
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 

  

  
 
 

 في مخيم اليرموك الحكومة السوريةفصائل فلسطينية تستعد لعملية عسكرية بالتعاون مع 
 اليرموك مخيم تدّمر المشفى الوحيد في المتفجرة براميلسورية: ال

 في مخيم اليرموك "مجزرة"المتحدة يحذر من  لألمملعام ا األمين
 73: اشتباك الشجاعية كان أخطر من حرب إسرائيليضابط 

 وتحمل تكاليف نقلهم الستيعاب جزء من الجئي مخيم اليرموك حكومة نتنياهو"هآرتس" تدعو 

منظمة التحرير تؤكد رفضها أن 
لى في صراع مسلح ع تكون طرفا  

 أرض مخيم اليرموك
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  السلطة:
 4 مجدالني: سنتعاون مع دمشق الستعادة مخيم اليرموك  
 2 بقضية األسيرات االهتماماألسيرة النائبة خالدة جرار تدعو لتكثيف   
 2 : ال وجود لداعش وال حمالت اعتقال ضد أحدفي غزة وزارة الداخلية  
 6   لوزارات والمؤسسات الحكومية في قطاع غزةلإضراب شامل   
 6 "رأي اليوم": دوال  عربية طالبت عباس بأن يرجئ اتخاذ خطوة وقف التنسيق األمني بالكامل  

 
  المقاومة:

 7 في مخيم اليرموك الحكومة السوريةتعد لعملية عسكرية بالتعاون مع فصائل فلسطينية تس  
 9 يوصي بالتوجه لـ"الجنائية" "فلسطين والعدالة المنتظرة.. المحكمة الجنائية الدولية" مؤتمر  
 9 أمامها "إسرائيل"قبل مثول قادة  المحكمة الجنائية"": لن ُنسلم أي شخص لـخليل الحية  
 00 مسيسة وال توجد فيها استقاللية المحكمة الجنائية الدوليةالبطش: قرارات خالد   
 05 : من حق شعبنا أن يقاوم االحتالل بكل الوسائل المشروعة الممكنة"مركزية فتح"عضو   
 03 اليرموكمخيم "الشعبية" تدعو لتشكيل قوة فلسطينية لتحرير   
 03 بيت المقدس بأكناف بالتحضير لعمل عسكري في اليرموك وال : ال عالقة لناأسامة حمدان  
 04 حاكمتني على خطابات علنية "إسرائيل"جرار من سجنها: صمّت أثناء التحقيق وخالدة   
 04 بغزة نصرة  ومساندة لمخيم اليرموكالفلسطينية مسيرة للفصائل   
 06 حماس لتشكيل لجنة عليا إلدارة شؤون غزةحركة اتصاالت تجريها "القدس":   
 06  صرو "داعش" في غزة يطالبون حركة حماس بإطالق عدد من عناصرها المعتقلينمنا  
 07 تطورات الوضع األمني في مخيم عين الحلوة لبحث بهية الحريريوفد فلسطيني يلتقي   
 07  عوث الخاص للرئيس اإليرانيالمبة تبحث الوضع الفلسطيني مع أحزاب وقوى الفلسطيني  

 
  :اإلسرائيليالكيان 
 01 وتحمل تكاليف نقلهم الستيعاب جزء من الجئي مخيم اليرموك حكومة نتنياهو"هآرتس" تدعو   
 09 لكنه صاحب قيمالعالم في رئيس النيابة العسكرية اإلسرائيلية: جيشنا ليس األكثر أخالقية   
 09 المباشرة وغير المباشرة من العدوان األخير على غزةخسائر "إسرائيل"  مليار دوالر 8.5"مدار":   
 51 73: اشتباك الشجاعية كان أخطر من حرب إسرائيليضابط   
 50 سابقا : حزب هللا يحفر األنفاق على الحدود استعدادا  للحرب المقبلةالجيش بد فرقة الجليل قائ  
 55 صواريخ حزب هللا أكثر خطرا  من النووي اإليراني!لـ"نتنياهو":  "هآرتس"  
 55 على تعديل االتفاق مع إيران أو تجميدهنتنياهو يعود إلى الكونغرس مصرّا  تقرير:   
 56 نتنياهو يتنازل عن "يهودية الدولة" لضم األحزاب المتدينة لحكومتهتقرير:   
 51 "عاصفة الحزم"مخاوف صهيونية من النتائج التي ستترتب على موازين القوى اإلقليمية العسكرية والسياسية بعد   
 59  للتعاطي مع البرنامج النووي اإليراني أو حكيما   واقعيا   عسكريا   ال تملك خيارا   "تل أبيبتقدير صهيوني: "  
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  :األرض، الشعب
 51 دوالر مليون 150الـ تفوق السنوية الحصار والخسائر من تضررت غزة مصانع من %80 :الخضري  
 31 المستوطنين االحتالل يعتدي على المصلين في األقصى لتصديهم القتحام  
 31 اإلبراهيمي بالمسجد الغار باب في حفرة ُيحدث االحتالل  
 30 المدارس من فلسطيني طالب 1700 يحرم في نابلس للمستوطنين ماراثون  
 30 عوض جعفر األسير المحرر استشهاد  
 35 ومقلقة صعبة بظروف ويعشن" هشارون" بسجن 24 إلى يرتفع األسيرات "هيئة األسرى": عدد  
 35  السجون في سنة 16 ىقض مقدسي أسير عن االحتالل يفرج  
 35 خالل آذار/ مارس المقدسيين صفوف في االعتقال حاالت عدد في كبير ارتفاع  
 33 ،"الدولية الجنائية المحكمة.. المنتظرة والعدالة فلسطين""الميزان" يعقد مؤتمرا  تحت عنوان   
 34 اإلعمار شركات قوائم بتحديد لالحتالل نسمح لن": الفلسطينيين المقاولين اتحاد"  
 32 لبنان: المخيمات الفلسطينية في صور تتضامن مع اليرموك  
 32 غزة مدينة وسط في ناسفة عبوة تفجير  
 32 ساعات لثالث البلديات إحدى ترأس فلسطينية زة: طفلةغ  

 
  لبنان: 
 36 منيمنة: لضرورة فصل مسار إعمار مخيم نهر البارد عن الحراك المدني والمطلبي الفلسطيني  

 
  عربي، إسالمي:

 36 اليرموك مخيم فى الوحيد فيتدّمر المش المتفجرة براميلسورية: ال  
 37 "الجامعة العربية" تقدم دعما ماليا لمخيم اليرموك  
 31 حملة عالمية لدعم صمود المرابطات المقدسيات الكويت: إطالق  
 39 فوز بمسابقة المحكمة الصوريةفريق جامعة بير زيت الفلسطينية ي: قطر  

 
  دولي:
 41 في مخيم اليرموك "مجزرة"المتحدة يحذر من  لألممالعام  األمين  
 41 "إسرائيل"محاضرا في جامعة نيويورك يطالبونها بقطع عالقاتها مع  120: واليات المتحدةال  
 40 إلى تدخل عاجل في مخيم اليرموكيدعو وزير خارجية إيطاليا   
 45 الصليب األحمر الدولي يطلب دخول مخيم اليرموك  
 45 احتجاجية دعما لسكان مخيم اليرموك ةفوق: برلين  
 43 مليون يورو إلغاثة مخيم اليرموك 2.5يعلن عن تخصيص  األوروبياالتحاد   
 43 مارين لوبن تبدأ إجراء تأديبيا بحق أبيها بعد تصريحات اعتبرت معادية للسامية ا:فرنس  
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  حوارات ومقاالت:
 44 د. ناجي صادق شراب... غزة.. لماذا الحرب؟  
 46 إبراهيم المدهون ...حماس والجهاد.. تعقيدات التقارب والتباعد واالتحاد  
 47 أسعد عبد الرحمن ...؟"اتفاق لوزان"نتنياهو.. لماذا يرفض   
 49 كورؤوبين بار ... على شفا حرب إقليمية  

 
 24 :كاريكاتير

*** 
 
 م اليرموكفي صراع مسلح على أرض مخي منظمة التحرير تؤكد رفضها أن تكون طرفا   

أكدت منظمة التحرير الفلسطينية اليوم الخميس، موقفها الدائم برفض زج شعبنا ومخيماته  :رام هللا
في أتون الصراع الدائر في سوريا الشقيقة، وأنها ترفض تمامًا أن تكون طرفًا في صراع مسلح على 

 أرض مخيم اليرموك، بحجة إنقاذ المخيم الجريح.
صحفي: إنها ستعمل من أجل وقف كل أشكال العدوان واألعمال المسلحة، وقالت المنظمة في بيان 

بالتعاون مع جميع الجهات المعنية، خاصة وكالة الغوث الدولية وكل األطراف التي لها مصلحة في 
 عدم جر المخيم إلى مزيد من الخراب والويالت.

يه على عالقاتها مع كل وأضاف البيان: إن منظمة التحرير الفلسطينية في الوقت الذي تحرص ف
األطراف، تؤكد رفضها االنجرار إلى أي عمل عسكري، مهما كان نوعه أو غطاؤه، وتدعو إلى 
 اللجوء إلى وسائل ُأخرى حقنًا لدماء شعبنا، ومنعًا للمزيد من الخراب والتهجير ألبناء مخيم اليرموك.

 9/4/5102، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 ني: سنتعاون مع دمشق الستعادة مخيم اليرموكمجدال  
قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدالني إن هناك تعاوًنا بين السلطة 
الفلسطينية والنظام السوري من أجل أي خطوات الحقة تتخذ في مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين 

 متواصلة منذ األربعاء قبل الماضي. في سوريا الذي يشهد قصفا واشتباكات
وأكد مجدالني خالل مؤتمر صحفي عقده الخميس، في فندق داما روز بدمشق أن: "القرار سيكون 
مشتركا بين الجانبين الستعادة المخيم من اإلرهابيين الظالميين الذين يسيطرون عليه اآلن". على 

 حد قوله.
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رموك بحساسية عالية لوضعه منذ دخول التنظيمات وأضاف: "القيادة السورية تعاطت مع وضع الي
لوضعه الخاص ورمزيته كونه يشكل عاصمة الشتات الفلسطيني من  5105اإلرهابية إليه أواخر 

حيث الحجم والعدد السكاني والدور الوطني التاريخي الذي لعبه في انطالق الثورة الفلسطينية 
 المعاصرة".

"لم يتم طرح أي حل أمني سوري كي ال يبدو أن هناك موقفا  ذلك:وذكر مجدالني أنه وانطالقا من 
 سوريا لتصفية القضية الفلسطينية أو تدخل فلسطيني كي ال يبدو اقتتاال فلسطينيا فلسطينيا".

وحول خيارات المرحلة المقبلة، أوضح أن "الخيارات المطروحة سابًقا إلنجاز الحل السياسي قضى 
الذي مارسوه األمر الذي وضعنا أمام خيارات أخرى تذهب إلى حل عليها المسلحون نتيجة إجرامهم 

 أمني يراعي الشراكة مع الدولة السورية باعتبارها صاحبة السيادة على أراضيها".
واعتبر أن "هذا األمر قرار الدولة السورية األول واألخير في الحفاظ على أمن واستقرار المواطنين 

 ء".الفلسطينيين والسوريين على السوا
 9/4/5102، فلسطين أون الين

 
 بقضية األسيرات االهتماماألسيرة النائبة خالدة جرار تدعو لتكثيف  

حيث  "هشارون"رام هللا: تمكنت محامية نادي األسير من زيارة األسيرة النائبة خالدة جرار، في سجن 
م في قضية األسيرات تحتجزها سلطات االحتالل اإلسرائيلي، ونقلت عنها دعوتها إلى تكثيف االهتما

الفلسطينيات على الصعد كافة، جراء ما عاينته من أوضاع حياتية صعبة يعشنها، مشددة على أن 
هذه القضية بحاجة إلى معالجة أكبر من قبل الجميع، ووجهت تحية لكل أبناء شعبها وللمؤسسات 

 التي دعمتها منذ اعتقالها.
ينات التي تدعيها سلطات االحتالل بحقها ال تبرر أما بشأن قضية اعتقالها، فقالت جرار إن الب

اعتقالها، وما تحدث عنه االحتالل هو فقط ما يتعلق بخطابات عامة وعلنية، مشيرة إلى أنها التزمت 
 الصمت طوال فترة التحقيق.

 01/4/5102القدس العربي، لندن، 
 

 : ال وجود لداعش وال حمالت اعتقال ضد أحدفي غزة وزارة الداخلية 
وقال  نفت وزارة الداخلية واألمن الوطني وجود ما يسمى "تنظيم داعش"، في قطاع غزة.: ةغز 

الخميس، إن التهويل الذي مارسته بعض وسائل اإلعالم بهذا  المتحدث باسم الوزارة إياد البزم،
 الخصوص ال أساس له من الصحة.
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جهة، موضحًا أن ما جرى توقيف وأكد البزم أن األجهزة األمنية لم تقم بأي حمالت اعتقال ضد أي 
 شخص رفض المثول أمام األمن بعد استدعائه مرتين لالستيضاح حول بعض القضايا ثم أفرج عنه.

وبّين أن ما جرى هو، في إطار عمل األجهزة األمنية المستمر للحفاظ على أمن واستقرار أبناء 
 شعبنا ومجتمعنا.

 9/4/5102 ،غزة ،وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

  لوزارات والمؤسسات الحكومية في قطاع غزةلإضراب شامل  
شّل إضراب شامل، عمل الوزارات والمؤسسات الحكومية في قطاع غزة، اليوم  عال عطاهللا:-غزة

الخميس، "رفضا" لقرارات حكومة التوافق الفلسطينية، بشأن إعادة تشكيل اللجنة اإلدارية القانونية 
 المختصة بالموظفين.

محمد صيام، رئيس نقابة الموظفين في القطاع العام بغزة، لوكالة األناضول، إّن الموظفين في  وقال
كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية، نفذوا اليوم، )الخميس( إضرابًا شامال عن العمل )ليوم واحد(، 

 احتجاجا على "القرارات األخيرة من حكومة الوفاق بخصوص الموظفين".
النقابة ستصعد من احتجاجاتها النقابية )لم يكشف عن طبيعتها( في األيام المقبلة،  وأضاف صيام إنّ 

 واصفا قرارات الحكومة، بـأنها "حزبية" وخارجة عن إطار التوافق الوطني.
 01/4/5102وكالة األناضول، 

 
 "رأي اليوم": دوال  عربية طالبت عباس بأن يرجئ اتخاذ خطوة وقف التنسيق األمني بالكامل 

من أكثر من مسؤول فلسطيني ” رأي اليوم“يتضح من معلومات خاصة علمت بها  خاص: –رام هللا 
عقد االجتماع الذي كان من  تأخير، عمل على ”أبو مازن“أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس 

المفترض أن يكون نهاية هذا األسبوع على أبعد تقدير بين اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
مع إسرائيل، بعدما شهدت ” التنسيق األمني“ينية وبين قادة أجهزة األمن، لبحث وقف عمليات الفلسط

 األيام الماضية هدوء بالنسبة للحديث حول تطورات هذا الملف.
تفيد بأن دوال عربية طالبت من الرئيس أبو مازن، ” رأي اليوم“ما يتضح من المعلومات التي وردت لـ 

 التنسيق األمني بالكامل. بأن يرجئ اتخاذ خطوة وقف
وأن هذه الدول تخشى أن تتوتر األوضاع بشكل كبير في حال تم اتخاذ هذه الخطوة، وأنها أبلغته أن 
مساعيها مع دول كبيرة مثل أمريكا ودول فاعلة في أوروبا نحو التخفيف عن الفلسطينيين تأتي 

 بثمارها.
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اللجنة التنفيذية في اجتماعهم األخير،  ءألعضاهذه األمور نقلها الرئيس حسب مسؤول فلسطيني 
حيث قال لهم الرئيس أبو مازن أن الدول العربية طالبته بالتروي حتى ينتهي رئيس حكومة إسرائيل 

 بنيامين نتنياهو من تشكيل حكومته الجديدة ومعرفة أين تتجه األمور.
وا عن خشيتهم من أن لكن هناك مسؤولون يمثلون تنظيمات فلسطينية معارضة في التنفيذية عبر 

يكون تبرير الرئيس الجديد هدفه تأجيل خطوة وقف التنسيق األمني، أو أن تتخذ كمناورة رغم وجود 
 قرار في المجلس المركزي بوقف التنسيق األمني وكذلك وقف التبعية االقتصادية.

 9/4/5102رأي اليوم، لندن، 

 
 في مخيم اليرموك لحكومة السوريةاعسكرية بالتعاون مع  لعمليةفصائل فلسطينية تستعد  

مـن الفصـائل  اً عـدد ، أنبيـروتمـن بـوال أسـطيح ، عـن 01/4/5102الشرق األوسط، لندن، ذكـرت 
يــوم أمــس )الخمــيس(، عــن التوصــل  أعلنــوا الفلســطينية، ومــن ضــمنها "منظمــة التحريــر الفلســطينية"،

يين الواقع جنوب دمشق بالتنسيق التفاق لشن عملية عسكرية داخل مخيم "اليرموك" لالجئين الفلسطين
 مع النظام السوري، لدحر عناصر "داعش" الذين اقتحموا المخيم منتصف األسبوع الماضي.

ـــرز الفصـــائل  ـــر الفلســـطينية أحمـــد مجـــدالني، إن أب ـــة فـــي منظمـــة التحري ـــة التنفيذي وقـــال عضـــو اللجن
النظام السوري إلخـراج تنظـيم الفلسطينية في مخيم اليرموك توافقت على عملية عسكرية بالتنسيق مع 

داعش منه، الفتا في مؤتمر صحافي عقده في دمشق إلى أن "دخـول التنظـيم المتطـرف أطـاح بالحـل 
السياسي، ووضعنا أمام خيارات أخرى لحل أمني نراعي فيه الشراكة مع الدولة السورية صاحبة القرار 

 األول واألخير في الحفاظ على أمن المواطنين".
ني علـــى أن "الجهـــد الفلســـطيني هـــو جهـــد تكـــاملي مـــع دور الدولـــة الســـورية فـــي تطهيـــر وشـــّدد مجـــدال

 المخيم من اإلرهاب".
فلســـطينيا اجتمعـــوا، أول مـــن أمـــس )األربعـــاء( فـــي دمشـــق بحضـــور  فصـــيالً  04وكـــان ممثلـــون عـــن 

ل مجدالني الذي وصل إلى العاصمة السورية مطلع األسبوع، للبحث مع المسؤولين السوريين فـي سـب
 طرد "داعش" من اليرموك.

وأكد األمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني خالد عبد المجيد عقب االجتماع أنـه "تـم االتفـاق 
 على تشكيل غرفة عمليات مركزية مشتركة بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة".
"داعــش" مــن منطقــة وأوضــح عبــد المجيــد أن وحــدات مــن الجــيش الســوري بــدأت عمليــة عســكرية ضــد 

 الحجر األسود، مشيرا إلى أنها "دكت تجمعات ومقار التنظيم وكبدته خسائر فادحة".
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وأفاد موقع "روسـيا اليـوم" بتقـدم الفصـائل الفلسـطينية فـي اليـوم السـابع مـن معركـة اليرمـوك علـى أكثـر 
 من محور، وسط المخيم وغربه، وانسحاب المسلحين من شارع لوبية وسط المخيم.

قل الموقع عـن مصـادر عسـكرية فلسـطينية مـن داخـل المخـيم أن "تقـدم الفصـائل ال يعنـي أن خطـر ون
)داعــش( أصــبح بعيــدا، فانســحاب عناصــر التنظــيم يعنــي أنهــم يجهــزون لهجــوم أعنــف ومــنظم بشــكل 

 أكبر".
وأشـارت حملـة "أنقــذوا اليرمـوك" علـى موقــع "فيسـبوك" للتواصــل االجتمـاعي عـن ارتفــاع عـدد الضــحايا 

. ونقلت الحملة عـن "أبـو همـام"، 55الفلسطينيين منذ اقتحام "داعش" المخيم قبل أكثر من أسبوع إلى 
أحــد قيــاديي كتائــب "أكنــاف بيــت المقــدس" عــزم األكنــاف االســتمرار بالتصــدي لهجمــات "داعــش" علــى 

علـى اليرموك، مؤكدا وجوده وعناصـر األكنـاف داخـل المخـيم. وأوضـحت أن التنظـيم ال يـزال يسـيطر 
 في المائة من المخيم. 01

قـال احمد مجدالني أن أ ف ب،  وعن سراج برس،، عن 01/4/5102، المستقبل، بيروتوأضافت 
"الجهـد الفلسـطيني هـو جهـد تكـاملي مـع دور الدولـة السـورية  إنفي مؤتمر صحافي عقـده فـي دمشـق 

 ".اإلرهابفي تطهير المخيم من 
يبقى  إنم هللا والذي شارك في اجتماع الفصائل "اتفقنا على المسؤول الفلسطيني القادم من را أضافو 

)االجتماع( مفتوحًا للتنسيق الـدائم مـع القيـادة السـورية، وان ُتشـكل غرفـة عمليـات مشـتركة مـن القـوات 
فـــي محيطـــه  أوالتـــي ترغـــب والتـــي لهـــا تواجـــد ملمـــوس داخـــل المخـــيم  الفلســـطينيةالســـورية والفصـــائل 

 نظيفة عسكريًا".الستكمال هذه العملية ال
يراعـي حيـاة المـدنيين السـوريين والفلسـطينيين فـي اليرمـوك،  أنعمل )عسكري( يجب  أي" أنوأوضح 

ال  ".األحياءتكون هناك حالة من التدمير الشامل للمخيم، وان تتم العملية بشكل تدريجي في  وا 
الفصـائل  أنرانس بـرس" عبـدالهادي لوكالـة "فـ أنـورممثل منظمة التحريـر الفلسـطينية فـي دمشـق  وأكد

 داعش من المخيم". إلخراجالفلسطينية توافقت في االجتماع "على دعم الحل العسكري 
بيت المقدس لتبين موقفها مـن العمليـة  أكنافاالتصال بممثلين عن كتائب  اإلمكانوفيما لم يكن في 

سـقون مـع غرفـة العمليـات بيت المقدس باتوا ين أكناف"تسعين مقاتاًل من إنالعسكرية، قال عبدالهادي 
 جانب النظام". إلىالمشتركة ويقاتلون 
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 يوصي بالتوجه لـ"الجنائية" .. المحكمة الجنائية الدولية"المنتظرة"فلسطين والعدالة  مؤتمر 

ــين عــن الفصــائل الفلســطينية  :  شــاركنبيــل ســنونو -غــزة فــي  نخبــة مــن القــانونيين إضــافة إلــى ممثل
ن لحقــوق اإلنســان فــي غــزة، بعنــوان "فلســطين والعدالــة المنتظــرة.. المحكمــة مــؤتمر نظمــه مركــز الميــزا

 الجنائية الدولية".
 ،باإلصرار على المضي قدما في إكمـال ملـف التوجـه إلـى المحكمـة الجنائيـة الدوليـةالمؤتمر وأوصى 

ى المحكمـة، كما أكد المؤتمر على التعامل بمهنية عالية مع الملفات التي سيتوجه بها الفلسطينيون إل
وضــرورة تكثيــف وتوحيــد الجهــود الفلســطينية مــن أجــل التوجــه إلــى المحكمــة الجنائيــة واالســتعانة بكــل 
الخبـــــرات الفلســــــطينية الســـــيما خبــــــرات مؤسســـــات حقــــــوق اإلنســـــان، وحشــــــد كـــــل الطاقــــــات الوطنيــــــة 

 والمؤسساتية والشعبية لدعم هذا التوجه.
ن فــي القــانون الــدولي، والعمــل علــى االســتفادة مــن وأوصــى بضــرورة االســتعانة بطــواقم وخبــراء دوليــي

 خبرات أصدقاء القضية الفلسطينية في العالم أجمع.
وجـــاء فــــي التوصـــيات "تشــــكيل لجنـــة تحقيــــق محليـــة للبحــــث فـــي كــــل االدعـــاءات بارتكــــاب المقاومــــة 

قيـق العدالـة الفلسطينية انتهاكات لقواعد القـانون الـدولي اإلنسـاني والقـانون الـدولي لحقـوق اإلنسـان لتح
 وتجنب أن يكون الضحايا موضع إدانة".

