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 وتصنع صواريخ قصيرة المدى االحتالل: حماس تستخدم آالت متطورة لتسريع حفر األنفاق .0

زعم موقع "والال" العبري أن حركةة حمةاس أصةبحت تدةتخدم حفت ح ةر : مهران ثابت - ترجمة الرأي
 متطورة من أجل تدريع عملية ح ر األن اق الهجومية التي تعدها داخل قطاع غزة.

ف الموقع أن األدوات المدتخدمة ليدت عبارة عن مطارق أو أدوات بدائية ولكنها ح ارات حلية، وأضا
 القادرة على العمل في أماكن ضيقة ندبيًا والتقدم بعملية الح ر بصورة دريعة.

وأشةةةار  لةةةى أنةةة  باامكةةةان للنةةةاإلر مةةةن الجانةةةب "اادةةةرائيلي" الرليةةةة بشةةةكل واضةةة  الجرافةةةات الكبيةةةرة 
ول ةةت الموقةةع العبةةري  لةةى أن حمةةاس تدةةتخدم األلةةوا  الخشةةبية  فةةي تةةرميم عيةةون األن ةةاق.المدةةتخدمة 

لتدعيم جوانب الن ق كبديل عن األلوا  اادمنتية التي تعذرت صناعتها بدبب قيةام افحةتالل ب ةر  
وأكةةةدت مصةةادر أمنيةةة داخةةل افحةةةتالل أن مةةا ذكةةر  موقةةةع  قيةةود علةةى  دخةةال اادةةةمنت  لةةى القطةةاع.

حيث قالوا: " ن حماس تبذل جهودًا مضنية في ح ر األن اق خالل اآلونةة األخيةرة، وكةذلي فةي  "والال"
 نتةةاا الصةةواريخ قصةةيرة المةةد  بعةةد أن أدركةةوا أن فعاليةةة تلةةي الصةةواريخ فةةي التدةةبب ب ضةةرار كبيةةرة، 

 وصعوبة اعتراضها على يد القبة الحديدية".
 12/4/5112، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم 
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 على إطالق األسرى "إسرائيل"صفقة تبادل مشرفة إلرغام  إنجازلى إ "كتائب القسام"دعو يبحر  .2

طالب رئيس المجلس التشريعي ال لدطيني باانابة أحمد بحر المقاومة ال لدطينية، وعلى رأدها : غزة
الل "كتائب القدام" الذراع العدكرية لحركة "حماس" بإنجاز ص قة تبادل مشرفة ارغام افحت

 اادرائيلي على  طالق األدر  ال لدطينيين والعرب كافة من دون قيد أو شرط.
ونّدد بحر، خالل جلدة عقدتها كتلة "حماس" البرلمانية في المجلس التشريعي أمس لمنادبة يوم 
األدير ال لدطيني الذي يصادف غدًا، بمماردة قوات افحتالل أبشع أشكال التعذيب والتنكيل والقهر 

ق األدر . وأعلن أن المجلس التشريعي ديعقد قريبًا ملتمرًا دوليًا حول خطف النواب من قبل في ح
ادرائيل، وعلى رأدهم رئيد  عزيز دويي، بحضور حقوقيين ومحامين عرب ودوليين مختصين في 
 مجال القانون الدولي لرفع قضايا أمام المحاكم الدولية، بخاصة المحكمة الجنائية الدولية، لضمان

 معاقبة قادة افحتالل وجنود  على جرائمهم في حق األدر .
أن "حافت افعتقال" بلغت خالل   لىوأشار مدلول ملف األدر  في المجلس النائب محمد شهاب 

العام المنصرم نحو دبعة حفف، بينما خالل الربع األول من العام الجاري حوالي ألف حالة، من 
 من قطاع غزة. 24ضمنهم امرأة، من  61ط اًل و 121بينهم 
محررًا من ص قة وفاء األحرار، أفرجت عن  44أن دلطات افحتالل أعادت اعتقال   لىول ت 

منهم، في حين بلغ عدد األدر  المرضى  32ثمانية منهم، وأعادت فر  األحكام الدابقة على 
 مصابون ب مرا  مزمنة. 131، من بينهم 1511

 16/4/5112الحياة، لندن، 
 
 مع األسير النائب مروان البرغوثي تضامنية: وقفة رام هللا .3

رام هللا: شاري عشرات النواب من المجلس التشريعي، وعدد من قيادات وفصائل العمل الوطني، 
بااضافة  لى طلبة حركة الشبيبة الطالبية في عدد من الجامعات، في وق ة تضامنية أمام مقر 

نا مع األدير القائد مروان البرغوثي الذي يدخل عام  ، تضامأمسالمجلس التشريعي في رام هللا، 
 في دجون افحتالل. 13الة

وحمل المشاركون في الوق ة التي ت تي ضمن فعاليات  حياء يوم األدير، صور البرغوثي  لى جانب 
صور النواب األدر  في دجون افحتالل، ورددوا الهتافات الداعية لنصرة األدر  ومداندتهم عبر 

 عة المشاركة في ال عاليات التضامنية معهم.توديع رق
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عاما مرت على اعتقال عضو اللجنة المركزية  13وفي كلمتها، قالت النائب انتصار الوزير،  ن 
لحركة فت ، النائب مروان البرغوثي، ورغم ذلي ما زال صامدا، ملكدة أن على البرلمانات الدولية 

ددات الحقوقية، أن يق وا ويطالبوا باافراا عن األدر  والقو  المداندة لحق الشعب ال لدطيني والمل 
 واألديرات من دجون افحتالل.

من ناحيت ، قال رئيس هيئة شلون األدر  والمحررين عيدى قراقع:  ن تحرير األدر  حق مقدس، 
وجزء أدادي من حرية الشعب ال لدطيني، وجزء من تقرير المصير للشعب ال لدطيني وحق  في 

قلة وعاصمتها القدس، مشيرا  لى أن  حن األوان لمالحقة قادة افحتالل على جرائمها التي دولت  المدت
 ترتكبها بحق األدر  في دجون افحتالل.

من جانب ، ل ت رئيس نادي األدير قدورة فارس،  لى أن ردالة مروان البرغوثي لقيادت  ال لدطينية 
 خذ دورها الحقيقي، وتدتعيد روحها من خالل وأبناء شعب  ب ن  حن األوان للحركة الوطنية أن ت

افجتماع على برنامج ك احي مقاوم يجمع كل ابناء الشعب ال لدطيني، مشيرا  لى أن  ف بد من 
اعادة بناء ملددات منإلمة التحرير ال لدطينية لتقود الحدم مع افحتالل الذي يتراجع مشروع  في 

 مختلف أرجاء العالم.
ن يذية لمنإلمة التحرير ال لدطينية قيس عبد الكريم، كلمة قو  وفصائل منإلمة وألقى عضو اللجنة الت

التحرير، حيا فيها األدر  األبطال الرابضين خلف القضبان، وموجها ردالة لكل ال صائل بضرورة 
ترتيب الوضع الداخلي ال لدطيني لتدريع عجلة التحرر، وأخر  للعالم الدولي أكد فيها ب ن افدر  

القضية وف خيار امام افحتالل دو  اففراا عن افدر  ليتدنى للقيادة والشعب النإلر هم اداس 
 خطوات لألمام تجا  عملية الدالم.

من جانب ، قال عضو اللجنة المركزية لحركة فت  جمال محيدن: "ان افنتهاكات افدرائيلية ف يمكن 
نإلمات والملددات الدولية جاءت ردا ان تدتمر، وان الحراي الديادي والذهاب لمجلس افمن والم

 ورفضا للمماردات افدرائيلية".
نائبا  13وأكد اهتمام القيادة بإثارة قضية األدير القائد مروان البرغوثي وكل األدر  الذين من بينهم 

 في المجلس التشريعي، وفض  مماردات افحتالل في العالم تجاههم.
 16/4/5112األيام، رام هللا، 

 
 العتقاله: آمل أن يكون هذا العام األخير لألسرى في السجون 13 الـفي الذكرى  البرغوثي .4

رام هللا: أعرب النائب األدير مروان البرغوثي، عضو اللجنة المركزية لحركة فت ، عن أمل  ب ن 
 يكون هذا العام األخير بالندبة ل  ولكافة األدر  واألديرات في دجون افحتالل اادرائيلي.
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فعتقال ، "حرية  13، لمنادبة الذكر  الة أمسرغوثي في بيان صحافي، وزع  نادي األدير، وقال الب
األدر  مقدمة لحرية شعبنا، وهدفنا أن يكون هذا العام هو العام األخير من عمر افحتالل في 
بالدنا ألن حريتنا هي جزء من حرية شعبنا، وف تكتمل حرية ال رد في غياب حرية الشعب والوطن 

 ديادت  وادتقالل  وكرامت ".و 
وأشار البرغوثي  لى أن هناي ارت اعا في وتيرة افعتقال وعدد األدر ، "الذين يعيشون إلروفا قادية 
وقاهرة، كما أن الكثير من العقوبات الم روضة عليهم منذ عدة دنوات ما زالت قائمة، وأهمها ما 

معة العبرية الم توحة، وقضية األدر  المرضى يخص الزيارات العائلية وال ضائيات والتعليم في الجا
 وإلروف النقل )البودطة( والعالا و)الكانتينا( والعزل افن رادي وغير ذلي".

وأكد أن "الحركة األديرة في حالة نضال مدتمر لمواجهة ااجراءات والعقوبات الم روضة على 
 ع عنها".األدر ، كما أنها في معركة دائمة للح اإل على  نجازاتها والدفا

وحول حكومة الوفاق الوطني، قال األدير البرغوثي،  ن تشكيلها خطوة بافتجا  الصحي ، ويجب 
دعمها من كافة القو  وال صائل، وتمكينها من النجا  وتدهيل مهمتها وتدليمها كافة الصالحيات 

لتخ يف من المت ق عليها حتى تتمكن من  طالق عملية ااعمار على نطاق وادع، وفت  المعابر ل
 معاناة شعبنا الذي تحّمل ويالت الحصار والعدوان.

وفيما يتعلق بنتائج افنتخابات اادرائيلية األخيرة، رأ  البرغوثي أنها تعّبر عن ماهية وطبيعة هذا 
المجتمع اادرائيلي الذي يدير بخطى دريعة نحو دولة عنصرية متطرفة، وأعرب عن اعتقاد  ب ن 

صّوت دعما فدتمرار المشروع الصهيوني القائم على القوة العدكرية وافدتيطان المجتمع اادرائيلي 
 والتهويد والتهجير وادتكمال عملية التطهير العرقي.

ن  درائيل  وقال: لقد أإلهرت افنتخابات اادرائيلية انحيازا كامال لالحتالل والعدوان وافدتيطان، وا 
 صاعد في الدنوات المقبلة.اليوم تعيش عزلة دولية متزايدة مرشحة للت

 16/4/5112األيام، رام هللا، 
 
 بدعم مبادرته إليجاد حل لقضية موظفي غزة واإلعمار الدوليالحمد هللا يدعـو المجتمع  .5

طالب رئيس الوزراء د. رامي الحمد هللا، المجتمع الدولي بدعم مبادرت  لحل قضية موإل ي  :رام هللا
دياديا وماليا، من اجل  عادة الوحدة بين الض ة الغربية وقطاع  غزة وعملية  عادة اعمار قطاع غزة

 غزة، وتوحيد ملددات الدولة ال لدطينية، وتدريع عملية افعمار.
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على  أطلعهمحيث  أمسجاء ذلي خالل لقائ  د راء وقناصل وممثلي دول العالم، في مكتب  برام هللا، 
ر قطاع غزة، بااضافة الى مبادرت  بخصوص تطورات العملية الديادية، ودير عملية  عادة اعما

عادة توحيد الملددات بين شطري الوطن.  حل قضية موإل ي قطاع غزة وا 
وقال رئيس الوزراء: "الحكومة ملتزمة بإيجاد حلول منص ة وعادلة لكافة موإل ي قطاع غزة، المعنيين 

دتعمل على حل كافة قضايا ، من خالل اللجنة اادارية القانونية العليا التي 5114قبل وبعد عام 
الموإل ين مرة واحدة وبالتعاون مع اللجان ال نية المنبثقة عنها، حيث حإليت هذ  اللجنة بدعم اغلب 
ال صائل ال لدطينية في القطاع، وجاءت بناء على ات اق القاهرة واعالن الشاطئ والت اهمات األخيرة 

 مع ال صائل".
ني من واقع مالي صعب نتيجة ادتمرار  درائيل باحتجاز وشدد رئيس الوزراء على ان الحكومة تعا

أموال الضرائب ال لدطينية، ونيتها القيام باقتطاعات من هذ  األموال، معتبرا أن ادرائيل بذلي تخرق 
 القوانين والمواثيق الدولية وافت اقيات بين الجانبين.

اع من اجل حل ازمة مخيم وفي دياق من صل، أشار الحمد هللا  لى ان العمل جار وفق المدتط
اليرموي في دورية، والتواصل مع الجهات الدولية للقيام بمهماتها افندانية وافخالقية تجا  الالجئين 

هذ  افزمة، ملكدا أن ما تقوم ب  "داعش" اارهابية بحق دكان  انهاءال لدطينيين بالتدخل الدريع 
تقوم ب  ضد ابناء شعبنا في المخيم عمل المخيم يجب ان يقف فورا، مشددا ايضا على أن ما 

 اجرامي وف يمت لمبادئ افدالم الحنيف بصلة.
 16/4/5112األيام، رام هللا، 

 
 األوسطالسالم في الشرق  عمليةالمالكي يلتقي منسق  .6

التقى وزير الخارجية ال لدطيني الدكتور ريا  المالكي مداء اليوم افربعاء مبعوث افمين : رام هللا
المتحدة الجديد والمندق الشخصي لعملية الدالم في الشرق افودط ا نيكوفي مالدينوف  لألمم العام

واكد المالكي على ادتعداد وجاهزية وزارة الخارجية بالتنديق  في مقر وزارة الخارجية بمدينة رام هللا.
 التدهيالت واامكانيات، من أجل  نجا  مهام  الجديدة. كافةلتقديم 

ي الضيف في صورة األوضاع الم داوية التي يعيشها الشعب ال لدطيني في مخيم ووضع المالك
 .اليرموي جراء ديطرة التنإليمات اارهابية على المخيم

 16/4/5112القدس، القدس، 
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 عقبات المصالحة وتأمين اليرموك إلزالة نسعىمصطفى البرغوثي:  .7

ينية مصط ى البرغوثي النقاب، عن دعي  رفقة كشف األمين العام للمبادرة الوطنية ال لدط: رام هللا
عدد من الشخصيات الديادية ال لدطينية لتذليل العقبات التي تحول دون تطبيق ات اقات المصالحة، 

 وأشار  لى أن  وجد ت هما من طرفي افنقدام.
وأكد البرغوثي في تصريحات خاصة لة "قدس برس"، أن اتصافت  بقادة طرفي افنقدام ف تتصل 
نما ببحث دبل تذليل العقبات التي تحول دون  بت مين زيارة وفد من منإلمة التحرير  لى قطاع غزة، وا 
تن يذ ات اق المصالحة، ومنها البحث عن أفضل الدبل التي تمكن الحكومة من تولي مدلولياتها 

مة لمنإل وواجباتها، ومشكلة رواتب موإل ي غزة واجتماعات المجلس التشريعي وااطار القيادي
 التحرير ال لدطينية، وهناي عقبات نحاول تجاوزها، ونحن نجد تجاوبا طيبا من طرفي افنقدام".

