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 21 :كاريكاتير

*** 
 
عادة تشكيل "اإلدارية القانونية"حكومة التوافق ت .0  قرر تشكيل لجنة الستالم المعابر وا 

رام هللا، غزة: قرر مجلس الوزراء خالل جلسته األسبوعية التي عقدها في رام هللا أمس برئاسة 
استالم كافة المعابر إلى قطاع غزة، ما  الدكتور رامي الحمد هللا رئيس الوزراء، تشكيل لجنة لترتيب

سيدفع باتجاه تمكين حكومة الوفاق الوطني من عملها في قطاع غزة، وتسريع عملية إعادة اإلعمار، 
 في ظل ما يواجهه أبناء شعبنا في غزة من ظروف صعبة وفق البيان الصادر عن االجتماع.

ية لدراسة القضايا المدنية والمشاكل اإلدارية كما قرر المجلس إعادة تشكيل اللجنة اإلدارية القانون
 الناجمة عن االنقسام.

وقال البيان: تشمل قضايا تعيينات الموظفين وترقياتهم والفصل ووقف الراتب والتنقالت في 
المؤسسات واإلدارات الحكومية والمراسيم والقرارات الرئاسية والحكومية المختلف عليها، واقتراح سبل 

م نتائج أعمالها للجهات التنفيذية المختصة خالل ثالثة أشهر، وفقًا ألحكام القانون معالجتها وتقدي
، وعلى أساس تحقيق 04/6/5112األساسي والقوانين واألنظمة واللوائح ذات الصلة المقرة قبل 

العدالة واإلنصاف، وعدم اإلجحاف بحقوق العاملين الذين تضرروا نتيجة االنقسام، والتأكيد على مبدأ 
الشراكة ألبناء الشعب الفلسطيني في المؤسسات الحكومية على أساس الكفاءة ومراعاة اإلمكانيات 
المتاحة وانعكاسها على الموازنة والهياكل اإلدارية وسياسات التوظيف وبما يعالج التضخم الوظيفي 

 في المؤسسات الحكومية.
ونًا من جميع األطراف السياسية، وأكد المجلس أن نجاح اللجنتين في عملهما يتطلب دعمًا وتعا
 لتعزيز جهود الحكومة بتلبية احتياجات المواطنين في قطاع غزة.

 عمار غزة.إ  إعادةالحكومة تعيين د. كمال الشرافي منسقا لملف  أعلنتكما 
عمار إلى اإل إعادةستبذل كافة الجهود للدفع بعملية  أنهاوشددت الحكومة في بيان صحافي على 

 كافة التحديات السياسية واالقتصادية.، رغم األمام
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ضرورة دعم كافة فصائل العمل الوطني لتمكين حكومة الوفاق من عملها في »وأشارت الحكومة إلى 
شعبنا في القطاع، وبشكل خاص في ظل المرحلة الحرجة التي  أبناءقطاع غزة، لتلبية احتياجات 

 «.األصعدةتمر بها قضيتنا الفلسطينية على كافة 
التي عقدت  46هتها أكدت حكومة الوفاق الوطني أن قرارات مجلس الوزراء في جلسته رقم من ج

أمس بخصوص المعابر والموظفين في غزة، جاءت وفق اتفاق القاهرة وا عالن الشاطئ والتفاهمات 
بين حكومة الوفاق والفصائل في غزة، "ال سيما التي تمت من خالل اللجنة التي تم تشكيلها مؤخرا 

على اجتماعات رئيس الوزراء رامي الحمد هللا والوفد الوزاري في غزة مع الفصائل وبشكل خاص  بناء
 مع وفد حركة حماس".

وأشارت الحكومة، في بيان صحافي، مساء أمس، إلى أن قرار مجلس الوزراء بإعادة تشكيل اللجنة 
ووزارة المالية والتخطيط، ووزارة  اإلدارية القانونية التي تشمل كال من األمانة العامة لمجلس الوزراء،

العدل، وديوان الموظفين العام، وهيئة التقاعد، يأتي لدراسة القضايا المدنية والمشاكل اإلدارية الناجمة 
عن االنقسام، وللمضي قدما في معالجة قضية الموظفين في غزة، على أساس تحقيق العدالة 

تضرروا نتيجة االنقسام، والتأكيد على مبدأ واإلنصاف، وعدم اإلجحاف بحقوق العاملين الذين 
 الشراكة ألبناء الشعب الفلسطيني في المؤسسات الحكومية.

وشددت على أن قرار المجلس بتشكيل لجنة لترتيب استالم كافة المعابر إلى قطاع غزة، يأتي وفق 
عملية إعادة  التفاهمات مع اللجنة لتمكين حكومة الوفاق الوطني من عملها في قطاع غزة، وتسريع

اإلعمار، مجددة الدعوة لجميع األطراف السياسية بدعم هذه اللجان والتعاون معها خاصة في ظل ما 
يواجهه أبناء شعبنا في غزة من ظروف صعبة، ولتعزيز جهود الحكومة بتلبية احتياجات المواطنين 

 في القطاع.
 8/4/5102األيام، رام هللا، 

 
 أين؟" إلى ...اليرموك نوان "مخيمبع الزيتونةموقف لمركز  تقدير .2

رأى مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات أن مخيم اليرموك في سورية مفتوح على : بيروت
 سيناريوهات متعددة مرتبطة أساسا بمستقبل مجموعاته المسلحة.

بناء أبريل الجاري، جملة من السيناريوهات  /نيسان 2وقدم المركز في تقرير مفصل له يوم الثالثاء 
على تطورات األوضاع الميدانية، أولها مبني على أن "أكناف بيت المقدس" ستقاتل حتى نفاذ 
الذخيرة تمامًا، ثم يقدم تنظيم الدولة اإلسالمية للسيطرة على كامل المخيم، واعتقال أو قتل من تبقى 
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وتتقدم في عمق المخيم  منهم، أما السيناريو الثاني فهو أن تتمكن األكناف من استعادة زمام المبادرة،
 واسترجاعه أو استرجاع جزء منه.

أما السناريو الثالث فهو انسحاب األكناف من المخيم، وهذا يقتضي بالضرورة وجود تسوية مع أحد 
األطراف بالنظر لواقعهم الميداني. وأشار التقرير إلى أن االنسحاب يقتضي عدة احتماالت: تسوية 

كناف باالنسحاب عبر مناطقه باتجاه معين، كمخيم خان الشيح غرب مع النظام السوري للسماح لأل
العاصمة، أو التضامن، أو باتجاه ريف دمشق أو ريف درعا، أو تسوية مع تنظيم الدولة والنصرة، 
للسماح بانسحابهم عبر مناطقهم باتجاه يلدا وببيال وبيت سحم جنوب المخيم، أو التمكن من 

 م أو تنظيم الدولة باتجاه حي التضامن.االنسحاب دون تسوية مع النظا
ورجح التقرير احتماالت االنسحاب، وأشار إلى أن التسوية مع النظام لالنسحاب جنوبًا بحاجة إلى 
رعاية وضمانات قوية، كما حصل في حمص مثاًل، إال أن شيئًا من هذا لم تتوفر شروطه بعد، مع 

ًا، وبالرغم من وصول الملف لمجلس األمن، إال أن غياب المرجعية المناسبة سواء فلسطينيًا أم دولي
 الحديث بقي في الشق اإلنساني، بعيدًا عن تبني أي مبادرة بخصوص المقاتلين.

أما خيار االنسحاب باتجاه حي التضامن دون ترتيب مع أحد الطرفين )داعش أو النظام( فإنه يواجه 
عسكريًا، بمعنى القيام بعملية عسكرية لتنفيذ  تحديين اثنين: األول: أن هكذا انسحاب ال بد وأن يكون

االنسحاب، إذ سيكون على األكناف المرور بمنطقة حرجة، مكشوفة من قبل النظام، ومن جهة 
أخرى من قبل النصرة، ومع نفاذ ذخيرة األكناف المتوقع جدًا، وحساسية المنطقة عسكريًا، قد يبدو 

 ا "انتحارًا".أقرب إلى مخاطرة كبيرة أو ربم االنسحابهذا 
التحدي الثاني: أن األمر يحتاج موافقة مجموعات المعارضة في حي التضامن، التي من المؤكد أنها 
ال ترغب باستفزاز تنظيم الدولة والدخول بأي إشكال معها، فضاًل عن أن فكرة االنسحاب غير محبذة 

أو النظام داخل اليرموك. عند كافة فصائل المعارضة السورية، ألن هذا يعزز قوة تنظيم الدولة 
والفكرة نفسها غير محبذة لدى النظام نفسه، الذي ال يرغب بتحويل خط تماس اليرموك ليصبح مع 

 داعش.
وحسب التقرير فإن السيناريو الذي يبدو أكثر واقعية في الظرف الراهن، هو تمكن األكناف من 

بهدف استعادة المخيم أو جزء منه شمااًل؛ استعادة زمام المبادرة من خالل التزود بالسالح والذخيرة، 
وقد ال يمانع النظام من ذلك، إذا كان ذلك سيعيد اليرموك إلى وضعه السابق؛ كما كان على مدار 
العامين الماضيين. كما أن إمكانية استمالة "أحرار الشام" التي تسيطر على مربع غرب اليرموك 

نصرة، وهو ما قد يساعد على تغيير بعض ممكن، في حال تّم تبديد مخاوفها من داعش وال
 المعادالت الميدانية في اليرموك. وفي كل األحوال فإن تكلفة هذا الخيار ستظل باهظة.
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من كانون أول  06وقدم التقرير قراءة تفصيلية ألزمة مخيم اليرموك منذ نشأتها حصارا في 
المخيم في شكل مواجهات ، وصوال إلى الوضع الحالي الذي يعيشه 5105)ديسمبر( من العام 

 دموية تنذر بكارثة إنسانية غير مسبوقة في تاريخ المخيمات الفلسطينية في سورية.
فلسطين؛ وقدس برس؛ ومجموعة  الجزيرة.نت، الدوحة؛ والمركز الفلسطيني لإلعالم؛ والرسالة،

 7/4/5102العمل من أجل فلسطينيي سورية، 
 
 سكان مخيم اليرموكإلنقاذ بإجراءات عاجلة زكريا األغا يطالب مجلس األمن الدولي  .3

 .مخيم اليرموكطالبت منظمة التحرير الفلسطينية مجلس األمن الدولي بإجراءات عاجلة إلنقاذ سكان 
طالب رئيس دائرة شؤون الالجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية زكريا اآلغا، مجلس األمن الدولي، 

 .مخيم اليرموك في سوريةإلنقاذ سكان  بضرورة اتخاذ اإلجراءات العملية العاجلة
وشدد اآلغا، خالل مؤتمر صحفي في غزة اليوم، على ضرورة سرعة التحرك لتأمين الحماية لالجئين 

دخال المعونات لهم.  الفلسطينيين المحاصرين فيه وا 
 7/4/5102الجزيرة نت، الدوحة، 

 
 داعش" في غزة"أنصار  اعتقاالت دد   تشناألجهزة األمنية "القدس العربي":  .4

من كوادر وعناصر  عدداً  الفلسطينية في قطاع غزةعال عطا هللا: اعتقلت األجهزة األمنية  -غزة 
في قطاع غزة، حسبما أعلن  اإلسالمية"الدولة "التنظيمات السلفية الجهادية، والمناصرين لتنظيم 

جهزة األمنية شنت وقال المصدر األمني الذي فضل عدم ذكر اسمه إّن األ مصدر أمني فلسطيني.
في اليومين الماضيين حملة اعتقاالت طالت عددا )لم يحدده( من كوادر وعناصر الجماعات السلفية 

للحملة العسكرية  "الصريح"، بسبب ما وصفه دعم تلك العناصر "العلني" و"داعش"المناصرين لتنظيم 
 في سورية.التي يشنها مسلحو التنظيم في مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين 

من كوادر وأنصار السلفيين الجهاديين الذين أصدروا  وأضاف المصدر أن "االعتقاالت شملت عدداً 
بيانات تدعم تنظيم داعش، وتؤيد ما يجري في اليرموك من مجازر بحق الفلسطينيين هناك، بل 

ت خطبا في وبحسب المصدر، فقد ألقى عدد من كوادر التنظيما  وتوعدوا بدعمهم بكافة األشكال".
"، وتصرفاتها، مضيفا:" الداخلية لن تسمح بأي مظهر من اإلسالميةالمساجد، تشيد بدور "الدولة 

 مظاهر الفلتان األمني، أو الفوضى بغزة".
 8/4/5102القدس العربي، لندن، 
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 اليرموك "خدمة لالحتالل" مخيم في يحدثالرشق: ما عزت  .5
ي لحركةةة حمةةاس الثالثةةاء، إن مةةا يجةةري فةةي مخةةيم قةةال عةةزت الرشةةق عضةةو المكتةةب السياسةة: الدوحةةة

اليرمةةوك جريمةةة تسةةتدعي إجةةراءات عاجلةةة إلنقةةاذ أهةةالي المخةةيم مةةن االعتةةداءات والقصةةف والحصةةار 
وعةةّد الرشةةق فةةي تصةةريحات إعالميةةة أعةةاد نشةةرها علةةى صةةفحته فةةي موقةةع "الفةةيس بةةوك" أن  والتجويةةع.

لمجاهةةدين المةةدافعين عةةن أبنةةاء المخةةيم جريمةةة "العةةدوان علةةى المخةةيم وأهلةةه المحاصةةرين واسةةتهداف ا
 وطعنة غادرة في ظهر شعبنا الفلسطيني".

وأكةةد أن االعتةةداءات هةةي بمثابةةة خدمةةة للعةةدو الصةةهيوني، وأن الةةذين يهةةاجمون المخةةيم فقةةدوا البصةةر 
سةةالمي  والبصةةيرة، موضةةحًا أن الوضةةع فةةي المخةةيم كةةارثي. ودعةةا الرشةةق إلةةى تحةةرك وطنةةي وعربةةي وا 

ل لوقف المعارك وفك الحصار والبدء بإغاثة عاجلة، تمهد لعودة المخةيم لحياتةه الطبيعيةة ودولي عاج
وللمحافظة على المخيم في إطار دوره وهويته الوطنية ومكانتةه فةي قضةية الالجئةين مةن أجةل الحفةاظ 

طةةالق النةةار، والبةةدء بمعالجةةة  علةةى حةةق العةةودة. وأشةةار إلةةى أن األولويةةة اليةةوم هةةي لوقةةف القصةةف وا 
 املة تضع حدًا لمعاناة المخيم المستمرة منذ أكثر من ثالثة أعوام.ش

 7/4/5102، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 اليرموكمخيم لحقن الدماء في  بالتدخلهنية يطالب ماليزيا  .6

طالب إسماعيل هنية، نائب رئيس المكتب السياسةي لحركةة حمةاس، دولةة ماليزيةا التةدخل لوقةف : غزة
 م اليرموك لالجئين الفلسطينيين في سوريا.نزيف الدم في مخي

مةع رئةيس الةوزراء المةاليزي داتةةو  2/4جةاء ذلةك خةالل اتصةال هةاتفي أجةراه هنيةة عصةر يةوم الثالثةاء 
نجيةةب عبةةد الةةرزاق، حيةةث قةةدم لةةه التعةةازي بوفةةاة مةةدير مكتبةةه وعةةدد مةةن مسةةاعديه فةةي حةةادث سةةقوط 

 الطائرة مؤخًرا. وذلك بحسب بيان لمكتب هنية.
وحةث هنيةة عبةد  د هنية بمواقف دولة ماليزيا الداعمة للشعب الفلسطيني، وخاصة في قطاع غزة.وأشا

 الرزاق على تدخل الدبلوماسية الماليزية لحقن دماء أهالي مخيم اليرموك.
 7/4/5102، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 القطاع في ساحقاً  فوزاً تحقق حركة فتح في الدفة وقطاع غزة: كتلة  المحامينانتخابات نقابة  .7

أشةةرف الهةةور: حققةت كتلةةة حركةةة فةةتح فةوزا سةةاحقا فةةي انتخابةةات نقابةة المحةةامين، وهةةي إحةةدى  - غةزة
النقابةةةات المهمةةةة فةةةي الضةةةفة الغربيةةةة وقطةةةاع غةةةزة، ملحقةةةة الهزيمةةةة بتحةةةالف حركتةةةي حمةةةاس والجهةةةاد 

 اإلسالمي في الضفة التي تحالفت فيها مع ما يسمى بقوى اليسار في الضفة.
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انتهةةت عمليةةة االقتةةراع التةةي تمةةت بةةالتزامن بةةين الضةةفة وغةةزة مسةةاء أول مةةن أمةةس. واحتةةل مرشةةحو و 
الحركة في القطاع جميع المقاعد وعددها ستة. وتنافس عليها فةي غةزة عشةرون مرشةحا. وفةي الضةفة 
 حصدت كتلة فتح مع َتَحاُلف اليسار سبعة مقاعد من أصل تسعة مقاعد، مقابل مقعدين للمستقلين.

بحسب اللجنة المشرفة على االنتخابات فإن كتلة الشهيد ياسةر عرفةات التابعةة حركةة فةتح فةي قطةاع و 
غزة اكتسةحت المقاعةد السةتة فةي االنتخابةات، حيةث فةاز كةل مةن عبةد العزيةز الغاليينةي، وعلةي الةدن، 

يةةةاد النجةةةار، ورنةةةا الحةةةداد، وشةةةعبان جرجيةةةر، وصةةةافي الدحةةةدوح. ويتكةةةون مجلةةةس اإلدارة فةةةي نقا بةةةة وا 
المحامين من خمسة عشر مقعدا، وسيتم اختيار النقيةب فةي وقةت الحةق مةن بةين األعضةاء الفةائزين، 

 كما سيتم تشكيل اللجان.
"إن الفةةوز الكاسةةح  ،المتحةةدث باسةةم الحركةةة أسةةامة القواسةةمي، فةةي تصةةريح صةةحافي قةةالوعقةةب الفةةوز 

قطةةاع غةةزة، والخسةةارة المدويةةة لحركةةة فةةتح فةةي الضةةفة الفلسةةطينية، وحصةةدها لكامةةل مقاعةةد النقابةةة فةةي 
لحركة حماس وحليفتها، يؤكد التفاف الجماهير الفلسطينية حول برنامج حركة فةتح السياسةي ورفضةها 
الواضةةح لحكةةم حمةةاس وسياسةةاتها، وتأكيةةد وقوفهةةا مةةع الشةةرعية الفلسةةطينية"، مشةةيرا إلةةى أن المحةةامين 

 سياسيًا وقانونيًا. الفلسطينيين هم إحدى النخب المهمة في المجتمع الفلسطيني
وأضاف يقول "رغم حالة القمع والمالحقة لكوادر ومناضلي حركة فتح في قطاع غزة مةن قبةل حمةاس 
ومحاوالت حظرها، إال أن نتةائج االنتخابةات تقطةع الشةك بةاليقين بةان فةتح باقيةة وراسةخة ومتجةذرة فةي 

أن شةةةعبنا الفلسةةطيني يةةةرفض نفةةوس أبنةةاء شةةةعبنا الفلسةةطيني". وكةةةذلك اعتبةةر الفةةةوز "رسةةالة لحمةةةاس بةة
 حكمها وقمعها"، داعيًا الحركة لة "قراءة هذه النتائج جيدا".

فةةةةايز أبةةةةو عيطةةةةة، حمةةةةاس، بالموافقةةةةة علةةةةى إجةةةةراء  .إلةةةةى ذلةةةةك طالةةةةب النةةةةاطق باسةةةةم فةةةةتح فةةةةي غةةةةزة د
االنتخابةةات النقابيةةة والطالبيةةة والبلديةةة المعطلةةة فةةي القطةةاع منةةذ مةةا يزيةةد عةةن ثمةةاني سةةنوات، وذلةةةك 

 قدمة إلجةةراء االنتخابةةات التشةةريعية والرئاسةةية العامةةة باعتبارهةةا المةةدخل الحقيقةةي إلنهةةاء االنقسةةام".كةةة"م
وقال "نجاح انتخابةات نقابةة المحةامين يعةد انتصةارا للديمقراطيةة الفلسةطينية وتكريمةا مةن شةعبنا لحركةة 

 دولية".فتح التي قادت انجاز االعتراف بدولة فلسطين واالنضمام لمحكمة الجنايات ال
 8/4/5102القدس العربي، لندن، 

 
 غزةفي قطاع "المحامين" دليل على الحرية النقابية  انتخاباتحماس: نجاح حركة  .8

قالت حركة حماس إن نجاح انتخابات نقابةة المحةامين فةي غةزة المعروفةة بثقةل حركةة فةتح فيهةا، : غزة
 هو دليل على أجواء الحريات النقابية المتوفرة في القطاع.
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عت الحركة، في تصريح لها عبر الناطق باسمها سامي أبو زهري، إلى توفير ذات األجةواء للعمةل ود
النقابي في الضةفة الغربيةة خاصةة انتخابةات الكتةل الطالبيةة التةي يتعةرض قادتهةا لالعتقةال والمالحقةة 

 األمنية باستمرار.
مع حركة الجهاد اإلسةالمي، وهةو وأكدت الحركة على اعتزازها بالتنسيق والتعاون في هذه االنتخابات 

 ما يعكس ارتفاع وتيرة التوافق بين الحركتين.
 7/4/5102، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 بإجراء خمس تجارب صاروخية حماستدعي قيام  "إسرائيل" .9

غةةةزة: ذكةةةرت مصةةةادر إسةةةرائيلية أن مقةةةاتلي الجنةةةاح المسةةةلح لحركةةةة حمةةةاس، أجةةةروا يةةةوم أمةةةس خمةةةس 
طةةاع غةةةزة تجةةةاه البحةةر. وفةةةق مةةةا قالتةةه هةةةذه المصةةةادر لمواقةةع صةةةحافية فةةةإن تجةةارب صةةةاروخية مةةةن ق

نشةةطاء كتائةةب القسةةام الجنةةاح العسةةكري لحركةةة حمةةاس، أجةةروا يةةوم أمةةس خمةةس تجةةارب علةةى إطةةالق 
وذكةرت المصةادر أن أربعةة صةواريخ مةن التةي جربةت  الصواريخ انطالقًا من قطاع غزة، تجاه البحةر.

