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 ةل قيادة المنظمة مسؤولية اإلهمال في حق فلسطينيي سوريحماس تحم  حركة  .0

ي  اإلهمزززال الزززني ياا يزززن ال ل ززز ي يون فزززي حملزززر ح حززز  حمزززاس ميزززاد  م ممززز  التح يززز  م ززز ول: غزززز 
  و يا.

-6جاء نلك في بيان خالل وم   تضام ي   ممها المجلس التشز ياي ال ل ز ي ي بةزز  اليزوث اإلث زين  
(؛ تضززززام عا مززززي ال ل زززز ي يين فززززي مخززززيث الي مززززوك المحاصزززز   بحضززززو  عززززدد مززززن  ززززوا  المجلززززس 4

 المجتمي المد ي والوجهاء والمخاتي . التش ياي وممثلين عن ال صائل ال ل  ي ي  وم ممار
وت زاءل البيزان الزني مز .  د. عصزاث عزدوان  ئزيس الزدائ    عزن غيزا  دو  م ممز  التح يز  التزي تز   
فززززي    ززززها الممثززززل للشزززززا  ال ل زززز ي ي  و.شززززا  ملزززززا .ن:  هززززنا الةيززززا  عزززززن المشززززهد لمززززا يحصزززززل 

 مم  .لل ل  ي يين في الي موك لهو دليل اهت اء وفشل لقياد  الم 
و.وضح عدوان .ن الم مم  تاّد عضوعا في الم ممار اإلمليمي  والدولي   لح ها لث تدُع هن  الم ممزار 
ل مياد  م مم  التح ي  م ز ولي  اإلهمزال الزني  للتدخل من .جل حماي  ال ل  ي يين   وعلين فإ  ا  حمِّّ

  .ياا ين ال ل  ي يون في  و يا  وَمن ال ي ت يي الامل علين .ن يت حا
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وجاء في بيان الدائ   بأن الادو الصهيو ي هو .صل المشحل   ويج  زّجزن فيهزا وعزدث تج يبزن ويزالر 
ال زاع الدائ  فزي  زو يا  داعيعزا الازالث الحز  إلجبزا  حيزان الازدو علزا ت بيز  القز ا ار الدوليز  القاضزي  

 باود  الالجئين ال ل  ي يين ملا . اضيهث المحتل .
ف ال زاع في  و يا ملا  فزي .يزديهث عزن ال ل ز ي يين فزي  زو يا  مجزددعا ت زا لن: ودعا البيان حل .  ا

  ما الخ   الني يشحِّلن ال ل  ي يون علا مصالححث في  و يا؟ .
و.حزززد البيزززان .ن  المجتمزززي الزززدولي م ضزززوح  دعزززوا  باإل  زززا ي  وحقزززو  اإل  زززان  وهزززو يززز   ا تهاحزززار 

  ِّك  اح عا .حقو  اإل  ان ال ل  ي ي وال و ي وال يح
ث  و الزز  البيززان وحالزز  غززو  وتشززةيل الالجئززين ال ل زز ي يين  اقو زز وا  ببززنل .مصززا  اماتهززا و.ال تقززدِّّ
نا لث تقث بواجبها فال حاج  لشاب ا بهن  القيادار التي تتقاضا .جو عا خيالي   اقعنا   وتابي البيان:  وا 

 با ث الالجئين ال ل  ي يين .
 6/4/5102، مالمركز الفلسطيني لإلعال

 
 حكومة التوافقال يمكن نفي الحاجة إلى تعديل وزاري في إيهاب بسيسو:  .2

وحال  اق اضول:  فض ال ا   با ث ححوم  الوفا  الو  ي ميها  ب ي و تأحيد  بيا   -غز  
 ن  في ومر مالر مصاد  عد  شأالتاديل الوزا ي الني يج ي ال ئيس محمود عباس مشاو ار في 

زا ياع بار ض و ياع خالل فت   م يب   خصوصا باد ا تقال   ائ   ئيس الوز اء وزي  من تاديالع و 
 االمتصاد محمد مص  ا.

و.شا  ب ي و في بيان .مس . ن  ال يمحن   ي الحاج  ملا تاديل وزا ي في الححوم   خصوصا باد 
علا . ن  في  اقزمار التي شهدها الشا  في حل محافمار الو ن  وتحديدا في م اع غز  . وشدد

تاديل وز اي  يتث اقخن في االعتبا  ض و   تازيز عمل الححوم  في الم حل   مج اءما لو تث 
 ال اه   .

ومالر مصاد  فل  ي ي  من ه اك مشاو ار بين ال ئيس عباس و ئيس الححوم   امي الحمدهللا في 
ي ها حقيب   ائ   ئيس الوز اء شأن التاديل الوزا ي المتومي  مد يشمل عدداع من الحقائ  المهم   ب

 وزي  االمتصاد.
 7/4/5102الحياة، لندن، 
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 يصدر قرارًا بقانون لتعديل قانون ضريبة الدخل عباس .3
 وفا : .صد  ال ئيس محمود عباس م ا ا بقا ون يقضي بتاديل ما ون ض يب  الدخل  مث  – اث هللا 

 ث.5100( ل    8 
ي  ح ن الاو ي  من هن  التاديالر تأتي ا  جاماع مي الم وف ومال م تشا  ال ئيس للش ون القا و 

االمتصادي  التي يايشها شاب ا من خالل تخ يف الا ء الض يبي عن حاهل الموا ن  ولتح يز 
 المحل ين بالض يب  بااللتزاث بدفاها.

 7/4/5102األيام، رام هللا، 
 

 لخروج سكان مخيم اليرموك منظمة التحرير الفلسطينية تدعو الى توفير ممرات إنسانية  .4
 د   .(: دعر م مم  التح ي  ال ل  ي ي  االث ين ملا توفي  مم ار م  ا ي  آم   بصو    – اث هللا 

 عاجل  لم اعد  المد يين علا الخ وج من مخيث الي موك لالجئين ال ل  ي يين في  و ي .
ولي عاجل إلدخال الم اعدار وحثر اللج   الت  يني  للم مم   في بيان صح ي لها  علا تح ك د

اإل  ا ي  وال بي  الااجل  ملا المخيث وتج ي  المد يين عوام  االشتباحار الم لح  الم تم   م ن 
 عد  .ياث.

و.حدر اللج   علا  الض و   الااجل  إل هاء مأ ا  مخيث الي موك في مل ا تهدافن و قو  الاديد 
ود من .جل خ وج جماعار  داعش( اإل هابي  من من الشهداء والج حا  تيج  نلك  وتضاف  الجه

 المخيث  وعدث تحويلن ملا  اح  ص اع م لح من مبل الجميي.
ودعر اللج   ملا  ض و   وحد  مومف فصائل م مم  التح ي  ال ل  ي ي  في حي ي  حماي  المخيث 

 . والتصدي لمحاوالر تحويلن ملا  اح  ص اع
 7/4/5102القدس العربي، لندن، 

 
 ليج": مفاوضات لتسليم معبر رفح للحرس الرئاسي الفلسطيني"الخ .5

القاه  : حش ر مصاد  .م ي  .ن م اوضار تج ي بين ح ح   حماس  والححوم  ال ل  ي ي  لت ليث 
ماب   فح الحدودي ملا الح س ال ئا ي ال ل  ي ي  بمشا ح  ال ل ار المص ي  في تأمين الماب   

ر المصاد  ل الخليج  .ن ال ل ار المص ي  ت فض التاامل مي ولح ها لث ت تن حتا اآلن. و.ضاف
ح ح  حماس في تأمين الماب  الحدودي  حي  توجد تخوفار من احتماالر ت لل ع اص  من 
الجماعار اإل هابي  ملا داخل اق اضي المص ي  عب  الماب   م جح  .ن حماس  ت ضخ لالت ا   

  .بادما وجدر مص ا اع مص ياع علا غل  الماب
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و.وضحر المصاد  .ن ال ل ار المص ي  حا ر مد ات قر مي  حماس  وححوم   اث هللا في عاث 
خالل ححث المجلس الا ح ي علا ت ليث الماب  للح س ال ئا ي ال ل  ي ي  لحن هنا  5105 

االت ا  لث يتث ت  ين   ب ب  مما الر  حماس . و.شا ر المصاد  ملا .ن االت ا  الجديد لث يتث 
من حتا اآلن  وت تم  ال ل ار المص ي  وححوم  .بو مازن  معالن  حماس  بشحل   مي مب ا

 موافقتها علا ت لث الماب .
 7/4/5102الخليج، الشارقة، 

 
 القدس الفلسطينية: مجهولون يفجرون عبوة ناسفة في موقع لألمن الداخلي بغزة .6

ز اقمن الداخلي التابي لوزا   الداخلي  فج  مجهولون  الليل  الماضي  عبو   ا    في مومي لجها غز :
 في م  ق  الشيخ  ضوان شمال مدي   غز .
.ض ا ا   ي   لحقر في المب ا الم تهدف بم  ق   منومالر مصاد  .م ي  لز القدس دور حوث  

الب ح  في الشيخ  ضوان  مشي  ع ملا .ن الابو  ز عر بجا   بواب  المب ا وتث ت جي ها دون وموع 
 مصابار.

 7/4/5102القدس، القدس، 
 

 اآلسيوية للتنمية الريفية اإلفريقيةفي المنظمة  كامالً  فلسطين عضواً   .7
اآل يوي  للت مي  ال ي ي   اق دو   ا ضماث دول  فل  ين حاضو حامل  اإلف يقي  اث هللا: مبلر الم مم  
ي ي  للدول اقعضاء في   والتي تولي اهتماماع خاصاع بالم ا   ال  اإلف يقي الاضوي  في الم مم  

 عضويتها.
  من مشا ح  دول  فل  ين للم   اقولا في الم تم  .مسومالر وزا   الز اع  في بيان صح ي 

الثامن عش  للم مم  الدولي   التي بد.ر اجتماعاتها في جزي   جمهو ي  مو يشيوس  بهدف تازيز 
  وبح  الخ   المزمي ت  ينها خالل التااون المشت ك بين البلدان المشا ح  في المجال الز اعي

 في الدول اقعضاء. 5107وحتا الااث  5102اقعواث 
 7/4/5102الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 مجدالني: سنبحث مع الحكومة السورية إجراءات عملية لحماية أبناء شعبنا في مخيم اليرموك .8

م  التح ي  ال ل  ي ي   .حمد فتحي صباح: .علن عضو اللج   الت  يني  في  م م -. ف   -غز  
المجدال ي .مس  . ن في   يقن ملا الااصم  ال و ي  دمش  لبح  توفي  الحماي  لل ل  ي يين في 
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مخيث الي موك باد  ي     داعش  علا .جزاء وا ا  م ن. ومال المجدال ي:  في   يقي اآلن ملا 
الحماي  قب اء شاب ا في مخيث  و ي  لال الع علا اقوضاع الميدا ي  وبنل الجهود لتوفي  

 الي موك .
ووف  المجدال ي  فإن ت ميث  داعش  ي اا  لل ي    علا مخيث الي موك لتةيي  الوضي الا ح ي 
وا تخدامن  ق   ا  ال  للهجوث علا الااصم  ال و ي  دمش  خاص  ب ب  مومان اال ت اتيجي 

 ل  ي ي في  و ي :  ال   يد .ن يتحول المهث . و.ضاف المجدال ي الم  ول عن متابا  الوضي ال
 شاب ا ملا ضحي  ود وع بش ي  ويدفي الثمن في ما ح  ليس لن فيها  ام  وال باي  .

و.حد . ن  يلتقي م  ولين في ال ماث ال و ي بهدف  البح  عن مج اءار عملي  لحماي  .ب اء شاب ا 
 يين قن الححوم  في  و ي    ف ه اك . ومال:  من دون شك   يحون ه اك لقاء مي اإلخو  ال و 

  ئي ي  وهي م  ول  عن .من  و ي  وما ي  بتوفي  الحماي  للمخيث .
 7/4/5102الحياة، لندن، 

 
 يضر قواعدها "الورقة السويسرية": رفض فتح تعديالت بـ"التشريعي" رئيس اللجنة االقتصادية .9

ل  ي ي  الدحتو  عا ف عدوان .ن غز : اعتب   ئيس اللج   االمتصادي  في المجلس التش ياي ال 
التاديالر التي   حتها ح ح  المقاوم  اإل المي   حماس  علا الو م  ال وي  ي  حول الموم ين 
حا ر للصالح الااث وليس لمصالح حزبي   وفي جلها تخدث .ب اء ح ح   فتح  التي ت فض هن  

 التاديالر.
جاء ال وي  يون يحملون و متهث حول   مدس ب س :  حي ماومال عدوان في تص يحار خاص  لز

موضوع الموم ين لث ُت لث ح ح   حماس  بها حما هي و  حر باض التاديالر عليها لتتمشا مي 
المصلح  الاام  وخدم  للموم ين دون ا تث اء  ولقد ت هث ال وي  يون هن  التاديالر حو ها واماي  

  فتح . وتص  في المصلح  الااث مال . ها ُ فضر من مبل ح ح 
و.ضاف:  ال فض ال تحاوي للتاديالر جاء من با  ال فض دون اال الع علا الت اصيل  مي .ن 
الت اصيل والوامي يخدث .ب اء ح ح   فتح  حو هث اقحث  من فئ  الموم ين  و حن  تاامل ماهث حأف اد 

 وليس حت ميث .
 6/4/5102قدس برس، 
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 باس مستمر في مغامرات سياسية فاشلة: عنائب عن حماس بـ"التشريعي الفلسطيني" .01
غز : ا تقد عضو المجلس التش ياي ال ل  ي ي عن ح ح   حماس  مشي  المص ي بشد  ما . ما  بز 
 ا تجداء   ئيس ال ل   ال ل  ي ي  محمود عباس للم اوضار مي االحتالل وا تم ا   في م اح   

المةام    الني مال بأ ن ال يمتلك .ي  حماس  وم اع غز   واعتب  نلك جزءا مما وص ن بز   هج 
 ف ص   جاح علا اق ض.

ودعا المص ي في تص يحار خاص  لز  مدس ب س   ال ئيس محمود عباس ملا ومف  هج المةام ار 
ال يا ي  والاود  ملا الحضن ال ل  ي ي والم بي الو  ي لصياغ  ا ت اتيجي  و  ي  لمواجه  

باس هن  اقياث هو ا  صاث في الشخصي  الو  ي   وهو االحتالل  ومال:  ما يص ان محمود ع
بالتأحيد يحاول .ن يما س الا ت ي  ضد شابن لح ن ي تجدي وي ب ح للادو  وهو في الحقيق  فإ ن 
بنلك يحشف بوضوح مفالس مش وعن ال يا ي  وحان اقولا بن .ن يصا ح الشا  ال ل  ي ي و.ن 

لا حضن الشا   ال ل  ي ي للتواف  علا ا ت اتيجي  و  ي  لمواجه  ياود ملا الم بي الو  ي وا 
 االحتالل .

و.ضاف:  لأل ف الشديد عباس مازال يص  علا المزيد من المةام ار ال يا ي  والشخصي  للح ام 
 علا مومان ليس مال .

 6/4/5102قدس برس، 
 
 اليرموكمخيم المجلس التشريعي ينظم وقفة تضامنية مع  .00

( وم   تضام ي  مي ال ل  ي يين في مخيث 4|6ال ل  ي ي اليوث االث ين   غز :  مث المجلس التش ياي
الي موك المحاص   بحضو  عدد حبي  من  وابن وممثلين عن ال صائل ال ل  ي ي  وم ممار 

 المجتمي المد ي والوجهاء والمخاتي   ونلك في باح  مق   بةز .
لن خالل الوم   .ن ما ي تح  بح  .ب اء و.حد الدحتو  .حمد بح   ئيس المجلس باإل اب  في حلم  

 الشا  ال ل  ي ي في مخيث الي موك في  و ي  هو ج ائث مباد  جماعي  وج ائث ح   ضد اإل  ا ي .
وحّمل الم وضي  ال امي  لالجئين التابا  لألمث المتحد  ووحال  غو  وتشةيل الالجئين ال ل  ي يين 

 لمخيث.الم  ولي  عن توفي  الحماي  قب اء هنا ا
و ال  بح  م مم  التح ي  ال ل  ي ي  بتحمل م  وليتها في الدفاع عن الالجئين ال ل  ي يين في 
مخيث الي موك وفي حل .ماحن تواجدهث  مشددا .ن هنا جزء من م  وليتهث التي يح  ون االض الع 

 بها.
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م  ال وفود ملا ودعا الجاما  الا بي  وم مم  التااون اإل المي وم ممار حقو  اإل  ان ملا 
 مخيث الي موك لال الع علا المأ ا  والحا ث  اإل  ا ي  والامل علا ومف الج ائث بح  المد يين.

 6/4/5102قدس برس، 
 
 الرشق: استمرار التفاوض مع االحتالل "اجترار لتجربة فاشلة" .02

 مززال عضززو المحتزز  ال يا ززي لح حزز  حمززاس عزززر ال شزز  من مصزز ا  ال ززل   علززا خيززا  الت ززاوض
بايزداع عززن اإلجمززاع الززو  ي وامززتالك ع اصزز  القززو  لززد  شززاب ا المقززاوث  اجتزز ا  لتجززا   فاشززل   تقززود 

ل ال شزز  فززي تصززز يح علززا صزز حتن الشخصزززي  عبزز   ال ي ززبوك  اليزززوث ءوت زززا ملززا الت ززازل والت زز ي .
  هنا المحتل االث ين   .ال تح ي ال ل   م ي   الت اوض الابثي  الممتد  لاش ار ال  وار لما ف  حقيق

 الةاشث ومادتن اإل هابيين  لتةّي  في   يق  تااملها مان؟! .
وفي  يا  م  صل  اعتب  .ن الحدي  عن  اي  وا  حز   ئيس ححوم  االحتالل ب يامين  ت يزاهو 
ل  ض موا ين جديزد  تمزّس ح مز  اقمصزا  يا زي   زائل واضزح  لمزن يمزّدون لهزث يزد الت زاوض دون 

وحن  ال ش   ت ياهو وحزبن مزن مةّبز  اإلمزداث علزا  زّن مزوا ين لتةييز     و ها؟ .ميد .و ش    فهل يق
ول زر ملزا  اقمصا  م حداع .ن الشا  ال ل ز ي ي مزاد  علزا محبزا  حزّل محزاوالر التهويزد.الوامي في 

.ن تح حار حز  الليحود لتم ي  موا ين ضد اقمصا ي ش  علزا  بياز  ححومتزن القادمز   و يا زتها 
   علا اال تي ان والتهويد.القائم

 6/4/5102، فلسطين أون الين

 
 تخوفات إسرائيلية من عودة فتح "التنظيم" للعمل في الضفة الغربيةمعاريف:  .03

 اث هللا:  شزز ر صززحي    ماززا يف  الاب يزز  .ن ميززاد  الم  قزز  الو زز ا فززي جززيش االحززتالل اإل زز ائيلي 
 حزز  فززتح  الت مززيث  باززد .ن ضززاف   ززبيا خززالل الحمززر   وعززا مززن الصززحو   فززي الززن اع الا ززح ي  لح

 عملي  ال و  الوامي   فقد شا ك في ت  ين عمليزار صزاب  خزالل اال ت اضز  الثا يز   وادعزر مازا يف 
 . ن يامل حالياع ضد ال ل   والتخوف من .ن ي تقل للامل ضد جيش االحتالل اإل  ائيلي.

