
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 

  

  
 
 

 قطاع غزةحماس تنفي نيتها تشكيل لجنة عليا إلدارة حركة 
 لن نترك السلطة في رام هللا تتعاون على خنق المقاومة في غزةالزهار: 

 خالل القتال يوفر له معلومات وصورا   قمر اصطناعي لكل قائد كتيبة اإلسرائيلي:خطة جديدة للجيش 
 المخيم يواصل قصف والنظام "النصرة وأحرار الشام"لتنظيمي  يسلم مواقعه في اليرموك "داعش"

 رموكاليمخيم لبحث أزمة  ةمبعوث لألمم المتحدة يتوجه إلى سوري
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  السلطة:
 6 المجلس الوطني يطالب كافة األطراف بالخروج عن صمتها وحماية اليرموك من المجزرة  
 6 لم يحظ بموافقة عباسحول "اليرموك"  ةسوريبتوافق الفصائل وموفد المنظمة  :"القدس العربي"  
 8 الناطق باسم الشرطة الفلسطينية يتحدث عن العقبات التي تواجه عملها بالقدس المحتلة  
 9 الحمد هللا ألهالي نابلس: صمودكم في وجه االحتالل مصدر فخر واعتزازرامي   

 
  المقاومة:

 9 قطاع غزةتشكيل لجنة عليا إلدارة  حماس تنفي نيتهاحركة   
 11 : دماء الشهداء هي الطريق لرفعة الوطنمعزيا  والدي الشهيدين جعفر وزياد عوض هنية  
 11 لن نترك السلطة في رام هللا تتعاون على خنق المقاومة في غزةالزهار:   
 15 الطبي بحق األسرى اإلهمالحماس تحذر االحتالل من سياسة حركة   
 15 "الجهاد" تحمل االحتالل مسؤولية استشهاد األسير المحرر جعفر عوض  
 13 في سجون االحتالل تدعو لفتح ملف اإلهمال الطبي "الشعبية"  
 13  األسرىالظروف الصحية التي يعيشها حول طالب بفتح تحقيق دولي "الديموقراطية" ت  
 13   "داعش"بين القوى الفلسطينية وتنظيم  شرسا   مخيم اليرموك يشهد قتاال    
 14 ومة التوافق من العملفتح تدعو إلى تمكين حكحركة   
 12 ينفي مقاطعة الفصائل حكومة التوافق حزب الشعب  
 12 ما يجري في اليرموك يستهدف قضية الالجئين وهو نكبة جديدة :العردات فتحي أبو  
 16 هو استهداف لكل المخيمات الفلسطينية وحق العودة استهداف اليرموك: بركةعلي   

 
  :اإلسرائيليالكيان 
 16 خالل القتال يوفر له معلومات وصورا   قمر اصطناعي لكل قائد كتيبة اإلسرائيلي:خطة جديدة للجيش   
 11 الخطر من المثلث الحدودي في الشمال " ..هللا حزب"منهمكة بتحدي  "إسرائيلتقرير: "  
 19 "نيف هعتسراه" لقسام تصيب مبنى بمستوطنةكتائب ا": رصاصة من تدريب ل0404موقع "  

 
  :األرض، الشعب

 51 فتى برصاص االحتالل شرق خان يونس إصابة  
 51 غزّيا منذ بداية العام 61اعتقلت  "إسرائيل"مركز دراسات فلسطيني:   
 51 اليرموكمخيم ربد تضامنا مع إوقفة في مخيم   
 51 "إسرائيل"المقاطعة تطال الفحوصات الطبية في : رام هللا  
 51 القدس: إجراءات االحتالل تحد من المشاركة في مسيرة "درب اآلالم"  
 55 الجئو مخيم نهر البارد في لبنان يتظاهرون ضد إجراءات األونروا  
 53 إصابة عشرة مواطنين بجروح خالل مواجهات في البيرة وبيتونيا وسلواد والجلزون  
 53 مواطنين بينهم طفالن في مسيرتي النبي صالح وبلعين 4إصابة شاب واعتقال   
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 53 صرخة استغاثة لمخيم اليرموك بحنجرة عين الحلوة  
 54 ي بانتظار الحسم القانوني في ملكيتهالرسام الغرافيتي البريطاني بانكس شرطة غزة تصادر جدارية  
 54 من المواطنين العرب تطالهم أزمة السكن واألرض %63معطيات:   
 52 في العراق "داعش""الشرق األوسط": مقتل فلسطيني رابع في صفوف   

 
  عربي، إسالمي:

 52 المخيم قصفيواصل  والنظام "النصرة وأحرار الشام"لتنظيمي  يسلم مواقعه في اليرموك "داعش"  
 56 ستقدم دعما  ماليا  ومواد غذائية لمخيم اليرموكالعربية الجامعة : العربينبيل   

 
  دولي:
 51 ة المدنيين بمخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين بدمشقواشنطن تدعو إلى حماي  
 51 اليرموكمخيم لبحث أزمة  ةمبعوث لألمم المتحدة يتوجه إلى سوري  
 51 البريطاني المعارض: نعترف بدولة فلسطين في الوقت المناسب "العمال"زعيم حزب   
 58 إلنهاء االعتقال اإلداري بحق الفلسطينيين "إسرائيل" دعواألمم المتحدة ت  
 58 "إسرائيل"ألمانيا تصادق على بيع غواصة خامسة إلى   
 59 أكاديميون ومسؤولون بريطانيون يطلعون على األوضاع في فلسطين  

 
  حوارات ومقاالت:

 59 عدنان علي... سيناريوهات محدودة في مخيم اليرموك  
 31 ماهر تيسير الطباع د. ...بعد سبعة أشهر على وقف إطالق النار إعمارغزة بال   
 33 ات عـرابيآي... صديقهم العزيز كوهين!  
 32 مارغو ليس إريك"... عملية السالم"وهم   
 31 برهوم جرايسي... خيارات نتنياهو الضيقة  
 38 نوعام أمير... خطوات أبو مازن تؤدي إلى التصعيد  

 
 41 :كاتيركاري

*** 
 
صهابة الخليل:    جثمهان آخهرين فهي بيهت أمهر خهالل مواجههات أعقبهت تشهييع 13استشههاد شهاب وا 

 أسير محرر
 ،عاما( 52الشاب زياد عمر عوض )، أن الخليل، من 11/4/5112، األيام، رام هللا ذكرت

يع جثمان االحتالل عقب تشي مع قواتاستشهد في بلدة بيت أمر شمال الخليل، خالل مواجهات 
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جعفر عوض، أمس، فيما أصيب خالل المواجهات التي تركزت على مدخل الشهيد المحرر  األسير
مواطنًا آخرون، اثنان منهما أصيبا بالرصاص، أحدهما  13القريب البلدة الرئيس وفي حي عصيدة 
على األقل باألعيرة المعدنية، إلى جانب  11عاما( وأصيب  41المواطن محمد محمد عوض )

 صابة العشرات بحاالت اختناق بفعل القنابل الصوتية والمسيلة للدموع.إ
وكانت المواجهات العنيفة ترافقت في البدء مع مواراة جثمان الشهيد "عوض" الثرى في مقبرة البلدة 

الخليل( شملت استخدام جنود االحتالل  – )القدسالقريبة من مدخلها الرئيس المتصل بشارع 
ى إلى إصابة الشاب زياد عوض برصاصة قاتلة في خاصرته، بينما أصيب الرصاص الحي، ما أد

مواطنين على األقل بأعيرة  11ناريين في عنقه وكتفه، فيما أصيب  عوض بعيارينالمواطن محمد 
 معدنية في أنحاء مختلفة من أجسامهم، إضافة إلى إصابة العشرات بحاالت اختناق.

بيت أمر، محمد عياد، أن جنود االحتالل عمدوا قبل  وأوضح الناشط في مقاومة االستيطان في
لى استخدام أسطح عدد  اندالع المواجهات إلى نصب كمائن في عدد من المنازل غير المأهولة وا 

المعدنية باتجاه المتظاهرين، مشيرًا إلى إطالقه  واألعيرةمن المنازل إلى منصات إلطالق الرصاص 
 في ذلك باتجاه بعض المنازل، السيما في "حي عصيدة". القنابل المسيلة للدموع بكثافة، بما
أن جنودًا فتحوا النار في بيت أمر، قائلًة انهم خشوا على  اإلسرائيليواعترفت متحدثة باسم الجيش 

وقالت  حياتهم حين قذف محتجون الحجارة والقنابل الحارقة ودفعوا إطارات سيارات مشتعلة باتجاههم.
الجنود استخدموا في البداية "وسائل فض الشغب" غير الفتاكة لكن المتحدثة باسم الجيش إن 

 الفلسطينيين لم يتراجعوا فلجأ الجنود إلطالق ذخيرة حية من عيار صغير.
، أن جنوده استهدفوا عمدًا ما وصفه بأربعة أمسواعترف جيش االحتالل اإلسرائيلي، مساء 

ثر ذلك استشهد أحد المصابين، بعد إصابته برصاص  "محرضين" خالل جنازة شهيد بيت أمر وا 
 "الروجر".

الذي شيع على مثواه األخير أمس بمشاركة  عاما( 55)يشار إلى أن الشهيد جعفر يوسف عوض 
أشهر  3آالف المواطنين من أهالي بيت أمر والمحافظة، قضى متأثرا بتردي وضعه الصحي بعد 

 من اإلفراج عنه من سجون االحتالل.
 ، جثمان الشهيد زياد جعفر مصلح عوض.أمسعصر  وشيع أهالي بيت أمر

وأطلقت قوات االحتالل األعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع 
 مقبرة البلدة. إلىصوب المشاركين في التشييع، كما منعتهم من سلوك الشارع الرئيسي للوصول 
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دارة سجونه وحمل رئيس هيئة شؤون األسرى والمحررين عيس ى قراقع، في بيان صحافي االحتالل وا 
المسؤولية الكاملة عن جريمة استشهاد جعفر عوض "الذي سجل اسمه في القائمة الطويلة لشهداء 

 سياسة اإلهمال الطبي التي تمارسها إسرائيل بشكل ممنهج بحق األسرى في سجونها".
ائية الدولية بأسرع وقت ممكن، وأن وأضاف قراقع: مطلوب رفع قضية األسرى إلى المحكمة الجن

تعطى األولوية، لتحاكم إسرائيل على كل جرائمها بحق كل أبناء الشعب الفلسطيني وبحق أسرانا 
، وهو أعزب، كما أنه أسير سابق اعتقل في سجون 1995 ُولد العاميذكر أن الشهيد جعفر  األبطال.

 لجهاد اإلسالمي.سنوات، على خلفية انتمائه لحركة ا 4االحتالل سابقا 
، أن وسام الشويكي عن مراسلها ،الخليل، من 11/4/5112، الحياة الجديدة، رام هللاوأضافت 

قال لـ "الحياة الجديدة" إن عدد الشهداء األسرى من ، مدير نادي األسير بالخليل أمجد النجار
ن الحركة شهداء م 519شهيدًا من بين  25محافظة الخليل وحدها وصل باستشهاد جعفر إلى 

األسيرة، جراء تواصل سلطات االحتالل بسياساتها في اإلهمال الطبي المتعمد ضد أسرانا، فيما بلغ 
 شهيدًا من محافظة الخليل. 15عدد الشهداء األسرى منذ انتفاضة األقصى األخيرة 

وحمل نادي األسير االحتالل كامل المسؤولية عما جرى مع المحرر عوض جراء ما مارسه بحقه 
، وأضاف النادي في بيانه أن استشهاد عوض يفتح الباب 5113ن إهمال طبي منذ اعتقاله عام م

 مجددًا أمام قضية العالج وسياسة اإلهمال الطبي داخل سجون االحتالل.
أسير في سجون االحتالل يعانون من أمراض مختلفة، بينهم ما  511وقال النادي أن أكثر من 

 أمراض مزمنة، وهم بحاجة إلى رعاية دائمة.أسيرًا يعانون من  121يقارب 
ودعت لجنة األسرى للقوى الوطنية واإلسالمية في قطاع غزة للمشاركة الفاعلة في الجنازة الرمزية 
لألسير المحرر جعفر إبراهيم عوض التي ستنطلق في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم السبت 

رضوان بمدينة غزة حيث سيوارى التابوت الرمزي الثرى  من أمام البوابة الجنوبية لمقبرة حي الشيخ
 بنفس المقبرة. 

دارة مصلحة السجون  االحتاللوحمّلت لجنة األسرى للقوى الوطنية واإلسالمية في قطاع غزة  وا 
( من سكان عاما55سير المحرر جعفر إبراهيم عوض )اإلسرائيلية المسؤولية الكاملة عن استشهاد األ

 5113/ 1/11اإلسرائيلي في  االحتاللضاء الخليل والذي اعتقل على يد قوات قرية بيت أمر في ق
 سنوات في اعتقال سابق. 3وكان قد اعتقل لمدة 
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 المجلس الوطني يطالب كافة األطراف بالخروج عن صمتها وحماية اليرموك من المجزرة 

ة بــالخروج عــن صــمتها كافــة األطــراف ذات الصــل أمــسطالــب المجلــس الــوطني الفلســطيني : رام هللا
وحماية مخيم اليرموك من المجزرة، ووقف كل األعمال اإلرهابيـة مـن قبـل تنظـيم داعـش المجـرم ومـن 

تكــون عرضــة للتــدخالت العســكرية، والعمــل  وأاليســانده، مشــددا علــى حياديــة المخيمــات الفلســطينية 
 .لوضع حد لمعاناة أبناء المخيم وحمايتهم من تلك التنظيمات اإلرهابية

الجمعـة علــى الموقـف الفلســطيني بعـدم زج المخــيم فـي دائــرة  أمــسوأكـد المجلـس فــي بيـان صــدر عنـه 
 الصراع الدائر في سوريا، مجددا رفضه أن يصبح المخيم طرفًا في صراع مسلٍح على أرضه.

ا وطالب المجلس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بتكثيف وتسخير كافة جهودها وعالقاتهـ
مكانياتها لوقف ما يجري في مخيم اليرموك والدفاع عن أبناء شعبنا الالجئ هناك وحقن دمائه ألنه  وا 
يتعــرض لمجــزرة فــي ظــل صــمت كــل األطــراف التــي مــن واجبهــا حمايــة المخــيم ورد العــدوان الهمجــي 

 عنه.
وتـــوفير  وطالـــب المجلـــس األمـــين العـــام لألمـــم المتحـــدة بـــان كـــي مـــون بترجمـــة تصـــريحاته إلـــى أفعـــال

الحماية الدوليـة ألبنـاء المخـيم، فلقـد حـان الوقـت للقيـام بعمـل ملمـوس إلنقـاذ األرواح، وال يمكـن البقـاء 
مكتوفي األيدي والسماح بحدوث مجزرة، وال يجب التخلي عـن سـكان اليرمـوك، كمـا طالـب بـذلك بـان 

 .األولكي مون أمس 
ية ومنظمة المؤتمر اإلسالمي واألمم المتحـدة كما دعا المجلس الوطني الفلسطيني جامعة الدول العرب

غاثــة ســكانه،  ومنظمــات حقــوق اإلنســان الدوليــة للتــدخل العاجــل لحمايــة المخــيم ورفــع الحصــار عنــه وا 
 والعمل على فتح ممرات إنسانية إليصال المساعدات للسكان الذين يعيشون كارثة حقيقية.