 امسا سقط داخل قطاع غزة.سقطت في البحر، وأن صاروخا خ
 8/4/5102، القدس العربي، لندن

 

 خالفات داخلية حول "عاصفة الحزم" وجودحماس تنفي حركة  .01
نفت حركة حماس وجود أي خالفات في داخلها حول العمليةة العسةكرية "عاصةفة الحةزم" التةي تقودهةا 

سةمي باسةم الحركةة سةامي أبةو وقةال المتحةدث الر  المملكة العربية السعودية، ضد الحوثيين فةي الةيمن.
زهري، في تصريح أمس، إن "المزاعم بوجود انقسام، داخل الحركة حول الموقف مةن عمليةة "عاصةفة 
الحزم"، ال أساس له من الصحة"، واصةفًا مةا نشةرته بعةض الصةحف المصةرية بهةذا الخصةوص، بأنةه 

والتوافةةةق عليهةةةا داخةةةل وأكةةةد أن كةةةل مواقةةةف الحركةةةة تصةةةدر عنهةةةا "بعةةةد مناقشةةةتها،  "مجةةةرد أكاذيةةةب".
 القرار". اتخاذمؤسساتها". لكنه أقر بوجود "وجهات نظر" مختلفة داخل الحركة، إال أنها تنتهي بعد 

وأضاف: "قد تكون هناك بعض االجتهةادات ووجهةات النظةر، قبةل اتخةاذ القةرار، وهةذا شةيء طبيعةي، 
تفةةاق عليةةه، وال يةةتم مخالفتةةه أو ولكةةن بعةةد اتخةةاذ القةةرار بشةةكل رسةةمي، تلتةةزم كةةل القيةةادات بمةةا تةةم اال

 الخروج عنه".
  8/4/5102المستقبل، بيروت، 
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 للمدرعة التي خطف منها "أورون شاؤول"  صوراً "القناة الثانية" تنشر  .00
نشةةرت القنةةاة العبريةةة الثانيةةة، مسةةاء يةةوم الثالثةةاء، تقريةةرا جديةةدا حةةول عمليةةة : ترجمةةة خاصةةة - القةةدس
ناقلة جند واختفاء الجنةدي "أورون شةاؤول" بعةد أن كةان علةى متنهةا فةي  جنود إسرائيليين داخل 6قتل 

 حي الشجاعية خالل العدوان األخير على غزة.
يأتي ذلك بعد يوم واحد على نشر القناة العاشرة تحقيقةا فةي ذات الصةدد، حيةث تنشةر وسةائل اإلعةالم 

 لعملية.العبرية منذ صباح اليوم تقارير عن نتائج التحقيق الذي يجري حول ا
وذكر مراسل القناة العبرية الثانية للشؤون العسكرية "روني دانييل" أن الصور متوافقة مةع روايةة جنةود 
جةةوالني الةةذين قةةالوا "إن الناقلةةة تعرضةةت إلطةةالق صةةاروخين مضةةادين للةةدروع مةةن الطةةابق الثةةاني أو 

 الثالث لمبنى قريب".
ر معالمهةا بعةد اسةتهدافها بصةاروخين مضةادين وأظهةرت صةور بثتهةا القنةاة مراحةل دخةول الناقلةة وتغية

 جنود كانوا على متنها واختفاء الجندي شاؤول. 6للدروع ومقتل 
ونفةةى النةةاطق باسةةم الجةةيش اإلسةةرائيلي مةةا أوردتةةه القنةةاة العاشةةرة أمةةس حةةول اسةةتخدام عمليةةة "هنيبعةةل" 

كامل نتائج التحقيق  التي تهدف للقصف العشوائي وقتل الجندي المختطف والخاطفين، مشيرا إلى أن
 ستنشر في وقت الحق.

وبحسب تقارير إسرائيلية نشرت خالل الحرب، فةإن عمليةة الوصةول إلةى ناقلةة الجنةد هةذه اسةتغرق سةاعات 
 فيما تبعثرت جثث الجنود ما بين حي التفاح وموقع "ناحل العوز" العسكري اإلسرائيلي شرق غزة.

 78/4/5102، القدس، القدس
 
 ومة تنكرت للتفاهمات األخيرة وعليها التراجعحماس: الحكحركة  .02

قالةةت حركةةة حمةةاس، إن حكومةةة التوافةةق الةةوطني تنكةةرت للتفاهمةةات األخيةةرة التةةي جةةرت خةةالل : غةةزة
 زيارة رئيس الحكومة رامي الحمد هلل لقطاع غزة، من خالل إصدار قرار بشأن المعابر والموظفين.

ية، الثالثةةاء، تشةةكيل لجنةةة لترتيةةب اسةةتالم معةةابر وكانةةت حكومةةة التوافةةق قةةررت فةةي جلسةةتها األسةةبوع
القطاع، باإلضةافة إلعةادة تشةكيل اللجنةة اإلداريةة القانونيةة لدراسةة القضةايا المدنيةة والمشةاكل اإلداريةة 

 الناجمة عن االنقسام، والتي تشمل الموظفين.
زيارتةه األخيةرة إلةى وأضافت حركة حماس في بيان لهةا يةوم الثالثةاء، إنهةا اتفقةت مةع الحمةد هلل خةالل 

غةةزة علةةى تشةةكيل لجنةةة مشةةتركة برئاسةةة نائةةب رئةةيس الةةوزراء زيةةاد أبةةو عمةةرو للتوصةةل إلةةى تفاهمةةات 
 بشأن ملفي الموظفين والمعابر، مبينة أن اللجنة توصلت إلى تفاهمات تم رفعها إلى رئاسة الحكومة.
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بإصةةةدار الحكومةةةة قراراتهةةةا واسةةةتغربت الحركةةةة، عةةةدم إعطةةةاء إجابةةةات حةةةول تلةةةك التفاهمةةةات ومقابلتهةةةا 
وأوضةةحت أنهةةا فوجئةةت بةةالقرار، مشةةددة علةةى أنةةه يمثةةل تنكةةًرا للتوافةةق  االنفراديةةة فةةي اجتماعهةةا اليةةوم.

وأكةةدت أن هةةذه اإلجةراءات تعقةةد األمةةور، وال  وتكريسةًا لحالةةة التهمةةيش والتفةرد التةةي تمارسةةها الحكومةة.
التوافةق للتراجةع عةن هةذه القةرارات وااللتةزام بةروح  توفر الحلول الالزمة للقضةايا العالقةة، داعيةة حكومةة

 التفاهم والتوافق الذي تم التوصل إليه في اللجنة المشتركة.

 7/4/5102، المركز الفلسطيني لإلعالم

 

 واإلسالمية تبحث تداعيات مقتل مروان عيسى  الوطنيةوى القمخيم عين الحلوة:  .03
عبةةاس عيسةةى، مخةةّيم عةةين الحلةةوة فةةي عةةين  وضةةعت جريمةةة اسةةتدراج وتصةةفية مةةروانح: محّمةةد صةةال

 العاصفة من جديد، وفتحت الباب أمام سيناريوهات أمنّية ستكون نتائجها وخيمة.
وبحسةةب مصةةادر مطلعةةة، فةةإن فةةالمطلوب بةةات واضةةحًا: تسةةليم قاتةةل عيسةةى، وهةةو م. ش. إلةةى الدولةةة 

قفالاللبنانية للتحقيق   هذا الملف. وا 
، أمةةسينية المشةةتركة شةةّددت علةةى أّن الجةةيش اللبنةةاني وجةةه رسةةائل، الفلسةةط األمنيةةةمصةةادر فةةي القةةوة 

في المخةيم حةول مخةاطر مةا جةرى وضةرورة اسةتدراك الخطةر  واألمنيةعدد من القيادات السياسية  إلى
قبل وقوعه. وتلفت االنتباه إلى أّن أبلغ رسالة في وضوحها وجههةا أمةس رئةيس فةرع مخةابرات الجةيش 

الفلسةةطينية فةةي لبنةان اللةةواء منيةةر المقةةدح  األمنيةةةرور وتلقاهةةا قائةةد القةوة فةي الجنةةوب العميةةد علةي شةةح
عنةةةدما خاطبةةةه قةةةائاًل: "إن قاتةةةل مةةةروان عبةةةاس عيسةةةى موجةةةود فةةةي مخةةةيم الطةةةوار ، وعلةةةيكم اعتقالةةةه 

فلسطينية  أمنية.. وهذه مسؤوليتكم كقوة األوانالدولة اللبنانية والقضاء اللبناني قبل فوات  إلىوتسليمه 
 دات فلسطينية".وقيا

علةةةى غةةةرار  أهلةةةهوقةةةال شةةةحرور للمقةةةدح: "هنةةةاك مةةةن هةةةو موجةةةود بيةةةنكم يريةةةد تةةةدمير المخةةةيم وتهجيةةةر 
 إسةةالميةاليرمةةوك اليةةوم وقبلةةه البةةارد. وهةةل سةةألتم أنفسةةكم لمةةاذا اختةةار القاتةةل، الةةذي ينتمةةي إلةةى جهةةة 

ة؟ علمةًا أن هةذا الشةخص سلفية متطرفة، شخصًا من حزب هللا ويقتله بهذه الطريقةة كونةه مةن المقاومة
المخيم ويخرج منه بشكل عةادي ولةه صةداقات داخلةه ووالدتةه فلسةطينية ويسةكن فةي منطقةة  إلىيدخل 

وأضاف شحرور: "أليس الهدف من الجريمة هو الفتنة وتسخين الوضةع األمنةي  تعمير عين الحلوة؟".
قبلةةه فةةي مخةةيم البةةارد؟"،  فةةي عةةين الحلةةوة، بةةالتزامن مةةع مةةا يجةةري اآلن فةةي مخةةيم اليرمةةوك ومةةا جةةرى

 خاتمًا اتصاله باللواء المقدح: "بادروا اليوم قبل الغد واعتقلوا القاتل".
الفلسةةطينية  األمنيةةةفةةي المقابةةل، أكةةدت مصةةادر فلسةةطينية أّن االجتمةةاع الةةذي عقدتةةه، أمةةس، اللجنةةة 

لفلسةطينية المشةتركة، وضةع ا األمنيةةالعليا والقيادة السياسية الفلسطينية في لبنةان فةي مقةر قيةادة القةوة 
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وأشةةةةارت مصةةةةادر المجتمعةةةةين إلةةةةى أّن "القيةةةةادات  بأسةةةةمائها. األشةةةةياءالنقةةةةاط علةةةةى الحةةةةروف وسةةةةمى 
الدولةةةةة  إلةةةةىوالوطنيةةةةة المشةةةةاركة فةةةي االجتمةةةةاع كافةةةةة شةةةددت علةةةةى ضةةةةرورة تسةةةليم القاتةةةةل  اإلسةةةالمية

خةةيم البةةارد، وان دوره فةةي ، وهةةي الجهةةة نفسةةها التةةي دمةةرت ماإلسةةالمفةةتح  إلةةىاللبنانيةةة، وانةةه ينتمةةي 
 قضية عيسى ورد كمسؤول مباشر عن تنفيذها".

 ألننةا، وأهلةهالقضاء حتى يسلم المخيم  إلىكما دعا المجتمعون، وفق المصادر، إلى "ضرورة تسليمه 
بأخةةذ المخةةيم رهينةةة"،  اإلسةةالمال نرغةةب بتكةةرار نمةةوذج البةةارد فةةي عةةين الحلةةوة ولةةن نسةةمح لةةه وال لفةةتح 

 هدف الجريمة هو الفتنة.مؤكدين أّن 
الفلسةةةطينية كافةةةة. كمةةةا طرحةةةت خةةةالل  األطةةةرعلةةةى هةةةذه القضةةةية مةةةن  اإلجمةةةاع إلةةةىالمصةةةادر  وأشةةةارت

االجتمةةاع تسةةاؤالت حةةول موضةةوع امةةن مخةةيم الطةةوار  والجهةةة المسةةؤولة عنةةه، وهةةل هةةذا المخةةّيم تةةابع 
نفةةرض األمةةن وعةةدم  أنفعلينةةا ال. فةةإذا كةةان الجةةواب هةةو نعةةم  أمللنسةةيج الفلسةةطيني وللقةةوى الفلسةةطينية 

هناك وتثبيت حةواجز عنةد مداخلةه. أمةا إذا  األمنيةتركه ألهواء من يتحكم فيه والبدء بانتشار حازم للقوة 
نقةةول للدولةةة اللبنانيةةة إّن هةةذا المخةةيم غيةةر خاضةةع لنةةا كقةةوى فلسةةطينية وهةةو  أنكةةان الجةةواب ال، فعلينةةا 

وأجمةع الحاضةرون أّن الطةوار  جةزء مةن عةين الحلةوة ويتبةع  بعهدتكم كدولةة لبنانيةة لتفرضةوا األمةن فيةه.
 الفلسطينية". األمنيةالفلسطيني فيه ونشر القوة  األمنللنسيج الفلسطيني، وتم االتفاق على فرض 

 8/4/5102، السفير، بيروت

 

 اليرموك تدامنًا مع مخيم حركة حماس تنظم مسيرة في غزة .04
ارع مخيم جباليةا شةمال قطةاع غةزة تضةامنا مةع سةكان نظمت حركة حماس مسيرة جماهيرية جابت شو 

، وردد المشةةاركون هتافةةات تطالةةب بتحييةةد المخةةيم المحاصةةر، وتةةدعو إلةةى وقةةف فةةوري مخةةيم اليرمةةوك
 لالقتتال في المخيم.

 7/4/5102، الجزيرة نت، الدوحة

 
  المواصالت العامة أيام السبتيرفض سن قانون يسمح بعمل  اإلسرائيليوزير المواصالت  .05

تصريح عابر من وزير المواصالت اإلسرائيلي يسرائيل كاتس، على شبكة : برهوم جرايسي -الناصرة 
التواصل االجتماعي "الفيسبوك"، يةرفض فيةه سةن قةانون يسةمح بعمةل المواصةالت العامةة أيةام السةبت 

هةةةةا الةةةةديني، التةةةةي يخضةةةةع ل اإلكةةةةراهواألعيةةةةاد العبريةةةةة، كةةةةان كافيةةةةا ليفجةةةةر مةةةةن جديةةةةد قضةةةةية قةةةةوانين 
 إلىفي العديد من مجاالت الحياة العامة، من مسألة التشدد بقضية الحالل في األغذية،  اإلسرائيليون
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السةةةماح بعمةةةل المحةةةال التجاريةةةة والمواصةةةالت العامةةةة، ويبةةةدو أن هةةةذه القضةةةية ستتصةةةاعد فةةةي األيةةةام 
 المقبلة، خاصة مع بدء موسم الربيع والصيف.

صةفحة الةوزير كةاتس، مةن حةزب الليكةود، علةى شةبكة الفيسةبوك،  إلةىوكان أحد اإلسرائيليين قد توجه 
بطلةةب العمةةل علةةى تحريةةر حركةةة المواصةةالت العامةةة فةةي أيةةام السةةبت، التةةي يةةتم حظرهةةا فةةي المةةدن 
والبلةةةدات اليهوديةةةة، أسةةةوة بالحركةةةة التجاريةةةة، بموجةةةب أنظمةةةة أيةةةام السةةةبت واألعيةةةاد. وكةةةان رد الةةةوزير 

يتسةةةةحاق  إلةةةةىحركةةةةة مواصةةةةالت أيةةةةام السةةةةبت، فعليةةةةه أن يتوجةةةةه كةةةاتس فظةةةةًا، إذ قةةةةال، "إن مةةةةن يريةةةةد 
 قائال، إن هذا مطلب اليساريين، الذي ال مكان له. وأضافهيرتسوغ"، رئيس حزب "العمل"، 

فانهةةال رواد الصةةفحة علةةى كةةاتس غاضةةبين مسةةتنكرين، ومةةن بيةةنهم مصةةوتون لحةةزب الليكةةود، الةةذين 
يسةاريين، ويطةالبون بتحريةر حركةة المواصةالت فةي أيةام قالوا، إنهم صةوتوا لحةزب الليكةود، وهةم ليسةوا 

أمةاكن  إلةىالسبت، ألن المتضرر من هذا القانون هم الفقراء، الذين ال يملكون سيارات خاصة تنقلهم 
 .األسبوعيةأخرى، يمضون فيها العطلة 

 8/4/5102، الغد، عم ان
 
 ز على البقاء والهوية والمواطنةيحتاجون الستراتيجية ترك "إسرائيل"أيمن عودة: الفلسطينيون في  .06

األيةةةةام: قةةةةال أيمةةةةن عةةةةودة رئةةةةيس "القائمةةةةة المشةةةةتركة" إلةةةةى انتخابةةةةات الكنيسةةةةت األخيةةةةرة إن  -رام هللا 
الفلسطينيين في إسرائيل يحتاجون الستراتيجية تركز على البقاء كأولوية، معتبرا أن بقةاءهم هةذا مهةدد 

ت المجتمةةةع العربةةةي فةةةي إسةةةرائيل للتةةةأثير علةةةى وغيةةةر محسةةةوم، داعيةةةا إلةةةى تبنةةةي مشةةةروع يوظةةةف طاقةةةا
 المجتمع اإلسرائيلي.

، فةي رام هللا، 5102وأشار عودة خالل مشاركته فةي مةؤتمر إطةالق تقريةر "مةدار" االسةتراتيجي للعةام 
أمةس، إلةى وجةةود حاجةة إلةةى إحةداث تغييةةر فةي طةةابع خطةاب الجمةةاهير العربيةة فةةي الةداخل، مضةةيفا: 

بالخطةةةةةاب، رغةةةةةم أن خطابنةةةةةا معتةةةةةدل، فأكثرنةةةةةا تطرفةةةةةا يطلةةةةةب دولةةةةةة  "نحةةةةةن كجمةةةةةاهير عربيةةةةةة نتشةةةةةدد
المواطنين.. هناك تطرف في شكل الخطاب، واعتدال فةي جةوهره، وهةذا األمةر يسةتحق معالجةة وبحثةًا 

 فيما بيننا، مثل كيفية طرح موضوع المساواة".
هويةة، والمواطنةة، هةي: البقةاء، وال ولخص عةودة مةا يحتاجةه الفلسةطينيون فةي إسةرائيل فةي ثالثةة أمةور

موضحا أنه يعتقد أن بقاء الجماهير العربية على أرضها هو أهم إنجةاز فلسةطيني، وأن واقةع االنتمةاء 
الةوطني ال يثيةر المخةاوف، لكةةن ذلةك ال ينفةي وجةةود مخططةات لتشةويه هةذا االنتمةةاء، أمةا فيمةا يتعلةةق 

ا فةةي كافةةة القضةةايا مثةةل السةةالم المسةةاواة، وأن نضةةع وزننةة"بالمواطنةةة، فأوضةةح عةةودة أن المقصةةود بهةةا 
 ."والديمقراطية، والتأثير على المجتمع اليهودي اإلسرائيلي
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وحةول أداء "القائمةةة المشةةتركة" فةةي االنتخابةةات األخيةةرة قةةال عةودة: "لقةةد تصةةرفنا كشةةعب فةةي ظةةل واقةةع 
فنا عربي منقسم، وهذا أمر أساسي، خاصة أننا مواطنون فةي دولةة تعمةل منهجيةا علةى تقسةيمنا، تصةر 

كشعب متكامل، وفرضنا عليهم )اإلسرائيليين( أن يتعاملوا معنا على هذا األساس، وهةذه نقطةة بدايةة، 
 يجب أن نعمقها خالل السنوات القادمة".

 8/3/5102، األيام، رام هللا
 
 2014 في سنة %40ارتفاع البناء في المستوطنات بنسبة تقرير:  .07

فةوزه المفةاجئ فةي االنتخابةات التشةريعية الشةهر الماضةي  قبل يوم واحد من: رويترز –الضفة الغربية 
وقف رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو أمام موقع للبناء في مستوطنة "هار حوما" علةى جبةل 

 أبو غنيم في القدس الشرقية المحتلة وتعهد بمواصلة البناء.
بوقةةف تنفيةةذ خطةةط لبنةةاء مئةةات  غيةةر أن مكتبةةه أصةةدر فةةي األسةةبوع التةةالي أوامةةر للسةةلطات المحليةةة
خةالل فترتةه األولةى فةي  0992الوحدات السكنية في المستوطنة التي أمر نتانياهو نفسةه ببنائهةا عةام 

 رئاسة الحكومة على رغم معارضة دولية شديدة.
وتعكس هذه السياسة دقة موقف نتانياهو في الموازنة بين والءاته السياسية والمجتمةع الةدولي الةذي لةم 

يثةةةةق بالتزامةةةةه بحةةةةل الةةةةدولتين لتسةةةةوية المشةةةةكلة الفلسةةةةطينية ومةةةةا ينطةةةةوي عليةةةةه مةةةةن وقةةةةف بنةةةةاء يعةةةةد 
 المستوطنات.

وستسةةلط األضةةواء فةةي الةةداخل والخةةارج علةةى نتانيةةاهو الةةذي يوشةةك علةةى بةةدء فتةةرة واليتةةه الرابعةةة علةةى 
يتخذها في ما  رأس ائتالف يرجح أن تميل كفته بشدة نحو اليمين هذه المرة، وذلك ترقبًا ألي خطوات

يتعلةةق بالمسةةتوطنات وذلةةك بعةةد أن تعهةةد قبةةل االنتخابةةات بعةةدم قيةةام دولةةة فلسةةطينية وهةةو علةةى رأس 
 الحكم.

وعلى رغم أنه تراجع عن هذا التعهد فةإن الشةكوك الدوليةة تظةل قائمةة فةي مةدى التزامةه بحةل الةدولتين 
 تحدة وانهارت العام الماضي.الذي يمثل لب محادثات السالم التي جرت تحت رعاية الواليات الم

ولفةت ديبلوماسةي أوروبةةي إلةى "االرتيةةاب المتزايةد بنتانيةةاهو، إذ ربمةا يقةول أشةةياء معينةة ثةةم يعجةز عةةن 
 اتخاذ قرار بدفع األمور لألمام أو ربما يكون غير ملتزم في الواقع".

ولي تحةرمهم مةن ويقول الفلسطينيون إن المسةتوطنات التةي تعتبةر غيةر مشةروعة بمقتضةى القةانون الةد
 إقامة دولة على رقعة واحدة من األرض.

 
 سجل السنوات العشر
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وتوضح بيانات المكتب المركزي لإلحصاءات في إسرائيل أن إيهود أولمرت، سلف نتانياهو، بدأ بناء 
 540. ويزيةةد ذلةةك 5118و 5116وحةةدة سةةكنية فةةي مسةةتوطنات بالضةةفة الغربيةةة بةةين عةةامي  2051

 .5103و 5100التي شرعت حكومات نتنياهو في بنائها بين عامي وحدة عن عدد الوحدات 
غير أن حركة "السالم اآلن" اإلسرائيلية المناهضة لالستيطان قالت في تقرير نشر في شباط )فبراير( 

ربمةا كةان عالمةة فارقةة، إذ سةجلت حكومةة نتانيةاهو مسةتوى لةم يتحقةق علةى  5104الماضي إن عام 
لعةةدد المناقصةةات الخاصةةة ببنةةاء المسةةتوطنات، وهةةي خطةةوة تسةةبق فةةي  مةةدى السةةنوات العشةةر السةةابقة

فةي المئةة  41بنسةبة  5104العادة عملية البناء الفعلي. وزاد معدل البدء في البناء بالمستوطنات فةي 
 على العام السابق.