مززن  071دث اعتقززال االحززتالل اإل زز ائيلي لزززوبح زز  الصززحي   فززإن عمليزز   ال ززو  الززوامي  وات ززا  عزز
موتززن تتصززاعد بشززحل ملحززوم هززن   .ن شزز اء الت مززيث .ديززا إلضززااف الت مززيث فززي حي ززن. لحززن لززوحم 

اقيززاث. وعلزز  ال ززا   با ززث ح حزز  فززتح .حمززد ع ززاف علززا مززا  شزز تن ماززا يف بززالقول  من صززاود .و 
ال يا ززي  المتا لزز  والتززي  ززببها م زز ائيل هبززو   دود فاززل ح حزز  فززتح مزز تب  تمامززاع بمج يززار الامليزز  

باق ززاس. مالحمزز  م زز ائيل ال تا ززي ل ززا شززيئاع. ومززال ع ززاف لززز القدس الا بززي  من م زز ائيل  هززي مززن 
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.فشلر حل شيء. متلر عملي  ال الث ولث تلتزث بت  ين االت امار وبالتالي هي وحزدها مزن تتحمزل  دود 
 ائل ال ل  ي ي  اقخ   .اقفاال  واء ال تحاوي  .و غي ها من ال ص

و.حززد ع ززاف .ن ح حتززن تامززل بززأ بي .ن ع مختل زز . فهززي تقززود مقاومزز   يا ززي  يقودهززا الزز ئيس عبززاس 
   ن والقياد  ال ل  ي ي  مان  حما تقود الح ح  مقاوم  شابي  في مختلف اق اضي ال ل  ي ي . وهي 

قا از  وم زي البضزائي اإل ز ائيلي  مزن في تصاعد م تم  بي ما يتث ت ايل ال الح االمتصادي عب  الم
الززدخول ملززا اق اضززي ال ل زز ي ي   واآلن تقززود ح حزز  فززتح المقاومزز  بال ززالح القززا و ي عبزز  اال ضززماث 

   مياع ملا المححم  الج ائي  الدولي  وبامي الم ممار اقممي .
 7/4/5102القدس العربي، لندن، 

 
 أبو مرزوق يجري عملية جراحية ناجحة .04

مو زا .بزو مز زو   عمليز  ج احيز  فزي  ..ج   عضو المحتز  ال يا زي فزي ح حز  حمزاس د: الدوح 
و.شزاد .بزو مز زو  فزي  م تش ا القل  بمدي   حمد ال بي  بالااصم  الق  ي  الدوحز   حللزر بال جزاح.

علززززا صزززز حتن الشخصززززي  علززززا مومززززي التواصززززل االجتمززززاعي  6/4تصزززز يحار  شزززز ها يززززوث االث ززززين 
يزز  دولزز  م زز  الشززيخ تمززيث بززن حمززد آل ثززا ي  وبالا ايزز  التززي وجززدها مززن وزيزز   ال ي ززبوك  ب عايزز  .م

 الصح  الق  ي الدحتو  عبد هللا القح ا ي  وبامي ال وامث الصحي  الق  ي .
ونح  .بزو مز زو  . زن تلقزا اتصزاال هات يزا مزن  ئزيس ال زل   ال ل ز ي ي  محمزود عبزاس ي مزئن فيهزا 

ح حززز  حمزززاس وحزززل المحي زززين بزززن  الزززنين غمززز و  بالا ايززز   علزززا صزززحتن  وتوجزززن بالشزززح  ملزززا ميزززاد 
 واالهتماث وال  ال .ث اء ممامتن في الم تش ا.

 6/4/5102، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 " لحل أزمة موظفي غزة السويسريةيحيى رباح: فتح غير "موافقة" على تعديالت "الورقة  .05
اح من ح حتززن  غيزز  موافقزز   علززا التاززديالر مززال القيززادي فززي فززتح يحيززا  بزز :وحالزز  اق اضززول -غززز  

التي   حتها حماس علا الو م  ال وي  ي  لحزل .زمز  مزوم ي ححومز  غزز  ال زابق    افيزاع فزي الومزر 
ناتزززن وجزززود زيزززا   م يبززز  للززز ئيس عبزززاس لةزززز . و.وضزززح لوحالززز   اق اضزززول  الت حيززز  من  فزززتح  فضزززر 

 ي  ق هززا تتالزز  ب قززا  جوه يزز  ت  ززف مضززمون التاززديالر التززي   حتهززا حمززاس علززا الو مزز  ال وي زز
 الو م  وتايد اقزم  ملا م باها اقول .

و.ضززززاف .ن حمززززاس ت يززززد دمززززج جميززززي مززززوم ي ححومتهززززا ال ززززابق  فززززي غززززز  ضززززمن مززززوم ي ال ززززل   
ال ل  ي ي    وهنا ال يمحن .ن يحصل . و.شا  ملا .ن موم ي ححوم  غز  الزنين  زيتث دمجهزث هزث فقز  
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 هث مززا ون الخدمزز  المد يزز  ال ل زز ي ي  مززائالع:  بالتأحيززد ه ززاك موم ززون لززن يززتث دمجهززث .الززني ي  بزز  علززي
و  ا  باح .ي زيا   م تقب  يقوث بها عباس لةز   ومال من  عباس لن ينه  ملا الق اع في مزل التزوت  
اقم زي القزائث  وفزي مزل اعتقزال حززواد  وميزادار مزن فزتح  وفزي مززل وجزود تحز يض متواصزل ضزد  مززن 

ماس. في البداي   يج  .ن تت لث ححوم  التواف  صالحيتها في الق اع  و.ن ت دمج حماس فزي شزحل ح
 حقيقي في عملي  المصالح   و.ن يتث توفي  .جواء .م ي  م ا ب  حتا تتث زيا   عباس لةز  .
  7/4/5102الحياة، لندن، 

 
 اعش"حماس و"دحركة اغتيال يحيى حوراني يشعل مخيم اليرموك بين تقرير:  .06

يحيززا حززو ا ي هززو القيززادي الثززا ي الززني ت اززا  ح حزز   حمززاس    ززمياع فززي  ززو ي  م ززن بززدء : عمزز  حايززد
في  5105اقزم  حتا اآلن. اقول حان القيادي اقم ي حمال غ اج  الني اغتيل .واخ  حزي ان عاث 

د  مزز وف غامضزز . مززا يازز ف عززن مالب ززار مقتززل حززوا  ي  .ن م ززلحاع مجهززوالع . لزز   صاصززار عزز
علين .ث اء توجهن ملا م تشز ا فل ز ين فزي مخزيث الي مزوك. جز ر اتصزاالر وا زا  ل قلزن ملزا خزا ج 
المخيث ب ب  ضزاف اإلمحا زار ال بيز   وبازد  حزو  زاعتين   زمح بإ زاافن ملزا م تشز ا  الموا زا   

 في المز   لحن يد المور حا ر .  ع  فمار علا ال  ي .
الح ح . وحزين .عل زر الح حز  مةاد تهزا  حو ا ي حان من حواد يقول م  ول با ز في حماس من يحيا 

اق اضززي ال ززو ي    فززض حززو ا ي المةززاد   ق ززبا  م  ززا ي . حي هززا .وحلززر  حمززاس  ميززاد  ال ززاح  فززي 
 ززو ي  مليززن. حا ززر مهمتززن مدا   المخززيث وحمايتززن مززد  اإلمحززان وتززأمين المززواد اإلغاثيزز  لل ززاس وماالجزز  

بزاع. يز وي حزل مزن ياز ف حزو ا ي المح زا بزأبو صزهي  . زن حزان يز فض اللجزوء الم ضا حو ن يامل  بي
ملا ال الح  فضاع حامالع  وي ال  حل ال صائل ال ل  ي ي  بأن تقف علا الحياد  لحزي تج ز  الالجئزين 
تداعيار .ي تدخل. عمزل م زن بدايز  اقزمز  علزا التواصزل مزي مختلزف اق ز اف لتحييزد المخزيث  حزي ال 

ل يز ان المجزاو  . لحزن وبازد مصزف المخزيث مز ار عزد  ودخزول الم زلحين مليزن  وهز و  ال زاس تمتد ملين ا
 م ن  لث يحن .ماث ال جل من خيا   و  .ن يت ك مخيث  بي   ويتوجن ملا الي موك.

يز وي صززديقن الززدحتو  وائززل . ززبا  بقائزن فززي  ززو ي :  حززان يحيززا  اشز اع فززي المجززال ال بززي واإلغززاثي. 
عبززدالقاد  الح ززي ي فززي مخززيث الي مززوك هزز   ال ززحان ولززث يبزز  مال القليززل. وهزز   وحززين مصززف جززامي 

ماهث الحاد  ال بي من م تش ا فل  ين. ولث يب  .حد  واي. بقير ثالثز  .يزاث فزي الم تشز ا وحزدي  
حتا .تا يحيا حو ا ي. ح ا   اث في الم تش ا. باد .شه  ا ضث ملي ا  بيبان. متل .حدهما ومازن عزدد 

 ضززين  وفزز  اآلخزز  و. ززا ماززن  باززد تهديززد ا بالقتززل مزز ار عديززد . حززان واضززحاع .ن ثمزز  مزز ا اع مززن مززن المم
جه  ما بتص ي  الحاد  ال بي. .با يحيا .ن يةاد   ولث يب   بي  فزي المخزيث  زوا . اضز   ليتاامزل 
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امليزار مي حل الحاالر التي حا زر تأتيزن. فتحزول ملزا  بيز  جز اح. وال ت زتة   من ملزر لزك م زن مزاث ب
توليززد .يضززاع. عمززل فززي ال تزز   علززا تززد ي  عززدد مززن المت ززوعين. حا ززر جميززي ال صززائل تحت مززن وتقززّد  . 

 حاولوا اغتيالن م ار عديد . و جحوا .خي اع. بمقتل .بو صهي  لث يبَ  .ي  بي  في المخيث .
اا ك حين فتح وي وي صديقن .بو ماان مص  غ يب   يقول:  ت اجأ .حد الم ضا النين .صيبوا في الم

عي ين و .  يحيا ياالجن. مال لن . يد .ن .مول لك شيئاع: .تا ف . ي حل ر باغتيالك  ول خ ي  القد  
 . ك . ر من تاالج ي اآلن .

جزز ر محززاوالر عززد  لت ززوي  .وضززاع مخززيث الي مززوك. اختززا ر ال صززائل حافزز   5104م ززن بدايزز  عززاث 
ي الم اوضززار. خزز ج ال جززل مززن المخززيث ملززا بيزز ور داخززل المخززيث يحيززا حززو ا ي ليحززون ممززثالع لهززا فزز

و.ج   محادثار دامر  حو . بوع.  لبر م ن مياد   حماس  البقاء خا ج  و ي  ف فض. حان ال جزل 
 صل  الوصل اقخي   بين  حماس  وال ماث ال و ي.

اء ا ضززث حززو ا ي ملززا الهززالل اقحمزز  ال ل زز ي ي فززي بدايزز  الثما ي ززار. عمززل فززي م تشزز ا غززز  .ث زز
. توجززززن باززززدها ملززززا  ززززو ي  والتحزززز  بم تشزززز ا بي ززززان فززززي مخززززيث 0885االجتيززززاح اإل زززز ائيلي عززززاث 

. 5117ملززا لب ززان وعمززل فززي م تشزز ا ال اصزز   فززي البقززاع حتززا عززاث  0888الاائززدين. ا تقززل عززاث 
توجن ملا الصومال  5100. عاث ال ل  ي يينوت  ع لماالج  المبادين  0883مصد م ج الزهو  عاث 

جز  م ضزا المجاعز . بازد عزاث حز   حالزن فززي غزز  .ث زاء الحز  . مزل يامزل فزي م تشز ا تززابي لماال
ملزززا .ن وافتزززن الم يززز  م زززن .يزززاث. حزززان مزززد باع  5118للهزززالل اقحمززز  ال ل ززز ي ي فزززي  زززو ي  م زززن عزززاث 

 ماتمداع من الصلي  اقحم  الدولي. وتخ ج علا يدين مئار المم ضين والمت وعين.
مقزز بين قبززي صززهي  تتجززن ملززا  داعززش . فززالت ميث هززو الم ززت يد اقحبزز  مززن  .صززابي االتهززاث بح زز 

متلن. ق ن حان ي اا دائماع للدخول ملا المخيث وال ي    علين  وحان يتصد  لن في حل م   ع اص  
 .ح اف بير المقدس  المح وبين علا  حماس   حما حان الت ميث المت  ف .يضاع ياا ض .ي ت زوي  

ج المخززيث مززن دائزز   الصزز اع. لززنا عمززل فززي ال تزز   اقخيزز   حمززا يقززول باززض القيززادار مززي ال مززاث  تخزز  
داخزل المخزيث علززا تصز ي  الحثيزز  مزن الحزواد   وفززي مقزدمهث م زز ول ح حز   فزتح  فززي الي مزوك .حمززد 
  اوي   وم  ول ح ح   الجهاد  في المخيث .بو الابد ع يش . واليوث يأتي هجوث  داعش  الوا ي علا 

ك  باد محاول   حتائز  .ح زاف بيزر المقزدس  امتحزاث الحجز  اق زود ماقزل ت مزيث  داعزش   مثز  الي مو 
 اغتيال يحيا الحو ا ي.

  7/4/5102الحياة، لندن، 
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 ورون شاؤول في غزةأتفاصيل جديدة عن اختفاء الجندي اإلسرائيلي  .07
الليلزززز  الماضززززي  باززززض  اإل زززز ائيليحشزززز ر الق ززززا  الااشزززز   فززززي التل زيززززون : ت جمزززز  خاصزززز  - اث هللا 

الج زدي او ون شزا ول   واخت زاءمن ج زود جزيش االحزتالل  7الت اصيل عن الاملي  التي تث فيها متل 
جززيش االحززتالل  .ج اهززاالتحقيقززار التززي  .عقززا تحززت م بززن  ونلززك فززي  . هززاحمززاس الحقززا  .عل ززرالتززي 

  اع غز .علا م اقخي في الادوان  -ح   تابي  الجيش  - اقصا حول الاملي  
 .نيقزز   جززيش االحززتالل الامليزز  الب يزز  حززان يالززث جيززدا  .نوجززاء فززي تق يزز  الق ززا  الااشزز   ا ززن  مبززل 

المقاتلين ال ل  ي يين الموجودين فزي م  قز  الشزجاعي  هزث اقحثز  ع  زا واقحثز  تزد يبا وت زليحا لزنلك 
الماززا ك فززي  .صززا اك احززد لززث يتوماززوا .ن ت ززجل ه زز . هززث ماللززواء جززوال ي لمززواجهتهث   م  ززالمزز   

ج ود ش مي الشجاعي  ومن بيز هث او ون شزا ول الزني .علزن ا زن  متيزل( وان  7م اع غز   حي  متل 
 محان دف ن غي  مالوث و.ن جثتن بيد حماس .

.شززالء الج ززدي  .ن .مهزز ر تززائج التحقيزز   .ن مالا ززن خالفززا لالعتقززاد ال ززائد   .يضززاوجززاء فززي التق يزز  
 خالل االشتباك . .صي الل الما ح  وان مائد القو  شا ول تث خ  ها خ

من تموز تح حزر مزو  حبيز   بهزدف احزتالل الجززء  51ويو د التق ي  الا ح ي بداي  الاملي  ا ن في الز 
الشززمالي مززن حززي الشززجاعي  والقززو  حا ززر تتحزز ك ب فقزز  مج ززز تين و ززاممين  اقول تحززر ميززاد  مائززد 

لمج زز   الثا يز  تتبزي لقيزاد  المزدعو  ج( والهزدف  ت هيز   احزد المبزا ي الحتيب  المدعو اوهزاد  وزفلزد وا
 الني حا ر تتم حز فين مجموع  من المقاتلين  وفقا ل واي   وزفلد.

ووفقززا ل تززائج التحقيزز   فززان  تززل الززدبابار اقول مزز  بهززدوء   ززبي مززن المحززان والج ززود اخززنوا ق   ززهث 
  يز  ف عزي  ملالم لو  بمئار اقمتا  تح حر المج ز تان .ماحن إل ال  ال ا  ومبل بلوغ المب ي ا

حيززز  حزززان يقزززي فزززي الجهززز  الي ززز   مب زززا محزززون مزززن  زززابقين محزززا  بأشزززجا  الزيتزززون والحمضزززيار 
 والح م  من جهتن اليم ا .

علقزر المج زز   التزي حزان يتواجزد بزداخلها  وزفلزد ب زب  خلزل ف زي وتزث مبزالغ القيزاد   اقث اءوفي تلك 
ج ز   من .جل ج ها من المحان  لحزن الضزاب   وزفلزد مزال:  ال يجز  اال تمزا  حيز  يبازد بتومف الم
متزز ا و.ع ززا .وامزز   للج ززود الثما يزز  اال ززتاداد لل زززول مززن المج ززز   والتوجززن مشززيا علززا  051المب ززي 

 اقمداث  حو القو  اقولا المحو   من الدبابار .
 . هززا مالالمززدعو  ج( بالتوجززن مززدما  حززو المج ززز   الاالقزز   فيمززا ا ززتم ر المج ززز   الثا يزز  التززي يقودهززا

علززا باززد .متززا  مززن المج ززز   اقولززا  وحززاول الضززاب   وزفلززد االتصززال بضززاب   اقخزز  توم ززر هززي 
 االتصال ا ق ي فق    وز  لد ال زول من المج ز  . .ن مالالمج ز   الثا ي   ج( 
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مليلزز  مززن الاززود  الززا المج ززز  ؛ باززد  .متززا ومبززل  11:42الق ززا  الااشزز    فززي تمززاث ال ززاع   و.ضززافر
صزا و   حزو المج زز   حيز  مزا زال الج زود بزداخلها  .ولالحدي  مي المدعو  ج( . ل  ال ل  ي يون 

ثززث اتباززو  بصززا و  ثززان .صززا  بشززحل مباشزز  المج ززز   التززي اشززتالر بهززا ال يزز ان فقتززل جميززي الج ززود 
 الخ ي   . . لحتهثبإ ال  ال ا  من ال با  في المحان  وبد. ال ل  ي يون 

علي ا منائف آ  بي جي  و. لقرالمج ز   بأمل من مت ين تث ت جي ها  ملاويقول  وزفلد  مبل وصولي 
م بلز   .خ جزرتتحزد  باللةز  الا بيز    .صزوارمحز ك المج زز   حيز  ا  جز   وع زدما  زمار  .صابر

 يدوي  من جابتي وا تم ر مدومهث  ويداي علا الحابس .
ويحشف التحقي  ا ن خالل االشتباك بين المقاتلين ال ل  ي يين وج ود جيش االحتالل  جزح المقزاتلون 
بالوصززول للمج ززز   المززدم   واخززنوا م هززا .شززالء الج ززدي او ون شززا ول واخت ززوا داخززل   زز  ح زز  فززي 

  يا   اق ض المح وم   ه يبال(. با تخداثالبير  وع دها تث مصدا  التاليمار 
ومائد وحد  المد عار ودخلوا للم زل وعث وا علا فوه  ال    الني  03ل التق ي   وصلر القو  ويواص

 المقاتلون ال ل  ي يون وبحوزتهث جث  شا ول . ملينخ ج م ن وعاد 
ومائززد وحززد  المززد عار ودخلززوا للم زززل الززني بداخلززن الشزز ف  وحززان  03ويتززابي التحقيزز :  وصززلر القززو  

  علا فوه  ال    الني خ ج م ن المقزاومون ومزن ثزث عزادوا مزن خاللزن بأشزالء با  الم زل مةلقا وعث
 الج دي او ون شا ول.

