نهاف ا نقسام والقيام بخيوات مبادرة لتحقي    ا الهدف.  المقدمة تفعيل ملف المصالحة الوينية وا 

 2/4/2102 ،األيام، رام هللا
 
 ح قانوني وقضائي دوليالمجلس الوطني: أصبح لدينا سال .4

وكا ت: اعتبر المجلس الويني الفلسييني ان مام  لسيين إلى الجناةياة الدولياة والابيام،  -رام هللا 
لرااعبنا، وانتصااارا برواح مةااات ا  ف ماان الرااهداف والجرحااى وابساارى والمبعاادين عاان  كبيااراع  إنجااازاع 

ماس،  اي أال المجلاس  اي بياان صادر عنا  مسااف وقا وينهم نتيجة جراةم اإلباادة والحار  اإلساراةيلية.
إن  اا ا ا ن اامام يعتباار بدايااة لمرحلااة ر ا" الحصااانة عاان جااراةم ا حاات ل، ومسااافلة مجرمياا   ،انعم ا

وأ ااف أن دولاة  لسايين  وم حقتهم أمام القانون الدولي لياد عوا  مان جاراةمهم بحا  راعبنا وأر انا.
ا حاات ل ويحاسااب  علاى جااراةم الحاار ، والجااراةم  ااد لاديها ا ن ساا ح قااانوني وق اااةي دولاي يااردع 

 اإلنسانية، واإلبادة الجماعية.
 2/4/2102 ،األيام، رام هللا

 
 انتصار للضحية" الجنائية الدوليةلـ"بحر: االنضمام فلسطين أحمد  .5

أكدت رةاسة المجلس الترريعي، أن ساريان ع اوية  لسايين  اي محكماة الجناياات الدولياة  اي  :غزة
وعاااد  أحماااد بحااار، رةااايس  اخياااوة أولاااى  اااي يريااا  ر ااا" الحصاااانة عااان ا حااات ل اإلساااراةيليا.بم اباااة 

، أن ان مام  لسيين 0/4المجلس الترريعي باإلنابة،  ي تصريح صحفي صادر عن ، يوم ابربعاف 
رساامياع لمحكمااة الجنايااات الدوليااة يعااد  اانتصاااراع لل ااحية وخيااوة متقدمااة باتجااا  وقااف جااراةم ا حاات ل 

 الرع  الفلسييني ومقدرات ا، و   تقدير . على
ويال  بحر السلية الفلسيينية بخيوات أك ر جدية وعملية نحو البدف بر " دعاوى ق اةية أمام     

ودعا بحر المد عية العام ة للمحكمة الجناةية الدولية  اتو  المحكمة لم حقة ا حت ل وتجريم  وقادت .
   ي جراةم ا حت ل بح  الراع  الفلساييني  اي قيااع غازة خا ل بنسودا إلى اإلسراع  ي  تح تحقي

الساانوات الما ااية، وكاا لس  ااي ال اافة الغربيااة المحتلااة خاصااة  ااي ملااف ا سااتييان وتهويااد القاادس 
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وحااا ر مااان تااادخل سياساااي  اااي عمااال  وتغييااار معالمهاااا وابسااارى، وابسااارى الناااوا ، والجااادار العاااازل.
 حر ا صهيونية.  المحكمة أ ناف  تح تحقي  با اجراةم 

 0/4/2102 ،المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 "الجنائية الدوليةلـ"انضمام فلسطين باألهلية ترحب  شبكة المنظمات .6

بع اااوية دولاااة  لسااايين  الفلسااايينية اابيااااما، اوكاااا تا: رحبااات رااابكة المنرماااات اب لياااة -رام هللا 
مكانيااة تقااديم دعاااوى ق اااةية لمحاكمااة دولااة  لااس يتاايح إ أنللمحكمااة الجناةيااة الدوليااة، معتباارة  رساامياع 

سيما  ي ق ايا ا ستييان والحرو  التي رنتها على قياع غزة بما  يهاا  ا حت ل على جراةمها،  
العدوان ابخير  ي الصايف الما اي، و اي تم ال ا ام الق اايا التاي مان راأنها تجاريم دولاة ا حات ل 

معانهاااااا  اااااي انتها كاتهاااااا المتواصااااالة  اااااي ابرا اااااي الفلسااااايينية والبنااااااف علاااااى سياسااااااتها المتواصااااالة وا 
 ي بيان صحا ي صدر عنها  ي رام  ،وأ ا ت ا ستيياني وبركل خاأ  ي مدينة القدس المحتلة.

ن     الخيوة الهامة تم ال نقلاة نوعياة للن اال الاويني الفلساييني علاى كا اة المساتويات أ ،مسأهللا 
 بما  يها المستوى القانونيا. 

 2/4/2102 ،رام هللااأليام، 
 
 بالجنائية الدولية خالل أسابيع "إسرائيل"شعث: جرائم  .7

توقاا" ع ااو اللجنااة المركزيااة لحركااة  ااتح نبياال رااعب تقااديم ملفااات بجااراةم : عااو  الرجااو  -رام هللا 
وأ ااااف راااعب،  اااي   اااي ابرا اااي المحتلاااة إلااى المحكماااة الجناةياااة الدولياااة خاا ل أساااابي". اإسااراةيلا

نات، أن اللجاان المختصاة  اي ياور اساتكمال الملفاات التاي يجاري إعاداد ا للتوجا  بهاا حدي   للجزيارة 
إلاااى المحكماااة، مو اااحا أن العمااال يجاااري  اااي    اااة ملفاااات، أحاااد ا تتاااو   المدعياااة العاماااة للمحكماااة 
وا خران و ما ا ستييان والتغيير الديموغرا ي  ي دولة  لسيين، والجراةم التي ارتكبت بحا  الراع  

وأ اااف أن الملفااات سااتقدم  ااي وقاات  ييني والماادنيين  ااي غاازة، وتقااوم ب عااداد ما لجنااة وينيااة.الفلساا
 وقادتها على جراةمهم، مريرا إلى تعاون م" منرمات أ لية به ا الصدد. اإسراةيلاقري  لمحاكمة 

ونفااى رااعب مااا  كرتاا  وساااةل إعاا م إسااراةيلية بااأن قاارار اإل اارال عاان أمااوال ال ااراة  المحتجاازة أمااس 
وأ ااف ا ام قاإلساراةيليون(  ابول جاف بعد الموا قة الفلسايينية علاى تأجيال تقاديم الملفاات للمحكماة.

 يستخدمون مالنا لل غي علينا، كما يستخدمون أر نا ومالنا وغزة لل غي علينا.. المعركة مستمرةا.
 0/4/2102 ،نت، الدوحة.الجزيرة
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 بالـدولـــة الفلسطينيـة الحمد هللا يدعو البرلمان األلماني لالعــتراف .8
راماااااي الحماااااد هللا البرلماااااان ابلمااااااني ل عتاااااراف بالدولاااااة  .د الفلساااااييني رام هللا: دعاااااا رةااااايس الاااااوزراف

الفلسيينية، أسوة بباقي برلمانات العديد من الدول التي تؤمن بح  الرع  الفلسييني بالحصول على 
الدوليااة، مجاادداع تأكيااد  علااى التاازام  لساايين  دولتاا  المسااتقلة، و اا  مااا نصاات علياا  القااوانين والموا ياا 

 .اإسراةيلابكا ة المبادرات الدولية والعربية التي تهدف إلى الوصول لحل س م نهاةي م" 
وأكااد الحمااد هللا، خاا ل اساااتقبال  لجنااة الع قااات الداخلياااة  ااي البرلمااان ابلمااااني  ااي مكتباا  بااارام هللا، 

علااى أن حاال الاادولتين ، تحاديااة لاادى  لساايين باااربرا وولاافأمااس، بح ااور مم لااة جمهوريااة ألمانيااا ا 
قامااة دولااة  لساايينية مسااتقلة علااى حاادود عااام  نهاااف ا حاات ل وا  وعاصاامتها راارقي القاادس،  0697وا 

ساايكون بم ابااة ماادخل أساسااي ل سااتقرار  ااي دول المنيقااة، ويسااا م  ااي إنهاااف كا ااة أرااكال التياارف 
 المتير ة باسم الق ية الفلسيينية.والعنف ال ي تستخدم  العديد من الجماعات 

 2/4/2102 ،األيام، رام هللا
 
 في غزة انقالب يستوجب الحزم... و أستبعد إتمام المصالحة الفلسطينية :الهباش .9

دعا محمود الهباش، قا ي الق اة ومستراار الارةيس الفلساييني للراؤون : عو  الرجو  -رام هللا 
الحركااة بأنهااا أجااازت لنفسااها اسااتخدام  هااى الحاازم، متهماااع الدينيااة، إلااى التعاماال ماا" حركااة حماااس بمنت

 القوة العسكرية ا ي ا نق   على السلية، وقتلت المواينين وعناصر ابمن الوينيا.
ماا تاردد عان انتقااد الارةيس محماود عبااس لا  بساب  خيباة  ، ي حوار م" الجزيارة نات ،ونفى الهباش

اسة الفلسيينية، والتي ت منت دعوة إلى التعامل م" الجمعة الما ية  ي مسجد الترريفات بمقر الرة
حركة حماس بمنتهى الحسم والحازم، و او ماا   هام علاى أنا  دعاوة لعملياة عساكرية  اد حركاة حمااس 

 كما يجري م" الحو يين  ي اليمن.
أن الحاااال  ااااو التوجاااا  إلااااى الجمااااا ير  ، م اااايفاع واسااااتبعد الهباااااش إتمااااام المصااااالحة الفلساااايينية قريباااااع 

جراف ا نتخابات. وجدد ر  ا  اساتغ ل المسااجد ب اداف حزبياة، وما"  لاس قاال  وصنادي  ا قتراع وا 
للصاا ة والعبااادة  قااي، باال حا اانة لبناااف العقااول والتوجياا  المعنااوي والسياسااي  إن االمسااجد لاايس مكاناااع 

 والويني وا جتماعي وابخ قيا.
لاام ينااف وجااود ع قااات رخصااية ماا"  ،0664التااي  صاال منهااا عااام  ،ورغام تمسااك  بانتقاااد مواقااف حماااس

عدد من قادتها وتأييد  لبع  مواقفها، مؤكدا أن  اعنادما يتعلا  بمواجهاة حمااس ما" إساراةيل  أناا حمااس، 
 وعندما يتعل  ابمر بالخ ف الداخلي أو بالرأن الداخلي  أنا م" الموقف الصوا ، م" الررعيةا.

 حماس إلى ا لتزام بالررعية الوينيةا. واعتبر أن خ    م" الحركة ينتهي اعندما تعود
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ودا ااا" عااان دعوتااا  لزياااارة القااادس  اااي رااال ا حااات ل ابنهاااا حااا  لكااال المسااالمين  اااي مراااار  ابر  
 وحاساماع  وا احاع  إلى أن امجم" الفق  اإلس مي الدولي أعيى ك مااع  ومغاربها، وواجبة عليهما، مريراع 

 رغو   يهاا.يفيد بأن زيارة القدس مستحبة وم واتخ  قراراع 
ويتخاا  الهبااااش احتيايااات أمنياااة مراااددة تيلباات تفتااايش كااااميرا الجزياارة نااات عناااد الاادخول إلاااى مكتبااا  

أو  إلجراف المقابلة، ولدى سؤال  عان دواعاي  ا   اإلجارافات و يماا إ ا تعار  للتهدياد أو يخراى أحاداع 
 .حركة حماس، قال إن اإلجرافات عادية جداع 

 0/4/2102 ،نت، الدوحة.الجزيرة
 
 عن الجبهة الشعبية خالدة جرار ةاالحتالل يعتقل النائب .01

، ع اااو المجلاااس التراااريعي 2/4اعتقلااات قاااوات ا حااات ل اإلساااراةيلي،  جااار الياااوم الخمااايس  :رام هللا
الفلسييني خالدة جر ار، عق  اقتحام منزلها  ي مديناة البيارة، الم صاقة لارام هللا وساي ال افة الغربياة 

قاادس بارس باأن عراارات مان جناود ا حاات ل دا ماوا منازل الناةاا  وكالاة عياان لوأ ااد رااهود ال المحتلاة.
 جر ار، و ي قيادية بارزة  ي الجبهة الرعبية، واعتقلو ا ونقلو ا لجهة غير معلومة.

 2/4/2102قدس برس، 
 
 الضرائب إليرادات "إسرائيل"من رواتبهم مع احتجاز  يتقاضون جز ا   ةالفلسطينيموظفو السلطة  .00

قالاات وزارة  :تحرياار ناديااة الجااويلي ،إعااداد عبااد الماانعم درار للنراارة العربيااة ، علااى صااوا ية - رام هللا
أبريال  /من روات  معرم مورفيها  ي نيسان المالية الفلسيينية إن السلية الفلسيينية ستصرف جزفاع 

 عن الفلسيينيين. اإليرادات التي جمعتها نيابة اإسراةيلالعدم تحويل  للرهر الراب" على التوالي نرراع 
ديسامبر  ااي حجاز إياارادات  اريبية وجمركيااة تبلاغ نحااو  / اي كااانون ابول ا قاد باادأتإسااراةيلكانات او 

 بعاادما أعلاان الفلساايينيون سااعيهم ل ن اامام إلااى المحكمااة الجناةيااة الدوليااة. مليااون دو ر رااهرياع  031
 411قاةلاة إنهاا ساتد " نحاو  علاى اساتةناف تحويال اإليارادات اإساراةيلاو ي ابسبوع الما اي وا قات 

مليون دو ر على الفور و و مبلغ اإليرادات المحتجزة بعاد خصام الاديون المساتحقة علاى الفلسايينيين 
 .اإسراةيلاعن الخدمات التي تزود م بها 

ونتيجااة  ا،إساراةيلاغيار أن وزيار الماليااة الفلساييني رااكري براارة قااال إنا  لاام ياتم تلقااي أي أماوال ماان 
 من رواتبهم يوم الخميس. %91ى معرم مورفي السلية الفلسيينية ل لس سيتقا 

 0/4/2102 ،وكالة رويترز لألنبا 
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 لهيئة مقاومة الجدار واالستيطان بدرجة وزير رئيسا  تعيين وليد عساف  .02
ماااس، أمحمااود عباااس، مساااف الساالة الفلساايينية أصاادر رةااايس  :و اااوكالااة  ،الحياااة الجدياادة -رام هللا 
لهيةااة مقاومااة الجاادار وا سااتييان بدرجااة وزياار. ويخلااف  بتعيااين وليااد عساااف رةيساااع  رةاسااياع  مرسااوماع 

، علاااى ياااد جااايش 01/02/2104عاااين الااا ي استراااهد  اااي  أباااوعسااااف  اااي  ااا ا الموقااا" الراااهيد زيااااد 
 قرية ترمسعيا بمحا رة رام هللا والبيرة. أرا يعلى  أرجارا حت ل خ ل  عالية وينية لزراعة 

 2/4/2102 ،رام هللا الحياة الجديدة،
 
 سوف تستمر طالما استمر االحتالل والعدوان والحرب والقتل "إسرائيل" علىالهجمات  :مشعل .03

حاا ر خالااد مرااعل، رةاايس المكتاا  السياسااي حماااس، ماان أن نتيجااة ا نتخابااات اإلسااراةيلية تقلاال ماان 
  رأ التوصل إلى الس م  ي المنيقة.

كااود برةاسااة بنيااامين نتنيااا و وحلفاااف  ماان اليمااين يعنااي قااال مرااعل لبااي بااي سااي اإن نجاااح حااز  ليو 
حاار  غاازة ابخياارة أن احماااس لاام تكاان تسااعى إلااى أي  إلااى إرااارةوأ اااف  ااي  المزيااد ماان التياارف.ا

 تصعيد، لكنها ا يرت للد اع عن نفسها.ا
 

 صحوة اليمين
 اي قيار  وقال خالد مرعل،  اي إياار مقابلاة أجرا اا معا  محارر باي باي ساي لراؤون الرار  ابوساي

جيريمي باون، إن االهجمات علاى إساراةيل ساوف تساتمر يالماا اساتمر ا حات ل، والعادوان، والحار  
 والقتل.ا

لكن  أكد على أن حركة حماس احريصة على احترام القوانين الدولية اإلنساانية وأنهاا تساعى  قاي وراف 
 اب داف العسكرية.ا

ماان المرونااة، والجديااة، والحاارأ علااى التوصاال إلااى وراادد علااى أن االفلساايينيين أرهااروا قاادرا كبياارا 
 س م عادل وحقيقي.ا

وأ اف، الكن إسراةيل قتلات عملياة السا ما، محما  حكوماة نتنياا و المنتهياة و يتهاا جنباا إلاى جنا  
م" قوى االتيارفا  اي إساراةيل مساؤولية انهياار مفاو اات السا م التاي جارت بوسااية أمريكياة العاام 

 الما ي.
على أن االسياسات اإلسراةيلية كانت سيةة، لكن اليمين يصعد  ي الوقت الرا ن، ماا أدى  وأكد مرعل

ويارى أن صاعود اليماين ساوف يصاع  ابماور لماا قاد  إلى انتصاار نتنياا و  اي ا نتخاباات ابخيارة.ا
 ي يف  من تردد إلى المواقف اإلسراةيلية.
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 قضية عادلة

كامل بدولة  لسيين لدى ابمم المتحادة، منو اا إلاى تعهاد ويال  مرعل المجتم" الدولي با عتراف ال
نتنيا و،  ي إيار الوعود ا نتخابية التي أيلقها قبل  وز حزب ، بمن" إقاماة دولاة  لسايينية، و او ماا 

 انتقد  الرةيس ابمريكي باراس أوباما.
أناا  أكااد أن  لااس  ولكاان رةاايس الااوزراف اإلسااراةيلي أصاار علااى أناا  لاام يقصااد اسااتبعاد حاال الاادولتين، إ 

 الحل مستحيل  ي الوقت الرا ن.
وتيااار  مراااعل إلاااى ر ااا  الجانااا  الفلساااييني ا عتاااراف ب ساااراةيل كدولاااة يهودياااة والمصاااالحة التاااي 
ع قدت بين رةيس السلية الفلسيينية محمود عباس أبو مازن مم   لحركة  تح وحركاة حمااس عا وة 

 المترددين  ي المنيقة. على التير  إلى حالة النراي لتيار اإلس ميين
اساااتنكر مراااعل التصاااريحات اإلسااااراةيلية التاااي تراااب  حمااااس بالجماعااااات الجهادياااة كتنرااايم االدولااااة و 

 ا وتنريم القاعدة.اإلس مية
وقال مرعل،  ي إيار المقابلة، إنها العبة إسراةيلية.  هم يحاولون أن ي عوا أنفسهم  ي نفس الجبهة 

وأ ااف أن احمااس   بتاوا أنهام جميعاا معاا  اي الحار  علاى اإلر اا ا.م" الغر  والو يات المتحدة لي
 حركة مقاومة نرية لديها ق ية عادلة  ي محاربة ا حت لا.

وأكد أن اا خرين يمارساون العناف تحات عباافة الجهااد، و او ماا ندينا  ونعارف أنا  لايس مان اإلسا م 
لااون أر ااهم ومقدساااتهم. لكنااا     ااي راايف.  اإلساا م يرااج" أتباعااا  علااى محاربااة  ااؤ ف الااا ين يحت

 ااي وجهااات  والقتاال للخاا فيرااج" علااى قتاال اببرياااف، و  الماادنيين و  القتاال علااى الهويااة أو العقياادة 
 النرر السياسية أو الدينيةا.

 0/4/2102، هيئة اإلذاعة البريطانية )بي بي سي(
 
 : ال مخطط إلقامة دولة في غزةإسماعيل رضوان .04

أكادت حركاة حمااس عادم وجاود مخياي إلقاماة دولاة  لسايينية  اي قيااع : يننادية سعد الاد - عمان
 غزة، معتبرة أن االحديب  ي  لس يستهدف التحري   د القياع والتنصل من المصالحةا.

وقال القيادي  ي حماس إسماعيل ر اوان إن التصاريحات التاي أدلاى بهاا الارةيس محماود عبااس  اي 
تماات أعمالهااا مااؤخراع  ااي القااا رة، حااول مخيااي إسااراةيلي إلقامااة كلمتاا  خاا ل القمااة العربيااة، التااي اخت

باع من المسؤولية تجا   نهاةياعا.  دولة  ي غزة تعد  اتحري اع  د القياع وتهر 
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وأ اف، لااالغدا من  لسيين المحتلة، إن اقيااع غازة لان ينفصال ميلقااع عان ال افة الغربياة، كماا   
 مكن إقامتها  ي غزةا.يملس منفرداع مقومات الدولة، التي   ي

نهااف ا نقساام وتحقيا  الوحادة  وأو ح حرأ احمااسا علاى الم اي قادماع  اي خياوات المصاالحة، وا 
الوينية، حيب وا قت من  البداياة علاى تراكيل حكوماة التوا ا  الاويني، وساه لت مان عملهاا  اي غازة، 

 ما يدلل على استبعاد م ل   ا المخيي عن  كر الحركة ومنهجها.
االحاااااديب عااااان م ااااال  كااااا ا مخياااااي يساااااتهدف التحاااااري  علاااااى المقاوماااااة، والتنصااااال مااااان ورأى أن 

 المسؤوليات تجا  القياع، م لما ت بت عدم التزام ا تحا بمو وع المصالحةا.
وبين أن ا لس يفسار عادم دعاوة اإلياار القياادي لتفعيال منرماة التحريار ودور المجلاس التراريعي، أو 

يبيقها كرزمة واحدة، حيب يأتي  ي سيا  التهار  مان تحقيا  الم ي  قدماع  ي خيوات المصالحة بت
 المصالحةا.

وح ر من ااستخدام المصالحة كمناورة من أجل العودة إلى مرب" المفاو ات مجدداع، وليس باعتبار ا 
 خياراع استراتيجياع لحركة ا تحا.

، ومحاولاة ا ساتفراد وقال إن  اليس مساتبعداع وجاود مخياي إساراةيلي للفصال باين ال افة الغربياة وغازة
 بالقياع من أجل  ر   المقاومة والق اف على احماسا.

إ  أناا  لفااات إلاااى أ مياااة االااوعي  الفلساااييني بمخياااي ا حااات ل الاا ي   ينتهاااي بوصاااف  عااادواع معاديااااع 
 للرع  الفلسيينيا.

ود ودعااا إلااى او اا" اسااتراتيجية وينيااة موحاادة، ووقااف التنسااي  ابمنااي ماا" ا حاات ل، وتعزيااز صاام
 المقاومة، باعتبار   ع ع  لسيينياع م اد اع و مانة وحيدة لصد  ا حت ل عن تنفي  مخييات ا.

