
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 

  

  
 
 

 في الضفة الغربية فلسطيني برصاص إسرائيلي بعد "طعنه" جنديين استشهاد
 "حال عسكريا"وزير سوري يؤكد أن الوضع الراهن في مخيم اليرموك يستدعي 

 في سورية اليرموكمخيم على  افلسطينيًا منذ بدء هجومه 27قتل ت "داعش" :يأحمد المجدالن
 الشرطة الفلسطينية بزيها وسالحها للمرة األولى في ضواحي القدس

 "ستراتيجيةاألنفاق اال"كلم لمحاربة  5المنطقة العازلة ستمتد إلى  لواء في الجيش المصري:

من  طلبت منظمة التحرير"النضال": 
 "اليرموك"التعامل مع  لحكومة السوريةا

 ةكأي بقعة جغرافية في سوري
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ة جغرافيـة التعامـل مـع "اليرمـوك" كـأي بقعـالحكومة  السورية من  طلبت منظمة التحرير"النضال":  .0

 ةفي سوري
أمــين ســر ل ــا ل مــن بيــرو ، أن  بــوأ أســطي ، عــن 9/4/5102الشــرق األوســط، لنــدن، ذكــر  

"المقاومـــة الطلســــطينية" واألمــــين ال ــــال لـــــ"ابهة النيــــال الشـــ بي الطلســــطيني" خالــــد عبــــد المايــــد  ــــال 
ال نا ـر المتطرلـة  لـ"الشرق األوسط"، إنه وب د أسبوع من القتـال، ناحـ  الط ـا ل المقاتلـة لـي دحـر

مــن كريــر مــن الشــوارع واألحيــاخ بوســط المخــيل، ممــا ح ــر بق ــة ســيطر، "داعــش" لــي رلــ  المخــيل، 
 وبالتحديد المنطقة الانوبية المحاذية لحي الحار األسود الذي ُي تبر المركز الر يسي لـ"داعش".

وللســطينيين ينتمــي  و ــد تولــ  طــوال األيــال المايــية اماعــة "أكنــاف بيــ  المقــدس"، وتيــل ســوريين
م ظمهــل لحركــة "حمــاس"، عمليــا  موااهــة و ــد تمــدد "داعــش" داخــل المخــيل، ليمــا أعلــن عــدد مــن 
الط ا ل ال سكرية لي المنطقة الانوبية، وهي "ايش اإلسالل" و"ايش األبابيـل" و"لـواخ شـال الرسـول" 

،" لطـ  الح ـار عـن لي و   سابق، م ركة "ن ر، أهل المخيل" يد تنظيمي "داعش" و"ابهـة الن ـر 
 "كتا ب أكناف بي  المقدس" المحا ر، بين شارع لوبيا وحتى خط التماس مع  وا  النظال.

ل ــا ل للســطينية هــي التــي تخــوش حاليــا وبشــكل أساســي الموااهــا   4وأشــار عبــد المايــد إلــى أن 
اأنتطايــة"،  القيــاد، ال امــة، و"حركــة لــت  -بواــه "داعــش" و"ابهــة الن ــر،"، وهــي: "الابهــة الشــ بية 

و"ال اعقة"، و"ابهـة النيـال الشـ بية"، باإليـالة إلـى متطـوعين مـن أبنـاخ المخـيل، ناليـا نطيـا  اط ـا 
 أن يكون  د تل استقدال مقاتلين للسطينيين من خارج سوريا.

وأشــار عبــد المايــد إلــى أن مب ورــا مــن  يــاد، "منظمــة التحريــر"، التقــى أخيــرا اهــا  حكوميــة ســوريا 
ن "المنظمة تطلب من الحكومة الت اطي مع المخيل كأي بق ة اغرالية سـورية، إلنهـاخ أزمـة وأبلغها بأ
ألف أائ للسطيني محا رين داخلـه"، متو  ـا لـي حـال بقيـ  وتيـر، الم ـار  علـى مـا  02أكرر من 

ذا ما شن النظال عملية عسكرية واس ة منتظر، لي منطقة الحار األسود، أن يسهل ذل   هي عليه، وا 
 ج عنا ر "داعش" من "اليرمو ".خرو 
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و ال عبد المايد إن أعدادا من "أكناف بي  المقـدس" انشـقوا لـي األيـال المايـية وانيـل ب يـهل إلـى 
"داعش"، وهو ما أكده رامي عبد الرحمن، الـذي أشـار إلـى أن األعـداد المنشـقة  ـغير،. وأيـاف عبـد 

قـدس  والط ـا ل المقاتلـة األخـرت أسـت اد، الرحمن: "النظال السوري ينسـق حاليـا مـع نأكنـاف بيـ  الم
 المبادر،، ولكن ذل  مستب د تماما باعتبار أن الكطة تميل كليا لـنداعش ".

لـي الـذي  عيـو اللانـة المركزيـة لـي منظمـة التحريـر الطلسـطينية أحمـد ماـدأني ال لي هذا الو  ، 
لسوري علي حيدر: "على يـوخ وزير الم الحة الوطنية االذي عقده مع  المؤتمر ال حالي المشتر 

تغير الويع لي مخيل اليرمو ، أ ب  من ال ـ ب اـدا الحـدي  اعن عـن إمكانيـة حـل سياسـي لـي 
 المخيل، على األ ل لي المستقبل المنظور".

وأياف مادأني أن "وظيطة المخيل بالنسبة لتنظيل داعش اإلرهابي هي محطة ونقطة انطالق ورأس 
 توسيع ر  ة ما يسمى نالدولة اإلسالمية  لي انوب دمشق".حربة لي استكمال الهاول و 

ااتماعًا  عقدوا ل ياًل للسطينياً  04 ، أن ممرليأ ف ب وعن ،9/4/5102الحياة، لندن، وأيال  
مســاخ أمــس لــي دمشــق لــي حيــور ماــدأني الــذي و ــل إلــى ال ا ــمة الســورية  بــل يــومين. و ــال 

يل اليرمـو ، أ ـب  مـن ال ـ ب اـدًا الحـدي  اعن مادأني: "لي يوخ تغير وظيطة الويـع لـي مخـ
 عن إمكانية حل سياسي لي المخيل".

 
 بحجز قسم من الضرائب "إسرائيل"لمحكمة دولية لمواجهة قيام  التوجهبصدد  السلطةالحمد هللا:  .2

أن للسطين ب دد التواه  أمسكشف ر يس الوزراخ د. رامي الحمد هللا  :ابراهيل ابو كامش –رال هللا 
 حكمة دولية لموااهة  يال اسرا يل بحاز  سل من المستحقا  الطلسطينية من اليرا ب.لم

مكالحة الطساد لألعوال  استراتيايةو ال الحمد هللا الذي كان يتحد  خالل التتاح ورشة إلطالق 
رسا ل احتااج الى إسرا يل بشأن اأ تطاعا  غير  أربعان الحكومة واه  “ 5102-5102

لمستحقا  الطلسطينية ل ال  مؤسسا  خدماتية إسرا يلية، لكننا لل نتلق ردا على أي القانونية من ا
ذا لل تتااوب “وأياف ”. من هذه الرسا ل لي هذه الحالة سنطلب تحكيما دوليا بهذا الشأن، وا 

إسرا يل مع ذل ، لإننا سنتواه إلى المحكمة الدولية المخت ة، وهي محكمة األمل المتحد، للتاار، 
 ”.يةالدول
 ”.أن الحسوما  التي تقتط ها اسرا يل من هذه األموال عمل غير  انوني“وأكد 

كذل ، طالب الحمد هللا اها  توزيع الكهرباخ بتسديد أرمان الكهرباخ مما تح له من المواطنين، 
مؤكدا أن نسبة التح يل ايد، لكن هذه الاها  تستخدل هذه األموال ألغراش أخرت، مؤكدا أن 

 ”.لت رلها بالمال ال ال“تحيل ملطا  شركا  وهي ا  محلية إلى هي ة مكالحة الطساد الحكومة س
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 9/4/5102الحياة الجديدة، رام هللا، 
 
 إضراب شامل بكافة المؤسسات الحكوميةعن  تعلنغزة نقابة الموظفين في  .3

غدًا الخميس  أعلن  نقابة الموظطين لي القطاع ال ال، اليول األرب اخ، عن نيتها اإليراب الشامل،
 لي كالة الوزارا  والمؤسسا  الحكومية.

و ال نقيب الموظطين محمد  يال لي ت ري   حطي، "إن اإليراب سيكون لي كالة الوزارا  
والمؤسسا  الحكومية وذل  ردًا على القرارا  غير المس ولة لحكومة التوالق الوطني بخ وص دمج 

 الموظطين".
 سال الطوارئ وال ناية المركز، والحيانا  وغسيل الكلى واألورال ولط  إلى أن اإليراب لن يشمل أ

 لي وزار، ال حة وكذل  يسترنى البريد ل رف الرواتب.
ألف موظف يتب ون لحكومة غز، السابقة رواتبهل منذ أكرر من عال بشكل منتظل،  44ولل يتلق نحو 

 ن يونيو المايي.ولل يتل حل  ييتهل رغل تشكيل حكومة الولاق الوطني لي الراني م
 8/4/5102، فلسطين أون الين

 
 الشرطة الفلسطينية بزيها وسالحها للمرة األولى في ضواحي القدس .4

، مركز الشرطة الطلسطينية لي بلد، الرال بمحالظة القدس أمسالتت   :وكاأ –القدس المحتلة 
س . وتسلم  الشرطة المحتلة، وذل  استكماأ أنتشارها لي يواحي القدس نالرال وبّدو وأبو دي
 بلباسها الرسمي وأسلحتها للمر، األولى مسؤولياتها لي بلدا  محاذية لمدينة القد

واعتبر الحسيني هذا اأنتشار الشرطي لي يواحي القدس اناازا وطنيا كان الكرير من المقدسين 
حتالل يتو ون إليه ويطمحون إلى بسط سلطة النظال والقانون لي منطقة طالما س   سلطا  اأ

اأسرا يلي الى زعزعتها وب  روح الطويى وعار  لسادا ليها، داعيا الى توطيد الت اون ما بين 
 اأاهز، اأمنية المختلطة والمواطن المقدسي.

 9/4/5102الحياة الجديدة، رام هللا، 
 
 االحتالل في مجلس األمن إلنهاءلتقديم مشروع قرار  استعدادات"منظمة التحرير":  .5

 –رلي  القياد، الطلسطينية ما تردد أمس من واود " طقة" أميركية : س د الدين يةناد-عمان
إسرا يلية تلزل ليها سلطا  اأحتالل اانب "التهد ة" بشأن اأتطاق النووي اإليراني، مقابل "ليتو" 

 أميركي يد إ امة الدولة الطلسطينية.
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ن "الوأيا  المتحد، أ تتورع عن و ال عيو اللانة التنطيذية لمنظمة التحرير اميل شحاد، إ
استخدال "الطيتو" لي مالس األمن ل ال  اأحتالل ويد الحقوق الطلسطينية، سواخ مباشر، أل 

 ب يغة اليغط على أحد األعياخ".
وأياف، لـ"الغد" من للسطين المحتلة، " د يكون هنا  شكل من أشكال التطاهل بين الاانبين 

  األمر، ولكن واشنطن ت اكس بذل  ما أ ّره الماتمع الدولي بيرور، األميركي واإلسرا يلي حول ذل
 إ امة الدولة الطلسطينية من أال إحالل األمن واأستقرار لي المنطقة".

وأشار إلى أن "اأست دادا  اارية من  بل اللانة المكلطة من الاام ة ال ربية من أال تقديل مشروع 
 ل ولق سقف زمني محدد وا  امة الدولة الطلسطينية". رار إلى مالس األمن إلنهاخ اأحتال

اأت اأ  الالزمة  بإاراخوبين أن "اللانة السداسية ال ربية ااتم   أول أمس لي القاهر، وبدأ  
والتحر  على المستوت الدولي من أال تقديل المشروع، الذي ستاري عليه ت ديال  ولق تنطيذ 

  رارا  الشرعية الدولية".
 9/4/5102 الغد، عمان،

 
 سمنت يومياً إطن  8000 لـ غزة بحاجة قطاعالحساينة: عملية إعمار  .6

-2111 ال وزير األشغال ال امة واإلسكان مطيد الحساينة، إن  طاع غز، بحااة إلى  :رال هللا
 طن يوميًا من اأسمن  حتى تسير عالة عملية إعمار  طاع غز، بشكل طبي ي. 0111

مل عقدها م هد أبحا  السياسا  اأ ت ادية الطلسطيني 'ماس' لي وأياف الحساينة خالل ورشة ع
رال هللا حول 'مأزق إعاد، اإلعمار لي  طاع غز،'، اليول األرب اخ، أن اأحتالل ُيشكل ال ا ق األكبر 
أمال عملية إعاد، اأعمار، نتياة إغالق الم ابر والحدود أمال دخول مواد البناخ والم دا  الالزمة 

 عملية اإلعمار.للميي لي 
وأوي  أنه يواد مؤشرا  من الاانب اإلسرا يلي لتسهيل إدخال مواد البناخ واعليا ، إلحدا  تقدل 

 حقيقي لي عملية اإلعمار، خشية من انطاار األوياع بشكل كامل لي  طاع غز،.
ر مليا 2.4مليون دوأر من أ ل  511وأشار إلى أن إامالي ما و ل من أموال عملية اإلعمار 

ألف وحد، سكنية تل  05دوأر الم لن عنها لي مؤتمر القاهر، إلعاد، إعمار  طاع غز،، مبينا أن 
مليون طن من الركال لل يتل إزالتها حتى هذه  0.2تدميرها بشكل كامل خالل ال دوان األخير، و

 اللحظة.
 9/4/5102، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 في سورية اليرموكمخيم على  افلسطينيًا منذ بدء هجومه 27 قتلت عش""دا :أحمد المجدالني .7

للسطينيا  تلوا لي مخيل اليرمو  لالا ين الطلسطينيين انوب  52 ال مسؤول للسطيني أمس إن 
للسطيني، على يد تنظيل الدولة اإلسالمية منذ  511-22ال ا مة السورية دمشق، واختطف ما بين 

 ظيل والط ا ل الطلسطينية لي المخيل يول األرب اخ المايي.اندأع الم ار  بين التن
الذي يرأس ولدا لمنظمة التحرير الطلسطينية يزور سوريا لبح  األوياع لي -و ال أحمد المادأني 

لي حدي  إلذاعة " و  للسطين" الرسمية أمس األرب اخ، إن "الم لوما  حول  -مخيل اليرمو 
 المخيل نتياة األوياع األمنية المأساوية". القتلى والمختططين غير د يقة لي

للسطيني على يد تنظيل  511-22للسطينيا  تلوا لي المخيل، واختطف ما بين  52وأشار إلى أن "
 الدولة اإلسالمية منذ اندأع الم ار  بين التنظيل والط ا ل الطلسطينية لي المخيل".

لمايية، مما ي ني ترااع ودحر تنظيل ساعة ا 40وأياف أن "ر  ة اأشتباكا  اتس   خالل الـ
 الدولة اإلسالمية وتحرير أازاخ من المخيل".

