
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 

  

  
 
 

نما هو قرار بيد الحكومة السورية :مجدالني  حل األزمة في "اليرموك" لم يعد قرارًا فلسطينيًا وا 
 على حدود مصر لمن يحفر نفقاً  عاماً  25السيسي يصدر قانونًا يقضي بالسجن 

 ليبرمان يشترط القضاء على حماس لالنضمام إلى حكومة نتنياهو
 تفاصيل عملية "ناحل عوز" كما يرويها جنود نجوا من الموت

 "داعش" اقتحام بدء منذ اليرموك في شهيداً  19القدس الفلسطينية: 

البردويل: منظمة التحرير 
 اليرموكمخيم لسطينية باعت الف
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  السلطة:
 4 ر غزةإعمافقط من احتياجات إعادة  %5سمحت بتوريد  "إسرائيل" :وزارة االقتصاد الفلسطينية  
نما هو قرار بيد الحكومة السورية :مجدالني    2 حل األزمة في "اليرموك" لم يعد قرارًا فلسطينيًا وا 
 6 ليرموكمخيم االمجلس الوطني الفلسطيني يطلق حملة تبرعات ل  
 6 لحمد هللا يترأس اجتماع اللجنة المعنية بحل قضية موظفي غزةرامي ا  
 7 في الموصل فلسطينياً  طالباً  120ينفي اختطاف الفلسطيني في العراق السفير   
 7 : مطالب بإصالح الجهاز القضائي وتوحيدهغزةندوة في   
 8 للجنة األمنية الفلسطينية تؤكد الحرص على الجوارلبنان: ا  
 9 قطاعالشؤون  إدارة عليا إلدارةإسالم شهوان: تخلي السلطة عن قطاع غزة سيؤدي لتشكيل   

 
  المقاومة:

 9 "رقم صعب ال ُيمكن كسره أو تجاوزه"حركة حماس إسماعيل رضوان:   
 9 إنشاء كيان فلسطيني مستقل في قطاع غزة متحدث باسم فتح بالقدس يحذر من  
 11 ضغط على المقاومة في الضفة رفع شعبيتهاال :حماسحركة   
 11 "الشعبية" و"النضال الشعبي" و"جبهة التحرير" يحذرون من انفصال قطاع غزة عن الضفة  
 11 حماس صاروخين تجريبيين نحو البحرحركة تؤكد إطالق  "إسرائيل"  
 15 المنطقة تلقي بظاللها السلبية على القضية الفلسطينيةفي األحداث الجارية ليلى خالد:   
 15 تفاصيل عملية "ناحل عوز" كما يرويها جنود نجوا من الموت  
 14 اس ومشعل في الدوحةحماس ينفي عقد لقاء بين عبحركة مسؤول في "القدس":   
 14 حماسحركة رام هللا: االحتالل يفرج عن قيادي في   
 14 كتائب القسام تنظم دورات سباحة على شواطئ غزة  

 
  :اإلسرائيليالكيان 
 12 نضمام إلى حكومة نتنياهوليبرمان يشترط القضاء على حماس لال   
 12 نتنياهو يخشى التزام إيران باالتفاق مع الدول الست!  
 16 شرعية أمريكية لضربة موجعة إليران على تقوم" الصهيوني المعسكر"لـ بديلةخطة   
 17 لتهويد جبل عيبال شمال نابلس سرائيليمخطط إالقناة السابعة:   

 
  :األرض، الشعب

 17 "داعش" اقتحام بدء منذ اليرموك في شهيداً  19القدس الفلسطينية:   
 18  مصلون يتصدون القتحام مستوطنون يهود للمسجد األقصى  
 18 : االحتالل أعدم مئات الفلسطينيين بعد اعتقالهم""هيئة األسرى  
 19 لتجنيدهم مهينة بطرق ومعاملتهم غزة تجار بابتزاز "إسرائيل" يتهم "األورومتوسطي"  
 51 "ج" مناطق حول الفلسطينية تنظيمال لجان بإعادة طلباً  تناقش اإلسرائيلية" "هآرتس": "العليا  
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 51 العربي طابعهما من والرملة اللد لتجريد واسعة إسرائيلية حملة  
 51  جثمان منفذ عملية الطعن في نابلس االحتالل يسلم  
 55  شهراً  15الجعبري بعد اعتقاله إداريًا لمدة  عيسى سابقال الوزير عن يفرج االحتالل  
 55  سالم أبو كرم عبر غزة قطاع إلى شاحنة 480 إدخال  
 55 بالقدس القطار محطة من بالقرب فلسطينية فتاة يدهس مستوطن  

 
  : اقتصاد
 55 آذار/ مارس خالل %33 بنسبة سالم" أبو "كرم عبر غزة واردات ارتفاع  

 
  : ثقافة

 53 األقصى للمسجد دليل إصدار  
 

  مصر: 
 53 على حدود مصر لمن يحفر نفقاً  عاماً  25السيسي يصدر قانونًا يقضي بالسجن   

 
  ردن: األ 

 54 : حل الدولتين هو الحل الوحيد للقضية الفلسطينيةاألردنملك   
 54 تجددان اعتراضهما على إقامة مطار تمناع اإلسـرائيلي "الخارجية والنقل"األردن:   
 58 تمع لثالثة شهود نيابة بقضية حماس"أمن الدولة" تساألردن:   
 52 : الرهان على الجيل القادم لتحرير فلسطيناألردنيين نقيب المهندسين الزراعيين  

 
  عربي، إسالمي:

 52 "داعش" يعيد االنتشار في مخيم اليرموكتنظيم   
 

  دولي:
 56 مسؤوالن أمميان يعبران عن قلقهما حول حياة المدنيين في مخيم اليرموك  
 57 قلقه العميق من التوتر المستمر في قطاع غزةيعرب عن  بان كي مون  
 57 المستوطنات استيراد بضائع دعوة قضائية في بلجيكا ضد    

 
  حوارات ومقاالت:

 58 رأفت مرة... صفعة فلسطينية "رسمية" على وجه مجدالني وعبد الهادي  
 31 ياسر الزعاترة... حول مخيم اليرموك ومأساته والتطورات األخيرة  
 35 د . عبدهللا السويجي ...ة الالجئينتصفية قضي  
 34 نبيل السهلي... يةأمريككحاجة  "إسرائيل"  
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 38 الوف بنة... في اختيار هرتسوغ أم بينيت سيوضح طبيعة حكمه في الوالية التالي نتنياهوقرار   
 

 39 :كاتيركاري
*** 

 
 اليرموكمخيم البردويل: منظمة التحرير الفلسطينية باعت  

 إنصزز ا البردويززل فززي تصززري ات "اصزز  لززز  قززد  بززر     .القيززادف فززي  رمزز   مززا  د: قززال غزززة
منظمزز  الت ريززر باعززت م"ززيك اليرمززوب مززن "زز ل تبريززر موفززداا إلززي سززوري  أ مززد المجززد ني ب ززرب  

ت السلط  ومنظم  الت رير م"يك اليرموب  مثلما باعت قبل  مقدسات الشعب عسمريا  وقال:  لقد باع
الفلسززطيني وثوابتزز  وعلززي رأسززها  ززال العززودة ل جقززين  فززي اتفاقيززات معلنزز  وم لزز  مززان أبرزاززا اتفززاال 

 أوسلو وما أعقب  من تناز ت .
لسزلط  الفلسزطيني  علي صعيد آ"ر نفي البردويل بشمل قاطع ا تهامزات التزي وجهتهزا  رمز   فزت   وا

بأنها تعمل مع إسراقيل لفصل قطاع غززة  وقزال:  آ"زر مزن يزتملك عزن الشزرف الزوطني   ما ل رم  
اززك جماعزز  منظمزز  الت ززرر الزز ين شززرعنوا التنززازل عززن فلسززطين وعززن مقدسززاتها فززي أوقزز  صززفق  فززي 

الفلسزطيني   األرضن تاريخ األم  عنزدما وقعزوا اتفزاال أوسزلو ومزا بعزدت مزن اتفاقزات تنزازلوا بموجبهزا عز
 والقرار المستقل  وترموا الشعب الفلسطيني يعيش أسوأ أو اع  وتآمروا علي  في الم"يمات .

 15/4/5112قدس برس، 
 

 ر غزةفقط من احتياجات إعادة إعما %5سمحت بتوريد  "إسرائيل" :وزارة االقتصاد الفلسطينية 

 قتصادي  في قطاع غزة تمر بمن در "طر أمدت وزارة ا قتصاد الفلسطيني  أن التطورات ا غزة:
جراء األو اع السياسي  غير المستقرة بفعل ا نقساك  إ اف  إلي ال صار  اإلسراقيلي  المطبال من  

وقال وميل وزارة ا قتصاد في غزة  اتك عوي   في مؤتمر ص في  أم  األ د  إن  أعواك.ثماني  
شملت منعطفًا  ادًا في  5112ع األول من عاك والرب 5114و 5113التطورات ا قتصادي  لعامي 

و مر أن قطاع غزة يفتقر مثيرًا إلي الموارد ا قتصادي  الطبيعي   بالقطاع.مسار النمو ا قتصادف 
األمر ال ف يتطلب استيراد أغلبيتها من ال"ارج  في الوقت ال ف تفرض في   إسراقيل  قيودا مبيرة 

 الرأسمالي .السلع  علي قواقك السلع المستوردة "صوصاً 
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في  2وفي ملف إعادة اإلعمار  أو   عوي   أن ممي  األسمنت التي د"لت القطاع   تتجاوز 
المق  من إجمالي ا  تياجات ال زم  إلعادة اإلعمار  مشيرًا إلي أن المعابر تستطيع أن تد"ل 

 يومًا. 181يوما بد  من ست  شهور أف  11المميات المطلوب  في 
ي   العواقال األساسي  التي ت ول دون التنمي  وا عادة اإلعمار في القطاع إلي عواقال وأرجع عو 

ي عها ا  ت ل وأ"رى ناجم  عن "ط  مبعوث األمك المت دة لعملي  الس ك روبرت سيرف 
وأمد أن إنعاش الو ع ا قتصادف بغزة يتطلب السماا  ا نقساك.باإل اف  إلي عواقال ناجم  عن 

 وصوفا. تياجات القطاع ومن ماف  المعابر وت ديدا معبرف بيت  انون بإد"ال ماف  ا
مو  ا أن  5112وطالب ب رورة فت  معبر رف  ل رم  الب اقع واألفراد مثلما مان قبل عاك  

 يوميًا.شا ن   511معدل الب اقع الواردة " ل  تتجاوز 
 13/4/5112الخليج، الشارقة، 

 
نما هو قرار بيد الحكومة السورية حل األزمة في "اليرموك" :مجدالني   لم يعد قرارًا فلسطينيًا وا 

أمد مبعوث الرقي  الفلسطيني إلي دمشال ع و اللجن  التنفي ي  لمنظم  الت رير أ مد  لندن:
نما او قرار بيد النظاك السورف.   مجد ني  أن  ل األزم  في م"يك اليرموب لك يعد قرارا فلسطينيا  وا 

أعاد تمو ع قوات  في الم"يك أم . ورفض مجد ني   داعش إن   رال األوسطالش وقال مجد ني لز
جميع التنظيمات المتطرف  بما فيها  وتنظيمات أ"رى متطرف   قاق  إن   داعش ما سمات التمييز بين 

جميعهك دواعش  واآلن اك يعيدون    م يفا:  جبه  النصرة  تعمل لصال  )داعش( في اليرموب
 . شتبامات جاري تمو ع قواتهك وا 

وقوات   الصاعق  ويقاتل فلسطينيون من أمناف بيت المقد  ومنشقون عن  رم  فت  وتنظيك يدعي 
في   داعش تابع  للجبه  الشعبي  القيادة العام   وتجمع اللجان الشعبي   وقوات من النظاك  مقاتلي 

 اليرموب.
 لقتال.و  تشارب منظم  الت رير أو  رم   ما  بشمل مباشر في ا

ن ن  رصنا  وقال مجد ني إن    توجد قوات للمنظم  في سوريا  تي تقاتل في اليرموب  م يفا: 
 . علي تجنيب الم"يمات ا ن"راط في أف صراع  لمن )داعش( غّير المعادل 

وردا علي سؤال  ول وجود أف توج  لمنظم  الت رير للتد"ل ل ماي  الم"يك عسمريا أو طرا أف 
بصرا   لك نعد طرفا يقرر.. الدول  السوري  ومن معها من  لفاقها  بما  قال مجد ني:  لول اناب  

 . في  لب المنظم   اك ال ين يقررون
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بشمل وا    ال ف ي دث اآلن يم  أمن دمشال  وبالتالي إ ا قررت التد"ل فلن تستأ ن  وأ اف: 
 . من منظم  الت رير

 13/4/5112الشرق األوسط، لندن، 
 

 ليرموكلمخيم ايطلق حملة تبرعات  الفلسطينيلوطني المجلس ا 
أعلن رقي  المجل  الوطني سليك الزعنون فت  باب التبرعات المادي  ابتداء من اليوك ولمدة أسبوع 
من أع اء المجل  المشارمين في اجتماع عاجل اليوك األ د  ألع اء المجل  المتواجدين في 

يك اليرموب  ال ين يعانون ال صار والعدوان المسل  من عمان لصال  ال جقين الفلسطينيين في م"
قبل تنظيك الدول   ال ف وصف  بز   اإلراابي  ومن يناصرت  و لب من باب الواجب الوطني تجات 

 الفلسطينيين المقيمين في الم"يك الجري .
الزعنون بماف   وقال الزعنون:  إن اليرموب   يريد م ما  بل يريد دعما سياسيا وماديا أي ا . وأااب

 يث بلغ  جك التبرعات له ا  األردن األع اء إلي التبرع مما فعل إ"وانهك أع اء المجل  في 
ودعا ا جتماع اللجن  التنفي ي  لسرع  ا جتماع وو ع "ط  عاجل   دينارا أردنيا. 13121اليوك 

عن  وعدك ترم  و يدا للتعامل مع مارث  اليرموب  مشددا علي  رورة اإلسراع في  مايت  والدفاع 
 بين أنياب المجرمين من تنظيك الدول  المجرك  مما قال.

