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 46 :كاريكاتير

*** 
 
 مشعل: المقاومة هي الطريق الوحيد لتحرير األسرى .0

أكدددد رئددديس المكيددد  السياسدددي لحركدددة حمددداسك هالدددد مهدددعلك أن حركيددد  يددد من أ ددد    طريددد  ليحريدددر 
 األسرى من سجون ا حيالل إ  طري  الجهاد والمقاومة.

ج و  قطاع غزة في الذكرى الس وية الحاديدة عهدر ك في هان يو س وقال مهعل في كلمة مسجلة ل 
قدادة الحركدة: نإن دمدال الهدهدال يدذكر ا دومدا بطريد   أبدرز أحدد غييال الدكيور عبد العزيز الر ييسي 

 المقاومةك ويدعو ا للثبات عليهان.
دا لمهدروع المقاومدةك وأ هدا يعدا ي بعدد الحدر  األهيدرة ويعاقد  بددل  أن وأضاف: نإن غزة مثلدت  موذجا

ثقدددال غدددزة بهمومهدددا ومهدددكاليها  غدددال  المعدددابر ويدددزهير اوعمدددار وا  يكددداففك فدددي اسددديمرار الحقدددار وا 
 كالموظفين دون حلن.

واعيبر مهعل أن الروح الوط ية الوحدوية   يزال حاضرةا في فكر حركة نحماسن رغم كافة اليحديات 
 ويآمر وهذ ن ويققير البعض بح  قطاع غزة.

لحة واوبطددال فددي ي فيددذ ب ودهدداك لددن يدد ثر علددب يمسددل الحركددة بوحدددة الهددع  وقددال: نإن يعثددر المقددا
 وحرقها علب المجموع الوط ي والقالح العامن.

وكهددف مهددعل عددن سددعي الحركددة  سدديهدام جميددج الوسددائل مددن أجددل حددل المهدداكل واليحددديات اليددي 
 يواج  قطاع غزة والقضية الفلسطي ية.

يعهاك ويبحث عن كل ما يهفدف عدن الهدع  الفلسدطي يك وأضاف: نإن حماس ييحين الفرص و  يض
 ويسعب إلب يوسيج عالقايها وكس  مزيد من األقدقال لهدمة القضية الوط يةن.

 16/4/5112، فلسطين أون الين
 
طالق سراحهم سيكون المقدمة ألي اتفاٍق مع  أولوياتنا: األسرى على رأس عباس .2  "إسرائيل"وا 

علب رأس أولوياي اك وان إطال   األسرىقضية  أنن محمود عباسك أكد رئيس دولة فلسطي :رام هللا
سراح السية آ ف أسيرٍة وأسير ويبييض السجونك سيكون المقدمة ألي ايفاٍ  يمكن أن  قل إلي  مج 

 الجا   اوسرائيلي.
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هعب ا في الوطن  أب ال إلبفي كلمة وجهها عبر يلفزيون فلسطين مسال اليوم الهميسك  عباسوقال 
من  يسان من كل عام: لقد طالب ا  17الفلسطي ي الذي يقادف الد األسيرهيات لم اسبة يوم وال

و طال  اليوم مجدداا الحكومات والم سسات الدولية بزن ييحمل مس وليايها يجاه قضية أسرا ا بيوفير 
 الحماية القا و ية واو سا ية لهم.

ومسجلٌة وموثقٌة لدى م ظمات األمم الميحدة نإن ا يهاكات إسرائيل لحقو  األسرى معروفٌة  وأضاف
المع ية بحقو  او سانك وسيكون هذه القضية بال هل إحدى القضايا اليي س رفعها أمام محكمة 

 الج ايات الدوليةن.
نلقد آن األوان ألقحا  القرار في إسرائيل إدرال أن السجون والمعيقالت وا سييطان  عباسوقال 

أموال ا من عائدات الضرائ ك لن يقود إ  إلب مزيٍد من اليطرفك  ومقادرة األراضي واحيجاز
وسيبعد ا أكثر فزكثر عما ي بغي أن  سعب إلي ك وهو السالم العادل الذي يقوم علب إ هال ا حيالل 

وقيام دولي ا الفلسطي ية المسيقلة وعاقميها القدس وممارسة هعب ا لح  العودة  1697الذي وقج عام 
 ومبادرة السالم العربية. 164م الميحدة حس  قرار األم

نإن يد ا   زالت ممدودةا للسالمك السالم بين جيراٍن   يملي في  طرف علب الطرف اآلهرك  وأضاف:
 و  ي يقص من سيادي  وحقوق ك فبهذا وبهذا فقط ييحق  األمن والسالم وا سيقرارن.

جئين الفلسطي يين في سوريا وهقوقاا في مهيم وقال ن يابج وقلوب ا يعيقر ألماا معا اة إهوي ا الال
اليرمولك الذين أبت أيادي الهر إ  أن يزجهم في قراٍع طالب ا م ذ البداية بزن يكو وا علب الحياد 
في ك و حن  سعب بكل الوسائل ومج مهيلف األطراف ليهفيف حجم معا ايهمك م كدين مرةا أهرى 

و طالبهم بزن يهرجوا من المهيم وييركوا أهل  الضيوف إدا ي ا لمن زجوا مهيماي ا بهذا القراع 
 الم قيين في سوريا لحين عوديهم إلب وط هم فلسطينن.

 16/4/5112، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 والمجلس التشريعي باق على رأس عمله ..القانون األساسي بنصبحر: عباس "انتهت واليته  .3

كيور أحمد بحر رئيس المجلس اليهريعي الفلسطي ي باو ابة علب وجو  هدد الد: أحمد ققر –غزة 
العمل للوقول لدنوحدة حقيقةنك من أجل الهروج من الوضج الكارثي الذي يعا ي م   القضية 

 الفلسطي ية.
وحول و ية الرئيس محمود عباس أفاد رئيس المجلس أن عباس نا يهت و يي  ب ص القا ون 

يهريعي با  علب رأس عمل  وف  القا ون حيب يزيي مجلس جديد؛ وباليالي األساسي؛ والمجلس ال
  حن هرعيون وأبو مازن ليس هرعيان.
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وبرر م ح الفقائل الفلسطي ية الرئيس عباس هرعية يوافقية بقول : نرضي ا بذلل علب أن ييم ي فيذ 
 ا يفاقيات؛ ولكن إلب اآلن لم ي فذ م ها هيلن.

ن: نالكل الفلسطي ي يج  أن يجيمج وأن ييوحد في الضفة 51نعربي وقال بحر في حوار هاص مج
والهيات من أجل الثوابت والمقالحة الفلسطي يةنك م كدا أن نالوحدة الحقيقيةن  44وغزة والقدس والد 

 اليي يحافظ علب الثوابت الفلسطي يةك سيحرر فلسطين.
ب يت علب باطلن؛ موضحا أن زوالها  وأكد رئيس المجلس اليهريعي أن دولة ا حيالل نزائلة أل ها
 سيكون نبالجهاد والمقاومة ووحدة األمة العربية واوسالميةن.

وأعر  عن ثقي  في أن نالضعف العربي واوسالمي الحالي سييحول إلب قوةك وس كون  حن في 
 فلسطين الهرارة اليي يحر  الكيان القهيو ين.
طي ي كهف بحر أن نه ال قرارا أمريكيا بعد يفعيل وبال سبة ليعطيل عمل المجلس اليهريعي الفلس

اليهريعي ما دامت نحماسن علب رأس نك وبين أن ه ال نم امرة كبيرةن علب الهع  الفلسطي ي 
 وهاقة علب حركة نحماسن.

سالمية من أجل إ قاذ 51وطال  بحر في حواره مج نعربي نك بدنهبةن جماهيرية فلسطي ية وعربية وا 
 لة اليي م ذ احياللها يسعب ا حيالل اوسرائيلي ليهوديها ويغيير معالمها.مدي ة القدس المحي

ويسالل رئيس المجلس اليهريعي باو ابة: نلماذا ييحرل يهود العالم من أجل إعادة ب ال هيكلهم 
 .ناألققب؟المزعوم و  ييحرل األمة العربية واوسالمية ل قرة مسجدها 

 16/4/5112، 51موقع عربي 
 
 البرغوثي: السلطة لم تبذل جهودًا لإلفراج عنيمروان  .4

قال عضو اللج ة المركزية لحركة فيح األسير مروان البرغوثيك إن السلطة الفلسطي ية لم يبذل  :غزة
أية جهود جدية طوال الس وات الماضية لإلفراج ع   من السجون القهيو يةك مسيد ا علب ذلل 

 يواقلة.ببقائ  داهل السجون ألربعة عهر عاماا م
(ك ووقل نالمركز 4-19وعّبر البرغوثيك في مقابلة وزعها ن ادي األسيرن قباح اليوم الهميس )

الفلسطي ي لإلعالمن  سهة ع هاك عن أمل  أن يكون هذه العام هو األهير ل  ولألسرى في السجون 
 مر حيمي وقادم.القهيو يةك معبراا عن ثقي  بزن فجر الحرية آٍتك وأن زوال ا حيالل وا سييطان أ

 17/4/5112، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 سلطة الطاقة والموارد تلجأ إلى الطاقة الشمسّية لتأمين إمدادات الكهرباء في قطاع غزة .5

ك في قطاع غزة أمسك عن «حماس»أعل ت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية اليي يقودها حركة : غزة
 الكهربائي من الطاقة الهمسية هالل يسعة أههر.ميغاواط من الييار  31ايفا  ليوليد 

وقال ال اط  باسم السلطة أحمد أبو العمرينك هالل م يمر قحافي في مدي ة غزة أمسك إن السلطة 
األميركيةك علب أن ييم اوهراف علب المهروع « سماحة غرو »وّقعت ا يفا  مج مجموعة 

اع. ووقف المهروع الذي سُيقام فو  أراضي باليعاون مج مه دسي هركة يوزيج الكهربال في القط
 «.الريادي»)المسيوط ات اليهودية سابقاا( ج و  القطاعك بد « المحررات»

يذليل العقبات والقعوباتك والعمل علب يوريد »ودعا أبو العمرين الجهات المع ية كافةك إلب 
 «.المعدات الهاقة بالمهروع في أقر  وقت ممكن

قات العامة في هركة يوزيج الكهربالك جمال الدردساويك أن المهروع يمّثل واعيبر مدير دائرة العال
في مجال الطاقة الهمسيةك وسيهفف من األزمة الها قة اليي يعيهها القطاع  ييجة « يجربة أولب»

 31 قص إمدادات الكهربال. وقال الدردساوي إن هركة اليوزيج سيهيري الطاقة الُم يجةك اليي يقدر بد
 من الهركة الم يجة.  ميغاواطك

علب طري  حل أزمة الكهربالك معّبراا عن أمل  في أن يبدأ « هطوة»وأهار إلب أن المهروع ُيعيبر 
 إمداد هبكات الهركة بهذه الطاقة مطلج العام المقبل.

ميغاواط من الييار الكهربائيك في حين يوّلد محطة الكهربال الوحيدة  411ويحياج قطاع غزة  حو 
ميغاواط من إسرائيلك ويزّود  151ميغاواط فقطك كما يهيري هركة اليوزيج  91ع  حو في القطا

ميغاواطك ييم دفج ثم ها من حقة مقر في  31 بحواليمقر مدي ة رفح الفلسطي ية الحدودية 
 ق دو  فلسطين في جامعة الدول العربية.

ة حادة  ييجة  قص الييار ك من أزم5119ويعا ي القطاع م ذ أن دمرت إسرائيل محطة الطاقة عام 
علب مدار الس ة. وقبل أسبوعينك ألغت حكومة اليواف  الوط ي الفلسطي ية لمدة ثالثة أههرك 
الضرائ  المفروضة علب الوقود الموّرد للمحطةك ما سمح بيهغيلها ويوقيل الييار إلب الم ازل لمدة 

ر يقل فيها الب ست ساعات ثما ي ساعات وقل ومثلها قطج يوميااك بعد ههور عدة كان الييا
 يومياا.

 17/4/5112الحياة، لندن، 
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 أبو شهال: دمج الموظفين خالل شهر وصرف سلف خالل مالية لموظفي غزة .6
أكد وزير العمل مزمون أبو ههال أن عملية دمج الموظفين المعي ين قبل : محمود أبو راضي –غزة 

 ر.سي يهي هالل ههر واحد علب أبعد يقدي 5117وبعد عام 
وقال أبو ههال في يقريح هاص لوكالة نالرأين إ   سييم هالل عملية الدمج قرف سلف مالية 

 لموظفي غزة لليهفيف من معا ايهم.
وهدد علب أن كل موظف بغزة سييم دمج  ولن يحرم أي واحد م هم من حق  الوظيفيك مبي اا أن 

 الحكومة أهذت علب عايقها ا سيجابة لجميج حقو  الموظفين.
ذكر أبو ههال أن مهمة الوفد الحكومي الذي يزور قطاع غزة األحد المقبلك سييركز علب يولي و 

 مسئوليات الوزارات وحل كافة مهاكلها.
 12/4/5112لإلعالم غزة، وكالة الرأي الفلسطينية 

 
 بمرحلة خطيرة والمقدسية تمران الفلسطينيةقضية الأبو حلبية:  .7

ليهريعي ال ائ  أحمد أبو حلبية أمس الهميس أن القضية أكد مس ول ملف القدس في المجلس ا
 الفلسطي ية والقضية المقدسية بهكل هاص يمران في مرحلة هطيرة.

وذكر أبو حلبية هالل زيارة لوزارة الثقافة أن لج ي  يعمل علب دراسة يعزيز قضية القدس باليعاون 
سييواقل مج كافة الوزارات ليفعيل قضية مج مهيلف الوزارات الحكوميةك  فياا إلب أن لقالات لج ي  

 القدسك وذلل في سيا  بر امج لج ة القدس واألققب.
من جهي ك أكد ال ائ  هميس ال جار أن لج ة القدس واألققب سيعمل في إطار ي سي  الجهد 
الميكاملك للوقول لبر امج عمل موحد لكافة الوحدات في الوزاراتك مما يعزز ال هوض بقضية 

 القدس.
 17/4/5112سبيل، عمان، ال

 
 تهمة للنائبة خالدة جرار أساسها موقعها في الشعبية 12": النيابة العسكرية وجهت هآرتس" .8

اوسرائيليةك أن ال يابة العسكرية وجهت  ئحة  نهآريسنفادي أبو سعدى: ذكرت قحيفة -رام هللا 
إداريا م ذ بداية  يسان/ إبريل ايهامك ضد عضو المجلس اليهريعي الفلسطي يك هالدة جرارك المعيقلة 

يهمة أم يةك من بي ها العضوية في ي ظيم الجبهة الهعبيةك ويسلم م ق   15الجاريك مكو ة من 
إداري في الم ظمةك والقيام ب هاطات من أجل الجبهة الهعبية واليحريض علب اهيطاف ج ود في 

 أمين عام الجبهة.سبيل المساومة وطال  سراح األسرىك وعلب رأسهم احمد سعداتك 
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وطالبت ال يابة العسكرية اوسرائيليةك باعيقال جرار حيب  هاية اوجرالات القضائية ضدهاك رغم 
 فرض ا عيقال اوداري عليها.

 17/4/5112القدس العربي، لندن، 
 
 أسرى صفقة تبادلعقد على  "إسرائيل"إلجبار  د الجهودلتوحي تدعوالفصائل الفلسطينية  .9

لهور: أحيت الفقائل الفلسدطي ية الدذكرى السد وية لدد نيدوم األسديرن بعددة فعاليداتك أكددت د أهرف ا غزة
فددي مجملهددا علددب ضددرورة العمددل الفددوري علددب إ هددال معا دداة آ ف األسددرى فددي سددجون ا حددياللك مددن 

 هالل قفقة يبادل يجبر إسرائيل علب إطال  سراحهم.
لفقددائل الفلسددطي ية وههقدديات وط يددة وأهددالي وا طلقددت فددي مدي ددة غددزة مسدديرة مركزيددة هدداركت فيهددا ا

 األسرىك ردد هاللها المهاركون هيافاتك ورفعوا قورا لألسرى.
وقال الدكيور هليل الحية عضو المكي  السياسي لحركة حمداس فدي كلمدة هدالل المسديرة إن األسدرى 

ن الهددع  سدديحررهم بقددوة قددمودهن. وهدددد علددب ضددرورة ا سدديهدام كددل ناعيقلددوا بقددوة ظلددم ا حددياللك وا 
 الوسائل وطال  سراحهمك وقال موجها حديث  لألسرى ن حن معكم يا إهوان القضيةن.

جال ذلل بعد يقريحات للقيادي فدي حمداس روحدي مهديهب هدالل فعاليدة م اقدرة لألسدرىك أكدد فيهدا 
 أن حركي  يعمل جاهدة من أجل يحرير باقي األسرى في سجون ا حياللك وذلل باسيهدام نالقوةن.

سدرائيل وق ال مهيهب وهو أسير محدرر جدرى إطدال  سدراح  ضدمن قدفقة يبدادل أسدرى بدين حمداس وا 
 نكما هرج ا بقوة مقاومة غزةك سيحرر باقي أسرا ا وسيرون ال ور قريبان.