وأوي  أنه ااتمع مع لي ل المقداد نا ب وزير الخاراية السوري، وتّل اأتطاق على استمرار تولير 
ممرا  أمنة للطلسطينيين النازحين من المخيل، وتولير مراكز إيواخ اديد، لهل ومساعدا  غذا ية 

 الاية.وع
وتابع  ا ال: "نحن ندعل الحكومة السورية  احبة السياد، على األرش لي  راراتها، والتي من المؤكد 

 أنها م نية بتولير األمن واألمان لكل المواطنين، السوريين والطلسطينيين".
 9/4/5102السبيل، عمان، 

 
 بيةفي الضفة الغر  فلسطيني برصاص إسرائيلي بعد "طعنه" جنديين استشهاد .8

ســنة   ــرب  52 تـل انــود إســرا يليون أمــس شـابًا للســطينيًا ن: "الحيـا،"، أ ف ب، وكالــة ســما -رال هللا 
رال هللا وسط اليطة الغربية ب د ط نـه انـديين، ولـق ادعـا هل. و ـال أهـالي  ريـة سـنال شـمال رال هللا 

ن السلطا  اإلسرا يلية احتاز  ارمانه.  إن الشهيد هو محمد كراكر،، وا 
د  ناطقة باسـل الاـيش اإلسـرا يلي إن "حـاد  ط ـن و ـع  ـرب مطـرق شـيلو. ط ـن شخ ـان، وتـل وأك

 المستشطى، واستهدل   وا  الايش اإلرهابي و تلته". إلىنقلهما 
وذكر  م ادر عسكرية أن الم ابين هما مـن انـود الاـيش اإلسـرا يلي، مشـير، إلـى أن أحـدهما لـي 

 الراني م اب باروح بين الخطيطة والمتوسطة الخطور،.حال خطر، ب د ط نه لي الر بة، بينما 
، وهو الطريق الر يس الذي يربط بـين مـدينتي نـابلس ورال هللا لـي 41وو ع الحاد   رب الشارع الر ل 

 اليطة.
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لنقــل ارــة الشــاب الطلســطيني، مــن دون  إســ افســيار،  أرســل  أنهــاللســطينية  أمنيــةوأكــد  م ــادر 
 الايش  ال بإغالق المنطقة. أن إلىمشير،  اإلدأخ بمزيد من التطا يل،

مسـ طيها اسـتاابوا لنـداخ عـن و ـوع حـاد  ط ـن  ـرب مـدخل  أنوأكد  خدما  اإلسـ اف اإلسـرا يلية 
مستوطنة "م اليه ليطونا"  رب "شيلو" ا يب ليه رال عمره نحو عشرين سنة. وألاد بيان  ـادر عـن 

مستشـــطى شـــ اري ت ـــيدق نلـــي  إلـــىســـنة  51خـــدما  اإلســـ اف: "نقـــل المســـ طون شـــابًا عمـــره نحـــو 
 بط ن لي الازخ ال لوي من اسمه". إ ابتهالقدس  لي حال خطر، مع 

 9/4/5102الحياة، لندن، 
 
 ل اإلسرائيليحماس: عملية الطعن رد طبيعي على تطرف المحتحركة  .9

كراكـر،، بارك  حركـة حمـاس عمليـة ط ـن انـديين إسـرا يليين، اليـول األرب ـاخ، علـى يـد الشـهيد محمـد 
و ــال حســال بــدران المتحــد  باســل "حمــاس"،  انــوبي مســتوطنة "شــيلو" شــمال اليــطة الغربيــة المحتلــة.

لــي ت ــري  مكتــوب نشـــره مو ــع الحركــة الرســـمي، إن عمليــة الط ــن "البطوليــة تـــأتي لــي إطــار الـــرد 
 الطبي ي لش بنا يد ممارسا  اأحتالل".

 8/4/5102، فلسطين أون الين
 
 التقى مشعل بالدوحة عباس  زكي:عباس  .01

 ـــال عيـــو لـــي اللانـــة المركزيـــة لحركـــة لـــت  عبـــاس زكـــي إن زيـــار، الـــر يس : محمـــد امـــال -رال هللا 
 محمود عباس للدوحة تيمن  لقاخ ر يس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مش ل.

 ـرارا   وأياف عباس إنه أ يمكن أن تتااهل زيـار، الـر يس لقـاخ خالـد مشـ ل، ألن زيارتـه تـأتي ب ـد
المالس المركزي الشديد، الويوح، وعلى رأسها التواه نحو ترتيب البي  الداخلي الطلسطيني وتحقيق 

 الم الحة.
ولطـ  إلـى أنـه  ما ذكرتـه". لي إطار وتابع عباس نأ ول بشكل واي  إن الرالْين التقيا يمن الزيار،،

بــارًزا ومهًمــا لــي كالــة الملطــا   مــن األهميــة لقــاخ عبــاس ومشــ ل لــي الدوحــة، خا ــة وأن لقطــر دوًرا
 الطلسطينية، من إعمار وملف الم الحة وغيرها.

وشدد على أن زيار، عباس تأتي لي ظل الظرف الحرج والتطـورا  المذهلـة علـى السـاحة الطلسـطينية، 
خا ــة لــي ظــل اأنتهاكــا  األخيــر، والقــرارا  التــي  ــدر  مــن الحكومــة اإلســرا يلية، والتواــه إلــى 

 ".إسرا يلنايا  الدولية للسطينًيا، إيالة إلى  رار مقاط ة "محكمة الا
 9/4/5102، الشرق، الدوحة
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 أن قراراتها جاءت بالتوافق غير صحيح التوافق حماس: إعالن حكومةحركة  .00

اعتبـر  حركـة حمـاس، إعـالن حكومـة الولـاق الـوطني أن  راراتهـا األخيـر، اـاخ  بـالتوالق م هـا : غز،
 "غير  حي ".

 : "إذا كانــ  4-0مي أبــو زهــري النــاطق باســل الحركــة لــي ت ــري  مكتــوب اليــول األرب ــاخ نو ــال ســا
ـــت لن موالقتهـــا رســـميًا علـــى ور ـــة التطاهمـــا  التـــي تـــل  الحكومـــة تريـــد أن تبـــرهن علـــى م ـــدا يتها، لل

 التو ل إليها مع د. زياد أبو عمرو نا ب ر يس مالس الوزراخ".
 ، تشــكيل لانــة لترتيــب اســتالل 4-2األســبوعية الرالرــاخ ن وكانــ  حكومــة الولــاق  ــرر  لــي الســتها

م ابر القطاع، باإليالة إلى إعاد، تشكيل اللانة اإلدارية القانونيـة لدراسـة القيـايا المدنيـة والمشـاكل 
 اإلدارية الناامة عن اأنقسال.

  8/4/5102، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 ل أحد عناصر "سرايا المقاومة اللبنانية" مخيم عين الحلوة: فصائل فلسطينية تدين مقت .02

حـول مقتـل  أعلن  ا د القو، األمنية المشتركة لي لبنان اللـواخ منيـر المقـدح، أن التحقيـق: محمد  ال 
مطتـــوح ومســـتمر ويتـــوأه  القيـــادي لـــي ســـرايا المقاومـــة اللبنانيـــة مـــروان عيســـى لـــي مخـــيل عـــين الحلـــو،،

 إليهــاتقريــرًا كــاماًل بكــل الم طيــا  والم لومــا  التــي تو ــلنا  الاــيش اللبنــاني، "و ــد ويــ نا بــين يديــه
ســنتابع التحريــا   أننــا" إلــى وأشــارمدّعمــة بال ــور والطيــديو التــي التقطتهــا ب ــش كــاميرا  المرا بــة". 

على األرش والمشتبه ليهل اعخرين وكل مـن يظهـره هـذا التحقيـق سـي تبر مطلوبـًا، وسـيتل ال مـل مـع 
 الحقيقة كاملة". إلىاإلسالمية على تسليمه من أال الو ول كل القوت الوطنية و 

ولي سياق مت ل، أ ـال "حـزب هللا"، لـي مامـع لاطمـة الزهـراخ لـي  ـيدا، مالـس لاتحـة وتقبـل ت ـاز  
  باستشهاد عيسى، 

خـالل مشـاركته لـي مالـس  ال ـردا ، أبـوسر "حركة لت " ول ـا ل منظمـة التحريـر لتحـي  أكد أمينو 
 ومكوناته. أطيالهاستهداف الشهيد مروان هو استهداف لمخيل عين الحلو، بكل  أن عزاخ مروان،

مخطـط  إطـار"الاريمـة تنـدرج لـي  أنمن اهته، اعتبر عيو  ياد، "حركة حماس" احمد عبد الهـادي 
"، مؤكدا على "الت امل الادي والمسؤول مع هذه الاريمة أن الطلسطينيين أ األولمشبوه من الطراز 

 يستهدف امن واستقرار لبنان". أنشخص يمكن  أيقبلوا باحتيان ي أنيمكن 
 9/4/5102السفير، بيروت، 
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 ه في األراضي الفلسطينية لكشف خاليا حماس العسكريةئ"الشاباك" يواصل تجنيد عمال  .03
زعل ر س اهـاز "الشـابا " األسـبق "ي كـوب بيـري" أنط يـباط الاهـاز ناحـوا عبـر "ال مـالخ" الـذين تـل 

ن كشف خاليا حاول  تنطيذ هاما  بت ليما  مـن  يـاد، حمـاس بتركيـا واألردن، ألتـًا إلـى تانيدهل م
. وأويـ  "بيـري" أنط مـن مهـال يـابط اعتقـالهلأنط م ظل ألرادها أ ي رلون ب يهل الب ش إأ لحظة 

"الشــــابا " اإللمــــال بالمنطقــــة المســــؤول عنهــــا، وم رلــــة كــــل شــــيخ مت لــــق بالســــكان، والت ــــرف علــــى 
 يا  المؤرر،، واميع التطا يل التي تسـاعد للسـيطر، عليهـا، محـذرًا مـن إمكانيـة ت ـرش ب ـش الشخ

 يباط "الشابا " للقتل على أيدي "عمالخ" تل تانيدهل، وحد  ذل  أكرر من مر،.
 8/4/5102، 3310 العدد التقرير المعلوماتي،

 
 "اتفاق نووي أفضل"نتنياهو يضغط على واشنطن للحصول على  .04

لـي أول ظهــور لـه، يـمن سلســلة لقـاخا  مـع وســا ل اإلعـالل األميركيـة أمــس، حـ  ر ــيس  :واشـنطن
اتطا ــا أليــل »الــوزراخ اإلســرا يلي بنيــامين نتنيــاهو الوأيــا  المتحــد، علــى الســ ي مــن أاــل مــا ســماه 

 «.لكب  البرنامج النووي اإليراني
مسـارا حـرا نل ـنع  »من  طهران و ال نتنياهو إنه سييغط على المشرعين األميركيين للحيلولة دون 

وكشــف أنــه تحـــد  مــع مشــرعين ديمقـــراطيين وامهــوريين لــي الكـــونغرس يمرلــون نحــو رلرـــي «.  نبلــة
 أعياخ مالس النواب، ومرلهل لي مالس الشيوخ، عن القيية النووية اإليرانية.

الخمـيس المايـي وكان ر ـيس الـوزراخ اإلسـرا يلي  ـد انتقـد بحـد، إطـار اأتطـاق النـووي الـذي و ـع يـول 
يران، و ال إنه يهدد بقاخ إسرا يل. ولدت ظهوره على  نوا  تلطزيونيـة أميركيـة لـل  بين القوت ال المية وا 
يتطرق نتنياهو إلى ما شدد عليه يول الام ة المايي، بأن أي اتطاق نها ي أ بـد أن يتيـمن التزامـا 

« ســـي إن إن»ت ـــريحا  لقنـــا،  مـــن اانـــب إيـــران بـــاأعتراف بحـــق إســـرا يل لـــي الواـــود. و ـــال لـــي
هــــذه ليســــ   يــــية حزبيــــة. هــــذه ليســــ   يــــية إســــرا يل «: »رويتــــرز»التلطزيونيــــة األميركيــــة، نقلتهــــا 

إنهــا  يــية عالميـة، ألن الاميــع سـيكونون عريــة للتهديــد مـن اانــب أكبــر »وميــى يقـول «. وحـدها
ج، ليس لقط  نبلـة نوويـة واحـد،، دولة إرهابية لي ع رنا، لي حالة اإلبقاخ على البنية األساسية إلنتا

 «.بل الكرير الكرير من القنابل النووية
 2/4/5102، الشرق األوسط، لندن
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 في رام هللا عملية الطعن بعد نفتالي بينت يدعو لقتل الفلسطينيين وليس سجنهم .05
م ــير  ــال وزيــر اأ ت ــاد اإلســرا يلي زعــيل حــزب "البيــ  اليهــودي" بــين بينــ  ان   :الغــد - النا ــر،

وبحســــب مـــا نشــــر مو ــــع  ــــحيطة "يــــدي و   كـــل مــــن يحــــاول اأعتــــداخ علـــى اليهــــود ســــيكون القتــــل.
احرونو " ال برية، لقد  ال الوزير المتطرف وهو عيو لي المالس الوزاري الم غر "الكابيني " لي 

ل هللا" "من طهران حتى مستوطنة "شـيلو"  ـرب را إسرا يلت ليقه على عملية الط ن اليول، بأن "أعداخ" 
هدلهل  تل أكبر عدد من اليهود، مؤكدا أن كـل مـن يحـاول  تـل يهـودي سـيكون م ـيره القتـل. وابـدت 

النـــار علـــى الشـــاب  أطلقـــواولقـــوا  "األمـــن" ولل نا ـــر الــذين  اإلســرا يليبينــ  الـــدعل الكامـــل للاـــيش 
 من السان.يكون القتل وليس الحلل بموعد اإللراج  أنالطلسطيني، مييطا أن م ير هؤأخ ياب 

 9/4/5102، الغد، عّمان
 
 تستضيف مؤتمرًا لحظر التجارب النووية "إسرائيل" .06

لي و   تحتدل ليه الخاللا  بين الحكومة اإلسرا يلية واإلدار، األميركيـة حـول اأتطـاق : حلمي موسى
ــًا، بحيــور عربــ ي النــووي مــع إيــران، مــن المقــرر أن تستيــيف إســرا يل األســبوع المقبــل مــؤتمرًا دولي

سالمي بشأن حظر التاارب النووية.  وا 
ويتسل عقد هذا المؤتمر لي إسرا يل بأهمية خا ة، نظـرًا ألن تـل أبيـب مـن الـدول النوويـة الم رولـة، 

 والتي تطالب الدول ال ربية بإلزامها باأنيمال إلى م اهد، حظر السالح النووي.
الـذي ُي قدـد لـي إسـرا يل سيشـار  ليــه  إلـى أن المـؤتمر الــدولي "هـررتس"و  "م ـاريف"وأشـار   ـحيطتا 

حوالي م ة مندوب، بينهل مندوبون عن دول إسالمية أ تقيل عال ا  ديبلوماسية مع إسرا يل، وعربية 
 منها م ر واألردن.

أنـــه كشـــرط ل قـــد  "م ـــاريف"و ـــد خّ ـــص المـــؤتمر لبحـــ  مويـــوع حظـــر التاـــارب النوويـــة. وذكـــر  
اظ علـــى ســـالمة وأمـــن المشـــاركين مـــن الـــدول التـــي ليســـ  لهـــا المــؤتمر، وعـــد  وزار، الخارايـــة بالحطـــ

 عال ا  ديبلوماسية مع إسرا يل.
وت قــد المــؤتمر منظمــة الم اهــد، الدوليــة لمنــع التاــارب النوويــة، والتــي ت تبــر إســرا يل أحــد أعيــا ها. 

لـــي  5104ويهـــدف أســـتخالص الـــدروس مـــن نتـــا ج منـــاور، ميدانيـــة اـــر  لـــي تشـــرين الرـــاني ال ـــال 
هــذا األســبوع. و ــد لح ــ  المنــاور،، التــي أحــد مــدرا ها  "م ــاريف"ردن، ونشــر  للمــر، األولــى لــي األ

إســرا يلي، ااهزيــة مرا بــي المنظمــة لل رــور، التشــخيص والت طيــل لتاــارب نوويــة مشــبوهة، لــي حــال 
ليــة ولــي إطــار المــؤتمر ســتنظل اللانــة اإلســرا يلية للطا ــة النوويــة ورشــة عمــل حر  تنطيــذ تاــارب كهــذه.
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حــول مويــوع حظــر التاــارب النوويــة. وســي قد  ســل مــن ورشــة ال مــل لــي رمــا  غــان، ليمــا ســي قد 
 القسل الراني لي حزيران المقبل لي ليينا. وسيستمر المؤتمر حوالي خمسة أيال.