 7/4/5102، القدس، القدس

 

 اليرموكفي مخيم مقتل قائد مجموعة أحرار جيش التحرير باشتباك مع تنظيم الدولة  .08
ال ل زز ي ي خالززد  مالززر مصززاد  محليزز  فززي مخززيث الي مززوك ج ززو  الااصززم  ال ززو ي  دمشزز  من الاقيززد

 الح ن الملق  بز .بو عدي  مائد مجموع  .ح ا  جيش التح ي  متل م زاء االث زين فزي مخزيث الي مزوك.
و.وضحر ص ح   مخيث الي موك  يوز  علا ص حتها فزي  في زبوك  .ن الح زن متزل خزالل اشزتباحار 

ان من م تبار جيش و.ضافر .ن الح ن ح ع ي   مي ت ميث الدول  وجبه  ال ص   في مخيث الي موك.
التح يزز  ال ل زز ي ي مبززل  فضززن لتاليمززار ميززاد  الجززيش وا ت اضززن علززا مزز ا اتهث مبززل عززامين  وا حيززاز  

 قب اء شابن ال ل  ي ي في  و يا وتشحيلن مجموع  .ح ا  جيش التح ي  الم لح  داخل المخيث.
 7/4/5102، السبيل، عم ان

 
 
 



 
 
 
 

 

           06ص                                     3241 العدد:    7/4/5102 الثالثاء التاريخ:

 غزة إلىالكترونية متطورة  زةأجهمحاولة تهريب  إحباطتدعي  "إسرائيل" .09
 زالث  .بزوع د ماب  حز ث  اإل  ائيليينالم تشين  .ن .مس اإل  ائيلي مالر الححوم   :..ف.  –القدس 

 ملزاالحت و يز  مت زو   حا زر  زتنه   .جهزز محاولز  ته يز   .حب زوا وا  ز ائيلال اصل بين م اع غزز  
البضززائي حا ززر مخبززأ  فززي شززاح    .ني بيززان فزز اإل زز ائيلي وزا   الجززيش  و.عل ززر م ززلحين فل زز ي يين.

الوزا   لث تحشف عن تا يخ مصزاد    .ن مالالحت و ي  ا تهالحي .  .جهز تحمل تص يحا ل قل  م  ائيلي 
التززي تمززر مصززاد تها حززامي ار تامززل باقشززا  فززو  الحمزز اء  اقشززياءومالززر ا ززن  مززن بززين  .اقجهززز 

  ث بها عن باد . و.جهز  اتصاالر وحامي ار .م ي  يتث التحح
 7/4/5102، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 "خطأ تاريخي" االتفاق النووي مع إيران :يعلون .21

اإل  ائيلي  موشي يالون  م اء يوث االث ين  االت ا  ال ووي  دفاعاعتب  وزي  ال: تح ي  هاشث حمدان
ت زا  بشزد   فزي مقابلز  مزي وا تقزد يالزون اال بين الزدول الاممزا ال زر مزي ميز ان  . زن  خ زأ تزا يخي .

  .الق ا  التل زيو ي  اإل  ائيلي  الثا ي   ومال:   حن     في االت ا  خ أ تا يخياع 
و.ضزززاف .ن  الاالمزززار بزززين م ززز ائيل والواليزززار المتحزززد  مهمززز   بزززال بي  و.ن الاالمزززار اقم يززز  ماهزززا 

  وجوديززاع  تزز   فيززن  موضززوعاع   لم زز ائي ممتززاز    وتززابي . ززن فززي مضززي  المشزز وع ال ززووي اإلي ا ززي فززإن 
ومال من االلتززاث اقم يحزي تجزا   بهنا الشأن مي الواليار المتحد . عميقاع  بال  ب  لها  و.ن ه اك خالفاع 

 .ن  نلك ليس ب ب  عدث الثق  بالبير اقبيض  وا  ما بإي ان . ال يبدد مخاوفها  مضي اع   م  ائيل .من 
الم اوضزززار بالحزززدي  عزززن صززز   مزززن دوائززز  ال ززز د الم حزيززز  وبح زززبن فزززإن الواليزززار المتحزززد  بزززد.ر 

و.ضاف .ن الز ئيس  دائ     د م حزي . 6011لتخصي  اليو ا يوث  وبد. الادد ي ت ي حتا وصل ملا 
اقم يحي با اك .وباما حان مزد صز ح مبزل  ز   بزأن الم اعزل ال زووي فزي بزو دو  زيةل   ولحزن نلزك لزث 

  حمززا  م زز ائيل بأ ززن  ززيأ  و. ززن ي  ززوي علززا تهديززد علززا ووصززف االت ززا   يحصززل بح زز  االت ززا .
 من .ن ي دها. وصف االت ا  بأ ن يمهد ال  ي  .ماث مي ان بدالع 

ومززززال يالززززون من ميزززز ان حصززززلر علززززا شزززز عي  لحززززل الخ ومززززار التززززي تقززززوث بهززززا  و.ن مزالزززز  الاقوبززززار 
هن  اقموال  زيتث ا زتثما ها االمتصادي  ع ها بشحل   يي  ي دي ملا تازيز االمتصاد اإلي ا ي  و.ن 

.ن تامزل فزي الشزهو  الق يبز   ملزا حزين التوميزي علزا االت زا    م  ائيل ومال م ن علا  في  اإل ها  .
 الدائث  علا محاول  مم اع متخني الق ا  في الاالث بتشديد ش و  االت ا .

 6/4/5102 ،48عرب 
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 استخدام القوة يبقى "على الطاولة" وخيار.. شتاينتز: يجب تعديل االتفاق النووي مع إيران .20
يوث .مس االث ين  ل زل  م الز  متالقز  باالت زا  مزي ميز ان   م  ائيل مدمر : تح ي  ح ن عبد الحليث

فزززي مززز تم    م ززز ائيل حزززول ب  امجهزززا ال زززووي  وعززز ض وزيززز  اال زززتخبا ار يوفزززال شزززتاي تز م الززز  
اقم يحززززي بزززا اك .وبامزززا بشزززأن .مززززن ومززززال شزززتاي تز من ت مي زززار الززز ئيس  صزززحافي عقزززد يزززوث .مزززس.

غيزز  حافيزز  و. ززن يجزز  تاززديل االت ززا  الم حلززي بشززحل جززن ي و.ن خيززا  ا ززتخداث القززو  يبقززا   م ز ائيل 
 . م  ائيلز  علا ال اول   بال  ب  ل

ومززف ميزز ان اقبحززا  علززا .جهززز  ال زز د الم حزززي الحديثزز  وت وي هززا. و.عزز     م زز ائيل ومززن م الزز  
هزن  اقبحزا   مزاد   علزا  بزإج اءلي عن القل  مزن .ن تحزون ميز ان فزي حزال  زمح لهزا الوزي  اإل  ائي

حمززا  م تززاج مززا يح ززي مززن اليو ا يززوث الاززالي التخصززي  إل تززاج م بلزز  ن يزز  خززالل ثالثزز  .و . بازز  .شززه .
غززال  مومزي فززو دو  تحزد  عزن خ ززض عزدد .جهززز  ال ز د الم حززي التززي  ت زتم  ميزز ان فزي تشزةيلها وا 

تحززر اق ض و قززل خززا ج ميزز ان لمخزززون اليو ا يززوث الضززايف التخصززي  الم ززتج وال ززماح للتخصززي  
للم تشين الدوليين النين  يح صون علا ت بي  االت ا   بزيا   .ي مومي في .ي ومر  وم الب  مي ان 

 .ع ح ياع  بالحشف عن حل . ش تها ال ووي  ال ابق  والتي يشتبن بأن لها باداع 
 .حث  . بل  يحون مقبوالع  مي هن  التاديالر الب ي    لن يحون االت ا  جيداع وص ح للصحافيين . ن 

م  ائيل( الت ا  اإل ا  في لوزان حش ر مثز  الت زازالر  .ج تهاومال الوزي  من  الد ا   الشامل   التي 
 ز ائيل غي  الم  ول  التي مدمر إلي ان . ومال م ن يثمن ت مي ار .وباما المتالق  بالدعث اقم يحي إل

 في حال تا ضها لتهديدار مضي ا . ها غي  حافي . 
 ت ضل الحل الدبلوما ي لحن الخيا  الا ح ي  حان وال يزال و يبقا علا ال اول  .  م  ائيل و.علن .ن 
علزا وجزود  علزا تصز يحار .وبامزا  منا . تجزر ميز ان ال زالح ال زووي فهزنا  يشزحل تهديزداع  ومال ماقباع 

و.ضززاف   ززن .ن يقززول ل ززا .ن دعم ززا وم ززاعدت ا حافيززان  فززي مواجهزز  هززنا التهديززد.م ز ائيل. ال .حززد يمح
 حززنلك انا ا ززتخدمر ميزز ان الدولزز  اقولززا فززي دعززث المجموعززار اإل هابيزز   تززدف  اقمززوال جزز اء  فزززي 
الاقوبار الدولي  ع ها لت ليح .عداء م  ائيل مثل حزز  هللا فزي لب زان .و حمزاس فزي غزز    مزن الجيزد 

 عد ا الواليار المتحد   ...( لحن نلك ال يح ي ..ن ت ا
( وب ي ا يزززا وف   زززا ينوالحزززو ج س  اقمززز يحي اإلدا    زززتحثف جهودهزززا إلم زززاع   م ززز ائيل و.وضزززح .ن 

و.حززد .ن م ززما حبيزز ا مززن  و و ززيا... باززدث توميززي هززنا االت ززا  ال ززيء .و .ملززن تاديلززن بشززحل جززن ي .
  س  الني ياد .هث جه  اآلن  في هنا الملف.جصص للحو الجهود الدبلوما ي  اإل  ائيلي   تخ

 7/4/5102 ،48عرب 
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 يتيح لطهران امتالك القنبلة خالل ثالثة أشهر موقع "واال": االتفاق النووي مع إيرانلمصادر  .22
ن مززن   م زز ائيل ال اصزز  : يقززول مومززي  واال  من  تززدعي .ن االت ززا  ال ززووي مززي ميزز ان  ملززيء بززالثقو  وا 

دولزز  علززا عتبزز  الت ززلح ال ززووي . وي قززل المومززي عززن  ملززاهيززد بشززحل مززا و ي لتحويززل ميزز ان شززأ ن التم
.حبز  .مزاث  خز   االت زا  فزإن هزنا  ي  زح مجزاالع  تزثّ  منا زن ممولهزا   م ز ائيل مصاد   يا ي  عليزا فزي 

 الق بل  خالل ثالث  .شه . ملامي ان لال تقال 
م شزاء آليز  ال مابز  الجديز  يمحزن لالت زا   جابي . فإنا تزثّ ومي نلك ُي   .ن االت ا  ي  وي علا  قا  مي

 ي خ  المش وع ال ووي اإلي ا ي بشحل ملموس. .ن
 ئززيس الححومزز   ت يززاهو يتاامززل مززي الموضززوع اإلي ا ززي حصزز ق  واحززد  بززدون  .ن ملززاويشززي  المومززي 

 .جزاء.  ملاا تاداد من جا بن لت حيك ال قاش في هن  الم أل  
 7/4/5102 ،لندنالقدس العربي، 

 
يران يرستالحكومة اإلسرائيلية  .23  بمسارين إلحباط االتفاق النووي بين الدول الكبرى وا 

ال ي  بم ا ين متزوازيين إلحبزا  االت زا  ال زووي بزين الزدول   م  ائيل تاتزث : تح ي  ح ن عبد الحليث
يزز ان  اقول مواصززل  الضززة  علززا البيززر اقبززيض والثززا ي محا بتززن مزز ن الززداخل مززن خززالل الحبزز   وا 

 تج يد .غلبي  ضد االت ا  داخل الحو ج س اقم يحي.
علززا تج يززد .غلبيزز  فززي الحززو ج س اقم يحززي لتحبيززل   م زز ائيل وح زز  تق يزز  لصززحي   هززم تس  تامززل 

 يو يو المقبل./ يدي البير اقبيض وم ان من مم ا  االت ا  ال هائي المتومي  هاي  حزي ان
 7/4/5102 ،48عرب 

 
 على قانون "الجمعيات" العنصريو تجديد االستيطان على ليكود لق بين "البيت اليهودي" وااتفا .24

.حدر مصاد  م  ائيلي  .ن حزبزي البيزر اليهزودي والليحزود ات قزا علزا مد اج : تح ي  ح ن عبد الحليث
ي  ب د حول تجديد اال تي ان في الخ و  الا يض  للححوم  حما ات قا علا ما ون الجمايار الا ص  

 فيما ي ال  البير اليهودي بتقييد صالحيار المححم  الاليا والجهاز القضائي.
ومالزززر صزززحي    هزززم تس  من الحززززبين ات قزززا علزززا مد اج تجديزززد الب زززاء فزززي الم زززتو  ار فزززي الخ زززو  
الا يض  للححوم  و يبحثان الصياغ  الم ا ب  في جل ار مادم . حما  ال  البيزر اليهزودي بزإج اء 

 ن ي  علا لج   تايين القضا  بحي  يقل تأثي  القضا  ويزداد تأثي  الم تو  ال يا ي.تةيي ار ج
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حمززا ات زز  الجا بززان علززا دفززي مززا ون  الجمايززار  لمحا بزز  تمويززل الجمايززار الا بيزز  والي ززا ي   بحيزز  
ي زز ض علززا الجمايززار مززن .جززل الحصززول علززا تمويززل خززا جي الحصززول علززا موافقزز  وزا   اقمززن 

م ا ها في لج   الخا جي  واقمن.ووزا   ال  خا جي  وا 
 7/4/5102 ،48عرب 

 
 "إسرائيل"الفلسطينيين على فقراء  أموالدعو لتوزيع اإلسرائيلية يلجنة المالية البرلمانية الرئيس  .25

 الزز  الزز ئيس الم مززر للج زز  الماليزز  الب لما يزز  فززي ب لمززان االحززتالل اإل زز ائيلي  الح ي ززر(  :ال اصزز  
ا  ززحي  مززن حززز  البيززر اليهززودي اليمي ززي المت زز ف  بززإج اء  قززاش خززاص حززول مزز ا   ي ززان  لومي

  ب زب   م ز ائيل الضز ائ  التزي  زب  وحولتهزا  .مزوال معزاد  ئيس ال زل   ال ل ز ي ي  محمزود عبزاس 
ومالززر صززحي    ي زز ائيل هيززوث  الاب يزز  الصززاد   اليززوث  م هززا. م زز ائيلي خصززث ديززون م ززتحق  لشزز حار 

التزززي  اقمزززوال: من  لوميا  زززحي ي يزززد عقزززد اجتمزززاع للج ززز   حزززي تقززز   حيزززف يزززتث توزيزززي 7/4الثالثزززاء 
 الش ائح الضاي    في دول  االحتالل. .وضاعال ل   وا تخدامها لتح ين  .عادتها

 . هززاال زل     غزث  ملززا اقمزوال معزاد  .صزالواعز    لوميا  زحي عزن ا زز ن الن  ئزيس الححومز  مزز   
  . علا حد زعمن.يومياع تواصل خ   االت اميار 

 7/4/5102قدس برس، 
 
 تزايد أعداد اإلسرائيليين الرافضين للخدمة العسكرية .26

تشززهد ح حزز   فززض الخدمزز  الا ززح ي  فززي جززيش االحززتالل اإل زز ائيلي فززي : ب هززوث ج اي ززي -ال اصزز   
الخدمزز   فززي عززداد ال افضززين للتج يززد  فقززد تمززاه  .مززس  الاشزز ار مززن  افضززي اقخيزز    تزايززداع  اآلو زز 

ال ززززابقين  و اشزززز ين فززززي ح حززززار  فززززض الخدمزززز   .مززززاث محتزززز  اال ززززتقبال واال ززززتياا  فززززي جززززيش 
مززززي . بازززز  يهززززود مززززن  افضززززي الخدمزززز    ززززيدخلون ال ززززجن  االحززززتالل  ج ززززو  مدي زززز  حي ززززا  تضززززام اع 

 .ث زاء فزي من بيئ  مت  ف   وآخ  تبدلر .فحزا   .ن .حدهث حان م تو  اع  اقم الا ح ي. والالفر في 
. 48خدمتزززن  وحزززان فزززي اال تخابزززار الب لما يززز  اقخيززز    اشززز  لزززدعث  القائمززز  المشزززت ح   ل ل ززز ي يي 

 والالفر .حث  .ن يهتف باض المتماه ين اليهود  من تل .بي  لج ين فلتح   فل  ين .
ومززن الصززا  تحديززد حجززث  فززض الخدمزز  الا ززح ي  فززي جززيش االحززتالل ق ززبا  ضززمي ي   قن الجززيش 

  بي مززا عززدد مززن  افضززي الخدمزز   يبحثززون عززن م ززا ار ليته بززوا مززن الخدمزز  مززن اإلحصززائياريتحززتث علززا 
 دون صداث مباش   في حين .ن آخ ين يق  ون المواجه  والمجاه    فيقباون في ال جون قشه   ويل .