وأرار إلى  رورة االتحرس من أجل ر   الحصار اإلسراةيلي عن قياع غازة وتخفياف المعانااة عان 
ة تعماال علااى أ ااالي القياااعا، مفيااداع بأناا  الاام يياارأ أي جديااد برااأن معباار ر ااح، باعتبار ااا مأساااة حقيقياا

 تفاقم أزمات القياعا.
وعب اار عاان أملاا   ااي امبااادرة مصاارية لفااتح معباار ر ااحا، مبيناااع أن اابجااواف ماا" القااا رة ا ن أ  اال ماان 

المصارية  – ي قبل، أم ع  ي تيوير ا نحو ترتي  الع قة بين مصار واحمااسا والع قاة الفلسايينية 
 بركل عام.

يبيعياة ومتوازناة ما" كا اة الادول العربياة اإلسا مية، مان وردد على احرأ احماسا إلقامة ع قات 
 أجل نصرة الحقو  الوينية ودعم الرع  الفلسيينيا.

 2/4/2102الغد، عّمان، 
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 دعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته تجاه حل الدولتين فتحأبو ردينة: مركزية  .05
نبيااال أباااو  الحركاااةالرسااامي باساام  ، النااااي لحركاااة  ااتح ع اااو اللجنااة المركزياااة : تحااادبو ااا –رام هللا 
،  ي مقار أمس، مساف بح ور رةيس السلية محمود عباس اجتماع اللجنة المركزية لفتحعن ردينة، 

 إن اللجنة المركزية، أكدت ما يلي:،  قال الرةاسة بمدينة رام هللا
مااا  ااي تاااري  أو : اعتبااار يااوم ان اامام  لساايين إلااى محكمااة الجنايااات الدوليااة يومااا تاريخيااا وحااد ا  ا

الرااع  الفلسااييني، و ااي مساايرة ن ااال  الااويني اليوياال والمتواصاال ماان أجاال نياال الحقااو  الوينيااة 
المرروعة، مؤكدا أن   ا ا ن مام سينهي عقودا كانت خ لها إسراةيل تتصارف كدولاة  او  القاانون 

دولي دون أي والمحاسااابة الدولياااة، وترتكااا  جراةمهاااا بحااا  راااعبنا وتنتهاااس براااكل متواصااال القاااانون الااا
حساااا . مؤكااادة أ مياااة العمااال الااا ي تقاااوم بااا  اللجناااة الوينياااة العلياااا ولجانهاااا المختلفاااة علاااى المساااتوى 

 السياسي والقانوني وعلى  رورة ا نتهاف من     الملفات لتقديمها  ي أسرع وقت.
يينية وقراراتهاا  انياع: ت من اللجنة المركزية لحركة  اتح موقاف القماة العربياة ابخيارة مان الق اية الفلسا

 ي دعم الحقو  الوينية العادلة لرعبنا الفلسييني، ودعم  سياسياع ومالياع، كما تا من اللجناة المركزياة 
العربي والروح القومية العربية الت امنية التي برزت  ي القمة لماا  يا  مصالحة ابماة وأمنهاا  اإلجماع

العربااي وأماان ووحاادة واسااتقرار الاايمن  القااومي، وبهاا ا الرااأن تؤكااد حاارأ  لساايين علااى أماان الخلااي 
 العربي. اإلجماعالرقي  و   قرارات 

 ال ااا: حااول التوجاا  إلااى مجلااس ابماان أو ااح أبااو ردينااة أن القمااة العربيااة يلباات ماان اللجنااة الوزاريااة 
 العربية أن تقرر موعدا ل جتماع لدراسة م مون مسودة مرروع القرار والوقت المناس  لتقديمة.

للجنااة المركزيااة المجتماا" الاادولي إلااى تحماال مسااؤوليت  تجااا  حاال الاادولتين، وقيااام دولااة رابعااا: دعاات ا
 لسيين بعاصمتها القدس، والوقوف بحزم أمام المواقف التي أعلنها نتنيا و، التي تنصال خ لهاا مان 

تمرار مبدأ حل الدولتين، وتأكيد  أن   ا الحل لن يرى النور ما دام الحاكم  ي إسراةيل، كما أدانت اس
النرااايات ا سااتييانية غياار الراارعية، وحيياات المقاومااة الرااعبية المتصاااعدة المواجهااة لهاا   السياسااة 

 الخييرة.
أكااد أبااو ردينااة ر اا  اللجنااة  اإلسااراةيليخامسااا: و يمااا يتعلاا  بااابموال المحتجاازة ماان قباال ا حاات ل 

ا للموقاف الرسامي للارةيس المركزية لموقف حكومة ا حات ل بخصام ماا ترياد مان  ا   ابماوال ودعمها
محمود عباس والحكومة الفلسايينية بعادم اسات م  ا   ابماوال بالراروي اإلساراةيلية، ميالباة باالتحكيم 

 حس  ا تفاقات الموقعة.
سادسا: أكدت اللجنة المركزية دعمها للمواقف التي أعلنها ابخ الرةيس اأبو مازنا  اي القماة العربياة، 

نهااااف ا نقساااام، ور  ااا  للدولاااة  ات الحااادود المؤقتاااة التاااي أكاااد  يهاااا أ مياااة تحق يااا  الوحااادة الوينياااة وا 
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والمحاااو ت المراابو ة لفصاال قياااع غاازة عاان باااقي الااوين والدولااة الفلساايينية تحاات مسااميات مختلفااة 
مان أبرز ااا االهدناة يويلااة ابماادا، مؤكادة أن قياااع غاازة جازف غااالا وعزيااز  اي دولتنااا الفلساايينية، وأن 

ني قادر على إحباي كل     المخيياات التاي تساتهدف وحادة راعبنا وترابا  الاويني، الرع  الفلسيي
كمااا وأكاادت المركزيااة بهاا ا الرااأن  اارورة التيبياا  الفااوري  تفاقااات المصااالحة ماان خاا ل ا حتكااام 
للراااع  الفلساااييني مصااادر كااال الرااارعيات بانتخاباااات عاماااة داعياااة حركاااة حمااااس إلاااى التراجااا" عااان 

ف ا نتخابااات، وتمكااين حكوماااة الو ااا  الااويني لتاااولي مسااؤولياتها الكاملااة  اااي موقفهااا الاارا   إلجااارا
نهاااف كاال أرااكال المعاناااة عاان أ لنااا  ناااس،  قياااع غاازة، ماان أجاال اإلسااراع  ااي عمليااة إعااادة اإلعمااار وا 

عادة القياع إلى ح ن الررعية الوينية الفلسيينية.  وا 
المرااااركة  اااي أياااة نراااايات يقاااوم بهاااا  ساااابعا: يالبااات مركزياااة  اااتح أياااراف المجتمااا" الااادولي بااار  

 ااي محاولااة لتكااريس ابماار  0697ا حاات ل اإلسااراةيلي  ااي القاادس الراارقية التااي احتلاات  ااي العااام 
الواق" وآخر ا مباراة كرة القدم بين المنتخ  اإلسراةيلي والبلجيكي، م منة تنريم المار ون الدولي ال اني 

دولااااة، وحياااات مراااااركة معراااام أع اااااف الساااالس  27 ااااي بياااات لحاااام الاااا ي رااااارس  ياااا  مناااادوبون عاااان 
الدبلوماسي مرحبة بتفعيل ا تحاد الريا اي المدرساي  اي وزارة التربياة والتعلايم وت بيات أسابوع أولمباي 

  ي الرزنامة الوينية .
 امنااا: وحااول مااا يجااري  ااي مخاايم اليرمااوس قااال أبااو ردينااة إن اللجنااة المركزيااة جااددت علااى موقفهااا 

بالراااؤون الداخلياااة العربياااة، ميالباااة الجميااا" بعااادم زل الفلسااايينيين بابحاااداب القا اااي بعااادم التااادخل 
الجارية  ناس وأنها ستبقى على اتصال م" ابيراف كا ة وتقديم كل أراكال الادعم الميلاو  ل امان 

 التخفيف من معانة أ لنا ال جةين سواف  ي سوريا أو لبنان.
مساالمين بزيااارة القاادس م منااة القاارارات التااي أاااخ  ا تاسااعا: جااددت اللجنااة المركزيااة دعوتهااا للعاار  وال

 مجلس علماف المسلمين  ي الكويت بالتأكيد على أ مية زيارة القدس.
عاراارا:  يمااا يتعلاا  بااالمؤتمر الساااب" لحركااة  ااتح أكااد أبااو ردينااة أن التح اايرات جاريااة لدراسااة تحديااد 

الصااااعيد الااااداخلي والسياسااااي  التوقياااات المناساااا  لعقااااد المااااؤتمر علااااى  ااااوف التيااااورات الجاريااااة علااااى
وا رااتباس الحاصاال ماا" ا حاات ل اإلسااراةيلي، وعلااى الصااعيد الااداخلي أخاا ت المركزيااة مجموعااة ماان 

 القرارات.
 2/4/2102، الحياة الجديدة، رام هللا
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 أبو سيسي بتطوير صواريخ وقذائف حماس ضرار محكمة إسرائيلّية ُتدين المهندس  .06
أداناات المحكمااة المركزي ااة  ااي مدينااة بةاار السااب"، اليااوم  ز ياار أناادراوس:ماان  -”رأي اليااوم“ –الناصاارة 

،  اارار أبااو سيسااي، ماان مدينااة غااز ة، بعااد ة تهاام  ، و لااس أنت تاام  ”أمني ااة“ابربعاااف المهناادس الفلسااييني 
اااة اإلساااراةيلي ة وباااين محامياااة الاااد اع عااان المهنااادس بموجبااا  اعتااارف  اال  تفاااا  باااين النياباااة العام  التوص 

أبو الصواري ( بالتهم التالية: النراي  ي منرمة إر ابي اة، ا ن امام ”قال ي سم ت  إسراةيل با الم هندس،
، باإل ااا ة إلااى تهااما أخاارى.  لمنرمااة إر ابي ااة، العماال علااى إلحااا  اب اارار بااابمن القااومي  اإلسااراةيلي 

لمقاومااة اإلساا مي ة ي رااار إلااى أن  إسااراةيل تااته م المهناادس بأن اا  قااام بتصااني" الصااواري  لصااالح حركااة ا
 قحماس(، وب نتال مواد قتالي ة أخرى. 

ااة  ااي منيقااة الجنااو  يلباات ماان WALLAوبحساا  موقاا" ق ،  اا ن  النيابااة العام  ( اإلخباااري  اإلسااراةيلي 
عامعا، ولكان  المحكماة أجل ات النرار  اي  20 يةة المحكمة  ر  السجن الفعلي  على أبو  رار لمد ة 

  ي الراب" عرر من رهر حزيران قيونيو( القادم. الق ية وقررت الني  بالحكم
وتاااتلخأ  ةحاااة ا تهاااام التاااي قاااد متها النياباااة باااأن  المهنااادس الفلساااييني  قاااام بتقاااديم المسااااعدة لحركاااة 
حماااس بهاادف تيااوير وتحسااين وساااةل قتاليااة، و  ساايما القاا اةف الصاااروخية، وارتكااا  مةااات جااراةم 

التحسااينات التااي أدخلهااا  ااي الوساااةل القتاليااة التااي بحااوزة حماااس القتاال والرااروع  ااي القتاال، نراارعا بن  
 أسفرت عن مقتل وجرح إسراةيليين. 

 0/4/2102، رأي اليوم، لندن
 

 

 "الجنائية الدوليةـ"حماس تطالب السلطة بالبد  في مالحقة االحتالل بحركة  .07
 ااواع كااام ع  يهااا أكاادت حركااة حماااس إن إعاا ن المحكمااة الجناةيااة رساامياع ان اامام  لساايين ع: غاازة

 خيوة أولى على يري  ر " الحصانة عن ا حت ل.
(، وصاال االمركااز الفلسااييني لنعاا ما نسااخة مناا : 4-0وقالاات الحركااة  ااي بيااان لهااا اليااوم ابربعاااف ق

اإن إعااا ن المحكماااة الجناةياااة قباااول  لسااايين ع اااواع كاااام ع  يهاااا  اااو خياااوة أولاااى مااان ق بااال المجتمااا" 
صااهيوني المجاارم، ور اا" الحصااانة والغياااف عاان جراةماا   ااد اإلنسااانية وجااراةم الاادولي لعاازل الكيااان ال

 الحر  التي نف  ا بح  أبناف رعبنا، وبح  أر نا ومقدساتناا.
وأرارت الحركة إلاى أن  ا   الخياوة تساتلزم مان الناةا  العاام لادى المحكماة الراروع  اي التحقيا   اي 

ت ف أزمانهاا وأراكالها، علاى قاعادة أن الحقاو    الجراةم التي ارتكبها ا حات ل الصاهيوني علاى اخا
 تسقي بالتقادم، وأن   أحد  و  القانون مهما حاول إخفاف جراةم .
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ودعت  حايا الجراةم الصهيونية من اب راد والعاة ت الفلسيينية إلى التكتل والتعاون ما" مؤسساات 
 وقادت .المجتم" المدني والمؤسسات الحقوقية لر " دعاوى  د ا حت ل 

ويالبت حماس  ي بيانها السلية بتحمل مسةوليتها الرسمية، والعمل بجدية بالغة لم حقة قادة العادو 
، وحتااى 2102م، و2116م، و2119الصااهيوني  ااي كاال الق ااايا باادفاع ماان الجاادار ومااروراع بحاارو  

ت، وبراأن م، باإل ا ة إلى الممارسات اإلجرامية بح  ابسرى، وكا لس بحا  القادس والمقدساا2104
 ا ستييان وغير  لس من جراةم ا حت ل.

ولفتااات الحركاااة إلاااى أنااا  علاااى قاااادة السااالية التوقاااف عااان حصااار جاااراةم ا حااات ل  اااي ملفاااي عااادوان 
م، وا سااتييان  قااي، مرااددة علااى  اارورة الفصاال بااين تكتيكااات المفاو ااات التااي تخو ااها 2104

محتاال علااى جراةماا ، قاةلااة: العاال  ملااف الساالية وبااين حاا  الرااع  الفلسااييني ال اباات  ااي مقا اااة ال
الجاادار الاا ي صاادرت  ياا  إدانااة وا ااحة للعاادو الصااهيوني، وتقرياار جولدسااتون الاا ي أدان اإسااراةيلا 
بارتكا  جراةم  د اإلنسانية وجراةم حر   ما الملفان الل ان يج  البدف بهما لف ح ا حت ل وعزل  

مااااة الدوليااااة ولجااااان تحقيقهااااا وللقااااانون الاااادولي ور اااا" الحصااااانة عناااا  باعتبااااار  يتنكاااار لقاااارارات المحك
 واإلنسانيا.

وح رت الحركة من المساومات والمقاي ات بدم الرع  وحقوق ، داعياة إلاى التوحاد خلاف اساتراتيجية 
وا ااحة و ابتااة وداةمااة لف ااح ا حاات ل وعزلاا  ومواجهتاا  بكاال أرااكال المقاومااة، عسااكرية وا ع ميااة 

 نا ومقدساتنا.وق اةية إلى أن يزول عن كامل أر 

 0/4/2102، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 حركة حماس ترحب بانضمام فلسطين لـ"الجنائية الدولية" .08

رحبااات حركاااة حمااااس، بان ااامام دولاااة  لسااايين رساااميا إلاااى المحكماااة  االخلاااي ا، وكاااا ت:-عواصااام 
ية، وخياوة متقدماة الجناةية الدولية،  يما اعتبرت  رةاساة المجلاس التراريعي الفلساييني انتصااراع لل اح

 ومقدرات .باتجا  وقف جراةم ا حت ل على الرع  الفلسييني 
وقااال المتحاادب الرساامي باساام حركااة احماااسا سااامي أبااو ز ااري، إن حركااة احماااسا ترحاا  بان اامام 
 لساايين رساامياع إلااى المحكمااة الجناةيااة الدوليااة، معتباارا أنهااا اخيااوة متقدمااة و ااي ا تجااا  الصااحيحا، 

القااادة اإلسااراةيليين قانونياااا، ودعااا ابن تكااون خيااوة ان اامام  لساايين إلااى المحكمااة  وتتاايح ام حقااة
الجناةيااة الدولياااة مقدماااة لمحاكماااة القااادة والمساااؤولين ااإلساااراةيليينا علاااى مااا ارتكباااو  مااان جاااراةم بحااا  

 ا.الفلسيينيين، ور " الحصانة عنهم
 2/4/2104الخليج، الشارقة، 
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 : فجر جديد أساسه تفعيل الحقوق القانونيةالجنائية الدولية"ترحب باالنضمام لـ" فتححركة  .09

قال المتحدب باسم حركة  تح  ي أوروبا جمال نزال، انرعر جميعا ب قة أكبر  ي  وف نجااح مساعى 
 دولة  لسيين إلنجاز الع وية الكاملة لدولتنا  ي محكمة الجنايات الدوليةا.

دياد أساسا  تفعيال الحقاو  القانونياة لراع   لسايين ورحبت حركة  تح،  ي بياان لهاا، باانب ل  جار ج
 دولة وأ رادا على أر ية ع ويتنا  ي     المحكمة الدولية الهامة.

المتحاادة عااام  ابمااموقااال ناازال: لقااد نلنااا  اا   الع ااوية علااى أساااس تر ياا" مكانااة دولااة  لساايين  ااي 
 تنا  ي الساحة الدولية. ي إيار سياسة استق ل ويني انتهجها الرةيس وبدعم قوي من حرك 2102
: تعود  لسيين لموقعها السيادي بين الدول كرخأ  ي القانون الدولي  ي حقو  ومكانة   وأ اف

يمكاان القفااز عنهااا وساايبنى الك ياار علااى خيااوة اليااوم  ااي يرياا  تااو ير المنعااة لحقوقنااا وأساابا  للااردع 
 القانوني إزاف انتهاكات ا حت ل لحقوقنا غير القابلة للتصرف.

 2/4/2102، األيام، رام هللا
 
  و"الديموقراطية" ترحبان بانضمام فلسطين لـ"الجنائية الدولية" "الشعبية" .21

الجبهااة الرااعبية لتحرياار  لساايين أن قبااول  لساايين رساامياع  ااي الجنايااات الدوليااة إنجاااز للرااع   عااد ت
لملفاات الخاصااة علاى أ مياة اإلسااراع  اي تقااديم ا أمااسوراددت الجبهااة  اي بيااان صاحا ي  الفلساييني.

قاماة المساتوينات عليهاا إلاى محكماة الجناياات  بجراةم الحر  وجاراةم مصاادرة ابرا اي الفلسايينية وا 
 وحلفاةها. إسراةيلالدولية، ومقاومة أية  غوي متوقعة من قبل 

بت االجبهة الديمقرايية لتحرير  لسيينا بان مام  لسيين للجنايات الدولية، معتبارةع  ا   الخياوة  ورح 
وقااال ناةاا  ابمااين العااام للجبهااة الناةاا  قاايس عبااد الكااريم اأبااو ليلااىا أن  م ابااة اإنجاااز رااعبي كبياارا.ب

الميالاا  التااي  أحااد لااس انجاااز كبياار للرااع  الفلسااييني بكاال قااوا  و صاااةل  الوينيااة، و ااو  ااي الواقاا" 
ما اية  اي كانت الجبهة الديمقرايية لتحرير  لسايين تساعى مان اجال تحقيقهاا علاى مادار السانوات ال

إياااار ماااا نعتقاااد انااا  ا ساااتراتيجية ابصاااو  لمواجهاااة ا حااات ل اإلساااراةيلي وماااا يفر ااا  مااان وقااااة" 
 استييانية على ابر . 

 2/4/2102، األيام، رام هللا
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 : تحول هام في قضيتنا" رحب بانضمام فلسطين لـ"الجنائية الدولية"النضال الشعبي" .20
ي الفلسااييني ان اامام  لساايين لمحكمااة الجنايااات الدوليااة ماان جهتهااا، اعتباارت جبهااة الن ااال الرااعب

لتصاابح رسااميا ع ااوا  يهااا، تحااو   امااا  ااي ق ااية الرااع  الفلسااييني، وصاافعة  ااي وجاا  ا حاات ل، 
علاى جراةما   اد أبنااف راعبنا مان  اإلساراةيليوانتصارا دبلوماسيا  لسيينيا ي من محاكماة ا حات ل 

 جراةمها بح  أبناف رعبنا.خ ل ر " الحصانة عن دولة ا حت ل و 
، أن  لاس يعتبار خياارا قانونياا لم حقاة المجارمين الا ين ارتكباوا أماسوقالت الجبهة  ي بياان صاحا ي 

والنساف و ي متابعة وم حقة كا ة الجاراةم التاي  ابيفالجراةم متعددة  د الرع  الفلسييني خاصة 
لم حقاااة  2112ز التنفيااا   اااي العاااام ارتكبااات بحااا  الراااع  الفلساااييني منااا  دخاااول اتفاقياااة روماااا حيااا

 ومحاسبة مرتكبيها.
وأو حت الجبهة أن ا ن مام يأتي تماريا م" و اعنا اليبيعاي كدولاة مراقباة  اي ابمام المتحادة أن 
الرااايف المهااام  ااااو كياااف نواجااا  ا حاااات ل بالمقاوماااة الرااااعبية بكااال أراااكالها بال اااافة الغربياااة، ور اااا" 

 تهويد القدس المحتلة.الحصار عن غزة ومواجهة ا ستييان و 
 2/4/2102، األيام، رام هللا

 

 فتح تفوز بانتخابات مجلسي طلبة جامعة بيت لحم وكلية رام هللا للبناتحركة  .22
اابياااما، او اااا: أعلناات لجنااة اإلرااراف علااى انتخابااات مجلااس اتحاااد اليلبااة  ااي  –بياات لحاام، رام هللا 

تابعاة لحركاة الرابيبة الفتحاوياة، بحصاولها علاى جامعة بيت لحام، أماس،  اوز كتلاة القادس والعاودة، ال
مقعاااداع، و اااي مجمااال مقاعاااد ماااؤتمر المجلاااس،  يماااا حصااالت كتلاااة ويااان  30مقعاااداع مااان أصااال  01

 مقعداع. 03اليسارية و ي تحالف الجبهتين الرعبية، والديمقرايية، وحز  الرع ، على 
لجامعاة محماود حمااد، إن عادد وقال رةيس لجناة اإلراراف علاى ا نتخاباات عمياد راؤون اليلباة  اي ا

يالبااا  0964يالباااع ويالبااة،  يمااا بلااغ عاادد الاا ين أدلااوا بأصااواتهم  2916أصااحا  حاا  ا قتااراع بلااغ 
، واصاافاع أجااواف ا نتخابااات بأنهااا نزيهااة وديمقراييااة، وجاارت  ااي أجااواف %93ويالبااة، أي مااا نساابت  

والنصف صباحاع واستمرت حتاى الرابعاة مريحة للغاية، حيب ا تتحت صنادي  ا قتراع الساعة ال امنة 
 والنصف بعد الرهر.

كما  ازت كتلة الرهيد ياسر عر ات، أمس، بكامل مقاعد مجلس اتحاد يالبات كلية  لسيين التقنية ا 
 رام هللا للبنات، البالغة سبعة مقاعد.