وتقةةول الحركةةة إن المشةةكلة ال تكمةةن فةةي حجةةم أعمةةال البنةةاء بةةل فةةي مواقةةع البنةةاء. فقةةد واصةةل رؤسةةاء 
لحكومة السابقين البناء في أغلب األحوال في الكتل االستيطانية الواقعةة علةى أطةراف الضةفة الغربيةة ا

 التي تقول إسرائيل إنها تنوي االحتفاظ بها في أي اتفاق للسالم.
وقال هاجيت أوفران مدير مراقبةة المسةتوطنات فةي حركةة "السةالم اآلن" إن نتانيةاهو حقةق زيةادة كبيةرة 

عمةةةق الضةةةفة الغربيةةةة األمةةةر الةةةذي يزيةةةد مةةةن صةةةعوبة تحقيةةةق السةةةالم. وأضةةةاف: "فةةةي  فةةةي البنةةةاء فةةةي
السةةنوات الماضةةية قامةةت الحكومةةة بةةالكثير مةةن البنةةاء، وبخاصةةة فةةي تلةةك المنةةاطق. وأتوقةةع أن يسةةتمر 

 ذلك".
ن لم تبدأ أعمال البناء في أي وحدات سكنية بالفعل حتى  وعمدت الحكومة إلى تطوير خطط للبناء وا 

" بةةين القةةدس 0فةةي منطقتةةين حساسةةتين بصةةفة خاصةةة فةةي الضةةفة الغربيةةة همةةا منطقةةة الممةةر "إياآلن 
 والبحر الميت ومنطقة "جيفات هاماتوس" بين القدس وبيت لحم.

ومن المحتمل أن يؤدي البناء هناك إلى تقسيم الضفة الغربية ويعزل الفلسطينيين عن القةدس الشةرقية 
 التي يريدونها عاصمة لدولتهم.

ال الديبلوماسي األوروبي: "لدينا وجهة نظر معينةة فةي شةأن خطةوط حمةراء بعينهةا، وأقصةد جيفةات وق
ي  ".0هاماتوس وا 

وال يةةزال مةةا قةةد يفعلةةه الغةةرب حيةةال البنةةاء فةةي مثةةل هةةذه األمةةاكن تسةةاؤاًل بةةال إجابةةة. لكةةن األوروبيةةين 
التجةارة الةذي أبرمةه االتحةاد تحدثوا من قبل عن فرض عقوبات أو إجراءات عقابية انطالقًا مةن اتفةاق 

 األوروبي مع إسرائيل.
أمةةا المسةةتوطنون فيقولةةون إن تحفةةظ نتانيةةاهو يرقةةى إلةةى "تجميةةد صةةامت" للبنةةاء ويريةةدون وضةةع نهايةةة 

 لذلك.
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وأكةةةةةةد مسةةةةةةؤولون إسةةةةةةرائيليون أن عمليةةةةةةة التخطةةةةةةيط بصةةةةةةفة عامةةةةةةة لمشةةةةةةروعات البنةةةةةةاء الجديةةةةةةدة فةةةةةةي 
 ارها، قد تباطأت وتيرتها.المستوطنات، والتي تمر بعدة مراحل إلقر 

غيةر أن دانةةي دايةةان، وهةو مةةن قيةةادات المسةةتوطنين، قةال إنةةه سةةيتعين علةى نتانيةةاهو أن يلبةةي طلبةةات 
حةزب "البيةت اليهةةودي" المؤيةد للمسةةتوطنين والةذي يةةرجح أن يكةون شةةريكًا فةي االئةةتالف الحةاكم، لبنةةاء 

لبيةةت اليهةةودي" بضةةم معظةةم أجةةزاء الضةةفة المزيةةد إذا كةةان للحكومةةة الجديةةدة أن تظةةل قائمةةة. وينةةادي "ا
 الغربية، وهي سياسة لم يؤيدها نتنياهو.

أما حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني المتطرف وهو حليف محتمل آخةر فةي تشةكيل الحكومةة فيريةد مبادلةة 
 بعض المدن العربية في إسرائيل بمستوطنات في الضفة الغربية.

أراض محتلةة فةي القةدس الشةرقية والضةفة الغربيةة بةةين ويعةيش أكثةر مةن نصةف مليةون إسةرائيلي علةةى 
مليون فلسطيني. وفةي الضةفة الغربيةة وحةدها ارتفةع عةدد المسةتوطنين ألكثةر مةن مثليةه منةذ عةام  5.8

 ألفًا. 321ليتجاوز  0992
 

 بوابة القدس
وفةي الخطةةاب الةةذي ألقةةاه فةةي مسةةتوطنة "هةةار حومةا" عشةةية انتخابةةه أسةةهب نتانيةةاهو فةةي شةةرح الحجةةج 

لتقليدية لبناء المستوطنات على أساس التاريخ اليهودي واالحتياجات األمنية اإلسرائيلية، بل وأكد في ا
 الواقع االتهامات الفلسطينية بأن هذه الجيوب االستيطانية مبنية على أرض مغتصبة.

لينةا وقال نتنياهو: "حدثت محاولة فلسطينية لربط بيةت لحةم مةن أجةل النفةاذ إلةى القةدس. وفكةرت أن ع
أن نحمي البوابة الجنوبية للقدس بالبناء هناك. وكانت هناك معارضة هائلة ألن هذا الحةي فةي موقةع 

 يحول دون اتصال األراضي الفلسطينية".
وعلةةى رغةةم أن الغةةةرب أبةةدى درجةةةة مةةن درجةةةات الموافقةةة الضةةمنية علةةةى أن تبنةةي إسةةةرائيل فةةي الكتةةةل 

 يرون أن كل أعمال البناء االستيطاني سبب لالنزعاج.السكنية التي قد تحتفظ بها فإن الفلسطينيين 
وفةةةةي "ميتزبةةةةي كةةةةراميم"، المسةةةةتوطنة القابعةةةةة علةةةةى قمةةةةة تةةةةل يطةةةةل علةةةةى وادي األردن، يةةةةؤدي الرجةةةةال 

 الصلوات عند الغروب بينما تجلس الزوجات لمتابعة األطفال وهم يلعبون على العشب األخضر.
أسةةرة  41مةةع زوجتةةه وأطفالهمةةا الخمسةةة مةةع نحةةو سةةنة( الةةذي يعةةيش هنةةاك  32وقةةال دورون ليشةةيم )

أخةةرى، أن "شةةعب إسةةرائيل واليهوديةةة بةةدآ هنةةا". وأضةةاف: "نحةةن هنةةا كةةي نحقةةق مصةةيرًا مكتوبةةًا. وهةةذا 
ملكي. نحن مثل الكروم التي تنمو هنةاك. ال نسةتطيع العةيش فةي أي مكةان آخةر. اليهوديةة ال يمكنهةا 

 أن تزدهر في مكان آخر".

 8/4/5102، الحياة، لندن
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 المادي / ينايرفي كانون الثاني تعترف بقتل الجندي اإلسباني "إسرائيل" .08

تسببت في مقتل جندي إسباني يعمل في قوات  اإلسرائيليةالنيران " أن إسرائيليةاعترفت مصادر أمنية 
الجنةدي ". وقال مصةدر أمنةي اشةترط عةدم الكشةف عةن اسةمه إن "اليونيفيل في كانون الثاني الماضي

عاما(، قتل فعال بنيران مدفعية جيش الدفاع عقب هجوم شنه حزب  36فرانسيسكو توليدو ) انياإلسب
ووصةةةف المصةةةدر األمنةةةي اإلسةةةرائيلي، ردا علةةةى سةةةؤال  .إسةةةرائيليين"مقتةةةل جنةةةديين  إلةةةى أدىهللا ممةةةا 

 لوكالة "فرانس برس"، قصف موقع تابع لة "اليونيفيل" على الحدود مع لبنان بة "الحدث المؤسف".
"الجةيش  أنالمتحةدة"، مؤكةدا  األمةمبقةوات  األذى أللحةاقنيةة  أيانةه "لةم يكةن هنةاك  إلىالبيان  وأشار

تحقيةةق عسةةكري شةةامل تةةم  أجةةراءيعمةل لمنةةع وقةةوع حةةوادث مماثلةةة فةةي المسةةتقبل". واكةةد البيةان انةةه "تةةم 
 ".اإلسبانيالجيش  إلىنتائجه  أرسال

 8/4/5102ت، السفير، بيرو 
 
 (  1لشاباك )الحلقةل ل "العالم السري"رحلة تأهيتقرير:  .09

فةةي معلومةةات تنشةةر للمةةرة األولةةى، بةةث موقةةع و"االه" اإلخبةةاري العبةةري،  : ترجمةةة خاصةةة - الناصةةرة
تقريةةرًا يكشةةف فيةةه عةةن "العةةالم السةةري" لمركةةزي عمةةل الشةةاباك )وهةةم الضةةباط المسةةؤولون عةةن منةةاطق 

عةةةداد هةةؤالء األفةةةراد فةةي جهةةةاز جغرافيةةة معينةةةة( ورحلةةتهم فةةةي تجنيةةد العمةةةالء، وكةةذلك ع مليةةةة تأهيةةل وا 
وينشةةةةر "المركةةةةز الفلسةةةةطيني لإلعةةةةالم" الترجمةةةةة الخاصةةةةة لهةةةةذا التقريةةةةر مةةةةن خةةةةالل حلقتةةةةين  الشةةةةاباك.

متتةةابعتين، تتضةةمن األولةةى الحةةديث عةةن أهةةم المهةةام الموكلةةة لمسةةؤولي الشةةاباك والمتمثلةةة فةةي عمليةةة 
 ء العناصر. تجنيد العمالء، وكذلك عملية إعداد وتأهيل هؤال

وفةةي حةةديث لةةةرئيس الشةةاباك السةةابق "يعقةةةوف بيةةري"، وصةةةف عمةةل مركةةزي الشةةةاباك بةةأنهم ميةةةدانيون 
ويعرفون مناطق عملهم بشةكل تفصةيلي ودقيةق حتةى لةو لةم يكةن بذاتةه متواجةًدا بالميةدان، لكنةه يشةرف 

 على تشغيل عمالء كما هو الحال في غزة.
إسرائيل في غةزة والضةفة وغةور األردن والحةدود المصةرية،  ويشير بيري إلى أن العمالء بمثابة "عيون

 وفي كل مكان داخل حدود إسرائيل".
 "فن الغازلة"

وبحسب بيري؛ فإن مركزي عمل الشاباك توكل إليهم مهام معقدة، من أهمها ما يسميه )بفن الغازلة(، 
المخةةةابرات  والتةةةي مةةةن خاللهةةةا يسةةةتطيع كةةةل ضةةةابط الوصةةةول إلةةةى األشةةةخاص وتجنيةةةدهم للتعامةةةل مةةةع

 الصهيونية، وهذه إحدى المهارات التي يجب أن يتمتع بها مركزي عمل الشاباك.
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ويوضةةح أن هةةذه المهمةةة تتمثةةل فةةي تجنيةةد عمةةالء جةةدد أقةةل تكلفةةة مةةن العمةةالء المتميةةزين والموجةةودين 
فعال على رأس عملهم، حيث يتم استغالل تصاريح للعالج الطبي أو بسبب االبتزاز والضغط، فيوجةد 

 الكثير من العمالء الذين تم تشغيلهم مع الشاباك وحافظوا على هذه العالقات حتى اليوم.
فالشاباك، وفقا للتقرير، يعتمد بشكل كبير على مركزي عمةل الشةاباك الةذين تعتبةر قةراراتهم وتقةديراتهم 

 ذات وزن كبير في إحباط أي عمليات مقاومة ضد االحتالل.
الوقت في تجنيد العمالء وتشغيلهم، وتكوين الصورة الكاملةة التةي  وينشغل مركزي عمل الشاباك طول

يةتم بناؤهةا مةن كةم هائةل مةن الجزيئيةات، لكنةةه لةيس وحيةدًا فةي مهمةة جمةع المعلومةات، فبجانبةه يعمةةل 
أفةةةةراد الوحةةةةدة التنفيذيةةةةة ورجةةةةال االسةةةةتخبارات )سةةةةجنت( الةةةةذين يتميةةةةزون بخبةةةةرة عاليةةةةة فةةةةي اقتنةةةةاص 

مكالمةةةات التلفونيةةةة أو الرسةةةائل أو الكةةةاميرات أو محادثةةةات الشةةةات والبريةةةد المعلومةةةات الحيويةةةة مةةةن ال
 اإللكتروني.

 إعداد مركزي الشاباك
ويتحدث التقرير عن كيفية إعةداد طةاقم مركةزي الشةاباك؛ حيةث تعةد دورة تأهيةل مركةزي عمةل الشةاباك 

مقاعدها المحدودة، إال باألكثر قيمة ومكانة، ويتم تنظيمها مرة كل سنة، ويتنافس آالف الشباب على 
 أن أقلهم من يستطيع تجاوز عملية التأهيل المضنية.

(، وحاصلون 31-52وفي معايير اختيار المنتسبين للدورة، فإن غالبية المرشحين يبلغون من العمر )
على درجة البكالوريوس، ويتمتعون بالتواضع والذكاء والحساسية العالية واالنتمةاء العةالي والقةدرة علةى 

مل الضغط النفسي الهائل في العمل. كما يتطلب التمتع بقدرة عاليةة علةى التحليةل الةدقيق والسةريع تح
 للمعلومة.

عامةًا،  42وتبدأ المرحلة األولى من التأهيل في معهد اللغات التابع لجهةاز الشةاباك والةذي أسةس منةذ 
نمةا أي لغةات أخةرى ي حتمةل أن تكةون بلةدانها تشةكل ففي هذا المعهد ال يتعلمون فقةط اللغةة العربيةة، وا 

 خطرا على االحتالل.
ويشةةير التقريةةةر إلةةةى أنةةةه فةةةي الوقةةةت الحاضةةةر لةةةيس كمةةا السةةةابق؛ فقةةةد كةةةان هةةةذا العمةةةل مقتصةةةرا علةةةى 
"اإلسرائيليين" مواليد الدول العربية ممن يعرفون اللغة من بيوتهم، لكن اآلن من يشغلون مهةام مركةزي 

ن أسةبوعًا تةؤهلهم إلجةراء محادثةات مةع  45مةا يتعلمونهةا علةى مةدار الشاباك ال يعرفون اللغةة سةابقا، وا 
 قطاعات مختلفة من رجل أعمال وانتهاء بمزارع بسيط.

خالل عملية التأهيل يعملون على مراسلة بعضهم البعض عبر االنترنت باللغةة العربيةة، وتعلةم وحفةظ 
اليةةد والثقافةةة، حيةةث يفةةتح أمةةامهم سةور كاملةةة مةةن القةةرآن، كمةةا إنهةةم علةةى درايةةة جيةةدة فةةي العةةادات والتق

 عالم جديد ويكتشفون جوانب جميلة في اإلسالم.
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 المرحلة الثانية
ومةةةةع انتهةةةةاء مرحلةةةةة المعهةةةةد تةةةةنظم مراسةةةةيم احتفاليةةةةة بوجةةةةود رئةةةةيس الشةةةةاباك ونائبةةةةه وقيةةةةادة الشةةةةاباك 

؛ وذلةك وعائالتهم، حيث تعّد هذه الطقوس بمثابةة مرحلةة جديةة فةي مسةيرة تأهيةل مركةز عمةل الشةاباك
 شهور في إطار مدرسة المخابرات التابعة للجهاز.  01تمهيدًا للمرحلة الالحقة، والتي تستمر 

مركةةزي عمةةةل الشةةاباك يوزعةةةون علةةى مختلةةةف المنةةاطق وكةةةل واحةةد فةةةيهم يةةتم إلحاقةةةه بمةةدرب )مرشةةةد( 
 يساعده على عملية التأهيل على األرض. 

اصله مع العمالء اآلخرين، بما فةي ذلةك مةن داخةل وكل مركز يتلقى كنية )اسم جديد( يرافقه خالل تو 
الشةةةاباك نفسةةةه، حتةةةى إن بعضةةةهم يأخةةةذون هةةةذا االسةةةم معهةةةم إلةةةى البيةةةت، ويصةةةبح جةةةزءا مةةةن حيةةةاتهم 

 الخاصة.
فةةي هةةذه المرحلةةةة يةةتعلم مشةةةغل العمةةالء أنةةةه مطلةةوب منةةه احتةةةرام الةةدين اإلسةةةالمي، وثقافةةة اآلخةةةرين، 

ويقظةةًا للتفاصةةيل الدقيقةةة جةةدًا فةةي شخصةةية الشةةخص الةةذي  والمرشةةد يعلمةةه كيةةف يكةةون إنسةةانًا حساسةةاً 
 يقوم بتشغيله )العميل(.

كما أن عليه أن يدرك أن المرأة التي تلبس الحجاب وتسةير مقابلةه فةي الشةارع ليسةت بالضةرورة امةرأة، 
فمطلوب منه أن يطور بشكل دائم تفكيرا قائما على الشك، ألن كل عمله قةائم بالدرجةة األسةاس علةى 

 القات الشخصية.الع
 7/4/5102، المركز الفلسطيني لإلعالم
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سائد أبو فرحة: اعتبر المركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية "مدار"، أن نتائج االنتخابةات  -رام هللا 
صةةعود مةةا سةةماه "إسةةرائيل الثالثةةة"، التةةي تتسةةم بتسةةارع تحةةول  اإلسةةرائيلية األخيةةرة، تعبةةر بوضةةوح عةةن

المجتمةةةع اإلسةةةرائيلي نحةةةو اليمةةةين، وتحةةةول خطةةةاب اليمةةةين مةةةن  الخطةةةاب االجتمةةةاعي الليبرالةةةي، إلةةةى 
الخطاب االستيطاني النيوليبرالي المشبع بالمفردات الدينية، إلى جانب اسةتمرار حالةة التشةرذم الحزبةي 

 والسياسي الداخلي.
"، 0922حةةزب "مبةاي" هةةيمن علةى "إسةةرائيل األولةةى" طةوال عقةةدين، مةا انتهةةى بةة "انقةةالب العةةام  وكةان

حيث عبر فوز الليكود للمةرة األولةى، آنةذاك، عةن صةعود "إسةرائيل الثانيةة"، التةي تضةم باإلضةافة إلةى 
الشةةةةرقيين أبنةةةةاء مةةةةدن التطةةةةوير وسةةةةكان األطةةةةراف والحريةةةةديم الةةةةذين اسةةةةتقطبهم الليكةةةةود عبةةةةر خطةةةةاب 
اجتماعي، إلى جانب خطاب سياسي يميني ليبرالي، وقد شهدت تلك المرحلة تقاسةم المشةهد السياسةي 

 والحزبي بين المعسكرين الكبيرين.



 
 
 
 

 

           50ص                                     3240 العدد:    8/4/5102 األربعاء التاريخ:

وأضةةاف "مةةدار" فةةي  مةةةؤتمر شةةهد إطةةالق تقريةةره االسةةةتراتيجي الحةةادي عشةةر فةةي رام هللا، أمةةةس، إن 
ه المعركة االنتخابية من استقطاب حةاد، الفوز الحاسم لنتنياهو على "المعسكر الصهيوني"، وما شهدت

يكّرس مالمةح حةزب الليكةود حزبةا اسةتيطانيا، مبينةا أن هةذا التغييةر فةي المشةهد اإلسةرائيلي العةام لةيس 
طارئا وعةابرا، بةل يةأتي كتعبيةر عةن تغّيةرات ديموغرافيةة عميقةة شةهدها ويشةهدها المجتمةع اإلسةرائيلي، 

 مضي في تسوية سياسّية جادة.وينتظر أن ينعكس سلبا على استعداده لل
وأوضح تقرير "مدار" أن التغيرات التي كشفتها االنتخابات للكنيست العشرين، تتمثل بارتفاع مسةتوى  

التةةةةدّين وشةةةةيوع بعةةةةض أنماطةةةةه المتشةةةةددة، وفةةةةي تةةةةداخل أمةةةةور الةةةةدين والدولةةةةة، فةةةةي ظةةةةل تزايةةةةد ثقةةةةل 
م وراء الليكةود "الجديةد"،  فيمةا شةكل من السكان، وضعوا بةثقله %01المستوطنين الذين باتوا يشكلون 

 اليمين الشرقي مصدر دعم الليكود في الثمانينيات.
واعتبةةةر التقريةةةر تشةةةكيل القائمةةةة المشةةةتركة التةةةي تضةةةم القةةةوى المةةةؤثرة بةةةين الفلسةةةطينيين فةةةي إسةةةرائيل، 

يفةتح وتحولها إلى ثالث أقوى معسكر في الكنيسةت، عالمةة فارقةة فةي االنتخابةات األخيةرة، متوقعةا أن 
هةةذا التطةةور آفاقةةا جديةةدة للعمةةل والتةةأثير السياسةةي للفلسةةطينيين فةةي إسةةرائيل، يتمثةةل فةةي إعةةادة تنظةةيم 
مؤسسةةاتهم الجماعيةةةة، وتحةةةول القائمةةةة إلةةةى قةةةوة ضةةغط مهمةةةة فةةةي المشةةةهد السياسةةةي الةةةداخلي، وزيةةةادة 

وانين معينةةة إمكانياتهةةا للمنةةاورة مةةن خةةالل بنةةاء شةةراكات عينيةةة مةةع أحةةزاب وأعضةةاء كنيسةةت لتمريةةر قةة
 وعرقلة أخرى، إضافة لتحولها إلى عنوان للتخاطب من قبل مؤسسات أو جهات دولية.