 11/4/5112، رام هللا، الحياة الجديدة
 

 لم يحظ بموافقة عباسحول "اليرموك"  ةسوريبتوافق الفصائل وموفد المنظمة  :ربي""القدس الع 
ـــر  غـــزة ـــ أشـــرف الهـــور: أظهـــرت تصـــريحات صـــحافية لمســـؤولين فـــي فصـــائل تابعـــة لمنظمـــة التحري ـ

الفلسطينية، وجود اختالف داخل أطـر المنظمـة حـول التعامـل العسـكري مـع تنظـيم الدولـة اإلسـالمية، 
 على مخيم اليرموك.الذي يشن هجوما 

فبعد إعالن المنظمة عن رفضها ألن تكون طرفًا في صراع مسـلح علـى أرض مخـيم اليرمـوك، طالـب 
مسؤول كبير في حركة فتح مقاتلي الثورة الفلسطينية في لبنان بإنقـاذ المخـيم، متماشـيا فـي تصـريحاته 

 مع دعوات فصائل أخرى في المنظمة.
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ـــر بيانـــا تـــرفض ـــدخل بعمـــل عســـكري، لوقـــف عـــدوان وأصـــدرت منظمـــة التحري علـــى  "داعـــش" فيـــه الت
 اليرموك، رغم أن موفدها إلى هناك أحمد مجدالني هو من أعلن عن التوافق.

تشـير إلـى أن موقـف الفصـائل الفلسـطينية « القـدس العربـي»لكن ما تفيد بـه معلومـات حصـلت عليهـا 
رئيس محمـود عبـاس غيـر راض عـن في سوريا، اتخذ دون توافق مع رئاسة المنظمـة والسـلطة، وأن الـ

 االتفاق.
وأوضحت مصادر أن معارضي التدخل العسكري الذي تبناه الرئيس عبـاس، يـرون أن أي خطـوة مـن 
هذا القبيل بإظهار السالح الفلسطيني علنا في مخيمات اللجوء في سوريا مـن المؤكـد أن يسـتغل ضـد 

هــــذا لــــم يظهــــر منــــذ أحــــداث الــــدفاع عــــن القضــــية الفلســــطينية فــــي الفتــــرة المقبلــــة، خاصــــة أن األمــــر 
، خاصـة وأن ذلـك يتعـارض مـع موقـف المنظمـة المعلـن الـرافض 1993المخيمات في لبنان فـي عـام 

 ألي ظهور عسكري بالعمل في مناطق الشتات.
لكن رغم هذه المعلومات، هناك من أشار إلى أن تدخالت خارجية من أطراف عربية، ربما هـي التـي 

جع، خاصة وأن العمل العسكري المتوافق عليـه فـي اليرمـوك سـيكون بالشـراكة مـع دفعت المنظمة للترا
 قوات النظام، الذي ال يتمتع بعالقات مع الدول العربية المؤثرة.

ورغم ذلك دعا اللواء توفيق الطيراوي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مقاتلي الثورة بمخيمـات لبنـان 
عـن الطيـراوي « معـا»ونقلـت وكالـة «. لفلسـطينيين مـن تنظـيم داعـشإنقاذ مخيم اليرموك لالجئين ا»لـ 

يجــب العمــل علــى وضــع حــد لمعانــاة أبنــاء شــعبنا فــي مخــيم اليرمــوك وحمــايتهم مــن التنظيمــات »قولــه 
وقــال إن علــى المقــاتلين الفلســطينيين فــي ســوريا ولبنــان «. اإلرهابيــة كــداعش وجبهــة النصــرة وغيرهمــا

 «.قضاء على هذه التنظيماتال»التوجه إلى اليرموك لـ 
وأكــد الطيــراوي علــى حياديــة المخيمــات الفلســطينية، حتــى ال تكــون عرضــة للتــدخالت مــن أي طــرف 

 «.خاصة وأن بعض التنظيمات اإلرهابية تحاول زج شعبنا باألحداث الجارية»كان، 
، لكـن موقــف وأرسـلت منظمـة التحريـر وفـدا إلــى سـوريا برئاسـة عضـو اللجنـة التنفيذيــة أحمـد مجـدالني

 وهو ما دعا المنظمة إلى إصدار البيان.« داعش»األخير المعلن كان يؤيد العمل العسكري ضد 
وسبق ذلك أن أكد جميل مزهر عضـو المكتـب السياسـي للجبهـة الشـعبية عـن وجـود نـواة لتشـكيل هـذه 

يم أصـبح أمـر فـي ظـل التطـورات الحاليـة الجاريـة فـي المخـ« »القـدس العربـي»القوة المسلحة، وقـال لــ 
 «.تشكيل القوة ضرورة ملحة من أجل التصدي لهذه العصابات التي تقتل أبناء المخيم

يشــار إلــى أن اجتماعــات الفصــائل الفلســطينية فــي ســوريا بموفــد منظمــة التحريــر تمــت دون مشــاركة 
  حماس. 

 11/4/5112القدس العربي، لندن، 
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 ت التي تواجه عملها بالقدس المحتلةالناطق باسم الشرطة الفلسطينية يتحدث عن العقبا 

ــــو ســــعدى –رام هللا  ــــؤي : فــــادي أب رزيقــــات، المتحــــدث الرســــمي باســــم جهــــاز الشــــرطة أأكــــد المقــــدم ل
أن انتشــار قــوات مــن الشــرطة الفلســطينية فــي ضــواحي ، «القــدس العربــي» فــي حديثــه لـــالفلســطينية، 

للشــرطة بزيهــا العســكري وذلــك بموجــب هــو األول مــن نوعــه  ،ثالثــة أيــامالــذي تــم قبــل  القــدس المحتلــة
رزيقـات، أن النقطـة األهـم فـي اسـتكمال أقديم مع إسرائيل، التي ماطلت كثيـرًا فـي تنفيـذه. ويـرى  اتفاق

يكمـــن فـــي أننـــا نتحـــدث عـــن ضـــواحي القـــدس المحتلـــة، أي »هـــذا االنتشـــار بـــالزي الرســـمي والســـالح، 
أمــا «.هــذا االنتشــار، والبــدء بالقيــام بمهامنــاعاصــمة دولــة فلســطين المســتقبلية، ومــن هنــا تنبــع أهميــة 
شــرطيا فلســطينيا  91رزيقــات إن قــوة قوامهــا أبخصــوص عــدد أفــراد الشــرطة الــذين انتشــروا، فقــد قــال 

ستعمل في المراكز الثالثة الجديدة، وهي بلدات أبو ديس والرام وبدو، بعـد أن تـم السـماح لهـم بالعمـل 
ن هـ ذا االنتشـار بـالزي العسـكري يـأتي فـي إطـار جهـود المؤسسـة في هذه المناطق بالزي العسـكري، وا 

الشـرطية واألمنيـة للحفـاظ علــى الـوطن والمـواطن فــي ضـواحي القـدس المحتلـة، التــي تعـاني مـن كثيــر 
 من الظواهر السلبية.

رزيقات، أن استكمال انتشار الشرطة الرسمي، ليس سـوى الخطـوة األولـى، حيـث سـيتبع ذلـك أوكشف 
رور، وقــــوات الشــــرطة الخاصــــة، ومكافحــــة المخــــدرات، وغيرهــــا مــــن األذرع التابعــــة وصــــول إدارة المــــ

لبســـط األمـــن علـــى هـــذه المنـــاطق، والقيـــام بواجبنـــا تجـــاه أهلنـــا فـــي كـــل أنحـــاء »للشـــرطة الفلســـطينية، 
 «.فلسطين

أما بخصوص الخطوات األولى لعمل هذه القوة الشرطية الفلسطينية، يقـول ارزيقـات، إن األسـاس هـو 
النظـــام، ومتابعـــة الظـــواهر الســـلبية، وضـــبط الســـيارات غيـــر القانونيـــة، ومالحقـــة واعتقـــال تجـــار حفـــظ 

كـل الخـارجين عـن القـانون، والهـاربين مـن  واعتقـالالمخدرات وتقديمهم للعدالـة، وفـرض النظـام العـام، 
تعـاون وجه العدالة، خاصة بعـد أن أصـبحت هـذه المنـاطق، مـالذًا للكثيـر مـنهم. وأكـد ارزيقـات وجـود 

كبيـــر مـــن المـــواطنين فـــي هـــذه المنـــاطق مـــع الشـــرطة الفلســـطينية، وترحيـــب غيـــر مســـبوق بوجـــودهم، 
وتســتطيع لمــس شــعورهم بــالتعطش لألمــن واألمــان، بســبب كــل الظــواهر الســلبية التــي خلفهــا االحــتالل 

 اإلسرائيلي عمدًا في هذه المناطق.
عمـل الشـرطة الفلسـطينية، خاصـة وأن  ورغم االنتشار الرسمي، إال أن هنـاك صـعوبات جمـة تعتـرض

حركتها محكومة بخرائط دقيقة تحد من الحركة السريعة في بعض األحيان، وفي حاالت الطوارئ، إال 
أن الشــرطة ســتحاول القيــام بواجبهــا علــى أكمــل وجــه حســب ارزيقــات. ويحمــل الفلســطينيون فــي هــذه 

، وهـي «الصـفراء»تحمل اللوحات اإلسـرائيلية  ويقودون سيارات« الزرقاء»المناطق، الهوية اإلسرائيلية 
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، وأجبــرتهم إســرائيل علــى ذلــك، رغــم 1952دليــل علــى أنهــم مقدســيون كــانوا تحــت االحــتالل منــذ عــام 
وجـــودهم خـــارج الجـــدار الفاصـــل الـــذي بنتـــه لفصـــل األحيـــاء الفلســـطينية المقدســـية عـــن قلـــب المدينـــة 

ــــي ســــتواجه ــــد تكــــون إحــــدى أهــــم المصــــاعب الت ها الشــــرطة الفلســــطينية، هــــي اســــتخدام المقدســــة. وق
ـــــد  ـــــاطق، أو حتـــــى القـــــدوم لتلقـــــي بعـــــض الخـــــدمات عن المســـــتوطنين لـــــبعض الشـــــوارع فـــــي هـــــذه المن

 الفلسطينيين، مثل التسوق، أو تصليح سياراتهم وغيرها من األمور في محيط القدس المحتلة.

  11/4/5112القدس العربي، لندن، 

 

 

 مودكم في وجه االحتالل مصدر فخر واعتزازلحمد هللا ألهالي نابلس: صرامي ا 
قام رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد هللا أمس بجولـة فـي البلـدة القديمـة مـن مدينـة نـابلس : رام هللا

شـــمال الضـــفة الغربيـــة، بعـــد أن أدى صـــالة الجمعـــة صـــالة فـــي مســـجد الحنبلـــي، والتقـــى العديـــد مـــن 
 المواطنين واستمع إلى احتياجاتهم.

ى تســـاؤالت النـــاس وأكـــد لهـــم موقـــف القيـــادة الفلســـطينية وعلـــى رأســـها الـــرئيس محمـــود عبـــاس ورد علـــ
والحكومـــة الثابـــت فـــي تلبيـــة احتياجـــاتهم وجميـــع المـــواطنين فـــي مختلـــف المحافظـــات رغـــم التحـــديات 
االقتصـــادية والسياســـية. وأشـــاد الحمـــد هللا بصـــمود أهـــالي المدينـــة وثبـــاتهم علـــى أرضـــهم رغـــم سياســـة 

فــي العقــاب الجمــاعي، واحتجازهــا لعائــدات الضــرائب واقتطاعهــا جــزءا كبيــرا منهــا، قــائال لمــن  إســرائيل
ـــاهم:  ـــاتكم رغـــم المحـــاوالت »التق لتقـــويض عمـــل المؤسســـات الفلســـطينية  اإلســـرائيليةإن صـــمودكم وثب

 «.واالقتصاد الفلسطيني نموذج مشرف ومصدر فخر واعتزاز
   11/4/5112القدس العربي، لندن، 

 
 قطاع غزةحماس تنفي نيتها تشكيل لجنة عليا إلدارة  حركة 

مـــا نشـــرته بعـــض وســـائل  نفـــت حركـــة حمـــاس ، أن11/4/5112، فلسهههطين أون اليهههنذكـــر موقـــع 
 اإلعالم حول اتصاالت تجريها الحركة بشأن تشكيل لجنة عليا إلدارة قطاع غزة.

الجمعــة: إن "مـا تــم نشــره وقـال النــاطق باسـم الحركــة سـامي أبــو زهـري، فــي تصــريح صـحفي لــه اليـوم 
 بشأن اتصاالت نجريها لتشكيل لجنة عليا إلدارة قطاع غزة غير صحيح".

وبــين أبــو زهــري، أن هنــاك اتصــاالت تجــري لتشــكيل لجنــة فصــائلية لمتابعــة تنفيــذ اتفــاق المصــالحة 
 وخاصة التفاهمات األخيرة الخاصة بملفي الموظفين والمعابر.
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المهنـــدس زيـــاد الظاظـــا القيـــادي  ، أنعيســى ســـعد هللا، عـــن 11/4/5112األيهههام، رام هللا، وأضــافت 
نفي في حديث لـ"األيام" نفيًا قاطعًا مـا تناقلتـه بعـض  البارز في حركة حماس وعضو مكتبها السياسي

وسائل اإلعالم من نية حركته تشكيل لجنة عليا إلدارة شؤون قطاع غزة بالتوافق مـع بعـض الفصـائل 
 كة حماس من تجاهل الحكومة والرئيس محمود عباس للقطاع.ردًا على ما تدعيه حر 

ووصــف الظاظــا الحــديث عــن تفكيــر "حمــاس" بتشــكيل لجنــة عليــا إلدارة القطــاع بالعــاري عــن الصــحة 
 وغير الصحيح على اإلطالق.

وقــال الظاظــا الــذي شــغل منصــب نائــب رئــيس الــوزراء فــي عهــد الحكومــة المقالــة إن حركــة حمــاس ال 
تجــاه. ويضــيف إن حركتــه لــديها العديــد مــن الطروحــات والبــدائل ولكنهــا تصــر علــى أن تفكــر بهــذا اال

 تكون من خالل إجماع وطني فصائلي ألنها تؤمن بالشراكة مع الكل الوطني.
من حق المواطن في قطاع غزة أن يتحدث عن أوضاعه في ظل ما أسماه تجـاوز الـرئيس  واعتبر أن

لحركة "حماس" الحق في تحديد نقطة الصفر فـي هـذا  أندًا محمود عباس كل الخطوط الحمراء، مؤك
 االتجاه وفي الصبر على أفعال وممارسات الرئيس عباس بحق القطاع على حد قوله. 

 
 : دماء الشهداء هي الطريق لرفعة الوطنمعزيا  والدي الشهيدين جعفر وزياد عوض هنية  

دماء الشهداء هي الطريق لرفعة  أنماس، ح هنية، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة إسماعيلأكد 
 الوطن، مندًدا باستمرار اختطاف قوات االحتالل للنواب الفلسطينيين.

(، مع والدي الشـهيدين جعفـر وزيـاد 4|11هنية مساء اليوم الجمعة ) أجراهاجاء ذلك خالل اتصاالت 
 النائب خالدة جرار. بحسب بيان لمكتب هنية. األسيرةعوض، وزوج 

ة بحســــب البيـــان لوالـــدي الشــــهيدين عـــوض التعـــازي باستشــــهاد نجليهمـــا، مؤكـــًدا أن "دمــــاء وقـــدم هنيـــ
 الشهداء لن تذهب سدى وستبقى نبراسا في الطريق إلى رفعة الوطن وحريته".