 
 
 
 

 

           21ص                                     3232 العدد:    2/4/2102 الخميس التاريخ:

كلياة، وبح اور لجناة المعتماد  اي ال اابغلباياوتمت العملية ا نتخابية و قاع للنرام ا نتخاابي الفاردي 
 233ماان قرابااة  %92ا نتخابااات ومماا  ت لليالبااات المررااحات،  يمااا بلغاات نساابة ا قتااراع العامااة 

 ورقة.   24يالبة يح  لهن ا قتراع، وبلغ عدد ابورا  التالفة 
وتكتلت المررحات  من قاةمتين، واحادة حملات اسام كتلاة الراهيد ياسار عر اات و اي محساوبة علاى 

، وحصاالت علااى كاماال مقاعااد المجلااس، وأخاارى حملاات اساام كتلااة الوحاادة الي بيااة و ااي ‹ ااتح›حركااة 
 محسوبة على الجبهة الديمقرايية، لم يحالفها الحر بدخول المجلس.  

 2/4/2102، األيام، رام هللا
 
 من عناصرها ستةحماس تتهم أمن السلطة باعتقال حركة  .23

جهازة ابمنياة التابعاة للسالية الفلسايينية باعتقاال اب  ي بيان اتهمت حركة حماس: رام هللا ق لسيين(
ماان يلبااة الجامعااات وابساارى المحااررين  ااي محا رااات يوباااس والخلياال وبياات لحاام راامال ال اافة  9

 الغربية المحتلة وجنوبها.
و ي سيا  متصال، اتهمات حركاة احمااسا ابجهازة ابمنياة بمواصالة التنساي  ابمناي وتساليم أنصاار 

صااباح اليااوم اليااالبين  ااي اجامعااة الخلياالا أسااعد  اإلسااراةيليةحيااب اعتقلاات القااوات الحركااة ل حاات ل، 
ساااعة ماان اإل اارال عناا  ماان سااجن جهاااز ابماان الوقاااةي، واليالاا   ااي  24 رااام إمااام بعااد أقاال ماان 

 جامعة ابوليتكنس  لسيينا أنس أبو حديد.
 0/4/2102قدس برس، 

 
  إسرائيليا   مع إيران" المقبولة الصفقة"الدولية شروط  للقوىنتنياهو يهدد ويضع  .24

أ ادت مصادر سياسية  ي تل أبي  بأن رةيس الوزراف اإلسراةيلي، بنيامين نتنيا و، ورةيس : تل أبي 
يران،  إ ا االكونغرس ابميركي، جون بينر، تباح ا  ي إمكانية إجها  ا تفا  بين الدول العرمى وا 

. وقال بينر وعدد من أع اف الكونغرس المرا قين اويةما ات ح أن  يتيح إليران التحول إلى دولة نو 
ل  خ ل زيارتهم، إنهم يتفقون م" إسراةيل على أن الخير اإليراني يهدد ابمن العالمي بأسر ، بما 

  ي  لس الو يات المتحدة والعالمان العربي والغربي.
لتناز ت التي تم عر ها ااوكان نتنيا و قد صرح، خ ل المؤتمر الصحا ي المرترس م" بينر، بأن 

على إيران  ي لوزان ت من صفقة سيةة ستعر  أمن إسراةيل، والرر  ابوسي، وس مة العالم، 
يج  ا ن على المجتم" الدولي أن يصر على صفقة أ  ل، ترج" البنية ا . وأ اف:اللخير

القيود عن البرنام  التحتية النووية اإليرانية إلى الوراف بركل ملموس. صفقة أ  ل تربي بين ر " 
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النووي اإليراني وتغيير التصر ات اإليرانية. يج  على إيران أن تكف عن ممارساتها العدوانية  ي 
المنيقة، وعن ممارسة اإلر ا   ي كل أنحاف العالم. كما يج  عليها أن تكف عن إي   

     ي الصفقة التي التهديدات بتدمير إسراةيل. يج  على   ا ابمر أ  يكون قاب  للتفاو ، و 
 .ايج  على القوى الدولية أن تصر عليها

تدمير إسراةيل  و أمر غير اواقتبس نتنيا و تصريحات كان قد أدلى بها أحد الجنرا ت، وقال  يها: 
كما يبدو، منح النرام اإليراني القاتل مسارا مباررا للحصول على القنبلة ا، وقال: اقابل للتفاو 

ل للتفاو .   ا ابمر ليس معقو . إني أتف  م" أولةس ال ين يقولون إن ا دعاف النووية  و أمر قاب
اإليراني بأن برنامجهم النووي يسعى إلى امت س القدرة النووية لألغرا  السلمية  قي،   يتمارى م" 
إصرار يهران على منرآت نووية تحت أر ية وأجهزة يرد مركزي متيورة ومفاعل ماف  قيل. و  ا 

دعاف   يتمارى أي ا م" اإلصرار اإليراني على تيوير الصواري  البالستية العابرة للقارات، وم" ا 
ر  ها لكرف النقا  أمام الوكالة الدولية للياقة ال رية عن جهود ا الرامية إلى التزود بأسلحة 

ها القمعية  ي كل و ي الوقت نفس ، إيران تزيد من حدة حم تها اإلر ابية واحت لها وممارسات نووية.
 . اأنحاف المنيقة، التي يحدب آخر ا  ي اليمن

إن إسراةيل   ت " رأسها  ي الرمل. سنعمل كل ما  ي وسعنا لحماية أمننا او دد نتنيا و قاة : 
إن ما أقول   نا عن الخير اإليراني تراركنا  ي  دول ك يرة  ي منيقتنا. إن ا. وأ اف: اومستقبلنا

خيورة( التهديد اإليراني، كما تتياب  رؤا ا م" رؤيتنا الخاصة بالتهديدات ابخرى     الدول تدرس ق
التي تركلها الجهات اإلس مية المترددة. ويولد   ا الواق"  رصة ما، إ    أتحدب عن صد الرر 
وحس ، بل عن د " الخير أي ا، كوني أتمنى أن تساعدنا     الرراكة بين بع  الدول العربية 

على د " الس م م" جيراننا الفلسيينيين. وأعيد القول: إن يد إسراةيل ممدودة للس م لكل وبيننا 
 .اجيراننا الراغبين  ي الس م

 0/4/2102لندن،  األوسط، الشرق
 
 هجومية ولكنها لم تعبر الحدود أنفاقا  حماس حفرت  يعلون: .25

يعلونا، مساف ابربعاف، إن  قال وزير الجيش اإلسراةيلي اموري : ترجمة صفا -القدس المحتلة 
 حركة حماس نجحت  ي حفر عدد من ابنفا  الهجومية باتجا  الحدود م" اإسراةيلا مؤخراع.

وأو ح ايعلونا  ي معر  رد  على تساؤل به ا الخصوأ، أن لدي  معلومات تؤكد حفر أنفا  
 متو رة. على حد قول . جومية ولكن     ابنفا  لم تعبر الحدود اإلسراةيلية بحس  المعلومات ال
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وتير  يعلون لسيناريو ات الحر  م" حز  هللا قاة ع: إن  سيكون على اإسراةيلا التأقلم م" كمية 
من النيران ال قيلة من الرمال، وان الجيش يستعد لهك ا سيناريو، وان اب م  و إسكات النيران  ي 

 نار.مهد ا ابمر ال ي سيعجل من إرغام الخصم على وقف إي   ال
 2/4/2102، (صفا) الفلسطينية الصحافة وكالة

 
 السابق: الحل النهائي للصراع.. دولة فلسطينية اإلسرائيليةنائب رئيس األركان  .26

أكد الناة  الساب  لرةيس  يةة أركان الجيش اإلسراةيلي، الميجر جنرال : الرر  ابوسي - تل أبي 
ا من ابجهزة ابمنية  ي إسراةيل، تؤيد  س احتياي يةير نا ية، أن الجيش والمخابرات وغير م

الحصار عن قياع غزة ومنح الفلسيينيين  ناس ح  بناف ميناف بحري تجاري حتى يبارروا مسار 
 قيام الدولة الخاصة بهم.

وقال نا ية، خ ل حديب م" اإل اعة اإلسراةيلية الرسمية بعد رهر أمس، إن كل من  ي رأس  عينان 
ع اإلسراةيلي الفلسييني، سيف ي،  ي نهاية المياف، إلى إقامة دولة يعرف أن تسوية الصرا 
وأنا   أقول إن على إسراةيل أن ا –، م" بع  التعدي ت الحدودية 0697 لسيينية على حدود 

تنسح  ا ن من المناي  وتسلمها للفلسيينيين.  ه ا غير ممكن حاليا  ي الوقت ال ي نرى  ي  
من حولنا، وكيف تنترر تنريمات اإلر ا   ي الدول المجاورة مهددة كيف ينهار العالم العربي 

صابات مريعة  ي صفوف المدنيين بركل   يعرف  ابنرمة العربية، ومتسببة بدمار ر ي  وا 
الرحمة. ولكنني  ي الوقت نفس  أقول، إن    يجوز إلسراةيل أن ترل متفرجا من بعيد تنترر ريةا 

 .ابادرات حيوية تخدم الهدف البعيدغير معروف، عليها أن تتخ  م
وقال نا ية أي ا، إن مركلة إسراةيل م" ميناف  ي غزة  ي الخوف من تهري  أسلحة. وما يحصل 
سراةيل تفحأ الجوان  ابمنية.  اليوم  و أن الفلسيينيين يستوردون الب اة" عبر ميناف أسدود. وا 

الفحوصات ابمنية  ي ميناف محايد م ل  لما ا   يكون  ناس ميناف  لسييني تجاري حر، وتتم ا
قبرأ على سبيل الم ال؟ ونحن  ي إسراةيل نبدع  ي ك ير من المجا ت،  لما ا   نبدع أي ا  ي 

 .امجال التقدم على يري  إقامة ابركان البنيوية للدولة الفلسيينية؟
صاد الفلسييني و تح وأو ح نا ية أن القيادات ابمنية  ي إسراةيل، تجم" على  رورة دعم ا قت

البا  أمام تيور  وتقدم .  ه ا باإل ا ة إلى كون  أساسا متينا للدولة، يعتبر مفيدا أمنيا.  الجمهور 
 الفلسييني سيرعر بتغيير أو اع  نحو الرخاف، ويعرف أن  ناس ما سيخسر   ي حال عودة العنف.

 0/4/2102لندن،  األوسط، الشرق
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 يل الحكومةنتنياهو يواجه عقبات في تشك .27
يواج  رةيس الحكومة اإلسراةيلية المكلف بنيامين نتنيا و عقبات ك يرة لتركيل الحكومة  :بترا –عمَّان 

 مقعدا  ي الكنيست. 31اإلسراةيلية المقبلة بالرغم من  وز حزب  الليكود باا 
رركاف انفسها اإلسراةيلية المختلفة، يال  كل حز  من ابحزا  التي تعتبر  اإلع موو قا لوساةل 

اإلسراةيلية المقبلة خ ل  يركل بنيامين نتنيا و الحكومة أنلحز  الليكود، والتي أوصت  ايبيعيين
المراورات التي جرت م" الرةيس اإلسراةيلي رؤو ين ريفلين، بسلة ميال  ك يرة منها: ييال  حز  

مالية وابمن الداخلي. وحقيبة مقاعد بالكنيست، بوزارتي ال 01برةاسة موري  كحالون  اكلنا -كو نوا
وزارية  ال ة. وأن يترأس حزب  لجان م ل اللجنة المالية أو ا قتصاد  ي الكنيست، كما يصر على 

، حيب وعد ناخبي  بحلها  ي حال إسراةيل( بهدف حل أزمة السكن  ي إسراةيلتسلم إدارة قأرا ي 
مقاعد نفتالي بينت  قد يال  بحقيبتي  1 االبيت اليهوديا وز  بانتخابات الكنيست.  أما زعيم حز  

الفرع الررقي  -الخارجية، وا ستيعا  والهجرة. وحقيبة وزارية  ال ة. ويال  زعيم حز  راس الديني
الحاخام أريي  درعي بحقيبتي الداخلية، وابديان التي استلمها  ي الفترة الما ية حز  البيت 

ر " ابجر  إلى إ ا ةلى المؤسسات الدينية اليهودية، سييرة المتدينين ع إعادةاليهودي، من أجل 
بالمةة من البناف للمساكن العامة، كما ييال   7ر2ل  ي الساعة، وتخصيأ ما نسبت  كري 31 إلى

لغاف( إسراةيلب دارة قأرا ي  لغافال ريبة الم ا ة على منتجات الغ اف ابساسية،  وا  قانون التجنيد  وا 
 ، و ر  عقوبات جناةية بحقهم.اليهود للمتدينين اإللزامي

لمؤسسات  إ ا يةكما ييال  حز  راس بر " مخصصات ابيفال، وتحويل مخصصات مالية 
 قالتوراة( والتي تم تقليصها خ ل العامين ابخيرين.

ا يغدور ليبرمان  ييال  بحقيبة وزارة ابمن، وسن  ابيتنا إسراةيل -بيتينو اإسراةيلأما زعيم حز  
 بح  من يقاوم ا حت ل اإلسراةيلي. اإلعداموجب  تنفي  عقوبة قانون يتم بم

الفرع الغربي بمناص  وزارية رغلها كبار  ي حزب  سابقا، م ل وزارة  -وييال  حز  يهدوت التوراة
 الصحة، ورةاسة اللجنة المالية  ي الكنيست.

 اال ي يال  ب  حز   والى جان  المراورات ا ةت  ية، يدرس حز  الليكود تغيير قانون ابساس
 01برةاسة وزيرة المالية الساب  ياةير لبيد، وحدد ان يكون عدد الوزراف  ا ناس مستقبل  -يش عاتيد

 وزيرا. 22 إلى 01وزيرا، إ  ان الليكود يريد ر " عدد الوزراف من 
تب ير  ويعار  ليبرمان ودرعي زيادة عدد الوزراف، ب ريعة ان  يمس باليبقات الفقيرة، ومن رأن 

، ما يبقي نتنيا و م" عدد قليل من الحقاة  الوزارية، اإل ا يينل على معاقل الوزراف كم يين الروا
 وقاةمة كبيرة من الميال  من قبل رركاة .
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ر اف الرركاف مسألة عويصة بالنسبة  وبناف على  لس، تبدو مركلة توزي" الحقاة  الوزارية، وا 
كبيرة. ويت ح أن وعد نتنيا و بتركيل الحكومة قبيل انتهاف  تإركا لنتنيا و قد   تنجز من دون 

المهلة ابولى ل  بموج  القانون،    ة أسابي"، قد يكون صع  التحقي ، بن نتنيا و   يواج   قي 
نما أي اع أع اف حزب .  رركاف  وا 

 2/4/2102عّمان،  الرأي،
 
 "ووقح سياسي" بأنه الدولية" ـ"الجنائيةل فلسطين قرار انضمام تصف اإلسرائيليةوزارة الخارجية  .28

المحكمة الجناةية الدولية واصفة   ا  إلى، امس، ان مام  لسيين اإسراةيلاوكا ت: دانت  -القدس 
 و قا لبيان صادر عن وزارة الخارجية اإلسراةيلية. اسياسي ووقحاالقرار بأن  

ة الجناةية الدولية إلي   م حقات المحكم إلىالقرار الفلسييني با ن مام ا أنوجاف  ي البيان 
 .اق اةية  د إسراةيل سياسي ووقح وخبيب

حكومة السلية الفلسيينية المتعاونة م" حركة حماس اإلر ابية التي ترتك   اأنوأ اف البيان، 
 .اجراةم حر   ي آخر يرف يمكن  التهديد بم حقات ق اةية أمام محكمة   اي الدولية

المحكمة الجناةية الدولية  إلىعمال الفلسيينية ابحادية و ي يليعتها ا ن مام ابا أنوتاب" البيان، 
 – ي انتهاس للمبادئ القاةمة بين الجانبين بدعم من ابسرة الدولية لتسوية النزاع اإلسراةيلي 

 .االفلسييني
س لها الح  لي ا لسيينا أن، أمسوقال المتحدب باسم وزارة الخارجية اإلسراةيلية ايمانويل نارون، 

 المحكمة الجناةية الدولية بن  ليس  ناس دولة  لسيينية و قا للقانون الدولي. إلى ي ا ن مام 
وأ اف نارون، ان  له ا السب ،   ن مدعية المحكمة الجناةية الدولية  اتو بن سودة، أخيأت  ي 

ةم حر  مزعومة وقت ساب  العام الحالي  ي قبول اليل  الفلسييني إلجراف  حأ أولي  ي جرا
اإلسراةيلية  ي  اجيروزاليم بوستاجراف عملية الجرف الصامد  ي الصيف، حسبما  كرت صحيفة 

 موقعها اإللكتروني.
تسييس ا إلىالنوايا الفلسيينية  ي المحكمة تتعار  م" أ داف المحكمة وسوف تؤدي  أنوأ اف، 

 سوف يلح   ررا بمكانة المحكمة. امدمر
خيوات تسلي ال ور مرة أخرى على الر   الفلسييني إلجراف مفاو ات     ال أن إلىوأرار 

 س م م" إسراةيل.
 2/4/2102هللا،  رام األيام،
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 ""إعدام الفدائيين الفلسطينيينبمشروع قانون  أعمالهيفتتح  "الكنيست" .29
ول مرروع  ي اليوم ابول من بدف أعمال البرلمان اإلسراةيلي قالكنيست( الجديد، جاف أ: ودي" عواودة

 قانون يقترح إنزال عقوبة اإلعدام بالفداةيين الفلسيينيين ممن يدانون بعمليات يقتل  يها إسراةيليون.
مرروع القانون ال ي يعكس أجواف الكرا ية  ي إسراةيل يعرف بااعقوبة إعدام للمخربينا، و و 

زير الخارجية أ يغدور للصحفي سابقا رارون جال ع و الكنيست عن حز  اإسراةيل بيتناا برةاسة و 
 ليبرمان.

ويأتي مرروع القانون الجديد تتمة لوعود اإسراةيل بيتناا أ ناف الدعاية ا نتخابية بتعديل قانون 
، و و يق ي ب عدام من يدان 97العقوبات الحالي، بحيب يحول أي ا على ابر  المحتلة عام 

 بقتل إسراةيليين  ي عملية  داةية.
رروع القانون ال ي ي ير خ  ا داخل الكنيست، يزعم رارون جال أن حكم و ي محاولت  تسويغ م

 اإلعدام يعزز قوة الردع اإلسراةيلية  ي وعي الفلسيينيين، واأن  أخ قي و روي بمن إسراةيلا.
لكن ع و الكنيست عن االمعسكر الصهيونيا ميخال بيران سارعت إلى مهاجمة مرروع القانون، 

 فزازيا.ونعتت صاحب  بااا ست
وتؤكد بيران للجزيرة نت أن حكم اإلعدام ليس مجديا، ولن يكون الوسيلة المناسبة للتغل  على 

 ااإلر ا ا. مح رة من أن  سيمس مكانة إسراةيل التي تواج  أص  انتقادات قاسية  ي العالم.
ويعتبر  امرا قا و  ا ما يؤكد  المعل  يوسي دار ال ي يعتبر مرروع القانون  ارغا، ويسخر من مقدم  

 سياسياا.
 2/4/2102الدوحة،  نت، الجزيرة

 
 نظام دفاع صاروخي إسرائيلي ينجح في اختبارات متطورة .31

رويترز: قالت وزارة الد اع اإلسراةيلية ابربعاف إن نراما للد اع الصاروخي يجري  - القدس المحتلة
ي ع  على مسار استخدام  ميدانيا  تيوير  بمراركة الو يات المتحدة نجح  ي اختبارات متقدمة مما

 بحلول العام المقبل.
 كيلومتر أو 211وصمم نرام مق ع داود إلسقاي الصواري  التي يتراوح مدا ا بين مةة كيلومتر و

 الياةرات أو صواري  كروز التي تحل  على ارتفاع منخف .
صواري  قصيرة المدى ونرام وب لس يسد النرام الجديد الفجوة بين نرام القبة الحديدية  عترا  ال

 آرو  عترا  الصواري  بعيدة المدى و ما نرامان تستخدمهما إسراةيل حاليا.
 2/4/2102القدس العربي، لندن، 
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 حواجز بحرية قرب لبنان وغزة منظومةتقيم  "إسرائيل" .30

غزة،  أقامت إسراةيل أخيرا منرومة حواجز بحرية متيورة على خي الحدود البحرية م" لبنان وقياع
وأقيمت منرومة الحواجز  ي قاع البحر المتوسي على خي الحدود البحرية  لمن" أي اخترا  بحري.

بين إسراةيل ولبنان قبالة رأس الناقورة، وعلى حدود ا البحرية م" قياع غزة، و ي ت م أجهزة 
 استرعار ووساةل أخرى تمن" أي اخترا  بحري إلى داخل إسراةيل.