 15/4/5112، فلسطين أون الين
 

 اللجنة المعنية بحل قضية موظفي غزة اجتماعلحمد هللا يترأس رامي ا 

لمعني  راك هللا: ترأ  الدمتور رامي ال مد هللا  رقي  الوزراء  أم   اجتماع اللجن  القانوني  اإلداري  ا
ب ل ق ي  موظفي قطاع غزة  من أجل و ع التصورات وال"طط لتقديمها لمجل  الوزراء من أجل 

 إصدار قرارات ب"صوص ا ا المو وع.
وقال بيان عن مرمز اإلع ك ال مومي: أمد ال مد هللا ااتماك الرقي  وال موم  ب ل ماف  الملفات 

مشامل اإلداري  التي تتعلال بالموظفين القدامي العالق  في غزة ومعالج  آثار ا نقساك  "اص  ال
  علي أسا  ت قيال العدال  واإلنصاف دون تمييز  5112والموظفين ال ين تك تعيينهك بعد العاك 

 ووفال اتفاال القاارة وا ع ن الشاطئ والتفاامات مع الفصاقل في غزة. 
علي قرار مجل  الوزراء بمثاب  وأشار " ل ا جتماع إلي أن اللجن  التي تمت إعادة تشميلها بناء 

لجن  إشرافي  عليا  تعمل علي متابع  عملي  دمج الموظفين وفال القوانين واللواق  الفلسطيني  مع 
 جميع الجهات المعني  دون تمييز  لصون  قوال الموظفين جميعا.
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لجن  المعابر  وأ اف البيان: شدد ال مد هللا علي أامي  عمل اللجن  اإلداري  القانوني  بالتزامن مع
من أجل تممين عمل ال موم  في الم افظات الجنوبي  والت"فيف من معاناة المواطنين  بما يدفع 

وطالب جميع األطراف بالت لي بالمسؤولي   وو ع إنجاز  عمار إلي األماك.عملي  إعادة اإل
اارة بين ماف  المصال   الوطني  علي رأ  األولويات  وفال ا تفاقيات السابق   "اص  اتفاال الق

 الفصاقل  تمهيدا إلعادة تو يد مؤسسات الدول  الفلسطيني .
 13/4/5112األيام، رام هللا، 

 
 في الموصل فلسطينياً  طالباً  120ينفي اختطاف  العراقالفلسطيني في السفير  

عن نفي سفير دول  فلسطين لدى العراال أ مد عقل  ما تناقلت  بعض المواقع اإل"باري    :وفا –بغداد
وقال السفير عقل لز وفا  إن  طالبا فلسطينيا  في مدين  الموصل العراقي . 151ا"تطاف  داعش  لز

  ا ا ال"بر عار عن الص   جمل  وتفصي  .
 13/4/5112الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 الجهاز القضائي وتوحيده بإصالحغزة: مطالب ندوة في  

بإعادة تشميل مجل  الق اء األعلي تمهيدًا إلعادة  طالب ممثلو فصاقل و قوقيون وص افيون: غزة
و دة سلب الق اء والنساب  العام  في فلسطين. ودعوا إلي العمل علي إنهاء ا نقساك السياسي  
وتطبيال اتفاال المصال   علي أرض الواقع علي أس  وطني  تشارمي  وديموقراطي   "صوصًا في ما 

 افال الوطني  وعدك تسيي  منظوم  العدال .يتعلال بالق اء  وتفعيل دور  موم  التو 
و  وا علي العمل علي  مان ا ستق ل ال قيقي للق اء  والشروع في إجراء إص ا قطاع 
جراء المواءم  التشريعي   وتفعيل المجل  التشريعي له ا الغرض   الق اء والعدال   ودمج مؤسسات  وا 

 و مان الرقاب  علي الجهاز الق اقي.
نظمها المعهد الفلسطيني ل تصال والتنمي  في مدين  غزة أم  في   طاول  مستديرة وشددوا " ل 

دور اإلع ك في تممين     من أنشط  مشروع  دور األ زاب السياسي  في تو يد الق اء عنوان 
)برنامج لمساعدة الشعب   برنامج األمك المت دة اإلنماقي الممول من   الق اء وا عادة دمج مؤسسات 

طيني(  علي  رورة تعزيز استق ل السلط  الق اقي   والفصل بين السلطات الث ث التنفي ي  الفلس
 والتشريعي  والق اقي   وعدك تد"ل السلط  التنفي ي  في عمل السلط  الق اقي .
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وطالبوا بإجراء مراجعات قانوني  للتشريعات والقوانين الصادرة " ل فترة ا نقساك والب ث في ال لول 
من  ل مان تو يداا بين شطرف الوطن لما في  من مصل    ستقرار الوطن والمواطن  و رورة المم

 تممين الق اء ودعم  لتعزيز ال قوال السياسي .
  فأصب  في 5112شملت جهازًا ق اقيًا في قطاع غزة بعد سيطرتها علي  عاك   ما ومانت  رم  

قانونًا  112" ل سنوات ا نقساك ن و فلسطين جهازان ق اقيان. وأصدر الرقي  م مود عبا  
التي واصلت عقدت جلساتها في مقر   التغيير واإلص ا بمرسوك رقاسي  فيما أصدرت متل  

قانونًا. وينص القانون األساسي )الدستور الموقت( علي أن  22المجل  التشريعي في غزة  ن و 
 إنهاء ا نقساك السياسي. تعرض ا ت القوانين علي الجلس  األولي للمجل  التشريعي بعد

  في شأن جهاز الق اء وما جرى  ما و   فت  ونشبت " فات  أثناء الجلس  بين ممثلي  رمتي 
  و  الديموقراطي  لت رير فلسطين و   الشعبي  " ل سنوات ا نقساك  في  ين قدك ممثلو الجبهتين 

ا ات بناءة  قد تصل  إلعادة و دة الجهاز أفمارًا واقتر   الجهاد اإلس مي و رم    المبادرة الوطني  
 الق اقي.

وأمد ممثلو ا ت الفصاقل علي غياب اإلرادة السياسي  لدى الفصيلين المتصارعين  وطالبواما بات"ا  
  وفقًا لما  مجل  ق اء أعلي انتقالي "طوات عملي . واعتبروا أن ال"طوة األولي تتمثل في تشميل 

ال    مؤلف من ق اة مستقلين م ايدين  علي أن يناط ب  ات"ا  ورد في اتفاقات القاارة للمص
 القرارات المناسب  لجه  تعيين الق اة ونقلهك وغيرت من القرارات.

وأجمعوا علي  رورة البعد من الت يز ال زبي عند صوغ القوانين التي تنظك  ياة المواطنين  
ال زبي  والت رب المنظك باتجات عمل و رورة  مان  يادي  األ زاب السياسي  والبعد من التعصب 

 زبي منظك لو دة النظاك الق اقي وتممين   و رورة مراجع  التشريعات  ات الع ق  بالنظاك 
 ا نت"ابي بهدف تعزيز دور األ زاب والمشارم  العادل  في ال ياة السياسي .

 13/4/5112الحياة، لندن، 
 

 اللبناني ص على الجوارتؤكد الحر  الفلسطينيةاللجنة األمنية لبنان:  
عقدت اللجن  األمني  الفلسطيني  العليا المصغرة برقاس  قاقد األمن الوطني الفلسطيني في : بيروت

 لبنان اللواء صب ي أبو عرب اجتماعًا طارقًا في مقر األمن الوطني في م"يك عين ال لوة.
القليل  المقبل  مرسال   اسم  بعدك  تعزيز القوة األمني  المشترم  " ل األياك واتفال المشارمون علي 

السماا ب رب ا ستقرار األمني والع قات اللبناني   واستممال الت قيقات في جريم  قتل ا د 
( مروان عيسي لجه  ال صول علي اشرط  الماميرات   زب هللا عناصر سرايا المقاوم  )التابع  لز
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القوى  . مؤمدين أن  قبل ارتماب الجريم  ارئالطو  -الباقي  في ممان استدراج  في منطق  التعمير 
الفلسطيني   ريص  علي األمن وا ستقرار الفلسطيني والجوار اللبناني ولن تسم  أل د بأن يعمر 
صفوت  والت قيقات في جريم  قتل عيسي المدان  والمستنمرة فلسطينيًا سوف تستممل  تي نيل الجناة 

 . عقابهك
 13/4/5112الحياة، لندن، 

 
 قطاع الإدارة عليا إلدارة شؤون الم شهوان: تخلي السلطة عن قطاع غزة سيؤدي لتشكيل إس 

س ك شهوان ال ف تقلد منصب الناطال باسك األجهزة األمنيز  فزي عهزد  : أعلنأ مد رم ان -راك هللا 
 أمز  أول  لفايسزبوبا فزي تغريزدة لز  علزي موقعز  علزي في غزة   التي رأسها إسماعيل اني   موم  ال
ت"لزززي رقزززي  الزززوزراء رامزززي ال مزززد هللا وتنصزززل عبزززا  مزززن ق زززايا قطزززاع غززززة وعزززدك قيزززاك وزراء   أن

 مومززز  التوافزززال بالمهزززاك المتفزززال عليهزززا فصزززاقليًا تجزززات إعزززادة إعمزززار القطزززاع و زززل ق زززي  المزززوظفين 
يني  اإلع ن عن إدارة عليا إلدارة شؤون قطاع غزة تشارب فيها الفصاقل الفلسط إليوالرواتب سيؤدف 

 . بقطاع غزة
 13/4/5112المستقبل، بيروت، 

 
 "رقم صعب ال ُيمكن كسره أو تجاوزه"حركة حماس إسماعيل رضوان:  

األنا ززول: قلّززل القيززادف فززي  رمزز   مززا  إسززماعيل ر ززوان  مززن أاميزز  تصززري ات  -غزززة -راك هللا
 . فشل القادة اإلسراقيليين دليل علي   واصفا إيااا بأنها ليبرمان أفيجدوروزير ال"ارجي  اإلسراقيلي 

 . رقك صعب   ُيممن مسرت  أو تجاوزت وأ اف ر وان  لومال  األنا ول  أن  رم   ما   
علززي ليبرمززان  أن يراجززع ال ززرب األ"يززرة  ومززا مّبدتزز   رمزز   مززا  للجززيش اإلسززراقيلي  مززن  وتززابع: 

واسزززتدرب  . بها وأمتهزززا"سززاقر   مزززا    يممززن الق زززاء عليهزززا  فهززي باقيززز  ألنهززا م ت زززن  مزززن شززع
ا  ت ل مزن يجزب إزالتز   والق زاء عليز   از ا ا  زت ل الز ف قتزل النسزاء واألطفزال  ويقزوك  بالقول: 

 . بالجراقك مل يوك ب ال الفلسطينيين
 13/4/5112، القدس العربي، لندن

 
 إنشاء كيان فلسطيني مستقل في قطاع غزة متحدث باسم فتح بالقدس يحذر من 

 ر رأفززت عليززان  المت ززدث الرسززمي باسززك  رمزز  فززت  فززي القززد   مززن تززداعيات مززا تسززمي راك هللا:  زز
الرامي  إلي إنشاء ميزان فلسزطيني مسزتقل فزي قطزاع غززة  علزي اعتبزار أن    ما  إسراقيل بتفاامات 
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وأ اف  أن ما أعلن  قادة مزن   لب بمثاب  تنازل صارخ عن القد  والمقدسات اإلس مي  والمسي ي .
مززا  مززؤ"رًا  عززن اسززتعداد ال رمزز  للقبززول بميززان مسززتقل فززي قطززاع غزززة  إنمززا يشززمل  ززرب   رمزز   

للمشززروع الززوطني الزز ف تعمززد بززدك عشززرات آ ف الشززهداء عبززر العقززود ال"مسزز  الما ززي . واسززتهجن 
عليان أن تأتي تصري ات قادة  ما   في الوقت ال ف تتعرض ب  مدينز  القزد  الم تلز   إلزي أعلزي 

 .رااب والتهويد من قبل اليمين اإلسراقيلي المتطرفمستويات اإل
 13/4/5112، القدس العربي، لندن

 

 الضغط على المقاومة في الضفة رفع شعبيتها :حماسحركة  
اعتبزززرت  رمززز   مزززا   أن مزززا وصزززفت  بزززز العدوان المرمزززب  مزززن قبزززل ا  زززت ل وأجهززززة أمزززن السزززلط  

لم تلززز   تسزززّبب بزيزززادة شزززعبيتها مزززز  برنزززامج ومشزززروع الفلسزززطيني  علزززي المقاومززز  فزززي ال زززف  الغربيززز  ا
وقززال المت ززدث باسززك ال رمزز  فززوزف براززوك  فززي تصززري   مقاومزز  تززدافع فيزز  عززن الشززعب الفلسززطيني .

ص في صدر عن  يوك األ زد  إن  مزا  باقيز  فزي ال زف  الغربيز  ممزا فزي قطزاع غززة رغزك مزا جزرى 
ن النتيج  تزايد جماايري  وقوة  رم   ما  .لها من  صار وث ث   روب وم او ت استقصال  و   ا 

 .ة  ما  بال ف  الغربي  فهو وااك وأ اف  من يظن أن القمع وا عتقال يممن  إطفاء ج و 
ومزززان قاقزززد جزززيش ا  زززت ل بال زززف  الغربيززز   نيتسزززان ألزززون  قزززد اعتزززرف فزززي مقابلززز  تلفزيونيززز  الليلززز  

"فاق هزا   مؤمزدًا أن ال رمزز    تززال  ا زرة وت ظززي الما زي  بفشزل  م ززاو ت دفزن  مزا  بال ززف  وا 
 بتأييد جماايرف واسع.

فزي صزز  يات الت"طززيط  15/4األ ززد  وتعقيبزًا علززي ا لتمزا  الزز ف تنظزر فيزز  م ممز  ا  ززت ل يزوك
داريًا لسيطرة ا  ت ل  بّين برازوك أن  ا  زت ل Cوالبناء في المناطال المصنف  ) ( وال"ا ع  أمنيًا وا 

وأشززار إلززي أن العززالك  غييززر ديمززوغرافي فززي فلسززطين ليصززب  الشززعب الفلسززطيني أقليزز  .ي زاول فززرض ت
   والنهج العنصرف ال ف يتبع  ا  ت ل.نالفلسطينييي  ظ جيدًا انتهامات ا  ت ل ب ال 

ترفض الواقع الزديمواغرافي الز ف يسزعي ا  زت ل لتثبيتز  علزي األرض  وتعمزل   ما وأمد براوك أن 
يقززاف مسززاعي ا  ززت ل  مشززيرًا إلززي الواقززع الجديززد الزز ف مززن "زز ل بر  نززامج المقاومزز  إلززي تعطيززل وا 

 فر ت  ال رم  علي األرض بقوة الس ا والمقاوم   وفال وصف .
 15/4/5112، فلسطين أون الين
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 "الشعبية" و"النضال الشعبي" و"جبهة التحرير" يحذرون من انفصال قطاع غزة عن الضفة 
 أفأمزد ع زو الممتزب السياسزي للجبهز  الشزعبي  مايزد الغزول رفزض الجبهز  : رم زان أ مد -راك هللا 

مبادرات ودعوات تهدف إلي فصل قطاع غزة  ألن ا ا ا نفصال تطبيال لمشروع إسراقيلي تزك تداولز  
 اإلسززراقيليفززي أمثززر مززن مناسززب   ومونزز  أ ززد ال"يززارات التززي مانززت مطرو زز  مززن قبززل رقززي  الززوزراء 

بزأن  زل  اإلسزراقيلي   مونز  تجسزيدا للرؤيز  1188رابزين لوقزف ا نتفا ز  األولزي عزاك السابال اسز ال 
الق ي  الفلسطيني  يتمثل بإقام  دول  في قطاع غزة فقط  م  را من "طورة ا ا المشزروع ا نفصزالي 

 علي ماف  أاداف الو دة الوطني  للشعب الفلسطيني.
  مزززا بي أ مززد مجززد ني مززن "طززورة مشززروع العززاك لجبهزز  الن زززال الشززع األمززينمززن جهتزز    زز ر 

أن اناب  ال  انتقال سياسي لدى  ما  مزن ا نقسزاك  بإقام  إمارة إس مي  في قطاع غزة  مو  ا 
إلي ا نفصال ال ف ي رب و دة المشروع الوطني الفلسطيني ال ف يقوك علزي أسزا  دولز  فلسزطيني  

 دول  فلسطيني  من دون غزة.   ف 1162مستقل  علي  دود الرابع من  زيران عاك 
"طزورة دعزوة  إلي  لب    ر األمين العزاك لجبهز  الت ريزر الفلسزطيني  واصزل أبزو يوسزف  ممزا اسزمات 

قامزز  إمززارة جديززدة فززي قطززاع غزززة ازز ت اإلمززارة يززراان ا  ززت ل    مشززيرا إلززي أن  الزاززار ا نفصززالي  وا 
لمسززززتقل  مززززن جهزززز   وتمززززر  وتعزززززز ا نقسززززاك عليهززززا لتمززززون العززززاقال أمززززاك إقامزززز  الدولزززز  الفلسززززطيني  ا

   مؤمدا أن ا ا المشروع ا نفصالي ي رب المشروع الوطني بالصميك. الفلسطيني من جه  أ"رى
و زز ر ع ززو الممتززب السياسززي ل زززب الشززعب وليززد العززوض مززن "طززورة تنفيزز  الم"طززط  مؤمززدا أنزز  

يز  التززي طر ززت باتجززات مريملمشززاريع األمزدمر لمشززروع الدولزز  الفلسزطيني  المسززتقل   ويعززد تسزاوقا مززع ا
 تدمير المياني  الفلسطيني  ومنع قياك الدول .