 9/4/5102، السفير، بيروت
 
أجهـزة أمنيـة  وتجنيـد جديـدة لجمـع المعلومـات األمنيـة عـن النـووي اإليرانـي حملـة"الموساد" يبـدأ  .07

 بجانبه

لــي الطتــر،  "الموســاد"مهمــة كبيــر، تنتظــر اهــاز  نط إ ــال الخبيــر األمنــي ال ــهيوني "رونــين بيرغمــان" 
القادمـة تت لــق بمتاب ــة األنشـطة اإليرانيــة أســت ناف الاـزخ ال ســكري مــن مشـروعها النــووي، أكتشــاف 

كماًأ لمــا  ــال بــه الاهــاز لــي الســنوا  ســتإ ألتــًا إلــى أنط هــذه المهمــة هــيذلــ ، والــب األدلــة عليــه، 
المايــية مــن سلســلة عمليــا  لامــع الم لومــا  اأســتخبارية لطهــل مــاذا يح ــل لــي المشــروع النــووي 

التشـويش والتـأخير للمشـروع  ـدر اإلمكـان، رغـل سـابقًا حـاول . وأيـاف "بيرغمـان" أنط الاهـاز اإليراني
تبنى تبادل الم لوما  اأسـتخبارية كاشطًا أنطه ده،   وبة لي م الاة المويوع وح "الموساد"ما ياده 

مع محالل أانبية بريطانية، لرنسة، ألمانية وأمريكية، بل ومع أاهز، اسـتخبارا  دول لـيس لــ"إسرا يل" 
ـــهو  م هـــا عال ـــا  دبلوماســـية. واألاهـــز، األمنيـــة  "الموســـاد"بطيـــل هـــذا الت ـــاون األمنـــي بـــين  زعـــل أنط

شــط  المحــاوأ  اإليرانيــة إل امــة موا ــع تخ ــيب ســرية، ونشــاطا  "ماموعــة ال الميــة واإل ليميــة انك
 "الحـرس الرـوري"السالح" التي تبني اهـاز التطايـر النـووي، ومنظومـة المشـتريا  النوويـة التـي أ امهـا 

 . وأشـار إلـى أنط بالمشـروع اإليرانـي لي أرااخ ال الل، وأرسل  ليروسا  الحواسـيب التـي ألحقـ  يـرراً 
ن القدرا  اأستخبارية ال هيونية يد إيران مت لقة بقدرا   وت عظمى أخرت، و بل أن يو ع  سمًا م

أي اتطـــاق يبـــدو يـــ ف كبيـــر لـــي اســـت داد محالـــل اســـتخبارية غيـــر  ـــهيونية، لالنشـــغال بالمويـــوع 
 والت اون مع "إسرا يل" لي تبادل الم لوما ، وسيي ف هذا الدالع أكرر لأكرر ب د اأتطاق.

 8/4/5102، 3310المعلوماتي، التقرير 
 
 "داعش" وبايعت اليرموك ميثاق تحييد "نقضت "النصرة": األكناف"بـ قيادي .08

 مخيل لي الن ر، ابهة تنظيل المقدس بي  أكناف كتا ب لي  يادي : اتهل50عربي - دمشق
 سهيلهلت ب د ؛"ال هود ونقش والغدر والخيانة داعش، مباي ة"بـ الطلسطينية الط ا ل وب ش اليرمو 
 . وله ولق سرية، بطريقة المخيل ا تحال الدولة لتنظيل



 
 
 
 

 

           04ص                                     3245 العدد:    9/4/5102 الخميس التاريخ:

 خالل الحالية المخيل أحدا  لي نامهل سطع الذين" األكناف"  ياديي أبرز أحد" همال أبو" و ال
 عن المخيل لتحييد لقط الن ر، ابهة مع نسقنا: "األرب اخ مساخ الطيا ية القدس  نا، مع مقابلته
 ".اليرمو  مخيل إلى داعش تدخل أأ ميراق بيننا وكان منهل، عهدا ناوأخذ الخاراية، الم ار 
 الماموعا  وب ش داعش باي   التي الن ر، ابهة  بل من والكذب والخيانة الغدر لكن: "وتابع

 الماموعا  تل  إدخال ب د المخيل، أ تحال أد  داعش ونهج نهاها على سار  التي الطلسطينية
 ".المخيل داخل لبيوته لي داعش من ل نا ر
 مخيل داخل الطلسطينيين من ماموعة" بأنها المقدس بي  أكناف كتا ب" همال أبو" القيادي وو ف
 داخل الط ا ل بين المستشري الطساد لردع السالح وحمل  سياسية، اهة ألي تنتمي أ اليرمو 
 ".المخيل
 المخيل، لي سيطرتنا نأماك من المساعدا  دخول طريق عن ب مة لنا كان هللا بطيل: "وأياف

 أهالي خدمة لي أهدالنا مع أهدالهل توالق  الذين كل مع نت اون وكنا المخيل، أهل ي لمه شيخ وهذا
 ".اليرمو  مخيل
 م ركتها لي"  امد،" تزال أ" المقدس بي  أكناف" أن بالتأكيد القدس لقنا، حديره" همال أبو" وختل
 المدخلين على تسيطر" األكناف" إن  ا ال المخيل، رجخا لطرده ااهد، وتس ى الدولة، تنظيل يد

 .للمخيل والشمالي الانوبي،
 من أرب ة الدولة تنظيل يد م ركتها لي خسر " المقدس بي  أكناف" كتا ب أن" همال أبو" واعترف

 يقاتل الذي" المنشق التحرير ايش"  طوف من آخرين عنا ر أرب ة سقوط إلى إيالة عنا رها،
 .الم ركة لي" افاألكن" باانب

8/4/5102"، 50موقع "عربي   
 
 مستوطنًا يهودياً  40والمرابطون يتصدون القتحام  عتدي على حراس األقصى بالضربياالحتالل  .09

 ، على ماموعة من حراس 4|0اعتد  شرطة اأحتالل اإلسرا يلي، يول األرب اخ ن: القدس المحتلة
ها سحب واعتقال سيد، للسطينية من "باب المساد األ  ى أرناخ ت ديهل لمحاولة أحد عنا ر 

دس برس"، بأن أحد عنا ر شرطة اأحتالل  ال بسحب سيد، للسطينية  وألاد  مراسلة " السلسلة".
 رب منطقة "باب السلسلة" وحاول اأعتداخ عليها، غير أن حراس األ  ى تدّخلوا لحمايتها، مّما دلع 

 الذين  اموا باأعتداخ باليرب على حراس المساد.بالشرطي اإلسرا يلي إلى طلب مساعد، زمال ه 
وأويح  أن القوا  الخا ة تدخل  واعتد  على الحرس والم لين باليرب بال  ي، مشير، أن 

 األ  ى. ليخلق حالة من التوتر واأستنطار الشديد بالم لين هتطوا بالتكبير والتهليل مّما تسّبب 
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مستوطنًا لباحا  األ  ى، وسط  41 تحاما  أكرر من وأشار  أن المرابطين والمرابطا  ت دوا أ
 حراسة أمنية مشدد، من شرطة اأحتالل ومخابراتها باإليالة إلى القوا  الخا ة المدااة بالسالح.

8/4/5102قدس برس،   
 
 كابوساً  المقدسيين حياة تحيل اليهود أعياد: هللا عطا المطران .21

 األمنية اإلسرا يلية اإلاراخا  إن حنا هللا عطا لمطرانا األرروذكس للرول سبسطية أسا طة ر يس  ال
 لما كابوس، إلى المحتلة القدس لي الطلسطينيين حيا، تحّول اليهودي الط   عيد احتطاأ  لي

 .حركتهل على وتيييق إغال ا  من تشمله
 سالقد بوابا  تغلق اإلسرا يلية السلطا  أن -األنايول لوكالة مكتوب ت ري  لي- حنا وأوي 
 بدأ الذي الط   ب يد احتطاأ المقدسة المدينة إلى اليهود عبور عملية لتسهيل شوارعها من وعددا
 .أسبوعا ويستمر المايية الام ة
 .القدس أبناخ حركة وحرية" المسيحيين الحااج" اأعتبار ب ين يأخذون أ اإلسرا يليين أن إلى وأشار

 الطوا ف احتطل  حي  أييا، الط   ب يد المسيحية اأحتطاأ  مع اليهودية اأحتطاأ  وتتزامن
 األحد بدأ  بينما المايي، األسبوع الط   ب يد الغربي الحساب على تسير التي المسيحية
 .الشر ي الحساب على تسير التي الطوا ف احتطاأ 

 خالل قمغل  القدس لي القديمة البلد، بوابا  إحدت" نالخليل باب" إن حنا هللا عطا المطران و ال
 والكنا س المسيحية والبطريركيا  القيامة كنيسة إلى يؤدي الذي الباب أنه رغل النهار، ساعا 
 .القديمة القدس داخل واألدير،

8/4/5102الجزيرة نت، الدوحة،   
 
 لحم بيت جنوب دونم ألف يصادر االحتالل .20

 بي  بلدتي أرايي نم دونل ألف على أمس اإلسرا يلية السلطا  استول  لراج: نايب - لحل بي 
 استيطانية تاريف عمليا  اأحتالل ونطذ .الغربية اليطة انوب الخليل محالظة لي لاار وبي  أمر
  .لحل بي  من الانوب إلى" البطيخ وادي" منطقة لي الايش من حراسة تح 
 واس ة مساحا  طال  التاريف عملية بان كول القدس دو  لـ ت ري  لي برياية حسن الناشط و ال
 لي لحل بي  انوبي لاار وبي  الخليل شمالي امر بي  بلدتي من ل ا ال  المملوكة األرايي من

 .المنطقة لي المواطنين أرايي على المقامة" عوز مادال" مستوطنة توس ة يبدو كما تهدف خطو،
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 نم عدد بينها من المرمر، األشاار عشرا  ا تالع تخللها التاريف عمليا  أن إلى برياية وأشار
 الط اليا  من المزيد ستنظل الادار موااهة لاان" أن مويحا والمشمش، واللوزيا  الزيتون أشاار

 ".أهلنا يد الخطير، التهويد عمليا  يد اأحتاااية
8/4/5102القدس، القدس،   

 
 اإلعمار إعادة وتيرة وتباطؤ البناء مواد إدخال آللية الموجهة االنتقادات حدة تصاعد: غزة .22

 إلدخال بها الم مول لآللية انتقاداتهل من اإلعمار إعاد، بملف ومهتمون مخت ون   د :ااد حامد
 أي إحدا  لي الحرب انتهاخ على أشهر سب ة ميي ب د اعلية هذه ولشل غز، لقطاع البناخ مواد

 القطاعا  أ حاب أو المواطنين من سواخ الحرب؛ متيرري م انا، إنهاخ تكطل إياابية تغيرا 
 .واإلنشاخا  المقاوأ  وشركا  م انع من المختلطة التشغيلية

 الم تمد، الشركا   وا ل مع الت امل أمس عنه  در بيان لي المقاولين اتحاد رلش السياق هذا ولي
 من شركة 40 اعتمد الذي اإلسرا يلي الاانب  بل من  GRMن غز، إعمار إعاد، آلية لدت للمقاولين

 .غز، ا محالظ لي عاملة شركة 311 نحو أ ل
 أن إلى غز، تاار، غرلة لي واإلعالل ال امة ال ال ا  مدير الطباع ماهر. د أشار اهته، من

 والبيا ع السلع من ال ديد دخول تمنع الحرب انتهاخ على أشهر سب ة مرور ب د زال  ما إسرا يل
 اعلية ولق مقننة كميا  بدخول تسم  التي البناخ ومواد والماكينا  واعليا  والم دا  الخال والمواد
 يتااوز لل المذكور، الطتر، خالل الخاص للقطاع اإلسمن  ماد، من إدخاله تل ما أن مويحاً  الدولية
 .لقط أيال لسب ة اإلسمن  من غز،  طاع احتياج تلبي الكمية هذه وأن ألف طن 21

 لي لمسترمرينوا المتيرر غير ال ادي المواطن تمكين دون حال  اعلية هذه أن إلى الطباع ولط 
 إعاد، عملية وت رر تأخر أسباب أهل أن على مشدداً  اإلسمن  كيس عل الح ول من اإلسكان  طاع

والسلع  اإلعمار إعاد، مستلزما  من ال ديد لدخول إسرا يل ومنع الح ار، باستمرار تتمرل اإلعمار
 نحين.الما أموال وتأخر والماكينا  واعليا  والم دا  الخال والمواد والبيا ع

 %22 إلى غز،  طاع لي البطالة م دأ  أرتطاع ألي  اإلعمار إعاد، عملية ت طل أن إلى ونوه
 %42 لتتااوز الطقر م دأ  وارتطاع شخص، ألف 531ل نحو ال مل عن المت طلين عدد وزياد،

 .شخص مليون من ألكرر إغارية مساعدا  يتلقون الذين األشخاص عدد وتااوز
 كمال. د أعرب سيري، علية المواهة واأنتقادا  اإلعمار إعاد، عملية اطؤبتب مت ل سياق ولي

 ت ريحا  لي و ال سيري آلية خطة رليه عن اإلعمار إعاد، ملف عن الاديد المسؤول الشرالي
 على والمالحظا  التحطظا  ب ش لدي إن" اإلخبارية الموا ع من ال ديد أمس، تنا لتها،  حالية



 
 
 
 

 

           07ص                                     3245 العدد:    9/4/5102 الخميس التاريخ:

 تناز لل اللحظة حتى والتي للقطاع، واإلنشاخ البناخ مواد بإدخال البطي ة سيري خطة ولق ال مل آلية
عا ة بت طيل سيري خطة ساهم  حي  بم الاتها المكلطة الملطا  من الكرير  مشاريع تنطيذ وا 

 ".اإلعمار ملف إتمال أمال كبير، عقبا  ووي   اإلعمار،
9/4/5102األيام، رام هللا،   

 
 ملفها فتح عدم على يصر اإلسرائيلي والجيش …ياسين" "دير مجزرة عامًا على 67  .23

 42 مرور رغل ياسين دير مازر، على التكتل محاوأتها إسرا يل توا ل عواود،: وديع - النا ر،
 لها ميدانية بزيار، أمس الم ادلة السنوية ذكراها لي أحيوها اإلسرا يليين عشرا  لكن عليها، عاما
 التاريخية الرواية على الم ركة استمرار ظل ولي. المكان لي الزهور وويع شهدا ها أسماخ وتالو،
 على عقودها ستة انقياخ رغل بالمازر، الخا ة وال ور الورا ق على التحطظ إسرا يل توا ل
 .«ال الل لي و ورتها الدولة أمن» على حر ا وذل  ال هيونية المنظما   بل من ا ترالها
 لقرية ميدانية زيار، اإلسرا يلية  يذكرنن «زوخرو » حركة نظم  0999 عال تأسيسها منذ ك ادتها

 محاير بينهل من اليهود الناشطين عشرا  بمشاركة 0940 عال المحتلة القدس غرب ياسين دير
 .الداخل للسطينيي من الناشطين وب ش شنهاف يهودا برولسور لل هيونية الم ادي اأاتماع علل

 من واحد، أنها سيما أ الطلسطينيين لدت والوعي الرواية لي مةمه مكانا ياسين دير مازر، وتحتل
 بحق «الهغاناه» مرا بة تح  «الليحي«و «اأيتسيل» منظمتا ا ترلتها التي الماازر أبشع

/ نيسان من الرامن لي واألططال النساخ من منهل الكرير المدنيين من ما ة نحو  تل وليها الطلسطينيين
 أن رغل األرشيف لي ياسين دير ملف لت  اإلسرا يلي اأحتالل ايش وي ارش .0940 أبريل

 . الحد  على عاما 21 مرور ب د بطتحه يلزل القانون
9/01/5102القدس العربي، لندن،   

 
 2015يقبعون بسجن "عوفر" منذ بداية  فلسطينياً  طفالً  95: "هيئة شؤون األسرى" .24

ططاًل للسطينيًا يقب ون لي م تقل  92، أن أظهر تقرير  ادر عن "هي ة شؤون األسرت": رال هللا
"عولر" اإلسرا يلي منذ مطلع ال ال الااري، لي ظل استمرار سياسة اعتقال ومالحقة األططال 

 الطلسطينيون التي تنتهاها سلطا  اأحتالل.
  ، إن ماموع الغراما  التي لريتها محاكل اأحتالل4|0اليول األرب اخ ن ال ادرو ال تقرير الهي ة 

ألف  52آأف شيكل نأي ما ي ادل  010، بلغ  5102على األططال لي سان عولر منذ بداية 
ططل  311وأوي  التقرير، أن عدد األططال اإلامالي لي ساون اأحتالل بلغ ما يقارب  دوأر .
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لي الما ة من هؤأخ حوكموا لطترا  تمتد  92محتازين لي ساون "عولر"، "هشارون" و"مادو"، وأن 
 عامًا. 03و 05سنوا ، وتتراوح اعمار ب يهل بين  3أشهر و 4بين 

وأشار تقرير الهي ة، إلى أن سلطا  اأحتالل أ تلتزل بالم ايير الدولية لي اعتقال األططال، وأ يواد 
وذكر التقرير، أن م ظل األططال الم تقلين ي انون من اليرب والت ذيب  محاكل خا ة بهل.