واختتمــت التوصــيات بالتأكيــد علــى ضــرورة وضــع أولويــات للملفــات وفقــا ألهميتهــا قبيــل التوجــه إلــى 
 المحكمة الجنائية الدولية.

 9/4/5104، فلسطين أون الين
 

 أمامها "لإسرائي"المحكمة الجنائية" قبل مثول قادة ": لن ُنسلم أي شخص لـخليل الحية 
، أن األناضـول(، وعـن )غـزة من مصطفى حبوش، عن 01/4/5102القدس العربي، لندن، ذكرت 

، خليـل الحيـة، قـال إن حركتـه لـن تقبـل بتسـليم حمـاس د. خليـل الحيـة عضو المكتب السياسـي لحركـة
 أمام المحكمة.” االحتالل اإلسرائيلي“أي شخص للمحكمة الجنائية الدولية قبل مثول قادة 

حماس مستعدة للتعامل “ضاف الحية خالل ندوة سياسية نظمت في مدينة غزة، مساء الخميس، أن وأ
لكنهــا لــن توقــف المقاومــة وســتظل تــدافع عــن الشــعب الفلســطيني حتــى  الدوليــة،مــع المحكمــة الجنائيــة 

 ”.تحرير كامل تراب فلسطين
ي الــذين ارتكبــوا جــرائم حــرب حمــاس لــن تســّلم أي شــخص قبــل مثــول قــادة االحــتالل اإلســرائيل“وتــابع: 

 ”.ضد الشعب الفلسطيني أمام المحكمة الدولية



 
 
 
 

 

           01ص                                     3243 العدد:    01/4/5102 الجمعة التاريخ:

وأشار إلى أن أعمال مقاومة االحتالل التي تنفذها حركة حماس منسجمة مع القـوانين الدوليـة، معتبـرا 
 ”.لن يكون بمقدور العالم أن يدين المقاومة أو يجرمها“أنه 

ة ضـــمن خطـــة اســـتراتيجية موحـــدة للـــدفاع عـــن الشـــعب ودعـــا إلـــى اســـتخدام المحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــ
 الفلسطيني وحقوقه وثوابته.

أن حركته أكد الحية، ، أن غزة من نبيل سنونو، عن 9/4/5104فلسطين أون الين، وأضاف موقع 
تدعم التوجه إلى المحكمـة الجنائيـة لمحاكمـة قـادة االحـتالل اإلسـرائيلي، مشـددا فـي نفـس الوقـت علـى 

 شكال المقاومة.التمسك بكافة أ
جـــاء ذلـــك خـــالل مـــؤتمر نظمـــه مركـــز الميـــزان لحقـــوق اإلنســـان فـــي غـــزة، بعنـــوان "فلســـطين والعدالـــة 

 المنتظرة.. المحكمة الجنائية الدولية".
أكد الحية في كلمتـه، أن حركتـه متمسـكة بالمقاومـة، قـائال: "نحـن ذاهبـون إلـى الجنائيـة الدوليـة ويـدنا و 

 قاوم حتى يندحر االحتالل".على مقابض السالح.. سنبقى ن
وأضاف الحية: "سنبقى نقاوم كما قدمنا بيوتنا وقياداتنا وأوالدنا وأحفادنا"، موضحا فيما يخـص التوجـه 
إلى "الجنائية الدولية"، أن حركته كانت قد استشارت خبراء قانون داخل وخارج فلسطين، بهذا الشـأن، 

القائلـــة: إن الفلســـطينيين سيكســـبون هـــذه المعركـــة وكانـــت هنـــاك رؤيتـــان مـــن الخبـــراء، وغلبـــت الرؤيـــة 
ـــاومون، حتـــى ولـــو أصـــابتهم بعـــض الجراحـــات الطفيفـــة. ـــا  القانونيـــة ألنهـــم يق وأردف: "نحـــن مـــن حقن

 المقاومة، ما دام العالم كله كفل لنا المقاومة، فعلى المحكمة الجنائية الدولية أن تحاكم )إسرائيل(".
 

 قضية كبيرة ومهمة
"إن هذا المؤتمر يعالج قضية كبيرة ومهمة، هي محاكمة قادة االحتالل، على الجـرائم  كما قال الحية:

التـــي ارتكبوهـــا بحـــق الشـــعب الفلســـطيني"، مؤكـــًدا عدالـــة القضـــية الفلســـطينية بكـــل أبعادهـــا التاريخيـــة 
 والسياسية واألخالقية.

قدة، ويمكن أن تكون مكلفة ووصف التوجه إلى "الجنايات الدولية" بأنه "معركة سياسية ودبلوماسية مع
 وطويلة األمد لكن تزودنا بسالح جديد إضافي لزيادة الضغط والمواجهة مع العدو الصهيوني".

ولفت إلى أن االحتالل اإلسرائيلي ارتكب جرائم بشعة بحق الشعب الفلسطيني، إذ تمت "إقامـة الكيـان 
لتي نفذتها العصابات الصهيونية ثم الصهيوني وتهجير أهل فلسطين في إطار الممارسات اإلجرامية ا

جـــيش االحـــتالل بحـــق شـــعبنا، وارتكـــاب المئـــات مـــن المجـــازر، واعتمـــاد أســـلوب االغتيـــاالت وتهجيـــر 
 المواطنين، وهدم بيوتهم ومصادرة أراضيهم، وبناء المستوطنات".
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 52وأكـــد أن احـــتالل فلســـطين "هـــو جريمـــة تجمـــع فـــي طياتهـــا كـــل الجـــرائم التـــي ارتكبـــت علـــى مـــدار 
عاما"، مشيًرا إلى جريمة االستيطان وجدار الفصل العنصـري، والحصـار، الـذي مـازال مفروضـا علـى 
قطاع غزة، والحروب العدوانية التي شنها االحـتالل علـى القطـاع، والجـرائم بحـق األسـرى، "ممـا يعنـي 

 أن هذا إرهاب دولة منظم".
أشــكال المقاومــة، بالبندقيــة والمقاومــة  وأكــد، "أن شــعبنا الفلســطيني مــن حقــه أن يقــاوم االحــتالل بكــل

 المسلحة والعمل السياسي والمقاومة الشعبية، وغيرها من األشكال".
وشــدد عضــو المكتــب السياســي لــــ"حماس"، علــى أنــه "ال يجــوز أن نخســـر هــذه الجولــة" فــي المعركـــة 

رارا مــن القــانونيين القانونيــة فــي محكمــة الجنايــات الدوليــة، الفتًــا إلــى أن " الف المتضــامنين وجيشــا جــ
مــــن الفلســــطينيين والعــــرب والمســــلمين وأحــــرار العــــالم" يــــدعمون الفلســــطينيين فــــي تــــوجههم لمحاكمــــة 

 االحتالل.
من جهة ثانية، شدد الحيـة علـى أنـه "ال يوجـد فـي حمـاس وال الشـعب الفلسـطيني مـن يطالـب أو يقبـل 

 ولة الفلسطينية على كل فلسطين.بدولة في غزة وحدها"، مشيًرا إلى أن حركته تطالب بإقامة الد
 
 مسيسة وال توجد فيها استقاللية المحكمة الجنائية الدوليةالبطش: قرارات خالد  

الـتحفظ علـى خطـوة علـى حركـة الجهـاد اإلسـالمي خالـد الـبطش، : أكـد القيـادي فـي نبيل سـنونو -غزة
توقيـــع علـــى رســـالة إن حركتـــه تحفظـــت علـــى ال وقـــال التوقيـــع علـــى ميثـــاق رومـــا، المنشـــئ للمحكمـــة.

 االنضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، على اعتبار أن هذه المحكمة "مسيسة".
جـــاء ذلـــك خـــالل مـــؤتمر نظمـــه مركـــز الميـــزان لحقـــوق اإلنســـان فـــي غـــزة، بعنـــوان "فلســـطين والعدالـــة 

 المنتظرة.. المحكمة الجنائية الدولية".
مسيسـة وال توجـد فيهـا اسـتقاللية، وهـي انعكـاس وأضاف البطش في كلمته: "إن قـرارات هـذه المحكمـة 

لمــوازين القــوى فــي المجتمــع الــدولي"، لكنــه أعــرب عــن أملــه فــي أن تحقــق المحكمــة الجنائيــة الدوليــة 
 العدالة، وتحاكم قادة االحتالل اإلسرائيلي.

وأوضـــح أنـــه رغـــم تحفـــظ حركتـــه علـــى االنضـــمام للمحكمـــة، فإنهـــا لـــن تقـــف فـــي وجـــه مـــن وقـــع علـــى 
 ام، لكن لديها شك وتخشى من أن المحكمة لن تحقق العدالة.االنضم

ودعا إلـى "عـدم اإلفـراط فـي األمـل فـي إمكانيـة محاكمـة هـذا المحتـل"، مؤكـًدا فـي نفـس الوقـت وجـوب 
المراهنــــة علــــى وحــــدة الموقــــف الفلســــطيني فــــي كــــل القضــــايا، حتــــى يــــتمكن الفلســــطينيون مــــن إحــــراج 

 الشعب الفلسطيني. )إسرائيل( وتدفيعها ثمن جرائمها بحق
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واعتبـر أنــه لـيس هنــاك مـا يضــمن أن المحكمــة الجنائيـة الدوليــة، لـن تطلــب مثـول فلســطينيين أمامهــا، 
 مجددا التأكيد على أن هذه المحكمة "مسيسة".

 9/4/5104، فلسطين أون الين
 
 : من حق شعبنا أن يقاوم االحتالل بكل الوسائل المشروعة الممكنة"مركزية فتح"عضو  

عضــــو اللجنــــة المركزيــــة لحركــــة فــــتح  مــــال حمــــد: "إن مــــن حــــق الشــــعب : قالــــت نبيــــل ســــنونو -غــــزة
الفلسطيني أن يقاوم االحتالل بكل الوسائل المشروعة الممكنة، وفقا للقانون الدولي، وهذه قاعدة ثابتة 

 ننطلق منها كشعب فلسطيني وكحركة فتح".
ن فـــي غـــزة، بعنـــوان "فلســـطين والعدالـــة جـــاء ذلـــك خـــالل مـــؤتمر نظمـــه مركـــز الميـــزان لحقـــوق اإلنســـا

 المنتظرة.. المحكمة الجنائية الدولية".
وأضافت حمد: "إن نقطة االرتكاز في التوجه إلى المحكمة تكمن في توجه دولة فلسطين المحتلة إلى 
محاكمة دولة االحـتالل علـى كافـة جرائمهـا التـي ارتكبتهـا ضـد الشـعب الفلسـطيني"، متابعـة بـأن "قـرار 

 مام إلى الجنائية الدولية جاء نتيجة إلجماع فلسطيني ساحق".االنض
ولفتت إلى أن ضغوطا كبيرة مورست على عباس، لثنيه عن التوقيع علـى االنضـمام للمحكمـة، مبينـة 

 أن االحتالل احتجز أموال الضرائب الفلسطينية.
حمد أنها تمثل كل  وبخصوص اللجنة الوطنية المسؤولة عن المتابعة مع المحكمة الجنائية، أوضحت

ألــوان الطيــف السياســي واالجتمــاعي والقــانوني ومؤسســات المجتمــع المــدني وعــدد هائــل مــن الخبــراء، 
"ألن هــذه اللجنــة مرجعيــة سياســية قانونيــة لمتابعــة ملفــات المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، واالهتمــام بكــل 

 الملفات بشفافية ومسؤولية وموضوعية".
أساســـيين يـــتم العمـــل إلحالتهمـــا إلـــى المحكمـــة، األول هـــو االســـتيطان،  وأشـــارت إلـــى أن هنـــاك ملفـــين

 واآلخر هو العدوان واإلبادة الجماعية التي ارتكبها االحتالل في قطاع غزة.
وأكدت حمد أن السلطة الفلسـطينية تتواصـل مـع روسـيا والصـين، السـتخدام حـق الـنقض "الفيتـو" ضـد 

توجـــه الفلســـطينيين إلـــى المحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة  أي مشـــروع فـــي مجلـــس األمـــن، يرمـــي إلـــى إعاقـــة
 لمحاكمة قادة االحتالل اإلسرائيلي.

 9/4/5104، فلسطين أون الين
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 اليرموكمخيم "الشعبية" تدعو لتشكيل قوة فلسطينية لتحرير  

دعـــت الجبهـــة الشـــعبية لتحريـــر فلســـطين إلـــى تشـــكيل قـــوة مشـــتركة مـــن الفصـــائل الفلســـطينية وجـــيش 
لفلسطيني بهدف تحرير مخـيم اليرمـوك لالجئـين الفلسـطينيين فـي سـورية، وطـرد مـن أسـمتهم التحرير ا

 "العصابات اإلرهابية" منه.
واعتبرت الجبهة في بيان صجفي، اليوم الخميس، ما يتعرض له مخيم اليرموك "مؤامرة بهـدف إسـقاط 

 حق العودة".
رة علـى خـط اسـتباحة المخـيم وارتكابهـا وقالت: "إن دخول مـا سـمي بتنظـيم الدولـة بتواطـؤ جبهـة النصـ

مزيــدًا مــن القتــل والتهجيــر ومــن قبــل ذلــك فشــل كــل محــاوالت المصــالحة علــى مــدار األزمــة قــد رّتــب 
اســــتحقاقات سياســــية وميدانيــــة جديــــدة تســــتجيب لهــــذا التطــــور الجديــــد مــــن أجــــل وقــــف معانــــاة شــــعبنا 

 الفلسطيني في مخيماته".
ينية إلــى وقفــة جــادة ومســئولة أمــام هــذا المســتجد وأمــام معانــاة ودعــت الجبهــة كافــة الفصــائل الفلســط

الشــعب الفلســطيني علــى قاعــدة أن هنــاك هــدف واضــح وبــّين وهــو تحريــر المخــيم مــن كــل العصــابات 
اإلرهابية، وفك الحصار عنه، وقطع الطريق على تدميره وعودة المهّجـرين إلـى بيـوتهم داخـل المخـيم، 

 زمة السورية حفاظًا على بوصلة النضال نحو فلسطين.وتحييده كّليًا عن مفاعيل األ
وأكدت على ضرورة ترجمة الموقف الفلسطيني الموحد السياسي والميداني بهدف تحرير المخيم وطرد 

 "العصابات اإلرهابية" وعودة أهله إليه ليعود كما كان سابقًا خاليًا من السالح والمسلحين.
 9/4/5102، فلسطين أون الين

 
 بيت المقدس بأكناف بالتحضير لعمل عسكري في اليرموك وال : ال عالقة لنادانأسامة حم 

ـــ"الشرق : بــوال أســطيح - بيــروت أّكــد مســؤول العالقــات الدوليــة فــي حركــة "حمــاس"، أســامة حمــدان، ل
ــــة باالتفــــاق ــــد بــــين الحكومــــة الســــورية وبعــــض الفصــــائل  األوســــط"، أن الحركــــة غيــــر معني الــــذي عق

 .وال بكتائب "أكناف بيت المقدس" ام بعملية عسكري ضد تنظيم "داعش"،الفلسطينية حول القي
أّكــد حمــدان أن "حمــاس" لــم تُــدع ولــم تشــارك فــي االجتماعــات التــي عقــدتها الفصــائل الفلســطينية فــي 
دمشق للوقوف على المستجدات في اليرموك، مشددا على أنه ال وجود مسلحا للحركـة داخـل المخـيم. 

نــذ البدايــة، ال عالقــة لنــا بـــ)أكناف بيــت المقــدس(، ووجودنــا فــي ســوريا يقتصــر وأضــاف: "كمــا أكــدنا م
 على العمل اإلغاثي واإلنساني".
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وأشــار حمــدان إلــى أن حركــة حمــاس لــم تبلــل بالتحضــير لعمــل عســكري لــدحر "داعــش" مــن اليرمــوك، 
ن الســـوري لجهـــة رفضـــنا التـــورط بالشـــأ 5100وقـــال: "موقفنـــا ال يـــزال علـــى حالـــه منـــذ مـــارس ) ذار( 

الــداخلي أو فــي شــؤون أي دولــة أخــرى، فنحنــا لســنا طرفــا، ومعركتنــا ووجهتنــا وحيــدة وهــي فلســطين، 
 ونحن ندعم من يدعمنا في معركة استرجاع أرضنا".

  01/4/5102الشرق األوسط، لندن، 

 

 حاكمتني على خطابات علنية "إسرائيل"جرار من سجنها: صمّت أثناء التحقيق وخالدة  
ــدة جــرار مــن ســجنها اإلســرائيلي "هشــارون" أمــس، إنهــا التزمــت  :رام هللا قالــت النائــب الفلســطينية خال

ن إسرائيل حاكمتها على خطابات علنية.  الصمت ورفضت الكالم أثناء التحقيق معها، وا 
ونقلـــت محاميـــة نـــادي األســـير الفلســـطيني التـــي زارت جـــرار أمـــس، أن األخيـــرة أبلغتهـــا أن الســـلطات 

ـــات عامـــة ألقتهـــا فـــي اإلســـرائيلية ح ـــى خطاب كمـــت عليهـــا بالســـجن اإلداري لمـــدة ســـتة أشـــهر بنـــاء عل
مناسبات مختلفة بصفتها نائبًا في المجلس التشريعي، وذلك بعد أن عجزت عن إثبات أي تهمة أمنية 
بحقهــا. وقالـــت جـــرار إن االتهامـــات التــي ســـاقتها الســـلطات اإلســـرائيلية لتبريــر اعتقالهـــا "غيـــر حقيقيـــة 

 ثبتة، وال تبرر االعتقال".وغير م
وعقدت المحكمة العسكرية أول من أمس جلسة للنظر في اعتراض قدمه محامي جرار على اعتقالها، 

 الشهر الجاري.  04لكنها أجلت إصدار القرار حتى 
  01/4/5102الحياة، لندن، 

 
 بغزة نصرة  ومساندة لمخيم اليرموكالفلسطينية مسيرة للفصائل  

نظمــت فصــائل العمــل الــوطني واإلســالمي، فــي قطــاع غــزة الخمــيس، مســيرة : يأحمــد المصــر  -غــزة
جماهيريــة تضــامنية مــع مخــيم اليرمــوك لالجئــين الفلســطينيين فــي ســورية، وذلــك لمــا يتعــرض لهــا مــن 

 انتهاكات كبيرة وخطيرة.
يم مخـــ أنقـــذواعـــن اليرمـــوك"، "يـــا أمـــة اإلســـالم  أيـــديكموخـــط المشـــاركون فـــي شـــعارات حملوهـــا "ارفعـــوا 

اليرمــوك"، "أال يكفــي جــرائم االحــتالل بحــق الالجئــين"، "الــدماء الفلســطينية غاليــة"، أوقفــوا نزيــف الــدم 
المتــدفق فــي اليرمــوك"، وتســاؤالت "أيــن دور األمــم المتحــدة ومنظمــات حقــوق اإلنســان عمــا يجــري فــي 

 اليرموك".
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رب مدينــة غــزة، هتافــات وهتــف المشــاركون فــي المســيرة التــي اســتقرت فــي ميــدان الجنــدي المجهــول غــ
دعت لضرورة وجود موقف فلسـطيني حـازم إزاء مـا يجـري فـي المخـيم، والتأكيـد علـى أن المخـيم لـيس 

 وحيدا في ظل ما يواجه.
وفي كلمة الفصائل، قال عضو المكتب السياسي لحزب الشعب وليد العوض، إن مخيم اليرموك رمز 

سنوات لمؤامرة متعددة األشكال والوجوه تستهدف  3فلسطيني لحق العودة، وأنه يتعرض منذ أكثر من 
 اقتالعه وتشريد ساكنيه.

وأضــاف العــوض فــي مــؤتمر صــحفي، "اليــوم بعــد أن مضــى أكثــر أســبوع باقتحــام مجموعــات مســلحة 
ــدان العــالم، )..( نقــول لهــم لــن يســقط المخــيم ولــن تســقط القضــية  او ؤ لمخــيم اليرمــوك جــا مــن شــتى بل

 الفلسطينية".
حـق العـودة  إسـقاطالدم الفلسطيني "خط أحمر"، "ولن تتمكن عصـابتكم مهمـا كـان مـن  وشدد على أن

والمخــيم"، مضــيفا إن "شــعبنا فــي الضــفة والقطــاع والشــتات ســيتجند مــع كافــة األحــرار لوقــف اســتباحة 
 المخيم وانتهاك حرمته".

