
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 

  

  
 
 

 تطالب بعدم زج الفلسطينيين في األحداث الجارية بـ "اليرموك" رئاسة السلطة
 الزهار: ذهاب عباس للجنايات خطوة للعودة إلى المفاوضات

 مًا في غزة من دون أي إنجاز يو  51: حاربنا عوفر شيلح
 "يهدد بقاء إسرائيل" اإليراني النووي البرنامج حولنتنياهو ألوباما: اتفاق لوزان 

 تطالب بحماية المدنيين في مخيم اليرموك "األونروا"

لحل القضية  "جديد"مشروع فرنسي 
الفلسطينية: مفاوضات لعامين 
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           5ص                                     3236 العدد:    3/4/5102 الجمعة التاريخ:

  السلطة:
 6 زج الفلسطينيين في األحداث الجارية بـ "اليرموك"تطالب بعدم  السلطةرئاسة   
 6 مليون دوالر من أموال السلطة دون وجه حق 264 بخصم نحو "إسرائيل"هللا يتهم  الحمد  
 7 الجرائم عريقات: َمن يخشى المحاكم الدولية عليه أن يكّف عن ارتكاب  
 7 الحمد هللا: "كل صالة تقام في الحرم اإلبراهيمي تؤكد هوية ومكانة الخليل الصامدة رغم االحتالل"  
 8 الخضري: الدعوة القتحام األقصى يوم الجمعة تحد خطير ومطلوب تفعيل كل الجهود لحمايته  
 8 خالدة جرارعتقال االحتالل النائب المجلس الوطني الفلسطيني يدين ا  
 8 باعتقال النائب خالدة جرار تنددالكتل البرلمانية   
 9 رخالدة جراعتقال االحتالل النائب دين اتمنظمة التحرير   
 9 البدء ببناء ألف وحدة سكنية في غزة واألولوية ألبناء الشهداء: وزير األشغال  
 01 حول آليات وقف التنسيق األمني أسبوعينخالل  : اللجنة السياسية ستقدم تقريراً الفلسطينية" القدس"  

 
  المقاومة:

 01 ة واالحتالل يعتقله على حاجز في قلقيلي اً إسرائيلي اً طعن جنديفلسطيني ي  
 01 نضالها لتعطيل" بائسة" محاولة جرارالنائبة خالدة  اعتقال: "الشعبية"  
 00 جرارخالدة  عن لإلفراج بالعمل تتوعد" مصطفى علي أبو"  
 00 اللجنة المركزية لفتح نبيل شعث عضو يغلق مكتب في غزة الداخلي األمن: حركة فتح  
 05 الزهار: ذهاب عباس للجنايات خطوة للعودة إلى المفاوضات  
 05 : شرعية عباس الدستورية انتهتحركة حماس  
 03 ال يحق له التحدث عن الشرعية "االنقالب": من يمثل حركة فتح  
 03 الّرشق: الدعوة القتحام األقصى غدًا استفزاٌز خطير  
 04 دولتينالعلني ضد حل ال "إسرائيل"تخاذ موقف حازم بشأن موقف على األمانيا  يحث شعث  
 04 للمحاسب اإلسرائيليين: بانضمامنا لمحكمة الجنايات سنقود مجرمي الحرب حركة فتح  
 02 رام هللابلسلطة ا أجهزة أمنجرار جاء أمام مرأى ومسمع حماس: اعتقال "إسرائيل" لخالدة   
 02 : اعتقال المناضلة خالدة جرار رسالة استهداف لكل الشعب الفلسطينيحركة الجهاد  
 02 مع االحتالل بوقف التنسيق األمني الفلسطينية الجهاد تطالب السلطةحركة   
 06 غربيةحماس ترحب بعملية طعن جندي إسرائيلي في الضفة الحركة   
 06   " يطرد مسلحي "داعش" من مخيم اليرموك بعد اشتباكات مسلحةأكناف بيت المقدس"تنظيم   
 09 المخيمعلى  "داعش"التدخل لصد هجمات بشطاء مخيم اليرموك يطالبون المعارضة السورية ن  
 51 قادة المقاومة.. هل يتعرضون للمحاكمة أمام الجنايات الدولية؟تقرير:   
 50 "صولجان القسام".. منظومة االحتالل العتراض صواريخ المقاومة  
 50 التحرير" يهاجم السلطة لقبولها مقاضاة فلسطينيين"حزب   
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  :اإلسرائيليان الكي
 55 "يهدد بقاء إسرائيل" اإليراني النووي البرنامج حولنتنياهو ألوباما: اتفاق لوزان   
 55 نتنياهو يصادق على صفقة الغاز مع األردن  
 55 حتالل: حماس عادت لحفر األنفاق من غزةفي جيش اال "المنطقة الجنوبّية"قائد   
 53  يومًا في غزة من دون أي إنجاز 51حاربنا : عوفر شيلح  
 52 ال تستبعد ضرب المفاعالت النووية اإليرانية "إسرائيل"  
 52 "تاريخي خطأ"و الواقع عن بعيد إيران مع وويالن االتفاق": إسرائيل"  
 56 "  ديناصور"ستنقرض إذا استمرت في التصرف كـ "إسرائيل" :السابق الداخلية الجبهة قائد  
 57 بسجن من يرفضونرواندا وأوغندا وتهدد إلى  تبدأ في ترحيل طالبي اللجوء األفارقة "إسرائيل"  
 58 ةسوري إلىتل أبيب: جرحى المعارضة سفراء لنا بعد عودتهم   
 58 اإلسرائيلي الذي اختفى بالضفة الغربية خطف نفسه مازحاً   
 59 الدعوة الفلسطينية إليقافه إلفشاللقدم يعمل كرة ااالتحاد اإلسرائيلي ل  
 59 ةتتهم جنديا درزيا لديها بالتجسس لصالح سوري "إسرائيل"  

 
  :األرض، الشعب

 31 المستقبل من وتخّوف االقتحامات وتكثيف المسجد األقصى لتقسيم "كيوبرس": أطروحات  
 31 األقصى المسجد يقتحمون ومستوطنون مجندات  
 30 اليهودي األقصى مع انتهاء "عيد الفصح" المسجد دعوات يهودية إلخالء  
 30 فلسطينيين جرّاء االشتباكات في مخيم اليرموك ثالثةمقتل  ":مجموعة العمل"  
 35 الفصل جدار لصالح جاال بيت عن وأراض دير فصل ترفض العليا اإلسرائيلية المحكمة  
 35 مارس آذار/ حالة اعتقال سياسي في الضفة خالل 130تقرير:   
 33 حمدية أبومع األسرى المرضى في ذكرى استشهاد  اعتصام في الخليل تضامناً   
 33 اإلسرائيلية الكالب مع تجربته يروي فلسطيني طفل  

 
  : ثقافة

 34 إسرائيلياً  جندياً  11 قتل لمقاوم حقيقية قصة يقّدم فلسطيني فيلم حرامية" "عيون  
 

  األردن: 
 32 رهاب وقضايا المنطقة أولويات األردن في مجلس األمنفلسطين واإل   
 32 عودة األسير المحرر الدباس بعد تسوية أوضاعه واستصدار وثيقة له  
 32 مناسبة لنؤكد للعالم أنَّ حقَّ الفلسطينيين في أرضِهم لن يضيع "يوم األرض"المجالي:   

 
  لبنان: 
 36 إطالق حملة ببيروت للتضامن مع األسرى في سجون االحتالل  
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 37 خطوة رادعة "الجنائية"اللبناني: فلسطين إلى  "التقدمي االشتراكي"الحزب   
 37 في مجلس النواب اللبناني الموساد حاول زرع عميل": القدس العربي"  

 
  عربي، إسالمي:

 38 "الجامعة العربية" تدين اعتقال النائبة الفلسطينية خالدة جرار  
 38 البرلمان العربي يدين اعتقال النائبة خالدة جرار  
 39 إسرائيل للنائبة الفلسطينية خالدة جرارقطر تدين اعتقال   
 39 بعلم واشنطن للجيش السوريقصفت مواقع عسكرية  "إسرائيل": "القدس العربي"  

 
  دولي:
 41 تطالب بحماية المدنيين في مخيم اليرموك "األونروا"  
 41 النووي إيرانيتصل بنتنياهو لمناقشة اتفاق  أوباما  
 41 الواليات المتحدة مولت نظام الدفاع الصاروخي اإلسرائيلي": القدس العربي"  
 40 ةة الفلسطينيمليون دوالر لدعم موازنة السلط 30: اليابان  
 40 الفلسطينية مليون يورو من رواتب موظفي السلطة 31.6وهولندا يساهمان بـ  األوروبياالتحاد   

 
  حوارات ومقاالت:

 45 عدنان أبو عامر... عباس يهدد حماس بحرب على غرار اليمن  
 42 أسعد عبد الرحمن... نتنياهو.. قبل وبعد االنتخابات!  
 47 عادل األسطل... حيرة حماس!  
 48 عريب الرنتاوي... تتحدثون؟ "عروبة"عن أية   
 21 بد الحميد صيامد. ع... االنتصارات المعنوية ال تكفي-عضوية فلسطين في المحكمة الجنائية الدولية  

 
 22 :كاريكاتير

*** 
 
 لحل القضية الفلسطينية: مفاوضات لعامين بمشاركة أوروبا ودول الطوق "جديد"مشروع فرنسي  

أن فرنسا بصدد التوجه إلى مجلس األمن  "الحياة"كشفت مصادر فرنسية لـ: فتحي صّباح -غزة 
 وم أوروبيًا يهدف إلى إيجاد حل للقضية الفلسطينية.مدع« مشروع جديد»لتقديم 

وقالت المصادر إن فرنسا تجري حاليًا مشاورات مكثفة مع السلطة الفلسطينية وعدد من الدول العربية 
، «إلعداد مسودة مشروع قرار ستقدمه إلى مجلس األمن يتألف من عدد من النقاط»واألجنبية 
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قرار من مجلس األمن ينص على إقامة دولة فلسطينية تسعى إلى استصدار »موضحة أن فرنسا 
 «.0661مستقلة عاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران )يونيو( عام 

يتضمن العمل على قيام الدولة الفلسطينية خالل عامين فقط من خالل »وتابعت أن مشروع القرار 
عامًا بين منظمة  51ثر من التي استمرت أك« مفاوضات مختلفة عن جوالت المفاوضات السابقة

سرائيل.  التحرير الفلسطينية وا 
يسعى إلى كسر االحتكار األميركي لعملية السالم والمفاوضات الثنائية »وزادت أن المشروع 

برعاية أميركية فقط، وأن يتم إشراك أخرى، مثل االتحاد األوروبي ودول  اإلسرائيلية-الفلسطينية 
 «.يعربية، خصوصًا دول الطوق العرب

سيتضمن عقد مؤتمر دولي عن الصراع »وأشارت إلى أن القرار الذي سيصدر عن مجلس األمن 
ولفتت إلى أن الهدف «. ، تشارك فيه األطراف العربية والدولية الفاعلةاإلسرائيلي-العربي الفلسطيني 

دوليين، تفعيل دور مجلس األمن في عملية السالم في إطار الحفاظ على األمن والسلم ال»من ذلك 
 «.وعدم بقائه خارج دائرة الفعل التأثير

فرنسا واالتحاد األوروبي لن يسمحا بترك الشعب الفلسطيني وقيادته يواجهون »وشددت على أن 
قامته دولته المستقلة  مصيرهم وحدهم، بل سيقفون إلى جانبه كي يتمكن من تحقيق مصيره بنفسه وا 

 «.0661وعاصمتها القدس على حدود عام 
يهودية الدولة ذريعة »ت عن خشيتها من أن يستخدم رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتانياهو وعبر 

قامة الدولة الفلسطينية فرنسا واالتحاد »وأضافت أن «. لرفضه العودة إلى طاولة المفاوضات وا 
 «.األوروبي ال يقبالن فكرة الدولة الموقتة أو دولة في قطاع غزة فقط

ت المصادر عن قلقها من تدهور األوضاع اإلنسانية الكارثية في قطاع غزة وفي شأن متصل، عبر 
نهاء االنقسام شرط أساس »وتفاقم أزماته واستمرار االنقسام. وشددت على أن  إتمام المصالحة وا 

 «.ومقدمة ضرورية إليجاد حل سياسي للصراع، وحلول ألزمات القطاع
كة حماس تنازالت تؤدي إلى إنجاز المصالحة، تقديم الرئيس محمود عباس وحر »وأشارت إلى أن 

سيسهم في شكل كبير في تغيير إيجابي في مواقف االتحاد األوروبي، وقبول المجتمع الدولي 
 المصنفة إرهابية من االتحاد والواليات المتحدة.« للحركة

3/4/5102، الحياة، لندن  
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 ارية بـ "اليرموك"في األحداث الج الفلسطينيينزج تطالب بعدم  رئاسة السلطة 

ردينـة تعقيبـا علـى اسـتمرار األحـدا   أبـوأكد الناطق باسم الرئاسة نبيـل  -وكاالت -دمشق  -رام هللا 
الدامية في مخيم اليرموك بسوريا، على ما ورد في بيان اللجنة المركزية لحركـة فـتأ أمـس األول، مـن 

لداخليــة العربيــة، مطالبــة الجميــع بعــدم الرئاســة تؤكــد علــى موقفهــا القاضــي بعــدم التــدخل بالشــؤون ا أن
زج الفلســطينيين باألحــدا  الجاريــة هنــاك، وأنهــا ســتبقى علــى اتصــال مــع األطــراف كافــة وتقــديم كــل 

 أشكال الدعم المطلوب لضمان التخفيف من معاناة أهلنا الالجئين سواء في سوريا أو لبنان.
هابي على اقتحام مخيم اليرموك، مؤكدة أن وأدانت منظمة التحرير إقدام عصابات تنظيم "داعش" اإلر 

هذا الهجوم العدواني السـافر بمثابـة محاولـة إلعـادة تحويـل المخـيم إلـى سـاحة حـرب يـدفع ثمنهـا أبنـاء 
 شعبنا الفلسطيني بهدف إعادة تهجير أبناء المخيم وتدمير ما تبقى منه.

ا العمـل يجـب أن تتصـدى لـه جميـع وقالت المنظمة في بيان وزعته أمانة سر اللجنة التنفيذيـة: إن هـذ
رادتها، وحتى تمنع كل محاولة من أي طرف للمسـاس بـأمن  القوى الوطنية الفلسطينية بوحدة صفها وا 

 وبقاء أبناء المخيم المنكوب.
ودعت المنظمة إلى تكثيف حملة المساندة والدعم اإلنساني، خاصة من قبل منظمات اإلغاثة ووكالة 

أنها سـتتابع المنظمـة بشـكل حثيـ  كـل التطـورات  إلىموك الصامدين، مشيرا الغو ، ألبناء مخيم الير 
حباط مخطط استباحة المخيم الصامد من جديد، ورعاية شؤون أبناء  الميدانية، بهدف إنهاء العدوان وا 

 شعبنا المناضل.
 أنورشق االشتباكات في المخيم، وفق رئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية في دم وأدت

صابة أشخاصاستشهاد ستة  إلىعبد الهادي،   .األقلآخرين على  01 وا 
3/4/5102، الحياة الجديدة، رام هللا  

 
 مليون دوالر من أموال السلطة دون وجه حق 264 نحو بخصم "إسرائيل"هللا يتهم  الحمد 

 مليون شيكل 50و مليار بخصم مبلغ "إسرائيل"اتهم رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد هللا  :رام هللا
من أموال الضرائب والجمارك الفلسطينية المحتجزة لديها بغير وجه حق.  مليون دوالر( 264.2)نحو 

أعلنت إعادة األموال المحتجزة للسـلطة قبـل انعقـاد القمـة العربيـة  "إسرائيل"وقال خالل زيارة للخليل إن 
لشـركة  مليـون شـيكل 21و مليـارادرت لخصم في شرم الشيخ، لكنها حتى اآلن لم تصرف شيئًا، بل ب

الكهربــاء مــن دون وجــه حــق، ألن الســلطة ليســت عليهــا التزامــات تجــاه الشــركة، موضــحًا أن "هنـــاك 
 عقودًا مع البلديات وشركات توزيع الكهرباء، ونحن لسنا مسؤولين عن تلك العقود".

 3/4/5102 ،الحياة، لندن



 
 
 
 

 

           7ص                                     3236 العدد:    3/4/5102 الجمعة التاريخ:

 
 يه أن يكّف عن ارتكاب الجرائمعريقات: َمن يخشى المحاكم الدولية عل 

قــــال رئــــيس دائــــرة المفاوضــــات فــــي منظمــــة التحريــــر الفلســــطينية صــــائب : أحمــــد رمضــــان -رام هللا 
 عضوية المحكمة الجنائية الدولية "لم يتم بدافع االنتقام". إلىإن انضمام فلسطين  ،مسأ ،عريقات

ســـتة أعضـــاء مـــن الحـــزب  أضـــاف عريقـــات فـــي بيـــان عقـــب اجتماعـــه مـــع وفـــد برلمـــاني ألمـــاني ضـــمّ 
االشـتراكي الـديموقراطي، وممثـل هنغاريـا، وممثـل اليابـان لــدى السـلطة الفلسـطينية، كـل علـى حـدة فــي 
رام هللا، أن "الفلسـطينيين يسـتهدفون تحقيــق العدالـة وضـمان عــدم تكـرار الجـرائم بحقهــم وبحـق أرضــهم 

حكمــة الجنائيــة الدوليــة أعلنــت أنهــا الم إلــىوشــّدد عريقــات علــى أن فلســطين بانضــمامها  ومقدســاتهم".
 دولة تلتزم القانون الدولي والشرعية الدولية.

المحكمــة  إلــىوعقــب عريقــات علــى تصــريحات وزارة الخارجيــة اإلســرائيلية بــأن قــرار انضــمام فلســطين 
 الجنائيــة الدوليــة هــو قــرار "وقــأ" علــى وصــف بيــان الخارجيــة اإلســرائيلية، قــائاًل إن "إنكــار الحقــائق ال
ن اســـتمرار الحكومــة اإلســـرائيلية بممارســـاتها االســتيطانية واالغتيـــاالت واالعتقـــاالت  ينفــي وجودهـــا، وا 
وهدم البيوت وتهجير السكان والحصار واإلغـالق، تعتبـر جـرائم حـرب وفقـًا لميثـاق جنيـف الرابـع لعـام 

يخشــى المحــاكم ، وعلــى الخارجيــة اإلســرائيلية قــراءة هــذا الميثــاق وفهمــه بشــكل جيــد، ألن مــن 0646
 الدولية عليه أن يكف عن ارتكاب الجرائم".

 3/4/5102 ،المستقبل، بيروت
 
 الحرم اإلبراهيمي تؤكد هوية ومكانة الخليل الصامدة رغم االحتالل" فيالحمد هللا: "كل صالة تقام  

مشـددا أدى رئيس الوزراء د. رامي الحمد هللا، صالة ظهر أمس فـي الحـرم اإلبراهيمـي،  :معا -الخليل
علـى أن كـل صـالة تقـام فـي رحـاب الحـرم، تؤكـد هويـة وتـاريخ ومكانـة محافظـة الخليـل الصـامدة رغـم 

 االحتالل وممارساته وتضييقاته.
ونقـــل الحمـــد هللا تحيـــات الـــرئيس محمـــود عبـــاس واعتـــزازه الكبيـــر بصـــمود أهـــل الخليـــل البطـــولي، وهـــم 

: "لـــن نســـمأ بمحـــاوالت طمـــس معـــالم يصـــنعون األمـــل ويتحـــدون كـــل المعيقـــات والصـــعوبات، مضـــيفا
رثـا وطنيـا  فلسطين وتـاريخ حضـارتها، وسـيبقى الحـرم كمـا القـدس، معلمـا حضـاريا وتراثـا إنسـانيا بـل وا 

وأكـد أن البلـدة القديمـة فـي الخليـل، تمثـل نموذجـا مهمـا فـي الصـمود والبقـاء، وآن األوان ألن  أصيال".
الجهـــود العربيـــة والدوليـــة إلنهـــاء عقـــود متصـــلة مـــن تتجـــه أنظـــار العـــالم إلـــى هـــذه المنطقـــة، وتتكـــاتف 

 المعاناة والحصار. وافتتأ رئيس الوزراء مختبر وعيادة الحرم في البلدة القديمة.
3/4/5102، الحياة الجديدة، رام هللا  
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 يوم الجمعة تحد خطير ومطلوب تفعيل كل الجهود لحمايته األقصىالخضري: الدعوة القتحام  

مستقل فـي المجلـس التشـريعي جمـال الخضـري أن دعـوات منظمـات يهوديـة إلقامـة أكد النائب ال: غزة
الجمعة داخل قبة الصخرة في المسجد األقصى تحد خطير ويحتاج يوم صلوات "عيد الفصأ العبري" 

األمتــين العربيــة واإلســالمية إلــى ضــرورة ، فــي تصــريأ صــحفي ،ودعــا الخضــري كــل الجهــود لوقفــه.
قصى في ظل ما يتعر  له، كما دعا الفلسطينيين في القـدس والضـفة وغـزة العمل السريع لحماية األ

 والداخل ومن يستطيع الوصول األقصى إلنقاذه.
سـالمي ودولـي علـى االحـتالل فـي تمـادي انتهاكاتـه  ودعا الخضري إلى توحد فلسـطيني، ورد عربـي وا 

 وجرائمه واستمرار مخططاته التهويدية بحق القدس والمسجد األقصى.
 5/4/5102 ،لة سما اإلخباريةوكا

 
 اعتقال االحتالل النائب خالدة جرار يدينالمجلس الوطني الفلسطيني  

دان رئـــيس المجلـــس الـــوطني الفلســـطيني ســـليم الزعنـــون أمـــس الخمـــيس اعتقـــال عضـــو  :بتـــرا -عّمـــان
لـب وطا المجلسين الـوطني والتشـريعي الفلسـطيني خالـدة جـرار مـن قبـل سـلطات االحـتالل اإلسـرائيلي.

