
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 

  

  
 
 

 توافق على تحويل العوائد الضريبية بدون خصوم الحمد هللا: "إسرائيل"
 غزة في المأساوي والوضع االستيطان زيادة بفعل مهدد الدولتين" "حل: "الخارجية الفرنسية"

 االحتالل يهدمه ما كل بناء سنعيد: صالح لشيخ رائدا
 اليرموك مخيم دوالر إلغاثة مليون 30 على للحصول عاجال   نداء   توّجه" األونروا"

صابات ومواجهات تظاهرات  األسير في القدس والضفة وقطاع غزة يوم فعاليات في وا 

ر األسرى بصفقة بشّ حماس ت  
تبادل قريبة... وتؤكد على أن 

 ة ستفرض كلمتهاالمقاوم
 

  4 ... ص

 3221 18/4/5112 السبت



 
 
 
 

 

           5ص                                     3221 العدد:    18/4/5112 السبت التاريخ:

  سلطة:ال
 2 توافق على تحويل العوائد الضريبية بدون خصوم الحمد هللا: "إسرائيل"  
 6 "اليرموكمخيم " فلسطينييباقتطاع أجرة يوم عمل إلغاثة عباس يصدر قرارا    
 6  إلى غزة لحصر الموظفين دا  حكومة التوافق تستعد للوصول غ  
 7 يوم باالعتقال اإلداري 5000النائب الفلسطيني حاتم قفيشة أمضى   

 
  المقاومة:

 8 أي اتفاق سالم لن يتم دون إطالق سراح كافة األسرى فتح:  
 9 المقاومة ال تنام وال تهدأ وهي تضع الخطط المناسبة لتحرير األسرى :في الجهادقيادي   
 9 أبو نعيم: االحتالل سيدفع ثمن جنوده األسرى باهظا   باسم  
 11 حركة األحرار: صفقات التبادل السبيل الوحيد لتحرير األسرى  
 11 وفد من "الجبهة الشعبية" يزور طهران  
 11 نشطاء من فتح يطلقون مبادرة لتوحيد صفوف الحركة  
 11 مقاتليها عن طريق الخطأ أحد"القسام" تعلن استشهاد غزة:   
 11 "القسام" تزيح الستار عن مجسم لطائرات بدون طيار  
 15 القوة األمنية لم تنتشر في "الطوارئ"عين الحلوة:   
 13 نهر الباردمخيم تشيع القيادي محمد كايد في  "قراطيةو الديم"  

 
  الكيان اإلسرائيلي:

 13 نتنياهو يبحث مع اليمين المتطرف في تشكيل الحكومة المقبلة  
 14 نترنتباحثون: متسللون يخترقون شبكات الجيش اإلسرائيلي على اإل   
 14 موقع عبري: فشل مشروع الغابة األمنية لغالف غزة  
 12 بينت يتنازل عن حقيبة الخارجية شرط عدم منحها لليبرمان  
 16 كبير سّرب معلومات لوسيلة إعالم يإقالة ضابط إسرائيل  
 16 قوميمركز أبحاث إسرائيلي: الزمن ليس لصالح السيسي وسقوطه سيمس أمننا ال  

 
  :األرض، الشعب

 17 مخطط تهويدي لحفر أنفاق أرضية عميقة أسفل أسوار مدينة القدس  
 18 االحتالل يهدمه ما كل بناء سنعيد: صالح الشيخ رائد  
صابات ومواجهات تظاهرات    18 األسير في القدس والضفة وقطاع غزة يوم فعاليات في وا 
 19 األسرى بحق االحتالل انتهاكات في بالتحقيق الجنائية المحكمة تطالب" الضمير"  
 51 قاتلة بمبيدات الحدودية غزة مزارع االحتالل يتلف  
 51 الخليل في جندي طعن فتى بتهمة محاولة يعتقل االحتالل  
 51 الحصار خسائر الصيادين تعّوض غزة بحر في القرش أسماك  



 
 
 
 

 

           3ص                                     3221 العدد:    18/4/5112 السبت التاريخ:

 55 غزة في عباس منزل مقابل ناسفة عبوة تفجير  
 55 البداوي في اليرموك لنازحي لبنان: اعتصام  
 55 غزة في حرقا   طفلة مصرع  

 
  مصر: 
 55 غزة حصار يشّدد المصري األنفاق قانون: تقرير  

 
  األردن: 

 53 المقدســات رعـايــة عــن األردن تثـنـي لـن المتطرفة اإلسرائيلية التصريحات: الخارجية األردنية  
 54  القدس شرقي الغائبين أمالك قانون بتطبيق "إسرائيل" األردن يرفض قرار  

 
  لبنان: 
 54 نصر هللا: سياسة السعودية خطر على العرب والمسلمين وفلسطين  

 
  عربي، إسالمي:

 52 الفلسطينيين األسرى أوضاع في بالتحقيق يطالب العربي لمانالبر   
 56 للصهيونية مناهض فرنسي كوميدي لفنان حفل إلغاء: المغرب  

 
  دولي:
 56 غزة في المأساوي والوضع االستيطان زيادة بفعل مهدد الدولتين" "حل: "الخارجية الفرنسية"  
 57 بفلسطين االعتراف يقرر النرويجي العمال زبشعث: ح  
 58 اليرموك مخيم دوالر إلغاثة مليون 30 على للحصول عاجال   نداء   توّجه" األونروا"  
 58 السامية اةومعاد للعنصرية للتصدي الفرنسية للحكومة خطة  

 
  حوارات ومقاالت:

 59 يعقوب عميدرور... ؟االتفاق وخطوطنا الحمراء  
 33 نقوال ناصر... البحث عن مفتاح روسي الستئناف المفاوضات  
 36 يب الرنتاويعر ... و"الخطة ب" "إسرائيل"نحن و  
 38 برهوم جرايسي... المتاجرة الصهيونية بجرائم النازية  
 41 عدنان أبو عامر... التوّتر في غّزة يتجّدد بين حماس وتنظيم الدولة  

 
 43 :كاريكاتير

*** 
 



 
 
 
 

 

           4ص                                     3221 العدد:    18/4/5112 السبت التاريخ:

 المقاومة ستفرض كلمتها... وتؤكد على أن صفقة تبادل قريبةب األسرى ربشّ ت  حماس  
رئرريا المبتررب السياسرري لحربرر   ، أنالدوحرر ، مررن 17/4/5112 ،المركــز الفلســطيني ل عــالمنشررر 

حمرراا لالررد مشررعأ أبررد أن حربتررأ لررن تعقررد أي اتلرراا أو صررلق  حرروأ تبررادأ ا سررر   بررأ أن ي ترر م 
ا سر  المحررين في صلق   و اأ مشعأ ملاطبا   أ ا سر  حريتهم.االحتالأ بما سبا منها حتى ينا

 بمناسررررب  يرررروم ا سرررررير ،11/4 الجمعرررر يرررروم وفرررراح ا حرررررار فرررري حرررردي ف  غاعرررر   أطيررررا   فررررري  رررر   
:  أ رروأ وأطمئررنبم لررن نعقررد أي اتلرراا جديررد لتبررادأ ا سررر  مرر  هررغا العرردو المحتررأ  بررأ أن الل سررطيني

 م االحتالأ بما سبا .تعود لبم الحري  و بأ أن ي ت  
ا سررر  بحريررأ  ريبررا  جرردا . و رراأ ردأ ع ررى  وأضررا   ن  ضرري  ا سررر  تجمرر  البررأ الل سررطيني، مبشرررا  

محاوالت االحتالأ استل ا  المقاوم  ل بش  عن أعداد الجنود ا سرر :  اطمئنروا للبررات  لروانبم فري 
وأضا :  سنضاع  جهودنا ومحاوالتنرا  عم ي  التلاوض، وال تشغ وا أنلسبم بالمع ومات والتلاصيأ .

 من أجأ  جبار العدو ع ى ا فراج عنبم، وحماا تض  م   ا سر  ع ى رأا أولوياتها .
و رراأ:  جميرر  القررو  واللصررائأ الل سررطيني  لهررا  صرررار وعمررأ دقوب يتجرردد وال يتو رر  لتحريررربم مررن 

لرررى أن حمررراا عررراودت البرررر    وغبرررر مشرررعأ االحرررتالأ برررر صلق  شررراليط ، مشررريرا   سرررجون االحرررتالأ .
وأسرررت الجنررود ومررا ترر اأ تسررعى وتواصررأ ع ررى نلررا الطريررا حتررى تجبررر االحررتالأ ع ررى ا فررراج عررن 

وبررين أن هنرراا محرراوالت فرري معربرر  العصرر  المررلبوأ ا ليررر  فشرر ت،  أسرررانا مررن سررجون االحررتالأ.
 وألر  نجحت في أسر جنود حتى ا فراج عن جمي  ا سر .

برم أنرتم مت هلرون لتسرمعوا مرا يسرربم، ومترى سرتبدأ الملاوضرات لعقرد صرلق  جديرد  و اأ مشعأ:  أع م 
 لى أن عهد المقاوم  ستصن  لبم ا مأ  وال تشغ وا  ولبن أنا أ وأ لبم  ن  الحر تبليأ ا شار  ، الفتا  

 بلنلسبم بالمع ومات والتلاصيأ وال تتعبوا أنلسبم بالشائعات .
ن تبتلري فقرط برا فراج عرن ا سرر  مرن سرجون االحرتالأ فقرط  وشدد مشعأ ع ى أن حربر  حمراا لر

بأ ستعمأ ع ى تقديم  اد  الحرب الصهاين   لى بأ المنرابر والمحرابم الدولير  وا وروبير ، وسرنللغهم 
ودعررا ا سررر  ببررأ مسررقولي  وطنيرر  ونضررالي   لررى وحررد  الصرر  دالررأ   لررى محابرر  الجنايررات الدوليرر .