لعصـــابات وأكـــد العـــوض أن الشـــعب الفلســـطيني ال يتـــدخل فـــي شـــأن أي بلـــد عربـــي، موجهـــا رســـالة ل
عــادةالمســلحة التــي اقتحمــت اليرمــوك بــالخروج مــن المخــيم وبشــكل فــوري،  المختطفــين إلــى بيــوتهم  وا 

 وذويهم.
ودعا الفصائل الفلسطينية ووفد منظمة التحرير في سورية، للتوافق على موقف واحد يصون فيـه الـدم 

طــراف الفاعلــة فــي الســاحة الفلســطيني، ويمنــع اســتباحته، والقيــام بمزيــد مــن الضــغط والتــدخل لــدى األ
 السورية إلنقاذ المخيم.

وطالــب العــوض فــي ذات الســياق المجتمــع الــدولي واألمــم المتحــدة بــأن تتــدخل لوقــف مــا يجــري بحــق 
 المخيم، وتقدم ما يمكن أن يعين أهلنا هناك، وصوال لعودتهم إلى ديارهم فلسطين.

ورة وقـف االنتهاكـات الجسـيمة التـي بدوره، شدد القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان علـى ضـر 
 يتعرض لها الفلسطينيون في مخيم اليرموك لالجئين جنوب العاصمة السورية دمشق.

ودعــا رضــوان لـــ"فلسطين"، الكــل الفلســطيني واألمــة العربيــة واإلســالمية، إلــى ضــرورة حــق الــدماء فــي 
مـل علـى إخـراج المسـلحين الـذين اليرمـوك، وفـتح ممـرات إنسـانية إلدخـال الغـذاء والـدواء إلـيهم، مـع الع

 الدماء. إراقةاقتحموا المخيم وتسببوا في 
وشدد على أن استهداف المخيمات واستباحتها هو استهداف للكل الفلسطيني، وحق العودة، والقضية، 

 وأن المطلوب هو توحيد الجهود لتجنيب اليرموك والمخيمات أي صراعات داخلية عربية.
 9/4/5102، فلسطين أون الين
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 حماس لتشكيل لجنة عليا إلدارة شؤون غزةحركة اتصاالت تجريها "القدس":  
كشــفت مصــادر مختلفــة فــي حركــة حمــاس، عــن اتصــاالت تجــري فــي  -القــدس دوت كــوم  -رام هللا 

 األيام القليلة الماضية، لبحث تشكيل لجنة عليا إلدارة شئون قطاع غزة.
ـــ القــدس دوت كــوم ، فــإن قيــادة الحركــة فــي القطــاع طرحــت المقتــرح وحســب المصــادر التــي تحــدثت ل

مجددا على فصائل مختلفة في غزة، مشيرًة إلى أن المقترح لم يكن جديدا وكانـت اتصـاالت منـذ نحـو 
 عام قد جرت في ذات الصدد ورفضته غالبية الفصائل حينها.

لمـح فـي لقـاء وأشارت المصادر إلى أن نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسـماعيل هنيـة، أ
خاص إلعالميين من الحركة مساء أمس الخميس فـي منزلـه إلمكانيـة تشـكيل اللجنـة مجـددا بمشـاركة 

 الفصائل بعد تهرب حكومة الوفاق من مسؤولياتها.
وذكرت المصادر أن فصائل اليسار مصممة على رفضها للمشاركة في تشكيل اللجنة، مشيرًة إلى أن 

اركة لكــن الموضــوع ال زال طــور المشــاورات ولــن يتخــذ فيــه قــرارا فصــائل أخــرى قــد توافــق علــى المشــ
 نهائيا.

 01/4/5102، القدس، القدس
 
 مناصرو "داعش" في غزة يطالبون حركة حماس بإطالق عدد من عناصرها المعتقلين  

طالــب بيــان باســم "مناصــرو دولــة الخالفــة اإلســالمية" فــي غــزة حركــة "حمــاس" : فتحــي صــّباح -غــزة 
 من عناصرها المعتقلين لدى جهاز األمن الداخلي، وفي مقدمهم القيادي عدنان مياط. بإطالق عدد
خواننــا ومشــايخنا، بخاصــة الشــي   إنوقــال بيــان  "الضــغط يولــد االنفجــار، فــوهللا لــن يهنــأ لــن عــيش وا 

فـي بيـانهم بلغـة تحمـل  عدنان مياط في سجونكم". وأضاف مناصرو تنظـيم الدولـة اإلسـالمية "داعـش"
يد والوعيد في طياتها: "الخبـر مـا تـرون ال مـا تسـمعون". وأمهلـوا الحكومـة عـدة أيـام ل فـراج عـن التهد

سجنائهم. وشددوا على أن "التهديد واالعتقاالت السياسية وتكميم األفواه كـي ال يـنجح مشـروع التوحيـد 
 لن تفلح".

  01/4/5102، الحياة، لندن 
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 تطورات الوضع األمني في مخيم عين الحلوة لبحث بهية الحريريوفد فلسطيني يلتقي  
اللبنانيــة بهيــة الحريــري علــى الوضــع فــي  ةوفــد اللجنــة األمنيــة الفلســطينية العليــا النائبــ: أطلــع بيــروت

مخــيم عــين الحلــوة لالجئــين الفلســطينيين فــي صــيدا بعــد قتــل اللبنــاني مــروان عيســى والخطــوات التــي 
  امن المخيم.  تتخذها اللجنة لمالحقة الفاعلين وتحصين

وتقدم الوفد الفلسطيني الذي التقـى الحريـري قائـد األمـن الـوطني الفلسـطيني اللـواء صـبحي ابـو عـرب. 
وجــدد المجتمعــون بحســب بيــان "اســتنكار جريمــة قتــل عيســى وضــرورة العمــل علــى متابعــة التحقيقــات 

"الموقـف  وأكـدواكبيهـا"، بالتنسيق مع السلطات اللبنانية لكشف كل مالبسات هذه الجريمة وتوقيـف مرت
 مع الجوار" . أومحاوالت الفتعال فتنة داخل المخيم  أيةالفلسطيني الموحد بوجه  -اللبناني 
مـا حصـل فـي مخـيم عـين الحلـوة وهـي كانـت قلقـة  أجواءالوفد وضع الحريري "في  إنعرب  أبووقال 

المخـــيم  أننطمئنهـــا ونبلغهـــا ل أتينـــاكثيـــرًا وأجـــرت اتصـــاالت دائمـــة بـــالمخيم لالطمئنـــان علـــى الوضـــع. 
القتلــة المجــرمين".  إلــىتــام وتــم تســليم الــذين قــاموا باســتدراج هــذا الشــاب وتســليمه  أمــانوالحمــد ف فــي 

مـن  إلـىالتحقيقـات حتـى اآلن قـال: "التحقيـق لـم ينتـه وال نـزال ماضـين بـه حتـى نصـل  إليهوعما  لت 
تلقـت اللجنـة  إذاطقة في المسـتقبل القريـب". وعمـا في المن أمنىوانتشار  أمنيةهو القاتل، ولدينا خطة 

شـخص  خـر مشـتبه بـه فـي هـذه الجريمـة قـال: "حتـى اآلن  أيطلب من السلطات اللبنانية لتسليم  أي
نتائج التحقيقات األوليـة التـي أجريـت عنـد تسـليم  أخذتال يوجد طلب، الدولة اللبنانية لم تطلب لكنها 

وتحقيقـات  إجـراءاتوتحقيقـات تخصـها، ولـدينا  إجـراءاتولـديها الشخصين المتهمين فـي هـذه القضـية 
 تخصنا وسيكون هناك تنسيق بين التحقيقات هنا وهناك حتى نرى الصورة الواضحة".

 01/4/5102، الحياة، لندن

 

  المبعوث الخاص للرئيس اإليرانية تبحث الوضع الفلسطيني مع أحزاب وقوى فلسطيني 
المبعـــوث ، فـــي مقـــر الســـفارة الفلســـطينية حـــزاب والقـــوى الفلســـطينية"وفـــد مـــن "لقـــاء األبيـــروت: التقـــى 

. وقـــال النـــاطق الـــذي يـــزور لبنـــان الخـــاص للـــرئيس اإليرانـــي وكيـــل وزيـــر الخارجيـــة مرتضـــى ســـرمدي
الرسمي باسم "مجلس علماء فلســطين" في لبنان الشي  محمد الموعد بعد اللقاء، إن المسؤول اإليراني 

والمقاومة الفلسطينية في تحرير فلسطين، وأكد أن اإلنجاز الكبير الـذي حققتـه أكد "دعم إيران الشعب 
 إيــران مــن خــالل برنامجهــا النــووي لمغــراض الســلمية يعــود بــالخير علــى األمــة العربيــة واإلســالمية".

 وطالب الموعد الدول العربية بـ "أن تدعم القضية الفلسطينية كما تدعمها إيران".
الديموقراطيــة" فــي لبنــان علــي فيصــل باســم الفصــائل الفلســطينية، إن ســرمدي وقــال مســؤول "الجبهــة 

"أطلعنــا علــى طبيعــة االتفــاق اإليرانــي مــع الواليــات المتحــدة واالتحــاد األوروبــي، فــي شــأن تخصــيب 
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األورانيــوم لمغـــراض الســـلمية، ونحـــن كفــــــصائل اعتــــــبرنا أن ذلــك لـــيس فقــــــط انتصـــارًا إليـــران بـــل هـــو 
 قضية الفلسطينية ولشعوب أمتنا العربية".انتصار لل

ورأى أن "مـــن حـــق إيـــران أن تمتلـــك هـــذا الســـالح مـــن أجـــل توظيفـــه فـــي التقـــدم العلمـــي والحضـــاري 
واإلنساني. وأكد لنـا الموقـف اإليرانـي الحـازم بدعمـه للقضـية الفلسـطينية والمقاومـة فـي هـذه الظـروف. 

اتيجي ثابـــت فــــي مواجهـــة هـــذا االحــــتالل، وأن ونحـــن أكـــدنا أن خــــط المقاومـــة الفلســـطينية خــــط اســـتر 
المســاعي جاريــة مــن أجــل اســتعادة الوحــدة الوطنيــة بتعزيــز الموقــف الفلســطيني المقــاوم فــي مواجهــة 

 االحتالل".
 01/4/5102، الحياة، لندن

 
 وتحمل تكاليف نقلهم الستيعاب جزء من الجئي مخيم اليرموك نتنياهو حكومة"هآرتس" تدعو  

دعــت صــحيفة "هــارتس" اإلســرائيلية فــي عــددها الصــادر أمــس، حكومــة  : م جرايســيبرهــو  -الناصــرة 
بنيــامين نتنيــاهو للســماح للســلطة الوطنيــة الفلســطينية، والــرئيس محمــود عبــاس، باســتيعاب جــزء مــن 
الالجئـين فـي مخـيم اليرمــوك فـي الضـفة الفلســطينية المحتلـة، وحتـى تحمـل تكــاليف نقلهـم. ويبـرز هــذا 

حـق عـودة الالجئـين  اإلجمـاعالرسـمي وشـبه  اإلسـرائيليت الـذي يـرفض فيـه الموقـف الموقف فـي الوقـ
الفلســطينيين، فـــي حــين أن عـــددا مــن األحـــزاب توافـــق علــى عـــودة جــزء مـــنهم إلــى الدولـــة الفلســـطينية 

 العتيدة، كمرحلة أخيرة من أي اتفاق.
ليرمـوك، عارضـة مـا وخصصت الصـحيفة كلمـة هيئـة التحريـر اليوميـة فـي عـدد أمـس، لمأسـاة مخـيم ا

 يجري فيه، وفي سورية عامة. 
لتعرض على أبو مازن، "استيعاب جـزء مـن الالجئـين فـي نطـاق  اإلسرائيليةودعت "هارتس" الحكومة 

السلطة الفلسطينية المساعدة في تمويل قسم من نفقات انتقالهم واستيعابهم وعرض خدمات طبية لمن 
ال يحـق إلسـرائيل أن  األولـىمـن الدرجـة  إنسانيةمهمة ينجحون في الوصول". وشددت على أن "هذه 

  تتنكر لها، تستوجب دحر الخالفات جانبا.
وكان حتى قبـل سـنوات، اتفـاق بـين األحـزاب اإلسـرائيلية الكبـرى، بمـا فيهـا الليكـود، علـى رفـض عـودة 

ي سـتقام ، وأن تقتصـر عـودة أقسـام مـنهم، إلـى المنـاطق التـ0440الالجئين الفلسـطينيين إلـى أراضـي 
فيهـا دولـة فلســطين. إال أنـه مــع جمـود العمليــة التفاوضـية، وعــدم التقـدم بهــا، واتسـاع رفــض قيـام دولــة 
فلسطينية، بين أعضاء الكنيست، فـإن موضـوع الالجئـين الفلسـطينيين ال يـتم التـداول بـه فـي الخطـاب 

 العام. اإلسرائيليالسياسي 

 01/4/5102الغد، عّمان، 
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 لكنه صاحب قيم في العالم اإلسرائيلية: جيشنا ليس األكثر أخالقية يةالعسكر رئيس النيابة  

اســتبق رئــيس النيابــة العســكرية العامــة فــي الجــيش اإلســرائيلي اللــواء دانــي : أســعد تلحمــي  –الناصــرة 
عفروني التقرير المتوقع أن تصـدره خـالل أسـابيع اللجنـة الخاصـة التـي شـكلها مجلـس حقـوق اإلنسـان 

الدعـاءات المتبادلـة بـين إسـرائيل وحركـة حمـاس فـي شـأن تنفيـذ )كـل منهمـا( جـرائم في جنيف لبحـث ا
حرب خالل العدوان اإلسـرائيلي األخيـر علـى قطـاع غـزة الصـيف الماضـي، بتصـريح مفـاجئ قـال فيـه 
أنه لن يدعي أبدًا أن الجيش اإلسرائيلي األكثر أخالقـًا بـين جيـوش العـالم، خالفـًا لالزلمـة التـي يكررهـا 

قــادة المســتويين السياســي والعســكري فــي الدولــة العبريــة، مــرددين مــا قالــه حينــذاك رئــيس هيئــة  جميــع
عامًا. لكنه أضاف أن الجيش اإلسـرائيلي  04أركان الجيش إبان االنتفاضة الثانية شاؤول موفاز قبل 

صــاحب قــيوم، وجــزء مــن أخالقياتــه كــامن فــي حقيقــة أنــه يحقــق مــع نفســه ويفحــص فــي شــكل مهنــي "
. وحـاول عفرونـي، فـي سـياق مقابلـة مطولـة أجرتهـا معـه صـحيفة "هات بارتكـاب عناصـره مخالفـاتشب
، االدعــاء بــأن النيابــة العســكرية ال تتــأثر بموقــف المســتوى السياســي الــرافض إجــراء تحقيقــات "هــارتس"

ات تمامـًا مثلمـا ال نتـأثر بادعـاءات منظمـ»جنائية مع ضباط ميـدانيين شـاركوا فـي الحـرب علـى غـزة، 
ورفـض اإلفصـاح عمـا إذا كانـت النيابـة «. حقوق اإلنسان التي تتهم الجيش بأن تحقيقاته ليست جديـة

( التي ارتكبها الجـيش صـباح األول "يوم الجمعة األسود")أو  "مجزرة الشجاعية"العسكرية ستحقق في 
اعات مدنيًا في عملية عسكرية شرسـة اسـتمرت ثـالث سـ 021من  ب )أغسطس( حين قتل أكثر من 

 كان الهدف منها منع خطف الجندي اإلسرائيلي هدار غولدن.
 01/4/5102، الحياة، لندن

 
 المباشرة وغير المباشرة من العدوان األخير على غزةخسائر "إسرائيل"  دوالرمليار  8.5"مدار":  

 قـــّدر المركــــز الفلســـطيني للدراســــات اإلســـرائيلية "مــــدار"، مجمـــوع خســــائر :وكــــاالت -الغـــد  -عمـــان 
 33االحتالل اإلسرائيلي المباشرة وغير المباشـرة مـن العـدوان األخيـر علـى قطـاع غـزة بمـا يصـل إلـى 

 مليار دوالر(. 0.4مليار شيكل )
وذكـــر المركـــز المســـتقل، فـــي تقريـــر نشـــره أول مـــن أمـــس، المؤشـــرات التـــي يمكـــن مـــن خاللهـــا تحليـــل 

ت لصـالح ميزانيـة الجـيش، ومعـدل النمـو إسقاطات الحرب اقتصاديًا، مثـل التحـويالت الماليـة التـي تمـ
 ، وتأثر األسواق المختلفة، وغيرها.5104في الربع الثالث من العام 

ويسرد التقرير اختالف الجهات اإلسرائيلية في مـا بينهـا علـى تقـدير الكلفـة المباشـرة، ويميـل إلـى الـرقم 
ر دوالر(، فــي حــين قــّدر مليــا 5.3مليــارات شــيكل ) 4الــذي صــدر عــن وزارة الجــيش اإلســرائيلي وهــو 
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مـن  % 0.0إلـى  % 1.5بنك إسرائيل المركـزي حجـم الخسـائر غيـر المباشـرة للعـدوان علـى غـزة بـين 
مليـــار  2.0مليـــار شـــيكل ) 51إجمـــالي النـــاتج المحلـــي، بمـــا يصـــل، وفقـــًا لمـــا جـــاء فـــي التقريـــر، إلـــى 

 مليار دوالر(. 522ن شيكل )ويبلل الناتج المحلي اإلجمالي السنوي في إسرائيل نحو ترليو  دوالر(.
مليـار  0.15مليـارات شـيكل ) 4وقّدر التقرير ثمـن المعـدات العسـكرية المسـتخدمة فـي العـدوان بنحـو  

مليارات شـيكل بعـد  2دوالر(، في وقت اضطرت فيه الحكومة اإلسرائيلية لزيادة ميزانية وزارة الجيش بـ
 .5102و 5104الحرب بما يشمل عامي 

المبلــــل مــــن صــــناديق مختلفــــة مــــن ميزانيــــة الحكومــــة إضــــافة إلــــى التقلــــيص فــــي  ويــــأتي تمويــــل هــــذا 
الميزانيـــات المدنيـــة وتحويلهـــا إلـــى الجـــيش، وبالتـــالي فـــإن كلفـــة الحـــرب فـــي النهايـــة تتحملهـــا الـــوزارات 

 المدنية ودافعو الضرائب وتترك  ثارها على الخدمات التي يتلقاها الجمهور.
لــيس بالمهمــة الســهلة، لكــن التراجــع فــي عــدة أمــور، مثــل النمــو وقــال إن حصــر تكــاليف الحــرب بدقــة 

البطــيء فــي النــاتج المحلــي، إضــافة إلــى مؤشــرات أخــرى فــي فتــرة الحــرب مثــل ارتفــاع معــدل البطالــة 
والتقـــارير عـــن الركـــود فـــي التجـــارة المحليـــة، يشـــير إلـــى أن خســـارة النـــاتج  % 5.5 إلـــىالـــذي وصـــل 

 ار شيكل.ملي 51المحلي تكون على أقل تقدير 
وكانــت الخســارة الكبــرى فــي قطــاع الســياحة الــذي يختلــف عــن غيــره بقدرتــه علــى الرجــوع إلــى مــا كــان 

 .5102عليه سابقًا. وأشار تقرير "مدار" إلى أن هذا القطاع ما زال يشهد تراجعًا في عام 
، علمــًا أن ولــم يســجل االقتصــاد اإلســرائيلي نمــوًا فــي الربــع الثالــث مــن العــام الماضــي )فتــرة الحــرب(

 .%4معدل النمو االعتيادي يقترب من 
 01/4/5102الغد، عّمان، 

 
 73الشجاعية كان أخطر من حرب  اشتباك: إسرائيليضابط  

بعـد مـرور أكثـر مـن نصـف سـنةا علـى الحـرب العدوانّيـة التـي شـّنتها إسـرائيل : الرأي –القدس المحتلة 
اإلسـرائيلّي، وأيًضـا صـحيفة )يـديعوت أحرونـوت(  على قطـاع غـّزة، كشـفت القنـاة الثانيـة فـي التلفزيـون

اإلســرائيلّية، عــن شــهادات جديــدة حــول المعــارك التــي دارت شــرق حــّي الشــجاعية والتفــاح بدايــة الغــزو 
 البرّي لشرق القطاع صيف العام الماضي. 

 الضباط الكبار الذين شاركوا في الحرب علـى غـزة شـّبه درور معركـة الشـجاعية بمعـارك أحدوبحسب 
لــى جانبهــا صــورة مــن حــرب 0423حــرب أكتــوبر  ، وعلــق صــورة مــن اشــتباك الشــجاعية فــي مكتبــه وا 

 .0423عام 
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وفــي التفاصـــيل قـــال ان القيـــادة العليـــا للجـــيش اإلســرائيلّي قامـــت بإرســـال الجنـــود والضـــباط إلـــى معقـــل 
قـــّدم لهـــم معاقـــل حمـــاس، كمـــا أســـماه، فـــي نـــاقالت جنـــد قديمـــة جـــًدا، عـــالوة علـــى أّن المخـــابرات لـــم تُ 

 معلومات كافية ووافية عّما ينتظرهم في حّي الشجاعية بمدينة غّزة.
 5ونقلت القناة عن قائـد ناقلـة الجنـد األقـرب للناقلـة التـي اسـتهدفت بصـاروى أدى إلـى تفجيرهـا ومقتـل 
فـي جنود من طاقمها واختفاء الجندّي السابع اورون شاؤول، قوله إّن أحـًدا لـم يكـن بإمكانـه إنقـاذ أحـد 

هكذا ظروف، على حّد تعبيره. ُيشار إلى أّن مصير الجندّي شاؤول ما زال مجهواًل، ولـم ُتوافـق حركـة 
ـــه فـــي عـــداد األمـــوات  ـــل أبيـــب أّن ـــه ت ـــه، فـــي حـــين اعتبرت ـــد إســـرائيل بمعلومـــات عن ـــى تزوي حمـــاس عل

 المفقودين.
مـن الناقلـة المسـتهدفة، تـابع وتابع المالزم أول غاي غروسمان، والذي كان متواجًدا في الناقلة القريبة 

قائاًل: رأيت الصاروى وهو يصيب الناقلة والتهمتها النيران، لم أتوّقع أن يخرج أحدهم حيًّا من داخلها، 
وأبلغــت قــادتي بوجــود طــاقم مــن القتلــى، وأخــذت الخــوذة ووضــعتها علــى رأســي وصــحت علــى الســائق 

 بأْن يخرج من المكان حتى ال ُيصيبنا الصاروى الثاني.
وأجرت صحيفة )يديعوت أحرونوت( مقابلة أيًضـا مـع قائـد الناقلـة التـي قتـل فيهـا الجنـود واختفـى فيهـا 
شــاؤول ويــدعى النقيــب أوهــاد رفيســبلت، والــذي قــال إّن الناقلــة تشــتعل وأنــت قريــب منهــا وهــذا شــعور 

ج حيـًا مـن فظيع، أخرجت سالحي الوحيد وهو قنبلة يدوية وأمسكت بها وقلت في نفسي إنّنـي لـن اخـر 
هنا، علـى حـّد وصـفه. وبعـد عـودة الضـابطين مـن سـاحة المعركـة، قالـت الصـحيفة، قـام الجـيش بنقـل 
غروســمان مــن منصــبه فــي أعقــاب العمليــة بعــد اتهامــه بــالتردد فــي الوصــول للناقلــة المشــتعلة وتركــه 

لمـالزم رفيسـبلت للمكان وبقائه داخل ناقلته التي لم تصب. ورفض الناجون من تلـك الليلـة بمـن فـيهم ا
 بشّدةا هذه االتهامات.