 الوالدين خالل استاواب الططل. أحدواستاوابهل، وأ يتل السماح بمرالقة والتنكيل خالل اعتقالهل 
استخدم  سلطا  اأحتالل أساليب  م ية خالل استاوابها لهل،  لألططالوأبرز التقرير، شهادا  

 كالشب  واليرب والمسبا  وال زل الطويل لي الزنازين والترهيب واليغط والتهديد.
8/4/5102قدس برس،   

 
 اليرموك مخيم إلنقاذ أممي بتدخل تطالب مخيمات غزة في لشعبيةا اللجان .25

 التي الماازر الشمالية المحالظا  لي الطلسطينية المخيما  لي الش بية اللاان استنكر  هللا: رال
 السريع التدخل بيرور، مطالبة اليرمو  مخيل لي الطلسطينيين الالا ين بحق داعش تنظيل يرتكبها

مداد المخيل لي المحا رين الطلسطينيين الالا ين إلنقاذ الدولية لمنظما وا المتحد، األمل من  وا 
 .ل الاهل المخيل خارج الم ابين إاالخ على وال مل واألدوية الغذا ية بالمواد المخيل
 ل اليا  إحياخ لي الوطني الكل مشاركة على عنها،  در بيان حسب الش بية، اللاان وأكد 
 والمنظما  المخيما  لي الش بية اللاان كالة انخراط يرور، على مؤكد، للنكبة، 42 الذكرت
 .النكبة ذكرت ألحياخ ال ليا الوطنية اللانة لي األهلية

9/4/5102األيام، رام هللا،   
 
 "اليرموك" مجازر بوقف للمطالبة حاشد اعتصام: رفح .26

 الحزبية ا والط الي القوت مختلف عن وممرلين المواطنين عشرا  شار : الامل محمد -رل 
 لدعوت تلبية أمس،  باح رل  محالظة وسط ال ود، ميدان على حاشد اعت ال لي والش بية،
 اليرمو  مخيل لي «داعش» تنظيل يرتكبها التي بالماازر تنديداً  الش بي، النيال ابهة واهتها
 .سورية لي الطلسطينيين لالا ين

 واألمل واإلسالمية ال ربية الدول تطالب  ش ارا عليها كتب ألتا ، اأعت ال لي المشاركون ورلع
مدادهل لسكانه، الحماية وتولير المحا ر، المخيل من التنظيل وطرد الطوري بالتدخل المتحد،،  وا 
 .والدواخ بالغذاخ

9/4/5102األيام، رام هللا،   
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 األولى الرومانية للحقبة في نابلس تعود مدينة اكتشاف الفلسطينية: اآلثار دائرة .27

 مدينة اكتشاف عن رسميا الغربية، اليطة شمال نابلس، مدينة لي أعلن س دت: أبو لادي - هللا رال
 البلد، لي المكتشطة المدينة وتقع نابلس، مدينة على مر  التي األولى الرومانية للحقبة ت ود أررية،
 .الطلسطينية اعرار دا ر، أعلن  حسبما المدينة، وسط القديمة
 البلد، داخل ،«للبسطا » سوق إنشاخ مشروع يمن المكان، لي ت مل س،نابل بلدية طوا ل وكان 
 آرار دا ر، لي التنقيب لريق عمل حي  اعرار، اكتشاف تل عندما عبده، بستان منطقة لي القديمة،
 ي ود روماني لادار آرار واود عن وأعلن اأكتشاف، هذا من للتأكد أيال، ل د، المو ع لي نابلس،
 .المدينة لي األولى للحقبة

 المزيد على ال رور يتو ع أشهر، ل د، يمتد  د المكان، لي والتنقيب الحطر لإن الم لوما ، وبحسب
 إلى المنطقة شرق من أمتار، لرمانية يمتد ادار عن عبار، وهو الحالي، ب د اأكتشاف اعرار، من

  يد كرير، أخرت ارآر اكتشاف وتل كما المتر، ون ف أرب ة وعرش أمتار، خمسة بارتطاع غربها،
 .الحالية الطتر، لي البح 

9/4/5102القدس العربي، لندن،   
 
 االقتصاد حالة على جسيم أثر ذات "إسرائيل" كهرباء لشركة فلسطين مستحقات: الدولي البنك .28

 والسالل األمني اأستقرار غياب إن الدولي البن  عن  ادر حدي  تقرير  ال: اأنايول – واشنطن
 .الطا ة  طاع تطوير لي الطلسطينيين لرص  ّوش يين،اإلسرا يل مع

 محدود، وطنية، طا ة م ادر تطوير ولر ة  غير الطلسطيني الطا ة سوق» أن التقرير لي وااخ
 طا ة شبكة إنشاخ دون اإلسرا يليون يي ها التي القيود حال  لقد. الحالي الو   لي األ ل على اداً 
 يقويان اللذان والسالل اأستقرار غياب ذل  إلى وأيف. الغربية اليطة من كبير، أازاخ لي

 .«القطاع هذا لي الخا ة اأسترمارا 
 المزودن للكهرباخ، اإلسرا يلية للشركة المستحقة الكهرباخ لواتير ديون تراكل أن إلى التقرير وأشار
 الويع على مباشر و ع من لذل  لما ر يسيا، تحديا يشكل ، الطلسطينيين على للموزعين األول
 .الطلسطينية األرايي لي ككل المالي
 الدل ا » إن التقرير، لي اوراينسن أو ستين للسطين، لي الدولي للبن  القطري المدير و ال

 الاانب لدت المت رر، المالية الحالة على اسيماً  أرراً  تتر  إسرا يل كهرباخ لشركة والمستحقة ال القة
 .«الكهربا ي للتيار عشوا ي لقطع وأد  الطلسطيني،
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 المقا ة إيرادا ن اليريبية ال وا د من الكهرباخ شركة ل ال  المتأخرا  ا تط  : »وأياف
 بكيطية المتمرل التحدي يكمن وهنا. الدين لتراكل إيالة  بابايتها إسرا يل تقول التي الطلسطينية
 . «ماليا مستدامة أسس على الكهرباخ خدما  تولير عبر المنحى هذا ت ويب

 لت ب  الغربية اليطة لي المواطنين من المح لة الكهرباخ لواتير م دأ  إامالي ترااع أن روذك
 ازداد ذل  من ال كس وعلى. 5100 لي الم ة لي 91 كان  حين لي ،5103 عال الم ة لي 00

 و د. الم ة لي 42 كان ب دما الم ة لي 20 لي ب  ذاتها الطتر، لي غز،  طاع لي الم دأ  إامالي
 .المسبق الدلع عدادا  تركيب إرر ذل  طرأ

 السي ة، التحتية البنية من تنتج التي» الكهرباخ، شبكة لي خسا ر الدولي، البن  تقرير وأظهر
 .«الطلسطينيين بالموزعين كبير، خسا ر يلحق بما المواطنين، من نسبة  بل من الكهرباخ وسر ا 

9/4/5102القدس العربي، لندن،   
 
 فلسطين في الجديد مقرها تشغيل تبدأ" ccc" شركة .29

 لي ،"هاوس سي سي سي" الاديد مقرها تشغيل" سي سي سي" المقاولين اتحاد شركة بدأ  هللا: رال
 من واحد،  احبة ،"واأسترمار للتاار، تريد هاي" شركة مع تأاير اتطا ية أول بتو يع وذل  البير،،
 ".ليرانانو كاليه" ال المية التاارية ال الما  أشهر
 تطوير إلى بادر  الشركة إن بيان، لي سلمان، وليد" سي سي سي" لشركة اإل ليمي المدير و ال

 المراحل إنااز على ال مل وياري للسطين، لي مقرها بمرابة ليكون ،"هاوس سي سي سي" مشروع
 .القادل حزيران خالل التتاحه المتو ع للمشروع النها ية

8/4/5102القدس، القدس،   
 
 "األنفاق االستراتيجية"كلم لمحاربة  5المنطقة العازلة ستمتد إلى  :المصريجيش لواء في ال .31

كل الشواهد على األرش تؤكد س ي السلطا  الم رية إلى تغيير الخريطة الديموغرالية لي : سيناخ
شبه ازير، سيناخ، وخا ة لي المنطقة الشمالية المرتبطة بالحدود مع  طاع غز، الذي تظهر منه 

 . تالى ذل  لي ال مل يمن المرحلتين األولى والرانية من إخالخ المنطقة الحدودية ب مق مدينة رل
كيلومتر داخل رل  الم رية، و وًأ إلى اإلعداد التكتيكي لموا لة اإلخالخ يمن مرحلة رالرة، 

 على أن ذل  سيمهد إل امة منطقة عازلة مع غز، تح  دعوت األمن القومي الم ري.
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حة اإلخالخ هو ترويج السلطا  لخطر األنطاق الحدودية ال ميقة بين سيناخ نخا ة والاديد على سا
ال ريش  وغز،، وبات  ولق الرواية الرسمية تتخطى عمق المنطقة ال ازلة التي سبق أن حدد عمقها 

 التي يزيد طولها على كيلومترين.« األنطاق اأستراتياية»بكيلومتر واحد، ليخرج من اديد م طل  
المتحد  باسل القوا  المسلحة  د  ال لي ت ريحا  سابقة إن سالح حرس الحدود وسالح وكان 

المهندسين دّمرا كامل األنطاق الحدودية، ما أنهى كل حاأ  التهريب عبر األنطاق، ولكن مساعد 
لطة أاهز، الدولة المخت»بأن « األخبار»وزير الداخلية ألمن شمال سيناخ، اللواخ علي ال زازي،  ّرح لـ

بالت اون مع محالظة شمال سيناخ وي   خطة محكمة لتدمير األنطاق اأستراتياية وتمرل تهديدًا 
األنطاق اأستراتياية داعل »خالل الو   الراهن. ويشرح ال زازي أن «  ريحًا لمنظومة األمن القومي

ليها، بل يح لون عبرها  ر يسي للتكطيريين لي سيناخ، وهي بوابة ر يسية ل بور المسلحين من غز، وا 
 «.على المؤن الالزمة والمواد التموينية التي تمّكنهل من البقاخ لي الخنادق والمالائ لمدد طويلة

يأتي هذا الحدي  الاديد وسط إشار، مساعد محالظ شمال سيناخ لألمن القومي، اللواخ محمد 
ب د إزالة أكرر من »تهاخ الس دني، إلى أن المرحلة الرانية من المنطقة ال ازلة  ارب  على اأن

ستقرر توسيع نطاق المنطقة »، كذل  أكد أن الدولة «بيتاً  0551منزًأ تقريبًا من أ ل  0021
 «.الحدودية األنطاقال ازلة بما ييمن إنهاخ ظاهر، 

و د تبالغ ب ش الم ادر لي و ف طبي ة المنطقة ال ازلة، لكن ب يها يذكر أن السلطا  تنوي 
 ازلة لتبتلع كامل مدينة رل ، أي ب مق خمسة كيلومترا  من خط الحدود الدولي توس ة المنطقة ال

 مع القطاع، وذل  من البحر حتى آخر نقطة مأهولة بالسكان انوب غرب رل ، لي شمال سيناخ.
8/4/5102، األخبار، بيروت  

 
 ماديا ال تكفي "إسرائيل": محاسبة "بحر البقر" لمذبحة 45في الذكرى الـ .30

مذبحة «األنايول: حالة من الحزن، أ يبددها مرور نحو ن ف  رن على ما ي رف بـ –الشر ية 
، عم  منازل األططال الم ريين الذين  تلوا لي ذل  التاريخ، إرر   ف القوا  «بحر البقر

 .0921بمحالظة الشر ية ندلتا النيل  عال « بحر البقر»اإلسرا يلية لمدرستهل، لي  رية 
طه يأس من محاسبة إسرا يل، لي تل  القرية، التي ارتبط اسمها بواحد، من ذل  الحزن الذي يخال

 01مع حملة ش بية، دشنتها  42التي ارتكبتها إسرا يل لي ذل  الو  ، وتزامن ذكراها الـ« المذاب »
أحزاب سياسية ونشطاخ م ريون لمقاط ة المنتاا  اإلسرا يلية، م تبرين أن محاسبة إسرا يل ماديا 

 أ تكطي.
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أبريل/  0وي ود تاريخ مذبحة بحر البقر إلى الهاول الذي شنته القوا  الاوية اإلسرا يلية  بيحة 
نا   لي 0921نيسان عال  ، حي    ط  طا را  من طراز لانتول مدرسة ابتدا ية مشتركة نذكور وا 

 21ابة ططاًل وا   31 رية بحر البقر لي مركز الحسينية بمحالظة الشر ية وهو ما أدت إلى مقتل 
آخرين وتحويل المدرسة إلى ركال وحطال، وذل  ب د  رابة الشهرين من   ف الطيران اإلسرا يلي 

 تيال من ال مال، خالل حرب اأستنزاف التي دار  بين  09لم نع شرق القاهر،، خلف وراخه 
 القوا  الم رية واإلسرا يلية آنذا .

9/4/5102، القدس العربي، لندن  
 
 ميسون الزعبي تشكك بقدرة "ناقل البحرين" على حل المشاكل المائية األسبق" أمين عام "المياه .32

اعتبر  األمين ال ال األسبق لوزار، المياه والري المهندسة ميسون الزعبي، أن  :إيمان الطارس -عمان 
ا المي   "أ تنطبق على سيا ه الحالي"، وذل  رد -"اإلدار، األردنية" لمشروع نا ل البحرين ناألحمر

على ت ريحا  م ادر حكومية نشرتها "الغد" أمس، وأكد  ليها ويوح اتطا ية المشروع الرنا ية 
سرا يل، بو طه مشروعا "أردنيا ترتبط إسرا يل من خالله باألردن، عدا عن عود، ملكية  بين األردن وا 

 المشروع لألردن بامتياز".
روع الحالي سينطذ على طريقة البناخ ولسر  الزعبي، لي ت ريحا  لـ"الغد" امس، ذل ، بأن المش

 ، مويحة أن المشغل الذي سيحال عليه ال طاخ هو المسؤول عن BOTوالتشغيل وا عاد، الملكية ن
 offالمشروع، باميع اوانبه لغاية انتهاخ مدته، ليما سيقت ر دور األردن لي التو يع على اتطا ية ن

take or take or pay رمن المياه المشترا، من المحطة لغاية مد،   "والتي تلزل الحكومة بدلع
 ال قد".  

لكن الم ادر الحكومية ذاتها، بين  لي المقابل، أن المشروع، سينشئ محطة تحلية مياه لي ال قبة، 
 ، وبالتالي "للن تتكبد الحكومة أي تكاليف مالية، إأ عند BOTيمن مرحلته األولى، ولق نظال ن
المقاول الذي سيتل اختياره ب د طرح ال طاخ"، مراحة "أأ يتااوز و ول المياه وب د اأتطاق مع 

سرا يل لي  42س ر المتر المك ب الذي سينتج من المحطة   رشا". وانتقد  الزعبي شراكة األردن وا 
سرا يل األردنمبدأ المبادلة للمياه بين   لمراحل المشروع كاملة. وا 

عن إنشاخ البنية التحتية الالزمة لالستطاد، من  ومن واهة نظر الزعبي، لإن األردن سيكون مسؤوأ
كلطة الشراخ من إسرا يل  إلىمليون متر مك ب، والمقدر، بم ا  الماليين من الدنانير، تياف  21

 رشا للمتر المك ب من المأخذ لي الشمال، ليما تكون إسرا يل مسؤولة عن البنى  50والبالغة 
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التحتية من اهتها وشراخ المياه المحال، من المحطة، إما عبر المشغل، وهذا "مستب د ألنه مناف 
 ى حد  ولها. ، علBack to Backللسياد، األردنية على أراييها" أو عبر عقد ن

مليون متر مك ب من  31وليما شكك  الزعبي "بإمكانية ح ول الاانب الطلسطيني على نحو 
المياه ال الحة للشرب من الاانب اإلسرا يلي، سيما وأن ذل  بقي رهنا باتطا ية رنا ية بين للسطين 

سرا يل، لن تتحقق بدون تدخل طرف رال "، إأ أن م ادر الحكومة، ترت غير ذل   .وا 
لقد  ال  الم ادر الحكومية، أن األردن أكد، بمواب اأتطاق، على ح ول للسطين على ما أ يقل 

مليون متر مك ب من المياه ال الحة لمناطق انوب اليطة الغربية، والتي ت اني بشد، من  31عن 
 يلي نقص المياه، وهو ما ي ادل ن ف ما تل تحقيقه من اتطا ية أوسلو، و د أكد الاانب اإلسرا

وبحسب ت ريحا  سابقة لوزير المياه والري الدكتور حازل النا ر،  التزامه بذل ، بحسب الم ادر.
، على تأمين 5109سي مل المشروع، الذي يتو ع أن تكون مرحلته األولى ااهز، للتشغيل نهاية 

لسحب  األحمرر احتيااا  المملكة المتزايد، للتنمية خالل الطترا  المقبلة عبر إنشاخ مأخذ على البح
مليار ب د استكمال المراحل المستقبلية للمشروع مع إنشاخ  5مليون متر مك ب سنويا ت ل لـ  311

محطة يخ على الشاطئ الشمالي لل قبة وخطوط مياه مع إنشاخ مبنى أستي اب الميخا  التي 
 سيتل تركيبها لي المراحل المختلطة.