على صعيد حخر دعا البرغوثي  لى ت مين دالمة الالجئين ال لدطينيين في مخيم اليرموي بدورية، 
المبذولة وقال: "شخصيا ليدت لدي اتصافت مباشرة بملف اليرموي، لكنني أدعم دياديا كل الجهود 

 لحماية أهلنا في مخيم اليرموي، وأعتقد أن تقدما حصل في هذا افتجا . 
وأضاف: "نحن رليتنا بالندبة لمخيم اليرموي نركز فيها على أمرين اثنين: األول ت مين حياة 

 .الحياد والن ي بالن س عن التدخل في أي صراع عربي داخلي والثانيةالالجئين ال لدطينيين، 
 12/4/5112، قدس برس

 
 الرشق: االعتقاالت بالضفة لن تمنح االحتالل األمن .8

قةةةال عضةةةو المكتةةةب الديادةةةي لحركةةةة حمةةةاس عةةةزت الرشةةةق،  ن افعتقةةةافت المدةةةعورة التةةةي ين ةةةذها 
افحتالل بالض ة الغربية لن تمنح  األمن المزعوم، وديبقى أصحاب الحق ثابتين في طريقهم فنتزاع 

ق في تصري  علةى صة حت  عبةر "ال يدةبوي" اليةوم األربعةاء، "اعتقةال وأضاف الرش حقوقهم المدلوبة.
افحةةةتالل لشةةةبابنا فةةةي الضةةة ة يعّبةةةر عةةةن حالةةةة التخةةةّبط والةةةذعر مةةةن القةةةادم المجهةةةول الةةةذي دةةةينتإلر 

 افحتالل وقادت  نتيجة  رهابهم المتواصل ضد شعبنا".
م، ومةع ادةتمرار جةرائم 1964ألةف فلدةطيني منةذ عةام  021وأشار  لى أن افحتالل اعتقل أكثر من 

 افعتقال ضد الشعب، لكنها لم تثنيهم عن مواصلة درب الصمود والمقاومة.
 12/4/5112، فلسطين أون الين
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 حماس في الضفة الغربيةحركة  ناشًطا من 30نحو يعتقل  اإلسرائيليالجيش  .9

ناشًطا من  31هدفت نحو رام هللا: شنت  درائيل عمليات اعتقال وادعة في شمال الض ة الغربية، ادت
حركة حماس، وذلي بعد يوم واحد على كشف اعتقال خلية للحركة كانةت تخطةط لتن يةذ هجمةات ضةد 

 جنود  درائيليين قرب القدس.
فلدةطينًيا، فيمةا  31وقال نادي األدير ال لدطيني،  ن قوات الجيش اعتقلةت مةن مدينةة نةابلس وحةدها 

 خر .دجلت حافت اعتقافت فردية في مناطق أ
واقةتحم الجةةيش اادةرائيلي تدةةاند  عشةرات اآلليةةات، أحيةاء مختل ةةة فةي مدينةةة نةابلس، ومخيمةةي بالطةةة 
وعدةةةكر، وداهةةةم منةةةازل، وأجةةةر  ت تيًشةةةا دقيقًةةةا داخلهةةةا، وصةةةادر أجهةةةزة حادةةةوب وممتلكةةةات. وطالةةةت 

 ة.افعتقافت عدًدا من األدر  المحررين، وأكاديميين، ومحامين، وصحافًيا واحًدا، وامرأ 
ونشرت ودائل  عالم  درائيلية، ما قالت  نها اعترافات أفراد الخليةة الةذين ابتةاعوا دةيارة لهةذا الغةر ، 
وأجةةروا تةةدريبات عدةةكرية تمهيةةًدا لتن يةةذ العمليةةة. وأكةةدت حركةةة حمةةاس، أمةةس، أن القةةوات اادةةرائيلية 

شةنت قةوات »الةت الحركةة: اعتقلت عدًدا من قياداتها وعناصةرها فةي مدينةة نةابلس بالضة ة الغربيةة. وق
قيادًيةةا وناشةًطا فةي حركةةة  59افحةتالل الصةهيوني فجةر األربعةةاء حملةة اعتقةافت وادةةعة طالةت قرابةة 

 المقاومة اادالمية حماس".
 نت حماس حملة افعتقافت الوادعة التي شنتها قوات افحتالل ضد أنصار الحركة في الض ة.اوأد

حملةة افعتقةافت الوادةعة تشةكل دفلةة علةى »ان، فةي بيةان،  ن وقال الناطق بادةم الحركةة حدةام بةدر 
حالة القلق التي يعيشها افحتالل، وخشيت  الدائمة مةن تنةامي قةوة الحركةة فةي الضة ة علةى الةرغم مةن 

كةةةةل الشةةةةعب ال لدةةةةطيني موحةةةةد  خلةةةةف مشةةةةروع »دةةةةنوات المالحقةةةةة وافدةةةةتهداف". وأضةةةةاف البيةةةةان: 
ن هذ  الحمالت تزيد م  ن الت اف الجماهير حول الحركة ومشروعها المقاوم".المقاومة، وا 

 16/4/5112الشرق األوسط، لندن، 
 
 رضوان: أمن السلطة وجد لحماية االحتالل الصهيونيإسماعيل  .01

ادتهجنت حركة المقاومة اادالمية "حماس"، صمت الدلطة ال لدطينية على حملة افعتقافت : غزة
مةن كوادرهةا فةةي الضة ة الغربيةة، دون أن يكةةون لهةا موقةةف  التةي شةنتها قةةوات افحةتالل ضةد العشةةرات
 واض  وهي موجودة في الض ة الغربية.

وقةةال الةةدكتور  دةةماعيل رضةةوان، القيةةادي فةةي "حمةةاس" فةةي تصةةريحات صةةح ية: "كنةةا نتمنةةى أن تقةةوم 
ايةة األجهزة األمنية فةي الضة ة الغربيةة والتةي تدةتنزف ثلةث ميزانيةة الدةلطة ال لدةطينية بةدورها فةي حم
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أبناء الض ة الغربية من التغول اادرائيلي، ولكن يبدو أن الدلطة واألجهزة األمنية في الض ة الغربية 
 وجدت من أجل حماية األمن الصهيوني وليدت من أجل حماية المواطن ال لدطيني" حدب تعبير .

أفراد حركت  في مدينة وندد بحملة افعتقافت الكبيرة التي شنتها قوات افحتالل ضد قيادات وكوادر و 
 نابلس شمال الض ة الغربية المحتلة، ووص ها ب نها "حملة اعتقافت مدعورة".

 وحّمل رضوان افحتالل المدلولية عن دالمة المعتقلين وعن تداعيات هذا افعتقال.
ودعةةا  لةةى  طةةالق دةةراحهم بشةةكل عاجةةل، مطالًبةةا ملددةةات حقةةوق ااندةةان واألمةةم المتحةةدة بالتةةدخل 

جةةةل والضةةةغط علةةةى افحةةةتالل اطةةةالق دةةةراحهم، ووقةةةف حملةةةة افعتقةةةافت التعدةةة ية ضةةةد أبنةةةاء العا
 الشعب ال لدطيني في الض ة الغربية.

وطالب رضوان رئيس الدلطة ال لدطينية محمةود عبةاس بتقةديم دعةاو  ضةد قةادة افحةتالل فرتكةابهم 
 جرائم حرب ضد الشعب ال لدطيني وضد األدر  وضد ااندانية.

 12/4/5112، كز الفلسطيني لإلعالمالمر 
 
 ى"إسرائيل" تتهم كتائب القسام مجددًا بتجريب صواريخ تقول إنها أكثر دقة وأطول مد .00

ذكرت تقارير  دةرائيلية أن كتائةب القدةام الجنةا  العدةكري لحركةة حمةاس أطلقةت : ة أشرف الهور غزة
قلةت تقةارير  دةرائيلية عةن مصةادر ثمانية صواريخ دفعة واحدة تجةا  البحةر، بغةر  تجريةب مةداها. ون

فةةةي الجةةةيش قلقهةةةا العميةةةق مةةةن التجةةةارب الصةةةاروخية األخيةةةرة التةةةي أجرتهةةةا كتائةةةب القدةةةام، وذكةةةرت 
 المصادر أن وتيرة هذ  الصواريخ ازدادت ملخرا.

وقالت أيضا  ن الصواريخ األخيرة التي رصدت كانت أكثر دقة، وأطةول مةد  وتدةتطيع حمةل رلوس 
يتةي  لهةا قةدرة ت جيريةة أكبةر مةن دةابقاتها خةالل الحةرب. وزعمةت أيضةا أن  يةران ف مت جرة أكبر مما 

تزال تزود جناحي حماس والجهاد العدكريين بالدال  وتعمل على تطوير قةدراتهما النوعيةة، ادةتعدادا 
للحةةرب المقبلةةة. وقالةةت أيضةةا أن عمليةةات ح ةةر وتةةرميم األن ةةاق الهجوميةةة ف تةةزال مدةةتمرة مةةا يشةةكل 

  ا لدكان البلدات الجنوبية الوقعة في غالف غزة.تهديد
  16/4/5112القدس العربي، لندن، 

 
 منظمة التحريرنجاز المصالحة ليس بحاجة لوفد من إالبردويل:  .02

ن ى القيادي في حركة حمةاس الةدكتور صةال  البردويةل تلقةي "حمةاس" أي اتصةافت : غزة )فلدطين(
ينية لزيارة قطاع غزة في محاولة لوقةف التراشةق ااعالمةي التحرير ال لدط ةمنإلمبش ن رغبة وفد من 
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بين حركتي "حمةاس" و"فةت "، وأكةد أنة  لةم يبلةغ "حمةاس" أي شةيء مةن هةذا، وأن "حمةاس" ف تةر  أن 
 هناي تراشقا  عالميا يحتاا اردال وفد من المنإلمة  لى غزة.

س بمحاولةةة الهةةروب مةةن واتهةةم البردويةةل فةةي تصةةريحات خاصةةة لةةة "قةةدس بةةرس"، الةةرئيس محمةةود عبةةا
ات اقةةات المصةةالحة عبةةر اتهةةام "حمةةاس" بعرقلةةة المصةةالحة وادةةتعمال منإلمةةة التحريةةر لتحقيةةق أهةةداف 

فةةةي تشةةةكيل وفةةةد منإلمةةةة التحريةةةر   شةةةكاليةوأشةةةار البردويةةةل  لةةةى وجةةةود  ديادةةةية خاصةةةة بةةة  شخصةةةيا.
الكثيةر مةن ال صةائل ال لدطينية، وقةال: "هنةاي مشةكلة فةي تشةكيل وفةد منإلمةة التحريةر أصةال، فهنةاي 

ال لدطينية المنضوية تحت منإلمة التحرير ترف  أن تكون جزءا من وفد يجعلها في مقابل المقاومةة 
وحركةةة حمةةاس، ولةةذلي فةةالمطلوب أن يضةةم أي اجتمةةاع مرتقةةب كافةةة ال صةةائل يجلدةةون علةةى طاولةةة 

 للحوار، وف نريد أن يتم ادتغالل عنوان المنإلمة لمواجهة المقاومة وحماس".
وأضةةاف: "عمليةةا لةةم يحصةةل أي اتصةةال بنةةا لترتيةةب زيةةارة لوفةةد مةةن منإلمةةة التحريةةر  لةةى قطةةاع غةةزة 

 لبحث دبل ت عيل عمل حكومة التوافق وتن يذ ات اقات المصالحة".
 12/4/5112قدس برس، 

 
 الغربية  "الشعبية" تطالب بالتصدي العتقاالت االحتالل بالضفة .03

جبهة الشعبية لتحرير فلدطين" زاهر الششتري بحملة افعتقافت ندد القيادي في "ال: نابلس )فلدطين(
التةةةي شةةةنها افحةةةتالل ضةةةد العشةةةرات مةةةن عناصةةةر وقيةةةادات حمةةةاس فةةةي المدينةةةة فجةةةر اليةةةوم األربعةةةاء 

واعتبر الششتري في تصريحات لة "قدس بةرس" أن حملةة افعتقةافت "تحمةل ردةالة واضةحة  (.4|12)
ى األمةةور بالضةة ة ويةةتحكم بكةةل شةةيء، عبةةر اقتحةةام المنةةازل مةةن قبةةل افحةةتالل ب نةة  مةةن يدةةيطر علةة

 وتخريب محتوياتها والعودة بدالم".
 12/4/5112قدس برس، 

 
 اليرموك مخيم "الديمقراطية" تنتقد دور المجدالني في أزمة .04

وصف عضو المكتب الديادي لة "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلدطين" عبد الغنةي : رام هللا )فلدطين(
(، ب نةة  4|12ا جةةاء فةةي بيةةان النةةاطق الردةةمي بادةةم "جبهةةة النضةةال الشةةعبي" اليةةوم األربعةةاء )هللةةو، مةة

"محاولةةةة مكشةةةوفة وفاشةةةلة، للتغطيةةةة علةةةى الزيةةةارة ال اشةةةلة ألحمةةةد مجةةةدفني،  لةةةى دمشةةةق، فةةةي أعقةةةاب 
رباكةةةًا فةةةي الصةةةف الةةةوطني ال لدةةةطيني،  التطةةةورات فةةةي مخةةةيم اليرمةةةوي، والتةةةي أحةةةدثت ب شةةةلها بلبلةةةة وا 

 كدت دلبًا على المصلحة الوطنية، العليا لشعبنا ال لدطيني".انع
 12/4/5112قدس برس، 
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 حماس يطالبون بانتخابات جامعة الخليلحركة طالب  .05

طالةةب الجنةةا  الطالبةةي لحركةةة حمةةاس فةةي جامعةةة الخليةةل جنةةوب الضةة ة الغربيةةة : الخليةةل )فلدةةطين(
ادالمية" في جامعة الخليل في بيان لها اليةوم وأكدت "الكتلة ا بإجراء انتخابات الجامعة في موعدها.

( علةةةى رفضةةةها لقةةةرار الجامعةةةة تمديةةةد عمةةةل مجلةةةس الطلبةةةة برئادةةةة حركةةةة "الشةةةبيبة 4|12األربعةةةاء )
ال تحاوية" لثالثة أشهر أخر ، معتبرًة ان القرار مجحف بحق الطلبة والحركةات الطالبيةة التةي توافقةت 

 على  جراء افنتخابات.
 12/4/5112قدس برس، 

 
 "القناصة".. سالح قسامي يخشاه جيش االحتالل .06

قدََّر جيش افحتالل اادرائيلي، أّن ال صائل ال لدطينية تعمل على اختبار أداليب عمل جديدة اثارة 
 الخوف لد  جنود  في محيط قطاع غزة.

لتةي تةم اكتشةافها وأشارت مصادر  عالمية " درائيلية"  لى أّن تلي األداليب تعتبةر بةدياًل عةن األن ةاق ا
 وتدميرها.

وقال موقع "ديبكا" العبري: " ّن حافت كثيرة شهدت قيام قناصة فلدطينيين بإطالق الرصاص صوب 
أهةةداف لجةةيش افحةةتالل علةةى الحةةدود الشةةرقية لقطةةاع غةةزة، ولكةةن ودةةائل ااعةةالم تعمةةدت  خ ةةاء هةةذ  

 الحقيقة".
كةذلي فةي  صةدورهم،ويةزرع الخةوف فةي  دةرائيليينااويلكد "ديبكا" أن مد  هةذ  البنةادق يقلةق الجنةود 

 صدور المدتوطنين.
وبحدةةب موقةةع ديبكةةا، فةةإن عةةددا قلةةيال مةةن هةةذ  الرصاصةةات التةةي أطلقهةةا قناصةةون مةةن فةةوق البنايةةات 

 العالية في غزة، أصاب الهدف وأن التدريبات متواصلة.
كلةم ودةوف يشةكل  3لةى عدكرية  درائيلية فإن مد  هذ  "المةدافع الصةغيرة" يصةل   روبحدب مصاد

وأن جنةةةود كتيبةةةة ج عةةةاتي عثةةةروا خةةةالل  قادمةةةة،خةةةالل أي معركةةةة  اادةةةرائيليينصةةةدمة كبيةةةرة للجنةةةود 
مةن  نتةاا الدةويد وأن مةداها  Steyr HS.50 1.2في غزة علةى بنةدقيتي قةنص مةن نةوع  األخيرةالحرب 

 كم وأن رصاصاتها قاتلة ويصل قطرها  لى نصف انش. 5
ى خالف األن اق التي بات ح رها وادةتخدامها يتةي  ألجهةزة ادةتخبارات افحةتالل وذكر الموقع أن  عل

 افدةةةتعانةاكتشةةةافها، فضةةةال عةةةن كل تهةةةا المرت عةةةة، فةةةي إلةةةل معانةةةاة حمةةةاس مةةةن أزمةةةات ماليةةةة، فةةةإن 
مةةن مكةةان  لةةى  افنتقةةالبعمليةةات القةةنص المكث ةةة، والتةةي تصةةيب أهةةدافها بدقةةة، تتةةي  لمن ةةذيها دةةرعة 
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صعوبة تحديد المصدر الذي أتت من  أو التعامةل معة ، مةا دفةع حمةاس  لةى تودةيع حخر، فضال عن 
 على القناصة لتحقيق ن س ت ثير ال زع لد  الجنود "اادرائيليين" في محيط القطاع. افعتماد

ونقةةل الموقةةع عةةن مصةةادر عدةةكرية  دةةرائيلية أن تكتيةةي ادةةتخدام القناصةةة، والتةةي يبلةةغ مةةد   صةةابتها 
مترات، مةن شة ن  أن يشةكل  دةةتراتيجية القتةال التةي دتشةكل م اجئةة للملددةة العدةةكرية كيلةو  3القاتةل 

جولة قتالية جديدة، فإن هذا األدلوب ديكون أبرز ودةائل المقاومةة  اندلعتاادرائيلية، وأن  في حال 
 ال لدطينية.

وقلقيلية، فإن  وبحدب الموقع، في حال انتقلت هذ  البنادق  لى الض ة المحتلة، وبخاصة في طولكرم
عشرات اآلفف من المدتوطنين في مناطق متاخمة ديقعون تحت خطرها، كما أن صةعوبة اكتشةاف 

 مصدر  طالق النار ديعني فقدان جيش افحتالل القدرة على الرد.
 12/4/5112، فلسطين أون الين

 
  لالنعقاد لمنظمة التحرير تاإلطار القيادي المؤقو المجلس المركزي  "الشعبية" ترحب بدعوة .07

رحبةةت "الجبهةةة الشةةعبية لتحريةةر فلدةةطين" بتصةةريحات دةةليم الزعنةةون، رئةةيس المجلةةس الةةوطني : غةةزة
ال لدةطيني، بةةدعوة المجلةةس المركةةزي وااطةةار القيةةادي الملقةت لمنإلمةةة التحريةةر لالنعقةةاد، "والتةةي هةةي 

 تجديد لقرارات المجلس المركزي في دورت  األخيرة الدابعة والعشرين".
( القو  الديادية وأعضاء المجلس المركةزي 4-12لشعبية" في بيان صح ي اليوم األربعاء )ودعت "ا

جميعًا  لى "تبني دعوة الزعنون، ومطالبت  بالعمل على تن يذ جميع قرارات المجلس التي ت ت  الطريق 
اتهةةا انهةةاء افنقدةةام وتعزيةةز الوضةةع الةةداخلي ال لدةةطيني، والتوّحةةد فةةي مواجهةةة دولةةة العةةدو ومخطط

 المعادية".
 12/4/5112، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 األحرار تحذر "التوافق" من استمرار التنكر لحقوق موظفي غزةحركة  .08

حةةّذرت حركةةة األحةةرار حكومةةة التوافةةق مةةن ادةةتمرار التنكةةر لحقةةوق المةةوإل ين فةةي قطةةاع غةةزة، : غةةزة
 والتالعب بمل هم ومشاعرهم وقوت أوفدهم.