هنية أعرب خالل اتصاله مع زوج جرار عن استنكاره لجريمة اختطافها "الـذي يعـد  أنالبيان  وأضاف
وأكـد تضـامنه الكامـل مـع النائـب جـرار،  شـرعية الفلسـطينية". علـى حـد تعبيـره.تكريًسا لعملية اغتيال ال

 وعائلتها.
 11/4/5112، فلسطين أون الين
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 لن نترك السلطة في رام هللا تتعاون على خنق المقاومة في غزةالزهار:  

وصـمة محمود الزهار، أن استشهاد األسـير جعفـر عـوض،  القيادي البارز في حركة حماسعّد : غزة
عــاٍر ودمــار علــى االحــتالل، وقــال: "نحــن ال نعامــل أســرى االحــتالل كمــا هــو يعامــل أســرانا بإهمــالهم 

 طبيًا وعزلهم"، ضاربًا المثل بحسن المعاملة مع الجندي األسير السابق "جلعاد شاليط".
رارها وفي ذات السياق؛ حّمل الزهار السلطة الفلسطينية مسؤولية استشهاد األسير عـوض بسـبب اسـتم

 في سياسة التنسيق األمني مع االحتالل.
( في مسجد التوابين بحي الزيتون بغزة، للسلطة الفلسطينية 4-11وجدد دعوته خالل خطبة الجمعة )

بضــرورة وقــف التعــاون األمنــي مــع االحــتالل، "والــذي يمثــل ضــررًا علــى المشــروع الــوطني الفلســطيني 
 بكل مكوناته بما فيه قضية األسرى".

، كل االدعاءات التي تتحدث عن أن حركته تنوي إقامة دولة في غزة، وقال: الزهارياٍق آخر؛ وفي س
"ال غــزة تكفينــا وال الضــفة تكفينــا، ومــا يعبــئ رأســنا هــي فلســطين كــل فلســطين دون أن ينقصــها شــبر 

 واحد".
عـــٍة مـــن لكنـــه نـــوه إلـــى أنـــه إذا تـــوفرت اإلمكانيـــة إلقامـــة ســـلطة محترمـــة بـــأي شـــكٍل كانـــت علـــى أي بق

 فلسطين "فال مانع لدينا بذلك"، كما قال.
وأشـــار الزهـــار إلـــى أن حركتـــه يمكـــن أن تفـــاوض االحـــتالل فقـــط علـــى خروجـــه مـــن فلســـطين دون أن 
تعترف له بشبٍر واحد من األرض، مضيفًا: "قتالنـا مـع اليهـود علـى فلسـطين كـل فلسـطين، ولـيس أقـل 

 من ذلك".
دخل حركته في شأن أي دولة عربيـة، وقـال: "نحـن ال نتـدخل ، عدم تالزهاروفي سياٍق منفصل؛ جدد 

 في شأن أي دولة، وال نريد ألحٍد أن يتدخل في شؤوننا".
ومضى يقول: "بنادقنا مشرعة في وجه االحتالل فقط"، وأضاف مشددًا: "لن نتـرك السـلطة فـي رام هللا 

من بالتعــاون األمنــي مــع تتعــاون علــى خنــق المقاومــة فــي غــزة الــذي يتنــاقض مــع برنــامجهم الــذي يــؤ 
 االحتالل".

وعقــب أداء صــالة الجمعــة، أدى المصــلون صــالة الغائــب علــى روح الشــهيد األســير المحــرر جعفــر 
عوض، وتال ذلـك افتتـاح الزهـار معرضـًا للصـور فـي القاعـة األرضـية للمسـجد ضـمت صـورًا لألسـرى 

 في سجون االحتالل وأسرى محررين ومجسمات من أعمال األسرى.
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الزهــار بقــّص شــريط مــن الســلك الشــائك بةلــة "القّطاعــة" الحــادة، فــي داللــة علــى تحريــر األســرى  وقــام
بـــالقوة، وشـــهد المعـــرض عرضـــًا تمثيليرـــا لتحريـــر عشـــرات األســـرى ببندقيـــة القســـام؛ حيـــث قـــام عناصـــر 

 مسلحون من القسام باقتحام سجن النقب، وأخرجوا من فيه من األسرى.
 11/4/5112، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 الطبي بحق األسرى اإلهمالحماس تحذر االحتالل من سياسة حركة  

حــذرت حركــة حمــاس العــدو الصــهيوني مــن سياســة اإلهمــال الطبــي التــي يتبعهــا تجــاه األســرى : غــزة
الفلســطينيين فــي ســجونه، خاصــة مــع وجــود عشــرات األســرى المرضــى الــذين هــم بحاجــة إلــى عــالج. 

 (.4-11لحركة اليوم الجمعة )وفق بيان مقتضب صدر عن ا
كمـــا حّمـــل النـــاطق باســـم حمـــاس، حســـام بـــدران، االحـــتالل المســـؤولية الكاملـــة عـــن استشـــهاد األســـير 

 المحرر جعفر عوض بعد أيام من خروجه من سجون االحتالل.
وقــال بــدران فــي تصــريح صــحفي اليــوم الجمعــة، إن األســير المحــرر عــوض عــانى هنــاك مــن سياســة 

المتعمــــدة، محــــذرًا مــــن اســــتمرار هــــذه السياســــة خاصــــة مــــع وجــــود عشــــرات األســــرى اإلهمــــال الطبــــي 
 الفلسطينيين المرضى في سجون االحتالل.

 11/4/5112، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 "الجهاد" تحمل االحتالل مسؤولية استشهاد األسير المحرر جعفر عوض 

األسير المحرر جعفر عـوض. وقالـت  نعت حركة الجهاد اإلسالمي الشهيد: وسام الشويكي - الخليل
مستشـفيات االحـتالل  إنالحركة في بيان وصل "معا": "لم تقف عنصرية االحتالل عند هـذا الحـد بـل 

 رفضت استقباله للعالج وبقي يصارع المرض حتى استشهد فجر هذا اليوم الجمعة".
الكاملــة عــن جريمــة وحملـت حركــة الجهــاد اإلســالمي مصـلحة الســجون وســلطات االحــتالل المسـؤولية 
همال عالجه بشكل متعمد ما أدى لوفاته.  استشهاد عوض نتيجة حقنه بالمرض وا 

وطالبــت الحركــة المؤسســات القانونيــة والحقوقيــة بمالحقــة مصــلحة الســجون باعتبــار ان هــذه جريمــة 
 جديدة مكتملة األركان.

  11/4/5112، الحياة الجديدة، رام هللا
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 في سجون االحتالل ف اإلهمال الطبيتدعو لفتح مل "الشعبية" 

عامـا( كمـا توجهـت بخـالص  52نعت الجبهة الشعبية الشهيد زياد عـوض ): وسام الشويكي - الخليل
عزائهــا إلــى جمـــاهير شــعبنا باستشــهاد األســـير المحــرر جعفــر عـــوض، معتبــرة أن ظــروف استشـــهاده 

داخــل ســجون االحــتالل، والتــي  ســببها سياســة اإلهمــال الطبــي التــي ينتهجهــا االحــتالل بحــق األســرى
 يزرع من خاللها المرض داخل جسد األسير ويحملها معه حتى بعد تحرره من األسر.

ودعت الجبهة كافة المؤسسات الرسمية والمجتمعية ومؤسسة الصليب األحمـر لبـذل الجهـود مـن أجـل 
نا وأسرانا، مستهدفًا فتح ملف سياسة اإلهمال الطبي التي يمارسها االحتالل بشكل ممنهج بحق أسيرات

 حياتهم.
  11/4/5112، الحياة الجديدة، رام هللا

 
  األسرىالظروف الصحية التي يعيشها حول طالب بفتح تحقيق دولي "الديموقراطية" ت 

دعــــا النائــــب قــــيس عبــــد الكــــريم "أبــــو ليلــــى" نائــــب األمــــين العــــام للجبهــــة : وســــام الشــــويكي - الخليــــل
، االحـــتاللفـــي ســـجون  األســـرىي الظـــروف الصـــحية التـــي يعيشـــها الديمقراطيـــة لفـــتح تحقيـــق دولـــي فـــ

األسير المحرر جعفر عوض من بلدة بيت أمر بمحافظة الخليل،  استشهادمحمال إياه المسؤولية عن 
 3سراحه بعد تـردي وضـعه الصـحي وتـدهوره بشـكل خطيـر قبـل قرابـة  االحتاللالذي أطلقت سلطات 

 شهور.
  11/4/5112، الحياة الجديدة، رام هللا

 
   "داعش"بين القوى الفلسطينية وتنظيم  شرسا   مخيم اليرموك يشهد قتاال   

وكـــاالت: ذكـــر نشـــطاء أن قتـــاال عنيفـــا انـــدلع أمـــس الجمعـــة فـــي مخـــيم اليرمـــوك لالجئـــين  –عواصـــم 
الفلســطينيين فــي العاصــمة الســورية دمشــق، فيمــا تســود مخــاوف مــن احتمــال قيــام تنظــيم الدولــة بســبي 

ن نحــو خمســين مــدنيا خطفهــم مــن قريــة فــي ريــف حمــاة فــي وســط ســوريا أواخــر الشــهر نســاء مــن بــي
 الماضي.

أمير سر تحالف القـوى الفلسـطينية التـي تقاتـل المتشـددين إن القتـال ينـدلع منـذ  دعبد المجيوقال خالد 
الساعات األولى من الصباح على حافة المخيم القريب من منطقة الحجـر األسـود حيـث توجـد بالفعـل 

 الدولة.قواعد لتنظيم 
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وأضاف في تصريحات له إن قواتهم اآلن وصلت إلى مركز المخيم بعد حصر إرهابيي تنظـيم الدولـة 
 في المئة فقط من المخيم. 32في  اإلسالمية

وقــال المرصــد الســوري لحقــوق اإلنســان إن القــوات الحكوميــة قصــفت اليرمــوك بالمدفعيــة بــدون ورود 
 .أنباء عن سقوط خسائر بشرية

وتخوض الجماعات الفلسطينية المسـلحة قتـاال داخـل المخـيم فـي محاولـة إلبعـاد ميليشـيا تنظـيم الدولـة 
 الذي تردد انه يقوم بتنفيذ عمليات قطع الرؤوس في األجزاء الجنوبية من المخيم التي استولى عليها.

بــا واالتحــاد ضــد وفــي الوقــت نفســه، وافقــت الفصــائل الفلســطينية فــي دمشــق علــى تنحيــة خالفاتهــا جان
 المتطرفين وذلك حسبما أكد أحمد مجدالني أحد مبعوثي الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وأيدت بعض الفصائل الحكومة السورية في الحرب األهلية، في حين تحالف البعض اآلخر مع قوات 
 المعارضة.

دولـة، وهـو مـا يعنـي وقال مجـدالني انـه علـى الـرغم مـن ذلـك قالـت جميـع الفصـائل إنهـا ضـد تنظـيم ال
 أنهم سيعملون مع الحكومة السورية في مخيم اليرموك.

وفي ما يخص  هناك تنسيق سوري فلسطيني وثيق الستعادة المخيم من أيدي اإلرهابيين.أن  وأضاف
االشــتباكات فــي المخــيم بــين أكنــاف بيــت المقــدس وتنظــيم الدولــة فقــد شــهدت تراجعــا خــالل اليــومين 

 ألخير في بعض النقاط.الماضين إثر تراجع ا
 11/4/5112، القدس العربي، لندن

 
 فتح تدعو إلى تمكين حكومة التوافق من العملحركة  

ــدكتور فــايز أكــد  عيســى ســعد هللا: عيطــة تمســك حركــة فــتح بحكومــة  أبــوالنــاطق باســم حركــة فــتح ال
 التوافق وضرورة منحها الفرصة لبسط حكمها وسيطرتها على قطاع غزة.

ة لـــ"األيام" إنــه ال بــديل عــن حكومــة التوافــق وتحقيــق المصــالحة وأي حــديث خــارج هــذا وقــال أبــو عيطــ
 اإلطار هو خروج عن الوطنية واإلجماع الوطني.

إنهــاء االنقســام هــو المخــرج الوحيــد مــن كــل األزمــات وأفضــل وســيلة  أنويؤكــد أبــو عيطــة مــن جهتــه 
ق جـــاءت باتفـــاق ويجـــب تطبيقـــه ولـــيس حكومـــة التوافـــ أنلمواجهـــة كـــل التحـــديات والمخـــاطر، معتبـــرًا 

تذليل العقبات أمام عمل حكومة الوفاق سيتيح لها تحقيق إنجازات على كافة  أنالتنصل منه. واعتبر 
الصعد والتخفيف عن كاهل سكان القطاع الذين يرزحون تحت وطأة حصار شديد وعـانوا مـن الكثيـر 

 من الحروب.
  11/4/5112األيام، رام هللا، 



 
 
 
 

 

           12ص                                     3244 العدد:    11/4/5112 السبت التاريخ:

 

 ينفي مقاطعة الفصائل حكومة التوافق حزب الشعب 
نفت فصائل ما أشيع عن مقاطعتهـا لحكومـة التوافـق الـوطني نتيجـة للقـرارات الحكوميـة األخيـرة. : غزة

وقال طلعت الصفدي عضو المكتب السياسي حزب الشعب في تصريح صحفي: "ننفي نفيا قاطعا ما 
سي لحركة حماس بان الفصائل وافقت على تردد على لسان الدكتور زياد الظاظا عضو المكتب السيا

أن االجتمــاع  وأضــافعـدم لقــاء حكومــة التوافــق الـوطني إال بعــد االعتــراف بالتفاهمــات التـي حــدثت". 
كان مخصصا لالستماع لعرض التفاهمات الثنائية مع الحكومة ولم يكن التخـاذ موقـف مـن الفصـائل 

  مات. تجاه ذلك ألنها بكل وضوح لم تكن طرفا بهذه التفاه
  11/4/5112، رام هللا، الحياة الجديدة

 
 ما يجري في اليرموك يستهدف قضية الالجئين وهو نكبة جديدة :العردات فتحي أبو 

 أبـوسر حركة فتح وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنـان فتحـي  أمين : قالرأفت نعيم ـ صيدا
نكبـــة  إلـــىين وهـــو نكبـــة جديـــدة تضـــاف مـــا يجـــري فـــي اليرمـــوك يســـتهدف قضـــية الالجئـــ إنالعـــردات "

االتفاق الذي كـان مقـررا  إلحباط، وان الهجوم على اليرموك جاء 1949الشعب الفلسطيني منذ العام 
من نيسان ويقضـي بخـروج المسـلحين مـن هـذا المخـيم وتحييـده عـن الصـراع وتسـليمه  األولتنفيذه في 

دخـــال المـــواد التموينيـــة والطبيـــة". المطلـــوبين وعـــودة النـــ أوضـــاعوتســـوية  أهلـــهلجنـــة مـــن  إلــى ازحين وا 
 أنمخـيم اليرمـوك، لعلنـا نسـتطيع  إلنقـاذالمطلـوب هـو "الوحـدة الفلسـطينية كخارطـة طريـق  أنويعتبـر 

 نحمي ما بقي منه الن التهجير والتدمير قطعا شوطا كبيرا".
يحــدث فيــه "لــيس  فيعتبــر أن مــا فــي لبنــان، العــردات خطــرا بالنســبة لمخــيم عــين الحلــوة أبــوويستشــعر 

مشـكلة، وآخرهـا خطـف واغتيـال مـروان عيسـى الـذي يـرى انـه "لـيس فقـط  ألينـاصدفة وكل يوم يصدر 
ال تســتقر المخيمــات وتتنقــل الفتنــة مــن  أناغتيــاال بــل تصــدير للفتنــة لتفجيــر المخــيم وكــأن المطلــوب 