9/4/5102، الغد، عّمان  
 
 اليرموكمخيم هير عرقي في جنبالط: عملية تط .33

« تويتر»النيابي اللبناني وليد انبالط لي تغريد، له عبر « اللقاخ الديمو راطي»تو ف ر يس : بيرو 
منذ عامين وتحديدًا منذ »عند الح ار المطروش على مخيل اليرمو  لالا ين الطلسطينيين  ا اًل: 

للسطيني شرق دمشق محا ر،  ألف 001ومخيل اليرمو  الذي كان يؤوي  5103حزيران نيونيو  
األسلحة ار  عملية تاويع أ مريل لها وارت تدمير منهاي  أنواعلإلى اانب الق ف بشتى 

للمخيل، واغتياأ  مشبوهة بحق  يادا  حاول  تحييد المخيل عن حمال الدل لي سورية، آخرها يحيى 
خر   ح ار  أنهاوغريب على المخيل، « داعش»الحوراني القيادي لي حماس. ولاأ، استول  

النظال بهذه السهولة ما ا ل مسؤوًأ كبيرًا لي النظال ي ّرح بأنه أ بّد من تحرير اليرمو  من 
المخــيل وتهاير  إزالةبكل الوسا ل، لب د سنتين من التاويع والتدمير ااخ و   « داعش»

عملية تطهير  أنويبدو  لطًا.أ 001الف نسمة من أ ل 02الطلسطينيين منه، بقي من سكان المخيل 
 «.عر ي تاري ألسباب مشبوهة

9/4/5102، الحياة، لندن  
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 "حال عسكريا"وزير سوري يؤكد أن الوضع الراهن في مخيم اليرموك يستدعي  .34

الويع الراهن لي  أنوكاأ : أعلن وزير الم الحة الوطنية السوري علي حيدر أمس  –عوا ل 
لريه على الحكومة « حال عسكريا»انوب دمشق يستدعي  مخيل اليرمو  لالا ين الطلسطينيين لي

 دخول المسلحين إلى المخيل.
و ال حيدر ب د ااتماعه مع عيو اللانة المركزية لي منظمة التحرير الطلسطينية أحمد مادأني 

األولوية اعن إلخراج ودحر المسلحين واإلرهابيين من المخيل، ولي الم طيا  الحالية أ »لي دمشق 
حل عسكري ليس  الدولة هي من تختاره ولكن من دخل المخيل وكسر كل ما  د تو لنا  بد من
 «.إليه

الم الحة على األبواب، ومن  دلب الطاولة هو من يتحمل  إنكنا  بل أيال نقول »وأوي  
ال مل » إنو ال حيدر  إلى الحل ال سكري. إشار،لي « المسؤولية. ولي األيال المقبلة أ بد منه

 «.للايش والقوت التي تقاتل م ه إناازا بدأ بكل األحوال وهنا   ال سكري
وبحسب المر د السوري لحقوق اإلنسان، تنطذ  وا  النظال السوري غارا  اوية تستهدف المخيل 

 منذ دخول التنظيل.
عندما تقرر الدولة »حيدر ردا على سؤال عن احتمال دخول القوا  السورية إلى المخيل  وأوي 
مستلزما  الم ركة تحتاج الدخول، تقرر الدولة السورية ذل ، والسلطة الطلسطينية واللانة  نإالسورية 

 «.نالطلسطينية  المكلطة متاب ة الملف تدعل ذل 
« المخيل أرش سورية والسياد، السورية هي التي تحكل ال ال ة مع المخيل والطلسطينيون»وأياف 
لف داخل المخيل تنتظر  رار الدولة السورية لي كل ما اللانة المكلطة بمتاب ة الم» أنألتا إلى 

 «.يت لق بالمخيل وملتزمة به
9/4/5102، القدس العربي، لندن  

 
 مليون دوالر  100قطر تدعم السلطة الفلسطينية بـ .35

مع السلطة الطلسطينية اليول  اتطا يةو    دولة  طر ممرلة لي  ندوق  طر للتنمية :  نا –الدوحة 
مليون دوأر كقرش حسن دون أية  011دعل دولة  طر للحكومة الطلسطينية بمبلغ يتل بمقتياها 

 لوا د أو رسول يتل تخ ي ه للنواحي التنموية حسب أولويا  الحكومة الطلسطينية.
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و ع عن الاانب القطري السيد خليطة ااسل الكواري مدير عال  ندوق  طر للتنمية وعن الاانب 
ب عريقا  كبير المطاويين بالسلطة الطلسطينية وبحيور س اد، الطلسطيني س اد، الدكتور  ا 

 السيد منير غنال السطير الطلسطيني لدت الدوحة.
و د تل تخ يص القرش الذي ستتسلمه السلطة كدل ة واحد، بناخ على طلب من الحكومة 

مع زيار،  الطلسطينية تقدم  به إلى  ندوق  طر للتنمية وب د دراسته تم  الموالقة عليه بالتزامن
 لخامة الر يس الطلسطيني محمود عباس الحالية للبالد.

9/4/5102، الشرق، الدوحة  
 
 حكم يحمله المسؤولية عن هجمات حماس إللغاءالبنك العربي يخسر محاولة  .36

رلش  اش أمريكي األرب اخ محاولة للبن  ال ربي إللغاخ حكل لهي ة  اوناران ستيمبل:-نيويور 
إرهابية تت ل بسلسلة هاما  لي " لاهود-عللعن -سؤول عن دعمه محلطين خلص إلى أنه م

 ."الشرق األوسط
هاوما لي إسرا يل وحولها و    أوا ل ال قد المايي البن  الذي مقره األردن  54واتهل يحايا 

بالت امل مع تحويال  لحركة حماس التي  ال المدعون إنها نطذ  الهاما  وتحويل أموال لام يا  
 حماس أو أسر المطارين اأنتحاريين.خيرية تدعل 

يا ل هي ة المحلطين ”  ويا“وواد  ايي المحكمة الاز ية لي بروكلين بنيويور  بريان كواان دليال 
سبمتبر/ أيلول المايي إلى أن البن  ال ربي  دل عن علل خدما  مباشر، لمسؤولين  55تخلص لي 

كريرا على شاشة التلطزيون وهو ي لن  حمدان وهو متحد  شهير ظهر أسامةكبار لي حماس مرل 
 المسؤولية عن الهاما .

غش الطرف “من األدلة الظرلية التي تظهر أن البن  ال ربي عرف أو ” لييا“وواد كواان أييا 
 بشأن الام يا  الخيرية التاب ة لحماس.” عمدا

ة الظرلية استند الحكل إلى ماموعة من األدل“ طحة  94و ال كواان لي  راره الذي ااخ لي 
ولل يكن لدت متحدرة باسل البن  ال ربي ت ليق  ."المسهبة بأن المتهل كان ي رف أن عمالخه إرهابيون

 لوي على الحكل.
ورلش كواان المزاعل يد البن  لي هاومين من الهاما  األرب ة وال شرين مشيرا إلى نقص 

يوليو تموز لتحديد  03لسة لي ا يرأساألدلة التي تؤكد أن حماس مسؤولة عنها. ومن المتو ع أن 
 هاوما. 55األيرار الناامة عن رالرة من الهاما  المتبقية وعددها 
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وعبر ااري أوسين وهو محامي ب ش المدعين لي مقابلة عبر الهاتف عن س ادته بحكل كواان 
  والت وييا ”يؤكد أن هنا  أدلة ها لة عن أن المتهمين  دموا عن علل دعما ماديا لحماس.“الذي 

 غير م رولة ويمكن أن تتياعف إلى رالرة أمرال بمواب  انون مكالحة اإلرهاب.
9/4/5102، القدس العربي، لندن  

 
 من هم المتصارعون على مخيم اليرموك؟تقرير:  .37

يلف الغموش خريطة القوت المت ارعة لي مخيل اليرمو  بدمشق مع سيطر، : وكالة األنايول
المخيل إرر م ار  يد الط ا ل والقوت السورية والطلسطينية  تنظيل الدولة اإلسالمية على أغلب

 الم ارية للنظال السوري التي كان  تسيطر على المخيل منذ نحو عامين.
اماعة مسلحة تتقاتل حاليا  05و ال المطوش ال ال لوكالة نأونروا  بيير كراهينبول إن "أكرر من 

 سوريا".داخل وحول مخيل اليرمو  لالا ين الطلسطينيين لي 
 

 فيما يلي أبرز الفصائل المتقاتلة في مخيم اليرموك، ولماذا تتقاتل فيما بينها؟
 

دخل مقاتلو تنظيل الدولة مخيل اليرمو  األرب اخ المايي من اهة منطقة  تنظيم الدولة اإلسالمية:
ى م ظل "الحار األسود" التي يسيطر عليها التنظيل انوب المخيل، وتوارد  األنباخ عن سيطرته عل

مساحة المخيل خالل ساعا   بل أن تت دت له ب ش الط ا ل السورية والطلسطينية الم ارية 
 للنظال.

أن هاول تنظيل الدولة على المخيل ااخ عشية  -طلب عدل ذكر اسمه-وذكر  حطي للسطيني 
اهة،  الحدي  عن التو ل إلى تطاهل أولي لـ"م الحة" بين النظال ول ا ل للسطينية مواليه له من

ول ا ل و وت م ارية كان  تسيطر على المخيل من اهة أخرت، بهدف "تحييد اليرمو  عن 
 ال راع الدا ر لي البالد".

يتيمن "و ف إطالق النار لي المخيل، ول   -بحسب ما ورد إليه من م لوما -وأياف أن التطاهل 
استرناخ داخله تشرف عليه  الح ار المطروش عليه، وتشكيل  و، من كالة الط ا ل الطلسطينية بال

وعلى حطظ األمن ليه"، وذل  على غرار "الم الحا " التي أبرمها النظال مع الم ارية السورية منذ 
 أشهر لي كل من بلدتي "يلدا" و"ببيال" القريبتين من المخيل.
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كان  تتقاسل السيطر، على المخيل مع عدد من الط ا ل السورية والطلسطينية  جبهة النصرة:
لم ارية للنظال  بل أن تُتهل بتسهيل دخول عنا ر تنظيل الدولة األسبوع المايي إلى المخيل، ا

 وُيتهل مقاتلوها بالمشاركة مع التنظيل لي اشتباكا  يد با ي الط ا ل والقوت داخله.
ويرت مرا بون أن هذا التحالف المطترش بين الن ر، وتنظيل الدولة نادر، وخ و ا أن التنظيمين 

تالن منذ أشهر لي عدد من المناطق السورية خا ة لي شمال البالد وسقط نتياة هذا اأ تتال يتقا
عشرا  القتلى من الطرلين بينهل  يادا ، وكان آخر الحواد  الهاول اأنتحاري الذي نطذه أحد 
عنا ر تنظيل الدولة أمس وأدت لمقتل أكرر من عشر، عنا ر من الابهة على رأسهل أميرها 

 ي لي مدينة مارع بريف حلب.ال سكر 
 

أكبر الط ا ل التي كان  تسيطر على مخيل اليرمو ، ودار  اشتباكا  عنيطة  أكناف بيت المقدس:
 بين مقاتليها وتنظيل الدولة مما أدت لو وع  تلى وارحى من الطرلين.

سالمية وليما أ ي لن الط يل عن تب يته  راحة، تنسب ب ش الم ادر تب يته لحركة المقاومة اإل
نحماس ، ونطى م در مسؤول لي الحركة أي عال ة لها بكتا ب "أكناف بي  المقدس"، أو أي 

 تنظيل مسل  آخر لي مخيل اليرمو .
 

ماموعة للسطينية شكلها خالد الحسن، وهو عقيد لي "ايش التحرير  أحرار جيش التحرير:
مر وتوريط انوده لي األزمة السورية، الطلسطيني" لي سوريا،  بل أن ينشق عنه ب د رليه تنطيذ األوا

 و تل الحسن الملقب بـ"عقيد المخيل" اأرنين خالل الموااها  يد تنظيل الدولة.
وكان "أحرار ايش التحرير" الذي ييل عنا ر منشقين من "ايش التحرير الطلسطيني"، يتقاسل مع 

 لى المخيل."أكناف بي  المقدس" والن ر، والط ا ل السورية الم ارية السيطر، ع
 

إلى اانب "أكناف بي  المقدس" و"أحرار ايش التحرير"،  فصائل سورية وفلسطينية معارضة:
شارك  ل ا ل سورية مرل "أن ار اإلسالل" و"أحرار الشال" و"ايش اإلسالل" و"شال الرسول" 

ي  د و"ايش األبابيل" المنتشر، لي مناطق انوبي دمشق المتاخمة لمخيل اليرمو  وعلى أطراله، ل
 هاول تنظيل الدولة.

 
يحا ر هذا الايش ول ا ل للسطينية موالية له مخيل اليرمو  منذ نحو  جيش النظام السوري:

عامين، ب د بدخ سيطر، ل ا ل سورية وللسطينية م ارية ومن رل دخول ابهة الن ر، إليه، ولشل  
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ل ويع المخيل وكيطية تحييده كل محاوأ  الط ا ل الطلسطينية لي التو ل إلى تطاهل ليما بينها حو 
 عما ياري لي سوريا.

ويقول ايش النظال بق ف المخيل بشكل شبه يومي منذ ذل  التاريخ، وازداد  وتير، الق ف خالل 
 األسبوع المن رل مع هاول تنظيل الدولة وسيطرته على م ظل مساحة المخيل.

 
لسوري تسمية "تحالف القوت واللاان يطلق عليها النظال ا فصائل فلسطينية موالية للنظام السوري:

 -الش بية الطلسطينية" الذي ييل ل ا ل مسلحة عديد، أبرزها "لت  اأنتطاية" و"الابهة الش بية
القياد، ال امة" و" وا  ال اعقة" و"ابهة النيال الش بي"، وهي تقاتل إلى اانب ايش النظال 

 وتحا ر م ه المخيل منذ نحو عامين.
8/4/5102، ةالجزيرة نت، الدوح  

 
 "مذبحة أبرياء": نطالب المجتمع الدولي بالتدخل لمنع "األونروا"المتحدث باسم  .38

لندن: ي يش الطلسطينيون لي مخيل اليرمو ، انوب دمشق، كاررة إنسانية و ل  إلى حّد 
خ لي المنازل واألحياخ، ليما لل تنا  المنظما  الدولية بإاال« الار  المتحللة»وانتشار « المااعة»

كريستولر « األونروا»ططاًل، ولق ما أكد المتحد  باسل  51امرأ، و 43مدنًيا، بينهل  94أكرر من 
أ يمكننا تأكيد الم لوما  التي أشار  إلى إاالخ «: »الشرق األوسط»نيس. و ال لي حديره لـاغ

ّخل وممارسة ، مناشًدا الماتمع الدولي والاها  التي لها  لة بالط ا ل المقاتلة التد«ألطي مدني
نطوذها لو ف القتال والسماح بإي ال المساعدا  اإلنسانية إلى المدنيين، وأ سيما منهل األكرر 

 ي طا، النساخ واألططال.
نيس أّن إاالخ المدنيين ياب أن يتل ولق القانون الدولي اإلنساني وميراق األمل المتحد،، اوأكد غ

لوماسي واأ ت ادي والديني، وعلى الماتمع الدولي أأ نحن بحااة إلى النطوذ المالي والدب»مييطا: 
ألًطا بينهل،  00يقف متطرًاا، وعلى القوت ال المية التحر  لحماية المدنيين الذين يبلغ عددهل نحو 

نحن نوااه }مذبحة أبرياخ{ محتملة.. أ  وأياف« ططل يوااهون خطر المو  لي أي لحظة 3211
 طرج.يمكن للماتمع الدولي أن يقف ويت

وكان مالس األمن الدولي  د طالب بالسماح للمنظما  اإلنسانية بإدخال مساعدا  إلى المخيل، 
وو ف المطوش ال ال لوكالة نأونروا  بيار كراهينبول من اهته، الويع اإلنساني لي اليرمو  

بالكاد ي يش : »و ال أمال مالس األمن عبر الدا ر، التلطزيونية المغلقة من األردن«. الكارري تماًما»بـ
 «.س ر حراري يوميا 411السكان على 
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، أشار  ليه إلى الم انا، اإلنسانية التي و ل  إلى حّد «أنقذوا اليرمو »ولي تقرير نشرته حملة 
ي يشها أهالي المخيل لي مختلف المااأ  ب د أسبوع على هاول تنظيل داعش. « المااعة»

ا  الخدما  التي لل يبقد منها أساًسا إأ القليل، ب د رالرة وأويح  أّن هنا  انهياًرا كاماًل لي  طاع
 أعوال من الح ار الشديد.