وفددي كلمددة لدد  هددالل المسدديرة اليددي أ طقددت فددي مدي ددة غددزة أكددد أبددو طددار  المدددلل القيددادي فددي حركددة 
فلسددطي ي ييوحددد فددي يددوم األسددير هلددف قضددية األسددرى اليددي وقددفها الجهدداد اوسددالمي أن الهددع  ال

بدددددنالمقدسةن. وطالدددد  الجميددددج بيحمددددل المسدددد ولية يجدددداه قضددددية األسددددرىك وأهددددار إلددددب وجددددود المئددددات 
مرضدددب فدددي سدددجون ا حددديالل نيعيهدددون المدددوت البطددديلن. وقدددال نواجددد  المقاومدددة يفعيدددل كدددل  مددد هم ا

 أ     يفهم إ  لغة الهطف والقيلن.الهيارات ليحرير األسرىك فا حيالل أثبت 
مدددن جهيهدددا طالبدددت الجبهدددة الهدددعبية فدددي بيدددان فدددي هدددذه الم اسدددبة بضدددرورة قدددو  اسددديراييجية وط يدددة 
لالهيمام بقضية األسرى كقضية مركزيدة يواجد  سياسداتك كمدا دعدت وعدادة ا عيبدار ألسدرى الدداهل 

أب ددال الهددع . وطالبددت بيدددويل قضددييهم  والقدددس المحيلددةك باعيبددارهم رافدددا أساسدديا وجددزلا أقدديال مددن
باعيبدددارهم نأسدددرى حريدددة واسددديقاللن واليوجددد  للم سسدددات الدوليدددة بمدددا فيهدددا محكمدددة الج ايدددات الدوليدددة. 
وهدت علب ضرورة وقف ا عيقال السياسيك ويهكيل حاضد ة جماهيريدة للمقاومدة الفلسدطي ية ووقدف 



 
 

 
 

 

           11ص                                     3221 العدد:    17/4/5112 عةالجم التاريخ:

ة إعددادة ا عيبددار لددد نهيددار المقاومددة الهدداملةن الي سدي  األم ددي فددوراا وبهددكل  هددائي. وأكدددت علددب ضدرور 
 كبديل لمربج اليسوية والمفاوضات العقيمةك بما فيها أرقب أهكالها المقاومة المسلحة.

مددن ناليمددادي فددي سياسدداي   فددي بيددان مهدديرل وحددذرت قددوى المقاومددة الفلسددطي ية ا حدديالل اوسددرائيلي
األحدددرار لدددم ولدددن يكو دددوا فدددرائس سدددائغة بيدددد العددددو  العدوا يدددة ضدددد أسددديراي ا وأسدددرا ا األبطدددالك فهددد  ل

الغاق ن. وأهارت إلب أن نآهات الحرائر هلف قضبان القهر القهيو يك سيظل حاضدرةا فدي قدميم 
 فعل مجاهدي اك ولن  زلو جهدا في سبيل يهليقهن من عذابات القيدك ومرارة ا عيقالن.

ن  ييم إ  بسواعد المجاهدين األطهارك الذين  وأكدت قوى المقاومة أ ها علب يقين بزن يحرير األسرى
يواقدددلون الليدددل بال هدددار عمدددالا علدددب يحريدددر األسدددرى وا  جددداز قدددفقة يبدددادل جديددددةن. وا يقددددت قدددمت 
ويقدداعس الم سسددات الحقوقيددة الدوليددة عددن ال هددوض بدددورها يجدداه األسددرىك رغددم م دداداة كددل مددن ُيع ددب 

يققددي حقددائ  لزيددارة سددجون ا حددياللك وا طددالع بقضددييهم المسدديمرة بضددرورة يهددكيل لجددان يحقيدد  و 
 عن قر  علب حقيقة ما يجري فيها من ا يهاكات عدوا ية.

ودعددت قددوى المقاومددة إلددب يوحيددد جميددج الجهددود السياسددية واوعالميددة والحقوقيددة المبذولددة لددد ناليعريددف 
لي. فقدددوى بمعا دداة األسدددرى وسددبل ال هدددوض بقضددييهم كدددي يغدددو قضدددية رأي عددام علدددب المسدديوى الددددو 

 المقاومة يدعم هذه الجهود ويباركها وي ازرهان.
وأكدت أن السابج عهر من أبريل في كل عامك يعدد نيومدا وط يدا ليجديدد الوفدال لألسدرى ويضدحيايهمك 

 باعيباره م اسبةا لهحذ الهمم ويوحيد الجهود ل قريهم ومسا ديهم والوقوف بجا بهم وبجا   ذوي ن.
يزيي هذا العام وواقدج األسدرى نيدزداد قدعوبةاك وأعدداد المرضدب مد هم فدي  وأهارت إلب أن هذه الذكرى

ازديدداد ملحددوظنك مهدديرة إلددب مددا حدددث مددج األسددير المحددرر جعفددر عددوض الددذي إسيهددهد جددرال عددالج 
 يلقاه في األسر. هاطف

ولفيددت القددوى فددي بيا هددا إلددب معا دداة األسددرى اليددي   ييوقددف ع ددد اوهمددال الطبدديك وأضددافت نالعدددو 
 يهج ضدهم أسالي  وسياسات مجحفة وهطيرة هدفها ال يل من عزائمهمك وكسر إراديهمن.ي 

 17/4/5112القدس العربي، لندن، 
 
 هنية: فاوضنا االحتالل بالبندقية وليس على الطاولة .01

فّ د  ائ  رئيس المكي  السياسي لحركة حماسك إسماعيل ه يةك ايهدام الدبعض لحركيد  بز هدا يفداوض 
 جل إقامة كيان في غزةك م كدا أن لديهم الهجاعة إعالن أي مواقف بهذا الهزن.ا حيالل من ا

ك في هان يو س ج و  قطاع غزة في الدذكرى السد وية الحاديدة عهدر  غييدال وقال ه ية في كلمة ل 
ة والجدرأة قدادة الحركدة: نإن حركدة نحمداسن يملدل مدن الهدجاع أبدرز أحددالدكيور عبد العزيز الر ييسدي 
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لدديعلن للجميددج مواقفهددا والحددوار مددج ا حدديالل هددو بمددا قدد ع  القسددام )كيائدد  القسددام الددذراع العسددكري 
 لحركة حماس( في المعركة األهيرةن.

وأضدداف: نإن حركددة حمدداس وفيددة لمبادئهددا ور ييهددا )..( ولددن يجددري مفاوضددات مددج العدددو حاليادداك وان 
يدان القدهيو يك وهدو الدذي يجدري المفاوضدات فدي الليدل البعض ييهم ا بز  ا  جري مفاوضدات مدج الك
 وال هار ومن فو  الطاولة ويحت الطاولةن.

ويابج: نأن قضية اليفداوض مدج إسدرائيل غيدر موجدودة علدب طاوليهدا فدي هدذه المرحلدة )..(  حدن  جدد 
 كيا  ومثقفين من ذوي المدرسة اليفاوضية يقولون إن حمداس يجدري مفاوضدات وهدم يريددوا أن  كدون
مثيال لهم وهم يطبقون مثل رمي ي بدائها وا سلتك فهم يعدودوا علدب مفاوضدات فدو  الطاولدة ويحيهداك 

 وسرا وعل ان. وف  قول .
وهدددد ه يددة أن حركددة حمدداس لددن يي ددازل أو يفددرط بهددبر واحددد مددن أرض فلسددطينك وا  هددا   يفدداوض 

 بلغة السالح والب دقية. ا حيالل  هائياا إ 
ت مج ا حيالل ق عيها كيائ  القسام في أطول وأهرس حر ك بدراا وبحدراا وجدوااك وقال: نإن المفاوضا

 وا يقروا فيهان.
وهدددد علددب أهميددة حمايددة الهددع  الفلسددطي ي فددي مهدديم اليرمددول ويحييدددهم عددن ا هدديبال فددي الهددزن 

 السوريك قائال: ن حن ضيوف   يظر العودة لفلسطينن.
في قطاع غزة أو إدارة مد يدة أو باومدارة أو الغ يمدةك مهدددا وأكد ه ية علب أن حركي  لن يقبل بدولة 

 علب أ     ي ازل و  يفريط بذرة واحدة من يرا  أرض فلسطين الياريهية.
ووجدد  رسددالة لألسددرى قددائال: نسدديزيي يددوم يي سددمون بدد  عبيددر الحريددة ولددن   سدداكمن. مضدديفا كمددا حرر ددا 

واعيبددر    سددب األسددرى الميبقددين فددي سددجون ا حدديالل.أسددرا ا سددابقا فددي قددفقة وفددال األحددرار ف   ددا لددن 
 ه ية الميغيرات اوقليمية مبهرة للهع  الفلسطي ي   سيما أهل في قطاع غزة.

قدددادة الهدددع  الفلسدددطي يك واحدددد أهدددم قدددادة حركدددة  أبدددرزالهدددهيد الر ييسدددي كزحدددد   بم اقدددوأهددداد ه يدددة 
 نحماسن.

 16/4/5112، فلسطين أون الين
 

 إيجابية بالعالقة مع مصر والسعودية وصلتنا بإيران لم تنقطعخاطر: بوادر سامي  .00
كهف عضو المكي  السياسي لحركة حماس وأحد قاديها بالهارج سامي : محمود ه ية -الرسالة  ت 

هاطرك وجود يطور في عالقات حركي  مج العديد من األطراف والقدوى المحليدة الدوليدةك فدي مقددميها 
ة حماس بطهران لم ي قطجك وا  ها يقيم ايقا ت وعالقات مج جهات مقر والسعوديةك وقال إن عالق
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رسمية في أوروباك وأعلن رفض حماس ألي يدهل هارجي يفرض رئيسا علب الهع  الفلسطي ي بد  
 من محمود عباس.

وحمددل سددامي هدداطر عضددو المكيدد  السياسددي لحركددة حمدداس المقدديم فددي دولددة قطددر فددي يقددريحات 
فيح مس ولية اسيمرار الهالف الداهليك بسب  ناليعود علب اليفرد في إدارة لموقج نالرسالة  تن حركة 

م ظمددددة اليحريددددر الفلسددددطي يةنك وأضدددداف نمددددا زل ددددا  لمددددس مددددن فدددديح مددددا يعددددزز ا  قسددددام رغددددم دعددددوات 
المقدددالحة مدددن الجميدددجك كدددالقول إن حمددداس هرجدددت مدددن الحكومدددة ولدددم يهدددرج مدددن الحكدددمن. وقدددال إن 

رة الحكومددةك والقبددول بحكومددة اليوافدد . لك د  أضدداف أ دد  نلدديس ه ددال حمداس أبدددت مرو ددة هائلددة بمغداد
غيددر م ظمددة اليحريددر الفلسددطي ية كمرجعيددة عليددا يمكددن العمددل علددب يفعيلهددا ويطويرهددا كمددا  ددص علددب 

 ذلل في الحوار الوط ي الفلسطي ين.
ورفددض فددي الوقددت ذايددد  أي يدددهل هددارجي لفدددرض أي رئدديس علددب الهدددع  الفلسددطي يك وكددان بدددذلل 

قليميدا رئديس بدديل مدن ي جي  علب يسدا ل يطلد  موقدف حمداس فدي حدال فدرض علدب حمداس دوليدا وا 
 الرئيس عباس.

وأضدداف وهددو يجيدد  عددن هددذا اليسددا ل نفددرض أي رئدديس بيدددهل هددارجي   يمكددن القبددول بدد ك وفددي 
اليدداريو وقف ددا مددج أبددو عمددار )الراحددل ياسددر عرفددات( ع دددما اسدديهدف ألسددبا  غيددر وط يددةك كمددا وقف ددا 

 ثل ذلل مج أبو مازن )عباس( في محطات سابقةك رغم وضوح الهالف السياسي مج الرجلينن.م
العالقة مج السعودية كا ت قائمة م ذ س وات ن وبهزن عالقة حماس مج كل من السعودية ومقر قال

بعيدددددة وظلددددت ميواقددددلة بعددددد ذلددددلك أل دددد    يهفددددب علددددب أحددددد أهميددددة المملكددددة ودورهددددا فددددي القضددددية 
ك مهيرا إلب أن يلدل العالقدة نبدردتن بسدب  ا طبداع لددى قدا ج القدرار أن حمداس لدم يليدزم نالفلسطي ية

بايفا  مكة. ويابج القول ناليوم بدأ ا  لمس يغيرا في السياسة السدعودية مدج يدولي الملدل سدلمان الحكدم 
ة مع ددا ايجدداه عدددة ملفددات وقضدداياك بعدددما بادر ددا با يقددال بالمملكددةن. وأضدداف ن زمددل أن يفعددل العالقدد

ل قدددرة قضددديي ا العادلدددةك ولك  دددا إذ  سدددعب ليعزيدددز العالقدددة مدددج السدددعوديةك    فعدددل ذلدددل علدددب حسدددا  
 عالقات قائمةك أو عالقات م يظرة مج أحدن.

ن حماس  وعن عالقة حماس الحالية بال ظام المقري قال هاطرك إن حماس ي ظر ألهمية مقرك وا 
ابقة. وأضدداف نالواقددج يقددول إن ال ظددام الجديددد هددو حريقددة علددب هددذه العالقددةك فددي جميددج العهددود السدد

الذي أهذ م ا موقفا ليس سلبيا فحس ك بل عدائيا ألسبا    ييعلد  ب داك و  بسدلوك ا فدي اليعامدل مدج 
مقرن. لك   أكد وجود نبعض البوادرن اليي يعيبرها حماس نفي ا يجاه القدحيحنك وم هدا ا سديئ اف 

ة باعيبددار حركددة حمدداس إرهابيددة. وقددال ن زمددل أن ييغيددر بقددورة علددب قددرار محكمددة األمددور المسدديعجل



 
 

 
 

 

           13ص                                     3221 العدد:    17/4/5112 عةالجم التاريخ:

إيجابيددةك و حددن مددن جا ب ددا حريقددون علددب ذلددلك لحرقدد ا علددب حسددن العالقددة مددج أمي ددا جميعددا دو  
 وهعوبان.

إلددب ذلددل أكددد هدداطر أن حمدداس مع يددة بالعالقددة مددج إيددران كددد ندولددة إقليميددة فاعلددة ومدد ثرةنك وأضدداف 
ن حقدل فيدور أو يراجدج فدي العالقدة نقلي ا ب يران لم ي قطج ك وحريقدون علدب العالقدة مدج الجميدج وا 

 مج أي طرف ك يران مثال فهو  ابج من ذلل الطرف وليس م ان.
وكهددف أيضددا عددن وجددود يغيددر فددي موقددف إيددران يجدداه حمدداسك بسددب  األزمددة السددوريةك وقددال نال ظددام 

 السوري أهذ موقفا أكثر سلبيةن.
حركي  بالددول الغربيدةك كهدف أيضدا أن ه دال ايقدا ت وعالقدات مدج  وفي سيا  الحديث عن عالقة

 أوروبا سوال مج جهات رسمية أو م ظمات وهيئات وههقيات مهيلفة.
وقددال إن هددذه ا يقددا ت هاقددة الرسددمية يدديم بددد نقددورة غيددر معل ددةنك مهدديرا إلددب أن حمدداس يحيددرم 

قدددرار العددددو علدددب الحقدددار وم دددج ذلدددل. وأضددداف نلمسددد ا بعدددد العددددوان علدددب غدددزة العدددام الماضددديك وا  
اوعمددارك بددز هم بددايوا أكثددر مدديال لالعيددراف بدولددة فلسددطي ية مددن جهددةك واليركيددز علددب إعمددار غددزة مددن 
جهة أهرىك وأ هم ي قحون بهدة بالمقالحة الفلسطي يةن. ويابج نبالطبج هم في اليفاقديل أكثدر قربدا 

عمدار والمقدالحة الفلسدطي يةنك  فيدا إلدب من المطال  القدهيو يةك كمدا ي هدطون فدي قضدية إعدادة او
أ هم يهجعون يفعيل ايفا  وقف إطال  ال دارك وأن بعضدهم يطدرح الهد دة مدج ا حديالل آلجدال يسدمح 

 ب عادة اوعمار.
 16/4/5112، الرسالة، فلسطين

 
 الرشق: قرار تطبيق "أمالك الغائبين" في القدس "عنصري" .02

حمددداس عدددّزت الّرهددد  إن قدددرار محكمدددة ا حددديالل يدددوم  قدددال عضدددو المكيددد  السياسدددي لحركدددة: الدوحدددة
( بيطبي  قا ون ما يسدمىب بددن أمدالل الغدائبينن علدب عقدارات الفلسدطي يين فدي القددس 4-19الهميس )

 المحيلة ومقادريها قرار نع قري ومرفوضن.
اا علددب وعددّد الرهدد ك فددي يقددريحات إعالميددةك القددرار ا يهاكدداا هطيددراا لحدد  الملكيددةك واسدديياللا مفضددوح

أمالل الفلسطي يينك ومحاولة يائسة يزيي ضمن سياسة ا حيالل السداعية ليهويدد أحيدال مدي دة القددس 
 المحيلةك عبر يحويل أقحا  األرض الفلسطي يين الذين بقوا فيها إلب نغائبينن.

وأكدددد القيدددادي الفلسدددطي ي علدددب أن هددددذا القدددرار نالع قدددري يعددددج جريمددددة يضددداف إلدددب سلسدددلة الجددددرائم 
 لقهيو ية المسيمرة ضد األرض والهع  في الضفة الغربية والقدسن.ا
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ودعدددا الرهددد  نالقدددوى والفقدددائل الفلسدددطي ية وأحدددرار العدددالم إلدددب رفدددض كافدددة أهدددكال اليهجيدددر القسدددري 
للهع  الفلسطي ي واليقّدي لهذا القرار الجائرك وحماية األرض الفلسدطي ية مدن ا سدييطان واليهويددك 

 يين في القدس المحيلة.ودعم قمود الفلسطي 
 16/4/5112، المركز الفلسطيني لإلعالم

 

 انتهاكات االحتالل ضد األسرى جرائم ضد اإلنسانيةالرشق في يوم األسير الفلسطيني:  .03
قدددال عضدددو المكيددد  السياسدددي لحركدددة حمددداس عدددزت الرهددد ك إن ا يهاكدددات ا حددديالل ضدددد : الدوحدددة

المسددد ولية الكاملددة ع هددداك ولددن يفلدددت مريكبوهددا مدددن  األسددرى جددرائم ضدددد او سددا يةك ييحّمدددل ا حدديالل
 العقا  والمحاسبةك ولن يسقط باليقادم.