ة النـــأي بـــالنفس تهجيـــر جديـــد"و. ويقـــول "كقـــوى فلســـطينية اتبعنـــا سياســـ إلـــىوصـــوال  آخـــر إلـــىمكـــان 
 األزمـاتنبعد الفتنة لعدم تكرار تجربة نهر البارد ولكننا كل يوم نواجه تحديات بتصـدير  إنواستطعنا 

 من جهات كبرى"و. األلغاموالمشاكل وزرع 
 11/4/5112المستقبل، بيروت، 
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 استهداف اليرموك هو استهداف لكل المخيمات الفلسطينية وحق العودة: بركةعلي  

استهداف اليرموك هو استهداف  إنممثل حركة حماس في لبنان علي بركة "  : قالرأفت نعيم ـ صيدا
"مبـادرة فلسـطينية موحـدة مـن  إلـىلكل المخيمات الفلسـطينية وللقضـية الفلسـطينية وحـق العـودة" داعيـا 

هــو  اغتيـال اللبنــاني مـروان عيســى فـي مخـيم عــين الحلـوة أنمخــيم اليرمـوك ". ويــرى بركـة  إنقـاذاجـل 
"وراء  إنفتنة مذهبية، ربما ارتباطا بما يجري في سـوريا" ويقـول  أتون إلى"محاولة خبيثة لجر المخيم 

الفلســـطيني والعالقـــات الفلســـطينية  اإلجمـــاعالجريمـــة دوافـــع فتنويـــة تريـــد تـــوريط المخيمـــات، وضـــرب 
 أن أراد، ومـن أحـدد الشـعب الفلسـطيني لـيس مرتزقـا عنـ إناللبنانية .. ونقول للجهـات التـي تريـد ذلـك 

، أحـــدخـــارج المخـــيم، فالمخيمـــات ليســـت فـــي جيـــب  إلـــىيـــذهب  أنيقاتـــل، عليـــه  أن أويفـــتح معركـــة 
 وستبقى بوصلتنا نحو فلسطين وبنادقنا مصوبة نحو العدو الصهيوني فقط"

 11/4/5112المستقبل، بيروت، 
 
خهالل  معلومهات وصهورا  يهوفر لهه  قمر اصطناعي لكهل قائهد كتيبهة :اإلسرائيليخطة جديدة للجيش  

 القتال
وديع عواودة: كشفت مصـادر فـي إسـرائيل أن جـيش االحـتالل يتبنـى خطـة جديـدة لتطـوير  -الناصرة 

قدراتــه اإللكترونيــة وبموجبهــا يمتلــك كــل قائــد كتيبــة قمــرا اصــطناعيا يــوفر لــه معلومــات وصــورا حيويــة 
 خالل القتال.

بزيــارة قاعــدة اســتراتيجية فــي النقــب تعتبــر مركــزا « واينــت»وســمح الجــيش لطــاقم صــحافي تــابع لموقــع 
وأشـــار الموقــــع إلـــى أن جــــيش  لألطبـــاق التــــي تلـــتقط إرســــال أقمـــار التجســــس والرقابـــة االصــــطناعية.

االحــتالل يســتخدم هــذه التقنيــات التكنولوجيــة فــي مهمــات عملياتــه منهــا عمليــة البحــث عــن اإلســرائيلي 
يــــة عـــانون قضــــاء الخليـــل واشــــتبه بخطفـــه علــــى يــــد الـــذي فقــــدت آثـــاره لعــــدة ســـاعات بــــالقرب مـــن قر 

 فلسطينيين.
إن الجــيش ســارع بعـــد الكشــف عـــن اختفــاء المــواطن اإلســـرائيلي لبنــاء مقـــرات « واينـــت»ويقــول موقــع 

ميدانيــة مجهــزة بالتقنيــات المتطــورة وتمكــن مــن الحصــول علــى صــور مــن الجــو للمنطقــة بواســطة قمــر 
 اصطناعي.

االصــطناعية بشــكل واســع خــالل العــدوان األخيــر علــى غــزة بهــدف  وســبق أن اســتخدمت هــذه األقمــار
 «.الحرب الشبكية األولى»تأمين معلومات مهمة عن غزة ولذا هناك من أسماها 
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بعد اطالعه على مركز األقمار االصطناعية فـي النقـب، إلـى أن هنـاك نظامـا « واينت»ويشير موقع 
ر تصور صورا من األرض ويتم التقاطها في غابة كيلومت 511ـ  411كامال يبدأ بأقمار على ارتفاع 

 صحون األرسال وااللتقاط في النقب ومن ثم تحويلها لتشكيالت مختلفة في الجيش.
ويشــير التقريــر إلــى أن هــذه الشــبكة التكنولوجيــة تســتغل مــن قبــل إســرائيل إلحبــاط تهريــب الســالح فــي 

البـث الحـي والمباشـر مـن مقـر هيئـة األركـان المنطقة وتتيح لقادة الجـيش متابعـة العمليـات العسـكرية ب
 كيلومتر. 1211في تل أبيب، وأحيانا عن بعد 

ويزعم مسؤول القاعدة التكنولوجية في النقب الجنرال عـومر كـوهن أن عمليـات اإلرسـال وااللتقـاط تـتم 
دون أي عقبــات أو تشــويش بفضــل نظــام تغطيــة يتــيح االنتقــال لموجــة التقــاط أخــرى بحــال تشوشــت 

جة األولى. وقال إن جيش االحتالل ضـاعف حجـم نشـاطه الفضـائي فـي السـنوات األربـع األخيـرة المو 
ن القاعدة في النقـب تـوفر لـه الصـور والمكالمـات بعيـدا عـن جبهـات القتـال ممـا يجعلهـا بمـأمن عـن  وا 

 حتى اآلن كانت األقمار االصطناعية حكـرا علـى الوحـدات الخاصـة وعلـى قـادة»نيران العدو. ويتابع 
موضـحا أن عمليـة  ،«الجيش الكبار، أمـا اليـوم فهنـاك خطـة لتمكـين كـل قائـد كتيبـة مـن هـذه التقنيـات

التقـاط الصـور والمعلومـات والمكالمـات عبـر األقمـار االصـطناعية خـالل القتـال تـتم مـن خـالل جهـاز 
د فـي ميـدان هـذا يعنـي أن القائـ»ألف دوالر. وتابع  111كيلوغراما يحمله أحد الجنود تكلفته  13يزن 

المعركــة يتحــرر مــن تبعيتــه للقيــادة العامــة ولمعلوماتهــا التــي تــزوده بهــا مــن مقرهــا فــي تــل أبيــب بــل 
 «.يستقيها مباشرة من القمر االصطناعي

 11/4/5112، القدس العربي، لندن
 
 الخطر من المثلث الحدودي في الشمال " ..حزب هللا"منهمكة بتحدي  "إسرائيلتقرير: " 

رغـم انشـغال العـالم بمـا يجـري فـي أمـاكن متفرقـة مـن المنطقـة العربيـة، وخصوصـًا فـي : حلمي موسـى
 العراق وسوريا واليمن، إال أن أنظار اإلسرائيليين تتجه بشكل أساسي نحو الجبهة اللبنانية.

بشـكل « حـزب هللا»وتشير أنباء مختلفة إلى أن الجيش اإلسرائيلي يتدرب على سيناريوهات حرب مـع 
شــتق منهــا ســيناريوهات حــرب أقــل حــدة مــع أعــداء آخــرين، ســواء فــي قطــاع غــزة أو علــى أساســي، وي

الحــدود الســورية. وال ينفــك قــادة عســكريون إســرائيليون يطلقــون التهديــدات، وآخــرهم قائــد فرقــة الجليــل 
 سنة إلى الوراء. 511العميد موني كاتس الذي هدد بإعادة لبنان 

سيناريوهات المواجهة المقبلة على الحدود الشمالية، التي يتمثل ومنذ شهور والجيش اإلسرائيلي يطّور 
والكومانــدوس الســوري ومنظمــات مرتبطــة بتنظــيم « حــزب هللا»الخطــر فــي أساســها فــي ثــالث جهــات: 

 «.القاعدة»
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للتواجد في مثلـث الحـدود اللبنانيـة ـ السـورية ـ « حزب هللا»ويلحظ الجيش اإلسرائيلي تكثيفًا من جانب 
ية، وهـــو مثلـــث تتواجـــد فـــي محيطـــه أيضـــًا قـــوات أخـــرى مـــن الجـــيش والمجموعـــات الســـورية الفلســـطين
 المسلحة.

يــــديعوت »ويقــــول قائــــد لــــواء جبــــل الشــــيخ فــــي الجــــيش اإلســــرائيلي العقيــــد أفينــــوعم ســــتلوفيتش لموقــــع 
إن الجــيش الســوري خســر الكثيــر مــن مواقعــه علــى طــول الحــدود مــع الجــوالن  اإللكترونــي« أحرونــوت
 اسـتراتيجيلكنه يتشبث بالمواقع الباقية لديه، ويستميت في الحفاظ على السـيطرة علـى موقـع  المحتل،

 عال في جبل الشيخ يشرف منه بالنيران والرصد على مواقع الجيش اإلسرائيلي.
ويقــول ســتلوفيتش إن معــارك كبيــرة تــدور بــين الجــيش الســوري والمســلحين للســيطرة علــى هــذا الموقــع، 

فـــي جبـــل الـــراس فـــي « حـــزب هللا»دي المتمـــردين فســـيواجهون المواقـــع المســـتترة لــــ الـــذي إذا ســـقط بأيـــ
 الجانب اللبناني من جبل الشيخ.

ويعتقــدون فــي الجــيش الســوري أن المعــارك فــي الصــيف، عنــدما تــذوب الثلــوج، ستشــتد أكثــر فــي هــذه 
 «. داعش»و « القاعدة»المنطقة بقصد حسم الصراع فيها: الجيش السوري أم 

اإلسرائيليون إلى الخيارين بأعين مرتابة، نظرًا ألن الجيش السوري مدعوم هو اآلخر بمقـاتلين وينظر 
ومع ذلـك يؤمنـون أن المعركـة هنـاك سـتؤثر بشـكل حاسـم علـى الجانـب اإلسـرائيلي، «. حزب هللا»من 

 وربما تترك أثرها على الجبهة الشمالية بأسرها.
ائيلي يســـتعد ألســـوأ االحتمـــاالت علـــى هـــذا القـــاطع، وفـــي الخالصـــة يـــرى ســـتلوفيتش أن الجـــيش اإلســـر 

يبـذل « حـزب هللا»خصوصًا بعد انسحاب مراقبي األمم المتحـدة مـن عـدة مواقـع هنـاك. وهـو يقـول إن 
جهــودًا كبيــرة فــي اآلونــة األخيــرة فــي تلــك المنطقـــة، التــي أعلــن عنهــا مــؤخرًا أنهــا البوابــة إلــى لبنـــان. 

ر األسد مصلحة في استفزاز إسـرائيل، وأن تصـريحات األمـين ويضيف أنه ليست للرئيس السوري بشا
السيد حسـن نصـر هللا األخيـرة حـول نشـاطات حزبـه فـي سـوريا تشـهد علـى تغييـر « حزب هللا»العام لـ 

 ال يزال حتى اآلن بعيدًا عن الحدود اإلسرائيلية.« داعش»في الواقع في لبنان. ويؤكد أن 
، «واال»( العميــد مــوني كــاتس، فــي مقابلــة مــع موقــع 91الفرقــة مــن جانبــه، يرســم قائــد فرقــة الجليــل )

فرضـية العمـل هـي أن حـزب هللا يحفـر »صورة قاتمة لما يجري علـى الحـدود الشـمالية. وهـو يقـول إن 
ال ريب »ويضيف «. أنفاقًا، وأنه في حالة الحرب، سنضطر للقيام بمناورة برية واسعة، ولبنان سيدمر

تحقيق حسم في المواجهة ضد حزب هللا، وعنـدما أقـول حسـم أقصـد دفـع  عندي في قدرة إسرائيل على
عامــًا إلــى  31الطــرف الثــاني لوقــف القتــال، وأال يرغــب باســتمراره. إذا بــدأت الحــرب، لبنــان لــن يرجــع 

نما سيرجع   «.عام 511الوراء وا 
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فيـذ منـاورة ال مشـكلة عنـدي أبـدًا فـي أننـا سـوف نضـطر لتن»وشدد كاتس على أنـه فـي الحـرب المقبلـة 
برية كبيرة جدًا في لبنان. فهل ستسمح الظروف السياسية بذلك؟ هذه مسألة أخـرى. أنـا أعتقـد بوجـوب 

 «.اتخاذ القرار. والقرار لن يكون سهاًل، وسوف نضطر لدفع الثمن
وردًا على سؤال جرت فيه المقارنة مع عجـز الجـيش اإلسـرائيلي عـن تحقيـق الحسـم فـي حربـه األخيـرة 

أظـن أن حمـاس كانـت فـي وضـع انهيـار غيـر بسـيط. وأقـول أمـورًا أفهمهـا ممـا »قال كاتس ضد غزة، 
يوجــد أمــامي، وحســب تقــديري لقــدرات الجــيش اإلســرائيلي: مــن االســتعدادات، نوعيــة القــادة والمقــاتلين، 

 «.نوعية المعلومات االستخبارية، نوعية سالح الجو والوسائل القتالية والروح القتالية
كاتس فإن نصر هللا نفسـه يقـّر بقـدرات الجـيش اإلسـرائيلي، ولـذلك فإنـه يخشـى المواجهـة وحسب كالم 
حزب هللا يفهم جيدا أنه إذا استخدم الجيش اإلسرائيلي منظومته العسكرية فإن لبنان لن »معه. ويقول 

نما  31يرجع للوراء فقط  البنية  عام. مشكلته هي أن كل بنيته العملياتية موجودة داخل 511عامًا، وا 
المدنيــة فــي لبنــان. بكلمــات أخــرى، إذا جــّر نفســه إلــى الحــرب، فإنــه يقــود إلــى تــدمير لبنــان. إذا قــام 
الجــيش اإلســرائيلي بمنــاورة بريــة فــي لبنــان، فلبنــان ســيدّمر. القــانون الــدولي يســمح لنــا بمهاجمــة البنــى 

يــاتي، حينهــا أنــا أملــك العســكرية للعــدو. إذا أفلحــت فــي إثبــات أن مكــان معــين هــو مكــان عســكري عمل
 «.التفويض لمهاجمته. لذلك لبنان ببساطة سيدّمر. حسب رأيي هو يفهم ذلك

 11/4/5112، السفير، بيروت
 
 "نيف هعتسراه" لقسام تصيب مبنى بمستوطنةكتائب ا": رصاصة من تدريب ل0404موقع " 

ائــب القســام الجنــاح العســكري ذكــرت وســائل إعــالم إســرائيلية مســاء الجمعــة أن عيــاًرا نارًيــا لكت :الســبيل
 لحركة حماس أصاب زجاج نافذة مبنى في مستوطنة محاذية لقطاع غزة.

" المقـــرب مـــن جـــيش االحـــتالل اإلســـرائيلي مســـاء الجمعـــة أن الرصاصـــة أطلقـــت 1414وذكـــر موقـــع "
خــالل تــدريب لكتائــب القســام، مضــيفا أنهــا أصــابت زجــاج نافــذة كنــيس فــي مســتوطنة "نيــف هعتســراه" 

ــم يســفر عــن وقــوع إصــابات إال أنــه أدى لوقــوع  قطــاع غــزة".شــمال  وأشــارت إلــى أن العيــار النــاري ل
وأبــدى مســتوطنون إســرائيليون مــؤخرا انزعــاجهم مــن إقامــة كتائــب القســام مواقــع تــدريب  أضــرار ماديــة.