ة الوفاق المدئولية الكاملةة عةن تةداعيات هةذ  المماردةات المقيتةة التةي تقةوم بهةا وحّملت الحركة حكوم
 والتي تخالف حالة ااجماع الوطني وافت اقيات التي وقعت عليها.

وشددت "األحرار" على أن ادتمرار تعامل الحكومة مع الموإل ين ب ئوية وتمييةز يشةكل العقبةة الكبةر  
   الحكومة يقاس بمد  نجاحها في  نهاء وحل ملف الموإل ين.في طريق المصالحة، عاّدًة أن نجا
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وقالت الحركة  ن  ومع كل محطة من المحطات تثبت هذ  الحكومة أنها ليدت حكومةة الكةل الةوطني 
نما أداة في يد رئيس الدلطة محمود عباس.  ال لدطيني، وا 

كومةةة التوافةق وديادةةاتها ودعةت "األحةةرار" ال صةائل ال لدةةطينية للتحةري العاجةةل، والوقةوف فةةي وجة  ح
 التي ف تنم عن رو  وحدوية ونوايا تصالحية، وفق قولها.

وعبرت الحركة عن دعمها لكافة الخطوات التي تقوم بها نقابة الموإل ين في غزة باتجا  الضغط على 
 الحكومة لحل قضيتهم.

 12/4/5112، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 جهاد"أبو خليل الوزير " اغتيالعلى  عاماً  27  .09

الخمةةةيس، الدةةةادس عشةةةر مةةةن نيدةةةان ذكةةةر   ]اليةةةوم  يوافةةةق يةةةوم غةةةدا : القةةةدس دوت كةةةوم -رام هللا 
ادتشةةهاد خليةةل الةةةوزير "أبةةو جهةةاد"ا، الةةةذي اغتالةة  عناصةةر مةةةن المودةةاد اادةةرائيلي فةةةي بيتةة  بتةةةونس 

 ل دابقا.، وكان قائد هذ  العملية )ايهود باراي( رئيس وزراء حكومة افحتال16/4/1900بتاريخ 
وحدب ما تناقلت  التقارير وشهود عيان، فإن فرق "كوماندوز" وصلت فجر الدادس عشر من نيدان، 

عنصرا مدربين من قةوات وحةدة "دةييريت ماتكةال"  51بالزوارق مطاطية  لى شاطئ تونس، وتم  نزال 
اغتيةةال "أبةةو  مةةن أربةةع دةة ن وغواصةةتين وزوارق مطاطيةةة وطةةائرتين عمةةوديتين للمدةةاندة، لتن يةةذ مهمةةة

 جهاد" على شاطئ الرواد قرب ميناء قرطاجة.
نزال الوحدة مةن  وبعد عودة "أبو جهاد"  لى منزل  من اجتماعات  مع القيادات ال لدطينية، بدأ التن يذ وا 
كةةل مكةةان بدةةيارات أجةةرة، وبعةةد نةةزول أفرادهةةا  لةةى الشةةاطئ بدةةاعة تةةم تةةوجيههم بةةثالث دةةيارات أجةةرة 

 منزل الشهيد الذي يبعد خمدة كيلو مترات عن نقطة النزول. تابعة للة"موداد"  لى
وعنةةد وصةةول "الكومانةةدز"  لةةى المنةةزل الكةةائن فةةي شةةارع )دةةيدي بةةو دةةعيد( ان صةةلت الوحةةدة  لةةى أربةةع 
خاليةةا، وقةةدر عةةدد المجنةةدين لتن يةةذ العمليةةة بمئةةات جنةةود افحةةتالل، وقةةد زودت هةةذ  الخاليةةا ب حةةدث 

اقتحمةت  حةد  الخاليةا البيةت فجةرا، وقتلةت الحةارس الثةاني انبية  دةليمان األجهزة والودائل لالغتيال، 
قريشةانا وتقةةدمت أخةر  مدةةرعة لغرفةة الشةةهيد اأبةو جهةةادا، فدةمع األخيةةر ضةجة بةةالمنزل بعةد أن كةةان 

 يكتب كلمات  األخيرة على ورق كعادت  ويوجهها لقادة افنت اضة للتن يذ.
علو فوق صوت افنت اضة(، ورفع مددد  وذهب لير  وكانت حخر كلمة خطتها يد  هي )ف صوت ي

ذا بةة رصاصةة تختةرق جدةد  ويصةب  فةي لحإلةات  41ما يجري، كما روت زوجت ، انتصار الةوزير، وا 
 في عداد الشهداء ليتوا أميرا لشهداء فلدطين.

 12/4/5112، القدس، القدس
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 واشنطن مع العالقة وءلس وأمنية سياسية قضايا في ثمن دفع من تحذر اإلسرائيلية الخارجية .21

دعا المدير العام لوزارة الخارجية اادرائيلية، نيديم بن شطريت، األربعاء،  لى تحدين : هاشم حمدان
العالقات مع الوفيات المتحدة بدرعة، وذلي بدبب الخشية من اضطرار  درائيل  لى دفع ثمن كبير 

حول  لى عضو كامل العضوية في األمم في قضايا ديادية وأمنية، على رأدها الطلب ال لدطيني للت
 المتحدة، والدعاو  في المحكمة الجنائية الدولية.
دور ليبرمان، حذر من  مكانية أن تدفع  درائيل ثمنا جوفي ردالة بعث بها  لى وزير الخارجية، أفي

مع باهإلا في عدة قضايا ديادية وأمنية بدبب "األزمة الحادة والمدتمرة والمعلنة" في العالقات 
 الوفيات المتحدة.

ول ت مدير عام الوزارة  لى أن   لى حين التوصل  لى ات اق نووي شامل مع  يران، في نهاية حزيران 
 )يونيو(، دوف تضطر  درائيل  لى مواجهة عدة قضايا ديادية وأمنية، أولها مشروع القرار المقدم

 لى عضو كامل العضوية في األمم   لى مجلس األمن بمبادرة فرندا بش ن الطلب ال لدطيني للتحول
 المتحدة.

وأشار في ردالت   لى أن  من المتوقع أن تشتمل المبادرة ال رندية على تحديد معايير لحل القضايا 
الجوهرية في الحل الدائم بين  درائيل وال لدطينيين، مثل تحديد حدود الدولة ال لدطينية المدتقبلية 

 مع تبادل مناطق. 1964على أداس حدود الرابع من حزيران 
أما القضية الثانية فهي الدعاو  ال لدطينية ضد  درائيل في المحكمة الجنائية الدولية في فهاي، 
 ضافة  لى قضية أخر  تتصل بت عيل ضغوط على  درائيل بدبب برنامجها النووي في  طار 

درات ضد  درائيل في الملتمر الخاص بمعاهدة منع انتشار األدلحة النووية، وكذلي مواجهة مبا
  الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأشار بن شطريت  لى قضية أخر ، وهي "الحاجة  لى بلورة موقف واض  وحازم حيال تدل  حزب 
 هللا، والتهديدات المتصاعدة على الحدود الشمالية". 

وأن ذلي لن يتم  واعتبر أن مواجهة حزب هللا هي "أكثر مد لة عاجلة ومصيرية بالندبة ادرائيل"،
 بدون تنديق وثيق مع الوفيات المتحدة.

وعلى صلة، نقلت صحي ة "هآرتس" عن مدلول في الخارجية اادرائيلية قول   ن الردالة ت تي على 
 خل ية التقارير اليومية الدلبية جدا التي ترد من ممثليات  درائيل المختل ة في الوفيات المتحدة.

 16/4/5112، 48 عرب
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 ي رام هللااهو يقرر عدم إخالء بؤرة استيطانية مقامة على أراضنتني .20
قرر رئيس وزراء افحتالل بنيامين نتنياهو، عدم  خالء البلرة  وكافت: - الخليج -فلدطين المحتلة 

 افدتيطانية العشوائية "متدبي  كراميم" المقامة على أرا  فلدطينية، في محافإلة رام هللا.
ي للحكومة "اادرائيلية" أوصى بإخالء البلرة افدتيطانية خالل دنتين، وكان المدتشار القضائ

 وتدبب ل  هذا الموقف قبل أشهر في مواجهة مع وزير الحرب موشي  يعالون.
وقدمت الحكومة "اادرائيلية" موق ها للمحكمة العليا، وكان مخال ا لموقف المدتشار القضائي الذي 

خالء البلرة افدتيطانية، حيث طلبت النيابة الممثلة للدولة عبر عن  في جلدات دابقة الداعي ا
بإتاحة المجال للمدتوطنين اثبات ملكيتهم على األر  أوف، ألن من ش ن ذلي أن يشكل فارقا 

 جوهريا في الإلروف . . في تلمي   لى  مكانية شرعنة البلرة افدتيطانية".
ومة يعني أن الدولة لم تطالب بإخالء البلرة في الدياق، قالت  ذاعة افحتالل،  ن موقف الحك

افدتيطانية بل أتاحت المجال للدكان اثبات الملكية على األر ، وبذلي تكون عمليا قد منعت 
  خالء البلرة افدتيطانية ومهدت الطريق لمنحها صبغة قانونية". 

 16/4/5112الخليج، الشارقة، 
 
 الكونجرس وأوباما بشأن إيران راضية عن اتفاق "إسرائيل"يوفال شتاينتز:  .22

قال وزير المخابرات اادرائيلي يوفال شتاينتز يوم األربعاء  ن  درائيل : منير البويطي -القدس 
دارة الرئيس باراي أوباما بش ن  راضية عن ات اق الحل الودط الذي توصل  لي  الكونجرس األمريكي وا 

  يران.
لديادة  درائيل ...   نجازبالت كيد هذا الصبا . هذا وقال شتاينتز لراديو  درائيل "نحن دعداء 

خطاب )رئيس الوزراء اادرائيلي بنيامين نتنياهو( في الكونجرس... كان حادما في التوصل لهذا 
القانون وهو عنصر مهم جدا في الحيلولة دون التوصل فت اق ديء أو على األقل في تحدين 

يوما يمكن  31يوما  لى  61ع القانون الذي تم  قرار  مدة ويقلص مشرو  افت اق وجعل  أكثر منطقية."
للكونجرس خاللها مراجعة أي ات اق نووي نهائي ويلغي شرطا ب ن يقر أوباما أن  يران ف تدعم 

 األعمال اارهابية ضد الوفيات المتحدة.
دارة وقال شتاينتز "هذا ضغط  ضافي وحاجز حخر في مواجهة ات اق ديء وبناء علي  دتبذل اا

وفريق الت او  جهودا  ضافية لدد الثغرات والتوصل فت اق يبدو أفضل أو على األقل أكثر منطقية 
 ومن ثم يمكن  قرار  في الكونجرس."

 12/4/5112لألنباء،  رويترز وكالة
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 غالؤن الجتماع خاص معهزهافا نتنياهو يدعو أيمن عودة و القناة الثانية:  .23

ذكرت القناة العبرية الثانية، مداء اليوم األربعاء، ان رئيس القائمة  :ترجمة القدس دوت كوم -القدس
العربية المشتركة أيمن عودة وزعيمة حزب "ميرتس" زهافا غاللن تلقيا دعوة من رئيس الوزراء بنيامين 

 نتنياهو لعقد اجتماع خاص معهما األدبوع المقبل.
قناة الثانية قالت ب ن اللقاء ديعقد ورف  أيمن عودة الحديث عن موعد اللقاء، لكن مصادر ال

األدبوع المقبل بهدف محاولة عقد مصالحة مع كافة األحزاب اادرائيلية في أعقاب التدريبات التي 
 جرت عن لقاء جر  مع زعيم المعدكر الصهيوني يتدحاق هيرتدوغ رغم ن ي األخير.

وأن  ديقدم مطالب واضحة، أهمها  وقال عودة على "تويتر" ب ن  لن يقبل ب ي مجاملة خالل افجتماع
وقف عمليات هدم منازل العرب، والعمل على تطبيق خطط لتحقيق المداواة الكاملة للمواطنين 

 العرب في  درائيل.
 12/4/5112القدس،  القدس،

 
 تشكيل حكومة "وحدة وطنية" مع "المعسكر الصهيوني" يرفضونخمسة نواب من الليكود  .24

اليميني أي احتمال لقيام زعيم الحزب  "ليكود"خمدة من أعضاء حزب  ادتبق: الحياة  –الناصرة 
الودطي  لى حكومت  الجديدة  "المعدكر الصهيوني"رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بادتدعاء حزب 

بمشاركة أحزاب  "حكومة قومية"وتمدكهم بة "وحدة وطنية"المكلف تشكيلها، بإعالنهم رف  حكومة 
 .اليمين والمتدينين فقط

وذكرت ااذاعة العامة أن النواب الخمدة، وجميعهم ُجدد، وقعوا على ردالة  لى نتنياهو يطالبون  
. وقال النائب دودي أمدالم  ن ناخبي "المعدكر الصهيوني"فيها بعدم  جراء أية م اوضات مع 

م المعدكر بعد التزامنا تشكيل حكومة قومية وبعد ت كيد نتنياهو أن  لن يض"صوتوا للحزب  "ليكود"
. وأضاف  ن  من غير المعقول ضم المعدكر الصهيوني الذي يعار  مواصلة "الصهيوني لحكومت 

البناء افدتيطاني في مدتوطنات يهودا والدامرة )الض ة الغربية(  لى حكومة تليد باقي مركباتها 
 البناء افدتيطاني. 

ا أعلّنا أننا دنكون في حكومة واحدة. ليس لدينا شركاء طبيعيون وقريبون منا أيديولوجيًا وكن"وزاد: 
 ."فقط ألدباب أيديولوجية  نما األخالق تحتم علينا الوفاء بالتزاماتنا

 16/4/5112لندن،  الحياة،
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 تشكل تحديا لسالح الجو اإلسرائيلي "300أس "منظومة صواريخ : الجوية "نبطيم"قائد قاعدة  .25

أس "ت كيد التحدي الذي يشكل  تدليم منإلومة   لىدارع قادة عدكريون  درائيليون : حلمي مودى
  يران أمام دال  الجو اادرائيلي، مع  شارات أن بالودع التغلب عليها.  لى "311

 "الماز"أنتجت ابتداء من مطلع الدبعينيات في مصانع شركة  "311أس "ومن المعروف أن منإلومة 
لطائرات والصواريخ لمد  بعيد يتراو  الرودية، وجر  تطويرها، وهي مخصصة للدفاع الجوي ضد ا

 كيلومتر. 311 لى  121بين 
وبدأت بإنتاا منإلومة  "311أس "ونشرت صحف  درائيلية أن روديا أوق ت خط  نتاا منإلومات 

. لكن غالبية المنإلومات التي باعتها روديا للخارا هي "411أس "أكثر تطورا وحداثة منها، وهي 
كيلومترًا. ولكن هذا المد  يعتبر فتاكًا بالندبة  لى  درائيل،  121من النوع الذي يصل  لى حدود 

، كما أن رادارات  تجعل كل حركة للطيران 40ألن  يغطي من دوريا مثال غالبية أراضي فلدطينيي 
اادرائيلي مرصودة حال ااقالع من أبعد المطارات. وبديهي أن مثل هذ  المنإلومة تدتطيع من 

  دقاط طائرات  درائيلية بدقة عالية، وهي في األجواء اادرائيلية.دوريا أو لبنان، مثال 
وحتى اآلن كان دال  الجو اادرائيلي يتعامل مع منإلومات دفاع جوي رودية الصنع موجودة في 

 كيلومترًا. 51الدول العربية، وخصوصا دوريا ومصر، ف يزيد مداها عن 
لتغلب على عائق المنإلومات القائمة حاليًا، ما وطور الجيش اادرائيلي لن د  تقنيات وأداليب ل

، حتى "311أس "لكن هذ  الحرية تتقلص مع انتشار منإلومات  منح  حرية عمل شب  تامة.
 "311أس "ومعروف أن مصر تعاقدت مع روديا على شراء منإلومة  بالنماذا األقل خطورة فيها.

 .وتعذر، ألدباب مختل ة، افعترا  علنًا وبشدة على الص قة
الجوية اادرائيلية العميد ليهو هكوهين، الصحافيين في احت ال أمس  "نبطيم"وأبلغ قائد قاعدة 

التي دتتدلمها  درائيل بعد دنوات من أميركا،  "32أف "لمنادبة افتتا  مركز تدريب على طائرات 
 ."تشكل تحديا لدال  الجو اادرائيلي 311منإلومة صواريخ أس "أن 

يتدرب ويدتعد لمواجهة عدد كبير من الديناريوهات، بينها أيضا "اادرائيلي  وأضاف أن دال  الجو
ذا تطلب األمر، فإن دال  الجو ديعرف كيف يقدم الرد أيضًا على هذا  مواجهة هذ  المنإلومة. وا 

 ."التحدي
 16/4/5112بيروت،  السفير،
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ـا" .26 ــ ـادق  اإلســـرائيلية "العلي ـــىتصــ ـــد عل ـــى مـــن ي ـــة عل ـات مالي ـانون يفـــرض غرامــ  "إســـرائيل"عو لمقاطعـــة قــ
 والمستوطنات

، األربعاءرفضت المحكمة العليا في قرارها الصادر مداء امس  :الحياة الجديدة -القدس المحتلة 
 ."قانون المقاطعة"افلتمادات التي قدمتها ملددات حقوق  ندان ضد 

ضد كل من ، تقديم دعو  قضائية وطلب تعويضات 5111ويتي  القانون، الذي دن  الكنيدت عام 
يدعو  لى عدم شراء منتجات المدتوطنات أو  لى عدم المشاركة في النشاطات الثقافية التي تحدث 

ب ر  عقوبات اقتصادية كبيرة على كل من  اادرائيليداخلها. كما يخول القانون وزير المالية 
 ينادي بالمقاطعة أو يعلن مشاركت  بها. 
 أن أمسبشدة قرار المحكمة العليا، وقالت في بيان أصدرت   وانتقدت المنإلمات الملتمدة ضد القانون

امتنعت عن أداء واجبها األدادي وهو الدفاع عن حرية التعبير. ويهدف  اادرائيليةالمحكمة العليا »
قانون المقاطعة باألداس  لى كم األفوا ، ومنع أي انتقادات شرعية للديادات اادرائيلية. وهذا القرار 

عبير على نحو قاٍس، كما يمس القانون بالحق األداس للعمل الديادي في قضايا يمس بحرية الت
 شائكة".