الرهددد  كيددد  فدددي ذكدددرى يدددوم األسددديرك والدددذي يقدددادف غددددا الجمعدددة )عهدددارية الوفدددال فدددي ذكدددرى يدددوم 
ليعامل حركي  مج ملف األسرىك وأكد أن يحرير األسرى مدن  ةكاسيراييجياألسير( واضعا عهر  قاط 

  حيالل القهيو ي سيبقب علب رأس أولويات حركة حماس.سجون ا
وعدددّد القيدددادي فدددي حمددداس اسددديمرار ا حددديالل باعيقدددال ال دددوا  وعلدددب رأسدددهم د. عزيدددز دويدددل جريمدددة 

 قهيو ية لن يفلح في كسر إراديهم ويغيي  دورهم المدافج عن الثوابت والحقو .
بيدر لب دود ا يفدا ك وقدد أثبيدت اليجدار  أّن نإعادة اعيقال محّرري قفقة وفال األحرار جريمدة وهدر  ك

أقحا  الح  قادرون علب ا يزاع حقوقهم بكل الوسدائلن بحسد  الرهد ك الدذي أبدر  باليحيدة لألسدرى 
األبطددال وهددم يسددّطرون ملحمددة القددمود فددي معددركيهم مددج السددّجان القددهيو يك   يددزاع حقددوقهم و يددل 

 حرييهم المهروعة.
مواقددلة دعمهددم و قددريهم لألسددرىك كمددا دعددا الفقددائل الفلسددطي ية  ودعددا الرهدد  جمدداهير هددعب ا إلددب

كافددة إلددب يوحيددد الجهددود لحمايددة األسددرى والدددفاع عدد هم ويحريددرهمك وطالدد  الم ظمددات وأحددرار العددالم 
باليحّرل الفاعل و قاذ آ ف األسرى من مهالد  السدّجان القدهيو يك وعلدب رأسدهم ال دوا  والمرضدب 

 وال سال واألطفال.

 16/4/5112، ز الفلسطيني لإلعالمالمرك

 
 حماس تؤكد دعمها لمطالب أهالي مخيم نهر الباردبيروت: حركة  .04

( أهالي مهيم  هر البارد أمام مقر م ظمدة األو دروا فدي بيدروتك 4-19اعيقم يوم الهميس ): بيروت
فيددات بحضددور ممثلددي القددوى الفلسددطي ية واللجددان الهددعبية والم سسددات وحهددد مددن األهدداليك ورفعددوا  

 يطال  باوسراع في إعمار المهيم..
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وهارل ممثل حركة نحماسن في لب ان علي بركة في ا عيقامك ومس ول ملف مهديم  هدر البدارد فدي 
 حركة نحماسن أحمد األسدي.

وأكدددد ممثدددل نحمددداسن دعدددم ا عيقدددام ووقدددوف نحمددداسن إلدددب جا ددد  مطالددد  األهددداليك وعلدددب رأسدددها: 
ن يغطيدة قدحية هداملة ألهدالي المهديم ودفدج بددل إيجدار للمسديحقينك اوسراع في إعمار المهيم ويزمي

ودفددج يعويضددات ألقددحا  الم ددازل الميضددررة ويهددكيل لج ددة يحقيدد  فددي قضددايا الهدددر والفسدداد داهددل 
 األو روا اليي قاحبت عملية إعادة اوعمار.

 16/4/5112، المركز الفلسطيني لإلعالم

 

 

 "جريمة حرب"كتلة "فتح": اعتقال االحتالل للنواب  .05
قالت كيلدة نفديحن البرلما يدة فدي المجلدس اليهدريعي الفلسدطي يك إن اسديمرار اعيقدال : رام هللا )فلسطين(

 ا حيالل لل وا  الفلسطي يين هو بمثابة نجريمة حر  مسيمرةنك ميوعدة بد نمحاسبة ا حيالل عليهان.
المواقددف الدوليددة اليددي يعددزل وأهددارت الكيلددة فددي بيددان قددحفي يلقيدد  نقدددس بددرسنك إلددب يقدداعد فددي 

سياسات ا حياللك وي يدد الحقدو  الوط يدة المهدروعة للهدع  الفلسدطي يك موضدحةا أن هدذا اليقداعد 
جددددال كددددد نثمددددرة ل ضددددا ت الهددددع  الفلسددددطي ي اليددددي ُجسدددددت بيضددددحيات مئددددات اآل ف مددددن الهددددهدال 

فلسدددطي ية علدددب مهيلدددف والجرحدددب واألسدددرىك إلدددب جا ددد  المعدددارل السياسدددية اليدددي يهوضدددها القيدددادة ال
 المسيويات والقعدنك وفقاا للبيان.

وأوضدحت كيلدة نفدديحن أن اوفدراج عددن ال دوا  الم يهبددين وكافدة األسددرى مدن سددجون ا حديالل نسدديبقب 
علب رأس أولويات الدبلوماسية الفلسطي ية فدي مهيلدف القدعدك   سديما علدب القدعيد البرلمدا ي لددى 

 واوقليمية في اويحاد البرلما ي الدولي والبرلمان األوروبين. كافة الم سسات والهيئات الدولية
ولفيت إلب أن ا ضمام فلسطين لمحكمة الج ايات الدولية وللم ظمات والم سسات وا يفاقيات الدوليةك 
 سدديما ايفاقيددات ج يددف األربددجك نسدديفيح آفاقددا جديدددةن لمواجهددة ومحاسددبة ا حدديالل علددب جرائمدد  بحدد  

 فئايهمك حس  يقديرها.األسرى بمهيلف 
 16/4/5112قدس برس، 

 
 "القيادة العامة" تدعو السلطة لوقف التنسيق األمني .06

أكدددددت الجبهددددة الهددددعبية ليحريددددر فلسددددطين د القيددددادة العامددددةك علددددب اليمسددددل بالثوابددددت : زة )فلسددددطين(
ر األسددرى الفلسددطي ية وأن المقاومددة المسددلحة هددي اللغددة الواقعيددة األسدداس اليددي يسددي د عليهددا فددي يحريدد
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(ك كافدددة قدددوى 4|19ودعدددت الجبهدددة فدددي بيدددان لهدددا يدددوم الهمددديس ) الفلسدددطي يين فدددي سدددجون ا حددديالل.
المقاومدة الفلسدطي ية ليكثيدف الجهدود والي سددي  للعمدل علدب يحريدر األسددرى علدب غدرار عمليدات يبددادل 

يدددل وعمليدددة األسدددرى اليدددي قامدددت بهدددا الجبهدددة الهدددعبية ليحريدددر فلسدددطين د القيدددادة العامدددة عمليدددة الجل
 ال ورسن.

طددددال  يددددد  وطالبددددت الجبهددددة السددددلطة الفلسددددطي ية إلغددددال الي سددددي  األم ددددي مددددج ا حدددديالل القددددهيو ي وا 
 المقاومة في الضفة الغربية.

 16/4/5112قدس برس، 

 
 على المنطقة من خالل مساري "السالح النووي والثورة الخمينية" للسيطرة: إيران تسعى نتنياهو .07

سرائيلية ب يامين  ي ياهو هالل كلمي  بم اسبة ذكرى المحرقة ال ازيةك أن رئيس الحكومة او قال
با يفا  ال ووي الكثير من جيرا  ا يهاركو  ا الرأيك بزن الدول الكبرى يريك  اآلن هطزا فادحاا ن

الهراكة القائمة مج جزل غير قليل من جيرا  اك الذين ن. وأضاف  ي ياهوك أن ال هائي مج إيرانن
  ا في رقد اليهديداتك سيكون أساساا للهراكة الرامية إلب هل  مسيقبل أفضل وأكثر أم اا يهاركو 

وأكد  ي ياهو علب أن إسرائيل لن يريدع في كل األحوالك وسيبذل جهودها من  نوطمز ي ة في م طقي ا
دد م ها يسعب للسيطرة علب الم طقةك ثم اليمن ي ياهو بزن إيران وقال  .نأجل فيح العيون المغمضةن

 .نالقريح ب بادة إسرائيل إعال هاباليزامن مج 
األولك يطوير قدرة نومن أجل الوقول إلب هذا الهدفك أوضح  ي ياهو أن إيران يسلل مسارين 

الحقول علب السالح ال ووي وا  هال يرسا ة من القواريو البالسيية؛ والثا ي يقدير الثورة الهمي ية 
 .نهدام المكثف لإلرها  واحيالل م اط  واسعة من الهر  األوسطإلب بلدان كثيرة من هالل ا سي

الدول الكبرى يبقي لدى إيران قدرايها ال وويةك   بل يسمح لها نوكرر  ي ياهو موقف  أيضاا لجهة أن 
 .نبيوسيعها  حقاا بغض ال ظر عن الممارسات اويرا ية في الهر  األوسط وأرجال العالم

الموت ألميركاك الموت نبرى بز ها يقم آذا ها إزال هيافات الجماهير في إيران وايهم  ي ياهو الدول الك
اليي يحقل في إيرانك وقيام إيران بيكثيف  اوعدامك ويغمض عيو ها إزال عمليات نوسرائيل

في أحسن األحوال يكيفي الدول الكبرى نو نالي ظيمات اورهابيةنإجرالايها ليسليح ما يسمي   ي ياهو 
 .نيقريحات برويوكولية ههةب طال  

 17/4/5112بيروت،  األخبار،
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 األمن ميزانية زيادة بفضل المنتظمة للتدريبات الجيش عودة: يعلون .08

 البالد همال في إليكيم قاعدة الهميسك اليوم يعلونك موهي  اوسرائيلي األمن وزير ضاهر: زار بالل
 ميزا ية زيادة بفضل م يظمة يدريبات إلب يشالج عودة إلب وأهار المظليينك للوال يدري  لمهاهدة
 اليدر ك في وسيسيمر ييدر  اوسرائيلي الجيشن إن قول  يعلون عن إعالم وسائل و قلت .األمن
 هذا يسيمر أن وآمل األمنك ميزا ية يحسن ضول علب وذلل كالمعيادك اليدريبات إلب عاد الس ة وهذه

 .ميزا ييها بزيادة األمن وزارة مطل  لبإ إهارة فين أيضا الحكومة يهكيل بعد الوضج
 طويلة لمسافات األقدام علب الج ود سير وهمل معقدا كان المظليين لوال يدري  أن إلب يعلون وألمح
 أن هو اليدري  ملهصن أن يعلون وأضاف. كامال أسبوعا اسيمر اليدري  وأن الطائراتك من والقفز
 والج و ( لب ان) الهمال في مواجهيها إلب سيضطر اليي واليحديات القيال أ واع كافة اجياز اللوال

 ن.  الميدان في أراه ما إلب بالغ برضب أ ظر أن وب مكا ي(. غزة)
 لقوات وهاقة اليدريباتك من جزل وقف إلب اضطرر ا 5114و 5113 العامين فين إ   يعلون وقال

الذي  ك5112 العام وفي. زا يةالمي في الضائقة ضول علب أيضاك ال ظامية للقوات ولكن ا حيياطك
 لقوات وكذلل ال ظامية للوحدات هام أمر وهذا. كاملة بوييرة اليدريبات اسيز ف ا أوج ك في زل ا ما

 ن.وقت أي في للجيش عالية جهوزية إلب  قل أن أجل من ا حيياطك
 16/4/5112، 48 عرب

 
 المستوطنات وصمة عار على أوروبا منتجاتلبيد: وضع عالمات على  .09

هاجم رئيس حز  نييش عييدنك يائير لبيدك مسال يوم الهميسك ا يحاد األوروبي علب : بالل ضاهر
ضول دعوي  إلب وضج عالمات علب م يجات المسيوط اتك وزعم أن هذه الدعوة هي وقمة عار 
علب ا يحادك وأن   فر  بين الم يجات المق وعة في المسيوط ات ويلل المق وعة داهل الهط 

و قلت وسائل إعالم إسرائيلية عن لبيد قول  هالل محادثة هايفية مج المفوضة العليا  ر.األهض
فيدريكا موغري يك إن ندعوة وزرال هارجية من ا يحاد األوروبي  للسياسة الهارجية لاليحاد األوروبي

 هي عمليا دعوة لمقاطعة إسرائيل بقورة فعليةن.
ية في الحكومة السابقةك أن ن  فر  بين م يجات واعيبر لبيدك الذي أهغل م ق  وزير المال

مق وعة هلف الهط األهضر وم يجات مق وعة داهل الهط األهضر. وهذه دعوة عديمة 
المس ولية وييضمن احيما  و زال كارثة علب ا قيقاد اوسرائيلين. وأضاف أن ندعوة كهذه هي 
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يل محاربيها من أجل م ج هذه العملية وقمة عار علب ا يحاد األوروبيك وييعين علب دولة إسرائ
 الهطيرةن.

 16/4/5112، 48 عرب
 
  إلى نموذج للتقليد " مخربين"جل عدم تحويل الـأُتّقر ألّول مّرٍة: ُنبقي جثث الفدائيين من  "إسرائيل" .21

مركز الدفاع عن الفرد في إسرائيلك والذي يهّيم ب عادة جثث الههدال  زهير أ دراوس: - ال اقرة
بزّن السلطات  اولكيرو يي يين المدفو ين في إسرائيل إلب العائالتك ي ّكد علب موقع  الفلسط

 اوسرائيلّية ما زالت مسيمّرة في إضاعة جثث الفدائيينك الذين يّم دف هم فيما ُيّسمب بمقابر األرقام.
قامت  وبحسب ك يوجد ست مقابر لقيلب العدو أقيمت في إسرائيلك ويسعة أوامر عسكرية مهيلفةك

بيريي  عمل هذه المقابرك ولكّن ثالثة يقارير وجدت أهطال في إجرالات الدفن وقيا ة المقابر. 
ويابج المركز قائالا إّ   في الس وات األهيرة طرأ يحسن علب هذه المقابرك وجثث كثيرة يّمت إعاديها 

ن اوسرائيلّي الساب ك للعائالتك وبقيت حوالي مائة جثة فقط في إسرائيل. ومج ذلل حّذر وزير األم
إيهود بارال قبل ثالث س وات من الحالة السيئة لهذه المقابرك وقال إّن الجثث يهيفي. المقبرة األولب 

ك بس يين بين  ابلس وأريحا وهققت للفدائيين 1697أقيمت بعد عدوان حزيران )يو يو( من العام 
ة اليي يّم احياللها. وفي الس وات اليالية الذين قيلوا في مواجهات مج الجيش في الم اط  الفلسطي يّ 

أقيمت مقابر مهابهة بالقر  من كيبويس غدوت إلب جا   معسكر )يولي ( بالقر  من قرية 
الغجرك علب الحدود اللب ا ّية السورّية اوسرائيلّيةك بالقر  من جسر ب ات يعقو  وبالقر  من جسر 

عاماا يّم إهالل المقابر في مسيوط ة  13وقبل  آدم هر  جدار الحدود مج األردن في غور األردن.
 جثة يّم  قلها إلب مفير  عميعادك الواقج في همال إسرائيل. 311غدوت و)يولي (ك و حو 

وأهار يقرير أعّدي  قحيفة )معاريف( اوسرائيلّية إلب أّن العمل في المقابر في جسر ب ات يعقو  
وهي ُيعيبر مقابر مغلقة. ويابعت القحيفة قائلةا إّن  وبالقر  من جسر آدم يوقف في اآلو ة األهيرةك

المقبرة الوحيدة اليي يعمل اآلن هي الموجودة بالقر  من مفير  عميعاد. ه ال كما يبدو ُدفن جثثي 
عدي وغسان أبو جملك اللذان  فّذا العملية في الك يس في هار  وفك هذا في حال لم ُيعادا إلب 

ل  ب عادة الجثثك ولكن المحكمة المركزّية اليي عقدت جلسةا في هذا عائليهما. عائلة ا ث ين يطا
الهقوصك ويحدث فيها ممثل الهرطةك الذي قال إّن الدولة يريد إبقال الجثث من اجل عدم يحويل 
قامة الهاهد من  المهربين إلب  موذج لليقليدك علب حّد يعبيره. إعطال الجثثك الج ازاتك الدفن وا 

ن مهربيننك كما يزعم الهرطة اليي يزمل في م ج كل ذللك وباليالي ردع نمهر نلدهز ها يعظيم اسم ا
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مسيقبليين. وأهارت القحيفة إلب أّن هذه هي المرة األولب اليي يعيرف فيها إسرائيل بزّ ها يحيفظ 
 بالجثث من اجل العقا . 

 12/4/5112لندن،  اليوم، رأي
 
 العالم في تطوراً  األكثر" F 35" طراز من جديدة تطائرا الستقبال ستعدي يسرائيلسالح الجو اإل .20

أفادت مقادر قحفية عبريةك بزن نسالح الجون اليابج للجيش اوسرائيلي يواقل : ال اقرة
 يطوراا في العالم. األكثرن F 35اسيعداداي   سيقبال طائرات جديدة من طراز ن

(ك إلب أن الجيش 4|19هميس )وأهارت قحيفة يسرائيل هيوم العبرية في عددها القادر يوم ال
اوسرائيلي يسّلم م هراا أول  موذج يحاكي الطائرة الجديدة لغايات يدري  الج ود عليها بهكل أساسيك 

 .5119في حين سيقل الطائرات  فسها العام المقبل 
ك هي F 35وقال قائد سالح الجو في مطار ن باطيمن العسكريك العقيد ليهو هكوهينك نإن طائرات 

 الطائرات الميطورة في العالم وسيعزز جاهزية الجيش للرد علب اليحديات القادمةنك حس  قول . أكثر
من جا بهاك ذكرت هركة نلوكهيدن األمريكية المقّ عة للطائرةك أ   ييحيم علب الطيارين اوسرائيليين 

 ن.F 35ساعة يدري  قبل أن ييمك وا من قيادة الد ن 91اجيياز 
عديد لمقايالت  إ ها سيحيلن هي ثا ي مقايالت الجيل الهامس األمريكيةك ويقال F 35ويعّد مقايلة ن

ن وغيرهاك كما أ ها   يزال قيد اليجربة ولم يدهل الهدمة رسميااك F 18ن ونF 16إلب اليقاعد وم ها ن
ويوقف با ها نأفضل طائرة في العالمن ويمكن اسيعمالها في جيش المهاة والبحرية والجو علب حد 

لكيرو ي ويق ية اليهفيك كما أ ها يميلل إالك ومن أهم ميزايها احيوائها علب يق ية كاهوف مسح سو 
 قدرة كبيرة علب الم اورة.