 لعناصرها على مقربة من السياج األمني المحيط بالقطاع.
 11/4/5112، السبيل، عّمان
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 شرق خان يونس االحتاللتى برصاص ف إصابة 

أصيب فتى فلسطيني، مساء اليوم الجمعة، جراء استهداف جنود من جيش االحتالل اإلسرائيلي 
لمسيرة شارك فيها العشرات من الفلسطينيين شرقي مدينة خانيونس، جنوبي قطاع غزة، رفضا 

 لالعتداءات اإلسرائيلية ضد المزارعين الفلسطينيين.
ان إن جيش االحتالل استهدف بالرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع، وأفاد شهود عي

والرصاص المعدني، العشرات من المتظاهرين أثناء مشاركتهم في مسيرة قرب الحدود الشرقية لبلدة 
عاما( برصاصة في  15عبسان شرقي مدينة خانيونس؛ ما أدى إلى إصابة فتى يبلغ من العمر )

 منطقة الفخذ.
ات الشهود إلى أن طواقم اإلسعاف نقلت الفتى المصاب إلى مجمع "ناصر" الطبي وسط وأشار ذ

 مدينة خانيونس لتلقي العالج.
11/4/5112فلسطين أون الين،   

 
 غزّيا منذ بداية العام 61اعتقلت  "إسرائيل"مركز دراسات فلسطيني:  

اإلسرائيلي اعتقل خالل  قال مركز دراسات فلسطيني إن الجانباألناضول: -عيشةنور أبو  –غزة 
 تاجًرا غزّيا. 19فلسطينًيا من قطاع غزة، من بينهم  51الربع األول من العام الحالي 

)غير حكومي(، في بيان وصل األناضول نسخة منه: ” األسرى للدارسات بفلسطين“وأضاف مركز 
الجاري، بينهم  حالة اعتقال لفلسطينيين من قطاع غزة، خالل الربع األول من العام 51تم رصد “

 ”.أطفال وصيادون، وتّجار
في حاالت اعتقال الجانب اإلسرائيلي  %111الدراسة تؤكد وجود ارتفاع بنسبة “وأوضح المركز أن 

 ”.حالة اعتقال، في ذات الفترة 55للغزيين، مقارنة بالعام الماضي والذي شهد حوالي 
تاجًرا  19يان، إن الدراسة رصدت اعتقال وقال رياض األشقر، الناطق اإلعالمي باسم المركز في الب

فلسطينًيا من قطاع غزة، خالل الشهور الثالثة الماضية، خالل تنقلهم عبر معبر بيت حانون 
 )إيرز(، للتوجه إلى الضفة الغربية لممارسة أعمالهم.

وأكد األشقر أن استهداف التجار الغزيين يهدف إلى تشديد الحصار االقتصادي اإلسرائيلي على 
 القطاع.

وتقول منظمات حقوقية فلسطينية إن القوات اإلسرائيلية كثفت في األسابيع القليلة الماضية من اعتقال 
 الفلسطينيين، من التجار والمرضى، ممن يتنقلون عبر حاجز بيت حانون/ إيرز.



 
 
 
 

 

           51ص                                     3244 العدد:    11/4/5112 السبت التاريخ:

صيادين غزيين، خالل  5وفي ذات السياق، لفت البيان إلى أن البحرية اإلسرائيلية اعتقلت حوالي 
 ممارسة مهنتهم في عرض بحر غزة، باإلضافة إلى مصادرة معدات الصيد الخاصة بهم.

11/4/5112، رأي اليوم، لندن  
 
 اليرموكمخيم ربد تضامنا مع إوقفة في مخيم  

اليات سياسية وناشطون وقفة في مخيم اربد تضامنا مع ما يتعرض له نفذت فع: صهيب التل -اربد
 مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين في سوريا .

المخيم في الصراع الدائر في سوريا، مطالبين المجتمع  أبناء إقحاموطالب المشاركون بالفعالية بعدم 
أمين الماء والغذاء والدواء وان لنقل الجرحى من داخل المخيم وت إنسانيالدولي بضرورة فتح ممر 

 المخيم. أهاليتقوم وكالة غوث الالجئين بواجبها تجاه 
11/4/5112، الدستور، عّمان  

 
 "إسرائيل"المقاطعة تطال الفحوصات الطبية في : رام هللا 

المختبرات اإلسرائيلية  إلىقررت نقابة الطب المخبري أمس وقف تحويل الفحوصات الطبية : رام هللا
جر   في فلسطين. اءهاوا 

وقال نقيب الطب المخبري أسامة النجار في بيان صحفي: "اتخذ مجلس النقابة القرار أثناء اجتماع 
بمقره بمدينة رام هللا وانه يأتي انسجاما مع قرارات اللجنة الوطنية العليا والحراك الوطني والشعبي 

 إلىقف تحويل الفحوصات الطبية لمقاطعة البضائع والمنتجات اإلسرائيلية". وأضاف: "سنقوم بو 
جرائها داخل فلسطين إضافة  مقاطعة المنتجات والبضائع المخبرية  إلىالمختبرات اإلسرائيلية، وا 

 اإلسرائيلية".
االلتزام التام بقرار النقابة  إلىودعت نقابة الطب المخبري كافة المختبرات والشركات الطبية الوسيطة 

 متعلقة في المختبرات والفحوصات الطبية.ومقاطعة إسرائيل في الجوانب ال
11/4/5112، الحياة الجديدة، رام هللا  

 
 القدس: إجراءات االحتالل تحد من المشاركة في مسيرة "درب اآلالم" 

حّدت إجراءات االحتالل من مشاركة أبناء شعبنا من المسيحيين في مسيرة  :وفا -القدس المحتلة
مة التي تسبق سبت النور وعيد الفصح وفق التقويم الشرقي "درب اآلالم"، إلحياء الجمعة العظي

 للطوائف المسيحية أمس.
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ونصبت شرطة االحتالل الحواجز الحديدية في مختلف الطرقات المؤدية لكنيسة القيامة، محولة 
القدس القديمة لثكنة عسكرية ما حد من وصول أبناء المدينة إلى كنيسة القيامة للمشاركة في 

داديس والصلوات الخاصة بالجمعة العظيمة، وللتضييق عليهم خالل االحتفاالت الشعائر والق
 والشعائر الخاصة بالعيد، والمقررة اليوم وغدا.

 11/4/5112، الحياة الجديدة، رام هللا
 
 الجئو مخيم نهر البارد في لبنان يتظاهرون ضد إجراءات األونروا 

فلسطينيين من أبناء مخيم نهر البارد شمالي لبنان، تظاهر آالف الالجئين ال: عزالدين أحمد –بيروت 
الجمعة، احتجاجا على عدم قيام وكالة األونروا خدماتها في المخيم الذي يعاني من ظروف إنسانية 

 ومعيشية صعبة.
وخرج المشاركون في المسيرة التي دعت لها اللجنة الشعبية الفلسطينية وحركات المجتمع المدني في 

القدس، وجابت شوارعه وصوال لساحة خيمة االعتصام التي يقيمها الالجئون منذ المخيم من ساحة 
 ثمانية أيام، مرددين هتافات منددة بإجراءات األونروا.

كما أكد الالجئون على لسان الناشط محمد عبد الكريم "االستمرار في االعتصام السلمي والحضاري 
رورة وحدة الصف في مواجهة سياسة األونروا حتى تحقيق كامل مطالب شعبنا في مخيم البارد، وض

 الظالمة بحق شعبنا في مخيم البارد".
من ناحيته أكد القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مروان عبد العال، أن الفصائل 
الفلسطينية طرحت مطالب أهالي المخيم في االجتماع الذي ضمها مع الحكومة اللبنانية، الفتا إلى 

ة السياسية تقف إلى جانب المطالب المحقة للبارد، في توفير األموال لإلعمار واإلغاثة"، أن "القياد
 مجددا مطالبة وكالة األونروا بـ"التراجع عن قراراتها الجائرة بحق أبناء البارد".

وحمل عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أركان بدر األونروا ومن قال إنهم 
ذون فيها "المسؤولية الكاملة عن التداعيات السلبية الناتجة عن إلغاء برنامج االستشفاء"، محذرا الناف

في الوقت ذاته "من انفجار شعبي قادم وهو ما تؤكده المشاركة الضخمة في تظاهرة اليوم"، داعيا إلى 
مخيم بجزأيه القديم "تضافر جهود الحكومة والمنظمة واألونروا، لتوفير األموال المطلوبة إلعمار ال

 والجديد واستمرار خطة الطوارئ الشاملة".
11/4/5112، "51موقع "عربي   
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 إصابة عشرة مواطنين بجروح خالل مواجهات في البيرة وبيتونيا وسلواد والجلزون 

أصيب عشرة مواطنين بجروح والعشرات بحاالت اختناق متفاوتة، أمس، جراء «: األيام» –رام هللا 
االحتالل تظاهرات منددة باالحتالل في مخيم الجلزون ومدينتي البيرة وبيتونيا وبلدة سلواد قمع قوات 

 بمحافظة رام هللا والبيرة.
11/4/5112، األيام، رام هللا  

 
 مواطنين بينهم طفالن في مسيرتي النبي صالح وبلعين 4إصابة شاب واعتقال  

سيرتي قريتي النبي صالح وبلعين األسبوعيتين، قمعت قوات االحتالل، أمس، م«: األيام»رام هللا  ـ 
بمحافظة رام هللا والبيرة، المناهضتين لالحتالل واالستيطان ومصادرة األراضي، ما أدى إلى إصابة 

 شاب بكسور والعشرات بحاالت اختناق متفاوتة واعتقال مواطنين وطفلين.
11/4/5112، األيام، رام هللا  

 
 حنجرة عين الحلوةصرخة استغاثة لمخيم اليرموك ب 

كثيرة هي أوجه المعاناة المشتركة بين مخيم عين الحلوة في لبنان ومخيم اليرموك : رأفت نعيم-صيدا
في ما يشبه صرخة استغاثة لمخيم اليرموك بحنجرة عين الحلوة، يهتف عشرات ، في سوريا، صرخة

 أهلهم بإنقاذمع الدولي الشبان الفلسطينيين من بينهم نازحون من اليرموك نفسه مطالبين المجت
خوتهم اعتصاما للجان الشعبية لمنظمة التحرير ولجنة  أعقبتهناك، تقدم هؤالء تظاهرة عفوية  وا 

المهجرين الفلسطينيين من سوريا عند مدخل مخيم عين الحلوة تضامنا مع اليرموك، وتلقي مذكرة 
ما » أن إلىوتشير المذكرة . رموكاللجنة الدولية للصليب األحمر الضوء على معاناة الي إلىوجهوها 

واجهه الالجئون الفلسطينيون في مخيم اليرموك من حصار وقتل وتهجير واستغالل واعتقال جرائم 
بالتحرك العاجل والفوري لوضع حد لهذه « ، وتناشد المجتمع الدولي«حرب يعاقب عليها القانون

 أنواعدخال كافة تأمين ممر أمن إل اتها،السماح للمنظمات الدولية بالقيام بواجب المأساة من خالل:
، تأمين الحماية الكاملة واألطفالالجرحى والمرضى وكبار السن  إخالءالمساعدات للمحاصرين، 

 أمالكعن كافة المعتقلين، الكشف عن مصير المفقودين، الحفاظ على  اإلفراجللسكان المدنيين، 
خراجهق النار وتحييد المخيم المدنيين، الزام اطراف النزاع بالوقف الفوري إلطال من دائرة  وا 

 .األحداث"
11/4/5112، المستقبل، بيروت  
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لرسههام الغرافيتههي البريطههاني بانكسههي بانتظههار الحسههم القههانوني فههي  شههرطة غههزة تصههادر جداريههة 

 ملكيتها
صادرت الشرطة الفلسطينية في غزة من فنان غرافيتي محلي بابًا عليه رسم لرسام : رويترز –غزة 

بعد أن شكا المالك األصلي للباب من تعرضه « بانكسي»غرافيتي البريطاني الشهير المعروف باسم ال
 إلى النصب كي يبيعه بثمن بخس.

دوالرًا( للباب الذي كان يقف وحيدًا على أطالل  122) شيكل 211وكان الرسام بالل خالد دفع 
 تموز )يوليو(. منزل ربيع دردونة بعدما دمر في الحرب بين إسرائيل وغزة في

فنان شارع بريطاني معروف برسومه الساخرة في أماكن غير متوقعة. وكان زار غزة « بانكسي»و
العام الحالي، وترك رسومًا عدة على الحوائط الخارجية لمبان بعضها تحول إلى أطالل. وعادة ما 

 ألف دوالر. 211تباع أعماله بأكثر من 
أكد أن المحكمة ستنظر في موضوع لوحة بانكسي محامي محمد ريحان، محامي دردونة، ال

سأسعى إلى إعادة الباب إلى مالكه الحقيقي ربيع دردونة... لقد تعرض موكلي »وأكد:  الجدارية.
 «.للغش

، بيعت في مزاد خاص 5113يذكر أن لوحة جدارية رسمها بانكسي على باب متجر في لندن عام 
 مليون دوالر. 1.1بسعر 

11/4/5112، الحياة، لندن  
 
 من المواطنين العرب تطالهم أزمة السكن واألرض %63معطيات:  

بينت نتائج البحث الذي أجراه مركز ركاز، وهو بنك معلومات اقتصادي : توفيق عبد الفتاح
آذار أن أزمة السكن واألرض  31واجتماعي حول المجتمع الفلسطيني في البالد، عشية يوم األرض 

 طنين العرب في البالد.من الموا %53تطال أكثر من 
' إن 'معطيات هذا البحث 49'عرب محمد، لـوقال مدير مركز ركاز في جمعية الجليل، أحمد الشيخ 

جاءت عشية يوم األرض إلبراز أزمة األرض والمسكن الخانقة التي يعاني منها المواطنون العرب 
 وهي في ازدياد مذهل'.

لمواطنين العرب ال يملكون أراضي ويحتاجون من ا %53وأضاف: 'بينت المعطيات أن أكثر من 
إلى مساكن، ولو ترجمت هذه النسبة ألرقام لوجدنا أن العرب يحتاجون في السنوات العشر المقبلة 
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ألف مسكن بالسنة، بمعدل ما يقارب المائة  19إلى  12ألف وحدة سكن، أي نحتاج من  191إلى 
 مسكن في كل بلدة عربية'.