 16/4/5112هللا،  رام الجديدة، الحياة
 
صابة القناة العاشرة:  .27  بحادث دهس بالقدس المحتلة 5مقتل مستوطن وا 

ادث حخرين، الليلة الماضية، جراء ح 2لقي مدتوطن مصرع ، وأصيب : الرأي –القدس المحتلة 
 دهس في التلة ال رندية بمدينة القدس المحتلة. 

وقالت القناة العاشرة العبرية  ن مركبة كان يدتقلها على ما يبدو عربيان مقدديان ارتطمت بمحطة 
صابة  حخرين، فيما  2باص في منطقة التلة ال رندية بالقدس المحتلة، ما أد ر عن مقتل مدتوطن وا 

ورجحت ب ن يكون الحادث ناتج عن خل ية قومية، علًما  لخطورة.وص ت جرا  اثنان منهم ببالغة ا
 ب ن دائق المركبة أصيب بجرو  ط ي ة وتضررت عدة ديارات، وجر  اعتقال  للتحقيق مع . 

 16/4/5112لإلعالم،  الفلسطينية الرأي وكالة
 
 الكتشاف أنفاق غزة "المجسات الحساسة"تطوير نظام من يديعوت أحرونوت:  .28

 ت صحي ة "يديعوت احرونوت" العبرية صبا  الخميس، عن تطوير شركة الصناعات كش :الدبيل
العدكرية اادرائيلية "البيط" لنإلام من المجدات الحدادة في محاولة فكتشاف أن اق القطاع القريبة 

وأضافت الصحي ة أن الجيش ينتإلر الميزانيات المالية الالزمة لنشر النإلام  من الحدود مع الكيان.
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أكثر من مكان على طول الحدود، في حين يعمل بنإلام المجدات األرضية الداخلية والتي تلتقط في 
  شارات عن عمليات الح ر بباطن األر .

وقالت ان  تم نشر جزء من النإلام على حدود غزة ولكن نشر  بشكل كامل منوط بمصادقة الجيش 
غالف غزة بافكتشاف الجديد دعيًا وبوجود الميزانيات الكاملة، فيما تم  بالغ رلداء مجالس 

وعقب "ألون شودتر" رئيس مجلس مدتوطنات شاعر هنيغيف شرقي القطاع قائاًل: "ان   لطم نتهم.
يرحب ب ي حل يقدم  الجيش في دبيل التخلص من تهديد األن اق، وان  يتابع تطوير هذا النإلام منذ 

 أشهر".
 16/4/5112عم ان،  السبيل،

 
 الفلسطينيين ضد   "إسرائيل"كي: الغرب وراء جرائم مفكر ديمتري شومسال .29

هاجم م كر يهودي بارز الغرب بدبب تداهل   زاء الجرائم التي ترتكبها : صال  النعامي -غزة 
 درائيل بحق الشعب ال لدطيني، منوًها  لى أن الحكومات الغربية جعلت ما قام ب  النازيون ضد 

بان الحرب العالمية الثا نية مدوغًا للتعامل مع  درائيل كدولة يحق لها ما ف يحق اليهود قبيل وا 
 لغيرها من الدول.

 21وقال الم كر ديمتري شومدكي في مقال نشر  موقع صحي ة "هآرتس" مداء األربعاء: "على مد  
عامًا تديطر  درائيل على األراضي المحتلة وتقيد حرية الحركة للشعب الذي احتلت  وتقوم بتوطين 

األراضي ال لدطينية، وت ر  نإلامًا عدكريا على ال لدطينيين، مما يشكل انتهاكًا فإًلا  مواطنيها في
 للقانون الدولي، دون أن ي كر المجتمع الدولي بإجبارها على دفع ثمن ما".

وتداءل شومدكي عن األدباب التي دفعت العالم الغربي لمعاقبة افتحاد الرودي عندما أقدم على 
وفر  مقاطعة عليها في حين لم يحري داكنًا  زاء  صرار  درائيل على  ضم شب  جزيرة القرم،

 مواصلة احتالل األراضي ال لدطينية.
وأضاف: "ف خالف على أن أوضاع ال لدطينيين تحت افحتالل اادرائيلي أكثر قدوة بعشرات 

أن دكان القرم المرات من األوضاع التي يعيشها األهالي في القرم بعد ضمها لروديا"، مشيرًا  لى 
تحولوا  لى مواطنين روس ويتمتعون بكل الحقوق التي يتمتع بها الروس، في حين دشنت  درائيل 

 نإلام فصل عنصري واقعي في المناطق ال لدطينية.
وشدد شومدكي على أن الغرب يتعامل مع  درائيل "كممثلة للعالم الديموقراطي المتنور ودط غابة 

الذي تمن  المدتوطنين اليهود بكل الحقوق الديادية وتقمع مئات  من الديكتاتوريات، في الوقت
 اآلفف من ال لدطينيين".
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وأكد شومدكي أن  درائيل "تنافس أقذر الديكتاتوريات في جرائمها المنإلمة ضد ال لدطينيين"، منوهًا 
 درائيل لتواصل  لى أن "نادي الدول الديموقراطية الغربية بزعامة الوفيات المتحدة تتحري للدفاع عن 

 عدوانها".
ونو  شومدكي  لى أن الغرب يدم  ادرائيل أن ترد على المقاومة المشروعة لل لدطينيين بقتل 

 المئات من األط ال والنداء كما حدث في الصيف الماضي.
وأكد شومدكي أن الغرب دم  ادرائيل بامتالي الدال  النووي من أجل التمتع بمكانة  قليمية 

 رة على المس بحقوق ااندان ال لدطيني بدون أن تخشى ردة فعل عالمية.تجعلها قاد
وشدد شومدكي على أن أوروبا "المديحية" تحاول التك ير عن أخطائها تجا  اليهود عبر الدما  

 ادرائيل بمماردة اارهاب المنإلم.
 16/4/5112، "51 عربي" موقع

 
 للحصول على جواز سفر أجنبي سرائيلييناإليدفع  "إسرائيل"الثقة بمستقبل  عدم :آرييه شافيت .31

عبر الكاتب اادرائيلي حريي  شافيت عن قلق  الشديد من تعاإلم إلاهرة توج  : صال  النعامي -غزة 
 اادرائيليين للحصول على جواز د ر أجنبي، بدبب عدم ثقتهم في  مكانية بقاء  درائيل.

البقاء قد تراجعت بدبب العمى الذي أصاب  وقال حريي  شافيت  ن فرص قدرة الكيان الصهيوني على
 القيادة الصهيونية والجمود ال كري الذي يتدم ب  أداء هذ  القيادة.

وفي مقال نشرت  صحي ة "هآرتس"، أوض  حريي  شافيت أن الالدامية وكراهية  درائيل وصلت حدودًا 
لى أن الدبلومادية اادرائيلية غير مدبوقة، هي األعلى منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، مشيرًا  

 تنتقل من فشل  لى حخر.
وأشار شافيت  لى أن المحافل األكاديمية في العالم باتت تعتبر  درائيل مصدر الشرور في العالم، 
مشددًا على أن طالبًا يهودًا هم الذين يقودون حركة المقاطعة العالمية ضد  درائيل في الوفيات 

 كل القناعة الشعبية اليهودية بعدالة المواقف اادرائيلية.المتحدة، مما يدلل على تآ
 16/4/5112، "51 عربي" موقع

 
 2015 من األول الربع خالل %16: تراجع أعداد السياح بنسبة "اإلحصاء اإلسرائيلي" .30

األناضول: قال مكتب ااحصاء المركزي اادرائيلي  ن أعداد الديا  الوافدين ادرائيل  -أبيب تل 
 .5114مقارنة بال ترة ن دها من  5112في المئة خالل الربع األول من  12.9 بندبةتراجعت 
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أن عدد الديا  الذين زاروا  درائيل خالل الربع األول من العام الجاري بلغ  أمسوأضاف المكتب 
ألف دائ  خالل ال ترة النإليرة من العام الماضي. وأوض   412.5ألف دائ  مقابل نحو  293.3

درائيلي وفقا للبيان أن هذا التراجع يعود  لى ادتمرار تبعات العملية العدكرية اادرائيلية ااحصاء اا
على قطاع غزة والتي ادتمرت منذ يوليو/ تموز وحتى أغدطس/ حب الماضيين. كما يعود  لى عدم 

/ نيدان من البدء ال علي للمودم الدياحي في  درائيل والذي يشهد تدفقا أكبر للديا  اعتبارا من أبريل
وأثرت الحرب اادرائيلية األخيرة على قطاع غزة، التي بدأت في الدابع من يوليو الماضي  كل عام.

وتوق ت بات اق لوقف  طالق النار في الدادس والعشرين من أغدطس، على قطاع الدياحة بشكل 
 جنوبها.مباشر بدبب دقوط صواريخ ال صائل ال لدطينية على مدن ومناطق في ودط  درائيل و 

وأوض  جهاز ااحصاء أن الديا  األوروبيين احتلوا المرتبة األولى ودط الذين زاروا  درائيل خالل 
ألف دائ  رودي يمثلون الحصة  69ألف دائ . ومن هلفء نحو  346.1الربع األول ليبلغ عددهم 

 ذلي وفقا للبيان.أل ًا و  23األكبر من أوروبا تبعهم الديا  ال رنديين الذين بلغت أعدادهم نحو 
 411دائ  ومن مصر  3511وأضاف الجهاز أن عدد الديا  األردنيين الوافدين ادرائيل بلغ نحو 

مليون  3.3 لى  5114دائ . وعموما تراجعت أعداد الديا  خالل عام  911دائ  ومن المغرب 
زارة الدياحة وفقا لبيانات و  5113عام مليون دائ  في  3.25مقارنة بة  %6دائ  بانخ ا  قدر  

 اادرائيلية.
 16/4/5112لندن،  العربي، القدس

 
 يجري مناورة مفاجئة على حدود قطاع غزة سرائيليجيش اإلال .32

( بإجراء مناورة عدكرية 4|14بدأ الجيش اادرائيلي في داعة مت خرة من مداء الثالثاء ): غزة
 ء.م اجئة في محيط قطاع غزة ادتمرت حتى داعات صبا  اليوم األربعا

وقالت مصادر فلدطينية لة "قدس برس" أن المناورة تركزت في المنطقة الشرقية لودط قطاع غزة 
م، وشاركت فيها معإلم الوحدات البرية 1940وكانت داخل األراضي ال لدطينية المحتلة عام 

 والجوية للجيش اادرائيلي.
 12/4/5112قدس برس، 

 
 ع معدالت "العداء لليهود" في العالميظهر ارتفا اإلسرائيليلمعهد "كانتو"  تقرير .33

الماضي  5114أإلهر تقرير أعد  معهد "كانتو" اادرائيلي في جامعة تل أبيب، أن عام : الناصرة
شهد ارت اعًا ملحوإلًا في مإلاهر العداء ضد اليهود في مختلف أنحاء العالم خاصة في دول غرب 
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(، أن التقرير الذي 4|12ي، اليوم األربعاء )وذكرت ااذاعة العبرية على موقعها االكترون أوروبا.
أُعد بمنادبة حلول ذكر  "المحرقة اليهودية"، أإلهر تصاعدًا في حجم "معاداة الدامية" في مختلف 

 في المائة. 30أنحاء العالم، وف ديما في أوروبا الغربية بندبة 
كنس ومراكز  اعتداء على يهود وملددات يهودية مثل 466وأضاف أن العام الماضي شهد 

 مجتمعية ومدارس  ضافة الى مقابر ونصب تذكارية.
وجاء في التقرير أن من بين أهم أدباب ازدياد مإلاهر معاداة اليهود، هي العملية العدكرية التي قام 

جيش اادرائيلي ضد قطاع غزة الصيف الماضي،  لى جانب "أجواء الكراهية والعنف التي لبها ا
 دالمية ضد  درائيل والدعاية التي يرّوجها"، وفقا لما جاء في التقرير.يغذيها تنإليم الدولة اا

 12/4/5112قدس برس، 
 
 اشتباكات عنيفة في مخيم اليرموك مع متفجرة تزامناً  براميلالقدس الفلسطينية: ستة  .34

 جنوب لالجئين اليرموي مخيم أن األربعاء، يوم صبا  فلدطينية، مصادر ذكرت خةةةةةاص: -دمشق 
 من مجندان ادتشهد فيما الماضية، الليلة المت جرة بالبراميل لقصف تعر  دمشق الدورية صمةالعا

 .دمشق بريف دوما في ال لدطيني التحرير جيش
 المروحي الطيران ألقاها براميل 6 فإن كوم، دوت القدس لة تحدثت التي المصادر ذات وحدب
 أخر  ومجموعات الشام وأحرار النصرة ةجبه بين وقعت اشتباكات مع تزامنا المخيم على الدوري
 لها موالية مجموعات من حخرين ومقاتلين المقدس بيت أكناف من ومجموعات جهة، من لها تابعة
 .أخر  جهة من

 عن اابالغ دون المخيم في الالجئين بمنازل جديمة أضرارا أحدث القصف أن  لى وأشارت
 .للمخيم ال جر صالة مع الهدوء يعود أن قبل طعةومتق عني ة كانت افشتباكات أن مبينةً   صابات،

 ومجموعات الشام وأحرار النصرة جبهة لعناصر المخيم أيام عدة منذ دلمت داعش أن  لى يشار
 .ل  داعش اقتحام قبل غالبيت  على يديطرون كانوا حيث لهم، موالية فلدطينية

 وعلي غباري رامي المجندين بادتشهاد دوريا فلدطينيي أجل من العمل مجموعة أفادت ذلي  لى
 ومعارضين الدوري الجيش بين اشتباكات بعد دمشق بريف دوما في صوان تل منطقة في الدعدي

 .الدوري النإلام جانب  لى التحرير جيش يقاتل حيث ل ،
12/4/5112القدس، القدس،   
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 المسجد األقصى ترميم بوقف اإلسرائيلي اإلسكان وزير لمطالبة مقدسي رفض .35

 في اادالمية والمقددات األوقاف ومجلس العليا اادالمية الهيئة الهادي: أكدت عبد ني ين -عمان 
 المدجد  عمار لجنة صالحية من وصيانت  وترميم  وا عمار  المباري األقصى المدجد  دارة أن القدس

 .األردنية اادالمية والمقددات والشلون األوقاف وزير يرأدها التي األقصى
 تناقلت  ما على ردا من ، ندخة على «الددتور» حصلت الهيئة، عن أمس صدر بيان في ذلي جاء

 المباري األقصى المدجد  عمار لجنة منع بطلب  اادرائيلي اادكان وزير لدان على ااعالم ودائل
 بحوزة التي والمعدات األجهزة بمصادرة طالب كما األقصى، للمدجد والصيانة بالترميم القيام من
 .والمجلس الهيئة بيان وفق اعمارا لجنة

 المدجد شلون في التدخل افحتالل لدلطات يحق ف ان  البيان ذات في والمجلس الهيئة وبينت
 اابعاد ديادة ادتنكرا كما اادرائيلي، الوزير عن الصادر التصري  مدتنكرين المباري، األقصى

 .المدجد في توالمرابطا المرابطين بحق افحتالل دلطات بها تقوم التي
16/4/5112الدستور، عمان،   

 
 سلفيت شمال دينية مقامات يقتحمون مستوطنون .36

 بحرادة دل يت، شمال حارس ك ل بلدة األربعاء، اليوم متطرفون، مدتوطنون اقتحم :(بترا)-هللا  رام
 لحماية البلدة مداخل على وت تيش مراقبة نقاط وضعت التي اادرائيلي الجيش قوات من مشددة

 .يهودية مقامات ب نها يزعمون الذي البلدة في اادالمية الدينية للمقامات المدتوطنين مئات قتحاما
 شتم تعمدوا المدتوطنين أن" معالي خالد دل يت في وافدتيطان الجدار مقاومة لجنة رئيس وقال

قالق األهالي رباكها القرية راحة وا   منازل لىع دينية ملصقات بوضع قاموا كما متكرر، وبشكل وا 
 .القرية في العامة األماكن وعلى المواطنين

 قبل الضخمة ال لدطينية المهرجانات عندها تقام كانت حارس ك ل مقامات أن  لى معالي وأشار
 تعود أنها مع ألنبيائهم تعود أنها المتدينون واليهود المدتوطنون زعم وفحقا 64 عام افحتالل مجيء
 أضرحتهم. يزورون دكانال كان مدلمين صالحين ألولياء