البحرية اإلسراةيلي رونين حجال، اسنكرف من خ ل     المنرومة عن وقال المقدم  ي س ح 
غواصين يحاولون التسلل وعن أرياف أخرى تحت الميا ، أقمنا     المنرومة على حدودنا الرمالية 
أي ا، وأ بتت  عاليتها بعد أن أجرينا عليها تجار  عدةا، م يفا أن كل من سيحاول اخترا  الحدود 

 والق اف علي . سيتم تحديد موقع 
 0/4/2102الدوحة،  نت، الجزيرة

 
 "آمنة" أخرىدولة  إلىفارقة غير الشرعيين على الرحيل ألا المهاجرينستجبر  "إسرائيل" .32

ستقوم ب جبار المهاجرين  إسراةيل أن اإلسراةيليةوزارة الداخلية  أعلنت :أ.ف.  –القدس المحتلة 
 السجن. أو أ ريقياادولة  ال ة آمنةا  ي  إلىمغادرة اب ارقة غير الررعيين على ا ختيار بين ال

على المهاجرين المحتجزين  ابجرافوقال بيان صادر عن داةرة السكان والهجرة ان  سيتم تيبي    ا 
 إلىو  يمكن يرد م  إسراةيل إلىمن ال ين اتسللوا  إسراةيلحاليا  ي مركز حولوت ل حتجاز جنو  

ألفا  ي  42 أصل ي مركز حولوت من  أ ريقياليا نحو الفي مهاجر ا. ويحتجز حابصليةبلدانهم 
 .إسراةيل

 2/4/2102هللا،  رام الجديدة، الحياة
 
 بين األردن و"إسرائيل" الضخم تقلص إلى اتفاق تبادل مياه البحارمشروع قناة تقرير:  .33

 :  ارم حمدان - ار 41عاا
نقا  البحر الميت من الجفاف وتوليد الياقة * المرروع بداية ت من نقل كميات كبيرة من الميا  إل

 الكهرباةية وتحلية ميا  البحر
ألف غر ة  ند  قأربعة أ عاف عدد  211* رجل ابعمال اإلسراةيلي يتسحاس ترو ا عر  بناف 

قامة بحيرات وقنوات مفتوحة  غرف الفناد   ي إسراةيل( بين إي ت والبحر الميت وا 
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مليون  011مليار متر مكع  من الميا  والمرروع يت من تزويد  با 0.9* البحر الميت يفقد سنويا 
 متر مكع  سنويا

 *  رتسل تحدب عن قناة تربي بين البحر المتوسي و'بحر الموت' إلنتال الياقة والصناعة
عاما من  أن بدأ الحديب عن قناة 'البحار'، التي تربي بين البحر ابحمر والبحر الميت،  03مر 

مراري"  خمة جدا، ترارس  يها إسراةيل وابردن والسلية الفلسيينية، بيد أن   وجرى الحديب عن
يت ح أن المراري" ال خمة قد تقلصت إلى مرروع صغير جدا يقتصر على 'تبادل ميا ' بين 

 سنوات  ي أقل تقدير. 2إسراةيل وابردن من خ ل مرروع تحلية قد يقام بعد 
ف أساسا إلى من" جفاف البحر الميت، لن يحق  الهدف، كما تبين أن المرروع، وال ي كان يهد

مليون متر مكع  من الميا  سنويا،  ي حين تتراج" كمية  011حيب أن  سيزود البحر الميت بنحو 
 مليار متر مكع  سنويا. 0.9الميا   ي البحر الميت بمعدل 

ا، قبل نحو رهر، على اتفا  وكان الوزيران، اإلسراةيلي سيلفان رالوم، وابردني حازم الناصر قد وقع
يحمل اسم 'قناة البحار'، على نحو أ ار ا عتقاد بأن الحديب عن اتفا  تاريخي ينق  البحر الميت، 

 بيد أن  تبين أن  لم يب  من المرروع سوى اسم  ال خم.
ع وأرار تقرير نررت  صحيفة 'معاريف' اليوم، ابربعاف، إلى أن منرمات البيةة التي عار ت المررو 

لم تتأ ر با تفا ، كما توقعت الوزارة لحماية البيةة أن المرروع لن ينق  البحر الميت، وأن كمية الميا  
مليون متر مكع  من الميا  سنويا، و ي  011التي يتوق" أن تتد   إلى البحر الميت لن تتجاوز 

 أقل بك ير من الكمية الميلوبة للحفار على مستوى الميا   ي .
 برومبيرغ، إنالعام لمنرمة 'إكوبيس'، التي تعار  المرروع من  سنوات، غدعون  وقال المدير

ا تفا  الجديد ليس أك ر من اتفا  'تبادل ميا ' بين إسراةيل وابردن، كما أن  لم يت ح بعد مصادر 
 تمويل المرروع.

  وأن تحدب عن  وأرار التقرير إلى أن مرروع قناة البحار لم ييرح  ي السنوات ابخيرة، وأنما سب
بنيامين زةيف  رتسل  ي القرن التاس" عرر، حيب كت  عن 'الحاجة إلى إقامة قناة لنقل الميا  من 
البحر المتوسي إلى البحر الميت إلنتال الياقة وللصناعة، وأن  يمكن إقامة صناعات كبيرة للمواد 

لى أن  رتسل استخدم اسم الكيماوية على روايئ البحر الميت'. تجدر اإلرارة  ي   ا السيا  إ
'بحر الموت' قالقري  من التسمية العربية للبحر الميت، وليس 'بحر الملح' كما يسمى باللغة العبرية 

 اليوم.
و حقا بات اسم 'قناة البحار' ييل  على كل ا قتراحات برأن قنوات الميا  بين البحار  ي الب د: 

 كانت قناة مفتوحة أم أنابي  مغلقة. وترمل البحر المتوسي أو البحر ابحمر، سواف
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وكان الهدف من المرروع ت بيت مستوى الميا   ي البحر الميت ال ي يواصل ا نخفا  بركل 
 مقل ، وتو ير ميا  الرر  والكهرباف لألردن والفلسيينيين، والد " بما يسمى با'الس م اإلقليمي'.

ألف غر ة  ند ،  ي إيار  211و ا بناف كما سب  وأن يل  رجل ابعمال اإلسراةيلي يتسحاس تر
المرروع، و و ما يركل أربعة أ عاف عدد غرف الفناد   ي إسراةيل، تو ر العمل لنحو مليون 
عامل. كما خيي إلقامة بحيرات وقنوات ميا  مفتوحة بين إي ت والبحر الميت، لتحويل المنيقة إلى 

 منيقة ج   سياحية.
يوم، سوى اتفا  متوا " جرى التوقي" علي   ي السادس والعررين ولم يتب  من كل ا قتراحات، ال

من رباي ق براير( الما ي، بين إسراةيل وابردن، ويهدف أساسا إلى إقامة مرروع لتحلية ميا  
 البحر  ي العقبة، وتبادل ميا  بين إسراةيل وابردن.

 تها للمرروع، وراركوا  ي ي كر أن غالبية المنرمات والجمعيات التي تعنى بالبيةة أعلنت معار 
، وقدموا رروحات عن 2117عررات المباح ات المفتوحة التي نرمها البنس الدولي من  العام 

 المخاير الكامنة  ي إقامة م ل   ا المرروع.
وبعد توقي" ا تفا  م" ابردن، توقف نراي منرمات البيةة، باعتبار أن الحديب عن 'تبادل ميا  بين 

 ، وأن  لس سيكون بعد سنوات يويلة'.إسراةيل وابردن
وكانت     المنرمات قد تناولت مخاير المرروع البيةية، وب منها أن خلي ميا  البحر ابحمر 
بميا  البحر الميت قد يؤدي إلى تغيير كبير  ي البحر الميت، وأن  ناس مخاوف من تسر  الميا  

لمفتوحة، كما أن  ناس إمكانية لتركل كتل المالحة إلى أحوا  الميا  الجو ية على يول القنوات ا
 من الجبأ  ي البحر الميت.

جرى  حأ كا ة ا دعافات، وبحس  خبراف من البنس الدولي  2103 – 2117وخ ل السنوات 
مليون متر مكع   411  ن المرروع لن يؤدي إلى تغييرات حادة  ي البحر الميت من خ ل تد   

 من الميا  سنويا إلي .
كيلومتر، لنقل  211أن  بموج  ا تفا ، بين إسراةيل وابدن، سيتم و " أنبو  بيول  يرار إلى

الميا  من البحر ابحمر إلى البحر الميت، ويمر  ي ابرا ي ابردنية، ويفتر  أن يستمر العمل 
 سنوات. كما سينقل ابنبو  الميا  الناتجة عن مرروع التحلية ال ي سيقام  ي العقبة. 3ب  مدة 

ن المخيي أن تقوم إسراةيل برراف الميا  من ابردن لتزويد منيقة الجنو  بالميا ، مقابل تزويد وم
 إسراةيل لرمال ابردن بالميا  من بحيرة يبرية.

وت من ا تفا  أن تقام منرأة تحلية الميا  رمال العقبة. ويتم تمويل المرروع من خ ل بي" الميا  
مليون دو ر.  411ة. ويتوق" أن تصل تكلفة مد ابنبو  إلى المح ة، إ ا ة إلى تبرعات دولي
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وبحس  مصادر إسراةيلية   ن التقديرات ترير إلى أن  سيتم تجنيد     ابموال من خ ل التبرعات، 
 وخاصة من  رنسا واليابان، باعتبار أن المحفز  و إنقا  البحر الميت.

زاف  لس، يستبعد برومبيرغ، من منرمة 'إكوبيس'  أن تسا م دول أجنبية  ي تمويل مرروع ليس من وا 
مليون متر مكع  من الميا  إلى بحر يتراج"  011المؤكد أن يستمر، خاصة وأن الحديب عن نقل 

 مليار متر مكع  سنويا.  0.9بنحو 
 0/4/2102، 48 عرب

 
 ُيحقق لها األمن واالستقرار "إسرائيل"دراسة إسرائيلّية: ضّم غور األردن إلى  .34

وررليمي للرؤون العام ة والدولة، رأت دراسة إسراةيلي ة أصدر ا المعهد اب ز ير أندراوس:“ –ة الناصر 
أن  الفر يات القاةمة لدى صن اع القرار  ي تل أبي  تستبعد ا نسحا  من غور ابردن بأي  ركلا 

ر على إبقاف قوات عسكري ة  ي .   من اإلركال، وت ص 
ن جامعة حيفا، وال ي ي عتبر من كبار ا ختصاصيين  ي رؤون وقال البرو يسور أرنون سو ير، م

الجغرا يا السياسي ة، ومن أكبر د عاة ترحيل العر  من  لسيين، إن  غور ابردن مهم من الناحية 
:  حدود  م" ابردن تركل نقاي تواصل  ام ة للتجارة والسفر م" بقية دول المنيقة، ا ستراتيجية

ةيلي ة على قياعات من  ستعني أن  ال ف ة الغربي ة ستبقى ميوقة من قبل واستمرار السييرة اإلسرا
 الدولة العبرية، على حد تعبير .

، اعتبرت جمي" الحكومات 0697وأرار سو ير إلى أن   من من  احت ل ال ف ة الغربي ة  ي عدوان 
 م   لمساحة الدولة، اإلسراةيلي ة منيقة غور ابردن بم ابة الحدود الررقية إلسراةيل، ويمحت  ي 

حكام سييرتها على المنيقة، أقامت  ي ابغوار، من  ميل" سنوات  ا أن   من اجل تعزيز وا  م و حع
مستوين، وعلى مدار السنين، تم   7211مستوينة، التي يعيش بها اليوم حوالي  29السبعينيات، 

ابعة للدولة، وجرى  م ها اإلع ن عن الغالبية العرمى من أرا ي غور ابردن، على أن ها أرا  ت
 إلى مناي  النفو  التابعة للمجالس اإلقليمية، التي تعمل  ي إيار ا معرم المستوينات  ي المنيقة.

وأرارت الدراسة إلى أن   تحت رعار اب مية ابمنية لغور ابردن، أخ ت الحكومات المتعاقبة تتبن ى 
ن   لكي يتحق  الدم  بين حلم س مة الب د من المقولة التي أيلقها يغآل الون، والتي جاف  يها أ

إستراتيجي ة م" إبقاف الدولة يهودية من ناحية ديمغرا ية، يتيل    ا  ر  نهر ابردن -ناحية جيو
، مت منةع 0697حدودعا ررقية للدولة اليهودية، و ك ا صاغ الون خيت  للحل اإلقليمي  بعد عدوان 

 غور ابردن على النحو التالي: 
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، بواسية نقاي استييانية، الوجود المدني والعسكري ي رك ل  خل  ، إ ا ة للوجود العسكري  وجود مدني 
ا للحدود، و  ت عتبر المستوينات مركلة أمام الحلول السياسي ة، كما ي ركل الغور تواص ع  تصحيحع

ا للقدس من  جمات جغرا يعا بين بيسان وصحراف النق ، باإل ا ة إلى أن  المنيقة ت ركل حزامعا واقيع 
 عسكري ة من الناحية الررقي ة.

وكان الجنرال  ي ا حتياي عوزي دايان، الناة  ابسب  لقاةد  يةة ابركان العام ة  ي الجيش 
اإلسراةيلي  قد صرح  بأن   م  غور ابردن إلى إسراةيل ي حق  لها ابمن وا ستقرار، م رد دعا على أن  

ةيل توجد  ي غور ابردن  قي، و  بد  أنت يكون تحت سيادة إسراةيل، مناي  الد اع الحيوية إلسرا
 وا  ا لم تكن  ناس سيادة إسراةيلي ة على غور ابردن،   ن  ابمن لن يتحق  على المدى البعيد. 

ع وة على  لس، أرار إلى أن  نتنيا و  ي أ ناف زيارت  إلى غور ابردن، أك د على أن      المنيقة 
 ابمني ة الررقية إلسراةيل. ي الحدود 

وأو ح دايان أن      المنيقة ت لب ى ا حتياجات ابمني ة ابساسي ة، بدفع من الحفار على عم  
كم، ي م ل حماية  94استراتيجي  عر ي  إلسراةيل من نهر ابردن وحتى البحر المتوسي بمسا ة 

ب يران، والد اع  د  أي   جوم محتمل  لسكان إسراةيل من الصواري  الباليستية بعيدة المدى الخاصة
 على إسراةيل من الجبهة الررقي ة، على حد  تعبير .

0/4/2102ن، رأي اليوم، لند  
 
 خالل آذار/ مارس المسجد األقصى سائحا  اقتحموا 18,826و يهوديا   مستوطنا   1,063تقرير:  .35

 ا حت ل انتهاكات يرصد يراتقر  الربابيةا نيوز  مةا مجموعة أصدرت سعدى: أبو  ادي - هللا رام
بعادات اعتقا ت من 2102 مارس/ آ ار لرهر ابقصى المسجد  ي  المستوينين من واعتدافات وا 

 امرأة 32 بينهم من ابقصى المسجد من اعتقال حالة 21 إلى التقرير وأرار .والررية اإلسراةيليين
 خ ل اعتقلت عاما 02 العمر من تبلاااغ يفلة اصغر اام(  تية 6و  تيات 4ق قاصرا 03و ربان 01و

ل مت المعتقلين جمي" سراح وأيل . ابقصااى المساااجد مغادرتها  عن ب بعاد ااام أوامر لمعرمهم وس 
 .متفاوتاااة لفتااارات ابقصااى المسجد
  و الن ساف صفوف  ي الما ي الرهر ابقصى المسجد عن المبعدين عدد ان ك لس التقرير وأو ح
 من مواينا 42 لنبعادات الكلي المجموع ووصل. اإلبعاد سياسة ا حت ل سلية اتباع من  ىابعل
 (.صبيان 3و صبيتانق قاصرين 2و رج  02و سيدة 22 بينهم من المحتل والداخل القدس
 خ ل المستوينين على خيرا يركلونا المبعدين بأن اإلجرافات     ا حت ل ررية وتبرر

 ا.لألقصى اقتحامهم
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 من عنصرا 73 إلى باإل ا ة ابقصى المسجد مستوينا 0193 اقتحم الما ي الرهر وخ ل
 داخل المصلين استفزاز المستوينون تعم د ا قتحام جو ت و ي. ساةحاع  01،129و المخابرات
 .النقالة بهواتفهم بتصوير م ابقصى المسجد

2/4/2102القدس العربي، لندن،   
 
 اإلبراهيمي" "الحرم ربق حفريات ينفذون مستوطنون .36

 اإلبرا يمي الحرم جنو  ا ستراحة، مبنى داخل حفريات أمس، مستوينون، نف : او اا – الخليل
 .الخليل مدينة  ي الرريف
 الحالي ابسبوع ميل" من  متواصلة حفر لعمليات استكمال الحفريات     أن عيان رهود و كر
 .المبنى داخل تجري  خمة حفريات  ناس أن تجةالنا اليمم كميات وتدل ا ستراحة، مبنى داخل

 على ا حت ل وسليات المستوينين جان  من السا ر التعدي   ا بأن الخليل، إعمار لجنة واعتبرت
 اإلبرا يمي الحرم بح  الجارية التهويد خيوات من تهويدية كخيوة جاف الفلسيينية، ابم س
 اإلسراةيلي التراب لقاةمة اإلبرا يمي الحرم  م يةلعمل ومعززة القديمة، البلدة ومناي  الرريف،
 .2101 العام ميل" ا حت ل حكومة عن  أعلنت ال ي المزعوم

2/4/2102األيام، رام هللا،   
 
 مارسآذار/ في سورية خالل  التعذيب تحتالجئ فلسطيني قضوا  100"مجموعة العمل":  .37

ا  ي سورية خ ل رهر آ ار قمارس( قال ناريون حقوقيون، إن ماةة  جئ  لسييني ق و : دمر 
 ق وا تحت التع ي   ي سجون النرام. 13الما ي، بينهم 

وأ ادت امجموعة العمل من أجل  لسيينيي سوريةا  ي بيان صحفي، بأن  إلى جان   حايا 
 جةين  لسيينيين ق وا نتيجة الحصار  2التع ي   ي السجون ومراكز التحقي  السورية،   ن  ناس 

عاية اليبية، وم ل عدد م آخرين ق وا نتيجة إصابتهم بيل  ناري، و جةان برصاأ وقلة الر 
قناأ، وآخران ق يا بعد خيفهما  م قتلهما، و جئ ق ى اغتيا ع، باإل ا ة إلى  حية أخيرة 

 ق ت بسبا  مجهولة حيب و قت حالة الو اة دون التفاصيل.
وا من سورية إلى أل 11وبي نت معييات نررتها امجموعة العملا، أن  ف  جئ  لسييني سوري،  ر 

ألف  جئ  لسييني وصلوا إلى أوروبا خ ل السنوات ابرب"  21الدول المجاورة، إلى جان  نحو 
 ابخيرة،  اري ن من وي ت الصراع الداةر  ي سورية.

0/4/2102قدس برس،   
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صدار فلسطينيا   326 األسير: اعتقال نادي .38  ل شهر آذار/ مارسخال  إداريا   أمرا   121 وا 

 أبرز وت من الما ي، آ ار رهر حول تقريراع  أمس، ابسير، نادي أصدر: اابيااما – هللا رام
 أبرز ا الق ايا من عدد إلى إ ا ة ا حت ل، سجون  ي ابسرى لها تعر  التي ا نتهاكات
 .ل حت ل العسكرية المحاكم عن صدر وما اإلدارية، وابوامر ا عتقا ت،

 نسبة أعلى وكانت موايناع، 329 الما ي الرهر اعتقلت ا حت ل قوات أن إلى النادي تقرير اروأر
 محا رة و ي معتق ع، 42 القدس محا رة تليها معتقل، 011 وبلغت الخليل محا رة  ي اعتقا ت
 ما ي لحم، بيت محا رة من موايناع  39و ،37 والبيرة هللا رام محا رة ومن ،36 وجنين ،44 نابلس
 .7 وسلفيت أريحا و ي ،2 ويولكرم ،9 قلقيلية و ي ،7 إلى يوباس  ي المعتقلين عدد وصل
 كانت أسيراع، 020 بح  إداري اعتقال أوامر الما ي آ ار خ ل أصدرت ا حت ل سليات أن وبين

 الخليل. محا رة أبناف بح  أع  ا
2/4/2102األيام، رام هللا،   

 
 بشري كدرع عائلة واحتجاز مواطنين واعتقال شاب نين: إصابةج مخيم االحتالل اقتحام خالل .39

 الحي، بالرصاأ جنين مخيم من رابا أمس،  جر ا حت ل، قوات أصابت: ب أ محمد - جنين
 .القوات رنتها اقتحام عملية أعقبت عنيفة مواجهات خ ل
 المخيم اقتحمت سكرية،الع ا ليات بعررات المعززة ا حت ل قوات إن ومحلية، أمنية مصادر وقالت
 .للدموع المسيل الغاز وقنابل والمعدني الحي للرصاأ ك يف إي   وسي

 ،(عاما 06ق الفوز أبو الكريم وعبد ،(عاما 20ق قريني تو ي  أحمد الرابين ا حت ل، قوات واعتقلت
 يقيهاورق ،(عاما 42ق الدم  عيسى خولة المواينة احتجزت  يما المخيم، ساحة  ي وجود ما لدى

 بررية، كدروع واستخدمتهم منزلهم د م بعد ساعات لعدة ،(عاما 06ق وعمار ،(عاما 30ق يار 
 . ح  وقت  ي سراحهم وأيلقت

2/4/2102األيام، رام هللا،   
 
 الرملةفلسطينيا  في  منزال   ثالثينمر بهدم االحتالل يأ .41

، إن بلدية 41لمحتلة عام قال مواينون  لسيينيون  ي مدينة الرملة وسي  لسيين ا: الناصرة
منز  تق"  ي حي  00وأو حت أن  بيتاع تعود لهم. 31ا حت ل  ي المدينة، أصدرت أوامر بهدم 
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بيوت  ي حي االجواريشا، مريرة إلى أن أوامر الهدم  ورية وغير محددة بتاري   1اجان حكالا و
  الي دون ساب  إن ار.معي ن، حيب قام عناصر ررية ا حت ل بتوزي" أوامر الهدم على اب

2/4/2102قدس برس،   
 
 غزة ومزارعي قطاع صيادي يستهدف االحتالل .40

 تجا  الررارة أسلحتها نيران أمس، ،ااإلسراةيليا ا حت ل قوات  تحت :وكا ت - المحتلة  لسيين
 مخيم وررقي غزة قياع جنو  يونس خان مدينة ررقي الفراحين حي  ي الفلسيينيين المزارعين

 المزارعين من مجموعة تجا  النار أيلقت ا حت ل قوات بأن عيان رهود وأ اد .القياع بوسي ي البر 
 أيلقت  يما خزاعة، بلدة ررقي النجار بوابة وقر  عبسان،  ي الحدودي الرريي قر  الفلسيينيين

 ر،أ را أو إصابات وقوع دون البري ، مخيم ررقي نبهان موق" قر  ربان تجا  النار أخرى قوات
 عليها يبحر صغيرة صيد قوار  باتجا  الررارة أسلحتها نيران الحربية، ا حت ل زوار   تحت كما

 العدواني نهجها نيا   ي و لس غزة، قياع غربي رمال السودانية منيقة سواحل قبالة صيادون
 .رزقهم مصدر  ي الفلسيينيين لم حقة

2/4/2102الخليج، الشارقة،   
 
 سالم" أبو "كرم عبر غزة إلى قطاع ئعشاحنة بضا 700 إدخال .42

 ررقي جنو  سالم، أبو كرم معبر ابربعاف، اليوم اإلسراةيلي، ا حت ل سليات قنا:  تحت – غزة
 المواص ت وقياع والزراعي التجاري للقياعين بب اة" محملة راحنة 711 إلدخال غزة، قياع

 بين من أن الب اة" لتنسي  ةاسيةالر  اللجنة رةيس  توح راةد المهندس وأو ح .والمساعدات
 بالحصمة محملة أخرى 041و الدولية، للمراري" إنراةية بمواد محملة راحنة 001 الراحنات
 .المحروقات من كميات    إلى إ ا ة القياع،  ي للير  التحتية بالبنية الخاصة

2/4/2102الشرق، الدوحة،   
 
 االحتجاجية خطواتهم يعلقون إيشل سجن أسرى .43

 ابربعاف، يوم ابسرى، صوت إ اعة أ اعت  بيان  ي إيرل سجن أسرى قال كوم: دوت قدسال-غزة
 على احتجاجاع  نيسان/إبريل من ابول اليوم مقررة كانت التي التصعيدية الخيوات بدف علقوا إنهم

 .يعيرونها التي الصعبة المعيرية الرروف وعلى السجون إدارة سياسة
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 إدارة من والوعود الميال  بع  تحقي  بعد ا حتجاجية خيواتهم اأوقفو  أنهم إلى ابسرى وأرار
 .القادمة الفترة خ ل الميال  باقي بتحقي  السجون

2/4/2102القدس، القدس،   
 
 آذار/ مارسشهر خالل شجرة بالخليل  1,350مستوطنون يقتلعون تقرير:  .44

اإلسراةيلي ومستويني   ي أرهر تقرير  لسييني رسمي، تصاعد اعتدافات جيش ا حت ل : الخليل
ل الرهر الما ي اقت ع المستوينين لا  مدينة الخليل جنو  ال فة الغربية المحتلة، حيب سج 