 16/4/5112قدس برس، 
 
 "إسرائيل"التي خاضتها  قتلوا في الحروب إسرائيلياً  جندياً  23320: اإلسرائيليةوزارة األمن  .22

ج ديا قيلوا في المعارل  351ك53األمن اوسرائيلية أن  ت  هريها وزارةابي ت معطي: هاهم حمدان
 اليي هاضيها إسرائيل حيب ياريو الرابج عهر من  يسان )أبريل(.

ج ديا قيلوا في الحر  العدوا ية  97ج ديا قيلوا في العام األهيرك بي هم  119وبي ت المعطيات أن 
 ر  ييجة إقابات حوليهم إلب معاقين.ج ديا يوفوا هالل العام األهي 32األهيرة علب قطاع غزةك و

 ج ديا   يعرف مكان دف هم. 223كما أظهرت المعطيات أ   بين الج ود القيلب ه ال 
 .1491يذكر أ   بحس  وزارة األمن اوسرائيلية ف ن عملية إحقال القيلب يبدأ م ذ العام 
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ك أرملة 624ك4وئلةك عا 723ك6وجال أيضا أ   بال ييجةك ف ن عدد العائالت الثكلب وقل إلب 
 ههقا. 791ك19عاما(ك ليقل المجموع إلب  31)حيب جيل  يييما 146ك5و

والد  124ج ديا في الحر  علب قطاع غزةك فقد ا ضاف إلب العائالت الثكلب  97وك ييجة لمقيل 
يجدر اوهارة إلب أ   من  ههقا. 397أخ ثاكلك ليقل العدد إلب  147ك ويييما 59وووالدة 

مليون إسرائيلي  1.2ن يزورك الثالثال القادم مج بدل مراسم إحيال ذكرى القيلب الرسميك الميوقج أ
 مقبرة. 23المقابر العسكرية المميدة من نكريات همو  ن وحيب إيالتك واليي يقل عددها إلب 

 17/4/5112، 48 عرب
 

 قرب صفد "ناتوري كارتا" وجنود إسرائيليين على مدخل قاعدة عسكرية ناشطي مواجهات بين .23
وقعت مواجهاتك الهميسك بين العهرات من  اهطي حركة ن ايوري كاريان وبين ج ود : هاهم حمدان

 إسرائيليين علب مدهل قاعدة عسكرية قر  قفد.
وجال أن العهرات من  اهطي الحركة وقلوا إلب مدهل القاعدة العسكريةك وأطلقوا هيافات ضد 

 ئيلين. كما رهقوا الج ود بالحجارة.الج ودك كان بي ها نالموت للجيش اوسرا
وقد وقعت المواجهات بعد وقت ققير من ا طال  القافرةك وحيال ذكرى ضحايا ال ازيةك حيث 

 وقلت حافلة إلب مدهل القاعدة العسكريةك ويرجل م ها العهرات من  اهطي ن ايوري كاريان.
 مواجهات بين الطرفين. ولدى وقولهمك قام حراس القاعدة باسيدعال الج ودك وع دها وقعت

و قل عن ضابط قول  إ   اضطر في مرحلة معي ة إلب إدهال مهزن الذهيرة في سالح ك بادعال أ   
 ولدى وقول الهرطةك ا سح   اهطو الحركة من المكان. هعر بالهطر علب حياي .

 17/4/5112، 48 عرب
 
 د الصواريخ الموجهة تطّور منظومة "مقالع داوود" لصسرائيلية الصناعات العسكرية اإل .24

أنى م ظومدددة نمقدددالع داودن لليقددددي للقدددواريو ققددديرة وميوسدددطة  إسدددرائيليةزعمدددت أوسددداط عسدددكرية 
مد هفضك والقدواريو الموجهدةك يسدد الفجدوة بدين  ظدام القبدة  اريفاعالمدى والطائرات اليي يحل  علب 

ريو بعيدددة المدددى اللددذين الحديديددة  عيددراض القددواريو ققدديرة المدددىك و ظددام نآرون  عيددراض القددوا
 يسيهدمهما نإسرائيلن حالياا. 

وأضافت األوساط أنى هذه الم ظومة سيسدمح فدي المسديقبل القريد  لددنإسرائيلن باليعامدل مدج اليهديددات 
بكفالة مريفعة للغايدةك هاقدةا القدواريو البالسديية ققديرة المددىك القدواريو الموجهدةك الطدائراتك بمدا 
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اا أنى هقائقها اليق ية ييمثل بز ىها يحمدل وحددة إطدال  القدواريو نالراجمدةن في ذلل المسيرةك موضح
 قاروها.  15الواحدة 

 مجلة نبمحا ي ن العسكرية )عن العبريةك يرجمة المركز(

 16/4/5112،  3312العدد  ،يالتقرير المعلومات

 
 القدس رقيش الكائنة الضفة سكان عقارات على" الغائبين أمالك" االحتالل يقرر تطبيق .25

 سكان عقارات علبن الغائبين أماللن قا ون يطبي  األربعال مسال اوسرائيلية العليا المحكمة قررت
 المحكمة قضاة اهيرط فقد إسرائيليةك إعالم وسائل ووف . ومقادريها القدس هرقي في الكائ ة الضفة

. بذلل مكلفة وزارية لج ة أو الحكومة عن قرار بقدور القدس هرقي في القا ون يطبي  اوسرائيلية
 .حقوقية وم ظمات فلسطي يون قدمها اسيئ افات سلسلة أعقا  في قدر القرار هذا أن إلب وأهارت
 الفلسطي يين أمالل علب والسيطرة ا سييالل بهدف ك1621 العام فين الغائبين أماللن قا ون وسن

 مقر وهي عدواك إسرائيل يعيبرها دول إلب ولجزوا 1644 عام بالدهم من هجروا الذين أي الغائبينك
 .والسعودية واليمن والعرا  ولب ان وسوريا واألردن

 والمقدساتك القدس ل قرة المسيحية اوسالمية للهيئة العام األمين عيسبك ح ا في السيا ك كي 
 اوسرائيلية العليا المحكمة قرار أن فيسبولك ا جيماعي اليواقل موقج في الهاقة قفحي  علب
 قرية 311 لدد كا ت اليي األراضي إسرائيل اسيملكت ك1621 لس ة الغائبين أمالل قا ون  بموج
 طردوا الذين العر  الالجئين أراضي وهي دو مك مليون و قف ماليين ثالثة  حو أي يقريباك عربية
 .غائبين إسرائيل وسميهم العربيةك الدول إلب ووط هم قراهم من

دارة سيطرة يحت اضياألر  يقبح األمر أول في وأضافك  ي قل ثم الغائبينك أمالل علب القيم وا 
 لم ج وذلل الدولةك أذرع إحدى هي اليي واليعميرك او هال دائرة إلب واألمالل األراضي يلل ملكية

 ههقا بان ههادة الغائبين أمالل علب القيم أقدر ف ذا حاضرينك كا وا الذين أقحابها إلب إعاديها
 أن قاحبها وعلب للقيمك يابعة الملكية يقبح غائباك ملكا أرضا أو عقارا وان الغائبينك عداد في ما

 .العكس يثبت
17/4/5112القدس العربي، لندن،   

 
 العامود باب في تهويدي مخطط .26

 موقف لب ال ا حيالل بلدية طرحي  مهطط عن أمس كهف وكا ت: العيسةك أسامة -محافظات 
 .بالقدس ودالعام با  م طقة في وجسر وساحة كبير
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 لب ال مهططا طرحت ا حيالل بلدية أن لبن ق  أحمد ا سييطان ه ون في الباحث وأوضح
 للسيارات سييسج طبقاتك عدة من مكون األرض يحت بالقدس العامود با  م طقة في كبير موقف

 .العامود با  من بالقر  الواقج ال ف  من الموقف مدهل وسيكون والحافالتك
 الرئيسية الساحة يكون أن م ها يراد كبيرة بلدية ساحة إ هال سييم مهططال حس  أ   وأضاف
 حي إلب ي دي جسر إ هال سييم أ   ويابج. العامود با  ساحة من بد  القديمة للبلدة الم دية

 .القديمة البلدة لمهاهدة الجسر علب اسيراحة محطات مج يهييده المراد الب ال فو  المقرارة
17/4/5112م هللا، الحياة الجديدة، را  

 
 اإلسرائيلية السجون دخل الفلسطيني الشعب ثلث األسير: نادي .27

 فلسطي ي آ ف سية أن الفلسطي يك األسير  ادي  هرها معطياتك الرجو : أفادت عوض -الهليل 
 421و أطفال 512و سيدة 52 بي هم إسرائيلية ويحقي  يوقيف ومراكز سج ا 55 في حاليا معيقلون

 .إداريا معيقال أسيرا
 17 يواف  الذي الفلسطي ي األسير يوم بم اسبة قدر م  ك  سهة  ت الجزيرة يلقت بيان ووف 
 س وات مدار علب اوسرائيلية السجون دهل الفلسطي ي الهع  ثلث من أكثر ف ن  يسانك/أبريل

 .1644 عام م ذ ألف ثما مائة ب حو ا عيقال حا ت عدد مقدرا ا حياللك مج الطويلة القراع
 من مي وعة ألسالي  اعيقالهم فيرة هالل ييعرضون األهبال األسرى أن األسير  ادي بيان وي كد

 ييم اليي الوحهية والطريقة عليهم القبض إلقال لحظة م ذ القاسيةك والمعاملة واوها ة اليعذي 
 .ع هم اوفراج وحيب الليل من ميزهرة ساعات في م ازلهم من بها اقييادهم
 بدفج مقحوبة األهبال األسرى بح  قاسية أحكاما اوسرائيلية العسكرية المحاكم إقدار إلب وأهار

 اعيقال لعمليات مسرحاا  5114 عام م يقف م ذ كا ت القدس أن موضحا باهظةك مالية غرامات
 .القاقرين

  بموجب األسير يحيجز حيث يهمةك بال عقوبة أ   األسير  ادي أوضح اوداريك ا عيقال ملف وفي
 قرارات ويسي د إدا ةك أدلة وجود عدم بسب  للدفاع مجال أي محامي  أو إعطائ  ودون محاكمة دون

 .ا حياللية المهابرات أجهزة يقدم  الذين السري الملفن يسمب ما إلب في  ا عيقال
 يد علب اعيقالهم أث ال األسرى بين من ههدال بسقوط األسير  ادي معطيات أفادت أهرىك جهة من
 الطبي اوهمال  ييجة السجون في اسيههادهم أو القا ونك إطار هارج إعدامهم أو اوسرائيلي جيشال

 .ههدال 516 مجموعهم بلغ حيث
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 ويحياجون مزم ة أمراض من يعا ون 191 بي هم بسيمائةك المرضب األسرى أعداد األسير  ادي وقدر
 ا حيياجات ألد ب يفيقر اليين الرملة سجن عيادةن في يقبعون م هم وعدد الدائمةك القحية للرعاية
 من( عاماا  49) موقده م قور بي هم مسيمر بهكل أسرى يسعة ه ال ويمكث دائمك بهكل الطبية
 .لإلهراج أكياس علب ويعيمد بالسييكية وأمعال معدة علب ويعيش  قفي هلل من ويعا ي سلفيت

 رئيس بي هم ا حياللك بسجون عونيقب اليهريعي المجلس في  ائبا 13 أن البيان ذكر ذللك إلب
 .الم بد بالسجن المحكومان سعدات وأحمد البرغوثي مروان وال ائبان الدويلك عزيز المجلس

16/4/5112الجزيرة نت، الدوحة،   
 
 عنه اإلفراج بعد عليه واالعتداء معاناته يكشف فلسطيني أسير أصغر .28

 الهيو هالد الفيب عن الهميس مسال ئيلياوسرا ا حيالل سلطات قاد : أفرجت ميرفت -هللا  رام
 عوفر سجن من هروج  فور الهيو يحدث وقد. سجو ها في فلسطي ي أسير أقغر وهو ك(عاما 12)

 .مرض  رغم بالضر  علي  وا عيدال اعيقال  حادثة عن الغربية بالضفة هللا رام غر 
 الهيائم إليّ  ُوجهت كما الفقلك جدار قر  اعيقالي فور للضر  يعرضتُ ن  ت للجزيرة وقال

 ن.المحكمة إلب و قلي معي اليحقي  مراحل طيلة والضربات
 طويلة فيرة بعد طبيا بفحق  سمحت ا حيالل سلطات إن وقال الدمك فقر مرض من الهيو ويعا ي

 لها ليس مسك اتن سوى اعيقال  هالل ييل    ولم الماضيك األول كا ون/ديسمبر 52 يوم اعيقال  من
 .نبمرض  عالقة
 ا حيالل سلطات يقرر أن قبل اوسرائيليةك العسكرية المحاكم أمام مرات همس الهيو هالد ومثل
 قر  اوسرائيلي للجيش دورية علب الحجارة إلقال بيهمة مالية غرامة مج أههر أربعة لمدة سج  
 .المحيلة القدس غر  همال ع ان بيت قريي 
 وفي واألقدام األيدي مقيدي المحكمة إلب األسرى األطفال من عدد مج ي قل كان إ   الهيو وقال
 .بوليسية كال  مجن البوسطةن يسمب حافلة
 فاقدا  قلوه ا حيالل ج ود وأن اعيقال ك ع د المبرح للضر  يعرض اب   أن الهيو حسام والده وذكر
 هاهد أ   حسام وروى .الع قري الفقل جدار من األهرى الجهة في بعيدة مسافة إلب للوعي

 اوسرائيلية للهرطة يابج يحقي  مركز إلب اعيقال  بعد  قل  ع د هالد وج  من ي زف والدم لكدماتا
 .مع  الحديث أو م   با قيرا  ل  يسمح لم حيث هللاك رام قر ن ب يامينن مسيعمرة في

17/4/5112الجزيرة نت، الدوحة،   
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 أشهر في الزنازين المنفردة عشرةإنهاء عزل أسيرين قضيا  .29
قّررت إدارة سجون ا حيالل اوسرائيليك إ هال العزل ا  فرادي لألسيرين الفلسطي يين ثابت : نج ي

مرداوي ومحمود العارضةك حيث جرى  قلهما من الز ازين ا  فرادية في سجن نمجدون إلب معيقلي 
 نهداريمن ونإيهلن اوسرائيليين.

رسن  سهة ع  ك يوم الهميس وأفادت م سسة نمهجة القدسن في بيان قحفي يلقت نقدس ب
 36(ك بزن إدارة سجون ا حيالل كا ت قد عزلت األسيرين مرداوي والعارضة )كالهما في الد 4|19)

ضمن حملة  )أي قبل  حو عهرة أههر من ياريو اليوم( من العمر( في حزيران )يو يو( الماضيك
دعوى مهاركيهم في حفر  ف  أسيراا فلسطي ياا من حركة نالجهاد اوسالمينك ب 12عزل اسيهدفت 

 داهل سجن نهطةن.
16/4/5112، قدس برس  

 
 األســـير وغـــزة بمناســـبة يـــوم بالضـــفة ومســـيرات" عـــوفر" أمـــام غضـــب فـــي الســـجون ومواجهـــات .31

 الفلسطيني
 معظم في مركزية ومسيرات فعاليات أمس  ظمت البكريك وفا:  فوذ موسبك  ائل-محافظات 
 اليوم يقادف الذي الفلسطي ي األسير يوم لم اسبة حياللا  سجون في لألسرى  قرة المحافظات

 . سلفيت مدي ة في 5112 لعام الحرية هعلة أضيئت فيما مركزية مسيرة هللا رام في ا طلقت حيث
 الطعام وجبات اليوم سيعيدون األسرى أن قراقجك عيسب والمحررين األسرى ه ون هيئة رئيس وأعلن
 .الفلسطي ي األسير يوم لم اسبة جال األسرى قرار إن وقال. ا حيالل سجون إدارة لهم يقدمها اليي

 المسيل بالغاز اهي ا  بحا ت وعهرات والمغلف المعد ي بالرقاص هبان 11  حو وأقي 
 . هللا رام غر  المقامن عوفرن سجن بوابة أمام ا دلعت وا حيالل ميظاهرين بين مواجهات في للدموعك
 والهيئة بييو يا وبلدية والمحررين األسرى ه ون لميابعة العليا الهيئة اليها دعت مسيرة ا طلقت وكا ت
 الهعبية. المقاومة ولجان الوط ية الفعاليات مج باليعاون والمحررين األسرى ه ون لميابعة العليا

 مج ويضام ا األسير ليوم إحيال جماهيرية مسيرة في  ابلس محافظة أهالي من العهرات وهارل
 كافة عن اوفراج أجل من العمل بضرورة المسيرة في المهاركون وطال . السجون يف األسرى
 األسرى بح  يوم كل يمارسها اليي جرائمها علب إسرائيل ومحاكمة ا حياللك سجون من األسرى

 .واألسيرات
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 أسرى عميد مج يضام ية وقفة هالل وذلل األسيرك يوم فعاليات ا طال  عن ج ين بمحافظة وأعلن
 م ذ والمعيقل الحياة مدى بالسجن والمحكوم الحارثيةك سيلة بلدة من السعديك محمد رائد حافظةالم
 .الوط ية وأطرها والهعبية الرسمية وم سسايها المحافظة وأب ال األسرى أهالي  ظمها عاماك 59

 يوم وحيال واوسالمية الوط ية للقوى األسرى لج ة لها دعت مسيرة في المواط ين مئات وهارل
 .بغزة األحمر للقلي  الدولية اللج ة مقر إلب وقو  السرايا مفير  من ا طلقت األسير

17/4/5112الحياة الجديدة، رام هللا،   
 
 بسياسة الهدم إضراب عام في الداخل الفلسطيني تنديداً  .30

والهامل قررت نلج ة الميابعة العليا له ون فلسطي يي الداهلن إعالن حالة اوضرا  العام : ال اقرة
 يسان )أبريل( الجاريك وذلل  54ك يوم الثالثال المواف  ياريه  1644في األراضي المحيلة عام 

احيجاجاا علب جرائم الهدم الممارسة من قبل حكومة ا حيالل اوسرائيلي واليي يقاعدت حّديها 
 هالل اآلو ة األهيرة.