 وطنيَ  الوحد  الوطني ، واجهوا السجان بص  مرصوص وص  واحد .:  الوحدَ  الالسجون  ائال  
أبرد أن باسرم بتائرب القسرام أبو عبيد  الناطا ، أن 17/4/5112 ،الين أونفلسطين وأضا  مو   

بتائب والمقاوم  تتضامن م  ا سرر  ال بالشرعارات والب مرات برأ بالعمرأ الحوير ، والجهرد الردقوب، ال
وأضا  في ب م  لأ  ن أجأ تحريرهم وعودتهم  لى أه يهم وشعبهم وديارهم.وا داح المتقن المدروا م

 لقد بات من المع وم لديبم ولرد  شرعبنا وأمتنرا  ،، في غبر  يوم ا سير الل سطيني11/4 يوم الجمع 
أن عم نا من أج بم هو وابت وعقيد ، وواجب والتر ام، ودور  مقردا، ال يمبرن أن نتل رى عنرأ فري أي 
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ظررر ، والعرردو  بررأ الصررديا يرردرا أن  ضرري  ا سررر  هرري  ضرريتنا الترري نعمررأ ليررأ  و ررت وتحررت أي
 نهار من أج ها، ال ت احمها  ضي ، سو  العمأ من أجأ أرضنا و دسنا والدفاع عن شعبنا .

وطملن أبو عبيد  ا سر  في سجون االحتالأ  ائال :  بونوا ع ى وق  ويقين برلن لحظر  اللررج  ادمر ، 
هررربم سررنقهرذ برر غن  ، ومررن لطررط لبسررربم سينبسررر، وسرريلرض شررعبنا ومقاومتررأ ومررن حرراوأ يومررا   

نرا عردْونا أن نحقرا لرأ برأ بوابيسرأ الم عجر  وأن يجرَدنا   رادتأ ع ى المحتأ ب غن   وعونرأ، و رد عْودا
وأضا   أيها  حي  يلاُ  ويحغر، وأن ير  منا بأ ما يسوقذ وينْغص ع يأ تلطيطأ وتدبيرذ وبيدذ .

لروانبم، وال ُت قروا براال  لروايرات العردو وتلْبطاترأ وأ اوي رأ وتح يالترأ، ا حر  ار بونوا ع ى وق  بشرعببم واخ
 وانتظروا القوأ اللصأ من  لوانبم في بتائب القسام الغين لم يلغلوبم ولن يلغلوبم أبدا  ب غن   .

بررأ الوسررائأ، لتحيرري صررمود وأشررار أبررو عبيررد  أن بتائررب القسررام اليرروم  غ تقرروم بواجبهررا نحررو ا سررر  ب
شررعبنا فرري القرردا والضررل  و رر   وفرري مليمررات الشررتات وال جرروح، فررنحن بشررعبنا المعطرراح نحقررا مررا لررم 

 تحققأ جيوش ودوأ، وبصمود شعبنا ودعم أمتنا نحطم بْأ يوم جدار من جدران المستحيأ.
 أرسأ أبو عبيد  التحي  لألسر  القابعين في سجون االحتالأ الصهيوني.و 

ب متررأ  ررائال : نعاهررد   وررم نعاهررد شررعبنا وأسرررانا وأمتنررا أن نبررون عنررد حسررن ظررنهم وأبوررر، وأن  ولررتم
 نبون ا وفياح  وال  وفعال  لطموحاتهم وآمالهم.

عضو المبتب ، أن رائد الفي ،   ، نقال  عن مراس ها في 18/4/5112 ،الخليج، الشارقةوجاح في 
تحريررر ا سررر  مررن سررجون االحررتالأ ا سرررائي ي أصررب   السياسرري لحربرر  حمرراا ل يررأ الحيرر  أبررد أن

 اب  وسين أو أدنرى، و راأ  ن  المقاومر  الل سرطيني  تلروض معربر  الوبرات والجهراد لتحريرر أسرراها ، 
م محررا  بررغلا  لررى  رررب  تمررام صررلق  تبررادأ لألسررر  مرر  االحررتالأ ا سرررائي ي. وأوضرر  الحيرر ، لررالأ 

وا سالمي  في    ، بمناسب   يوم ا سير  الل سطيني، أن تحرير  مسير  مرب ي  نظمتها القو  الوطني 
وشرردد ع ررى أن  المقاومرر   ررادر  ع ررى تحريررر أسررر  جرردد  ا سررر  بررات   ريبررا  جرردا   عبررر صررلق  تبررادأ.

ن الل سطينيين لم يجدوا طريق  لتحرير أسراهم سو  لط  الجنود .  بالطريق  التي يلهمها العدو، واخ
 

 توافق على تحويل العوائد الضريبية بدون خصوم ائيل"الحمد هللا: "إسر  
عقد م  الجانب  أبد رئيا الو راح الل سطيني د. رامي الحمد  ، ع ى أن اجتماعا  : رام  

ا سرائي ي ال ي   الماضي  انتهى  لى االتلاا ع ى مراجع  جمي  الديون المستحق  ع ى الشربات 
ا  نهاح أ م  احتجا  أمواأ الضرائب الل سطيني ، مشيرا الى ان والب ديات الل سطيني ، وغلا تمهيد

عم ي  المراجع  سو  تتم بشبأ مشترا وليا من جانب الطر  ا سرائي ي لوحدذ بما بانت تريد 
  سرائيأ، وأن هغذ الديون لصوصا المتع ق  منها بلاتور  البهرباح، ال عال   ل حبوم  بها.
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سو  تقوم ب عاد  تحويأ    سرائيأ  ن  ،18/4اليوم السبت  ،و اأ الحمد   في بيان صحلي
،  ضاف   لى  عاد  مستحقات شهري بانون 5114ديسمبر  ا وأ/المستحقات عن شهر بانون 

بما ستقوم  سرائيأ بتحويأ أمواأ الضرائب الل سطيني  عن  .5112فبراير  /يناير وشباط /وانيال
 .تالماضي دون أي ا تطاعا امار  /شهر آغار

 ي  عرا يأ.أأبريأ الجاري بامال ودون  /تقوم الس ط  بصر  راتب شهر نيسان أنوتو   الحمد   
وأبد حمد  أن حبومتأ ستقوم بجدول  مستحقات الموظلين والقطاع اللاص بطريق  تضمن صر  

 في ل ين  الدول  بلسرع و ت ممبن. أموالهمما تبقى من 
في االجتماع الغي عقد م  الجانب ا سرائي ي بأ من ال واح وبحسب مصادر ف سطيني  فقد شارا 

 ماجد فرج، مدير الملابرات العام ، وحسين الشيخ، رئيا هيئ  الشقون المدني .
 18/4/5112، قدس برس

 
 "اليرموكمخيم " فلسطينييباقتطاع أجرة يوم عمل إلغاثة عباس يصدر قرارا   

يقضي با تطاع أجر  يوم عمأ  اا، يوم الجمع ،  رارا  أصدر رئيا دول  ف سطين محمود عب :رام  
واحد من رواتب موظلي دول  ف سطين ومنظم  التحرير الل سطيني  المدنيين والعسبريين باف ، وغلا 

( من الراتب التقاعدي لموظلي الدول  ومنظم  %1، وبغلا ما نسبتأ )5112 / ماراعن شهر آغار
يين ومدنيين لمر  واحد  تلصص لغايات   او  الالجئين التحرير الل سطيني  المتقاعدين عسبر 

وطالب القرار الجهات الملتص  باف ،  الل سطينيين في مليم اليرموا بالجمهوري  العربي  السوري .
 بأ فيما يلصأ، تنليغ أحبام هغا القرار، ويعمأ بأ من تاريخ صدورذ، وينشر في الجريد  الرسمي .

 17/4/5112، فلسطينية )وفا(وكالة األنباء والمعلومات ال
 

 إلى غزة لحصر الموظفين  حكومة التوافق تستعد للوصول غدا   
ا حد. وع مت  أشر  الهور: بشبأ رسمي بدأت حبوم  التوافا تستعد ل يار   طاع      دا   -   

وع مت  القدا العربي  من .  القدا العربي  أن اتصاالت أجريت م  مسقولين حبوميين سابقين
حبومي  مط ع  أن حبوم  التوافا التي صاد ت ع ى تشبيأ ال جان اللرعي  لحصر  مصادر

الموظلين، بعد  عاد  تشبيأ ال جن  القانوني  وا داري ، شرعت باتصاالت م  مسقولين ببار في 
 الحبوم  في    ، من الغين بانوا ع ى رأا ع مهم  بأ سيطر  حماا ع ى ا وضاع.
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يبونوا ضمن ال جان اللرعي  لحصر موظلي الس ط  المدنيين في    ، في ويجري التنسيا م  هقالح ل
أيار/ مايو المقبأ، بهد  ترتيب  1نيسان/  بريأ الجاري، حتى  51عم ي  أع ن أنها ستنط ا في 

 ا وضاع ودمج الموظلين وتوحيد المقسسات.
 18/4/5112القدس العربي، لندن، 

 
 يوم باالعتقال اإلداري 5000النائب الفلسطيني حاتم قفيشة أمضى  

بدأ بابوا االعتقاأ ا داري يالحا النائب الل سطيني حاتم  ليش  منغ عام : عوض الرجوب -الل يأ
، حي  لم يبن في حينأ  د تجاو  اللامس  والعشرين، واستمرت مالحقتأ حتى ب غ اليوم 1991

د الشهور التي أمضاها في هغا هو ا ع ى في العالم من حي  عد  ياسيا   ، فسجأ ر ما  لمسين عاما  
نائبا في المج ا التشريعي عن حرب   5112الغي انتلب عام  ،ووفا تسجيالت  ليش  االعتقاأ.