وأرار التقرير  موايناع  لسيينياع من أبناةها. 61رجرة زيتون من أرا يها، واعتقال حوالي  0321
قتحامات والمدا مات الليلية الصادر عن وزارة اإلع م الفلسيينية، إلى رصد عررات حا ت ا 

لمنازل المواينين الفلسيينيين  ي الخليل خ ل ساعات متأخرة من الليل من قبل جيش ا حت ل، 
وتسليم ب غات  ستدعاف ابيفال لمقابلة المخابرات اإلسراةيلية، تركز ت معرمها  ي مخيمي 

 العرو  والفوار.
2/4/2102، قدس برس  

 
 األندرويد متجر على ويرفعها" Gaza Map" لغزة إللكترونيةا فلسطيني يطور الخريطة .45

 بكلية الحاسو ، أنرمة قسم خريجي أحد ربير أررف المهندس استياع كوم: دوت القدس - غزة
 وبرمجة تيوير من القياع، مستوى على مرة وبول ابز ر، بجامعة المعلومات وتكنولوجيا الهندسة
 .العالمي ابندرويد متجر على ور عهاا Gaza Mapا غزة لقياع اإللكترونية الخريية
 ب رراف ،2104 عام الكلية من التخرل لمرروع إعداد  أ ناف ب لها لجهود تكلي ع  ربير، إنجاز ويعتبر
 .المعلومات تكنولوجيا قسم  ي المحا ر المصري، الباسي عبد ابستا 
 الخريية إنراف لفكرة ويرح  البحب، على المررف بف ل جافت المرروع،  كرة بأن ربير ويقول

Offline، التي الصعوبات بع  إلى   تاع  غزة، قياع  ي نوعها من ابولى الخريية  ي لتكون 
 تلس وجود وعدم الميلو ، بالركل الخريية توا ر عدم أبرز ا من كانت والتي التنفي  أ ناف واجهت 
 العامة ابماكن حس  ةالخريي برمجة صعوبات ك لس ،Offline بركل Google  ي الخريية
 أسماف ودون كامل بركل مجهزة غير بغزة الروارع كون الفرعية، والروارع الرةيسية، والروارع
 .وا حة
مكانية باإلنترنت، اتصال دون Offline البرنام  عمل التيبي  يميز ما أ م ولعل  خدمة يل  وا 
 السيارة أو ابقدام على رياع م سواف إلي  ال  ا  المراد الهدف اختيار خ ل من الير ، أقصر
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 خ ل من السياحية غزة معالم على التعرف إمكانية ك لس للوصول، ال زم والوقت المسا ة واحتسا 
 العامة المعلومات بع  محتوياع  المكان عن اإلنجليزية باللغة للمستخدم تعريفية ورسالة الصور بع 
 .ابحيان بع   ي و يديو عن 

2/4/2210القدس، القدس،   
 
 اآلالف بمئات المزادات في أعماله دوالرا .. تباع 175 مقابل عالمي لفنان رسما   يبيع غزاوي .46

 المقاومة حركة بين ابخيرة الحر   ي تهدم ال ي منزل  بوابة  لسييني باع: رويترز - غزة
سراةيل( حماسق اإلس مية  الفنان أن   ول  وسي  حقا ليدرس محلي،  نان إلى غزة قياع  ي وا 
 .صغيرة  روة تساوي الي ف بر ا  لوحة علي  رسم بانكسي الرهير العالمي
 الحديد من المصنوع المهدم منزل  بوابة باع إن  غزة رمال من أو د لستة أ  و و دردونة ربي" وقال

 .المقابل  ي( دو را 072ق ريكل 711 ل  د "  لسييني  نان إلى والقرميد
 من مبكر وقت  ي غزة – متوقعة غير أماكن  ي ساخرة دارياتج برسم  المعروف – بانكسي وزار
 عدة بين من يد ا على رأسها تسند إلهة مرهد دردونة منزل بوابة على الي ف بر ا  ورسم العام   ا

 .غزة  ي رسمها الواحدة اليد أصاب" عدد ا يتجاوز لم جداريات
 كنت ما بعرف كنت لو …بانكسي  و عمن و  اللوحة قيمة عن  كرة أي لدي تكن لما دردونة وقال
 .االرخيأ ال من به ا البا  بعت
 على جداري رسم بي" 2103 عام و ي. دو ر ألف 211 من بأك ر العادة  ي بانكسي رسوم وتباع
 .دو ر مليون 0.0 بمبلغ خاأ مزاد  ي 2103 عام لندن  ي متجر واجهة
 لم لكن   سترجاعها البوابة بمرتري صالا ت وحاول ل حتيال تعر  بأن  رعر إن  دردونة وقال
 .يرد
 سوف القادمة المرة …لي تقدم راح اللي العرو   ي أنرر ممكن وبعدين البا  استرج" بديا وأكد

 .اقديم كبا  وليس لبانكسي كلوحة أبيعها
2/4/2102القدس العربي، لندن،   
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ـــ"يوم بــرج والرياضــة تــنظم محاضــرة فــي الفلســطينية للشــباب لبنــان: المؤسســة .47  الشــمالي إحيــا   ل
 األرض"
 بعنوان ت قيفية محا رة العودة لح   ابت ومنرمة والريا ة للربا  الفلسيينية المؤسسة نرمت

 آ ار 30 ال   اف يوم و لس ؛”والوينية الريا ية القيم ودعم تعزيز  ي الفلسيينية ابسرة دور“
 .الرمالي رلب مخيم  ي كع  بن أبي الجليل الصحابي قاعة  ي 2102

 بناف  ي الريا ة أ مية على  يها ردد ورقة والريا ة للربا  الفلسيينية المؤسسة مدير قدم وقد
 مسيرة على إيجاباع  ينعكس وال ي باستمرار؛ الريا ة ممارسة على وترجيعهم لأليفال السليم الجسم
 .هللا ب  ن  لسيين إلى العودة مرروع وخدمة العياف
 يوم ل كرى استعر  ال ي حمود؛ سامي ابستا  العودة لح   ابت منرمة مدير اقدمه ال انية الورقة

 0641 عام المحتلة الفلسيينية ابرا ي داخل العريمة ا نتفا ة     اندلعت وكيف ابر 
 ميام" مواجهة  ي أر هم عن د اعاع  رهداف ستة  يها ارتقى والتي 0679 آ ار 31 بتاري 

 من مزيداع   وقها للبناف الفلسيينية والمدن القرى من المزيد باغتصا  الصهيوني ا حت ل
 .المستوينات

0/4/2102 والرياضة، للشباب الفلسطينية للمؤسسة الرسمي الموقع  
 
 أبيب" تل في عرض كتاب "حكايتي .48

 دبلوماسي و و ابنصاري، ر عت. للمؤلف د أبي ، الكتا  تل  ي بدر: حكايتي محمد بدر عر 
 الما ي، القرن من ال مانينيات أواةل  ي أبي  تل  ي المصرية السفارة ي  عمل ساب ، مصري
 من يتمكن ولم اإلسراةيلي، المجتم" من ورراةح جوان  على  يها تعرف رخصية، تجربة وخا 
حالت  الخارجية وزارة ترك  بعد إ  نرر ا - الكتا  وخ " الدبلوماسية، لألعراف و قا للتقاعد وا 
 .القراف أيدي إلى يصل أن قبل والدبلوماسية، والسياسية بمنيةا للمراجعات -باليب"
 واق" عن العربي للقارئ حقيقية صورة تقديم  و -المقدمة  ي المؤلف يقول كما- الكتا  من الهدف

 وجهة من المختلفة، وأعراق  و ةات  ويواةف  ومؤسسات  بسياسات  الداخل، من اإلسراةيلي المجتم"
 عدم خ لها من القارئ ليدرس المجتم"،   ا أعما  إلى ونف  عاش مصريا، دبلوماسيا بوصف  نرر 

 وابعراف اليباع مختلفة جنسية، و مانين خمس من أك ر من يتكون ال ي المجتم"،   ا تجانس
 .والعقاةدية التاريخية والخلفيات واللغات والتقاليد والعادات
 الفصل يتناول  صول، عررة من القا رة، نانية  ياللب المصرية الكتا  ال ي تم نرر   ي الدار يتكون
 بالقنصلية وعمل  السبعينيات، منتصف  ي المصرية الخارجية بوزارة المؤلف التحا  قصة ابول



 
 
 
 

 

           37ص                                     3232 العدد:    2/4/2102 الخميس التاريخ:

 التح ير  ي مراركت   م برييانيا،  ي الصهيوني النراي بمتابعة وتكليف  لندن،  ي المصرية
 التي المباح ات  ي واإلسراةيلي المصري دينالو   م ال ي م،0671 عاما كاسل ليدزا لمؤتمر
 .ابميركي الو د بح ور الس م، محاد ات واستكمال للقدس، السادات زيارة أعقبت

0/4/2102الجزيرة نت، الدوحة،   
 
 : طيران مصري أو إسرائيلي قصف شحنة أسلحة إيرانية في ليبيا قبل نقلها إلى حماس"ديبكا" .49

معلومات تؤكد نقل إيران رحنة أسلحة لحركة حماس، وتخزينها  ي لندن: كرف موق" إسراةيلي أمس 
قاعدة ابراسا الجوية  ي إقليم  زان  ي جنو  غر  ليبيا التي تم استهدا ها بياةرة حربية مجهولة، 

 يوم ال   اف الما ي، قبل نقلها إلى الحركة  ي قياع غزة عبر سيناف.
رحنة ابسلحة كان من المقرر نقلها من ليبيا إلى  وزعمت مصادر عسكرية إسراةيلية لااديبكاا، أن

رب  جزيرة سيناف عبر مصر ومنها إلى قياع غزة، إ  أن س ح الييران المصري أو اإلسراةيلي، 
 حس  تقديرات المصادر العسكرية، تمكنت من  ر  الرحنة داخل ابرا ي الليبية.

  ت التعلي  على     المعلومات، واصفا وأرار الموق" إلى أن     المصادر العسكرية والمصرية ر 
 ابحداب بأنها دليل على توري إيران  ي الحرو  التي يرهد ا رمال أ ريقيا.

 2/4/2102، القدس العربي، لندن
 
 يخدم المشروع الصهيوني ويغذي التطرف "اإلخوان"شخصيات وطنية: استهداف  .51

يورة استهداف جماعة اإلخوان ح رت العديد من الرخصيات الوينية البارزة من خ: السبيل
المسلمين قاةلين إن  لس يص   ي خدمة المرروع الصهيوني، ويوج  الربا  نحو الفكر المتيرف 

 و   قولهم.
الرخصيات بياناع ناقرت خ ل  التحديات وابزمات التي تواج  المملكة من النواح  وأصدرت

ات المالية التي أ رت بالدولة والمجتم" ناقروا السياس السياسية، وا قتصادية وا جتماعية، كما
وتسببت بر ن القرار السياسي وا قتصادي لصندو  النقد الدولي ولجهات القرو  ابجنبية التي 

 وسعت قاعدة الفقر والجوع والحرمان والمديونية بركل خيير وغير مسبو ، و قاع للبيان.
بالوين ورعب  وأمن  واستقرار  وحريت ؛ وجاف  ي البيان: اإننا نرى أن المس به   الجماعة مساس 

ويؤ ر على نسي  الوحدة الوينية، و       الحركة الراردة تعني العم   ي التفكير والص بة  ي 
 قول الح   من  وابت ابمة وعقيدتها ومرروعها ابصيل  ي مواجهة المرروع الصهيونيا.
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جهزة ابمنية والسياسات الكيدية غير و اجم البيان االنه  ال ي يدار من قبل بع  الساسة واب
الراردة التي   تخدم الوينا، معتبراع أن االسعي لريينة اإلخوان المسلمين من خ ل الك   وا  تراف 
وتروي  السمعة والتحري  ال ي يبب  ي بع  وساةل اإلع م الرسمية وغير الرسمية من رأن  

 تفتيت المجتم" ابردني وتمزي  صف ا.
2/4/2102، ّمانالسبيل، ع  

 
 واإلسرائيليينالمفاوضات المباشـرة بين الفلسطينيين  إطالق إعادة أهميةجودة يؤكد  .50

بحب ناة  رةيس الوزراف وزير الخارجية ورؤون المغتربين ناصر جودة خ ل : حمدان الحال-عمان
التحديات التي باولو جينتيلوني الع قات ال ناةية و  اإليياليابربعاف وزير الخارجية  أمسلقاة  

 والجهود المب ولة للتعامل معها. ابوسيتواجهها منيقة الرر  
كما بح ا تيورات الو " على الساحة الفلسيينية وغيا  المفاو ات الجادة لحل الق ية 

  تنسى الق ية الفلسيينية، مؤكدا  رورة  أنميلبنا داةما  و  أنجودة  أكدالفلسيينية، حيب 
الدولة  إقامة إلىوصو   واإلسراةيليت المباررة بين الجانبين الفلسييني اي   المفاو ا إعادة

الفلسيينية المستقلة القابلة للحياة  ات السيادة والمتواصلة جغرا يا وعاصمتها القدس الررقية على 
 و قا للمرجعيات الدولية المتف  عليها ومبادرة الس م العربية. 0697خيوي الراب" من حزيران عام 

2/4/2102، ستور، عّمانالد  
 
 المحكمة الجنائية سالح للفلسطينيين في الصراع مع االحتالل إلىسالم: االنضمام  .52

المحكمة  إلى نأ رةيس الحكومة اللبنانية تمام س م الفلسيينيين على ان مام ادولة  لسيين : بيروت
 ة الناجزةا.الجناةية الدوليةا، معتبراع  لس اخيوة على يري  تحقي  الدولة المستقل

ورةيسها محمود  الفلسيينيةالرع  الفلسييانااي والسلياااة  إلىورأى س م  ي تصريح توج   ي  
عبر  اإلسراةيليةمحكمة الجنايات الدولية يتياااح كبح العدوانية  إلىاان مام دولة  لسيين  أنعباس، 

ارتكااااا  جراةم حر  بح  الرع  بتهم  اإلسراةيليينتمكين الفلسيينااايين ماااان م حقة المسؤولين 
معا دة روما التي  إلىالفلسييني. والمبادرة الرجاعة التي قامت بها القيادة الفلسيينية با ن مام 

محكمة الجنايات الدولية  ااااي   اي تعيي الفلسيينيين س حاع إ ا ياع  ي صراعهم المديد  أنرأت
 خيوة مرروعة نحو استعادة حقوقهم المرروعةا.و  اإلسراةيليم" ا حت ل  ابركالوالمتعدد 

2/4/2102، الحياة، لندن  
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 بيان يطالب بريطانيا باالعتذار عن وعد بلفورلبنان:  .53
وق" الوزير اللبناني روني عرايجي مم   رةيس الحكومة اللبنانية تمام س م أمس ابربعاف : بيروت

بلفور خ ل زيارت  لجناح مركز العودة على بيان ميالبة برييانيا با عت ار عن وعد  (،4|0ق
الفلسييني  ي لندن بمعر  الكتا  السنوي الواحد وابربعين ال ي تنرم  الرابية ال قا ية على أر  

 معار  رريد كرامي الدولي  ي مدينة يرابلس.
للمركز  واستقبل الوزير ورةيس الرابية ال قا ية رامز  ري والو د المرا    ي الجناح، المنس  اإلقليمي

 ي المنيقة العربية علي  ويدي و ري  العمل، حيب ررح  ويدي للوزير والو د المرا   عن أ داف 
وأ دى  ويدي الوزير الكو ية الفلسيينية الخاصة بالمركز ولوحة ترا ية ت كارية  وأنرية المركز.

 فا.عربون ركر وتقدير باسم الحملة الدولية للحفار على الهوية الفلسيينية اانتما
2/4/2102، قدس برس  

 
 بري يلتقي دبور .54

رةيس مجلس النوا  نبي  بري بعد رهر اليوم ابربعاف  ي عين التينة، السفير الفلسييني  التقى
أررف دبور ال ي أو ح أن  نقل رسالة من الرةيس الفلسييني محمود عباس إلى الرةيس بري  نأ  

 ة ب عادة انتخاب  رةيسا للحركة. يها بنجاح المؤتمر العام لحركة اأملا وأكد ال ق
وأرار إلى أن  جرى بحب  ي االتيورات  ي المنيقة، وتركز الحديب على الق ية الفلسيينية 

 وأو اع الفلسيينيين  ي لبنانا.
2/4/2102، السفير، بيروت  

 
 ميقاتي: انضمام فلسطين لـ"الجنائية" خطوة شجاعة .55

لى المحكمة الجناةية الدولية خيوة رجاعة ت بت مرة أكد الرةيس نجي  ميقاتي أن اان مام  لسيين إ
 جديدة أن ما من ح  يموت ووراف  ميال ا.

وقال: اعلى رغم كل ال غي والتهويل اإلسراةيلي تمسس الفلسيينيون بحقهم  ي العيش  ي وينهم 
 وم حقة العدو على جراةم  المتكررة  ي ح  أبناف الرع  الفلسيينيا.

كانت وستبقى الق ية ابم، ولن ينجح العدو اإلسراةيلي،   بالقتل و  أ اف أن اق ية  لسيين 
 با ستييان  ي  ني الرع  الفلسييني عن الميالبة بحق   ي وين ا.
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والدولي على  ال غي العربيوردد على أن االمدخل إلى الحل النهاةي  ي الرر  ابوسي يبقى  ي 
 ا.2112بيروت عام  مبادرة قمةلسيينيين يستند إلى اإلسراةيليين للتوصل إلى اتفا  س م م" الف

2/4/2102، السفير، بيروت  
 
 دول عشرشركة أمنية إسرائيلية تلمح إلى دور لحزب هللا في التجسس اإللكتروني على  .56

بيروت: ن ير ر ا لندن: لمحت رركة أمنية إسراةيلية، أمس، إلى دور حز  هللا اللبناني  ي 
عبر ترجيحها أن تكون اوكالة حكومية أو جماعة سياسية  ي لبنانا وراف  التجسس اإللكتروني عليها،

دول، بينها إسراةيل ولبنان وتركيا، و و ما قال عن  مقربون  01احملة تجسس إلكترونيا تستهدف 
من الحز  إن  امحاولة لتجييش أعداف  ي وج  الحز  كي   تكون وحد ا  ي المواجهة مع ، بنها 

   هللاا.العدو الوحيد لحز 
وو " الباحب السياسي المقر  من حز  هللا أمين حييي   ا االتلميح ب لوع الحز   ي الحملةا 
 ي إيار االراةعات التي اعتدنا إي قها من قبل إسراةيلا، مرجحا  ي تصريحات لااالرر  ابوسيا 

الساحة اللبنانية التي أن تكون الرركة اإلسراةيلية تعني الحز  با تهام ابن  المنرمة الوحيدة على 
تمتلس س حا  د إسراةيلا. وا   لم يؤكد أو ينف  لوع الحز   ي عملية مرابهة، قال ا ي المبدأ، 
حز  هللا يمارس المقاومة بركل منهجي وعلمي، و  يترس أي ريف يمكن استعمال  لكس  المعركة 

المواجهة اإللكترونية التي تعد إ  ويستخدم  بدفا من المواجهة اإلع مية والعسكرية، وصو  إلى 
 جزفا من الحرو ا.

دول  ي سيا  حملة تجسس مزعومة على  01ورأى حييي أن إدرال الرركة اإلسراةيلية أسماف 
إسراةيل ايعني أنها تحاول تجييش أعداف إ ا يين  ي وج  الحز  كي   تكون وحد ا  ي المواجهة 

 عداف إ  إلسراةيل وحد اا.مع ، علما بأنها تدرس أن حز  هللا   يكن ال
و  يستبعد خبراف ا تصا ت وجود قدرة  ي لبنان على التنصت، بن اير  التعق  والتنصت 
موجودة عادة بين أيدي خبراف  ي ا تصا تا، كما قال الخبير اللبناني  ي قياع ا تصا ت يوني 

رونية حكومية لبنانية للتجسس من حايس لااالرر  ابوسيا، مؤكدا  ي الوقت نفس  تعر  بوابات إلكت
 غير معر ة الحكومة اللبنانية ابن الب د   تمتلس منرومة إلكترونية تتصدى لعمليات التنصتا. 

وقالت رركة ابمن اإللكتروني اتريس بوينت سو توير تكنولوجيزا ومقر ا إسراةيل، إن باح يها 
رركات اتصا ت وربكات ومتعاقدين عسكريين استبعدوا أي دوا " مالية وراف الحملة التي استهد ت 

سراةيل وتركيا و دول أخرى. ووجد الباح ون أي ا  7وكيانات إع مية ومؤسسات أخرى  ي لبنان وا 
 كومبيوترات بها برمجيات للتجسس  ي الو يات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا.
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تي سمتها الرركة اابرز المتفجرا، وقال را ار تال، الباحب  ي الرركة، إن تاري      الحملة، ال
سنوات، وتنرر برمجيات يدوية تحمل بصمات ربكات تجسس إلكتروني ترعا ا الدولة.  3يرج" إلى 

وتوقفت الحملة مرتين، بعد أن رصدت البرام  الم ادة للفيروسات عناصر برمجيات خبي ة،  م 
 بدأت من جديد  ي توزي" نس  أحدب تتفادى الرصد.

 صاح عن نوعية البيانات التي تعر ت للسرقة، واكتفى باإلرارة إلى عمليات تسلل ور   تال اإل
ناجحة لربكة كومبيوتر متعاقد د اعي، قاة  إنها اتبعب على القل ا. وقال إن الرركة أخيرت 
السليات  ي الدول العرر جميعها التي رملتها حملة ا ختراقات. ونقلت الرركة معلومات تقنية 

 منية ابخرى حتى يتسنى لها تحديب برامجها لمكا حة الفيروسات.للرركات اب
وقال تال إن    علم ل  بأي حملة تجسس رةيسية أخرى تنس  إلى الحكومة اللبنانية أو  صاةل 

 رةيسية.
2/4/2102، الشرق األوسط، لندن  

 
ــالجيش اإلســرائيلّي:  .57 ــي صــاروخ ســُيطلق حــزب هللا يوميــا   1500الجبهــة الداخلّيــة ب المواجهــة  ف

 القادمة 
، الجنرال إيال أيزنبرغ  ز ير أندراوس: –الناصرة  كرف قاةد الجبهة الداخلي ة  ي الجيش اإلسراةيلي 

النقا  عن أن  قيادة ابركان العام ة أعد ت السيناريو ال ي أسما  بسيناريو الهل" والفزع حول اند ع 
 0211اريو   ن  حز  هللا سيقوم ب ي   الحر  القادمة م" حز  هللا، وقال إن   بموج  السين

، ابمر ال ي سيؤد ي إلى سقوي مةات القتلى وآ ف الجرحى،  صاروخ يوميعا باتجا  العم  اإلسراةيلي 
 031م  يفعا أن  السيناريو تم  و ع  على اعتبار أن  حز  هللا يمتلس ما بين ماةة ألف صاروخ حتى 

 ألف صاروخ.
  القادمة بأن ها ستكون دموي ةع جدعا وصعبة للغاية، ولكن   أك د، كما ووصف الجنرال أيزنبرغ الحر 

أ ادت صحيفة قيديعوت أحرونوت(،  ي عدد ا الصادر اليوم ابربعاف، على أن  إسراةيل ستتمك ن من 
الم واجهة، بن   ليس أمامها أي  بديل آخر، على حد  قول . وأو حت الصحيفة أن  الجبهة الداخلي ة 

سال نس ا عن السيناريو الجديد إلى جمي" رؤساف البلديات والمجالس المحلي ة  ي إسراةيل، قامت ب ر 
 لكي يقوموا با ستعداد إلمكانية اند ع الحر . 