رئاا لبحث يداعيات الحملة اليي أطلقيها (ك اجيماعاا طا4|12وكا ت اللج ة قد عقدت أمس األربعال )
الم سسة اوسرائيلية لهدم م ازل فلسطي ية في المدن والقرى العربية وسط فلسطين المحيلة عام 

1644. 
وهلقت اللج ة في اجيماعهاك إلب قرار إقامة ق دو  لجمج اليبرعات وعادة يرميم م ازل فلسطي ية 

لب جا   القيام بزيارات إلب المدارس العربية ويوعية هدمها ا حيالل بحجة نعدم اليرهيصنك إ
طلبيها بهزن سياسة هدم الم ازل ويهجير أقحابهاك إضافة إلب الرد علب كل عملية هدم ب عادة ب ال 

 ما يم هدم  بهكل فوري.
16/4/5112، قدس برس  

 
 مستوطنات ليبني بيوتنا يهدم االحتالل: 48 فلسطينيو .32

 يوّدع إ ها أبي  يل من بالقر  الرملة في س وات الثما ي اب ة القرن طيبة  : يقول ف أ - الرملة
 عهرة مج هدم  يريد إسرائيل في المهيلطة المدي ة هذه بلدية ألن يوم كل يحب  الذي وبييها أهيالها
 إطار في إسرائيل عر  يعيهها معا اة عن معّبرة لهاك ب ال يراهيص وجود عدم بحجة أهرى بيوت

 .وبلدايهم قراهمل ي ظيم مهططات
 لليضامن هيمة للحي الهعبية اللج ة  قبت إسرائيلك وسط الواقعة الرملة في العربي الرباط حي وفي
 في البلدية سيساعد بز ها الماضي األسبوع اوسرائيلية الهرطة أبلغيهم الذين البيوت هذه أقحا  مج
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 العر  بيوت يهدمون» والعبرية عربيةبال عليها كي   فيات الهيمة أمام وعّلقت. الهدم أوامر ي فيذ
 .«لليهود مسيوط ات ويب ون
 الرملة في القا ون» إن وقال. العر  يجاه والع قرية باليمييز بلدية ا حيالل القرن يوسف وايهم
 إلب الحكومية الزراعية األراضي من دو م 211 حولت البلدية» أن إلب مهيراا  ك«العر  علب يطّب 
 .«لليهود سك ية م اط 
 إن «برس فرا س» لوكالة البديل اليهطيط مركز ومدير سويد ح ا الساب  الك يست عضو وقال

 أوامر يهمل  » الرقم هذا أن موضحاا  ك«هدم أوامر بحقها قدر عربي بيت ألف 52  حو ه ال»
 .«ال ق  في بها المعيرف غير للقرى الهدم
 اللد لمدي ة العربية بالقضايا ُيع ب الذي ويافا واللد الرملة م يدى رئيس بدوية إبراهيم قرح جهي ك من

 عليها الرملة مدي ة في عربياا  بيياا  31 ه ال أن» بد «برس فرا س» إلب دهمشك وقرية ويافا والرملة
 .«بالهدم مهدداا  بيياا  1425 ه ال اللد مدي ة وفي هدمك أمر

17/4/5112الحياة، لندن،   
 
 لصالحه العمل مقابل غزيين على مالية مبالغ يعرض "المجد األمني": "الشاباك" .33

ن الهابالن القهيو ي العام األمن جهاز معاودة عن مهيص أم ي مقدر هاص: كهف –المجد 
 األوضاع سول ظل في الغزيين الموط ين وسقاط مغرية عروض يقديم في القديمة أساليب 

 .لقالح  العمل مقابل ا قيقاديةك
 يفيد المواط ين قبل من معلومات وقول إلبن األم ي مجدالن لموقج يقريحات في المقدر وأهار
 الديون ليسددوا مالية مساعدات يقديم عليهم وعرض عليهم ايقل القهيو ي العام األمن جهاز بزن

 .المقاومة عن بمعلومات إمداده مقابل القعبةك ا قيقادية األوضاع بسب  عليهم الميراكمة
 بهكل  فسها عن وقرحت عليهم ايقلت القهيو ية تالمهابرا بزن المواط ين من عدد وأفاد

 .ههقيي  عن اوفقاح رفض مجهول من ايقال يلقوا أ هم إلب آهرون أهار فيما مباهرك
 وييري  زادت اليج يد وهذا جدد عمالل ليج يد ماسة حاجة في القهيو ي العدو أن إلب المقدر ولفت
 بزهالي لإليقاع الوسائل جميج  سيهدام لعدوا سعي ي كد ما غزةك علب األهيرة الحر  ا يهال بعد
 .والعمالل الجواسيس من ممكن عدد أكبر ليج د غددزة
 أ ها م كداا  العدوك ايقا ت عن المواط ين من كثيرة هكاوى يلقت األمن أجهزة أن أم ي مسئول وأكد

 .العمالة وحل في الفلسطي ي الهع  بزب ال واويقاع لالبيزاز يهدف
16/4/5112مني، موقع المجد األ  
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 ممارسات االحتالل ومستوطنيه "جرائم حرب" يعدّ المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان  .34

يواقل قوات ا حيالل اوسرائيليك اقيراف المزيد من جرائم حربها في األرض الفلسطي ية : رام هللا
 ي س واتك المحيلةك فضالا عن اسيمرارها في فرض حقارها الجائر علب قطاع غزة م ذ  حو ثما

يواقل يلل القوات فرض المزيد من العقوبات علب السكان المد يينك في إطار سياسة العقا  
 الجماعي المهالفة لكافة القوا ين الدولية واو سا ية في الضفة الغربية.

جال ذلل هالل يقرير قادر عن نالمركز الفلسطي ي لحقو  او سانن يلقت نقدس برسن  سهة م   
(ك وأضاف اليقرير أن قوات ا حيالل اوسرائيلي نكثفت من اسيهدامها للقوة 4|19س )اليوم الهمي

المفرطة ليفري  المهاركين في مسيرات ا حيجاج السلمية اليي جرى ي ظيمها في الضفة الغربية ضد 
األعمال ا سييطا ية وب ال جدار الضم )الفاقل(ك ويزيي ذلل في إطار سياسيها الم هجية باسيهدام 

 القوة المفرطة ضد مسيرات ا حيجاج السلمية اليي ي ظمها المد يون الفلسطي يونن.
( وف  ايفا  أوسلو Cوأهار اليقرير إلب أ     يزال م اط  الضفة الغربية المق فة في م طقة )

الموقج بين حكومة ا حيالل وم ظمة اليحرير الفلسطي ية نيههد حمالت إسرائيلية محمومةك بهدف 
ا من سكا ها الفلسطي يين لقالح مهاريج اليوسج ا سييطا يك وفي مقدمة يلل الم اط  مدي ة يفريغه

  القدس الهرقية المحيلة وضواحيهان.
و وه المركز إلب أن كل يلل الجرائم يقيرف نفي ظل قمت دولي وعربي رسمي مطب ك مما يهجج 

 علب أ ها دولة فو  القا ونن. دولة ا حيالل علب اقيراف المزيد م هاك ويعزز من ممارسايها
17/4/5112قدس برس،   

 
 : انتهاكات االحتالل تجاوزت كل المعايير اإلنسانية والقانونية"منتدى األعمال الفلسطيني" .35

أكد نم يدى األعمال الفلسطي ي الدولين أ   اطلج بقل  بالغ علب يقرير م ظمة نهيومن راييس : ل دن
 يسان )أبريل( الجاريك ويحدث عن اسيهدام المسيوط ين اليهود  12وويشن الذي قدر يوم األربعال 

لألطفال الفلسطي يين في غرس المحاقيل الزراعية في المسيوط ات وحقادها ويعبئيها بغرض 
  اليقديرك في ا يهال للمعايير الدولية.

حيالل أن ا يهاكات ا  ( أرسلت  سهة م   لد نقدس برسنك4|19وأكد بيان للم يدى يوم الهميس )
يجاوزت كل المعايير او سا ية والقا و يةك وأقبح جزلا من اقيقاد ذلل الكيان قائما علب ا يجار 
باألطفالك في ظل غيا  كامل للمس ولية األهالقية والدولية يجاه ذللك وكزن أطفال فلسطين   

 بواكي لهم.
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 فهم بين أسير مسلو  الحرية أو أجير مسلوبة حقوق  او سا ية. 
16/4/5112برس،  قدس  

 
 الضفة ومستوطنات" إسرائيل"بـ فلسطينية استثمارات دوالر مليارات 10"صفا":  .36

 اوسرائيلية المسيوط ات مقاطعة أ هطة عجلة في  يدور الذي الوقت الرجو : في حسن -الهليل 
 تهدما يقّدم محّلية لهركات ا يهام أقابج فلسطي ية وفقائل م سسات يوج  الغربيةك بالّضفة
 األرض علب ع وة المقامة الم اط  هذه داهل اسيثمارات يقود وأهرى للمسيوط اتك إ هائية

 .الفلسطي ية
 الفلسطي يين العّمال ومئات الفلسطي ية المقاو ت هركات عهرات أنّ  الهزن لهذا ميابعون وي ّكد
 من قودرت ضأرا علب الم ازل ب ال أعمال في و سيما الغربيةك الّضفة مسيوط ات في يعملون

 .الفلسطي يون بعض يعيهها كبيرةك مفارقة إلب يهير الذي األمر فلسطي يينك
 بعض إقامة عنن قفان لوكالة الهيوهي عزمي المسيهلل حماية جمعيات ايحاد رئيس ويكهف

 مسيوط ة أبرزها من الغربيةك بالّضفة المسيوط ات بعض داهل لمقا ج الفلسطي يين المسيثمرين
 دو ر مليارات 11  حو لوجود  فيا اوسرائيليةك المقا ج من العديد فيها يقام اليين أدوميم ميهورن

 .المحيلة اوسرائيلية المدن وداهل المسيوط اتك داهل فلسطي ية اسيثمارات
 المسيوط اتك داهل واليهطي  الب ال مجال في يعمل الفلسطي ية الهركات من العديد أن إلب ويهير
 المسيوط ات مج اليعاطي م ج علب ي ّص  الفلسطي ي المقاطعة قا ون أنّ  علب س  ف الوقت في مهدداا
 .والهدمات السلج  احييي علب والعطال باألهذ سوال
 الهركات عمل أنّ ن قفان لوكالة فيوّضح الجعبريك مجدي الهليل جامعة في المحاضر أّما

 اليطبيج اسيمرار في ييمثل سيةسيا آثار م ها كبيرةك سلبية آثار ل  المسيوط ات في الفلسطي ية
ضفال المقاطعةك حمالت يهملها   الجزئية هذه باعيبار ا حيالل مج ا قيقادي  علب هرعية وا 
  .فلسطي ية العاملة األيدي كون اوسرائيلية المسيوط ات

 وقدرايها إمكا يايها بكل الفلسطي ية األراضي في اسيثمرت لو الهركات هذه أنّ  الجعبري ويعيقد
 حلّ  في ويسهم الفلسطي يك ا قيقاد يدعم اليي ا قيقادية الم هآت من الكثير ب ال من يمك تل

 .البطالة
 حديث  في ح يش الهادي عبد ا سييطان ه ون هبير يعيقد ا سييطا يةك اليزثيرات قعيد وعلب
 يعزيز دقعي علب كبيرة أهطار المسيوط ات داهل ا سيثمار من الّ وع لهذا أنّ ن قفان لوكالة
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 في الفلسطي يين والعّمال الفلسطي ية الهركات عمل أنّ  إلب  فياا الفلسطي يةك األرض في ا سييطان
 .األرض علب الوقائج فرض في ا حيالل لسياسات اليبعية إطار في يقّ فهم المسيوط ات

16/4/5112وكالة الصحافة الفلسطينية، صفا،   
 
 "إسرائيل" يدين سويسري وثائقي".. الميعاد أرض" .37

 الري بوك سي ما في األربعالك مسال لألفالمك األرد ية الملكية الهيئة عابد: عرضت يوفي  -عّمان 
 فرا سيس مهرج  بحضورن الميعاد أرضن السويسري الوثائقي الفيلم عّمانك األرد ية العاقمة وسط

 فرقة رحلة ويقور والعربية الفر سية باللغيين 5113 عام أ يج الذي- الفيلم ويقّور .روسير
 م سسة من بدعوة اوسرائيليك ا حيالل يحت فلسطي ية مدن أربج في سويسرية هبابية موسيقية
 .وفلسطي يين أوروبيين بين بمبادرات يقوم اليي السالم
 الفلسطي يين ح  وي كد ا حياللك يحت الفلسطي ي الهع  معا اة علب الضولن الميعاد أرضن ويسلط

 أن علب اليزكيد مج دقيقةك ليسعين اميد الذي الفيلم طيلةن إسرائيلن كلمة ذكري لم إذ أرضهمك في
 .ويهريده الفلسطي ي الهع  معا اة عن المس ول هو ا حيالل

 إلب الفلسطي ية القضية مج ميعاطف إ   روسير فرا سيس المهرج قال الجمهورك مج حواره وفي
 .أرض  من جُهل هع  قضية أل ها آهرين سويسريين مهرجين جا  

16/4/5112الجزيرة نت، الدوحة،   
 
 اإلسرائيليةشركة تمول المعتقالت  تعلن عن حملة ضدّ  "األردن تقاطع حركة" .38

ميعددة الج سيات  G4Sأعل ت حركة ناألردن يُقاطجن حملة ضد هركة  : يفين عبد الهادي-عمان
حيالل القهيو ي من هالل للهدمات األم ية والمدرجة ب دال المقاطعة العالمي ليعاملها مج ا 

يزمي ها للسجون والحواجز وجدار الضم والفقل الع قري ومعاو ة الكيان القهيو ي في ا يهاكاي  
وأوضحت حركة ناألردن يقاطجن في بيان أمس وحقلت نالدسيورن علب  سهة م    لحقو  او سان.

باهرت  هاطها  أ ها إلبمهيرة  أن هذه الحملة يزيي بم اسبة يوم األسير الذي يقادف اليوم الجمعةك
ب طال  عريضة لجمج يواقيج م سسات المجيمج المد ي األرد ية يطال  الهركة بسح  اسيثمارايها 

 مج ا حيالل القهيو ي. يواط هاوا  هال 
مليون  911ويبلغ حجم عوائد الهركة في األردن والعالم العربي ضمن عقود ضهمة مبرمة حوالي 

من مجموع أرباحهاك فيما يبلغ حجم عوائدها في الكيان  %7ها بزرباح يهكل يعود ل إسيرلي يج ي  
 اسيثمارايهافقط من مجموع أرباحها من  %1ويعود لها بزرباح يهكل  إسيرلي يمليون ج ي   111
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ك اوسرائيليحول العالم. ويقوم الهركة حاليا بب ال أكبر معهد ليدري  الهرطة القهيو ية في الكيان 
 سيزيد من ممارسات القمج واليرهي  واليهويد. األمر الذي

وهدد الموقعون علب أن نالكهف عن يواط  هذه الهركة مج ا حيالل في جرائم  وا يهاكاي  ضد 
الفلسطي يين واألسرى األرد يين في معيقالت ا حيالل القهيو يك هو واج  وط ينك حيث يقبج في 

 424ك من ضم هم أسير 9111أرد يا من بين أسيرا  55بيزمي ها  G4Sالمعيقالت اليي يقوم 
طفالك بحس  آهر إحقائيات م سسة الضمير لرعاية األسير  193ك أسيرة 55ك إداريامعيقال 

 وحقو  او سان.
17/4/5112الدستور، عمان،   

 
 "إسرائيل"اتفاقية الغاز مع  وقفة احتجاجية ضدّ : انعمّ  .39

فاقية الغاز مج الكيان القهيو ي اليومك وقفة ي ظم الحملة الوط ية األرد ية وسقاط اي: عّمان
 .إسرائيلاحيجاجية ضد ايفاقية الغاز مج 

ويقام الوقفةك اليي يزيي يحت ع وان نغاز العدو احياللن بعد قالة الجمعة أمام المسجد الحسي ي 
 ياماألويزيي هذه الفعالية ضمن مجموعة من الفعالياتك قررت الحملة القيام بها هالل  وسط البلد.
من الههر  51هركة الكهربال الوط يةك يوم  أمام آهرالمقبلةك حيث سي فذ الحملة اعيقاما  واألسابيج

 أهاليالجاريك بهدف يكريم  54مدي ة الكرل يوم  إلبي ظيم مسيرة سيارات  إلبالجاريك باوضافة 
 مدي ة هالية من البضائج القهيو ية. أعل وهاالمدي ةك بعد أن 

71/4/5112، الغد، عّمان  
 
 في القدس" إصدار مرجعي لمنتدى الفكر العربي والمسيحية"األوقاف اإلسالمية  .41

أقدر م يدى الفكر العربيك ضمن سلسلة م هورات جديدة أطلقها بع وان نالقدس في : عّمان
الضميرنك كياباا في مجلدينك ضّم أبحاث الم يمر العلمي الدولي ناألوقاف اوسالمية والمسيحية في 

ك برعاية األمير الحسن بن طالل 5113ن أكيوبرسنك الذي عقده الم يدى في يهرين الثا ي نالقد
وكان ساهم في أعمال الم يمر  حو أربعين باحثاا وميهققاا وهبيراا من الجا بين  ومهاركي .