11/4/5112، 48عرب   
 
 في العراق "داعش"مقتل فلسطيني رابع في صفوف  ":لشرق األوسطا" 

(، خالل صدامات مسلحة في 49تل أبيب: قتل شاب آخر من مواطني إسرائيل العرب )فلسطينيو 
، التي ينتمي إليها. والشاب المذكور في الثالثين «داعش»العراق شارك فيها ضمن صفوف قوات 
ش في إحدى بلدات الجليل شمالي إسرائيل، عدم ذكر اسمه. من عمره. وقد طلبت عائلته، التي تعي

قبل سنتين، إذ غادر البالد إلى تركيا ضمن رحلة إسرائيلية سياحية. « داعش»وكان قد انضم إلى 
 42وهناك جرى تجنيده وتهريبه إلى سوريا، ومنها انتقل إلى العراق. وكان بذلك واحدا من ضمن 

 ، توهموا بأنهم بذلك يدافعون عن اإلسالم.«داعش»نضم إلى شابا من مواطني إسرائيل العرب، ي
، كان قد وقع في حبائل إغراءات 49، أن رجل أعمال من فلسطينيي «الشرق األوسط»وعلمت 

، وغادر إلى سوريا عبر تركيا قبل شهور. وحسب أحد أقربائه، فإنه يسعى بكل قوته «داعش»
م يتوقع هذا الكم الهائل من سفك الدماء وبشاعة ألنه ل»لمغادرة سوريا كي يعود إلى إسرائيل، 

ألن )داعش( ال تسمح ألحد بتركها، وال تتردد في توجيه »وقال إن ذويه قلقون عليه جدا، «. القتل
اتهامات خطيرة لمن يقرر ذلك، وتتهمه بالردة والخيانة والعمالة، مما يعني أنه يكون في خطر 

 «.اإلعدام باستمرار
9/4/5112، نالشرق األوسط، لند  

 
 المخيم يواصل قصف والنظام لتنظيمي "النصرة وأحرار الشام" يسلم مواقعه في اليرموك "داعش" 

وكاالت: واصل تنظيم "داعش"، أمس، تسليم مواقعه في مخيم اليرموك لتنظيمي "جبهة  -دمشق 
م السوري للمخيم، النصرة" و"كتائب أحرار الشام" لليوم الثاني على التوالي، فيما يتواصل قصف النظا

رهابيي "داعش" والنصرة" لليوم العاشر على  وجرت اشتباكات متقطعة بين "أكناف بيت المقدس" وا 
وبحسب ما أفادت مصادر من داخل المخيم لوسائل اإلعالم، ألقى النظام نحو خمسين  التوالي.

خلف القصف بالبراميل برمياًل متفجرًا خالل الخمسة أيام األخيرة على مناطق مختلفة من المخيم، و 
 المتفجرة أضرارًا جسيمة في المباني واألحياء السكنية خصوصًا في شارع الثالثين.
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وقال سكان من المخيم إن هدوءًا نسبيًا يسيطر على المخيم، مع وجود مناوشات قليلة ومتفرقة بين 
مال المخيم، "أكناف بيت المقدس التي تتولى الدفاع عن المخيم في محيط مسجد صالح الدين ش

 من المخيم. %91وتسيطر حاليًا "داعش" والنصرة" على نحو 
ونشر "تجمع ربيع الثورة" بيانًا أوضح فيه أن كتائب "أكناف بيت المقدس" تمكنت خالل تسعة أيام 
من االشتباكات مع "داعش" و"النصرة" من قتل نحو سبعين عنصرًا من التنظيمين، ونقل البيان عن 

ي أكناف بيت المقدس تصريحات عن خالفات حاّدة بين "النصرة" و"داعش" حول قيادي لم يسمه ف
األسود للبدء بتجهيز  مجريات معارك اليرموك، وانسحاب أعداد كبيرة من "داعش" إلى حي الحجر

مناطق سيطرته في حي الحجر األسود المجاور لمخيم اليرموك، وتوعد القيادي في "أكناف بيت 
بأنها ستسحق بعد أن وقعت في شر أعمالها بتورطها في القتال إلى جانب  المقدس" جبهة النصرة،

 "داعش" في مخيم اليرموك.
وكان "داعش" قد بدأ بسحب قواته إلى منطقة الحجر األسود المجاورة لليرموك، بعدما بدأ بتسليم نقاط 

ذي تتواصل فيه سيطرته إلى جبهة النصرة وكتائب أحرار الشام الموجودة في المخيم، في الوقت ال
عمليات القنص واالشتباكات المتقطعة بين قوات "أكناف بيت المقدس" من جهة، وقوات "داعش" 
و"النصرة" من جهة ثانية، على محور االشتباك قرب ثانوية اليرموك ومحور االشتباك في شارع 

 العروبة.
 11/4/5112، األيام، رام هللا

 
 ما  ماليا  ومواد غذائية لمخيم اليرموكستقدم دعالعربية الجامعة : العربينبيل  

وفا: أعلن األمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، عن أن الجامعة ستقدم فورًا  -القاهرة 
 دعمًا ماليًا ومواد غذائية لمخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين.

ة والمتدهورة في المخيم، وأعرب العربي في بيان له، أمس، عن قلقه الشديد إزاء األوضاع الخطير 
كون سكانه يعانون من أزمة إنسانية قاسية، في ظل نقص فادح بالمواد الغذائية واألدوية 

وطالب بحماية الالجئين والحفاظ على أرواحهم، معربًا عن تخوفه الشديد إزاء إمكانية  والمحروقات.
 استخدام القوة ضد الفلسطينيين القاطنين في المخيم.

ن العام إلى أن استمرار الصراع داخل مخيم اليرموك يعرض الجئيه بمن فيهم األطفال وأشار األمي
وناشد جميع األطراف الدولية والمنظمات اإلنسانية ومنظمة األمم المتحدة لغوث  إلى أضرار بالغة.

يين وتشغيل الالجئين الفلسطينيين )األونروا( إلى التدخل الفوري وتقديم المساعدة لالجئين الفلسطين
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الخاصة بحماية المدنيين وقت الحروب، وميثاق  1949في المخيم، طبقًا التفاقية جنيف الرابعة لعام 
 حقوق اإلنسان واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان.

 11/4/5112، األيام، رام هللا
 
 واشنطن تدعو إلى حماية المدنيين بمخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين بدمشق 

دعا البيت األبيض مساء الجمعة إلى حماية المدنيين في مخيم اليرموك : )د ب أ( -واشنطن 
 لالجئين الفلسطينيين بدمشق مطالبا بالسماح لهم بمغادرة المخيم بأمان.
يجب أن يتم منح المدنيين “وقالت برناديت ميهان المتحدثة باسم مجلس األمن القومي األمريكي 

آمنا بشكل فوري ويجب آال يتم فصل أفراد األسر عن  القادرين على مغادرة مخيم اليرموك ممرا
 .”بعضهم البعض، كما يجب أال يتم اعتقال المدنيين المغادرين للمخيم

 ودعت ميهان النظام السوري إلى وقف القصف الجوي للمخيم.
 11/4/5112، القدس العربي، لندن

 
 اليرموكمخيم لبحث أزمة  ةمبعوث لألمم المتحدة يتوجه إلى سوري 
أرسل األمين العام لألمم المتحدة أمس المبعوث رمزي عز الدين رمزي : الشرق األوسط - يويوركن

 إلى دمشق إلجراء مباحثات حول األزمة اإلنسانية في مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين.
 وقال الناطق باسم األمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن رمزي، وهو نائب المبعوث األممي إلى سوريا
ستيفان دي مستورا، في طريقه إلى دمشق، في حين يخوض مسؤولون آخرون في األمم المتحدة 

 مباحثات مع الحكومة السورية بشأن الملف نفسه. 
 11/4/5112، الشرق األوسط، لندن

 
 البريطاني المعارض: نعترف بدولة فلسطين في الوقت المناسب "العمال"زعيم حزب  

البريطاني المعارض إد ميليباند أمس أنه يفضل « العمال»ب قال زعيم حز : رويترز –لندن 
االعتراف بفلسطين كدولة إذا كانت هذه الخطوة ستساعد في إبرام اتفاق سالم أشمل في الشرق 

 األوسط.
وكان ميليباند يرد على سؤال من صحافي عما إذا كانت بريطانيا ستعترف بفلسطين في أول عام أو 

في االنتخابات العامة التي ستجرى في السابع من أيار « العمال»ز حزب عامين من حكمه إذا ما فا
 )مايو( المقبل.
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ما قلناه في وقت التصويت إنه تصويت على مبدأ االعتراف. ومن الواضح أن اتخاذ »وقال ميليباند: 
«. قرار في شأن توقيت االعتراف يعتمد على ما إذا كان هذا سيساعد في شكل بناء في المفاوضات

أضاف أن الحزب أيد تصويتًا رمزيًا أجري العام الماضي في البرلمان البريطاني لمصلحة االعتراف و 
 بفلسطين.
 ."لن أخوض اليوم في تكهنات عن متى سيحدث هذا بالتحديد. هذا قرار سنتخذه في حينه"وأوضح: 

 11/4/5112، الحياة، لندن
 
 داري بحق الفلسطينيينإلنهاء االعتقال اإل "إسرائيل" دعواألمم المتحدة ت 

أعربت المفوضية السامية لحقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدة؛ عن قلقها إزاء  :وكاالت –جنيف 
حاالت االعتقال اإلداري للفلسطينيين لفترات طويلة من قبل إسرائيل دون تقديمهم للمحاكمة، داعية 

 تقلهم.إسرائيل إلى إنهاء ذلك، واإلفراج عن الفلسطينيين الذين تع
وأوضحت المتحدثة باسم المفوضية "رافينا شامدازاني" في مؤتمر صحفي بمكتب األمم المتحدة 

بعمليات اعتقال إداري لفلسطينيين لمدة ستة أشهر أو أكثر دون  اإلسرائيليةبجنيف ان قيام السلطات 
 تقديمهم للمحاكمة، استنادا إلى مبدأ أدلة سرية، يعد أمرا يدعو للقلق.

شامدازاني إلى نقل الموقوفين الفلسطينيين لسجون مختلفة داخل إسرائيل، مبينة أن ذلك وأشارت 
 يخالف القانون الدولي، وأنهم أدانوا مرارا وتكرارا ممارسة إسرائيل لالعتقال اإلداري.

ولفتت شامدازاني إلى أن عدد الفلسطينيين المعتقلين بشكل إداري منذ شهر شباط الماضي وحتى 
 معتقال. 454بنسبة الضعف عما كان عليه بنفس الفترة العام الماضي، ليصل إلى  اليوم زاد

 11/4/5112الحياة الجديدة، رام هللا، 
 
 "إسرائيل"ألمانيا تصادق على بيع غواصة خامسة إلى  
ذكرت أنباء صحفية أن وزراء األمن في حكومة المستشارة األلمانية أنجيال ميركل، صادقوا على : قنا

 لغواصة الخامسة من أصل ست غواصات تشتريها "إسرائيل".تصدير ا
وقالت صحيفة "زود دويتشه تسايتونج" األلمانية إن الغواصات األربع وهي من فئة "دولفين" التي 
حصلت "إسرائيل" عليها بالفعل لها أهمية بالنسبة لسالحها البحري في البحرين المتوسط واألحمر، 

 تكلفة الغواصة الخامسة. وتدفع الحكومة األلمانية ثلث 
 11/4/5112، الخليج، الشارقة
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 أكاديميون ومسؤولون بريطانيون يطلعون على األوضاع في فلسطين 
"وفا": أطلع سفير فلسطين لدى المملكة المتحدة، أمس، مانويل حساسيان، عددا من  -لندن 

 األوضاع في فلسطين.األكاديميين والمسؤولين البريطانيين، على مدار األيام الماضية، على 
وقالت السفارة في بيان لها، أمس، إن السفير لبى دعوة وجهتها له بلدية كوفنتري البريطانية نهاية 
ياها عن الوضع في الشرق األوسط  األسبوع الماضي، حيث التقى عمدة البلدة هزل نان وتحدث وا 

ياه حول انتهاك  والعملية السياسية، كما التقى بأسقف المدينة األب كريستوفر كوكس ورث، وتناقش وا 
 حقوق اإلنسان في األرض الفلسطينية بسبب االحتالل.

وأوضحت السفارة أن حساسيان ألقى محاضرة في جامعة كوفنتري تناولت مواضيع السالم والمساواة 
ومستقبل المنطقة في ظل األوضاع السياسية الحالية، وأنه اختتم زيارته لمدينة كوفنتري بعشاء 

 ي أقيم على شرفه، حيث شكر بدوره عمدة المدينة على اعترافه بدولة فلسطين.تكريم
وأشارت إلى أن السفير لبى دعوة من جامعة غالسكو البريطانية التي تعد واحدة من أعرق الجامعات 
البريطانية، حيث التقى رئيس وعمداء الجامعة على غداء أقيم على شرفه، وتحدث عن سبل وآفاق 

 جامعة غالسكو والجامعات الفلسطينية.التعاون بين 
وبينت أن السفير بحث خالل اللقاء تطوير برامج في مجال العلوم والعمل على تبادل الخبرات، من 
خالل تبادل طالب وأساتذة بين جامعة غالسكو والجامعات الفلسطينية، وأنه طلب أن تقوم جامعة 

عميد الجامعة بدراسة الموضوع في أقرب غالسكو بتقديم منح للطلبة الفلسطينيين، حيث وعده 
وألقى محاضرة في الجامعة حول مستقبل الشرق األوسط في ظل التيارات المتطرفة، كما  فرصة.

تحدث عن االنتخابات اإلسرائيلية وتداعياتها على المنطقة واتجاه المجتمع اإلسرائيلي نحو اليمين، 
وضات ودور الواليات المتحدة، مشددا على أهمية كما تطرق لالستراتيجية الفلسطينية ومفهوم المفا

 االستثمار في المنطقة "ج"، مبرزا آثار ذلك اإليجابية على االقتصاد الفلسطيني.
 11/4/5112، األيام، رام هللا

 
 سيناريوهات محدودة في مخيم اليرموك 

 عدنان علي
اليرموك لالجئين  ترتسم سيناريوهات متعّددة لكنها محدودة للتطورات المتسارعة في مخيم

الفلسطينيين، جنوبي دمشق، بعد مرور أكثر من أسبوع على سيطرة تنظيم "الدولة اإلسالمية" على 
جزء كبير من المخيم، وسط عجز القوى الموجودة في المخيم ومحيطه عن صّده. وتتوجه األنظار 

قصف المخيم بالطائرات إلى الخطوة التي سيقدم عليها النظام السوري وما إذا كان سيظل مكتفيًا ب
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والمدفعية مع مواصلة حصاره، أم سيقدم على اقتحامه مستغاًل الظروف الراهنة والتي تجعله في موقع 
 المنقذ من هجوم تنظيم "داعش".

وقد تصاعد الحديث في هذا االتجاه مع تصريحات عضو اللجنة المركزية لمنظمة التحرير 
لى سورية، أحمد مجدالني، والتي قال فيها إن "داعش قد أنهى الفلسطينية وموفد الرئاسة الفلسطينية إ

الحل السياسي، ويجب البحث عن خيارات لتخليص المخيم من أيدي التنظيم"، بعد أن كان قد أشار 
إلى أن "الدولة السورية والقيادة السورية مسؤولة على جميع األراضي السورية، وانطالقًا من هنا، 

المواطنين، وحفظ األمن واالستقرار، نضع األمر بيد الحكومة  ومن حرص سورية على حماية
 السورية في ما يخص مخيم اليرموك، وسوف ندعم أي قرار يخرج بهذا الصدد". 