نقاًل عن م ادر خا ة من داخل المخيل، واود عشرا  الار  « أنقذوا اليرمو »وأكد تقرير 
، أو  تلهل عبر عمليا  القنص، أو الذين سقطوا اراخ «داعش»المتحللة ألبناخ المخيل الذين أعدمهل 

 ق ف بال واريخ والبراميل المتطار،.ال
وتقول الم ادر، إن هنا  اررًا أ تزال تح  المباني التي ُدّمر  بسبب  يال النظال بإلقاخ براميل 

نقاذ بسبب غياب الم دا .  متطار، عليها، وكان من ال  ب إاراخ عمليا  بح  وا 
تطاع عدد القتلى وواود عشرا  كذل ، تشير الم طيا  الميدانية من المخيل، ولق التقرير إلى ار 

الارحى لي غياب إمكانية تأمين ال الج الالزل وان دال األمن، ومنع السلطا  السورية إدخال 
لي « داعش»مساعدا  للمحا رين لي الداخل المخيل، لي ظل حالة المااعة القا مة واستمرار 

 سيطرتها على م ظل المناطق. 
يل، أشار التقرير إلى أن هنا  أربع مستشطيا ، م ظمها أ ولي ما يت ّلق بالويع ال حي لي المخ

ي مل، ليما عمد النظال إلى  طع المياه والكهرباخ عن المخيل الذي كان يتغذت من نشبكة مياه مدينة 
دمشق ، األمر الذي أّدت إلى  يال المؤسسا  الخيرية واإلغارية بحطر ب ر مياه، وكان  تزّود األهالي 

أستخدال والشرب رغل أنها غير  الحة، األمر الذي أّدت إلى انتشار الكرير من من خالله بمياه ا
 األمراش.

9/4/5102، الشرق األوسط، لندن  
 
  تتضمن الفيتو ضد دولة فلسطينية "إسرائيل"القناة العبرية العاشرة: أوباما يسعى لهدنة مع  .39

الر يس األميركي بارا  أوباما نقل ذكر  القنا، ال برية ال اشر،، مساخ أمس الرالراخ، أن : القدس
رسالة إلى إسرا يل لويع الخاللا  خلف ظهورهل لي محاولة منه لتهد ة األوياع ب د الخاللا  

 حول اأتطاق بشأن الملف النووي اإليراني.
عن م اريتها لالتطاق لي كل لر ة، أرسل  إسرا يلوتقول القنا،، انه ولي الو   الذي ت رب ليه 

ة  ال ليها أنه مست د لويع كل القيايا على الطاولة بما لي ذل  الطيتو األميركي يد أوباما رسال
 اأعتراف بدولة للسطينية لي مالس األمن الدولي.
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وتشير القنا، إلى أن إسرا يل سترلش لي هذه المرحلة التزاما  أوباما وست مل على اأنيمال إلى 
 عن م اريتهل لالتطاق النووي.م ارييه من الامهوريين لي الكونغرس للت بير 

8/4/5102، القدس، القدس   
 
 لعباس لرفضه استالم عوائد الضرائب يانتقاد أوروب: اإلذاعة اإلسرائيلية .41

أشرف الهور: زعل تقرير إسرا يلي أن م درا دبلوماسيا أوروبيا واه انتقادا  للر يس محمود  -غز،
كومة تل أبيب مؤخرا ب د تأخير طويل، رغل عباس، لرليه استالل أموال اليرا ب التي حولتها ح

 أن الرلش الطلسطيني لالستالل يأتي بسبب استقطاعا  كبير، لريتها إسرا يل على األموال. 
عباس ب دل استالل أموال  إن  رارونقل  اإلذاعة اإلسرا يلية عن م در دبلوماسي أوروبي القول 

ها أسترداد الديون الطلسطينية المستحقة لها، اليرا ب المحتاز، بسبب إ دامها على ا تطاع ازخ من
 رار ر يس الوزراخ بنيامين نتنياهو اإللراج عن »وأياف الم در «. خطو، خاط ة وغير حكيمة»

 «.هذه األموال كان دلياًل وايحا على رغبته لي بناخ عال ا  رقة وعمل مع عباس
الدولي طالبا منه ممارسة  وحسب الم در لإن عباس كان  د تواه مرا  عديد، إلى الماتمع

اليغوط على إسرا يل، لكي تطرج عن األموال بداعي أن السلطة الطلسطينية توااه وي ا خطيرا 
 للغاية وهي ل ال على وش  اأنهيار.
رحب الماتمع الدولي بقرار إسرا يل اإللراج عن المستحقا  »وأوي  الم در أنه لهذا السبب 

 «.إيااد مخرج من هذه القيية»د األوروبي يس ى حاليا لـ ، مشيرا إلى أن اأتحا«اليريبية
9/4/5102، القدس العربي، لندن  

 
 المقاطعة األوروبية لمنتجات المستوطنات لم تؤثر على االقتصاد اإلسرائيلي" مدار" .40

لي تقريره السنوي إن « مدار»األنايول:  ال المركز الطلسطيني للدراسا  اإلسرا يلية  –رال هللا 
المقاط ة األوروبية وال المية لل ادرا  القادمة من المستوطنا  اإلسرا يلية المقامة على حمال  

 «.5104لل تؤرر على اأ ت اد اإلسرا يلي خالل ال ال المايي »أرايي اليطة الغربية 
وبلغ إامالي  يمة ال ادرا  اإلسرا يلية السل ية، بما ليها المستوطنا ، لالتحاد األوروبي خالل 

، 5103مليار دوأر خالل عال  02.5مليار دوأر، مقارنة مع  02نحو  5104ل المايي ال ا
 «.مدار»، بحسب تقرير 5105دوأر خالل  مليار 04.5و

9/4/5102، القدس العربي، لندن  
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 "أونروا" تطالب بدعم غزة للتخلص من مخلفات الحرب األخيرة .42

دعل  طاع غز، لي  األرب اخ، بيرور،، اليول طالب  وكالة نأونروا  غز،/ محمد مااد/ األنايول:
 ماال مكالحة األلغال، ومخلطا  الحرب األخير، التي شنتها إسرا يل  يف ال ال المايي.

و ال منسق الش ون اإلنسانية لي األرايي الطلسطينية ايمس راولي، خالل احتطال ُنّظل لي مركز 
" نحن نريد األلغال،ناسبة اليول ال المي لمكالحة تابع لـ"أونروا" لي مدينة خانيونس، انوب القطاع بم

 لقطاع غز،، أن يكون خاليا من تهديدا  األلغال األريية غير المتطار، لكي يكون الماتمع آمن".
"إن واود  و ال: آأف اسل لل ينطار حتى اعن". 2وأياف:" الحرب األخير، على غز، خّلط   رابة 

 وبة على المؤسسا  الدولية القيال ب ملها".األاسال غير المتطار، يا ل من ال  
من اهته  ال مدير عمليا  وكالة أونروا لي غز،، روبر  تيرنر، خالل كلمة له، إن وكالته نطذ  

وأياف  " الدولية، مشروعا للتخلص من "األاسال المشبوهة".UNMASبالت اون مع مؤسسة "
 وهنا  الكرير منها ي  ب الت امل م ه".تيرنر:" ما زال  طاع غز، ي اني من األاسال المشبوهة 

وأوي  أن األلغال األريية التي خلطتها الحرب األخير،، تشّكل خطرا على المواطنين واألططال لي 
 المدارس.

ولي ذا  السياق،  ال سطير األمل المتحد، للنوايا الحسنة، الطنان محمد عساف، إن  طاع غز، ي يش 
وأياف خالل مشاركته   يلي المستمر لل ال الرامن على التوالي.ظرولا  اسية؛ بسبب الح ار اإلسرا

"أططال  طاع غز، يريدون ال يش مرل با ي أططال ال الل، لياب على الاميع أن  لي اأحتطال:
 يتحدوا للتخلص من مخلطا  اأحتالل اإلسرا يلي".

ر مخلطا  الحرب ولل ت در إح ا ية رسمية للسطينية، تبين عدد القتلى والارحى نتياة انطاا
آخرين،  4غزيين وا  ابة  2األخير،، إأ أن مركز الميزان لحقوق اإلنسان نغير حكومي  وّرق مقتل 

سبتمبر/ أيلول، من ال ال المايي، وحّتى ديسمبر/ كانون األول  09حواد  منط لة، بين  4لي 
 المايي.

8/4/5102، ، أنقرةلألنباء األناضولوكالة   
 
بحفـر األنفــاق واقتـراب المواجهــة  اإلســمنتالخشــب بـدياًل عـن  تسـتخدمتحـذير صـهيوني: حمــاس  .43

 التالية
رأت ُمحلل شؤون الشرق األوسط ال هيوني "آلي : ترامة مركز دراسا  وتحليل الم لوما  ال حطية

أيسخاروف" أّن إشارا  اإلنذار عن الحرب القادمة لي  طاع غز، تتزايد، ألّن الماهود الكبير الذي 
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لكّن حماس ُيمكنها  النتا ج،ا يل" وم ر لمنع تهريب األسلحة إلى غز، حقق ب ش تبذله "إسر 
اأرتاال وت نيع ال واريخ من المواد المتولر، لديها، ويّتل حاليًا حظر دخول ب ش المواد المهمة 

 إلى غز،، ولكن دا ًما يواد بدا ل لها.
لبناخ األنطاق الهاومية، لكن حماس و د ُكتب ال ديد عن األسمن  المستورد إلى غز،، واستخدامه 

أدرك  أّنه إْن  ام  باستخدال األسمن  لبناخ أنطا ها، ستمنع "إسرا يل" دخوله لغز،، وسيتل توايه 
أ ابع اأتهال لحماس ل دل إعاد، بناخ القطاع، ولهذا، بدأ  حماس مؤخرا باستخدال الخشب لبناخ 

ن  ُتستخدل باإليالة لألسمن  والحديد، وعند تياؤل ب ش األنطاق، وهذه ليس  تقنّية حديرة، بْل كا
 مخزون األسمن  والحديد، تستخدل حماس الخشب.

وأياف: عندما أحظ  "إسرا يل" مؤخًرا استخدال نوع م ين من الخشب لبناخ األنطاق، منع المنسق 
لتاار الحكومي للنشاطا  ال هيوني "يؤاف مردخاي" دخوله إلى غز،، ولذا طالب  حماس به من ا

 المحليين، وعندما رليوا، تّل اعتقال ب يهل وم ادر، بيا  هل.
ومن الواي  أّنه سيّتل استخدال األنطاق التي تحطرها حماس باتااه "إسرا يل"، وحتى ربّما داخل 
أراييها لي اولة  القتال المقبلة، ولذل  لإّن المؤسسة األمنّية و ّناع القرار لي تل أبيب ُيطّيلون 

 ظاهر، بدًأ من موااهتها، بسبب الخوف من إرار، األحدا  من اديد.تااهل ال
و ال يابط رليع المستوت لي  ياد، المنطقة الانوبية أنه ليس م ادلة أن  وا  الايش تاري 
تدريبا  لل ي لن عنها مسبقًا لي المنطقة المحيطة بقطاع غز،، ولي إطار هذه التدريبا ، لوحظ  

 رية وطا را  سالح الاو، وسم   أ وا  انطاارا  يخمة.حركة نشطة لآلليا  ال سك
وتأتي هذه التدريبا  لي إطار موااهة النشاط غير ال ادي الذي يالحظ على الطرف اعخر للحدود، 
ألن حماس أ تكتطي بالس ي إلعاد، التسل  وحطر األنطاق الممتد، من القطاع إلى داخل األرايي 

دريبا   تالية داخل م سكراتها، وتاريب  واريخ اديد، باتااه بل تاري بشكل علني، ت ال هيونية،
 البحر، وتبني استحكاما  عسكرية مقابل الحدود.

ليما تحدر  أوساط عسكرية عن تحويل إيران ل شرا  ماليين الدوأرا  لكتا ب القّسال، من أال 
لرغ  ب د إطالق كمّيا    إعاد، بناخ ألنطاق لي غز،، وتقول بتمويل إعاد، بناخ ذخا ر ال واريخ التي

، ليما  ال  ا د المنطقة الانوبّية لي الايش "سامي 5104كبير،  يّد "إسرا يل" خالل حرب  يف 
 ترامان" إّن حماس تحطر أنطاق اديد، لي الو   الحالي، و ل  إلى الحدود بين غز، و"إسرا يل".

 
 تدريبات عسكرية
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اية واألمن التاب ة للكنيس  بأّن الطشل األساسّي هو ليما  ال "عولر شيل " عيو لانة الشؤون الخار 
وا  ّية للت امل مع حماس لي غز،، ما ي ني أّن اميع التقارير  استراتيايةعدل واود أّي سياسة 

تشير إلى أّن اولة القتال القادمة مسألة و  ، ألنه لل يتل حل أّي شيخ لي غّز،، بل بال كس، 
 أشهر. 0ة تدهور  منذ انتهاخ القتال  بل األوياع اأ ت ادّية واأاتماعيّ 

لكن سياسة الحطاظ على األوياع الراهنة التي تسود من اديد: أ سالل وأ حرب، ولكن تااهل 
التحييرا  للحرب، ييمن أْن يكون الت  يد القادل، عندما يأتي، أ سى وأ  ب من الاوأ  

 ال سكرّية السابقة.
ابق لي اهاز الشابا  أن الويع لي غز، يقتيي من ليما أكد "عاموس غلبوع" اليابط الس

القطاع بوساطة الوأيا  المتحد، ورعاية الدول  وا عمار"إسرا يل" الخروج بمبادر، لرلع الح ار 
ال ربية، مقابل أن تت هد حماس بالهدنة، ألنه إذا لل يكن هنا  اتطاق لحل مشاكل غز، لستدخل 

نها  د تقع لي الو   الذي تشت ل ليه المنطقة كلها، المنطقة لي لويى، وهذه حما ة وايحة، أل
والدول تتطك ، خا ة ونحن اعن مواودون تح  انتطاية سياسية للسطينية، والمبادر، لي أيديهل، 

 ولي  طاع غز، تواد إمكانية لالشت ال.
ى وأياف: على "إسرا يل" أن تقرر إذا ما كان  ستوا ل الرد والدلاع، أو أن تبادر بالهاول عل

ب د  لإلعمارغز،، ألن الويع اأ ت ادي لي القطاع خطير، ومليارا  الدوأرا  التي تل الت هد بها 
"الارف ال امد" لل ت ل، و بل و     ير ُطرح على حماس ا تراح بواسطة اأتحاد األوروبي 

ورغل  القطاع ورلع الح ار، إعمارسنوا ، مقابل  2تت هد بموابه بهدنة طويلة المدت أ تقل عن 
 أن حماس لل ترد ب د رسميًا على ذل ، لكنها لي كل األحوال لن ترلش اأ تراح تماما.

ونقل عن أوساط سياسية نالذ، لي تل أبيب  ولها إّنه تواد أمال "إسرا يل" لر ة للخروج بمبادر، 
است داد ُتسمى "غز، أوأ برعاية إ ليمية" على أساس عقد مؤتمر دولي بر اسة الوأيا  المتحد،، و 

القطاع، وتنطيذ مشاريع ا ت ادية، رعاية من  بل كل الدول  إعمار هيوني لرلع الح ار تدريايا، 
 سنوا . 01ال ربية، وت هد حماس بهدنة 

وأيال : األكرر أهمية أن  طاع غز، مرله "الُدمل" أ يمكن تااهله: إما أن نقرر تطايره كما ين   
ى عدل تدمير حماس، أو م الاته عن طريق إخراج ال ديد منه الب ش منا الذين ما زالوا يبكون عل

تدريايًا، وكما لي كل مبادر، هنا  نوا ص، أبو مازن سيحاول إعا ته، وهنا  عالمة سؤال كبير، 
 بشأن مو ف م ر.

 القناة الثانية  
8/4/5102مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية، ، 3310الترجمات العبرية   
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 رسم خارطة تحالفاتها بعد حرب اليمن"حماس" تعيد  .44

 عدنان أبو عامر
مع استمرار عملّية "عا طة الحزل"، اّلتي تنّطذها  ّوا  الّتحالف بقياد، الس ودّية يّد الحورّيين لي 

مارس/آذار، تخرج المزيد من الموا ف المؤّيد، والم ارية لها، لت يد رسل خارطة  54اليمن منذ 
 الّتحالطا  لي المنطقة.