 7/4/5102 ،الغد، عم ان
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 جيش االحتالل يطور منظومة التحذير الخلوي خالل الحرب .27
جززيش  .نال قززا  عززن  7/4حي    ي زز ائيل هيززوث  الاب يزز  الصززاد   اليززوث الثالثززاء حشزز ر صزز :ال اصزز  

مليززون دوال ( لت ززوي  م مومزز  التحززني  الخليززوي  52مليززون شززيحل   011حززو  االحززتالل  ي ززتثم  
الم زا   المحميز  فزي حزال حزدو  هجمزار  ملزالإل  ائيليين  والتي  يتث من خاللها توجين الجمهو  

تمحزين ميزاد  الجبهز  الداخليز   ملزاالم موم  الجديد   التي  تدخل مجال الت زوي   وتهدف صا وخي .
فززي جززيش االحززتالل مززن التحززني  الززدمي  حززول الم ززا   الما ضزز  للهجززوث  بهززدف م ززي  شززل  مدي زز  

 نلك. ملابأحملها دون حاج  
و بزين  ز   و صزف م موم  التحني  الجديد  التي  يبد. ا تخدامها حما يبد .ن ملاو.شا ر الصحي   

وزعمززر الصززحي   . ززن تززث اختبززا   و زز تين   ززتاتمد علززا تقززدي  محززان  ززقو  الصززوا يخ بشززحل دميزز .
جزء مزن هزن  الم مومز  ب جزاح خزالل الازدوان اقخيز  علزا م زاع غزز  فزي الصزيف الماضزي  ع زدما 

 مجال يمحن تا ضها للقصف. 511حث  من . ملام مر الجبه  الداخلي  البالد 
  الني يحن  الم تخدث ح   المحان الني يتواجد فيزن  i-orefا الجيش من ت وي  ب  امج  حما ا ته

 ثال  م ا   يتواجد فيها بشحل دائث وي ل  التحني  بشأ ها.  ملا م بقاع  .شا يحون مد  .نباد 
 7/4/5102قدس برس، 

 
 تبحث مستقبل الفلسطينيين وتستبعد حل الدولتين يةسرائيلاإلصحف ال .28

عزززاد الملزززف ال ل ززز ي ي ليجزززد م زززاح  فزززي الصزززحف اإل ززز ائيلي   فباززززد : عزززوض ال جزززو  -الخليزززل 
ا شةالها  وال اق ابيي اقخي   باال تخابار وم اوضار الملف ال ووي اإلي ا ي حاولزر الصزحف يزوث 

 ا تش اف م تقبل الاالم  مي ال ل  ي يين وامت اح . س الحل  لحن بال دول  فل  ي ي .االث ين 
احيتها اعتب ر صحي    هم تس  معالن ال ئيس ال ل  ي ي محمود عباس ا زتاداد  ال زتئ اف ف ي افتت

آخزز  علززا ال ززلوك ال يا ززي ال ل زز ي ي المت ززو  علززا ال ززلوك  وبززال شزز و    دلززيالع  الم اوضززار فززو اع 
ن إلعززالن ب يززامين  ت يززاهو عشززي  اال تخابززار بأ زز و.ضززافر الصززحي   . ززن خالفززاع  ال يا ززي اإل زز ائيلي .

في زمن واليتن ح ئيس للوز اء لزن تقزوث دولز  فل ز ي ي   يواصزل عبزاس المهزو  حماتزدل فزي الم  قز  
 ت يزززاهو ملزززا .ن يقبزززل ودعزززر  يحتززز ث مززز ا  ال اخززز  اإل ززز ائيلي وي زززاا ملزززا حزززل غيززز  ع يزززف لل ززززاع.

  اول  الم اوضار. ملا  م  ائيل ع ض عباس ويايد 
عزن  ف  .ن فحز   الدولز  ال ل ز ي ي  غيز  عمليز   مت زائالع بدو    .  .فيشاي عب ي في صزحي    مازا ي

ومزال  من ال ه  ملا البح .  دول  م  ائيل حي ي  التاامل مي ما  ماها مشحل  الا   ال ل  ي يين في 
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عبزز ي من ال يا ززيين الززنين يواصززلون الحززدي  عززن دولزز  فل زز ي ي  ححززل يحززنبون وهززث يا فززون نلززك  
 وم البا مياهث بأن يوضحوا حي ي  التاامل مي الا   في تلك الدول . مضي ا .ن هن  الدول  لن تقوث 

هو محاول  ف   ا   م  ائيل في  م  ائيل اليوث  اعتب  زلمان شوفال .ن التحدي ال يا ي الني ي تم  و 
م ززن فتزز   الززدفي بمبززاد   م يززد  للازز    فقززد باتززر تاتقززد .ن ال  صزز  م ا ززب  لتم ي هززا فززي مجلززس اقمززن 

وتززابي شززوفال .ن الم شزز ار تتزايززد علززا .ن  واإلدا   اقم يحيزز .  م زز ائيل المززار  الاحزز    بززين  مزز ا للا
والقززدس حااصززم   0867ف   ززا  ززتجدد مباد تهززا التززي  تتضززمن هززن  المزز   مشززا   محززدد  ملززا حززدود 

 مباد  .لدولتين  مي تجاهل ملةاء ح  الاود  واالعت اف بإ  ائيل حدول  يهودي   داعيا ملا صد هن  ال
في موضوع ني صل   ت  مر صزحي    مازا يف  ملزا الوضزي الصزا  فزي غزز   داعيز  ملزا الخز وج 
عمززا  م ززاع غززز  بو ززا   الواليززار المتحززد  و عايزز  الززدول الا بيزز   مقابززل .ن  بمبززاد   ل فززي الحصززا  وا 

 تتاهد ح ح  حماس بالهد  .
 6/4/5102 ،الجزيرة نت، الدوحة

 
 مات "أنونيموس" اإللكترونيةتترقب بحذر هج"إسرائيل " .29

نحزز ر مصززاد  صززح ي  عب يزز   .ن تززل .بيزز  تت مّزز  بحززن  بززال  الهجززوث اإللحت و ززي الززني  :ال اصزز  
  يزوث الثالثزاء.و  اإلث زين توّعدر مجموعز   هزاح ز  تازّ ف    زها با زث  . و يمزوس  بالبزدء بت  يزن  يزوث

ش ال شزززا  اإللحت و زززي لموامزززي م ززز ائيلي  حيززز  تاتززززث المجموعززز  الم اصززز   للقضزززي  ال ل ززز ي ي   تشزززوي
 والت ّب  بز  حا ث  ملحت و ي  .

جمايز     من مزا تاز ف بزز6/4الاب يز  فزي عزددها الصزاد  يزوث االث زين   ي ز ائيل هيزوث ومالر صحي   
م اهضزز  القززنف والتشززهي   التززي تتززابي الهجمززار اإللحت و يزز  علززا تززل .بيزز  واقهززداف اليهوديزز  فززي 

 ر تحززني اع مززن الهجززوث الم تقزز  الززني مالززر  م ززن يهززدف ملززا م ززقا  موامززي ملحت و يزز  .و الاززالث  مززد  شزز
و.شزا ر الجمايز   ملزا تازّ ض عزّد  موامزي  تةيي  فحواها  و ش    ائل مااديز  إل ز ائيل   حمزا مالزر.

م زز ائيلي  .مززس اقول لهجمززار ملحت و يزز   . زز  ر عززن تا يززل تلززك الموامززي ومززن بي هززا مومززي حززز  
 تس   حي  تث ب    ائل م اهض  إل  ائيل من خاللن. مي  

 6/4/5102قدس برس، 
 
 مستوطن يدعي تعرضه إلطالق نار قرب قلقيلية .31

نحزز ر مصززاد  عب يزز   .ن  ززيا   م ززتو ن تا ضززر إل ززال   ززا  مزز   م ززتو     حززدوميث   :ال اصزز  
ومالر اإلناعز     المحتل .المقام  علا . اضي م ي  ح   مدوث ش مي مدي   ملقيلي  شمال الض   الة بي
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عمليزز  ا ززال  ال ززا  لززث ت زز   عززن ومززوع مصززابار .و .ضزز ا   مشززي    من:  7/4الاب يزز  اليززوث الثالثززاء 
مززو  ع ززح ي  وصززلر للم  قزز  ومامززر بأعمززال التمشززي  بحثززا عززن الم  ززنين حيزز  عثزز  علززا  .ن ملززا

 خ ا يش فا غ   مما ي حد زعث الم تو ن .
 7/4/5102قدس برس، 

 
 مخيمهم عن للنزوح اليرموك سكان يدفع المقطوعة الرؤوس مشهد .30

 في م زلن مةاد   ملا واالمتتال الجوع من عامين م اب  تحمل الني ال تاح عبد مب اهيث دمش :  ا ع
  داعش  ت ميث فصلها مق وع    و ا   يتن فو  دمش   ج و  ال ل  ي يين لالجئين الي موك مخيث
 .يثالمخ امتحامن مث  .ج ادها عن

 مي الهيا لجأ التضامن حي في مد    داخل مقاد علا يجلس وهو( عاما 22  ال تاح عبد ويقول
 وشا  ا الحبا  مبل اق  ال   وس بق ي ماث المخيث ملا داعش دخل ع دما  ال با  و.  الن زوجتن
  .صحيح اقم  .ن وجد ا لح  ا التل زيون عب  ع هث   مي ح ا. بالخوف حي ها

 با ن المخيث من وعائلتن خ وجن واضح   الشاح  وجهن علا الوهن مالمح تبدو الني ال جل ويصف
 النين الالجئين مئار بين من واحد ي تديها التي الثيا  مال يملك ياد لث الني ال تاح وعبد  .ماجز  

 والخاضي المجاو  التضامن حي في المد    ملا ولجأوا اقخي   اقياث في الي موك مخيث ت حوا
 .ال و ي ال ماث موار ي   ل 

 7/4/5102القدس، القدس، 
 
 اليرموك بمخيم األحمر الهالل مسؤول يعتقل السوري "الجزيرة": النظام .32

 اقحم  الهالل م مم  م  ول حماد جمال د. اعتقلر ال و ي ال ماث موار بأن  اش ون .فاد
 ليل  المخيث من خ وجن ادب ونلك  (دمش  ال و ي  الااصم  ج و   الي موك مخيث في ال ل  ي ي

 ال ت   في ال ل  ي ي اقحم  الهالل مبل من الم اعدار توزيي علا يش ف حماد وحان ..مس
 حصا  عن ال اتج والدواء الةناء  قص من المخيث  حان إل قان ال داءار من الاديد ووجن ال ابق  

 .ال ماث موار
 7/3/5102الجزيرة نت، الدوحة، 

 
 
 



 
 
 
 

 

           53ص                                     3241 العدد:    7/4/5102 الثالثاء التاريخ:

 قصى بسبب اقتحامات المستوطنينتوتر في أجواء األ .33
امتحمر مجموعار ا تي ا ي  يهودي   باحار الم جد اقمصا المبا ك ونلك في : القدس المحتل 

ثا ي .ياث  عيد ال صح  الاب ي  و   توماار بتصايد االمتحامار واشتداد حال  التوّت  داخل 
.مدموا في  اع  مبح   من  م تو ن يهودي 21ومالر م ا ل   مدس ب س   من .حث  من  الم جد.

صباح اليوث  علا امتحاث الم جد اقمصا من جه   با  المةا ب    حي   افقتهث .عداد حبي   من 
و.شا ر ملا تواجد محثف لش    االحتالل في . حاء  ع اص  ش    االحتالل المدّجج  باق لح .

 ن الصباح ع د  با    مضاف  ملا عش ار المصلين الم اب ين ماقمصامت  م  في باحار 
ال ل ل    موضح  .ن االمتحامار اتخنر  م لك اله و   باد اص دامها بجماع  من المصلين 

 ال ل  ي يين النين ماموا بالتحبي  والهتاف في وجههث.
 6/4/5102، قدس برس

 
 المسجد األقصى على ويتدفقون المشددة االحتالل إجراءات يتحد ون المصلون .34

 وضواحيها المدي   ومن المحتل   القدس في القديم  البلد   حان من خاص  ال ل  ي يون  تحد 
 في المشدد  االحتالل موار مج اءار ث48 عاث م ن المحتل  ال ل  ي ي  اق اضي وداخل وبلداتها
 تدفقهث واشتد االث ين يوث صباح  اعار م ن المبا ك اقمصا الم جد علا وتدفقوا المقد    المدي  

 عاما الثالثين عن .عما هث تقل ممن الشبان بم ي مج ائن ل ح  االحتالل دفي الني قم ا مليل؛ مبل
 .المبا ك الم جد دخول من

 للم تو  ين صةي  م ا  ل  ض اض  ر الخاص  االحتالل ش    .ن ملا القدس في م ا ل ا ول ر
 با  من  وجوالخ المةا ب  با  من دخولهث يتاد  ال بحي  اقمصا  الم جد يقتحمون النين

 .اقمصا الم جد في الحبي  المصلين ا تشا  ب ب  م ن الق ي  ال ل ل 
 الدخول من عاما الثالثين عن .عما هث تقل ممن الشبان اليوث صباح م ار االحتالل ش    وحا ر

 .مامهث البوابار وفتحر عادر لح ها اقمصا داخل المداس  ال  فيهث بمن المبا ك  الم جد ملا
 .الخا جي  ال ئي ي  البوابار علا والموا  ين الشبان تجمه  باد

 6/4/5102السبيل، عمان، 
 
 تدريباتنا من جزء الفلسطينيين على النار إسرائيلي لـ"هآرتس": إطالق جندي .35

 الا ح ي  تد يباتهث ي بقون اإل  ائيلي االحتالل جيش ج ود .ن اتضح:  اد  .بو فادي - هللا  اث
 .حابالن يا ون يدعا اللد من م  ائيلي ج دي حش ن لما وفقا ال ل  ي يين  علا ال ا  بإ ال  عمليا
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 هج  ملا دفاتن الحقيق  هن  من حابالن مال اإل  ائيلي   هم تس  صحي    ش تها تص يحار وفي
. لن وفقا   والضمي  اقخال  مي تتصادث  ق ها فيها  ا خ ا ن من عامين باد الا ح ي  الخدم 
 من حال  عا ير لقد. المحان هنا ع ف مد  فهمر التد ي  ملا فيها وصلر التي  اللحم في:  ومال

 ال ا    ل  م   …ل قتلن ما .حدا  جد ح ا ال ا  م ال  علا فيها تد ب ا م   حل ف ي. الدائم  الصدم 
  .احمد علا ال ا    ل  وم   محمد علا

 الومر في فا اع  ياتب   الجيش فإن ولهنا اليهودي  ال صح عيد من .ياث عد  مبل للخدم  الاود  و فض
. شاحلتن علا الخدم   فضوا إل  ائيليين   دعما  تج   مماه   ت ميث في المشا ح  م   لح ن. الحالي
. هن  خ وتي .بااد جدا .ع ف:  ومال. اعتقالن يتث حي ال صح عيد باد الجيش ملا التوجن ي وي وهو
 .ث اء .دفان ح ر الني والضمي ي الاا  ي الثمن. الصحيح  الخ و  هي هن  .ن في لدي شك وال

 . الجيش في .خ       .مضير لو حثي ا  أتان  ح ر. لي بال  ب  حثي ا .ثقل الا ح ي  الخدم 
 7/4/5102القدس العربي، لندن، 

 
 المنصرم الشهر خالل وممتلكاتهم المواطنين بحق ومستوطنيه االحتالل انتهاكات "أريج": تصاعد .36

 موار ا تهاحار تصاعد عن .مس    . يج  الت بيقي  اقبحا  لماهد تق ي  حشف :لجوادا عبد ح ن
 الض   م ا   مختلف في وممتلحاتهث الموا  ين بح  آنا  شه  خالل والم تو  ين االحتالل
 المتح    االمتحامار وتصاعد اال تي ا ي  المشا يي من حزم  عن اإلعالن مي بالتزامن الة بي  
 م ا   في االحتالل موار مي المواجهار وتي   واشتداد   .  م ا   في والتجماار   والق للمدن

 .الماتقلين الموا  ين .عداد وتزايد التماس 
 ت حن الاائالر من المئار تزال وال اقخي    الح   آثا  من ياا ي غز  م اع يزال ال: التق ي  ومال
 للبدء الق اع ملا الدخول من الب اء لمواد ال ماح دثبا المتمثل  االحتالل مما  ار ب ب  الا اء  في
 .اقخي   الح   دم تن ما معما  معاد  عملي  في

 .شجا  بين ت وعر شج    5502 وتدمي  امتالع ملا والم تو  ون االحتالل  ل ار عمدر: وتابي
 باملي  تأث  المحافمار .حث  .ن ملا مشي اع  المثم    اقشجا  من وغي   ولوزيار وحمضيار زيتون
  ابلس محافم  وتلتها شج    0451 امتالع تث حي  الخليل  محافم  حا ر اقشجا  وتدمي  امتالع
 37 بهدث االحتالل ج افار مامر: مال اقخ    الم شمر الم ازل هدث يخص وفيما .شج   621
 .لمحافمارا مختلف في وم شأ  م زالع  25 ت تهدف .وام  و.صد ر .م شأ  54 يقا   وما م زالع 
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 اق اضي مختلف في اعتداءع  60 من .حث  التق ي  وث  الم تو  ين  اعتداءار يخص وفيما
 محافم  تلتها اعتداء  52 توثي  تث حي  القدس  محافم  في .غلبيتها ت حزر المحتل   ال ل  ي ي 

 .اعتداء 07   الخليل
 اآلتي: النحو على االحتالل قوات اعتداءات أغلبية واستعرض

 القدس بلدي  في والب اء للتخ ي  اللوائي  اللج   صادمر 5102 آنا  شه  خالل: القدس فظةمحا
 .اإل  ائيلي   امور م تو    في ا تي ا ي   ح ي  وحد  46 لب اء مخ   علا اإل  ائيلي 

 .ن ملا باإلضاف  الم تو  ين  مبل من تا ضر العتداءار المحافم  .ن ملا .شا لحم:  بيت
 االحتالل ج افار مامر حما وم شأ   م زالع  05 لهدث ع ح ي  .وام  بإصدا  مامر اللاالحت  ل ار
 حنلك .لحث بير مدي   من الش مي الج و  ملا الواما  حي ان م ي  . اضي من دو ماع  81 بتج يف
 ا تي ا ي  وحد  045 ب اء علا اإل  ائيلي  القدس بلدي  في والب اء للتخ ي  اللوائي  اللج   صادمر

 .لحث وبير القدس محافمتي تتو   التي حوما حا  م تو    في
 وم شأ  م زالع  31 ملا يصل ما لهدث ع ح ي  .وام  بإصدا  مامر موار االحتاللالخليل:  محافظة

 . اضي تج يف ملا والم تو  ون االحتالل  ل ار وعمدر. الخليل محافم  م ا   مختلف في
 حي  اقشجا   بح  ج يم  اإل  ائيلي االحتالل وجيش الم تو  ون ا تح  حي  .شجا   وتق يي