صدرت في حقأ، فلمضى في االعتقاأ  راب  لمس  آال  يوم، بوا     داريا   أمرا   45حماا، ف ن 
 .1995شهرا،  ضاف   لى  بعادذ لمرج ال هور أوالر عام  125أبور من 
، حي  1921سياس  االعتقاأ ا داري منغ احتالأ الضل  الغربي  و طاع     عام    سرائيأ وتمارا 

آال  حال  اعتقاأ، حسب  812أل  حال  اعتقاأ  داري، من بين نحو  21سج ت أبور من 
 معطيات و ار  شقون ا سر .

 -5113استمر منغ عام الغي أفرج عنأ  بأ أسبوعين من االعتقاأ ا لير الغي -ويص   ليش  
االعتقاأ ا داري بلنأ  اعتقاأ دون تهم  أو ملالل  ل قانون، ودون معرف  السبب، ويتم بناح ع ى 

ويقوأ ا سير  رقي  جها  الملابرات ا سرائي ي، أو بعض ا حيان وفا أحدا  تجري في ف سطين .
لأ بلنأ م هم، موضحا أنها تعني المحرر  ن أبور ما يوير استغرابأ وان عاجأ في بأ اعتقاأ هو وص

وفا تصني  ورقي  أجه   أمني  االحتالأ ومحابمأ  أن مجرد وجودا في فضاح الحري  فلنت لطر 
وشدد ع ى أن اللطور  في االعتقاأ ا داري هي عدم معرف  تاريخ لإلفراج، مما يض   ع ى ا من .

الل  التي و   فيها، حتى يمبن ا سير وعائ تأ في وض  نلسي صعب، فضال عن عدم معرف  المل
أمر اعتقاأ  داري، منها  45وأوض  أنأ حصأ طواأ فترات اعتقالأ المتقطع  ع ى  تلاديها مستقبال.

والو   رارات بالتمديد صدرت بعد صدور  رارات ألر  با فراج، في حين صدرت أ  ب  رارات 
 التمديد ا لر  في اليوم الغي بان ينتظر فيأ  رار ا فراج.

وأشار ا سير المحرر  لى أنأ فقد والدتأ وشقيقين لالأ فتر  ا سر دون أن يسم  لأ بحضور 
جنا اتهم، فضال عن لطب  وال  من بناتأ ا رب  و واج  حداهن وهو معتقأ،  ضاف   لى  نجابهن 

 أربع  أحلاد لأ لم يتعر  ع يهم  ال بعد ا فراج عنأ  بأ أسبوعين.
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نتأ سندا بلنأ ا صعب من بين لمس  آال  يوم أمضاها في السجون، ويص   ليش  يوم  واج اب
نقاغ أبور من   211داعيا العرب والمنظمات الدولي   لى التدلأ  نهاح سياس  االعتقاأ ا داري واخ

 أسير يمدد اعتقالهم حاليا دون تهم .
ن عد   ضرابات وفي محاول  منهم لوض  حد لسياسي  االعتقاأ ا داري، لاض ا سر  الل سطينيو 

عن الطعام، حققوا في بعضها  نجا ات. لبن  ليش  يشدد ع ى أن تلويرات ا ضرابات ال تبون آني  
نما ع ى المستو   ،  فنضاالت الحرب  ا سير  ترابمي  أورت في بعض ا حيان االستراتيجيم موس  واخ

سالح ا معاح اللاوي ،  وأضا  أن ا سير ال يم ا  ال وستقور في أحايين  ادم   ن شاح   .
مشيرا  لى أن الحرب  ا سير  هغذ ا يام في طور  عاد  لم م  صلوفها للوض نضاالت جدي  

 لاص  في موضوع االعتقاأ ا داري.
ع ى انضمام ف سطين ل محبم  الجنائي  الدولي  في م    ببيرا   ولم يع ا ا سير المحرر، أمال  

ي  بوير ، لبنأ م  غلا دعا  لى طرا باف  ا بواب الرسمي  ا سر  لتنبر  سرائيأ لقرارات أمم
والجنائي  الدولي  و يرها من أجأ لجم االحتالأ ا سرائي ي، معربا عن أم أ في م يد من التلاعأ 

 الرسمي والشعبي م   ضيتهم.
 17/4/5112نت، الدوحة،  الجزيرة

 

 سالم لن يتم دون إطالق سراح كافة األسرى اتفاقأي  فتح: 
أبدت حرب  فت  ع ى أهمي  تضافر وتبامأ الجهود الوطني  والعربي  لجم   وفا:و  تب مندوبو ا يام،ب

المع ومات وا دل  التي تدين االحتالأ وتوبت ارتبابرأ جررائم بحرا ا سرر ، فري أونراح اعتقرالهم، داعير  
ر القيرراد  ولطواتهررا  لرى ا سررراع فرري تحويررأ  ضري  ا سررر   لررى المحبمرر  الجنائير  الدوليرر ، ومومنرر  دو 

و الرررت   ن  ضررري  ا سرررر  سرررتبقى ع رررى سررر م ا ولويرررات  الحبيمررر  ع رررى طريرررا محاسرررب  االحرررتالأ.
نها لن تتوانى عرن القيرام بردورها وتقرديم برأ سربأ الردعم ل قيراد ، لمالحقر  بيران  الوطني  لحرب  فت ، واخ

 أ ع ى جرائمأ بحا ا سر  .االحتالأ  انونيا  وسياسيا  في المحابم والمحافأ الدولي ، ومحاسبت
عضو الهيئر  القيادير  الع يرا والنراطا الرسرمي باسرمها  ،حسن أحمد .ع ى لسان د ،وشددت حرب  فت 

فررري بيررران أصررردرتأ دائرررر  ا عرررالم والوقافررر  بالهيئررر  القياديررر  الع يرررا  ،وباسرررم حربررر  فترررر  فررري  طررراع  ررر  
ا سررراح بافرر  ا سررر  البواسررأ، متوجهررا  لمناسررب  يرروم ا سررير، أن أي اتلرراا سررالم لررن يررتم دون  طررال
 بتحي   ببار  لى جمي  ا سر  ا بطاأ وا سيرات الماجدات.

 18/4/5112 ،األيام، رام هللا
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 المقاومة ال تنام وال تهدأ وهي تضع الخطط المناسبة لتحرير األسرى :قيادي في الجهاد 
فري ب مرر  لرأ فرري  ا سررالمي، الجهرادالقيررادي فري حربرر   ،أشررر  الهرور:  رراأ أبرو طررارا المردلأ - ر   
لألسررر  فرري مدينرر  لرران يررونا جنرروب  الترري انط قررت دعمررا  بمناسررب  يرروم ا سررير الل سررطيني، مسررير  
 المقاومرر  ال تنررام ال يررأ وال تهرردأ فرري النهررار وهرري تضرر  اللطررط المناسررب  لتحريررر ا سررر    رر  ،  طرراع

 العردو يلهرم لغر   أ ومعاهداترأ طرويال  ، مضريلا   ن العدو ال يلهم لغر  التلراوض وال يسرتمر فري اتلا ياتر
 واحد  هي لغ  القو  والمقاوم  صنعت معادل  الرعب التي يلشاها ا سرائي يون .

وأبد المدلأ أن  سالح المقاوم  الل سطيني   سيبقى مشرعا  فري وجرأ االحرتالأ ا سررائي ي،  غا مرا بقري 
ت ررر  . و ررراأ  ن ا سرررر  هرررم  رمررر  ع تنرررا ا سرررر  فررري سرررجون االحرررتالأ، وبقيرررت أرض ف سرررطين مح

رادتهم  وبرامتنا، ولن ننساهم أبدا ما دمنا أحياح فهم يواجهون آل  القهر والبطش ا سرائي ي  بلمعائهم واخ
يمانهم بتحقيا النصر . وانتقد المدلأ صمت المجتم  الدولي تجاذ  ضي  ا سر ، وبغلا انتقد دور  واخ

  ا مين العام بان بري مرون، و راأ  العرالم اليروم يشرارا االحرتالأ المقسسات الحقو ي  الدولي ، ومو 
 ا سرائي ي جرمأ وهمجيتأ الشعب الل سطيني، وضد أسرانا .

 18/4/5112 ،القدس العربي، لندن
 
 أبو نعيم: االحتالل سيدفع ثمن جنوده األسرى باهظا   باسم 

ا سرر  المحرررين ورئريا جمعيرر   أبرد القيرادي فري حربر  حمراا توفيرا أبرو نعريم، رئريا رابطر  : ر  
واعررد لألسررر  والمحررررين، أنررأ  غا برران لالحررتالأ جنررود لررد  المقاومرر ، فع يررأ أن يع ررم أن ومررن هررقالح 
 سيبون باهظ ا، وأنأ )االحتالأ( سيدف  الومن، وسيبون شعبنا ع ى موعد م   نجا  تاريلي ب غن  .