 13/4/5112المستقبل، بيروت، 
  
 حماس صاروخين تجريبيين نحو البحرحركة تؤكد إطالق  "إسرائيل" 

أطلقزت أمز  صزارو"ين مزن قطزاع غززة   مزا أفادت وساقل إع ك إسراقيلي  بأن  رم  : سما –غزة 
 ر مجززء مزن عمليزات تزدريب علزي القزدرة الصزارو"ي  فزي إصزاب  األازداف. وأشزارت إلزي أن ن و الب

جيش ا  ت ل اإلسراقيلي استطاع التقاط إط ال الصواريخ من قطاع غزة  وم لب ممان وقوعهزا فزي 
ووفقًا لمصزادر إسزراقيلي   فزإن أ زد الصزارو"ين ازو مزن الصزواريخ البعيزدة المزدى  مشزيرة إلزي  الب ر.

 تواصل إجراء التدريبات وتصنيع الصواريخ  تي تتممن   قًا من مواجه  إسراقيل.  ما  أن

 13/4/5112الحياة، لندن، 
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 المنطقة تلقي بظاللها السلبية على القضية الفلسطينيةفي األحداث الجارية ليلى خالد:  
فلسزطين ليلزي "الزد  قالت ع و الممتب السياسزي للجبهز  الشزعبي  لت ريزر: نادي  سعد الدين - عمان

إن  األ ززداث والمتغيززرات الجاريزز  فززي المنطقزز  تلقززي بظ لهززا السززلبي  علززي الق ززي  الفلسززطيني   مثلمززا 
 تقود انشغا ت دولها الدا"لي  إلي صرف ا اتماك عنها  أسّوة بما ي دث  اليًا مع األزم  اليمني  .

شزمالياتها الدا"ليز   تريزد الزت"لص وأ افت  لز الغد   إن  األنظمز  العربيز  المهّمومز  اليزو  ك بق زايااا وا 
مززززن  ثقززززل  الق ززززي  الفلسززززطيني  علززززي ماالهززززا  ت ززززت عنززززوان مززززا يريززززدت الفلسززززطينيون فززززن ن موافقززززون 
علي  .وأو  ت أن  ا نقسزاك الفلسزطيني القزاقك  تزي اليزوك  يزؤثر سزلبًا  أي زًا  فيمزا مزا زالزت األوازاك 

ي  ال ااب مجددًا إلي المفاو ات  بوصفها "يارًا و يزدًا   معتبزرة تشغل  ان القيادة الفلسطيني  بإممان
 أن  مل تلب العناصر المتدا"ل  لن تقّرب الشعب الفلسطيني من  قوق  المشروع  .

عززززادة ال ززززوار الززززوطني إلززززي المشززززهد  ونواززززت إلززززي أنزززز   ملمززززا تززززك ا قتززززراب مززززن ت قيززززال المصززززال   وا 
  في ظل غياب اإلرادة السياسي  ال قيقيز   ما  فت   و  الفلسطيني  تطّل أطراف معرقل   من  رمتي

وشددت علي  و دة الصّف الفلسطيني وترتيب البيت الزدا"لي   مشزيرة إلزي  مزا  عند طرفي ا نقساك .
ي دث في م"يك اليرموب  بسوري   مزن عمليز  إبزادة وتهجيزر ممنهجز   زمن سزياال  زرب الم"يمزات 

 العودة .وتدميراا وتهجير ال جقين إلسقاط  ال 
ولززك تسززتبعد  بصززمات ا  ززت ل عززن األ ززداث الجاريزز  فززي م"ززيك اليرمززوب  باعتبززار  داعززش  أداة مززن 

 أدوات ا ستعمار المشروع ا ستعمارف الغربي الصهيوني في المنطق    ب سبها.
ورأت أن  ا  ت ل المستفيد األبرز من متغيرات المنطق   عبر الم ي في نمزط عدوانز  الثابزت  زد 

لشعب الفلسطيني  مت ررًا من  غط المساءل  العربي  والدولي   بمواصل  ا سزتيطان والتهويزد والقتزل ا
 المشلول  . عماراإلوا عتقال  و صار غزة  وسط عملي  إعادة 

  13/4/5112، الغد، عم ان 

 
 تفاصيل عملية "ناحل عوز" كما يرويها جنود نجوا من الموت 

  15/4   مسزاء يزوك األ زداإلسراقيلي نالتلفزيو ناة العبري  الثاني  في بثت الق: ترجم  "اص  - القد 
"زز ل ال ززرب األ"يززرة   مززا تقريززرا مصززورا عززن عمليزز  )نا ززل عززوز( التززي نفزز اا مقززاتلون مززن  رمزز  

يقزع شزرال  زي الشزجاعي  رغزك  إسزراقيلياعلي قطاع غززة   يزث اسزتهدفت از ت العمليز  موقعزا عسزمريا 
 بيرة في المناطال الشرقي  من ال ي.وجود قوات إسراقيلي  م
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م ززيط الموقززع العسززمرف  إلززيونفزز ت العمليزز  فززي اليززوك العشززرين مززن العززدوان عبززر نفززال أر ززي يصززل 
 علي تدمير األنفاال في  ي الشجاعي . آن ابالمستهدف بالرغك من وجود قوات بري  مانت تعمل 

ل ظز  الهجزوك والز ف نجزا بأعجوبز  مزن  التزي مانزت تتمرمزز فزي الموقزع اإلسزراقيلي وااجك قاقد الو دة 
الموت اإلسراقيليين ال ين انتقدوت ورفاقز  "ز ل ال زرب بسزبب فشزلهك فزي قتزل أف مزن عناصزر  مزا  

 ال ين وثقوا العملي  بالصوت والصورة وقيامهك ب رب ا د الجنود وقتل  بعد فشلهك في أسرت.
بشمل جيد  ن ن انا لنقزول مزا  زدث انزاب فعز    ال ادث  لك تنتِ   التلفزيونوقال قاقد الو دة لمراسل 

 إنهك   يعرفون أن اؤ ء الجنود قاتلوا ودافعوا من أجل الب د .
سززت  جنززود مززانوا أسززفل الموقززع واثنززين آ"ززرين مانززا فززي أعلززي بززرج المراقبزز   أنمعززد التقريززر   وأو زز 

الجنزززديين اللززز ان مانزززا  ا زززد أن إلزززيالمسزززتهدف يراقبزززون مزززل  رمززز  فزززي بقعززز  صزززغيرة مسزززتديرة  مشزززيرا 
فوجقزززا بزززإط ال نزززار مثيزززف  أنهمزززايتوليزززان المراقبززز    زززظ المسزززل ين وازززك ي"رجزززون مزززن النفزززال  غيزززر 

 صوبهما فيما مان الجنود ي اولون ترتيب صفوفهك واك يستجيبون إلط ال النار عليهك.
من ث ثز  اتجاازات  وقال أ د الجنود أن تسع  مقاتلين فلسطينيين "رجوا من النفال واك يطلقون النار

ويقول أ د الجنود ممن التقزااك معزد التقريزر  اقتربزوا مزن البوابز  وازك يصزي ون بالعربيز   صوب البرج.
وسط إطز ال نزار مثيزف  مزانوا مزأنهك فزي ميزدان رمايز  .. مزان القتزال مزن علزي بعزد "مسز  إلزي سزت  

تز  علزي رؤوسزهك  فزي  زين أمتار فقط .. مان لديهك ل زي سزوداء طويلز  وبع زهك ي زع مزاميرات مثب
يطلقززون النززار .. منززت أقفزز يمنززي ويسززرى ألرى مززا اززو أمزامي ألت"زز  قززرارا مناسززبا ومززا  اآل"ززرونمزان 

يتوجززب علززي القيززاك بزز  و ززددت مواقززع ث ثزز  مسززل ين يقفززون عنززد البوابزز   صززر"ت علززي الجنززود فززي 
 األسفل ونظرت إليهك لمنهك لك يفهموا علي .

فززي رؤيزز  مززل شززيء مززن أعلززي البززرج .. لقززد مانززت ت ززيط بنززا بقعزز  صززغيرة ويقززول جنززدف آ"ززر  فشززلنا 
مستديرة و  نرى مل شزيء ولزك نزر مزن رفاقنزا الجنزود سزوى وا زد مزان يزتك  زرب  بقسزوة .. لزك اسزتطع 
إلقاء قنبل  يدوي  ألنني لك أمن أعرف من اك جميع الرجال ال ين في األسفل لك أمن أرااك جيزدا لمنزي 

 ت البواب    يث مان اناب ث ث  مسل ين أ داك مان مبيرا ولك يرتد "و ة .أطلقت النار تجا
واستعرض معد التقرير في ال"تاك اوي  الجنود ال"مس  ال ين قتلوا في العملي   قاق   المعرم  "سزراا 

 الجنود في بدايتها قبل أن يتممنوا من الرد علي المسل ين   سب زعك معد التقرير.
 13/4/5112س، القدس، القد
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 حماس ينفي عقد لقاء بين عباس ومشعل في الدوحةحركة مسؤول في "القدس":  

نفزي مصزدر مسزقول فزي  رمز   مزا  مزا نشزر فزي : "الزد أ مزد -"زاص بززالقد  دوت مزوك -القاارة
م مزود عبزا   ورقزي  الممتزب  رقزي  السزلط  الفلسزطيني بعض وساقل اإلع ك   ول لقاء عقد بزين 

ومشزف المصزدر لززالقد   أن الزرقي  عبزا  والوفزد المرافزال لز   مزا  "الزد مشزعل.السياسي ل رمز   
مرزوال ناقب رقي  الممتب السياسي ل ما  وال ف مان أجرى عملي  جرا يز   أبوقاموا بزيارة موسي 

في مدين   مد الطبي  في العاصم  القطري  الدو   في األياك القليل  الما ي   ومانت قيزادات  مزا  
مزرزوال بالسز م   أبزو  أن  لك يتك ال ديث بأي  أمور سياسي   واقتصرت الزيارة علزي تهنقز  متواجدة إ

 بعد نجاا العملي  الجرا ي  التي أجرااا.
 13/4/5112، القدس، القدس

 
 حماسحركة رام هللا: االحتالل يفرج عن قيادي في  

القيززادف فززي  رمزز   مززا     عززن15/4أفرجززت سززلطات ا  ززت ل اإلسززراقيلي  مسززاء األ ززد : راك هللا
أشززهر فززي آ"ززر اعتقززال إدارف  11 زياء سززمور مززن سززجن  النقزب  الصزز راوف الزز ف أم ززي فيزز  فتزرة 

  عقزززب 5114 زيززران )يونيززو(  12واعتقلززت قززوات ا  ززت ل اإلسززراقيلي  القيزززادف سززمور بتززاريخ  لزز .
ي مر أن الم ّرر سزمور   تل .اقت اك منزل  في  ي  أك الشرايط  بمدين  البيرة وسط ال ف  الغربي  الم

 أ د الوجوت اإلس مي  المعروف  في مدينتي راك هللا والبيرة واو أ د مبعدف  مرج الزاور .
 15/4/5112قدس برس، 

 

 

 كتائب القسام تنظم دورات سباحة على شواطئ غزة 
ب زر  أعلنت متاقب القسزاك عزن اسزتعداداا إلطز ال دورات "اّصز  بتزدريب السزبا   علزي شزاطئ: غزة
جززاء  لززب فززي إعزز ن ألصززقت  المتاقززب علززي جززدران أ ززد مسززاجد مدينزز  غزززة  طالبززت فيزز  الشززبان  غززة.

عامًا( با لت اال بدورة السبا   علي شاطئ ب ر غزة   51إلي  16الفلسطينيين  من الفق  العمري  )
 من " ل التسجيل لدى مندوبها في المسجد الم مور.

 15/4/5112قدس برس، 
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 حماس لالنضمام إلى حكومة نتنياهو علىيشترط القضاء  ليبرمان 

ليبرمان صباا أم   رقي   أفيجدور  الوزير  إسراقيل بيتنا اتهك رقي   زب : سما –القد  الم تل  
الوزراء بنيامين نتنيااو باتباع أسلوب المماطل  في المفاو ات ا قت في  لتشميل  مومت   علمًا أن 

 . يهودوت اتورات و   ليمود أم  بين ممثلي  زبي ا ت المفاو ات استؤنفت 
ربما يفعل  لب من أجل تشميل  وقال ليبرمان في مقابل  إ اعي  نقلتها اإل اع  العبري  الرسمي : 

  مؤمدًا أن  زب  لن يمون شريمًا في مثل ا ت ال موم . وأشار إلي أن   موم  و دة وطني 
  مبينًا أن    يشترط  ن مسأل  توزيع ال قاقب الوزاري المفاو ات ا قت في  لك تتناول  تي اآل 

ال"طوط العري   لل موم  ست سك  وأو   أن  ان مام  إلي ال موم  بال صول علي  قيب  معين .
لغاء  ريب   مسأل  ان ماك إسراقيل بيتنا لل موم   من بينها الق اء علي  مك  ما  في غزة  وا 

 . توجات ا سته مي  األساسي القيم  الم اف  المفرو   علي المن
 13/4/5112لندن،  الحياة،

 
 نتنياهو يخشى التزام إيران باالتفاق مع الدول الست! 

قال رقي  ال موم  اإلسراقيلي   بنيامين نتنيااو  في اجتماع للمجل  الوزارف األمني : 48عرب 
مل مامل با تفاال مع المصغر )مابينت( قبل أسبوع ونصف األسبوع إن  ي"شي أن تلتزك إيران بش

 زيران )يونيو( المقبل  وأن تتجنب  31الدول المبرى الست في  ال توقيع  في الموعد الم دد في 
"رق  ألن  لب سيعني أن  سيمون من المصعب فرض عقوبات جديدة ورقاب  صارم  علي مشروعها 

 عاما. 12أو  11النووف بعد 
ن مسؤولين إسراقيليين اثنين قولهما إن نتنيااو ع 15/4 األ د يوك  صباا اآرت  ونقلت ص يف  

بمل  رف في بنود في ا تفاال وبالتالي  اإليرانيينشدد " ل الجلس  إن  ي"شي من أن يدقال 
 ا لتزاك ب  وسيمون من الصعب اتهامهك با  تيال وب"رال ا تفاال.  سيستطيعون

عامًا دول  طبيعي   ات  12 - 11وي"شي نتنيااو أن تت رر إيران من العقوبات وأن تصب  بعد 
شرعي  دولي    تستدعي القلال  وسيمون من الصعب أو  تي من المست يل إقناع المجتمع الدولي 

 ب رورة فرض رقاب  علي نشاط إيران النووف أو تجديد العقوبات عليها.
 15/4/5112، 48 عرب
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 ة موجعة إليرانشرعية أمريكية لضرب " تقوم علىالصهيونيالمعسكر "لـ بديلة خطة 

في ظل ا نتقادات الصادرة عن البيت األبيض األمريمي لرقي   موم  : وديع عواودة  –الناصرة 
إسراقيل بنيامين نتنيااو بشأن إيران  واتهام  بعدك طرا بديل لتفاامات منتجع لوزان السويسرف  لمنع 

قوك علي شرعي  أمريمي  لعملي   يازتها للس ا النووف  بلورت المعار   اإلسراقيلي  "ط  بديل  ت
 عسمري   د طهران.