االتحـــادات والملتقيـــات البرلمانيـــة الدوليـــة  ،فـــي تصـــريأ مـــن مقـــر المجلـــس فـــي عّمـــان أمـــس ،الزعنــون
واألوروبيـــة إدانـــة هـــذا العمـــل البربـــري واالنتهـــاك الصـــارب لحقـــوق النـــواب المنتخبـــين مـــن قبـــل الشـــعب 

اإلفراج الفــوري وشــدد علــى إلــزام الكنيســت اإلســرائيلي بقــرارات االتحــاد البرلمــاني الــدولي بــ الفلســطيني.
 عن خالدة جرار وكل النواب المنتخبين.

 3/4/5102 ،الدستور، عّمان
  
 النائب خالدة جرار باعتقال تنددالكتل البرلمانية  

أصدرت الكتل البرلمانية والقـوى وعشـرات المؤسسـات بيانـات نـددت فيهـا باعتقـال النائـب عـن  :رام هللا
ار. وقالــــت الكتلــــة البرلمانيــــة لـــــ "الشــــعبية" أن اعتقالهــــا "الجبهــــة الشــــعبية لتحريــــر فلســــطين" خالــــدة جــــر 

 "محاولة لالنتقام من الوقفة التي جسدتها عندما رفضت قرار إبعادها إلى أريحا قبل أشهر".
وقال النائب جميل المجدالوي: "إن المحتـل المجـرم ال يتـرك وسـيلة إال ويلجـأ إليهـا فـي محاوالتـه التـي 

مـة والصـمود لشـعبنا ولرمـوزه القياديـة والكفاحيـة، والزميلـة خالـدة هـي رمـز لن تتوقف لكسر إرادة المقاو 
من رموز هذا الصمود، وعنوان من العنـاوين التـي تجـد فيهـا الجمـاهير تجسـيدًا لمكانـة ودور نعتـز بـه 

 نحن زمالءها ورفاق دربها على كل الصعد".
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يس قائمـــة الشـــهيد أبـــو علـــي وأضـــاف: "أن االحـــتالل ســـيعرف أن اعتقـــال خالـــدة، كمـــا هـــو اعتقـــال رئـــ
مصـــطفى القائـــد والنائـــب أحمـــد ســـعدات، لـــن يوقـــف مســـاهمتها فـــي النضـــال مـــن أجـــل حريـــة الشـــعب 

 واألر  الفلسطينية".
3/4/5102 ،الحياة، لندن  

 
 ر دين اعتقال االحتالل النائب خالدة جراتمنظمة التحرير  

ـــة فـــي المجلـــس التشـــريعي أدانـــت منظمـــة التحريـــر الفلســـطينية اختطـــ: كفـــاح زبـــون -رام هللا اف النائب
ـــدة جـــرار واعتقالهـــا. وقالـــت المنظمـــة فـــي بيـــان: "نعتبـــر هـــذا االعتقـــال بمثابـــة عمـــل  الفلســـطيني، خال
انتقامي، وتأكيدا علـى نهـا االحـتالل فـي الضـرب عـر  الحـائط بكـل االتفاقيـات والقواعـد التـي تحـرم 

لحصـانة البرلمانيـة كمـا هـو متعـارف عليـه اعتقال أو إبعاد أي مواطن مثل المناضـلة جـرار، يحظـى با
 عالميا".

ودعــــت المنظمــــة إلــــى إطــــالق أوســــع حملــــة وطنيــــة ودوليــــة ضــــد هــــذه الجريمــــة اإلســــرائيلية، خاصــــة 
البرلمانات العربية والدولية، وأن ترتبط هذه الحملة بالدعوة إلى مقاطعة إسرائيل ومؤسساتها المختلفـة. 

إلرهابي االحتاللـي علـى مؤسسـات حقـوق اإلنسـان المختلفـة كما تدعو إلى عر  عاجل لهذا العمل ا
 من هذا المنطلق.

5/4/5102 ،الشرق األوسط، لندن  
 
 وحدة سكنية في غزة واألولوية ألبناء الشهداء ألفالبدء ببناء : وزير األشغال 

الل أعلـن وزيـر األشـغال العامـة واإلسـكان الفلسـطيني مفيـد الحسـاينة، عـن البـدء خـ رائـد الفـي: -غزة 
 أسابيع قليلة في تنفيذ مشروع بناء ألف وحدة سكنية تمولها دولة قطر .

وقال الحساينة في تصريحات للصحفيين على هامش مشاركته في حفل توزيع كفاالت على ألف يتيم 
في غزة، أمس، إن األيتام من أبناء الشهداء الذين فقدوا منازلهم في الحرب "اإلسرائيلية" األخيـرة علـى 

زة صــيف العــام الماضــي ســيكونون علــى ســلم أوليــات الــوزارة، وســيتم إدراجهــم ضــمن المرحلــة قطــاع غــ
 المدمرة.األولى إلعمار المنازل 

3/4/5102 ،الخليج، الشارقة  
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ــة الفلســطينية" القــدس"  ــراً  السياســية: اللجن ــات وقــف التنســيق  أســبوعينخــالل  ســتقدم تقري حــول آلي
 األمني
 الفلسـطينية ة المسـتوى، أن اللجنـة السياسـية المنبثقـة عـن منظمـة التحريـرأفادت مصادر رفيع :رام هللا

عــادة، "إســرائيل"حــول كيفيــة وآليــات وقــف التنســيق األمنــي مــع  مفصــالً  تقريــراً  أســبوعينســتقدم بعــد   وا 
 النظر في شكل العالقة معها بصورة جوهرية.

األجهزة األمنية وبقية األطـر المدنيـة سلسلة اجتماعات مع قادة  ويؤكد المصدر، أن اللجنة تعقد حالياً 
 ضرر للمواطنين. إحدا دون  اإلجراءاتفي كيفية وطبيعة  جل الفحص معمقاً أمن 

النظـر فـي  إعـادةتهـدف "فـي الجـوهر إلـى  "إسـرائيل"شكل العالقة مـع  إعادةوحسب المصدر فإن فكرة 
 مفهوم ووجود ودور السلطة الفلسطينية". 

 5/4/5102 ،القدس، القدس
 
 ة واالحتالل يعتقلهعلى حاجز في قلقيلي اً إسرائيلي اً جنديطعن فلسطيني ي 

أفــادت مصــادر عبريــة أمــس أن جنــديًا إســرائيليًا أصــيب بجــروح نتيجــة : وكالــة ســما -القــدس المحتلــة 
تعرضــه إلــى الطعــن علــى حــاجز عســكري جنــوب قلقيليــة شــمال الضــفة الغربيــة، مشــيرة إلــى اعتقــال 

ابًا فلسطينيًا يحمل سكينًا طعن الجندي في الجزء العلوي من جسـده، مـا أدى وأضافت أن ش المهاجم.
 إلى إصابته بجروح متوسطة. ولفتت إلى أن جنود االحتالل في المكان اعتقلوا الشاب الفلسطيني.

 3/4/5102، الحياة، لندن
 
 نضالها لتعطيل" بائسة" محاولة جرارالنائبة خالدة  اعتقال: "الشعبية" 
 اليـوم اإلسـرائيلي، االحـتالل إقـدام بشدة" فلسطين لتحرير الشعبية الجبهة" استنكرت: (فلسطين) هللا رام

 خالــدة الجبهــة، فــي والقياديــة الفلســطيني التشــريعي المجلــس فــي النائــب اعتقــال علــى ،(4|5) الخمــيس
 .جرار
 حاولـةم محـ " هـو االعتقـال هـذا أن عنـه، نسـخة" بـرس قـدس" تلقـت صـحفي بيـان في الجبهة ورأت
 وعـــن الفلســـطيني، الشـــعب حقـــوق عـــن الـــدفاع فـــي البـــارز الـــوطني ودورهـــا جـــرار نشـــاط لوقـــف بائســـة

 مختلــــف علــــى جرائمــــه وفضــــأ االحــــتالل ومخططــــات لسياســــات التصــــدي وفــــي وقضــــاياهم األســــرى
 ".الصعد
 بقالسـا مخططـه أفشـلت كما اعتقالها، وراء من العدو أهداف إفشال على قادرة جرار خالدة إن" وقالت

 .قالت كما ،"أريحا إلى بإبعادها
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ـــال أن الجبهـــة، وأكـــدت  أحمـــد للجبهـــة السياســـي المكتـــب رئـــيس اعتقـــال ومواصـــلة جـــرار النائـــب اعتق
 التغييــر" كتلــة نــواب مــن العديـد جانــب إلــى البرغــوثي، مــروان" فـتأ" حركــة عــن النائــب وكــذلك سـعدات

 يقـيم ال العـدو أن جديـد مـن يؤكـد" إنمـا الفلسـطيني، التشـريعي المجلس رئيس رأسهم وعلى" واإلصالح
 .تقديرها وفق ،"توفرها معه الموقعة االتفاقيات بأن البع  اعتقد حصانات ألي وزناً 

 بســرعة الفلســطيني الشــعب قطاعــات مختلــف تطــال التــي االعتقــاالت علــى الــّرد إلــى" الشــعبية" ودعــت
لـى االحـتالل، مـع القتصـاديةوا السياسـية العالقة أشكال وكل األمني التنسيق وقف خالل من  إعـادة وا 
 .معه الشامل الصراع قاعدة على الوطنية االستراتيجية بناء

 5/4/5102قدس برس، 
 
 جرارخالدة  عن لإلفراج بالعمل تتوعد" مصطفى علي أبو" 
 الشــعبية الجبهــة" لـــ العســكري الجنــاح" مصــطفى علــي أبــو الشــهيد كتائــب" توّعــدت: (فلســطين) هللا رام

 التشـريعي المجلس في النائب عن اإلفراج على اإلسرائيلي االحتالل إلجبار بالعمل ،"لسطينف لتحرير
 .جرار خالدة الجبهة، في والقيادية الفلسطيني

 كيــف يعرفــون خالــدة وزمــالء رفــاق إن" ،(4|5) الخمــيس اليــوم عنهــا صــدر بيــان فــي الكتائــب وقالــت
 ".وجرائمه االحتالل هذا مقاومة في الصفوف مقدمة إلى لتعود عنها، اإلفراج العدو على يفرضون
 واألر  الشــعب حريــة أجــل مــن النضــال فــي إســهامها يوقــف لــن" جــرار اعتقــال أن الكتائــب، وأكــدت

 ".الفلسطينية
 5/4/5102قدس برس، 

 
 اللجنة المركزية لفتح نبيل شعث عضو يغلق مكتب في غزة الداخلي األمن: حركة فتح 

مكتب عضو اللجنـة المركزيـة  بإغالقامن غزة قام ظهر اليوم  أنأ ذكرت مصادر في حركة فت: غزة
 لفتأ النائب د. نبيل شع  غرب مدينة غزة.

الـداخلي التـابع لحمـاس داهمـت المكتـب وسـلمته  األمـنقـوة مـن  إنوقال مأمون سـويدان لوكالـة "سـما" 
 .إغالقهره وابلغوه بقرار رفضوا تبري أنهم إالمكتب لنائب في التشريعي  بأنه أبلغهمحي   بإغالقه أمر

النـــاطق باســـم الحركـــة فـــايز أبـــو عيطـــة مـــا جـــرى واعتبـــره إضـــرارا بالمصـــلحة الوطنيـــة فـــي ظـــل  وأدان
الـدعوات إلنهــاء االنقسـام والتطلــع إلتمـام المصــالحة للتفــرل لمواجهـة المشــاريع اإلسـرائيلية التــي تهــدف 

 لسطينيين.لفصل الضفة عن غزة من خالل إجراءات يحاول فرضها على الف
 5/4/5102، وكالة سما اإلخبارية
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 الزهار: ذهاب عباس للجنايات خطوة للعودة إلى المفاوضات 
عضــو المكتــب السياســي لحركــة حمــاس،  محمــود الزهــار أن، 5/4/5102األقصــى، فضــائية  ذكــرت

حسـين قال إن ذهاب السلطة الفلسطينية بقيادة محمود عباس إلى المحكمـة الجنائيـة الدوليـة، تهـدف لت
 االحتالل.شروط التفاو  مع 

وأضاف الزهار في حدي  لفضائية األقصى، مساء الخميس: "هذه خطوة دبلوماسية واضحة، وعباس 
 يسعى بكل اجتهاد إلى العودة لسكة المفاوضات".

وعّرج الزهار على ملف إعادة إعمار غزة، منتقًدا أداء عباس فـي إدارة هـذا الملـف، مضـيًفا " اإلعمـار 
يضة الذهبية لدى عبـاس وحاشـيته"، واصـًفا حكومـة الحمـد هللا بحكومـة الحصـار، لضـعف أداءهـا كـالب

 في إعادة اإلعمار.
وأكــــّد عــــدم اعتــــراف حركتــــه بشــــرعية عبــــاس، مضــــيًفا "عبــــاس منتهــــي الشــــرعية عــــن كــــل المســــتويات 

 الدستورية واألخالقية".
 نتخابــات "ألنــه يعلــم فشــله المســبق".واســتبعد قيــادي حمــاس البــارز إجــراء الــرئيس محمــود عبــاس أي ا

وكرر الزهار التأكيد على تدخل حماس في الشئون الداخلية للدول العربية خصوصا مصر وما يجرى 
في سيناء قائال: "نحن أقنعنا مصر بأننا ال نتدخل في سيناء وال غيرها وبرنامجنا وجهدنا في مواجهـة 

 االحتالل فقط".
ة بالضفة المحتلة، ومواجهة التنسيق األمني الذي وصفه بـ"الطعنة فـي ودعا الزهار إلى تفعيل المقاوم

 خاصرة المقاومة"، مشدًدا على أن حركته لن تتنازل عن شبر من أر  فلسطين.
مسـاء الخمـيس، عـن  كشـف الزهـار، مـن غـزة، أن 5/4/5102، المركز الفلسطيني لإلعالموأضـاف 

لـــب تثبيـــت اتفـــاق التهدئـــة وادعـــاء رغبتـــه كســـر إرســـال الكيـــان الصـــهيوني وســـطاء إلـــى قطـــاع غـــزة لط
وقـــال الزهـــار خـــالل مقابلـــة مـــع قنــاة "األقصـــى" الفضـــائية إن "االحـــتالل يعلـــم أن اســـتمرار  بالحصــار.

 الحصار على غزة يعني مواجهة حتمية قريبة والمقاومة لن تقبل باستمرار هذا الوضع".

 

 : شرعية عباس الدستورية انتهتحركة حماس 
ت حركـــة حمـــاس، التصـــريحات األخيـــرة لـــرئيس الســـلطة محمـــود عبـــاس حـــول "الشـــرعية اســـتهجن: غــزة

قـــال النـــاطق باســـم الحركـــة، ســـامي أبـــو زهـــري، فـــي تصـــريأ صـــحفي صـــدر عنـــه اليـــوم  الفلســـطينية".
 (، "إن شرعية عباس الدستورية انتهت وفق القانون".4-5الخميس )
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طة بموجب التوافق مع الفصائل، وعليه وأضاف أبو زهري "محمود عباس هو مجرد رئيس مؤقت للسل
 أن يحترم حدود صالحياته وال يتجاوزها".

 5/4/5102، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 ال يحق له التحدث عن الشرعية "االنقالب": من يمثل حركة فتح 

، علــى تصــريحات حركــة حمــاس حــول أمــسالقواســمي  أســامهرد المتحــد  باســم حركــة فــتأ : رام هللا
بقــوة الســالح  5111لفلســطينية، بقولــه: إن مــن انقلــب علــى الشــرعية الفلســطينية فــي صــيف الشــرعية ا

ينتقص من شرعية رئيس منظمة  أويتحد  عن الشرعية  أنوما زال يتمسك به، ال يحق له بالمطلق 
 حماس. إالالتحرير ورئيس دولة فلسطين التي يعترف العالم كله بها 

زة، وترهب الناس وتغلق المؤسسات الوطنية والتي كان آخرهـا وقال القواسمي إن "حماس في قطاع غ
البلطجـة  أسـلوبإغالق مكتب النائب نبيل شع  عضو المجلس التشريعي عن حركـة فـتأ، وتسـتخدم 

إلبقاء االنقسـام وتضـع العراقيـل أمـام الوحـدة الوطنيـة  إمكانياتهاوالترهيب والتفجيرات، وهي تمعن بكل 
مكانية  ألجندات حلفائها المتغيرين حسب مصلحتها الحزبية فقط". إرضاءقطاع غزة في  أهلنا إنقاذ وا 

 3/4/5102الحياة الجديدة، رام هللا، 
 
 األقصى غدًا استفزاٌز خطير القتحامالّرشق: الدعوة   

حمــاس عــّزت الّرشــق االحــتالل مــن مغّبــة التواطــؤ مــع دعــوات  حــّذر عضــو المكتــب السياســي لحركــة
( داخــل قبــة 4|3قامــة صــلوات مــا يســّمى "عيــد الفصــأ العبــري" غــدًا الجمعــة )المتطــّرفين الصــهاينة إل

 الصخرة في المسجد األقصى.
وأكَّد الّرشـق فـي تصـريأ لــ "قـدس بـرس" علـى أنَّ "التحـدّيات واألخطـار التـي تحـدق بالمسـجد األقصـى 

سالميًا؛ من المبارك والمتصاعدة بشكل خطير ينبغي أن تكون على سّلم األولويات فلسطينيًا وع ربيًا وا 
 خالل اتخاذ خطوات جريئة وعاجلة لحمايته، ودعم صمود المرابطين فيه".

ودعا القيادي الفلسطيني "جماهير الشعب الفلسطيني والمرابطين من أبناء الضفة الغربية والقدس إلـى 
لــى شــّد الّرحــال إلــى األقصــى والربــاط فيــه  التصــّدي ومواجهــة هــذه االقتحامــات االســتفزازية الخطيــرة، وا 

 وحمايته من خطر المتطّرفين الصهاينة".
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كمـا دعـا الّرشـق الوسـائل اإلعالميـة كافـة "إلــى ضـرورة تغطيـة األحـدا  فـي القـدس واألقصـى وجعلهــا 
رهــاب المتطــّرفين الصــهاينة ضــد المقدســات  فــي صــلب االهتمــام واألولويــة، وفضــأ جــرائم االحــتالل وا 

 تلة".والشعب الفلسطيني في القدس المح
 5/4/5102، فلسطين أون الين

 
 العلني ضد حل الدولتين "إسرائيل"تخاذ موقف حازم بشأن موقف على األمانيا  يحث شعث 

طالب عضو اللجنة المركزية لحركـة فـتأ مفـو  العالقـات الدوليـة فيهـا نبيـل : ـ أحمد رمضان رام هللا
 د حل الدولتين.شع  ألمانيا باتخاذ موقف حازم بشأن موقف إسرائيل العلني ض

األلماني في رام هللا،  يوفدًا من الحزب االشتراكي الديموقراط هللا،وح  شع ، لدى استقباله في رام 
 الحكومة األلمانية على دعم توجه القيادة الفلسطينية في حراكها على الساحة الدولية.

حاســبة االحـتالل علـى كــل الجنائيـة الدوليــة "بدايـة لمرحلـة م إلـىوقـال شـع  إن االنضـمام الفلســطيني 
جرائمـــه التـــي ارتكبهـــا بحـــق شـــعبنا، والفتـــرة المقبلـــة ستشـــهد توســـيعًا لالشـــتباك السياســـي والقـــانوني مـــع 

ودعــا شــع  المجتمــع الــدولي إلــى تحمــل مســؤولياته تجــاه حــل الــدولتين واتخــاذ  االحــتالل اإلســرائيلي".
جبارهـــا علـــى االلتـــزام بشـــروط الحـــل إجـــراءات عقابيـــة حازمـــة تجـــاه حكومـــة االحـــتالل اإلســـرائيلي، إل

 السياسي وعدم مخالفة القانون الدولي.
  3/4/5102، المستقبل، بيروت

 

 للمحاسب اإلسرائيليينالجنايات سنقود مجرمي الحرب  لمحكمة: بانضمامنا حركة فتح 
مــة جــر فيــه قــادة حكو قــال المتحــد  باســم حركــة فــتأ احمــد عســاف، انــه ســيأتي اليــوم الــذي ي  : رام هللا

 العدالة الدولية ليدفعوا ثمن جرائمهم التي ارتكبوها ضد شعبنا. إلىاالحتالل 
تحقيـق  إلـى ]االنضمام إلى المحكمة الجنائية الدوليـة  عساف: "نسعى من خالل هذا االنجاز وأوضأ

على كل الجـرائم التـي ارتكبوهـا بحـق  اإلسرائيليين: محاكمة مجرمي الحرب أوالهدفين رئيسيين وهما، 
للمعركة السياسية التي  باإلضافةعبنا، ثانيا : ضمان عدم تكرار هذه الجرائم بحق شعبنا"، مضيفا: "ش

للســـالح  إضـــافةيقودهـــا الـــرئيس محمـــود عبـــاس، والمعركـــة الميدانيـــة علـــى صـــعيد المقاومـــة الشـــعبية، 
مامنا لمحكمة لدينا اليوم معركة قانونية عبر انض أصبأ، اإلسرائيليةاالقتصادي ومنع دخول البضائع 

الجنايات الدولية"، واصفا هذا االنضمام بالسالح القانوني الذي سـوف نسـتخدمه فـي معركتنـا الوطنيـة 
 وهو نيل الحرية واالستقالل". الشاملمن اجل تحقيق الهدف 

 3/4/5102الحياة الجديدة، رام هللا، 
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 رام هللابلسلطة ا منأجهزة أجرار جاء أمام مرأى ومسمع حماس: اعتقال "إسرائيل" لخالدة  

خالــدة  "إســرائيل" للقياديــة فــي الجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطيني النائــب وصــفت حركــة حمــاس اعتقــال
 جرار بجريمة صهيونية بامتياز، محذرة من خطورة وعواقب عملية االعتقال.