ا إن   خ  عا لقادة الجيش ولرؤساف السليات المحلي ة  ي الدولة العبري ة،  وقال الجنرال اإلسراةيلي  أي ع
يفهم  ول الخير الم حد   ب سراةيل من جان  حز  هللا. وبحس     ن  المجتم" اإلسراةيلي   
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بالماةة من  27المعييات الرسمي ة، أ ا ت الصحيفة، التي كرف عنها قاةد الجبهة الداخلي ة،   ن  
 سك ان إسراةيل   يملكون وساةل الحماية من الهجوم الصاروخي  الم ك  ف المتوق ".

ي أنهى مه ام منصب  اليوم، إن  منرومة القب ة الحديدي ة التي ع وة على  لس، قال الجنرال، ال 
تمتلكها إسراةيل غير قادرة على صد  الصواري  التي سيقوم حز  هللا، بحس  السيناريو ب ي قها، 
مؤك دعا على أن ها   تمتلس العدد الكا ي من     المنرومة لمواجهة   ا التهديد الخيير جدعا، على حد  

 قول .
لةا بما سلف، قالت مصادر أمني ة و صفت بأن ها ر يعة المستوى  ي تل أبي  إن    ي ابسابي" على ص

ابخيرة، أعلنت المنيقة الواقعة بين الخي الحدودي من الجان  اإلسراةيلي  وبين الخي ابزر  منيقة 
النخبة، تقف  عسكرية مغلقة، قوات كبيرة من الجيش، بما  ي  لس دبابات قميركا ا( وكتيبة من مراة

  ي حالة استنفار.
وتابعت قاةلةع إن    ي أسفل الوادي وعلى الت ل ي مكن رؤية ما بين ستة إلى  مانية جرا ات عم قة 
تقر  بقوة رديدة جدران المنحدر،   تةع إلى أن      ابعمال تتواصل من  أسابي" يويلة وستتواصل 

م ب  الجيش اإلسراةيلي وباست مار كبير يغير المسار لفترة ما. وبحس  المصادر عينها،   ن  ما يقو 
ويجعل ” رلومي”و” اليوبوغرا ي، تصن" إسراةيل جر عا رديد ا نحدار يدا " عن مستوينتي احنيتا

التسلل إلى تخومها  ي     المنيقة عملية لوجيستية غير ممكنة، والسر  و كما يررح المسؤولون 
، حسبما  كرت.اإلسراةيليون من المستوى ابمني  ي  كمن  ي تحويل ابر  إلى تفو  استراتيجي 

،   ن  السؤال المركزي   و: متى ستندل" المعركة القادمة؟ وبرأي  وبحس  موق" قالمونيتور( اإلسراةيلي 
المصادر ابمني ة  ي تل أبي ، تبدو ا ن بعيدة،  وجهة حز  هللا تجا  الرر ،  قد أرسل آ ف 

لسوري، ود ن  ي السنوات ابخيرة مةات المقاتلين، ولدي  جبهة  ي الرمال المقاتلين إلى الداخل ا
اللبناني  م" تنريم الدولة اإلس مي ة، ولدي  جبهة  ي قل  بيروت، ولدي  جبهة سياسي ة داخلي ة لبناني ة 

 معقد ة. 
، لم ي فصح عن اسم  أوت وريفت  قول   م أن  تكلفة هللا يعل إن  حز ونقل الموق" عن  ابي إسراةيلي 

ألف  211سييرت  المحتملة على البيت المنعزل  ي حنيتا لعد ة ساعات،   ا البيت ي ساوي ما يقار  
مليار  21دو ر، ولكن مغزى سقوي   ي يد حز  هللا لفترة زمنية قصيرة ستكون دمارعا بتكلفة حوالي 

 ل .دو ر  ي لبنان، ولست وا قعا بأن    ا يساوي المحاولة، على حد  قو 
0/4/2102، رأي اليوم، لندن  
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 بعد محاولة القتحامهينسحب من مخيم اليرموك  "داعش"تنظيم  .58

أ ادت بانسحا  مسلحي  مصادر للجزيرة، من دمر ، أن 0/4/2102، الجزيرة نت، الدوحة كرت 
ة تنريم الدولة اإلس مية من معرم النقاي التي سييروا عليها  ي حي مخيم اليرموس قجنو  العاصم

دمر ( ابربعاف بعد معارس م"  صاةل  ي المعار ة السورية، وخلفت المواجهات قتلى وجرحى  ي 
 صفوف المدنيين والمسلحين.

وجاف ا نسحا  بعد أن رنت كتاة  أكناف بيت المقدس  جوما معاكسا أجبر عناصر التنريم على 
يرة التنريم على الجهة العودة إلى حي الحجر ابسود قجنو  دمر (، و لس بعد ساعات من سي

 الغربية من مخيم اليرموس ال ي كان يؤوي مةات ا  ف من ال جةين الفلسيينيين.
وكان التنريم اقتحم صباح ابربعاف المخيم من جهة حي الحجر ابسود وبلدة يلدا الل ين يسيير 

قات  من قوات عليهما مقاتلو التنريم، ودارت ارتباكات عنيفة سقي إ ر ا ما يقر  من عررين م
 المعار ة المسلحة.

وأ اد ناريون  ي وقت ساب  بوصول مقاتلي التنريم إلى مرفى  لسيين، وأنهم خرقوا ب لس اتفاقا 
سابقا م" جبهة النصرة يق ي بأن تبقى منيقة المرفى محايدة، وأ ا وا أن عناصر التنريم 

اجيش اإلس ما التابعة  اقتحمت منيقة تدعى دير ياسين بالحي وارتبكت م" عناصر كتاة 
 للمعار ة السورية.

وكانت حركة المقاومة اإلس مية قحماس( أعلنت قبل يومين تعر  يحيى حوراني القيادي بالحركة 
ل غتيال أ ناف توجه  لعمل  بمرفى  لسيين، و لس باستهدا   بالرصاأ بصورة مباررة  ي الرأس، 

لمقدس اعتقا ت بح  عناصر التنريم  ي المخيم، وعق  اغتيال حوراني، نف ت كتاة  أكناف بيت ا
مما تسب   ي اند ع القتال، وقال ناريون إن تلس الكتاة  أسرت  مانية عناصر من تنريم الدولة 

الكراعينا ساندت التنريم  ي المعارس، وأن قوات -ابربعاف، وأ ا وا أن ما تسمى كتيبة ا لسيين
 الهاون والمد عية تزامنا م" ا رتباكات.النرام السوري استهد ت المخيم بق اةف 

، ربكة رصد السورية، أن وكا ت، وعن دمر من  ،0/4/2102، "20موقع "عربي وأ اف 
  كرت أن تنريم الدولة قصف مناي  متفرقة من مخيم اليرموس، بعدة ق اةف  اون. 
لى خارل المخيم، ي كر أن كتاة  الجيش الحر ارتبكت م" التنريم قبل عدة أرهر ويردت عناصر  إ

 حيب استقر  ي حي الحجر ابسود المحا ي للمخيم.
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تها، قالت منرمة التحرير الفلسيينية إن مقاتلي تنريم الدولة سييروا على معرم مخيم همن ج
اليرموس ل جةين الفلسيينيين الواق" جنو  دمر  بعد اقتحام  صباح اليوم ابربعاف، و   ما أعلن 

 مصدر  لسييني.
ير الداةرة السياسية  ي منرمة التحرير الفلسيينية  ي سوريا أنور عبد الهادي لوكالة  رانس وقال مد

برس: ااقتحم مقاتلو داعش صباح اليوم مخيم اليرموس واستولوا على غالبيت ا، مريرا إلى أن االقتال 
   يزال مستمرا بين عناصر التنريم والمسلحين داخل ا.

حتفار باسمها، أن التوتر النارئ  ي المخيم على خلفية اغتيال و كرت المصادر التي يلبت ا 
القيادي  ي حركة احماسا  ي مخيم اليرموس، يحيى الحوراني قأبو صهي (، وعدم الكرف حتى 
ا ن عن الجهة التي تقف خلف ، أوجد مناخا تصعيديا خييرا، سمح باخترا  عناصر من تنريم 

م من جبهة النصرة، على نحو يهدد باحتكاكات عسكرية الدولة للمخيم بتسهي ت وا حة المعال
 داخلية، قالت إن من رأنها أن ت اعف من معاناة أ ل المخيم.

وأرارت المصادر إلى أن الموقف ا ن يتلخأ  ي أن بيت أكناف المقدس قامت باعتقال عدد من 
صرة التي قالت العناصر المتهمة بالوقوف خلف اغتيال الحوراني، و و أمر لم ير  لجبهة الن

المصادر إنها يسرت دخول عناصر تنريم الدولة إلى وسي المخيم، ما من رأن  التمهيد  حتكاكات 
عسكرية جديدة من رأنها أن تزيد أو اع الفلسيينيين المعيرية صعوبة بسب  الحصار ال ي 

 يفر   النرام على مخيم اليرموس من   ترة يويلة. 
مساعدات اإلغا ية التي   تفي بحاجة المواينين  ناس، حيب ك يرا وترس منف  واحد إلدخال بع  ال

 ما تم الحديب عن حا ت موت بسب  نقأ الدواف والغ اف.
 
 الجامعة العربية ترحب بتفعيل عضوية فلسطين في "الجنائية الدولية" .59

ن محكمة رح  نبيل العربي، ابمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم ابربعاف، ب ع  -السبيل
 الجنايات الدولية، تفعيل ع وية  لسيين بها كع و كامل الع وية.

و ي بيان للجامعة، وصل وكالة ابنا ول نسخة من ، قال العربي إن تفعيل ع وية  لسيين  ي 
ديسمبر  26محكمة الجنايات الدولية ايأتي تأكيداع على قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة بتاري  

، با عتراف بالدولة الفلسيينية كدولة مراق   ي ابمم المتحدة، مما 2102( من العام قكانون ابول
 يهيئ  ن مامها إلى جمي" الهيةات والوكا ت التابعة لألمم المتحدةا.
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و ي وقت ساب  اليوم، أعلنت محكمة الجنايات الدولية  ي   اي رسميا تفعيل ع وية  لسيين بها 
 كع و كامل الع وية.

2/4/2102، سبيل، عّمانال  
 
 الرئيس النيجيري الجديد يؤكد دعم بالده لفلسطين .61

دعم ب د  لرعبنا وق يت   أمسأكد الرةيس النيجيري المنتخ  الجنرال محمد بخاري  :و ا –أبوجا 
 العادلة.

جاف  لس خ ل استقبال الرةيس النيجيري للسفير الفلسييني  ي أبوجا منتصر أبو زيد، ال ي سلم 
ري رسالة تهنةة من الرةيس محمود عباس، و لس  ي العاصمة أبوجا بح ور السيدة ابولى بخا

أكد بخاري أن نيجيريا ستستمر  ي دعمها للرع  الفلسييني حتى حصول  على كا ة حقوق  و  وابنت .
 كا ة قرارات الررعية الدولية التي ت من إقامة دولت  الفلسيينية المستقلة إلىالمرروعة استنادا 

 وعاصمتها القدس الرريف.
2/4/2102، الحياة الجديدة، رام هللا  

 
 مليون دوالر مساهمتها في موازنة السلطة 52.8للجامعة العربية  تسلمالجزائر  .60

 52.8، ابمانة العامة لجامعة الدول العربية ريكعا بمبلغ أمسسلمت الجزاةر : مراد  تحي -القا رة 
وأ اد بيان صحفي   ي موازنة السلية الوينية الفلسيينية.مليون دو ر يم ل مسا مة الجزاةر 

الجامعة العربية، بأن  ب لس تكون الجزاةر، وبهدى من رةيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة،  أصدرت 
قد أو ت بالتزاماتها كاملة دعماع لن ال الرع  الفلسييني ووقو ها الداةم مع  لتحقي  ميالب  

 المستقلة وعاصمتها القدس الرريف. المرروعة  ي إقامة دولت 
2/4/2102، الشرق، الدوحة  

 
 البحرين: انضمام فلسطين للجنائية الدولية "خطوة تاريخية"  .62

أكدت مملكة البحرين، أن ان مام دولة  لسيين رسمياع إلى ع وية المحكمة الجناةية : قنا –المنامة 
رة ن ال الرع  الفلسييني والجهود الدولية يعد حد عا مفصليعا وخيوة تاريخية مهمة  ي مسي

 الدبلوماسية والق اةية الم نية المب ولة من أجل استرجاع الحقو  الفلسيينية كا ة.
ن الس م العادل والرامل  وجددت البحرين، التأكيد على موقفها ال ابت والداعم للق ية الفلسيينية وا 

قامة الدولة  0697لعربية المحتلة عام  يتحق  إ  با نسحا  اإلسراةيلي الكامل من ابرا ي ا وا 
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الفلسيينية وعاصمتها القدس الررقية يبقاع لقرارات الررعية الدولية  ات الصلة ومبادرة الس م 
 العربيةا.

2/4/2102، الشرق، الدوحة  
 
  لوقف التطبيع معها إجرا اتناشطون مغاربة يجددون دعوتهم لمقاطعة الدولة العبرية واتخاذ  .63

د ناريون مغاربة دعوتهم لمقايعة الدولة العبرية والرركات التي تتعامل معها ويالبوا الرباي: جد
 الحكومة باتخا  إجرافات حازمة لوقف   ا التعايي ال ي ايسيف لسمعة الب دا.

وقال سيون أسيدون الناري الحقوقي المغربي المعروف بمنا  ت  للتيبي" م" دولة إسراةيل خ ل 
رع  الفلسييني نرمها بالدار البي اف اا ةت ف  د التيبي"ا بمناسبة يوم وقفة ت امنية م" ال

مساندة الرع  الفلسييني لن تأتى با حتجاجات والوقفات، لكنها ستكون أك ر  عالية إ ا  إنابر  
ما تمت من خ ل المقايعة التجارية لب اة" إسراةيل، م ل التمور التي تدخل للمغر  باسم 

أن كل تمرة نرتريها  ي بم ابة رصاصة  ي صدر الفلسيينيين، وابمر نفس  االمجهولا وقال 
 بالنسبة لرركة تنرم التيبي" ا قتصادي م" إسراةيل.

جمعية تعنى بالدعوة إلى  21ا التي يقود ا أسيدون وت م  ي صفو ها BDSونبهت مبادرة ا
الحكومة المغربية والقياعات امقايعة وسح  ا ست مار و ر  العقوباتا على الكيان اإلسراةيلي، 

الصهيونية للم حة البحرية  ي نقل الب اة"  ZIMالمسؤولة، إلى خيورة السماح لرركة ازيما 
 اإلسراةيلية إلى المغر .

راسلت رةيس الحكومة، عبد اإلل  بن كيران ووزراف النقل والتجهيز والمالية  BDS إن مجموعةوقال 
ارس تتب" ل ، من أجل إيقاف رركة ازيما اإلسراةيلية عند حد ا، وا قتصاد، باعتبار أن إدارة الجم
 وعدم تصدير الب اة" إلى المغر .

ونقل موق" ا سبرسا عن أسيدون إن     الرركة الصهيونية   تزال تحمل المواد والسل" من ميناف 
ي جمي" مدينة حيفا ب سراةيل  ي اتجا  ينجة والدار البي اف، وبأن برامجها   تزال منرمة  

 المجا ت، دون أن تتخ  السليات المعنية أي قرار لوقف   ا التيبي"ا.
وأ اف ان  بعد الرسالة التي وجهتها حركة امقايعة وسح  ا ست مار و ر  العقوبات على 
إسراةيلا إلى رةيس الحكومة  ي رهر آ / أغسيس الما ي من أجل التحرس والقيام بريف 

 خلت إ  أن  ناس تجا ل تام للسليات لتلس الميال ا. ملموس، أعادت الكرة قبل أيام
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الحكومة المغربية تعجز عن التبادل التجاري م" الفلسيينيين،  يما   تتردد  ي التيبي" م"  إنوقال 
إسراةيل التي   يمكنها التعامل م" أي بلد، دون أن يكون  لس  ي إيار من المساومة، واصفا سلوس 

 حيب   يمكن أن تكون  ي الوقت  ات  م" إسراةيل و د اا. الدولة بأن  نفا  سياسي،
2/4/2102، القدس العربي، لندن  

 
 لتهنئة نتنياهو وصد ضغوط أوباما "إسرائيل"رئيس الكونغرس األميركي يزور  .64

الجمهوري جون باينر،  رةيس الكونغرس ابميركي أن، 2/4/2102لندن،  األوسط، الشرق كرت 
نوا ، لتقديم التهاني لرةيس الوزراف  6ي زيارة رسمية على رأس و د من   وصل إلى إسراةيل، أمس

 بنيامين نتنيا و بمناسبة  وز   ي ا نتخابات. اإلسراةيلي
ويرى نتنيا و  ي     الزيارة، أ مية كبيرة تص   ي صالح الجهود المرتركة لصد محاو ت اإلدارة 

 ي ق ية المفاو ات م" الفلسيينيين. و ناس ابميركية ممارسة  غوي على الحكومة اإلسراةيلية 
مرا رة قوة  ي وج  الحم ت ا نتقامية بوباما بسب  امن رجال نتنيا و، من اعتبر الزيارة 

 .اتصريحات نتنيا و خ ل المعركة ا نتخابية
بالع قات أراد باينر و نتنيا و  ، أن أ ف ، عن 2/4/2102القدس العربي، لندن، وأ ا ت 

سراةيل قوية كما كانت داةما“وأكد باينر أن  بين بلديهما. ”القوية“  .”الروابي بين الو يات المتحدة وا 
يتعاون بلدانا على العديد من المستويات المختلفة. وبينما قد يكون لدينا خ  ات سياسية “ وأ اف

 .”،  ان الروابي بين بلدينا قويةوابخربين الحين 

  إيجار بدل دفعها أو المنازل ترميم بغرض المتضررة لألسر جديدة مالية دفعةصرف تاألونروا  .65
صرف د عة مالية جديدة لألسر المت ررة بغر  ترميم المنازل  ابونرواأعلنت : أررف الهور -غزة 
 د عها بدل إيجار للعواةل المنكوبة. أو

ابمم المتحدة أسماف مستحقي مواد البناف     و قا لآللية المعتمدة من  ابونرواوت منت كرو ات 
 والناتجة عن حصر اب رار بعد أن حصل  ؤ ف على  من مواد البناف    .

مستفيدا من مواد البناف     التي تسمح إسراةيل ب دخالها و    09314 أسمافورملت الكرو ات 
 المتحدة وبكميات قليلة لسكان قياع غزة المحاصرين. ابممرقابة 

ي     ا لية ولقيت قبو  من كل من السلية الفلسيينية المتحدة  ي الت ابمموكانت و عت 
سراةيل، لكن حماس   ر  ها لها.  أعلنتوا 

 2/4/2102القدس العربي، لندن، 
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 نروا" تحذر من وقف برنامجها اإلغاثي في سوريةو "األ  .66

لياتها أيلقت وكالة ابمم المتحدة لغوب وترغيل ال جةين الفلسيينيين اأونرواا ندافع لدعم وتمويل عم
 اإلغا ية التي تستهدف المخيمات الفلسيينية وتجمعات ال جةين  ي سورية.

 ي الماةة  قي من مراري" أعمال اليوارئ الخاصة بها  ي سورية قد تم تمويلها  4وقالت أونرواا، إن 
 من  ميل" العام الجاري، مح  رة من نفا  ما ي عرف با اصندو  اليوارئ لفلسيينيين سوريةا.

مليون دو ر  221المتحدب باسم الوكالة، كريستو ر غنيس، أن الوكالة بحاجة إلى مبلغ  وأ اف
روا من وي ت  لتمويل برامجها، التي تو  ر توزيعات نقدية لحوالي نصف مليون  جئ  لسييني ت ر 

 السورية. ابزمة
ام  اليوارئ  ي وقال غنيس اإ ا لم يتم تقديم التمويل بركل  وري، ست ير الوكالة إلى وقف برن

 غ ون أياما، م يفاع اإنها حر ياع مسألة حياة أو موتا.
 ي الماةة من ال جةين الفلسيينيين يعتمدون  ي ابساس على المساعدات  62وأو ح أن أك ر من 

 المقد مة من قبل  يةات اإلغا ة.
 4انق اف  ألف  جئ  لسييني بعد 411وبحس  معييات نررتها اأونرواا،  قد تبقى  ي سورية 

ألف  جئ مسجل آخر  26، أك ر من نصفهم مرردين داخلياع،  ي حين قام ابزمةأعوام من اند ع 
 بمغادرة الب د إلى لبنان وابردن.

وتقول الوكالة ابممية، إن  لب منرآتها  ي سورية غير صالحة للعمل حالياع، بسب  أ رار لحقت 
 بها أو بسب  المعارس الداةرة  ناس.

 0/4/2102، الين أونن فلسطي
 
 "طب جامعة القدس" تحصل على اعتراف المجلس الطبي لوالية كاليفورنيا .67

ببرنام  كلية الي   ي جامعة  ابميركيةابيام: اعترف المجلس اليبي  ي و ية كاليفورنيا  -رام هللا 
 القدس.

،   ا أمسا ي، واعتبر عميد كلية الي   ي جامعة القدس الدكتور  اني عابدين،  ي بيان صح
لمزاولة مهنة الي   ي      أمامهمعريما للكلية، وخريجيها بحيب يفتح المجال  إنجازاا عتراف 
 ي التخصصات المختلفة بمسترفيات و ية  اإلقامةعمل برنام   إلىوالتقدم  ابميركيةالو ية 

 كاليفورنيا.
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 ي  لسيين تمكنت  ابولىالتي تعتبر لم يأت من  راغ  الكلية  اإلنجازان   ا »د. عابدين،  وأ اف
استياع قسم كبير منهم ان ي بتوا جدارتهم  ي  ابيبافمهنية ومتخصصة من  أ والمن تخري  

قاةمة ا عترا ات التي  إلىويأتي   ا ا عتراف من قبل و ية كاليفورنيا لين م  «.مسترفيات العالم
والمجلس  2113ليبي البريياني العام حصلت عليها كلية الي   ي جامعة القدس من المجلس ا

 ببرنام  وخريجي الكلية. 2114العام  ابميركياليبي 
 2/4/2102هللا،  رام األيام،

 
 مرحلة سياسية وليست قانونية الدوليةفلسطين والجنائية  .68

 جمال العلوي
قاة، وبارزت الساورية، و اي قنااة ساورية   ااةية مميازة ومتأل اإلخباريةأحل اليوم  يفا على الهواف م" 

والعاادوان علااى سااورية وت اام  ااي ييفهااا نخبااة ماان المباادعين السااوريين للحااديب عاان  ابحاادابخاا ل 
 المحكمة الجناةية الدولية و لسيين .