ونبه التقرير إلى طغيان الموضوع االجتماعي على أجندات اليسار والوسةط، والموضةوع األمنةي علةى 
 ن.اليمين، مقابل تغييب موضوع االحتالل، في ظل صياغة أية مواجهة مع الفلسطينيين بلغة األم

ويةةرى التقريةةر أن إسةةرائيل ستواصةةل علةةى مسةةتوى العالقةةات مةةع الفلسةةطينيين سياسةةة إدارة الصةةراع مةةن 
جهةةة، والقيةةام بتغييةةرات علةةى األرض تحيةةل حةةّل الةةدولتين إلةةى شةةبه مسةةتحيل، عبةةر تعميةةق االسةةتيطان 
ق وتغيير الواقةع الةديموغرافي علةى األرض، مةن خةالل تصةعيد المخططةات فةي منةاطق القةدس ومنةاط

ج، واالستمرار في مساعي نزع الشرعية عن أي حراك فلسطيني، سواء أكان سياسيا رسميا، أم شعبيا 
ميةةةدانيا، والعمةةةل علةةةى ربةةةط النضةةةال الفلسةةةطيني باإلرهةةةاب "اإلسةةةالمي" كمةةةا تمثلةةةه حركةةةات كةةةداعش 

 والقاعدة وبوكو حرام.
خةةةةةالل إعةةةةادة تةةةةةدوير  وحةةةةول التحركةةةةات األوروبيةةةةةة توقةةةةع التقريةةةةةر أن تواصةةةةل إسةةةةرائيل الضةةةةةغط مةةةةن

عةادة تصةنيعها  مصطلحات من خطاب الالسامية والعنصرية التاريخيةة والمسةألة اليهوديةة والمحرقةة، وا 
سياسةةةةيا، واسةةةةتعمالها فزاعةةةةة لمجابهةةةةة الخطةةةةوات األوروبيةةةةة، مةةةةع تعزيةةةةز توجةةةةه إسةةةةرائيل نحةةةةو القةةةةوى 

رجةةةة األولةةةى، وتعزيةةةز الصةةةاعدة، وخاصةةةة مةةةع الهنةةةد التةةةي باتةةةت العالقةةةات معهةةةا إسةةةتراتيجية مةةةن الد
 الحضور اإلسرائيلي في مناطق جديدة وخاصة في أفريقيا.
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وتوقةةع التقريةةر تصةةاعد التةةوتر فةةي العالقةةات األميركيةةة اإلسةةرائيلية واألوروبيةةة اإلسةةرائيلية، حيةةث تشةةير 
كونةةةه حةةّرا فةةي الفتةةةرة المقبلةةة مةةةن  –عةةدة مصةةادر إلةةةى أن الةةرئيس األميركةةي بةةةاراك أوبامةةا قةةةد يتجةةه 

إلى تبني سياسة ضاغطة أكثر على حكومة بنيامين نتنياهو، في المقابل، من  -ط االنتخابية الضغو 
المتوقع أن يستمر نتنياهو في اللعب على التوترات األميركية الداخلية بين الجمهوريين والديمقراطيين، 

 بما ال يمّس عمق العالقات االستراتيجية، وال التعاون األمني بين البلدين.
الصةةعيد االسةةتيطاني، ينتظةةر أن يواصةةل اليمةةين الجديةةد السةةعي نحةةو تعميةةق الهيمنةةة اليمينيةةة وعلةةى  

االستيطانية على الخطاب العام، وعلى مؤسسات المجتمع المةدني، إلةى جانةب  ت كةل مسةتمر للحةدود 
سةةةرائيل داخةةةل الخةةةط  -السياسةةةية  األيديولوجيةةةة الفاصةةةلة بةةةين المسةةةتوطنين والمسةةةتوطنات مةةةن جهةةةة وا 

ضر من جهة أخرى، وتزايد تمازج المسةتوطنين فةي المجتمةع اإلسةرائيلي، باعتبةارهم جةزءا طبيعيةا األخ
 من الطبقات والفئات االجتماعية، واستمرار صعودهم في النخب. 

أما فيما يتصل بةة "المشةهد األمنةي والعسةكري"، فتنةاول التقريةر أبةرز التطةورات واألحةداث التةي شةهدها 
حةةرب علةةى قطةةاع غةةزة، الفتةةا إلةةى أن "أهةةم نتةةائج هةةذه الحةةرب هةةو تحويةةل العةةام الماضةةي، خاصةةة ال

القطةةةاع مةةةن مشةةةكلة احةةةتالل إلةةةى مشةةةكلة إنسةةةانية، حيةةةث تتحةةةول المنظمةةةات الدوليةةةة واإلنسةةةانية إلةةةى 
 بيروقراطية وسيطة لترتيب العالقة بين غزة والعالم الخارجي".

ة التةةي تخوضةةها إسةةرائيل فةةي مواجهةةة ولفةةت اسةةتنادا إلةةى  رأي بعةةض المحللةةين، أن "الحةةروب الجديةةد
، قلبةت معهةا مفةاهيم الةربح والحسةم التةي أصةبحت 0985منظمات وميليشيات غير نظامية منذ العام 

غيةةر ممكنةةة، إذ لةةم يعةةد مةةن الممكةةن تحقيةةق حسةةم عسةةكري، بةةل فقةةط محةةاوالت لتةةرميم قةةوة الةةردع التةةي 
 ئل".يتحول فيها المدنيون إلى وسائل ضغط، وأدوات لتمرير الرسا

وأضاف: لن يكون أمام إسرائيل خالل السنوات المقبلة أي تحد عسكري مةن قبةل جيةوش نظاميةة، بةل 
مةةن قبةةل تنظيمةةات عسةةكرية بعةةد أن تةةم تحييةةد كةةل مةةن الجةةيش العراقةةي، والسةةوري، والمصةةري، مقابةةل 

 ظهور التنظيمات والميليشيات العسكرية غير النظامية.
ريةةر "أن االقتصةةاد اإلسةةرائيلي موجةةود أمةةام تحةةديات مسةةتقبلية، وحةةول "المشةةهد االقتصةةادي"، بةةين التق

كةةةان عاليةةةا، فةةةإن توقعةةةات النمةةةو خةةةالل السةةةنتين  5104فةةةرغم أن النمةةةو فةةةي الربةةةع األخيةةةر مةةةن العةةةام 
، أما توقعات التضخم المالي فإنها تتأثر باألسعار العالمية التةي تظهةر %3.2و 3القادمتين هي بين 

 هو المتوقع أيضا في إسرائيل".انخفاضا في نسب التضخم، و 
وأورد أن "التحدي لالقتصاد هو مةا سةيحدث بعةد أن تشةكل الحكومةة الجديةدة، خاصةة فةي ظةل ارتفةاع 

 األصوات المنادية بتقليص الفجوات االقتصادية داخل المجتمع اإلسرائيلي".
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وعوامةةل داخليةةة وأضةةاف: تبقةةى التنبةةؤات فةةي ظةةل المتغيةةرات المحليةةة واإلقليميةةة، مشةةروطة بسةةلوكيات 
 %3، هةو فةي إطةار 5102وخارجية، وفي حال حيدت كافة العوامل، فةإن معةدل النمةو المتوقةع لعةام 

 حسب التوقعات اإلسرائيلية.
يذكر أن تقرير مدار االستراتيجي تقرير سةنوي يصةدر للعةام الحةادي عشةر علةى التةوالي، ويعةده نخبةة 

ول هةذا العةةام كةل مةةن: هنيةدة غةةانم )الملخةةص مةن المتخصصةةين فةي الشةةأن اإلسةرائيلي، وقةةد أعةد فصةة
التنفيةةةذي(، عةةةاطف أبةةةو سةةةيف )مشةةةهد العالقةةةات الفلسةةةطينية اإلسةةةرائيلية(، أنطةةةوان شةةةلحت )المشةةةهد 
الحزبةةي الةةداخلي(، مهنةةد مصةةطفى )مشةةهد إسةةرائيل وعالقاتهةةا الخارجيةةة(، د. عةةاص أطةةرش )المشةةهد 

نبيةةةل الصةةةالح )المشةةةهد  االجتمةةةاعي(،  االقتصةةةادي(، فةةةادي نحةةةاس )المشةةةهد األمنةةةي والعسةةةكري(، أ.
 همت زعبي ورائف زريق )الفلسطينيون في إسرائيل(.

 8/3/5102، األيام، رام هللا
 
 برمياًل على اليرموك خالل ثالثة أيام وتجدد االشتباكات وارتفاع عدد الشهداء بالمخيم 25سقوط  .20

 السوري النظام مروحيات ألقتها يالت المتفجرة" "البراميل أن عدد، 8/4/5102الحياة، لندن، قالت 
 إن اإلنسان" لحقوق السوري "المرصد وقال برمياًل، 52دمشق ارتفع إلى  جنوب اليرموك مخيم على

 عقبه اليرموك، مخيم في مناطق على المتفجرة بالبراميل قصفه الثالث لليوم واصل المروحي "الطيران
 في العنيفة االشتباكات تجدد مع امنبالتز  المخيم في مناطق على أرض - أرض بصواريخ قصف
 طرف، من إسالمية فصائل من لها داعمين بمقاتلين مدعمة المقدس بيت أكتاف مقاتلي بين المخيم
 . آخر" طرف من اإلسالمية" "الدولة وتنظيم
 نوح وشارع الشهداء مقبرة قرب العروبة، شارع في مناطق على براميل "ستة بسقوط "المرصد" وأفاد

 الطيران ألقاها التي المتفجرة البراميل عدد 52 نحو إلى ليصل اليرموك، مخيم في ةوالمنصور 
 هم 8 إلى "ارتفع القتلى عدد أن إلى الفتاً  الفائتة"، الثالثة األيام في اليرموك مخيم على المروحي

 عمينالدا  والمقاتلين المقدس بيت أكناف من مقاتلين وأربعة الفلسطيني التحرير جيش عن منشق عقيد
 في الطرفين بين اشتباكات في مصرعهم لقوا الذين اإلسالمية"، "الدولة تنظيم من عناصر 3و لها،

 .المخيم"
 الجئين ثالثة استشهد ، من مصادر خاصة من دمشق، أنه8/4/5102القدس، القدس، وأضافت 
 .بسوريا دمشق وريف اليرموك مخيم في يوم االثنين آخرون وأصيب فلسطينيين

 برميل سقوط جراء استشهد طه، حسين الفلسطيني أن كوم، دوت القدس" لة خاصة ادرمص وقالت
 بها أصيب التي بجروحه متأثرا موعد محمد الشاب ارتقى اليرموك، كما مخيم في منزله على متفجر
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 قد" داعش" تنظيم كان شخصين هوية على التعرف وتم .المخيم على هاون قذائف عدة سقوط جراء
 التحرير، جيش أحرار كتيبة قائد وهو عدي أبو خالد أنهما وتبين رؤوسهما قطع عدب صورتهما نشر

 .المقدس بيت أكناف مقاتلي من الرشيد وعامر
 في الالجئين مخيمات استهداف استمرار جراء الثالثاء، يوم فلسطينيين، الجئين أربعة واستشهد
 05) داغستاني زينب الطفلة نبأ العمل، مجموعة وأفادت .عليها الخانق الحصار وفرض سوريا
 قضى حين في اليرموك، مخيم في مجهول قناص برصاص استشهدت العروبة حي سكان من( عاما

 .المخيم على المفروض الحصار نتيجة جوعا قاسم عبيد محمد المسن
 مخيم على ألقيت التي المتفجرة البراميل بشظايا إصابته جراء الميساوي ماجد الالجئ استشهد كما
 من بدمشق، دمر منطقة سكان من الحفيظ عبد إبراهيم الالجئ هوية على التعرف تم حين في ا،درع

 السوري. النظام سجون في التعذيب لضحايا المسربة الصور خالل
 
 كنيس  إلى المسجد األقصى في تاريخية مدرسة لتحويل يسعى االحتالل األقصى: مؤسسة .22

 مصلى لتحويل المزعوم الهيكل لمنظمات دراتمبا من والتراث للوقف األقصى مؤسسة حّذرت
 االحتالل حوله قد كان بعدما رسمي، بشكل يهودي كنيس إلى األقصى المسجد في التنكزية المدرسة

 حرس لقوات عسكري مركز إلى المصلى حّول إذ – هناك يداومون الذي لجنوده خاص كنيس إلى
 رسالة في ويسلي أفيعاد المحامي كلالهي أجل من االئتالف رئيس وطالب م،0969 عام الحدود
 مصلى بدخول المزعوم الهيكل منظمات ألعضاء بالسماح القدس لواء شرطة قائد لة بعثها عاجلة

 .لهم مقدس ومكان يهودي كنيس بصفته التنكزية المدرسة
 هذا خطورة من نحّذر الخطوات هذه مغبة من األقصى مؤسسة مدير – خطيب أمير المهندس وحذر

 المخططات وضع تكرار من سنفهم ماذا واال التنكزية، المدرسة يستهدف الذي المقترح وهو المطلب
 قبل من عليه االستيالء تم بعدما، يهودياً  كنيساً  األقصى المسجد من الجزء هذا بجعل والمطالبات
 ةالمعني الجهات ونطالب. األوقات بعض في كنيس والى، عسكرية ثكنة إلى عمليا وتحويله االحتالل
 .الخطيرة المخططات هذه لمثل التصدي أجل من بالتحرك

7/4/5102مؤسسة األقصى للوقف والتراث، أم الفحم،   
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 بسالســـل لممارســاتهم يتصــدون والمواطنـــون لألقصــى اقتحــامهم يجـــددون المســتوطنين عشــرات .23
 بشرية
 خالل من األقصى دللمسج أمس، اقتحامهم، اإلسرائيليين المستوطنين عشرات جدد: "األيام" – القدس
 احتجاز على اإلسرائيلية الشرطة أقدمت فقد وبالمقابل .اإلسرائيلية الشرطة بحماية المغاربة باب

 .المسجد بوابات على المقامة الشرطية الحواجز على المسلمين الرجال وبعض النساء هويات
 ساحات في التوتر من حالة توليد إلى اليهودي، الفصح عيد مع تزامنت التي االقتحامات، أدت وقد

 لمنع بشرية حواجز المصلين والرجال النساء عشرات نظمت فقد الصدد هذا وفي .المسجد
 .المشرفة الصخرة قبة صحن منطقة إلى الوصول أو دينية طقوس أداء من المستوطنين

 سالخمي بدأت التي الفصح عيد فترة خالل األقصى للمسجد اقتحاماتهم من كثفوا المستوطنون وكان
 للنساء اعتقاالتها من الشرطة قوات صعدت فقد وبالمقابل .الجمعة يوم حتى وتستمر الماضي
 من والرجال النساء بمنع أوامر إصدار مع األقصى، المسجد بوابات على المصلين من والرجال
 .أشهر وعدة أسبوعين بين تتفاوت لفترات المسجد دخول

8/4/5102األيام، رام هللا،   
 
 إيل" "بيت مستوطنة إلى لدمها هللا رام شرق شمال أراض   على جديداً  جداراً  ييبن االحتالل .24

 إسمنتي جدار بناء في بدأت إسرائيلية عسكرية آليات إن فلسطيني مسؤول قال: األناضول -هللا  رام
 مستوطنة إلى لضمها الغربية، الضفة في هللا، رام شرق شمال القرع، دورا لبلدة تابعة أراض   على

 تصريح في القرع، دورا بلدة قروي مجلس رئيس باجس، جبر لسان على ذلك جاء .القريبة" إيل بيت"
 البلدة أراضي من زراعي دنم 011 نحو تجريف بدأت اإلسرائيلية اآلليات" إن قائالً  األناضول، لوكالة

 نتيإسم جدار بنصب( أمس) اليوم تشرع أن قبل أيام، عدة قبل ،(مربع متر 0111 يساوي الدونم)
 أهالي ملك هي" المستهدفة األراضي أن باجس وذكر ".ومحيطها البلدة عن الدونمات هذه يفصل
 خمس قبل األراضي تلك على ُأقيما منزلين وجود إلى الفتاً  ،"بها قانونية ملكية أوراق ويملكون البلدة،

 الفلسطيني، سؤولالم واتهم". بالهدم أصحابها وأخطر إسرائيلي، بأمر للسكن ُيستخدما ولم سنوات،
 أراض   على يسكنون الذين لمستوطنيها األمن ولتوفير أمنية، لحجج األراضي سلب"بة إسرائيل

 بناء على أمس، صباح منذ إسرائيلية وآليات جرافات تعمل األناضول، مراسل ووفق ".فلسطينية
 المذكورة، وطنةالمست من القريب العام الشارع طول على أمتار، 6 إلى يصل بارتفاع إسمنتي جدار

 .هللا ورام القرع دورا بلدة بين والواصل
8/4/5102القدس العربي، لندن،   
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 الحصار بسبب غزة في الغذائي األمن انعدام نسبة ارتفاع .25

 نسبة ارتفاع يعاني غزة قطاع أن الفلسطينية" األهلية المنظمات شبكة" أكدت :الفي رائد - غزة
 مليون من أكثر لحق" اإلسرائيلي" االحتالل وانتهاك المفروض الحصار جراء الغذائي، األمن انعدام

 .الغذاء على الحصول في فلسطيني المليون ونصف
 قطاع إن" أمس، العالمي، الصحة يوم مع تزامناً  أصدره بيان في الشبكة في الصحي القطاع وقال
 التي األغذية في والجودة السالمة مستويات تدني ظل في الخطر، الواقع هذا تداعيات يعاني غزة

 له مما القطاع، خارج إلى والتنقل العالجات على الحصول على المرضى قدرة وعدم يتناولونها
 من العديد دخول االحتالل منع إلى األهلية الشبكة ولفتت ".واألطفال النساء على خاصة انعكاسات
 الخطيرة تداعياتال إلى إضافة األغذية، وجودة بسالمة الخاصة الزراعي اإلنتاج مستلزمات
 .الماضي الصيف آخرها كان والتي غزة على االحتالل العتداءات

8/4/5102الخليج، الشارقة،   
 
 شاحنة محملة بالبدائع من خالل معبر "كرم أبو سالم" 610إدخال  .26

 الوحيد التجاري سالم أبو كرم معبر األربعاء، اليوم صباح اإلسرائيلية، االحتالل سلطات فتحت غزة:
 أن فتوح، رائد غزة لقطاع البضائع إدخال تنسيق لجنة رئيس وقال .شاحنة 601 إلدخال غزة، لقطاع

 إلى مشيرا والمواصالت، والمساعدات والزراعي التجاري للقطاعين ببضائع محملة ستكون الشاحنات
 بمواد محملة شاحنة 26 بإدخال سيسمح أنه إلى ولفت .المحروقات من كميات ضخ سيتم أنه

 بالحصمة محملة شاحنة 021 بإدخال سيسمح االحتالل أن فتوح وذكر .دولية للمشاريع إنشائية
 .القطرية بالمشاريع الخاصة للطرق التحتية بالبنية الخاصة

7/4/5102القدس، القدس،   
 
 رام هللا في إطالق برنامج فعاليات نصرة األسرى"هيئة األسرى" تعلن عن  .27

(، عن البدء في 4|2تابعة شؤون األسرى والمحررين، يوم الثالثاء )أعلنت "الهيئة العليا" لم: رام هللا
برنامج فعاليات يوم األسير الفلسطيني، وذلك خالل االعتصام األسبوعي الذي تنظمه المؤسسات 
والفعاليات الرسمية والشعبية إلى جانب أهالي األسرى في سجون االحتالل اإلسرائيلي أمام مقر 

 ألحمر في مدينة البيرة المالصقة لرام هللا، وسط الضفة الغربية.البعثة الدولية للصليب ا
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وشارك في الوقفة التضامنية وفد من النواب اإلسالميين في المجلس التشريعي الفلسطيني، والذي 
دعا لضرورة التضامن والمشاركة في فعاليات نصرة األسرى لة "تسليط" الضوء على قضية المعتقلين 

 ل.في سجون سلطات االحتال
7/4/5102، قدس برس  

 
 يشتكون من الظروف المعيشية الصعبة األسرى في "عتصيون" .28

ذكر نادي األسير الفلسطيني، أن األوضاع المعيشية في معتقل مركز توقيف "عتصيون" : بيت لحم
ونقلت محامية النادي عن األسرى خالل زيارتها لهم؛ أن قمامة المعتقل مكّدسة  غاية في الصعوبة.

ف الزنازين، مما يسبب انتشار الحشرات، والّرائحة الكريهة، الفتين إلى أن اإلدارة ال توفر داخل غر 
كما واشتكى  لألسرى مواد التنظيف، ومناشف االستحمام، ومعظمهم لم يغتسل منذ أكثر من أسبوع.

 األسرى من النقص الحاّد وسوء األطعمة المقدمة لهم.
7/4/5102، قدس برس  

 
 لحم بيت من أسرى أربعة عن االحتالل يفرج .29

 محافظة من شبان أربعة سراح الثالثاء، مساء االحتالل، سلطات اطلقت فراج: نجيب - لحم بيت
 ثالث وأمضى عكر أبو عاطف محمد: هم واألسرى .محكومياتهم مدد امضوا أن بعد لحم بيت

 عامين، لغةالبا محكوميته وأمضى ثوابتة، فيصل ومحمود عامين، وأمضى عياد ومحمود سنوات،
 .اإلداري االعتقال في أشهر 8 وأمضى مزهر حسن وشهاب

7/4/5102القدس، القدس،   
 
 مئات المستوطنين اليهود يقتحمون "قبر يوسف" في نابلس بحماية االحتالل .31

أفادت مصادر وشهود عيان، بأن أكثر من عشر حافالت إسرائيلية تقل مستوطنين متطرفين س: نابل
(، منطقة بالطة 4|8سكرية دهمت في ساعة مبكرة من فجر اليوم األربعاء )ترافقهم عدة دوريات ع

وأوضح الشهود لة"قدس برس"، أن المتطرفين  البلد شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.
اليهود اقتحموا منطقة "قبر يوسف" )وهو مقام ألحد الصالحين الفلسطينيين، ويّدعي االحتالل أنه 

ودي(، وأّدوا طقوسًا تلموذية فيه، تخّللها إصدار أصوات غريبة ومزعجة للفلسطينيين موقع ديني يه
وأشار الشهود إلى أن االحتالل فرض طوقًا أمنيًا على المنطقة وأغلق  الذين يقبعون قرب المقام.
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الشوارع القريبة من القبر في أحياء شارعي عمان وبالطة البلد ومفرق الغاوي، ومنعت حركة السير 
 لتأمين دخول وخروج المتطرفين اليهود.