منيـة وقال الناطق باسم حمـاس صـالح البردويـل إن اعتقـال جـرار جـاء أمـام مـرأى ومسـمع األجهـزة األ
التابعة للسلطة في رام هللا. وفي الوقت الذي ينادي فيه رئيس السلطة محمـود عبـاس بحمايـة الشـرعية 

 من حركة حماس.

 3/4/5102، الشرق األوسط، لندن

 

 خالدة جرار رسالة استهداف لكل الشعب الفلسطيني المناضلة: اعتقال حركة الجهاد 
طين، الشــيخ خالــد الــبطش، أن "اعتقــال الصــهاينة أكــد القيــادي فــي حركــة الجهــاد اإلســالمي فــي فلســ

 للمناضلة خالدة جرار هو رسالة استهداف للشعب الفلسطيني بكل مكوناته".
واعتبر البطش في تصريأ له على صفحته على "الفيس بوك" أن "ذلك جزء مـن حالـة المسـتمرة علـى 

شــاعة حالــة مــن الخــوف والهلــع فــي أوســاط أبنــاء  أبنــاء شــعبنا الفلســطيني إلخضــاعه وكســر إرادتــه وا 
علــى عــدم احتــرام العــدو حتــى لمؤسســات الســلطة الناتجــة عــن االتفاقيــات  وتأكيــداالشــعب الفلســطيني. 

 السياسية".
وقــال إننــا إذ "نــثمن صــمود ونضــال النائــب: خالــدة جــرار ودورهــا فــي التصــدي لالحــتالل وغطرســته، 

مــاذج كثيــرة فــي مواجهــة العــدو علــى صــعيد لنحيــي كــذلك دور المــرأة الفلســطينية عموًمــا التــي قــدمت ن
النضـال السياسـي أمثـال "خالـد جــرار والمجاهـدة لينـا الجربـوني"، أو دورهــا فـي الجهـاد والكفـاح المســلأ 

 ".خرس وريم الرياشي.. وغيرهن الكثيراتأمثال الشهيدات: هنادي جرادات، وآيات األ
النائــب والناشــطة الحقوقيــة جــرار، ودعــا وحّمــل الــبطش "العــدو المســؤولية الكاملــة عــن ســالمة األخــت 

"الســـلطة الفلســـطينية للتحـــرك لوقـــف االســـتهداف الصـــهيوني ألبنـــاء شـــعبنا واتخـــاذ الخطـــوات الالزمـــة 
 للضغط على العدو لوقف هذه الممارسات العدوانية وفي مقدمتها وقف فعلي للتنسيق معه".

 5/4/5102، وكالة القدس لألنباء

 
 مع االحتالل بوقف التنسيق األمني الفلسطينية ةالجهاد تطالب السلطحركة  

دعــت حركـة الجهــاد اإلســالمي قيـادة الســلطة الفلســطينية وأجهزتهـا األمنيــة إلــى وقــف : غـزة )فلســطين(
جــاء ذلــك فــي بيــان للحركــة تعقيبــًا علــى اعتقــال  سياســة التنســيق األمنــي فــي الضــفة الغربيــة المحتلــة.
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نية عــن "الجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطين" خالــدة جــرار، وتجديــد االحــتالل اإلســرائيلي للنائــب الفلســطي
 االعتقال اإلداري للقيادي في "الجهاد اإلسالمي" طارق قعدان ومحاكمة شقيقته منى.

واعتبــرت الحركــة، أن "اعتقــال الرمــوز الوطنيــة وتغييــب القــادة فــي ســجون االحــتالل محــاوالت يائســة 
 ي مواجهة االحتالل وسياساته العدوانية التوسعية".هدفها عزلهم عن تقدم صفوف الجماهير ف

 5/4/5102قدس برس، 
 

 حماس ترحب بعملية طعن جندي إسرائيلي في الضفة الغربيةحركة  
 بعمليــة طعــن جنــدي إســرائيلي فــي شــمال الضــفة الغربيــة. أمــسغزةـــ وكــاالت: رحبــت حركــة حمــاس 

الجنـــدي اإلســـرائيلي شـــمالي الضـــفة  إنهـــا "تبـــارك عمليـــة طعـــن أمـــسوقالـــت الحركـــة فـــي بيـــان وزعتـــه 
 الغربيـــة"، واصـــفة إياهـــا بأنهـــا "رد فعـــل طبيعـــي علـــى الجـــرائم اإلســـرائيلية اليوميـــة بحـــق الفلســـطينيين".

 وأضافت أن "من حق الشعب الفلسطيني مواصلة المقاومة بكل أشكالها".
 3/4/5102، القدس العربي، لندن

 

 ش" من أجزاء كبيرة من مخيم اليرموك " يطرد مسلحي "داعالمقدسأكناف بيت "تنظيم  
ن مــن يناشــط ، أنأ ف ب، ســراج بــرس، العربيــة نــتوعــن  ،3/4/5102المســتقبل، بيــروت، ذكـرت 

مســــلحين فلســــطينيين ومقــــاتلين مــــن  أكــــدوا أن" اإلنســــانمخــــيم اليرمــــوك و"المرصــــد الســــوري لحقــــوق 
 أناليرمـوك جنـوب دمشـق بعـد  كبيرة مـن مخـيم أقسامعلى  أمسالمعارضة السورية استعادوا السيطرة 

 ، وعاودوا الهجوم عليه أمس.األربعاءاقتحمه مقاتلو تنظيم "داعش" 
عــددا مــن المجموعــات المســلحة فــي مخــيم اليرمــوك "تمكنــت مــن اســتعادة الســيطرة  إنوقــال المرصــد 

 على كل المناطق" التي كان يسيطر عليها تنظيم "داعش".
طيــب، مــن داخــل المخــيم فــي "بوســت" علــى صــفحته فــي موقــع الخ عبــد هللاوأكــد الناشــط الفلســطيني 

"فايسبوك" عصر أمـس، أن "مجموعـات أكنـاف بيـت المقـدس وشـباب المخـيم" ال يزالـون يـدافعون عـن 
المخيم "بدمائهم"، وأنهم "يسيطرون على شمال المخيم بشكل كامل، بينما يحتل داعش جنـوب المخـيم 

تــداد شــارع الثالثــين وغــرب مخــيم اليرمــوك حتــى مخبــز خصوصــا حــي العروبــة والتقــدم وأجــزاء مــن ام
حمــدان"، وان "اشــتباكات متقطعــة فــي عــدة نقــاط داخــل المخــيم وتحديــدا فــي محــيط جــامع فلســطين"، 

 "معنويات الشباب مرتفعة وأسر العشرات من )داعش(" أنمؤكدًا 
في محيط جامع  نتيجة القنص من قبل )الدواعش( للمدنيين إصاباتالخطيب أن "هناك عدة  وأوضأ

 أن "الوضع الطبي مزر ولكن شباب المخيم يقومون بالمطلوب". إلىفلسطين"، مشيرا 
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وقــال رئــيس الــدائرة السياســية لمنظمــة التحريــر الفلســطينية فــي دمشــق أنــور عبــد الهــادي أنــه "تــم صــد 
س تنظـــيم داعـــش إلـــى أطـــراف المخـــيم"، وتـــابع أن "كتائـــب أكنـــاف بيـــت المقـــدس التابعـــة لحركـــة حمـــا

 01أشــخاص قتلــوا وأصــيب  6اشــتبكت مــع التنظــيم خــالل الليــل )األربعــاء ـ الخمــيس(". وأضــاف أن 
 آخرون بجروح.

المعلومــات مــن بيــروت، لنــدن، أن بــوال أســطيأ ، عــن 3/4/5102الشــرق األوســط، لنــدن وأضــافت 
ق، تضــاربت حــول الوضــع داخــل مخــيم اليرمــوك لالجئــين الفلســطينيين جنــوب العاصــمة الســورية دمشــ

بعد سيطرة عناصر "داعش" عليه يوم األربعاء الماضي. ففيما أعلن المرصد السوري لحقـوق اإلنسـان 
أن مسلحين فلسطينيين ومقاتلين من المعارضـة السـورية اسـتعادوا السـيطرة الخمـيس علـى أقسـام كبيـرة 

باكات ال تـزال من المخيم، قال ممثل حركة فتأ في سوريا سـمير الرفـاعي لــ"الشرق األوسـط" إن االشـت
 محتدمة في اليرموك، الفتا إلى أن األمور تتجه لصالأ تنظيمي داعش وجبهة النصرة.

وشــّدد الرفــاعي علــى أن األطــراف الــذين يقــاتلون عناصــر "داعــش" داخــل المخــيم هــم مــن المعارضــة 
ـــي تخـــو   ـــا أن تكـــون الفصـــائل الفلســـطينية هـــي الت الســـورية مـــع بعـــ  العناصـــر الفلســـطينية، نافي

مواجهات، باعتبار أنها توجد في محـيط اليرمـوك ولـيس بداخلـه. ورّجـأ الرفـاعي أن يكـون ")داعـش( ال
قــرر دخــول المخــيم الــذي ي عتبــر حيــا مــن أحيــاء دمشــق، الســتثمار الموضــوع سياســيا والقــول إنــه بــات 

 موجودا في خاصرة العاصمة السورية".
ن منـــازلهم كـــون الوضـــع غيـــر آمـــن علـــى وأشـــار الرفـــاعي إلـــى أن كـــل المـــدنيين فـــي اليرمـــوك يلتزمـــو 

اإلطالق والمقاتلين والقناصة ينتشرون في أرجائه، الفتا إلى أن "الوضع المستجد سينعكس سلبا على 
األمــن الغــذائي للســكان الــذين يعــانون أصــال نقــص المــواد الغذائيــة منــذ ســنوات". وأضــاف: "الفصــائل 

اون مــع الجهــات الرســمية الســورية قــد تبحــ  إجــالء الفلســطينية فــي ســوريا والقيــادة الفلســطينية وبالتعــ
 المدنيين من اليرموك في حال استمر تدهور األوضاع".

وأفــادت مواقــع مقربــة مــن "داعــش" و"النصــرة" بــأن التنظيمــين "نجحــا فــي إفشــال مخطــط تســليم مخــيم 
مـــن  فـــي المائـــة منـــه"، الفتـــة إلـــى "عناصـــر مـــن )داعـــش( أعلنـــوا 61اليرمـــوك للنظـــام، وســـيطرا علـــى 

مكبـرات الصــوت فــي جـامع فلســطين أن كــل مــن قاتـل التنظــيم هــو آمــن إذا قـام بتســليم نفســه وســالحه 
 من اآلن وحتى أذان المغرب".

وأهــــاب "جــــيش اإلســــالم" بقيــــادة زهــــران علــــوش بـــــ")جبهة النصــــرة(، الوقــــوف مــــع الحــــق فــــي محاربــــة 
ننــا وبــين الــدواعش الــذين يرهبــون )داعــش("، مطالبــا عناصــر "النصــرة" فــي بيــان أن ال يقفــوا "حــاجزا بي

 أهلنا في المخيم ويقتلونهم".
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مصادر فلسـطينية موثوقـة فـي مخـيم من دمشق أن  ،5/4/5102المركز الفلسطيني لإلعالم، ونشر 
اليرموك بسوريا نفت الشائعات التي تحدثت عـن دخـول المسـاعدات اإلنسـانية إلـى المخـيم، مؤكـدة أن 

 أن األمر يزداد سوءًا.ما ن شر عن ذلك مجرد أكاذيب و 
وقالــت "مجموعــة العمــل مــن أجــل فلســطينيي ســورية"، إن كتائــب "أكنــاف بيــت المقــدس" خاضــت يــوم 

(، معارك عنيفة مع مجموعات "داعش" التي أقدمت على اقتحام المخـيم وترويـع 4-0أمس األربعاء )
 األهالي.

التي سًلمت المناطق التابعة لهـا وكشفت المجموعة أن هجوم "داعش" تم بتسهيل من "جبهة النصرة"، 
 لعناصر "داعش" دون أي اشتباكات، والتي اتخذتها منطلقًا للهجوم على باقي مناطق اليرموك.

بالتزامن مع قصف عنيف استهدف مناطق متفرقة مـن المخـيم،  " تقدمتوذكرت المجموعة أن "داعش
 ومناطق أخرى." ومحيط جامع فلسطين 02حي  سيطرت على مساحات واسعة من شارع "

هذا األمر الذي أدى إلى استنفار "كتائب أكناف بيت المقدس" التـي أجبـرت مجموعـات "داعـش" علـى 
التراجــع والتموضــع فــي منــاطق تســيطر عليهــا جبهــة النصــرة ومحــيط جــامع فلســطين وبعــ  المنــاطق 

 "، وفق قول المجموعة.02بالقرب من شارع الـ "
رة" وضــعت العديــد مــن الحــواجز فــي محــيط دوار فلســطين، وأشــارت المجموعــة إلــى أن "جبهــة النصــ

 وذلك لمنع وصول أي إمدادات للمخيم من قبل الفصائل المعارضة المتواجدة في بلدة يلدا المجاورة.
وقالت المجموعة إنه وخالل االشتباكات المتكررة، تعر  مستشفى فلسطين لقصـف عنيـف بعـدد مـن 

 ادره بجراح متفاوتة.القذائف، ما أدى إلى إصابة عدد من كو 
ــــ"مجموعة العمـــل" بـــأن القصـــف كـــان مصـــدره المنـــاطق الخاضـــعة لســـيطرة كـــل مـــن  وأفـــاد ناشـــطون ل

 "داعش" في منطقة الحجر األسود، والنظام السوري عند مداخل مخيم اليرموك.
إلى ذلك أقدمت مجموعات "داعش" على محاصرة جامع فلسطين الـذي يعـد مـن النقـاط الرئيسـية التـي 

 يوم. 511د أهالي المخيم بمياه الشرب وذلك بعد أن قام النظام بقطعها عنهم منذ أكثر من تزو 
وفي ساعات الليل تجـددت االشـتباكات فـي أكثـر مـن نقطـة منهـا محـيط مؤسسـة الكهربـاء بـالقرب مـن 

  " ومحيط جامع فلسطين.02شارع الـ "
يــة داخــل المخــيم ونهبــت محتوياتــه، فيمــا قامــت مجموعــات مــن "داعــش" باقتحــام أحــد المقــرات اإلعالم

 وذلك في محاولة منها لمنع وصول ما يدور داخل المخيم إلى وسائل اإلعالم خارجه.
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 المخيمعلى  "داعش"التدخل لصد هجمات بالمعارضة السورية  يطالبونشطاء مخيم اليرموك ن 
المعارضـة السـورية، التـدخل صدر عـدد مـن الناشـطين داخـل مخـيم اليرمـوك بيانـًا طـالبوا فيـه فصـائل أ

"داعش" على مخيم اليرمـوك، وأشـار البيـان بـأن كتائـب  من أجل صد هجمات تنظيم الدولة اإلسالمية
أكناف بيت المقدس، وأهالي مخيم اليرموك أرسلوا نداء استغاثة للفصائل واأللوية العاملة فـي المنطقـة 

مخــيم اليرمــوك، وكــانوا يتوقعــون مــن تلــك  الجنوبيــة منــذ اللحظــات األولــى التــي اقتحمــت بهــا "داعــش"
الفصائل واأللوية أن تلبي هذا النداء، وتقوم بالدفاع عن أخوتهم في مخيم اليرموك، إال أنهم لم يقوموا 

عـدة بيانـات تـدين  بإصـدارسوى بالنفير العـام فـي منـاطقهم ، وحيـ  تتواجـد مقـراتهم، كمـا أنهـم اكتفـوا 
دون أي تحــرك فعلـــي مـــن جهــتهم علـــى أر  الواقـــع، ســـوى  وتحــر  علـــى قتـــال تنظــيم الدولـــة، مـــن

بتحريك  بع  المجموعات الصغيرة على أطراف المخيم، والتي جرى منعها مـن دخـول اليرمـوك مـن 
 قبل مجموعة ) لواء العز بن عبد السالم( التابعة لجبهة النصرة.

تضـامنها اللفظــي مــع  إلـى ذلــك حمـل الناشــطون فــي بيـانهم مختلــف التشــكيالت العسـكرية التــي أعلنــت
أبناء اليرموك، مسؤولية ما يحد  في المخيم وما يتعر  له من دمار وخراب وقتل، كما شدد البيـان 
علــى أن خــذالن تلــك المجموعــات والكتائــب ألهــل اليرمــوك يضــعهم أمــام ســؤال حــول حقيقــة انتمــائهم 

 وارتباطهم بعالم الثورة وعملها.
اف وخاصـة مـنهم مـن بيـده القـرار الفعلـي، التحـرك قبـل سـقوط وفي ختام طالب الناشـطون كافـة األطـر 

 كامل مخيم اليرموك، وتهجير من تبقى من سكانه
 5/4/5102مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، 

 
 قادة المقاومة.. هل يتعرضون للمحاكمة أمام الجنايات الدولية؟تقرير:  

رســميا عضــوا فـــي محكمــة الجنايـــات أصــبحت فلســـطين : محمــود أبــو عـــواد -القــدس دوت كـــوم-غــزة
 الدولية، وقد ذهب الفلسطينيون نحو هذه الخطوة أماًل في مالحقة مجرمي الحرب اإلسرائيليين.

ورحبـــت الفصـــائل الفلســـطينية كافـــة بقـــرار انضـــمام الســـلطة الفلســـطينية إلـــى المحكمـــة وقبولهـــا عضـــوا 
ى المقاومـة الفلسـطينية، التـي تعتبرهــا رسـميا. إال أن تبعـات االنضـمام للمحكمـة ربمـا تكـون وخيمـة علـ

دول االتحـــاد األوروبـــي والواليـــات المتحـــدة وغالبيـــة "منظمـــات إرهابيـــة" ارتكبـــت "جـــرائم حـــرب" خـــالل 
 الحروب الثالثة األخيرة بإطالق المئات من الصواريخ تجاه إسرائيل.
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 مخاوف حقيقية
كوم، إن هناك مخاوف من إمكانية تعـر   يقول أستاذ القانون الدولي عبد الكريم شبير لـالقدس دوت

قـــادة المقاومـــة للمالحقـــة القضـــائية أمـــام محكمـــة الجنائيـــات الدوليـــة، مبينـــا فـــي الوقـــت ذاتـــه أن لـــدى 
 القانونيين اإلمكانية للدفاع عنهم في حال جرى جلبهم إلى المحاكمة.

طين، مبينــا أن الــدول ولفــت إلــى إمكانيــة أن يــتم توقيــف أي قيــادي مــن المقاومــة داخــل أو خــارج فلســ
الموقعـــة علـــى االتفاقيـــة ملزمـــة باعتقـــال وتســـليم أي شـــخص تطلبـــه المحكمـــة وأن الســـلطة الفلســـطينية 
أصبحت جزء من تلك االتفاقيـة التـي سـبقتها بـالتوقيع علـى معاهـدات تجبرهـا كـأي دولـة مـن الـدول الــ 

 التي وقعت على اتفاق روما لتسليم أي مطلوب للمحاكمة. 053
يــادات المقاومــة فــي حــال تــم رفــع أي قضــايا ضــدهم للحــذر مــن تــنقالتهم، مشــيرا إلــى أن طلــب ودعــا ق

الرئيس محمود عباس من الفصائل التوقيع على ورقة خاصة باالنضـمام لرومـا لـم يـأت مـن فـرال، بـل 
 كان لهذا السبب وحتى ال يالم وتعتبره بع  الفصائل بأنه متواطئا ضدها.

 
 ما الحل؟

ذاتـــه إلـــى أن المقاومـــة ت عـــد فـــي القـــانون الـــدولي مشـــروعة بكافـــة أشـــكالها عســـكريا  وأشـــار فـــي الوقـــت
ودبلوماســـيا واقتصـــاديا وأن هنـــاك تمييـــز فـــي التعريـــف بـــين "اإلرهـــاب" و "المقاومـــة"، مشـــيرا إلمكانيـــة 
 الدفاع عن قادة المقاومة وفقا لمواد القانون الدولي الذي يتيأ للشعوب المحتلة حق مواجهـة االحـتالل

 والتحرر باستخدام كل الوسائل المتاحة وغير المتاحة.
وأكــد علــى ضــرورة اســتغالل االنضــمام لمحكمــة الجنائيــات بشــكل مهنــي وقــانوني لمواجهــة االحــتالل 
واعتبار ذلك جزء من خطوات تدويل القضية الفلسطينية والخطوات النضالية لتحميل العـالم المسـئولية 

 االحتالل الذي يرتكب االنتهاكات بحق الشعب الفلسطيني. القانونية والدولية على استمرار
وأشار إلى أن ملف االستيطان أول الملفات التي سيتم تقديمها للمحكمة باعتباره جريمـة وفقـا للقـرارات 
الدولية، الفتا إلى أن إسرائيل كانت وقعت على معاهدة روما ثم انسحبت منها بعد إقرار الدول واألمم 

 االستيطان.المتحدة بتجريم 
ولفت إلى أن انسحاب إسرائيل من المعاهدة لن يعفي قياداتهـا مـن المالحقـة القضـائية، مشـيرا إلـى أن 

 إصدار مذكرات العتقالهم سيقيد حركتهم في دول العالم وخاصًة الدول الموقعة على اتفاقية روما
لمالحقــة جــرائم  أســابيع للجنــة وطنيــة عليــا 4وكشــف شــبير عــن تشــكيل الــرئيس محمــود عبــاس منــذ 

الحــرب التــي اقترفهــا االحــتالل باألراضــي الفلســطينية، مشــيرا إلــى أن اللجنــة تضــم ممثلــين عــن كافــة 
 الفصائل بما فيها حماس ومؤسسات حقوقية.
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وذكر أنه تم البـدء علـى تحريـك الجـرائم اإلسـرائيلية أمـام محكمـة الجنايـات الدوليـة، مبينـا أنـه تـم البـدء 
الـــدالئل التـــي تشـــير الرتكـــاب إســـرائيل جـــرائم حـــرب واســـتخدام أســـلحة محرمـــة  بأرشـــفة القضـــايا وجمـــع

 دوليا.
 3/4/5102، القدس، القدس

  
 االحتالل العتراض صواريخ المقاومة منظومة"صولجان القسام"..  