مارس/آذار لي بيان مواز بمساندتها للشرعّية  31 د أعلن  "حماس" مو طها من حرب اليمن لي و 
السياسّية لي اليمن وخيار الش ب اليمنّي اّلذي توالق عليه ديمو راطّيًا، وأّنها تقف مع وحد، اليمن 

رها دوًأ وش وبًا، وأمنه، وتريد الحوار والّتوالق بين أبنا ه، وهي مع أمن المنطقة ال ربّية واستقرا
 وترلش كّل ما يمّس بأمنها واستقرارها.

 
 غضب إيران

يبدو أّن  ياغة البيان الوحيد، اّلذي أ درته "حماس" عن اليمن تّم  ب ور، حذر، ود يقة، وهو أ 
يظهر أّنها تتبّنى مو طًا محّددًا مؤّيدًا للحرب على الحورّيين أو يّدها، خشية من دلع أرمان سياسّية 

 ير،، سواخ أكان للس ودّية اّلتي تقود الحرب، أل إليران اّلتي تقف باانب الحورّيين.كب
ورأ  "حماس" أّن الحساسّية اّلتي رالق  إ دار مو طها من اليمن شبيهة، بما أعلنته عقب اندأع 

 .5100أبريل/نيسان من عال  5الرور، السورّية، من خالل بيان رسمّي  در لي 
يران لي حينه أّن بيان "حماس" يقف باانب الرّوار يّد الّنظال، مما عمل على و د اعتبر  سوريا  وا 

إيااد شرخ تاريخّي لي ال ال ة بين "حماس" وما سّمي حينها "محور المقاومة والممان ة" حّتى يومنا 
هذا. ولذل ، وا ل  "حماس" مشاوراتها الداخلّية أّيامًا عّد، حّتى خرج مو طها من حرب اليمن من 

 خالل عبارا   ابلة للتّأويل ولق المتغّيرا  المحتملة، و د تريي م ظل أطراف األزمة اليمنّية.
والغريب أن "حماس" و"لت " اتّطقتا ب ور، نادر، على حرب اليمن، إذ أّكد ر يس حركة "لت " محمود 

اإلاماع، ليما أبريل/نيسان أّن الحرب حظي  بإاماع عربّي، والطلسطينّيون ليسوا خارج  2عّباس لي 
 59اختلط  "حماس" مع حلطا ها على حرب اليمن، إذ أعلن  حركة "الاهاد اإلسالمّي" لي 

مارس/آذار أّن حرب اليمن أ تخدل القيّية الطلسطينّية، والمستطيد األكبر منها إسرا يل والوأيا  
 المّتحد، األميركّية.

ار ما اعتبرته ال دوان المدعول أميركّيًا على مارس/آذ 59ودان  الابهة الش بّية لتحرير للسطين لي 
 اليمن، ورلي  التدّخل لي شؤونه الداخلّية.
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إّن بيان "حماس" الرسمّي حول اليمن، لل يّتخذ مو طًا وايحًا إزاخ الاانبين المت ارعين لي اليمن، 
يمو راطّيًا، لكن من يقرأ بين السطور يش ر بأّن "حماس" تحمل تأييدًا يمنّيًا للّر يس المنتخب د

 والم ترف به عالمّيًا وا  ليمّيًا، وهو الّر يس هادي.
مارس/آذار خالل  31وكان نا ب ر يس المكتب السياسّي لي "حماس" إسماعيل هنّية  د أّكد لي 

مؤتمر سياسّي عقد لي غّز،، حيره "المونيتور" أّن "ال رب ي يشون اليول مرحلة حّساسة لي تاريخ 
 دا  و راعا  واستقطابا ، ومن حقهل تأمين بالدهل".المنطقة، وهنا  تهدي

هذا الحدي  من هنّية يحمل موالقة يمنّية على ال ملّية ال سكرّية الاارية يّد الحورّيين لي اليمن، 
ألّنه يوالق على حّق الدول ال ربّية لي تأمين بالدها، وهو ما يتطابق مع اّتهال الس ودّية للحورّيين 

 اليمن، ويهّددون حدود دول الخليج المااور،. بأّنهل ي برون بأمن
وهو ما أويحه المستشار الّسابق لهنّية أحمد يوسف بالقول لـ"المونيتور": "إّن الس ودّية ت مل على 
ّن منطقة الخليج ترت د من المّد الشي ّي لي المنطقة ال ربّية، مّما دلع بالمل   استي اب حماس، وا 

ّن دول الخليج من حّقها الدلاع عن م الحها لي باب سلمان إلى توحيد السّنة يّد ا لشي ة، وا 
 المندب والبحر األحمر".

أّما عيو المكتب السياسّي لي "حماس" محمود الزّهار، اّلذي يقود تّيارًا كبيرًا لي "حماّس للتّقارب مع 
"عا طة مارس/آذار أّن "حماس" لل تؤّيد ولل ت ارش  59إيران، لكان أكرر ويوحًا بإعالنه لي 

 الحزل"، بل تطالب بوحد، اليمن لي إطار الشرعّية.
ورغل أّن إيران التزم  ال م  إزاخ مو ف "حماس" من حرب اليمن، لكن وسا ل إعالل مقّربة من 

مارس/آذار أّن التأييد اليمنّي لـ"حماس" تااه  31"حزب هللا"، انتقد  بيان "حماس"، وزعم  لي 
ن السياسّي وال سكرّي داخلها حيال "عا طة الحزل"، من دون أن الس ودّية يكشف انقسال الاناحي

 تقّدل دلياًل على ذل .
ومن اهته،  ال لـ"المونيتور" عيو سابق لي مالس الشورت اإليرانّي، رلش الكشف عن هوّيته:" 
إّن "حماس لل تت ّلل الدرس من مو طها الّسابق لي سوريا، ورغل أّن بيانها حول اليمن لل يحاول 

ياب إيران، لكن من الواي  أّن ليه مياًل نحو الس ودّية، مّما ي ني أّن حماس تدير ظهرها للمّر، إغ
 الرانية عّمن دعمها بالمال والسالح".

 
 تقارب السعودّية

مارس/آذار تحلياًل لبيان الحركة ااخ ليه أّن مو طها متوازن،  31ونشر المو ع الرسمّي لـ"حماس" لي 
ّية، عبر دعل شرعّية الّر يس اليمنّي، ويبدو أّن "حماس" تس ى إلى دخول ويتبّنى منطق الس ود
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الّنظال ال ربّي الرسمّي، وتقبل بقياد، المل  سلمان لي هذه المرحلة ال  يبة، وتطّيله على أّي 
تحالطا  أخرت. ولي الو   نطسه، لهي حري ة على أّأ ت ادي أطراف ال راع، ألّن لها عال ا  

يرانت دولّية وا  ليمّية كروسيا متداخلة مع  و   .وا 
و د شهد  الساحة الطلسطينّية لي األّيال األخير، نقاشا  سياسّية حاّد، على شبكا  الّتوا ل 

حول مو ف "حماس" من األزمة اليمنّية، بين من طالب بالتزال الحركة ال م ، وعدل  اأاتماعي
يران، وآخر رأت يرور، إعالن "حماس"  الّت ليق على الحرب الاارية، من ًا لتكرار األزمة مع سوريا وا 

مو طها لي يوخ اأستقطاب الطا طّي لي المنطقة، وعدل البقاخ متطّراة على التمّدد اإل ليمّي إليران 
 على حساب الدول ال ربّية.

وأّكد عيو المكتب السياسّي لي "حماس" محّمد نزال لـ"المونيتور" أّن "حماس ملتزمة سياسة عدل 
ل لي شؤون الدول الداخلّية، لكّن هنا  أحدارًا اسامًا تطرش نطسها على المشهد السياسّي لي التدخّ 

المنطقة، ولها تأريرا  كبير، على القيّية الطلسطينّية، لكان أ بّد من تويي  مو طنا من ًا ألّي 
 التباس أو لغط".

كان له دور لي مو ف "حماس"  أبريل/نيسان، 5ول ّل تأييد اإلخوان المسلمين للحرب على اليمن لي 
 من هذه األزمة، ألّن الحركة ت تبر نطسها ازخًا من اماعة اإلخوان المسلمين.

وأخيرًا، لإّن مو ف "حماس" من حرب اليمن ي يد رسل خارطة تحالطاتها السياسّية لي المنطقة باّتااه 
ة، وييّل م ظل دول الخليج إعاد، التمويع نحو ما يسّمى "المحور السنّي"، اّلذي تترأسه الس وديّ 

ال ربّي وم ر وتركيا، رغل أّن بيان "حماس" أبقى الباب مطتوحًا أمال التّقارب مع إيران وعدل  طع 
 الخيوط م ها، ألّن "حماس" لل تذكر عملّية "عا طة الحزل" باأسل لي بيانها.
ّن اأ ططاف الاديد لـ"حماس" باانب الس ودّية،  د يكون سببه أّن خط وا  الحركة اإلياابّية تااه وا 

إيران منذ أشهر عّد،، لل تتّل ترامتها إلى تطبيع كامل لل ال ا  بينهما، ييمن عود، الّدعمين المالّي 
وال سكرّي للحركة، لإيران ما زال  تيع شروطًا ت ايزّية على "حماس"، ولل تنا  لي التقاط رسا ل 

 ل سابق.الغزل منها، وهو ما أويحه "المونيتور" لي مقا
8/4/5102المونيتور،   

 
 السلطة! ووسواسنوايا حماس..  .45

 د. عادل محمد عايش األسطل
بناًخ على موا لة إسرا يل لرش ح ارها على  طاع غز،، والذي بدأ لور لوز حركة حماس لي 

بالكشف عن أن لدت الحركة، ” محمود الزهار“،  ال القيادي 5114اأنتخابا  التشري ية لي يناير 
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ريقة لط  الح ار عن القطاع، الذي با  يطتقر إلى أساسيا  النماخ والتطور، وو ل الحال ألف ط
 بأغلب سكانه إلى الو وع لي حطر، الطقر، إيالًة إلى لقدانهل ألبسط حاااتهل اإلنسانية األخرت.

عن إمكانية لرش هدنة طويلة األال مع ” إسماعيل هنية“ول ل إعالن ر يس الوزراخ السابق 
يل، مقابل ل  ذل  الح ار، هي إحدت تل  الطرق لتحقيقه، وهو اإلعالن الذي مّهد بشكل  أو إسرا 

بشأنها مع الاانب اإلسرا يلي، باعتبارها يرور،  -غير مباشر، –برخر، للكشف عن واود تطاهما  
 واابة من واهة نظر حماس على األ ل.

لى هذه األرناخ، بلغة الحرب أمال إسرا يل وبرغل أنها أ تنط  عن التحد  بمناسبة وبغير م ناسبة وا 
الكل وحماس تحديدًا، وأن ُال التقارير تشير إلى أن اولة القتال القادمة هي مارد مسألة و   لقط، 
وهنا  ذرا ع متولر، لديها، والتي تبدأ بحاة موا لة حماس تنمية  دراتها القتالية، واست نالها ترميل 

ربا  أن األنطاق، وت نيع السالح من ناح ية، ومن ناحية  أخرت، است اد، هيبة الايش اإلسرا يلي، وا 
إلسرا يل سياسة استراتياية وا  ية للت امل مع المقاومة مهما بلغ  وأينما كان ، وتنتهي عند القياخ 

 على حماس وهكذا.
 ال امة تشير إلى تطييل الهدنة، سيما وأن ر يس الحكومة المكّلف -إسرا يل-إّأ أن أوياعها

يميل إلى الهدوخ خالل الطتر، القادمة، سيما ب د بلوغه دراة متقّدمة، ا لته يؤمن ” بنيامين نتانياهو“
من خاللها، بأن لحركة حماس  درا  اّيد، على الحطاظ على األمن داخل القطاع، كما يدر  بأن 

إسالمية انهيار حكمها، سيقود إلى شيوع حالة من الطويى، والتي ستؤّدي إلى نشوخ اماعا  
 متطرلة تهدد األمن اإلسرا يلي.

ن واد  لها مكانًا لدت الاانب اإلسرا يلي، لكن ارتداداتها بد  غير  التطاهما  السابق ذكرها، وا 
ايد، بالنسبة للسلطة الطلسطينية لي رال هللا، لي ظل محاوأتها طوال السنوا  السبع الطا تة، اليغط 

كل حماس، حي  ش ر  بوسواس يوحي باستطراد حماس كلما أمكن من أال تخليص القطاع من ح
 بالقطاع، وخا ة لي يوخ عدل التنسيق م ها بشأن تل  الخطو،.

من خالل تأكيد خشيته من أن هذه التطاهما ، تأتي من نوايا ” أبومازن“وكان عّبر عنه الر يس 
طة الغربية، وما يزيد حماس، والتي ترمي إلى إ امة الدولة الطلسطينية لي  طاع غز،، بم زل عن الي

من خالل املة تسهيال  كبير، ” نتانياهو“ذل  الوسواس ِعظمًا، هو واود مخططا  إسرا يلية يتّب ها 
 ل ال  القطاع، من أال اليغط باتااه ل ل القطاع عن اليطة الغربية.

التي وبناًخ عليه، واد  السلطة نطسها بين م  ية إسرا يل من اهة، ونوايا حماس من األخرت، و 
ايطرتها كما يبدو إلى اتخاذ سلسلة خطوا  مقابلة وباأتااهين، للحيلولة دون تنطيذ تل  

” أبومازن“التطاهما ، وللمحالظة على شرعيتها الدولية ومنازاتها الوطنية، لباتااه إسرا يل، لقد أعلن 
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ن كان هذا اإلعال ن ُي ّد أييًا، عن است داده أست ناف المطاويا  م ها، وبدون شروط مسبقة، وا 
لالستطاد، من الرأي الدولي، وخا ًة لي أعقاب تنطيذ تهديداته يد إسرا يل، بالنسبة إلى دخول 

 الهي ا  الدولية وبخا ة المحكمة الانا ية.
وباتااه حماس، لقد تل اللاوخ إلى تحري  سياسة، تكمن لي تقديل ُمرّغبا  اديد، أمامها، والتي من 

 الحية، كاأستغناخ عن ب ش اشتراطاتها، وبسط يدها أكرر باتااه حل شأنها خدمة المسير، الت
مشكال  القطاع، ومن ناحية  أخرت الطلب من م ر بترخية  بيتها باتااه الحركة، طم ًا لي 

 تهد ة روعها، و وًأ إلى است ناف وساطتها بشأن ملف الم الحة.
يا حماس باعتبارها تسيل نحو تحقيق دولة، هي أ ش  بأن السلطة ت لل يقينًا، بأن إعالناتها بشأن نوا

مستب د، وغير وارد،، وذل  ل دل واود رغبة نكلّية  داخلية، ولواود م و ا  من اهتي السلطة 
الطلسطينية والدولة الم رية، التي تخشى من أن تشمل تل  الدولة أازاًخ من سيناخ، على أن 

ّكل تحّديًا متزايدًا لها من ناحية، ومن ناحية  أخرت، مخاولها الحقيقية، تبدأ، من أن حماس أ زال  تش
إلى ش ورها بأنها مستهدلة مباشرً، من ِ بل الحركة، من أال البها نحو تقديل تنازأ  ُمبهر،، بغية 

 إتمال مسير، الم الحة.
8/4/5102، رأي اليوم، لندن  

 
 لالجئين كمخيمنعي اليرموك  .46

 نهلة الشهال
شق لل ي د يخص الالا ين الطلسطينيين الذين كانوا ي يشون ليه. هؤأخ، مخيل اليرمو  المحاذي لدم

، ولل يتبق ليه إأ عشر هذا 5100وكان يقدر عددهل بأكرر من م تي ألف، هاروه على مراحل منذ 
ال دد أو ا ل، ممن هل بال مأوت محتمل لي مكان آخر، سواخ لي سوريا أو خاراها.  يى ليه ما 

ف شخص نتياة اأشتباكا  والق ف والقنص أو الت طية أو الاوع، كما  يى ُيقدطر بأكرر من أل
الم ا  من سكانه خالل السنوا  األربع المايية وهل يس ون إلى أوروبا عبر الطرق البحرية أو 

 البرية للتهريب. ويسمي الالا ون الطلسطينيون خسارتهل لليرمو  بالنكبة الرانية.
لي ال راع  اأستراتيايةت لالا ين الطلسطينيين، مهل من الناحية ولكن المخيل، الذي لل ي د مأو 

الدا ر لي سوريا، لمال قته لدمشق أوأ، وبسبب ما يدور لي الطرف الانوبي من البالد، الممتد 
حتى درعا والحدود األردنية. ال راع با  خاي ًا بشكل شبه كامل لم ادأ  إ ليمية ودولية، وهو 