8/4/5102قدس برس،   
 
 إسرائيلية إسفنجية برصاصة عيناً  يفقد القدس من فلسطيني طفل .30

 من البالغ جوالني زكريا الفلسطيني الطفل أن" ه رتس" صحيفة سعدى: كشفت أبو فادي - هللا رام
 إسفنج برصاصة إصابته بسبب عينه، فقد القدس، في شعفاط الالجئين مخيم من عاما، 03 العمر
 انه عيان وشهود جوالني رفاق وقال. الماضي األسبوع الحدود، حرس من إسرائيلية شرطية اطلقتها

 .المنطقة في حجارة رشق أو تظاهرات، أي وقوع النار إطالق يسبق لم
 باإلسفنج مغطاة برصاصة أصيب جوالني أن شبهات المواطن، حقوق جمعية أجرته تحقيق ويثير

 وأخطر أقسى ويعتبر الماضي، العام منذ مكثف بشكل باستخدامه القدس شرطة بدأت الذي األسود،
 .األزرق اإلسفنج رصاص من

 أصيب الذي اليوم في المنطقة في" شغب أعمال" وقعت انه القدس مدينة في االحتالل شرطة وادعت
 إلى نقله هناك من وتم وقوعه، جراء أصيب ابنه إن وقال الحاجز إلى أحضره والده وأن زكريا، فيه

ذا المستشفى،  .الشرطة مع التحقيق قسم إلى األدلة تحويل سيتم األمر ألح وا 
8/4/5102القدس العربي، لندن،   

 
  االحتالل لمخابرات مطلوب سنة 11 عمره طفل :لحم بيت .32

 متسل اإلسرائيلية االحتالل سلطات أن كوم دوت القدس يونس: علمت عبد الرحمن – لحم بيت
 في مخابراتها لمراجعة بالغا لحم، بيت غرب حوسان قرية من ربيعا 00 عمره يتجاوز لم طفال

 مع حديث في زعول إسماعيل محمد المواطن وقال ".عتصيون غوش" في االستيطاني المجمع
( سنة 00) الدين عز ابنه بتسليم وقامت أمس يوم منزله داهمت االحتالل قوات إن كوم، دوت القدس
 .معه للتحقيق عتصيون غوش االستيطاني المجمع في المخابرات ومراجعة نفسه بتسليم بالغا

 إلى باإلضافة( عاما 00) الدين عز ابني احضار بضرورة ابلغوني االحتالل جنود" زعول وأضاف
 تخوفه مبديا ،"اإلسرائيلية للمخابرات التابع التحقيق مركز إلى( عاما 04) إسماعيل األكبر شقيقه
 انتهاكا يعد ذلك ألن االعتقال عمليات تكرار من أطفالنا حياة على كبير نتخوف نشعر نحن" لبالقو 

 ".مستقبلهم ويهدد حياتهم ويربك لحقوقهم
7/4/5102القدس، القدس،   
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 إسرائيل" في العالية التقنية لصناعة السياسي تصدر كتاب "االقتصاد الفلسطينية" "الدراسات .33

 التقنية لصناعة السياسي كتاب "االقتصاد الفلسطينية الدراسات سةمؤس عن حديثاً  صدر: بيروت
 .قّسوم أحمد ومفيد النقيب مصطفى فضل للباحثين إسرائيل" في العالية
 فترة منذ إسرائيل في وتطورها العالية التقنية صناعة نشأة إلى كمي تحليلي بأسلوب الكتاب يتطرق

 والسياسية واالقتصادية الحربية باألبعاد ملماً  راهن،ال الوقت حتى فلسطين في البريطاني االنتداب
 البيئة بوصف يتعلق األول: محورين على العرض هذا ويرتكز .للموضوع والدولية واالجتماعية

 المحلية المتغيرات مع وتأقلمها تطورها وكيفية العالية، التقنية صناعة فيها نشأت التي الحاضنة
 في اإلسرائيلية لألهداف كرافعة الصناعة به تقوم الذي بالدور فيعنى الثاني، أما .والدولية واإلقليمية
 .والعالمي اإلقليمي المجالين

 .يعادلها ما أو أمريكية دوالرات 01 وثمنه صفحات، 512 في الكتاب يقع
8/4/5102القدس العربي، لندن،   

 
 وكسيلاختتام فعاليات المهرجان الفني الثقافي "عين على فلسطين" في العاصمة بر  .34

 عين" الثقافي الفني المهرجان فعاليات االثنين أمس" أس في كي" الفالماني المسرح اختتم السبيل:
 كانت أن بعد وحدها بروكسل البلجيكية العاصمة العام هذا فعالياته احتضنت الذي" فلسطين على

 في مكانا المسرحية الفرق من عدد وأخذ .بلجيكية مدينة من أكثر في تقام السابقة النسخ في فعالياته
 شرق" مسرحيته الفلسطينية حيفا مدينة من مرقس بشار قدم حيث العام، هذا" فلسطين على عين"

 األخيرة، السنوات في العربي العالم يعيشه الذي المأساوي الواقع عن تتحدث التي" جديد أوسط
 .طينيونالفلس والالجئون السوري الشعب يعيشه الذي المر الواقع على الضوء مسلطة

 وفلسطين الفلسطينية القضية تاريخ عن أخرى بعروض وبلجيكية ألمانية مسرحية فرق شاركت كما
 حماس ألهبت التي" 42 روح" فرقة غير الموسيقية الفرق من العام هذا يشارك ولم. رأوها التي

 .قدمته الذي بالعرض الجمهور
 حاز الذي الفيلم وهو ،"08الة لمطلوبونا" الشوملي عامر الفلسطيني فيلم أيضا المهرجان عرض كما
 .5104 للعام السينمائي ظبي أبو مهرجان في العربي العالم من وثائقي فيلم أفضل جائزة على

    8/4/5102السبيل، عمان، 
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 أمام رئاسة الوزراء "إسرائيل"التفاقية الغاز مع  األسرى رفداً  بمالبساعتصام عم ان:  .35

"الحملة الوطنية إلسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني" اعتصاما  نفذت: محمد الكيالي -عمان 
وشارك في االعتصام الذي حمل شعار "ال  أمام رئاسة الوزراء ظهر أمس لتجديد رفضها لالتفاقية.

تجعلوا منا أسرى لغاز العدو" العشرات من الناشطين من فاعليات نسائية وشعبية وشبابية وحزبية 
تدوا مالبس يستخدمها الصهاينة كزي لألسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون ونقابية، حيث ار 

بأصفاد، للتعبير عن أن االتفاقية تعد "سلبا لحرية  أنفسهموقيد بعض المعتصمين  والمعتقالت.
 الشعب األردني الرافض ألي تعاون مع إسرائيل".

الية هي األولى ضمن المرحلة الثانية من هشام البستاني إن هذه الفع .وقال المنسق العام للحملة د
مسار عمل الحملة، حيث جاءت "استكماال لنجاح مسيرة الرفض الشعبي التي نفذتها الحملة بالتعاون 

وأضاف إن االتفاقية بمثابة "إجبار للمواطنين على التطبيع  مع النقابات المهنية والقوى الحزبية".
 القسري مع العدو الصهيوني".

ة للمشاركة بفعالياتها ومتابعة أنشطتها من خالل صفحتها الرسمية على اإلنترنت عبر ودعت الحمل
 (.www.tiny.cc/nogasjoالرابط )

 8/4/5102، الغد، عم ان
 

 اتفاق بين "أكناف بيت المقدس" والنظام ..في مخيم اليرموك األوراق"داعش" يخلط  ":الحياة" .36
اإلسةةةالمية" )داعةةةش( األوراق باقتحامةةةه مخةةةيم اليرمةةةوك خلةةةط تنظةةةيم "الدولةةةة : إبةةةراهيم حميةةةدي -لنةةةدن 

جنوب دمشق، وغير اصطفافات الفصةائل المعارضةة للنظةام السةوري والمواليةة لةه، كةان أحةد تجلياتهةا 
ظهور تعاون بين "أكناف بيةت المقةدس" المقربةة مةن حمةاس و"قةوات الةدفاع الةوطني" المواليةة للنظةام، 

القيةةادة العامةة" بقيةةادة أحمةد جبريةةل بةةة"تسهيل" دخةول "داعةةش" إلةةى  -مقابةل اتهامةةات لةة"الجبهة الشةةعبية 
 المخيم، وتسليم "جبهة النصرة" مقارها في المخيم إلى تنظيم "الدولة".

ووفةةق قةةول مسةةؤول فلسةةطيني ومصةةادر سةةورية لةةة"الحياة"، فةةإن شةةرارة النةةزاع األخيةةر انةةدلعت لةةدى اغتيةةال 
حمةةاس فةةي سةةورية بعةةد خةةروج أعضةةاء المكتةةب السياسةةي  يحيةةى حةةوراني )أبةةو صةةهيب( الةةذي تسةةلم قيةةادة

 31مةةن دمشةةةق، وأسةةةس "هيئةةةة فلسةةطين الخيريةةةة" التابعةةةة للحركةةةة، إذ إنةةةه بعةةد اغتيةةةال أبةةةو صةةةهيب فةةةي 
الشهر الماضي، قامت "أكناف بيت المقدس" باعتقال عناصر من "داعةش" و "النصةرة". وعلةى إثةر ذلةك 

 ياح "داعش" المخيم والسيطرة على الغالبية العظمى منه.انفجر خالف كبير بين الطرفين أدى إلى اجت
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وربط مراقبون بين انفجار األزمة وأمةرين: األول، لقةاء رئةيس مجلةس الشةورى اإليرانةي علةي الريجةاني 
ومشةةعل فةةي قطةةر. الثةةاني، عةةودة الحةةديث عةةن توقيةةع اتفةةاق تهدئةةة فةةي المخةةيم. ونقلةةت وكالةةة األنبةةاء 

الة بعثتهةةا الخارجيةةة السةةورية إلةةى مجلةةس األمةةن، أن دخةةول "مئةةات السةةورية الرسةةمية )سةةانا( عةةن رسةة
بةةالتواطؤ مةةع جبهةةة النصةةرة المخةةيم  0/4/5102اإلرهةةابيين مةةن داعةةش إلةةى المخةةيم صةةباح األربعةةاء 

سةةقاط اتفةةاق  اسةةتهدف ارتكةةاب مزيةةد مةةن الجةةرائم ضةةد أهةةالي المخةةيم ودفعهةةم إلةةى مغادرتةةه وتعطيةةل وا 
رض أن يوقع" بعد يوم من دخول اليرموك. وأشةارت مصةادر إلةى أن المصالحة المحلية الذي كان يفت

نقطة  00مشعل فتح كوة في احتمال تجديد التفاوض على "اتفاق تحييد المخيم" من  -لقاء الريجاني 
بينهةةا "تشةةكيل لجنةةة عسةةكرية مشةةتركة وتشةةكيل قةةوة أمنيةةة لحفةةظ األمةةن" ومنةةع دخةةول أي شةةخص مةةتهم 

الح ثقيةةل داخةةل المخةةيم )مقابةةل( عةةدم تعةةرض المخةةيم ألي عمةةل بالقتةةل و"ضةةمان عةةدم وجةةود أي سةة
 عسكري". كما نص على "تسوية أوضاع المعتقلين ووقف إطالق النار فورًا".

مقاتةل مةوال  للنظةام مةن "القيةادة العامةة" و"فةتح االنتفاضةة"  211حةو نوفي المخيم، معسةكران: األول، 
مقاتةةل معةةارض، بيةةنهم  0211حةةو نجيةةد، الثةةاني، الم و"جبهةةة النضةةال الفلسةةطيني" بزعامةةة خالةةد عبةةد

مةن "كتائةب ابةن تيميةة" التةي شةكلت الحقةًا "كتائةب أكنةاف  21مقاتل من "جبهةة النصةرة" و 311نحو 
 مقاتل، إضافة إلى عشرات المقاتلين في "مجموعة أبو هشام زغموت". 511المقدس" التي ضمت 

يم "زحفةةوا إلةةى المخةةيم لقطةةع الطريةةق علةةى وأشةةارت مصةةادر مقربةةة مةةن "داعةةش" إلةةى أن عناصةةر التنظةة
إجراء مصالحة بين األكناف والنظام"، فيما قةال مسةؤول فلسةطيني لةة"الحياة" أن وسةطاء عةدة تةدخلوا بةين 
"داعةةش" و"األكنةةاف" وتةةم تكليةةف أبةةو أحمةةد هةةواري وهةةو مةةن "الجبهةةة الديموقراطيةةة" برئاسةةة نةةايف حواتمةةة 

ة" و"أبةةو معةةاذ شةةرعان" للتحةةدث مةةع "األكنةةاف" و"أبةةو باسةةل ومقةةرب مةةن "النصةةرة" بالتحةةدث مةةع "النصةةر 
أيوب" )تاجر مقرب من النصرة( بالحوار مع "داعش". لكن "داعش" اشترط خروج قيادات "األكنةاف" مةن 
المخيم لوقف هجماته واالنسحاب من المخيم. كمةا حاولةت "القيةادة العامةة" االتصةال بةة"األكناف" لةدعمها 

 لكن "األكناف" رفضت تدخل الفصائل الموجودة على أبواب المخيم. في المعركة ضد "داعش"،
يوم الجمعةة الماضةي، تسةارعت الصةدامات بعةد عةدم وصةول الةدعم إلةى "األكنةاف" مةن خةالل "أبابيةل 
حةةةوران" و"جةةةيش اإلسةةةالم"، مقابةةةل وقةةةوف فصةةةائل أخةةةرى علةةةى الحيةةةاد، مثةةةل "شةةةام الرسةةةول" و"كتيبةةةة 

ة "األكنةاف" فةي المخةيم، حيةث وّجةه قةادة فةي "داعةش" عبةر مكبةرات القراعين"، ما أدى إلى حصار قاد
الصةةوت نةةداءات لةةة"كل مةةن يحمةةل السةةالح لتسةةليم نفسةةه، وقةةام داعةةش بإعةةدامات لشةةباب مةةن األكنةةاف 

 وقطع رؤوسهم ورميها في الشوارع".
فةي صةفوفه، ميدانيًا، قال مقربون من "داعش" أن أربع مجموعات تابعة لة"األكناف" انضمت إليه وتقاتةل 

ذ أعلنةةةةةت "النصةةةةةرة" أنهةةةةةا وقفةةةةةت علةةةةةى "الحيةةةةةاد" بعةةةةةد وسةةةةةاطات وتةةةةةدخل قةةةةةادة  فيمةةةةا استسةةةةةلم آخةةةةةرون. وا 
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فلسطينيين، قالت مصادر أخرى أن "مقار النصرة تةم تسةليمها إلةى داعةش، وكالهمةا شةارك فةي الهجةوم، 
صةرة تعةرف تفاصةيل وقاما معًا بالتمشيط واعتقال الشباب مةن المةدنيين ومةن األكنةاف، ذلةك أن جبهةة الن

الوضةةع فةةي المخةةيم". ورجةةح شةةاهد عيةةان مةةن المخةةيم، اسةةتخدام "النصةةرة الةةدهاء، ذلةةك أن عةةدد عناصةةر 
مسةةلح ومعظمهةةم مةةن النةةازحين البةةدو.  511داعةةش فةةي الحجةةر األسةةود )المجةةاورة لليرمةةوك( ال يتجةةاوز 

حةو ألفةي عنصةر، وهةي نا بالتالي، مةن قاتةل فةي اقتحةام اليرمةوك هةم مةن النصةرة التةي يبلةغ عةدد مقاتليهة
واالنفةةراد بالسةةيطرة علةةى اليرمةةوك"،  كانةةت تنةةوي بعةةد السةةيطرة علةةى المخةةيم القضةةاء علةةى عناصةةر داعةةش

مضةيفًا: "كةةالم النصةةرة عةةن الحيةةاد غيةةر صةةحيح بةالمطلق"، ذلةةك أن قائةةد "جةةيش اإلسةةالم" زهةةران علةةوش 
ليرمةوك مةن جهةة بلةدتي يلةدا و ببةيال اتهم فيه "النصرة" بمساندة "داعةش". كمةا أن "النصةرة" علةى مةدخل ا

 "منعت المجموعات التابعة لجيش اإلسالم من الدخول إلى اليرموك لقتال داعش"، وفق الشاهد.
ذ سةةةيطرت "حركةةةة أحةةةرار الشةةةام" علةةةى منطقةةةة محةةةيط المحكمةةةة وسةةةاحة الريجةةةة فةةةي المخةةةيم، انتشةةةر  وا 

يط المدينةة الرياضةية وحةارة المغاربةة مقاتلو "جيش اإلسالم" و"شةام الرسةول" و "أبابيةل حةوران" فةي محة
لةة"حماية" بلةدتي يلةةدا وببةيال، التةةي كةان مقةاتلو المعارضةةة وّقعةوا فيهةةا اتفاقةًا للتهدئةة مةةع النظةام و"قةةوات 
لقةاء  الدفاع الوطني"، وليس لمؤازرة القتال في المخيم. وصعدت قوات النظام السوري حملة القصف وا 

بةةالتزامن مةةع فةةتح خطةةوط بةةين "األكنةةاف" وفةةرع فلسةةطين فةةي جهةةاز "البراميةةل المتفجةةرة" علةةى المخةةيم، 
ن إو"القيةةةادة العامةةةة" و"فةةةتح االنتفاضةةةة". وقالةةةت مصةةةادر فلسةةةطينية  االسةةةتخبارات العسةةةكري السةةةوري

مشعل اتصل وقتذاك بكل من األمين العام لة"القيادة العامة" أحمد جبريل ونائبه طةالل نةاجي و"طالةب 
المخةيم"، علمةًا أن هةذا األمةر جةاء بعةد أيةام علةى فشةل محاولةة قةام بهةا  بفك الحصةار عةن إخوانةه فةي

المجيةةد مةةع عضةةو المكتةةب السياسةةي فةةي حمةةاس  األمةةين العةةام لةةة"جبهة النضةةال الفلسةةطيني" خالةةد عبةةد
 عزت الرشق والوصول إلى "ترك األمر لقيادة الميدان".

تنسةةيق كامةةل" و"اتفةةاق بةةين قةةوات الةةدفاع أسةةفرت هةةذه االتصةةاالت المتداخلةةة مةةع جهةةود قةةوى إقليميةةة، إلةةى "
الوطني وأجهزة األمن السورية وبين األكناف في بلدية اليرموك"، حضره من "األكنةاف" القيةادي نضةال أبةو 
العال )أبو همةام( الةذي عمةل مرافقةًا لعضةو مكتةب سياسةي فةي حمةاس وأبةو عمةر الميةداني )سةوري(. ومةن 

 الدفاع الوطني" ومسؤولون في جهازين أمنيين سوريين. الجانب السوري حضر فادي صقر قائد "قوات
ونقل أحةد الةذين حضةروا هةذا اللقةاء عةن صةقر سةؤاله "أبةو همةام": "مةاذا تريةد منةا؟ نحةن هنةاك لنسةمع 
طلباتةةةك". وتضةةةمنت طلبةةةات "أبةةةو همةةةام" التةةةزود بالةةةذخيرة، األمةةةر الةةةذي لبتةةةه "قةةةوات الةةةدفاع الةةةوطني". 

م "أبةةو همةةام" ومحمةةد زغمةةوت )أبةةو أحمةةد المشةةير( الةةذي كةةان واسةةتكملت المفاوضةةات بعشةةاء عمةةل ضةة
مرافقًا لقيادي في حماس. ولفتت المصادر إلى أن "التنسيق بين األكنةاف واألمةن الةوطني جةرى بعيةدًا 
عةةن القيةةادة العامةةة، علةةى رغةةم االتصةةاالت بةةين مشةةعل وجبريةةل، بةةل إن األكنةةاف تةةتهم القيةةادة العامةةة 
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ن داعش تسلل إلى المخيم من خالل مواقع القيةادة العامةة" التةي باتةت بأنها ساعدت داعش ضدها، أل
 تعاني مع حلفائها من نقص الذخيرة واإلمداد.

 8/4/5102 ،الحياة، لندن
 
 اليرموك مخيم تظهر سيطرته على صوراً  يبث "داعش"تنظيم  .37

لالجئةةةةين جديةةةةدة لمقاتليةةةةه مةةةةن داخةةةةل مخةةةةيم اليرمةةةةوك  صةةةةوراً  "داعةةةةش" بةةةةث تنظةةةةيم الدولةةةةة اإلسةةةةالمية
وأظهرت الصةور  الفلسطينيين، جنوب العاصمة السورية دمشق، تظهر سيطرته على المخيم بالكامل.

مقةاتلي التنظةيم وهةةم يتجولةون فةةي أنحةاء مختلفةة مةةن المخةيم، إلةةى جانةب مظةاهر الةةدمار الةذي ألحقتةةه 
 المعارك المتواصلة منذ سنوات بالمباني والمنش ت.

 7/4/5102 ،الجزيرة نت، الدوحة
 
 "إسرائيل"بمؤتمر نووي في  ستشارك"معاريف": دول عربية  .38

 "إسةةةةرائيل"لصةةةةحيفة "معةةةةاريف" العبريةةةةة، مسةةةةاء يةةةةوم الثالثةةةةاء، أن  اإللكترونةةةةيذكةةةةر الموقةةةةع  :القةةةةدس
وأوضةح الموقةع أن المةؤتمر سةيجري  بشةأن منةع التجةارب النوويةة فةي العةالم. دولياً  ستستضيف مؤتمراً 

أن ممثلةي  واحةدة مةن أعضةائها، مبينةاً  "إسةرائيل"التةي تعةد  ،رب النوويةةبالتعاون مع منظمةة منةع التجةا
وأشةارت إلةى أن مةن  دولة في العةالم منهةا دول عربيةة سيشةاركون فةي المةؤتمر األسةبوع المقبةل. 011

 ، فضةةالً "إسةةرائيل"بةةين الةةدول العربيةةة التةةي ستشةةارك فةةي المةةؤتمر دول ال تقةةيم عالقةةات دبلوماسةةية مةةع 
 ألردن ومصر. عن ممثلين عن ا

 7/4/5102 ،القدس، القدس
  
 سياساتها العدوانية "إسرائيل"مواصلة  منالجامعة العربية تحذر  .39

جةةةددت الجامعةةةة العربيةةةة فةةةي بيةةةان أصةةةدره قطةةةاع فلسةةةطين واألراضةةةي العربيةةةة : بتةةةراوكالةةةة  –القةةةاهرة 
الةةذي ال يةةزال  المحتلةةة فةةي ذكةةرى مذبحةةة ديةةر ياسةةين رفضةةها للسياسةةة العنصةةرية واألسةةلوب اإلرهةةابي

 األراضيالشعب الفلسطيني في  أبناءالقوة القائمة باالحتالل في التعامل مع  "إسرائيلة"السمة السائدة ل
ودعت الجامعة العربية المجتمع الدولي وكافة المؤسسةات الدوليةة والةدول المعنيةة  الفلسطينية المحتلة.