 .وأثيوبيااوسالمي والمسيحي في األردن وفلسطين ومقر ولب ان والمغر  ويركيا 
يمعةا مسي دات علمية ومرجعية لجوا   عالقة األوقاف بحياة العر  في مدي ة وي لِّّف األبحاث مج

مكا ات يفعيلها ويطويرها بحيث يعود إلب أدال دورها في يعزيز قمود الهع  الفلسطي ي  القدسك وا 
 ضد العدوان اوسرائيلي.
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وان ناألبعاد ويهيمل المجلد األولك الذي حرري  وقدمت ل  الدكيورة  ادية سعد الدينك وجال بع 
( بحثااك ي اولت: الوضج القا و ي الدولي لألوقاف 15القا و ية واو سا ية ومسيقبل القدسن علب )

ودورهاك وضج األمالل والعقارات العربية في الهطر الغربي من المدي ة المحيلةك الوضج القا و ي 
قاف واله ون والمقدسات لألوقاف المسيحيةك الوقف الّذرّيك دور اوعمار الهاهمي ووزارة األو 

 اوسالمية األرد ية في الحفاظ علب األماكن المقدسة.
17/4/5112، الغد، عّمان  

 
 من مخيم اليرموك "داعش"المرصد السوري: ال صحة النسحاب  .40

با     قحة لما يردد عن ا سحا  ي ظيم  او سانأفاد المرقد السوري لحقو   :)د   أ( -القاهرة 
وقال المرقد  داعشن من مهيم اليرمول لالجئين الفلسطي يين في محافظة دمه .الدولة اوسالمية ن

في بيان يلقت وكالة األ بال األلما ية  سهة م   اليوم ن  قحة لما  هر عن ا سحا  ي ظيم الدولة 
وأهار  اوسالمية من مهيم اليرمول ويسليم مواقع  لجبهة ال قرة )ي ظيم القاعدة في بالد الهام(ن.

بالمئة من مساحة مهيم اليرمولك  41أن الي ظيم وجبهة ال قرة   يزا ن يسيطران علب  حو إلب 
فيما يسيطر أك اف بيت المقدس وفقائل إسالمية والفقائل الفلسطي ية الموالية لل ظام السوريك 

 بالمئة األهرى  ارياا وفعلياا. 51علب 
16/4/5112، القدس، القدس  

 
 في تهجير الفلسطينيين لها فروع في مصر واألردن شاركتشركة شحن إسرائيلية  .42

في الوقت الذي ييقاعد في  مقاطعة إسرائيل في أوروبا وباقي دول العالم علب مهيلف القعد 
في الدول العربية واوسالمية  المقاطعةوالعلمية والثقافية والف ية  جد أن فعالية هذه  ا قيقادية

والسياسية والثقافية في يقدم علب مسيوى  ا قيقاديةت ضعيفة ويكاد   يذكر حيث أن العالقا
 القطاع العام والهاص.

فعالية أكبر في العالمين العربي واوسالمي إ  أ  ا  جد  للمقاطعةلقد كان من الواج  أن يكون 
واألم ية  ا قيقاديةفي كافة المجا ت  إسرائيليمدون جسور اليواقل مج  أعمالحكومات ورجال 

الهركات الداعمة لها  أوبهكل سري أو عل ي فالرهص اليي يم ح للهركات اوسرائيلية  والعسكرية
 بايت معروفة للجميج.
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بعض الدول العربية برعت في مقاطعة ومحاقرة أهقائها كما يفعل ال ظام المقري حيث يفرض 
مج الكيان حقارا ها قا ووحهيا علب قطاع غزة وهذا الحقار يبرز حجم اليعاون األم ي والعسكري 

 بح  الهع  الفلسطي ي. ا  يهاكاتاوسرائيلي الذي اريك  أفدح 
علب الهركات اليي ييمدد في العالمين  األمثلةوالهحن البحري أحد  اوسرائيلية لل قلويعيبر هركة زم 

العربي واوسالمي ومهيلف دول العالم علب المسيويين الرسمي والهاص فرغم ياريهها واهيراكها في 
وبعدها بجل  المهاجرين ويهجير السكان الفلسطي يين  إسرائيلة اليطهير العرقي قبل قيام دولة عملي

 م حت لها رهص ليفيح فروعا لها في بعض الدول العربية واوسالمية.
 Middle East Containerجبل الحسين والعقبة يحت اسم -ففي األردن لها مقرين في عمان

Service Co. Ltdن هركة أما في مقر ف ك Egymar  اليي أسسها السيد وليد بدر ويرأس مجلس
إداريها يوفر هدمات لوجسيية لهركة زم من هالل فروع ميعددة في اوسك درية وبورسعيد والسويس 

وأهم فروع  السويسكودمياط ويهرف الهركة علب عمليات الهحن الثقيلة بهكل رئيس من هالل ق اة 
 Eastmedوفي السويس .كEgy Mar Shipping & Logistics S.A.Eاوسك درية الهركة في 

Shipping & Maritime Services S.A.E.. 
إن الم ظمة العربية لحقو  او سان في بريطا يا ي كد أن الس وات األهيرة ههدت يطور في العالقات 

سر إلب والسياسية مج كثير من الدول العربية واوسالمية وا يقلت هذه العالقات من ال ا قيقادية
العلن مما بات مع  واجبا علب القوى المد ية والحقوقية في الدول العربية الضغط والعمل من أجل 

وا غال  فروع الهركات اوسرائيلية مثل زم في ظل ما يمارس  إسرائيل من  المقاطعةإعادة جذوة 
 ا يهاكات جسيمة بح  الهع  الفلسطي ي.

14/4/5112، نياالمنظمة العربية لحقوق اإلنسان في بريطا  
 
 مارست الغدر بعد إبرام صفقة شاليط "إسرائيل: "في بريطانيا اإلنسانالمنظمة العربية لحقوق  .43

يقريرا  17/14/5112أقدرت الم ظمة العربية لحقو  او سان في بريطا يا قباح اليوم الجمعة 
رائيل مارست الغدر قفقة هاليطنك يي اول يفاقيل قفقة يبادل األسرى وكيف أن إس نالغدر: بع وان

وبي ت الم ظمة في اليقرير يفاقيل القفقة اليي يمت في الثامن عهر من  وعادة اعيقال األسرى.
سرائيل حيث يم بموجبها إطال  سراح الج دي جلعاد  5111يهرين األول  بين المقاومة الفلسطي ية وا 

 .ا حياللأسيراا وأسيرة من سجون  1157هاليط مقابل يحرير 
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الم ظمة أن عملية إطال  سراح األسرى يمت علب مرحليينك في المرحلة األولب أطل  وأضافت 
أسيرة وهم من أقحا  األحكام العالية ممن أمضوا عهرات  57أسيراا باوضافة إلب  (421)سراح 

 أسيرا. 221أطل  سراح  المرحلة الثا ية ا حياللك وفيالس ين في سجون 
األولب حيث  الدفعةإل بيويهم في الضفة الغربية والقدس ضمن وفقلت الم ظمة عدد الذين عادوا 

إلب بيويهم ب جرالات  م هم عادوا 21 م هم عادوا إلب بيويهم دون قيودك 47 أسيرا وأسيرهك 111بلغ 
بي هم  القدسكأسير من  15 أم ية مقيده لحركيهم وطل  م هم اليوقيج ههريًّا في أقر  مركز للهرطةك

 أسرى عادوا إلب بيويهم ب جرالات أم ية. 4دون قيودك باوضافة إلب  عادوا إلب بيويهم 4
في الضفة الغربية والقدس يم إعادة اعيقال   سراح وأبرزت الم ظمة أن أكثر من  قف من أطل  

م هم  37أن والهطورة  محرراتك 4 القفقة بي هممن محرري  99يعيقل  ا حيالليزال  حيث  
 إضافة إلب أربعة أسرى يم إبعادهم إلب قطاع غزة. أعيدت لهم األحكام السابقة

 
وفي ضوء المخاطر التي يواجهها األسرى المحررون دعت المنظمة العربية لحقوق اإلنسان في 

 بريطانيا إلى:
باألسرى الفلسطي يين كزسرى حر  واألهم من ذلل هو إيجاد  لالعيرافالسعي لدى األمم الميحدة 

 لقا ون الدولي فحيب اللحظة   يوجد مظلة قا و ية واضحة يحمي األسرى.آلية يلزم إسرائيل بي فيذ ا
في ب ود القفقة فحيب اليوم  إسرائيلعلب السلطة الفلسطي ية أن يقوم بدورها المطلو  لضمان اليزام 

وطال  سراح من يم اعيقالهم من األسرى كذلل لم يقم بزي دور  ا حيالللم يمارس أي ضغط علب 
 الضغط علب الجا   المقري للقيام بواجب  كراعي رئيس للقفقة. حقيقي من أجل

علب الوسيط المقري الذي رعب ايفاقية قفقة اليبادل القيام بواجباي  القا و ية واألهالقية لحمل 
الطرف المقري يماماا  اللحظة ييجاهلإسرائيل لليراجج عن إجرالايها بح  األسرى المحررين فحيب 

حرري القفقة وا عادة األحكام لبعضهمك ولم يقم بزي دور من أجل اوفراج اعيقال م إعادةعملية 
 ع هم.

علب األم ال العامون في الجامعة العربية وم ظمة اليعاون اوسالمي القيام بواجبهم يجاه األسرى 
 المعاد اعيقالهم والعمل مج ق اع القرار في العالم من أجل إطال  سراحهم.

دا ة ما  ا يحادوعلب وج  الهقوص  علب كافة الم سسات الدولية األوروبي كسر حاجز القمت وا 
طال  سراح المعيقلين. لالليزامأقدمت علي  إسرائيل والضغط عليها   بب ود القفقة وا 

17/4/5112، المنظمة العربية لحقوق اإلنسان في بريطانيا  
 



 
 

 
 

 

           34ص                                     3221 العدد:    17/4/5112 عةالجم التاريخ:

 مستوطناتاألوروبي تطالب بوضع عالمات على منتجات ال االتحادمن  دولة 16: هآرتس .44
وزير هارجية لدول ا يحاد  19كهفت قحيفة نهآريسن اوسرائيلية أمس أن : يلحمي أسعد-ال اقرة 

األوروبي دعوا وزيرة هارجية ا يحاد فردريك  موغري ي إلب الدفج  حو إجرال يسيهدف م يجات 
دول ا يحاد المسيوط ات اليهودية في الضفة الغربية المحيلة اليي يقل إلب هبكات اليسوي  في 

 بهدف م ج يسويقها. 
وأهارت القحيفة إلب أن وزرال الهارجية الذين وّقعوا علب الرسالة اليي وجهوها إلب موغري ي بهذا 

يطاليا وبلجيكا والسويد ومالطا وال مسا  سبا يا وا  يرل داالقدد هم وزرال هارجية فر سا وبريطا يا وا   وا 
الد مارل وهول دا ولوكسمبور . ولفيت إلب أن وزير الهارجية والبريغال وسلوفي يا وه غاريا وف ل دا و 

األلما ي هو الوحيد بين وزرال هارجية الدول الهمس الكبرى في ا يحاد الذي لم يوقج الرسالة 
 لمعارضة بالده ايهاذ أي هطوة ضد إسرائيل.

اد األوروبي في وجال في الرسالة: نإ  ا  عيقد أن  هر يعليمات إلب كل الدول األعضال في ا يح
هزن يزهير الم يجات في المسيوط ات في الضفة الغربية سيكون هطوة مهمة  حو يطبي  كامل 
للسياسة الطويلة األمد اليي ي يهجها ا يحاد للحفاظ علب حل الدوليينن. وأضافوا أن مواقلة يوسيج 

 1697م احياللها عام المسيوط ات غير القا و ية في األراضي الفلسطي ية المحيلة وم اط  أهرى ي
 نيهدد فرقة اليوقل إلب ايفا  سالم  هائي وعادلن.

وجال في الرسالة أيضاا أن وزرال الهارجية يرون أ   يج  يطبي  القوا ين واأل ظمة في هذا القدد 
لم ج يضليل مسيهلكين في أ حال القارة. واسيذكرت القحيفة أن رسالة مماثلة بعث بها قبل عامين 

جية في دول ا يحاد إلب وزيرة هارجيي  سابقاا كاثرين اهيونك لكن يم يجميد اوجرال وزير هار  13
 ب ال لطل  وزير الهارجية األميركي جون كيري علب هلفية ا يقا ت  سيئ اف عملية السالم.

ويابعت القحيفة أن وزرال هارجية ا يحاد اسديز فوا يحركهم لوضج إهارة علب م يجات المسيوط ات 
يقريح رئيس الحكومة اوسرائيلية ب يامين  يا ياهو قبل أكثر من ههر عهية ا  يهابات  بعد

 البرلما ية بز   ضد حل الدوليين.
وايهمت أوساط في وزارة الهارجية وزير الهارجية البلجيكي ديدي  ر در بالمبادرة إلب الهطوة الجديدةك 

بكات اليسوي  فيها بيزهير م يجات زراعية من بعدما  هرت بلجيكا يعليمات قبل أقل من عام ُيلزم ه
مسيوط ات الضفة الغربية والقدس الهرقية والجو ن. ويابعت القحيفة أ   علب رغم أن موغري ي 
نودودةن يجاه إسرائيل إ  أن دو ا كثيرة في ا يحاد األوروبي يطال  بفرض عقوبات اقيقادية علب 

ية نليكون بمثابة الرادع وسرائيل من يجاوز هطوط المسيوط ات في حال يم يهكيل حكومة يمي 
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وغيرها في أحيال القدس العربية يجعل من حل الدوليين  E1حمرالك مثل الب ال في الم طقة المعروفة 
 غير قابل لليطبي ن.

17/4/5112، الحياة، لندن  
 
ون " لتقــديمها خــدمات لســجG4Sعقودهــا األمنيــة مــع شــركة " تفســخشــركة  20 :إفريقيــاجنــوب  .45

 االحتالل
أعل ت حركة مقاطعة إسرائيل وسح  ا سيثمارات م ها  :وكا تال - القدس المحيلةك جوها سبر 

( في جمهورية ج و  إفريقيا عن إ هال عهرين هركة محلية من بي ها BDSوفرض العقوبات عليها)
يرة هدمايها (ك احيجاجا علب يقديم األهG4Sمقا ج وسلسلة مياجر ليعاقدايها األم ية مج هركة )

 األم ية للمعيقالت والسجون اوسرائيلية.
وقالت الحركة في اجيماع هاص لها مج سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية ج و  إفريقيا أمس إن 
نالهطوة يزيي عهية إحيال الهع  الفلسطي ي ليوم األسير وفي ظل يقاعد وييرة اوجرام اوسرائيلي 

 ين في سجون ا حياللن.بح  األسرى والمعيقلين الفلسطي ي
( لم يكيرث لل دالات األهالقية الميكررة لوقف يزويد السجون اوسرائيلية G4Sوأضافت أن هركة )

 م.5117بالهدمات واليق يات األم ية م ذ عام 
ن كافة الجهود السلمية للجان اليضامن مج الهع  الفلسطي ي في ج و  إفريقيا BDSوحيت حركة ن

ماليين را د  7و جاز بما سييسب  بهسارة للهركة البريطا ية الد ماركية يقدر بد اليي قادت إلب هذا ا
ك 5114( في حزيران G4Sوأهارت إلب أن هركة بيل غييس أ هت عالقيها مج هركة ) س ويان.

 511بضغط من لجان العمل اليضام ي مج الهع  الفلسطي ي في ج و  إفريقيا بعقود بلغت قيميها 
 مليون دو ر.

 احيي  رح  رفي  ز زا ة  يلسون ما ديال الم اضل الكبير أحمد كايراداك بقرار الهركات الج و  من 
إفريقيةك مطالبا بيوسيج حركة اليضامن الدولي من أجل إطال  سراح المعيقلين الفلسطي يين وفي 

 مقدميهم ال سال واألطفال.
يي يج  أن يقرأها ا حيالل اوسرائيلي بدورها وقفت سفارة فلسطين هذا اوعالن نبالرسالة المهمة ال

جيدا كما كان يج  علي  أن يسيوع  اليجربة الج و  إفريقية ككلك ويسيهلص م ها الدروس والعبر 
 المسيفادة وأولها أن ا حيالل قفقة مسيقبلية هاسرةن.

ركة وكهفت عن  دال مهيرل سيقدر عن السفارة الفلسطي ية باليعاون مج م سسة أحمد كايرادا وح
BDS ك حول الحركة الوط ية األسيرةك في السجون والمعيقالت اوسرائيليةك إيذا ا ببدل يوم إعالمي
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يفاعلي في وسائل اوعالم المحلية المسموعة والمرئية والمقرولةك بم اسبة يوم األسير الفلسطي ي 
 المقادف غدا الجمعة.