 9/4/5102، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 
 سابقا : حزب هللا يحفر األنفاق على الحدود استعدادا  للحرب المقبلةالجيش بقائد فرقة الجليل  

سـرائيلية أكد قائد فرقة الجليل في الجيش اإلسرائيلي المنتهية واليته حـديثًا مـوتي كـاتس، أن الحـدود اإل
مـع لبنـان تشـهد عمليـات حفـر أنفـاق يقــوم بهـا حـزب هللا اسـتعدادًا للحـرب المقبلـة. وقـال إن احتمــاالت 
نشوب مواجهة واسعة مع الحزب قائمة في أي لحظة. وهدد كاتس بأن لبنان سيعاني من دمار هائـل 

. وطمــأن "الــزمن الــوراء، بــل قــرنين مــن إلــىلــن نعيــد لبنــان ثالثــين عامــًا "فــي حــال نشــوب الحــرب، و
لكـن معنـى الحسـم، هنـا، "اإلسرائيليين بأن الجـيش قـادر علـى الحسـم فـي مواجهـة حـرب ضـد الحـزب، 

 ."هو إجبار الطرف اآلخر على القبول بوقف القتال
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ويشّكل كالم كاتس عن الحسم خروجًا حادًا عن المفهوم التقليدي اإلسرائيلي للحسم الـذي كـان يعنـي، 
وخـالل المواجهـات التـي خاضـتها تـل أبيـب مـع المقاومـة فـي لبنـان وفلسـطين،  طوال العقود الماضية،

تــــدمير قــــدرات العــــدو واحــــتالل أرضــــه. أمــــا اآلن، وبحســــب هــــذا الضــــابط وغيــــره مــــن كبــــار الضــــباط 
والمنظرين والمحللين العسكريين اإلسرائيليين، فقد بات الحد األقصى للطموح اإلسرائيلي إيالم الطـرف 

 ز الردع في مواجهته!اآلخر بهدف تعزي
 01/4/5102، األخبار، بيروت

 
 حزب هللا أكثر خطرا  من النووي اإليراني! صواريخلـ"نتنياهو":  "هارتس" 

شنت صحيفة هارتس، أمس، هجومًا الذعًا على رئيس الحكومة اإلسـرائيلية بنيـامين نتنيـاهو، وحّملتـه 
اظم القــوة العســكرية لحــزب هللا. واعتبــرت أن والقيــادات المدنيــة والعســكرية مســؤولية الفشــل فــي منــع تعــ

فحسـب، بـل فشـل أيضـًا فـي منـع الحـرب  5115صـاحب القـرار فـي إسـرائيل لـم يفشـل فـي حـرب عـام 
المقبلة. ورأت أن تصريحات قائد الجبهة الداخلية المنتهية واليته حديثًا، ايال ايزنبرغ، تثير القلق على 

صــاروى يوميــًا علــى األراضــي  0211 إطــالقدر علــى حــزب هللا قــا أنانــه حــذر مــن  إذوجــه خــاص. 
 والتسّبب بدمار هائل ونزوح واسع لعشرات اآلالف.  اإلسرائيلية

وبحســب هــارتس، فــإن معظـــم الصــواري  الموجــودة فـــي حــوزة الحــزب، تــزود بهـــا فــي الســنوات الســـت 
أن هــذه الصــواري  وعليــه )نتنيــاهو( أن يــدرك بــ"األخيــرة، عنــدما كــان نتنيــاهو نفســه رئيســًا للحكومــة. 

أو  جـاًل سـيقدم العـدو علـى الخطـوة األولـى ويـودي بحيـاة  "وعـاجال، "أخطر بكثير من النووي اإليراني
 الف اإلســـرائيليين ويـــدمر البنيـــة التحتيـــة والمواقـــع االســـتراتيجية مـــع دمـــار هائـــل فـــي الـــدور والمبـــاني 

منظمـــة إرهابيـــة "عاًل، وتحديـــدًا مـــع لـــيس حـــاًل دائمـــًا وفـــا "تـــوازن الرعـــب". وشـــّددت علـــى أن "الســـكنية
 ."كحزب هللا

 01/4/5102، األخبار، بيروت
 

 الكونغرس مصرّا  على تعديل االتفاق مع إيران أو تجميده إلىنتنياهو يعود تقرير:  
الحملــة التــي تقودهــا حكومــة بنيــامين نتانيــاهو، فــي الواليــات المتحــدة : أمــال شــحادة -القــدس المحتلــة 

إجــراء تعــديالت  أولي، ضــمن المحــاوالت إللغــاء االتفــاق بــين إيــران والــدول الســت وعلــى الصــعيد الــدو 
، باتـــت اليـــوم، أكثـــر مـــن أي وقـــت أوبامـــابـــاراك  إدارة أنجوهريـــة عليـــه، تـــأتي ضـــمن قناعـــة نتانيـــاهو 

مضــى، قابلــة للرضــوى أمــام الضــغوطات. وهــو ال يعمــل لوحــده ولــيس فقــط لحســابه الخــاص وال حتــى 
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بقــدر مــا يعمــل لخدمــة أجنــدة الحــزب الجمهــوري األميركــي. وبــات يعتبــر  ســرائيليةاإللخدمــة المصــالح 
 داخل الكونغرس. األميركينفسه جزءًا من األكثرية الجمهورية بين معارضي الرئيس 

الكـونغرس، وانتصـاره فـي  أمامالتصفيق وقوفًا الذي حظي به نتانياهو، خالل كلمته األخيرة  أنويبدو 
داخــل الكــونغرس  أخــرىخــوض معركــة  إلــىشــحنتاه بقــوة مســكرة تدفعــه  إلســرائيليةامعركــة االنتخابــات 
 تفجيره تمامًا. إلىأو يغيره أو يؤدي  إيران، لعله هذه المرة يجمد االتفاق مع أوبامالتجنيد أكثريته ضد 

أظهــر خالفــات فــي الموقــف بــين المؤسســتين  إســرائيلياوأثــارت المطالــب التــي طرحهــا نتانيــاهو، نقاشــًا 
العســكرية والسياســية وتعالــت األصــوات المحــذرة مــن تعميــق األزمــة مــع واشــنطن وأبعادهــا، علــى رغــم 

، بخاصــة مــع إلســرائيل األميركــياســتمرار الــدعم  إلــىالتصــريحات والتحركــات العســكرية التــي تشــير 
، علــى مــتن بــارجتين عســكريتين رســتا فــي إســرائيل إلــى أميركــيســتمئة جنــدي وضــابط  حــواليوصــول 

 ستتم خالل الفترة القريبة. إقليميةء حيفا وتحمل كل منهما صواري  متطورة، استعدادًا لتدريبات مينا
غيـر ان هـذا االتفـاق كـان مناسـبة جديـدة لمجهــزة األمنيـة السـتئناف حملـة التخويـف والتـرويج للخطــر 

دفاعيـة، والسـاعي إلزالتهـا. فعرضـت سلسـلة مطالـب للحصـول علـى معـدات قتاليـة و  بإسـرائيلالمحدق 
جـــوًا وبـــرًا وبحـــرًا، لتكـــون مســـتعدة ألي ســـيناريو متوقـــع. وفـــي الوقـــت نفســـه، حـــرص وزراء ومســـؤولون 

ودوليــة، مفادهــا ان جميــع الخيــارات لمواجهــة احتمــال  وأميركيــةرســائل محليــة  إطــالقسياســيون علــى 
 تسقط. تعديالت عليه، لم ولن أجراء أو إيرانبإلغاء االتفاق مع  اإلسرائيليرفض المطالب 

 
 إلسرائيلهدفان 

ــة التــي تنــوي الشــروع بهــا  القريبــة، تشــمل مســارين متــوازيين ومحتــدمين:  األيــام، خــالل إســرائيلالحمل
ان يكـون المسـار تجـاه  اإلسـرائيلية. والتوقعـات أخـرىمن جهـة  األميركية واإلدارةالكونغرس من جهة، 

ل الكــونغرس، بخاصــة بــين الجمهــوريين األكثريــة داخــ بإقنــاع إســرائيلاشــد صــعوبة مــن حملــة  اإلدارة
حيـــث يحظـــى نتانيـــاهو بـــدعم واســـع مـــن قـــبلهم. وأرســـل نتانيـــاهو وزيـــر الشـــؤون االســـتراتيجية، يوفـــال 

بكل وضوح ونجح  اإلسرائيليةليطرح المطالب  إيرانشطاينتس، الشخصية األكثر دعمًا لسياسته تجاه 
التنازل عنها  إسرائيلستة مطالب، ترفض في ان يجعل من بعضها تهديدًا مبطنًا. وعرض شطاينتس 

 رفضها وهي: إبعادوتحذر من 
تقليص عدد أجهزة الطرد المركزي، التي سيسمح إليـران بمواصـلة تفعيلهـا، والتـي يمكـن اسـتخدامها  -

 قنبلة نووية. إنتاجما قررت االنطالق نحو  إذافورًا، 
 المطالبة بإغالق منشأة بوردو. -
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فـي تطبيـق االتفـاق، علمـًا انـه  إيرانفي شكل تدريجي، وبما يتفق مع تقدم  نإيرارفع العقوبات عن  -
برفع العقوبات فورًا، بينما تطالب القوى  إيراناتفاق بعد. وتطالب  إلىفي هذه المسألة لم يتم التوصل 

 العظمى برفعها بالتدريج.
 لة للمشروع النووي.بكشف كامل التفاصيل المتعلقة بالجوانب العسكرية المحتم إيرانمطالبة  -
في المئة، مـن  3.2 إلىبإخراج كل مخزون اليورانيوم المخصب بنسبة منخفضة تصل  إيرانالتزام  -

هـذا المخـزون  إخـراج إيـرانأراضيها. وهذه المسألة لم يتم االتفاق عليهـا بعـد بـين الجـانبين، اذ تـرفض 
 يورانيوم المخصب.، وتوافق فقط على تخفيف الأراضيهاأطنان من  01 إلىالذي يصل 

 ، في كل وقت.إيرانكل مكان في  إلىالسماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة النووية بالدخول  -
، نقاشـًا األميركـيداخـل الكـونغرس  إسـرائيلويثير طرح هذه المطالب، في مقابل الحملة التي ستطلقها 

 أصـحابفي تحقيق هدفها. ويرى  يلإسرائان تساعد الحملة  وأمنيوناستبعد خالله سياسيون  إسرائيليا
ان نتنيــاهو وســفيره رون دريميــر  األبــيضيكمــن فــي افتــراض البيــت  إســرائيلهــذا الــرأي ان عــدم نجــاح 

 .إيرانتامرا مع المسؤولين في الحزب الجمهوري في الكونغرس على منع االتفاق مع 
ريـر قـوانين تعيـق المصـادقة، تجنيـد النـواب والشـيوى لتم إسرائيلوفي حملتها داخل الكونغرس ستحاول 

ـــامل مــع  أو مــا تــم التوصــل اليــه فــي الثالثــين مــن حزيــران،  إذا، إيــرانتمنــع المصــادقة علــى اتفــاق شـ
قنـاع عــدد مــنهم بــدعم مشـروع القــانون الــذي طرحــه رئــيس لجنـة الخارجيــة فــي مجلــس الشــيوى،  أكبــر وا 

يومــًا منــذ  51فتــرة زمنيــة مــداها  الســيناتور بــوب كــوركر مــن الحــزب الجمهــوري. ويحــدد هــذا المشــروع
الكونغرس ومجلس الشيوى بمناقشة تنفيذ ومراقبة  أعضاء، يقوم خاللها إيرانتوقيع االتفاق الشامل مع 

الكـونغرس والمثـول  إلىتقديم تقارير مفصلة  أوباما إدارةكل بنود االتفاق. ويحتم مشروع القانون على 
أي قانون يفرض  إلغاءكما يحدد مشروع كوركر انه يمكن  للرد على تساؤالت في شأن االتفاق. أمامه

يومــًا،  51قــررت لجنــة الخارجيــة فــي الكــونغرس ومجلــس الشــيوى، خــالل  إذافقــط  األميركيــةالعقوبــات 
نمــا. وال يضــمن مشــروع كـــوركر منــع االتفــاق، إيـــراندعــم االتفــاق مــع  فقـــط تــأخير تطبيقــه ووضـــع  وا 

مشــروع  إلــىالكــونغرس بإضــافة بنــد  أعضــاء إقنــاع إســرائيلل عراقيــل بيروقراطيــة أمامــه. كمــا ســتحاو 
يكـون كالتعامـل مـع معاهـدة دوليـة، انطالقـًا مـن  أنالتعامل مع االتفاق النووي يجب  أنالقانون يحدد 

توقيــع الواليــات المتحــدة علــى معاهــدة كهــذه تحــتم التصــويت عليهــا فــي مجلــس الشــيوى كــي تصــبح  أن
 سارية المفعول.

مـع  إسـرائيلومـا تشـمله الحملـة مـن خطـوات، يأتيـان انطالقـًا مـن تعامـل  اإلسرائيليةب طرح المطال إن
عــدة واجهـت هــذا الطـرح باعتبــار  أصـواتا أنبأنـه ســيء ويهـدد امنهــا وكيانهـا. غيــر  إيــراناالتفـاق مـع 

 ، كمــا قــال الخبيــر السياســي عوديــد بلبــان، الــذي يواجــه الــداعمين للحملــةإلســرائيلاالتفــاق لــيس ســيئًا 
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ســـنة، وتحـــت رقابـــة صـــارمة،  02االتفـــاق المرتقـــب ســـيؤخر المشـــروع النـــووي لــــ »بـــالقول:  اإلســـرائيلية
 «.اليورانيوم المخصب إلى خارج البالد إخراجويتضمن 
هنــاك ميــزة أخــرى لالتفــاق تكمــن فــي انــه مــن المــرجح أن يخلــق ديناميكيــة دمــج إيــران  أن»ويضــيف: 

قوبـــات وعمليـــة التنميـــة المتوقعـــة أن تعـــزز المصـــالح اإليرانيـــة تـــدريجيًا فـــي العـــالم. ويفتـــرض برفـــع الع
 «.الداخلية، االقتصادية واالجتماعية، وتجنب انتهاك االتفاق

وفــي رأي بلبــان فــإن سياســة أوبامــا تهــدف إلــى اســتغالل الصــدع فــي القيــادة اإليرانيــة، لتشــجيع أولئــك 
التهديـد بعمــل »يسـتدرك بلبــان بـالقول: الـذين يعارضـون التطـوير النــووي العسـكري لـبالدهم. مــع ذلـك، 

عسكري قد يسـاعد أيضـًا المعارضـين داخـل إيـران علـى تطـوير النـووي لالسـتخدام العسـكري. فالتهديـد 
 «.غير فعال إذا لم يتم دعمه بأدلة على النية والقدرة على الهجوم

منــع الــرد  إلـىف هـذا الصــاروى يهــد إنمــثاًل داعمـًا لموقفــه فيقــول « حيــتس»ويتخـذ بلبــان مــن صـاروى 
اإليرانـي علـى عمليــة عسـكرية إســرائيلية. وبعبـارة أخــرى، يعنـي أن إســرائيل اهتمـت بالفعــل بتـوفير الــرد 

 بعد الهجوم اإلسرائيلي. إيرانعلى الصواري  التقليدية التي ستطلقها 
عــن لــم تتراجــع  إذا إيــرانوبــرأي بلبــان فــإن رســالة حيــتس تعنــي أن إســرائيل جديــة فــي نيتهــا مهاجمــة 

االتفـاق الـذي يجـري العمـل عليـه فـي لـوزان، ال يتعـارض »عزمها على امتالك أسـلحة نوويـة، ويقـول: 
مع فكرة شن هجـوم عسـكري لمنـع إيـران مـن امـتالك أسـلحة نوويـة، ولكنـه وسـيلة أفضـل مـن الهجـوم. 

 «.وعالوة على ذلك، فإن التهديد بشن هجوم قد يساهم في تعزيزه
ن وحــاليون، يتوقعــون صــراعًا وخالفــات وتحــديات كثيــرة، تعتــرض صــياغة ، ســابقو إســرائيليون أمنيــون

علـى االتفـاق  اإلسـرائيليللموساد، افرايم هليفي وصف الـرد  األسبق. الرئيس إيراناالتفاق النهائي مع 
 إلحبــاط أوبامــابالحبــل مــن طرفيــه: محاربــة الــرئيس  اإلمســاكمحــذرًا مــن انــه ال يمكــن « المتســرع»بـــ 

خي، من جهة، وفي الوقـت ذاتـه التحـدث معـه كـي يحسـن المنتـوج. ويواجـه هليفـي موقـف التاري إنجازه
، ورغــم انــه يعتبــر ان االتفــاق يتضــمن األميركــينتانيــاهو وحملتــه ضــد االتفــاق بــدعم موقــف الــرئيس 

االتفاق بالوثيقة التاريخية مستعرضـًا خطـوات  أوباماالكثير من النواقص، فقد عبر عن دعمه لوصف 
 مثل هذا االتفاق بينها: وأهميةضرورة  إلىت تشير عدة اتخذ

طـــوال عشـــرات الســـنوات مطالـــب المجتمـــع الـــدولي بـــإجراء مفاوضـــات علـــى المشـــروع  إيـــرانرفـــض  -
استسـلمت عنـدما وافقــت علـى التفـاوض علـى مشــروعها  أنهـاالنـووي، ويثبـت اتفـاق المبـاد  فــي لـوزان 

 وعلى منشاتها النووية.
ــثمن فــي  إلــىمشــروعها  إعــادةافقــة علــى المو  إلــى إيــراناضــطرت  - الــوراء وتــدمير معــدات باهظــة ال

 الطرد المركزي التي ستبقى فاعلة. أجهزةتقليص كبير في عدد  وأجراءبعض منشاتها 
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جهـاز طـرد مركـزي مـن بـين سـتة  الف جهـاز فـي منشـأة بـاردو التـي بنيـت بشـكل ســري  ألـفإبقـاء  -
المتبقيـــة للبحـــث والتطـــوير  األجهـــزةســـيتم اســـتغالل . و 5114تحـــت الجبـــل وكشـــف النقـــاب عنهـــا فـــي 

 إجـراءسـنة  02مدنية فقط وتحت إشـراف دولـي. ولـن تبقـى مـواد مشـعة فيهـا ولـن يـتم طـوال  ألغراض
 عمليات تخصيب لليورانيوم.

الموافقــــة علــــى نظــــام مراقبــــة دولــــي غيــــر مســــبوق لمنشــــاتها النوويــــة وتفكيــــك  إلــــى إيــــراناضــــطرت  -
جهاز طرد مركزي من الطراز القديم، فيمـا سـيتم  2111 حواليى في نطنز منظومات حاسمة. وسيبق

جهــاز طــرد مركــزي جديــد وتخزينهــا بإشــراف الرقابــة الدوليــة. وســتتوقف فــي منشـــأة اراك  ألــف إخــراج
مــن الــبالد، وســتجري هنــاك  إخراجــه أوالبلوتونيــوم وســيتم تــدمير قلــب المفاعــل النــووي  إنتــاجعمليــة 
 قوى العظمى فقط.بمصادقة من ال أبحاث

فـي  3.52نسـبة  إلـىعلى تقييد مستوى تخصيب اليوروانيوم في المنظومات الضـعيفة  إيرانوافقت  -
 311 إلــى الف كلــل  01 حــواليالمئــة. كمــا وافقــت علــى تقلــيص مخــزون اليورانيــوم المخصــب مــن 

يطة اال تبقـــى معالجتهـــا فـــي شـــكل  خـــر، شـــر  أو إيـــرانمـــن  إخراجهـــاالكميـــة الزائـــدة فســـيتم  وأمـــافقـــط، 
 .اإليرانيةخاضعة للسيطرة 

علــى القيــام بخطــوات لــم يــتم االتفــاق علــى تفاصــيلها بعــد، مــن اجــل تــوفير رد علــى  إيــرانوافقــت  -
 مطالب بتوضيح التجارب التي أجرتها في مجال منظومات السالح النووي.