المتحةةدة األمريكيةةة لالضةةطالع بمسةةؤوليتها بعمليةةة السةةالم فةةي الشةةرق األوسةةط، وعلةةى رأسةةها الواليةةات 
لوقةةف جرائمهةةا اليوميةةة المتواصةةلة التةةي ترتكبهةةا ضةةد أبنةةاء  "إسةةرائيل"والتةةدخل الفةةوري للضةةغط علةةى 
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لزامها بتنفيةذ قةرارات الشةرعية الدوليةة، وجميةع قةرارات  المتحةدة ذات الصةلة  األمةمالشعب الفلسطيني، وا 
 لتين تعيشان جنبا إلى جنب في أمن وسالم.بغية تحقيق الحل العادل القائم على دو 

 8/4/5102 ،الدستور، عم ان
 
 غزة عمارمليون دوالر إل 200 الكويت توقع على اتفاقية بـ .41

، أنةةه وعلةةى هةةامش االجتماعةةات 2/4يةةوم الثالثةةاء  ،قةةات حكومةةة الوفةةاق الةةوطني الفلسةةطيني :رام هللا
التوقيةع النهةائي علةى االتفاقيةة  في دولة الكويت، تمّ  السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية المنعقدة

 مليون دوالر. 511قطاع غزة والبالغة  إعمارالخاصة بمساهمة دولة الكويت في 
إلةى أن االتفاقيةة تضةمنت مجموعةة مةن المشةاريع  ،قدس برسوكالة في بيان تلقته  ،الحكومة وأشارت

مليةون  22وحةدة سةكنية جديةدة بكلفةة  0211اء بنة إعةادةالتي ستمول من منحة دولة الكويت وأهمها: 
مليةون  61جنوب قطاع غةزة بكلفةة  إلىمن الخط الناقل للمياه من شمال  األولىدوالر، تنفيذ المرحلة 

وتأهيةل المنشة ت  إعمةار إعةادةمليون دوالر،  32دوالر، مشاريع خاصة بالبنية التحتية للبلديات بكلفة 
بحةدود  إجماليةةئيةًا فةي قطاعةات الصةناعة والزراعةة والتجةارة بكلفةة جز  أواالقتصادية التةي دمةرت كليةًا 

 مليون دوالر. 2مليون دوالر، دعم عدد من المشاريع في قطاعي التعليم والصحة بحدود  02
 7/4/5102قدس برس، 

 
 المواقع اإللكترونية اإلسرائيلية عشرات"الهاكرز" يسقطون  .40

سةقاط عشةرات المواقةع تمكنةت مجمو  :كامةل إبةراهيم -القدس المحتلةة  عةة الهةاكرز أمةس مةن اختةراق وا 
"، أنهةةا Anonymous، حيةةث أعلنةةت مجموعةةة القراصةةنة التةةي تحمةةل اسةةم ""إسةةرائيل"اإللكترونيةةة فةةي 

شةةرعت بشةةن هجةةوم علةةى الفضةةاء اإللكترونةةي اإلسةةرائيلي يسةةتهدف المواقةةع الحكوميةةة ومواقةةع الجةةيش 
سةةلطات الطيةةران والمةةوانئ واختةةراق حسةةابات بنكيةةة  وادعةةت مجموعةةة الهةةاكرز اختةةراق مواقةةع والبنةةوك.

وبريدية آلالف اإلسرائيليين، لكةن لةم تتأكةد هةذه المعلومةات مةن الجانةب اإلسةرائيلي. وبحسةب مصةادر 
إسةةةرائيلية، فةةةان مجموعةةةة الهةةةاكرز نجحةةةت بالةةةدخول واقتحةةةام للعديةةةد مةةةن المواقةةةع الخاصةةةة والحكوميةةةة 

سقاطها  رة عليها لمدة ساعات وبث رسائل عبرها.والسيط اإلنترنتمن على شبكة  وا 
وتعرضةةت العديةةد مةةن المواقةةع الرسةةمية للهجةةوم مثةةل موقةةع الكنيسةةت اإلسةةرائيلي ووزارة التربيةةة والتعلةةيم 

مركةةز "لكنهةةا نجةةت ولةةم تسةةقط، فةةي حةةين سةةقطت العشةةرات مةةن المواقةةع األخةةرى مثةةل مواقةةع للفنةةانين و
رها من المواقع. وأعلن من خةالل فيةديو بعنةوان "رسةالة وجمعيات طبية وغي "إسرائيل للتميز في التعليم

. OpIsraelإلى إسةرائيل" تعلةن عةن بةدء الهجةوم اإللكترونةي، الةذي أطلةق عليةه اسةم عمليةة إسةرائيل "
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وألقيةةت الرسةةالة المسةةجلة باللغةةة اإلنجليزيةةة مةةع ترجمةةة إلةةى العربيةةة، وعرضةةت صةةور مةةن الحةةرب فةةي 
ة للقةةوات اإلسةةرائيلية علةةى قطةةاع غةةزة، حيةةث ظهةةر بالفيةةديو غةةزة، بمةةا فةةي ذلةةك صةةور الغةةارات الجويةة

شخص ملثم في بدلة ورابطة عنق، يقرأ بيانا معدا سلفا، واعدا بمحو إسةرائيل مةن الفضةاء اإللكترونةي 
 الرتكابها "جرائم في األراضي الفلسطينية".

هجمات لم يتحقق وأن وذكرت القناة العاشرة أن الهجمات جاءت أقل من المتوقع وأن أيًا من أهداف ال
الهاكرز حاولوا التشويش على المواقع المخترقة ومنهةا موقةع حةزب "ميةرتس" اليسةاري، فةي حةين جةرى 

وقةةةال تقريةةةر صةةةادر عةةةن شةةةركة "تشةةةيك بوينةةةت" اإلسةةةرائيلي ألمةةةن  تسةةةريب بعةةةض محتويةةةات المواقةةةع.
 "إسةرائيل"ف فةي ، إن جهةات فةي لبنةان أجةرت حملةة تجسةس "سةايبر" ضةد أهةدااإللكترونيةةالمعلومات 

 . 5105 سنة، منذ والواليات المتحدة وكندا وروسيا وبريطانيا وفي لبنان أيضاً 
 8/4/5102 ،الرأي، عم ان

 
 من ذوي األصول المغربية المقيمين في المستوطنات الجنسيةطالب بسحب يمغربي  حزب .42

مةةين العةةام( لحةةزب األناضةول: طالةةب إدريةةس لشةةكر الكاتةب األول )األ ، وكالةةةخالةةد مجةةدوب - الربةاط
"االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية"، أكبر حةزب يسةاري معةارض بةالمغرب، بسةحب الجنسةية المغربيةة 

 من اإلسرائيليين من أصول مغربية الذين يعيشون في المستوطنات اإلسرائيلية.
تخابةات خالل مؤتمر صحافي، أمس الثالثاء، حول "حزب االتحاد االشتراكي ورهانات ان ،وقال لشكر

إن حزبةه "قةدم مقتةرح قةانون يقضةي بسةحب ، "، نظمته وكالة المغرب العربي لألنبةاء )رسةمية( 5102
الجنسية من المغاربة اليهود الذين يقيمون في المستوطنات اإلسرائيلية باألراضي الفلسةطينية، ألنةه تةم 

 اكتشاف أن العديد من المغاربة اإلسرائيليين يقطنون بهذه المستوطنات".
 8/4/5102 ،لقدس العربي، لندنا

 
 الذين يزورون القدس المسلمين أعدادهآرتس: زيادة في  .43

أن بعةةةةض  2/4ذكةةةةرت صةةةةحيفة "هةةةة رتس" العبريةةةةة فةةةةي تقريةةةةر نشةةةةرته صةةةةباح يةةةةوم الثالثةةةةاء  :رام هللا
حدوث ارتفةاع كبيةر خةالل السةنوات األخيةرة فةي عةدد الحجةاج المسةلمين  إلىالمعطيات المتوفرة تشير 

وأشارت الصحيفة في تقريرها إلى انه من المتوقع حدوث ارتفةاع فةي  مدينة القدس. إلىلون الذين يص
أعداد الزوار المسةلمين للقةدس، بعةد صةدور فتةوى عةن مجموعةة مةن المشةايخ فةي دول الخلةيج، تسةمح 

 للمسلمين والعرب بزيارة القدس.
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مةةن  كبيةةراً  عةةدداً  أنمعطيةةات انةةه يتضةةح مةةن ال إالصةةغيرة  أرقةةامالحةةديث ال يةةزال يجةةري عةةن  أنورغةةم 
ألةةف زائةةر مةةن  26.7"إسةةرائيل"  إلةةىالةةزوار وصةةلوا السةةنة الماضةةية مةةن العةةالم اإلسةةالمي، حيةةث دخةةل 

 من المغرب. 3300 وحنآالف من ماليزيا، و  9حو نلف زائر من األردن، و أ 17.7، وإندونيسيا
ندونيسةياة كتركيةا والهنةد ليسةت عربية إسةالميةوأوضحت الصحيفة أن غالبية الةزوار يةأتون مةن دول   وا 

وحتةةةةى مةةةةن دول الخلةةةةيج،  واألردنتصةةةةل مةةةةن تةةةةونس والمغةةةةرب  أخةةةةرىوماليزيةةةةا، إضةةةةافة لمجموعةةةةات 
 .األوروبيةتصل من الدول  إسالميةمجموعات  إلىباإلضافة 

الةةزوار، لكنةةه فةةةي  أعةةدادعلةةى قطةةاع غةةزة الصةةةيف الماضةةي أدت لتراجةةع  األخيةةرةوذكةةرت أن الحةةرب 
 مدينة القدس. إلىالعام الجاري دخل حوالي عشرة آالف زائر مسلم  من األولىاألشهر 

 7/4/5102قدس برس، 
 
 بـ"الفيفا" "إسرائيل"العربي والرجوب يبحثان تعليق عدوية  .44

نبيةةةل العربةةةي، خةةةالل لقائةةةه يةةةوم  .بحةةةث األمةةةين العةةةام لجامعةةةة الةةةدول العربيةةةة، د: مةةةراد فتحةةةي -القةةةاهرة 
الفلسطيني لكرة القدم جبريل الرجوب، سبل دعم مشروع القرار الفلسطيني الثالثاء، رئيس االتحاد الوطني 

 في الفيفا إلى حين التزامها بالقوانين واألنظمة المتبعة في هذا الشأن. "إسرائيل"بتعليق عضوية 
 8/4/5102 ،الشرق، الدوحة

  
 " على مخيم اليرموكداعشواشنطن تدين هجوم " .45

ة الخارجيةة األمريكيةة، العةدوان الوحشةي الةذي يتعةرض لةه مخةيم أدانت وزار  :سعيد عريقات -واشنطن 
اليرموك للالجئين الفلسطينيين جنوب العاصمة السورية دمشق، محذرة مةن وقةوع كارثةة إنسةانية بالغةة 

وقالةةةت الناطقةةةةة الرسةةةمية باسةةةةم وزارة  لالجئةةةين الفلسةةةطينيين فةةةةي المخةةةيم، وهةةةةو مةةةا يشةةةةكل قلقةةةًا بالغةةةةًا.
"إن الواليةةات المتحةةدة تةةدين بقةةوة هجةةوم داعةةش  "القةةدس دوت كةةوم"مةةري هةةارف" لةةةالخارجيةةة األمريكيةةة "

ضد المخيم الفلسطيني المحاصر في جنوب دمشق وتعبر عن قلقها إزاء سيطرة تنظيم داعةش وجبهةة 
 مواطن مدني في وضع بالغ الخطورة". 08،111النصرة على المخيم ما يضع 

يرموك الذي يتعرض للحصار من قبل قوات النظام منةذ وأشارت هارف إلى أن "األوضاع في مخيم ال
، تةةدهورت بشةةكل كبيةةر، خاصةةة فةةي ضةةوء شةةح المةةواد الغذائيةةة والطبيةةة والميةةاه الصةةالحة 5103عةةام 

للشةةرب والكهربةةاء، والقيةةود المحكمةةة التةةي تحةةول دون وصةةولها، مةةا يضةةع المخةةيم وسةةكانه علةةى شةةفا 
  الكارثة اإلنسانية".
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اف "للسماح بدخول المواد الغذائية واإلنسانية إلى المخيم بشكل منتظم وغير ودعت هارف كافة األطر 
 متقطع إلى المواطنين".

 7/4/5102 ،القدس، القدس
 
 في االتفاق النووي "إسرائيلـ"باالعتراف ب إيرانأوباما: ال يمكن مطالبة  .46

يمكةةن مطالبةةة طهةةران : أعلةةن الةةرئيس األمريكةةي بةةاراك أوبامةةا، االثنةةين، أنةةه ال .(ب.ف.أ) –واشةةنطن 
في إطار االتفاق النهائي المفترض إبرامه حول البرنامج النووي اإليرانةي،  "دولة إسرائيلة"بأن تعترف ب

وأوضةةح الةةرئيس األمريكةةي أن  معتبةةرا أن مثةةل هكةةذا طلةةب ينطةةوي علةةى "خطةةأ جةةوهري فةةي التقةةدير".
 اوضات حول البرنامج النووي.مسألة مطالبة طهران باالعتراف بالدولة العبرية تتخطى إطار المف

فةةي مقابلةةة مةةع إذاعةةة "ان بةةي ار" األمريكيةةة العامةةة إن "القةةول إن علينةةا الةةربط بةةين عةةدم  أوبامةةاوقةةال 
مةن إيةران بإسةرائيل يعنةي  حصول إيران على السالح النووي واتفاق يمكن التحقق منه يتضةمن اعترافةاً 

 بيعة النظام اإليراني بالكامل".أننا نقول إننا لن نوقع أي اتفاق إال إذا تغيرت ط
 8/4/5102 ،القدس العربي، لندن

 
 فواتير الكهرباء وتراكم المستحقات يزعزعان االقتصاد الفلسطيني تسديدتقرير للبنك الدولي: عدم  .47

قال البنك الدولي إن "عدم تسديد فواتير الكهرباء وتراكم المستحقات يزعزعان االقتصاد  عبد الرؤوف أرناؤوط:
السةةلطة الفلسةةطينية تعمةةل علةةى تطةةوير كفةةاءة قطةةاع الكهربةةاء غيةةر أن تةةراكم ديةةون "إلةةى أن  سةةطيني" الفتةةاً الفل

فةةواتير الكهربةةاء، المسةةتحقة للشةةركة القطريةةة اإلسةةرائيلية للكهربةةاء المةةزود األول للمةةوزعين الفلسةةطينيين يشةةكل 
 ألراضي الفلسطينية".تحديًا رئيسًا، لما لذلك من وقع مباشر على الوضع المالي ككل في ا

وقال ستين الو جورجينسن، المدير القطري للبنك الدولي في فلسطين إن "الةدفعات العالقةة والمسةتحقة 
لشةةركة كهربةةاء إسةةرائيل تتةةرك أثةةرًا جسةةيمًا علةةى الحالةةة الماليةةة المتعثةةرة لةةدى الجانةةب الفلسةةطيني، وقةةد 

ات مةةةةن العوائةةةةد الضةةةةريبية )المسةةةةتحقة أدت لقطةةةع عشةةةةوائي للتيةةةةار الكهربةةةةائي، كمةةةةا اقتطعةةةةت المتةةةةأخر 
للسةلطة الفلسةةطينية مةةن الجانةةب اإلسةرائيلي( إضةةافة لتةةراكم الةةدين، وهنةا يكمةةن التحةةدي المتمثةةل بكيفيةةة 

 تصويب هذا المنحى عبر توفير خدمات الكهرباء على أسس مستدامة ماليًا".
التةي تحةول أمةام تسةديد دفعةات ويناقش تقرير جديد للبنك الدولي وصلت نسةخة منةه لةة"األيام" العوامةل 

منتظمةةةة، وتضةةةمنت هةةةذه العوامةةةل غيةةةاب نظةةةام تحريةةةر فةةةواتير شةةةفاف ومؤسسةةةي مةةةن جانةةةب الشةةةركة 
القطريةةة اإلسةةرائيلية للكهربةةاء إضةةافة إلةةى أسةةعار الفائةةدة المرتفعةةة التةةي تترتةةب علةةى الةةدفعات المتةةأخرة 

 والتي توضع بشكل أحادي الجانب من المنظم اإلسرائيلي.
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بنةةك الةةدولي: تعتمةةد األراضةةي الفلسةةطينية اعتمةةادا كبيةةرًا علةةى خةةدمات الكهربةةاء التةةي تزودهةةا بهةةا وقةةال ال
: "فةةي حقيقةةة األمةةر وأضةةاف مةةن إجمةةالي االسةةتهالك. %88حةةو نالشةةركة القطريةةة اإلسةةرائيلية للكهربةةاء ب

سةددة خةالل من إجمالي فواتير الكهرباء غير الم %21هناك جهتان رئيستان توزعان الكهرباء تتحمالن 
وشةركة كهربةاء  %45)وهمةا شةركة توزيةع الكهربةاء محافظةات غةزة بنسةبة  5103-5101الفترة الواقعة 

وأشةةةار إلةةةى انةةةه "السةةةترداد جةةةزء مةةةن الةةةدين المسةةةتحق لشةةةركة كهربةةةاء  (".%56محافظةةةة القةةةدس بنسةةةبة 
بةةة  5105لعةةام والتةةي قةةدرت فةةي ا ،إسةةرائيل قامةةت الحكومةةة اإلسةةرائيلية باقتطاعةةه مةةن عائةةدات المقاصةةة

مةةن إجمةةالي عائةةدات السةةلطة الفلسةةطينية )وهةةذه عبةةارة عةةن آليةةة  %04مليةةون دوالر أمريكةةي أي  581
مليةون دوالر أمريكةي اعتبةارًا  331تعرف بصافي اإلقراض( وقد وصلت الديون المتراكمةة عبةر السةنين لةة  

 سطيني المتدهور".ما قد أدى لزيادة العبء المالي على االقتصاد الفل 5104من شباط العام 
كما يظهر تقرير البنك الدولي خسائر في الشبكة تنتج من البنية التحتيةة السةيئة وسةرقات الكهربةاء مةا 

معدالت فواتير الكهرباء  إجماليوقال بهذا الشأن: "تراجع  يلحق خسائر كبيرة بالموزعين الفلسطينيين.
فةةي  %91فةةي حةةين كانةةت  5103م العةةا %80المحصةةلة مةةن المةةواطنين فةةي الضةةفة الغربيةةة لتصةةبح 

 %20المعةدالت فةي قطةاع غةزة فةي الفتةرة ذاتهةا ليصةبح  إجمالي، على العكس من ذلك ازداد 5100
 ، وقد طرأ ذلك إثر تركيب عدادات الدفع المسبق".%62بعدما كان 

 8/4/5102 ،األيام، رام هللا
 
 مع استجداء التفاوض وقديمهجديد عباس  .48

 ياسر الزعاترة
ى عباس، بل تكرار لنفس المواقف، مع استعادة لحكايات قديمة كان نسيها لبعض الوقت، ال جديد لد

وها هو يستعيدها، وبالطبع العتبارات خاصة وشخصية، تماما كما أنه يدير ممارساته السياسية على 
إيقةةاع شخصةةي فةةي معظةةم األحيةةان، بمةةا فةةي ذلةةك االسةةتمتاع بالسةةلطة/ الدولةةة الموجةةودة حاليةةا، والتةةي 

 نحه الزعامة، مع تسهيالت لمقربين يستفيدون من الوضع الراهن.تم
عبةةةاس فةةةي المقابلةةةة كةةةان فيمةةةا يشةةةبه حالةةةة التوسةةةل السةةةتئناف المفاوضةةةات، وهةةةذه المةةةرة دون شةةةروط 
مسبقة، مذكرا نتنياهو بضرورة حل الدولتين لحل النزاع واألمن واالستقرار، ويبدو أن هذا البعد الجديةد 

ر انتفاضة في الضةفة الغربيةة؛ يبةذل هةو وشةريكه نتنيةاهو جهةودا مضةنية مةن ذو صلة بمخاوف انفجا
 أجل الحيلولة دون اندالعها.

وألن الجمةةود السياسةةي يسةةاهم فةةي تفجيةةر االنتفاضةةة، فةةإن مةةن الضةةروري اسةةتئناف المفاوضةةات وبةةث 
بح الشةراكة الوهم مةن جديةد بإمكانيةة تسةوية، وال ُيسةتبعد أن يسةتجيب لةه شةريكه األمنةي نتنيةاهو، لتصة
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أمنيةةة وسياسةةية فةةةي آن، السةةيما أن األخيةةر فةةةي حاجةةة لتغييةةر االنطبةةةاع الةةذي أخةةذ عنةةةه فةةي الحملةةةة 
االنتخابية حين اضطر إلى رفض حل الدولتين من أجل مغازلة أقصى اليمين، مع أن الكل يدرك أن 

كون الدولةة ذلك محض كذب، ألن حل الدولتين مصلحة ال جدال فيها للكيان الصهيوني، بشرط أن ت
الفلسةطينية العتيةةدة بالشةةروط التةةي يطرحهةا دائمةةا، والتةةي ال تبتعةةد كثيةةرا عةن شةةروط أسةةالفه مةةع بعةةض 
التفصةةةيالت، األمةةةر الةةةذي يدركةةةه عبةةةاس تمامةةةا، لكنةةةه كمةةةا قلنةةةا معنةةةي باسةةةتمرار بةةةث الةةةوهم بإمكانيةةةة 

ف على األرض، وفي الحصول على دولة بالشروط إياها، فيما يمضي برنامج الدولة المؤقتة دون توق
 حدود الجدار، بحيث تغدو في حالة نزاع حدودي مع جارتها.

كةةل حكايةةات التلةةويح بوقةةف التنسةةيق األمنةةي )التعةةاون بتعبيةةر أدق، وشةةيء آخةةر بتعبيةةر أكثةةر دقةةة(، 
والتي خرجت من اللجنة التنفيذية لمنظمةة التحريةر ومةن المجلةس المركةزي ذهبةت أدراج الريةاح، وبقةي 

 حاله، بل تصاعد بسبب المخاوف من اندالع االنتفاضة.كل شيء على 
الجديد في المقابلة هو استعادة حكاية قديمة سةبق أن رددهةا مةرارا وتكةرارا عةن حمةاس وقبولهةا بالدولةة 
المؤقتةةة، إلةةى جانةةب قصةةة سةةاقها أيضةةا فةةي السةةابق عةةن دولةةة فةةي قطةةاع غةةزة مةةع فصةةلها عةةن الضةةفة 

ا؟!!(، مةةةع إضةةةافة )أوردهةةةا سةةةابقا أيضةةةا( مفادهةةةا أن الةةةرئيس وحكةةةم ذاتةةةي لألخيةةةرة )مةةةاذا يوجةةةد حاليةةة
المصةةري السةةجين )مرسةةي( قةةد وافةةق علةةى ضةةم جةةزء مةةن أراضةةي سةةيناء إليهةةا )دولةةة القطةةاع(، األمةةر 
الذي كذبه مستشاروه )لةم يةرد هةو ألنةه سةجين(، وهةو اسةتجداء بةائس للقيةادة فةي مصةر، وبةالطبع مةن 

و المعركة مةع دحةالن مةن أهةم اقضةايا التةي تثيةر أعصةاب أجل إبعادها عن محمد دحالن، وحيث تبد
السةةيد الةةرئيس، فضةةال عةةن العالقةةة مةةع حمةةاس التةةي يريةةد منهةةا أن تقةةدم لةةه القطةةاع كةةامال شةةامال كةةي 

، ألن الشةةرعية هةي مةا يةةريح نتنيةاهو، بينمةةا ”الشةرعية“يقةول لهةا بعةةد حةين إن السةالح مرفةةوض خةارج 
 يزعجه أي سالح خارجها!!