لى استشراف الحلول بما ليها تل  المؤ تة، ومرش  لالستمرار لي استنزاف على أية حال مست ص  ع
 البالد وال باد.
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با  من غير المادي الدخول لي ساال حول المسؤوليا  لي ما آل إليه ويع المخيل.. وعما إذا 
كان  ماموعة "أكناف بي  المقدس" مرال، المقربة من ب ش حماس،  د أساخ  الت رف لـ 

اررة، وعن ال طقا  بين الط ا ل، وعما إذا كان  السلطة السورية تحترل الم اهدا  "تسبب " بالك
الدولية التي تدْنظل أماكن إ امة الالا ين الطلسطينيين، وعما إذا كان  اليول تق ف أل هي تتطرج، أو 
، ستق ف لي الغد القريب.. هذا ربما يكتبه لي المستقبل المؤرِّخون، بروايا  مت دد، ومتنا ية

 يختار كل واحد ما يريد تبنيه منها.. أ يهل.
من الم يب، بالنظر إلى المأسا، اإلنسانية المكرطة التي و    على رؤوس أبناخ المخيل، أن يطغى 
مرل هذا الساال.. رمة لحظا  يادر ليها غش النظر عن "السياسة" التي تغدو مستِحقة ما يل قه 

خة". كان ينبغي بالتأكيد تحييد المخيل، ولكن ذل  بدا بها عاد، عامة الناس من ن  ، أي "الوس
مستحياًل لي حسابا  الوا ع. واعن، لال بد من الدعو، لحسب لالهتمال بالا يه المشردين، بنكبتهل 
الرانية، من دون حزازا ، ومن دون تطّلب إخياع  لهذه أو تل  من الاها  أو الروايا . هذا 

 أي ف اإليمان.
9/4/5102، السفير، بيروت  

 
 في العالقات األميركية اإلسرائيلية والمتحوللثابت ا .47

 نبيل السهلي
، نتياة اإلسرا يلية-تواتر الحدي  اإلعالمي خالل اعونة األخير، عن ترااع ال ال ا  األميركية 

الخاللا  حول ملطي اأستيطان والنووي اإليراني، لكن الراب  أن تل  ال ال ا  أ تزال استراتياية، 
 إسرا يليون، وكذل  سياسيون أوباما إدار،تبقى لي سيا ها ال ال، و د أكد ذل  أكرر من مسؤول لي وس

 من كل األطياف السياسية.
ولي  راخ، متأنية أتااها  ال ال ا  اإلسرا يلية مع الدول الغربية، يمكن تلمس ال ال ا  

سرا يل. ولي هذا اإلطار، يلحظ الم أميركابين  اأستراتياية تابع للشأن اإلسرا يلي بأن الحكوما  وا 
لاأ  إلى اأعتماد على حليف خاراي، له وزنه لي ال ال ا   0940اإلسرا يلية المت ا بة منذ عال 

الذاتية وبين الدعل الخاراي لها، لت زيز شكل من أشكال  إمكاناتهاالدولية، وذل  بغية المزاواة بين 
محاولة استكمال بناخ المؤسسا  اإلسرا يلية مع مرور الو  ، القو،، واسترمار تل  القو، لي اتااهين: 

وال مل على تولير المقوما  اأ ت ادية والبشرية، عبر تهي ة الظروف لاذب مزيد من يهود ال الل، 
وال سكرية اليامنة لبقاخ واستمرار إسرا يل. أما اأتااه الراني ليكمن لي استحيار القو، للت دي 
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سرا يل، ونق د هنا هااس الخوف اإلسرا يلي من القو، ال سكرية ال ربية للتحديا  الخاراية إل
 المتنامية.

إسرا يل اتاه  إلى التحالف مع لرنسا لي منت ف الخمسينا  من القرن  أنلي هذا السياق يذكر 
المايي، كم در أساسي لتسليحها وتطوير ايشها، كما استطاع  إسرا يل بناخ عال ة وطيد، مع 

غربية سابقًا، واستطاد  من الدعل األلماني المتميز لي المااأ  ال سكرية واأ ت ادية حتى ألمانيا ال
منت ف السب ينا  من القرن المايي، وسبق تل  ال ال ا  اعتماد الحركة ال هيونية ووليدتها 

 .إسرا يل على الدعل البريطاني لي المااأ  الديبلوماسية والسياسية وال سكرية والمالية أيياً 
، استطاع  استحيار الحليف األميركي القوي لي إطار ال ال ا  0940لي عال  إسرا يلوب د  يال 

سرا يل  الدولية التي شهدها ال الل ب د الحرب ال المية الرانية، وتميز  ال ال ة بين الوأيا  المتحد، وا 
األميركية المباشر، مع الدول األخرت. وبرز  المساعدا   أميركابخ و يتها بالمقارنة ب ال ا  

وغير المباشر، إلسرا يل على أنها السمة األساسية لي إطار ال ال ا  بين البلدين. ويكمن السبب لي 
لي الشرق األوسط  واأستراتيايةالدور الذي تقول به إسرا يل لي خدمة الم ال  األميركية السياسية 

حد، ودوره لي الحطاظ على التأييد من اهة، لياًل عن نشاط اللوبي اليهودي لي الوأيا  المت
األميركي إلسرا يل لي كل المستويا  من اهة أخرت، لياًل عن اليغط على المشّرع األميركي 

 بغية اإلبقاخ على انسياب المساعدا  المالية إلسرا يل.
كان  الحد الطا ل بين المرحلة التي كان  ليها  0942ويمكن الازل بأن حرب حزيران نيونيو  

يل تل ب دورًا مهمًا لي إطار الم ال  األميركية لي الشرق األوسط، والمرحلة التي أ بح  إسرا 
تل ب ليها الدور الر يسي لي إطار هذه الم ال ، األمر الذي تر  ب ماته على عال ا  الوأيا  

 المتحد، المتميز، وغير ال ادية مع إسرا يل.
ا وعدوانها على الدول ال ربية باأعتماد على ومن المهل اإلشار، إلى أن إسرا يل مّول  حروبه

المساعدا  األميركية السنوية اللواستية والطار ة، لقد تااوب  اإلدارا  األميركية المت ا بة منذ عال 
التي تقول على تطوير التحالف مع إسرا يل وترسيخه لي مختلف الميادين،  اأستراتيايةمع  0940

ا يل لي األمل المتحد، واستخدال حق النقش نالطيتو  يد أية وتالى ذل  بالدعل األميركي إلسر 
محاولة أست دار  رار يدين ممارسا  إسرا يل واعتداخاتها المتكرر، على الدول ال ربية والش ب 

 الطلسطيني.
من أهل مالم  الدعل األميركي إلسرا يل على المستوت السياسي والديبلوماسي، سياسة اليغط 

ة الدولية التي أابرتها على إلغاخ  رارها الذي ي تبر ال هيونية حركة عن رية، المستمر على المنظم
بيد أن المساعدا  األميركية برز  بكونها السمة األهل لي إطار الدعل األميركي إلسرا يل، لحلد  
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تل  المساعدا  ال ديد من األزما  اأ ت ادية اإلسرا يلية مرل التيخل لي منت ف الرمانينا  من 
رن المن رل، كما حّد  من تطا ل أزما  ا ت ادية أخرت، وساهم  لي تمويل هار، يهود ال الل الق

الى للسطين المحتلة، وبخا ة من دول اأتحاد السولياتي السابق منذ بداية التس ينا  من القرن 
ايا المايي، ناهي  عن أررها المهل لي تحدي  اعلة ال سكرية اإلسرا يلية، وتاهيزها بالتكنولو 

األميركية المتطور، من طا را  وغيرها، وبالتالي تمويل ال دوان اإلسرا يلي على الدول ال ربية، و د 
، حي  أشار  وسا ل 5104توّي  ذل  خالل ال دوان اإلسرا يلي على  طاع غز، لي  يف ال ال 

خالل حربها على مساعدا  مالية وعسكرية طار ة إلسرا يل  أوباما إدار،تقديل  إلى إسرا يلية إعالل
 القطاع.

لقد و ل   يمة المساعدا  األميركية اللواستية السنوية إلسرا يل، وكذل  المساعدا  الطار ة، 
لي الم ة هي نسبة  41بليون دوأر، منها نحو  009 إلى 5104و 0940خالل الطتر، بين 

ت ل  يمة لي الم ة نسبة المساعدا  اأ ت ادية، ويقدر أن  41المساعدا  ال سكرية، و
ذا  055المساعدا  األميركية الحكومية المباشر، إلسرا يل إلى  بليون دوأر نهاية ال ال الحالي. وا 

احتسبنا المساعدا  غير المباشر، من الوأيا  المتحد، والاالية اليهودية إلسرا يل منذ  يامها، لإن 
 تر، المذكور، سابقًا.بليون دوأر خالل الط 021 يمة المساعدا  اإلامالية ت ل إلى نحو 

سرا يل سيبقى مرهونًا بالدور  اأستراتيايةيبقى القول إن استمرار ال ال ة  بين الوأيا  المتحد، وا 
الر يسي الذي تل به الرانية لي خدمة الم ال  األميركية لي الشرق األوسط، والحدي  عن تحوأ  

خ ب ش الملطا  هو يرب من الخيال لي وانحدارا  لي تل  ال ال ة نتياة تباينا  لي الموا ف إزا
 المدت المنظور.

9/4/5102، الحياة، لندن  
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يوسيف -أوري بار   
تتراكل مظاهر الشقوق ال ميقة لي مطهول األمن التقليدي « الارف ال امد»منذ انتهاخ حملة 

سنة. لي مركز هذا المطهول يقف  42، ذا  المطهول الذي وي ه داليد بن غوريون  بل إلسرا يل
مدما  الدلاع. ومؤخرًا يطرح انراأ   األخير،ليها لي السنوا  إالردع، األخطار، الحسل، وأييف 

متقاعدون ولي سل  الخدمة الطاعلة شكوكا تت لق بنااعة الردع، ويشرح الخبراخ لماذا من ال  ب 
تحقيق الحسل اليول، وتو  ا  الاها  المخولة لي  ياد، الابهة الداخلية والتي تطيد بأن الموااهة ادا 
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 اروخ لي اليول، تيع عالمة استطهال كبير،  ألف د يسقط ليها أكرر من « حزب هللا»التالية مع 
 على عن ر الدلاع.

، والذي يكمن لي أساسه  يلياإلسراوتبشر هذه الشقوق والتي تتسع مع كل يول، بان مطهول األمن 
 على موااهة كل تحدي،  د أللس. األمر دراتنا ال سكرية ستساعدنا لي يول  أناإليمان لي 

ليس  ويا بما يكطي، بل ال كس هو ال حي .  اإلسرا يليأن الايش  إلىوأ ي ود السبب لي ذل  
وأ يواد خطر لي أن  من أي و   ميى، أكررلتطو ه على الايوش ال ربية الخ مة واي  اليول 

المستمر، لي ال ال ا  مع الوأيا  المتحد،. والسبب هو  األزمةيتبدد هذا التطوق، حتى لي ظروف 
، التسل ، اإلنتاجأن التطورا  التكنولواية ا ل  السالح ال اروخي الهاومي زهيدا وسهال على 

رت، لل يتولر اواب دلاعي ناا  ، رغل الكرير من الاهود واأسترمارا  الكباعنواأستخدال. وحتى 
على استخدال مرل هذا السالح بكميا  كبير،. ولي مرل هذه الظروف لانه حتى منظمة  غير، مرل 

ليها. وميليشيا إسرا يليمكنها أن تهدد  لب دولة « حماس» ، وتتسبب بو ف الطيران الدولي منها وا 
 دد الانود لي لر ة واحد، من الايش ، المنظمة التي يبلغ عدد الماندين ليها ك«حزب هللا»مرل 

رمنا باهظا، أعلى من الرمن الذي ناح  أكرر الايوش  إسرا يل، يمكنها أن تابي من اإلسرا يلي
 ال ربية  و، لي ابايته من إسرا يل لي أي و   لي المايي.

 سرا يلياإلأ يدور الحدي  لقط عن المواطنين الذين سيقتلون، المنازل التي ستدمر، و واعد الايش 
 التي ست اب بأذت، بل يدور الحدي  أييا عن البنى التحتية. 

لماذا سيح ل مراًل، إذا ما أ اب   لية من ال واريخ التي تحمل رؤوسا متطار، بن ف طن 
 إسرا يلوذا  د ة عالية نسبيا محطة توليد الطا ة لي الخيير،؟ يمكن أن نت ور كيف ستبدو دولة 

ال  ا »مشابهة. ومع كل اأحترال لـ  إ ابا الكهرباخ ليها وب د  نتاجإلب د إ ابة بهذه الشد، 
 اواب مقنع على مرل هذا التهديد. اإلسرا يلي، لانه بقدر ما هو م روف ليس للايش «السحرية

على توايه يربا   اسية إلسرا يل هو أن مطهول « حزب هللا«و« حماس»م نى  در، منظمتي  أن
واليد الق ير، لل دو لل ي د ساري  اإلسرا يليعلى اليد الطويلة للايش  التقليدي الذي ي تمد األمن

 المط ول. 
 وي  وليس لدينا القدر، على من هل من استخدامها  أييالمع أن يدنا أطول وأ وت، ولكن يدهل 

 وتوايه يربا  أليمة يدنا. بكلما  أخرت، لان التطوق اإلسرا يلي المطلق اختطى. 
، ولكن األخرتتؤلل الواحد،  أنن رعب يمكن ليه سواخ إلسرا يل او لخ ومها ما يحل محله هو ميزا

 أ يمكنهما أن يمن ا األلل من أن يقع.
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 در،  إلىلي عهد الحرب البارد،، حين تو ل  القوتان ال ظميان « ميزان الرعب»لقد ولد مطهول 
ديد بإباد، الخ ل بدأ من  در، اأعتماد على استخدال الته إلى، وانتقلتا األخرتالواحد،  إباد،على 

أ تواد لي مرل هذا الويع، وطالما ليس لخ ومها  إسرا يلالدلاع، كي تيمن بقاخها. أ تزال 
 . أييالن تقترب منه  لإنهاسالح نووي 

، كي تي نا لي مكان «حزب هللا»ومع ذل ، تكطي ترسانة ال واريخ الطتاكة، وأ سيما ترسانة 
 يمكننا ليه أن ندالع عن أنطسنا بشكل نااع على نحو كاف. ولما كان  ، ألإل ابةخطير و ابل 

بما ليها حيا، المواطنين  األمةنااعة لقيل  األكررسياسة األمن القومي ملزمة أن تولر حزال الدرع 
سياسة لي أساسها يقبع مطهول  إلىواود، حياتهل، لقد حان الو   لهار التطكير القديل واأنتقال 

 بكل م انيه ال ملية.« دعميزان الر »
توماس شلينغ، من عظماخ اأستراتيايين لي الوأيا  المتحد، لي عهد الحرب البارد،، كتب لي 

لو كان ألمه نألل الخ ل  لي بهااتنا » ، انه 0900وزار، الدلاع،  إ دار« نالتسل  والنطوذ»كتابه 
حباط أحدنا و  باألللومت تنا الكبرت لي مشاكله، لكنا تو طنا عن التسبب  لل يكن هذا هو «. لآلخرا 

« حزب هللا»الويع بين الوأيا  المتحد، واأتحاد السولييتي، وليس هذا هو الويع بيننا وبين 
 إلىورغل الخطاب التهديدي من هاتين المنظمتين، يرب  الوا ع أنهما تطيالن الت ايش «. حماس«و

حق بهما أيرارًا اسيمة، بل  د تؤدي إلى اانب إسرا يل على ال داما  الكريطة م ها، والتي تل
 ت طيتهما.

لي مرل هذه الظروف على واي ي سياسة األمن القومي ان يستوعبوا التغييرا  الدراماتيكية التي 
يغيروا بشكل راديكالي مطهول األمن بما يتناسب مع ذل .  النزاع، وأنتاتازها وتوا ل ااتيازها ساحة 
وحده أ يمكنه أن يولر األمن الالزل لنا؛  اإلسرا يليبان الايش  ولي مركز التغييرا : اأعتراف

ولروعها، من خالل التقدل لي  إيرانلتلطيف حد، النزاع، بما لي ذل  حيال  إمكانيةاستغالل كل 
« حماس»المسار السياسي؛ وال مل على التنمية اأ ت ادية المدنية لي  طاع غز، كي يكون لنظال 

من الموااهة، سناد  أخرتالاولة التالية. بدون كل هذا سن لق لي اوأ  الكرير مما يخسره لي 
 على مدت الزمن   وبة لي ال مود ليها.

«هآرتس»  
9/4/5102، األيام، رام هللا  
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