برقاس  يتس اال ارتسوغ وتسيبي ليفني رفع العقوبات عن إيران   المعسمر الصهيوني وتقت ي "ط  
بالتدريج وتفعيلها مجددا ب ال "رقت األ"يرة التفاامات  وتطوير الع قات مع واشنطن  والتوج  

انتقادات أوباما لنتنيااو بأن    يطرا تصورا لمنع  يازة . ويتبني ارتسوغ  معتدل  لجهات عربي  
مما تشمل "ط  المعار   اإلسراقيلي   إيران للقنبل  النووي  ويدعو لتعديل ا تفاال معها وبسرع .

ال صول علي شرعي  أمريمي  ل رب إيران عسمريا دفاعا عن نفسها في  ال ا طرت ل لب. وا ا 
مسبق  بمن  إسراقيل غطاء الشرعي  ل رب  عسمري  موجع  توج  يعني أن تقدك واشنطن التزامات 

 إليران مستقب  في  ال أ"لت با تفاال معها وت اول إنتاج س ا نووف.
اإل"بارف أم  أن ال"ط  المقتر   من قبل   يديعوت أ رونوت موقع ص يف    واينت ومشف 

غربي  ومع جهات أمني  في  جاءت بعد مشاورات أجرااا ارتسوغ مع دول  المعسمر الصهيوني 
 إسراقيل من بينها رقي  ا ست"بارات العسمري  السابال الجنرال با  تياط عامو  يدلين.

وعلي مستوى التفاصيل يشمل المقترا البديل للمعار   اإلسراقيلي  انتقادات للموقف الرسمي ل موم  
قتر ات لت سينها. وقال ارتسوغ في نتنيااو في ا ا الم مار ال ف ينتقد تفاامات لوزان دون تقديك م

تصري ات إع مي  أم  إن توجي  ا نتقادات دون تقديك مقتر ات بناءة سيبقي إسراقيل "اسرة 
المعسمر  مع الو يات المت دة. وتت من "ط    استراتيجي بال التين داعيا للشروع ب وار 

أبرز المقتر ات البند القا ي بربط  نقاطا لسد ثغرات في اتفاال التفاامات مع إيران. ومن  الصهيوني
رفع العقوبات الدولي  بالتدريج ببدء إرجاع المشروع النووف للوراء. مما يقترا ارتسوغ وليفني زيادة بند 
يق ي باستعادة العقوبات الدولي  علي إيران بشمل فورف وبدون قيود في  ال انتهمت طهران اتفاال 

لي  فقط مع بدء  اليورانيوك تشديد القيود علي ت"صيب   المعسمر الصهيوني اإلطار. مما يقترا 
تطبيال ا تفاال بل   قا أي ا. م لب زيادة بند يق ي ب ظر است"داك وتطوير أجهزة طرد مرمزف 

أي ا بأن يتاا لومال  الطاق  ال ري  الدولي    المعسمر الصهيوني جديدة طيل  فترة ا تفاال. ويطالب 
لقاء منظمات وأش"اص فيها في  ال راودتها شموب بأنها مهتم  زيارة أف موقع دا"ل إيران و 

 بتطوير س ا نووف.
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علي  رورة ت سين وتطوير ع قات الت الف مع الو يات المت دة   المعسمر الصهيوني ويشدد 
وتطوير ع قات التعاون مع دول الجوار العربي المعتدل  بموازاة توقيع اتفاال اإلطار و لب من أجل 

 في المنطق    مب  جما ها النووف ف سب.  الميدف واإلراابي نشاط اإليراني فرمل  ال
 13/4/5112لندن،  العربي، القدس

 
 لتهويد جبل عيبال شمال نابلس مخطط إسرائيليالقناة السابعة:  

أورف أريقيل قد  اإلسراقيليمشفت مصادر إع مي  عبري   النقاب عن أن وزير اإلسمان وما ت: 
طنين اليهود بالسماا لهك بأداء طقوسهك التلمودي  علي قم  جبل عيبال في نابل  شمال وعد المستو 

وأمدت القناة السابع  في التلفزيون العبرف  وجود اتصا ت وت رمات لشال  ال ف  الغربي  الم تل .
طريال استيطاني يمّمن اليهود في شمال ال ف  الغربي  من الوصول إلي قم  جبل عيبال دون 

"اص    فتً  إلي أن أريقيل تعهد " ل زيارة قاك بها للمنطق  إلي جانب عدد من مسؤولي  تصاري 
ا ستيطان و سلط  اآلثار   بت ويلها إلي ممان سيا ي ُيسم  لجميع  اإلسراقيليين  بزيارتها بدعوى 

 أنها  ممان تاري"ي ومقد  لليهود .
 13/4/5112الشارقة،  الخليج،

 
 " داعش" اقتحام بدء منذ اليرموك في شهيداً  19القدس الفلسطينية:  

 دمشال  السوري  العاصم  جنوب ل جقين اليرموب م"يك في ناشطون وثال "اص: -دمشال 
 و تي للم"يك  داعش  تنظيك اقت اك فترة " ل سقطوا ال ين الفلسطينيين الشهداء  ول إ صاقيات
 وبعض السوري  المعار   من رىأ" لجهات والمواقع النقاط وتسليك الجمع  فجر مع انس اب 

 .الفلسطيني  المجموعات
 الواقع  الفترة في استشهدوا فلسطينيا 11 فإن موك  دوت القد  لز وصلت التي اإل صاقيات و سب

 .الجارف نيسان/ أبريل من التاسع  تي األول من 
 بينما   اعشد  تنظيك مع اشتبامات في مباشر بشمل استشهدوا فلسطينيين 4 أن اإل صاقي  وتبين
 علما   داعش  من أنهك يعتقد مسل ين يد علي للقنص وطفل  سيدة بينهك من فلسطينيين 3 تعرض

 مسل   جه  من أمثر وجود ظل في  لب عن المتطرف التنظيك مسؤولي  تؤمد لك التقارير ان
 علي السورف النظاك قوات من المفروض الشديد ال صار جراء ومسن  مسن   واستشهد .بالم"يك

 المتفجرة بالبراميل قصف جراء استشهدوا فلسطينيين 11 أن اإل صاقي  من الم"يك. ويظهر
 .الم"يك علي النظاك يطلقها مان التي أرض -أرض  وصواريخ اإليراني  الفيل وصواريخ
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 مع ا شتبامات " ل عناصراا من 4 استشهاد عن لها بيان في الجمع  المقد  بيت أمناف وأعلنت
 .المتطرف التنظيك من مقات  21 قتلت أنها مبين ً  الم"يك  علي سيطرتها فترة " ل  داعش 

15/4/5112القدس، القدس،   
 
 مستوطنون يهود للمسجد األقصى  القتحاممصلون يتصدون  

 المستوطنين من لمجموعات التمبير بهتافات األ د  اليوك المصلون  قنا: تصدى – الم تل  القد 
 ا  ت ل شرط  واصلت فيما معززة  شرطي  ب راساتِ  المغارب  باب نم األقصي المسجد اقت مت
 عيان شهود وأمد .األقصي للمسجد د"ولهن " ل األجيال ماف  من والفتيات النساء بطاقات ا تجاز
 من بالقرب يعتصمن وال تي األقصي  عن المبعدات النساء من عدد علي المستوطنين أ د اعتداء
 .األقصي تبوابا من- السلسل  باب
 علي  رصت المواطنين من مبيرة أعدادا أن إ  والباردة  الماطرة الطق  أ وال ورغك أن  إلي يشار

 .المستوطنين  قت امات والتصدف المبارب األقصي المسجد في التواجد
13/4/5112الشرق، الدوحة،   

 
 أعدم مئات الفلسطينيين بعد اعتقالهم االحتالل: ""هيئة األسرى 

قالت داقرة اإل صاء في  ايق  شؤون األسرى والم ررين   إن ا  ت ل اإلسراقيلي   ينفب : راك هللا
يمار  نهج التصفي  وا غتيا ت ب ال المواطنين الفلسطينيين   يث أن بع هك يتعّمد السيطرة 

 عليهك أوً  ومن ثك إعدامهك "ارج نطاال القانون  وفال قولها.
  أن إعداك الفلسطينيين أ"  أشما  عدة  وت ت 15/4وك األ د وأو   تقرير صادر عن الداقرة ي

عداك المواطنين بعد السيطرة عليهك  "ارج نطاال القانون  يشمل جزءًا من السياس    راقع م"تلف   وا 
اإلسراقيلي  في التعامل مع الفلسطينيين   فتًا إلي أن عدك ردع أو م اسب  سلطات ا  ت ل دوليًا 

 دف بجراقك القتل والتصفي  الجسدي  وا غتيا ت أمثر فأمثر  وفال التقرير.مّمنها من التما
وشّدد علي أن  عمليات اإلعداك "ارج نطاال القانون تعتبر انتهامًا صار"ًا لمعايير  قوال اإلنسان  
و"اص  ال ال في ال ياة   مؤمدًا أنها تصنف وفقًا للقانون الدولي بجراقك  رب تستوجب الم  ق  

وأشار التقرير الصادر في ال مرى السنوي   ب  وعلي قاعدة أن  ال ال   يسقط بالتقادك .والم اس
(  إلي أن قياك ا  ت ل بقتل اثنين من المقاومين الفلسطينيين بعد اعتقالهك 311لعملي  ال افل  )رقك 

 . كاإلعفي ا ت الواقع   تعّد وا دة من تلب الجراقك األمثر و و ًا والتي وثقتها وساقل 
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 إسراقيلي    افل  رماب 1184بريل( عاك أنيسان ) 15ومان أربع  فلسطينيين من غزة صعدوا في 
عسق ن  وتممنوا من السيطرة علي ال افل   إلي( مانت في طريقها من تل أبيب 311ت مل الرقك )

يلي   غير أسير فلسطيني من المعتق ت اإلسراق 211وا تجاز رمابها مرااقن  وطالبوا بإط ال سراا 
أن قوات ا  ت ل لك تتجاوب مع مطالب المقاومين  فقتلت اثنين منهك واعتقلت اثنان آ"ران ظهرا 

 واما علي قيد ال ياة  إ  أنها قامت بتصفيتهما   قًا وا عدامهما بدك بارد.
15/4/5112قدس برس،   

 
 لتجنيدهم نةمهي بطرق ومعاملتهم غزة تجار بابتزاز "إسرائيل" يتهم "األورومتوسطي" 

 وا تجاز اعتقال معد ت أن اإلنسان  ل قوال األورومتوسطي المرصد الهور: أعلن أشرف – غزة
 عبر ا عتيادي  عملهك مهمات  من يتنقلون ال ين من ا  ت ل  سلطات لدى الفلسطينيين التجار
 بداي  مسبوال غير ارتفاعاً  سجلت المامل   اإلسراقيلي  للسيطرة وال"ا ع  إيرز    انون بيت معبر
 .ا قتصاد مقومات آ"ر بزتقويض إسراقيل واتهك الما ي  العاك من الفترة ب ات مقارن  العاك 
 من  نس"  العربي القد  وتلقت األ"يرة التجار اعتقال  وادث  ول مفصل تقرير في المرصد و مر
 غزة  قطاع شمال قصيأ الواقع المعبر في األعمال  ورجال الفلسطينيين التجار اعتقال  ا ت أن

 فيما منهك  اثنين عن اإلفراج تك وأن  اعتقال   ال ( 11) بلغت 5112 العاك من األول الربع " ل
 .تاري"   تي معتق ً  تاجراً ( 12) يزال  

 غزة  لقطاع ممنوع  مواد إد"ال  ول تتم ور منهك  تجار لست  اتهاك لواق  تقديك تك أن  وأو  
 اتصال معدات بتهريب تتعلال أ"رى وتهك القطاع  في المسل   سطيني الفل الفصاقل ومساعدة
 في  5113 العاك في العربي  مصر جمهوري  مع ال دودي  األنفاال عبر  ما  ل رم  وشبمات
 سلطات قامت فيما  5114 العاك من نفسها الفترة في وا دة اعتقال  ال  في  سجلت ال ف الوقت

 غير ألسباب لها التابع  الشرط  مرامز في ساعات لعدة تاجراً ( 52) با تجاز اإلسراقيلي ا  ت ل
 .تاجراً  46 تصاري  وس بت الما ي  مار   تي ال الي العاك بداي  من  مبررة
 نوايا  ول مبيرة شموماً  تثير  ا عتقا ت تلب فإن األورومتوسطي فريال جمعها التي للمعلومات ووفقاً 

 يشغلون المعتقلين التجار وأن "اص  غزة  قطاع اقتصاد في لغ با أ رار إلل اال  قيقي  إسراقيلي 
  .للسمان اليومي  بال ياة مباشراً  اتصا ً  تتصل مواد ويستوردون القطاع  في اام  اقتصادي  قطاعات
 في ارتفعت  الفلسطينيين التجار علي اإلسراقيلي  ال غط عمليات أن ال قوقي المرصد وأو  
 بها تقوك التي المقاب ت زيادة منها مان ال الي  العاك من األول الربع في و"اص    األ"يرة اآلون 

 معلومات لتقديك عليهك ال غط بهدف   إيرز   انون بيت معبر علي للتجار اإلسراقيلي  الم"ابرات
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 المعبر علي تفتيشهك في واإلمعان القطاع  في المسل   الفلسطيني  الفصاقل وعن غزة  قطاع عن
 س ب إلي إ اف  سابقًا  العودة أثناء تفتيشهك يتك   مان أن   ين في والعودة  درةالمغا أثناء

 لصال  العمل لرف هك أو اإلسراقيلي  السلطات تعليمات بعض م"الفتهك عند منهك التجارة تصاري 
 .اإلسراقيلي  األجهزة
 مباشرة للعمل مقابلتهك ناءأث التجار لتجنيد جادة م او ت تب ل  اإلسراقيلي  الم"ابرات أن إلي وأشار

  .واإلغراءات مالتهديد عدة أساليب  لب في مست"دم  اإلسراقيلي  السلطات مع
 الفلسطينيين التجار ل ال ا  ت ل انتهاب علي  ي  وشهادات إفادات التقرير  وثال الصدد ا ا وفي
 التنقل يستطيعون   غزة قطاع سمان من %12 أن التقرير وأظهر. المعبر عبر والتنقل ال رم  في
 .عبرت األفراد لتنقل إسراقيل تفر ها التي المشددة القيود بفعل  إيرز   انون بيت معبر عبر

13/4/5112القدس العربي، لندن،   
 
 "ج" مناطق حول الفلسطينية التنظيم لجان بإعادة طلباً  تناقش اإلسرائيلية" "هآرتس": "العليا 
 اإلسراقيلي  العليا الم مم  أن اإلسراقيلي    اآرت    ص يف سعدى: نشرت أبو فادف – هللا راك

 باستعادة يطالب اإلنسان  ل قوال وتنظيمات فلسطيني  م لي  مجال  قدمت  التماسا ناقشت
  .ج  المنطق  في الواقع  الفلسطيني  القرى إلي والبناء الت"طيط ص  يات

 مع سوي   5111 أغسط / آب في العليا الم مم  إلي لجأ قد الرفايع  ديرة قري  مجل  ومان
 التنظيك لجان بإعادة مطالبا اإلسراقيلي   المدني  واإلدارة األمن وزارة  د التنظيمات  من ت الف
 مانت التي التنظيك لجان إعادة أف القاقك  البلدف ا نتشار  سب   ج  المناطال في اللواقي  والبناء
 بلداتهك مغادرة إلي ي طرون الفلسطينيين نالسما أن الملتمسون ويرى. 1162 عاك قبل فاعل 