أن ال أمل في أن يغير هذا الرجل نهجه، وال برنامجه، وهو لن يفعل بعد الثمانين، وليس  قلنا، ونكرر
أمام الشعب في ظل تمسك فتح به رغبا أو رهبا، غير تفجير االنتفاضة، وهو سيفعل على كل حةال. 

 متى؟ ال ندري، ولكن المقاومة هي قدر الشعب في ظل الفشل الذريع للمسار اآلخر.

 8/4/5102، الدستور، عم ان
 
 ما تبقى من القدية استهداف: "اليرموك" .49

 أشرف العجرمي
ما جرى ويجري في مخيم اليرموك لالجئةين الفلسةطينيين فةي سةورية لةيس صةدفة، ولةيس مجةرد فصةل 
من فصول الصراع الدائر في هذا البلد المنكوب الةذي تقةرر تةدميره بشةكل كامةل قبةل تطويعةه وترتيةب 
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لحظةةة واحةةدة جةةزءًا مةةن الحةةرب بةةين قةةوات النظةةام السةةوري والمعارضةةة بكافةةة أوراقةةه. فةةالمخيم لةةم يكةةن ل
تالوينها حتى العصابات اإلجرامية منها، ورغم محاوالت بعض القوى الفلسطينية التابعة لهةذا الطةرف 
أو ذاك إال أن اإلصةةةةةةرار الفلسةةةةةةطيني كةةةةةةان وال يةةةةةةزال إبعةةةةةةاد المخةةةةةةيم عةةةةةةن الحةةةةةةرب األهليةةةةةةة وتجنيةةةةةةب 

الحرب والتشريد مرة أخرى، وهم الذين ضاقت بهم الدنيا على رحابتها وأغلقت في الفلسطينيين ويالت 
وجوههم األبةواب. ولكةن هةذا لةم يشةفع للفلسةطينيين ولةم يسةلم المخةيم الةذي هجةر الغالبيةة السةاحقة مةن 
أهلةةه ولةةم يتبةةق مةةنهم أكثةةر مةةن ثمانيةةة عشةةر ألفةةًا مةةن أصةةل حةةوالي أربعمائةةة ألةةف يمثلةةون أكبةةر تجمةةع 

 ن الفلسطينيين خارج وطنهم.لالجئي
العنةةوان كةةان علةةى الجةةدار منةةذ أكثةةر مةةن ثةةالث سةةنوات عنةةدما بةةدأ اسةةتهداف المخةةيم ولكةةن لةةم تفعةةل 
منظمة التحرير الفلسطينية والفصائل المختلفة ما يكفي لحماية المخيم وتجنيبه نار الصةراع المجنةون، 

يةدة منهةا دول أوروبيةة، وكةأن الهةدف حتى جاع أهلةه وشةردوا وغةادر قسةم كبيةر مةنهم سةورية لةدول عد
لةى اآلن تبةدو المهمةة العاجلةة لوفةد المنظمةة فةتح ممةر  جبار أهله علةى الرحيةل، وا  هو شطب المخيم وا 
إنساني لترحيل مةا تبقةى مةن أهةالي المخةيم. ولةن يكةون باإلمكةان علةى المةدى المنظةور العةودة للمخةيم 

بط هةو هةدف االسةتهداف مةن قبةل قةوى عديةدة وعلى األغلب سينتهي وجوده بشكل كامل، وهةذا بالضة
 ستعمل ما في وسعها لتكريس إلغاء وجود هذا الرمز المهم لقضية الالجئين الفلسطينيين.

وتبةةدو خيةةوط المةةؤامرة جليةةة فةةي ثةةالث قضةةايا جوهريةةة مةةن قضةةايا الصةةراع: األرض وتشةةمل مختلةةف 
ق الالجئةةين فةةي العةةودة، وتقريةةر وفةةي قلبهةةا القةةدس الشةةرقية، وحةة 0962األراضةةي المحتلةةة منةةذ العةةام 

المصير بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. فاألرض تتعرض فةي الضةفة للنهةب ولمشةاريع االسةتيطان 
التي تجري على قدم وساق اليوم والقدس التي يجري تهويةدها بمخططةات اسةتيالء وبنةاء مكثفةة. وفةي 

لواقةةع الةةذي يمنةةع قيةةام دولةةة مسةةتقلة وذات هةةذا السةةياق يقةةوم المشةةروع االحتاللةةي علةةى سةةيادة األمةةر ا
ذا تحةةدثنا عةةن الشةةق الخةةاص بقطةةاع غةةزة  سةةيادة ومتواصةةلة إقليميةةًا فةةي الضةةفة والقطةةاع المحتلةةين. وا 
فحدث وال حرج، حيث تعمد إسرائيل إلةى إخراجةه كليةًا مةن دائةرة الحةل باعتبةاره كيانةًا مسةتقاًل وال يوجةد 

ة. وعندما يخرج مليون وثمانمائة مواطن من التعداد العام لكل لديها مانع من االعتراف به دولة مستقل
من يسكن فلسطين التاريخية بفصل القطاع عن باقي أجزاء الةوطن يمكةن إلسةرائيل التعةايش مةع فكةرة 
الحةةل فةةي الضةةفة فةةي إطةةار دولةةة واحةةد تضةةمن فيهةةا إسةةرائيل أغلبيةةة يهوديةةة. والحلةةول المطروحةةة مةةن 

ين بقةةةاء األمةةةر الواقةةةع وتكريسةةةه وبةةةين ضةةةم منةةةاطق )ج( إلسةةةرائيل وتةةةرك اليمةةةين اإلسةةةرائيلي تتةةةراوح بةةة
الفلسةطينيين لمصةةيرهم فةي منةةاطق )أ( و)ب( فةةي إطةار حكةةم ذاتةي موسةةع علةةى غةرار السةةلطة القائمةةة 
اليةةوم، ويبةةدو أن خيةةار بقةةاء األمةةر الواقةةع هةةو السةةائد دون اللجةةوء للضةةم الةةذي قةةد يثيةةر حفيظةةة العةةالم، 

 ولي.واعتراض المجتمع الد
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نحن بطبيعة الحال نسهل على إسرائيل كثيرًا تطبيةق هةذا الخيةار بإبقةاء االنقسةام قائمةًا بالفعةل وتعزيةز 
واقع الفصل بين الضفة والقطاع، وسنصةحو علةى حقيقةة لةن يمةر وقةت طويةل حتةى نةدركها، تقةول ال 

لمصةةةيرنا الةةةذي  مجةةةال لدولةةةة فلسةةةطينية مسةةةتقلة، ولةةةن يكةةةون غريبةةةًا أال نجةةةد أحةةةدًا فةةةي العةةةالم يكتةةةرث
سيتحول إلى مشكلة بعض المدن الفلسطينية في الضفة التي ستكون معزولة وتحتاج لحلول للتواصل 
أو لمشةةكالت اقتصةةادية واجتماعيةةة يمكةةن التغلةةب عليهةةا فنيةةًا طالمةةا أن فكةةرة الدولةةة المسةةتقلة الواحةةدة 

تصةةل إلةةى عنةةان السةةماء، ليسةةت مطروحةةة. وليةةتغّن الجميةةع بمةةا شةةاؤوا مةةن شةةعارات وطنيةةة وثوريةةة قةةد 
 فالواقع المرير هو أن الوطن لم يعد على األجندة والمشكلة في تقاسم ما تبقى من الكعكة.

وعنةدما تعةالج قضةية الالجئةين بعةد األرض والقةدس بإزالةة مخيمةات اللجةوء تباعةًا كمةا يجةري اآلن فةي 
ها مةةن الالجئةةين مةةن الةةدائرة، سةةورية وقبةةل ذلةةك جزئيةةًا فةةي لبنةةان، ويةةتم إخةةراج غةةزة التةةي غالبيةةة سةةكان

تذوب هذه القضية وتتالشى مع الوقت ولن ينفعنا كثيرًا الحديث عن حق العودة والتمسك بحةل قضةية 
الالجئةةين وفةةق القةةرارات الدوليةةة. كةةل القضةةايا تت كةةل مةةع الوقةةت عنةةدما تفقةةد وجودهةةا الرمةةزي والمةةادي، 

 الواقع.وسيأتي العالم ليقول لنا بعد حين: تعاملوا مع األمر 
الحالة الفلسطينية في أسةوأ أوضةاعها، فمنظمةة التحريةر فقةدت قةدرتها علةى التحةرك وعلةى الةدفاع عةن 
الشعب الفلسطيني في مختلف أمةاكن تواجةده وفصةائلنا عةاجزة حتةى عةن تشةكيل قةوة فلسةطينية تحمةي 

ت ولةم يعةد أبناء المخيمات بعدما كانت قوة يحسب لها ألةف حسةاب. قةد يقةول قائةل إن الظةروف تغيةر 
ما كان بالماضي قائمًا، هذا صحيح ولكن الحاجة تقضي أحيانًا بأن يتم العمل بكل ما يمكةن لحمايةة 
الذات، وفي وضع كالوضع السوري الذي نمت فيه عصابات ومجموعات مسلحة كثيرة كةان أولةى أن 

عتبةاره لةيس طرفةًا يتم تشكيل قوة مسلحة فلسطينية في المخيم لحمايته ولمنع استباحته من أي جهةة با
في الحرب الدائرة فةي سةورية. والقيةادات الفلسةطينية عةاجزة عةن حةل مشةكلة االنقسةام التةي تعتبةر أول 
وأهةةم خطةةوة لتحقيةةق االسةةتقالل وللقضةةاء علةةى المشةةروع اإلسةةرائيلي الواضةةح المعةةالم مةةع أن الموضةةوع 

للطم والتباكي على مصةيرنا وانتظةار ليس بهذا التعقيد إذا خلصت النوايا. ولم يتبق لنا سوى الولولة وا
 األسوأ.

 8/4/5102األيام، رام هللا، 
 
 النواة الصلبة واستراتيجيةغزة  .51

 محمد رمضان األغا
هللا لغةةزة بعةةةد إدراك الةةرئيس محمةةود عبةةةاس أن  جةةاءت زيةةارة رئةةةيس الحكومةةة الفلسةةطينية رامةةةي الحمةةد

الخيةةار »الل دفعهةةا قسةةريًا إلةةى مةةا يسةةمى األمةةور ال تسةةير وفقةةًا لسةةيناريو الخنةةق المرسةةوم لغةةزة مةةن خةة
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فقةةدرة غةةزة علةةى الصةةمود واالسةةتمرار بعةةد الحةةرب وتشةةديد الحصةةار وحرمةةان المةةوظفين مةةن «. القاتةةل
رواتةةةبهم والتغيةةةرات اإلقليميةةةة وفةةةوز نتانيةةةاهو وترتيبةةةات قطةةةر إلعةةةادة اإلعمةةةار واتصةةةاالت األوروبيةةةين 

شرم الشةيخ، كةل هةذه وغيرهةا عوامةل عّجلةت بالزيةارة،  في 56والورقة السويسرية وانعقاد القمة العربية 
وليس كما يروجون خوفةًا مةن فصةل الضةفة عةن غةزة، وهةم يضةغطون بقةوة بةل ويكرسةون فعليةًا عمليةة 
الفصل من خالل تمييز مشؤوم بين الموظفين والمواطنين حسب انتماءاتهم وأطيافهم السياسية، تمامًا 

 كما حدث عند زيارته األولى.
ع بعضةةهم يومهةةا أن الهةةدف هةةو الحصةةول علةةى مةةال اإلعمةةار المنبثةةق مةةن مةةؤتمر إعمةةار غةةزة لقةد توقةة

الذي عقد في القةاهرة حينهةا، لكةن تبةين أن الموضةوع قةد يحمةل فةي طياتةه مةا هةو أبعةد وأبعةد. فعمليةة 
تعطيةل اإلعمةةار وفةةرض ضةةرائب علةى المسةةاعدات والمةةنح اآلتيةةة إلةةى غةزة وحرمةةان القطةةاع مةةن أدنةةى 

كل المجاالت الخدماتية والسياسية واالقتصادية واالجتماعيةة المترتبةة علةى حكومةة التوافةق  حقوقه في
والمنوطة بها هي مجموعة مةن الجةرائم التةي ترتكةب ضةد غةزة وأهلهةا كجةزء عزيةز مةن أرض فلسةطين 

 وشعب فلسطين أيضًا.
غةزة رواتةبهم مةن لقد صرح األوروبيون علنًا خالل لقاءات خاصةة أنهةم ال يعارضةون تقاضةي مةوظفي 

الحكومة وال مانع لديهم من تلقي جميع موظفي غزة رواتبهم من المساعدات والمنح األوروبية للشةعب 
الفلسطيني، من دون تفريق بين موظةف وآخةر، أو بةين ذكةر وأنثةى، أو بةين أسةود وأبةيض أو اصةفر، 

هةةةم عوامةةةل االسةةةتقرار فةةةي احترامةةًا للمعةةةايير األوروبيةةةة. ويةةةدرك األوروبيةةةون وغيةةةرهم أن فلسةةطين مةةةن أ 
المنطقةةة واإلقلةةيم بةةل والعةةالم، وان المعادلةةة الصةةعبة، ببسةةاطة، هةةي أن اسةةتقرار منطقةةة المتوسةةط تعنةةي 

 استقرارًا دوليًا والعكس صحيح.
أن عةةدم اسةةتقرار غةةزة والضةةغط عليهةةا بهةةذه الطريقةةة غيةةر األخالقيةةة وغيةةر اإلنسةةانية هةةو هبةةوط بكةةل 

ستوى الحضيض والذي ليس بعد قعره قعر، وهذا يعني عدم رغبة حقيقيةة معاني القيم اإلنسانية إلى م
 في استقرار المنطقة وما حولها.

إن المشاركين في حصار األطفال والنساء والشيوخ لم يعودوا يعملون من وراء الكواليس بل في وضح 
 النهار من دون وازع أو رادع.

يعنةي ذلةك قبولهةا بهةذه السياسةة، ولمةن يريةد أن إن لدى غزة قدرة فذة على الصةمود والتحمةل، لكةن ال 
يختبةةر مةةدى قةةدرتها علةةى ذلةةك لةةيس مطلوبةةًا منةةه أن يجةةرب، فبمجةةرد قةةراءة حكيمةةة وعميقةةة لبيئةةة غةةزة 
خالل العقةد الماضةي يةدرك أيةن تكمةن النةواة الصةلبة التةي تسةتمد غةزة منهةا صةمودها، بةل كيةف لقنةت 

أن واجةه قهةرًا مثلةه علةى مةدار سةبعة عقةود ونيةف، وان  درسًا في القهر لةم يسةبق لةه« ال يقهر»جيشًا 
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المقاومةة قةد ألغةةت، والةى غيةر رجعةةة، اليةوم الةةذي كانةت تصةف إسةةرائيل فيةه حروبهةا مةةع العةرب بأنهةةا 
 «.نزهة»

لقةةةد صةةةمدت غةةةزة وفةةةي صةةةمودها صةةةمود لفلسةةةطين كلهةةةا، أرضةةةًا وشةةةعبًا وأحةةةرارًا. صةةةمدت فةةةي وجةةةه 
استراتيجية االستئصةال وأفشةلتها. وصةمدت ضةد اسةتراتيجية استراتيجيات عدة ومتعاقبة. صمدت ضد 

االحتواء وأفشلتها. وصمدت ضد استراتيجيات الحصار وأفشلت معظمها. وصمدت ضةد حةروب عةدة 
 فرد هللا أعداءها على أعقابهم خاسرين.

إن عةةدم قةةدرة االحةةتالل وغيةةره علةةى النيةةل مةةن صةةمود غةةزة بعةةد انةةدحاره منهةةا تحةةت ضةةربات المقاومةةة 
، بعةد انهيةار اسةتراتيجية «األنفةاق»حها االستراتيجي المبتكر، وهو زلزلة األرض تحته من خةالل بسال

« النةةواة الصةةلبة»إن كةةل ذلةةك ال يةةدع مجةةااًل للشةةك أن اسةةتراتيجية «. نتسةةاريم كتةةل ابيةةب»شةةارون بةةان 
مةن اتعةظ السةعيد مةن اتعةظ بغيةره، والشةقي »نجحت مرات في كسر استراتيجية شةارون، وقةديما قةالوا: 

 فهل يدرك المت مرون على غزة أنها عصية على الكسر واالنكسار معًا.«. بنفسه
 8/4/5102، الحياة، لندن

 

 تنازالت إيران الكبيرة في "لوزان"؟ "إسرائيل"لماذا تتجاهل  .50
 صالح النعامي

 الةذي توصةلت إليةه إيةران والةدول العظمةى بشةأن-ال يشي حرص إسرائيل علةى شةيطنة اتفةاق اإلطةار 
بحجةم التنةازالت التةي قةدمتها طهةران، والتةي تجةاوزت أكثةر التوقعةات  -مستقبل برنةامج طهةران النةووي

 اإلسرائيلية تفاؤال.
لكةةن الحملةةة الدعائيةةة الشةةعواء التةةي يشةةنها رئةةيس الةةوزراء اإلسةةرائيلي بنيةةامين نتنيةةاهو وأركةةان حكومتةةه 

ميركيةة إلجبةار إيةران علةى تقةديم مزيةد على االتفاق تهدف بشكل أساسةي إلةى الضةغط علةى اإلدارة األ
 من التنازالت في االتفاق النهائي، الذي يتوقع التوصل إليه في يونيو/حزيران القادم.

لقد دفعت التنازالت اإليرانيةة الكبيةرة بعةض المعلقةين الصةهاينة لمطالبةة نتنيةاهو بةاإلقرار بةدور الةرئيس 
يجية واألمنيةة اإلسةرائيلية، كمةا كتةب الصةحفي بةراك أوباما في الوصول التفاق يلبي المصالح اإلسةترات

رفيد في صحيفة "ه رتس" في عددها الصادر الجمعة الماضية. وحتى بعض الصةحفيين اإلسةرائيليين 
األكثر التصاقا بمؤسسة الحكم في تل أبيب أقروا بأن التنازالت اإليرانية قد نسفت توقعاتهم السوداوية 

 بشأن االتفاق.
 

 فشل نتنياهونجاح أوباما و 
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وشرعت بعةض النخةب اإلسةرائيلية فةي مهاجمةة نتنيةاهو واتهامةه بأنةه أسةهم فقةط فةي تخريةب العالقةات 
مع الواليات المتحدة بسبب خالفه مع أوباما بشأن التعاطي مةع الملةف اإليرانةي. فقةد تبةين لعةدد كبيةر 

 ية.من الصحفيين والباحثين الصهاينة أن تعاطي أوباما كان أكثر جدوى وواقع
وقةةةد جةةةزم المعلةةةق الصةةةهيوني يوسةةةي ميلمةةةان بةةةأن إدارة أوبامةةةا نجحةةةت فيمةةةا فشةةةلت فيةةةه كةةةل حكومةةةات 
إسةةرائيل المتعاقبةةة التةةي شةةنت حمةةالت سياسةةية وأمنيةةة سةةرية فاشةةلة إلحبةةاط المشةةروع النةةووي اإليرانةةي 

ة الذي تولى علةى مةدى خمةس سةنوات قيةاد-(. وحتى وزير الحرب السابق إيهود براك 4-4)معاريف،
أقةةر بأنةه قةةد تبةةين لةةه أن االتفةاق "أقةةل سةةوءا بكثيةةر  -الجهةود السةةرية إلحبةةاط المشةروع النةةووي اإليرانةةي

 مما كان يتوقع".
ففةةي نظةةر الكثيةةر مةةن اإلسةةرائيليين فقةةد ضةةمن اتفةةاق اإلطةةار تصةةفية نتةةاج أكثةةر مةةن عقةةد مةةن الجهةةود 

شةةرة أطنةةان مةةن اليورانيةةوم، اإليرانيةةة فةةي تخصةةيب اليورانيةةوم، حيةةث التزمةةت طهةةران بةةالتخلص مةةن ع
. وقةد حقةق االتفةاق أحةد أهةم %3.2كيلوغرام فقةط وبنسةبة تخصةيب ال تتجةاوز  311واالكتفاء فقط ب

مطالب إسرائيل والمتمثلة في تحييد مفاعل "بردو" المهم وتحويله إلى مجرد منشةأة بحثيةة، ناهيةك عةن 
وهةي المةادة التةي كةان يمكةن أن تعجةل توقف العمل فةي مفاعةل "أراك" المخةتص بإنتةاج المةاء الثقيةل، 

 من إمكانية امتالك طهران لألسلحة النووية.
وفي إسرائيل يشيرون إلى أن إيةران لةم توافةق فقةط علةى وقةف تشةغيل ثلثةي مةا تملةك مةن أجهةزة الطةرد 
المركزي التي تستخدم في تخصةيب اليورانيةوم، بةل التزمةت تحديةدا بتشةغيل أجهةزة الطةرد المركةزي مةن 

 .%3.62ألول وتخزين األجيال األكثر تطورا، مع العلم أن أقصى نسبة تخصيب لن تتجاوز الجيل ا
ويقر اإلسرائيليون بأن نظام الرقابة والتفتيش على المنشة ت النوويةة اإليرانيةة الةذي نةص عليةه االتفةاق 

تمةةع غيةر مسةةبوق فةةي التةاريخ الحةةديث ويقلةةص إلةةى حةد كبيةةر إمكانيةةة أن تلجةةأ إيةران إلةةى تضةةليل المج
 الدولي.