أن أعبر عن قناعتي بالقرار الدولي ال ي صدر عن المحكمة الجناةية بقبول  لسايين ع اوا  وأحببت
  يها، عبر     الزاوية  لمزيد من الفاةدة .

ماان زاويااة سياسااية وليساات قانونيااة، بنهااا لاان تقاادم  إلياا رخصاايا، رغاام ترحيبااي بااالقرار لكننااي أنراار  
، بال تراكل ابماةلفلسيين خصوصا وللعر  عموما أية محياات  اماة  اي تحقيا  المكاسا  لق اايا 

مرحلة  ي محاولة ممارسة ال غي على العربدة الصاهيونية، لكنهاا لان تقادم مجرماي الحار   اي دولاة 
قاعاتها  ي رل غيا  التوازن  ي المجتم" الدولي، و ي رال حالاة الاو ن  إلى غتصا  الصهيوني ا

 التي تمر بها السلية الفلسيينية.
وساااجل كااال مجرماااي  اإلجرامااايالمحكماااة الدولياااة ساااتفتح ملاااف االناااتن ياااا وا وساااجل   أنالر اااان علاااى 

ة وال افة،  او ر اان خاسار ولام ،  اي غاز ابعازلالحر  والعدوان الصهيوني على الراع  الفلساييني 
ي مر  ي مسيرة الن ال الفلسييني التي تمر بمرحلة صعبة جراف حالة التي  العربي وا نقسام  ي كل 

 وق ايا ا. ابمةملفات 
 ي     المحكمة التي تأسست استنادا الى مي ا  روما  اي  ابع اف العر  كانوا  من قواةم الدول 

وجيباوتي وجازر القمار وتاونس،  ابردن ع اف  ي     المحكماة  اي:.و ناس أرب" دول أ 2112العام 
يالبااات  أنهاااالااادولي للق ااايا العربيااة أي جاادوى حقيقيااة، سااوى  اإليااارولاام تقاادم ع ااويتها  ااي  اا ا 

 بم ول الرةيس السوداني عمر البرير للمحاكمة بتهمة ارتكا  جراةم حر  .
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 اإلجاااارامر، ولاااان تتاااايح لنااااا رؤيااااة أقيااااا  نعاااام،  ااااي خيااااوة سياسااااية  اااارورية لكنهااااا لاااان تقاااادم الك ياااا 
 .اإلنسانيةجراةم  د  أوالصهيوني  ي و " المحاكمة الدولية بجراةم الحر  

تتراجا" السالية عان المباادرة  أننعم،  ي خيوة مو " تقدير، وكان لادى الماراقبين والمحللاين خراية 
فلساايين الوقااوف علياا   ااي راال ال ااغوي الدوليااة لكنهااا لاان تكااون سااوى منباار قااانوني يتاايح للعاار  ول

 لكس  التأييد الدولي .
وأخاااف أن نناادم علااى اليااوم الاا ي قبلاات  ياا   لساايين ع ااوا  ااي  اا   المحكمااة التااي قااد تسااتخدم  ااي 

 تكون ورقة  امة بأيدينا. أنق ايا تمسنا ولن تكون قادرة على 
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سنة على تأسيس السلية الفلسييني ة، وسوس  الفساد ينخار جساَد ا، حتاى أدمنتتا   21ن يوال أك ر م
سَة نفسها.  ك ا انتقلنا من إدارةا  لسيينيةا  اسادة  وأدمنها، وصار الفساد  الفلسيينيُّ الرسميُّ  و المؤس 

ن   ماا جااف تادريجاع؛ وكاان مان إلى إدارةا  لسيينيةا إلدارة الفساد. غير أن  ابمَر لم يحدبت د عةع واحادةع، وا 
أ ااام  راااروي : التااادمير  المنهجاااي  للرقاباااة الراااعبي ة الفلساااييني ة، ول تحاااادات النقابي اااة، ولكااال  مرتكااازات 
لااةا أجنبي اااع، أزاحاات  الحركااة الويني ااة الفلسااييني ة، واسااتبدالها جميعهااا بااوزاراتا باا  ساايادة ومنرماااتا م َمو 

  ي القرار السياسي  وجلستت مكاَنها.الحركَة الرعبي َة عن موق" التأ ير 
رون  -راخأ 011و ك ا وصلنا اليوم إلى مجموعة من اب راد المتنف ا ين ا   يزياد عادد  م علاى  يقار 

 مصيَر ق يةا كبرى بالنيابة عن الرع  الفلسييني  كل  !
لاادت الساالية الفلسااييني   ة  ااي ح اان الرااراكة قياال قااديماع إن  االساالية الم يتلقااة َمفتساادة. م يتلقااةا. ولقااد و 

، وبرعاياةا أميركي اة ااا أوروبي اة ااا نفيي اة،  جاافت  اسادةع سالفاع؛  ا قتصادي ة وابمني ة ما" العادو  الصاهيوني 
لام يكاان  0663سابتمبر  03بال إن  ااتفاا  أوسالوا الموق ا" بااين الكياان الغاصا  ومنر ماة التحرياار  اي 

ن ما نتيجة يبيعية ل .سبباع  ي و دة نه  الفساد والخرا   ي اال ورةا و  االمنرمةا وا 
نت السلية  الفلسييني ة أ اوَل حركاة  اتح، وأ اوَل المرحلاة العر اتي اة  اي السااحة الفلساييني ة؛ كماا  لقد در 
اانت اغتياااَل ا نتفا ااة الرااعبي ة الفلسااييني ة قابولااى( وتبديااَد إنجازات هااا الكباارى،  اتحااةع اليريااَ  أمااام  در 

سااات اغياار الحكومي ااةا، مرحلااةا جدياادةا؛ أ اامُّ ساا ااي المؤس  ، وتفر  ماتها: ا رتهااان  الكاماال  للمااال ابجنبااي 
عاادة  إنتاال ال وابات الويني اة الفلساييني ة بعاد تفريغهاا  ، وا  وصعود  حركة حماس وقوى اإلس م السياساي 
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ماان جو ر ااا و اا  صاايغا   ميااةا،   اا ع عاان تعااري  حاا   العااودة اااا جااو ر  الق ااي ة اااا لخياار الرااي  
 التبديد.و 

 ، ،  ااو الفساااد  السياسااي  الفساااد  ابكباار  ااي الساااحة الفلسااييني ة، ونباا"  كاال   ساااد إداري  وأخ قااي  ومااالي 
سااات منر مااة التحرياار والساالية الفلسااييني ة. لاام يولااد غااول  الفساااد  ااة الهاارم  ااي مؤس  الاا ي يباادأ ماان قم 

سااة الفلسااييني ة إ   كنبتااةا صااغيرةا سااامةا  كباارتت ماا" الوقاات  ااي   ااافا ملااوبا يكاار  السياسااي   ااي المؤس 
ااان كنفاااني وناااجي العلااي. واسااتأنس السياساايُّ الفلساايينيُّ  الهااواَف النريااَف والنقااَد الصااريَح ومقااو ت  غس 
ساا معااع ساليةع تما ات ما" النراام العرباي   ،  أس  الفاسد  بم قفا مأجورا احتارَف الماديَح والادجَل السياساي 

.  اا ا الاانه  الفاسااد لاا م يجاار  استةصااال   ومواجهت اا  مبك ااراع علااى قاعاادة المحاساابة قكمااا دعااا إلااى الرساامي 
لتت تلس النبتة  إلاى راجرةا ساامةا ياردت الم قاَف ال اوريَّ   لس الم قف  الحر  الدكتور أنيس صايغ(،  تحو 

 م قفين.و م رتت ، بل واغتالت  أحياناع، وصار  ي مقدور ا أن ترر ع اببواَ  واسعةع أمام أربا  الكتبة ال
 ، اا  بعاا   االقااادةا أنفَسااهم أوصااياَف علااى الرااع  الفلسااييني  باادأ الفساااد  الفلسااييني  الرساامي  ماا  َنص 
لاااى راااعار م المقاااد س امنر ماااة التحريااار  اااي المم  ااال الرااارعي   م ساااتندين إلاااى البتااارودو ر مااان جهاااة، وا 

ا ماان جهااةا أخاارى، متناسااين اااا عاان قصااد اااا أن  الل مم اال الراارعي  والوحياادا والوحيااد للرااع  الفلسااييني 
اا . والحااال أن  إقصاااَف الجمااا ير، ورسااَم حاادود  مرجعيااةع أعلااى مناا  وأكباار،  ااي الرااع   الفلساايينيُّ نفس 
، كانااا جااو َر الاانه  الكااار ي   سااات الرااع  الفلسااييني  امصاالحت ها الويني ااةا ماان دون العااودة إلااى مؤس 

سااا  المرحاااوم ياساار عر اااات بعاااد عاااام  يااا  مه اااد باادور  لاااو دة مدرساااةا  اسااادةا .  اا ا الير 0674الاا ي أس 
 جر تت معها الجميَ" إلى خياراتا سياسي ةا خاسرة.

، إلااى المجلااس  سااات ال ااورة والمنر مااة ا ماان المجلااس الاويني  الفلسااييني  تسال يتت حركااة   ااتح علاى مؤس 
ساات ا قتصاادي ة، وانتهاافع با تحاادات الرا ، ماروراع بالبع اات والسافارات، والمؤس  لتت المركزي  عبي ة.  تادخ 

 ي تفاصيل عملها جميعها، وصو ع إلى قرارات ا تحاد العام  ليلبة  لسيين وانتخابات ، محتكرةع توزيَ" 
لاااااى جانااااا  المالي اااااة الم علناااااة قالصاااااندو  القاااااومي   . وا  المااااانح الدراساااااي ة علاااااى أسااااااس الاااااو ف القييعاااااي 

(، كان  م ة جهاز. مالي  خاأ    َيعرف عن  الرع    ريةاع. لقد  يمنتت حركة  تح على كل  الفلسييني 
رااايف تقريبااااع، إلاااى درجااااةا باااات يصاااع   معهااااا التفريااا   باااين الحركاااة والمنر مااااة، و حقااااع باااين الحركااااة 

 والسلية، بن  تي ار الهيمنة ااستنس  نفَس ا  أنت  تما ياع مستمر اع بين     اابيراف ال   ةا!
اان قلبهااا سااوف ينرااأ الصااراع ، القاااةم  لكاان  الهيمنااة الم يلقااة تحماال  ااي داخلهااا  باا وَر موتهااا ودمار ااا.  م 

ا ن، علااى المواقاا" والمراكااز، بااين تي اااريت دحاا ن وعب اااس ماا  ع. لقااد انفجاارت الخ  ااات  سااريعاع داخاال 
الساالية، بعاادما ابتلعاات  اا   ابخياارة  الحركااَة والمنرمااَة معاااع ودم اارتت عناصااَر المرااروع الااويني  كل هااا. 
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، بل الو يات  المتحدة وقوى اإلقلايم  الررعي ة  ها المخيمات  والجما ير  وا نتخابات  الرعبية لم تعد تمنح 
.  والمال  والس ح  وا عتراف  الدولي 

لقاااد ترااار ت حركاااة  اااتح إلاااى حركاااات صاااغيرة وتيااااراتا وزعامااااتا وخيااااراتا متناق اااة. و نااااس آ ف  
حاركتهم و اي تتاداعى وتتصاد ع بعادما أصابح التغييار   المنا لين الفتحاويين ال ين وقفوا عاجزين أماام

 يهااا مسااتحي ع؛  اا  قااراَر لهاام، وعاازف مةااات. ماانهم عاان الن ااال،  ااي حااين توايااأ آخاارون ماا" اابماار 
الواقاا"ا. وبااد ع ماان حمايااة المصااالح العليااا الحقيقي ااة للرااع ، وتغلياا   مباادأ الرااراكة الويني ااة، وتعزيااز  

ة   ااتح والمنر مااة إلااى المزياااد ماان الوحاال والتياا ، حتااى بلغاات اليااوَم بو اباااَة الوحاادة الويني ااة،   بااتت قياااد
ا مااا" العااادو  الصاااهيوني  ااااا و ااا ا تعبيااار. مخفاااف. عااان الخياناااة الويني اااة الكبااارى بحسااا   االتنساااي  ابمناااي 

ر كالَّ جراةما  السياساي   ة، القانون ال وري  لمنرماة التحرير.وعليا ، صاار الفاساد  الفلسايينيُّ الرسامي  يبار 
 بما  ي  لس يعن  المقاومة  ي رهر ا، ويعتبر  لس كل   مجر َد اوجهة نررا.

علاااى أن   ااا ا الواقااا" الكاااار ي  لااام ييااال حركاااة  اااتح وحاااد ا، بااال ياااال أي ااااع كااال  قاااوى العمااال الاااويني  
ساة الفسااد أو وقفاتت عااجزةع  ، وخصوصاع االمعار ة اليساري ةا التي تواياأتت أحيانااع ما" مؤس  الفلسييني 

امهااا. وعلااى الاارغم ماان أن  الجبهااة الرااعبي ة لتحرياار  لساايين ر عااتت مبك ااراع رااعاراتا صاااةبةع، ماان نااوع أم
ا وقااانون  انعاام لنصاا ح الااديموقرايي   ااي المنر مااةا وانحااو تيبياا  مباادأ التم ياال النساابي  الااديموقرايي 

إلااى مرحلااة تيبيقهااا اماان أياان لااس  اا ا؟ا،  اا ن   اا   الرااعارات بقيااتت موسااميةع، ولاام تاا    بهااا الجبهااة  
سة السياسي ة. وعلي ،  حين وصلت القايرة  الفلسييني ة  إلى مرارف أوسلو، كانت  ها على المؤس  و ر  
لى جان  تعر   الجبهاة الراعبي ة  تها الجما يري ة وصدقي تها. وا  االمعار ةا قد  قدتت جزفاع كبيراع من قو 

صااتها مان  منر ماة التحريار أك اَر مان تسا" سانوات!(، لحصارا ماالي  رارس قبماا  اي  لاس وقاف  مخص 
ساااتها بعاادما  ااعفتت قاادرت ها علااى حمايتهااا،  قااد تجاار أ عراارات. ماان قيادي يهااا  وخسااارت ها للعديااد ماان مؤس 
علااى ا رتهااان للتموياال ابجنبااي  والساااعي  إلااى مواقاا" بااارزة  ااي السااالية؛ باال تاام  الساايو  علااى بعااا  

سات الجبهة من قبل قياديين غادروا ال  جبهَة واختاروا ح َن السلية الفلسييني ة!مؤس 
ر الياوم بعاَ  سياساات  اتح.  هاي تسايير علاى كال  ماا يت صال باالقرار ابمناي   أم ا حركة حماس  تكار  
والسياسااي  وا قتصااادي   ااي قياااع غااز ة.  اا  أحااد يعلاام ماا  ع عاان مصااير أمااوال الزكاااة التااي تجمعهااا 

ي  ل قتصاد الغز ي  ولما يصل من أموالا عاماةا إلاى غاز ة مان الحركة، وصو ع إلى ما يرب  النهَ  اليوم
خا ل قنااوات احماااسا والحكومااة التااي ترأ سااتتها لساانوات. ويعاارف الناااس   ااي غااز ة رخصااياتا  لساايينيةع 
جاارت تصاافيت ها بسااب  الفساااد، وأخاارى يجااري تكريم هااا رغاام أن هااا صاانعت  راف ااا الفاااحش ماان مراااري" 

من دون أن يحاسبها أحد. وليس سر اع وجود  ماليةا معلنةا للسلية  ي غز ة،  االتسويةا و ي مرحلة أوسلو
رف عليهاا االلجناة ا قتصاادي ةا التابعاة  للحركاة. وا  ا كاان مان حا   احمااسا أن تكاون  وأخرى سرية ت رت
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بن ا   است مارات ها الخاصة سريةع كي   يعلام عنهاا العادوُّ رايةاع،  لايس مان حقهاا التصار ف  بالماال العاام  
 ح   الناس كا ةع   حق ها وحد ا.

لقاد باات الفسااد  السياساي  الفلساييني  أحاَد أ ام  أسالحة العادو  الصاهيوني   اي حربا   اد  راعبنا، وحجااَر 
ن  الق اااف علياا  ق ااافع مبرماااع يرااتري إعااادَة بناااف  الع اارة ابكباار أمااام تحقياا  الوحاادة الويني ااة  ات هااا. وا 

ساة السياساي ة الفلسايي ني ة علااى قواعاَد  ورياةا وديموقراييااةا جديادة، مان القاعاادة إلاى القم اة. بيتااد أن  المؤس 
 محاربت  اليوم تبقى مسؤوليةع وينيةع،  رديةع وجماعيةع، ومهمةع ن اليةع بامتياز.

  2/4/2102األخبار، بيروت، 
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اةمة المرتركةا، و ي اةت ف يتكو ن من أربعة أحزا  عربية، ك الب أكبر حز   اي استحو  بروز االق
الكنيست  ي ا نتخابات ابخيرة  ي إساراةيل، علاى قادر كبيار مان ا  تماام، لايس أقل ا  باين النارايين 

ةا الفلسيينيين  ي ال فة الغربية وقياع غزة وخارجهما. و  ا يرج" جزةياع إلى نجاح االقاةمة المرترك
الملحاااور  اااي توحياااد التياااارات المتنو عاااة والمتناق اااة إياااديولوجياع التاااي ر  ااات  اااي السااااب  العمااال مااا" 

 بع ها بع اع.
بيد أن ما يوازي  لس  ي اب مية  ي استراتيجية المراركة التي أ صحت عنها القاةمة، والتي تقت ي 

ا  اد الفلسايينيين، مان خا ل البحاب تحد ي حكومةع إساراةيليةع تتبن اى أجنادة قومياة متير   اة  اي تمييز ا
عاان القواساام المرااتركة ماا" ابحاازا  اليهوديااة حااول الق ااايا ا قتصااادية وا جتماعيااة والسياسااية التااي 
تؤ ر على المجتمعين.  يتم َّل  دف القاةمة بالتأ ير  ي صوغ السياسات وتحقيا  التغييارات الملموساة 

بادل ا نازواف  اي اغيتاوا داةام مان المعار اة والتهمايش  ي حياة المواينين الفلسيينيين  اي إساراةيل، 
 القسري.

تاااو  ر مقارباااة المرااااركة التاااي اعتمااادتها االقاةماااة المراااتركةا نمو جااااع للعمااال السياساااي للفلسااايينيين  اااي 
 ي ال فة الغربياة وقيااع غازة والقادس الرارقية أو  اي  اإلسراةيليأماكن أخرى، سواف تحت ا حت ل 

د أنها تبرز أي اع التناق ات والتوت رات الكامنة  ي المقارباة الفلسايينية علاى مادى منا ي ال جةين. بي
ابعوام ا  نين والعررين التي م ت على اتفا  أوسلو، والتي جمعت بين سياسة المرااركة وسياساة 
 عدم ا عتراف والمقايعة تجا  إسراةيل  ي مزي  مرتبس أد ى إلى نتاة  عكسية  ي ك ير من ابحيان.

. 0663من جهاة، اختاارت منرماة التحريار الفلسايينية المرااركة ا ساتراتيجية ما" إساراةيل  اي العاام 
ومنحاات ااتفاقااات أوساالوا المنرمااة قبااو ع واسااعاع  ااي المحا اال الدوليااة، حيااب كااان عر ااات يفاااخر بكوناا  
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أنهاا منحات أك ر زعيم أجنبي يتردد على البيت اببي ، على سبيل الم اال. غيار أن اب ام مان  لاس 
الناااايقين باسااام منرماااة التحريااار الفلسااايينية والنارااايين وصاااو ع مباراااراع غيااار مسااابو  إلاااى المجتمااا" 

ز معسكر الس م  ناس.  ووساةل اإلع م  ي إسراةيل، ما عز 
 اي الوقات نفسا ، واصالت منرماة التحريار الفلسايينية حا   الساكان الفلسايينيين  اي القادس الرارقية 

بلدياة القاادس الكبارى التااي تسايير عليهاا إسااراةيل. كانات  ناااس حجاة سياسااية علاى مقايعاة انتخابااات 
وا اااحة لم ااال  ااا ا اليلااا .  لاااس أن المرااااركة كانااات تعناااي  ااامناع ا عتاااراف بالساااييرة اإلساااراةيلية، 
وبالتالي إ فاف الررعية عليها. لكن     السياسة تنازلت عن أي نفو  قد يملك  الساكان الفلسايينيون 

كم  ي حيااتهم الخاصاة، ابمار الا ي سامح لحزباي االعمالا و اليكاودا وابحازا  القومياة المحليون للتح
دامااة اإل مااال الصااارخ للخاادمات والبنيااة  الدينيااة اإلسااراةيلية بالسااييرة علااى المجلااس البلاادي للمدينااة وا 

تعااايي التحتيااة واإلسااكان  ااي ابحياااف العربيااة. وبالتااالي ت قاات المعااد ت المرتفعااة للفقاار والبيالااة و 
المخدرات الناجمة عن  لس م" السياسات اإلسراةيلية الرامية إلى تقيياد إقاماة الفلسايينيين  اي القادس، 
وتعااد يات المسااتوينين اليهااود القاسااية لترااجي" الفلساايينيين علااى الخاارول ماان المدينااة.  سياسااة عاادم 

 ة اتهويدا المدينة.المراركة سه لت ما عملت الحكومات اإلسراةيلية المتعاقبة على تحقيق  لجه
تبن ت منرماة التحريار الفلسايينية أي ااع موقفااع متناق ااع تجاا  الماواينين الفلسايينيين  اي إساراةيل بعاد 

.  قااااد كاناااات تاااادعو م أحياناااااع إلااااى االتصااااويت للساااا ما ماااان خاااا ل دعاااام حااااز  االعماااالا 0663العااااام 
ل تجن ا  ات ل  اي السياساة الداخلياة اإلسراةيلي  ي ا نتخابات العامة، بيد أنها كانت تف   هامهاا بالتادخ 

اإلسااراةيلية. وبالتااالي  لاام تساات مر قاادراع كبيااراع ماان رأساامالها السياسااي  ااي توحيااد ابحاازا  العربيااة كااي 
تصاابح قااوة سياسااية أك اار  ع اليااة داخاال إسااراةيل، رغاام أن  لااس كااان يمكاان أن يساااعد  ااي التااأ ير علااى 

 المجتمعين ودعم عملية الس م. الرأي العام اإلسراةيلي وتجسير الهو ة بين
أد ت المقارباااة المختلياااة التاااي تبن تهاااا منرماااة التحريااار إلاااى إ اااعاف موقفهاااا التفاو اااي مااان دون أن 
تكتسا  مزيااداع ماان الرارعية الداخليااة، كمااا يت ااح مان سااوف ساامعة السالية الفلساايينية حالياااع. غياار أن 

يااراع ماان النجاااح، رغاام مزاعمهااا التااي ترااي حركااة احماااسا، منا سااتها الرةيسااة، لاام تحقاا  قاادراع أ  اال ك 
بغيااار  لاااس.  هاااي   تااازال تلاااتمس الرااارعية باااين الفلسااايينيين باد عااااف أن اساااتراتيجيتها  اااي المقاوماااة 
المسلحة كانت أك ر  ع الية من ديبلوماساية منرماة التحريار الفلسايينية،  اي حاين تاواةم نفساها تادريجاع 

ياا   اا ن حقيقااة أن احماااسا   تاازال تقتاارح التحاار س صااو  ماا" حاال  الاادولتين للصااراع ماا" إسااراةيل. وعل
ااال إلاااى تساااوية مااان دون التفااااو  مبارااارة مااا" إساااراةيل أو ا عتاااراف بهاااا تعياااد إنتاااال المقارباااة  التوص 

 العاجزة المتم  لة بالمراركة وعدم المراركة بصورة انتقاةية.
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ماان جاناا  منرمااة التحرياار  لقااد وصاالت  اا   المقاربااات إلااى يرياا  مساادود. وتااو  ر المحاولااة الجاريااة
ل الديبلوماسااي لألماام المتحاادة وا ن اامام إلااى  الفلساايينية إلقامااة الدولااة الفلساايينية عاان يرياا  التاادخ 
الهيةات والمعا دات الدولية م ال االمحكماة الجناةياة الدولياةا، صايغة بديلاة للعمال وال اغي السياساي. 