16/4/5112الغد، عمان،   
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 برعم كفر مقبرة في مسيحية قبور شواهد مستوطنون يهود يدمرون .37
 مقبرة في قبور شواهد تكدير تم ان  األربعاء اادرائيلية الشرطة ب: أعلنت ف أ - المحتلة القدس

 تم» بيان في الشرطة بادم المتحدثة وقالت. لبنان مع الحدود من قريبة قرية في مارونية مديحية
 كافة في» دتحقق الشرطة أن  لى مشيرة «برعم ك ر مقبرة في القبور شواهد من بعدد أضرار  لحاق

 .«والمدارات افتجاهات
 أهداف مهاجمة على وتقوم «الثمن دفع» بادم تعرف انتقامية ديادة المتطرفون المدتوطنون وينتهج

 معادية يعتبرونها  جراءات اادرائيلية الدلطات تتخذ رةم كل في جنود مهاجمة وكذلي فلدطينية
حراق فلدطينية ممتلكات وتدمير تخريب الهجمات تلي وتشمل. لالدتيطان  عبادة ودور ديارات وا 
دالمية مديحية تالف وا   .الجناة توقيف يتم ما ونادراً . زيتون أشجار اقتالع أو وا 

16/4/5112الحياة، لندن،   
 
 غز ة إلى اإلسرائيلية المنتجات تعيد الحرب .38

 بعودة الحرب انتهاء عقب الغزيون ت اج  دنتين، من أكثر دام انقطاع أبو جهل: بعد انتصار - غزة
 المجلس" دعا ما الكثيرين، ح يإلة ذلي أثار. التجارية المحالت  لى اادرائيلية البضائع بع 

 عن في  يعّبر بيانٍ   صدار  لى" القطاع في اادرائيلية المنتجات لمقاطعة الشعبي التنديقي
 بالتراجع المعابر  دارة البيان وطالب. المنتجات بتلي المحلية األدواق  غراق لعودة" الشديد ادتهجان "

 .اادرائيلية الشركات من بافدتيراد بالدما  قرارها عن
 تقضي التي الواردات  حالل ديادة انتهجت قد - دابقاً  ة غزة حكومة في افقتصاد وزارة وكانت

 بهدف الدخول من البضائع تلي  ثرها على ومنعت المحلية، بالمنتجات المدتوردة المنتجات بادتبدال
حاللها الوطنية المنتجات تشجيع  .المدتوردة مكان وا 
 الوزارة موقف" الد ير" لة لبد طارق غّزة في افقتصاد وزارة في وااعالم افتصال دائرة مدير يوض 

 تدّبب الصناعية المنشآت من كبير لعدد اادرائيلي افحتالل قصف أن حاً شار  المجلس، بيان من
 ادتيراد بإعادة للتجار للدما  الحرب بعد الوزارة فاضطرت بمتطلبات ، الدوق تزويد عن بعجزها
 دولة عليهم ي ر  ولم العالم، في منطقةٍ  أيّ  الدما  وشمل. دابقاً  دخولها منعت التي البضائع
 في اادرائيلية، المنتجات على أضعافها ثالثة  لى تصل ضرائب فرضت الوزارة نأ ملكداً  محددة،
 .المحلية األدواق  لى دخولها من للحدّ  محاولة
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 زيادة هدف يخدم أن  عن يشاع ما وين ي الدكان، احتياجات لددّ  أتى القرار هذا أن لبد ويلكد
 القطاع دخلت التي اادرائيلية منتجاتال ب ن منوهاً  الوزارة، تجنيها التي الضرائب أموال تحصيل
 .محدودة

16/4/5112السفير، بيروت،   
 
 أسيراً  26 لـ االحتالل يمدد اعتقال :نادي األسير .39

أديرًا فلدطينيًا في  56(، اعتقال 4|12مّددت محاكم افحتالل اادرائيلية، يوم األربعاء ): بيت لحم
 قيق وااجراءات القضائية.معتقالتها ل ترات مت اوتة، بذريعة ادتكمال التح

وأشار "نادي األدير ال لدطيني" في بيان صح ي تلقت "قدس برس" ندخة عن ،  لى أن محكمة 
محكمة افحتالل في دجن ثمانية أدر ، فيما مددت افحتالل في دجن "الجلمة" مّددت اعتقال كل 

دتة نت األدر ، ت اعتقال أما محكمة افحتالل في "بيت  تك ا"، فمدددبعة أدر ، "عوفر" اعتقال 
 .محكمة افحتالل في "دالم"باقي التمديدات جاءت في وذكر النادي أن 

12/4/5112قدس برس،   
 
ــرارات علــى احتجاجــاً  يضــربون غــزة موظفــو .41 ــة" مــن وتحــذيرات حكومــة التوافــق ق  اســتمر إذا "كارث

 الخالف
 أمس غزة قطاع في وزرالها واجديت التوافق حكومة في وزارات أربعة موإل و ن ذ: الهور أشرف - غزة

 األشغال وزارات في كليا العمل وعلق. للحكومة األخير القرار على احتجاجا العمل، عن  ضرابا
 .ات اقياتها" من الحكومة "تنصل وص ت  ما على احتجاجا والمرأة، والعدل، والعمل، العامة،
 لتن يذ الحكومة الضغط على بهدف ااضرابات تن يذ في تدتمر أنها غزة في الموإل ين نقابة وذكرت

 زار الذي الحكومة برئيس النقابة وفد لقاء خالل تمت التي الت اهمات وفق التزامات من عليها ما
 .أدبوعين من أكثر قبل القطاع
 تشكيل على الحكومة، رئيس هللا الحمد رامي الدكتور مع ات قت قد كانت أنها  لى النقابة وأشارت

 ردوخ "رادخة الموإل ين حقوق أن لها بيان في وأكدت. الموإل ين قضية لمعالجة مشتركة لجنة
 والمداومة". افنتقاص أو للت او  قابلة وغير الجبال
 من الحكومة لتنصل رفضاً  جدية أكثر مواقف فتخاذ ال لدطينية التنإليمات كافة النقابة ودعت

 الكارثة من وحذرت. الموإل ين حول األخير افت اق على اطلعت التنإليمات هذ  أن خاصة ات اقياتها
 قصير وقت بعد ااقبال إلل في خاصة علي ، هو ما على الوضع ادتمر  ذا غزة بقطاع دتحل التي
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 أجل من الجهود تضافر يتطلب الذي األمر المباري رمضان وشهر العامة الثانوية امتحانات على
 .المباري الشهر قددية على والح اإل افمتحانات  نجا 

16/4/5112العربي، لندن، القدس   
 
 والصيادين بغزة المزارعين على اعتداءات .40

 غارات» وشنت غزة، قطاع أجواء في كثيف بشكل  درائيلية طائرات الهور: حلقت أشرف - غزة
 تحليقا غزة مدينة دكان فلدطينية. وشاهد صيد زوارق البحرية من قوات هاجمت بينما ،«وهمية
 شاطئ من القريبة المناطق في وتحديدا م اجئ، بشكل الن اث، يلياادرائ الحربي للطيران مكث ا
 .البحر
 وقال. غزة مدينة بحر قبالة عملها خالل فلدطينية، صيد قوارب اادرائيلية البحرية هاجمت ذلي  لى

طالق ان جارات صوت دمعوا  نهم عيان شهود  مصدرها المدينة، من الغربية المناطق في نيران، وا 
 .ثقيلة أدلحة من كثيف نار  طالق مع ال لدطينية، القوارب تجا  افحتالل أطلقها التي القذائف

 ورف  يونس خان مدينتي شرق محدودة لمدافة افحتالل قوات من حليات توغلت حخر اعتداء وفي
 لطائرات وتحليق المواطنين، وأراضي منازل على كثيف نار  طالق ودط غزة، قطاع جنوب

 .وادعة تمشيط وعمليات الزراعية، باألراضي تجريف عمليات في المتوغلة ةالقو  وشرعت. افدتطالع
16/4/5112القدس العربي، لندن،   

 
 نحل أبو الصحافي اغتيال تستنكر الصحافيين غزة: نقابة .42

 فلدطين قناة مصور قتل جريمة غزة قطاع في فلدطينيون صحافيون صّبا : ادتنكر فتحي - غزة
 القطاع في حماس حركة تقودها التي األمنية األجهزة وطالبوا نحل، أبو كمال الزميل ال ضائية
 .العدالة  لى وتقديمهم قتلت  عن بالكشف
 مقرها أمام فلدطين قناة في العاملين ولجنة الصحافيين نقابة نإلمتها وق ة خالل الصحافيون، وأعرب

 .نحل أبو عائلة مع الكامل تضامنهم عن أمس، غزة مدينة في
 "جريمة ب ن  أمس من أول مجهولين يد على نحل أبو قتل حمادة كمال العاملين نةلج رئيس ووصف
 .العدالة"  لى وتقديمهم الجناة عن الكشف مطالبًا "بدرعة بشعة"،

 16/4/5112الحياة، لندن، 
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 األسرى مع تضامناً  الخليل في ومهرجان مسيرة .43

 أمس، الخليل، محافإلة في الوطنية ياتوال عال القو  وممثلي المواطنين من المئات شاري: الخليل
 من انطلقت التي المديرة اختتمت فيما افحتالل، دجون في األدر  مع تضامناً  حاشدة مديرة في
 .المدينة ودط رشد ابن دوار في بمهرجان الحدين،  دتاد أمام

 ولجنة والمحررين، األدري شلون وهيئة األدير نادي من بدعوة نإلمت التي المديرة خالل ورفعت
 من عدد وممثلو حميد، كامل المحافإل وتقدمها الخليل، محافإلة في الوطنية والقو  األدري، أهالي

  لى افحتالل، دجون في واألديرات األدر  من العديد وصور ال لدطينية، األعالم الملددات
 الدولية قيةالحقو  الهيئات بتدخل وتطالب األدر ، تدتهدف التي افحتالل بجرائم تندد شعارات جانب
 بلدة من عو  جع ر الشهيد ضحاياها حخر كان التي الطبي ااهمال ديادة ذلي في بما لوق ها،
 .أمر بيت

16/4/5112األيام، رام هللا،   
 

نشــاء لــدعم نســوية جمعيــات مــع منحــة 12 توقــع الزراعيــة" "اإلغاثــة .44  بالضــفة إنتاجيــة مشــاريع وا 
 وغزة
نشاء لدعم وذلي الندوية، الجمعيات من عدد مع منحة 15 س،أم الزراعية، ااغاثة وقعت: هللا رام  وا 

 الذهب» مشروع أنشطة  طار في تندرا التي غزة وقطاع الغربية الض ة في متودطة  نتاجية مشاريع
 .األوروبي افتحاد قبل من الممول المدتهلكين  لى المنتجين من ال لدطيني األخضر
 الضغط دائرة مدير بحضور هللا، رام في أمس، ِقدعُ  ح ل خالل المن  هذ  عن ااعالن وجر 

 وزارة في الزيتون دائرة ومدير فيا ، فيا  الزيتون مجلس عام ومدير جيش، أبو منجد والمناصرة
 .األهلي المجتمع ملددات من وعدد الندوية الجمعيات عن ممثلين  لى  ضافة عبيد، رامز الزراعة
 الزيتون قطاع في الندوية والمجموعات القاعدية جمعياتال دور تعزيز في المن  هذ  أهمية وتكمن
 ومنحتين الغربية للض ة من  11 تخصيص وتم افدتدامة، من نوع وخلق افقتصادية حالتها وتمكين
 جر  الختام، وفي. يورو ألف 101 وبإجمالي يورو ألف 12 بة منحة كل قيمة وتقدر غزة لقطاع
 .الندوية الجمعيات وممثالت شيحة خليل الزراعية ثةااغا عام مدير بين افت اقيات توقيع

16/4/5112األيام، رام هللا،   
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 لحم والروسية في بيت الفلسطينية اليدوية لألشغال معرض .45

 الثقافة وزارة مع بالشراكة والثقافة للعلوم الرودي المركز افتت  يونس: عبد الرحمن – لحم بيت
 .والرودية ال لدطينية اليدوية والمصنوعات لألشغال معرضا األربعاء، يوم مداء ال لدطينية

 روديا في يدويا المصنوعة التحف من العديد في  تعر  الذي نوع ، من األول المعر  هذا ويعد
 .أيام أربعة لمدة واحد دقف تحت وفلدطين

 معر ال أن كوم، دوت القدس لة عوينة وجي  لحم بيت في ال لدطينية الثقافة وزارة مكتب مدير وقال
 الرودية الثقافة على وادعة نافذة وفت  وروديا فلدطين بين الثقافية والتوعية التبادل تعزيز يهدف"

 ".متعددة يدوية وصناعات فنون من تشمل  وما
 زينة ومدتلزمات مالبس من اليدوية، المصنوعات من ومختل ة وادعة تشكيلة المعر  ويضم

 ال نية واللوحات المنزلية الزينة وأدوات التحف بع   لى بااضافة اليدوي والتطريز واكددورات
 .فلدطينيين لمصورين الصور من مجموعة عن فضال روس، وطلبة ل نانين والردومات

12/4/5112القدس، القدس،   
 
 "إسرائيل"لوال األردن ألصبح "األقصى" تحت سيطرة : داودوزير "األوقاف" هايل  .46

 األردنوالشلون والمقددات اادالمية هايل داود "أن  أكد وزير األوقاف :زايد الدخيل -عمان 
تصد  لمخططات  درائيل للديطرة على المدجد األقصى"، وأن  لوف تدخل األردن "ألصب  

 "األقصى" تحت ديطرة وزارة "األديان اادرائيلية".
رائيلية وبين داود في تصري  لة"الغد" أمس، أن الوزارة "لم تتلق أي طلب ردمي من الحكومة ااد

هذا األمر ليس من صالحيات  أنلوقف أعمال ترميم قبة الصخرة في المدجد األقصى"، ملكدًا 
 الحكومة اادرائيلية.

وبين أن وزارة األوقاف هي الذراع التن يذية لتن يذ الوصاية الهاشمية على هذ  المقددات، وتعين من 
لذين يحردون األقصى وقبة الصخرة خالل مديرية عامة لألقصى في عمان المئات من الموإل ين ا

 وباقي المقددات األخر .
وأشار  لى وجود مجلس أعلى لألوقاف في القدس وهو صاحب صالحيات وادعة، واتخذ الكثير من 

 القرارات للح اإل على قدديتها، وتتواصل مع  المديرية يوميا.
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امين نتنياهو بإيقاف جميع وكان وزير اادكان اادرائيلي اوري حرائيل، طالب رئيس الوزراء بني
أعمال الترميم داخل قبة الصخرة بشكل فوري، بحجة أن من ش ن هذ  األعمال  تالف حثار "الهيكل" 

 المزعوم.
16/4/5112، الغد، عم ان  

 
 يدعم موقف رفض الحكومة إلقامة مطار إسرائيلي على الحدود "العمل اإلسالمي: "األردن .47

  الموقف الحكومي برف   قامة مطار) درائيلي( على مقربة أكد حزب جبهة العمل اادالمي دعم
وطالب الحزب الحكومة باتخاذ ااجراءات الك يلة لمنع  قامة  من الحدود األردنية في جنوب البالد.

 المطار، ورأ  أن  قامت  تلثر على الديادة الجوية لألردن والدالمة العامة للدكان في المنطقة.
الحكومية بالتزود بالغاز الطبيعي المدال من دولة قطر، واعتبر هذ  كما رحب الحزب بالخطوات 

الخطوة فرصة جريئة اعادة النإلر بات اقية ادتيراد الغاز الطبيعي من دولة الكيان الصهيوني لوجود 
 بدائل عربية، ودعا  لى ضرورة ادتكمال مشروع ميناء الغاز الطبيعي المدال في العقبة.