17/4/5112، الحياة الجديدة، رام هللا  
 
 خامس غواصة متطورة "إسرائيل"لمنح  اتانتقاد: ألمانيا .46

ا يقدت ممثلة حز  اليسار المعارض بدالبرلمان األلما ي )البو دسيا ( ال ائبة : هالد همت -برلين 
أ يي  غروت موافقة حكومة المسيهارة أ جيال ميركل علب يقدير هامس غواقة ميطورة وسرائيلك 

 اليي ييوقج حقولها علب سادسة في وقت  ح .
لت ال ائبة األلما ية للجزيرة  ت إن نيقدير معدات حربية وسرائيل يعيبر فضيحةنك بعد اريكا  وقا

رئيس الوزرال اوسرائيلي القديم الجديد ب يامين  ي ياهو مهالفة جديدة ب عالن عزم  علب مواقلة 
البرلمان  سياسي  ا سييطا ية باألراضي الفلسطي يةك ويطبيق  قوا ين ع قرية جديدة واف  عليها

وذكرت غروت أ ها يرفض اسيهدام الحكومة األلما ية  اوسرائيلي الك يست في دوري  الماضية.
ألموال دافعي الضرائ  بيمويل قفقة غواقات معدة لليزود بر وس  وويةك ويمكن أن ي دي 

  سيهدام الجيش اوسرائيلي لواحدة م ها وف ال م طقة الهر  األوسط بزكملها.
ة زود دوييه  يساييو غ قد كهفت أن مجلس األمن القومي قد واف  أث ال اجيماع  وكا ت قحيف

األهير برئاسة المسيهارة ميركل وعضوية وزرال الدفاع والهارجية وا قيقاد بحكوميهاك ور سال 
األجهزة األم ية األلما يةك علب يقدير هامس غواقة من طراز دولفين فائقة اليطور وسرائيلك 

هاح ة عسكرية للجزائر وقطج غيار أسلحة  339ملت اليقدي  أيضا علب بيج ضمن قفقة ه
 هفيفةك وسية رادرات  سيكهاف الغواقات والطوربيدات إلب اله د.

مهيلفة وجهت للحكومة األلما يةك وجال أبرزها من  الهمسة ا يقاداتوقاح  يقدير الغواقات 
 وقف-أيامالذي رحل قبل -آلدا  غو ير غراس عميد األدبال األلمان الحائز علب جائزة  وبل في ا

 إسرائيل بز ها يمثل أكبر يهديد للسالم العالمي من هالل يرسا يها ال ووية.
وأهارت ال ائبة أ ييا غروت إلب أن حقول إسرائيل علب هامس غواقة ألما ية من طراز فائ  

بدولة فلسطينك ميعللة بزن  اليطور يزيي بعد امي اع حكومة المسيهارة أ جيال ميركل عن ا عيراف
هذه الدولة سييزسس من هالل المفاوضاتك وقالت غروت إن مواقلة حكومة  ي ياهو سياسيها 
ا سييطا ية باألراضي الفلسطي ية واسيعدادها ليطبي  قوا ين ع قرية جديدةك ي في احيمال قيام دولة 

 األوسط.فلسطي ية قابلة للحياةك وي هر   فجار جديد لألوضاع بالهر  
16/4/5112، الجزيرة نت، الدوحة  
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 واآلمال اآلالمأسرى الحرية بين  .47

 أحمد عطون
إن ما جرى ويجري اليوم بح  األسرى الفلسطي يينك الهموع اليي يحير  ليضيل طري  الحريةك 
ومواقلة احيجازهم وأ سرهمك في أجواٍل قعبة ومزسويةك بحيث   يسيطيج او سان العيش أو 

ي الحياة ضمن هذه األجوالك والظروف اليي يرسم ويضج هططها اليدميرية طواقم ا سيمرار ف
ميهققة؛ اضطر عهرات اآل ف من األسرى الفلسطي يين والعر  يحمل أسابيج ميواقلة بل 
أههر عديدة يرزحون يحت اليعذي  وسياط جالدي ا حيالل في أقبية اليحقي ك وييجرعون القهر 

لسجا ين في غرف السجون. فه  ل األسرى المجاهدون الذين حملوا معا اة س واٍت عديدة علب أيدي ا
هعبهم وأميهم وهمومها أهذوا علب عايقهم الدفاع عن حقو  هعبهم اليي أقرها القا ون الدوليك 
وحماية كرامي  وقيا ة حريي ك في الظروف اليي يعجز اللسان عن وقفها ويدمي القل  ويدمج 

معا   في ممارسة أحقاده و ازيي ك فما العينك في محاولة المحي ل ال يل من إرادة وكرامة او سانك وا 
زالت الحركة الفلسطي ية األسيرة يسطر أمثلة إ سا ية فيها معا ي البطولة والقبر والثبات في وج  

 المحيل.
ففي الوقت الذي يمضي في  دول العالم الحديث عن طري  إ فاذ ميثا  حقو  او سانك ويريقي 

بها  حو المزيد من اليحضر وا  فياح علب الديمقراطية والعدالة والمساواة؛ يعيش هعب ا هعو 
الفلسطي ي أسوأ ظروف إ سا ية يههدها او سان المعاقرك ويمارس ضده أققب وأبهج الجرائم 
وا  يهاكاتك اليي سيبقب وقمة عار علب جبين المجيمج الدولي وم ظماي  الساكية عن ظلم 

 رائم  ضد هع  مد ي أعزل.ا حيالل وج
وقائمة ا  يهاكات طويلة جّداا   إحقال لهاك و   بالغ إذ قل ا إن المبادئ اليي يحيكم لها إدارة 
سجون ا حيالل في يعاملها مج األسرى الفلسطي يين ي ص علب أن   حقو  لهمك والقاعدة ا يهاكات 

ن الواقج المريرك وال قوص الجميلة اليي بال حدودك في حين   وجود ألوج  مقار ة أو يهاب  بي
 ييضم ها المواثي  الدولية.

فقضية األسرى الفلسطي يين في سجون ا حيالل ليست قضية رقمية؛ فهم أ اس لهم مهاعر 
وأقحا  قلو  ولهم أهل وأحبةك ومزسايهم ميواقلة إذ يقاعدت الهجمة في اآلو ة األهيرة بقسوة 

واألققب م ذ عقود طويلةك في إطار م ظومة من اوجرالات  غير مسبوقةك وربما يكون األهد
والقوا ين اليعسفية اليي يعد بمجملها ا يهاكات فظة للقا ون الدولي او سا يك ولمجمل ا يفاقيات 

 الدولية ) سيما ايفاقية جي يف(ك وفي بعض األحيان يقعد إلب جرائم حر .
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الية وغالية جدًّاك وأهم ما فيها قضية المسرى مج كل ذلل إ  ا   من بزن القضية الفلسطي ية غ
)المسجد األققب( واألسرىك فالقدس والمسرى واألسرى هي قضايا مباركة وغالية وثوابت   يمكن 

 اليهلي ع هاك لذلل يج   قرة األسرة باليالي:
 أن يعمل الجميج بكل الوسائل من أجل  قرة قضية األسرى والعمل لإلفراج ع هم. -
مر هعبي س وي علب مسيوى الوطن ل قرة قضية األسرى؛ وبقائها حية بالذهن عقد م ي -

 والوجدان.
يهكيل وفد من أهالي األسرى ل قل معا ايهم في المحافل الدوليةك ومن طري  الوفود الرسمية  -

 والهعبية والدولية.
ب المسيويات وط ية فلسطي ية؛ لليحرل علب أساسها ل قرة قضية األسرى عل اسيراييجيةبلورة  -

 المهيلفة السياسية واو سا ية.
العمل علب فضح ويعرية ا  يهاكات اوسرائيلية بح  األسرى وأهلهم أمام الرأي العام الدوليك  -

وبوسائل اوعالم المهيلفةك ومالحقة ا حيالل قا و يًّا في المحاكم والمحافل الدولية   يهاكاي  بح  
 الدولية.األسرىك وهاقة محكمة الج ايات 

يوحيد الجهود بين جميج القوى بعيداا عن اليجاذبات السياسية الرسمية والهعبيةك واليكامل في  -
 العمل من أجل هدمة الحركة األسيرة.

رفض ومحاربة فكرة هقهقة قضية األسرى )أسرى الضفةك القدسك غزةك الجو نك أسرى  -
ى قضية جامعة غير مهيية ويج  اليعامل العر ك ا  يمال السياسي ... إلو(؛ ألن قضية األسر 

 معها علب هذا األساس.
 العمل علب يوفير الدعم المادي لألسرىك ولذويهم بكفا ت لعوائل األسرى وكفاييهم. -
وضج هطة إعالمية مسيمرة وبقال قضية األسرى حية في الذهن والوجدان لدى األجيال القادمة  -

 حيب يحرير األسرى كافة.
16/4/512، الينفلسطين أون   

 
 السوريين الفلسطينيينعن نكبة  .48

 ماجد كيالي
حدى الحساسيات اليي يثقلهاك إلب جا    هكل الوضج الفلسطي ي أحد يعقيدات الثورة السوريةك وا 
قضايا األكراد والي وعات المذهبية واوث ية والدور اوقليميك فضال عن اليبعات الميعلقة بادعالات 

 ا عة.ال ظام المقاومة والمم
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وبحس  بعض اوحقائيات الموثقة فقد بلغ عدد الضحايا من الفلسطي يين السوريين  ييجة القراع 
ههيدك يقدر أن  قفهم من مهيم اليرمول وجوارهك وضمن هذا العدد  5211السوريك أكثر من 

ههيد قضوا ضحية اليعذي ك وذلل هالل األعوام األربعة الماضيةك  311اوجمالي يمكن احيسا  
علما بزن ثمة مئيي أسير فلسطي ي لقوا مقرعهم في السجون اوسرائيلية هالل ما يقار   قف 

 قرن!
من الفلسطي يين يقبعون م ذ زمن في معيقالت ال ظامك وما يقار   قف  611فو  ذلل ثمة حوالي 

مرة  الالجئين الفلسطي يين السوريين غادروا مهيمايهم بسب  الحقار والققفك بحيث بايوا  جئين
 ثا ية أو ثالثة في األردن أو لب ان أو يركياك وفي غيرها من الدول.

ألفا الميبقينك مركز القدارة  14م هرا احيل المههد الفلسطي يك من بوابة مهيم اليرمول وسكا   الد
في وسائل اوعالمك ووسائط اليواقل ا جيماعيك واليحركات الفلسطي ية والدوليةك وذلل بسب  

الدولة اوسالمية نداعشنك وحليفي  جبهة ال قرة علب هذا المهيمك مما أوحب باحيمال  هجمة ي ظيم
 هاية مهيم آهرك وهو ما يثير المهاوف بهزن مواجهة ذات المقير الكارثي الذي كا ت قد واجهي  

 مهيمات يل الزعير وضبية وقبرا وهاييال و هر البارد.
ب ثالث مالحظات أساسية. أو هاك يفيد بزن مزساة بيد أن ي اول هذا الموضوع يقضي الي وي  إل

الفلسطي يين في سوريا   يقيقر علب أهالي مهيم اليرمولك إذ يهمل معظم مهيمات الالجئين 
الفلسطي يين اليي  قب قاط وها المقير ذاي ك علما بزن ال ظام يم ج أهالي مهيمات الست زي   

 إلب بيويهم رغم أ ها بايت يهضج لسيطري .والسبي ة والحسي ية )قر  دمه ( من العودة 
 52وثا ييهاك أن مزساة مهيم اليرمول لم يبدأ مج الهجمة الداعهيةك وا  ما مج حقار ال ظام ل ك م ذ 

(ك و سيما مج فرض اوغال  علي  م ذ عامين الذي يضمن م ج 5115ههرا )ديسمبر/كا ون األول 
دهول والهروجك مج وقف دهول المواد الغذائية األههاص حيب األطفال وال سال والهيوخ من ال

والقيد  ية وقطج الكهربالك ثم قطج المياه )م ذ مئيي يوم(ك األمر الذي أدى إلب اسيههاد حولي 
 ههقا قضوا ضحية الجوع والمرض. 171

وثالثيهاك أن هذا المهيم الواقج ج و  دمه ك ييموضج ضمن مجموعة أحيال هعبية فقيرةك وهي 
ائية مكيظة يقط ها حوالي مليون سوريك مما يع ي أ     يقج وسط جزيرة معزولةك إذ إ   أحيال عهو 

بمثابة مدي ة قغيرةك يسيقط  ال ازحين السوريين من مدن أهرىك ومن دمه  ذايهاك علما بزن عدد 
 الفلسطي يين في هذه الم طقة   ييعدى مئيي ألف.

هيم ليس كزي مهيم آهرك إذ إ   يعد بمثابة عاقمة ما ي بغي أهذه في ا عيبار أيضاك أن هذا الم
لالجئين الفلسطي يينك بسب  حيويي  ال اجمة عن يركز عدد كبير م هم في ك وي وع أ هطيهم 
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ا قيقادية وا جيماعية والثقافيةك ويركز معظم مكاي  م ظمايهم في أحيائ ك واألهم أ   يعيبر من 
يي اسيعقت علب يطويج ال ظام السوريك في معظم أهم مراكز الثقل للوط ية الفلسطي ية ال

 الم عطفات اليي ههدت اليجاذ  بي   وبين قيادة م ظمة اليحرير الفلسطي ية.
وكان مهيم اليرمول قد بدا مج ا د ع الثورة السورية قبل أربعة أعوامك بحكم موقع  الجغرافي وثقل  

ك مما قع  من المواقف اليي يدعو إلب الديمغرافيك بمثابة  قطة يجاذ  بين ال ظام والمعارضة
ال زي ب  عن القراع الدائر. فال ظام أراد اسيهدام  لمقلحي  بمساعدة الفقائل الفلسطي ية اليابعة 
ل  ياريهياك والمعارضة أرادت أهذه لقالحها بال ظر إلب يهابك  مج حواض ها الهعبية في األحيال 

ال علي  م طقة حاض ةك وم طقة إغاثة للسوريين ال ازحين المجاورةك في حين أراد أهالي المهيم اوبق
 من الم اط  المجاورةك هربا من ققف ال ظام وعسف  وظلم .

وكما أقبح معروفا ف ن ال ظام م ذ حي ها لم يريح لهذا المعادلة فبدأ يهيغل علب إفهالها مج الموالين 
  وي بغي يزديبهاك أو يدفعيها ل ك بحيث أقبح ييعامل مج المهيم بوقف  م طقة هارجة عن سلطي

الثمن. ومعلوم أن ذلل األمر حقل قبل أن يكون ثمة مسلحون في مهيم اليرمولك وقبل ظهور 
 جبهة ال قرة أو داعش أو غيرهما بكثير.
ب طال  ال ار علب مظاهرة في المهيمك مما  13/7/5115في هذا اوطارك مثالك قام ال ظامك يوم 

أعدم بين أو ده وفي م زل   -وهو أحمد السهلي أبو رامز-طي يينك أحدهم أدى إلب مقرع ثما ية فلس
المجاور لمكان المظاهرة من دون أي سب ك ولعل هذا هو الحدث الم سس لكل ما جرى فيما بعد. 

فلسطي يا مقرعهم في حي الجاعو ة في المهيمك  ييجة الققف  14لقي  5/4/5115وفي يوم 
من أب ال  13ك حيث لقي 2/11/5115قريبةك وهو ما يكرر يوم القاروهي من قواعد ال ظام ال

 المهيم مقرعهم.
وباوجمال فقد بلغ عدد ههدال الققف القاروهي فقط من فلسطي يي مهيم اليرمول لوحده أكثر من 

ك أي 12/15/5115ههيدا )عدا فلسطي يي الحجر األسود واليضامن المجاورين( حيب ياريو  41
نالميغن بيوم واحدك اليي اسيهدفت مسجد عبد القادر الحسي ي ومدرسة قبل حادثة ققف طائرة 

ك بالققف القاروهي الذي أحدث دمارا هائال في دائرة 16/15الفالوجةك وهي غارة يكررت يوم 
 ميراك قر  مب ب نالمحكمةن المجاور لهارع الثالثين )غر  المهيم(. 21قطرها 

الجماعات المسلحة إلب المهيمك يماما كما حقل في  و ييجة لذلل ف ن هذا القراع أدى إلب دهول
الم اط  السورية األهرىك مما أثار مهاوف أهالي المهيم الذين آثروا الهروج م   هوفا من ققف 
ال ظام وحقاره للمهيمك كما جرى في الحا ت المماثلة في الم اط  األهرىك وهو ما حقل فعالك 

 ههرا الماضية. 52كما ههد ا طوال 
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أربعة اسي ياجات رئيسية من هذا العرض. أولهاك أن مهيم اليرمول يعرض إلب ما يعرض ل  ثمة 
قبل ظهور السالحك وقبل اليحول إلب الثورة المسلحة في المجال السوريك وقبل ظهور جبهة ال قرة 

 الذي يفرض طوقا وحهيا حول المهيمك ويم ج حيب-وداعش وهبيهايهما. وثا ييهاك أن ال ظام بالذات 
هو المس ول عن ي اسل ظاهرة الجماعات الميطرفة في المهيمك وهيم يها  -رغيف هبز وق ي ة مال

 علي .
أما األمر الثالثك فمفاده أن ما يحقل للفلسطي يين ليس  سيج وحدهك فقد حقل مثل  في الم اط  

دل  والرقةك وفي دمه  في القابون وبرزة ودو  ماك السورية األهرىك في درعا وحمص وحل  وا 
و سيما مج قعود جماعات داعش وأهوايهاك مج كل األعمال المهي ة واوجرامية اليي يريكبها مثل 

 هذه الجماعات في ح  السوريين والفلسطي يين.
ورابعهاك أن ال ظام هو المس ول األساس عن مآ ت مهيم اليرمولك وعن كل ما جرى في سوريا م ذ 

المهيم حاض ة للمهردين السوريين من الم اط  المجاورةك قرابة  قف قرنك إذ لم يعجب  أن يقبح 
ولم يرض بزقل من أهذه لمقلحي ك مسيعي ا ببعض الفقائل. وفي األقل ف ن ال ظام لم يكن 
مرياحا لهذا المهيم في ا حيازه للوط ية الفلسطي يةك اليي مثلها ياسر عرفات في مراحل القراع مج 

 قل.ال ظام علب القرار الفلسطي ي المسي
أيضا ييحمل المعارضة مس ولية عما جرى لكو ها لم يسيوع  مهطط ال ظامك بل اسُيدرجت إلب 