كذلك، صّبت تصريحات وزير المصالحة الوطنية السوري، علي حيدر، في االتجاه نفسه، إذ قال إن 
سلحين في مخيم اليرموك، حيث إن الوضع الراهن "الجيش السوري سيبدأ بعملياته العسكرية ضد الم

في المخيم يستدعي حاًل عسكريًا فرضه على الحكومة دخول المسلحين". كما اعتبر أن "األولوية 
اآلن إلخراج ودحر المسلحين واإلرهابيين من المخيم. وفي المعطيات الحالية، ال بد من حل عسكري 

 المخيم وكسر كل ما قد توصلنا إليه". ليست الدولة هي من تختاره، ولكن من دخل 
على الرغم من هذه التصريحات، استبعد مسؤول ملف الالجئين الفلسطينيين في الحكومة السورية 
المؤقتة، أيمن أبو هاشم، أن تقدم قوات النظام على اجتياح المخيم. وقال أبو هاشم، في تصريحات 

مرحلة دفع وتشجيع جميع األطراف على محاربة لـ"العربي الجديد"، إن "النظام يستهدف في هذه ال
بعضها البعض إلضعافها جميعًا من جهة، ولكي يظهر نفسه من جهة أخرى بوصفه الطرف األكثر 
تعقاًل والذي ال بد من اللجوء إليه إلنقاذ المخيم". ورأى أّن النظام "يعمل بشكل ممنهج، منذ اندالع 

 عموم سورية، وليس في مخيم اليرموك وحده". الثورة، على إفراغ الوجود الفلسطيني في 
ووسط حالة الترقب لسيناريوهات األوضاع في المخيم، تواصلت االشتباكات بين مقاتلي تنظيم 
"داعش" وكتائب "أكناف بيت المقدس"، وتركزت في محيط منطقة ثانوية اليرموك للبنات، في شارع 

واصل عناصر تنظيم "الدولة اإلسالمية"  الشهيد جالل كعوش، بالقرب من شارع فلسطين، بينما
 في المئة من مساحة المخيم.  91السيطرة على نحو 

من جهتها، قصفت طائرات النظام مستشفى فلسطين التابع للهالل األحمر الفلسطيني في مخيم 
اليرموك، ما أسفر عن أضرار كبيرة ومن دون وقوع إصابات بين أفراد الطاقم الطبي. ويعتبر 

ألف شخص محاصرين داخل المخيم. ويعمل  51لسطين الوحيد الذي يغطي أكثر من مستشفى ف
 545بطاقته الدنيا في ظل استمرار جيش النظام وقوات فتح ـ القيادة العامة بمحاصرة المخيم لليوم 

على التوالي ومنع إدخال األدوية والمستلزمات الطبية. كما أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ـ 
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ادة العامة عن استقدام مقاتلين من لبنان للمشاركة في العمليات العسكرية ضد تنظيم "داعش" في القي
مخيم اليرموك. وقالت على موقعها اإللكتروني إن مجموعاتها من قوات الناعمة وبيروت أصبحوا 

 داخل المخيم في مواجهة "داعش". 
ا الفلسطينيين، منذ دخول "داعش" إلى ونتيجة االشتباكات وعمليات القصف، ارتفعت أعداد الضحاي

ضحية، وذلك بعد أن قضى الجئان، أمس، داخل المخيم أحدهما بسبب  55اليرموك، إلى 
 االشتباكات وآخر بسبب نقص التغذية والرعاية الطبية. 

وقد جدد األهالي مناشداتهم الجهات الدولية إدخال المواد الطبية بشكل عاجل إلى المخيم، إذ ال يزال 
شرات الجرحى من دون عالج. وحذر تجمع األطباء الفلسطينيين في أوروبا من كارثة إنسانية ع

 وصحية وبيئية غير مسبوقة في مخيم اليرموك إذا لم تتوقف أعمال القتال فيه. 
من جهتها، أكدت الهيئات والمؤسسات األهلية داخل مخيم اليرموك أنها ما زالت تقوم بعملها داخل 

ل الظروف الصعبة والوضع اإلنساني السيئ الذي يتعرض له أهالي اليرموك نتيجة المخيم، رغم ك
 عدم توفر أدنى مقومات الحياة فيه، حيث يعاني األهالي من الحصار وفقدان المياه والغذاء والدواء.

11/4/5112، العربي الجديد، لندن  
 
 بعد سبعة أشهر على وقف إطالق النار إعمارغزة بال  

ر الطباعماهر تيسي د.  
 اإلعماربعد مرور سبعة أشهر على إعالن وقف إطالق النار ومع استمرار الحصار و تعثر ملفات 

والمصالحة والوفاق وعدم االستقرار السياسي واالقتصادي. تفاقمت وتعددت األزمات في قطاع غزة 
ل على قطاع شنتها إسرائي التيو بعد انتهاء الحرب البشعة الضروس  أنهالمحاصر المنكوب. حيث 

يوم توقع وتفاءل الجميع بانتهاء حصار قطاع غزة الظالم وفتح  21استمرت على مدار  والتيغزة . 
لكن لألسف  ،كافة المعابر التجارية والبدء بعملية شاملة وسريعة إلعادة إعمار وتنمية قطاع غزة

ديد من السلع والبضائع الشديد لم يتغير أي شيء على أرض الواقع. فمازالت إسرائيل تمنع دخول الع
تدخل فقط بكميات مقننة  التيوالمواد الخام و المعدات واآلليات والماكينات وعلى رأسها مواد البناء و 

وفق اآللية الدولية إلدخال مواد البناء. والتي ثبت فشلها في التطبيق على أرض الواقع. حيث أن ما 
طاع غزة خالل سبعة أشهر من وقف إطالق ق إعمارللقطاع الخاص إلعادة  اإلسمنتدخل من مادة 
 لسبعة أيام فقط. اإلسمنتالف طن و هذه الكمية تساوي احتياج قطاع غزة من  21النار ال يتجاوز 

 وهي: اآلنالمطروحة منذ سبعة أشهر ولم نجد لها إجابة حتى  األسئلةوهنا البد من تكرار 
 غزة؟ لقطاعوالجدية الحقيقة  اإلعمارمتى سوف تبدأ عملية إعادة ·
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 ؟اإلسمنتكيفية حصول المواطن العادي الغير متضرر على كيس ·
 على كيس اإلسمنت؟ واألبراج السكنيةكيفية حصول المستثمرين في العمارات ·

 :اإلعمارومن أهم أسباب تأخر وتعثر عملية إعادة 
دخول العديد ومنع إسرائيل  إسرائيل،استمرار الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة من قبل .1

 .والمعدات واآلليات والماكينات والسلع والبضائع والمواد الخاممن مستلزمات إعادة اإلعمار 
 وحماس،بين حركتي فتح  والتجاذبات السياسية الفلسطيني، وعدم الوفاقحالة عدم المصالحة .5

 منها المواطن في قطاع غزة. األولوالتي يدفع ثمنها والمتضرر 
 اإلسرائيلي،انحين وذلك بسبب تدهور األوضاع السياسية على الصعيد الفلسطيني تأخر أموال الم.3

 في أي حرب قادمة. إعمارهوعدم وجود ضمانات بأال تدمر إسرائيل ما يتم 
 تستنزف موارد المواطنين المعدومة. التي الخانقة،استمرار وتفاقم أزمة الكهرباء . 4

وقد حذرت من  غزة،ن الوضع كارثي وخطير في قطاع وأجمعت العديد من المؤسسات الدولية على أ
على كافة النواحي االقتصادية واالجتماعية  اإلعمارتداعيات إبقاء الحصار وتأخر عملية إعادة 

 والصحية والبيئية.
حقهم في الحياة الكريمة  والمحرومين منحيث أدت تداعيات الحرب األخيرة إلى تزايد عدد الفقراء 

 ألف 531 حواليوبلغ عدد العاطلين عن العمل  ،%22غزة بطالة في قطاع وتجاوزت معدالت ال
الذين يتلقون  األشخاصوتجاوز عدد  %52لتجاوز  والفقر المدقعالفقر  وارتفعت معدالت شخص،

من مليون شخص بنسبة  والعربية أكثرالدولية  والمؤسسات اإلغاثية األونروامساعدات إغاثية من 
وهي النسبة التي بلغها انعدام األمن الغذائي لدى األسر في  غزة،اع من سكان قط %51تصل إلى 
 قطاع غزة.

من أن النمو على المدى القصير لن يكون كافيا الستيعاب قوة العمل  الدوليوحذر صندوق النقد 
وتوقع استمرار معدالت البطالة في االرتفاع ما لم يكن هناك  الفلسطيني،المتزايدة في سوق العمل 

نهاء حصاري يؤدي إلى رفع القيود اإلسرائيلية حل جذر   قطاع غزة بشكل كامل.  وا 
فإن الحرب األخيرة على قطاع غزة أدت إلى انهيار كافة األنشطة  الدولي،وبحسب صندوق النقد 

غزة وتشير البيانات األولية إلى انكماش الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي في قطاع  االقتصادية،
 %12. و نسبة انكماش في اقتصاد قطاع غزة بحوالي  5114ربع الثالث من في ال %35 بنسبة

 .5115منذ عام  الفلسطيني. و يعتبر هذا االنكماش األول لالقتصاد   5114خالل عام 
خالل الربع  %19انخفض الناتج المحلى في قطاع غزة بنسبة  الفلسطينيوبحسب مركز اإلحصاء 

في قطاع غزة تراجعا غير مسبوق  اإلجماليمن الناتج المحلى  الفرد وشهد نصيب 5114الرابع لعام 
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 %51مسجال تراجع بنسبة  أمريكي،دوالر  559.2حيث بلغ  5114خالل الربع الرابع من عام 
 .5113مقارنة مع الربع الرابع من العام 

د تجاري االقتصادية المتدهورة إلى ضعف القدرة الشرائية للمواطنين، مما تسبب بركو  األوضاعوأدت 
 .1952واقتصادي حاد وغير مسبوق في تاريخ القطاع منذ عام 

وفي الختام المطلوب من جميع شرائح المجتمع الفلسطيني وخصوصا السياسيين وصناع القرار 
استغالل الفرصة التاريخية إلنجاز المصالحة الفلسطينية والوقوف صفا واحدا لوضع اآلليات الجادة 

للقيام بمهامها والحفاظ على مقدرات الشعب  الوطنيكل الدعم لحكومة الوفاق إلنهاء االنقسام وتوفير 
 الفلسطيني.

كما أنهم مطالبون باستثمار األوضاع الدولية لتحقيق حلم قيام الدولة الفلسطينية وتحرير أكثر من 
نهاء أسوأ وأطول وأشد حصار يشهده العالم في ال 1.9 قرن مليون مواطن من أكبر سجن في العالم وا 

 الواحد والعشرين وتجنيب قطاع غزة من كارثة اقتصادية اجتماعية وصحية وبيئية.
9/4/5112، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم  

 
 صديقهم العزيز كوهين! 

 آيات عـرابي
قبل شهور من لقاء الصديقين، ارتكبت العصابات الصهيونية مذبحة دير ياسين وهي مجزرة يخجل 

ها، ولم يكتف مجرمو العصابات الصهيونية بقتل األطفال والنساء، بل إبليس نفسه من ارتكاب
 اغتصبوا امرأة أمام والديها، ثم قطعوا أجزاء من جسدها ثم أحرقوا جسدها.

وأخذ الصهاينة بعض الناجين من المجزرة واستعرضوهم على عربات النقل، كانت تلك المجزرة 
اصر للمرة األولى في قرية عراق المنشية التي كانت الهمجية حاضرة في األذهان حين التقى عبد الن

تحاصرها العصابات الصهيونية، بصديقه يروحام كوهين والذي كان المقبور عبد الناصر )يتعاطف 
معه( كما قال هو شخصيًا في حوار أجراه معه صحفي فرنسي في مجلة جون افريك وأعادت مجلة 

كنت أنا ومجموعتي نحتل مركزا هاما جدا والكابتن والذي قال فيه، " 1991روز اليوسف نشره سنة 
اإلسرائيلي الذي واجهنا في هذا القطاع وأنا ما زلت أذكر اسمه كان اسمه " يروحام كوهين " وكان 

 عندي تعاطف معه ألنه كان ضابطا جيدا".
هما ثم التقاه عبد الناصر بعد ذلك التاريخ بسنة أثناء البحث عن المفقودين واستعادا ذكريات 

 المشتركة.
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وشعور عبد الناصر باإلعجاب والتعاطف والصداقة لم يتوقف على ضابط مخابرات العصابات  
الصهيونية، بعد شهور من مذبحة دير ياسين، بل أن ذلك ))التعاطف(( استمر مالزما له طيلة 

 .1921حياته حتى مات سنة 
رية، كان التعاطف قد تحول إلى وبعد وضع الرئيس محمد نجيب قيد اإلقامة الجب 1924ففي سنة 

خطابات غرامية ملتهبة تبادلها عبد الناصر مع رئيس الوزراء الصهيوني وقتها موشيه شاريت، والذي 
 عبر فيه عن تمنياته بـ ))السالم(( بين ))الشعبين(( وو   

 بالمناسبة كانت إذاعة صوت العرب تبث بيانات وخطب حماسية عن اتحاد العرب لتدمير الكيان
الصهيوني وعداوة عبد الناصر له، بينما كانت إذاعة صوت القاهرة باللغة العبرية تبث رسائل تطمين 
للكيان الصهيوني، فقد ذكر ثروت عكاشة أحد الضباط األحرار والذي كان يشغل منصب الملحق 

وناحوم العسكري في باريس ثم سفيرا في روما والذي كان يتولى قناة اتصال ثانية بين عبد الناصر 
جولدمان رئيس المؤتمر اليهودي العالمي، أنه تلقى زيارة في مكتبه بالسفارة المصرية في روما، من 
ناحوم جولدمان تحدث معه فيها عما أعلنته إذاعة صوت القاهرة باللغة العبرية أنه عندما تتم وحدة 

م  ا أن تندمج في هذه الوحدة.الدول العربية ستجد إسرائيل نفسها بين خيارين فإما أن تعيش معزولة وا 
وفي ذلك اللقاء أعرب جولدمان عن ترحيب حكومته باالندماج في وحدة مع العرب مع احتفاظ 

 الكيان الصهيوني باستقالليته وحريته.
ويبدو أن العسكر يتميزون عن غيرهم بالعواطف الجياشة تجاه الصهاينة، خصوصا إذا لم يكن  

ي يفهمها المصريون والعرب، فكما كانت عواطف عبد الناصر جياشة الحديث يدور باللغة العربية الت
تجاه ضابط المخابرات الصهيوني على صفحات جريدة جون افريك الفرنسية، كذلك كانت عواطف 
السادات رقيقة تجاه صديقه مناحم بيجن )الذي كان بالمناسبة قائد إحدى العصابات الصهيونية التي 

 ارتكبت مذبحة دير ياسين(.
المحتلة ليتسول اتفاق استسالم من  لألرضفي المؤتمر الصحفي الذي انعقد في ختام زيارة السادات ف

العدو الصهيوني، ختم السادات حديثه قائاًل: "أطيب تمنياتي لصديقي رئيس الوزراء بيجن وعائلته، 
 ، والذي لن أنسى ترحيبه". اإلسرائيليوشكري العميق للشعب 

عد من اإلثنين، فجيش المعونة االمريكية يرتكب كل يوم دير ياسين وبحر شاويش االنقالب، ذهب أب
ويقول  إسرائيلالبقر جديدة وهو يتبجح ويصرح لصحيفة كورييري ديال سيرا أنه سيضمن أمن 

 لصحيفة أخرى أنه يتحدث كثيرًا مع نتن ياهو. 
خالصالفارق بين )تعاطف( عبد الناصر و)شكر( السادات  يتمثل في طبيعة  شاويش االنقالب وا 

 المرحلة التي تتطلب تدرجا، فعبد الناصر يمهد والسادات يوقع والشاويش يبيع سيناء. 
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المضحك أن نرى بعد كل هذا، بعض المساكين ما يزالون مصرين على االستشهاد بعبارة )صديقي 
ة ثم العزيز بيريز( التي وردت في خطاب بروتوكولي، نشرته على غير العادة الصحف الصهيوني

التقطته وسائل اإلعالم في مصر )بخطة معدة مسبقا( في محاولة تلطيخ اسم أول رئيس منتخب 
 لمصر.    