  سك يجب أن  فتدعي ا  ت ل  دول  أما قرااك  في البناء يممنهك   ألن  أ"رى بلدات إلي وا نتقال
 . الم مم  في ولي  الفلسطيني   السلط  مع المفاو ات في المسأل  ا ت

13/4/5112القدس العربي، لندن،   
 
 العربي طابعهما من والرملة اللد لتجريد واسعة إسرائيلية حملة 

 اللد مدينتي في الفلسطينيين علي اجومها اإلسراقيلي  السلطات جرايسي: صّعدت براوك -الناصرة 
 المدن  ا ت من آ"ر وعدد  1148 العاك من  اإلسراقيلي  المؤسس  جعلتهما اللتين العريقتين  والرمل 

 إ" ء لغرض العرب  المدين  ألاالي بيتا 31 بهدك أوامر   الرمل بلدي  وأصدرت. يهودي  أغلبي  إلي
قام  أراض   مقات فيها التي الوقت  طيل  اللد مدين  تشهدت ال ال وا ا. عليها استيطاني  أ ياء وا 
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 اقت ع  م"طط تشهد باللد  المرتبط   دامش  قري  أن  ين في الهدك  "طر ت ت واقع  البيوت
 .القري  أاالي من المقات يدوتشر  منز   21 تدمير يت من
 من وا دة مل في عربي  ألف 12 من أمثر والرمل   اللد في فإن األ"يرة  اإل صاقيات و سب

 ال ياة  مجا ت جميع في عناي  وسوء م ايقات الباقي   الفلسطيني  األ ياء وتواج  المدينتين 
 وت ييال العنصرف  التمييز سياس  وتنعم . غيراا من أمثر اللد  مدين  في الق ي  ا ت وتبرز

 ينتج وما ا جتماعي   -ا قتصادي  األو اع بسوء المدينتين  في الفلسطينيين علي ال ياة مجا ت
 .المجتمعي العنف انتشار و"اص   لب  جراء اجتماعي  آفات عن

 المر"ص  غير البناء بزعك عربيا  بيتا لث ثين ادك أوامر األ"يرة  األياك في الرمل  بلدي  وأصدرت
 بمساندة البلدي   تريد إ   "ك  استيطاني م"طط يقف العنصري   األوامر ا ت وراء من أن إ 

 مع العرب  المدين  أاالي وأقاك. استيطاني  أ ياء لبناء المدين   في واسع  مناطال إ" ء  مومتها 
 للتصدف  48 ييفلسطين بين الناشط  السياسي  القوى بمشارم  شعبي   لجن  المت ررة العاق ت

 إلي سارع من ومنهك. األوامر له ت فورف تنفي  من العاق ت وتت"وف. األوامر له ت و دوف  بشمل
 .جديد من ق يتها ب ث بهدف تنفي اا  لتأ"ير أوامر استصدار بهدف الم امك 

13/4/5112الغد، عمان،   
 
 جثمان منفذ عملية الطعن في نابلس  االحتالل يسلم 
 األربعاء استشهد فلسطيني شاب جث  األ د اإلسراقيلي ا  ت ل جيش سلك(: .ب.أ.ف) -هللا  راك

 طعن أن بعد الم تل  الغربي  ال ف  شمال مستوطن  قرب إسراقيليين جنود برصاص الما ي
 الشاب جثمان تسليك تك ان  فلسطيني  وطبي  أمني  مصادر وقالت .بسمين اثنين إسراقيليين جنديين
 تشييع سيتك بينما هللا راك مستشفي إيداعها وتك سنجل قري  من( عاما 52) مرامرة جاسر م مد
 .القريب  قريت  في ا ثنين جثمان 

 ال ف  شمال شيلو مستوطن  قرب اإلسراقيلي ا  ت ل جيش برصاص األربعاء مرامرة واستشهد
 .رقبت  في "طرة إصاب  أ داما أصيب اثنين جنديين طعن أن بعد الم تل  الغربي 
 وراك نابل  مدينتي بين يربط ال ف الرقيسي الطريال واو 61 رقك الشارع من بالقرب ال ادث ووقع
 .الم تل  الغربي  ال ف  في هللا

13/4/5112القدس العربي، لندن،   
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 شهرًا  15الجعبري بعد اعتقاله إداريًا لمدة  عيسى السابق الوزير عن يفرج االحتالل 
 الجعبرف عيسي السابال الم لي ال مك وزير عن األ د  يوك مساء  ت لا  سلطات أفرجت هللا: راك
 .اإلدارف ا عتقال في( شهرا 12) أم ي الجعبرف ومان  .عوفر  سجن من

 والدمتور مبارب وأ مد عطون  أ مد  ما    رم  عن التشريعي المجل  نواب استقبال  في ومان
 .الرم ي م مود

15/4/5112القدس، القدس،   
 
 سالم أبو كرم عبر غزة قطاع إلى شاحنة 480 إدخال 
 شرقي جنوب سالك  أبو مرك معبر األ د  اليوك اإلسراقيلي  ا  ت ل سلطات قنا: فت ت – غزة 

 المواص ت وقطاع والزراعي التجارف للقطاعين بب اقع م مل  شا ن  481 إلد"ال غزة  قطاع
 بين من أن الب اقع لتنسيال الرقاسي  اللجن  رقي  فتوا راقد المهند  وأو   .والمساعدات
 ال"اص  بال صم  م مل  أ"رى 121و الدولي   للمشاريع إنشاقي  بمواد م مل  شا ن  16 الشا نات

 .الم روقات من مميات  خ إلي إ اف  القطاع  في للطرال الت تي  بالبني 
13/4/5112الشرق، الدوحة،   

 
 بالقدس قطارال محطة من بالقرب فلسطينية فتاة يدهس مستوطن 

 باب في القطار م ط  من بالقرب فتاة دا  مستوطناً  أن م لي   مصادر قالت الم تل : القد 
 بالفرار     ثك ومن الفتاة دا  المستوطن أن المصادر  وأفادت .الم تل  القد  بمدين  العامود
 .الفتاة تلب اوي  عن تمشف أن دون

15/4/5112وكالة سما اإلخبارية،   
 
 آذار/ مارس خالل %33 بنسبة سالم" أبو "كرم عبر غزة واردات ارتفاع 

 سالك أبو مرك معبر عبر غزة قطاع سوال إلي الواردة الب اقع  رم  موك: سجلت دوت القد  - غزة
 للقطاع الواردة الم"تلف  الب اقع ممي  مع بالمقارن  %33 بنسب  ارتفاعاً  الما ي آ ار شهر " ل
 عدد أن إلي مهنا نظمي وال دود المعابر ايق  رقي  وأشار  .اطشب  سبق  ال ف الشهر " ل

 8182 مع بالمقارن  شا ن  11466 بلغ الما ي الشهر " ل للقطاع الواردة الب اقع شا نات
 ص في  تصري ات في مهنا وأو   .%33 نسبت  ارتفاعاً  سجل ما سبق  ال ف الشهر " ل شا ن 
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 سجلت القطاع إلي وال ف   إسراقيل  من الما ي الشهر ل"  الواردة والسلع الب اقع  رم  أن
 بالمقارن  5823 إسراقيل من الواردة الشا نات عدد بلغ إ  التوالي علي %12و %52 نسبت  ارتفاعاً 

 ال ف  من القطاع إلي الواردة الب اقع شا نات وعدد الما ي  قبل الشهر شا ن  5142 مع
 .سبق  ال ف الشهر ل"  222 مع بالمقارن  132 بلغ الغربي 

15/4/5112القدس، القدس،   
 
  األقصى للمسجد دليل إصدار 

 المسجد دليل  15/4األ د  يوك وفلسطيني   أردني  مؤسسات أصدرت القواسمي: مني -القد  
 الدليل وصدر .الص"رة وقب  األقصي بالمسجد شام  تعريفا ي ك ال ف   الشريف ال رك  األقصي

 األوقاف وداقرة المشرف   الص"رة وقب  المبارب األقصي المسجد إلعمار الهاشمي الصندوال عن
 .الدولي  للشؤون األماديمي  الفلسطيني  والجمعي  بالقد   اإلس مي  والمقدسات والشؤون
 ويشمل المشرف   الص"رة وقب  المبارب األقصي المسجد لمعالك شام  وشر ا تعريفا الدليل وي ك

 والمت ف والمنابر الميات ومصادر واألبواب  واألروق  والمدار  والبواقب  نوالمآ والقباب المساجد
 .األقصي للمسجد م"تلف  وصور والمصاطب البراال و اقط اإلس مي 

 المسجد لزوار إرشادي  و"دم  مصور  وصف مع وأثر موقع مل عن تاري"ي  نب ة الدليل ويقدك
 المسجد موقع فيها يبرز القد   في القديم  ةللبلد ملون  "ريط  الدليل و ك .المبارب األقصي
 .القديم  البلدة وبوابات ب  الم يط  واألسواال واألزق  وال وارف واأل ياء البلدة في المبارب األقصي
 باللغتين تعريفي  نشرة مع  ومرفال واإلنجليزي   العربي  باللغتين طبع الصغير القطع من والدليل

 .العربي  واإلنجليزي 
15/4/5112لقدس، القدس، ا  

 
 على حدود مصر لمن يحفر نفقاً  عاماً  25لسجن السيسي يصدر قانونًا يقضي با 

يق زززي  قانونزززاً  15/4األ زززد  أصزززدر الزززرقي  المصزززرف عبزززد الفتزززاا السيسزززي يزززوك: ومالززز  األنا زززول
أو يسززاعد علززي  لززب علززي ال ززدود المصززري  بهززدف ا تصززال  عامززا لمززل مززن ي فززر نفقززاً  52بالسززجن 
 جنبي  أو تهريب سلع أو معدات أو أش"اص.بجهات أ

بتعزديل بعزض  5112لسزن   51ونقلت الجريدة الرسمي  )الوقزاقع المصزري ( قزرار السيسزي بقزانون رقزك 
 أ ماك قانون العقوبات.
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ويزنص التعزديل علزي أنزز   يعاقزب بالسزجن المؤبززد مزل مزن  فزر أو أعززد أو جهزز أو اسزتعمل طريقززا أو 
ي المناطال ال دودي  للب د بقصد ا تصال بجهز  أو دولز  أجنبيز  أو أ زد ممرا أو نفقا ت ت األرض ف

رعايااا أو المقيمزين بهزا أو إد"زال أو إ"زراج أشز"اص أو ب زاقع أو سزلع أو معزدات أو آ ت أو أف 
  شيء آ"ر .

وأ اف أن   يعاقب ب ات العقوب  مل من ثبت علم  بوجود أو استعمال طريال أو ممر أو نفزال ت زت 
ي المناطال ال دودي  للزب د أو ثبزت علمز  بوجزود مشزروع  رتمزاب أف مزن تلزب األفعزال ولزك األرض ف

يبلززغ السززلطات الم"تصزز  بزز لب قبززل امتشززاف   وتق ززي الم ممزز  ف زز  عززن عقوبزز  ال ززب  بالسززجن  
 بمصادرة المباني والمنشآت م ل الجريم  واألدوات واألشياء المست"دم  في ارتمابها .

  15/14/5112 ،حةالجزيرة نت، الدو 
 
 هو الحل الوحيد للقضية الفلسطينية الدولتين: حل األردنملك  

هللا الثاني أن  ل الدولتين او ال ل الو يد للق ي  الفلسطيني   و  بديل  عبد األردنأمد ملب : عّمان
عنزززز   معربززززًا عززززن أملزززز  بززززأن يبززززدأ المجتمززززع الززززدولي بت ززززرب ممثززززف إلعززززادة إ يززززاء المفاو ززززات بززززين 

فرازاتها قريبًا. اإلسراقيلي سطينيين واإلسراقيليين  "صوصًا بعد انتهاء ا نت"ابات الفل  وا 
مززع رقززي  وأع ززاء متلزز  المبززادرة النيابيزز    15/4األ ززد يززوك  األردنززيجززاء  لززب "زز ل لقززاء العااززل 

 )بترا(. األردني  األنباءهللا النسور   سب ومال   عبد .ب  ور رقي  الوزراء د
  13/14/5112 ،سالقدس، القد 

 
 اعتراضهما على إقامة مطار تمناع اإلسـرائيلي تجددان "الخارجية والنقل"األردن:  

مطزار تمنزاع  إقامز اعترا هما علي األردنيتان جددت وزارتا ال"ارجي  والنقل :  مدان ال اج -عّمان 
ومززا زالززت ت ززتج علززي  اإلسززراقيلي قززاقلتين  إن ال مومزز  األردنيزز  لززك تغيززر موقفهززا بمززا يتعلززال بالمطززار 

  إقامت   .
ونفزززت الوزارتزززان فزززي بيزززان صزززادر عزززن النزززاطال الرسزززمي لزززوزارة النقزززل علزززي ع زززيبات ات"زززا  أف قزززرار 

وقزززال ع زززيبات  إن ا عتزززراض ال مزززومي علزززي إقامززز  المطزززار سزززيتك  بالموافقززز  علزززي إقامززز  المطزززار.
 ألردني  والس م  العام .التصويت علي  في  ال ثبت أن إقامت  ستؤثر علي السيادة الجوي  ا

  13/14/5112 ،الدستور، عم ان
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 لثالثة شهود نيابة بقضية حماس تستمع"أمن الدولة" األردن:  
ث ثز  مزن شزهود النيابز   إلزي األ داستمعت الهيق  العسمري  لم مم  أمن الدول  أم  : )بترا( -عّمان

   إ  عقززدت الم ممزز  جلسزز  علنيزز  العامزز  مززن مرتبززات الم"ززابرات العامزز   بمززا يعززرف بق ززي   مززا
المززتهك  أقزوالأنز   ززبط  األولالشزااد  وأفززاد متهمزا بيززنهك أربعز  فزارين مززن وجز  العدالز . 16بم اممز  

المتهك األول بالق ي  بطوع   أقوالالشااد الثاني أن   بط  أفادالرابع بالق ي  بطوع  وا"تيارت  فيما 
 هك الثاني بالق ي  بطوع  وا"تيارت.المت أقوالوا"تيارت  والشااد الثالث  بط 

 األ زديزوك  إلزيوقررت الم مم  التأميد علزي دعزوة بزاقي شزهود النيابز  العامز  بالق زي   ورفزع الجلسز  
 المقبل لمواصل  النظر بالق ي .

ويواج  المتهمون وفال  ق   ا تهاك أربع تهك واي:  تصنيع مواد مفرقع  بقصد استعمالها علزي وجز  
ا شزتراب  والقيزاك بأعمزال مزن شزأنها اإل"ز ل بالنظزاك العزاك  وتعزريض سز م  المجتمزع غير مشروع ب

 وأمن  لل"طر  وتجنيد أش"اص بقصد ا لت اال بجماعات مسل    وا لت اال بجماعات مسل   .
  13/14/5112 ،الدستور، عم ان

 
 لسطين: الرهان على الجيل القادم لتحرير فاألردنيين الزراعييننقيب المهندسين  

غنيمز  أن أبزو أمد رقزي  مجلز  النقبزاء  نقيزب المهندسزين الززراعيين م مزود : م مد الميالي -عّمان 
ولفزت "ز ل  فزل تسزليك جزواقز مسزابق  الرسزك  الراان علي الجيل القادك ال ف لك ولزن ينسزي فلسزطين.