قالـت صـحيفة "هـسرتس" العبريـة، إن وزارة جـيش االحـتالل اسـتكملت سلسـلة : الناصرة )ترجمة خاصة(
منظومــة دفاعيــة جديــدة، أطلــق عليهــا اســم "صــولجان القســام"، تســعى مــن خاللهــا  مــن تجاربهــا علــى

 العترا  صواريخ المقاومة قصيرة ومتوسطة المدى.
ـــرة ليـــتم  ـــة واحـــدة أخي ـــدة بقـــي أمامهـــا تجرب ـــوم الخمـــيس، أن المنظومـــة الجدي وأوضـــحت الصـــحيفة، الي

 اعتمادها في جانب العمليات التنفيذية.
فة، فـإن المنظمـة نجحــت فـي االختبـارات السـابقة ونجحـت فـي إصـابة الهــدف ووفقـا لمـا نشـرته الصـحي

 بدقة وتدمير الصاروب في الجو كما كان مخططا لها.
ونقلت الصحيفة عن موشية يعلون، وزير جـيش االحـتالل، قولـه إنـه سـيتم تزويـد سـالح الطيـران بهـذه 

 ا وفاعليتها.المنظومة الجديدة ابتداء من العام القادم بعد أن أثبتت نجاحه
وتشــــير الصــــحيفة إلــــى أن هــــذه المنظومــــة تــــم تطويرهــــا بواســــطة عمــــل مشــــترك بــــين شــــركة "رفائيــــل" 

  الصهيونية للصناعات العسكرية وشركة "ريثاون" األمريكية. 
 5/4/5102، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 لقبولها مقاضاة فلسطينيين السلطةالتحرير" يهاجم "حزب  

تنكر عضو المكتب اإلعالمي لـ "حزب التحرير فـي فلسـطين"، مـاهر الجعبـري، اس: الخليل )فلسطين(
تصريحات وزير الخارجية الفلسطيني ريا  المالكي التي أّكـد خاللهـا علـى اسـتعداد السـلطة أن تقـوم 

 بتسليم أي مواطن فلسطيني مشتبه به للمحكمة الجنائية الدولية.
س" نسخة عنه، أن هذه التصـريحات هـي "تجسـيد واعتبر الجعبري في تصريأ صحفي تلقت "قدس بر 

للتوجهــات األمنيــة للســلطة الفلســطينية، ألنهــا تعطــي االحــتالل فرصــة مالحقــة وتقــديم قــادة المقاومــة 
 للمحاكمة الجائرة".

 5/4/5102قدس برس، 
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 "يهدد بقاء إسرائيل" اإليراني النووي البرنامج حول نتنياهو ألوباما: اتفاق لوزان 
أبلغ رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو الرئيس األميركي باراك أوباما : ف بأ  -واشنطن 

خالل مكالمة هاتفية الخميس أن "اتفاق اإلطار الذي تم التوصل إليه قبل ساعات في لوزان حول 
، وأن البرناما النووي اإليراني من شأنه إذا ما طبق أن يمهد الطريق أمام طهران لحيازة القنبلة الذرية

 يهدد بقاء إسرائيل". 
وقال مارك ريغيف المتحد  باسم نتنياهو في تغريدة على موقع تويتر أن "رئيس الوزراء نتنياهو قال 

 اإلطار من شأنه أن يهدد بقاء إسرائيل". -للرئيس أوباما إن اتفاقا نهائيا يستند إلى هذا االتفاق
قط قالت إيران إن تدمير إسرائيل أمر ال نقاش فيه"، وأضاف أن نتنياهو ذّكر أوباما بأنه "قبل يومين ف

 مؤكدا له أن "مثل هذا االتفاق لن يقطع الطريق أمام حيازة إيران القنبلة النووية، بل سيمهده أمامها". 
كما حذر رئيس الوزراء اإلسرائيلي الرئيس األميركي من أن اتفاق لوزان من شأنه أن "يزيد مخاطر 

طر اندالع حرب مروعة"، مؤكدا أن "البديل هو الوقوف بحزم وزيادة الضغط االنتشار النووي ومخا
 على إيران إلى حين التوصل التفاق أفضل". 

 3/4/5102، "50 عربي" موقع
 
 نتنياهو يصادق على صفقة الغاز مع األردن 

تعاون صادق رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس، مع وزير ال: برهوم جرايسي -الناصرة 
اإلقليمي في حكومته سلفان شالوم، على صفقة بيع الغاز إلى األردن، من حقول الغاز في البحر 

 األبي  المتوسط.
 5،5مليار وحتى  0،1وقال مكتب نتنياهو، إن األخير صادق على الصفقة التي تشمل تصدير 

إلى  211اوح ما بين عاما، وبقيمة إجمالية تتر  02مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، على مدى 
مليار دوالر، حسب ما ذكرته الصحافة  02مليون دوالر، وهذا كجزء من صفقة قد تصل إلى  111

 االقتصادية اإلسرائيلية.
 3/4/5102عّمان،  الغد،

 
 في جيش االحتالل: حماس عادت لحفر األنفاق من غزة "المنطقة الجنوبّية"قائد  

في الجيش اإلسرائيلي اللواء  "المنطقة العسكرية الجنوبية"بـ  قال قائد ما يسمى: الحياة  –الناصرة 
سامي ترجمان، إن حركة حماس عادت لتحفر األنفاق الهجومية من قطاع غزة باتجاه البلدات 
اإلسرائيلية في الجنوب. وأضاف أن الجيش يراقب عن كثب أعمال الحفر التي تريد حماس منها 



 
 
 
 

 

           53ص                                     3236 العدد:    3/4/5102 الجمعة التاريخ:

متواصلة تحت األر ، وتحاول بلول مستوى عدد األنفاق التي  استعادة قدراتها التي بنتها لسنوات
عملية الجرف "كانت تستخدمها قبل العدوان األخير على القطاع الصيف الماضي، الذي عرف بـ 

 ."الصامد
نشرت مقتطفات منها أمس، على أن  "يديعوت أحرونوت"وأضاف ترجمان في مقابلة مع صحيفة 

ل حققت انتصارًا كبيرًا في عملية الصيف الماضي خالفًا لما يحاول إسرائي"تنشرها كاملة اليوم، أن 
بل ألحقت بها أشد وأخطر ضربة منذ "خسائر فادحة،  "حماس"، وأنها كبدت "البع  الترويا له

تأسيسها، بينها إصابة نحو ألف عنصر من الحركة، وتدمير البنية التحتية القتالية التي أنشأتها 
في اعترا  العديد من  "القبة الحديد". وأشار إلى نجاح منظومة "الحركة على مدار سنوات

وهكذا منعنا الحركة من تسجيل أي "الصواريخ، فحالت دون وقوع إصابات في أوساط المدنيين، 
 ."إنجاز في عمليات إطالق القذائف الصاروخية على جنوب إسرائيل

خفاقات، وبأن ثمة ما مع ذلك، أقّر اللواء ترجمان بأن العملية العسكرية اإلسرائ يلية شابتها أخطاء وا 
يدعو إلى تحسين القدرات االستخباراتية. واعتبر قرار عدم إخالء التجمعات السكنية اإلسرائيلية 
المحاذية لقطاع غزة خالل الحرب األخيرة، خطأ، وقال إنه سيوصي، في حال اندلعت حرب أخرى 

 أذا اقتضت الضرورة غير ذلك. على القطاع، بعدم إبقاء مدنيين تحت القصف، إال
 3/4/5102لندن،  الحياة،

 
 إنجاز  أي دون من يومًا في غزة 51 حاربنا: عوفر شيلح 

 رئيس وهو شيلأ، عوفر ،'عتيد ييش' حزب عن الكنيست عضو ضاهر: وجه بالل - 41 عرب
 شديدة قاداتانت وّجه الكنيست، في واألمن الخارجية لجنة عن المتفرعة العسكرية القوة بناء لجنة
 ستجري أنها أعلنت واألمن الخارجية لجنة أن ورغم. غزة على األخير العدوان خالل إسرائيل ألداء
 عن نتنياهو، بنيامين الحكومة، رئيس إعالن بسبب يتم لم كهذا تحقيقا أن إال الحرب، سير في تحقيقا
 .  أيضا يجري لن كهذا تحقيقا أن على وشدد. االنتخابات موعد تقديم
 القيادة اليوم، اإللكتروني موقعها على ونشرتها ،'هسرتس' صحيفة معه أجرتها مقابلة في شيلأ، وانتقد

 مغروسة الجيش أرجل فيما اإليراني، النووي التهديد لمعالجة طموحة مخطط في الغارقة' اإلسرائيلية
 متكررة قتال بجولة نيرو  الدولة قباطنة أن ورغم. الغربية الضفة في اليومي البوليسي المستنقع في
 من واألخطر المواجهة، لهذه والجيش الدولة يجهزون ال فإنهم وقدر، قضاء أنها على غزة قطاع في
 حزب مع تنشب قد أخطر لمواجهة استعدادا حد  مما المطلوبة الدروس يستخلصون ال أنهم ذلك
 '.   المستقبل في لبنان في هللا
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 والتي ،(الحرب إنهاء أجل من) المكملة السياسية الخطوة غياب' هو األشد الفشل أن شيلأ وأضاف
 نتنياهو ورف . حقيقية إنجازات دون ومن سياق دون من دائما العسكرية العملية تبقى بدونها
 منزوعة غزة وجعل حماس لجم هي إطارها في إسرائيل ومصلحة إقليمية، سياسية عملية إلى المبادرة
سرائيل أخرى، مرة تتعاظم حماس قوة: البداية إلى فيه عدنا ضعاو  أوجد إعمارها، موازاة في السالح  وا 
ن. ثانية تخنقانه ومصر  من أشد وستكون وقت، مسألة هي الثانية الجولة فإن تغيير، هناك يكن لم وا 
 '.  الصامد الجرف
 إقليمية عملية من تخوف نتنياهو أن من فقط ليس نابع،' الحقيقي اإلسرائيلي الفشل أن شيلأ ورأى

 محمود) مازن أبو الفلسطينية، السلطة رئيس مع مفاوضات إلجراء ضغوطا بالضرورة عليه ستجلب
نما ،(عباس  سياسية إستراتيجية، أية إسرائيل لدى توجد ال أنه وهو أعمق، شيء من نابع هو وا 

 '.الحاليين أعدائها لمواجهة وعسكرية،
 التي األراضي حيال ومسؤوليتها دول، يستول منظمات والجنوب الشمال في نواجه أننا' شيلأ وأردف
 تختلف فيها والسيطرة القيادة جهاز فإن كذلك. صعبة معها تسوية وأي معّرفة، ليست فيها تتواجد
 أي فيه يكون وضعا وتخلق كمأوى المدنيين السكان تستخدم وهي نظامي، جيش في موجود هو عما
 '.تخسر وال ذلك من أترب وهي صعبا، اإلسرائيلي الجيش يسببه بمحيطها مس
 حول مختلف وتفكير مختلفة قتالية عقيدة وضع( إسرائيل من) يستوجب' الوضع هذا أن شيلأ ورأى
 الحرب هذه أن رغم كهذه، عقيدة بنيا اإلسرائيلي الجيش وال السياسية المؤسسة ال لكن. الحسم كيفية
 الحرب مقابل نفسه اإلسرائيلي لجيشا يبن   لم الفعلية، الناحية ومن. سنين منذ أعيننا أمام تتبلور

نما أمامنا التي الحقيقية  الجيش بين الحروب إلى إشارة في' موجودة تعد ولم متخيلة، حرب مقابل وا 
 .النظامية
 تشرين حرب في حتى إخفاقها فاق غزة على األخير العدوان خالل إسرائيل إخفاق فإن شيلأ، وبنظر

 فشل ورافقها استخبارية مفاجأة هناك كانت الغفران يوم في' هإن وقال. 0613 العام'( الغفران يوم)'
 نجحوا الجبهة في( اإلسرائيليين) والمقاتلين األمن لمفهوم األساسية الفكرة اختبار جرى لكن القيادة،

 اإلسرائيلي الجيش أهلية في نقصا الثانية لبنان حرب خالل وشهدنا. عقب على رأسا األمور قلب في
 غزة في لكن. الحرب إدارة في القيادة فشل جانب إلى الضفة، في الثانية فاضةاالنت سنوات بعد

 أية فيها تكن ولم. سنوات خمس طوال ب نيت قد لها العدو واستعدادات وجهتها كانت حرب نشبت
 '.     إنجاز أي دون من يومنا 20 حاربنا ذلك، ورغم. ستنشب بأنها مطلق يقين هناك وكان. مفاجأة

 5/4/5102، 48عرب 
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 ال تستبعد ضرب المفاعالت النووية اإليرانية "إسرائيل" 
بنيامين نتنياهو، اليوم  اإلسرائيليأكد وزير مقرب من رئيس الوزراء : الشرق األوسط أونالين - لندن

)الخميس(، أن "الخيار العسكري مطروح على الطاولة" فيما يتعلق بإيران، التي تواصل مفاوضات 
 ي مع القوى الكبرى في لوزان.حول برنامجها النوو 

 إيرانعلى  إسرائيليشن هجوم  إمكانيةوقال وزير االستخبارات يوفال شتاينتز ردا على سؤال حول 
اتفاق، "في حال لن يكون لدينا خيار لن يكون لدينا خيار)...( الخيار  إلىفي حال التوصل 

 0660فاعل نووي عراقي في عام بقصف م إسرائيلقيام  إلىالعسكري مطروح على الطاولة"، مشيرا 
 على الرغم من معارضة الواليات المتحدة.

 5/4/5102لندن،  األوسط، الشرق
 
 "تاريخي خطأ"و الواقع عن بعيد إيران مع النووي "إسرائيل": االتفاق 

رفضت إسرائيل يوم الخميس االحتفاء بما أعلن عنه من اطار اتفاق نووي بين : أحمد حسن -القدس 
قوى العالمية ووصفته بأنه بعيد عن الواقع وتعهدت بمواصلة الضغط لمنع اتفاق نهائي ايران وال
 "سيء".

عن االتفاق في سويسرا  اإلعالنوقال وزير الشؤون االستراتيجية يوفال شتاينتز في بيان بعد 
تقديم أي تنازالت بشأن  إيران"االبتسامات في لوزان بعيدة عن الواقع البائس الذي ترف  فيه 

وأضاف "سنواصل  وكل الدول األخرى في الشرق األوسط." إسرائيلالموضوع النووي وتواصل تهديد 
قناعجهودنا للشرح   العالم على أمل منع اتفاق )نهائي( سيء." وا 

ووصف مسؤول إسرائيلي آخر االتفاق مع إيران بأنه "خطأ تاريخي يضفي شرعية دولية على 
 قنابل نووية." إنتاجبر هدفه الوحيد البرناما النووي اإليراني الذي يعت

االتفاق الذي أعلن يرقى إلى أن يكون "رضوخا  إطاروقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه إن 
ومضى يقول "البديل لهذا االتفاق ليس الحرب لكن اتفاق مختلف يعطل البنية  للمطالب اإليرانية".

 التحتية النووية إليران بشكل كبير."
 5/4/5102لألنباء،  رويترز وكالة
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 "ديناصور"ستنقرض إذا استمرت في التصرف كـ "إسرائيل": السابق الداخلية الجبهة قائد 

إلى التواضع واللجوء إلى  إسرائيلالميجر جنرال إيال آيزنبرل ،  : طالبالشرق األوسط - تل أبيب
صلت التصرف كديناصور في إسرائيل ستنقر  إذا وا"المهنية، بدال من الغطرسة الزائدة. وقال إن 

 ."الشرق األوسط
سنوات  4قال الميجر جنرال إيال آيزنبرل، الذي خلع بزته العسكرية قبل يومين، بعد أن أمضى مدة و 

. "هناك تهديدات متغيرة سواء كان من قطاع غزة أو حزب هللا"في منصب قائد الجبهة الداخلية، إن 
لوقات األكبر واألقوى ظاهريا، بينما نجحت أنواع طوال التاريخ البشري انقرضت المخ"وأضاف: 

أصغر حجما وأكثر قدرة على التكيف بالبقاء. حماس هزمت في الحرب األخيرة ولكنها تشعر بوجود 
)تسكل( في التفوق النوعي اإلسرائيلي، ألننا فشلنا في تقديم العالج بالسرعة والنجاعة الالزمتين مع 

قة الديناصور، الذي يعتبر فتاكا ولكنه بطيء الحركة. فالتغيير في موضوع األنفاق. فقد تصرفنا بطري
مؤسسة كبيرة مثل الجيش اإلسرائيلي، يتطلب السير في )طريق اآلالم( كله. نحن بحاجة إلى أن 
نكون قليلي العدد وسريعين وليس كبارا وثقيلين. نحن قوة إقليمية ونعمل كالديناصورات في القدم، 

 ."وسننقر  بهذا المعدل
إن أعداء إسرائيل، حددوا بدقة أسوأ ما وصلت إليه البالد خالل حرب الخليا عام "وقال أيزنبرل: 

، عندما فر الكثيرون من سكان تل أبيب من المدينة، وعندما خضعت حكومة إسحاق شامير 0660
ا بسرعة واستثمرو  -للمطالبة األميركية باالمتناع عن الرد على الصواريخ التي أطلقها صدام حسين 

سنوات من حرب لبنان  2، بعد نحو 5100في الصواريخ وقذائف الهاون. وفقط في أبريل )نيسان( 
الثانية، استطاعت إسرائيل بناء منظومة )القبة الحديدية( المضادة للصواريخ، وهي منظومة دفاعية 

نني آمل أن تبدأ منظومة )درع داود(، وهي جزء حاسم في  متعددة الطبقات ال مثيل لها في العالم. وا 
المنظومة الدفاعية ضد الصواريخ متوسطة المدى، وقد تمت تجربتها أمس بنجاح للمرة الثالثة، 

. وأضاف أن الجانب السلبي من نظام الدفاع الجوي، الذي نجأ بتدمير "5102بالعمل في أواخر 
عسكريتين األخيرتين، في المائة من الصواريخ التي استهدفت إسرائيل خالل الحملتين ال 12أكثر من 

هو أنه في حين أن منظمات مثل حماس وحزب هللا تباهت مرة، وفي الواقع جعلت ذلك جزءا مركزيا 
من عقيدة القتال الخاصة بها، بقدرتها على محاربة إسرائيل ألسابيع من دون انقطاع، فإن الحرب 

الدفاع الجوي، والتي وفرت المقبلة مع حزب هللا، ستبدأ على األرجأ بحرب خاطفة، بسبب منظومة 
 على اإلسرائيليين بع  مصاعب الحرب.
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صاروب يوميا،  00211و 00511ما بين "وأكد أيزنبرل أن على جمهور المواطنين االستعداد إلى 
خالل المرحلة األولى من الحرب مع حزب هللا. وعزا هذا التحول في عقيدة المنظمة الشيعية إلى 

ما ال يتم إطالقه في "، وفهم أن "حرقة ]ثمن الحرب  للوعي اإلسرائيليعاملين: الرغبة في التسبب ب
. وأضاف أن هجوما من هذا النوع قد "الفصل األول قد ال يكون إطالقه ممكنا في الفصل الثال 

بنوع ]من الرد الذي  لم يشهده وال يعرفه الطرف اآلخر. وأقول للطرف "يجبر إسرائيل على الرد 
اللون لوصف كيف ستبدو بيروت في الحرب القادمة. ستكون أكثر قتامة وأكثر اآلخر: ال يوجد لدي 

 ."إيالما وأكثر سوادا
وأضاف أيزنبرل أنه سواء في الجنوب أو في الشمال، سيكون هناك دفع باتجاه اختصار الحملة، 

وب حماس في الجن - "البالغين المسؤولين"يوما في الصيف، واإلدراك أن  21لمنع تكرار حرب الـ
 سيتم التعامل معهما على أنهما أصحاب السيادة. -والحكومة اللبنانية في الشمال 

مع ذلك، قال قائد الجبهة الداخلية المنتهية واليته، إن الجيش اإلسرائيلي استوعب في أعقاب الحرب 
 أننا بحاجة إلى أدوات أكثر في"في غزة والثمن الذي دفعته البلدات المتاخمة للحدود مع غزة، 

، بما في ذلك القدرة على نقل شرائأ من السكان الذين تضرروا بشكل كبير، والقدرة "صندوق العدة
 على توفير الدعم اللوجستي للسكان الذين يطلب منهم البقاء في منازلهم، في مبان محصنة.