دارتهرررا لم رر  التلررراوض بشرررلن الجنرررود الصرررهاين  ا سرررر  لرررد   وعبررر أبرررو نعررريم عرررن وقترررأ بالمقاومررر  واخ
المقاوم ، حاوُّا المقاوم  ع ى تبني مط ب  طالا ا سر  الغين تل لوا فري صرلق  أحمرد جبريرأ، وفري 
صلق  وفاح ا حرار، ومحرري وفاح ا حرار والنساح وا طلاأ، بمقدم  للت  هغا الم ر ، مشرددا  ع رى 

 تالأ ع يأ أن يدرا أنأ سيدف  الومن .أن  هغذ معرب  تلاوضي  ببير ، واالح
فري الو رت نلسرأ دعررا القيرادي فري حمرراا، السر ط  الل سرطيني   لرى الررغهاب لمحبمر  الجنايرات الدوليرر  
في جني  فيما يلص الجرائم ضد ا سر ، لاص  جرائم القتأ والتصلي  التي راح ضحيتها أبور من 

 أسر ، آلرهم جعلر عوض. 518
ب رر  مرر   المربرر  الل سررطيني لإلعررالم ، أن حربرر  حمرراا أجرررت  يررارات وجهررود وأبررد أبررو نعرريم فرري مقا

 بهد  الوصوأ  لى رقي  واستراتيجي  عربي  ودولي  ل ضغط ع ى االحتالأ في م   ا سر .
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ع ررى  مررن ا سررر  المحررررين فرري صررلق  وفرراح ا حرررار، مشررددا   أسرريرا   11وللررت  لررى اعتقرراأ االحررتالأ 
حررتالأ فرري هررغا االتجرراذ، ومررن هنررا أع نررت أن م رر  ا سررر  المحررررين لررن انتبرراذ المقاومرر  للطررط اال
ع ى أن هغا الم   في الحقيقر  مسرقولي  مرن رعرى التلراوض فري صرلق  وفراح  يطرح ل تلاوض، مشددا  

 ا حرار  وهي الملابرات المصري .
اأ العشررات مرنهم سر  المحررين، سواح فيما يتع ا ب عاد  اعتقتعامأ الس ط  م  م   ا  نعيموانتقد 

 وتقديمهم ل محابم ، أو فيما يتع ا بالتميي  بين المحررين فيما يلص الرواتب واالستحقا ات.
 أسرريرا   121أسررير، بيررنهم  2411وفررا آلررر ا حصررائيات يوجررد فرري سررجون االحررتالأ   وأشررار  لررى أن

 . أمن ا طلا أسيرا   11أسير ، و 52مرضى بالسرطان، فيما هناا  52، منهم مريضا  
 17/4/5112 ،المركز الفلسطيني ل عالم

 
 حركة األحرار: صفقات التبادل السبيل الوحيد لتحرير األسرى 

أن المقاومررر  وعم يرررات التبرررادأ هررري السررربيأ  11/4 أبررردت حربررر   ا حررررار  الل سرررطيني  يررروم الجمعررر 
لرى اسرتمرار االسرتعداد بافر  أجنحر  المقاومر    لتحرير ا سر  وتبديد وهم االحرتالأ ا سررائي ي، داعيرا  

فري بيرران لهررا  ،وأبرردت الحربرر  ولروض بررأ الطررا والصررعاب لتحريررر أسررانا مررن السررجون ا سررائي ي .
أن   ضي  ا سر  من القضايا المرب ي  التي توحد شعبنا الل سطيني ووابت مرن  ،بمناسب  يوم ا سير

 ن ا بر  لديأ .ووابتأ، وهي عنوان المرح   وبأ المراحأ في حيا  شعبنا والعنوا
ودعرررت الحربررر  السررر ط  الل سرررطيني  وبعرررد انضرررمام ف سرررطين ل محبمررر  الجنائيررر   لرررى التحررررا العاجرررأ 
واللوري لحمأ م   ا سر  بشبأ بامرأ لمحاسرب  ومالحقر  ومحابمر   راد  االحرتالأ ع رى مرا ارتببروا 

 من جرائم بحا شعبنا وا سر .
 17/4/5112 ،الين أونفلسطين 

 
 ة الشعبية" يزور طهران"الجبه منوفد  

 اللمرريا يرروم الررت  الجبهرر  الشررعبي  لتحريررر ف سررطين   ن وفرردا  يضررم عررددا  مررن  ياداتهررا توْجررأ  :رام  
وغبرررت  الجبهرر   فرري بيرران  ، فرري  يررار  لطهررران والتقررى عررددا  مررن المسررقولين ا يرررانيين هنرراا.12/4

لوفرررد ترأسررأ أبرررو أحمرررد فرررقاد نائرررب ، أن ا11/4صررحلي ت قْرررت   ررردا بررررا  نسررل  عنرررأ، يررروم الجمعررر  
وأشارت  ا مين العام ل جبه  والعضوين في المبتب السياسي ماهر الطاهر وأبو ع ي حسن عضوي.

 لررى أن الوفرررد التقررى بعررردد مررن المسرررقولين ا يررررانيين وأجررر  معهرررم س سرر   لقررراحات، مررن بيرررنهم رئررريا 
شرررد ع ررري لرررامنئي، ونائرررب و يرررر مج رررا النرررواب ع ررري الريجررراني، وع ررري أببرررر واليتررري مستشرررار المر 
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ووْمرررن الوفرررد موا ررر  الجمهوريررر  ا سرررالمي  ا يرانيررر  ودعمهرررا  اللارجيررر  ا يرانررري عبرررد ا ميرررر لهيررران.
 لنضاأ الشعب الل سطيني وحقو أ الوطني  ومقاومتأ ضد دول  االحتالأ.

 17/4/5112قدس برس، 
 
 نشطاء من فتح يطلقون مبادرة لتوحيد صفوف الحركة 

عرراد  ترتيررب البيررت  أط ررا : رر   نشررطاح فرري حربرر  فررت  بقطرراع  رر  ، مبررادر  لتوحيررد صررلو  الحربرر  واخ
و رراأ النشررطاح فرري بيرران  اللتحرراوي، فرري ظررأ مررا وصررلوذ بحالرر   الترهررأ التنظيمرري  الترري تعرراني منهررا.

مرن حررص  ،   ن هغذ المبادر  تلتي انطال را  18/4صحلي ت قت   دا برا  نسل  عنأ اليوم السبت 
ربررر  ع رررى فرررت  وتمسررربهم بالووابرررت الوطنيررر  وبشررررعي  الررررئيا محمرررود عبررراا ولبنررراح جسرررم أبنررراح الح

وطالب القائمون ع ى المبادر  رئيا الحرب  محمود عباا بقياد  تحرا فوري لتوحيرد  فتحاوي موحد .
 صلو   فت   وتلطي العقبات والتحديات، في مسعى لر   عاد  أمجاد حرب  فرت  ، ع رى حرد تعبيررهم.

البيرران،  يررادات الحربرر  الترري تشررهد لالفررات تنظيميرر  دال يرر  بررر التعالي ع ررى الجررراح وتوحيررد وطالررب 
 الصلو  واستغبار الشهداح وتضحياتهم، وع ى رأسهم الرئيا السابا ياسر عرفات .
 17/4/5112قدس برس، 

 
 مقاتليها عن طريق الخطأ أحد"القسام" تعلن استشهاد غزة:  

حررد عناصررر  بتائررب القسررام  لقرري مصرررعأ ، أن أ رر  ، مررن 18/4/5112قــدس بــرس، نشرررت وبالرر  
، وغلررا جررراح  صررابتأ برصاصرر  بطريررا اللطررل لررالأ  يامررأ بحراسرر  حرردود 18/4فجررر اليرروم السرربت 

ونعرت البتائررب فري بيانهرا العسرربري لهرا ت قرت   رردا بررا  نسرل  منررأ   طراع  ر  ، وفرا بيرران ل قسرام.
نرأ تروفي فجرر  ن حي الشجاعي  شرا مدين      الغي  الت (، معاما   22المقاوم نافغ سعيد المغني )

 اليوم السبت  بعد  صابتأ برصاص  بطريا اللطل أوناح رباطأ ع ى وغر من وغور     .
استشهد وأصيب اونان آلران، فجر  ا  مقاوم ، أن   ، من 18/4/5112 ،القدس، القدسوأضافت 

 ن   القدا دوت بوم و الت مصادر لاص  لر اليوم السبت، لالأ تدريبات لعناصر بتائب القسام.
 أنهم بانوا يشاربون في دور  لاص  ل رجاأ ببار السن.