سزززب   مزززرى معرمززز  لطلبززز  المزززدار  التزززي أقامتهزززا لجنززز   مايززز  الزززوطن ومقاومززز  التطبيزززع النقابيززز  بمنا
المرام  ت ت عنوان  شهداء من أجل فلسطين ودفاعا عن األردن  في مجمع النقابات أول مزن أمز   

إبقززاء معززاني المرامزز  والشززهادة  يزز  فززي نفززو  األطفززال الزز ين سززي ررون  إلززيالجززاقزة  تهززدف  إلززي أن
 ت  الفلسطيني .علي أن ق ي  فلسطين اي ق ي  مل أردني مؤمن بعدال  ق ي فلسطين   مشدداً 

  13/14/5112 ،الغد، عم ان
 
 في مخيم اليرموك االنتشار"داعش" يعيد تنظيم  

صباا  ]اليرموب[ علنت غرف  عمليات  نصرة أال الم"يك (: أ ب.ف.أ) ال ياة    -لندن  دمشال 
  )داعش( وقتل وأسر عدد اإلس مي م   سيطرتها علي  ي الزين المعقل الرقيسي لتنظيك  الدول  أ
نهك. وأ افت الغرف  أن مقاتليها  اقت موا  ي الزين جنوب ال جر األسود معقل تنظيك الدول  في م

جنوب دمشال في عملي  التفاف "اطف   وتممنوا من السيطرة علي  ي الزين في شمل مامل وقتل 
 عدد مبير منهك وجرا عدد آ"ر  مما تممنوا من َأْسر عدد من عناصر التنظيك .
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لمشارم  في غرف  عمليات  نصرة أال الم"يك  تممنت أول من أم   من السيطرة ومانت الفصاقل ا
جبار  داعش  علي التراجع عن األبني  التي علي مباٍن في  سوال الث  ثاء  ِ من  ي الت امن  وا 

 مان عناصرت يتمرمزون فيها.
ة  و  رم  أ رار ونفت مصادر ميداني  انس اب  داعش  من اليرموب وتسليك مقرات  إلي  جبه  النصر 

الشاك   مؤمِّدًة أن ما ي صل او مجّرد إعادة تمو ع مع إ" ء المواقع التي ات" اا تنظيك  الدول   
مقرات لعناصرت من دا"ل الم"يك إلي "طوط التماّ  علي م يط الم"يك من جه  يلدا. وقال نشطاء 

 ب.اليرمو  وأ ياءي  نبرايات التنظيك   تزال مرفوع  فوال بعض األ إن
 13/4/5112 ،الحياة، لندن

 
 مسؤوالن أمميان يعبران عن قلقهما حول حياة المدنيين في مخيم اليرموك 

أعرب مسؤول أممي األ د عن  بالغ قلق   إزاء أو اع المدنيين (: ب.ف.أ) ال ياة    -لندن  دمشال 
ونروا ألومال  ادا"ل م"يك اليرموب ل جقين الفلسطينيين في جنوب العاصم  السوري   وقال مدير 

تممنوا من ال"روج من الم"يك:  أش"اصيقيك في   إيواءبيار مرينبول لص افيين " ل زيارت  مرمز 
:  ن ن مصممون وأ اف   نزال نشعر ببالغ القلال علي و ع ال جقين والمدنيين دا"ل اليرموب . 

يجاد  إليعلي تقديك المساعدة   مأوى في ممان آ"ر .ال ين قرروا ال"روج موقتًا من الم"يك وا 
ونروا " ل زيارت  مدرس  زينب اله لي  في  ي الت امن المجاور لم"يك األوجاء تصري  مفوض 

موقت لعدد من العاق ت التي نز ت عن الم"يك  إيواءمرمز  إلياليرموب والتي  ولتها السلطات 
 ش"صًا بينهك أربعون طفً . 18ن و  أفرادااوالبالغ عدد 

مع  / أبريل ا اتماك منصب  من  التغييرات المأسوي  التي بدأت في نيسان أن إلي مرينبول وأشار
 أنوأمد المفوض  تورط مجموعات مسل   جديدة  علي ميفي  تقديك المساعدة للنا  في الدا"ل .

الومال   تعمل علي ميفي  تممين الراغبين من سمان الم"يك من ال"روج بأمان وال صول علي 
فًا:  ا ت اي األولوي  العليا لدينا في الوقت ال الي ألننا نشعر بالقلال إزاء  فظ  ياة المساعدة   م ي

 ودعا  إلي ا تراك المدنيين دا"ل الم"يك والسماا لمن يرغب بال"روج من  بأمان . النا  في الدا"ل .
فان سوري  ستي إليمساعد المبعوث الدولي ال"اص   رمزف عز الدين رمزف أجرىفي الوقت  ات   

م ادثات مع مسؤولين في العاصم  السوري . وقالت مديرة ممتب المبعوث األممي "ول    دف مستورا
 ل للموجودين في  إيجاد ادف الزيارة او  أن إليدمشال  مشيرة  إليرمزف وصل الجمع   إنمطر 

تال الجارف يمونوا   ايا ا قت أنم"يك اليرموب نتيج  للقلال العالمي الشديد علي المدنيين وتفادف 
زيارة رمزف  تأتي بناء علي طلب من األمين العاك لألمك المت دة بان مي مون   أنوأو  ت  في  .



 
 
 
 

 

           57ص                                     3246 العدد:    13/4/5112 اإلثنين التاريخ:

والتقي رمزف ناقب وزير ال"ارجي   العمل علي تفادف  مجزرة  في م"يك اليرموب. إليال ف دعا 
 السورف فيصل المقداد  وتواصل مع عدد من قادة الفصاقل الفلسطيني   وفال مطر.
 13/4/5112 ،الحياة، لندن

 
 العميق من التوتر المستمر في قطاع غزة قلقهيعرب عن  بان كي مون 

غزة  قطاع عبر األمين العاك لألمك بان مي مون عن قلق  العميال من التوتر المستمر في  :الدو  
ا لتزامات بالمبادرة القطري  بإعادة بناء القطاع و ث الجهات المان   علي الوفاء المامل ب مشيداً 

 متوبر الما ي.األول/ أ التي قطعتها في القاارة في شهر تشرين
هللا بن ناصر آل ثاني  مؤتمر ص افي مشترب مع رقي  الوزراء القطرف الشيخ عبد   " لودعا

  علي اامش مؤتمر األمك المت دة الثالث عشر لمنع الجريم  والعدال  الجناقي  ال ف ينعقد في الدو  
تجاوز انقساماتهك والي  رورة رفع ال صار عن غزة  مع المراعاة الواجب   إلي الفلسطينيين

وأعرب بان مي مون عن القلال من عدك وجود أفال سياسي  ل اتمامات األمني  المشروع  إلسراقيل .
 إ استقناف المفاو ات   أفاالالتشميب في  إليجانب الو ع الراان علي األرض مما يدعو  إلي
دول  فلسطيني  قابل   إقام ن  لي  اناب من  ل آ"ر للصراع العربي اإلسراقيلي غير أن  أمد علي أ

  .إسراقيل جنب في س ك وأمن مع  إلي تعيش جنباً  قراطياً و وديم لل ياة ومتواصل  جغرافياً 
 13/4/5112 ،القدس، القدس

 
 استيراد بضائع المستوطنات ضد  دعوة قضائية في بلجيكا  
مم  الفرنموفوني  ا بتداقي  في برومسل  اليوك ا ثنين  جلس  ا ستماع األولي تعقد الم  :وما تال

في الق ي  المرفوع   د ال موم  البلجيمي  ممثل  بوزيرف ا قتصاد والمالي  ورقي   ايق  الجمارب   
 لمسؤوليتهك عن إد"ال وبيع منتجات المستوطنات الصهيوني  في الب د.

ال موم   ني في بلجيما   رم ان أبو جزر  أن  قاك برفع ق ي   دّ و مر رقي   البيت الفلسطي
البلجيمي   مطالبًا إيااا بمنع إد"ال أو بيع منتجات المستوطنات الصهيوني  المقام  بشمل غير 

في بيان ص في  أبناء الجالي    ودعا  البيت الفلسطيني  شرعي علي األرا ي الفلسطيني  الم تل .
جلس  الم مم ؛  يث سيعقب الجلس  مؤتمر ص في للتعليال علي ا ت في بلجيما إلي   ور 

السابق  القانوني  التي من شأنها أن تمون بادرة لمزيد من رفع ام ا ق ايا أماك الم امك األوروبي  من 
 أبناء الجاليات الفلسطيني  و"صوًصا من يتمتعون بالجنسي  األوروبي   وفال ما جاء في البيان.
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 فيلسطيني  أن  مان قد تقّدك برفع الدعوة الق اقي  أماك الم امك البلجيمي  ومشف  البيت الف
واستمرت المراس ت والمداو ت بين الم مم  وم امي ال"صوك في الدول  البلجيمي    3/2/5113

 ت ديد موعد أول جلس  ل ستماع في ا ت الق ي . ألمثر من عاك ونصف  إلي أن تكّ 
 13/4/5112 ،الخليج، الشارقة

 
 صفعة فلسطينية "رسمية" على وجه مجدالني وعبد الهادي 

 رأفت مرة
تلقي مل من ما يسمي ع و اللجن  المرمزي  في منظم  الت رير الفلسطيني  أ مد مجد ني  وممثل 
منظم  الت رير الفلسطيني  في دمشال أنور عبد الهادف  صفع  قوي  ااتزت لها أمامن تواجد 

في األروق  السياسي  واإلع مي . و لب بعد صدور بيان عن منظم  الفلسطينيين  وُسمع صدااا 
الت رير الفلسطيني  يرفض توفير غطاء سياسي رسمي فلسطيني  قت اك م"يك اليرموب  ت ت عنوان 

 طرد تنظيك  داعش .
 ين وصل أ مد مجد ني إلي سوريا  والتقي الفصاقل  8/4/5112القص  بدأت يوك األربعاء 

لتابع  لمنظم  الت رير الفلسطيني   وزار علي  يدر وزير المصال   السورف. وعقد الفلسطيني  ا
مجد ني ومن مع  من مسؤولي منظم  الت رير في دمشال مؤتمرًا ص فيًا في العاصم  السوري   

 وأدلي بتصري ات أمدت ملها علي توفير غطاء سياسي  قت اك م"يك اليرموب.
المتطرف  و عنا أماك "يارات أ"رى ل ّل أمني نراعي في  الشرام  وقال مجد ني: إن د"ول التنظيك 

مع الدول  السوري  صا ب  القرار . أ اف  الجهد الفلسطيني او جهد تماملي مع دور الدول  السوري  
 في تطهير الم"يك من اإلرااب .

قال  يجب أن   بل إن مجد ني ت ّول إلي قاقد عسمرف أو جنرال  أو ظّن نفس  الثعلب رومل  ين 
   يمون اناب التدمير الشامل للم"يك  وأن تتك العملي  بشمل تدريجي في األ ياء .

وما أن أنهي مجد ني م م   تي ظهر أنور عبد الهادف ال ف مان يقف داقمًا "لف مجد ني في 
 مؤتمرات  الص في   ويهز رأس  موافقًا علي مل ما يقول .

قل الفلسطيني  توافقت في ا جتماع  علي دعك ال ل العسمرف ظهر عبد الهادف ليقول إن الفصا
 إل"رج داعش من الم"يك .

الرد أو ال رب  القا ي  لمجد ني وعبد الهادف جاءت ا ت المرة من منظم  الت رير الفلسطيني   من 
 راك هللا ت ديدًا   يث صدر بيان أعلن رفض المنظم   قت اك الم"يك.
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  الت رير الفلسطيني  ترفض تمامًا أن تمون طرفًا في صراع مسل  علي وجاء في البيان  إن منظم
أرض م"يك اليرموب ب ج  إنقا  الم"يك الجري    وتؤمد  رف ها ا نجرار إلي أف عمل عسمرف 
مهما مان نوع  أو غطاؤت  وتدعو إلي اللجوء إلي وساقل أ"رى  قنًا لدماء شعبنا ومنعًا للمزيد من 

 بناء م"يك اليرموب .ال"راب والتهجير أل
إن البيان الصادر أم  عن منظم  الت رير الفلسطيني  من راك هللا  او قرار مسؤول  وو ع األمور 
في سياقها الطبيعي  من " ل التأميد علي إبعاد الفلسطينيين عن الصراع  وت ييد م"يك اليرموب. 

لدا"ل وال"ارج  ما عدا فق  وا ا الموقف او موقف اإلجماع الشعبي والسياسي الفلسطيني في ا
 معروف .

إن بيان منظم  الت رير وّج  صفع  سياسي  قوي  للدور ال ف يقوك ب  أ مد المجد ني من  اعتمادت 
موفدًا رسميًا إلي دمشال  فهو فشل في إيجاد أف  ّل للم"يك  وفشل في التعبير عن مصال  

جماع فلسطيني سياسي  وسااك في إ داث الفلسطينيين في اليرموب وعموك سوريا  وفشل في توفير إ
شرخ   بل انقساك في موقف القوى الفلسطيني    ين بدأ يهاجك البعض بدون دليل ومن دون إجراء 
أف  وار معهك  و ين مان يعلن تأييدت لمبادرات يتبين أنها غير مستوفي  لشروط المصل   

 الفلسطيني .
ل"ارج غ ب من مجد ني  ووصل ا ا الغ ب  ّد وبالتالي فإن الشعب الفلسطيني في الدا"ل وا

اتهام  بالتآمر علي م"يك اليرموب  ومن أراد أن يتأمد فليراجع ردود فعل الط ب الفلسطينيين  ّدت 
 في جامع  بيرزيت.

أما أنور عبد الهادف فإن  عاشال للزعام   أسير الوساقل اإلع مي    عيف أماك الماميرات  يب ث 
 تتوافر ل  إ  بعد األزم  في سوريا   يث  لك يبال في الميدان إ   ديدان . عن دور وممان   لك

انا   اب عبد الهادف "لف الصورة والموقف  فصار يعطي مواقف أمبر من  جم  ودورت  مثل 
فلسطيني  5111اقت اك م"يك اليرموب  وبات   يتمتع بأف مصداقي   "اص   ين قال إن  أ"رج 

 دوان  داعش   فإ ا بأصوات النساء واألطفال في الم"يك تم ب ادعاءات .من م"يك اليرموب بعد ع
ل لب  وبعد تر يبي الش"صي ببيان منظم  الت رير ال ف يرفض اقت اك الم"يك  فإني أشدد علي 

 اآلتي:
 ال ل في الم"يك او  ل سياسي  وفال قاعدة ت ييد الفلسطينيين والم"يمات عن الصراع. -1
وة عسمري  فلسطيني  للمساعدة في اقت اك الم"يك او مجرد غطاء ومبرر إن مشروع تشميل ق -5

 لتدمير الم"يك ت ت عنوان  داعش   وا ا المشروع سقط مع المعار   الفلسطيني  الواسع .
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إنني أدعو رقي  السلط  م مود عبا  إلقال  مل من مجد ني وعبد الهادف  وتعيين ش"صين  -3
   وصعب مثل ال ف يعيش  الفلسطينيون في سوريا.أمثر مفاءة و"برة  في وقت  سا

وقد تبين من " ل بيان  ك.ت.ف  أن مجد ني وعبد الهادف يعّبران عن توجهات سياسي  م"الف  
 للمنظم   و  يقتديان بتوجيهات م مود عبا .