 5/4/5102لندن،  األوسط، الشرق
 
 ا وأوغندا وتهدد بسجن من يرفضونرواندإلى  تبدأ في ترحيل طالبي اللجوء األفارقة "إسرائيل" 

بدأت إسرائيل في ترحيل طالبي اللجوء األفارقة، وغالبيتهم من اإلريتريين : الشرق األوسط - تل أبيب
 الذين دخلوا البالد بطريقة غير مشروعة، إلى دولتين أخريين اتفقت معهما على ذلك.

ئين والمهاجرين في إسرائيل، قولها، ونقلت وكالة األنباء األلمانية عن منظمة الخط الساخن لالج
من اإلريتريين المقيمين في منشأة مفتوحة في صحراء النقب، تلقوا خطابات تقول إن  1أمس، إن 

ذا رفضوا ذلك، فإنهم يخاطرون  31أمامهم  يوما لمغادرة البالد إلى دولة أخرى لم يذكر اسمها، وا 
 بإرسالهم إلى مركز احتجاز مغلق.

م يذكر فيه اسم الدولتين في األخطار األول الذي تلقاه المهاجرون، فقد أشارت وفي الوقت الذي ل
وسائل إعالم إسرائيلية إلى كل من رواندا وأوغندا. وقال وزير الداخلية اإلسرائيلي غلعاد اردان، إن 

جرين. آخرين في أفريقيا أبديا استعدادهما الستيعاب المها "آمنين"تفاهمات تم التوصل إليها مع بلدين 
وأضاف اردان في تصريأ له أن من يقبلون المغادرة سيحصلون على تذكرة الطائرة، وأجرة الفندق 
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ومنحة نقدية. واعتبر أن تلك الخطوة ستشجع المتسللين على الخروج من دولة إسرائيل بطريقة آمنة 
 وكريمة.

 5/4/5102لندن،  األوسط، الشرق
 
 ةسوري إلىتل أبيب: جرحى المعارضة سفراء لنا بعد عودتهم  

 األساسيالهدف  أنالعبري،  "والال"أكد مصدر عسكري إسرائيلي رفيع المستوى، في حدي  لموقع 
وتطبيب الجرحى من المعارضة  اإلنسانيةمن وراء منأ المساعدات  أبيبليه تل إالذي تسعى 

 ."ليهاإفي سوريا، بعد عودتهم  ئيلإلسراسفراء " إلىالسورية، هو تحويلهم 
 األمنعن وزير  أخيراتأكيدات صدرت  إلىكالم المصدر العسكري يضاف  أن إلىالموقع  وأشار

الرضع في سوريا،  لألطفالتنقل المواد الغذائية والحليب  إسرائيل إنموشيه يعلون، الذي قال بدوره 
 .أخرىالبطانيات ومساعدات  إلى إضافة

 3/4/5102، بيروت األخبار،
 
 اإلسرائيلي الذي اختفى بالضفة الغربية خطف نفسه مازحا 

عثرت سلطات االحتالل اإلسرائيلي مساء الخميس على أحد جنودها : أ ف ب -الضفة الغربية 
الذي كانت تظنه مفقودا في الضفة الغربية المحتلة وتخشى أن يكون مسلحون فلسطينيون قد خطفوه، 

أنه بخير وأنه خطف نفسه بالتعاون مع أصدقاء له، بقصد القيام بمزحة. إذ تبين لها في النهاية 
وكانت قوات االحتالل اإلسرائيلي من شرطة وجيش وجهاز أمن نفذت طوال ساعات عديدة عملية 
تمشيط في عدد من القرى الفلسطينية القريبة من الخليل في جنوب الضفة الغربية المحتلة بحثا عن 

 ه باختفائه في المنطقة. اإلسرائيلي الذي اشتب
ومساء الخميس قالت قوات االحتالل في بيان إنه تم العثور على اإلسرائيلي نيف أسراف قرب 

 مستوطنة كريات أربع القريبة من الخليل نائما في كيس نوم، وبحوزته معلبات غذائية. 
أن األسباب التي وأوضأ البيان أن "الشخص المفقود نظم مع أصدقائه عملية الخطف"، مشيرة إلى 

 دفعتهم لفعل ذلك ال تزال قيد التحقيق. 
من جهته قال المتحد  باسم الجيش الليفتاننت كولونيل بيتر ليرنر، في تغريدة على موقع تويتر: 
"استغرقني األمر عشر ثوان لالنتقال من حالة الراحة إلى حالة الغضب بعد مزحة الخطف هذه، 

 ". بع  الناس ليسوا سوى أغبياء جدا
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وكان الجيش أعلن في بيان في وقت سابق الخميس أنه "يجري عمليات بح  واسعة، عقب تقرير 
 للشرطة عن االشتباه بخطف مواطن إسرائيلي في المنطقة".

 3/4/5102، "50 عربي" موقع
 
 الدعوة الفلسطينية إليقافه إلفشاليعمل  القدم لكرةاالتحاد اإلسرائيلي  

االتحاد الدولي )الفيفا(  أنقال االتحاد اإلسرائيلي لكرة القدم بأنه واثق من  :القدس دوت كوم -رام هللا
 لن يفر  حظرا كرويا على إسرائيل تنفيذا لطلب من االتحاد الفلسطيني.

وقال االتحاد اإلسرائيلي في بيان إن رئيسه الجديد عوفر عيني "يعمل على كل المستويات الممكنة 
 لقدم اإلسرائيلية".لتأمين عدم المساس بوضع كرة ا

وأضاف البيان "يعتقد االتحاد اإلسرائيلي لكرة القدم أن الفيفا ورئيسه بالتر ورؤساء االتحادات 
واألجهزة المختلفة لن يسمحوا باتخاذ خطوة من شأنها الخلط بين السياسة والرياضة بأسلوب يتعار  

 المنظمة وأهداف الرياضة". مبادئتماما مع 
 3/4/5102القدس،  القدس،

 
 ةتتهم جنديا درزيا لديها بالتجسس لصالح سوري "إسرائيل" 

اتهمت السلطات اإلسرائيلية جنديا من جيش االحتالل، بالضلوع في قضية تجسس لصالأ : الناصرة
النظام السوري، والتي ي تهم فيها األسير السوري صدقي المقت من قرية مجدل شمس في هضبة 

 نحو شهرين.الجوالن المحتل، والمعتقل منذ 
( الئحة اتهام ضد الجندي هالل حلبي 5/4المحكمة العسكرية اإلسرائيلية اليوم الخميس ) إلىوقدمت 

وبحسب  .41برتبة عريف من الطائفة الدرزية، من قرية دالية الكرمل شمال فلسطين المحتلة عام 
المقت، الذي  إلى الالئحة التي وزعت على وسائل اإلعالم، فقد نسبت للمتهم نقل معلومات سرية

يواجه عدة تهم بينها تزويد دمشق بمعلومات عن العالقات بين جيش االحتالل وبع  فصائل 
 المعارضة السورية.

وكان الجندي حلبي اعتقل قبل حوالي شهرين. ومددت المحكمة العسكرية اعتقاله حتى انتهاء 
 القضائية بحقه. اإلجراءات

 5/4/5102قدس برس، 
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 المستقبل من وتخّوف االقتحامات وتكثيف المسجد األقصى لتقسيم وحات"كيوبرس": أطر  

 اإلسرائيليين الخبراء من عدداً  أن "كيوبرس" اإلعالمي المركز مواسي: ذكر حسن - المحتلة القدس
 أو زمانياً  واليهود المسلمين بين ما األقصى المسجد تقسيم سيناريو تتضمن وأطروحات أفكاراً  قدموا

 في تغييرات أي أجريت حال في المستقبل من تخّوفه عن خبير من أكثر أعرب افيم مكانيًا،
 .األقصى

 تحت المحتلة، القدس في” اإلسرائيلية للدراسات القدس معهد“ عقدها دراسية أمسية خالل ذلك جاء
 من عدد فيه تحد  حي  األقصى، للمسجد االحتاللي االسم” الهيكل جبل على الصراع“ عنوان

 .شخص 011 نحو وبحضور األقصى، والمسجد المقدسي الشأن في اإلسرائيليين المهتمينو  الباحثين
 األقصى، المسجد حول” السياسي“ الصراع عن له محاضرة في عرضاً  قّدم رايتر إسحاق البروفيسور

 أما الفعلي، المكاني أو الزماني التقسيم األول الطرح: مستقبلية نظرية أطروحات ثال  وعر 
 إجراءات تنفيذ ثم فيه، القداسة مساحة لتوسيع كخطوة األقصى المسجد مساحة توسيع نيالثا الطرح
 المسلم الطرفين بين الشراكة فر  على الثال  الطرح واعتمد. واليهود المسلمين بين التقسيم

 فر  أي) اإلبراهيمي المسجد في الوضع شاكلة على الجيش، وهي رقابة سلطة تحت واليهودي
 (.اً عسكري التقسيم
 المسجد في إجراء أي أن مؤكداً  للتنفيذ، واألنسب األقرب هو الثال  الطرح يكون أن رايتر ورّجأ

 .وفلسطينية وعربية إسالمية أفعال ردود إلى يؤدي قد األقصى
 3/4/5102المستقبل، بيروت، 

 
 األقصى المسجد يقتحمون ومستوطنون مجندات 

 الصهيوني االحتالل بجيش ومجندات اليهود ينالمستوطن عصابات من مجموعات القدس: اقتحمت
رطية بحراسات المغاربة باب من المبارك، األقصى المسجد العسكري بلباسهن  .ومشددة معززة ش 
 المسجد أرجاء في استفزازية جوالت وتنفذ صغيرة، بمجموعات المستوطنين اقتحامات وتجري

 المستوطنين لتحركات المسجد وحراس نالمصلي أوساط تسود الحذر الترقب من حالة وسط المبارك،
 من المزعوم الهيكل مؤسسات قيادة إليه دعت ما لتنفيذ محاولة أي إلحباط المسجد، في وتصرفاتهم

 .العبري الفصأ لعيد تمهيداً  األقصى في خاصة تلمودية وصلوات وشعائر طقوس إقامة
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 المسجد إلى للتسلل يهودي نمستوط محاولة الماضية الليلة أحبطوا األقصى المسجد حراس وكان
 ".المجلس" الناظر باب من األقصى

 3/4/5102القدس العربي، لندن، 
 
 اليهودي األقصى مع انتهاء "عيد الفصح" المسجد دعوات يهودية إلخالء 

أقدمت مجموعات يهودية تنضوي في إطار منظمات "الهيكل" المزعوم، يوم الخميس، على توزيع 
لصاق منشورات ورقية عل ى بوابات األقصى من الخارج، تطالب فيها بإخالء المسجد خالل فترة وا 

 أقصاها ثالثة أسابيع.
وأفادت مصادر مقدسية، بأن منظمات "الهيكل المزعوم" كثّفت خالل األيام القليلة الماضية من 
قامة شعائر  دعواتها ألنصارها بضرورة المشاركة الواسعة في فعاليات "عيد الفصأ" العبري، وا 

 مودية وتقديم "قرابين الفصأ" داخل المسجد األقصى.تل
وأوضحت أن نشطاء هذه المنظمات اليمينية المتطرفة قاموا بإلصاق منشورات على بوابات األقصى، 
تتضّمن دعوة للمصلين المسلمين إلخالء المسجد األقصى خالل مهلة بدأت اليوم وتستمر حتى آخر 

 ان/ أبريل الجاري.نيس 50أيام "عيد الفصأ" اليهودي يوم 
وأشار المركز، إلى هذه المؤسسات رفعت كتابًا لشرطة االحتالل، طالبت فيه بتوفير الحماية 

 والحراسة األمنية للمستوطنين اليهود خالل احتفاالتهم في األقصى وتفريغه من المسلمين. 
 5/4/5102فلسطين أون الين، 

 
 الشتباكات في مخيم اليرموكفلسطينيين جرّاء ا ثالثةمقتل  ":مجموعة العمل" 

قال ناشطون، إن ثالثة الجئين فلسطينيين قضوا إثر القصف واالشتباكات العنيفة التي : دمشق
 (.4|0اندلعت في مخيم اليرموك )جنوب العاصمة السورية دمشق(، األربعاء )

ه، وقالت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية" في بيان صحفي تلقت "قدس برس" نسخة عن
إن الناشط اإلعالمي الفلسطيني جمال خليفة قضى أثناء تغطيته اإلعالمية للمعارك الدائرة بين 
"كتائب أكناف بيت المقدس" و"تنظيم الدولة" بعد محاولة األخير اقتحام المخيم بهدف السيطرة عليه، 

 حي  أصيب خليفة بشظية قذيفة أّدت لمقتله.
يماوي الذي قضى إثر القصف الذي تعّر  له مخيم وأشارت إلى أن الشاب عبد اللطيف الر 

 اليرموك، كما قضى الالجئ محمد خير تميم برصاص أحد قناصة "تنظيم الدولة" في المخيم.
 5/4/5102قدس برس، 
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 الفصل جدار لصالح جاال بيت عن وأراض دير فصل ترفض العليا اإلسرائيلية المحكمة 

 مصادرة من اإلسرائيلي الجيش يمنع قرارا أمس، العليا يليةاإلسرائ المحكمة أصدرت: هللا رام - لندن
 بحجة إسرائيل، إلى لضمها الكريميزان ودير الفلسطينية جاال بيت ألهالي المملوكة الدونمات آالف

 .المحتلة الغربية الضفة في الفاصل الجدار بناء استكمال
 أرادت التي اإلسرائيلية الدفاع رةوزا طرفاها سنوات، 6 استمرت قضائية معركة بعد القرار صدر وقد

 الجانب إلى وضمها لألديرة تابعة أرا  وفصل الخاصة، الفلسطينية الدونمات آالف مصادرة
 مسيحية وأديرة األراضي وأصحاب المسيحية الغالبية ذات جاال بيت وبلدية جهة، من اإلسرائيلي

 .األخرى الجهة من الكريميزان دير رأسها على الكاثوليك للروم
 في عقد مؤتمر في للصحافيين قوله ناصر، غيا  المحامي عن الفرنسية الصحافة وكالة ونقلت
 قام الذي اإلسرائيلي الجيش مخططات المحكمة رفضت فقد تاريخي، قرار هذا: “جاال بيت مدينة
 قالت: “ناصر وأضاف”. أصحابها عن األراضي وفصل األديرة، بفصل عدة اقتراحات بتقديم

 المواطنين حقوق مع تتوافق ال ألنها المناسب بالغر  تفي ال الجيش مخططات إن المحكمة
 ”.األمني والهدف
 األراضي هي المنطقة في شاسعة أرا  إنقاذ في أهميته ضخم قانوني إنجاز هذا إن“ ناصر واعتبر
 ”.جاال بيت لبلدية التابعة الزراعية األراضي من دونم آالف 3 ونحو للدير التابعة

 3/4/5102ألوسط، لندن، الشرق ا
 
 مارس آذار/ حالة اعتقال سياسي في الضفة خالل 130تقرير:  

قالت "المنظمة العربية لحقوق اإلنسان" في بريطانيا، إن أجهزة أمن السلطة الفلسطينية في : رام هللا
ة مواطنًا على خلفية سياسي 031الضفة الغربية المحتلة اعتقلت خالل شهر آذار )مارس( الماضي، 

 واستدعت عشرات آخرين للمقابلة والتحقيق في مقراتها األمنية.
(، اعتقال أمن 4|5ورصدت المنظمة في تقرير تلقت "قدس برس" نسخة عنه، اليوم الخميس )

من  04من رام هللا والبيرة، باإلضافة إلى  01من جنين و 01مواطنًا من الخليل و 35السلطة لـ 
من نابلس، في حين توّزعت بقية االعتقاالت على  01لقيلية ومن ق 00من بيت لحم و 03طولكرم و

 من طوباس وسلفيت وأريحا والقدس.
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وأشارت المعطيات التي نشرتها المنظمة، إلى أن مجموع االعتقاالت السياسية منذ بداية العام 
مواطنًا،  61حالة، حي  اعتقل أمن السلطة خالل شباط )فبراير( الماضي  306الجاري وصل إلى 

 آخرين. 60كما اعتقل خالل الشهر األول من العام الجاري 
وأشار التقرير، إلى أن أجهزة األمن الوقائي والمخابرات واالستخبارات واألمن الوطني والشرطة 
الخاصة؛ هي من نفذت هذه االعتقاالت، التي لم تتم وفقًا لإلجراءات القانونية، حي  لم ت برز 

 ، حسب التقرير.التفتيش أوح باالعتقال مذكرات من النائب العام للسما
 5/4/5102قدس برس، 

 
 حمدية أبومع األسرى المرضى في ذكرى استشهاد  اعتصام في الخليل تضامناً  

نظم نادي األسير في محافظـة الخليــل، اليوم الخميس، اعتصاما أمام الصليب األحمر  :الخليل
سنادا لألسرى المرضى ا وذلك ضمن  لقابعين في سجون االحتالل،الدولي في الخليـل دعما وا 

 حمدية. أبوالشهيد ميسره  األسيرالفلسطيني وفي ذكرى استشهاد  األسيرفعاليات إحياء يوم 
عيسى قراقع ومحافظ  األسرىوشارك في االعتصام رئيس الوزراء رامي الحمد هللا ورئيس هيئة شؤون 

 أهالي األسرى.والرسمية و  األهليةالخليل كامل حميد وممثلي الهيئات 
عيسى قراقع  األسرىفي االعتصام عدة كلمات منها كلمة رئيس الوزراء ورئيس هيئة شؤون  وألقيت

 خاصه المر  منهم. األسرىجانب لمساندتهم ووقوفهم  أكدوافي الخليل الذين  األسيرومدير نادي 
 5/4/5102القدس، القدس، 

 
 اإلسرائيلية الكالب مع تجربته يروي فلسطيني طفل 

 بالخوف شعور( عاما06) هاشم أبو أحمد حمزة الفلسطيني الفتى الرجوب: ينتاب عو  -الخليل 
 االحتالل جنود عليه أطلقهما بوليسيين كلبين بواسطة واعتقاله مالحقته لحظات استذكر كلما الشديد

 .الغربية الضفة جنوب الخليل بمحافظة أمر بيت بلدة في شعبية فعالية خالل اإلسرائيلي
 في أمضاها االعتقال من شهور ثالثة بعد الماضي األحد حمزة عن االحتالل سلطات أفرجتو 

 .سراحه إطالق عسكري قا  يقرر أن قبل هللا، رام غرب عوفر سجن وفي العالج
 خلفه أرسال ومسلحين مقنعين إسرائيليين جنديين إن حمزة يقول االعتقال، للحظات استرجاعه وفي
 .تسور كرمي لمستوطنة المحاذية بلدته منازل بين يسير كان عندما به وأمسكا كلبين
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 بهما يلحق أن قبل والفخذ، اليسرى واليد الصدر منطقة في جسده لحم من نهشا الكلبين أن ويضيف
 ثم ومن جسده، وأنحاء رأسه على المسدسات بأعقاب الشديد بالضرب عليه وينهالوا االحتالل جنود
 .التحقيق إلى هناك ومن ،تسور كارمي مستوطنة إلى جّره

 سيارة بواسطة اليدين مكبل نقل إنه الصغير يقول صدره، أعلى الكالب ع  آثار عن يكشف وبينما
 لتلقي المستشفى إلى ي نقل أن قبل عتصيون، معسكر في التحقيق مركز إلى اعتقاله فور إسعاف
 .عوفر سجن إلى ثم ومن العالج،
 إلى النقل عند وخاصة الشديد البرد حي  قاسية، بأنها لاالعتقا لحظات هاشم أبو الفتى ويصف

 .واألطعمة واأللبسة األغطية قلة عن فضال المحكمة،
 5/4/5102الجزيرة نت، الدوحة، 

 
 إسرائيلياً  جندياً  11 قتل لمقاوم حقيقية قصة يقّدم فلسطيني فيلم حرامية" "عيون 

 البحر لسينما تطوان لمهرجان لطويلا الروائي الفيلم مسابقة ضمن: بوغنبور فاطمة - تطوان
 قاعة في” حرامية عيون“ الفلسطيني الفيلم عر  مع موعد على الجمهور كان المتوسط األبي 
 النجم بطولة ومن النجار نجوى الفلسطينية للمخرجة جزائري فلسطيني مشترك إنتاج وهو أبنيدا سينما

 الحوراني خالد الفلسطينيين الممثلين ومن ماسي سعاد الجزائرية والمغنية النجا أبو خالد المصري
يمان  أرميلة ملك والطفلة السالم، عبد ووليد حداد، وسهيل الهادي، عبد مايسة فاعور ونسرين عون وا 
 نابلس في أحداثه وتدور حقيقة قصة من مستوحاة الفيلم أحدا  الفيلم في ملك بدور قامت التي

 .5111 عام انطلقت التي الثانية الفلسطينية االنتفاضة إبان الغربية بالضفة
 مقاوم لحكاية تعود يوما 52 مدة فلسطين في بالكامل صور الذي الفيلم قصة أن بالذكر وجذير

 حي  5115 عام” حرامية عيون“ يدعى واد في مسلحة عملية نفذ حماد ثائر يدعى شهير فلسطيني
 يحكى حي  أشخاص 6 وجرح نالمستوطني من واثنين إسرائيلي جندي 00 مقتل عن العملية أسفرت

هانة إذالل في يتفنن إسرائيليا حاجزا تضم كانت المنطقة تلك بأن  إلى بثائر دفع مما الفلسطينيين وا 
 وبعد. اإلسرائيلي الجيش صورة حينها هزت التي عمليته خالله من نفذ خفي مكان اتخاذ عبر الثأر

 أن ويجد سراحه يطلق أن قبل سنة 00بـ  حوكم الذي ثائر إلى الوصول ثم عامين دامت تحقيقات
 .مفقودة الوحيدة وابنته توفيت زوجته

 3/4/5102القدس العربي، لندن، 
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 فلسطين واإلرهاب وقضايا المنطقة أولويات األردن في مجلس األمن 

 أمسالمتحدة دينا قعوار في نيويورك مساء  األممالدائم لدى  األردنأكدت مندوب  :بترا –عمان 
السورية وقضايا المنطقة  واألزمةوالتطرف العنيف  اإلرهابالقضية الفلسطينية ومكافحة  ، أناألول

على  األمنخالل رئاسته لمجلس  األردنالقضايا التي سيطرحها  أبرزبما فيها اليمن وليبيا والعراق، 
 مدار شهر نيسان.