 رحم هللا شهداءنا في دير ياسين وبحر البقر وقانا والنهضة ورابعة والعريش وو
11/4/5112، "51موقع "عربي   

 
 "عملية السالم"وهم  

مارغو ليس إريك  
كية الكثير جدًا من التقارير التي تقول إن إدارة أوباما سوف تعاقب تنشر وسائل اإلعالم األمري

 الفجة."إسرائيل" على إعادة انتخابها بنيامين نتنياهو في انتخابات تميزت بالديماغوجية والعنصرية 
حتى إن صحيفة "نيويورك تايمز" حذرت من أن الرئيس باراك أوباما يمكن أن يدعم سلسلة قرارات 

من أجل إقامة  1952حدة تطلب من "إسرائيل" االنسحاب إلى حدودها الضيقة عام في األمم المت
ولكن هذا مجرد كالم، إذ إن إعادة انتخاب "الملك بيبي" تجعل "إسرائيل"  للحياة.دولة فلسطينية قابلة 

 نتنياهو.حصينة عمليًا. كما أن استطالعات الرأي تؤكد تسيد 
دولتين؟ أوباما لم يستطع حتى منع نتنياهو من المجيء إلى ومن سيرغم "إسرائيل" على قبول حل ال

ذالله أمام  ألفًا  521فهل سيرغم أوباما "إسرائيل" ومستوطنيها المسلحين ال  الكونغرس.واشنطن وا 
 على الخروج من الضفة الغربية؟

ين هذا لن يحدث طالما أن "إسرائيل" وأنصارها األمريكيين يسيطرون على الكونغرس، وعلى الحزب
 أرييلوقد نقل عن رئيس الوزراء "اإلسرائيلي" الراحل  كلينتون.هيالري  وعلى-الجمهوري والديمقراطي 

 المتحدة..شارون قوله ألحد مساعديه عبر عن قلقه بشأن رد أمريكي سلبي: "ال تقلق بشأن الواليات 
 ".على الواليات المتحدة أسيطرأنا 

وسبق أن  الحاكم.على حكومة فرنسا والحزب االشتراكي  وأنصار "إسرائيل" يمارسون أيضًا نفوذاً 
 الخمسينات.فرنسا "إسرائيل" سرًا بالقدرة على صنع أسلحة نووية في  أمدت

وفي بريطانيا، كال الحزبين الكبيرين مدينان للمتبرعين الموالين ل "إسرائيل" الذين يمولون حمالتهما 
لتحفظ في سياستها الخارجية، وهي تفعل في كثير من أما ألمانيا، فإنها تبقى شديدة ا االنتخابية.

 نووية.األحيان ما تطلبه "إسرائيل"، حتى إنها زودتها بغواصات قادرة على حمل صواريخ 
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وبالنسبة للرئيس الروسي فالديمير بوتين، فهو مؤيد ل "إسرائيل"، وال ينسى أبدًا أن هناك مليون 
الصين، فقد أظهرت حكمة في بقائها خارج الصراع  أما ".روسي سابق يعيشون اآلن في "إسرائيل

 اإلسرائيلي".” -العربي 
إذًا، باستثناء الواليات المتحدة، ال تستطيع أي قوة إرغام "إسرائيل" على الخروج من األراضي التي 

 ضمتها.
 %22ومعظم "اإلسرائيليين" كانوا سعداء بنتائج االنتخابات األخيرة، وتظهر االستطالعات أن نحو 

من "اإلسرائيليين" يعارضون إقامة دولة فلسطينية، وال يريدون حتى العيش في جوار فلسطينيين، 
ومواقف هؤالء "اإلسرائيليين" تنحو نحو اليمين حتى أكثر من البيض في جنوب إفريقيا إبان عهد 

ز فقد بات شكيناأما يسار الوسط في "إسرائيل"، بقيادة يهود أوروبيين من األ العنصري.نظام الفصل 
 القرار.مفتتًا. واليوم، اليهود المتوسطيون السفرديم واليهود المهاجرون من روسيا هم أصحاب 

ولكن في الواقع، معدل  االقتصادية.و"اإلسرائيليون" كثيرًا ما يندبون ويتذمرون بشأن صعوباتهم 
ليارات دوالر، أعلى من م 3دخلهم بالنسبة للفرد الواحد، المدعوم بمساعدة أمريكية سنوية تزيد على 

دخل اإليطاليين، ويقترب من مستوى أوروبا الغربية، وبالنسبة لجيش "إسرائيل" وصناعاتها المتطورة 
 العالم.تكنولوجيًا، فهي اآلن في مصاف الدول األكثر تقدمًا في 

 511ثر من والقوة العسكرية "اإلسرائيلية" متفوقة في الشرق األوسط، و"إسرائيل" منيعة بامتالكها أك
 يتساءل لماذا كل هذه األسلحة؟ والمرء-سالح نووي 

 ؟1952إذًا، من الذي سيدفع "إسرائيل" لكي تعود إلى حدود 
وبالنسبة للفلسطينيين، من الواضح أنهم ال يغذون الكثير من اآلمال، وقد تبددت حتى فرص إقامة 

لن نتنياهو في المرحلة الختامية من وقد أع الغربية.دولة "بانتوستانات" )معازل( ضعيفة في الضفة 
حملته االنتخابية أنه لن تقام دولة فلسطينية، وهو سيواصل طبعًا التحدث مع الواليات المتحدة 
واالتحاد األوروبي حول هذه المسألة المستهلكة، ويقدم تنازالت تكتيكية صغيرة حتى يتيح لحلفائه 

ولكن هذه المفاوضات  حية.مفاوضات السالم" ال تزال الغربيين أن يستمروا في االدعاء بأن تمثيلية "
لم تعد حية منذ عقد من الزمن، ومع ذلك، تواصل القوى الغربية هذه اللعبة المخادعة بينما "إسرائيل" 

 المحتلة.تواصل باندفاع ال يلين ضم األراضي 
 الرابحة.المحصلة: "إسرائيل" و"الملك بيبي" يمسكان اآلن بكل األوراق 

11/4/5112، ، الشارقةالخليج  
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 خيارات نتنياهو الضيقة 

 برهوم جرايسي
تنتشر في الفضاءين اإلعالمي والسياسي اإلسرائيليين، منذ االنتخابات البرلمانية األخيرة، تقارير 
كثيرة، تتحدث عن خيارات بنيامين نتنياهو لتشكيل الحكومة المقبلة، من بينها شراكة مع "المعسكر 

مة موسعة. إال أن واقع األمر أن أمام نتنياهو خيارا وحيدا؛ وكل خيار آخر الصهيوني"، وحكو 
يسلكه، سيكون متفجرا منذ لحظاته األولى. كذلك، وبخالف االنطباع الوارد منذ ظهور نتائج هذه 

 االنتخابات، فإن حراك نتنياهو في الحكومة اليمينية المتوقعة سيكون خاضعا لسلسلة من القيود.
 52نه ال يمكن حسم شكل تركيبة الحكومة المقبلة منذ اآلن. وما يزال أمام نتنياهو من الواضح أ

يوما، بما يشمل التمديد، حتى يطلب الثقة من الكنيست. رغم ذلك، فإنه ال خيار أقوى أمام نتنياهو 
نائبا، هم نواب أحزاب "الليكود" و"كلنا"  52من اتجاه حكومة اليمين المتشدد التي سترتكز على 

برئاسة المنشق عن الليكود موشيه كحلون، وتحالف أحزاب المستوطنين "البيت اليهودي"، و"إسرائيل 
بيتنا" بزعامة أفيغدور ليبرمان، وكتلتا المتدينين المتزمتين "الحريديم"؛ "شاس" و"يهدوت هتوراة". وكل 

 تركيبة أخرى غير هذه، ستسقط في امتحان الممارسة.
تنياهو أنه لم ُيسقط خيار تشكيل حكومة موسعة، تضم تحالف وتدعي "مصادر" في محيط ن

"المعسكر الصهيوني" الذي يضم حزب "العمل" برئاسة يتسحاق هيرتسوغ، و"الحركة" بزعامة تسيبي 
ليفني. إال أن تحالفا كهذا، يقتضي أن يستثني من ائتالف كهذا "البيت اليهودي"، الداعم األقوى 

لكن ليست هذه العقبة األساس أمام تشكيل حكومة كهذه، بل  ُيشكلها. لنتنياهو في أي حكومة يمينية
إن هكذا عقبة تكمن في تركيبة حزب "الليكود" ذاته، التي تضم متطرفين منفلتين، ال يقلون شراسة 
عن نواب "البيت اليهودي"، وبين نواب الكتلتين منافسة واضحة على التطرف والعنصرية. وزد على 

 ذاته، الرافض أصال للشراكة مع حزب "العمل".هذا تطرف نتنياهو 
كما أن هناك من ال ُيسقط خيار أن يتجه نتنياهو إلى ضم حزب "يوجد مستقبل"، بزعامة يائير لبيد، 
شريكه في الدورة البرلمانية السابقة. وتحالف كهذا ليس فيه عقبة سياسية، فهذا الحزب الذي يجري 

ي حكومة نتنياهو السابقة، مع اليمين المتشدد. إال أن هذا زجه في خانة "الوسط"، تعايش كليا، ف
الخيار سيصطدم بمعارضة كتلتي "الحريديم"، اللتين أعلنتا رفضهما ضم "يوجد مستقبل"، لكون هذا 
الحزب حارب الميزانيات التي تصب في مؤسسات "الحريديم"، وسعى إلى فرض الخدمة العسكرية 

لذين يرفضون الخدمة ألسباب دينية. وقد وعد نتنياهو بإفراغ هذا اإللزامية على شبان "الحريديم" ا
 القانون من مضمونه، حتى قبل أن يدخل حيز التنفيذ كليا، بعد ثالث سنوات من اآلن.
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للوهلة األولى، ظهر وكأن نتنياهو سيقود حكومة "آمنة" ومستقرة برلمانيا. إال أن هذه الحكومة لن 
لية، كما أسلفنا وعرضنا هذا الجانب في مقال سابق. واأليام األخيرة تكون خالية من الصراعات الداخ

كشفت عن خالفات تؤكد تلك التوقعات، وهي مؤشر إلى ما هو قادم. فأوال، وقبل كل شيء، طلب 
"الحريديم" من نتنياهو إسقاط قانون "دولة القومية اليهودية" عن جدول األعمال؛ فهم يعارضون قانونا 

ريعتهم، ألنهم يتمسكون بما جاء في التوراة بالنسبة "لمملكة إسرائيل التي ستقام كهذا من منطلق ش
حينما يأتي المسيح ألول مرة إلى العالم". ولهذا، فإنهم يعتبرون هذا الكيان عابرا، وال يمكن تثبيته 

 بالتعبير القاطع: "دولة القومية اليهودية"، وهو جوهر القانون وأساسه.
لعنصرية المتوقعة، ومنها قانون يحارب الجمعيات والمراكز الحقوقية، فإن حزب وحتى في القوانين ا

"كلنا" ورغم يمينيته، سيكون "حلقة ضعيفة" من ناحية اليمين المتطرف، في تأييد هذه القوانين، ألن 
هذا الحزب الناشئ حديثا، ليس معنيا بالغرق كليا في خانة اليمين المتطرف، ما يحرمه جمهورا 

 من "الوسط"، دعمه في االنتخابات.واسعا 
حينما ستتشكل الحكومة المتوقعة، سيكون فيها الكثير من المؤشرات لقراءة مسار مستقبلها. لكن منذ 
اآلن، نستطيع القول إن نتنياهو ليس في "بحبوحة سياسية". وهذا المشهد الوارد هنا، هو جانب من 

ت حالة عدم استقرار حكومات إسرائيل، في العقدين حالة الصراعات اإلسرائيلية الداخلية التي تثبّ 
 األخيرين بشكل خاص.

11/4/5112، الغد، عّمان  
 
 خطوات أبو مازن تؤدي إلى التصعيد 

 نوعام أمير
 قبل شهر ُنشر أن جهاز األمن يستعد لتسخين الوضع في يهودا والسامرة

اية شهر نيسان، والعملية التي إلى تصعيد محتمل في بد األخيرةأشارت تقديرات الوضع االستخباري 
فقط اعتقلت قوات الجيش  األخيروقعت أمس أثبتت بان لها أساس ثابت في الواقع. ففي الشهر 

مشبوه في نشاطات إرهابية عنيفة، والغضب في السلطة على عدم تحويل  511أكثر من  اإلسرائيلي
 أموال الضرائب بكاملها يضيف المزيد من الزيت إلى الشعلة.

يستعد لتسخين الوضع في يهودا والسامرة  األمنبان جهاز « األسبوعمعاريف »شهر نشر في قبل 
للتصعيد المحتمل ذروتها في مناورة  اإلسرائيليفي بداية شهر نيسان. وبلغت استعدادات الجيش 

 غابي آيزنكوت. األركانبقيادة رئيس  األركانمفاجئة لهيئة 
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ينيين على إسرائيل التي بزعمهم أعلنت على المأل بانها أحد عوامل هذا التصعيد هو غضب الفلسط
ستحرر أموال الضرائب، أما عمليا فلم تحولها. ويقض الوضع االقتصادي في السلطة مضاجع كبار 

يتسبب باشتعال في  أنرجاالت جهاز األمن الذين حذروا من أن الضغط االقتصادي من شأنه 
رت أمس خرجت إلى حيز التنفيذ في وقت كان فيه الميدان. وحقيقة أن عملية مثل تلك التي ج

، تبين كم كثير التصميم في الشارع الفلسطيني النتهاك األعياداالستعداد في الجبهة عاليا بسبب 
 التوازن.

في جهاز األمن يفهمون بانه كلما ساءت العالقات مع السلطة الفلسطينية، اهتز االستقرار األمني 
مازن في الساحة  أبولمركزية لهذا التردي هو خطوات رئيس السلطة في المنطقة. وأحد العوامل ا

الدولية وكذا تراشق التصريحات بين الطرفين. وفي الجيش اإلسرائيلي يرون في هذه النقطة تحديا 
السلطة  أحبطت. وفي الفترة األخيرة األرضغير بسيط سيؤثر بالضرورة على ما يجري على 

يد الوضع في المناطق، وفي الجيش اإلسرائيلي تحدثوا عن الفلسطينية محاوالت عديدة لتصع
بالنظام ومحاوالت العمليات ولكن يخيل في االيام األخيرة ان  اإلخاللانخفاض في حجم أعمال 

 الهدوء النسبي قد انتهك.
وكان الجيش اإلسرائيلي نفذ في الشهر الماضي سلسلة اعتقاالت لنشطاء اإلرهاب الشعبي ممن 

بالنظام ضد قوات األمن وضد المواطنين. وباستثناء الليلة التي اجري  اإلخالل داثأحشاركوا في 
فيها التفتيش عن نيف أسرف، في كل ليلة اعتقلت قوات الجيش عشرات النشطاء. ففي الشهر 

 فلسطيني في الضفة. 511من  أكثراألخير اعتقل 
ا وذلك لفهمها انه توجد في جهاز األمن من أن يجر حتى حدث صغير تصعيدا عنيف أوساطوتخشى 
 للصدام مع إسرائيل. إرادةالمناطق 

 أبووال يزال قائما الخوف من انهيار السلطة بسبب الضائقة االقتصادية العسيرة ومطالبة الشارع من 
 .إسرائيلمازن العمل على حث خطوات سياسية في العالم ضد 

8/4/5112معاريف   
11/4/5112، القدس العربي، لندن  
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