، اإليرانـييـون الرسـمي االتفاق، مباشرة فـي التلفز  إعالن أعقابفي  األميركيتم بث خطاب الرئيس  -
، اإلسالميةمنذ الثورة  إيرانقطع البث. وهذه خطوة تعتبر سابقة في  أوأي رقابة عليه  إجراءمن دون 

 بخاصة في مثل هذا الموضوع الحساس.
هاجم هليفي نتنياهو بعد عرض مطالبه وبرأيه فإن المطلب الذي  أوباماوفي مقابل هذا الدعم لموقف 

فـي الوجـود هـو مطلـب يؤكـد عـدم رغبـة رئـيس الحكومــة  إسـرائيلبحـق  إيـراناف يطرحـه نتنيـاهو بـاعتر 
 «.اتفاق وبأن توجهه هو حربي إلىبالتوصل  اإلسرائيلية

 01/4/5102، الحياة، لندن
 
 "يهودية الدولة" لضم األحزاب المتدينة لحكومته عننتنياهو يتنازل تقرير:  

فالقانون الذي سـاهم فـي حـل الكنيسـت  إلسرائيليةاأصبح كل شيء مباح في السياسة  :القدس المحتلة
 اإلسـرائيلياالنتخابـات المبكـرة "مشـروع قـانون يهوديـة الدولـة"، تنـازل عنـه رئـيس الـوزراء  إلىوالذهاب 

 بنيامين نتنياهو لضم أحزاب المتدينين لحكومته الجديدة.
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الي للتصــويت عليــه " العبــري كشــف أمــس أن "هــذا القــانون لــن يعــرض علــى الكنيســت الحــnrgموقــع "
بعــد التوافــق الــذي جــرى بــين نتنيــاهو وأحــزاب المتــدينين، لمعارضــتهم الشــديدة لوضــعه ضــمن اتفاقيــة 

هــذا األمــر كشــفه وفــد المفاوضــات  أن إلــىاالئــتالف الحكــومي وتمريــره علــى الكنيســت الحــالي" مشــيرا 
هـذا القـانون لـن تشـمله  أند لحزب "الليكود" في االجتماع األخير مع وفد حـزب "البيـت اليهـودي"، وأكـ

اتفاقية االئتالف الحكومي، وأنه سيتم تشكيل لجنة من كافة األحزاب التي ستشارك فـي االئـتالف بعـد 
 تشكيل الحكومة للنظر مجددا فيه.

واصــبح هــذا القــانون الشــغل الشـــاغل لحــزب "الليكــود" وحــزب "البيــت اليهـــودي" كونــه مقــدما مــن قبـــل 
قانون، وما رافقـه مـن معارضـة مـن قبـل حزبـي "الحركـة ويوجـد مسـتقبل" الحزبين على شكل مشروعي 

 4بيتنــا" لهــذا القــانون، وشــكل قبــل  إســرائيلشــركاء نتنيــاهو فــي الحكومــة الســابقة وكــذلك دعــم حــزب "
جانـــب مشـــاريع أخـــرى خاصـــة مشـــروع قـــانون "الضـــريبة  اللـــيشــهور أزمـــة حقيقيـــة فـــي هـــذا االئـــتالف 

ئــتالف الحكــومي ودفــع نتنيــاهو لمهاجمــة علنيــة لشــركائه "تســيبي ليفنــي الصــفرية"، وتســبب بانهيــار اال
ويائير لبيد" تبعها فصلهما من الحكومة ومن ثم حل الكنيست، واليوم ومن أجل تشكيل حكومة يمينية 
مع المتدينين يتنازل نتنياهو عن هذا القانون ويدفنـه تمامـا مـن خـالل تشـكيل لجنـة مـن كافـة األحـزاب 

 االئتالف المفترض.المشاركة في 
اتفاقيـة ائتالفيـة تجمـع أحـزاب اليمـين مـع المتـدينين حتـى بعـد  اللـيلكن هل يسـتطيع نتنيـاهو التوصـل 
 هذا الرضوى وكسب ود المتدينين؟.

بيتنـا، كوالنـو"،  إسـرائيلويتبين مما رشـح مـن المفاوضـات مـع أحـزاب اليمـين الثالثـة "البيـت اليهـودي، 
ى تكليفه ما زال نتنياهو عاجزا عن حل المشاكل التـي تعترضـه مـع هـذه فإنه وبعد مرور أسبوعين عل

األحــزاب، وتبقــى القضــية الرئيســية العالقــة التــي لــم تأخــذ بعــد الحيــز الكبيــر فــي المفاوضــات الحقائــب 
الوزارية لهذه األحزاب، بمعنى أكثـر دقـة "توزيـع الكعكـة"، فمـا زالـت الخارجيـة مـع مطلـب نفتـالي بينـت 

برمـــان بعـــدم تنـــازل األخيـــر عـــن وزارة الجـــيش، ومـــا زال موشـــيه كحلـــون يطالـــب بتســـلم مـــا وافيغـــدور لي
، ولكسبه أكثر إياهايصفه بأدوات العمل مع وزارة المالية التي بات واضحا موافقة نتنياهو على منحه 

فقـــد وصـــلت لموشـــيه كحلـــون معلومـــات عـــن موافقـــة نتنيـــاهو نقـــل الهيئـــة العامـــة للتخطـــيط مـــن وزارة 
 .إسرائيلجانب تسلم دائرة أراضي  إلىوزارة المالية، وهذا ما كان يطالب به كحلون  إلىلية الداخ

وقــــد يكــــون نتنيــــاهو وجــــد حــــال مــــع حــــزب "كوالنــــو" أو قــــد يشــــكل هــــذا التنــــازل نوعــــا مــــن التقــــدم فــــي 
درعـي الموعـود بتسـلم وزارة  أرييـهرضـاء حركـة "شـاس" وزعيمهـا إالمفاوضات، لكن تبقى مشكلة كيفية 

الداخلية، وفي حـال وافـق علـى نقـل هيئـة التخطـيط مـاذا سـيقدم لـه نتنيـاهو بالمقابـل، خاصـة أنـه أمـام 
مشكلة كبيرة أخرى مع درعي بعدم تنازلـه عـن وزارة األديـان التـي يطالـب بهـا حـزب "البيـت اليهـودي"، 
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ودات هتـوارة" وحـزب "كوالنـو" فهمـا يطالبـان كذلك تبقى مشكلة أخرى مع حزب المتـدينين الغـربيين "يهـ
 برئاسة لجنة المالية التابعة للكنيست.

نتنيــاهو قــد يجــد الحــل لضــم بينيــت وليبرمــان لحكومتــه القادمــة مــن خــالل االحتفــاظ  أنوذكــر الموقــع 
بحقيبة الخارجية لحزب "الليكود" وفقا لما رشح عن مصادر في الحزب، لكن السؤال هو: كيـف يمكـن 

هما ومــاذا يوجــد فــي جعبــة نتنيــاهو لتقديمــه لهمــا؟ خاصــة أنهمــا يريــدان وزارتــين رئيســيتين مــن ارضــاؤ 
الــوزارات الرئيســية "الخارجيــة، الجــيش، الماليــة"، وقــد يجــد حلــوال فــي التوصــل أوال التفاقيــة مــع بينيــت 

ي االئـتالف وكذلك مع كحلون وأحزاب المتدينين، ليجد ليبرمان نفسه أمـام خيـارين، األول المشـاركة فـ
والقبــول بــالوزارات التــي يقــدمها "الليكــود" مهمــا كانــت، والثــاني البقــاء خــارج االئــتالف وحســم نفســه مــع 
أحزاب المعارضة، وهذا يحمـل خطـورة كبيـرة علـى نتنيـاهو فـي اسـتمرار الحكومـة خاصـة أنهـا سـتحوز 

 عضو كنيست. 55فقط على ثقة 
 01/4/5102، الحياة الجديدة، رام هللا

 
التــي ســتترتب علــى مــوازين القــوى اإلقليميــة العســكرية والسياســية بعــد  النتــائجف صــهيونية مــن مخــاو  

 "عاصفة الحزم"
أبــدى خبيــر اإلســتراتيجيات العســكرية الصــهيوني "بوعــاز زالمــانوفيتش" تخوفــًا شــديدًا مــن النتــائج التــي 

" في الـيمن، وبخاصـة ستترتب عن عملية "عاصفة الحزم" التي تقودها السعودية ضد جماعة "الحوثي
على موازين القوى اإلقليميـة، العسـكرية والسياسـية، وطبيعـة النظـرة تجـاه العـالم اإلسـالمي، مشـيرًا إلـى 
ـــة بهـــذا الشـــكل المشـــترك. ولفـــت  ـــة وفهـــم كيـــف تعمـــل القـــوات العســـكرية العربي أنَّ ثمـــة ضـــرورة لمراقب

يوشـًا مختلفـة، وأنَّ الُبعـد السياسـي فـي "زالمانوفيتش" إلى أنَّ الحديث يجري عن قيادة مشـتركة تضـم ج
حد ذاته يحمل أهمية تتمثل في أنَّ تلك العملية تتم بمعزل عن الواليات المتحـدة ولـيس تحـت قيادتهـا، 
وأنَّ مــن يقودهــا هــي الســعودية، منوهــًا إلــى أنَّ لــدى الســعودية ودول أخــرى خبــرات فــي المشــاركة فــي 

حرب على "داعـش"، ولكـن مسـألة قيـادة تحـالف يتشـكل مـن تحالفات دولية عسكرية، وبخاصة بشأن ال
عدد من الجيوش، ويتضمن العديد من األذرع العسـكرية، أمـر  خـر تمامـًا. ودعـا الخبيـر اإلسـتراتيجي 
إلى إعادة بحث طبيعة النظرة للقوات السعودية وطرقها فـي التخطـيط العسـكري واإلدارة وقيـادة تحـالف 

 كثب.مشترك، ومراقبة هذا األمر عن 
 9/4/5102، 3315التقرير المعلوماتي، 

 
 



 
 
 
 

 

           59ص                                     3243 العدد:    01/4/5102 الجمعة التاريخ:

 
   للتعاطي مع البرنامج النووي اإليراني أو حكيما   واقعيا   عسكريا   ال تملك خيارا   "أبيبتل تقدير صهيوني: " 

للتعــاطي مـــع البرنــامج النـــووي  عســـكرياً  ال تملـــك خيــاراً  "تـــل أبيــب" أكــد خبــراء عســـكريون صــهاينة أنَّ 
"بنيــامين نتنيــاهو" الصــريحة باســتخدام هــذا الخيــار، حتــى بــدون التنســيق مــع  اإليرانــي رغــم تهديــدات

ــوا تحــت إمرتــه خــالل مضــيفين أنَّ األميــركيين،  رؤســاء أركــان الجــيش وقــادة االســتخبارات الــذين عمل
الخيـار العسـكري إلحبـاط  اسـتخدام هذه التهديدات، عندما أكـدوا أنَّ نسفوا كل السنوات الست الماضية 

  .أو حكيماً  النووي اإليراني لم يكن واقعياً البرنامج 
تنفيـــذ هجـــوم عســـكري علـــى المنشـــات النوويـــة اإليرانيـــة لـــن يفشـــل فقـــط بتصـــفية  وأضـــاف الخبـــراء أنَّ 

البرنـــامج النـــووي، بـــل ســـيمنح طهـــران الشـــرعية لالنطـــالق لتطـــوير برنامجهـــا النـــووي العســـكري بشـــكل 
 خل لوقفها.معلن، دون أن يكون من حق المجتمع الدولي التد

 9/4/5102، 3315التقرير المعلوماتي، 
 
 مليـون 150الــ تفـوق السـنوية الحصار والخسـائر من تضررت غزة مصانع من %80 :الخضري 

 دوالر
 من %01 أن الحصار لمواجهة الشعبية اللجنة رئيس الخضري جمال النائب الرأي: أكد -غزة

 بإغالقها تسبب ما غزة قطاع على شددالم اإلسرائيلي الحصار جراء تضررت غزة قطاع مصانع
  .جزئي أو كامل بشكل
 القطاع خسائر أن على الخميس، صباح عنه نسخه" الرأي" تلقت تصريح في الخضري وشدد

 .المباشرة غزة لخسائر خالفا دوالر، مليون 021الـ تفوق المباشرة السنوية الصناعي
 إلى مشيراً  الخاص، للقطاع البناء ومواد خامال المواد دخول ومنع المشدد للحصار ذلك أسباب وأرجع

 .المزدوج االستخدام بحجة الممنوعات قائمة على صنف 511 من أكثر أن
 وتسبب المعاناة فاقم ما االقتصادي القطاع استهداف عليها ُمضاف اإلجراءات هذه أن إلى وأشار
 التي الفقر نسبة على سلباً  أثر ما جزئي، أو كلي بشكل والورش المصانع من كبير عدد بإغالق
 .%52 بلغت التي البطالة ونسبة %01الـ فاقت
 وتعطيل االقتصادية العجلة توقف يضمن بما بعناية الممنوعة الخام المواد يختار االحتالل أن وبين
 .والمصانع اإلنشائية والقطاعات والمهندسين العمال  الف
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 المعدات وتلف كامل بشكل دمارها فترة دبع يعني حديد لهياكل وتحولها المصانع توقف إن" وقال
 ".المصانع هذه عمل على كبير بشكل تؤثر التي الكهرباء أزمة إلى إضافة المختلفة، واألجهزة
 المعابر لفتح إسرائيل على بالضغط الدولي المجتمع الحصار لمواجهة الشعبية اللجنة رئيس وطالب
لغاء والتصدير باالستيراد والسماح التجارية  .الصناعي القطاع وتمكين الممنوعة، السلع ائمقو  وا 

9/4/5102وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم، غزة،   
 
 المستوطنين االحتالل يعتدي على المصلين في األقصى لتصديهم القتحام 
 داخل الفلسطينيين المصلين على الخاصة، وقواتها اإلسرائيلي، االحتالل شرطة اعتدت هللا: رام

 وجود رغم للمسجد، المستوطنين من عدد القتحام التصدي حاولوا عندما لمبارك،ا األقصى المسجد
 لنداءات تلبية ،0440 عام المحتلة الفلسطينية واألراضي القدس مدينة من الفلسطينيين من العشرات
 الهيكل منظمات مخططات إلحباط القدس، في والوطنية الدينية والشخصيات والقوى القيادات
 .اليهودي الفصح بعيد األقصى، في خاصة واحتفاالت فعاليات أي إقامة ومنع المزعوم،

 على المستوطنين لمجموعات المرافقة االحتالل شرطة إجبار إلى المسجد، على المصلين تدفق وأدى
 .والسلسلة المغاربة بابي بين الممتدة المنطقة على واقتصارها المسجد، داخل جوالتهم اختصار

 على األعمار، كافة من والنساء الشبان بطاقات احتجاز االحتالل شرطة تواصل ذاته، الوقت وفي
 األقصى عن المبعدات النساء واصلت فيما منه، أصحابها خروج حين إلى الخارجية المسجد بوابات

 .بواباته من بالقرب اعتصامهن
01/4/5102القدس العربي، لندن،   

 
 راهيمياإلب بالمسجد الغار باب في حفرة ُيحدث االحتالل 

 قوات قيام ادعيس، يوسف الفلسطينية، السلطة في الدينية والشؤون األوقاف وزير الخليل: استنكر
 المسجد في األيوبي الدين صالح لمنبر المحاذي" الغار باب" في حفرة بإحداث اإلسرائيلي االحتالل
 .المحتلة الغربية الضفة جنوب الخليل مدينة في الشريف اإلبراهيمي

 سلسلة" سياق في يأتي اإلجراء ذلك أن ،(4|4) الخميس" برس قدس" تلقته بيان في عيساد واعتبر
 حقيقته وتزوير عليه الكاملة للسيطرة حثيثة المسجد ومحاولة على عديدة إسرائيلية انتهاكات
 .5102 مطلع منذ اإلبراهيمي المسجد طالت إسرائيلياً  اعتداءاً  015 تسجيل تم أنه مبيناً  ،"اإلسالمية

 بين ما عدة، بأشكال المسجد على االعتداء عن ينفكون ال ومستوطنيه االحتالل أن إلى وأشار
قامة والشوادر، للكاميرات نصب  إضافة العنبر، لمنطقة األبيض الدرج عند خشبية منصات وا 
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 اآلذان رفع ومنع اإلسحاقية، لمنطقة المتكررة االقتحامات عن عدا االستراحة، مبنى داخل للحفريات
 .اليهودية األعياد خالل التام واإلغالق

9/4/5102برس،  قدس  
 
 المدارس من فلسطيني طالب 1700 يحرم في نابلس للمستوطنين ماراثون 
 تنظيم بحجة رام هللا، –نابلس  طريق الخميس أمس اإلسرائيلي االحتالل قوات أغلقت :هللا رام

 بشكل المدرسي دوامهما الشرقية اللبنو  الساوية قريتا علقت عليه، للمستوطنين رياضي ماراثون
 .نابلس جنوب في والتعليم التربية مديرية من بقرار كامل،
 مدارس خمس إن الثانوية، اللبن -الساوية مدرسة مدير أحمد، عدنان قال صحفي، تصريح وفي

 ةومدرس المختلطة، الثانوية اللبن -الساوية مدرسة وهي وطالبة؛ طالب 0211 أمام أبوابها أغلقت
 ومدرسة الثانوية، اللبن بنات ومدرسة المختلطة، األساسية الساوية ومدرسة الثانوية، الساوية بنات
 .المختلطة األساسية اللبن

 وا غالق اليهود للمستوطنين رياضي ماراثون تنظيم أن الفلسطينية، اإلعالم وزارة اعتبرت بدورها،
معاناً  الفلسطينية، لمرض انتهاكاً  يعدّ " ن،الفلسطينيي المواطنين أمام( هللا رام -نابلس) طريق  في وا 
 .تعبيرها وفق ،"اإلسرائيلية العربدة

01/4/5102السبيل، عمان،   
 
 عوض جعفر األسير المحرر استشهاد 
 عوض إبراهيم جعفر المحرر األسير استشهاد الجمعة، اليوم فجر طبية، مصادر أعلنت هللا: رام
 .لخليلا شمال أمر بيت بلدة من( عاما 55)

 وضعه تدهور نتيجة الميزان مستشفى في المكثفة العناية قسم ادخل عوض المحرر األسير وكان
 كان حيث الصحي، وضعه لسوء شهور ثالثة قبل االحتالل سجون من عنه اإلفراج بعد الصحي،

 مرض إلى إضافة القلب، عضلة في شديد وضعف التنفس في ومشاكل حاد رئوي التهاب من يعاني
 و الم النطق على القدرة وعدم الرقبة عضالت وتضخم والبنكرياس، الدرقية الغّدة في وخلل ي،السكر 

 .النظر وضعف الجسم، وارتجاف بالرأس،
 في أمضى عوض جعفر الشهيد إن قراقع، عيسى األسرى شؤون هيئة رئيس عن" وفا" وكالة ونقلت
 أنسولين ابر إعطائه بعد أمراض بعدة ل صابة خالها تعرض أعوام، ثالثة من أكثر االحتالل سجون
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 سلطات تفرج أن قبل له صحية مضاعفات إلى أدى ما السبع، بئر في ايشل سجن في بالخطأ
 .اإلسرائيلي االحتالل

01/4/5102القدس، القدس،   
 
 ومقلقة صعبة بظروف ويعشن" هشارون" بسجن 24 إلى يرتفع األسيرات "هيئة األسرى": عدد 

 أسيرة، 54 إلى ارتفع االحتالل سجون في األسيرات عدد إن والمحررين رىاألس شؤون هيئة قالت
 .ومقلقة صعبة ظروف في ويعشن اإلسرائيلي،" هشارون" سجن في جميًعا يقبعن
 خاصة باألسرى، الخاصة الدولية والمواثيق األعراف انتهاك في تمعن االحتالل سلطات أن وأكدت
 وتحديًدا اإلنسان، لحقوق الرابعة جنيف اتفاقية روتوكوالتلب واضحا خرقا بحقهن تمارس حيث النساء

 .44 المادة وكذلك 25 والمادة 35 المادة في
نسانيا وقانونياً  حقوقياً  الدولي التدخل بضرورة وطالبت  ل فراج االحتالل، سلطات على والضغط وا 

 .السنين عشرات منذ الفلسطينيين بحق ارتكبت التي الخروق كافة على ومحاسبتها األسيرات عن
01/4/5102السبيل، عمان،   

 
 السجون في سنة 16 قضى مقدسي أسير عن االحتالل يفرج 

 المقدسي األسير عن ،(4|4) الخميس يوم اإلسرائيلية، االحتالل سلطات المحتلة: أفرجت القدس
 .العام ونصف عاما 05 البالغة محكوميته مدة انتهاء بعد( عاما 30) الزغل محمد سالمة أشرف
 لحركة باالنتماء إدانته بعد ،0440( أكتوبر) أول تشرين 01 بتاري  اعتقل الزغل األسير أن يذكر

 القدس في حنينا بيت سكان من وهو عسكرية، أنشطة في ومشاركته" حماس" اإلسالمية المقاومة
 .المحتلة

9/4/5102برس،  قدس  
 
 ل آذار/ مارسخال  المقدسيين صفوف في االعتقال حاالت عدد في كبير ارتفاع 

 بالتصعيد أسماه مما المحتلة، القدس في حلوة، واد معلومات مركز أصدره تقرير  خر رام هللا: حذر
 االعتقال حاالت في ارتفاعا الماضي مارس/  ذار شهر سجل حيث القدس، مدينة في اإلسرائيلي

 ضد سرائيليةاإل االنتهاكات مجمل المركز تقرير ورصد. لمقصى المقتحمين أعداد في وزيادة
 المواطنين على االعتداءات تواصلت حيث الماضي، الشهر خالل المقدسة المدينة في المقدسيين
 .ومقدساتهم وممتلكاتهم
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 فتيات أربع بينهن اإلناث صفوف في 40 بينهم اعتقال حالة 002 مجموعه ما المركز، رصد فقد
 القدس حارات في االعتقاالت توتركز  عامًا، عشر االثني دون 2 بينهم قاصرا، 52و قاصرات،
 .الجوز ووادي والطور، سلوان، بلدة وأحياء القديمة،

 من صعدت المتطرفة اليهودية الجماعات أن إلى التقرير، فأشار األقصى، المسجد بخصوص أما
 العام مطلع منذ اقتحامات شهد الذي األشهر أكثر ويعتبر الماضي، الشهر خالل له اقتحاماتها
 524 بـ مقارنة والجنود، المخابرات وحدة عناصر من 23و متطرفا، 0154 اقتحمه حيث الجاري،
 .يناير/ الثاني كانون خالل 522و الماضي فبراير/ شباط شهر خالل
 االعتقاالت من حملة نفذت إذ لسلطات، مماثل تصعيد مع المتطرفة الجماعات تصعيد وتزامن

 في التكبير» بحجة عليهن واالعتداء الصغيرات اتالفتي اعتقال تستثن ولم النساء، وخاصة للمصلين
 فتية 3و وفتاتان سيدة 52 بينهم األقصى عن مواطنا 45 السلطات أبعدت كما ،«األقصى ساحات