3/4/5102، الرأي، عّمان  
 
 واستصدار وثيقة لهعودة األسير المحرر الدباس بعد تسوية أوضاعه  

الخميس،  أمسدخل األسير المحرر حمزة محمد يوسف عثمان الدباس، يوم : حمدان الحاج-عمان 
، وفق ما اإلسرائيليالخاصة به مع الجانب  اإلدارية اإلجراءاتاألراضي األردنية بعد تسوية  إلى

 ذكرته وزارة الخارجية وشؤون المغتربين.
على نسخة منه « الدستور»باح الرافعي في تصريأ صحفي حصلت وقالت المتحدثة باسم الوزارة ص

ار  الوطن بعد تسوية  إلىوصل الخميس  الذيإن وزارة الخارجية تابعت قضية حمزة الدباس 
وأعادت الوزارة من خالل مكتب التمثيل  «.اإلسرائيليالخاصة به مع الجانب  اإلدارية اإلجراءات
 األراضي إلىسفر اضطرارية للدباس ليتمكن من الدخول  في رام هللا استصدار وثيقة األردني
 .6/5/5102بتاريخ  اإلسرائيليةعنه من قبل السلطات  اإلفراجتم  أنبعد  األردنية

3/4/5102، الدستور، عّمان  
 
 مناسبة لنؤكد للعالم أنَّ حقَّ الفلسطينيين في أرضِهم لن يضيع "يوم األرض"المجالي:  

مناسبٌة لنرسَل  األر ر الوطني المهندس عبد الهادي المجالي أن يوم أكد رئيس حزب التيا: عمان
إلى العالم  أجمَع رسالًة واضحًة ال ل بَس فيها انَّ حقَّ الفلسطينيين في أرضه م لن يضيع.. وان قضيتَنا 

ذوةً األولى واألسمى   مستعرة. ستبقى ج 
في مجمع النقابات المهنية، الذي نظمه تجمع معاك مساء امس،  األر وأضاف في مهرجان يوم 

السالَم العادل والشامل لن يكوَن طالما العدوٌّ يرف   االنصياَع للغة  الحقّ  ومنطق  السالم..  أن
وطالما هناَك مْن عواصم  القرار  الغربيّ  من يمالئ هذا العدوَّ ويماشيه  في التسويف  والمماطلة  

.والتأجيل  واإلصرار  على تغيير  الوقائع  عل  ى األر  
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هذه األر  حبلى دوما.. ولن تكوَن عاقرا أبدا.. مهما حاَك األعداء  من دسائَس ومؤامراٍت  إنوقال 
ونسجوا من مخططات.. ألن فيها رجاٌل صدقوا ما عاهدوا هللا عليه .. وما بدلوا تبديال.. وأمهاٍت ال 

هي درب  »أن يكونوا أوفياَء لهذه  األر  يلْدَن إال أمثاَل هؤالء  الرجال  وال يرَضيَن ألبنائه نَّ إال 
 «.الشهادة  والعزة.. وال شيَء غيَر ذلك

3/4/5102، الدستور، عّمان  
 
 إطالق حملة ببيروت للتضامن مع األسرى في سجون االحتالل 

أعلنت الحملة الدولية للتضامن مع األسرى في سجون االحتالل اإلسرائيلي : عز الدين أحمد-بيروت 
إطالق حملتها للعام الثال  تحت شعار "ألنك حر كن مع حريتهم"، وذلك في مؤتمر "تضامن" عن 

 صحفي عقدته في نقابة الصحافة في العاصمة اللبنانية بيروت.
وتهدف الحملة في عامها الثال  للدعوة إلى دعم قضية األسرى في سجون االحتالل، وفضأ 

 مودهم ودعمهم معنويا.الممارسات واالنتهاكات الالإنسانية بحقهم وتعزيز ص
كما تسعى الحملة، بحسب القائم عليها، إلى جعل قضية األسرى حية بين شعوب العالم اإلسالمي 
طالع الرأي العام على قضية األسرى اإلنسانية، والتعاون مع المؤسسات  والعربي واإلنساني، وا 

 الدولية والحقوقية إليصال صوت األسير الفلسطيني.
ضيفه الحملة في عامها الثال ، قال المنسق العام للحملة فهد حسين إن الجديد وعن الجديد الذي ت

يكمن في أن هناك مؤسسات ودول انخرطت في الحملة، "كما أن الحملة تأتي بعد توجه وفد من 
لقاء كلمة فيه عن معاناة األسرى، وضرورة أن  الحملة إلى مجلس حقوق اإلنسان في جنيف، وا 

 ائم االحتالل"، بحسب حسين.يتحرك العالم لوقف جر 
" أن الحملة تهدف إلى "تشكيل لوبي عالمي من أربعين دولة 50وأضاف حسين في حدي  لـ"عربي

ومؤسسة، إلحدا  الضغط المطلوب لصالأ قضية األسرى"، الفتا إلى أن القائمين على الحملة 
لنقل صورة المعاناة فقط،  ستتواصل في الفترة القادمة مع أكبر شريحة من المؤسسات الحقوقية، "ليس

 بل لنقل صور الصمود والتحدي الذي يبديه األسرى في وجه السجان.
سالمية ومؤسسات  وعلى هامش المؤتمر الذي شارك فيه ممثلون عن منظمات أهلية عربية وا 
حقوقية، أقيم معر  للرسومات التي تصور أوضاع األسرى في سجون االحتالل ومعاناتهم 

 المستمرة.
5/4/5102، "50عربي موقع "  
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 خطوة رادعة "الجنائية"اللبناني: فلسطين إلى  "التقدمي االشتراكي"الحزب  
اللبناني في بيان أن خطوة انضمام دولة فلسطين إلى « التقدمي االشتراكي»اعتبر الحزب : بيروت

صة غير وفر  اإلسرائيلي-محطة نوعية جديدة في إطار الصراع العربي »المحكمة الجنائية الدولية 
مسبوقة لتثبيت جرائم الحرب اإلسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني وآخرها العدوان على غزة الذي سقط 

تدفع هذه الخطوة »وأمل بأن «. شهيد فلسطيني من المواطنين األبرياء 5511فيه ما يزيد عن 
م األراضي المتقدمة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته وردع إسرائيل عن االستمرار في سياسة قض

والتوسع االستيطاني وتغيير المعالم الديموغرافية واالجتماعية والسكانية لألراضي الفلسطينية 
 «.المحتلة
أن الممارسات اإلسرائيلية طوال العقود الماضية ضربت عر  الحائط كل القوانين والمواثيق »ورأى 

أن يعود االهتمام »، آماًل «الدولية الدولية ومن غير المستبعد أن تعيد الكّرة مع المحكمة الجنائية
 «.العربي بفلسطين على رغم التحديات الهائلة التي تواجه المنطقة العربية بأسرها

3/4/5102دن، الحياة، لن  
 
 الموساد حاول زرع عميل في مجلس النواب اللبناني": القدس العربي" 

د اإلسرائيلي زرع عميل له سعد الياس: لفتت معلومات صحافية إلى محاولة جهاز الموسا-بيروت
 في حرس مجلس النواب الذي يترأسه الرئيس نبيه بري.

وتأتي هذه المحاولة بعد سنوات على اكتشاف رتيب في حرس المجلس اعترف بأّن الموساد َجّنده 
للمراقبة وَجمع المعلومات. وذكرت المعلومات أنه قبل فترة وجيزة، تبّين أّن الموساد حّقق نصف 

حاولة منه للتسلل إلى مجلس النواب، لكّن يقظة األجهزة األمنية قطعت عليه طريق نجاح في م
إكمال المهمة حي  تّم توقيف رتيب في حرس مجلس النواب بعد أشهر من مراقبته، استتبَعت 

 .اإلسرائيليةاالشتباه بوجود عالقة تربطه بالمخابرات 
زله الواقع خارج بيروت، حي  صادرت القوة وكان قد اقتيد بسّرية تامة للتحقيق معه بعد َدهم من

 متعلقات أخرى خاصة بهما. إلىالمداهمة منه حاسوَبين، أحدهما يعود له والثاني لزوجته، إضافة 
وقد أحيط توقيف الرتيب المذكور بكثير من السّرية نظرًا لضرورات استكمال التحقيق، إذ إّن هذه 

تباطها بمسعى إسرائيلي إلحدا  اختراق استخباراتي القضية مصّنفة بأنها خطرة جدًا، نظرًا الر 
يستهدف واحدة من أهّم مؤسسات الدولة السيادية. لكن المعلومات الصحافية أوردت أن الوقائع أثبتت 

شبهة أمنية، ولكن في المقابل تأكد أّن الموساد  أيبراءة الرتيب من أّي عالقة له مع الموساد أو 
لتحقيق أّن تجنيدها حصل منذ نحو أربع سنوات، وكّلفها مشّغلها في وأظهر ا نجأ في تجنيد زوجته.
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المخابرات اإلسرائيلية بمهمات عديدة أبرزها تصوير َمبان ومؤسسات قريبة من البرلمان في وسط 
 العاصمة.

3/4/5102، القدس العربي، لندن  
 
 "الجامعة العربية" تدين اعتقال النائبة الفلسطينية خالدة جرار 

دان األمين العام المساعد، رئيس قطاع فلسطين واألراضي العربية بجامعة : مراد فتحي –القاهرة 
الدول العربية، السفير محمد صبيأ بشدة اعتقال "خالدة جرار" عضو المجلس المركزي الفلسطيني 
 لمنظمة التحرير الفلسطينية، والنائبة بالمجلس التشريعي الفلسطيني، وعضو المكتب السياسي للجبهة

 الشعبية لتحرير فلسطين من منزلها في رام هللا، مطالبا المجتمع الدولي بالتدخل إلطالق سراحها.
وقال السفير صبيأ في تصريأ صحفي اليوم الخميس، إن جامعة الدول العربية "قطاع فلسطين 

فاقت في واألراضي العربية المحتلة" تدين تلك الممارسات المرتكبة بحق النواب الفلسطينيين، والتي 
قسوتها ووحشيتها ما كان يمارسه النظام العنصري في جنوب أفريقيا ضد المواطنين"، مؤكدا أن 
اعتقال النواب هو إجراء غير شرعي، وأن المقصود من تلك الحملة هو إرهاب الدولة اإلسرائيلية 

مزارعهم أو الموجه للمواطنين الفلسطينيين على مدار الساعة، سواء في منازلهم أو مساجدهم أو 
 غيرها.

3/4/5102، الشرق، الدوحة  
 
 البرلمان العربي يدين اعتقال النائبة خالدة جرار 

أدان أحمد بن محمد الجروان رئيس البرلمان العربي بشدة اليوم الخميس "اعتقال قوات : القاهرة
والمجلس االحتالل الصهيونية للنائبة الفلسطينية خالدة جرار عضو المجلس التشريعي الفلسطيني 

 المركزي الفلسطيني لمنظمة التحرير الفلسطينية".
"البرلمان العربي يدين بشدة قيام قوات االحتالل اإلسرائيلي باعتقال النائبة  إنوقال الجروان 

مناف لكل القوانين والتشريعات التي تجرم  إجراءفي  اليوم،الفلسطينية خالدة جرار من منزلها فجر 
 نواب الشعوب المتمتعين بالحصانة". وباألخص بحقجميع االعتقال القسري بحق ال

للنائبة خالدة جرار بهذه الطريقة الوحشية ال يجب أن يمر دون مساءلة  إسرائيلوقال إن اعتقال 
، ومنظمات اإلنسانوعلى كافة البرلمانات العالمية واإلقليمية، ومنظمات حقوق  ومحاسبته،المعتدي 

الكيان اإلسرائيلي على  إجبارعملية والضغط بكل قوة ممكنة من أجل هذه ال إدانةالمجتمع الدولي، 
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الفوري عن النواب  واإلفراجالرضوب للقانون الدولي والتوقف عن خروقاته واعتداءاته المتكررة 
 الفلسطينيين المعتقلين وآخرهم النائبة جرار.

5/4/5102، القدس، القدس  
 
 ية خالدة جرارقطر تدين اعتقال إسرائيل للنائبة الفلسطين 

، اإلسرائيليأعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين، العتقال قوات االحتالل : قنا–الدوحة 
وعضو  التشريعي،خالدة جرار عضو المجلس المركزي الفلسطيني لمنظمة التحرير والنائبة بالمجلس 

 هللا. من منزلها في رام فلسطين،المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير 
وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم أن دولة قطر تستنكر االنتهاكات التي تمارسها إسرائيل بحق 

 الشعب الفلسطيني واالعتقاالت القسرية ضد النواب الفلسطينيين.
3/4/5102، الشرق، الدوحة  

 
 بعلم واشنطن للجيش السوريقصفت مواقع عسكرية  "إسرائيل": "القدس العربي" 
ووكاالت: كشفت مصادر سياسية غربية وسورية معارضة عن أن سالح « القدس العربي»دن ـ لن

الجو اإلسرائيلي قصف الخميس الماضي مواقع عسكرية للدفاعات الجوية للقوات السورية الحكومية 
وقالت المصادر إن الطائرات اإلسرائيلية التي أغارت على موقعين األول  البالد.قرب حمص وسط 

كلم شرق حمص( والثاني هو موقع قرب قيادة المنطقة الوسطى في  31طقة شنشار )نحو في من
 السوري.شرقي دوار تدمر هما من مواقع الدفاع الجوي 

الطيران اإلسرائيلي كان مكشوفا للطيران »وأضافت المصادر التي تحفظت على كشف هويتها أن 
الذي خلق نوعا من االستغراب لدى بع  السوري إال أن طائرات النظام لم تعترضها وهو األمر 

 «.القادة العسكريين وبلبلة داخلية على نطاق ضيق في جيش نظام )الرئيس بشار( األسد
قصف الطيران اإلسرائيلي الموقعين العسكريين التابعين لقوات النظام كلف »وتابعت المصادر أن 

 «.ة الخطيرةخسائر بشرية ومادية وسط تعتيم وتجاهل لهذه العملية العسكري
كلم وتقع في  511كلم عن دمشق، بينما تبعد مدينة تدمر عن دمشق نحو  011وتبعد حمص نحو 

واشنطن كانت على علم بالعملية اإلسرائيلية التي حققت »وأكدت المصادر أن الســـورية. قلــــب البادية 
ن هذه العملية ليست األولى يذكر أ«. أهدافها وعادت الطائرات اإلسرائيلية سالمة بعد إنجاز المهمة

 يعلنها.من نوعها التي يتلقاها النظام ولم يرد عليها أو 
3/4/5102، القدس العربي، لندن  
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 تطالب بحماية المدنيين في مخيم اليرموك "األونروا" 

طالبت وكالة األمم المتحدة لغو  وتشغيل الالجئين الفلسطينيين "أونروا" جميع األطراف : وكاالت
التزاماتها بضمان حماية المدنيين في مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين في دمشق والتقيد باحترام 

نهاء القتال والعودة إلى الظروف التي ستمكن موظفيها من تقديم الدعم والمساعدة  بهذه االلتزامات وا 
 اليرموك.للمدنيين في 

ية المدنيين الفلسطينيين والسوريين في وأعربت الوكالة في بيان لها عن قلقها البالغ حيال سالمة وحما
 المنطقة.مخيم اليرموك الذي يشهد نزاعًا مسلحًا كثيفًا بين الجماعات المسلحة الموجودة في 

وأضافت أن معلومات موثوقة من مصادر عامة تشير إلى أن عددًا من الجماعات المسلحة قد 
طفل  3211ألف مدني بينهم نحو  01دخلت في قتال عنيف في مناطق كاليرموك التي يقطن فيها 

 .األمر الذي يجعلهم عرضة للموت واإلصابة بجراح والتعر  للصدمة والتشرد
3/4/5102، الخليج، الشارقة  

 
 النووي إيرانيتصل بنتنياهو لمناقشة اتفاق  أوباما 

مع اتصاال هاتفيا  أجرى أوباماباراك  األمريكيالرئيس  إنفي بيان  األبي قال البيت : واشنطن
 إيرانليه مع إبنيامين نتنياهو يوم الخميس لمناقشة االتفاق الذي تم التوصل  اإلسرائيليرئيس الوزراء 

 لتقييد برنامجها النووي.
 إلىجميع المسارات  إيراناالتفاق يمثل تقدما مهما نحو حل دائم يقطع عن  أننتنياهو  أوباماوأبلغ 

 سالح نووي.
 بشأنالتقدم على الصعيد النووي ال يقلل المخاوف  إن أيضاقال  ماأوبا أن األبي وذكر بيان البيت 

 ."إسرائيلوالتهديدات تجاه  لإلرهاب إيران"رعاية 
5/4/5102، وكالة رويترز لألنباء  

 
 الواليات المتحدة مولت نظام الدفاع الصاروخي اإلسرائيلي": القدس العربي" 

مداه بين  يتراوحجاح نظام جديد للدفاع الصاروخي بن اإلسرائيليونتفاخر «: القدس العربي»واشنطن ـ 
تحلق على ارتفاع منخف  وحصرت معظم  التيصواريخ كروز  أوكيلو متر  511مئة كيلو متر و

تفيد بان " القدس العربي"دور الواليات المتحدة على مجرد المشاركة ولكن مصادر  األنباءوكاالت 
ن خالل صندوق التكنولوجيات الدفاعية الصاروخية وان الواليات المتحدة قد مولت بالكامل النظام م
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قامت بالفعل بتطوير النظام ولكن منحته اسما عبريا.  التيهي  األمريكيوكالة الدفاع الصاروخي 
الجولة الثالثة من اختبارات  أن األمريكيةواعترف ريك لينر المتحد  باسم وكالة الدفاع الصاروخي 

تمثيلية من التهديدات تحاكي هجمات  أهدافلدفاع بنجاح ضد النظام الصاروخي كانت مصممة ل
وتوفير الثقة في  "مقالع داود"النظام معلم رئيسي في تطوير  إنسوريا، وقال  أولبنان  أومن إيران 
 في المستقبل. اإلسرائيليةالقدرات 

يخ ضمن منصة مضادة للصوار  األمريكية األسلحةتعتبر من كبار صناع  التيوطورت شركة رايثون 
هذا النظام الذي يسد الفجوة بين نظام القبة الحديدية العترا  الصواريخ قصيرة المدى ونظام ارو 

 العترا  الصواريخ بعيدة المدى.
من خالل صندوق التكنولوجيات  اإلسرائيليمرارا جيش االحتالل  األمريكيونوساعد المشرعون 

مليون دوالر  552 إسرائيليل المثال، لمنأ الدفاعية حي  صوت الكونغرس العام الماضي، على سب
 لدروع القبة الحديدة فقط.

3/4/5102، القدس العربي، لندن  
 
 ةة الفلسطينيالسلط مليون دوالر لدعم موازنة 30: اليابان 

مليون دوالر أميركي لدعم ميزانية  31أعلنت الحكومة اليابانية عن التزامها بمبلغ  :وفا –رام هللا 
متعدد المانحين لخطة اإلصالح والتنمية  االستئمانمن خالل البنك الدولي لصندوق  السلطة الوطنية

 الفلسطينية.
وتأتي هذه المنحة لدعم الوضع المالي المتأزم للسلطة الوطنية كجزء من الدعم اإلضافي األخير من 

خالل زيارته إلى الحكومة اليابانية للشعب الفلسطيني، الذي أعلنه رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي 
 مليون دوالر. 011والبالغة  5102فلسطين في شباط 

3/4/5102، الحياة الجديدة، رام هللا  
 
 الفلسطينية مليون يورو من رواتب موظفي السلطة 31.6وهولندا يساهمان بـ  األوروبياالتحاد  

مليون يورو  3106انه ساهم بمبلغ يقدر بـ  أمس األوروبياالتحاد  أعلن :وفا –القدس المحتلة 
من الموظفين والمتقاعدين المدنيين في الضفة  61111لتغطية جزء من رواتب ومعاشات حوالي 
مليون يورو مخصصة كرواتب لقطاع العدل في  101وقطاع غزة، كما ساهمت حكومة هولندا بـ

 السلطة الوطنية الفلسطينية.
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هولندا، أن االتحاد يساهم في ميزانية وأوضأ االتحاد األوروبي في بيان أصدره بالشراكة مع حكومة 
السلطة الوطنية للمساعدة على انتظام استالم الموظفين والمتقاعدين المدنيين لمرتباتهم، ويأتي ذلك 

مليون يورو لميزانية  031للسلطة الفلسطينية تقدر بـ إقرارهاكدفعة أولية من مجموع مساعدات تم 
5102. 