 مربع ك بزهذها المهيم لمقلحيهاك مما أدى إلب يهريد سكا   المليون من فلسطي يين وسوريين.
ة وقد يجدر الي وي  ه اك أيضاك إلب أن ثمة ما هو مهفي في ققة أهذ الجماعات المسلحة المعارض

للمهيمك إذ يبين بعدها أن العديد من قاديها هم من المحسوبين علب أجهزة ا سيهباراتك مما يذكر 
بمزساة مهيم  هر الباردك اليي يسببت فيها نفيح اوسالمن اليي  هزت في أحضان نفيح ا  يفاضةن 

 المحسوبة علب ال ظام السوري.
من  وع: كيف وقلت نداعشن إلب المهيم  وثمة مهروعية  سي ياج كهذاك علب ضول طرح يسا  ت

المحاقر؟ وكيف اسيطاعت في م اط  محاقرة أن ي من السالح والذهيرة والمواد اليموي ية؟ ولماذا 
لم يسيهدف ال ظام داعش ببراميل  الميفجرة بدل اسيهداف المهيم؟ ولماذا لم ييوج  نداعشن وحليفيها 

المهيم؟ ولماذا لم يفيح ممر آمن وهراج األهالي نال قرةن إلب اسيهداف ال ظام بدل اسيهداف 
 األبريال؟

وما يلفت ا  يباه ه ا في  قاش هذه القضية هو واقج اضطرا  مواقف القيادة الفلسطي يةك فهي كا ت 
في فيرات سابقة قد ادعت نال زي بال فسن عما يجري في سورياك بل إ ها قامت ب لقال اللوم علب 

العامة وأمي ها العام أحمد جبريل ليسببهم في يوريط الفلسطي يين بالقراع  الجبهة الهعبية القيادة



 
 

 
 

 

           45ص                                     3221 العدد:    17/4/5112 عةالجم التاريخ:

السوريك بحكم ا حيازهم لل ظامك وطلبهم إ هال لجان مسلحة في المهيمات. لكن مواقف قيادة 
الم ظمة لم يثبت ع د ذلل إذ أقبحت في أوقات أهرى يبدو كمن يعول علب إ هال عالقات مج 

 جج مّد الثورة السوريةك عربيا ودوليا.ال ظامك مسيفيدة من يرا
اآلن وبغض ال ظر عن موقف القيادة الفلسطي ية من ثورة السوريينك فما يهم ا أساسا ه ا هو موقفها 
من مزساة الفلسطي يين السوريينك الذي لم يدّل علب يعاطفها مج معا ايهم وعذابايهمك إلب الدرجة 

ويحولها إلب مجرد سلطة في الضفة الغربيةك وحيب الم اسبةك وهو ما يوحي با قطاعها ع همك 
 يطويحها بمكا يها ا عيبارية ممثال هرعيا وحيدا للهع  الفلسطي ي.

هكذاك فبعد هجمة داعش وال قرة علب مهيم اليرمول ظهر موقف القيادة الفلسطي ية غاية في 
جرائم ال ظام ا  كهافك ذلل أن السكوت عن حقار مهيم اليرمولك ألكثر من عامينك وعن 

الميمثلة بالققف والق ص واليدميرك وسياسة ا عيقال والموت يحت اليعذي ك همل يب ي رواية 
رهابية في المهيمك األمر الذي ف دي  وقائج األيام األهيرةك و   ال ظام بهزن وجود جماعات يكفيرية وا 

 سيما بهجوم جماعات داعش وال قرة علب المهيم.
ريحات أحمد مجد  ي عضو اللج ة الي فيذية لم ظمة اليحرير الفلسطي ية في هذا اوطار برزت يق

اليي  مت عن هفة وسذاجة بالغيينك إذ دعا إلب اليعاون بين السلطة الفلسطي ية وال ظام السوري 
ويجاد حل أم ي لمهكلة مهيم اليرمولك مي اسيا أن حقار المهيم بدأ قبل ظهور ال قرة وداعشك 

المهيم بهكل عهوائيك ويعيقل في سجو   مئات الفلسطي يينك وأ   لم يسمح بفيح وأن ال ظام يققف 
 ممر آمن.

ويبدو أن هذا اليقريح لم يمر علب قيادة م ظمة اليحرير اليي أقدرت بيا ا عبرت في  بطريقة غير 
مباهرة عن رفضها ليقريحات مجد  يك م كدة نموقفها الدائم برفض زج هعب ا ومهيماي  في أيون 
القراع الدائر في سوريا الهقيقةك وأ ها يرفض يماما أن يكون طرفا في قراع مسلح علب أرض 
مهيم اليرمولك بحجة إ قاذ المهيم الجريح.. وأن م ظمة اليحرير الفلسطي ية في الوقت الذي يحرص 
في  علب عالقايها مج كل األطرافك ي كد رفضها ا  جرار إلب أي عمل عسكريك مهما كان  وع  
أو غطا هك ويدعو إلب اللجول إلب وسائل ُأهرى حق ا لدمال هعب اك وم عا للمزيد من الهرا  واليهجير 

 ألب ال مهيم اليرمولن.
لكن المطلو  من القيادة الفلسطي ية في مثل هذه الحال ليس فقط الي قل من يقريحات مجد  ي 

المطلو  مج ذلل يجريده من م اقب   اليي يي كر لعذابات الفلسطي يين السوريين ومعا ايهمك وا  ما
ومحاسبي  علب ما قدر ع   من مواقف يضر بمع ب قضية فلسطين باعيبارها ليست مجرد قضية 
قطعة أرضك وا  ما هي مع ب للحرية والكرامة والعدالة أيضا. فضال عن أن مواقف كهذه يقوض 
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 ي في كافة أماكن وجودهك مكا ة م ظمة اليحرير بوقفها الممثل الهرعي الوحيد للهع  الفلسطي
 إضافة إلب إظهارها القيادة الفلسطي ية قيادة ميهاذلة م عزلة عن هعبها.

أهيراك  يحدث عن كل ذلل و حن  درل أن  كبة الفلسطي يين في سوريا جزل من  كبة السوريين.. 
 فاأللم واحد واألمل واحد.

16/4/5112، الجزيرة نت، الدوحة  
 
 مطلقاألمن ال وْهمإسرائيل..  .49

 د. أسعد عبد الرحمن
أحد أهم المحاور اليي يهغل الفكر القهيو يك واليي ييم « األمن اوسرائيلي المطل »يمثل عقيدة 

بموجبها يبرير أعمال اورها  واليرويج والقيل وا عيدال وا حيالل ضد الفلسطي يينك من هالل 
األمن »ك واليهويد. ومفهوم «فيراليرا س»ك و«األباريايد»ك و«ا سييطان»ممارسات ا سيعمار/

هذاك ليس مفهوماا جامدااك بل ميحرل يواك  الميغيرات السياسية الداهلية للكيان « اوسرائيلي المطل 
القهيو ي باليوازي مج الميغيرات اوقليمية والدوليةك لذاك فهو ييغير وييبدل باسيمرارك لك     يهرج 

يهكل )في أعراف دول العالم( « السالم»ب الرغم من كون من دائرة إطار المقارفات السابقة. وعل
ع قراا رئيساا في يحقي  األمنك باوضافة إلب دوره المحوري في يقليل أي يهديد عسكريك إ  أ   

)لو كان اوسرائيليون جادين فيها( كان ميوقعاا أن يسييبعها يراجج أولوية « اليسوية»وم ذ بدل عملية 
والعادي( لدى الحكومات اوسرائيلية الميعاقبة. وه اك    هيلف علب أن  قضية األمن المطل  )بل

اوسرائيلي هو الجيش األقوى مقار ة مج الجيوش العربيةك فضالا عن أ   الجيش « الدفاع»جيش 
الوحيد في الم طقة الذي يملل سالحاا  وويااك وهو الجيش المحمي بمظلة اليفو  ال وعي واليك ولوجي 

 دول الغر  األوروبي/األميركي بغير حدود. اليي يوفرها
« األمن المطل »م هرااك يحدث كثير من القادة السياسيينك والكيا  اوسرائيليين عن عدم جدوى 

بمفهوم  القهيو ي القائم علب أركان ا سيراييجية القديمة/الجديدةك هاقة في ظل الحرو ك اليي 
لحر  اوسرائيلية األهيرة علب قطاع غزةك حيث يحدثت يههدها الم طقة العربيةك وبالذات بعد فهل ا

القحافة اوسرائيلية عن طرح ج را ت ميقاعدين وآهرين ما زالوا في الهدمة هكوكاا ييعل  ب جاعة 
قاروخ  1111فمج قدرة حز  هللا )وف  يوقعات الهبرال اوسرائيليين أ فسهم( علب إطال  «. الردع»

ن بزعداد قواريو أقل( في اليوم علب إسرائيلك وكذا ف قائل المقاومة الفلسطي ية في قطاع غزة )وا 
ك هاقة مج يزكيد مقادر عسكرية إسرائيلية قبل «األمن اوسرائيلي المطل »فمن المسيحيل يحقي  

 قاروهاا يجريبياا طويل المدى يجاه سواحل ج و  قطاع غزة.« حماس»أيام إطال  
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ك واليي هي بدائية «الق بلة اوهعاعية الرهيقة«/»ة القذرةالق بل»كذللك ييزايد الحديث عن مهاطر 
اليكوين وغير مكلفة ماليااك وعبارة عن عبوة  اسفة يقليدية مهحو ة بالمواد المهعة يسيهدف إثارة 
لحا  أضرار وهسائر اقيقادية واسعة قد يقل إلب آ ف المليارات من الدو رات من دون  الفزع وا 

يزايد الجماعات »ومما يعظم المهاطر هذه في العيون اوسرائيلية:  إحداث هسائر بهرية كبرى.
 ك كما أكدت يقارير مكي  اليحقيقات الفيدرالي األميركي.«اورهابية اليي يملل اومكا يات لق عها

اليطورات »يقول: « هآريس»ك كي  )أوري بار يوسيف( في «ميزة ميزان الردع»في مقال بع وان 
الح القاروهي الهجومي زهيداا وسهالا علب او ياج واليسلح وا سيهدام. اليك ولوجية جعلت الس

وحيب اآلنك رغم الكثير من الجهود وا سيثمارات الكبرىك لم ييوفر جوا  دفاعي  اجح علب اسيهدام 
مثل هذا السالح بكميات كبيرة.. ومج كل ا حيرام لدنالعقا السحريةنك ف    بقدر ما هو معروف ليس 

إن مع ب قدرة م ظميي نحماسن »ويضيف: «. سرائيلي جوا  مق ج علب مثل هذا اليهديدللجيش او
ونحز  هللان علب يوجي  ضربات قاسية وسرائيل هو أن مفهوم األمن اليقليديك الذي يعيمد علب اليد 
 الطويلة للجيش اوسرائيلي واليد الققيرة للعدو لم يعد ساري المفعول. فمج أن يد ا أطول وأقوىك
ولكن يدهم أيضاا قويت وليس لدي ا القدرة علب م عهم من اسيهدامها ويوجي  ضربات أليمة ل ا. 
بكلمات أهرىك ف ن اليفو  اوسرائيلي المطل  اهيفب. ما يحل محل  هو ميزان رع  يمكن في ك سوال 

 «.ن يقج لهماوسرائيل أم لهقومهاك أن ي لم الواحدة األهرىك ولكن   يمك هما أن يم عا األلم من أ
ك قال «الم يمرات الدولية بالقدس»بمركز  5113مارس  51في هطاب  )للهع ( اوسرائيليك في 

السالم هو السبيل األوحد لألمن الحقيقيك وفي ضول اليركيبة »الرئيس األميركي )بارال أوباما(: 
دهر كدولة يهودية السكا ية غربي  هر األردنك ف ن الوسيلة الوحيدة أمام إسرائيل لكي يدوم ويز 

 «. وديمقراطية هي قيام فلسطين مسيقلة وقابلة للبقال. هذه هي الحقيقة
وفي ضول المسيرة اليك ولوجيةك ف ن السبيل الوحيد لحماية )الهع ( اوسرائيلي حماية »وأضاف: 

وما حقيقية علب المدى البعيد هو من هالل غيا  الحر . أل   ما من جدار مريفج بما في  الكفايةك 
من قبة حديدية قوية وكاملة بما في  الكفايةك قادرة علب إيقاف كل عدو عن إلحا  الضرر حين 

لذلل ف ن السالم أمر ضروري.. ولكن يج  أيضاا »وهيم: «. يكون عازماا ومقمماا علب القيام بذلل
يرددت  وم ذ هذا الهطا ك«. ا عيراف بح  الهع  الفلسطي ي في يقرير مقيرهك وحق  في العدالة

أقدال هذا اليحليل/اليحذير القادر عن رئيس الو يات الميحدة في مقا ت قيادات سياسية 
 وعسكرية إسرائيلية.
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ك القائمة علب اسيمرار ا حيالل باعيبار إسرائيل القوة «األمن اوسرائيلي المطل »إن عقيدة 
هاك قد عفا عليها الزمن و  المسيطرة الميحكمة في الم طقةك وفي ظل عالم عربي مضطر  من حول

 سبيل ليحقيقهاك وهي قد بايت محض وهم وهيال.
17/4/5112أبو ظبي، االتحاد،   

 
 حماس قيادةشرخ في  .51

 عاموس هرئيل
 األزمةفي قيادة حماس يهيد م هرا الهرخ بين القيادة السياسية وقادة الذراع العسكري. وييعل  

: مكان الم ظمة في ضول الهزة في العالم العربي باآلهر بجا بين موضج هالف ييداهالن الواحد
وب ال علب ذلل السياسة اليي ييوج  عليها أن ييهذها في القطاعك في ضول المواجهة الطويلة مج 

اوسرائيلي يعيقدون بان الهالف الداهلي يجعل  األمنإسرائيل واليوير بي ها وبين مقر. في جهاز 
فقات مبدئية علب وقف  ار طويل المدى مج إسرائيل. من القع  علب الم ظمة الوقول إلب يوا

يهجج مبادرات هجومية ذايية من الذراع العسكريك دون  أنكما أن من هز  ك في ظروف معي ةك 
 ي سي  مج القيادة السياسية.

قبل  حو ثالث س وات بدأت حماس ي قطج باليدريج عن عالقايها ب يران وبسورياك علب هلفية الحر  
المسلمين الس يةك المريبطة  اوهوانبحركة  األسدورية واليي اقطدم فيها في البداية  ظام الس األهلية

حرب  ضد المعارضةك  إطاربحماس. واجبر ذبح ال ظام السوري بالمواط ين الس ة في  أيديولوجيا
هالل لألسدأجبر حماس علب الهروج ببيان ي ديد عل ي  مكيبها السياسي في دمه . وأحدثت هذه  وا 

يرانك اليي يدعم  ظام ا . ولكن الذراع العسكري للم ظمة في األسدلهطوات هرها عل يا بين حماس وا 
القطاع حافظ علب ايقال مج إيران بمسيوى أد ب وواقل ا سيعا ة بالحرس الثوري لغرض يهري  

والذي السالح إلب غزةك رغم أن إيران  قلت معظم المساعدة إلب ي ظيم الجهاد اوسالمي في القطاع 
 الو ل لها. إبدالواقل رجال  

بذلت جهود ليحسين العالقات بين غزة وطهران. و هرت إيران مديحا  5114بعد الحر  في قيف 
م هراك وعلب  أماللجهود العسكرية لحماس ضد إسرائيل واسيضافت وفدا من كبار رجا ت الم ظمة. 

ر الحوثيينك المدعومين من إيران في اليمنك هلفية المواجهة بين محور الدول الس ية المعيدلة والثوا
و هر الذراع السياسي للم ظمة يقريح يزييد لموقف الدول الس ية  أيضاثار مجددا اليوير مج حماس 

رئيس المكي  السياسي لحماس هالد مهعل ييطلج إلب اليقر  من  أن اآلنمن اليمن. ويبدو 
 للحفاظ علب عالقة وثيقة مج طهران. السعوديينك بي ما الذراع العسكري في القطاع يسعب
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ويواج  يهريبات السالح من إيران إلب القطاع مقاع  عديدةك في ضول الجهود الواسعة من جا   
سرائيل  الم ازل علب مقربة من الحدود مج القطاع في  بم هاجية. فمقر يدمير وحباطهامقر وا 

سيدمر فيها  األقليلومير علب ك 5يثبت ه ال م طقة فاقلة بعرض  أنرفح وم هرا يسعب إلب 
لب جا  الم ازل يماما.  اليهري  البحري  وحباطالبحرية وسرائيل ومقر يعمل  أسلحةذللك فان  وا 

 من سي ال.
في يحويالت مالية بعهرات ماليين الدو راتك إلب الب ول في  اآلنوييركز المساعدة اويرا ية لحماس 

ك فان األد بظامي ا هفضت علب ما يبدو إلب حجم بالحد القطاع. ولما كا ت يهريبات السالح ال 
محلي للمواد الميفجرة والقواريو. وعلي ك  إ ياجالذراع العسكري لحماس يضطر إلب اليركيز علب 

لل ار بايجاه البحر الميوسطك يههقها إسرائيل  إطال فان الم ظمة يجري علب  حو دائم يجار  
 بالرادارات.

السالح الذايي لديهاك يحاول حماس اليهري  عبر معبر كرم سالم   ياجإومن اجل يثبيت م ظومة 
مد يةك يبدو بريئةك  إرسالياتمواد يهيرى من يجار إسرائيليين ويجار فلسطي يين في الضفة ويهبز في 

السالح. يبدو أن بهذه  و ياجا سيهدامك للق اعة والزراعة وكذا  ث ائيةفي الهاح ات. وهذه مواد 
 حظ الثغرة  األمنحت حماس في أن يهر  كمية   بزس بها من المواد لدرجة أن جهاز الطريقة  ج

 م هاجي ليهريبات مهابهة. ب حباطبدأ  األهيرينوفي الههرين 
16/4/5112هآرتس   
17/4/5112القدس العربي، لندن،   
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