 .الماضي شباط شهر خالل 50 بـ مقارنة يوما 41 حتى يوما 02 بين تراوحت لفترات شابا، 02و
 المسجد إلى الدخول قبل األبواب على والشبان، النساء هويات احتجاز سياسة تواصلت كما

 للتضييق محاولة في عليه، الهوية سلمت الذي الباب اسم تحمل صغيرة ببطاقة وتبديلها األقصى،
 .المسجد إلى الوافدين المصلين على

01/4/5102القدس العربي، لندن،   
 
 "الدولية جنائيةال المحكمة.. المنتظرة والعدالة فلسطين""الميزان" يعقد مؤتمرا  تحت عنوان  

 لضحايا العدالة تحقيق ضرورة على الخميس، يوم ومختصون، وحقوقيون سياسيون غزة: أجمع
 المحاسبة من اإلفالت لمجرميها السماح وعدم اإلسرائيلية الحروب

 والعدالة فلسطين" عنوان تحت اإلنسان لحقوق الميزان مركز نظمه حقوقي مؤتمر خالل ذلك جاء
 وحقوقيين أهلية ومؤسسات سياسية أحزاب لممثلي بحضور ،"الدولية الجنائية ةالمحكم.. المنتظرة

 .ومهتمين وأكاديميين
 السلطة إن عريقات، صائب الدولية الجنائية المحكمة مع للمتابعة الوطنية اللجنة رئيس وقال

 بحق رائمالج تكرار وعدم العدالة تحقيق أجل من بل االنتقام أجل من للمحكمة تنضم لم الفلسطينية
 منذ الجرائم بحقه مورست الذي شعبنا تجاه كبري أمانة نحمل كلجنة نحن" وأضاف .الفلسطيني شعبنا
 .واتفاقية وميثاق منظمة( 253) أصل من اتفاقية( 54)لـ انضمت السلطة أن مبينا ،"طويلة عقود
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 قرار بأنه كامل كعضو للمحكمة االنضمام قرار يونس عصام الميزان مركز مدير وصف جهته، من
 القانون وقواعد العدالة بقيم التضحية يتم أنه إلى مشيرا الخطورة، شديد واقع ظل في يأتي شجاع
 .العقاب من الحرب مجرمي إفالت لصالح الفلسطينيين الضحايا حقوق على الفرصة لتفويت الدولي
 وأنها األمر طويلة نستكو  الدولية القانونية المعركة إن الحية، خليل بحماس القيادي قال وبدوره،
 من الفلسطيني الشعب له تعرض لما مشيرا اإلسرائيليين، الحرب مجرمي لمحاكمة مهمة وسيلة
 القانونية المعركة في المضي ضرورة على مشددا. الفلسطينية األراضي كل في متواصل عدوان

 .كمةللمح االنضمام تداعيات لتحمل استعداد على حركته أن مبينا المجرمين، ومحاسبة
 روما اتفاق على التوقيع من حركته تحفظ عن البطش خالد اإلسالمي الجهاد في القيادي وأعرب
 لم بالعالم قضية من أكثر في سابقة نتائج أن إلى مشيرا استقالليتها، وعدم المحكمة تلك لتسييس
 هو ةللمحكم االنضمام بأن اليسار فصائل عن متحدثا ناصر صالح اعتبرها فيما. بنتائج تخرج
 .إيجابية نتائج لتحقيق مهني بشكل فيه المضي ويجب للمساومة قابل غير وطني انجاز

9/4/5102القدس، القدس،   
 
 اإلعمار شركات قوائم بتحديد لالحتالل نسمح لن": الفلسطينيين المقاولين اتحاد" 

 بتحديد سرائيليةاإل االحتالل سلطات لقيام المطلق رفضه" الفلسطينيين المقاولين اتحاد" غزة: أعلن
 شأنه من ذلك أن إلى مشيراً  غزة، قطاع إعمار مجال في ستعمل التي المقاوالت شركات قوائم

 .العمل من األخرى الشركات من كبير عدد وحرمان الفئات هذه في بالتحّكم لالحتالل السماح
 والقوائم اإلنشائية وادللم التنسيق  لية إن" ،"برس قدس" لـ معيلق أبو نبيل غزة في االتحاد رئيس وقال

 أصل من شركة 50 إلى وصلت والتي (GRM) غزة إعمار إعادة  لية بشأن للمقاولين المعتمدة
 المؤسسات من عدد لدى نوايا وجود جانب إلى القطاع، محافظات في عاملة شركة 311 حوالي

 اإلسرائيلي حتاللاال منح تعني بالعطاء، ليشارك القائمة على المقاول اسم وجود اشتراط المشغلة
 بالعمل له بالسماح الخاصة مصالحه وفق به يرغب من وتحديد اإلنشاءات بقطاع التحكم على القدرة
 والوطنية، المهنية الناحية من قاطعاً  رفضاً  طرفنا من مرفوض األمر هذا" وأضاف ."المجال هذا في
 قانون يخالف ذلك أن كما غزة، في يعمل ال ومن يعمل من في يتحكم أن الحتالل نسمح ولن

 ."5/44 رقم الحكومية العطاءات
9/4/5102برس،  قدس  
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 لبنان: المخيمات الفلسطينية في صور تتضامن مع اليرموك 

 والمؤسسات سورية في اليرموك مخيم من والنازحون صور مخيمات في الفلسطينيون بيروت: نظم
 ولجنة ولبنان سورية فلسطينيي ولجنة ليةاأله واللجان الشعبية واللجان اإلنسان لحقوق الفلسطينية

 للصليب الدولية البعثة مركز أمام اعتصاماً  لبنان، إلى سورية من الفلسطينيين المهجرين متابعة
 .تدميرية عسكرية لحملة يتعرض الذي اليرموك مخيم مع تضامناً  صور، في األحمر
 نتيجة اليرموك، في األوضاع "سوء كلمة في حنفي محمود واألهلية المدنية اللجان ممثل وعرض
 نار بين فلسطيني مدني ألف 00 قرابة ووقوع المخيم، من األكبر الجزء "داعش" تنظيم اجتياح

 ألف 021 قرابة المخيم في يسكن كان حيث أخرى، جهة من "داعش" عناصر نار وبين الحصار
 المذكرة، تسلمه بعد كلمة في دبوق ووصف. «المخيم في األمنية األحداث قبل فلسطيني الجئ
 في السوري األحمر الهالل مع تجري اتصاالت إن وقال والمعقد"، بـ"الصعب اليرموك في الوضعو 
 .المساعدات إلدخال محاولة

01/4/5102الحياة، لندن،   
 
 غزة مدينة وسط في ناسفة عبوة تفجير 

 الجنوبي جدارال بجانب ناسفة عبوة الجمعة، اليوم فجر مجهولون، فجر كوم: دوت القدس -غزة 
 .غزة مدينة وسط القديم السرايا لمبنى
 حالةً  أحدث ولكنه إصابات، أي عن يسفر لم االنفجار أن كوم، دوت القدس أمنية مصادر وأفادت

 .المنطقة في دويه سمع الذي القوي الصوت جراء الشديد الهلع من
01/4/5102القدس، القدس،   

 
 ساعات لثالث البلديات إحدى ترأس فلسطينية غزة: طفلة 

 فريد راما“ وتدعى غزة، في بلدية رئيسة أصغر صور االجتماعي، التواصل مواقع رواد لندن: تداول
 .”قديح
 عندما بلدية رئيسة تصبح أن تحلم قديح فريد راما الطفلة: “قائلين راما، الطفلة قصة الرواد وذكر
 مهام بتسليمها غزة، قطاع في زاعةخ بلدية رئيس أبوروك، شحدة السيد قام لتشجيعها وكخطوة.. تكبر
 .”معامالت عدة على خاللها وافقت ساعات ثالث لمدة البلدية رئاسة
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 البلدية، رئيس من رائعة إنسانية الفتة بأنها إياها واصفين الواقعة، تلك على الرواد من العديد وأثنى
 مما المستقبل شباب نهمأل األطفال بدعم البلدان مختلف في المسئولين من العديد يهتم أن متمنين
 .المجتمع نهضة في يساهم

01/4/5102القدس العربي، لندن،   
 
 مسار إعمار مخيم نهر البارد عن الحراك المدني والمطلبي الفلسطيني فصلمنيمنة: لضرورة  

حسن منيمنة، قيادات الفصائل الفلسطينية « الفلسطيني -لجنة الحوار اللبناني»دعا رئيس : بيروت
دارة  اجتماع طار  في السراي الكبيرة، لمناقشة المستجدات المتعلقة بمشروع إعادة  إلى« نرواأو »وا 

إعمار مخّيم نهر البارد بشكل عام والتأثيرات الناتجة من اإلضرابات التي تزيد من معاناة الالجئين 
ى الفلسطينيين في حياتهم اليومية وتهدد مستقبل المشروع في ظل الفجوة المالية الضاغطة عل

 «.أونروا»
المالية الصعبة من جهة، « أونروا»معالجات تراعي ظروف » إلىوناقش المجتمعون ُسُبل التوّصل 

ضرورة تقديم كل »توافق عام على  إلىوحاجات أهالي المخيم المحّقة من جهة أخرى، وتّم التوصل 
بقائه عل ى جدول اهتمامات التسهيالت لزيارة المانحين المرتقبة حرصًا على استمرار المشروع وا 

معالجات مقبولة في ملف التقديمات الصحية في  إلىالجهات المانحة، وسعي أونروا إلى التوصل 
إجراء تقييم داخلي للمشروع يوضح مكامن الخلل وتقديم اقتراحات عملية  إلىالمخّيم، وتوّجه أونروا 

 «.يُتطرح للنقاش مع رئاسة الحكومة عبر لجنة الحوار اللبناني الفلسطين
ضرورة فصل مسار اإلعمار عن الحراك المدني والمطلبي في المخّيم كمصلحة »وشدد منيمنة على 

، كما «لبنانية وفلسطينية ُعليا ولما في ذلك من ضرر على سكان المخّيم الفلسطينيين بشكل أساسي
 شّدد على ضرورة بقاء جميع التحركات الشعبية ضمن اإلطار السلمي.

01/4/5102، الحياة، لندن  
 
 اليرموك مخيم تدّمر المشفى الوحيد في المتفجرة براميلسورية: ال 

دمر طيران األسد المروحي مساء األربعاء المشفى الوحيد داخل ": المستقبل"سراج برس، أ ف ب، 
 مخيم اليرموك المحاصر منذ قرابة العامين.

لتابع للهالل األحمر، ما وأكد ناشطون من داخل المخيم أن طيران األسد استهدف مشفى فلسطين ا
وبلل عدد  أدى لتدميره بشكل شبه كامل، في حين لم يصب أحد من أفراد الطاقم الطبي بأذى.

 برمياًل متفجرًا. 02البراميل التي ألقتها مروحيات األسد الليلة قبل الماضية 
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سراج »بو هاشم لـوقال رئيس الهيئة العامة لشؤون الالجئين الفلسطينيين في الحكومة الموقتة أيمن أ
النظام يعتمد سياسة ممنهجة بقصف المخيم بالبراميل المتفجرة، إلخراج أهله منه، مستغاًل »: »برس

شماعة داعش، بعد أن فشل في كل محاوالته في اقتحام المخيم، وخسائره الفادحة جراء مقاومة 
 ».الثوار
مخيم لصد هجوم التنظيم، حيث تدور مؤازرات من الثوار دخلت بالفعل إلى ال»أن « أبو هاشم»وأفاد 

اشتباكات عنيفة بين الثوار والتنظيم في حارة )المغاربة( جنوب المخيم، وان الثوار يحرزون تقدمًا 
 ».ملموساً 

يومًا، أسفر هذا الحصار عن  521والجدير بالذكر أن مخيم اليرموك تحاصره قوات األسد منذ 
يوم، في وقت  511النظام المياه عن المخيم منذ قرابة مدنيًا جراء الجوع، كما قطع  025استشهاد 

يشن النظام والتنظيم حرب إبادة ضد المحاصرين الفلسطينيين منذ عشرة أيام، من دون تحرك أممي 
 يذكر.

01/4/5102، المستقبل، بيروت  
 
  "الجامعة العربية" تقدم دعما ماليا لمخيم اليرموك 

ألمين العام لجامعة الدول العربية عن قلقه الشديد إزاء أعرب الدكتور نبيل العربي، ا: القاهرة
األوضاع الخطيرة والمتدهورة في مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين، والذين يعانون من أزمة 
إنسانية قاسية في ظل نقص فادح في المواد الغذائية األدوية والمحروقات، مشيرا إلى أن جامعة 

 ما ماليا ومواد غذائية للمخيم.الدول العربية سوف تقدم فورا دع
وطالب العربي في بيان له بحماية الالجئين والحفاظ على أرواحهم معربا عن تخوفه الشديد إزاء 

الصراع داخل المخيم يعرض  إن استمراروقال  إمكانية استخدام القوة ضد الالجئين الفلسطينيين.

 الجئي المخيم، بما فيهم األطفال إلى أضرار بالغة.
د العربي جميع األطراف الدولية والمنظمات اإلنسانية ومنظمة األمم المتحدة لغوث وتشغيل وناش

الالجئين الفلسطينيين "األونروا" إلى التدخل الفوري وتقديم المساعدة لالجئين الفلسطينيين في المخيم، 
اق حقوق الخاصة بحماية المدنيين وقت الحروب، وميث 0444طبقا التفاقية جنيف الرابعة لعام 

 اإلنسان واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان.
01/4/5102، الشرق، الدوحة  
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 حملة عالمية لدعم صمود المرابطات المقدسيات الكويت: إطالق 
 أمسمن  أولعقدت الحملة العالمية لمناصرة المرابطات في المسجد األقصى مؤتمرا صحافيا مساء 

علمين الكويتية بحضور خطيب منبر الدفاع عن تحت شعار )ذهب األقصى( وذلك في جمعية الم
 الكويتية. اإلنساناألقصى الشي  احمد القطان وممثلين عن جمعية المحامين الكويتية وجمعية حقوق 

ورفض عضو جمعية المحامين الكويتية المحامي عثمان السيف الممارسات التي يفعلها الكيان 
ألقصى وما يحدث لهن هو انتهاك صارى محرم الصهيوني تجاه أخواتنا المرابطات في المسجد ا

دوليا وقانونا حيث انتهكت القوانين المعترف بها عالميا ووضع الكيان الصهيوني قوانين بما يناسب 
لمنع )التكبير( في المسجد األقصى الذي هو في األصل ملك  األمرحتى وصل  الوحشيةأفعاله 

صدار التحقيق مع المرابطات د إلى باإلضافةالمسلمين  لمنعهن من دخول  أحكامون سند قانوني وا 
 المسجد األقصى.

هذه الحملة تدل على تراص  أنالكويتية محمد العتيبي  اإلنسانممثل جمعية حقوق  أكدمن جانبه 
ما بقوم به الكيان الصهيوني  أنجزء ال يتجزأ من القدس وأهلها ونؤكد  أنناوتعاضد المسلمين وتؤكد 
العالمية وكسر األعراف التي تعزز  اإلنسانيةدس مخالف للقوانين والمباد  تجاه المرابطات في الق

على حكومات  أن إلىمشيرا  الدولية،وانتهاك لآلدمية ويتنافى مع كافة االتفاقيات  اإلنسانحقوق 
 الغلبة دائمًا. ول نسانيةالعالم اجمع التفريق بين السياسة واإلنسانية 

المجاهدات المرابطات  أنعن األقصى الشي  احمد القطان على من جهته شدد خطيب منبر الدفاع 
من معدن الذهب الغالي والثمين لذلك اسم الحملة ينطبق عليهن وفي عهد المعتصم أسرت امرأة 
فصاحت وا معتصماه فاستجاب لها وحرم الجيوش ونحن اليوم أمة المليار صامتة صمت مريب وال 

يمان والتي يعرف الجميع قصتها والتي كان لها حقوق في العهد نخوة )نملة( كما في عهد سل إالنريد 
اليوم الفتاة الفلسطينية تعذب وتسجن وتنتهك وال يتحرك احد والشياطين الخرس شركاء  أماالسليماني 

لبناتي المرابطات اصبرن فالفرج قريب ال صلح ال تفريض ال تفويض في  أقولفي الجريمة ومن هنا 
 ارض الجدود.

 إنقائال:  األقصىالشاب طارق الشايع بيان الحملة العالمية لنصرة مرابطات المسجد  أعلنمن جهته 
الماضية شهدت هجمة شديدة من قوات االحتالل الصهيوني على مرابطات المسجد  األسابيع
بعادالمبارك تمثلت في سجن ومنع  األقصى  .األقصىالمسجد  إلىعدد كبير منهن من الوصول  وا 
القدس العالمية بالتعاون  ألجلانه في ظل هذا الوضع الخطير تعلن رابطة شباب الشايع  وأضاف

حملة عالمية لدعم صمود  إطالقمع مؤسسات المجتمع المدني من داخل الكويت وخارجها عن 
( حتى ال يكن وحدهن في ميدان الدفاع عن األقصىالمرابطات المقدسيات تحت شعار )ذهب 
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المرابطات وان كن خط  أنامتنا ولكي يعلم المحتل والعالم كله المبارك وشرف  األقصىالمسجد 
 .األخيرلسن الخط  أنهن إال األقصىعن المسجد  األولالدفاع 

الثاني بوصفها القائمة على العناية بالمسجد  عبد هللاوعلى رأسها الملك  األردنوطالب الشايع 
 األقصى.نية المتكررة للمسجد المبارك باتخاذ موقف حازم تجاه االنتهاكات الصهيو  األقصى

01/4/5102، السياسة، الكويت  
 
  فريق جامعة بير زيت الفلسطينية يفوز بمسابقة المحكمة الصورية: قطر 

الثانية للمحكمة الصورية باللغة العربية  اإلقليميةاختتمت في جامعة قطر فعاليات المسابقة : الدوحة
فرق عربية وهي  0الدوحة لحرية اإلعالم، بمشاركة  التي نظمتها كلية القانون بالتعاون مع مركز

جامعة بير زيت، جامعة السلطان قابوس، جامعة الكويت، جامعة تونس، جامعة بيروت العربية، 
من  05جامعة بغداد، الجامعة األردنية، باإلضافة إلى فريق كلية القانون بجامعة قطر، وبمشاركة 

 القضاة األكفاء.
ديو مصور من إنتاج مركز الدوحة لحرية اإلعالم عن فعاليات المسابقة، وعرض في حفل الختام في

كما قام فريق جامعة قطر وعلى رأسه الدكتور الخليفي بتكريم الفرق الفائزة وتوزيع الشهادات على 
 المشاركين، بحضور سعادة السيد محمد بن ناصر الوهيبي سفير سلطنة عمان في قطر.

لجولة األخيرة لصالح فريق جامعة بير زيت من فلسطين بعد تنافسه مع وجاءت النتيجة النهائية في ا
فريق جامعة السلطان قابوس في النهائيات، والذي فاز بالمركز الثاني، كما فاز فريقي جامعة بيروت 

 العربية والجامعة األردنية بجائزة أفضل مذكرتين خطيتين.
هي مسابقة أكاديمية، تشارك فيها عدة فرق، الجدير بالذكر أن مسابقة المحكمة الصورية العربية 

وكل فريق يضم مجموعة طالب من كليات قانونية عربية مختلفة، حيث يتبارون كمحامين فعليين 
فيقدمون مرافعات مكتوبة وشفهية، متناولين قضايا تمت مناقشتها سابقًا في المحكمة العليا، وذلك في 

األولى للمحكمة الصورية  اإلقليمية، وقد تم عقد المسابقة أجواء تحاكي حالة القانون الجنائي الفعلية
وقد فاز فريق جامعة قطر  5104باللغة العربية في كلية القانون بجامعة قطر في العام المنصرم 

 بالمركز األول.
01/4/5102، الشرق، الدوحة  
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 في مخيم اليرموك "مجزرة"المتحدة يحذر من  لألممالعام  األمين 

العمل على تفادي  إلىالمتحدة بان كي مون الخميس  لمممالعام  األميندعا : بدمشق ـ أ ف 
في مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين قرب دمشق، وذلك بعد قبول الفصائل الفلسطينية ” مجزرة“

من ” اإلسالميةالدولة “متطرفي تنظيم  إلخراجتنفيذ عملية عسكرية مشتركة مع الجيش السوري 
 المخيم.
 أن)..( ال يمكن  األرواح إلنقاذحان الوقت للقيام بعمل ملموس “بان في تصريحات صحافية وقال 

 ”.والسماح بحدوث مجزرة، ال يجب التخلي عن سكان اليرموك األيدينبقى مكتوفي 
طفل،  3211سكان اليرموك وبينهم “ أن إلىمشيرا ” ما يجري في اليرموك غير مقبول إن“وشدد بان 

مشبها مخيم اليرموك ” هذا المخيم لالجئين بدا يشبه مخيما للموت“ وأضاف ”.يةدروعا بشر  أضحوا
 ”. خر حلقات الجحيم“ب 

حديثا عن هجوم مكثف على المخيم والمدنيين الموجودين فيه، سيشكل ذلك  اآلننحن نسمع “وتابع 
 ”.من سابقاتها أفظعجريمة حرب جديدة 

مخاوف من هجوم وشيك  أثارمع الجيش السوري ما وقبلت فصائل فلسطينية تنفيذ عمليات مشتركة 
 .أبريلمن نيسان/ األولالذين هجموا على المخيم في  اإلسالميةعلى متطرفي الدولة 

 .الجئ ألف 05الذي يؤوي ” يستقر الوضع في المخيم أن“واعتبر بان انه من العاجل 
تاحة اإلنسانيةدة وتسهيل وصول المساع” وضع حد للمعارك“مؤخرا  األمنوذكر بطلب مجلس   وا 

 من يرغبون في مغادرة المخيم. إجالء
 إقناعبهدف ” األرضعلى  األطرافللدول التي لديها نفوذ لدى الحكومة )السورية( وكافة “ووجه نداء 

في اليرموك هي اختبار كبير لتصميم  اإلنسانيةهذه الكارثة  إن“وقال  المتحاربين بتفادي المدنيين.
 ”.المجتمع الدولي

9/4/5102، ي اليوم، لندنرأ  
 
  "إسرائيل"محاضرا في جامعة نيويورك يطالبونها بقطع عالقاتها مع  120: واليات المتحدةال 

محاضرا في جامعة نيويورك، كبرى المعاهد البحثية في الواليات  051ضم «: القدس العربي»لندن ـ 
في العالم التي كان  خرها جامعة  أصوات األكاديميين في الجامعات المختلفة إلىالمتحدة، أصواتهم 

الشهيرة في لندن، المطالبين بمقاطعة المعاهد والمؤسسات البحثية في إسرائيل واالستثمار « سواس»
 فيها.
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ووقع المحاضرون عقب اجتماع لهم الليلة قبل الماضية، بيانا دعوا فيه إدارة جامعتهم إلى قطع كل 
مع شركات تتربح من االحتالل اإلسرائيلي لمراضي أشكال العالقات البحثية أو االستثمارية 

، عدم شفافية إدارة الجامعة ورفضها اإلفصاح عن االجتماعالفلسطينية المحتلة، وانتقدوا خالل 
طبيعة عالقتها بشركات تتربح من االستثمار في مناطق ومع حكومات تساهم في خروقات حقوق 

 اإلنسان والبيئة.
رت دائرة شؤون المغتربين في منظمة التحرير الفلسطينية، افتقار وناقش االجتماع، حسب ما ذك

والشركات المســتفيدة من االحتالل  األحفوريالشفافية في الجامعة بشأن االستثمار في الوقود 
 اإلسرائيلي.