 اق اضي من دو ث 3012 إلخالء .وام  مصدا  وتث آنا   شه  خالل شج   451 0 امتالع تث
 في ز اعتها تث شج   682 بامتالع التهديد يتضمن الخليل  مدي   شمال  اي   بلد  في ال ل  ي ي 
 .الا ح ي  باقوام  الم تهدف  اق اضي

 مص   م ي  في اق اضي من دو ث 5612 لمصاد   ع ح ي  .وام  مصدا  تثّ نابلس:  افظةمح
 من شج   251 امتالع اقوام  هن  ت تهدف حما  ابلس  مد ي  من الج و  ملا الواما  ال ل  ي ي  
 شج   621 امتالع تث حي  ال الي   اقشجا  امتالع عمليار   تث ي .ن دون الم تهدف   اق اضي

 من دو ث 011 بتج يف االحتالل ج افار مامر: و.ضاف . ابلس محافم  م ا   مختلف في
 .الم  ق    س من شج   311 وامتالع  ابلس  مد ي  من الش   ملا الواما   الث م ي  . اضي

 7/4/5102األيام، رام هللا، 
 
 تجريف أعمال وينفذ يونس خان شرق يتوغل االحتالل .37

 مبح    اع  في جديد  توغل عملي  الدبابار  من بادد مدعوم  تاللاالح موار   نر :الجمل محمد
 لخ  المحانيتين الحدوديتين  وخزاع  ال خا ي لبلدتي الش مي  اق  اف ا تهدفر .مس  صباح من

 الموا  ين م ازل  الر مت  م    ا  م ال  عمليار و   يو س  خان محافم  ش   التحديد
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 مئار تقدمر   صوفا   ماب  داخل تتم حز حا ر التي القو  فإن متادد   لمصاد  ووفقا .ومزا عهث
 وبي ر .المنحو تين البلدتين من الش مي  اق  اف ع د تم حزر .ن ملا الة    اتجا  في اقمتا 

 .مدمر التوغل  م  ق  محي  في تج يف عمليار بت  ين مامر ع ح ي  ج افار . بي .ن المصاد 
ز  اق ض  ت وي  علا خاللها  . ملي  تالل ال وا 

 7/4/5102األيام، رام هللا، 
 
 تنقية محطة إقامة على يحتجون نابلس شرق قرى أهالي .38

 وبدعث البلدي  وضار  ابلس ش مي لق   المتاح الة بي المت  س امتداد علا خالد:  حمن - ابلس
 صوار. لحن   وار  ثال  من .حث  م ن الصحي الص ف ميا  لت قي  مح   إلمام  مخ  ا .لما ي

 .و ا  بين اقخي   اقشه  في تتصاعد بد.ر والهاث الحيوي المش وع ممام  لمومي وال فض االحتجاج
 .للم  ق  الق وي  والمجالس اقهالي
 م وي مجلس  ئيس ويقول .يو و مليون 41 مد   بمبل  دو ما 71 فو  المش وع يقاث .ن وي ت ض

 ال  حن:  م يتهث م   المش وع ممام   حا ها ا ضيا التي الق   من واحد  وهي اشتي   عدلي  الث 
 قهالي بال  ب  المش وع لهنا الم ا   غي  المومي علا بل ناتن المح   مش وع علا  ات ض
 من ي ت اد وال صحي  مح ه   و  للم  ق  يجل  ال المش وع  من .شتي  وي    .حاف  الم  ق 
  .الم  ق  في بحث   ز اعتها ثتت ال التي الح جي  لألشجا  مال حالميا  مخ جاتن
 ا تالث باد ما   وار في يحمن المح   من خوف ا  ويقول الموا  ين مخاوف ملا .شتي  ويشي 
 موضحا  لقد  اقوضاع لن ت ول مد وما المش وع علا مش افها الما ح  الدول  وا  هاء للمح   البلدي 
 التي البي   مح   وم ها .ميمر التي الت قي  مح ار من  مانج الق وي  المجالس عن ممثلون زا 

 و صحو ا م ها ا تيائهث علا بها المحي   الم ا   .هالي اع   ومد ح يه    وائح م ها ت با 
  .المش وع هنا علا الموافق  وعدث بالتشدد

 7/4/5102القدس، القدس، 
 
 نابلس جنوب أطفال حافلة يحتجزون مستوطنون .39

 الماضي   الليل   ابلس  مدي   ج و  المقام   يت ها   تو   م  .من احتجز  ااد : عماد -  ابلس
  حل  من عائد  حا ر بي ما  اعار ا بي من قحث  هللا   اث في  لواد مد    من .  ال حافل 

 .ن دغلس  غ ان الة بي  الض   شمال في اال تي ان ملف م  ول ومال .ملقيلي  مدي   في مد  ي 
 . ا ي  و ابي ثال  ص وف من اق  ال وفيها الحافل  .وم وا  ينم تو  ومجموع  الم تو    .من 
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 يد  اخ ج اق  ال احد .ن بحج  الليل  م تصف مبل عش   الحادي  وحتا م اء ال ابا  ال اع  من
  .التح ك من وم ان  ائقها هوي  وب ام  الحافل  م اتيح الم تو    امن صاد  ومد ال افن   من

 7/4/5102القدس، القدس، 
 
 مالياً " 5119-5118" شهداء من تبقى ما اعتماد تشيد بقرار السلطة والجرحى الشهداء أهالي .41

 ال ل  ي ي ال ئيس .ن الب اوي  عالء والج حا الشهداء .هالي با ث ال ا   .علن :غي  جمال -غز 
  ق وا النين  5118-5118  ح بي شهداء من شهيدعا 40الز  باعتماد م ا اع  .صد  عباس محمود
 اللج   مبالغ تث م ن :  فل  ين لز ومال .الماضي الااث ماليعا اعتمد الني الشهداء حشف من خ عا

 مدي  وف  المقبل مايو/ .يا  شه  بداي   واتبهث بص ف والبدء . مائهث باالعتماد الشهداء و.هالي
 .ال حال محمد غز  م اع في والج حا الشهداء .    عاي  م    
 وم     الما يين من عدد بنلها التي وبالجهود عباس  ال ئيس بق ا  قهالي ا با ث ال ا   و.شاد
 ملف م هاء ض و   علا مشددعا  واتبهث  وص ف اقهالي ملف إل هاء والج حا الشهداء .    عاي 
 .االعتصامار وتج يبهث ماليعا واعتمادهث  5104 شهداء

 6/4/5102الين،  أون فلسطين
 
 سورية مهد د في لفلسطينيا الوجود أن تؤكد "شاهد" .40

 تحييد علا مشدد  م قان   ملا داعي   و ي   في الي موك مخيث مي تضامن لقاءار المخيمار  ممر
 اإل  ان لحقو  ال ل  ي ي  الم     ودعر. .هلن وحماي   و ي  في الدائ   الص اعار من المخيث

 الم ممار من وغي ها حم اق للصلي  الدولي  اللج   خالل من فاعل دولي تح ك ملا  شاهد 
 .بالخ   مهدداع  بار  و ي  في ال ل  ي ي الوجود .ن من محن   اقخ    الدولي 
 اق بااء يوث م ن عامين   حو مبل المحاص  الي موك  مخيث يشهد:  بيان في شاهد مالر
 من حب اق للجزء اإل المي  الدول  ت ميث اجتياح  تيج  ال وء بال  م  ا ياع  وضااع  0/4/5102

 وحان. ال و ي  الححوم  موار مبل من المت ج   الب اميل ملا الي موك مخيث يتا ض حما المخيث 
 . الي موك مخيث في اقم ي  اقحدا  مبل فل  ي ي الجأ .لف 021 م اب  ي حن
زاء  الم     فإن ه اك  ال حان ماا ا  عن الدميق  الصو   وغيا  المتدهو   اإل  ا ي الوضي هنا وا 

 :ملا تدعو( شاهد  اإل  ان لحقو  ل ل  ي ي ا
 الثا ي اإلضافي الب توحول  يما ال المحلي  ال زاعار في الح   مواعد واحت اث المد يين تحييد 

 .0848 لااث اق با  ج يف الت اميار
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  للمد يين اإلغاثي  الم اعدار إلدخال م  ا ي  م افن فتح ض و   ملا ال و ي  الححوم  دعو. 
  الي موك. مخيث من للخ وج ال ل  ي ي  غي  الم لح  الا اص   حاف دعو 
 الي موك مخيث في ال ل  ي يين الالجئين لم اعد  وفاالي  حيوي  .حث  بدو  اقو  وا تقوث .ن. 
 الدولي  الم ممار من وغي ها اقحم  للصلي  الدولي  اللج   خالل من دولي تح ك. 
 الو  ي  ال وا ئ حال  وا عالن الي موك حيال لجادا الو  ي بدو ها التح ي  م مم  تقوث .ن. 
 ن بالخ   مهدداع  بار  و ي  في ال ل  ي ي الوجود من  مخيث  حان حماي  عن التقاعس وا 

  . و ي  في  يما وال الشتار في ال ل  ي ي اللجوء مضي  م هاء في ي ّ ع  وف الي موك
 7/4/5102المستقبل، بيروت، 

 
 ليرموك في المخيمات الفلسطينية في لبنانفعاليات تضامنية مع مخيم ا .42

 تحييد علا مشدد  م قان   ملا داعي   و ي   في الي موك مخيث مي تضامن لقاءار المخيمار  ممر
 ..هلن وحماي   و ي  في الدائ   الص اعار من المخيث
  موكالي مخيث مي تضام ي  وم   لب ان في ال و يين ال ل  ي يين المهج ين متابا  لج   و ممر

 .شاتيال مخيث الشا   ماع   اح  في ونلك مباد   ولح   للدما  و.هلن يتا ض الني المحاص 
 مخيث مي وتضام ا الشهداء . بوع نح   في لقاءار حماس - اإل المي  المقاوم  ح ح  و.مامر
 القياد  عضو ب ئا   حماس ح ح  من وفد الحضو  وتقدث والشب يحا  ال شيدي  مخيث في الي موك
 داخل عاما عش ين مضا الني ح ي ي الححيث عبد المح   اق ي   ن  جهاد لب ان في ال يا ي 
 الاالمار وم  ول ح ين فهد تضامن حمل  م    عون   ضا الشب يحا مختا  الصهيو ي   ال جون
 .وفاعليار الالماء من ول يف اليو ف علي الشيخ فل  ين علماء  اب   في الاام 

 مي تضام ا  الشمالي الب ج مخيث في اعتصاما  و ي  من ال ل  ي يين المهج ين متابا  لج   و ممر
 . اهلن لها يتا ض التي والمنابح للحصا  وا ت حا ا الي موك مخيث .هالي
 .بو القائد الشهيد ماع  في تضام ياع  لقاء لب ان في الاود  ح  لجان اتحاد .ماث الي موك  لمخيث ودعماع 
 .الياس  ما مخيث في ميس عد ان

 7/4/5102المستقبل، بيروت، 
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 وغزة والضفة القدس في اليرموك مخيم مع تضامنية ومسيرات وقفات .43
 القدس في  ممر الي موك  مخيث مي تضام ي  فااليار في مشا حون  ّدد : وحاالر  - محافمار
 مبل من نا تهداف عق   و ي  في الي موك مخيث .ب اء لها يتا ض التي بالهجم  وغز   والض  
 .بحقهث القتل صو  .بشي من يما  ن وما   داعش  ت ميث
 في الدولي اقحم  الصلي  مق  .ماث تضام ي  وم   في المقد يين من الاش ار شا ك القدس ف ي

 ح ح  ومياد  القدس ممليث .عضاء من الاش ار بحضو  ال تحاوي   الشبيب  ح ح   ممتها ج اح الشيخ
 بقتل  داعش ت ميث  بها يقوث التي باالعتداءار ت ديداع  المقد يين  الشبان ملا مضاف  وحواد ها الشبيب 

 .الي موك داخل المحاص ين ال ل  ي يين
 الو  ي الامل وفصائل  ابلس محافم  لها دعر المخيث  .هالي مي تضام ي  وم    ممر  ابلس وفي

 اإلباد  وح   الدموي  لإل ها  و فضاع  والشابي   وال قابي  والمجتماي  الو  ي  والم   ار وال االيار
 .ضدهث  داعش  ت ميث يما  ن الني
 مليها دعا الي موك  مخيث مي تضام اع  جماهي ي  م ي   في .مس  ال  اء  من المئار شا ك غز  وفي
 .ال ل  ي ي ال  ائي الامل لجان اتحاد

 7/4/5102األيام، رام هللا، 
 
 األخشاب من غزة واردات تخفض "إسرائيل" .44

 غز  ملا المتجه  اقخشا  شح ار خ ضر  م  ائيل  من .مس فل  ي يون م تو دون مال غز :
 .الماضي الصيف ح   باد الم ازل ب اء معاد  تا مل مد القيود .ن مضي ين
 في الم تخدم  اقخشا  من يوميا محا  مت  511 ي تقبل الق اع حان غز  من م تو دين وبح  
 التي اقلواح عدد .ن الم تو دون و.ضاف. اآلن من  تحم  ارالشح  تلك لحن الب اء م اع

 مالوا توجيهار عن  قال ونلك 5411 ملا يوميا آالف  ت  من  يتقلص اقثا  مصا ي ت تخدمها
 .الماضي اق بوع م  ائيل من تلقتها الة بي  الض   في ال ل  ي ي  ال ل   من

 غز  بدخولها  م  ائيل  ت مح التي البضائي شاح ار عدد مضاع   باد اقخشا  شح ار ميود وتأتي
 .الماضي  القليل  اق ابيي مد  علا الق اع مي الوحيد التجا ي ماب ها عب 

 611 حوالي من الشح ار تلك ت  ي  تتولا ال ل  ي ي  الو  ي  لل ل   تابا  اتصال لج   ومالر
 لب اء ومباد   دولي  وحاالر توالهات التي الب اء لمشا يي واإل م ر والومود باقغني  محمل  شاح  
 .يومي بشحل تدخل بد.ر م   تمولها الم ازل

 7/4/5102الحياة الجديدة، رام هللا، 
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 اإلسالمي الجهاد لمواقف تجسيد .(..2012-1925) الذاكرة مخزون عرض كتاب من .45

 0825 الناح   مخزون من  حتابن في محمد الحاج عا ف يو ف ال احل عم ان: ياب  ع ض محمد
 م ر التي اقحدا  من فل  ين  في اإل المي الجهاد ح ح  موامف عن واضحا تابي ا   5105 -

 .عقود  ت  مدا  علا ومحي ن  المحتل بالو ن
 حالا ا  ودول وفتح  حماس ح حتي مي بالاالم  تتال  عديد   لمل ار   يتن في جليا  نلك ويمه 
ي ان  ال ل  ي ي  ال ل   ت  ض  .ن مبل الة بي   للض   د ي اق   المملح  ححث وفت   وال اودي   وا 
 وتج ب  التش ياي  اال تخابار في للمشا ح  ال افض موم ن ملا مضاف    وغز  الض   علا    ها

 .االحتالل لد  الث ي  االعتقال
 اقحدا  نح  دون والمجتمي  ال اس تهث التي الاام  اقحدا  لت جيل الحات  اتجا   يا  وفي
 . ما  عما بالحدي  حتابن بد. و يا ي   وامتصادي  اجتماعي  عام   بأوضاع صل  لن ما مال ص الخا

 من عش  ال ادس في ولد حي  الة بي   بالض    ابلس مضاء جالود م يتن في اإل  ان ميم  ا ت اع
 .0846 حزي ان/يو يو
 اللنين ال تي يار فت   ينال ئي ي بالحزبين التح ي  وحز  الم لمين اإلخوان الحتا  يصف وبي ما
 اال  صال علا حز ن يبدي ي اوئا ها  ال ق هما  شا اتهما عن ال  ف تةض اق د ي  الححوم  حا ر
 عبد با تشهاد  0866 عاث حدثتا فاجاتين ياتب هما ما ملا يشي  ثث  0860 عاث و و ي  مص  بين

عداث م  ف  حاد  في الا امي ال ئيس عا ف ال الث   .الحبي  اإل المي الم ح  م    يد وا 
 6/7/5102الجزيرة نت، الدوحة، 

 
 العدوان إبان بغزة الصم واقع تعكس صامتة أفالم .46

 حتحور  شحل علا ص  اء ح تو ي  و م  .حمد ال ل  ي ي ال  ل الج جاوي: يقّص  .يمن -غز  
 فين ج داني الني الصامر فيلمهما إلحمال ز ماء  جم  جا بها علا  ائ   م  اء زميلتن وت  ث

 .غز  م اع علا اقخي  اإل  ائيلي الادوان خالل بها م ا التي تج بتهما
  .  ال ا  جماي  من  (عاما 04  الح تا ي م  اء وزميلتن( .عواث عش    الشيخ .حمد ال  ل ويشا ك
 عن م ها ثالث  المااش  واماهث تاحس .فالث  ت  م تاج في  البا 51  حو غز   مدي   في للصث
 .اقخي  اإل  ائيلي وانالاد

 عن ياب ون النين زمالئن علا ويا ضن الحتحور  بيد  يم ك وهو جيد     ي  بحال  الشيخ ويبدو
 الح   .جواء من .خ جتن ال  ومار تلك من ويقول المتحدثين  علا تعخ ا ال يدوي  بإشا ار ف حتهث
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 ح ا  -اإلشا   لة  تت جث التي مدّ  تن عب -  ر للجزي   ويضيف .يوما 20 مدا  علا عاشها التي
 يا ج بي تاالوا ل ا وتقول تحض ا .مي وحا ر شاهد ا   ما علا و حزن ال ائ ار  من حثي ا  خاف
  .وج حا وشهداء حثي    دماء شاهد ا لحن شيء  ما ا ما. حبايبي

 .حث  لتنجا بل فح    ال   ي  حالتن علا ميجابيا الشيخ بها يقوث التي ال  ومار تأثي  يحن ولث
 .ال صل داخل زمالئن مي وتااو عا و شا ا حيوي 
 .حد .ث   يان  الخ اف  مص  حاحر من الادوان  خالل عايشو  واماا .فالمهث خالل الصثّ  وجّ د
 من ال ل  ي يين ماا ا   اق ا    مص  ع ضر حين في الجماعي  ال زوح حمالر خالل .ب ائها
 لضياع  الحتاحير  مص  وت ّ مر الخبز  لش اء  ويل   وفبص ووموفهث الحه بائي التيا  ا ق اع
 ..يضا ال زوح عمليار خالل .  ال

 6/4/5102الجزيرة نت، الدوحة، 
 
 جودة: ال نحتمل إهدار مزيد من الوقت في سياق إنجاز حل  الدولتين .47

جود  في  وزي  الخا جي  وش ون المةت بين  اص  اق د ي شا ك  ائ   ئيس الوز اء :بت ا –القاه   
االجتماع الني عقد .مس االث ين في مق  االما   الاام  لجاما  الدول الا بي  بالقاه    الا جا   
وز اء خا جي  مص   ودول  فل  ين والمة   واالمين الااث لجاما  الدول الا بي ع  في م ا  

  الشه  الماضي التحليف الصاد  عن م تم  القم  الا بي  اقخي  الني عقد في ش ث الشيخ  هاي
 للتح ك الا بي إل هاء االحتالل اال  ائيلي لأل اضي ال ل  ي ي  وا جاز حل الدولتين.