3/4/0251، الحياة الجديدة، رام هللا  
 
 عباس يهدد حماس بحرب على غرار اليمن 

 عدنان أبو عامر
مــارس آثارهــا  56كــان متوقعــًا أن تتــرك العمليــة العســكرية الجاريــة علــى الحــوثيين فــي الــيمن منــذ يــوم 

 على المنطقة العربية بصورة عامة، ما بين مؤيد ومعار  ومتحفظ.
مـارس لتكـرار عمليـة  51قمة العربية يوم لكن ما لم يكن متوقعًا، دعوة الرئيس محمود عباس خالل ال

"عاصــفة الحــزم" فــي فلســطين، بطلبــه مــن الزعمــاء العــرب معالجــة االنقســام الفلســطيني بــذات الطريقــة 
المتبعة في اليمن، لتحقيق الشرعية السياسية في غزة، متهمًا حماس بإعاقة عمليـة اإلعمـار، ألنهـا لـم 

 قطاع.تسمأ لحكومة الوفاق بالقيام بدورها في ال
 

 تراجع المصالحة
مــارس، بضــرب أي جهــة تخــرج  51فيمــا طالــب محمــود الهبــاش مستشــار عبــاس للشــؤون الدينيــة يــوم 

عن الشرعية بيد من حديـد، كمـا يجـري فـي الـيمن، فـي أي زمـان ومكـان، واصـفًا سـيطرة حمـاس علـى 
 غزة بأنه انقالب على السلطة الفلسطينية.
ينية مســـتنكرة، ألنهـــا تعيـــد لألذهـــان األحـــدا  الداميـــة التـــي هـــذه التصـــريحات تركـــت ردود فعـــل فلســـط

بــين فــتأ وحمــاس، وقتــل وأصــيب فيهــا المئــات، عقــب فــوز حمــاس فــي  5111شــهدتها غــزة أواســط 
، ورفــ  فــتأ االعتــراف بالنتــائا، ومحاولــة إبقــاء 5116االنتخابــات التشــريعية التــي جــرت فــي ينــاير 

تباكات مســلحة بـــين حمـــاس وفــتأ، أدت فـــي يونيـــو ســيطرتها علـــى قطــاع غـــزة، ممـــا أدى لحــدو  اشـــ
لســـيطرة حمـــاس علـــى غـــزة، وطـــرد الســـلطة الفلســـطينية، وأســـفرت هـــذه األحـــدا  عـــن انقســـام  5111

 سياسي حتى اللحظة.
كما تحمل رغبة السلطة الفلسطينية باستنساب عملية "عاصفة الحزم" أخبارًا سيئة للفلسطينيين في غزة 

ه المــــرة بقصــــفهم، وهــــم لــــم يلتقطــــوا أنفاســــهم مــــن قصــــف ســــالح الجــــو بعــــودة الطيــــران "العربــــي" هــــذ
 .5104"اإلسرائيلي" لهم في الحرب األخيرة في يوليو وأغسطس 
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وبعد مضي ساعات على التصريحات، خرجت ردود فعل فلسطينية غاضـبة عليهـا. ممـا دفـع الهبـاش 
 مارس التهام بع  األطراف باختالق كالم لم يرد على لسانه. 51يوم 

كـــن عضـــو المجلـــس التشـــريعي عـــن حمـــاس فتحـــي القرعـــاوي أكـــد "للمونيتـــور" أن "هـــذه التصـــريحات ل
فيمـا  مرفوضة، وال تعني الشـعب الفلسـطيني بشـيء، ألن مـن يطلقهـا يعبـر عـن حقـد دفـين ضـد غـزة".

مــارس: "هــل يطالــب  56تســاءل نائــب رئــيس المكتــب السياســي لحمــاس موســى أبــو مــرزوق ردًا يــوم 
ولتثبيــت أي شــرعية؛ شــرعية االحــتالل للضــفة، أم شــرعية  العــرب بحــرب ضــد غــزة، عبــاس ومستشــاره
 الحصار لغزة؟"

ردود حمـاس تعكـس القلــق الـذي عاشــته فـي األيــام التـي تلـت إصــدار التصـريحات، ألنهــا خرجـت عــن 
عباس صـاحب القـرار األول واألخيـر، وخـالل خطـاب رسـمي سـمعه العـالم علـى الهـواء مباشـرة خـالل 

 عربية.القمة ال
وحرصت حمـاس أال تبقـى وحيـدة فـي اسـتنكار تصـريحات عبـاس، بـل حشـدت بعـ  القـوى السياسـية 

 56ونظمــت حمــاس يــوم  خلفهــا، مثــل الجهــاد اإلســالمي، حتــى تظهــر الــرف  الشــعبي والرســمي لهــا.
 مارس مسيرة جماهيرية في مخيم جباليا للتنديد بتصريحات عباس.

حي  هدد مشير المصري، النـاطق اإلعالمـي باسـم كتلـة حمـاس  "المونيتور" حضر جزًء من المسيرة،
البرلمانيــة كــل مــن يحــاول مهاجمــة غــزة، رافضــًا ســعي عبــاس التحــري  عليهــا، وتهديــده بقــوة عربيــة 

 مشتركة تضربها.
تعلــم حمــاس التــي تــدير األمــور فــي غــزة، أن أي تــدخل عربــي عســكري ضــدها سيســبقه تنســيق أمنــي 

تـي تسـيطر علـى غـزة: بـرًا وبحـرًا وجـوًا، ممـا قـد يفقـد أي هجـوم عربـي عليهـا وعملياتي مع إسـرائيل، ال
مشـــروعيته لـــدى الـــرأي العـــام العربـــي، ويحرمـــه أي دعـــم جمـــاهيري حصـــلت عليـــه العمليـــة العســـكرية 

 الجارية في اليمن.
لكن سامي أبو زهري الناطق باسم حماس قال "للمونيتـور" إن "تصـريحات عبـاس بتكـرار حـرب الـيمن 

 الشعب الفلسطيني خطيرة وغير وطنية، ألنها تنسجم مع رغبات االحتالل".ضد 
 

 التنسيق مع إسرائيل
رد الفعل األقوى من حماس على عباس، جاء علـى لسـان خليـل الحيـة، عضـو المكتـب السياسـي يـوم 

مارس، حين اعتبر أن عباس ال يمثل الشعب الفلسطيني ألنه يستدعي العـرب لضـرب غـزة، وآن  30
 ن كي يحزم أمتعته، ويرحل.األوا
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رغــم حـــدة ردود فعــل حمـــاس علـــى دعــوات عبـــاس بتنفيــذ عمليـــة ضـــدها فــي غـــزة، لكــن الحركـــة تبـــدو 
مطمئنـة بعـدم حـدوثها، ألن حمـاس تشـهد تقاربـًا واضــحًا فـي عالقاتهـا بالسـعودية، الدولـة الكبـرى التــي 

ريـا  لتأييـد دعـوة عبـاس لمحاربـة تقود التحالف العسكري في اليمن، وليس معقواًل أن تنقلب عليهـا ال
 حماس.

مـارس أبـدى تأييـده الضـمني للعمليـة العسـكرية فـي الـيمن  51حي  أصدرت حماس موقفًا رسـميًا يـوم 
 الستعادة الشرعية.

لكـــن ذلـــك ال يمـــنأ حمـــاس شـــعورًا مطلقـــًا باالطمئنـــان لعـــدم إمكانيـــة الهجـــوم العربـــي عليهـــا اســـتجابة 
المصــالحة مــع فــتأ بــالحوار السياســي، واســتمرار اتهامهــا بتعطيــل  لطلبــات عبــاس، إذا لــم يــتم تحقيــق

 عمل الحكومة.
مـارس، التخفيـف مـن تصـريحات عبـاس،  56أمين مقبول أمين سـر المجلـس الثـوري لفـتأ حـاول يـوم 

قصد من تصريحاته توفير رعاية عربية للمصالحة، والتدخل إلنهاء االنقسـام، ولـيس  إن الرئيسبقوله 
 صفة الحزم في غزة.تكرار عملية عا

نفـــي فـــتأ لـــدعوات التـــدخل العســـكري ضـــد حمـــاس جـــاء عقـــب ردود الفعـــل ضـــد تصـــريحات الهبـــاش، 
مستشار عباس، وهو كادر سابق في حمـاس، خـرج مـن صـفوفها منتصـف تسـعينات القـرن الماضـي، 
 وتقلـــد مواقـــع متقدمـــة فـــي الســـلطة زمـــن الرئيســـين ياســـر عرفـــات ومحمـــود عبـــاس، وعـــين ســـابقًا وزيـــراً 

 لألوقاف ثم للزراعة، وحاليًا هو قاضي القضاة.
ــدائرة الضــيقة بعبــاس، ويرافقــه فــي  حمــاس تعلــم أن الهبــاش ال يتحــد  باســمه الشخصــي، ألنــه مــن ال
دارته للعالقات مع حماس، فيما تخشى فـتأ  معظم جوالته الخارجية، ومطلع على ترتيباته الداخلية، وا 

لهــا، ويظهرهــا كمــن تســتعين بــأطراف خارجيــة ضــد أن يصــفي الهبــاش حســاباته مــع حمــاس مــن خال
 شعبها في غزة.

وهو ما جعل مجدي مطر قائد كتائـب شـهداء األقصـى الجنـاح العسـكري لفـتأ فـي غـزة، يشـن هجوًمـا 
 مارس، وطالب عباس بطرده من السلطة. 51على الهباش يوم 

تزامنًا مقصودًا ربط بـين محمد نزال، عضو المكتب السياسي لحماس، قال في حدي  "للمونيتور" أن "
 52 لغــزة يــوم هللا دعــوة عبــاس فــي القمــة العربيــة ضــد حمــاس مــع زيــارة رئــيس الحكومــة رامــي الحمــد
 مارس، وهدف من هذا التزامن إظهار أن حماس هي الجهة المعّطلة للمصالحة".

مــوذج تفاجــأت بصــورة ســيئة مــن تصــريحات عبــاس بمحاولتــه إعــادة ن إن حمــاسيمكــن القــول  أخيــرًا..
حــرب الــيمن عليهــا فــي غــزة، الســيما وأن خطــوات المصــالحة مــع فــتأ تجــري بشــكل بطــيء، وحمــاس 
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ــيمن مقدمــة لفــتأ شــهية بعــ  الــدول العربيــة لتكــرار  تخشــى أن يكــون نجــاح العمليــة العســكرية فــي ال
 العملية ضدها في غزة.

ام المصــــالحة ومــــن المؤكــــد أن تصــــريحات عبــــاس والهبــــاش وضــــعت مزيــــدًا مــــن العقبــــات أمــــام إتمــــ
 الفلسطينية، وزادت من أجواء عدم الثقة بين حماس وفتأ، حتى إشعار آخر.

5/4/5102المونيتور،   
 
 نتنياهو.. قبل وبعد االنتخابات! 

 أسعد عبد الرحمن
حكم اليمين في »، «اليمين هو الحل»، «لن تكون هناك دولة فلسطينية إذا أعيد انتخابي مرة أخرى"

.. "خائف من إقبال الناخبين العرب على صناديق االقتراع"، "د هو الضمانةانتخاب الليكو "، "خطر
كانت هذه الجمل التي لجأ إليها رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو ومارسها عبر استخدام 

، بكل ما تضمنته من عبارات تحريضية هي الطابع الرئيس لحملته، بعد أن بينت "تكتيك الخوف"
 بزعامة إسحاق هرتسول. "المعسكر الصهيوني"ي مزاحمة استطالعات الرأ

اليوم، بعد أن كلف نتنياهو رسميا بتشكيل حكومته الرابعة وسط أجواء من التوتر في العالقة مع 
عن العديد من التصريحات العنترية التحريضية، خاصة بعد « يتراجع»الواليات المتحدة، ها هو 

هو أفضل وسيلة للمضي قدمًا من أجل االستقرار  "حل دولتين" إعراب الرئيس أوباما عن اعتقاده بأن
في المنطقة، وأن من الصعب تصور إمكانية قيام دولة فلسطينية بعد تصريحات نتنياهو، وأن 
األخير يقصد ما قاله في الحملة االنتخابية. وكل هذا في ظل ما ذكرته صحف أميركية من أن 

حل »يركية قد تؤدي إلى تمرير قرار دولي جديد، يؤكد مبدأ التعديالت المحتملة على السياسة األم
، حي  سارعت اإلدارة األميركية بالتأكيد أنها ال تستطيع سوى إعادة النظر في دعمها «الدولتين

 التاريخي إلسرائيل في األمم المتحدة.
إلسرائيلية، وفي االتحاد األوروبي تتعالى األصوات مطالبًة بفر  قيود أكثر صرامة على السياسة ا

خاصة بسبب سياستها في القدس واالستيطان. وقد تضّمن تقرير لالتحاد األوروبي، نشرته صحيفة 
اإلسرائيلية قبل أيام، توصيات بشأن صياغة السياسة األوروبية تجاه قضية  "يديعوت أحرونوت"

ائيل مسؤولية القدس، ودعا إلى دراسة فر  قيود أكثر صرامة ضد المستوطنين. ويحمل التقرير إسر 
حل "باتت تهدد  "دوامة العنف"تفاقم العنف خالل األشهر الماضية في القدس الشرقية، معتبرًا أن 

بشكل منهجي في المناطق  "االستيطاني"بشكل متزايد، وذلك على خلفية استمرار البناء  "الدولتين
للتحول المرتقب في موقف الحساسة بالقدس. وحسب تقديرات إسرائيلية، فإن أبرز النتائا المتوقعة 
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أوروبا من إسرائيل سيتمثل في تراجع مستويات االستثمار الخارجي، وتهاوي مستويات التعامل في 
البورصة اإلسرائيلية. وهناك ما يدلل على أن االتحاد األوروبي سيحرص على وضع مزيد من 

 منتوجاتهم في أوروبا.العوائق البيروقراطية لتقليص قدرة المصدرين اإلسرائيليين على تسويق 
صحيأ أن نتنياهو يتعر  إلى ضغوط عديدة، لكنه ال يمانع في الكذب، وال يمكن أن يؤمن جانبه، 
وبرنامجه السياسي قائم على العنصرية واإلقصائية، وهو يواصل الخداع، وهدفه الرئيس: البقاء في 

المرة حظينا بنتنياهو من غير  هذه"الحكم. والوصف البليغ له جاء من الوزير األسبق أوري سبير: 
قناع، المعار  لحل الدولتين، والمعادي لكل الزعماء العرب، والمحتضن للمستوطنات من أجل 
مشروع الدولة ثنائية القومية، والخصم السياسي لحليفه األساسي أوباما، والمتخاصم مع دول االتحاد 

العرب، وصاحب القيم غير الديمقراطية، األوروبي التي اتهمها بالتدخل إلسقاطه، والعنصري تجاه 
سواء بالنسبة للمحكمة العليا أو بالنسبة للصحافة الحرة، والرأسمالي الكبير، حسب أقوال كحلون، من 

 ."دون رأفة اجتماعية، والمبذر على حساب أموال الجمهور
بات ستكون ضررًا نتيجة االنتخا"، قال يوئيل ماركوس: "برافو بيبي.. برافو"وفي مقال ساخر بعنوان 

سرائيل. على نتنياهو أن يعين وزير خارجية مستويًا بعقله  حقيقيًا على عالقات الواليات المتحدة وا 
وسفيرًا معتداًل، لديه قدرة الوصول إلى البيت األبي . واألهم من ذلك، أن يحرص على أال يكون 

 ."رئيس الوزراء كذابًا. السيما أال يكذب على الرئيس األميركي
، كتب البروفيسور ايتان غلبوع، رئيس «أوباما ضد نتنياهو: لنوقف االنهيار»في مقال حمل عنوان و 

توشك »، يقول: «مركز بيجن السادات للدراسات االستراتيجية"مركز اإلعالم الدولي والباح  في 
في  61فرنسا أن ترفع إلى مجلس األمن مشروع قرار يطالب إسرائيل باالنسحاب إلى خطوط 

ن سنتين واالعتراف بدولة فلسطينية. وحده الفيتو األميركي يمكنه أن يمنع اتخاذ قرار كهذا، غضو 
لكن أوباما يلمأ إلى أنه لن يستخدمه. مثل هذه الخطوة ستحطم القواعد في العالقات األميركية 

دية على اإلسرائيلية بل وستلمأ لالتحاد األوروبي بتطبيق خطته لممارسة الضغوط التجارية واالقتصا
بدءًا من فاتأ أبريل سيكون من حق الفلسطينيين أن يرفعوا الشكاوى على جرائم ". ويضيف: "إسرائيل

الحرب إلى محكمة الجنايات الدولية في الهاي. هنا أيضًا موقف الواليات المتحدة حرج في تقليص 
يضًا، سواء في الضفة األضرار. وتحتاج إسرائيل إلى تأييد األميركيين في حالة التصعيد العسكري أ

 ."الغربية أم في غزة
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الحكومة الجديدة في إسرائيل لم تشكل بعد، لكن المتوقع أن تصطدم هذه الحكومة بالمجتمع الدولي، 
بما في ذلك الواليات المتحدة، في ظل األيديولوجيا اليمينية المتشددة بّين أعضاء االئتالف المنتظر، 

 لصراع الفلسطيني اإلسرائيلي.ونظرتهم العدمية العبثية إلى ا

 3/4/5102، االتحاد، أبو ظبي

 
 !حماسحيرة  

 عادل األسطل
كان من األسباب الرئيسة، التخاذ حركة حماس قرارها بشأن توجهها إلى المملكة السعودية، بشأن 
نسا عالقات جديدة معها، جاء في أعقاب تعّثر المساعي بشأن استرجاع عالقتها مع طهران، التي 

أت في تقديم عالقات أكبر باتجاهها، بعد انتكاسها منذ أن أبدت الحركة تأييدا للثورة السورية تباط
ضد نظام "بشار األسد"، الحليف الوحيد والجيد في المنطقة، ومن جهٍة أخرى، هو طمعها في قيام 

 المملكة، بكسر شأفة العداء المصري لها، والذي انتشر باتجاهها وأّثر عليها بشكٍل عام.
ن كانت الحركة لم تف د كثيرًا، سواء من الجهة اإليرانية، التي لم تلق  بااًل ذا شأن لذهاب حماس  وا 
نحو األبواب السعودية، بسبب استبعادها عودة العالقات معها على نحٍو جّدي، لتباعد سياسات كل 

ضًا، بسبب علمها منهما باتجاه األخرى، وبالمقابل فإن السعودية لم تكن منجذبة بجدّية مطلقة أي
 بتعقيدات إيرانية متبادلة، يصعب تجاوزها، إضافًة على انشغالها بأولويات داخلية وخارجية أخرى.

ن كان ما سبق يعتبر شيئًا اعتياديًا، لكن الذي لم يكن كذلك، هو مسارعة حماس نحو تأييد حملة  وا 
لشرعية اليمنّية إلى الدرجة التي )عاصفة الحزم( التي تقودها السعودية، وا عالنها صراحًة عن دعم ا

تبدي فيها رغبتها من المساهمة ببع  عناصرها لاللتحاق بها ضمن القوة العربية المشتركة، التي تم 
 التوافق على تشكيلها خالل القّمة العربية األخيرة.

ضعف  هذه االندفاعة المؤّيدة للسلوك السعودي لم ت ولد هكذا، بل كانت نتيجًة لحصولها على نقطة
قاهرة، تمثلت بشعورها المتالحق، بأنها سوف تكون على البند التالي، بعد انتهاء حملة "الحزم" ضد 

ن ليس بوسيلة الحرب، فبوسائل الضغوطات عليها بشأن  -االشتراطات بمعنى أوضأ –الحوثيين، وا 
أمام القّمة، بأن عملية المصالحة كمرحلٍة أولى، سيما وأن الرئيس الفلسطيني "أبومازن" شكى صراحًة 

يتم تفعيل القوة المشتركة باتجاه قضايا بلدان أخرى، ت عاني من االنقسامات الداخلية، مثل سوريا 
 والعراق وفلسطين وليبيا والصومال.

وبرغم رد حماس، من أن هذه التصريحات تحمل خطرًا، وكان ال بد من عاصفة عربية ضد ثال  
بع ، فإنه ال يغيب علينا، بأن الحركة تقول ذلك عن خشية عواصف إسرائيلية، بمشاركة وتشجيع ال
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واقعة، سيما وأنها أصبحت من غير سند ي عتد به، وال قّوة متجّددة كما يرام، وفي ظل احتسابها لدى 
المجتمع الدولي بانها منظمة )إرهابية(، وعّدها لدى أغلبية الدول العربية بأنها حركة انقالبية، بناًء 

 وة على قطاع غزة، ومحاولتها تكرار تجربتها على الضفة الغربية أيضًا.على سيطرتها عن
منذ الماضي شهدنا الحركة على حيرة دائمة من أمرها، إلى درجة اضطرارنا، ألن نجد لها العذر 
الكبير، بسبب معاناتها في ظل ظروف سياسية جاّفة، وتقلبات عسكرية مؤلمة، والتي عصفت بالعالم 

ب ضد ما تشتهي، إلى جانب م عاناتها بشأن  العربي وخاصة دول ل نتائجها تص  الربيع، إذ كان ج 
جفاف مصادرها التمويلّية، والتي طغت وبشكٍل قارس، حتى على صعيد مواجهة مشكالتها اليومّية 
مع القطاع الم حاصر أساسًا، وفي ظل خياراتها القليلة، باتجاه رغبتها في الحرص على المحافظة 

 معًا وهما: على الطريقين
طريق المقاومة الذي تقوده الجمهورية اإليرانّية، وطريق االعتدال الذي تقوده العربية السعودية، مع 
يقينها بأن ذلك الحرص لم يكن نافعًا في الماضي، ولن ي جد  بشيء في الحاضر أو في المستقبل، ال 

 واضحًا ومواقف محددة. بالنسبة إليران وال بالنسبة للسعودية، بسبب أنهما تريدان والءً 
ونذكر، أن أول ما ألبسها تلك الحيرة، هو عندما ارتبطت مع موقف اإلخوان المسلمين، الذين فازوا 
لتّوهم بحكم مصر، والذين سارعوا إلى تأييد الثورة السورية، ضد نظام "بشار األسد"، األمر الذي 

ّثلت السند التاريخي المادي والمعنوي ترتب عليه مغادرة دمشق، وبنزول القطيعة مع إيران، التي م
للحركة بخاصة، وكان عليها االنتقال إلى دولة قطر، برغم أنها تعتبر المكان غير المكفول وال 
المضمون بالنسبة لها. وعلى أي حال، وكما يوضأ الشكل العام أمامنا اآلن، فإن حماس ستتبع 

ن  كان يلزمها دفع األثمان المطلوبة. المحور المعتدل، بمبرر أنه المكان الطبيعي لها، وا 

 5/4/5102، "50موقع "عربي 

 

 

 تتحدثون؟ "عروبة"عن أية  
 عريب الرنتاوي

وعودة الروح للعرب، حتى أن « يقظة العروبة»، تنامى الحدي  عن «عاصفة الحزم»على هامش 
سبعين لتأسيس األمين العام للجامعة العربية، بلغ به الحماس أسفل درك، عندما قال في الذكرى ال

الجامعة، أن العرب يستشعرون ألول مرة خطورة التهديدات األمنية التي تحيط بهم، ويقررون الرد 
أن جامعته قامت في األصل لمواجهة التهديد الصهيوني في فلسطين، « النبيل»عليها ... نسي هذا 

، وعشرات المخيمات نسي النكبة والنكسة والهزائم المتتالية، نسي الزحف االستيطاني السرطاني
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وماليين الالجئين المبثوثين على امتداد خريطة العالم، نسي الحروب على غزة ولبنان، دع عنك 
سيناء وبحر البقر وجرائم السويس ... العرب ألول مرة يستشعرون التهديد، فقرروا الرد عليه... شكرًا 

وة العروبة فينا، بعد أن ظننا أنها للحوثيين ألنهم ذكرونا بأننا عرب، شكرًا لهم ألنهم أشعلوا جذ
 انطفأت إلى غير رجعة.