16/4/1125، السبيل، عم ان  
 
 "2عين الحلوة "يرموك مخيم الفلسطينية من تحويل  الفصائللبنان يحذر : لنهار"ا" .48

نوعًا من ال تور يدود العالقة بين الجهات  أنلنهار" اليوم اردمية " أمنيةبلغت مصادر : أبيرم  براهيم
ل ية المعنية في صيدا والجنوب وبين ال صائل ال لدطينية في مخيم عين الحلوة على خ األمنية

هناي في عملية مدرودة   لىفي داخل المخيم بعد ادتدراج   أيامتص ية الشاب مروان عيدى قبل 
تدليم القتلة   طارفي  وأعطتهاوعلى خل ية عجز هذ  ال صائل عن تن يذ وعود وتعهدات دبق 

 .األدوأوضبط الوضع في داخل المخيم تداركا من وقوع 
عليها القيام  أنال صائل   لى وأبلغتالجنوب دبق  وذكرت المصادر ان  الجهات المعنية في

في  األكبربواجباتها على اكمل وج  والعمل على الوفاء بتعهداتها لكي تضمن ح إل امن المخيم 
وحافت افحتقان  األزماتلبنان وتح إل عالقت  بمحيط  وتحول دون تورط  وانزفق  نحو المزيد من 

الم دوي لمخيم اليرموي بالقرب من دمشق شاهد على ما  يرالمص أن أيضااليهم  وأبلغتمع الجوار 
تدر   اارهابيةفي مخيم عين الحلوة اذا ما تركت الداحة للجماعات  األوضاعلي   تلول  أنيمكن 

رقيب وادتطرادا اذا ما ادتمرت هذ  ال صائل في التقاعس عن ضبط أو وتمر  فيها من غير حديب 
 مية المعنية .الموقف بالتعاون مع الدلطات الرد
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من ال صائل  وحخراجتماعا عقد قبيل فترة قصيرة بين وفد من "حزب هللا"  أنالمصادر عينها  وأفادت
وقد طالب الحزب ال صائل بدور حازم لتدليم قتلة عيدى وفديما انهم معروفون من الجميع. وحذر 

يترتب على  أنما يمكن من مغبة افدتمرار بديادة التهرب من مواجهة المدلوليات وعدم الحدم و 
 وتداعيات دلبية حاضرا ومدتقبال على غرار حادث تص ية عيدى.  حداثذلي من 

16/4/5112، النهار، بيروت  
 
 وفدًا من الفصائل الفلسطينية يستقبلاللواء عباس إبراهيم  .49

كافة  ادتقبل المدير العام لألمن العام اللواء عباس  براهيم، في مكتب  قبل إلهر اليوم، وفدًا من
 ال صائل ال لدطينية في لبنان والقو  اادالمية ومدلولي القوة األمنية في مخيم عين الحلوة.
وادتعر   براهيم مع الوفد ال لدطيني التطورات المتعلقة بضمان األمن وافدتقرار في المخيمات 

 ال لدطينية في لبنان، وتحديدًا في مخيم عين الحلوة.
 لدطينيين النازحين من دوريا، حيث عر  الوفد أوضاعهم المعيشية كما بحث الجانبان أوضاع ال

 والصعوبات اليومية التي يتعرضون لها ودبل مداعدتهم.
12/4/5112، السفير، بيروت  

 
 اجتماعي في المخيمات تنسيق"المستقبل" و"فتح":  .51

مشتركًا في مقر عقدت مندقية بيروت في "تيار المدتقبل" وقيادة حركة "فت " في المدينة اجتماعًا 
دائرة عائشة بكار، بحضور المندق العام للتيار في بيروت بشير عيتاني وأعضاء المندقّية وأمين 

 در "فت " في بيروت دمير أبو ع ش،  لى جانب عدٍد من مدلولي الحركة.
 وأثنى الجانبان على "تشكيل القوة األمنية المشتركة من ال صائل ال لدطينية لح إل أمن المخيمات،
 بالتنديق مع األجهزة األمنية اللبنانية بما يضمن عدم ادتغالل الواقع افجتماعي في زعزعة األمن".

كما ات قا، بحدب بياٍن صادٍر عن التيار، على " بقاء افجتماعات م توحة للتنديق في مجمل 
نية تقديم األوضاع افجتماعية، فضال عن  قامة زيارات  لى المخيمات ال لدطينية للنإلر في  مكا

 مداعدات عينية وطبية للنازحين".
وتم التطرق خالل افجتماع  لى "الواقع الديادي وافجتماعي في لبنان، في ضوء التحديات التي 
تشهدها المنطقة والوضع ال لدطيني من جوانب  كافة". كما تم عر  "م داة النازحين ال لدطينيين 

مكانية التخ   يف من المعاناة ااندانية التي يواجهونها في لبنان".من مخيم اليرموي في دوريا، وا 
12/4/5112، السفير، بيروت  
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 من مخيم اليرموك "داعش"تنظيم  انسحاب: مصادر إعالمية .50

دكان ومدلول  ، أنهبة محمد، عن ريف دمشق، من 16/4/5112، القدس العربي، لندنذكرت 
ية" دحب معإلم مقاتلي  من مخيم اليرموي أمس األربعاء  ن تنإليم "الدولة اادالموا فلدطيني قال

وذكرت مصادر أن مئات من مقاتلي الدولة اادالمية   لالجئين ال لدطينيين على مشارف دمشق.
 عادوا  لى معقلهم في الحجر األدود المجاور الذي أطلقوا من  هجومهم هذا الشهر.

ت كر وفر في األغلب دارت وقال أحد الدكان ويدعى أبو أحمد هواري "اندحب معإلمهم في مناوشا
وقال اثنان من الدكان  ن التنإليم ما زال يقاتل فلول أكناف بيت المقدس عند  بينهم وبين خصومهم."

وأضافا أن جبهة النصرة  المدخل الشمالي للمخيم على تقاطع شارعي فلدطين واليرموي الرئيديين.
ن  منذ بدأ تنإليم "الدولة اادالمية" أصبحت اآلن أكبر قوة في المخيم الذي نز  عن  كثير من دكا

 هجوم .
وقال مبعوث منإلمة التحرير ال لدطينية لد  دمشق  ن جبهة النصرة هي اآلن الجماعة الرئيدية في 

 وأضاف أنور عبد الهادي أن الدولة اادالمية وجبهة النصرة كيان واحد ويتبادفن المواقع. المخيم.
لى عكس "الدولة اادالمية" ليدت مدتعدة لدفع خصومها ولكن دكانا قالوا  ن جبهة النصرة ع

 صوب مواجهة عدكرية ولم تشاري في جولة افشتباكات األخيرة في مخيم اليرموي.
من تحقيق  وامقاتلون فلدطينيون تمكن، أن دمشق، من 16/4/5112، "51موقع "عربي  وأضاف

جنوبي دمشق، حدب ما أفادت  تقدم  ثر اشتباكات مع مدلحي تنإليم الدولة في مخيم اليرموي
ووفقا لتصريحات هذ  القيادات لودائل  عالمية، فقد أرغم مقاتلون  دالميون تنإليم  قيادات فلدطينية.

الدولة على التراجع من بع  المناطق التي ادتولى عليها ملخرا، كما أكد ذلي شهود عيان من 
حفف  0بقى من الدكان ف يتعد  " أن من ت51ذكرت مصادر في المخيم لة"عربيو  دكان المخيم.

 بعد افشتباكات األخيرة.
وطبقا لروايات ناشطين فلدطينيين، فإن مقاتلي تنإليم "أكناف بيت المقدس" ادتولوا على عدة مباٍن 

 وحققوا تقدما انطالقا من المناطق التي يديطرون عليها في المخيم.
ديطرة على المخيم،  لى هزيمة خصم   لى ذلي، رأ  مراقبون أن تنإليم الدولة دعى من أجل ال

زال المتمثل بة"أكناف بيت المقدس"، ال صيل ال لدطيني الذي تولى الدفاع عن المخيم، في حين ما 
يقاتل ال صيل ال لدطيني على تقاطع شارعي فلدطين واليرموي الرئيديين، مبينا أن جبهة  التنإليم

 لدولة هجوم .النصرة باتت أكبر قوة في المخيم منذ بدأ تنإليم ا
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من ناحيت ، قال مبعوث منإلمة التحرير ال لدطينية  لى دمشق، أنور عبد الهادي،  ن جبهة النصرة 
 هي اآلن الجماعة الرئيدية في المخيم.

 
 تبحث تكليفات القمة إلنهاء االحتاللالعربية  بالجامعة "لجنة فلسطين" .52

ية ال لدطينية اجتماعا أمس، بمقر األمانة عقدت اللجنة العربية المعنية بالقض الخليج":"–القاهرة 
العامة لجامعة الدول العربية على مدتو  المندوبين الدائمين، وذلي لوضع خطة التحري العربي، 
المتعلقة بإنهاء افحتالل "اادرائيلي" لألراضي ال لدطينية وفق دقف زمني محدد، وذلي تن يذا 

 خ.لقرارات القمة العربية األخيرة في شرم الشي
وصر  مندوب مصر لد  الجامعة العربية طارق عادل، ب ن هذا افجتماع ي تي لمتابعة تكلي ات 

الشهر الجاري برئادة وزير  6اللجنة، التي عقدت اجتماعا لها على مدتو  وزراء الخارجية يوم 
الخارجية المصري دام  شكري، وذلي فدتكمال تكلي ات وبلورة مواقف ومقترحات محددة ليتم 

ن يذها خالل المرحلة المقبلة لتحقيق مهامها، وكذلي درادة خطة اللجنة لتحركها على الداحة ت
 الدولية انهاء افحتالل "اادرائيلي.

16/4/5112، الخليج، الشارقة  
 
  "زيم"ائتالف مغربي يدعو لوقفة في الدار البيضاء الجمعة لطرد الشركة اإلسرائيلية للمالحة  .53

عا ائتالف مغربي راف  للتطبيع مع  درائيل  لى تنإليم وق ة احتجاجية، بعد األناضول: د -الرباط
من ” زيم“غد الجمعة، بمدينة الدار البيضاء )شمال( من أجل طرد الشركة اادرائيلية للمالحة 

 البالد.
جمعية  56، الذي يضم ”افئتالف من أجل طرد الشركة الصهيونية للمالحة زيم من المغرب“وقال 

شركة المالحة “غربية، في بيان ل ، اليوم األربعاء، وصل وكالة )األناضول( ندخة من ،  ن ونقابة م
 ”.الصهيونية زيم هي بمثابة حلة لوجيدتيكية للتطبيع افقتصادي مع الكيان الصهيوني

)جنوبي  درائيل(  لى  وأددودشركة زيم تنقل حاويات من حي ا )شمالي  درائيل( “وأضاف البيان: 
دار البيضاء المغربية، بها منتجات مصانع افحتالل اادرائيلي، أو منتوجات فروع هذ  مدينة ال

حامالت حاويات تدخل بانتإلام “، ففًتا  لى أن لهذ  الشركة، أيًضا، ”الشركات الصناعية عبر العالم
 ”. لى ميناء طنجة المتودطي )شمال المغرب(

تعلن في موقعها االكتروني أنها مدتمرة في نقل الشركة الصهيونية زيم “وأشار افئتالف  لى أن 
المدتوطنين المدتعمرين ألر  فلدطين، كما تلكد في موقعها أنها ادتمرت في شحن األدلحة 
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والذخيرة للجيش الصهيوني وأنها لعبت دورا لوجيدتيكيا خطيرا في هذا المجال في كل الحروب 
 .”العدوانية التي شنها الكيان الصهيوني منذ نش ت 

الشركة الصهيونية لعبت دورا لوجدتيكيا ادتراتيجيا من أجل في عزلة الكيان الصهيوني “كما أن 
الجيوغرافية التي ادتمرت زمنا طويال، بضمان تواصل  مع باقي العالم عن طريق البحر، وما زالت 

 ، بحدب البيان.”تلعب هذا الدور  لى يومنا هذا
 في المغرب.” زيم“الوكيل الردمي لشركة هي ” زيماي“يذكر أن الشركة المغربية 

16/4/5112، القدس العربي، لندن  
 
ــي  .54 ــى المجلــس األوروب ــي ممــثالً يصــادق عل ــين جنتلين ــي الشــرق  خاصــاً  تعي ــي ف لالتحــاد األوروب

 األوسط
ممثال خاصا لالتحاد  فرناندو جنتلينيصادق المجلس األوروبي، أمس على تعيين  :وفا –بروكدل 

مهام الممثل  أنلدالم في الشرق األودط. وأوض  المجلس في بيان صح ي، األوروبي لعملية ا
الخاص تتمثل في المداهمة في ااجراءات والمبادرات التي من ش نها أن تلدي  لى تدوية نهائية 

على أداس حل الدولتين،  ضافة  لى تدهيل افتصال بين الطرفين،  اادرائيلي-ال لدطينيللصراع 
  طار جديد محتمل للم اوضات.والمداهمة في وضع 

، منصب مدير 5115ولغاية كانون الثاني  5111، شغل خالل ال ترة من أيار جنتلينييذكر أن 
 دارة أوروبا الغربية وغرب البلقان وتركيا في جهاز الخدمة الخارجي لالتحاد األوروبي، كما شغل 

هذا المنصب حتى  جنتليني أيضا منصب الممثل الخاص لالتحاد األوروبي في كودوفو. وديشغل
 ، وديباشر مهام منصب  فورا.5116نيدان  31

16/4/5112، الحياة الجديدة، رام هللا  
 
 "بالنسبة لآلالف من المدنيين داخل مخيم اليرموك ال يزال حرجاً "الوضع  :األونروا .55

من المدنيين أعلنت وكالة "األونروا"، أن الوضع "ف يزال حرجا بالندبة لآلفف غزة: -أشرف الهور
داخل مخيم اليرموي"، ملكدة أنها لن تدخر جهدا من أجل  يجاد دبل لمداعدة المدنيين داخل 

 اليرموي ولمواصلة تحدين أدباب الدعم ألولئي الذين فروا من المخيم.
وقال دامي مشعشع الناطق بادم المنإلمة الدولية أن الم و  العام لة "ألونروا" بيير كرينبول أنهى 

مهام بعثت  ااندانية  لى دمشق، وأن  كجزء من جهد مشتري لألمم المتحدة، بحث مع نائب اليوم 
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وزير الخارجية الدوري فيصل مقداد دبل ادتئناف عمليات التوزيع للمدنيين الباقين في مخيم 
 اليرموي أو أولئي غير القادرين على مغادرت .

مدنيين الراغبين بمغادرة اليرموي بص ة ملقتة وأوض  أن النقاش تناول دبل ضمان "الخروا اآلمن" لل
وتوديع افدتجابة ااندانية ألولئي المدنيين من اليرموي الذين وصلوا  لى أماكن تقع بالضبط 

 ادتجابة الحكومة الدورية كانت  يجابية".‘بمحاذاة المخيم، مشيرا  لى أن 
نيين وصل  لى خارا المخيم، ونقل عن م و  "األونروا" قول  عقب افجتماع  ن عددا من المد
 وعبر عن أمل  في أن تدتمر األمور على هذا النحو في األيام المقبلة.

ورحبت "األونروا"، بة "افدتجابة الداعمة من قبل الحكومة الدورية وبالتعاون الوثيق مع مكتب 
ت مجددا المبعوث الخاص". وأكدت أنها دوف تتابع التطورات في األيام المقبلة عن كثب، وطالب

كافة ااجراءات الممكنة من أجل ضمان احترام وحماية المدنيين ال لدطينيين والدوريين داخل  باتخاذ
وأكدت أيضا أن المدنيين في العديد من مخيمات فجئي فلدطين األخر  في دورية  المخيم.

 "يواجهون هم أيضا صعوبات جمة".
16/4/5112، القدس العربي، لندن  

 
 دوالر لتطوير مخيم دير البلح مليون 40 "األونروا" ترصد .56

مليون دوفر لتطوير مخيم دير البل  ودط قطاع  41قالت وكالة "األونروا"  نها رصدت  حدن جبر:
قامة بنية تحتية وداحات   خضراء.غزة لتحدين حياة الالجئين من خالل مشروع شق طرق جديدة وا 

لى المشروع المنوي تن يذ  في المخيم بتمويل وأطلع مدلولون في "األونروا"، أمس، دكان المخيم ع
غزة عبر البني اادالمي والمتوقع أن يغير الحياة في   عمارمن برنامج دول مجلس التعاون اعادة 

 المخيم الذي يعتبر من أصغر المخيمات في قطاع غزة.
ن يذ  بافشتراي "  ن فريقا مهنيا ديشرف على المخيم حيث ديتم التخطيط للمشروع وتاألونرواوقالت "

 مع برنامجي األونروا للبنى التحتية وتطوير المخيمات، وااغاثة والخدمات افجتماعية.
وقال مدير عمليات األونروا في غزة، روبرت تيرنر:  ن المشروع التجريبي لتطوير المخيمات يتمحور 

 وحاجات .حول تحدين جودة حياة الالجئين في مخيم دير البل ، وفي صلب  صوت المجتمع 
شخص يعيشون  51،111ويقطن  اآلن ما يزيد على  1940عام  أقيميشار  لى أن مخيم دير البل  
  دونم. 135في مداحة صغيرة ف تتجاوز 
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وكانت اللجنة الشعبية لالجئين في مخيم دير البل  وزعت في وقت دابق ادتبيانا على الدكان 
 ا" تن يذ  في المخيم.لمعرفة رأيهم حول المشروع الذي تنوي "األونرو 

16/4/5112، األيام، رام هللا  
 
 "إسرائيل"مارتينا أندرسون تدعو إلى إطالق سراح أعضاء التشريعي المعتقلين لدى  .57

دعت عضو "الشين فين" في البرلمان األوروبي، مارتينا أندردون،  لى اافراا  :وفا –لوكدمبورغ 
 يني المعتقلين لد  افحتالل.ال وري عن جميع أعضاء المجلس التشريعي ال لدط

وقالت أندردون، رئيدة لجنة العالقة مع المجلس التشريعي ال لدطيني في البرلمان األوروبي، في 
، " ن افعتقال األخير لعضو المجلس التشريعي ال لدطيني أمسبيان وزعت  الخارجية ال لدطينية 

ائيل لحرمان الشعب ال لدطيني من خالدة جرار هو األحدث في دلدلة من ااجراءات من قبل  در 
عضوا في المجلس التشريعي ال لدطيني المعتقلين حاليا من قبل  16الديمقراطية. جرار واحدة من 

 درائيل. خالدة جرار ناشطة ندوية بارزة في الدفاع عن األدر  ال لدطينيين وممثل فلدطين في 
 مجلس أوروبا".

وزمالئها ونقلهم من األر  المحتلة  لى  درائيل، ف  كما أكدت أندردون أن "اعتقال خالدة جرار
 ينتهي فقط ات اقية جنيف، ولكن أيضا افت اقيات الدولية بش ن حصانة النواب المنتخبين". 