وشدد جود  خالل مداخلتن في االجتماع علا ض و   االلتزاث ال الي بأمصا د جار الت  ي  الا بي 
الا تاميث ف ص ي تخدث لة  واحد  ويتب ا م هجي  موحد  ت ضي  والملتزث  النيالمححث والم ضب  

 جاح هنا الم اا الا بي المشت ك الهادف الا التشبيك مي مختلف القو  الدولي  الم ث   بةي  
زم ي واضح وصوال لتج يد حل الدولتين  بإ ا ا تئ اف م اوضار ال الث بشحل جاد وملتزث ومحدد 

خ و  ال ابي من حزي ان الني تقوث بمقتضا  الدول  ال ل  ي ي  الم تقل  ونار ال ياد  الحامل  علا 
 .ش مي القدس وعاصمتها 0867لااث 

 7/4/5102الدستور، عمان، 
 
 يحيى السعود: زيارة القدس تعزيز لصمود أهلنا في فلسطين .48

ال ائ  يحيا ال اود  .ن زيا   اق د ي  .حد  ئيس لج   فل  ين ال يابي  : ش ف الةزاوي. - ا بد
و.شا  خالل محاض    مود .هل ا الم اب ين في فل  ين.القدس لي ر ت بيااع وا  ما هي تازيز لص
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التحديار التي تواجن  .لقاها في جاما  الي موك بدعو  من  ادي الااملين في الجاما  با وان 
  ملا .ن المخ  ار اإل  ائيلي  تهدف ملا تةيي  الوامي الجة افي والديموغ افي  اقماحن المقد  
 لمدي   القدس. 

 7/4/5102الرأي، عمان، 
 
 عودة" تطالب السلطة الفلسطينية بحماية أبناء مخيم اليرموك السوريلجنة " .49

 البر اللج   الاليا للدفاع عن ح  الاود   عود   الجهار ال  مي  والمد ي  والشابي  الا بي   :عمان
يتا ضون والدولي  واإل  ا ي  ب في صوتها عاليا  إل قان اب اء مخيث الي موك من عملي  اإلباد  التي 

لها  وشددر م البتها لل ل   ال ل  ي ي  وم مم  التح ي  ال ل  ي ي   للقياث بدو ها في حماي  
و.شا ر اللج   في بيان .صد تن .مس ملا .ن  .ب اء شاب ا ال ل  ي ي في مخيث الي موك   شابها.

.ياد خا جي  يتا ضون لاملي  مباد   باد ان ف ض عليهث الحصا  م ن شهو   ويل   وتححمر بهث 
 عابث   وم ار .ب اء  من مما    حياتهث ال بياي  وع لر دو هث الو  ي .

 7/4/5102الغد، عمان، 
 
 اليرموك مخيم لدخول "داعش" مع بالتواطؤ "النصرة" يتهم اإلسالم بسورية جيش .51

 او ي ه دمش  في الم لح  الماا ض  ال و ي  ال صائل .حب  .حد - اإل الث جيش اتهث: اق اضول
 ومقاتل  الي موك  مخيث بدخول لن وال ماح اإل هابي   داعش  ت ميث مي بالتوا   ال ص   جبه  -

 .ال ماث موار مي الجبه  علا الم اب   الماا ض  فصائل
 . ن فين .وضح اق اضول  م ا ل علين وا لي دمش   ج و  م اع اإل الث جيش  ش   بيان وفي

 في داعش لقتال .خ   فصائل مي بالدخول لهث ال ماح علا  البداي في الموافق  ال ص   من  ل  
 ومن داعش  يقاتلون . هث .و اق ود  الحج  حي ملا اقخي  ع اص  بإ جاع يقوموا .ن .و المخيث 
 بحب  تااملر ال ص   جبه   .ن البيان و.ضاف  .ش عي واج  المقدس بير .ح اف  ص   قن ي از هث 

 من حي  وحدهث  اإل الث جيش ع اص  دخول  فضر حما حلها  الم ال  و فضر مباال   وعدث
 واقخي   حص ا  ال ص   خالل من مال لن   ي  ال ال ماث  موار و د المقدس  بير .ح اف م اص  
  .داعش مبل من ُيقتلون اقح اف ت ك يمح هث حيف مت ائال م لمون  واقح اف خوا ج داعش بأن .م ر
  قا ا ت من المقدس بير .ح اف حتائ  بأن تالث ال ص   جبه   .ن ملا البيان .شا  .خ     احي  من
 في الي موك مخيث بأن الحال  هن  في يا ي ومتالهث اق د   ماث ضد الجبهار علا المخيث في

  .باقم  ا تهان اقم ي بح  .بو وهو الجبه  .م اء .حد ولحن خ   
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 و.ن داعش  ت ميث بيد المخيث  قو  في لاال و  اليد ال ص   لا اص   .ن اإل الث جيش .حد حما
 داعش  ع اص  مبل من حو بوا النين اقح اف وهث فصائل  ثالث  هث المخيث جبه  علا الم اب ين
 م  ولي  .ن علا مشددا .ب ي   في وحص هث الباميين ال صيلين اقخي    حبر فيما ال ص    بمبا ح 

  .ال صي ي  بيد المخيث م قا  م  ولي  تقي من اعل مت ائال وال ص    داعش علا تقي ال ماث  د
 7/4/5102القدس العربي، لندن، 

 
 "إسرائيل" جرائم لوقف الفوري للتدخل الدولي المجتمع تدعو العربية الجامعة .50

 الم   ار وحاف  الدولي المجتمي اإلث ين  يوث الا بي   الدول جاما  فتحي: دعر م اد - القاه  
 ملا اقم يحي  المتحد  الواليار  . ها وعلا اقو    الش   في ال الث باملي   الما ي والدول الدولي 

 التي المتواصل  اليومي  ج ائمها لومف م  ائيل علا للضة  ال و ي والتدخل بم  وليتها االض الع
لزامها ال ل  ي ي  الشا  .ب اء ضد ت تحبها  الش عي  م ا ار في عليها الم صوص التزاماتها بت  ين وا 
 تايشان دولتين علا القائث الاادل الحل تحقي  بةي  الصل  نار المتحد  اقمث م ا ار وجميي الدولي 
 .و الث .من في ج   ملا ج با

 نح   في – المحتل  الا بي  واق اضي فل  ين م اع .صد   بيان في الا بي  الجاما  وجددر
 ال م  يزال ال الني اإل هابي اق لو و  الا ص ي  ال يا    فض علا التأحيد - يا ين دي  منبح 
 اق اضي حامل في ال ل  ي ي الشا  .ب اء مي التاامل في( باالحتالل القائم  القو   إل  ائيل ال ائد 

 وي  س ال يا   هن  يم ي واضح دولي وتدخل تح ك وجود بض و   م الب  المحتل   ال ل  ي ي 
 في مقد اتن وجميي ال ل  ي ي للشا  دولي  حماي  وي من  الدولي والق ا ار القوا ين وف  الدولتين لحل
 .والمجامل  والخجل الصمر دوائ  عن بايدا محان حل

 7/4/5102الشرق، الدوحة، 
 
 اليرموك بمخيم الالجئين لحماية دولي بتدخل يطالب العربي البرلمان .52

 المجتمي اإلث ين  اليوث الج وان  محمد بن .حمد الا بي الب لمان  ئيس فتحي:  ال  م اد - القاه  
 وتحيدهث ب و ي  ال ل  ي يين لالجئين الي موك مخيث  حان مبااد .جل من ال و ي بالتدخل الدولي
 ال زاع في ال اعل  اق  اف جميي لن  بيان في الج وان ودعا . و ي  في حاليا الدائ  القتال عن

 الماو   وتقديث القتال عن وتحيدهث  ي يينال ل  الالجئين تجا  واقخالمي  اإل  ا ي  الم  ولي  تحمل
 اإل  ان حقو  ميثا  فيها بما الدولي  والمااهدار واقخالمي  الدي ي  المواثي  لحل ت بيقا لهث 

 ومر المد يين بحماي  الخاص  0848 لااث ال ابا  ج يف وات امي  اإل  ان لحقو  الاالمي واإلعالن
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 يجوز وال  و ي  في الدائ  ال زاع في   فا لي وا ال ل  ي يين الالجئين من:  الج وان ومال .الح و 
  .ب و ي  المتصا ع  الجبهار بين متال  اح  ليحون الي موك بمخيث الزج

 7/4/5102الشرق، الدوحة، 
 
 الفلسطيني األمة يستقبل السفير مجلس رئيس الكويت: نائب .53

 دول  لد  فل  ين دول    ي  .مس محتبن في الخ ي ج مبا ك اقم  مجلس  ئيس  ائ  ا تقبل
 التي الجهود دعث و بل الجا بين بين اقخوي  الاالمار اللقاء وبح  . هبو   امي الدحتو  الحوير

 حقومن الشقي  ال ل  ي ي الشا  و يل الم  ق  في والدائث الاادل ال الث تحق  .ن شأ ها من
 .آفامها وت وي  يزهاتاز  و بل القائث التااون مجاالر ا تا اض تث حما المش وع  

 7/4/5102السياسة، الكويت، 
 
 "الوجود في حقها"بـ إيران "اعتراف "إسرائيل شرط يرفض أوباما :"واال" موقع .54

  ئيس م الب  االث ين .مس يوث .وباما با اك اقمي حي ال ئيس  فض خاص : ت جم  -هللا   اث
 اقخي   باعت اف ش  اع  اي ان مي ال ووي االت ا  يتضمن بأن  ت ياهو ب يامين اإل  ائيلي  الححوم 
  NPR  اديو شبح  مي مقابل  في .وباما مال فقد الاب ي   واال  مومي  قل لما ووفقا .م  ائيل بوجود

 والدول مي ان بين لالت ا  . ا ا يحون لن مي ان جا   من بالوجود م  ائيل بح  االعت اف .ن 
 مي ات ا  علا  ومي ال بأن تا ي بإ  ائيل مي ان تات ف بأن االت ا  اشت ا  فح    و.ضاف  .الامما
 .ن بو ا ا ليس  ا ن ملا .وباما و.شا   .خا أ ححث ب .يي وهنا حليا  يتةّي  .ن ملا اإلي ا ي ال ماث
 هو وهنا ف   ا  .و .لما يا .و حال ويد دول  مي ان تصبح لحي اإلي ا ي ال ماث تةيي  اجل من  تدخل
  .ال ووي لل الح مي ان امتالك دون للحيلول   ت لي يجال ا الني ال ب 

 7/4/5102القدس، القدس، 
 
 اليرموك ويدعو إلى "ممر آمن" في المرتكبة الجرائم يدين األمن مجلس .55

 تا ض مزاء ملقن عن االث ين الدولي اقمن مجلس عب : صياث الحميد عبد -  يويو ك المتحد / اقمث
 بإدخال اإل  ا ي  للم ممار بال ماح و ال  للقصف   و ي  في ينال ل  ي ي لالجئين الي موك مخيث

 .فين ال ل  ي يين لالجئين الم اعدار
 في ماوا   دي ا للشه  الحالي اقمن مجلس و ئي   المتحد  اقمث لد  لأل دن الدائم  الممثل  و.لقر
 المجلس .عضاء فين عب  الصحاف  .ماث اقمن مجلس عن  ياب  بيا ا مةلق  جل   في مشاو ار ختاث
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 بأشد  المجلس .عضاء .دان حما  و ي   الي موك في مخيث في المأ اوي الوضي حول ملقهث عن
 في المد يين من 111 08الز ضد ال ص   وجبه  ت ميث الدول  ي تحبها التي ال ميا  الج ائث الابا ار
  .عقا  دون تم  لن الج ائث مثل هن  .ن علا وي حدون المخيث

 الم ا   ملا اإل  ا ي  والوصول الم اعدار وتأمين المخيث في المد يين حماي  ملا المجلس دعا حما
يصال المحاص    من الخ وج في ي غبون للنين اإلخالء اآلمن وضمان للحيا  الم قن  الم اعدار وا 

 و.حدوا ال ل  ي يين  الالجئين وم اعد  حماي  في اقو  وا بجهود المجلس .عضاء و ح  .المخيث
 المهمار ح   في  و ي  باملها للقياث الض و ي  الموا د وتقديث اقو  وا م اعد  ض و   علا

 نار اقمن مجلس م ا ار ت  ين اق  اف جميي المجلس .عضاء  ال  حما .واليتها ح   المحدد 
 يدعو والني 5038 بالق ا  المجلس .عضاء ينح  حما .الدولي القا ون وح   مقتضيار الصل 
 لدخول بال ماح اق  اف جميي وي ال  المأهول  عن الم ا   الحصا  ل في اق  اف جميي

 .للمد يين واآلمن ال  يي اإلخالء في اإل  ا ي  للم اهم  الم اعدار
7/4/5102القدس العربي، لندن،   

 
 اليرموك مخيم في الالجئين على" داعش" اعتداءات "الخارجية الروسية" تدين .56

  داعش  ت ميث ع اص  مبل من  الادوا ي  اقعمال  االث ين يوث ال و ي  ي الخا ج مو حو: .دا ر
 . و ي  في الي موك مخيث في ال ل  ي يين الالجئين بح 
 يايش الني ال ل  ي يين لالجئين الي موك مخيث في اقوضاع  من الخا جي  عن صاد  بيان ومال
 حاد وبشحل  وءا  ازدادر المتحد   اقمث عن صاد   مالومار ح   الجأ .لف 08 من .حث  فين
 .لأل باء ال و ي   تاس متا   وحال  نح ر ح بما   اقخي   اقياث في

 ضحاياها ينه  والتي اإل هابيين مبل من الجديد  الادوا ي  اقعمال وبشد  تدين  و يا  .ن و.ضافر
  .ال  وار  ارعش م ن ملجأ  و ي  في وجدوا فل  ي يون الجئون ال و يين الموا  ين بجا  
 يج ي ما بأن و  من المد يين  و ي  و حان ال ل  ي يين مي تضام  ا علا   حد  الخا جي  ومالر

 مواجه  في والدولي  اإلمليمي  الجهود توحيد ض و   علا يشهد المأ وي  اقحدا  من الي موك في
ن حا ر  .ي ما اإل هابي  الجماعار   .جدا خ ي   اقمو  هن  في الماايي  ازدواجي  وا 

7/4/5102القدس، القدس،   
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 المأساة المتجددة في مخيم اليرموك .57
 علي بدوان
َتَتجززدد المأ ززا  الحبزز   فززي مخززيث الي مززوك هززن  المزز   بصززو   ت اجيديزز   ُمتخمزز  بززاآلالث والجزز اح  حيزز  
 التزززدف  الجديزززد  حزززو الي مزززوك لازززد  آالف مزززن ع اصززز  ت مزززيث  داعزززش   تُقزززد  الاديزززد مزززن المصزززاد 
.عدادهث ب حو ثالث  آالف مقاتل  دخلوا مخيث الي موك من م ا قن الج وبيز  الُمتاخمز  لم  قز  الحجز  
اق زززود  ومزززن الم زززا   الج وبيززز  الة بيززز   م  قززز  القزززدث والا زززالي( والج وبيززز  الشززز مي   ج زززو  حزززي 

 التضامن(.
اد  بش ملف الحالز  الاامز  التدف  الجديد لألعداد الحبي   من ع اص   داعش   حو مخيث الي موك  .ع

وصزوالع الزا اللحمز  ال اه ز .  5105التي ُتحي  بهنا المخيث م ن مح تن الُم تم   والقا ي   هايز  الازاث 
حما .عاد َ زبش ملزف الحالز  ال ل ز ي ي  الاامز  فزي  زو ي  فزي مزل  يز ان اقزمز  الُم زتا    التزي القزر 

شزززحلي غيززز  م زززبو   حيززز  باتزززر .عزززداد القتلزززا بملهزززا علزززا ال ل ززز ي يين المقيمزززين فزززي  زززو ي  فزززي 
ال ل ززز ي يين فزززي اقزمززز  ال زززو ي  تُقزززا    حزززو . باززز  آالف   زززق وا فزززي ميزززادين ال  امززز  لهزززث فيهزززا وال 

 جمل.
التززدف  الجديززد لا اصزز   داعززش  جززاء باززد الت ززو ار التززي جزز ر فززي مخززيث الي مززوك خززالل الشززه ين 

المجموع  ال ل  ي ي  اق ا زي  الُم زلح  داخزل المخزيث الماضيين  حان م ها بواد  حدو  تقا   بين 
زززُل ا زززث  .ح زززاف بيزززر المقزززدس  والمجموعزززار الموجزززود  فزززي محي زززن  ومجموعزززار الامزززل  والتزززي َتحمِّ
اإلغززاثي التززي تتبززي باززض ال صززائل وم هززا ح حزز   الجهززاد اإل ززالمي   مضززافاع لهززا عززدد مززن الهيئززار 

 زاعي إل هزاء مأ زا  مخزيث الي مزوك وعزود   زحا ن الُمشز دين الُمجتماي  الُم زتقل   ونلزك فزي  زيا  الم
في مختلف الم ا   داخل دمش  وفي محي ها  وتحييد  عن الص اع الداخلي  وا  هاء .ي ممه  من 

 مماه  ال الح في داخلن.
مخززيث الي مززوك جززاء فززي  ززيا  مهالزز  التزز ا  علززا الم ززاعي التززي  المززا . لقتهززا  ملززادخززول  داعززش  

ل زززز ي ي  تحززززر ع ززززوان  تحييززززد  الحالزززز  ال ل زززز ي ي  عززززن اقزمزززز  ال ززززو ي   و ززززبقر نلززززك ال صززززائل ال 
اغتيززاالر فززي المخززيث  اولززر الاديززد مززن الشخصززيار ال ل زز ي ي  ال اعلزز  فززي مجززال الامززل اإلغززاثي 
والامل الت وعي الااث  حان .خ هث القيادي فزي ح حز   حمزاس  يحيزا الحزو ا ي  .بزو صزهي ( و زبقن 

 ل لح ح   فتح  في مخيث الي موك محمد ما ث  ي اوي .الم  ول اقو 
مجموعززار ُمحززدد   وفقزززاع للمالومززار الُمت ززز ب  لززيس مزززن  ملزززاحا ززر .صززابي اإلتهزززاث ومززا زالزززر تشززي  