 
 "القسام" تزيح الستار عن مجسم لطائرات بدون طيار 

الستار عن النصرب الترغباري اللراص بطرائرات  11/4أ احت  بتائب القسام  مساح يوم الجمع   :   
 لالأ الحرب ا لير  ع ى  طاع    .  ، التي استلدمتهاأبابيأبدون طيار  
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ل يأ الحي  عضو المبترب السياسري ل حربر  وعردد مرن  راد  الحربر  السياسريين والعسربريين  .وافتت  د
  في احد ملارا حي الشجاعي  شرا مدين      وغلرا فري الرغبر  ا بابيأالنصب التغباري لطائرات  

   الرنتيسي احد  اد  الحرب .السنوي  الحادي  عشر  ال تياأ الدبتور عبد الع ي
وترر امن مرر  عم يرر    احرر  السررتار عررن طررائرات ا بابيررأ عرررض عسرربري مهيررب لبتيبرر  الشررجاعي  فرري 
البتائب والتري اعترر  االحرتالأ بلنهرا تلو رت ع رى أبورر النلرب العسربري  لجيشرأ لرالأ الحررب ع رى 

     وهي لواح  جوالني ، بحسب اعترا  االحتالأ.
 17/4/5112قدس برس، 

 
 القوة األمنية لم تنتشر في "الطوارئ"عين الحلوة:  

تبْلررت برأ الوعررود الل سرطيني  الترري أعطيرت  بوررر مرن جهر  سياسرري  وأمنير  لبنانيرر ،  ن ع رى صررعيد 
 صيدا والجنوب أو ع ى الصعيد المرب ي في بيروت، باالنتشار في ملْيم الطوارئ في عين الح و .

الل سرطيني  فري لبنران،  ا منير ادير  الل سرطيني  الع يرا، ومعهرا ال جنر  وفش ت بأ اجتماعات ال جنر  القي
في تحديد ولو مجْرد موعد وابت ونهائي لنشرر وتوبيرت حرواج  القرو  ا منير  الل سرطيني  المشرترب  فري 

الملريم فيمرا بقري   لرى الطوارئ  ع ى ضوح جريم  مقتأ الشراب ال بنراني مرروان عيسرى بعرد اسرتدراجأ 
 فيأ. وبالتالي، بدت بْأ الوعود التي أط قها المعنْيون  ير  اب   ل صر .   متواريا   ات أ  م. ش

وبانررت  يرراد  اللصررائأ الل سررطيني  فرري اجتماعهررا ا ليررر، السرربت الماضرري، مرر  رئرريا فرررع ملررابرات 
الجيش في الجنوب العميد ع ي شرحرور،  رد وعردت بنشرر حرواج  القرو  ا منير  الل سرطيني  المشرترب  

 لألمرنمن االونين الماضي. وهغا الوعد أيضا  الغي  طعتأ القياد  أمام المردير العرام  لطوارئ بدحا  في ا
لالأ اجتماعها معأ في اليومين الماضيين باالنتشار فري أ ررب فرصر  مرن   براهيمالعام ال واح عباا 

 دون تحديد أي موعد لهغا االنتشار.
  و جنرد الشرام  و برالأ ا سرالمالمتشدد  في المليم بر فت  وأْبدت مصادر ف سطينْي  أْن القو  الس لي  

بدر ، التي تجتم  في  اطار  تنظيمي يحمأ اسم  تجم  الشباب المسر م  مْتلرغ   مرن  الطروارئ  معقرال  
مرب يا  لها،  د أع نت رفضها لهغا االنتشرار. بمرا وْجهرت رسرال   لرى برأ اللصرائأ بهرغا الررفض وبلْنرأ 

 ي   و  أمني  االنتشار في الطوارئ حتى  شعار آلر . من  ير المسموح  
  لرىوبان الفتا ، لالأ ا يام ا لير ، تو ي  بيان فري ملريم عرين الح رو  باسرم  الشرباب المسر م  يشرير 

مليمنرا وال يتعررض لهرم أي   لرى تأ مرروان عيسرى لرم يبرن الرداف  لرأ أنرأ شريعي،  فالشريع  يرلتون  أن
قاوم  فنحن نعر  أسماح من ينتمي ل سرايا معرف  تلصري ي  لبرن سرهامنا شلص، وال  نأ من سرايا م

 يراد    لرىوتوجرأ البيران   ت رأ أْنرأ بران يسرب الصرحاب  .  لرىلم تن هم ر م  درتنا ع يهم. بأ  ن الرداف  
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اللصررررائأ  ررررائال :  ال يسررررتغ ن أحررررد هررررغذ القضرررري  ويحرررراوأ ضرررررب الشررررباب المسرررر م والتضررررييا ع رررريهم 
صرررتهم ويعرْرض أمررن الملريم ل لطررر. ونحررن لرم ُنسررتلمر فري الوا عرر  التري حرردوت مرر  واسرتل ا هم ومحا

 رسرال  توضري   ه نرا  أنهرا  لرىوأشرار  مروان عيسى فال ُي اودْن ع ينرا أحرد ويرتب م عرن أمرن الملريم .
ننرررا نلاطرررب العقررالح فررري هرررغا الملرريم أعطررروا القضررري   فرري ملررريم عرررين الح ررو  ولمرررن يهمهرررم ا مررر  و 

طبيعرري والرروا عي وال تسررمحوا ل مسررتليدين مررن دمررار الملرريم أن يحققرروا مرر ربهم. فهررغذ القضرري  حجمهررا ال
 يحاوأ الح ب استغاللها وضرب المليم بعضأ ببعض ويوجد آغان صا ي  لأ تنلغ ما ُيلطط لأ .
، م برراهيوفي سياا متصأ، وفور عود  ال جن  ا منير  الل سرطيني  الع يرا مرن بيرروت بعرد لقائهرا ال رواح 

عقررردت أمرررا ا ْوأ ال جنررر  ا منيررر  الل سرررطيني  الع يرررا اجتماعرررا  موسرررعا  برئاسررر   ائرررد ا مرررن الررروطني 
 الل سطيني في لبنان ال واح صبحي أبو عرب في مقر  ا من الوطني الل سطيني  في عين الح و .

ن االجتمراع وبان االجتماع ملصصا  لإلعرالن عرن الموعرد الجديرد النتشرار  القرو   فري الطروارئ. ولبر
  الالمو   .  لىانتهى 

 18/4/5112 ،السفير، بيروت
 
 نهر الباردمخيم تشيع القيادي محمد كايد في  "قراطيةو الديم" 

عوني  فري ملريم نهرر  أبوالقياد  فيها محمد بايد   لتحرير ف سطين الديمو راطي شيعت الجبه   :لبنان
 ./ شماأ لبنانالبارد

 18/4/5112 ،الحياة الجديدة، رام هللا
 
 نتنياهو يبحث مع اليمين المتطرف في تشكيل الحكومة المقبلة 

بدأ بنيامين نتنياهو رئيا الو راح ا سرائي ي المب   مشاورات تشبيأ حبومتأ : أ   ب -القدا 
الجديد ، ومن المقرر أن يبون  د التقى أما الجمع   اد  اليمين المتطر  الغين سيستمعون منأ 

ولصوصا  ا مني . وسيجتم  نتنياهو في شبأ منلصأ م  و ير اللارجي    لى تلاصيأ أهدافأ
المنتهي  واليتأ أفيجدور ليبرمان وم  نلتالي بينت  عيم ح ب  البيت اليهودي  )يمين متطر (. 

 ويتنافا االونان ع ى حقيب  اللارجي .
ا عدام لإلرهابيين  وأبد ليبرمان لإلغاع  العام  أن الهد  هو  التوافا ع ى مبادئ، ع ى عقوب 
 والقضاح ع ى نظام )حرب ( حماا  الل سطيني  التي تسيطر ع ى  طاع    .

من جهتها، أوضحت اي يت شابيد وهي أحد مقسسي ح ب  البيت اليهودي  أن بينت سيدعو  لى 
تشبيأ حبوم  وحد  ينضم  ليها يسار الوسط الغي حأ وانيا  في نتائج االنتلابات التشريعي  التي 
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رت  بأ شهر. و الت شابيد  ن بينت ونتنياهو سيبحوان  شراب  دالأ الحبوم ، شراب  جديد  ج
وفع ي  ، معتبر  أن هغذ الشراب   يجب أن تتلسا ع ى مبادئ المعسبر القومي وليا ع ى مبادئ 

 اليسار. يجب أن يب غونا  لى أين تتجأ هغذ الحبوم   ننا ال نلهم حقيق  .
 18/4/5112الحياة، لندن، 

 
 اإلنترنتباحثون: متسللون يخترقون شبكات الجيش اإلسرائيلي على  

 اأ باحوون في مقسس  أمني  لاص   ن متس  ين تمبنوا من التراا  :أحمد حسن -سان فرانسيسبو 
شببات بمبيوتر مرتبط  بالجيش ا سرائي ي في حم   تجسا جمعت بمهار  بين برامج التراا 

و اأ الباحوون  ن الحم   المستمر  منغ أربع  أشهر  لبتروني لداعي . يد موجود  باللعأ وحسابات بر 
وينلغها ع ى ا رج  مبرمجون ناطقون بالعربي  تظهر بي  أن الشرا ا وسط ما  اأ معقال 

 وبي  انتشرت القدر  ع ى تنليغ موأ هغذ الهجمات. ا نترنتلعم يات التجسا عبر 
ب و بوت سيستم  ا مني  الغي ابتش  الحم    ن معظم  و اأ واي ون جرانج الباح  من مقسس 

برامج االلتراا مقلل  من أدوات متوفر  ع ى نطاا واس  موأ فيروا تروجان الغي يتم التحبم بأ 
وأضا  أن المتس  ين ع ى ا رج  يعم ون  عن بعد ويعر  باسم بوي ون أيلي )ال بالب السام(.

ا البوير من ا مواأ لبتاب  شلر  ملصص  ل هجوم مشيرا  لى بمي اني  محدود  ولم يروا حاج   نلا
 أن معظم عم هم يبدو وأنأ انصب ع ى ما يسمى الهندس  االجتماعي  أو اللداع البشري.