 11/4/5112، المركز الفلسطيني لإلعالم

 

 والتطورات األخيرة ومأساتهحول مخيم اليرموك  
 الزعاترةياسر 

تنشأ المشمل  المبرى في التعاطي مع أزم  م"يك اليرموب من رو ي  التعامل مع األزم  السوري  
برمتها؛ بين من يريد التعامل مع ما يجرف بوصف  أزم  عابرة بين شعب ونظاك  ما تلبث أن ت ل  

من يريد وبين من يرااا ثورة لن تتوقف  تي يتغير الو ع برمت  في سوريا. واي أي ا بين 
للفلسطينيين في سوريا أن يردوا جمي  للشعب ال ف ا ت نهك  ومن من يرى أن عليهك دينا للنظاك 
ال ف عاملهك بشمل جيد وفقا له ا التقدير  مأن  مان يصرف لهك من جيب أقليت  ال امم  )دعب انا 

 لبنان(. من تجاال ا ا المنطال لسجل طويل من إجراك نظاك آل األسد ب ال الفلسطينيين في
 دث " ف بين فصاقل فلسطيني  مجهري  تتبع النظاك وتعمل من أجل "دمت   وبين  ما  التي 
دفعت ثمنا بااظا لقاء ان يازاا للشعب الثاقر  في  ين وقفت  رم  فت  بقيادة م مود عبا  في 

ن مانت أقرب عمليا إلي النظاك  بدليل المدي  الي مان ي صل علي  عبا  في إع ك  المنتصف  وا 
الممانع   قبل أن يوجِّ  ل   سن نصر هللا بعض ا نتقاد بسبب موقف  من عاصف  ال زك  واو انتقاد 

 الم ب مما مان ظاارا في ال"طاب.
في السياال األ"ير ال ف ن ن بصددت ظهرت ق ي  ما يعرف بمتاقب أمناف بيت المقد   والتي لك 

ن مانت موجودة طوال  الوقت  واي متاقب تتشمل عمليا من شبان مانت يمن ُيسمع بها من قبل  وا 
لهك ص ت ب رم   ما   لمنهك ان"رطوا عمليا في سلب الثورة  وقاتلوا واستشهد منهك المثير  في 
 ات الوقت ال ف مانوا يقومون في  بالمثير من ال"دمات اإلغاثي  لما تبقي من أال الم"يك  

فمرة الت ييد التي طالبت بها  ما  أي ا؛ وا نفصال بينهك وبين  ما  مان نتاج رف هك ل
 عتبارات سياسي  تتعلال بفمرة عدك التد"ل في الشؤون الدا"لي  للدول العربي   و تي   ت اب بعيدا 

 سنوات. 4في القطيع  مع إيران  رغك توقف دعك األ"يرة لل رم  من  
ثيرا عما أصاب بقي  نفت  قوسا انا لنشير إلي أن ما أصاب أال م"يك اليرموب   ي"تلف م

السوريين  إن مان في  وا ي دمشال  أك في المناطال األ"رى  مع فارال بؤ  التعامل اللبناني من 
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مهجريهك  واك في األصل ما مان لهك أن يقبلوا بالتمايز عن الشعب ال ف عاشوا بجوارت؛ أ ب  
 وأشقاء.

يء نتاج إرادة ا ن ياز لهموك الشعب أما رفض أولقب الشبان لفمرة الت ييد  فمان ابتداًء وقبل مل ش
نتاج تقدير واقعي " صت  است ال   لب دون ا ن ياز للنظاك في ظل  -أي ا-السورف  لمن  مان 

ا لت اك الجغرافي للم"يك بم يط  الدمشقي. ولو مان جزيرة معزول   وبعيدة عن مجريات ال رب  
ي مناطال   ت تدك فيها المعارب. والنتيج  لربما مان األمر م"تلفا  مما اي  ال م"يمات أ"رى ف

أن النظاك لن يفهك الت ييد إ  سيطرة مامل  علي الم"يك واست"دام  لمهاجم  الثوار في المناطال 
األ"رى الملتصق  ب   واو ما تؤمن ب  الفصاقل المجهري  التابع  ل  أي ا   سيما أنها تدرب أن  

 ازيمت  تعني نهايتها في سوريا.
ع ق  بين متاقب أمناف بيت المقد  وبين فصاقل مقاتل  أ"رى في الم"يك وم يط  طيب   مانت ال

بما في  لب فصاقل جهادي  مالنصرة وأ رار الشاك  وما جرى مؤ"را مان نتاج إشاعات وتسريبات 
ن فّمرت في  عناصر   ول صفق  بين بين تلب المتاقب وبين النظاك  األمر ال ف لك يمن ص ي ا  وا 

 دا"ل الم"يك.أ"رى 
انا د"ل تنظيك الدول  المتمرمز في منطق  ال جر األسود الم صق  للم"يك علي ال"ط  واو د"ول 
  ينبع فقط من إرادة قطع الطريال علي الصفق  المزعوم   بل أي ا نتاج سياسات التنظيك في 

ي م يط دمشال السيطرة والتوسع علي  ساب المجموعات األ"رى  ب"اص  أن  معني بزيادة نفو ت ف
 التي   يتمتع فيها بنفو  مبير قياسا بالنصرة وفصاقل الجيش ال ر والمجموعات األ"رى.

انا است"دمت إشاعات مغر    د األمناف  بما في  لب ت ميلها مسؤولي  ال صار ال ف يتعرض 
ن تن اق ت ل  الم"يك  وتمت عمليات قتل واغتيال بشع   ومان مثيرا أن النصرة سمتت عن  لب  وا 

مواقفها من الق ي   وانا د"ل النظاك علي ال"ط بمزيد من القصف والتدمير للم"يك  مع اللعب علي 
التناق ات الجديدة لت قيال ادف  بالسيطرة علي الم"يك واست"دام  منص  لتطهير المناطال الملتصق  

 ب .
سنوات   3لنظاك من  لك تبدأ مارث  الم"يك من د"ول تنظيك الدول   بل او يعاني من جراء  صار ا

ومن يبررون للنظاك شرماء ل  في اإلجراك  وليست الفصاقل المسل   دا"ل  اي من يفعل  لب  و  
يممن تجريمها ألنها ترفض ال"روج من الم"يك ل عتبارات التي  مرنا  بما فيها أمناف بيت المقد  

 التي تعّد جزءا من معرم  الشعب السورف  د النظاك المجرك.
ا يممن القول  إن     ل لمشمل  الم"يك إ  مجزء من  ل المع ل  السوري  برمتها  ف  فمرة من ان

الت ييد قابل  للتطبيال العملي  تي لو أراداا البعض  ف   عما تسبب  من شرخ مع الشعب الثاقر  



 
 
 
 

 

           35ص                                     3246 العدد:    13/4/5112 اإلثنين التاريخ:

عن  و  د"ول تنظيك الدول  بنهج  اإلقصاقي وتصنيفات  ال دي  لآل"رين يمثل    )اناب  ديث
انس اب  ونرجو أن يمون ص ي ا(  لمن األسوأ او دعوات بع هك إلي القتال إلي جانب النظاك  
بدل اإلدان  الصري   ل صار الم"يك وعقاب من تبقي من سمان  علي وجود مسل ين بدا"ل   مما 

ألجل اي ال ال من  ث ث  أعواك تقريبا  واو ما ي دث أي ا لمناطال أ"رى يجّوعها النظاك المجرك 
 ترميعها.

 13/4/5112، الدستور، عم ان
 
 تصفية قضية الالجئين 

 د . عبدهللا السويجي
عامًا  وفي مل  رب  62الموت والنزوا صفتان تتجسدان في شب  نشط ي  ال الفلسطينيين من  

 إسراقيلي    أو عربي  عربي   يمون ال  ي  األولي فيها  -تنشب في المنطق   إن مانت فلسطيني  
لفلسطيني النازا  أو  اب ال ف ُاّجر من وطن  بالقوة  أو غادر م"يم  ت ت طاقل  ال اج   او ا

وتمون النتيج  اجرة م اعف   فيها من المعاناة ما   ي تمل  بشر .  تي عندما انطلال ما ُسمي 
  ومأن زورًا ب)الربيع العربي(  ألقي بظ ل  السوداء علي ظروف الفلسطينيين الناز ين أو المغتربين
 قدر الفلسطيني أن يدفع ثمن أف اقتتال أو نزاع أو معرم  أو  رب  ت رري  مانت أو طاقفي . 

علي يد العصابات الصهيوني   التي مارست  1148لقد تعرض الفلسطينيون ل روب إبادة قبل عاك 
بادة جماعي  في عشرات القرى  لتثبت أن فلسطين )أرض ب  شعب(  وتم" ت  عمليات تطهير وا 

التي ُسميت ب)النمس ( بتهجير أعداد إ افي  من بيوتهك  و سّيما من سمان ال ف   1162 رب 
دفع الفلسطينيون ثمنًا بااظًا لل رب  1185 تي عاك   1122الغربي  وقطاع غزة. وفي الفترة من 

م  العاك ال ف وصلت في  الدبابات  اإلسراقيلي   إلي العاص 1185األالي  في لبنان  وفي عاك  
اللبناني   ود"لت العديد من أ ياقها   دثت اجرة للمقاتلين الفلسطينيين إلي تون  والجزاقر واليمن  
ومن تبقي من الشعب في م"يمات بيروت تعّرض لم اب  في صبرا وشاتي . و ين قاك النظاك 

ن  فقد انعمست نتاقجها سلبًا علي أو اع الفلسطينيي 1111العراقي بغزو المويت في بداي  عاك 
غادر الفلسطينيون المويت باآل ف إلي لبنان واألردن وسوريا بشمل "اص. وفي الربع األ"ير من 

أعلن الق افي عزم  طرد جميع الفلسطينيين  فو ع اآل ف منهك في السفن والشا نات  1112عاك 
تأشيرات  وطردوا "ارج ال دود إلي المجهول. وفي مقابل  لب  و تي تزيد الطين بل   فرض لبنان

 د"ول علي  مل  وثاقال السفر اللبناني  من الفلسطينيين  فعلال مثيرون في المطارات وعلي ال دود.
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وبعداا بثمان سنوات  مانت في انتظار الفلسطينيين مارث  أ"رى  ف ين ا تل الت الف الغربي بقيادة 
دفع الثمن   يث غادر  مان الفلسطيني أول من 5113الو يات المت دة األمريمي  العراال في عاك  

 5112آ ف الفلسطينيين العراال إما طواعي  أو بالقوة من قبل ميليشيات م ابي  متطرف . وفي عاك  
ت ول م"يك نهر البارد في شمال لبنان إلي رماك  بعد ا ت ل  من قبل مسل ين متشددين أطلقوا علي 

جيش اللبناني  داك  أن تك تدمير أنفسهك )فت  اإلس ك(  ومانت نتيج  المعرم  التي "ا ها ال
 الم"يك وت ول إلي أط ل  ونزا سمان  إلي م"يمات أ"رى في لبنان.

ومن  أمثر من أربع سنوات  أف مع انط ال )الربيع العربي( المشؤوك  والفلسطيني يدفع الثمن  
رر في وت ررت الق ي  الفلسطيني  من جنون  و بابيت  بشمل لك يل ظ  مثيرون  ومان أمبر ال 

سوريا   يث ت ولت الم"يمات الفلسطيني  إلي سا ات قتال بين النظاك والمجموعات المسل    ومن 
جه  أ"رى  انعمست علي المجتمع الفلسطيني في الم"يمات ال ف أصيبت بعض شراق   بالتطرف  

 فان ك عدد من الشباب إلي األ زاب المتشددة  و سيما في لبنان. 
أصب  م"يك اليرموب م  ًا ل جقين السوريين القادمين  5111سوريا عاك  ومع نشوب المعارب في 

من الريف  ما لبث أن أصب  الم"يك سا   قتال بين الجيش النظامي والجيش ال ر  ثك أصب  
فريس  لتنظيك  داعش  وجبه  النصرة  وساعد علي المارث  انقساك المقاتلين الفلسطينيين في الم"يك 

ومعارض ل   واا او اآلن يعيش مأسات  المبرى  فالم"يك يقع في ممان استراتيجي  بين مواٍل للنظاك 
ويبعد عن العاصم  دمشال ن و ثماني  ميلومترات  وتتدا"ل أ ياؤت مع العاصم   وا ت ل  بالمامل 
يهدد دمشال في الصميك  وال  ي  اك المدنيون الفلسطينيون  وال جقون السوريون ال ين أصابتهك 

 نزوا أي ًا . عدوى ال
الم"يك اآلن يتعرض للتدمير الممنهج نتيج  "طورة وأامي  موقع  ا ستراتيجي  البراميل المتفجرة 
تسقط علي بيوت  وسمان  المتبقين من قبل طاقرات النظاك  والمقيمون في  يتعر ون للقتل علي يد 

موف  بل إن  د"ل ومع  تنظيك  داعش  الدموف  ال ف   يفرال بين نازا ومواطن  وبين مقاتل ود
أسماء مقات األش"اص المطلوبين لل ب  بتهم  المفر أو مساعدة النظاك  وتتمرر المأساة التي بدأت 
من  ث ث سنوات   ين عاني الم"يك مّر ال صار  ومات نتيجت  عشرات األطفال والنساء والشيوخ 

 نتيج  الجوع والعطش. 
ب التي ي"و ها المسل ون الفلسطينيون  ستعادة الم"يك  أو المسأل  األمثر إي مًا تتمثل في المعار 

ت ريرت من  داعش   أف أن الفلسطيني ي"وض معارب لت رير ممان لجوق   بدً  من "و   لمعارب 
لت رير أر   األك  ام ا تجرف األ داث  ين تُقفل الجهات ملها  ويصب  ممان النزوا الممان 



 
 
 
 

 

           34ص                                     3246 العدد:    13/4/5112 اإلثنين التاريخ:

ت ول معرم  الم"يمات إلي معرم   ن الي  وجهادي  وثوري    اآلمن ال ف يجب الموت من أجل   وت
 ام ا تك ا"تصار الق ي  الفلسطيني   وام ا أراد لها )الربيع العربي( أن تمون. 

موقف القيادة الفلسطيني  مما يجرف في الم"يمات  و سيما م"يك اليرموب  موقف دبلوماسي  وأ يانًا 
لي التعاون مع الجيش السورف لت رير الم"يك  ومن جه   بابي  فهي ترفض أن تمون قد وافقت ع

أ"رى  لك تقك بأف جهد  ستقبال الناز ين أو إيجاد ممرات آمن  لهك من م"يمهك  وترمتهك يواجهون 
 مصيراك بأنفسهك. 

الم"يمات الفلسطيني  في لبنان مزد م  بال جقين الفلسطينيين والسوريين القادمين من سوريا  
نساني تغّلب علي القرارات السياسي  والنوايا العسمري   لمن ا ت الم"يمات   تستطيع والت امن اإل

الم ي في العيش الطبيعي بنف  الوتيرة السابق  أو ال الي   وُي"شي أن تتعرض ا ت الم"يمات 
لي موجات من النزوا أي ًا. ولمن السؤال ال ف يفرض نفس  ا ت المرة:  لمؤامرات تؤدف إلي إبادة وا 

لي أين سينزا الفلسطيني أو السورف  وي دت من الجنوب ميان صهيوني  ومن الغرب الب ر  ومن إ
الشرال والشمال سوريا التي تعاني األمرين  وبين ا ا و اب  اناب من يش ن النا  بالطاقفي  

 والم ابي   وي رض علي افتعال المعارب. 
في ظاارت  وا ا التوج    يعترف بالوطني  أو  المشمل  أن الصراع اآلن يأ"  طابعًا م ابيًا ودينياً 

القومي   و  ينظر بعين ا عتبار إلي مجموع  سماني  وبشري  علي أنها مجموع   جق     ناق  لها 
و  جمل في ا ت الصراعات والمتاجرات  وتجد نفسها بين فمين شرسين  فب القطط السمان وفب 

يمات الفلسطيني  عن الصراعات وا قتتال  إ    أ د التطرف  ومن الصعب طرا فمرة ت ييد الم"
ينظر إليها نظرة وطني   ويبدو أن    أ د ينظر إليها نظرة إنساني   فهل قطعت مر ل  تصفي  ق ي  

 ال جقين الفلسطينيين أشواطًا واسع ؟
 13/4/5112، الخليج، الشارقة

 

 يةأمريك كحاجة "إسرائيل" 
 نبيل السهلي

ي  اإلسراقيلي   و اب بعض مريمفي اآلون  األ"يرة  ول توصيف الع قات األ تواترت الت لي ت
الم للين السياسيين إلي نعت تلب الع قات بأنها  علي مف عفريت   "اص  بعد رفض بنيامين 
نتنيااو " ل فترتي ترؤس  ال موم  اإلسراقيلي  طلب إدارة أوباما تجميد النشاط ا ستيطاني في 

 تمهيدا  نط ال مفاو ات مع الطرف الفلسطيني تف ي إلقام  دول  فلسطيني . ال ف  الغربي  
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وقد ت"وف سياسيون إسراقيليون من ا تمال تراجع الع قات اإلستراتيجي  بين الو يات المت دة 
سراقيل بسبب ال" ف  ول الملف النووف اإليراني  وا تمال استمرارت بعد تشميل مريماأل ي  وا 

 قيلي  المقبل  برقاس  نتنيااو للمرة الثالث  علي التوالي.ال موم  اإلسرا
وفي ا ا السياال اعتبرت بعض وساقل اإلع ك اإلسراقيلي  رد البيت األبيض علي نتاقج انت"ابات 

  مؤشرا علي امتعاض إدارة أوباما 5112مار /آ ار  12المنسيت العشرين التي جرت يوك الث ثاء 
ي أن مريمب التهنق  الباردة لنتنيااو من قبل أوباما  أو   الرقي  األمن مواقف إسراقيل  فإلي جان

 فريق  سيف ص من جديد سياست  في السياال الفلسطيني.
 