َف الاديد من ع اص ها بامليار اإلغتيزال بمزا فزي  مصاد  بايد   بل م باها من ال صائل التي ا ُتهدِّ
 نلك ح ح   حماس .
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الم تب ززز  باقزمززز  الاامززز  فزززي  زززو ي  دفازززر باتجزززا  دخزززول  داعزززش  مخزززيث الي مزززوك  هزززن  الت زززو ار 
وا زتهداف  .ح زاف بيززر المقزدس  بشززحلي ع يزف اعتقززاداع مزن الت مززيث بأ هزا  االح ززاف( مق بز  ومح ززوب  
علا ح ح   حماس  داخل المخيث  باد .ن .بد  يحيا الحزو ا ي ومائزد  .ح زاف بيزر المقزدس    ضزال 

 المخيث. .زم جهوداع ما وف  إل هاء  .بو الاال(
علا حل حال  ي ت ض .ن يحون وفد م مم  التح ي  ال ل  ي ي  في دمش   وُي تز ض .ن يحمزل مازن 
هزززن  المززز   حلزززوالع ملمو ززز   لل زززاي مزززن .جزززل م هزززاء مح ززز  ال ل ززز ي يين فزززي  زززو ي   .و التخ يزززف مزززن 

ضززالع عززن الحلززول التززي ي تم هززا ال ززاس مخززيث الي مززوك. ف ملززاو أتهززا علززا اقمززل  خصوصززاع بال  ززب  
مضزززايا اإلغاثززز  والم زززاعد  علزززا حزززل اقزمزززار اإل  زززا ي  التزززي مزززا زالزززر ت افززز  مح ززز   ملزززابال  زززب  

ال ل زز ي يين  بمززا فززي نلززك حززل مشززحل  مززن تبقززا مزز هث فززي مخززيث الي مززوك  لجهزز  تززأمين ممزز ي آمززن 
مزوا ن   صز هث  .لزف 08ك يوجزد م ابز  بقير م أل  المخيث بال حل. ف ي داخل الي مو  منالخ وجهث  

مزززن الالجئزززين ال ل ززز ي يين مزززن .ب زززاء المخزززيث  وال صزززف اآلخززز  مزززن المزززوا  ين ال زززو يين  الزززنين ال 
ي ت ياون الخ وج حتا من الم ازل  تيج  عمليار القز ص التزي ت زود فزي مختلزف م زا   الي مزوك  

وك عبزز  بوابزز  يتيمزز  ُمتاحزز  وبصززاوب  ومززد  ززق  متلززا مزز هث .ث ززاء محززاولتهث الخزز وج مززن مخززيث الي مزز
مز هث عبز  ممز  آخز  يقزي  511ج و  ش مي المخيث م   بلد  يلدا وبلد  بيزر  زحث. فيمزا خز ج  حزو 

 في الجه  الش مي  من مداخل الي موك الشمالي .
من مجموع ال صائل ال ل  ي ي  ووفد م مم  التح ي  .ماث االختبا  من جديزد  فزي ال زاي إلعزاد  ثقز  

س بهث  حتا ال يحون ال ل  ي يون في  و ي  .يتاماع بال م   ار تمثلهث  وهث الزنين حزا وا الز واد ال ا
 والخزان البش ي في م ا  الح ح  الو  ي  ال ل  ي ي  المااص  .

 7/4/5102الحياة، لندن، 
 
 في ِعداد المفقودين..!! ةاآلالف من فلسطيني سوري .58

 علي هويدي 
حثززز  مزززن  صزززف مليزززون الجزززأ فل ززز ي ي  زززو ي مهجززز  داخزززل وخزززا ج تت زززامث وبشزززحل مقلززز  .وضزززاع .

 و يا  ص  تهث وحال   اقو  وا  بأ هث محتاجين للم اعد   وعلا ال غث من ت لي  الضوء علا .عزداد 
المهج ين داخل وخا ج  و يا  مال .ن مصزي  اآلالف مزن الالجئزين غيز  ماز وف  وال يوجزد .ي نحز  

.و م ممززز  التح يززز  ال ل ززز ي ي  .و ال زززل   ال ل ززز ي ي  .و الم ممزززار لهزززث  زززواءع مزززن مبزززل  اقو ززز وا   
ززداد الم قززودين ملززا حززين ما فزز  مصززي هث  خاصزز  .ن ال بززواد  حلززول  الدوليزز   و.صززبحوا عمليززاع فززي عِّ
جدي  تلوح باقف  للتهدئ  في  و يا عموماع  .و مباد ار جدي  تُ قن ما يمحن م قان  من المخيمزار  .و 



 
 
 
 

 

           38ص                                     3241 العدد:    7/4/5102 الثالثاء التاريخ:

مززن الالجئززين ال ل زز ي يين فززي  ززو يا ومخيمززار  ززو يا  ومززي تصززاعد وتيزز   اقحززدا  م قززان مززن بقززي 
اقم ي  وا ت اع حد  اإلشتباحار الم لح  م لي الشه  الحالي في مخيث الي مزوك  يززداد اقمز  تاقيزداع 

 وبتوماار للمزيد من اق و. علا الم تو  اإل  ا ي وال يا ي. 
وهزززززو اإلحصزززززاء اقحزززززد  فزززززإن عزززززدد الالجئزززززين  0/7/5104ح ززززز  محصزززززاء وحالززززز   اقو ززززز وا  فزززززي 

الجزززأ  وتشزززي   اقو ززز وا  بزززأن عزززدد  174 264ال ل ززز ي يين الم زززجلين فزززي  زززو يا مزززد وصزززل ملزززا 
.لزف مهجز  مزوزعين فزي م زا   مختل ز   571المهج ين من ال ل  ي يين داخل  و يا مزد وصزل ملزا 

ا ج  زو يا ح ز   اقو ز وا  .يضزا ه زاك في دمشز  والالنميز  وحمزا  وحلز  وغي هزا  .مزا المهجز ون خز
فزززي  0011آالف  وغزززز  .لزززف  و 6آالف  ومصززز   01.لزززف  واق دن  20.لزززف  لب زززان  71حزززوالي 

.لززف الجززأ مهجزز  فززي دول  31ليبيززا( و .عززداد .خزز    فززي تايل ززد وماليزيززا وا  دو ي ززيا.. ووجززود حززوالي 
د حززوالي اق بازز  آالف  وتشززي  باززض .لززف(  وفززي ت حيززا يوجزز 06اإلتحززاد اقو وبززي ال  ززيما ال ززويد  

التقدي ار ملا وجود .عزداد مت زاث   مزن المهجز ين فزي مقزدو يا وبول زدا ومبز ص واليو زان والبا يزا وغي هزا 
مززن الززدول  بما ززا .ن عززدد مجمززالي المهجزز ين مززن الالجئززين ال ل زز ي يين داخززل وخززا ج  ززو يا وصززل 

مصزا ال زال يازيش فزي المخيمزار داخزل  زو يا .لف  ولو افت ضز ا . زن فزي الحزد اق 372ملا حوالي 
.لززف  وبالتززالي مززانا عززن مصززي   423.لززف .. ليصززبح اإلجمززالي المازز وف ملززا حززوالي  72حززوالي 

اآلالف مزززن الالجئزززين ال ل ززز ي يين الم زززجلين فزززي  زززجالر وحالززز  اقو ززز وا؟! فهزززل تحزززون اق ض مزززد 
 .مبي  ال جون..؟!.  ا شقر وابتلاتهث  .و .ن اق ماك مد التهمتهث  .و هث في

ال شزززززك .ن هزززززن  مضزززززي  م  زززززا ي  و يا زززززي  تتحمزززززل م ززززز وليتها وحالززززز   اقو ززززز وا  وم ممززززز  التح يززززز  
ال ل زز ي ي   وجامازز  الززدول الا بيزز   وم ممزز  التاززاون اإل ززالمي  والم ممززار الدوليزز  الما يزز  بحقززو  

نلك م زز ولي  حبيزز   تقززي علززا اإل  ززان  والم وضززي  الاليززا لشزز ون الالجئززين  واليو ي ززف وغي هززا.. وحزز
عات  ال ل   ال ل  ي ي  وال  ا ار ال ل  ي ي  الماتمد  في باض الدول لبنل جهود مضاع   لحشف 
الحقائ ..  فهي ال حب  الثا ي  بمحو اتها المختل  . حال  من ال وضا ت ود المشهد وفي هن  الحال  ال 

ن الصزو   ماتمز  ومشزوه  تحتزاج ل ز وار  زوال حقائ   هائيز   وحزين ي قشزي الةبزا   بحزل تأحيزد  زتحو 
إلعززاد    ززث مشززهد جديززد وحتمززاع لززن يحززون علززا   ززس الصززو   التززي حا ززر فززي ال ززاب   .مززا .ال يازز ف 

 مصي  اآلالف من الالجئين من الاائالر واقف اد فهن  حا ث  .خ  ..!!
  7/4/5102، بيروت
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 سؤال غزة والضفة .59
 توجان فيصل

مزززي االحزززتالل  شززز عر ال زززل   ال ل ززز ي ي  بشزززن حززز   جديزززد  علزززا غزززز   بزززدل .ن تخزززوض ماا حهزززا
وم    قن اقخي   شز عر فزي ت  يزن التزامهزا بإعزاد  معمزا  غزز   فأصزبح معمزا  غزز  فصزال لهزا عزن 

 الض  ! فيما الحل يا ف ويص ح بأن الما ح  هي فق  للحصول علا ص قار اإلعما .
المصالح  المزعوم  مزي حمزاس  والتزي امتصز ر حقيقز   ومد  ب  لل ل   ال ل  ي ي  .ن مبضر ثمن

علززا ت صززي  الحمززد هللا  ئي ززا للززوز اء بززدل ه يزز   الم تخزز  حززون حزبززن فززاز بأغلبيزز  مقاعززد ال ززل   
 التش ياي (  ولح ها لث تدفي  وات  موم يها في غز  بزعث ماا ض  م  ائيل لابو  اقموال لةز .

مززا دم تززن باززدوا ها اقخيزز  علززا غززز   وهززو مززا تتاززن  بززن  م زز ائيل تاززا ض .يضززا مزز و  مززواد معمززا 
ال ل   للمما ل  في اإلعما  ول في ُحَل ن  مت ا ي  .ن م  ائيل   بر ش ي  فيديو يثبر حز  ال زل   

 إل  ائيل لتقوث بنلك الادوان.
هزا  بال بي لث يج  تحقي   م ا لحال غز  التي بالحاد تحصل علا تحقيقزار بشزأن جز ائث م ز ائيل بحق

وُيضاف مضيتها .ن تشحو من  ملث نوي الق بي .. ولح ن تحقيز  لزث ي زتح .يضزا لحزال  الضز    الزني 
ال يقل  وءا  حي   الت  ي  اقم ي  مي المحتل يجز ي عل زا وياتبز  جززءا . ا زيا  من لزث يحزن الجززء 

 اقهث  من مهاث  ل   عباس.
لني يش ف علا مشا يي م   اإلعما ي  في الاجي  .ن ال ل   تةمز ب  ف ال  ي  الق  ي لديها  ا

غز ( حو ن دخل لةز  عب  مابز   مي يزز   مزي .ن هزنا بزدهي لحزون ال ز ي  حزان مزد اجتمزي بالم ز ولين 
علززا مدخززال م ززتلزمار  -المتاززن   علززا ال ززل  -اإل زز ائيليين فززي القززدس وا ززتخلص مزز هث الموافقزز  
 عب  ماب    فح  ي تحيل اآلن.الب اء لةز  عب  نار ماب   مي يز   حون مدخالها 

واقعج  ه ا .ن تتهث ال ل   م   بأ ها ال تحاول فق  مضااف عباس و ل تن بتجاوزهث  بل .يضزا 
بتجززاوز  ال اعززي المصزز ي . فيمززا مصزز  .خ جززر    ززها مززن دو  ال اعززي  ولحي ززن ال  ازز ف من حا ززر 

حالززني مزز   مززا يجاززل مشزز وع ت يززد الاززود  لززن ولح  ززا  ازز ف .ن غززز  ال يمحززن .ن تاززيش شززتاء آخزز  
اإلعما  الق  ي يأتي تلبي  لحاجز  م  زا ي  ملحز  ال تجزوز ماهزا مثزل هزن  المماححزار .و الم زاومار 

 من مبل ال ل  .
و زززأتي لألهزززث المتالززز  بمصزززي  .و .ملزززن م زززا  القضزززي  ال ل ززز ي ي   وهزززو اتهزززاث  زززل   عبزززاس لق ززز  

. يحزا .وال  حزأول مجز اء  -صل ج   بما . مي غز بز فصل غز   عن الض    و بد. بحقيق  .ن نلك ال 
 يدشن ات امي  .و لو.
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وت توم  ا عجائبي   ب  غز  بأ يحا فيما م  ائيل تت بي بي هما محتل  لحامل الض   الة بي   بزل وحامزل 
. ض فل  ين التا يخي   فنلك .خ   من .و لو  حو ها معزالن مبزادئ( والثابزر . زن مزن فازل محمزود 

بيلزين . فتلزك االت اميز  التزي عقزدر  ز ا لزث تقزف -وم   دا  حو ن . زمي  ات اميز  عبزاسعباس شخصيا 
ع ززد ت جمزز  ات اميزز  .و ززلو ملززا ت اصززيلها المقيتزز  بززل زادر عليهززا  وبوضززوح يم ززي .ي لززبس مزعززوث .و 

 حتا ت  ي  مش وع  قو لو ناتها بةي  ما . ادتن م  ائيل.
 صززل . يحززا عززن   ززل تن  حززين  قززل .حمززد  ززاادار هززو مززن مززاث ب -باززد .ن .صززبح  ئي ززا-وعبززاس 

 الماتقل لزد  عبزاس( مزن  زج ن فزي  اث هللا ل زجن . يحزا  و زمح لقزوار االحزتالل اإل ز ائيلي بابزو  
الض   الة بي  من غ بها قمصا ش مها قخن  اادار من مل   ج ن.. و زع و م  التور عن  ل   

ث حتما .م وا بت ليمن( بل ومن مالب هث الا ح ي  عباس بتج يد موار .م ن ليس فق  من  الحهث  ه
وت حهث فق  بمالب هث الداخلي ! وهو مج اء ما حان يلزث ال تالث  اادار المت   علين  ولحن م ز ائيل 
تامدتن لت زجيل وتثبيزر حزال مزوار .مزن و زل   عبزاس. وهزن  لي زر الحادثز  اقولزا وال اقخيز    بزل 

  ل   عباس وموار وححومار االحتالل. هي جزء من  الت  ي  اقم ي  بين
ومبززول ع فززار وعبززاس بزز اث هللا  مقزز ا  لل ززل   خززدث تةيزز  نحزز  القززدس حااصززم  للدولزز  المالقزز  علززا 
وعزززد عزززائث. وبال ازززل .صزززبحر اإلشزززا   لززز اث هللا حااصزززم  للجا ززز  ال ل ززز ي ي  دي زززا لإلشزززا   للقزززدس 

بيلزين   مال .ن -في .و لو وفي ات امي   عباسحااصم  إل  ائيل. ومي .ن ب د القدس .جل البح  فين 
اقخي    لمر ص اح  بأن مدي    .و شليث   والتي تا ي في .دبيار وتومي ار م  ائيل القدس الحبز   

 وليس فق  المدي   المقد    هي الااصم  اقبدي  إل  ائيل.
ماا زا فززي ال ززأي ب   زن عززن .ي م لزز  يتالز  بالقززدس  وع ززد بزدء الحززدي  فززي ع هزد .وبامززا عززن حززل وا 

دائززززث للقضززززي  ال ل زززز ي ي   جززززاء عبززززاس لامززززان ليضززززي المقد ززززار فززززي عهززززد  الملززززك عبززززد هللا الثززززا ي 
شخصيا! فمن الني فصل القدس و. يحا وما بي هما عن والي  عباس في   اث هللا ؟ ثث .لي ر هن  هي 

 داخل نلك المق  وت ممن؟ اث هللا التي اجتاحتها م  ائيل لتحاص  ع فار في مق    ثث لتت لل ملين 
وعبززاس هززو مززن فَصززَل عزززن  ززل تن حامززل الضزز   المحتلزز  بزززأن  ززلمها للم ززتو  ين. فح زز  ات اميززز  

بيلين  الدول  ال ل  ي ي  التي  تحون عاصمتها مجمي مز   .بزو ديزس  بلزد  صزائ  ع يقزار( -عباس
اد مخضاع ال ل ز ي يين والايز ي  و لوان خا ج القدس  و. مير  القدس  دغدغ  للمشاع   و تقوث ب

 لز اختبا   وايا  حد  اقد ا عش    وار واقمصا عش ون عاما.
ومززد تاهززد عبززاس فززي ات اميتززن تلززك  بززأن  يحمزز   علززا ال ززل   ال ل زز ي ي   ززوال تلززك ال تزز   اتخززان .ي 
مجزز اء مززن  زز ف واحززد يحززول دون ت ززو  الم ززتو  ار  بامومهززا ودون ا ززتث اءار للقززدس .و غي هززا( 

 افيززززا .و عم ا يززززا  واآلن ا تهززززر الاشزززز ون عامززززا حاملزززز  وتبززززدر  وايززززا المتاامززززَدين بززززأن عشززززش ديموغ
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اال تي ان في حامزل الضز   مزن القزدس وحتزا اقغزوا . فمزانا بقزي مزن الضز   لزث ُي صزل عزن  زل   
 عباس لتضث لن غز ؟

لحلزززول الحقيقززز  .ن غزززز  هزززي ماضزززل  القضزززي  ال ل ززز ي ي  بقزززد  مزززا هزززي القزززدس  فزززي مواجهززز  حزززل ا
الم  وح  دوليا وع بيا. وال  د ي ما هو الم لو  من عباس فيها  .و ما التزث بن في شزأ ها غيز  مزا 

   ا  من خ قها.
فللقضي  بادان يحوالن دون .ي حل ي ضا بن ال ل ز ي يون وبالتزالي الاز    لمزن صزد  فزي اشزت ا  

ي ي والزديموغ افي. واقول مازز وف حزل ي ضزي ال ل ز ي يين( ويمحزن ملززاث م زز ائيل بزن  وهمزا البازد الزد
ومتززداول بةزززا    ويتج ززد فززي القززدس التززي للززديا ار الززثال  ا تبززا  بهززا مززا يجالهززا فاززال مدي زز  ال ززماء 
علزا اق ض  فيمزا م زز ائيل ت يزدها مهزود . ومبززول حو هزا  عاصززم  موحزد  إل ز ائيل  يا ززي م زال  يززد 

( والم زززيحي.. 0867 زززالمي  جزززا  م زززن عزززاث م ززز ائيل فزززي محمزززال تهويزززدها بالقضزززاء علزززا ت اثهزززا اإل
واقخي  . هل وليس .صا  حما ُيمن  حي  .محن م ن زمن التمهيد لن بتهويد الم يحي  حديا   عب  

  وائف م تجد .
فززال يجز ي الحزدي  ع زن صز اح  حززون م ز ائيل تامزل عليزن ب زز   ال  -الزديموغ افي-.مزا البازد الثزا ي 

ت حيل شا  بأ    عن . ضن التا يخي . وهو .م  ال يمحزن مبولزن  يمحن لها معال ها  حو ها تصل حد
تحر .ي  ن ياز   وحتمزا لزيس الن ياز  الدي يز   فزي عزالث علمزا ي. ف صزل الزدين عزن الدولز  فزي ثزو ار 
شززاو  .و وبززا مبززل .حثزز  مززن مزز  ين ياتبزز  اإل جززاز اقحبزز  الززني خزز ج بأو وبززا مززن الححززث الثيززوم ا ي 

 للححث الديمق ا ي.
ها بق ن و يف  توالزر ثزو ار لشزاو  .خز   علزا اال زتاما  وعزدد مزن الزدحتاتو يار فزي صزية  وباد

ثو ار شيوعي /اشزت احي  ح  زر نلزك ال صزل عزن الثيزوم ا  مزن جهز   وعزززر مزن جهز  .خز   وعبز  
م زاو.  .و وبزا و.مي حززا لل حز  االشززت احي  الزدعوار القوميزز   و.صزبح شززاا  الازالث الززني يقزود  الما ززح  

ة بزي حزز   اقمززواث   بزالما ا الالمززي .ي الشززاو  التزي عاشززر فززي م  قز  باي هززا لقزز ون متواصززل ( ال
 في تق ي  مصي ها.