وقال المحاضرون إنهم يضيفون أصواتهم إلى حملة وطنية على صعيد الواليات المتحدة، تدعو 
ستثماراتها من الشركات التي تستفيد من االحتالل اإلسرائيلي غير الشرعي الجامعات لسحب ا

لفلسطين، وطالبوا إدارة الجامعة بأن تكشف عن محفظة استثماراتها ومقاطعة شركات تساهم في 
  انتهاكات حقوق اإلنسان في فلسطين.

قطع جامعة نيويورك كل ت أنأنا أؤيد »وقالت البروفسورة إيلين فريد غود من قسم اللغة اإلنكليزية 
عالقاتها مع شركات تتعامل مع االحتالل اإلسرائيلي ألنني أعارض نظام الفصل العنصري 
اإلسرائيلي وكون المقاطعة الدولية لنظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا كانت عامال مهما في 

شمل الشركات التي تقدم ورفضت إدارة الجامعة اإلفراج عن معلومات استثماراتها التي قد ت «.زواله
 .خدمات إلدامة انتهاكات حقوق اإلنسان في فلسطين

01/4/5102، القدس العربي، لندن  
 
 إلى تدخل عاجل في مخيم اليرموكيدعو  اوزير خارجية إيطالي 

دعا وزير الخارجية اإليطالي باولو جينتيلوني األربعاء إلى تدخل : رويترز، أ ف ب -جنيف، روما 
اليرموك لالجئين الفلسطينيين في سورية حيث ُيحاصر ألوف المدنيين وسط قتال عاجل في مخيم 

 عنيف.
واستضاف جينتيلوني سامح شكري وزير الخارجية المصري والقادر مساهل الوزير المنتدب المكلف 

بالتأكيد هناك وضع »بالشؤون المغاربية واألفريقية لمحادثات استمرت يومًا واحدًا في روما. وقال: 
سوي للغاية في اليرموك. صباح اليوم )األربعاء( قررت وزارة الخارجية اإليطالية تقديم تبرع طار  مأ

يستهدف بالتحديد األطفال الفلسطينيين في المخيم. هناك نحو ثالثة  الف طفل في اليرموك وقررنا 
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المتحدة لغوث  تقديم تمويل طار  ليونيسيف )منظمة األمم المتحدة للطفولة( وأونروا )وكالة األمم
 «.وتشغيل الالجئين الفلسطينيين(

يتعين علينا أن نتدخل ويجب أن نتدخل بسرعة. يتعين أن نبذل كل ما في وسعنا »وتابع جينتيلوني: 
لفتح ممرات إنسانية تساعد في الحد من األضرار في هذا الوضع المأسوي للغاية في اليرموك في 

 «.الوقت الراهن
01/4/0251، الحياة، لندن  

 
 الصليب األحمر الدولي يطلب دخول مخيم اليرموك 

دعت اللجنة الدولية للصليب األحمر أمس إلى الدخول فورًا إلى : رويترز، أ ف ب -جنيف، روما 
)داعش( على « الدولة اإلسالمية»مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين في سورية الذي سيطر تنظيم 

 طفل. 3211هم ألف شخص بين 00معظمه ويحاصر القتال 
وأضافت اللجنة أن هناك حاجة للرعاية الطبية العاجلة في المخيم الذي يقع على مشارف دمشق. 

 .5104ولم تستطع اللجنة دخول اليرموك منذ تشرين األول )أكتوبر( 
تدعو اللجنة الدولية للصليب األحمر جميع األطراف المشتركة في القتال للسماح »وقالت في بيان: 

مساعدات اإلنسانية العاجلة فورًا وبال عوائق وتمكين المدنيين الراغبين في مغادرة المخيم إلى بمرور ال
 «.مناطق أكثر أمانًا من القيام بهذا في أي وقت

كان الناس منهكين بالفعل بسبب »وقالت ماريان جاسر رئيسة بعثة الصليب األحمر في سورية: 
وقال «. اء المستمر، وهم في حاجة إلى مساعدة عاجلةأشهر من الصراع ونقص الغذاء والماء والدو 

الصليب األحمر إن بعض األسر تمكنت من الهرب من اليرموك إلى منطقة يلدا القريبة. وقام 
 طرد غذائي لسكان يلدا. 4211الصليب األحمر بالتعاون مع الهالل األحمر العربي السوري بتسليم 

01/4/5102، الحياة، لندن  
 
 حتجاجية دعما لسكان مخيم اليرموكا ةوقف: برلين 

شارك نشطاء فلسطينيون وسوريون وألمان بوقفة احتجاجية بعد ظهر األربعاء : برلين-خالد شمت
أمام مقر ممثلية المفوضية العليا لممم المتحدة لشؤون الالجئين، لمطالبة المفوضية واالتحاد 

قى من سكان مخيم اليرموك الفلسطيني األوروبي بتدخل عاجل إلنهاء المعاناة المتواصلة لمن تب
 المحاصر جنوبي العاصمة السورية دمشق.
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التي دعت إليها الحركة األلمانية لمقاطعة بضائع ومنتجات -ورفع المشاركون في هذه الوقفة 
الفتات تدعو إلغاثة اليرموك، ووزعوا على المارة األلمان  -المستوطنات اإلسرائيلية )بي دي أس(

جانب بيانات تعرف بالمأساة المستمرة للمخيم الفلسطيني الواقع على بعد عشرة والسائحين األ
 كيلومترات من دمشق والمحاصر منذ أكثر من عامين.

وسلم ممثل للمشاركين بالوقفة مسؤولين بمقر المفوضية األممية لالجئين رسالة أشارت إلى أن 
جم معاناة هائلة تعرض لها سكانه اجتياح تنظيم الدولة اإلسالمية لمخيم اليرموك ضاعف من ح
 نتيجة لحصارهم ألكثر من عامين من جانب نظام بشار األسد.

1/4/5102، الجزيرة نت، الدوحة  
 
 مليون يورو إلغاثة مخيم اليرموك 2.5يعلن عن تخصيص  االتحاد األوروبي 

لدعم  مليون دوالر( مساعدة 5.2مليون يورو ) 5.2أعلن االتحاد األوروبي عن تخصيص مبلل 
 برنامج األمم المتحدة إلغاثة مخيم اليرموك الفلسطيني في دمشق.

في بيان -وقال مفوض إدارة األزمات والمساعدة اإلنسانية باالتحاد األوروبي كريستوس ستيليانيدس 
إن هذه المساعدة جاءت بعد وصول معاناة المدنيين بمخيم اليرموك  -تلقت الجزيرة نت نسخة منه

 ير مسبوق.لمستوى مروع وغ
 1/4/5102، الجزيرة نت، الدوحة

 
 مارين لوبن تبدأ إجراء تأديبيا بحق أبيها بعد تصريحات اعتبرت معادية للسامية ا:فرنس 

أعلنت رئيسة الجبهة الوطنية الفرنسية اليمينية المتطرفة مارين لوبن، اليوم : وكاالت –باريس 
و بن مؤسس الحزب اليميني المتطرف، الخميس، عن بدء إجراء تأديبي بحق أبيها جان ماري ل

 ودعته إلى اعتزال العمل السياسي بعد تصريحات اعتبرت معادية للسامية.
" والدها إلى "التصرف بحكمة 0ودعت مارين لوبن، عبر القناة التلفزيونية الفرنسية األولى "تي اف 

 السياسية".واستخالص العبر من البلبلة التي تسبب بها وربما التخلي عن مسؤولياته 
وأضافت "قررت بدء إجراء تأديبي"، مبررة ذلك بأن "ما من أحد سيفهم أن داخل الجبهة الوطنية 

وأوضحت أنه "سيتم استدعاء  شخصيات يمكنها التعبير عن فكرة شخصية ومخالفة لموقف" الحزب.
ماع المكتب جان ماري لو بن أمام المكتب التنفيذي بوصفه هيئة تأديبية"، دون تحديد موعد الجت

 الذي هي عضو فيه وكذلك أبوها.
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جان ماري لوبن، التي خلفته في  األوروبيوكانت مارين لوبن ابنة الرئيس الفخري للحزب والنائب 
، منعت والدها األربعاء من الترشح في انتخابات محلية بعد إدالئه 5100رئاسة الحزب في 

 بتصريحات عن غرف الغاز النازية.
ار مؤسس الحزب لتصريحات يعتبر فيها غرف الغاز في الحرب العالمية الثانية وأساس النزاع تكر 

 "تفصيال" ودفاعه عن ذكرى الماريشال فيليب بيتان الذي تعاون مع ألمانيا النازية.
01/4/5102، الشرق، الدوحة  

 
 الحرب؟ لماذاغزة..  

 د. ناجي صادق شراب
الحرب بات قريبًا، والتصريحات التي تخرج من التصريحات التي تخرج من "إسرائيل" تؤكد أن خيار 

والسؤال مع التسليم بخيار الحرب، أي حرب يريدها كل طرف؟  قائمة.غزة تؤكد أن اإلعداد للحرب 
"إسرائيل" من جانبها شنت حروبها الثالث وأهدافها لم تتغير في كل هذه الحروب، الهدف األساس 

فلسطيني الكلي، وتحقيقًا لهذا الهدف ال تمانع من وجود أنها تريد غزة منفصلة وبعيدة عن سياقها ال
حركات المقاومة، ووجود حركة حماس كحركة حاكمة، وتحكم عالقتها بها هدنة ليست قصيرة قابلة 

وهدفها الثاني عملية ترويض سياسي لحماس، وتخييرها بين الحكم والمقاومة في النهاية،  للتجديد.
ء غزة ضعيفة تابعة معتمدة على "إسرائيل" في احتياجاتها اإلنسانية ومن أهداف "إسرائيل" أيضًا إبقا

واالقتصادية، ولذلك كان هدف "إسرائيل" في كل هذه الحروب هو تدمير البنية التحتية لغزة حتى 
وفي النهاية "إسرائيل" تربط بين إعمار غزة وأن تبقيها  عليها.تبقى تدور في حالة من االعتماد الدائم 

وقد يكون هدفها النهائي هو ضرب الدولة  لها.عة السالح أو ال تشكل مصدرًا للتهديد منطقة منزو 
جهاضها من كل مقومات  وبالتالي نكون أمام كيانين  االستقالل.الفلسطينية إذا قامت وتفريغها وا 

 األهداف.سياسيين فلسطينيين لعب الفصل الجغرافي دورًا رئيسًا في تعميق هذه 
حالة الحرب؟ ستبقى األهداف السابقة  تنتهيهو هدفها من أي حرب مقبلة؟ ومتى والسؤال ثانية، ما 

هي المحرك الرئيسي ألي حرب على غزة "إسرائيل" لن تسمح في جميع األحوال بأن تتطور قدرات 
المقاومة العسكرية، وتحصل على أسلحة متطورة تهدد أمنها ووجودها، وليكن معروفًا أن غزة تقع في 

ولى ألمن "إسرائيل"، ومن ثم يبقى خيار الحرب قائمًا، والهدف منه تقويض قدرات المقاومة الدائرة األ
بقاؤها تحت السيطرة العسكرية "اإلسرائيلية من خالل المزيد من التدمير، والمزيد من  ".العسكرية، وا 

 والفصل.والمزيد من االنقسام  الحصار،
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تريد، وكان هدفها الوصول إلى حالة االنقسام  عندما انسحبت "إسرائيل" من غزة كانت تعرف ماذا
الفلسطيني، وبالمقابل فإن حماس وحركات المقاومة األخرى تتحدث عن الحرب، وأن الحرب األخيرة 

والسؤال أي حرب تريدها "حماس" وفصائل المقاومة  المقبلة.لم تنته، وأن اإلعداد جار للحرب 
ب، الحرب ليست غاية في حد ذاتها، بل هي امتداد األخرى في هذه هذه المرحلة؟ في أدبيات الحر 

بعبارة أخرى تلجأ الدول إلى الحرب لتحقق أهدافًا سياسية فشلت في تحقيقها الوسائل  للسياسة.
ن كانت "إسرائيل" هي السبب فيها، لكن ال يمكن استبعاد أن الذهاب  السياسية، والحرب األخيرة وا 

لتي حددت أهدافها منها، برفع الحصار، وفتح المعابر وا عادة للحرب أيضًا كان خيارًا لحركة حماس ا
ن نجحت في  والمطار.بناء الميناء  انتهت الحرب و"إسرائيل" فشلت في تحقيق أهدافها الرئيسية وا 
، أما على مستوى الحركة فيمكن القول إن الحرب قد فشلت حتى هذه اللحظة االنقسامتعميق حالة 

ن كنا نسمع عن إمكانية الوصول إلى هدنة لخمس سنوات، مقابل  في تحقيق أهدافها السياسية، وا 
رفع الحصار، وفتح المعابر، أما فيما يتعلق بموضوع الميناء والمطار وعلى الرغم من أهميتهما 
لسكان القطاع، إال أنهما من مظاهر السيادة، واالستقالل، وهنا فإن موافقة "إسرائيل" مرهونة 

رئيسي من جعل االنقسام حقيقة سياسية، وبالتالي تتخلص من فكرة الدولة ومشروطة بتحقيق هدفها ال
الفلسطينية بشكل نهائي، ومشروطة أيضًا بنزع سالح المقاومة أو على أعلى تقدير تحويل هذا 
السالح إلى وظيفة أخرى، فالتفكير "اإلسرائيلي" يقوم على أن إنشاء ميناء ومطار سيحوالن دون 

نه عند الوصول إلى هذه المرحلة ال يعقل أن تعود حماس للحرب، وعندها اندالع حرب جديدة، أل
 يمكن التفكير في تجديد الهدنة بشكل تلقائي .

وبالمقابل حركة حماس إذا ذهبت لهذه الهدنة بهذا المنطق، أي بعيدًا عن اإلطار الفلسطيني والسلطة 
وعليه فإن  غزة.ولة أو الكينونة المستقلة في الواحدة، فهذا يعني ترسيخًا لالنقسام، وتأكيدًا لفكرة الد

هذه مجرد رؤية خاصة قد تكون صائبة أو  التفكير.خيار الحرب بات مرتبطًا بهذا السيناريو، وهذا 
في النهاية الحرب ليست  الحرب.خاطئة، لكن المهم أن نعرف كيف تفكر "إسرائيل" حتى نتفادى 

لبناء أهم الخيارات، وهذا الخيار يعتبر أعلى درجات خيارًا لغزة، ويبقى خيار إعادة اإلعمار وا
 المقاومة.

01/4/5102، الخليج، الشارقة  
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 التقارب والتباعد واالتحاد تعقيداتحماس والجهاد..  
 إبراهيم المدهون
شهد قطاع غزة في الفترة األخيرة صورة إعالمية مكثفة لحالة التشارك بين حركتي حماس والجهاد 

بخروج مسيرات مشتركة للحركتين في المحافظات الجنوبية، كما عقدت سلسلة  اإلسالمي، وذلك
ندوات ولقاءات موحدة بين قيادات سياسية وعسكرية من التنظيمين الفلسطينيين، وخرجت منهما 

 مواقف متشابهة في ملفات معقدة داخلية وخارجية.
المي، كما أن مواقفهم تقارب حماس والجهاد طبيعي، كونهما حركتي مقاومة ذواتي إطار إس

السياسية حتى اللحظة متقاربة، مع بعض االختالفات في التفاصيل هنا أو هناك، ولقد شهدت 
العالقة مراحل تطوير، زادت بعد تعاظم التنسيق العسكري واألمني الذي وصل إلنشاء غرف 

 عسكرية مشتركة، والتواصل الدائم على مدار الساعة. 
على المستوى السياسي والعسكري أنضج من قواعدهما، فهناك حالة اندماج ويبدو أن قيادة الحركتين 

وتنسيق وتواصل وود في األطر العليا والدوائر الضيقة، إال أن عناصر كليهما ما زالت تتمايز 
كحركتين متنافستين ال متكاملتين، ويصدر عن بعض العناصر من الطرفين بعض المجاكرات 

 يظهر ذلك جليا في مواقع التواصل االجتماعي.والخشونة اللفظية المزعجة، و 
اليوم زاد التقارب، وبدا أوضح من ذي قبل، ومن وجهة نظري، هناك أسباب عديدة، أهمها نجاح 
حماس في السيطرة على غزة وتقديم نموذج داعم للمقاومة، وفتح مجاالت لعمل حركة الجهاد 

بعكس ما حدث في الضفة الغربية، كما أن اإلسالمي، ودعمها وتهيئة البيئة لتحركها دون تضيق، 
يجاد لغة مشتركة ومتفهمة.   العالقات الشخصية لدى القيادات تلعب دورا مهما أيضًا في التقارب، وا 

وهناك صداقات واضحة تجمع بين رموز حماس الجهاد، حتى وصل الحال ليلتقط القياديان الزهار 
 المشتركة. والهندي صورة سلفي في أحد اللقاءات الجماهيرية

باإلضافة الستشعار الحركتين بالخطر ذاته، خطر االقتالع من قبل إقليم يعادي أي توجه مقاوم، 
خصوصا إذا ما كان ذا صبغة إسالمية، باإلضافة الزدياد العمل العسكري المشترك الذي برز في 

وتكامله في المراحل العصف المأكول، وهناك إرادة حقيقية لدى القسام والسرايا على تعزيزه وتقويته 
 المقبلة.

التحالف السياسي اآلن شبه موجود، إال أن تعقيد الواقع والتشابك اإلقليمي، وحالة االنقسام 
والخصوصية الفلسطينية ستحول دون بلورته كيانا سياسيا متكامال، كما أن لحماس رؤية سياسية 

فتح من جهة، وعدم الدخول في داخلية تختلف عن الجهاد اإلسالمي الذي يفضل عدم التصادم مع 
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السلطة من جهة أخرى بحجة اتفاقية أوسلو، أما حماس فهي ترى أن السلطة مرحلة مهمة لقيادة 
 المشروع الوطني نحو التحرير.

ومع هذا، قد يكون للجهاد وحماس طموح مشترك للعب دور مؤثر في النظام الفلسطيني، لهذا، هناك 
التحرير، والتمثيل في المجلس الوطني، والدخول في اللجنة  سعي موحد من قبلهم إلصالح منظمة

ن حدث هذا قد يبرز عمال أكثر  التنفيذية للمشاركة بفاعلية بصياغة البرنامج والسياسات الوطنية، وا 
 انسجاما بينهما. 

كما أن حماس والجهاد ال يريدان عزل نفسيهما عن العمل الوطني، لهذا إذا ما كان هناك تيارات 
 ة وعلمانية مستعدة لبناء جبهة وطنية للمقاومة ال أظنهما سيمانعان.يساري

ال أعتقد أن يتحول التقارب والتنسيق لدمج الحركتين في كيان واحد، فهما جسمان مختلفان بالكلية 
إداريا وتراثيا، وأي توحد لن يجني الثمار أو يحقق أيا من األهداف، فلن يؤدي الغرض، كما أن 

يخية تحول دون ذلك. وأي محاولة ستجد ألف عامل إفشال أقلها تسمية الكيان الجديد، التراكمية التار 
قرار نظام داخلي واإلرث الثقافي، كما أن الدمج لن يحقق المراد، وتوابعه  باإلضافة لتوزيع الكوادر، وا 

 السلبية كبيرة، من عدم االنسجام وعدم الرضا والطمع بتقاسم المناصب.
يق والتكامل والعمل المشترك والحفاظ على هويتي الحركتين، دون دخول في لهذا، سيستمر التنس
 سيناريوهات عقيمة.

9/4/5102، "50موقع "عربي   
 
 ؟"اتفاق لوزان"نتنياهو.. لماذا يرفض  

 أسعد عبد الرحمن
ي يوميًا، تقريبًا، يعلن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو موقفه المعارض من البرنامج النوو 

حول الملف النووي، وُمصرا في  0+2الموقع بين إيران ومجموعة الـ« اتفاق لوزان»اإليراني، رافضًا 
الوقت ذاته على أن إطار االتفاق يهدد بقاء إسرائيل ويمنح إيران مسارًا حرًا لصنع القنبلة النووية. 