 تناقضات ثانوية
ي  اإلسراقيلي  من تناق ات ثانوي   وتشير دراسات ومتابعات سياسي  مريملك ي"ُل تاريخ الع قات األ

ي آن اب مريمعّبر الرقي  األ 1126اق ات  ففي عاك إلي م طات عديدة شهدت مثل تلب التن
 دوايت أيزنهاور  عن غ ب ب دت من استي ء إسراقيل علي شب  جزيرة سيناء وقطاع غزة في  مل  
مع فرنسا وبريطانيا  بتهديدت بتعليال الدعك المالي ال يوف إلسراقيل ما لك تنس ب  وقد يمون مرد 

 النفو  البريطاني والفرنسي في منطق  الشرال األوسط.ي ال"وف من ازدياد مريمالموقف األ
وعلي الرغك من موقف الو يات المت دة المن از إلسراقيل في  ربها  د الدول العربي  المجاورة في 

ي  مريم  فإن الع قات "يك عليها التوتر أثناء اجوك إسراقيل علي سفين  التجس  األ1162عاك 
 )ليبرتي( في الميات الدولي .

بإعادة تقييك الع قات مع إسراقيل ما  1122ي  جيرالد فورد  في عاك مريمد اددت إدارة الرقي  األوق
لك توقع إسراقيل علي اتفاقي   فب اشتباب  مع مصر لتنس ب من سيناء. وأدانت الو يات المت دة 

راال إبان    يث دعمت الو يات المت دة الع1181قصف إسراقيل للمفاعل النووف العراقي في عاك 
  رب ال"ليج األولي  د إيران.

عّبر الرقي   رونالد ريغان  في اتصال ااتفي مع رقي  الوزراء اإلسراقيلي آن اب  1185وفي عاك 
منا يك بيغن عما وصف  مت دث  بالغ ب  من قصف إسراقيل لبيروت " ل اجتياا لبنان  وأجبرت 

 علي وقف إط ال النار.
ي آن اب  جيم  بيمر  إن غ ب الو يات المت دة مريمارجي  األ  قال وزير ال"1111وفي عاك 

يزداد بسبب تباطؤ إسراقيل في مفاو ات الس ك مع الفلسطينيين  مما أن   مر رقك ااتف البيت 
 األبيض ودعا الجانبين  إلي ا تصال بنا عندما تمونان جادين بشأن الس ك .
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اإلسراقيلي آن اب  أرييل شارون  قال في  إن  "طابا لرقي  الوزراء 5114ومتب  بوش  في عاك 
في إشارة غير مباشرة للجيوب ا ستيطاني  اليهودي  في ال ف  -المرامز السماني  المبرى القاقم  

  غير واقعي  . 1141تجعل التوقعات بعودة إسراقيل ل"طوط الهدن  لعاك  -الغربي 
قد شهدت أزم   5112-5115الفترة ما بين ي  اإلسراقيلي   أن مريمويل ظ المتابع للع قات األ

ي  أوباما  ورقي  الوزراء اإلسراقيلي  نتنيااو  مريمعمست  ال  من عدك الثق  بين مل من الرقي  األ
بسبب ال" ف  ول ملفي المستوطنات اإلسراقيلي  والنووف اإليراني  وازدادت الع قات توترا عشي  

 .5114مار /آ ار  12ا نت"ابات اإلسراقيلي  التي جرت في 
لمن رغك أن الم طات الم مورة شهدت تناق ات  فإنها لك تم  بجوار الع قات اإلستراتيجي  بين 

سراقيل   يث لعبت وتلعب إسراقيل دورا ااما في إطار المصال  مريمالو يات المت دة األ ي  وا 
ي  واإلسراقيلي  علي  د يممر ي  في منطق  الشرال األوسط  وقد أمدت  لب وساقل اإلع ك األمريماأل

 سواء.
 

 يةمريكالحاجة األ
مع اإلستراتيجي  التي تقوك علي تطوير  1148ي  المتعاقب  من  عاك مريمتجاوبت اإلدارات األ

من إجمالي  %31الت الف مع إسراقيل م اج  جواري  في قلب المنطق  العربي   التي تسااك بن و 
 من ا تياطي النفط العالمي. %61اراا ب والي إنتاج النفط في العالك  ف   عن استقث
ي  بترسيخ ع قاتها مع إسراقيل في م"تلف الميادين مريموتبعا ل لب قامت الو يات المت دة األ

ي إلسراقيل في أروق  مريمالسياسي  وا قتصادي  والثقافي  والدبلوماسي   وقد تجلي  لب بالدعك األ
ض الفيتو  د أف م اول   ستصدار قرار يدين ممارسات المنظم  الدولي  واست"داك قرار النق

 إسراقيل العدواني  والتعسفي   د الشعب الفلسطيني األعزل.
ي لدعك إسراقيل " ل فترتي ا نتفا تين األولي والثاني   وقبل  لب مريموقد تو   التوج  األ

سراقيل  ي علي المنظم  الدولي  التي ألغت بدوراا القرار ال ف يمريمال غط األ وازف بين العنصري  وا 
ي إلسراقيل  ف لت مريمي  إلسراقيل عرفت بمونها األاك في إطار الدعك األمريمبيد أن المساعدات األ

تلب المساعدات العديد من األزمات ا قتصادي  اإلسراقيلي   أو  دت منها علي األقل  ناايب عن 
 ي  المتطورة.مريموتجهيزاا بصنوف التمنولوجيا األأثراا الهاك في ت ديث اآلل  العسمري  اإلسراقيلي  
( بن و 5114-1148ي  إلسراقيل " ل الفترة )مريموفي ا ا السياال  قدرت قيم  المساعدات األ

المتبقي  فهي قيم   %41اي قيم  المساعدات العسمري   أما  %61مليار دو ر  منها ن و  111
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 153ي  إلسراقيل إلي ن و مريميم  المساعدات األالمساعدات ا قتصادي   ومن المقدر أن تصل ق
 .5112مليار دو ر في نهاي  العاك ال الي 

 
 ماذا عن المستقبل؟

ي  الدولي   فه ا مراون ومرتبط إلي  د مريمبالنسب  لمستقبل ممان  إسراقيل في إطار الع قات األ
فو  اللوبي اليهودف في مرامز القرار ي  اإلسراقيلي  من جه   وبنمريممبير بالع قات اإلستراتيجي  األ

 ي من جه  أ"رى.مريماأل
والمتتبع لتلب الع ق  يل ظ أن نفو  اليهود المنظك في الو يات المت دة  وم لب أامي  دور إسراقيل 

سيبقي علي ممان  اام   -رغك التناق ات الثانوي -ي  الشرال أوسطي  مريمفي إطار المصال  األ
ي  اإلسراقيلي  في المدى البعيد  وبالتالي علي أامي  إسراقيل مريم قات األإلسراقيل في إطار الع

 ا في نف  الوقت.مريمم اج  و "ر إستراتيجي أل
مما ي  ظ أن ال ديث في األوساط اإلسراقيلي  عن إممان استغناء إسراقيل عن ت الفها مع الو يات 

اقتصادف يفوال معد ت النمو السماني  ي   في ظل ت قيال إسراقيل لمعد ت نمومريمالمت دة األ
ي  المتعاقب  قدمت مساعدات مريمفيها  او  رب من  روب ال"يال  "صوصا وأن اإلدارات األ

 س"ي  إلسراقيل  ساعدت في استيعاب مقات اآل ف من المهاجرين اليهود.
ل العربي   وساامت في نف  الوقت أي ا في تمويل  م ت إسراقيل العسمري  العدواني  علي الدو 

  وم لب " ل العدوان اإلسراقيلي علي قطاع  في 5116  1185  1162  1126" ل األعواك: 
  وأي ا " ل العدوان اإلسراقيلي األ"ير علي 5115  وفي عاك 5111وبداي   5118نهاي  عاك 

  ال ف  اب   يت  آ ف الشهداء والجر ي 5114قطاع غزة في صيف العاك المنصرك 
ي  المتعاقب  في مريمين  جلهك من األطفال والشيوخ والنساء. مما ساامت اإلدارات األالفلسطيني

 تعويض إسراقيل عن "ساقراا المالي  والعسمري  بعد  روبها التي شنتها علي الدول العربي .
ي  مريمويبقي القول إن  علي الرغك من ال ديث اإلع مي المتمرر  ول تراجع الع قات األ

نتيج  التعار ات في ملفي ا ستيطان والنووف اإليراني  فإن الثابت أن الع قات   تزال  اإلسراقيلي 
إستراتيجي   وستبقي في سياقها العاك  وقد أمد علي  لب أمثر من مسؤول في إدارة أوباما  وم لب 

سراقيل أو  وأ"يرا  اج   لمقاك ي  في اأمريمسياسيون إسراقيليون من ماف  األطياف السياسي   وا 
 األول.

 15/4/5112، الجزيرة نت، الدوحة
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 في اختيار هرتسوغ أم بينيت سيوضح طبيعة حكمه في الوالية التالية نتنياهوقرار  
 الوف بن  

 أمام يلم  رقي  الوزراء بنيامين نتنيااو بان    يزال لك يقرر ميف سيشمل  مومت  الرابع . 
 موم  وسط واصوليين بمشارم   أوت اليهودف  بمشارم  البي وأصوليين"ياران:  موم  يمين 

 المعسمر الصهيوني.  موم  مع نفتالي بينيت أو مع اس ال ارتسوغ.
وت"ليد  مك اليمين.   الن"ب القديم  يممنها أن تجسد  لك نتنيااو القديك  ت طيك    موم  بينيت 
د  بروا اقترا ات الناقب سيجاز بسرع . الم مم  العليا تصب  فرعا لمرمز الليمو   قانون القومي  

قوة الم مم  وقدرتها علي  أل عافيريف لفين لتغيير طريق  تعيين الق اة  ومطالب البيت اليهودف 
 التد"ل في تشريعات المنيست.

إن لك يمن في  األموالستواج  مصاعب متزايد في تجنيد  اإلنسانجمعيات اليسار ومنظمات  قوال 
الو ء  بإع ن  الدعك للثقاف  ومن  جواز إسراقيل سيشترط ديمي األماالعمل بشمل عاك. التقدك في 

 5تطهر. والص فيون النقديون تجات ال مك سيطردون من القناة  أوستسود  11للصهيوني . القناة 
ومن صوت الجيش اإلسراقيلي. ا نتقاد علي الجيش وا دعاءات بان الجنود انتهموا  1ومن القناة 

قانون وتعرف متشهير. ومع قليل من الجهد  سيمون مممنا تغيير طريق  قوانين ال رب ستمنع بال
 ال مك وانتهاج النظاك الرقاسي برقاس  نتنيااو.

ا ا ما ارتبط ببينيت  سيعود نتنيااو إلي موقف الثورف  ال ف جاء لتغيير المجتمع اإلسراقيلي من 
تقاد الدولي الشديد والتهديدات ولي"لف وراءت إرثا  ا مغزى. و موم  اليمين ستلقي ا ن األسا 

ما صارت إسراقيل تشب   إ الن يتد"ل   العالك ما سرعت توسيع المستوطنات  ولمن  إ ابالمقاطع  
   وقيدت  ري  التعبير واستق لي  جهاز الق اء.أروغانأمثر فأمثر ترميا بقيادة رجب طيب 

فان  سيتمتع ب ري  عمل واسع  في   األ" رما أبدى نتنيااو  بطا للنف  نسبيا "ارج ال"ط  إ ا
  وبعداا األمريمي دا"لي . وستترسخ  موم  بينيت علي مدى سن  ونصف   تي ا نت"ابات للرقاس  

 أمثراي رف ملينتون التي ستمون  أوبرقي  جمهورف يتبني مواقف الليمود   أوباماستك استبدال براب 
 را   لنتنيااو من الرقي  ال الي.

او ال فاظ علي  أساسهانيااو عن بينيت وارتبط بهرتسوغ فان  سيبث سياس  م افظ   ا ا ما ت"لي نت
في الد"ل وصد ال غوط من ال"ارج. وستجد  موم  و دة مه ت صعوب  في ت قيال   ا ستقرار 

.  زب العمل سيمنع تغييرات دستوري  بروا قانون األ"رالثورات  ن قسما منها سيعطل القسك 
ا قتصادي  التي ي"طط لها وزير المالي  المرش   اإلص  اتفين  ويلطف  دة القومي  ومشاريع ل

 موشي  م لون.
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لمثل ا ت التسويات  ولمن  سيعمل  اغلبي واو لن يتممن من ت قيال س ك مع الفلسطينيين بغياب 
  ال صول علي تعويض أمني عن ا تفاال النووف بين األمريمي  اإلدارةعلي ترميك الع قات مع 

يران  وصد المبادرات الفلسطيني  في ال المت دة مقابل بعض التجميد للبناء في  األمكقوى العظمي وا 
 لك تعربد. إ االمستوطنات. وستتممن إسراقيل من مواصل  ا  ت ل بثمن دولي معقول  
التي يريد  األادافمن  أامي ان ع قات نتنيااو الش"صي  مع شرماق  الم تملين في ا قت ف اقل 

أن ي ققها. نتنيااو   ي تمل و  يقدر زعماء المعسمر الصهيوني  ملنا  إسراقيل بيتنا والبيت 
اليهودف  ب جك متغير من ال"وف  المقت وا ست"فاف. واو يعرف ان ملهك مان سيسراك ان يروت 

  مرقي  للوزراء. ولمن ا ت اي السياس  ا قت في   ما يسمي أ"رىفي التقاعد ولي  في و ي  
. وعلي   األ وال. ونتنيااو ال"بير يعرف ميف سيتدبر أمرت في مل  مجموع  ال"صوك  األمريميون

ميف يرغب في أن ي مك  باألسا فان قرار نتنيااو في من سي"تار  ارتسوغ أك بينيت  سيو   
 في الو ي  التالي  ز مثورف أك مم افظ. ا ت اي مع لت .

 15/4/5112اآرت  

 13/4/5112، لندنالقدس العربي،   
 :كاريكاتير 

 

 
 11/4/5112فلسطين أون الين، 