هم أنفسهم « ... نظم من الشعر أو نثر من الخطب»الطريف أن الذين يمجدون العروبة هذه األيام، 
الذين كانوا ضدها باألمس، عندما كانت العروبة بما هي رابطة قومية تجمع األمة بشعوبها المختلفة، 

في سياق ثورات التحرر الوطني ومعارك االستقالل في مرحلة تصفية  مشروعًا يكتسب معنا هي
االستعمار، وكانت المواجهة مع الغزوة الصهيونية المدعومة من قبل قوى االستعمار القديم والجديد، 

كم واالحتكام ... يومها استهدف كل من رفع لواء  من قوميين عرب « العروبة»هل المعيار للح 
 ساريين وحركات مقاومة.وناصريين وبعثيين وي

اليوم تجري أبشع عملية تزييف للوعي في تاريخنا ... أخطأت هذه التيارات وخطايا زعاماتها، تساق 
للبرهنة على أن أعداء العروبة في تلك األزمنة كانوا على صواب، مع أنهم لم يتملكوا يومًا مشروعًا 

أن بع  تلك الدول والمجتمعات، تحّولت إلى قوميًا أو تنويريًا أو تنمويًا أو ديمقراطيًا ... بل 
عداد جحافل اإلرهابيين، التي نجحت في  ماكينات تفريخ عمالقة، إلنتاج التطرف وتوزيع السلفية وا 

 إدخال المنطقة برمتها، واحدة من أحلك عصور الظالم والرجعية.
رى بع  الظرفاء، اليوم، تستيقظ عروبتهم على قرع طبول الحرب مع هالل إيران الشيعي، الذي ي

لإلشارة إلى الطابع القومي « ذي قار»في اليمن ... البع  يستحضر « بدر مكتمل»أنه تحول إلى 
للحرب بين عرب وفرس ... والحقيقة أن الحرب الدائرة حاليًا أبعد ما تكون عن بعدها القومي ... 

من صفين « نة الكبرىالفت»هي حرب إمارات المذاهب وممالك الطوائف، وهي فصٌل جديد من كتاب 
 والجمل وحتى كربالء.

لوال بع  من حياء، ألسقط البيان الختامي للقمة أي حدي  عن القضية الفلسطينية، فهي في 
األصل، لم تستحوذ على أي مساحة في مداوالت القادة والزعماء على أية حال، بل ولربما نوقشت 

ي االستيطاني التوسعي، وتحول إسرائيل توصيات تدعو إلعالن انتفاء الخطر الصهيوني االحتالل
كما يؤمل، وليضرب الفلسطينيون رؤوسهم « مشروع صديق»كما كانت إلى « مشروع عدو»من 

بألف حجر، فالعرب منشغلون بأولويات أخرى، والعروبة ي عاد انتاجها وتفصيلها على مقاس عدو 
 آخر.

ن الديمقراطية ... في هذه المقاربة، بع  الحصفاء من دعاة العروبة الجديدة، زاوجوا بينها وبي
محاولة لتخطي أخطاء العروبة التقليدية وخطاياها، وهذا أمر مقبول، والوعي به تعاظم بعد نكسة 
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حزيران، وافتضاح جرائم انتهاكات حقوق االنسان في السجون وأقبية التعذيب الناصرية والبعثية ... 
م الحق، أريد به باطل، فإذا بالداعين للعروبة ، فبع  هذا الكال«ليس كل ما يبرق ذهباً »لكن 

في سوريا، ويتحولون إلى « األممية اإلسالمية الجهادية»الديمقراطية، يصطفون خلف أبشع أشكال 
رعاة وداعمين لكتائب وألوية وفصائل، امتهنت الذبأ والحرق والتفجير والتفخيخ، ودائمًا باسم 

 ليست بعثية وال ناصرية. ، التي هي بالقطع،«العروبة الديمقراطية»
العروبة »العروبة القديمة، إن جاز التعبير، صمدت ألربعة أو خمسة عقود ... هيهات أن تصمد 

ن افتقرت « الجديدة ألكثر من أربع أو خمس سنوات ... األولى حملت عناصر مشروع مستقبلي وا 
تدرج .... الثانية، تحمل مشروعًا إلى المنهجية الواقعية القائمة على المصلحة والمشاركة والتكامل وال

، وصيحات سيد الشهداء ويزيد بن معاوية ... األولى، بنت «واقعة الطف»ماضويًا، تظلله رايات 
وكانت توحيدية إلى حد كبير، أما الثانية، فينه  مشروعها على « األمة»مشروعها على مفهوم 

 ، فكانت تفتيتية بامتياز.«المذهب»مفهوم 
، أنتجت معاهدة الدفاع العربي المشترك في مواجهة إسرائيل، صحيأ أنها لم ت فّعل، العروبة القديمة

وأنها حصدت خيبة كبيرة عندما ف ّعلت عشية النكسة الحزيرانية ... لكننا نتحدى اليوم من يتحدثون 
ا أن يشيروا ولو بسطر واحد أو كلمة واحدة، أن من وظائفها وأهدافه« القوة العربية المشتركة»عن 

حماية الفلسطينيين تحت االحتالل والحصار ... لن يفعلوا ذلك ولن يقووا عليه ... إسرائيل تعرف 
 ذلك، لذا رأينا بع  محلليها االستراتيجيين يرحبون بتشكيل هذه القوة ... أية مفارقة هذه؟!

مها، وال ال العروبة القديمة كما عرفناها نجحت في تحقيق هدف بناء األمة وتوحيدها وتحقيق أحال
العروبة الجديدة، مؤهلة فكرًا ومشروعًا وقيادة وروافع لتحقيق أي من طموحات هذه األمة وأهدافها ... 
يبدو أن مشوار العرب السترداد عروبتهم ما زال طوياًل ... يبدو أن مشوار سقوطهم وانحدارهم لم 

 يبلغ بعد نهايته فال قعر مرئيًا للجرف الذي نهوي إليه.

 3/4/5102، عّمانالدستور، 
 

 

 االنتصارات المعنوية ال تكفي-الجنائية الدولية المحكمةعضوية فلسطين في  
 د. عبد الحميد صيام

في المحكمة الجنائية الدولية والدولة  053أصبحت فلسطين العضو  5102في األول من أبريل 
بالهاي بحضور وزير  العربية الثالثة بعد األردن وتونس. وقد جرى احتفال بسيط في مقر المحكمة

الخارجية الفلسطيني ريا  المالكي، الذي تسلم نسخة رمزية خاصة لنظام روما األساسي لعام 
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. وقد رحب عدد من 5115يوليو  0، الذي بموجبه أنشئت المحكمة ودخلت حيز التنفيذ في 0661
إسرائيل  الدول بهذه الخطوة، وكذلك منظمة هيومان رايتس ووتش واعترضت عليه بشكل أساسي

والواليات المتحدة وكندا. ال شك أن هذه خطوة مهمة وفي االتجاه الصحيأ، وهي بقدر ما تحمل من 
وزن معنوي كبير، إال أنها أيضا تنطوي على مسؤوليات كبيرة، خاصة فيما يتعلق بالتشريعات 

ن الحروب، التي ترقى الداخلية وآليات تطبيق العدالة والتحقيق في الجرائم التي يرتكبها األفراد في زم
إلى مستوى جرائم حرب أو جرائم ضد اإلنسانية أو جريمة اإلبادة البشرية. وحتى ال تعتبر قيادة 
نجازا تدق له الطبول وتنصب له أقواس النصر،  السلطة الفلسطينية هذه العضوية انتصارا عظيما وا 

ك االحتالل ومطاردة يجب أن توضع هذه الخطوة في اإلطار الصحيأ كواحدة من آليات تفكي
عداد الملفات والطواقم الفنية والقانونية  مجرمي الحرب اإلسرائيليين، ورصد كافة االنتهاكات وتوثيقها وا 
للمتابعة. أما إذا حولت السلطة هذه الخطوة إلى نوع من التكتيك لالستفادة منها في تحسين وضعها 

واضيع جد ثانوية، مثلما ذكرت صحيفة المتهالك، أو تحصيل تنازالت أمريكية إسرائيلية في م
، أن مقايضة تمت بتحويل أموال الضرائب مقابل عدم طرح قضية االستيطان أمام "الجروزليم بوست"

المحكمة، فستنتهي هذه العضوية إلى انتصار معنوي ال يترجم على األر ، كإنجاز مادي تراكمي 
امهم ويقلل من فرص العودة إلى سياسة يحاصر األعداء ويعمق عزلتهم، ويضيق هامش المناورة أم

القتل الجماعي والتدمير واألر  المحروقة، واستهداف المدنيين والمنشئات والبنى التحتية كما حد  
 .5104في صيف 

 
 إسرائيل وازدراء القانون الدولي

لحم قامت إسرائيل بإبعاد رئيسي بلدية الخليل وحلحول فهد القواسمي ومحمد م 0611مايو  5بتاريخ 
وقاضي الخليل رجب بيو  التميمي. فحضر ثالثتهم إلى مقر األمم المتحدة، حي  ناقش مجلس 

من الشهر نفسه، القاضي بعودتهم  1بتاريخ  461األمن مسألة إبعادهم غير الشرعي، واعتمد القرار 
لى نقط فورا وبدون إعاقة إلى بيوتهم. حمل القواسمي وملحم نص القرار على يافطة كبيرة وتوجها إ

العبور من األردن إلى الضفة الغربية، وحاوال اجتياز الجسر. أوقفهما جنود االحتالل، فقاال لهم نحن 
دعيا مجلس األمن »عائدان بموجب هذا القرار الذي صدر عن مجلس األمن، فقال لهما الضابط 

يوما أمام  41نحو عاد االثنان إلى مقر المنظمة الدولية وأضربا عن الطعام «. يأتي هنا ليمرركما
مجلس األمن، مطالبين المجلس بتنفيذ قراره ووصال حافة الهالك، بدون أن يعرب المجلس إال عن 

 قلقه للوضع. فهل هناك ازدراء بالقانون الدولي أكثر من هذا؟
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ال توجد دولة في العصر الحدي  سجلت انتهاكات للقانون الدولي مثل إسرائيل، حتى إن وجودها 
? من فلسطين التاريخية، ظلما وقهرا وعدوانا، 22لقرار التقسيم الذي أنشأها على نحو  نفسه انتهاك

في أعظم مؤامرة نسجتها بريطانيا ولحقت بها الواليات المتحدة وبع  دول أوروبا الغربية لتحل 
مسألة العنصرية ضد اليهود األوروبيين ومحرقة الهولوكوست، على حساب الشعب الفلسطيني 

ي وطنه وأرضه منذ فجر التاريخ، بل أن عضوية إسرائيل في المنظمة الدولية كان المستقر ف
( وتم ذلك كتابة بخط 064( وحق العودة لالجئين الفلسطينيين )010مشروطا بقبولها قراري التقسيم )

مندوب إسرائيل آنذاك أبا إيبان. وقد دعا المحامي األمريكي المختص بالقانون الدولي فرنسيس بويل 
ى تحدي شرعية عضوية إسرائيل في المنظمة الدولية، وقال إن هناك أساسا قانونيا لطردها وسحب إل

 عضويتها.
لقد انتهكت إسرائيل كل بند في ميثاق األمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة، والرأي االستشاري 

ن والقدس، والمصادر لمحكمة العدل الدولية وقرارات مجلس األمن المتعاقبة حول االحتالل واالستيطا
الطبيعية والعنف المفرط واالستيالء على األر  بالقوة واالعتقاالت والعقوبات الجماعية، واستهداف 
األطفال والمراكز الطبية والمدارس وغيرها الكثير. كما أنها لم تلتزم باالتفاقيات التي وقعتها مع 

شبكات الجواسيس التي اكتشفت في  السلطة الفلسطينية أو األردن أو مصر. ومن منا ال يتذكر
، كما انتهكت سيادة الدول 0661مصر )عزام عزام( أو محاولة اغتيال خالد مشعل في عمان عام 

جميعها مثل، لبنان وسوريا وتونس والعراق والسودان واإلمارات العربية )اغتيال المبحوح( بل تجسست 
زال الجاسوس جوناثان بوالرد يقضي حكما  على حليفتها وسيدة نعمتها الواليات المتحدة، حي  ما

. فال يتوقعن أحد أن تذعن إسرائيل لقرارات المحكمة الجنائية الدولية، 0611بالسجن المؤبد منذ عام 
وتسلم ضابطا ليقضي حكما بالسجن في الهاي. لكن صدور قرارات تدين مجرمي الحرب 

 اإلسرائيليين أمر في غاية األهمية حتى لو لم ينفذ.
 

 ود أن ندرج هنا بعض المالحظات المتعلقة بهذه العضوية:ون
. ال أحد يتوقع أن تنضم إسرائيل للمحكمة في القريب العاجل أو البعيد، علما بأن إسرائيل 0

)في عهدي كلينتون  5111/ 05/ 30والواليات المتحدة كانتا قد وقعتا على النظام األساسي بتاريخ 
يهود باراك( وعادتا وسحبتا تو  )في عهدي بوش االبن وشارون(. وقد بررت  5115قيعيهما عام وا 

إن نقل سكان من »إسرائيل سحب توقيعها بأنها تخشى من تسييس المحكمة، مشيرة إلى نص يقول 
وتستند إسرائيل في ذلك إلى وجود عدد مهم «. دولة االحتالل إلى مناطق محتلة يعتبر جريمة حرب

 الواليات المتحدة وروسيا والصين ومعظم الدول العربية. من الدول خارج عضوية المحكمة مثل،
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. حسب قانون روما األساسي يتم التحقيق في الجرائم الثال  في بلد ارتكبت فيه، بشرط أن يكون 5
عضوا في المحكمة أو أن تكون الجرائم ارتكبت في أراضي بلد عضو في المحكمة الجنائية الدولية، 

ة الجرائم إلى المحكمة عن طريق قرار خاص، كما حد  مع جرائم أو أن يقوم مجلس األمن بإحال
الحرب التي ارتكبت في دارفور. بناء على ذلك تستطيع سلطة الدولة الفلسطينية أن تقدم شكاوى ضد 

 5115يوليو  0األفراد وليس ضد الدول، المتهمين بارتكاب جرائم حرب في غزة والضفة الغربية منذ 
 سي حيز التنفيذ.تاريخ دخول روما األسا

. يقوم المدعي العام للمحكمة بدراسة ما إذا كانت الشكاوى تتمتع بمقدار من المصداقية والتوثيق، 3
ويقر التحقيق في تلك الجرائم. وبعد استيفاء كافة التحقيقات ذات المصداقية، التي تشكل انتهاكا 

ذا لم يحضر للقانون الدولي تبدأ جلسات المحاكمة، سواء حضر المدعى عليه أ م لم يحضر. وا 
بحق المتهم، ويصبأ لزاما على جميع الدول األعضاء في المحكمة « مذكرة توقيف»تصدر المحكمة 

حالته إلى الهاي الستكمال المحاكمة إذا لم  القب  على المتهم في حالة دخوله حدود تلك الدول، وا 
دعية العامة، السيدة فاتو بنسودة، تنته، أو تنفيذ الحكم إذا كان قد صدر. وقد باشرت بالفعل الم

يناير بإطالق تحقيق بدائي لتقرير أي من القضايا التي تستحق التحقيق الرسمي  06بتاريخ 
باعتبارها جريمة حرب أو جريمة ضد اإلنسانية. وبعد التأكد من ارتكاب مثل هذه الجرائم الفظيعة 

ذا ما التي تستحق التحقيق، يقوم المدعي العام بمراجعة نظام ا لعدالة في البلد موضوع الشكوى، وا 
كانت هناك تحقيقات جادة في تلك الجرائم وأن نظام العدالة فيه من النزاهة واالستقاللية ما يجعله 
ذا حد  ذلك فال دور  أهال للثقة بمحاكمة مرتكبي تلك الجرائم محاكمة عادلة وشفافة ومراقبة دوليا. وا 

ائيل لم تثـبت ولو لمرة واحدة أنها كانت جادة في محاكمة جنود للمحكمة. لكن الوقائع تقول إن إسر 
 لها ارتكبوا فظائع ضد الفلسطينيين.

. على السلطة الفلسطينية أال تتخوف من مسألة تقديم شكاوى للمحكمة ضد أفراد فلسطينيين 4
د متهمين بارتكاب جرائم حرب، وهي ما تهدد به إسرائيل، خاصة في مسألة إطالق الصواريخ ض

المناطق اآلهلة بالمدنيين. وهذا أمر ممكن وجائز وال يجوز التغاضي عنه، بل إن قبول مثل هذا 
التحقيق يعطي الفلسطينيين مصداقية أعلى بمدى التزامهم بالقانون الدولي. والمسألة في النهاية 

قابل قضية نسبية فإذا تمكن الفلسطينيون من توجيه اتهامات لمئة ضابط ومسؤول إسرائيلي، م
مسؤول فلسطيني واحد فليكن. كما أن مقارعة الحجا القانونية تميل إلى الجانب الفلسطيني. إسرائيل 

وهي مسألة فيها نظر كونها دولة محتلة، واألراضي التي « حق الدفاع عن النفس»ستثير قضية 
ين فتتمحور تنطلق منها الصواريخ رسميا وفعليا خاضعة للسيطرة اإلسرائيلية، أما حجة الفلسطيني

حول حق الشعوب الواقعة تحت االحتالل بمقاومة هذا االحتالل، كما ينص ذلك صراحة أكثر من 
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المتعلق بفلسطين  3536والقرار  0661لعام  0206قرار صادر عن الجمعية العامة، خاصة القرار 
ني حق الشعب الفلسطي»الذي ينص في فقرته الخامسة على  0614نوفمبر  55والصادر بتاريخ 

إذن سيكون دور «. باستعادة حقوقه بكافة الوسائل بما ينسجم مع أهداف ومبادئ ميثاق األمم المتحدة
 «.حق مقاومة االحتالل مقابل حق الدفاع عن النفس»المحامين أن يجادلوا 

. إن االستيطان وهدم البيوت من أكثر القضايا الواضحة التي تشكل انتهاكا التفاقية جنيف الرابعة 2
أقر بناء أكثر من  5116تبران جرائم حرب. فمنذ وصول نتنياهو إلى رئاسة الوزراء عام وتع

 0013فلسطينيا بسبب هدم البيوت، حي  تم هدم  2333وحدة استيطانية. كما تم تشريد  01411
 51040عام  0011و 5103عام 

يوت وتشريد السكان . قد ال نشهد محاكمة فعلية لضابط إسرائيلي أو مسؤول حكومي يأمر بهدم الب6
لسنوات مقبلة. لكن هذا ال يعني التلكؤ والمماطلة والتسويف بانتظار تحقيق امتيازات هنا أو هناك. 
فإذا كانت السلطة الفلسطينية جادة فعليها أن تباشر بالعمل فورا وبدون تأخير. فحبال المحكمة 

 ن عن عدد أصابع اليدين.سنة منذ إنشائها ال يزيدو  03طويلة، وكل الذين حوكموا في الـ 
إن عضوية فلسطين في المحكمة الجنائية الدولية خطوة جادة وتفتأ مجاالت جديدة للنضال الشامل 
ضد هذا الكيان الغاصب، لتسريع تفكيك االحتالل وتجسيد استقاللية الدولة وتحقـــــيق حق العودة 

يأ بيــــوتهم في رقابهم ويخبــــئونها في قلوبهم لماليين الالجئين الفلسطينيين، الذين ما زالوا يعلقون مفات
جيال بعد جيل. الخوف كل الخوف أن تتراخى هذه السلطة، كما عودتنا، مع أول ضغط أو مكالمة 

 هاتفية أو وعد سرابي على طريقة وعود أصحاب أوسلو من تقدم منهم ومن تأخر.
 3/4/5102، القدس العربي، لندن
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