وه ا لث يصمد زعث اليهود . هث موث  ويال. فم خ ا حث ر الد ا ار التزي تبزين .ن اليهزود الزنين احتلزوا 
 زاحق  لي زوا مزن  القزوث  الزنين فل  ين م تصف الق ن الماضي ومن ا تو  وها باد نلك  .غلبيتهث ال

 حا وا ي ح ون بالد الشاث مبل ثالث  آالف ودا وا بالديا   اليهودي .
بززل من مززا يجزز ي تةليبززن فززي حتزز  تب ززا علززا .بحززا  علميزز  ووثززائ  تا يخيزز   .ن يحززون مززن ي ززمون 

ثززث . ززلموا فززي  ال ل زز ي يين  اآلن هززث  ززالل  القززوث الززنين دا ززوا باليهوديزز   ثززث ت صزز وا فززي غززالبيتهث  
 وهوما ي    حون الم يحيين .ملي  في بالد الشاث مو ن الم يح.  غالبيتهث .يضا



 
 
 
 

 

           45ص                                     3241 العدد:    7/4/5102 الثالثاء التاريخ:

ومن غاد  البالد مزن اليهزود هزث ملز  مزن الزدعا  والحاخامزار  والم  قز  التزي .تزيح لهزث  شز  اليهوديز  
من فيهززا علززا   ززا  وا ززي بحيزز  تحولززر لدولزز  هززي .و وبززا الشزز مي  حيزز  مامززر مملحزز  الخززز   .ي 

غالبي  اليهود المااص ين هث من  الل  شز   .و وبيز . فيمزا فالحزو فل ز ين  .ي الزنين ملحزوا وفلحزوا 
. ضززها متوا ثي هززا قجيززال مة مزز  فززي القززدث  هززث تحديززدا مززن تزز جح تلززك الد ا ززار اق ث وبولوجيزز  .ن 

 تحديدا ال يت ك . ضن. يحو وا الوث يين .و .تباع اليهودي  النين ت ص وا .و . لموا فيما باد. فال الح
و.هززث مززا يميززز هززن  الم ل ززار التززي مهزز ر مزز خ ا  ع ضززر لهززا م صززال فززي مقالزز   ززابق ( .ن م ل يهززا 
يهززود  وجلهززث مززن  ززحان م زز ائيل  ولهززنا تحديززدا .محزز هث .ن يتحززدوا تهمزز   ماززادا  ال ززامي    وم ل ززاتهث 

 حليا مقول   القومي  اليهودي  . دخلر موائث الحت  اقحث  مبياا في م  ائيل ناتها. وهنا ي ق 
واقهززث . ززن ال ي ززق  فقزز  شزز عي  الم البزز  بيهوديزز  الدولزز   بززل ويثبززر حزز  ال ل زز ي يين فززي الاززود  
ق ضززززهث التززززي  حلززززوا ع هززززا م زززز ا  وهززززنا ال يا ززززي ت حيززززل غيزززز هث عززززن فل زززز ين  با ززززتث اء ت حيززززل 

 .0867الم تو  ين عن اق اضي المحتل  عاث 
 الديموغ افيز   اقحبزز  تتمثزل فززي م زاع غززز  .حثز  م هززا فزي الضزز    ولهزنا ا  ززح   من مشزحل  م زز ائيل

  وا  ز ائيل لزث 0848شا ون .حاديزا م هزا. فةالبيز   زحان الق زاع هزث ممزن  حلزوا م ز ا فزي حز   عزاث 
  بزل حا ززر تهززدف 0847تحزن تضززم  فقز  تو ززيي . اضززيها قبازد ممززا .ع يتزن فززي مزز ا  التق زيث عززاث 

 ممحن من ال ل  ي يين من الم ا   التي .ع ير لها في نلك الق ا  الجائ .ل  د .حب  مد  
والمهج ون باتجا  الج و  حلوا فزي م زاع غزز . واق جزح . هزث لزث يالحقزوا لخا جهزا وماهزث .هزل غزز   
لحززون الجبهزز  اقمززو  ع بيززا حا ززر جبهزز  مصزز   غث مصزز  اق ززلح  ال ا ززد  التززي .در لثززو   الضززبا  

ر فزززي م زززاع غزززز  ثما يززز  مخيمزززار حبززز   و زززت  صزززةي   لالجئزززين مزززن بقيززز  م زززا   اقحززز ا (  فقامززز
فل زز ين  ويقززا   عززدد الم ززجلين مزز هث لززد  اقو زز وا المليززون و صززف المليززون ويشززحلون ثالثزز  . بززاع 
 ززحان غززز  المليززو ين. .ي من فززي غززز  وحززدها  الجئززين  يقززا   عززددهث تاززداد الازز   داخززل م زز ائيل  

 لمد هث وم اهث اقصل.يملحون ح  الاود  
وعززدد هزز الء يزززداد بد جزز  لززن تجززدي ماهززا محززاوالر مبززادتهث اليائ زز   حمززا جزز   الاززاث الم صزز ث تحززر 

صززاب  حززوالي .ل ززين .لزززث الاززالث بززأن  561ا ززث  عمليزز  الجزز ف الصززامد   فقتززل  غزيززا ثلززثهث .  ززال وا 
ئون  في غز  لث يقلوا  بل زادوا بمزا يصف ما مامر بن م  ائيل بز الج يم  ضد اإل  ا ي  .. فيما  الالج

يزيد عن ثالثين .لف الجأ  حون الزياد  ال  وي  ل حان غز  ال تقل في ال  وار اقخي   عن خم ين 
 .ل ا.

وال يمحززن تج ززيس هزز الء ب  ضززهث علززا .يزز  دولزز  ع بيزز   فهززث علززا . ض فل زز ي ي   وال يمحززن .يضززا 
    والفت .ف ضهث علا .ي  جه  خا جي  لحون .عدادهث حبي
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هززنا اقمزز  ي ززتح  زز ال غززز  والضزز   وال يجيزز  عليززن. ولحززن فززي حززال .عمزز ر غززز  و.صززبح لهززا مي ززاء 
يصلها بالاالث  فإن ح تو ار عباس المازول   التزي . تجتهزا ات اماتزن التزي وماهزا ب   زن( هزي اق جزح  

اخُتلقر وا تُ زفر م زن  وحتما اقحوج قن تضث لةز .. .ملن  حن .ماث خ ائ  وما يار غي  تلك التي
 .و لو ولث تخلف مال دما ا لأل ض وخ قا للبش  لث يقتص  علا غز .

 6/4/5102الجزيرة نت، الدوحة، 
 
 تحدي المبادرة الفرنسية .61

 زلمان شوفال
الو   ز يمين في ف   ا  يزو.ان.بي( ل حزوالي  زا حوزي فزي اال تخابزار  .حزا ال ص  المق ي لتحالف 

فزي اال تخابزار ال ئا زي  بازد  ز تين. لزيس هزنا م اجئزا.  .يضزا شزل متومزي للي زا  المحلي  هو تمهيزد ل
الملتويز  للي زا  لزث ُيصزلح  ولحزن تحليزل اال تخابزار لل ئا ز   بزاإلدا  فليس فق  .ن االمتصاد ال    ي 

.مهزز  بوضززوح .ن ف ا  ززوا .وال ززد فززاز ب ضززل مززاه تين حمززا يبززدو لززن تتحزز  ا: .وال  اليمززين  5105فززي 
ت  ف ب ئا   ال يد  لوبين في الجول  الثا ي  م   دعث  ا حوزي. ثا يا  ال اخبون الم لمون تزدفقوا الم

 بجموعهث للتصوير للي ا .
ب ززاءع علززا نلززك  فمززن الممحززن .ن الزز ئيس اوال ززد ياتقززد .ن اتخززان موامززف م يززد  للازز   فززي الموضززوع 

ص  انا حا ر تلزك تت زاو  مزي المقا بز  اإل  ائيلي ال ل  ي ي لن يض  بن علا الم تو  المحلي  خا
حا ززر ف   ززا هززي التززي  0881فززي هززنا الشززأن. فززي  هايزز  الم ززاف فززي  0867التقليديزز  لبززا يس م ززن 

دولز   ممامز الني دعزا ملزا اع زاء  حز  تق يز  المصزي    .ي  اقو وبي ف ي يا  لل و   معالنصاغر  
لمجلزززس  545الب ي ا يززز  لقززز ا   عا ضزززر ف   زززا الصزززية  0867فل ززز ي ي  بمشزززا ح  ث.ر.ف. فزززي 

االمن  الني اشت   ا  زحا  م ز ائيلي مزن م زا   محزدد  بتحديزد حزدود آم ز  وماتز ف بهزا  و البزر 
مقابززل نلززك ا  ززحا   مززن حززل الم ززا   . وا ززتم ا ا للخزز  المززنحو  .عززال  حاولززر ف   ززا فززي الخ يززف 

تابيز  ملمزوس لمقا بتهزا   مع زاء   الزني حزان مزن شزأ ناقمنالماضي المباد   بق ا  جديد في مجلس 
 زززواء بال  زززب  للدولززز  ال ل ززز ي ي  .و بال  زززب  لحزززدودها  ولحزززن هزززن  المبزززاد   ُصزززدر مزززن مبزززل الواليزززار 

 المتحد .
تتزايززد اق بززاء بززأن ف   ززا  ززتجدد مباد تهززا التززي  تتضززمن هززن  المزز   اشززا   محززدد   اقخيزز  فززي اآلو زز  

لةززاء حزز  الاززود  غيزز  موجززود فززي مشزز وع القزز ا  وحززنلك وللقززدس حااصززم  لززدولتين. ا 0867لحززدود 
 اإلدا  االعتززز اف بإ ززز ائيل حدولززز  يهوديززز . ال    زززيون ياتقزززدون حمزززا يبزززدو . زززن فزززي .عقزززا  مزززا مالتزززن 

للوصول ملا دولتين  يوجد احتمال .ن ُتمحن واش  ن  اق لو تقييث  معاد عن الحاج  ملا  اقم يحي 



 
 
 
 

 

           44ص                                     3241 العدد:    7/4/5102 الثالثاء التاريخ:

 ا هث  حتزا انا حا زر الواليزار المتحزد     زها لزث ت يزد . ومزي نلزك  في هن  الم   من تم ي  مش وع مز
يبدو .ن با يس لث تق   باد بصو    هائي  حزول هزنا الموضزوع  ونلزك ب زب  . هزا غيز  مقت از  تمامزا 

 .اقم يحيبخصوص المومف 
ت حزز فززي  شزا اتها الدبلوما زي  وال يا زي  يجز  .ن ت .غلبيز حمزا .ن م ز ائيل غيز  مقت از   ولهزنا فزان 

الق يب  في الجهود لتأمين ا تم ا  الماا ض  ال اال  للواليار المتحد  للمبزاد   ال    زي  المقلقز    اقياث
و بمززا .ن الموضززوع اإلي ا ززي يمحززن .ن يشززحل  افازز  ايجابيزز  مززن جا زز  م زز ائيل لتحقيزز  هززن  الةايزز . 

ملزا . زن فزي ال ضزال ضززد  إلشزا  االميززان تجزا  ف   زا غيز   زلبي تمامزا  حيز  .ن اال زتقام  تقتضزي 
ال زززووي اإلي ا زززي تجزززا  م ززز ائيل فزززان المومزززف ال    زززي متصزززل  وم ززز ول .حثززز  مزززن مومزززف الواليزززار 
المتحد . لحن يبدو .ن ال    يين ياتقدون . ن ال يوجد ت امض بين دعث ال زي  فزي المجزال ال ل ز ي ي 

قززائ   يا ززي  يمحززن .ن تضزز  بززأمن مززن شززأ ن .ن يقزز   ح .يضززاوبززين الم ززا  اإلي ا ززي  غززث .ن هززنا 
 م  ائيل وم تقبلها.

 6/4/5102إسرائيل اليوم 
 7/4/5102القدس العربي، لندن،  
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 عاموس غلبوع
مشززاحل  ئي ززي  فززي مجززال  يا زز  الخا جيزز   . بززيتقززف م زز ائيل .مززاث  5102فززي عيززد ال صززح ل زز   

ي ان ا  الت اهمار بين الدول الامما واقمن: ات حزول الموضزوع ال زووي؛ شزبح  الاالمزار مزي مدا    وا 
ت زززاهث؛  ملزززااوبامزززا وفزززي م حزهزززا  ززز ال هزززل    زززتم  فزززي الحززز   ضزززد االت زززا  .و  ززز حاول التوصزززل 

 التقلبار في الم  ق  والتهديدار ال ابا  م ها؛ والم أل  ال ل  ي ي .
قخي  . الحدي  عن موضوع ماالج  م تم   يقتضزي موم زاع مزن  جا ز  . يد التومف ع د الم أل  ا   

م زز ائيل  حمززا .ن موجززود  ززوال الومززر فززي نهززن اإلدا   اقمي حيزز .  انا لززث يحززن ه ززاك ات ززا  ف ززتدخل 
الم  ق  في فوضا   مال ب اك اوباما. هن  حمام  واضح   في الومر الني تشتال فين الم  قز  حلهزا 

 وتت حك الدول.
اآلن موجززودون تحززر تهديززد ا ت اضزز   يا ززي  فل زز ي ي   حيزز  المبززاد   فززي .يززديهث. فززي مجلززس  حززن 
يخ   ال    يون ل  ح مش وع م ا  ياتز ف بالدولز  ال ل ز ي ي   لحزن مزن ياز ف هزل  زي  ض  اقمن

لالشززتاال  و ززيف تهديززدار المقا ازز   ممحا يز اقمي حيزون ال يتززو .ث ال؟ حمززا . ززن توجزد فززي م ززاع غززز  
 م ل  فو   ماب ا. اقو وبيجا   االتحاد  من
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ما حا ر  تواصل ال د والدفاع .و .ن تباد . الجو مليء بالزدعوار للمبزاد    منا.ن تق    م  ائيلعلا 
المصززحوب  بالشززاا ار ال ا غزز  عززن مبززاد   ع بيزز . ولحززن حززل مبززاد   للحززل الشززامل للصزز اع فززي الومززر 

م زاع غزز   الزني يازيش فيزن  صزف ال زحان ال ل ز ي يين  الحالي لي زر عمليز   ونلزك مزن حقيقز  .ن 
  حل من ي غ  بدول  فل  ي ي  علين .ن ُيبين حيف .خ  الحل ال يا ي. بحلمار  م ا موجود خا ج 

نا واء حان ش يحا .ث ال   – ت ي   ال ل   ال ل  ي ي  ه اك. ليس المقصود .بو مازن  حان ي يزد  وا 
  الواضح  هي . ن ال ي ي   علا م اع غزز  ولزيس لزن تزأثي  ه زاك. م لقا. الحقيق م  ائيلات اما مي 
 -الززززنين اعت فززززوا بصززززو    مزيزززز  بالدولزززز  ال ل زززز ي ي  اقو وبيززززونومززززن بيزززز هث الب لمززززا يون  -الحثيزززز ون
 هنا الوامي. مزاءاقعين  مغال ي ضلون 

لالعمزززا  بازززد  الوضزززي االمتصزززادي فزززي م زززاع غزززز  خ يززز   ومليزززا ار الزززدوال ار التزززي تزززث التاهزززد بهزززا
 الجزز ف الصززامد  لززث تصززل. مبززل ومززر مصززي   ُزز ح علززا  حمززاس  امتزز اح يبززدو . ززن بو ززا   االتحززاد 

  وح   هزنا االمتز اح تتاهزد الم ممز  بهد ز   ويلز  المزد  ال تقزل عزن خمزس  ز وار. وفزي اقو وبي
ك  وفززي حززل المقابززل يززتث معمززا  الق ززاع وُي فززي ع ززن الحصززا . لززث تزز د  حمززاس  باززد   ززمياع علززا نلزز

 لث ت فض االمت اح تماما. وفي المقابل .بو مازن ال ي يد نلك. اقحوال
ف صزز  للخزز وج بمبززاد    ُت ززما  غززز  .وال ب عايزز  ممليميزز   و. ا ززها يحززون: مزز تم   م زز ائيلتوجززد .مززاث 

فززي موضززوع غززز : ا ززتاداد ا زز ائيلي ل فززي الحصززا   م زز ائيلدولززي ب ئا زز  الواليززار المتحززد  ومشززا ح  
د يجيا  اعما  الق اع  وت  ين مشا يي امتصادي    عاي  من مبل حل الدول الا بي  التي تحزا   ضزد ت

   وتاهد  حماس  بهد   لمد  عش    وار.مي ان
.مززاث االدا   اقمي حيزز . ولحززن  واإلعالمززياقولويززار هززي  .والع ومبززل حززل شززيء فززي المجززال ال يا ززي 

ل ُدمززل ال يمحززن تجاهلززن: ممززا .ن  قزز   ت جيزز    حمززا ي صززح اقحثزز  .هميزز  هززو .ن م ززاع غززز  مثلززن مثزز
الصزديد م ززن  مخزز اجباضز ا ممزن مززا زالزوا يبحززون علزا عزدث تززدمي   حمزاس (  .و ماالجتززن عزن   يز  

  وه اك عالم    ال حبي   معامتنتد يجيا. وحما في حل مباد   ه اك  وامص  .بو مازن  يحاول  بما 
الجديزد  للخز وج ولزو مز   واحزد  بمبزاد    –يأ للححومز  القديمز  بشأن مومزف مصز . ولحزن مزا هزو ال ز

   يا ي ؟
 7/4/5104، األيام، رام هللا
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