سااات اإلسااراةيلية. كاا  ابماارين ابماار نفساا  ينيباا  علااى الحركااة القاعديااة لمقايعااة الب اا اة" والمؤس 
جااادير بال نااااف باعتبار ماااا يراااك  ن مقارباااة سااالمية لبنااااف ت اااامن و اااغي دولياااين. ولكااان لكاااي تكاااون 

 المقاربة  عالة حقاع   بد  لها من أن ت ستكَمل بمراركة سياسية مباررة أي اع.
لهيةاااات التاااي تهااايمن علاااى السياساااة مااان الوا اااح أن المرااااركة ساااتت خ  أراااكا ع مختلفاااة بالنسااابة إلاااى ا

الوينية الفلسيينية خارل إسراةيل، والمتم  لة بحركتي ا تحا و احماسا وبالسالية الفلسايينية. االقاةماة 
سااات اإلسااراةيلية، وبالتااالي   ناا  يصااع   المرااتركةا تعماال علااى أر  الااوين،  اامن السياسااة والمؤس 

ن  ااي ال اافة الغربيااة وقياااع غاازة، وحتااى ماان علااى ال جةااين الفلساايينيين  ااي المنفااى، وماان يعيرااو 
يعيرااون  ااي القاادس الراارقية، تقليااد الساابل المتاحااة لهااا لممارسااة النراااي السياسااي والمراااركة والتااأ ير. 
لكن   يزال تكييف وتيبي  مقاربة االقاةمة المرتركةا ممكناع لجمي"  ؤ ف، غير أن مفتاح  لاس يكمان 

 فكير  ي العمل السياسي. ي إجراف تحو ل أساسي  ي كيفية الت
رغاام الحااراس الجديااد الاا ي أيلقاات راارارت  االقاةمااة المرااتركةا، إ  أن الاارد  ابك اار احتمااا ع ماان جاناا  
حكومة اليمين اإلسراةيلية سيكون  او الساعي إلاى تهميراها. ولا لس  ا ن االقاةماة المراتركةا  اي حاجاة 

لاة. وبادور ا، إلى أن يراارس الفلسايينيون  اي أمااكن أخارى أي ااع  اي يا ةفاة قوياة مان ابنراية الم كم  
يمكاااان الساااالية الفلساااايينية وحركتااااي ا ااااتحا و احماااااسا وراااابكات ال جةااااين الفلساااايينيين وجماعااااات 
الناريين  ي المنفى أن تساعد المواينين الفلسيينيين داخل إسراةيل  ي كس  النفو  والتاأ ير، تمامااع 

الفلسااايينيون  اااي إساااراةيل أن تااادعم الفلسااايينيين  اااي  م لماااا يمكااان النجاحاااات التاااي حققهاااا الموايناااون
 أماكن أخرى. بيد أن  م ة حاجة إلى أن يلتقي الجمي" على استراتيجية مرتركة للمراركة.
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 جهاد الخازن 

 وعصير الرم ان واليحينة والزعتر إسراةيلية.بعد التبولة والكنا ة أقرأ أن الف  ل والكب ة والليمونا ة 
  يكفاي أنهام سارقوا ابر  وقتلاوا أ لهاا أو راردو م،  هنااس حار  أخارى لسارقة أيعماة   أزعام أنهااا 

نما  ي عربية أقَدم من إسراةيل وخرا ات التوراة كلها.   لسيينية  قي، وا 
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امعة جورجتاون أتردد على مقهاى  اي عقداع بعد عقد، وكنت أيام الدراسة  ي ج إلي   ا مو وع أعود 
مبنااااى ووترغياااات المرااااهور، قاااار  رااااقتي المجاااااورة، و وجةاااات يوماااااع بااااأن التبولااااة كتاااا  عليهااااا اساااالية 
إسااراةيليةا. كاناات باا  تواباال أو حااام  أو زياات ماا" برغاال خراان... يعنااي   يكفااي أنهاام ساارقو ا، باال 

 اعتدوا عليها ميبخياع.
يركاااي ال اااو  الميااارز الفلساااييني يوَصاااف بأنااا  مااان التاااراب بعاااد  لاااس رأيااات  اااي برناااام  تلفزياااوني أم

ركنازية يرزت . وقد اد عوا يوماع أن بع  أرهر ابيعمة الرامية، مان ناوع أاإلسراةيلي، كأن مهاجرة 
 الحمأ والبا نجان المتبل، إسراةيلي ما يبرر حرباع أخرى.

مجموعاة اويتاروزا العالمياة المو وع بعد أن وجادت  اي ساوبرماركت قار  البيات مان  إلىاليوم أعود 
 صفحة عنوانها ام ا  إسراةيلا وت م ابيعمة التي بدأت بها. 32نررة دعاةية من 

الف  اااال، أو اليعميااااة، جاااازف ماااان العاااار  والعروبااااة وا نتماااااف،  كيااااف أصاااابح المسااااتوينون يااااد عون 
ة أنناي عنادما اختراعها؟  ل  ناس مصري أو رامي لم يأكل ساندويش    ل صغيراع كبيراع؟ سجلت مر 

زرت حلااا  أول مااارة  حرااات أن اليحيناااة قأو اليراياااور باللهجاااة المحلياااة( بي ااااف، وساااألت البااااة" 
  قال: لَبن حبَّا ، لبن.

 ااي البياات كنااا انمااارسا الليمونا ااة،  اام أقاارأ  ااي الدعايااة إلسااراةيل أن اساامها اليموناناااا ماا" راارح أن 
 بعد ابر  وَمنت عليها. ليمون كلمة عبرية... يعني أ عنا الليمون الحام 

أسااوأ ماان  لااس الزعتاار،  هااو جاازف ماان الفيااور  ااي أي بياات سااوري أو أردنااي أو لبناااني أو  لسااييني. 
ااان  والزميلاة العزياازة  اتناة تااأتيني با  ماان ال افة الغربيااة بناا   نااس اأيَعااما مان غياار . أماا عصااير الرم 

الرمااان عنااد ماادخل سااو  الحميديااة  ااي  كناا نعر اا   ااي البياات، أو  ااي الرااارع. و  أنسااى باااة" عصااير 
دمر . ك لس   أنسى االحلوىا  هي أي اع  من تراب إساراةيل ما" أن ابصال تركاي حتمااع والمياب  

 العربي نقل عنهم.
أقااول مااا يقااول الفلساايينيون: أخاادوا حيفااا مااا حكيناااش. أخاادوا يا ااا مااا حكيناااش. ياخاادوا الزعتاار؟ وهللا 

 لندبحهم.
وقف على المقايعة، ناساع وب اة". وكنت بعد بدف عملية السا م  اي  اةيلإسر وكلمة جد، حربي  د 

اااار علاااى الم اااي  يهاااا، وقاااررت يومااااع أن أنهاااي مقاااايعتي لمتااااجر  التساااعينات معهاااا وأراااج" أباااو عم 
المقايعاة، وا ن قااررت أن  إلاىامااركس اناد سبنساارا البرييانياة بن السا م قااادم.  او إناتكس وعاادت 

 المقايعة بعدما ارتكبوا بح  الكب ة والف  ل والزعتر وغير ا. إلىأ م مجموعة اويتروزا 
 لست وحدي،  قد قرأت ب " عررة رسالة الكترونية تقاي" أو تنتقد. م  ع:
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م ايا ين. أيعماوني غاازاع مساي ع للادموع ومااف  اإلساراةيليونغيل: آخر مرة كنت  ي المنيقاة كاان  -
 ملو اع.   اويتروزا بعد اليوم.

   ريف اأيَعما من    ل م" جرعة عنصرية. روي: -
 لوسي: اويتروزا إخجلوا من أنفسكم.  ناس خيارات أ  ل من اختياراتكم العنصرية. -
 تيري: مخي  لآلمال جداع. أوقفوا   ا الرياف. -

أقول العالم كل   ا  ب سراةيل، وأيال  بحر  س حها الم عا  والراَوس إ ا لام يعتارف الغازاة بسارقة 
   ل والزعتر والكب ة و...الف
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 حلمي موسى
بعاااد ياااوم واحاااد علاااى نرااار قياااادة الجبهاااة الداخلياااة اإلساااراةيلية السااايناريو ات التاااي تتعاااايى معهاااا  اااي 

ي  حيفااا ماان ترتيباتهااا لمواجهااة الحاار  المقبلااة ماا" احااز  هللاا، رهاارت إلااى العلاان مخاااوف سااكان خلاا
 الكار ة المقبلة.

وتتعلااا  المخااااوف أساساااا بوجاااود خزاناااات ابمونياااا المركزياااة، التاااي يخراااى الساااكان مااان أن اساااتهداف 
احاااز  هللاا لهاااا يجعلهاااا أقااار  إلاااى اقنبلاااة نووياااةا. وربماااا  اااي محاولاااة لتقلااايأ  ااا   المخااااوف أعلنااات 

لصاواري  متوسااية الماادى، والتااي إساراةيل نجاااح ا ختبااارات علااى منروماة اعصااا الساااحرا الم ااادة ل
 .2109ستدخل الخدمة الفعلية  ي العام 

و اااي أعقاااا  نرااار تقاااديرات الحااار  لااادى الجااايش اإلساااراةيلي براااأن المواجهاااة المقبلاااة مااا" احاااز  هللاا 
رهرت مخاوف سكان خلي  حيفا من احتمال إصابة  تاكة لمخازن ابمونيا  ناس، والتي تحاوي أك ار 

 أن تقود إلى مقتل عررات ابلوف من السكان. ألف ين غاز يمكن 02من 
صاااروخ  0211وكاان السايناريو الاا ي نرار، أمااس ابول، أراار إلاى احتمااال تعار  إسااراةيل لحاوالي 

ا، التي تو ر لها إمكانية إصاابة دقيقاة للغاياة. كماا GPSيومياع، من بينها صواري  موجهة بمنرومات ا
 ركة أقسى ك يراع من حر  لبنان ال انية.توق" سيناريو الحر  المقبلة أن تكون المع

وأرااارت وساااةل إعاا م إسااراةيلية إلااى أن  اا   المعلومااات ليساات جدياادة علااى سااكان لااواف حيفااا، الاا ين 
يخو ااون مناا  ساانوات صااراعاع  ااد الحكومااة ماان أجاال نقاال مخااازن ابمونيااا والصااناعات الكيمياةيااة 

 نقل مخازن ابمونيا بركل  وري. الخييرة من المنيقة. وكان الميل  اب م  ي نرر م  و
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ألف نسمة يقعون  ي  111وحس  أحد الخبراف   ن االمراعر  ي المنيقة قاسية جداع. و ناس إ مال لا
داةرة الخير، وبد ع من إبعاد الخير   نهم ي يفون كل يوم المزيد من المواد الفتاكة. و ام   يفعلاون 

 دم سكان حيفا أرخأا.  لس،   م" القدس و  م" تل أبي . ويبدو أن
وتخااو  جمعيااات بيةيااة ن ااا ع  ااد محاااو ت توسااي" المنيقااة الصااناعية  ااي حيفااا ومخااازن المااواد 
الخيرة  يها، بل إن لادى مصاا ي حيفاا مخيياات لتوساي" نياا  عملهاا، ب نرااف مرااري" تعمال علاى 

 الغاز الكربوني المك ف وأنواع متفجرة من الوقود.
صاااروخ يومياااع،  0211   قنبلااة نوويااة  عليااة.  قااد ترااتعل المخااازن جااراف وحساا  خبياارة بيةيااة  اا ن ا اا

نحو المخازن. ولم تخترع بعد الجدران الخرساانية التاي تمنا"  كا ا إصاابة.  GPSبع ها موج  بنرام 
بد  من إبعاد الخزانات القاةماة، ي ايفون إليهاا خزاناات جديادةا. وأكادت أن الساؤال لام يعاد  ال يمكان 

نما ما ا سيحدب إ ا وق" ال رر وأصيبت الخزانات؟أن يحدب   ا،   وا 
 0011وترير وساةل اإلع م اإلسراةيلية إلى وجود خية اأرا ي الرمالا، التي ستمتد على مسااحة 

ألااف ياان ماان الغاااز  21خاازان وقااود ومرااتقات نفااي  اةلااة، إلااى جاناا  حااوالي  42دوناام، سااتقام  يهااا 
بلة موقوتة لدى صواري  احز  هللاا. ويكفي أن  اي خلاي  الكربوني المك ف، والتي جميعها ستركل قن

ألااف يان مان الغااز الفتاااس، الا ي يخادم صااناعات  04حيفاا الياوم خزاناا  اااة  لألمونياا، يحاوي وحاد  
آ ف يان مان الغااز.  اي  01التبريد وأغرا ا أخرى. وكل رهر تصل الميناف سافينة ت ا  للمصان" 

ة الخيااار  اااي خلاااي  حيفاااا. وقاااال مساااؤول عساااكري ر يااا" كااال حاااال يعتااارف الجااايش اإلساااراةيلي بحقيقااا
المستوى إن ا ناس اليوم قادرة علاى إيا   الصاواري  نحاو كال مكاان  اي إساراةيل، مان تال أبيا  إلاى 
إيااا ت، ولااايس ساااراع أن المنيقاااة الرااامالية أراااد خياااورة، وو قاااا لااا لس  ااا ن انتراااارنا سااايكون أوسااا". إ ا 

نما  ي الجبهة ابساسيةا. سألتموني،   ن الجبهة المدنية ليست جبهة   انوية أو  انية، وا 
ومااان جهاااة أخااارى، نرااارت الصاااحف اإلساااراةيلية أن إدارة احومااااا  اااي وزارة الاااد اع والوكالاااة ابميركياااة 
للحماياااة مااان الصاااواري  أكمااا   اااي الياااومين ابخيااارين سلسااالة تجاااار  ناجحاااة علاااى منروماااة اعصاااا 

 لتي يملكها احز  هللاا.الساحرا، المعدة  د الصواري  متوسية المدى كا
وباااارس وزيااار الاااد اع اإلساااراةيلي موراااي يعلاااون، أماااس، نجااااح التجاااار ، ووعاااد باااأن ا ااا   المنروماااة 

التاااي باتااات  اااي الخدماااة،  2ساااتدخل الخدماااة الفعلياااة اعتبااااراع مااان العاااام المقبااال، وستن ااام إلاااى حياااتس 
 التي   تزال تحت التيوير، لمواجهة تحديات المستقبلا. 3وحيتس 
إياااار التجاااار ، التاااي رااااركت  يهاااا راااركات إساااراةيلية وأميركياااة، تااام اختباااار إيااا   الصااااروخ و اااي 

صابت . وحس  رةيس داةرة احوماا ياةير  رمااتي   نا  ا اي  الم اد، واكتراف الصاروخ المستهدف وا 
 التجار  تم اختبار القدرات وأداف كامل منرومة عصا الساحر، التي تعتبر منرومة حدي ة و ورية  ي
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عاةلة منرومات ا عترا   ي العالم. وابمر يتعل  بمنرومة  ريادة  اي صادارة التكنولوجياا العالمياة. 
 الصاااروخ ا عترا ااي صااغير، سااري"، و ااو معتاار  ماان الدرجااة ابولااى. و اا ا اختاارا  تكنولااوجي. 

ف كيف و    المنرومة ست اف إلى منرومة القبة الحديدية، و ي المراحل المقبلة من التيوير ستعر 
 تواج  الياةرات من دون ييار والصواري  الجوالةا.

وحس   رماتي   ن اعصا الساحر تختلف عان القباة الحديدياة  اي كونهاا   تتيلا  أعاداداع كبيارة مان 
نمااا عاادداع محاادوداع، و لااس بن بالوساا" نصاا  بياريااة عصااا  البياريااات لحمايااة كاال أنحاااف إسااراةيل، وا 

مقارنة م" بيارية القبة الحديدية. ك لس   ن     البيارياات تعمال الساحر على مسا ة أبعد بال عف 
 بارتفاع يبلغ  عف ارتفاع عمل القبة الحديديةا.

 2/4/2102السفير، بيروت، 
 
 على إنها  االحتالل "إسرائيل"الطريق إلجبار  .73

 عكيفا الدار
 يماا يتعلا  بالدولاة  خسارة زيادة الحاديب حاول ت با   رةايس الحكوماة، بنياامين نتنياا و، براأن موقفا 

 الفلسيينية. 
ا اااو  –كماااا قالااات رااايلي يحيماااو يتش  اااي نااادوة اإساااراةيل للسااا ما التاااي عقااادتها ا اااآرتسا  اااي تماااوز 

 يستيي". 
.  او   يريادا. اليريا  الوحيادة التاي بقيات إلرجااع ا حات ل ابمارلكن  ببساية   يرياد. سال موا بها ا 

نهاة  ابخ رمن خلف الخي   باإلجبار من االمناي ا.  سراةيلإ إخرال ي  وا 
بااا عتراف بدولااة  ابماانالتااي   يمكاان منعهااا  ااي  اا   اليرياا   ااي قاارار ماان مجلااس  ابولااىالخيااوة 

، وتحديد  ترة زمنية للمفاو ات أو لتحكيم دولي حول التفاصيل. 0697 لسيينية على أساس حدود 
وا منة. المجتم" الادولي عليا  أن  ابخ قيةو      ي المصلحة العليا إلسراةيل اليهودية، الديمقرايية 

، لااايس  قاااي االمتهماااون المعتاااادونا م اااال إساااراةيليعااارف أن جااازفاع كبياااراع مااان منتخباااي الجمهاااور  اااي 
 اي  ابع اافالمتحادة. الادول  ابمام إلاىاميرتسا واالقاةمة المرتركةا، يؤيدون ان امام  لسايين  اورا 

 ااان التصااويت  اإلسااراةيليتيااار مركاازي  ااي المجتماا" عليهااا معر ااة أناا  ماان وجهااة نراار  ابماانمجلااس 
 ا أو عم  ا سامياا.إسراةيللصالح  لسيين   يعتبر اتصويتا  د 
لام تقام مبكارا  إ اكبيرة مان  ا ا التياار  هام، ا ن، بأنا   أجزافاسح   رتسوغ، زعيم الحز  ال ي يم ل 

ابن ل لس الرجل ال ي مز  من  و  دولة مصابة بالصرع. ك إلىستتحول  إسراةيلدولة  لسيينية  ان 
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المتحدة القرار ال ي وصف الصهيونية بااالعنصريةا، لايس مان ال اروري أن يبا ل جهادا  ابمممنصة 
 كبيرا لصياغة نداف الى الدول العرمى من اجل ا عتراف بفلسيين.

 اورا  لإساراةيقبل   ب سانوات ونصاف كتا   رتساوغ برنامجاا سياسايا  اي أساسا  اقتاراح باأن تعتارف 
 ي حين  أدارت حكوماة نتنياا و حملاة دبلوماساية عداةياة  اد المباادرة  أي ابفلسيين كدولة مستقلة. 

 الفلسيينية مصحوبة بتهديدات  د السلية.
المتحااااادة ا عتاااااراف بفلسااااايين المباااااادئ التالياااااة: اساااااتةناف  ابماااااماقتااااارح  رتساااااوغ أن يت ااااامن قااااارار 

 2111يير التااي حاادد ا الاارةيس بياال كلينتااون  ااي ساانة المفاو ااات حااول ا تفااا  الااداةم، حساا  المعااا
 إساراةيلوتباادل لألرا اي ي مكان  0697دولتاان علاى أسااس حادود  – 2100ويور ا اوباما  ي أياار 

المقدسااااة لليهااااود، وا عتااااراف بحاااا  تقرياااار المصااااير لليهااااود  وابماااااكنماااان  اااام الكتاااال ا سااااتييانية 
دياااة(، نهاياااة ا دعااافات التاريخياااة، ترتيباااات أمنياااة والفلساايينيين قلااايس بال ااابي ا عتااراف بدولاااة يهو 

 إلااىللمبااادرة  ااي ابماام المتحاادة ساايؤدي  إسااراةيلياتسااتجي   حتياجااات إسااراةيل. وقااد  كاار بااأن ر  ااا 
 انفجار العنف  ي االمناي ا، والى تعمي  العزلة الدولية إلسراةيل وا  عاف مكانتها ا ستراتيجية.

 ااي مجلاااة ا اااورين  2100 أيلاااولال كتباا   رتساااوغ نراار  اااي عاادد المهمااة ترهااار  ااي مقااا ابقاااوال اا   
ماا زال متمساكا بهاا.  أجاا  أنا    يتا كر  إ امان ا نتخاباات ساألت  رتساوغ  أياما يرزا. قبل ب عة 

لااا  الااارابي  اااي البرياااد ا لكتروناااي لنجاباااة علاااى ساااؤالي. يبااادو أن  أرسااالتالمقاااال، وبناااافع علاااى يلبااا  
. ا ن حياب إن لديا  متساعاع مان الوقات عليا  أن ابمارصر ت نرر  عان  انرغا ت الحملة ا نتخابية

 إلااىياانعش  اكرتاا  وأن يسااير  ااي اليرياا  التااي رساامها. الرااعار اإمااا نحاان أو  ااوا يجاا  أن يتحااول 
 رعار اصراع  أو حلناا.

 عن "هآرتس"

 2/4/2102، األيام، رام هللا
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

           60ص                                     3232 العدد:    2/4/2102 الخميس التاريخ:

 
 :كاريكاتير .74

 

 
 2/4/2102األيام، رام هللا، 

 