لبتروني  لى عدد من الحسابات العسبري   ووفقا لمقسس  ب و بوت فقد أرسأ المتس  ون رسائأ بريد 
أو في بعض الحاالت مقط  فيديو يظهر  فتيات جيش الدفاع  ت عم أنها تحمأ ألبارا عسبري  عاج  

ا سرائي ي . وتضمنت بعض هغذ الرسائأ م لات مرفق  فتحت مجاال لل ا أبواب ل لي  تتي  
 ل متس  ين الوصوأ  لى ت ا الحسابات في المستقبأ ووحدات نمطي  يمبنها تحميأ وتشغيأ برامج.

رائي ي  ا سئ   الى الجيش. و اأ مسقولون عسبريون  نهم  ال وأحالت متحدو  باسم و ار  الدفاع ا س
 يع مون بعم يات تس أ الى شببات جيش الدفاع ا سرائي ي. 

 17/4/5112وكالة رويترز لألنباء، 
 
 موقع عبري: فشل مشروع الغابة األمنية لغالف غزة 

أربع  أعوام، وهو عبار  عن أع ن االحتالأ فشأ مشروع  الغاب  ا مني   الغي بدأ بتنليغذ  بأ نحو 
 رع أشجار ع ى حدود  طاع     بهد  حجب الرقي  أمام عناصر المقاوم  الل سطيني  التي باتت 

 تستلدم صواريخ مضاد  ل دبابات.
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وأفاد مو    روتر  العبري أن مشروع  راع  ا شجار ع ى طوأ الحدود اللاص   بين المستوطنات 
 تلادت منأ المقاوم  الل سطيني  لالأ العدوان ع ى    .و طاع     اوبت فش أ بعد أن اس

وأشار المو  ، هناا البوير من العوامأ التي تسببت في فشأ المشروع، من بينها أن بويرا  من هغذ 
ا شجار لم ينمو بما بان متو عا  والمتبقي منها بان منللض االرتلاع، مما نتج عن غلا آوار س بي  

الى أن ا شجار سمحت ل مقات ين الل سطينيين لالأ  با ضاف ن المشروع، بلال  ما بان ملموال  م
الحرب ا لير  االلتباح بينها بعد لروجهم من ا نلاا الهجومي  لتنليغ مهماتهم القتالي  دالأ 

 المستوطنات دون رقيتهم من  بأ جيش االحتالأ.
صارولي  أو هاون بين ا شجار،  وحغر المو   العبري من نشوب حرائا هائ   بنتيج  لسقوط  غيل 

 ا مر الغي سيقدي  لى ارتباا جنود االحتالأ المتواجدين في المستوطن  لحمايتها.
 17/4/5112فلسطين أون الين، 

 
 بينت يتنازل عن حقيبة الخارجية شرط عدم منحها لليبرمان 

افا ع ى التنا أ غبر تقرير صحلي أن رئيا ح ب  البيت اليهودي ، نلتالي بينت، و : بالأ ضاهر
عن مط بأ بالحصوأ ع ى حقيب  اللارجي ، لبنأ يشترط غلا بعدم من  هغذ الحقيب  لرئيا ح ب 

ونق ت   يسرائيأ بيتينو ، أفيجدور ليبرمان، الغي تولى هغذ الو ار  لالأ واليتي الحبومتين السابقتين.
 ولها  نأ   غا تعهد نتنياهو  صحيل   مابور ريشون ، يوم الجمع ، عن مصادر  مقرب  جدا  من بينت

 أمامنا بلنأ لن يمن  و ار  اللارجي   لى ليبرمان، سنبون مستعدين ل تنا أ عن هغذ الحقيب  المرمو   .
ويلتي غلا في أعقاب تسرب أنباح عن أن رئيا الحبوم ، بنيامين نتنياهو، يعت م  بالغ بينت 

و الت المصادر المقرب  من بينت أن  البيت  وليبرمان بلنأ لن يمن  حقيب  اللارجي   ي منهما.
 اليهودي  يطالب  بتعويض مناسب  مقابأ التنا أ عن حقيب  اللارجي .

واخ اح هغا الوض ،  الت مصادر في ح ب ال يبود الحابم  ن  الموضوع  د ُحسم، وليا في صال  
بقاح ليبرمان  لى النهاي  . ليبرمان ، مشيرين  لى أن ال يبود  سيبرم اتلا ا ائتالفيا م  بينت أوال،  واخ

بغلا شددت المصادر في ال يبود ع ى أنأ  ال ني  لدينا ب وار   ضب ليبرمان، ولغلا لن نمن  بينت 
حقيب  اللارجي  ع ى حسابأ، لبن ليبرمان لن يتمبن من أن يبون و ير لارجي  في هغذ الحبوم ، 

ال ف نأ لن نتمبن من تشبيأ ائتال ،  ن البيت اليه ودي يعت م الغهاب حتى النهاي  )أي ال ينضم واخ
 لالئتال ( في حاأ أبقينا ليبرمان و يرا ل لارجي  .

 17/4/5112، 48عرب 
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 كبير سّرب معلومات لوسيلة إعالم يإقالة ضابط إسرائيل 
أع ن رئيا أربان الجيش ا سرائي ي،  ادي آي نبوت، يوم الجمع ، عن   ال  ضابط : بالأ ضاهر
مقدم، بسبب تسريبأ مع ومات  لى جهات لارج الجيش وليست ملول  لالطالع ع يها،  ببير، برتب 

وأظهر تحقيا عسبري دال ي أن هغا الضابط  وتبين الحقا أنها  حد  وسائأ ا عالم ا سرائي ي .
ارتبب س س   طوي   من الملاللات اللطير   نظم  أمن المع ومات وسرب مع ومات لجهات لارج 

و رر آي نبوت أيضا عدم تر ي   أنأ بان يلدم في وحد  سري  وحساس  في الجيش. الجيش، ع ما
 هغا الضابط، ر م أنأ بان مقررا تر يتأ  لى رتب  عقيد وتعيينأ  ائد لواح. 

أن هغذ القضي  تلتي ع ى ل لي   ا لبترونيوغبرت القنا  العاشر  ل ت ل يون ا سرائي ي ع ى مو عها 
ى المحبم  العسبري  التابع  لقياد  الجبه  الوسطى ضد الجندي  لعاد سيالع الئح  اتهام ُ دمت  ل

 من مستوطن   بات عاين ، في و ت سابا من ا سبوع الحالي.
واتهم سيالع بالتجسا اللطير ونقأ مع ومات حوأ تحربات الجيش ا سرائي ي ولططأ ضد 

 المستوطنين، وس مها  لى عناصر يميني  متطرف .  

 17/4/5112، 48عرب 
 
 مركز أبحاث إسرائيلي: الزمن ليس لصالح السيسي وسقوطه سيمس أمننا القومي 

عبر مرب  أبحا   سرائي ي مرموا عن لشيتأ من أن ال من ال ي عب لصال  : صال  النعامي -    
عبد اللتاح السيسي وأنأ في حاأ ظ ت أوضاع مصر تحت حبمأ ع ى هغا النحو ف ن فش أ محقا، 

 با بشبأ باروي ع ى  ا من القومي  ا سرائي ي.وهو ما ينع
وجاح في تقدير مو   نشرذ  مربر يروش يم لدراس  المجتم  والدول  ، الغي يديرذ دوري  ولد، ببير 
المستشارين السياسيين لرئيا الو راح بنيامين نتنياهو، أن  فشأ نظام السيسي سيلجر ا وضاع ليا 

 لعالم، ستحأ اللوضى وستدف   سرائيأ ومنا  ببيرا  لقاح غلا .في مصر وحدها بأ في جمي  أرجاح ا
ونوذ التقرير الغي نشر أما ع ى مو   المرب   لى حقيق  أن  السيسي يدرا أن و تأ محدود جدا  
وأن ع يأ أن يقدم نتائج م موس  ل شعب المصري الغين لن يمنحأ و تا  النهائيا ، بأ سيحاسبأ في 

وشدد التقرير ع ى أن ما يبع  ع ى الق ا هو عج  الجيش المصري عن  حاأ لم يوفر البضاع  .
حسم المواجه  م  عناصر تنظيم  والي  سيناح ، ع ى الر م من استلدامأ بأ ما لديأ من سالح 

  ، ومروحيات ا باتشي.12وضمنها طائرات     
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 لى  نا  السويا  وأوض  التقدير أن الجيش المصري يحاوأ من  عناصر  والي  سيناح  من الوصوأ
ومنطق  شرم الشيخ، مشيرا   لى أن فش أ في تحقيا هغا الهد  يعني توجيأ ضرب  ا تصادي  هائ   

 ل سيسي تق ص من  در  نظامأ ع ى البقاح.
وهاجم المرب  ا دار  ا مريبي  لرفضها عرض السيسي توسي  الحرب ع ى  ا رهاب ا سالمي  

 أ مصدر ت ويد ا سالميين في سيناح و    بالسالح.لتشمأ ليبيا، ب عم أن ليبيا تمو
وهاجم المرب  بقو  المنظمات الحقو ي  الدولي  التي انتقدت  يام الجيش المصري بتدمير المنا أ في 

 رف  المصري ، معتبرا  أن هغا ا جراح تلرضأ الحاج  الستتباب ا من واالستقرار.
لمتدهور  في مصر، مشيرا   لى أن معدأ  ياد  وحغر المرب  من لطور  ا وضاع اال تصادي  ا

النسم  في مصر ببير جدا ، حي  ي داد عدد السبان م يونا بأ ست  أشهر، محغرا  من أنأ ال يوجد 
 وم  أمأ في أن يتمبن نظام السيسي من توفير مقومات الحيا  لهغا العدد الببير من الناا.