النووي ويعزز اقتصاد  االتفاق سيضفي شرعية على برنامج إيران»وفي هذا السياق، قال نتنياهو إن 
رهابها في جميع أنحاء الشرق األوسط وخارجه، وسيزيد مخاطر االنتشار  إيران، ويزيد عدوان إيران وا 

موقفًا دوليًا »بل إن نتنياهو حاول أن يضفي «. النووي في المنطقة ومخاطر اندالع حرب مروعة
إسرائيل وحدها. إنها قضية  هذه ليست قضية حزبية. هذه ليست قضية»رافضًا لالتفاق، معلنًا 

عالمية ألن الجميع سيكونون عرضة للتهديد من جانب أكبر دولة إرهابية في عصرنا في حالة 
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اإلبقاء على البنية األساسية إلنتاج ليس فقط قنبلة نووية واحدة بل الكثير الكثير من القنابل 
 «!النووية

ووي اإليراني؟! ما يقوله نتنياهو ويعزيه إلى لكن، ما هي حقيقة جوهر موقف نتنياهو من االتفاق الن
ال يعكس الحقيقة، فقد كشفت التطورات والمتغيرات في المشهد « الخوف من القنبلة النووية اإليرانية»

السياسي الراهن بعد االتفاق النووي، ردود أفعال مغايرة من بعض دول الشرق األوسط وأهمها المملكة 
عاهل الراحل عبدهللا بن عبدالعزيز يحث واشنطن على مهاجمة البرنامج العربية السعودية التي كان ال

النووي اإليراني، بينما اليوم تعلن ترحيبها باالتفاق اإلطاري الذي توصلت إليه القوى العالمية مع 
يران ال تقتصر فقط على االتفاق النووي،  طهران، مع ضرورة مالحظة أن المسألة بين السعودية وا 

 دد إيران في الشرق األوسط.بل في مدى تم
وجهة نظر نتنياهو المعارضة لالتفاق استخدمت ألغراض ترويج نفسه سياسيًا، إلظهاره بأنه حامي 
حمى إسرائيل والحريص األكبر على أمنها، بل إنه قد استغل هذه المسألة في االنتخابات اإلسرائيلية 

أعلم وأحنك من ست دول كبرى، بكل  األخيرة، وقد نجح. بالمقابل، هل يمكن أن يكون نتنياهو
خبرائها، من أن اتفاق اإلطار يعمل في صالح الجميع، دون أن ننسى بأن بين هذه الدول أكثر أربع 
دول مؤيدة إلسرائيل في العالم، هي الواليات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، والذين من المؤكد لن 

أبدا )على عكس تصريحات نتنياهو دائمًا( وهو األمر الذي  «أمن إسرائيل»يقبلوا بتوقيع اتفاق يهدد 
اتفاق اإلطار يمثل تقدمًا ملموسًا باتجاه حل »أوضحه الرئيس باراك أوباما حين أعلم األول بأن 

شامل وبعيد المدى يسد كل الطرق أمام إيران للحصول على سالح نووي، ويضمن أن يكون البرنامج 
الواليات المتحدة ال تزال ملتزمة بأمن »، مشددا على أن «ة فقطالنووي اإليراني ألغراض سلمي

طاقم األمن القومي األميركي ينوي تكثيف المشاورات مع الحكومة »بل إنه أعلن أن «. إسرائيل
 «.اإلسرائيلية الجديدة بهدف توطيد التعاون األمني بين إسرائيل والواليات المتحدة

ة عند )نتنياهو( وعند غيره من قادة اليمين واليمين المتطرف يتبين من كل ذلك، أن المعضلة المرضي
وأتباعهما تتجسد في تحقيق مجموعة من األهداف الصهيونية، التي تستند إلى مرتكزات قديمة/ 

األمن »جديدة تشكل القاعدة األساس لالستراتيجية اإلسرائيلية، التي من أبرز مرتكزاتها: مفهوم 
التي تقوم على امتالك قوة « القوة الكاملة الضاربة»، ونظرية «ود اآلمنةالحد»، و«اإلسرائيلي المطلق

األمن اإلسرائيلي »عسكرية عظمى، مع تأمين أقصى الدعم والمساعدة الخارجية. ذلك أن عقيدة 
تشترط استمرار تدفق متطلبات القوة الالزمة بكل أشكالها ومكوناتها السياسية والعسكرية « المطلق

 لتكنولوجية، مقرونة بحرمان أي دولة في المنطقة من امتالك أي سالح متميز.واالقتصادية وا
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ما عسى المرء أن يتوقع سوى استمرار جنون نتنياهو الذي يصر على عدم رؤية قباحة إسرائيل 
األمن »وسياستها التي تتوغل بعيدا في عقلية عدوانية عنصرية هدامة. مع ضرورة التأكيد أن مسألة 

ليست فكرة نتنياهو وحده بل هي عقيدة تتبناها كل حكومات إسرائيل المتعاقبة، « مطلقاإلسرائيلي ال
وهذه الذرائع واألعذار األمنية اإلسرائيلية، ليست مجرد محاوالت لحماية الذات، بل منطق ذرائعي 

رئيس الدولة « الثعلب»نتنياهو قال « الذئب»هدفه تبرير سياسة السيطرة وفرض الهيمنة. فمن قبل 
األب »)وهو « رسول السالم»الصهيونية السابق شيمون بيريز الذي يطرح نفسه عالميا بصفة 

إن موضوع األمن يجب أن »للقنبلة النووية اإلسرائيلية( في كتابه الشرق األوسط الجديد: « الحقيقي
فر لنا فرص يتقّدم سلم األولويات قبل تنّفس الهواء، وبقدر ما نضغط أمنيًا على أعدائنا بقدر ما تتوا

القديمة/ « األمن اإلسرائيلي المطلق»إن السبب الحقيقي/ العميق، إذن، هو عقيدة «. البقاء والوجود
 الجديدة.

01/4/5102، االتحاد، أبو ظبي  
 
 على شفا حرب إقليمية 

 رؤوبين باركو
إلى وضع يمكن وصفه بالالمعقول كبير، وكل ذلك برعاية  األيامدخل الشرق األوسط في هذه 

الذي وقع عليه الغرب مع  يات هللا يقود فعليا إلى وصول إيران إلى  اإلطارلواليات المتحدة. اتفاق ا
دولة نووية في النهاية بترخيص من دول العالم، وفي منطقتنا يتصعبون في استيعاب غير المفهوم ـ 

ة في الشرق في الوقت الذي تواصل فيه إيران تحريك عجالت حربها وتمددها في مراكز قتل مختلف
، يعلن «عاصفة الحزم»وحيث تقف في اليمن أمام قوات التحالف العربية التي بدأت عملية  األوسط

عن نيتهم في تدمير  اإلعالنالغرب ويواصل زعماؤها  إخضاعالمتحدثون باسمها أنهم نجحوا في 
 إسرائيل.

اك أوباما. بفضله هي تقول ضعف الرجل المسالم بر  إزاءيبدو أن إيران تستطيع السماح لنفسها بذلك 
بفرح ـ الدول العربية من حولها انهارت كبرج من ورق، وهي بقيت صامدة. هي ومصر، التي كما 

 األمريكييبدو كانت ستنهار لو أن رئيسها عبد الفتاح السيسي خضع للحظر االقتصادي والتخلي 
 عنه كما حدث في حينه لشاه إيران وفيما بعد لحسني مبارك.

 اإلدارةظ الدول العربية التي ُتهاجم اآلن في الجناح اليمني من قبل إيران، أحد ما في من حسن ح
عن القاهرة التي تصارع من اجل بقائها  األمريكيالحصار  إزالةتشجع أخيرا وعمل على  األمريكية

االجتماعي واالقتصادي. هذا التغيير مّكن السيسي من إسماع صوت واضح وحاسم أكثر في 
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العربي في الوقت الذي تعهد فيه بالحفاظ على أمن دول الخليج كجزء من أمن مصر. لقد التحالف 
ليست  األزمةمع إيران.  األزمةباكستان أنها ستقف إلى جانب السعودية في  إعالنعّتم بذلك على 

سهلة. ُدمى إيران كان باستطاعتها إضحاك الكثيرين لو لم تكن مشبعة بدماء  الف األبرياء في 
الحشد ». لقد تحولت المنطقة إلى مملكة الالمعقول، حيث تقوم المليشيا اإليرانية األوسطق الشر 

التي تضم مقاتلين من حرس الثورة بضرب داعش بالتعاون مع الجيش العراقي وبمساعدة « الشعبي
ومون غير مباشرة من الواليات المتحدة. وفي المقابل فان قوات إيرانية بمساعدة الشيعة العراقيين يق

. فهم يتحركون أمريكيبذبح السكان السنيين في العراق وسرقة ممتلكاتهم، أيضًا هذا يتم بترخيص 
ويحتفلون بصورة « المحررة»علي خامنئي في شوارع تكريت  األعلىوهم يحملون صور المرشد 

 عنيفة.
ن يواصل ذبح أيضًا في سوريا الذراع اإليرانية الطويلة ملموسة. الرئيس بشار األسد صنيعة إيرا

استخدم السالح  إذاالسكان المدنيين والمتمردين. منذ انهيار تعهدات أوباما بضرب النظام السوري 
بالده من  إخالءالكيميائي، فان األسد يقوم بضرب معارضيه بغاز الكلور مستفيدا من الفشل في 

مغلقة ُيذكر  أمريكيةين المواد الكيميائية وفقط يزيد استخدامه لها. هذا الوضع الذي يجري تحت أع
في التسعينيات أن كوريا الشمالية التي قامت في حينه بدور إيران كتهديد نووي  األمريكيبالتعهد 

حقيقة أن هذا التعهد انهار فما الذي على إسرائيل أن تفهمه من  إزاءسيتم تجريدها من قنابلها. 
 السوابق )البعيدة والقريبة( التي أمامنا.

 
 كالمحور المشتر 

هو روسيا التي تساعد عسكريا المحور اإليراني ـ السوري.  األوسطيالعب  خر في الملعب الشرق 
 لمسطولإن الحفاظ على مكانة األسد هو مصلحة روسية يقف على رأسها ميناء في المياه الدافئة 

قف يطالب الروس بو  مفاجئالروسي في طرطوس. هذه اليد موجودة أيضًا في اليمن. فهناك وبشكل 
. الروس يتطلعون إلى مضائق باب المندب ل نقاذ إنسانيةالنار وكذلك يطالبون بممرات  إطالق

 الحوثيين الذين هم أداة بيد إيران. إنجازاتمتشجعين من 
وزير الخارجية اليمني رياض ياسين يوجه إصبع اتهام مباشرة. حسب رأيه فان روسيا ُتهرب في 

رعاياها في اليمن، السالح للحوثيين. العميد أحمد  إنقاذظاهريا إلى التي تهدف « اإلنسانية»طائراتها 
ينضم إلى هذه االتهامات ويحذر: « عاصفة الحزم»عسيري، المتحدث باسم التحالف العسكري لـ 

روسيا تعمل لصالح إيران في اليمن وفي سوريا. هكذا فان بصمات روسيا ظاهرة في المنطقة، سواء 
مفاعالت  إلنشاءح إيران ببطاريات متطورة مضادة للطائرات أو العروض من خالل المبادرة بتسلي
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في الدول المختلفة. يبدو أن الرئيس فالدمير بوتين نقل الحرب الباردة « السلمية لمغراض»نووية 
روسيا إلى مكانة الدولة العظمى. وغايته هي الثأر  إلعادةإلى الشرق األوسط كجزء من تحقيق حلمه 

 .أوكرانيافي  واألزمةالمتحدة على موقفها من قضية شبه جزيرة القرم من الواليات 
حاول بوتين وقف عملية  إذاالتحالف العربي يدرك المصلحة الروسية، وقد سبق للسعودية أن أعلنت: 

المتحدة، وقامت الواليات المتحدة بالوقوف ضدها )لم  األممعن طريق قرار في « عاصفة الحزم»
 أردوغانيواصل التحالف العملية بدعم من باكستان وتركيا، التي التقى رئيسها تستخدم الفيتو(، فس

 أول أمس مع روحاني، ولكنه لم يتطرق إلى الصراع في اليمن.
التي  األولىلم يتغير شيء حقا في توازن القوى فسيتضح شيئا فشيئا أن اليمن سيكون الدولة  إذا

الدول العربية السنية. مع ذلك ومن اجل تحقيق حسم  سُيهزم فيها نشاط التمدد اإليراني على أيدي
السني الذي يتحقق في الجبهة اليمنية يبدو  اإلنجازكهذا فان تدخال بريا في اليمن هو أمر ضروري. 

عدنا إلى سوريا فان الكفة ما زالت تميل لصالح  إذا، ولكن حتى الوقت الحالي فهو الوحيد. األولأنه 
، اللتان تعمالن في صالح نظام األسد. في هذه الجبهة هما تحظيان بدعم التعاون بين إيران وروسيا

« اليرموك»الفلسطينية. هؤالء الذين يتركز معظم نشاطهم في مخيم « أكناف بيت المقدس»مقاتلي 
)الذي يسمى عاصمة الشتات الفلسطيني(، وجدوا أنفسهم بين المطرقة والسندان. فمن جهة فان 

يعاني من  أخرىا من سكانه يقع تحت قصف النظام السوري، ومن جهة المخيم الذي فرغ تقريب
القريب من مواقع السلطة « اليرموك»مواجهة مباشرة وعنيفة مع مقاتلي داعش عديمي الرحمة. 

في دمشق، ُيسحب تدريجيا من أيدي النظام إلى أيدي المتمردين، وفي نفس الوقت يفقد األسد  واألمن
من قبل المتمردين يخنق ما تبقى من اقتصاد الدولة  إغالقهادودية التي السيطرة على المعابر الح

 ويضعف النظام.
يلغي محاولة الفلسطينيين عرض  لمسد« أكناف بيت المقدس»في الوقت الحالي يبدو أن دعم 

صورة الحيادية وعدم تأييد أي طرف من أطراف الصراع السوري الداخلي، كما أنه يشير إلى أن 
أعلن عنه بين النظام السوري ومنظمة حماس اإلرهابية التي دعمت في البداية  الطالق الذي

المتمردين، لم يكن نهائيا. قصة الغرام التي تجري تتضمن مساعدة إيرانية لحماس في غزة: السالح 
عادة  وتمويل العمليات اإلرهابية. األنفاقترميم  وا 

المحصنة لحماس في غزة وحزب  المالجئليس هناك شك في أن األحالم المشتركة التي تنسج في 
هللا في بيروت من اجل تدمير إسرائيل بقيادة طهران، تواصل تغذية أوهام  يات هللا بأحالم قاتلة. كل 

 اإلطاراتفاق  إزاء األمريكيينعلى حساب  وأخرىذلك يجري في أزمان الهدنة الواقعة بين نكتة 
 ليه في لوزان.إالمضحك الذي تم التوصل 
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 اليمن وغزةبين 

يصرون على الطلب من  األمريكييناآلن، وفي ظل الفوضى وانهيار الدول العربية في المنطقة، فان 
لتلك الموجودة في غزة. هذه رغبة  إضافةدولة إرهاب فلسطينية في يهودا والسامرة  إقامةإسرائيل 
 «.عربيةالمبادرة ال»ُمحيرة تتساوق مع الطلب من إسرائيل االستجابة إلى  أمريكية

هذه المبادرة بالفعل هي طريقة جديدة لض  مسلحي داعش إلى يهودا والسامرة والجوالن وطبرية، 
 أصدقاءمع «. حق العودة» إطارإلى داخل إسرائيل في « اليرموك»وكذلك أحفاد الالجئين من 

تقد )بهدف هناك من يع األمريكية اإلدارةكهؤالء ـ من يحتاج إلى أعداء؟ وبشكل عام، يبدو أنه في 
االنتقام؟( أن النموذج التدميري لحماس العامل من غزة وسيناء ضد إسرائيل ومصر، ناجح بما يكفي 

سرائيل في يهودا والسامرة. األردنإلى درجة أنهم يريدون تطبيقه أيضًا ضد أمن   وا 
طينية أبو تلتقي أيضًا مع أهواء الشعب الفلسطيني. خالفا لرئيس السلطة الفلس« المبادرة العربية»

مازن الذي يمد يد مضللة للسالم أعلن عن الحقيقة الدكتور عبد الستار، المحاضر الكبير في العلوم 
الفلسطينيون ال يريدون دولة. على السلطة الفلسطينية »السياسية في جامعة النجاح في نابلس: 

 «.االهتمام بتنفيذ حق العودة إلى فلسطين
قائم وكما هو مفهوم أيضًا التهديد من الشمال على هيئة حزب هكذا حيث أن التهديد من الجنوب 

هللا، بتوجيه ودعم إيران، فان مقاتليه يواصلون القتل والموت، وفي الوقت الذي يراكم فيه التنظيم 
ضد إسرائيل ـ متشجعا من  اإلشارةرهن  أخرىترسانة قاتلة من الصواري  بعيدة المدى ويستعد لحرب 

متحدة على يد إيران. لكن وقبل أن تزيد من نشاطاتها بواسطة حزب هللا الواليات ال« إخضاع»
وحماس فان إيران تركز جهودها في اليمن، بمساعدة الحوثيين. خامنئي والرئيس حسن روحاني 
يريان أن زخمهما يتم وقفه من قبل القوات العربية في اليمن، وبواسطة حكام ُعمان يهددون السعودية 

ماضي في البحرين( بأنها ستدفع ثمن ذلك. إيران ال تخاف من القوات العربية )التي صدتهم في ال
المشتركة. هناك يعرفون أن هؤالء لن يتجرأوا على مهاجمة إيران. حتى هذه اللحظة يخوض الطرفان 
حرب شوارع في اليمن حيث يستخدم الحوثيون السالح الثقيل ويقومون بقصف واقتحام البيوت وقتل 

مليشيات  إطارحرب امتدت إلى القبائل في جنوب شرق اليمن الذين انتظموا في المدنيين. ال
 «.المقاومة الشعبية»

من اجل ردع اتحادات القبائل اليمنية من التدخل في المعارك، يقوم الحوثيون بخطف زعماء، نشطاء 
يون في ورجال دين كبار. ولمعادلة السالح والوسائل العسكرية التي سيطر عليها الحوث أحزاب
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المعسكرات والوحدات العسكرية التي استولوا عليها يتم إنزال السالح الخفيف من طائرات التحالف 
 لنشطاء القبائل الموالية للرئيس اليمني عبد منصور هادي.

مقاتلو هذه القبائل يتجمعون اآلن ضد الحوثيين إلى جانب قوات التحالف، الذين يقومون اآلن 
إلى الحرب البرية مع الحوثيين، « عاصفة الحزم»دخل تحالف  إذالبحر. بالقصف فقط من الجو وا

واذا قامت بالحزم، مثل اسمها، فان هذا سيشكل نقطة تحول بخصوص القدرة العربية على صد 
 اإليرانيين ووكالئهم أيضًا في سوريا والعراق ولبنان.

جدا أن يفتحوا من جديد محافظهم وبعد رفع العقوبات يستطيع اإليرانيون المسلحون  األثناءفي هذه 
لتسلح  خر، وحال انتهائهم من بناء القنبلة النووية يستطيعون حسم الدول العربية في شبه الجزيرة 

جدية تهديداتها تجاه  إظهاروأن يعيدوا تنظيم أنفسهم عسكريا. هكذا تستطيع إيران في المستقبل 
 ري  ضد إسرائيل )أيضًا من لبنان(.قوة نووية، وصوا إظهارأعدائها: في الخليج بواسطة 

 
 الثقة اإليرانية

لد الوالد، المفتي المستقيل لتنظيم القاعدة السني، يتهم إيران بكل مشاكل الشرق  الشي  محفوظ ول
األوسط. رغم المعركة الوجودية التي تجري على السيطرة بين إيران الشيعية والدول السنية في الشرق 

إرهابية كثيرة  بأعمالوتعزيز مواقفهم  بإخوانهمعدة يحاولون اللحاق األوسط، ما زال رجال القا
المصابين. حتى في ظل المعارك في اليمن فقد قام رجال القاعدة بسرقة البنك المركزي في المكال 

 وحرروا معتقلي اإلرهاب التابعين لهم من السجن.
فسية اإلسالمية السنية المتطرفة في هذا الوضع يشكل تحليل الوضع األصيل للوالد رؤية للحالة الن

شرح أن المواجهات في سوريا ولبنان « الجزيرة»في الشرق األوسط. في سلسلة مقابالت مع محطة 
والعراق واليمن تنبع من نوايا التمدد اإليرانية التي وصف زعماؤها منذ البداية العراق كجزء تاريخي 

 من المجال اإليراني.
الدول العربية التي تنقصها الرؤيا االستراتيجية المشتركة فهي ال فانه نظرا لضعف  أقوالهحسب 

رد مناسب للعنف اإليراني رغم كل المال الذي أنفقوه على شراء كميات كبيرة من  إعطاءتستطيع 
يران تعرف ذلك.  السالح ـ وا 

لفراغ الذي يدعي المفتي أنه في الوقت الذي تخلى فيه العرب عن الفلسطينيين فقد استغل اإليرانيون ا
نشأ وساعدوا الفلسطينيين وجندوهم لخدمة أهدافهم. اآلن تستخدم إيران أيضًا الصينيين والروس 

 ألغراضها وذلك عن طريق مؤامرة تقديم منافع وصفقات كبيرة منهم بواسطة العراق.
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مصلحتهم  هو األمريكيين، وأن ما يهم أصدقاء األمريكية ل دارةكما يدعي الوالد أيضًا أنه ال يوجد 
ومصلحة إسرائيل االستراتيجية )تدفق النفط(. لقد اظهر المفتي ثقته بأن الوضع الذي نشأ أمام 

من الواليات المتحدة لتحتل البحرين بعد أن قامت  األخضرالواليات المتحدة فان إيران تنتظر الضوء 
 باحتالل بغداد ودمشق وبيروت وصنعاء.

يتصرفون في الشرق األوسط من خالل منظور تفوق فارسي فان اإليرانيين الشيعة  أقوالهحسب 
عقيدتها، وتعاملهم المتعالي تجاه العرب، وحتى ازاء الطوائف  مباد ديني، قومي وعنصري، وتخفي 

وخالقي فتاوى « كفار». ويضيف الوالد بأن السنة يوصفون لدى الشيعة كـ األخرى« الدنيا»الشيعية 
 كاذبة.

أن طريقة مواجهة إيران يجب أن تكون مشابهة للقوة والحكمة التي  المفتي الذع اللسان يوضح
، وفي النهاية ـ قوة عنيفة «قوة ناعمة»تستخدمها هي نفسها: في البداية ـ قوة معتدلة ومفاوضات 

. ليس هناك شك أنه في الشرق األوسط يديرون الحوارات اإلنجازاتوذلك لتحقيق « قوة خشنة»
ذا، وهذه عبرة مهمة ألوباما الذي يرضي ويهادن أعداءه. اإليرانيون ال ويحصلون على نتائج فقط هك

لم يتم صدهم  إذاسيطرة مؤكدة على الشرق األوسط.  أجندةيعربدون في الشرق األوسط عبثا، فلديهم 
 فهم سيعملون من اجل تنفيذها. باسم هللا.
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