وذكرت أندردون "كنت قد كتبت ل يديريكا مورغيني، الممثل الدامي لالتحاد األوروبي للشلون 
الدول األعضاء في  على دعوة  درائيل لإلفراا عن الخارجية لحث ملددات افتحاد األوروبي و 

 خالدة جرار، وجميع أعضاء المجلس التشريعي ال لدطيني المعتقلين لد   درائيل".
16/4/5112، الحياة الجديدة، رام هللا  

 
 عن زيارة عباس إلى موسكو .58

 عوني صادق
لرودي فالديمير بوتين زار الرئيس ال لدطيني محمود عباس مودكو ردميًا، واجتمع  لى الرئيس ا

ورافق عباس في هذ  الزيارة "كبير الم اوضين" صائب عريقات، والمتحدث بادم  الروس.والمدلولين 
 ردينة.الرئادة نبيل أبو 

وتم أثناء الزيارة التوقيع على ثالث ات اقيات في مجافت: افقتصاد، وافتصافت، ومكافحة غديل 
وبطبيعة الحال، ليس متوقعًا أف تشمل المحادثات  الزيارة.هذ  لم ترش  ت اصيل ما تم في  األموال.

 من .التي أجراها الرئيس ال لدطيني في مودكو الوضع الديادي ال لدطيني والموقف الرودي 
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وأول ما يتبادر  لى ذهن المتابع، هو أن هذ  الزيارة جاءت بعد  عراب الرئيس محمود عباس عن 
ومع أن أحدًا  مدة." درائيل"، حتى لو كانت مقررة منذ ةكي المنحاز ل"خيبة أمل " من "الموقف األمري

ف يتصور أن هذ  الزيارة دتقلب "التحال ات" القائمة للطرفين،  ف أن الحديث الذي دار بين عباس 
وبوتين ف بد أن  تطرق لموضوع كان محور حديث صائب عريقات في مقابلة أجرتها مع  وكالة 

نية قبل بدء الزيارة بيوم واحد، هو موضوع عقد ملتمر دولي في مودكو، كان أنباء "شينخوا" الصي
 .5110مجلس األمن الدولي قد دعا  لي  أثناء الحرب الثانية على غزة نهاية العام 

ذا كان المتابع لتصريحات المدلولين الكبار في الدلطة ال لدطينية، يمكن أن يقع في وهم أنهم  وا 
 يعانون .ات في وقت واحد،  ف أن  ليس صعبًا رلية افرتباي الشديد الذي يحاربون على جميع الجبه

فهم من جهة يتحدثون عن تحضير المل ات لمحاكمة " درائيل" في الجنائية الدولية، ويصبون على 
هذ  الجبهة ماء باردًا عندما يذكرون الشعب ال لدطيني ب ن هذ  "المعركة" يمكن أن ت خذ دنوات 

ء في تصري  لوزير الخارجية ريا  المالكي(! في الوقت ن د ، ت تي تصريحات طويلة )كما جا
الرئيس عباس لتكشف عن ادتعداد  فدتئناف الم اوضات مع بنيامين نتنياهو فورًا ومن دون شروط 

 مدبقة! بينما ت تي دعوة صائب عريقات  لى عقد "الملتمر الدولي للدالم"!!
ة تلي "الحرب"،  لى جانب افرتباي الواض ، هو أن أصحاب  ولعل أكثر ما يل ت النإلر في  دار 

عندما يدلون بتصريحاتهم يندون أن دهم وين صلون عن الواقع، فتتحول التصريحات  لى مجرد كالم 
في الهواء ف تعبر عن مواقف حقيقية أو ديادة ثابتة ومعتمدة،  ذ  ن بعضها يلغي بعضها اآلخر، 

فمثاًل، يقول صائب عريقات بثقة  ادتراتيجية!منها ادتراتيجية أو شب  وكلها ف تدتند  لى ما يصنع 
كبيرة: " ن اقترا  الملتمر الدولي للدالم ديكون لوضع جدول زمني انهاء افحتالل "اادرائيلي""! 
هكذا ببداطة، ويندى عريقات أن القرار الذي يتحدث عن  مضى علي  أكثر من دت دنوات، 

لدلطة للحصول على قرار مماثل من مجلس األمن، من دون أن تتغير ولحقت  محاولة فاشلة ل
 الإلروف، بادتثناء افنضمام  لى الجنائية الدولية!

ويدتثير العجب، ويلكد عدم وجود ادتراتيجية في تحركات الدلطة ال لدطينية، ذلي التوضي  الذي 
فعل على تصريحات رئيس قدم  عريقات ألدباب هذ  الدعوة، فهو يقول:  ن هذ  الدعوة هي "رد 

ذا تذكرنا  الوزراء بنيامين نتنياهو التي أثبتت أن  ف يريد لدولة فلدطينية أن تر  النور" في عهد ! وا 
أن هناي اليوم محاوفت أمريكية وفرندية، وربما أخر ، احياء الم اوضات المباشرة، يص  أن نتوقع 

 !!أن تعود الدلطة عن دعوتها لعقد "الملتمر الدولي" 
وفي الوقت الذي تإلهر الوقائع أن ما يجري في المنطقة العربية من اضطرابات من جهة، وما 
تتدبب ب  ديادات الدلطة ال لدطينية من  حباط وي س وأحيانًا عدم مبافة لد  الجماهير 
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ال لدطينية، جعل القضية ال لدطينية في أدنى درجات دلم افهتمام الدولي والعربي، ندمع عريقات 
قول: "رغم تصاعد افضطرابات وخاصة في اليمن،  ف أن الوضع ال لدطيني ف يزال مركز القضايا ي

 العربية" وأن القضية ال لدطينية "هي الموضوع األكثر أهمية في قلوب وعقول العرب والمدلمين"!!
لتمر أما  ن كانت هناي حمال معلقة على روديا بوتين، خصوصا أن مجلس األمن في قرار  عقد "م

دولي للدالم" كان قد اختار روديا مكانًا ل ، فعلى عريقات أف يحلم كثيرًا، ألن بوتين أقرب  لى تل 
عاد  1991ومنذ دقوط افتحاد الدوفييتي العام ، عربية.أبيب من   لى رام هللا، أو أي عاصمة 

ملشرات كثيرة، "اادرائيلية"، وتوثقت في عهد بوتين . وهناي  -الدفء  لى العالقات الرودية
فالتبادل التجاري بين البلدين وصل  اليوم.اقتصادية وديادية وعدكرية، تإلهر عمق هذ  العالقات 

 لى ثالثة مليارات دوفر، كما تقرر ملخرًا  نشاء هاتف مش ر بين بوتين ونتنياهو، األمر الذي ل  
ير  نيكوفي دوركوف )األدتاذ وتل أبيب اقتصاديًا ودياديًا بالندبة لبوتين، كما  ودفلت .مغزا  

المداعد في قدم افدتشراق في معهد مودكو للعالقات الدولية، التابع للخارجية الرودية(، "أكثر 
أهمية من كل الدول العربية"! ولقد قويت بينهما أثناء األزمة األوكرانية، فلم تنتقد " درائيل" الموقف 

فضاًل عن ذلي،  غزة."اادرائيلية" الثالثة على  الرودي، ولم يكن لمودكو أي موقف أثناء الحرب
فإن بوتين يعرف أن محمود عباس ف يدتطيع أن ي ي ارتباط  بواشنطن، التي قال عنها عباس: " ن  

 ف يمكن افدتغناء عنها"!!
 وعلي ، فإن زيارة الرئيس محمود عباس لن تكون من الناحية الديادية أكثر من "زيارة بروتوكولية"!!

16/4/5112، يج، الشارقةالخل  
 
 وفد المنظمة واليرموك .59

 علي بدوان
لم ينُتج من زيارة وفد اللجنة التن يذية لمنإلمة التحرير ال لدطينية  لى دمشق أخيرًا ما كان ي مل  
الكثيرون لجهة وضع َتصّور ُملزم للجميع بخصوص األوضاع الُمت جرة التي َيعيشها مخيم اليرموي 

تجمعات ال لدطينية فوق األر  الدورية. أو لجهة اشتقاق رلية وحلول دريعة وعموم الُمخيمات وال
وناضجة تضع حدًا لم داة اليرموي وعموم مواطني . فضاًل عن  غ ال وفد المنإلمة مناقشة ومتابعة 
َتمَّ القضايا ااندانية الُمتعلقة بحياة الناس، وتجاُهل  ُمناقشة تقديم المداعدات العينية العاجلة للناس، فَ 

لقالها كاملة على عاتق وكالة  باعتبارها الجهة الردمية « األونروا»ترحيل تلي المد لة المهمة وا 
والدولية المعنية بمتابعة القضايا المعيشية وااغاثية وقضايا الصحة والتعليم لالجئين ال لدطينيين في 

 دورية.
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فلدطينية،  -لقاءات فلدطينية  الزيارة التي َترافق معها ضجيج  عالمي، تم خاللها َعقد عدة
دورية، تّوجت بجلدة عمل في مقر المجلس الوطني ال لدطيني في دمشق، وانتهت  -وفلدطينية 

تلي الجلدة بتوافق عام من دون تحديدات ملمودة، حين صدر عن أعمال المجتمعين بيان 
يمًا وفصياًل وحزبًا( تنإل 12فض ا ، وفي  أن القو  ال لدطينية المتواجدة فوق األر  الدورية، )

من مخيم اليرموي « جبهة النصرة»و « داعش»ضرورة  خراا كل المجموعات المدلحة من »تر  
 «.تليد ما ترا  الدولة الدورية»وأنها « وعودة مواطني 

الكالم أعال ، ُفِهَم من  أن ال صائل ال لدطينية باتت تتبنى وجهة النإلر التي تليد القيام بعمل 
من مخيم اليرموي، وهو الموقف الذي تتبنا  عمليًا )اآلن( « النصرة»و « داعش» عدكري اخراا

كل القو  ال لدطينية بما فيها الجبهة الشعبية لتحرير فلدطين التي أَصدرت بيانًا بهذا الش ن في رام 
-هللا طالبت في  بتشكيل غرفة عمليات مشتركة موحدة، وبعضها ُمشاري ب  أدادًا كالجبهة الشعبية 

الُمقربة ندبيًا من حركة حماس، بادتثناء « أكناف بيت المقدس»القيادة العامة وغيرها كمجموعات 
التي فّضلت دون غيرها كلمة )اللعم(، وحزب افتحاد « فت »ثالثة فصائل فقط وهي: حركة 
وهو حزب متواضع الحضور وال عالية، كذلي الجبهة «( فدا»الديموقراطي ال لدطيني )حزب 

راطية، من أصل مجموع تلي التشكيلة الديادية والحزبية ال لدطينية التي الت مت في مقر الديموق
المجلس الوطني بدمشق، حيث تر  ال صائل الثالثة المشار  ليها، أن مد لة اليرموي ومعالجتها هي 

بل عند الدولة الدورية، وأن ف  مكانية عملية فلدطينية للقيام بعمل عدكري في منطقة اليرموي. 
وذهبت مصادر في حركة فت  للقول أن الحركة ومنإلمة التحرير ال لدطينية تريان أن األمر َيقع 
على عاتق الدولة الدورية التي ُيمكن لها أن َتدَفع بقوات دورية ومعها قوات من جيش التحرير 

ة عدكرية ال لدطيني )وهي قوات عدكرية نإلامية تتبع هيئة األركان العامة الدورية( للقيام بعملي
 من مخيم اليرموي.« جبهة النصرة«و« داعش»اخراا 

وقد جاء بيان اللجنة التن يذية لمنإلمة التحرير في رام هللا، والذي نقلت  ردميًا )وكالة وفا( لَيُصَب 
بافتجا  والموقف اللَذين تراهما حركة فت ، ناد َين ما قال  رئيس وفد اللجنة التن يذية للمنإلمة بدمشق 

« داعش»ر أحمد مجدفني في ملتمر  الصحافي بش ن العمل العدكري في اليرموي اخراا الدكتو 
َر البع  ذلي وك ن  تقادم أدوار، وخروا من خانة الموقف الُمحرا ف أكثر وف «النصرة«و ، َفَ دَّ

 أقل.
 لى  على كل حال، العمليات العدكرية لم تتوقف في مخيم اليرموي، داخل  وعلى محيط ، وقد تحّول

داحة تطاحن عدكري، مع ادتمرار عمليات القنص التي طالت المدنيين قبل غيرهم، حيث باتت كل 
« جبهة النصرة»و « داعش»المجموعات المدلحة الموجودة في مخيم اليرموي وعلى محيط  تتبع لة 
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 ( فصياًل وجهة مدلحة، وغالبيتها15بعد أن تمت مبايعتها، من قبل تلي المجموعات وعددها )
، وحتى المجموعات الُمدلحة الموجودة في جنوب حي «النصرة»و « داعش»مجموعات صغيرة عدا 

أيضًا، وهو ما « داعش»التضامن الُمالصق لمخيم اليرموي من جهة الشرق، فباتت كلها تحت راية 
، في توالم واندجام بينهما «النصرة»و « داعش»يجعل المنطقة الجنوبية وك نها باتت تحت قبضتي 

د ف يطول. وانحدر بذلي وجود باقي فصائل المعارضة المدلحة في ُمربع صغير بالمنطقة ق
 الجنوبية عند حدود بلدة )يلدا( القريبة والمالصقة لليرموي من جهة الجنوب الشرقي.

في هذا الصدد، وعلى ضوء رلية المشاهدات والوقائع ومعاينتها على األر  وبشكٍل مباشر، يتوقع 
عمال العدكرية في المنطقة الجنوبية وتحديدًا على جبهة اليرموي، فيما يحصد أن تتصاعد األ

 المدنيون )الحصرم(، من دمائهم وأرواحهم، والدمار في ديارهم وممتلكاتهم.
16/4/5112، الحياة، لندن  

 
 نتنياهو بين نسف حل الدولتين وتلق ي صفعات ضغوط المقاطعة .61

 ماجد الّشيخ
ة التحذيرات اادرائيلية من تنامي حركة مقاطعة  درائيل في العالم، كان تزايدت في اآلونة األخير 

حخرها ما ورد في وثيقة درية، وزعتها وزارة الخارجية اادرائيلية على د راء  درائيل حول العالم، 
، 5112وجر  تدريبها لإلعالم اادرائيلي، حيث حذرت من تنامي مقاطعة  درائيل خالل عام 

المد » ن  أن يمس باقتصادها وبمنإلومتها األمنية، وحذرت من تواصل وت اقم األمر الذي من ش
 ».الديادي ضد  درائيل

األوروبي بتعويضات لقاء األضرار التي لحقت  افتحادكما حذرت الوثيقة من  مكانية مطالبة 
ادرائيل،  بمشاريع أقامها في الض ة الغربية وقطاع غزة، وتنامي مقاطعة الملددات المالية العالمية

يرلندا وهولندا  خصوصًا بعد قيام بنوي وصناديق ادتثمار وتقاعد كبيرة من الدنماري والنرويج وا 
 وغيرها بوقف تعامالتها مع بنوي أو شركات  درائيلية متورطة في افحتالل.

أن وأشارت الوثيقة  لى تزايد إلاهرة مقاطعة الشركات العالمية لمشاريع بنى تحتية  درائيلية، بعد 
قامت شركات ألمانية وهولندية بافندحاب من مشاريع اقامة خطوط دكي حديد ومن مشاريع في 
قطاع الميا ، وتزايد المقاطعة األكاديمية والثقافية وقيام جمعيات أكاديمية أوروبية وأمريكية بقطع 

 العالقات مع الملددات األكاديمية اادرائيلية.
مية، تتواصل في األراضي ال لدطينية المحتلة فعاليات مقاطعة بالتوازي مع هذ  التدريبات ااعال

المنتجات اادرائيلية، على امتداد المحافإلات ال لدطينية كافة، كخط عمل شعبي مقاوم، الهدف من  
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كدولة ادتيطان عنصري، فبحدب تقرير المكتب الوطني   درائيلفي افرتباط مع افحتالل، وعزل 
 أدادياافدتيطان، تشكل المقاطعة ادرائيل ب شكالها المختل ة، محورا  للدفاع عن األر  ومقاومة

 افحتاللافحتالل، ومهمة وطنية وشعبية تدهم في النهو  بافقتصاد الوطني، ألن   نهاءفي 
جراءات اادرائيلي   على األر  تجاوزت كل افت اقيات الموقعة. وا 

 
 المقاطعة كثقافة وطنية
حمالت التي تنشط في اطار المقاطعة، للتركيز على ضرورة تضافر الجهود من هنا مطالبة كافة ال

 األعمالالمقاطعة على جدول   درااوالردمية في الدلطة الوطنية، من اجل  األهليةعلى المدتويات 
، بالترافق مع الكشف عن جرائم افحتالل، بما األصعدةثقافة وطنية على كافة   لىاليومي، وتحويلها 

نهج وطني شامل   لىافدتيطان وهدم البيوت والتراند ير والتطهير العرقي، وتحويلها  فيها جرائم
النإلر بافت اقيات   عادةلالشتباي مع  درائيل في المجال الدولي، والضغط على دول العالم من أجل 

عها في وحإلر التعامل م اادرائيلية األوروبيةافقتصادية التمييزية مع  درائيل، كات اقية الشراكة 
، الدولة القائمة  درائيلمجال التدلي ، والوصول  لى نقطة تحول مهمة على صعيد العالقة مع 

بافحتالل في أراضي دولة فلدطين، التي اعترفت بها الجمعية العامة لألمم المتحدة في نوفمبر من 
 العام الماضي.