ومن الواضح أنه عندما تتم مقارنة بنود االتفةاق والصةورة القاتمةة التةي عبةر عنهةا نتنيةاهو فةي خطابةه 
األخير في الكونغرس بشةأن تصةوره لالتفةاق مةع اإليةرانيين، يتبةين أن سةيناريو الرعةب الةذي حةذر منةه 

 رئيس الوزراء اإلسرائيلي كان مبالغا فيه إلى حد كبير.
نخب اإلسرائيلية التي تحتفي بالتنازالت اإليرانية أن تشةير إلةى أن مطالةب إسةرائيل بتفكيةك وال يفوت ال

واقعية على اإلطالق، بل إن  -في نظر الدول العظمى التي فاوضت إيران-المنش ت النووية لم تكن 
 هذا الطلب هدد تماسك الموقف الدولي من البرنامج النووي اإليراني.
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ف بةةين البةةاحثين فةةي إسةةرائيل علةةى أن اإليةةرانيين بةةاتوا يمتلكةةون المةةؤهالت هةةذا فضةةال عةةن أنةةه ال خةةال
العلمية والقدرات المادية واإلمكانيات البشرية التي تؤهلهم لتطةوير برنةامجهم النةووي وصةوال إلةى إنتةاج 

 السالح النووي، وهذا ما عظم الحاجة إلى قمع اإلرادة للقيادة السياسية عبر اتفاق دولي ملزم.
 

 واقعية الخيار العسكري عدم
وممةا أفقةد االنتقةادات اإلسةةرائيلية الرسةمية لالتفةاق مصةةداقيتها حقيقةة أنةه بةات فةةي حكةم المؤكةد أن تةةل 
أبيب ال تملةك خيةارا عسةكريا للتعةاطي مةع البرنةامج النةووي اإليرانةي علةى الةرغم مةن تهديةدات نتنيةاهو 

مةةع األميةةركيين. فقةةد نسةةف رؤسةةاء أركةةان  الصةةريحة باسةةتخدام مثةةل هةةذا الخيةةار، حتةةى بةةدون التنسةةيق
الجةةةيش وقةةةادة االسةةةتخبارات الةةةذين عملةةةوا تحةةةت إمةةةرة نتنيةةةاهو خةةةالل السةةةنوات السةةةت الماضةةةية هةةةذه 
التهديدات، عندما أكدوا أن استخدام الخيار العسكري إلحبةاط البرنةامج النةووي اإليرانةي لةم يكةن واقعيةا 

 أو حكيما.
ان غةةابي أشةةكنازي وبنةةي غةةانز، ورئةةيس الموسةةاد السةةابق مئيةةر فقةةد حةةذر رئيسةةا أركةةان الجةةيش السةةابق

ردغةةان والحةةالي تةةامير بةةاردو مةةن أن تنفيةةذ هجةةوم علةةى المنشةة ت النوويةةة اإليرانيةةة لةةن يفشةةل فقةةط فةةي 
تصةةفية البرنةةامج النةةووي، بةةل سةةيمنح طهةةران الشةةرعية لالنطةةالق لتطةةوير برنامجهةةا النةةووي العسةةكري 

 المجتمع الدولي التدخل لوقفها.بشكل معلن، دون أن يكون من حق 
ويةةذهب أمنةةةون أبرامةةةوفيتش، كبيةةةر المعلقةةين فةةةي قنةةةاة التلفةةةزة اإلسةةةرائيلية الثانيةةة إلةةةى حةةةد التةةةذكير بةةةأن 

مليةارات دوالر علةى عمليةات سةرية نفةذت مةن أجةل إحبةاط النةووي اإليرانةي  3.2إسرائيل أنفقت حةولي 
 دون جدوى.

 
 التنسيق مع الكونغرس

تهةدف إلةى إيجةاد  اسةتراتيجيةنتقادات التي يوجهها نتنيةاهو لالتفةاق تةأتي فةي إطةار من الواضح أن اال
منةةاخ سياسةةي أميركةةي يضةةغط علةةى أوبامةةا لفةةرض مزيةةد مةةن القيةةود علةةى النةةووي اإليرانةةي فةةي االتفةةاق 
النهةةةائي. ويعتمةةةد نتنيةةةاهو بشةةةكل أساسةةةي علةةةى قةةةادة األكثريةةةة الجمهوريةةةة فةةةي الكةةةونغرس ومجموعةةةات 

دية، وال سيما منظمة "أيباك" في محاوالته إقناع أوبامةا بةأن تفضةي البنةود التفصةيلية فةي الضغط اليهو 
 االتفاق النهائي إلى وضع المزيد من الكوابح على عجلة البرنامج النووي اإليراني.

وقد كشفت قناة التلفزة اإلسرائيلية الثانية النقةاب عةن أن ديةوان نتنيةاهو نقةل إلةى قةادة الكةونغرس قائمةة 
 بالمطالب التي يرى وجوب تضمينها في االتفاق النهائي مع إيران.
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 تبعات تعاظم الدور اإليراني
إن النخب اإلسرائيلية التي تحتفي باالتفاق مع إيران أو تلك التي تحذر منةه تجمةع علةى أنةه سيفضةي 

حد أهم الحوافز بشكل مؤكد إلى تعزيز مكانة طهران اإلقليمية. وال يفوت هذه النخب التأكيد على أن أ
 التي تدفع أوباما للتوقيع على االتفاق مع طهران هو رغبته في إرساء شراكة معها في إدارة اإلقليم.

بعد نجاحها فةي -ويسود تقدير إسرائيلي مفاده أن نجاح الواليات المتحدة في تأمين حاجتها من النفط 
يغةةري أوبامةةا  -الةةنفط الخليجةةي تطةةوير تقنيةةات السةةتخالص الوقةةود الصةةخري واسةةتغنائها المؤكةةد عةةن

 بالتخلي عن حلفائه العرب وبناء شراكة مع إيران والمحور اإلقليمي الذي تقوده.
ويشةةيرون فةةي إسةةرائيل إلةةى التعةةاون بةةين إيةةران والواليةةات المتحةةدة فةةي العةةراق، وحةةديث وزيةةر الخارجيةةة 

شةةةرات التعةةةاون بةةةين األميركةةةي جةةةون كيةةةري عةةةن الحاجةةةة السةةةتئناف العالقةةةات مةةةع نظةةةام األسةةةد، ومؤ 
 االستخبارات األميركية والحوثيين في اليمن، والتي أكدتها محافل أميركية.

إن تعةاظم الةةدور اإلقليمةةي إليةةران يثيةر قلةةق إسةةرائيل ألنةةه قةد يفضةةي إلةةى تبلةةور محةور سةةني قةةد يشةةكل 
أن تحةةديا غيةةر مسةةةبوق للكيةةان الصةةهيوني. فقةةةد حةةذر "مركةةةز أبحةةاث األمةةن القةةةومي" اإلسةةرائيلي مةةةن 

السةةعودية يمكةةن أن تةةرد علةةى تسةةليم الواليةةات المتحةةدة بتعةةاظم الةةدور اإلقليمةةي اإليرانةةي بمحاولةةة بنةةاء 
 محور سني يضم كال من تركيا وباكستان ومصر.

حةذر المركةز مةن  -التةي تصةدر عنةه-مةن مجلةة "مبةاط عةال"  629وفي تقدير موقف نشره فةي عةدد 
السعودية يعني زيادة المجةال لالحتكةاك بةين هةذا المحةور أن انضمام تركيا للمحور السني الذي تقوده 

سرائيل. ويجزم المركز بأن والدة هذا المحةور سةتؤثر سةلبا علةى البيئةة  إلسةرائيل، حيةث  االسةتراتيجيةوا 
يمكن أن يضفي شرعية عربية على حركة حماس ودورهةا، بمةا يقلةص مةن قةدرة إسةرائيل علةى ضةربها 

ز يؤكد أن إسرائيل تراهن على دور نظام السيسةي فةي إفشةال إمكانيةة مستقبال. ومن المفارقة أن المرك
 بلورة هذا التحالف.

فةةإن هةةذا االتفةةاق يفتةةرض أن  -وبغةةض النظةةر عةةن التقيةةيم اإلسةةرائيلي التفةةاق "لةةوزان"-قصةةارى القةةول 
الح في اإلقلةيم، عبةر التوجةه الحثيةث إلنتةاج سة االستراتيجيةيقنع العرب بالسعي لتعديل موازين القوى 

نووي. وفي الوقت ذاته، وبغض النظةر عةن مخةاوف تةل أبيةب، فةإن هنةاك حاجةة لبنةاء تحةالف عربةي 
يران على تهديد األمن القومي العربي.  إسالمي واسع يقلص من قدرة كل من إسرائيل وا 
 7/4/5102، الجزيرة نت، الدوحة
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 أم دولي؟ فلسطينيمجلس األمن خيار  .52
  ناجي صادق شراب

ألمةةةن الةةةةدولي مةةةع القضةةةية الفلسةةةةطينية منةةةذ نشةةةأتها، باعتبةةةةاره الفةةةرع التنفيةةةذي لألمةةةةم تعامةةةل مجلةةةس ا
لديه السلطة والصالحيات لتنفيةذ ميثةاق األمةم المتحةدة، وخصوصةًا فيمةا يتعلةق بهةدف  والذيالمتحدة، 

السالم واألمن اللذين من أجلهما قامت األمم المتحةدة، ولديةه مةن السةلطات مةا يفةرض العقوبةات علةى 
لكةن  الميثةاق.دول التى تعةرض هةذا السةالم واألمةن للخطةر، وذلةك بتطبيةق بنةود الفصةل السةابع مةن ال

 العضوية.معضلة مجلس األمن تكمن في "الفيتو" الذي تتمتع به الدول الخمس الدائمة 
إذا أصدر مجلس األمن العديد من القرارات بشأن القضية الفلسطينية، ولكنهةا جميعهةا لةم تصةدر وفقةًا 

ومةن ناحيةة أخةرى  ".صل السةابع مةن الميثةاق، وبةذلك بقيةت مجةرد توصةيات غيةر ملزمةة ل"إسةرائيلللف
قرارات كثيرة أجهضت بسبب "الفيتو" األمريكي، وهذه المعضلة الثانية التي واجهت مجلةس األمةن فةي 

أحةةد يتةةدخل معالجةةة الصةةراع العربةةي "اإلسةةرائيلي"، وهةةو االلتةةزام األمريكةةي بةةأمن "إسةةرائيل" وبقائهةةا، وال 
 ذلك.في 

ولكن عندما يتم الربط بين هذا االلتزام، وقيام مجلس األمن بدوره في تحقيق السةالم واألمةن الةدوليين، 
  الدولية.فإن هذا "الفيتو" يعمل ضد ميثاق األمم المتحدة وأهدافها وضد العدالة 

حةةالل السةةال م بةةداًل مةةن الحةةرب؟ والسةةؤال هنةةا: هةةل كةةان بمقةةدور مجلةةس األمةةن تسةةوية هةةذا الصةةراع وا 
واإلجابة بالتأكيد نعم، لكن كما أشرنا فإن "الفيتو" األمريكي حال دون ذلك، ولذلك سةاهم فةي اسةتمرار 
الصةةراع، وانةةدالع حةةروب كثيةةرة، ومةةازال البةةاب مفتوحةةًا أمةةام اسةةتمرار حالةةة الحةةرب، بةةل إن هةةذا الفشةةل 

واإلرهابيةة والتةي أدخلةت لةيس فقةط المنطقةة ساهم أيضًا في انتشار وتوالد األفكار والحركات المتطرفة 
فةةي حةةرب ضةةد اإلرهةةاب، بةةل امتةةدت هةةذه الحةةرب إلةةى قلةةب الواليةةات المتحةةدة وأوروبةةا، واحتمةةاالت أن 
تتسةةةع دائرتهةةةا قائمةةةة طالمةةةا أن القضةةةية الفلسةةةطينية مةةةن دون حةةةل، والفلسةةةطينيون يحةةةال بيةةةنهم وبةةةين 

قراطية . وليس معنى ذلك أن القضةية الفلسةطينية ممارسة حقهم في تقرير مصيرهم وقيام دولتهم الديم
هي السبب في حرب اإلرهاب، فهذه لها أسباب كثيرة ليس محلها هنا، ولكةن التأكيةد علةى أن القضةية 
الفلسطينية وباعتبار المكون الديني والمقدس يلعب دورًا كبيرًا في تحديد أبعادها ومداها، فكان األجدر 

 الفلسطينية.من إدراك ذلك، بانتزاع المبرر، بقيام الدولة بالواليات المتحدة ومجلس األ
وللموضوع بعد آخر يتعلق بدور مجلس األمن أواًل في نشأة القضةية الفلسةطينية، وثانيةًا مسةؤوليته فةي 
حل هذه القضةية، ومسةؤوليته ثالثةًا فةي اسةتمرارها، مجلةس األمةن لةه وظيفةة رئيسةية وهةي حفةظ السةالم 

ون ذلةك يكةون فشةةاًل لةه، والقضةية الفلسةةطينية تعّبةر عةن هةةذا الفشةل، مسةةؤولية واألمةن الةدوليين ومةةن د
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الةةذي يةنص علةى قيةةام  080مجلةس األمةن فةي أنةةه وفّةر الشةرعية الدوليةة ل"إسةةرائيل" كدولةة بقةراره رقةم 
 عربية.دولتين واحدة يهودية واألخرى 

املةةة العضةةوية فةةي األمةةم ومسةةؤولية مجلةةس األمةةن وهةةذا هةةو المهةةم أن قبةةول "إسةةرائيل" كدولةةة عضةةو ك
المتحدة مرتبط بوجود دولة فلسةطينية، وهةو مةا رفةض المجلةس أن يمنحةه للفلسةطينيين بقبةول فلسةطين 
دولة كاملة العضوية، ومسؤولية مجلس األمن في تةوفير الحمايةة ل"إسةرائيل" مةن أي عقوبةات تفةرض 

األمةةةم المتحةةةدة بمةةةا فيهةةةا مجلةةةس عليهةةةا بسةةةبب عةةةدم التزامهةةةا بقةةةرارات الشةةةرعية الدوليةةةة التةةةي أصةةةدرتها 
األمن، ورغم كل هذه المعيقات التي تحّد من دور مجلس األمن، لكنةه يبقةى الخيةار الفلسةطيني األهةم 
لوضةع حةد لالحةةتالل "اإلسةرائيلي"، والفشةل فةةي عةدم تبنةي قةةرار دولةي بشةأن قيةةام الدولةة الفلسةةطينية ال 

حةاوالت الفلسةطينية بالتوجةه لمجلةس األمةن حتةى يعني إسقاط هذا الخيار . من هذا المنظةور تةأتي الم
يتم انتزاع القرار الدولي بقيام فلسطين الدولة المسةتقلة، ولةيس فقةط الدولةة كاملةة العضةوية، فةال تكتمةل 

وهنةةةا مسةةؤولية مجلةةةس األمةةن مزدوجةةةة،  االحةةتالل.العضةةوية وتصةةبح حقيقةةةة سياسةةية مةةةن دون إنهةةاء 
ولكةةن  الدوليةةة.مةةن إنمةةا كةةان انطالقةةًا مةةن هةةذه المسةةؤولية ولةةذلك عنةةدما فكةةر الفلسةةطينيون بمجلةةس األ

السلطة الفلسطينية تدرك أن مجلس األمن يتحكم فيه حق "الفيتو" الذي بممارسةته مةن جانةب الواليةات 
 قرار.المتحدة يجهض ويسقط أي مشروع 

لية، وطرحها وللتغلب على ذلك البد من جعل القضية الفلسطينية قضية دولية، وتفعيل المسؤولية الدو 
مةةن جديةةد مةةن هةةذا المنظةةور، فةةالتحوالت الدوليةةة واإلقليميةةة، وتعةةاظم الملفةةات الدوليةةة، وظهةةور حةةروب 
جديدة تهدد سالم وأمن العالم تستوجب التصدي الدولي لقيةام الدولةة الفلسةطينية، ومةن أبةرز التحةوالت 

د فةةي "إسةةرائيل" إلةةى الحكةةم ثانيةةة هنةةا االعترافةةات البرلمانيةةة األوروبيةةة وغيرهةةا، ووصةةول اليمةةين المتشةةد
بزعالمة نتنياهو وما لذلك من تةداعيات ودالالت سياسةية خطيةرة علةى السةالم واألمةن الةدوليين بةرفض 

عةادة تقييمهةا للعالقةات مةع "إسةرائيل"،  األمريكيةةقيام الدولة الفلسطينية، وبدايات تحول فةي السياسةة  وا 
جراء اإلدراك بأن هذا هةو الوقةت المناسةب لقيةام مجلةس ليس لدرجة التخلي عن أمن "إسرائيل"، ولكن 

الفلسطينية، وبالتةالي وضةع حةد للصةراع العربةي "اإلسةرائيلي" الةذي سةيكون  الدولةاألمن بدوره في قيام 
البوابةةةةة الواسةةةةعة لمحاربةةةةة اإلرهةةةةاب فةةةةي المنطقةةةةة والعةةةةالم. وفةةةةي هةةةةذا السةةةةياق يةةةةأتي التحةةةةرك الفرنسةةةةي 

مجلس األمن، ومحاولة استصدار قةرار يعّبةر عةن اإلرادة الدوليةة وذلةك  واألوروبي عمومًا إلحياء دور
  وقتها.الذي قدمته بريطانيا  0962الذي صدر في أعقاب عدوان  545على غرار القرار رقم 
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هةةةذا هةةةو التحةةةرك السةةةليم الةةةذي ينبغةةةي أن يتحةةةرك فيةةةه الفلسةةةطينيون مةةةدعومين بموقةةةف عربةةةي موحةةةد، 
دولي سيصدر من مجلس األمن سيأخذ في االعتبةار الضةرورات األمنيةة  واإلدراك مسبقًا بأن أي قرار

 األمن.ل"إسرائيل"، وهذا هو الفارق بين الخيار الفلسطيني والخيار األوروبي والدولي فلي مجلس 
 8/4/5102، الخليج، الشارقة
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 أسرة التحرير
، عضةةو البرلمةةان الفلسةةطيني، خالةةدة اإلداريوقةةع علةةى أوامةةر االعتقةةال أضةةافت اليةةد الرشةةيقة، التةةي ت

. جرار، نشيطة الجبهة الشعبية والعضو في اللجنة اإلداريينجرار، إلى القائمة المخجلة من المعتقلين 
معتقال  421نحو  إلىالفلسطينية التي تتابع السياقات الجارية في المحكمة الدولية في الهاي، تنضم 

 أوقانوني مناسب. هؤالء المعتقلون ال يحةق لهةم عةرض أدلةة  أجراءمحتجزين في السجون بال ، إداريا
 سماع تفاصيل االتهامات المنسوبة لهم، وبشكل عام ال يعرفون متى تنتهي فترة اعتقالهم.

تقيةد اسةتخدامها بحةاالت  األخيةرةغيةر متعارضةة مةع المواثيةق الدوليةة، ولكةن هةذه  اإلداريةاالعتقاالت 
بسبب المةس الخطيةر الةذي تلحقةه بحقةوق المةواطنين والمعتقلةين. وتفسةر  –تثنائية على نحو خاص اس

كةةان هنةةاك مبةةرر  إذامبةةالغ فيةةه دون أن يعلةةم الجمهةةور  وأحيانةةاهةةذا الةةتحفظ بشةةكل موسةةع بةةل  إسةةرائيل
 لكل اعتقال واعتقال.

علةةى تقلةةةيص  إسةةةرائيلت ، وافقةةاإلداريةةينالطويةةل للمعتقلةةةين  األضةةةراب إعقةةابقبةةل ثةةالث سةةةنوات فةةي 
اختطاف الفتيان  إعقاب، وانخفض عددها بالفعل بشكل كبير. ولكن، في اإلداريةاستخدام االعتقاالت 

وال سةةةيما فةةةي أوسةةةاط نشةةةةطاء  أخةةةرىالثالثةةةة وكجةةةزء مةةةن حملةةةة "الجةةةرف الصةةةامد" ارتفةةةةع العةةةدد مةةةرة 
وي عليه الشةكل المبةالغ ، والذي ينطاإلنسان"حماس". ال يوجد دليل أفضل من هذا على بخس حقوق 

الصالحيات الممنوحة لها. فقد تبين في أعقاب ضغط جمةاهيري انةه  األمنفيه الذي تطبق فيه أجهزة 
يمكن التخفيض بشكل دراماتيكي لعدد المعتقلين، وهةذا يطةرح السةؤال لمةاذا كانةت ثمةة حاجةة العتقةال 

ذا، األشخاص أولئك القةانوني  األجةراءالمحاكمةة حسةب  إلةىوا كانوا اعتقلوا، فلماذا تحةرروا ولةم يقةدم وا 
 المناسب.

. فقةد فةرض علةى جةرار فةي آب أمةر أيضةاكما ان هذا هةو السةؤال الةذي يجةب طرحةه فةي حالةة جةرار 
. ويمكةةن التسةةاؤل حةةول مةةدى نجاعةةة مثةةل هةةذا أريحةةاجبريةةة سةةمح لهةةا بالتواجةةد فقةةط فةةي منطقةةة  إقامةةة
بوسةائل االتصةال. فهةي يحةق لهةا ان تلتقةي مةع  حةين يمكةن لجةرار ان تةؤدي عملهةا الجمةاهيري األمر

. ولةةةن يكةةةون اإلنترنةةةتبيتهةةةا ويمكنهةةةا أن تعةةةرب عةةةن مواقفهةةةا مةةةن خةةةالل  إلةةةىالنشةةةطاء الةةةذين يةةةأتون 
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الجبريةة يسةةتهدف ردعهةةا ومعاقبتهةةا علةى نشةةاطها الجمةةاهيري، ولةةيس  اإلقامةةةمدحوضةا القةةول ان أمةةر 
 من أجل منع العمليات.

الجبريةةة وعلةةى هةةذا تعاقةةب اآلن باعتقةةال  اإلقامةةةبةةدو علةةى انتهةةاك أمةةر ولكةةن جةةرار تجةةرأت علةةى مةةا ي
فمةا بالةك ذاك الةذي يشةارك فةي  –ردع كل نشيط جماهيري فلسطيني  إلى إسرائيل. هكذا تسعى إداري
كانةةت جةةرار انتهكةةت القةةانون فيجةةب  إذاعةةن تحقيةةق حقوقةةه.  –فةةي المحكمةةة الدوليةةة  اإلجةةراءاتحةةث 

كان سبب االعتقةال هةو االنتقةام فيجةب  إذابالمقابل  أمابأنها أجرمت.  ألثباتواالمحاكمة  إلىتقديمها 
 تحريرها على الفور.

 "ه رتس"

 8/4/5102، األيام، رام هللا
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