، و طاعات واسع  %21أ البطال  يصأ  لى وأوض  المرب  أن مشابأ مصر هائ  ، حي   ن معد
، %31من المصريين تعيش تحت لط اللقر، با ضاف   لى حقيق  أن ا مي  في مصر تصأ  لى 

من المصريين يعانون من أمراض م من ، عالو  ع ى مظاهر اللساد  %15 -11في حين أن 
نسب  الدعم ع ى الس    من %81وشدد المرب  ع ى أن السيسي لاطر عندما ألغى  والبيرو راطي .

و  أ المرب  من أهمي   عالن السيسي عن انطالا مشاري   الرئيس  من أجأ تق يص المصاري .
ضلم ، موأ   ام  مدين  جديد ، مشيرا   لى أن هناا شبوبا في أن يبون بوس  السيسي تلمين 

لديني  التي تح  ع ى وامتدح المرب   رار نظام السيسي التل ص من البتب ا الدعم المالي الال م.
الجهاد من المناهج التع يمي ، مشيرا   لى أن السيسي جاد في القضاح ع ى  مصادر التطر  الديني ، 

 التي يستليد منها  المتطرفون .
 18/4/5112، 51موقع عربي 

 
 مخطط تهويدي لحفر أنفاق أرضية عميقة أسفل أسوار مدينة القدس 

 ، النقاب عن ملطط  سرائي ي ضلم لحلر أنلاا أرضي  بشلت مصادر  عالمي: القدا المحت  
 جديد  أسلأ أسوار مدين  القدا المحت  ، لغايات   ام  مو   ل سيارات والحافالت تحت ا رض.

و اأ مرب    دسنا  لإلعالم في بيان ت قتأ   دا برا ،  ن ب دي  االحتالأ في القدا تعب  هغذ 
نليغ مشروع تهويدي متعدد ومتلرع، تسعى من لاللأ  لى ا يام ع ى دراس  ووض  ملطط عمالا لت

   ام  مو   ل سيارات والحافالت تحت ا رض،  بال  منطق  باب العامود في مدين  القدا المحت  .
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وأوض  أن الملطط يشمأ   ام  أنلاا تحت ا رض تمتد من منطق  ال اوي  الشمالي  الغربي  ل سور 
بمنطق   باب العامود  وحتى  باب الساهر  ،  ضاف   لى   ام  جسر  التاريلي لمدين  القدا، مرورا  

وأضا  البيان، أن الملطط يتضمن   ام  دْوار  يربط بين منطق  حي المصرار  و باب العامود .
فوا مو   السيارات المغبور، واخ ام  مط   سياحي  ع ى الب د  القديم  في المو   غاتأ، با ضاف  

 ا  بمحاغا  سور القدا يمتد من منطق   باب عبد الحميد  وحتى  باب الساهر  . لى تمرير مسار ل مش
وغبر أن شرب   تطوير القدا  وفرعها  عيدن  تعبلان بتب ي  من ب دي  القدا االحتاللي  ع ى 
وض  ملططات تلصي ي  حوأ المشروع المغبور لتقديمأ  لى لجان التلطيط والبناح في الب دي ، 

وأوض  المرب ، أن هغا الملطط العمالا هو ج ح من ملطط أشمأ لتهويد ما  .تمهيدا  لتنليغذ
دونم في منطق  المصرار  و باب الساهر   وحي وادي الجو  وشارع صالح الدين،  911مساحتأ 

 تحت اسم مشروع  تطوير شر ي القدا .
 17/4/5112قدس برس، 

 
 االحتالل يهدمه ما كل بناء سنعيد: صالح الشيخ رائد 
 الجمع  صال  في ،48 عام المحتأ الل سطيني الدالأ أهالي من المئات المحت  : شارا داالق

 عام المحت   ا راضي وسط الوا ع  دهمش  ري  في  الع يا المتابع  لجن    ليها دعت التي الحاشد 
  لهم،منا من لمس  مقلرا   ا سرائي ي  االحتالأ س طات هدمت التي القري  أهالي م  تضامنا   ،1948
  .ترليص بدون البناح  بحج 
  يام من صالح، رائد الشيخ ،1948 عام المحت   ا راضي دالأ  ا سالمي  الحرب   رئيا وحْغر

 الدالأ بأ في العربي  المنا أ بحا الهدم أوامر من المئات ب صدار الصهيوني  المقسس 
 يستهدفها التي والب دات ر الق من و يرها والرم   والنقب بنا وبلر دهمش بقر  الل سطيني،
 .أصحابها وتهجير تلريغها بملططات االحتالأ
 تنديدا دهمش  ري  شوارع جابت حاشد  مسير  في المص ون انط ا الجمع ، صال  انتهاح أعقاب وفي

 . والتضييا الهدم ر م الصمود ع ى وتلبيدا   الهدم، بسياس 
 17/4/5112المركز الفلسطيني ل عالم، 

 
صابات واجهاتوم تظاهرات   األسير في القدس والضفة وقطاع غزة يوم فعاليات في وا 

 وبااللتناا والمطاطي الحي بالرصاص المواطنين عشرات أما، أصيب  :وفا ،  ا يام  مندوبو
 . أما صاد ، الغي ا سير ليوم  حياح   نظمت التي ا سبوعي  المسيرات االحتالأ  وات  م  لالأ
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ا سرائي ي باف  المسيرات التي لرجي في مدن و ر  الضل  الغربي .  فقد  معت  وات االحتالأ
 محافظ   رب ب عين ونع ين وب د  بيتونا، ولرجت المسيرات في الضل  في عد  مناطا أبر ها:  ري 

 والبير ،   رام محافظ  شماأ النبي،  ،  ري  رام بمحافظ  البير  شماأ الج  ون مليم والبير ،   رام
 الل يأ. أمر شماأ بيت لحم، ب د  بيت جنوب المعصر ،  ري    قي ي ، بمحافظ   دوم، ي  بلر ر 

 واالستيطان، الجدار مقاوم  هيئ  رئيا عسا  وليد الو يرين  صاب  في ا سرائي ي القم  وتسبب
 بالرصاص. متظاهرين وماني  نحو وجرح والمحررين ا سر  شقون هيئ  رئيا  را   وعيسى
 الصحلي   صاب  أد  ما  بعادهم محاول  في الغا  بقنابأ الصحافيين االحتالأ جنود واستهد 
 .ب عين  ري  في شديد التناا بحال  القدا  نا  مراس   ش ش ليندا
 المح يين المتظاهرين وعشرات  را   وعيسى عسا ، وليد الو يران أصيب أيضا نع ين وفي

 . دموعل المسيأ بالغا  شديد بالتناا وا جانب
 أمام ا سر  م  تضامني  و ل  لالأ والمجتمعي ، والنقابي  السياسي  اللعاليات نددت لحم، بيت وفي
 ا سر  آال  باعتقاأ االحتالأ حبوم  باستمرار أما، المدين ، في الدولي، ا حمر الص يب مقر

 المحرم  القم  اليبأس باف  مستلدم  لهم،  معها السجون  دار  ومواص   سجونها، في الل سطينيين
 .الدولي  الجنايات محبم   لى ا سر  بحا الجرائم مرتببي بتقديم وطالبوا ،دوليا  
 في القابعين ا سر  م  تضامني  بمسير  أما، ظهر بعد المواطنين من المئات شارا القدا، وفي
 .الل سطيني ا سير يوم بمناسب  ا  صى المسجد دالأ االحتالأ، سجون
 ساحاتأ، وجابت الصلر ،  ب   مسجد صحن باتجاذ القب ي المسجد من بالمسير  شاربونالم وانط ا
 عنهم لإلفراج والجاد اللوري بالعمأ والمطالب  لألسر  المناصر  الشعارات المشاربون ردد غلا ولالأ
 .الوطني  ل وحد  دعت شعارات رددوا بما ظالم ،  يود دون
 مسير  في مشاربتهم لالأ أما، مساح االحتالأ، صبرصا شبان والو  أصيب يونا، لان وفي
 .العا ل  المنطق    ام  ع ى احتجاجا   التحديد لط  رب تنظم التي ا سبوعي ، يونا لان
 أمام الجمع  صال  المواطنين ومئات محررون وأسر  وا سالمي  الوطني  القو  في  اد  أد  بما
 .ا سير يوم لغبر   حياح   وغلا   ،  مدين  في المتحد  لألمم السامي المندوب مقر

 18/4/5112األيام، رام هللا، 
 
 األسرى بحق االحتالل انتهاكات في بالتحقيق الجنائية المحكمة تطالب" الضمير" 

 في بالتحقيا الدولي  الجنايات محبم  ا نسان وحقوا ا سير لرعاي  الضمير مقسس   : طالبت رام
 المقسس  أصدرتأ بيان في غلا جاح .ا سر  بحا االحتالأ  وات ببهاترت التي المستمر  االنتهابات
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 نقأ في تستمر 1921 العام ومنغ االحتالأ  وات أن المقسس  وأضافت .ا سير يوم لمناسب  اما
 ل ماد  لر ا يشبأ ما وهو ،1948 العام في المحت   ا رض  لى الل سطينيين والمعتق ين ا سر 