 درائيل، بالدعوة التي اطلقها  في هذا الدياق، يمكن ااشارة  لى ترحيب اللجنة الوطنية لمقاطعة
المجلس المركزي لمنإلمة التحرير ال لدطينية في البيان الختامي لدورت  العادية، من اجل افلت اف 
حول حركة مقاطعة  درائيل، وعلى افدتمرار في حملة مقاطعة المنتجات اادرائيلية، كشكل من 

امن مع الشعب ال لدطيني، لالدتمرار في المقاومة الشعبية، داعيا كل أحرار العالم للتض أشكال
حملة المقاطعة ومعاقبة دلطات افحتالل ودحب افدتثمارات منها، ما دامت تنتهج ديادة التمييز 

( تكريس المقاطعة 1العنصري، داعية  لى تجديد هذا الموقف على أر  الواقع، من خالل ما يلي:
يلية التي توجد لبضائعها بدائل، وحإلر التعامل مع الردمية والشعبية الشاملة لجميع الشركات اادرائ

الشركات العالمية المتورطة في انتهاكات  درائيل للقانون الدولي، بالذات في القدس المحتلة وغزة 
( مطالبة دول العالم 3على ال ور وبشكل شامل. » التنديق األمني»( وقف ما يدمى بة5المحاصرة. 

وبوقف ات اقيات التجارة الحرة معها حتى تنصاع للقانون  ب ر  حإلر عدكري شامل على  درائيل
لتواطلها » بالذات األكاديمية والثقافية»( مقاطعة جميع الملددات اادرائيلية 4الدولي بالكامل. 

 BDSحركة المقاطعة  أناللجنة  وأكدتومشاركتها في نإلام  درائيل افحتاللي وافدتعماري. 
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 درائيل حتى يمارس الشعب ال لدطيني بكل أجزائ  حق  غير مدتمرة في نضالها الداعي لعزل 
 القابل للتصرف في تقرير المصير.

 
 مقاومة تطبيع عربية

 0على الصعيد العربي، أعلن رئيس لجنة مقاومة التطبيع النقابية األردنية )مناف مجلي( عن  دراا 
لشركات المطبعة مع شركة أخر  عالمية في القائمة الدوداء ل 41شركات تجارية أردنية، و

، وذلي في  طار جهود اللجنة لمقاومة التطبيع مع افحتالل اادرائيلي. وأوض  مجلي » درائيل»
بان الشركات األردنية الثماني تنشط في تصدير وادتيراد المنتجات الزراعية بين األردن ومدتوطنات 

وداء، ك داة ضغط لوقف نشاطاتها افحتالل اادرائيلي، ما دفع اللجنة  لى وضعها على القائمة الد
 التطبيعية.

بانتإلام بحملة لدعوة المواطنين األردنيين  -بحدب مجلي-وبااضافة  لى هذ  القائمة، تقوم اللجنة 
لمقاطعة منتجات هذ  الشركات لضرب أرباحها، وبالتالي  جبارها على  عادة النإلر في عالقاتها 

شركة، التي تم  41 لى أن الشركات العالمية، وعددها  افقتصادية مع الجانب اادرائيلي. وأشار
 دراجها في القائمة دال ة الذكر، تشكل روافد هامة لالقتصاد اادرائيلي من خالل أنشطتها 
افدتثمارية والتجارية، داعيًا  لى مقاطعة منتجاتها على غرار الشركات األردنية الواردة أدمالها في 

 القائمة.
ومة التطبيع التابعة للنقابات المهنية األردنية األكثر ت ثيرًا في الشارع األردني، وأكد رئيس لجنة مقا

أن المنتجات الزراعية اادرائيلية تعر  للبيع في األدواق األردنية، باعتبارها منتجات فلدطينية أو 
تبادل أوروبية للتمكن من تدويقها، ألن األردنيين يقاطعون البضائع اادرائيلية، ويقدر حجم ال

مليون دوفر دنويًا، وقد تراجع بشكل ملموس خالل  141بحوالي »  درائيل»التجاري بين األردن و
الدنوات األخيرة، ب ضل حمالت مقاطعة المنتجات اادرائيلية وتداعيات العدوان األخير على قطاع 

 غزة.
 

 تقرير أوروبي سري
البريطانية، وحصلت » غارديان» ة دوليًا تضمن تقرير دري لالتحاد األوروبي، وصل  لى صحي

، توصيات تهدف  لى الضغط على الحكومة اادرائيلية القادمة، من أجل »يديعوت أحرونوت»علي  
 العودة  لى الم اوضات مع الدلطة ال لدطينية.
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عن مصدر دبلومادي في افتحاد األوروبي،  ن على افتحاد أن يقرر » يديعوت أحرونوت»ونقلت 
عمل على تطبيق هذ  التوصيات، وأن هناي احتمافت غير قليلة ب نها دتخرا  لى ما  ذا كان دي

حيز التن يذ، وذلي في أعقاب تصريحات رئيس الحكومة اادرائيلية، بنيامين نتنياهو، التي أطلقها 
 خالل حملت  افنتخابية.

ة اادرائيلية وقال المصدر الدبلومادي  ن افتحاد األوروبي يدير في مدار تصادم مع الحكوم
الجديدة، وأن  من الواض  للجميع في بروكدل )مقر ملددات افتحاد األوروبي( أن  يجب الرد على 
هذ  التصريحات. كما تطرق الدبلومادي األوروبي  لى تصريحات نتنياهو ب ن  لن تقوم دولة 

بكميات كبيرة  العرب يتحركون»فلدطينية خالل وفيت  في رئادة الحكومة، وكذلي تصريحات  ب ن 
 ». لى الصناديق

وأضاف أن افتحاد األوروبي لم يتقبل التوضيحات التي نشرها نتنياهو بعد افنتخابات. وقال أيضا 
 ن افتحاد األوروبي معني بإقامة عالقات جيدة مع  درائيل التي تنتهي عند الخط األخضر، وأنها 

لي ديلثر على العالقات بين افتحاد في حال ادتمرت في ديادتها خارا الخط األخضر، فإن ذ
درائيل. وتبين من التقرير الدري أن رلداء الممثليات األوروبية في القدس ورام هللا قدموا  األوروبي وا 
توصيات بتطبيق خطوات فعالة أكثر، ومنهجية أكثر، وواضحة أكثر، على األر ، بش ن ديادة 

 افتحاد األوروبي في القدس الشرقية.
فإن التوصيات األربعين الواردة في الوثيقة، تشكل مشكلة جدية » عوت أحرونوتيدي»وبحدب 

قامة  بالندبة ادرائيل. حيث ألم  الدبلومادي األوروبي  لى أن نتائج افنتخابات في  درائيل، وا 
 حكومة يمين، دتلدي  لى التعامل بجدية مع هذ  التوصيات تمهيدا لتطبيقها.

ضائع التي يتم  نتاجها في المدتوطنات المقامة على أراضي الض ة وعدا عن ادتمرار مقاطعة الب
الغربية، فقد تضمنت التوصيات اتخاذ كل خطوة ممكنة من أجل تمكين القدس الشرقية، من أجل أن 

 تكون عاصمة الدولة ال لدطينية، التي دتقام في  طار حل الدولتين.
لى أي مد  فإلى أي مد  يمكن لألوروبيين أن يذهبوا في ضغوطهم  من أجل تجديد هذ  النوايا، وا 

يمكن للمقاطعة أن تجعل الحكومة اادرائيلية تدتجيب للطلبات األوروبية، وتتعاطى  يجابيا مع 
متطلبات الم اوضات والتدوية الممكنة؛ على افترا  ادتطاعة نتنياهو وحكومت  القادمة التحري، 

ع الراهن بمعطيات  ف ت يد ب ن  درائيل مقبلة على والخروا من شرنقة اليمين المتطرف؛ مع أن الواق
يمكن » ديغول  درائيلي»ما داد جنوب  فريقيا بحكمها العنصري في أيامها األخيرة، كما ليس هناي 

 أن ي ر  على كيان  افدتيطاني حاًل تدوويًا ولو جزئيًا.
12/4/5112المستقبل، بيروت،   
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 اعتراف إيران بحق إسرائيل بالوجود .60

امكيم افرا  
المبادئ لالت اق بخصوص البرنامج النووي اايراني، والذي تم تحقيق  بين   عالنبلورة  أعقابفي 

حكومة  أعلنت، 5112حكومات الدول الغربية الكبر  الدت وبين  يران في بداية شهر نيدان 
الوجود لدولة  يتضمن افت اق النهائي مع  يران اعترافا من جانب  يران بحق أنتطالب،  أنها درائيل 

فإن الشرط الذي تعرض   درائيل ينبع  ألقوال لرف  المطالبة. ووفقا  أوباما درائيل. دارع الرئيس 
من حدابات خاطئة، وهو يشب  المطالبة ب ن ف يتم التوقيع على ات اق مع  يران، في حال عدم 

 حدوث تغيير جوهري شامل على النإلام اايراني.
هناي احتمال لقبول  يران لهذ  المطالبة، لكان قد  أنيعتقد  أوباما  لو كان من المنطقي اففترا ، ان

تبناها، وطلب من  يران افعتراف بحق  درائيل في الوجود، كجزء من الص قة النووية. افعتراف 
يهدئ من المخاوف اادرائيلية  أنهام فن من ش ن    نجازاايراني بهذا الحق كان دتعني للحكومة 

تغييرا حقيقيا قد حصل  أنل  النووي اايراني ويقلص افنتقاد اادرائيلي لالت اق، ويدلل على من التد
على الموقف اايراني ة ليس فقط بالندبة للموضوع النووي، كما ويعر  ردا جزئيا على افنتقادات 

ية في األمريكاادارة األمريكية حول دلوي  ااعالمالداخلية في الكونغرس األمريكي وودائل 
 المباحثات النووية وضد افت اق المتبلور.

 أنتقبل  يران الطلب اادرائيلي ويخشى من  أناحتمال في  أيمن جانب  ف ير   أوباما، أن  ف
يشوشها ويلحق ضررا كبيرا  أنللمباحثات النووية من ش ن   األعمالطر  هذا الموضوع على جدول 

األمريكية قد وافقت مرة ثانية  اادارةات اق نهائي. بذلي تكون  الكبيرة التي تلو  لبلورة اامكانيةفي 
تتركز في الموضوع النووي والعقوبات  أنعلى المباحثات النووية  أن أيعلى الموقف اايراني، 

توديع  طار المباحثات ديلدي  لى فشلها. لهذا  أنالم روضة على النإلام اايراني فقط، خوفا من 
تشمل الم اوضات مد لة  أنالذي تضمن  األولاألمريكية عن المطلب  اادارةالدبب تنازلت 

على عدم الخو  بهذا  األخيرةهذ   أصرت أنالصواريخ البالدتية الموجودة لد   يران بعد 
امتنعت اادارة من التوج   أيضايمس ب منها القومي. ولهذا الدبب  أنالموضوع، فن من ش ن ذلي 

ل موضوع المداعدات العدكرية التي تقدمها للحوثيين في اليمن،  لى  يران خالل الم اوضات حو 
المحادثات النووية، والتي تعاني  أمامفدعائها ان طر  المد لة دوف يضيف المزيد من المصاعب 

مما يك ي من الصعاب والتعقيدات، ولن س الدبب امتنعت اادارة األمريكية عن طر  مد لة حقوق 
وعلى الداحة  األودطفي الشرق  باارهابضوع تدخل  يران العميق في  يران وكذلي مو  ااندان



 
 
 
 

 

           46ص                                     3249 العدد:    16/4/5112 الخميس التاريخ:

كانت دتطالب بتقديم تنازفت  ألنها يران رفضت البحث بهذ  المواضيع  أنالدولية. من الواض  
اادارة دوف تتراجع عن مطالبتها  أنعلى عدم التعاطي معها نبع من تقديرها   صرارهافيها، وان 

 تشويشها. أومن التوتر حول طاولة الم اوضات بها، كي ف تخلق المزيد 
المطالبة األمريكية ب ن تعترف  يران بحق  درائيل في الوجود في  طار  أنمن المنطقي اففترا ، 

من قبل  شيءالم اوضات حول الموضوع النووي كانت دتواج  برف   يراني مطلق، وقبل كل 
والكراهية التي يكنها النإلام اايراني تجا  بشكل شخصي. النإلرة الدلبية  خامنئي األعلىالمرشد 

 درائيل، تم ت ديدها من قبل الزعيم الروحي للثورة اايرانية، الخميني، حتى قبل وصول  للدلطة، وتم 
المتطرف. ومن وجهة نإلر قادة النإلام  األصوليالنإلام اادالمي  رليةفي  أدادياتخاذها كعنصر 

والرئيس الدابق احمدي نجاد، فإن  ليس  خامنئيوهات اايراني، وكما تم عرضها من خالل ت 
 ادرائيل اي حق بالوجود ككيان ديادي، فن اليهودية ليس  طار قومي، بل ديني فقط.

ان رف  حق  درائيل بالوجود هو مبرر برأي الزعماء اايرانيين، فن قيامها ووجودها مرتبط بإللم 
ارد   درائيل ضد ماليين المدلمين تحت ديطرتها، ثالثي ف يطاق من وجهة نإلرهم: القمع الذي تم

ال لدطينية، الديطرة  األراضيدلب الحقوق المشروعة لل لدطينيين بإقامة دولتهم على كامل 
المقددة للمدلمين وخاصة القدس. ومن هنا ي تي واجب المدلمين بالعمل  األراضياادرائيلية على 

يس عن طريق تدوية ديادية، المرفوضة كليا. المدلمين بوادطة الحرب ول أراضيعلى تحرير 
الغربية  اامبرياليةمن قبل  أقيمتفن الدولة  أيضاحدب الخميني، افعتراف بإدرائيل مرفو  

ضعاف  ولتدهيل عملية ادتغالل بالد  كجدم غريب في قلب العالم اادالمي، من اجل فصل  وا 
 ألن التنازفت في الصراع مع  درائيل،  أوة المدلمين. ومن وجهة نإلر ، فإن  ف يوجد مجال للتدوي

وبين قو  البغي والك ر. لذا فإن القضاء على  درائيل وتحرير القدس  واايمانصراع بين قو  العدل 
للثورة  األداديةهما جزء ف ين صل من النصر النهائي للحركة اادالمية، وهي تنبع من المبادئ 

الدعائم التي يقوم عليها النإلام  أحديزعزع  أندرائيل من ش ن  اايرانية ولإلدالم. وان افعتراف بإ
 في  يران.

من وجهة نإلر النإلام اايراني،  أداديوحتى لو كانت مد لة رف  وجود  درائيل، هي عنصر 
ف يعني بالت كيد ان  ف يمكن عمل  األمرالجنا  المتطرف في ، الذي يقود ، فإن ت دير  األقلوعلى 
القيادة اايرانية الحالية دتوافق على حق  أنان  ف يمكن اففترا    ف. بهذا الخصوص شيء

ندتبعد نهائيا  مكانية تحقيق ت اهم صامت في المدتقبل بين  أن درائيل بالوجود، ولكن ف يمكن 
اادارة األمريكية وبينها، يتم بموجب  توقف القادة اايرانيين عن الحديث عن  بادة  درائيل ونكران 

حال، فإن الرئيس اايراني ن د  امتنع منذ انتخاب  عن نكران المحرقة. من خالل  أيةرقة. على المح
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بقيام  بذلي. ولكن ربما تكون هذ  رلية للمدتقبل وعلى اية حال  أخط نجاد قد  أحددل    أنفهم  
ي بخصوص رفضت طر  ال كرة لحين يتم افت اق النهائ األمريكيةتكون اادارة  أنفإن  من الممكن 
مريحة  أجواءالم اوضات  لى ات اق نهائي مما ديلدي  لى  أدتبعدا، في حال  أكثرذلي. وفي نإلرة 

يران، وربما  أكثر بينهما حول بع  المواضيع المدنية  أودعحوار  أيضابين اادارة األمريكية وا 
موضوع افعتراف من اادارة األمريكية دتجد ال رصة لطر   أنة يبدو  أوباماة كما ي مل  ااضافية

، فإن التغيير في عالقات  يران مع  درائيل قد أكثرجانب  يران بحق  درائيل بالوجود. وبنإلرة بعيدة 
 األفقف تلو  في  أنها  ف مكانية ممكنة  –يحدث عندما يحدث تغييرا في طبيعة النإلام اايراني 

 القريب.
اادارة  أنلحالية، قبل توقيع افت اق النهائي، الإلروف ا أنعلى الرغم من افدتنتاا التحليلي هو، 
ف يعني  األمر أن  ف يران بحق  درائيل بالوجود،  باعترافاألمريكية ف تعتزم طر  مد لة المطالبة 

ان  لن يكون هناي مكان لطرحها من قبل الحكومة اادرائيلية. بل بالعكس، فإن الت دير الدليم يقول 
المتطرف في  يران ودعوت  العلنية للقضاء على  األصوليي النإلام دع أنيلكد على  أنبل يجب 

 درائيل. الت كيد على  ألمنتحقيق  ديخلق تهديدا خطيرا   ن درائيل ووجود الدال  النووي بين يدي  ة 
يخلق ت هما لمطلب  درائيل والربط بين المد لة النووية وافعتراف من  أنهذا الدعي من الممكن 

نهائيا هذا المطلب ة يبدو ان  تخوفا  أوباما درائيل بالوجود. حتى ولو رف  الرئيس  جانب  يران بحق
الكونغرس،  أعضاءمن فر  ضغوطات داخلية علي  ة فإن  يمكن قبولها من قبل عدد ف ب س ب  من 

ترف  المطلب.  أن، ومن الجمهور األمريكي ويجعل من الصعب على اادارة ااعالمومن ودائل 
من جانب حكومة  درائيل لوضع العصا في   ضافيةدتر  بذلي محاولة  اادارة أن من الواض 

دواليب الم اوضات وتصعيب  مكانية التوصل  لى ات اق، وان  ما زال من الممكن ان يالقي المطلب 
 اادرائيلي قبوف من قبل الكثيرين الذين يرون  منطقيا وعادف.

12/4/5112، نظرة عليا  
16/4/5112، ندنالقدس العربي، ل  
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