 ،(141 الماد ) بموجب الرابع  جني  التلا ي  جسيم  وملالل  لرابع ،ا جني  اتلا ي  من( 12)
 .الدولي  الجنائي  ل محبم  ا ساسي روما ميواا من( 8) الماد  بموجب حرب وجريم 
 جني  اتلا ي  من( 18) الماد  نص ا داري االعتقاأ لسياس  االحتالأ  وات ممارس  وتلال 
 تشبيال   مشب   محبم  أمام العادل  المحابم  بضمانات التمت  في ا داريين المعتق ين وحا الرابع ،
 البرتوبوأ من( 12) الماد  ع يها نصت التي ا ساسي  بالضمانات التمت  في وحقهم  انونيا ،
 لما انتهابا   ا داري لالعتقاأ االحتالأ  وات ممارس  تشبأ بما. جني  التلا يات ا وأ ا ضافي
لعام  والسياسي  المدني  بالحقوا اللاص الدولي العهد من( 14)و( 11)و( 9) المواد ع يأ نصت
 التلا يات جسيم  ملالل  ا داري االعتقاأ أن التعسلي باالعتقاأ المعني  ال جن  اعتبرت و د. 1922
 بموجب ا نساني  ضد جريم  العتبارها وتر ى ،(141) الماد  بموجب 1949 آب 19 ا رب  جني 
 .ا ساسي روما ميواا من( 8) الماد  بموجب حرب م وجري( 1) الماد 

 18/4/5112الحياة الجديدة، رام هللا، 
 
 قاتلة بمبيدات الحدودية غزة مزارع االحتالل يتلف 

 تلريب ع ى ا سرائي ي االحتالأ س طات أ دمت التوالي ع ى الواني ل يوم الهور: أشر  -    
 حشري  بمبيدات رشها عبر  سرائيأ، م      لقطاع ر ي الش الحدود من  ريب  ف سطيني   راعي  حقوأ
 .الطائرات مستلدم   ات  
 أ دمت  سرائي ي  طائرات  ن ل قطاع، الشر ي  الحدود مناطا يقطنون وم ارعون عيان شهود و اأ
 المحاصيأ،  تال  في تسببت حشري  بمواد فوابأ، وبساتين لضار م ارع رش ع ى أما مجددا
 وأراضي حقوال أما رشت الطائرات أن م ارعون وأشار .المنطق  عمت بريه  روائ  عنها ونتجت
 .     طاع وسط الب   دير مدين  شرا تق   راعي 
  دارتأ أب غوا الم ارعين من عددا  ن النبات و اي  عن ال راع  و ار  في المسقوأ وابت وائأ و اأ

 القرار  بمنطق  الحشري  ل مبيدات االحتالأ طيران رش نتيج  ل حرا ال راعي  محاصي هم بتعرض
 .والوسطى شرا الس قا وادي ومنطق  يونا، لان شرا
 ونقأ الل سطينيين، لم روعات المتعمد ا سرائي ي التلريب ا نسان لحقوا المي ان مرب  وأدان
 الم روع  الحقوأ برش تقوم ال ون صلراح طائر  مشاهدتهم أن أبدوا الم ارعين من لعدد  فادات
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 مساف  بعد ع ى الحقوأ رش واص ت وأنها مترا، 12 بر يقدر ارتلاع ع ى وأنها واللوابأ، ضراواتبالل
 .ال راعي  المبيدات تشبأ رائح  رشها تم التي المواد من وانبعوت متر، 211 بر تقدر

 18/4/5112القدس العربي، لندن، 
 
 الخليل في جندي طعن فتى بتهمة محاولة يعتقل االحتالل 

 ف سطينيا فتى اعتقأ الجيش  ن الجمع ، مساح ا سرائي ي، الجيش  غاع   الت ا ناضوأ: – الل يأ
 .الغربي  الضل  جنوبي الل يأ، بمدين  ا براهيمي المسجد  رب الجنود أحد طعن حاوأ
 جندي طعن حاوأ عاما 12 العمر من يب غ فتى أن عسبري، مصدر عن نقال أوضحت، ا غاع 
 .الجيش  وات واعتق تأ الل يأ، في ا براهيمي لمسجدا من بالقرب  سرائي ي
 .”الشاباا“ ا سرائي ي العام ا من جها  لد  ل تحقيا نقأ اللتى أن أضا  المصدر

 18/4/5112القدس العربي، لندن، 
 
 الحصار خسائر الصيادين تعّوض غزة بحر في القرش أسماك 

 بتمبنهم طوي  ، فتر  منغ يعتادوها لم باحأر  تحقيا في ف سطينيون صيادون نج  :الفي رائد -    
 الحصار بسبب يوميا   يتببدونها فادح  لسائر ليعوضوا القرش، أسماا من بميات صيد من

 .ع يهم  ا سرائي ي  والتضييا
 استلادوا الغين الصيادين من   يأ عدد من واحدا   يونا، لان مدين  من العمودي فقاد الصياد وبان
 لد  المتوافر   ير اللاص  الشباا نوعي  المتالبأ القرش، أسماا من مب س 111 نحو اصطياد من

 القرش أسماا من سربا   العمودي والحظ .المعابر واخ الا الحصار بسبب     في الصيادين أ  بي 
 صيد في ونجحوا  مالئأ، من عدد م  فلبحر يونا، لان بحر شاطئ من بحري ميأ نحو بعد ع ى
    ، مدين  أسواا في المعتاد   ير القرش أسماا أنواع أحد وهو  البحر ب ب  سما من وفير  بمي 
 (.شيبأ 3. 9 يعادأ الدوالر  ) سرائي يا    شيبال   32 بمب غ منها البي و رام يباع حي 
 استقرار عن تبح  أن دون سريعا       بحر عبر تمر ا سماا ت ا  نْ  سحويأ فارا الصياد و اأ
 بسيط  أعماا ع ى ا سماا من النوع هغا يصطادون الصيادين أن روغب. لها مراع وجود لعدم
 .واحد بحري ميأ عن ت يد ال مساف  وحتى فقط أمتار 11 بين ما تتراوح

 18/4/5112الخليج، الشارقة، 
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 غزة في عباس منزل مقابل ناسفة عبوة تفجير 
 تماما المقابأ الرصي  ىع  ناسل  عبو  الجمع ، يوم مساح مجهولون، فجر بوم: دوت القدا ر    
 االنلجار أن بوم، دوت القدا لر أمني  مصادر و الت .    مدين   رب عباا محمود الرئيا لمن أ
 .المبان حراس  تتولى التي الل سطيني  الشرط  عناصر صلو  في  صابات أي يو   لم
 يعقد حي  ني،الوط التوافا لحبوم  لاص مقر  لى     في عباا الرئيا من أ تحويأ مقلرا وتم
 .مستمر بشبأ اجتماعاتهم     في المقيمين الحبوم  و راح فيأ

 17/4/5112القدس، القدس، 
 
 البداوي في اليرموك لنازحي لبنان: اعتصام 

 لدمات مدير مبتب أمام اعتصاما   سوري  في الل سطيني  والمليمات اليرموا مليم من النا حون نلغ
 مطالبين ل نا حين، وتقديماتها لدماتها ا ونروا وبال  تلليض ع ى ا  احتجاج البداوي، مليم في ا ونروا
 لالأ وُرفعت .يعيشونها التي المعانا  حجم تناسب وعاج   بام   طوارئ لط  بوض  الوبال 

 ا ونروا دعت الفتات الو ت، من بعضا   رم ي بشبأ ا ونروا مبتب   الا فيأ جر  الغي االعتصام،
  .اليرموا مليم م  التضامن  وأبدت ، العبا وليا الل سطيني الشعب عن المعانا  رف    لى

 17/4/5112موقع صحيفة السفير، بيروت، 
 
 غزة في حرقا   طفلة مصرع 

 التلاح بحي ال ر اح منطق  في مصرعها أما مساح العاصي ع ي ريماا الطل   لقيت معا : -    
 العاصي الطل    ن طبي  مصادر و الت .من لها في شمع   شعاأ عن ناتج حريا بسبب      شرا
 ظأ في المن أ عائ تها بها أنارت شمع  بسبب غويها من أ في اندل  حريا في توفيت( واحد عام)

 .متلحم  جو  الطبي الشلاح مجم   لى الطل   ونق ت. المنطق  عن البهربائي التيار انقطاع
 18/4/5112الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 غزة حصار يشّدد المصري األنفاق قانون: تقرير 

 من الوال  في مرسي محمد المصري الرئيا ع أ منغ تواصأ، المصري  الس طات ت اأ    : ال
 ظاهر  ع ى بامأ بشبأ ل قضاح تهد  التي والعقابي  ا مني   جراحاتها تشديد ،5113 تمو / يوليو
 .     طاع م  حدودها في ا نلاا
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 يقضي  رار ا مرسي، ع ى االنقالب  اد الغي السيسي اللتاح عبد الرئيا  صدار ا جراحات هغذ وآلر
 ع ى نلق ا يستعمأ أو يحلر َمن لبأ المقبد بالسجن والمعا ب  العقوبات،  انون أحبام بعض بتعديأ
 أو  دلاأ أو بها، المقيمين أو رعاياها أحد أو أجنبي  دول  أو بجه  االتصاأ بقصد  البالد، حدود
  .آلر شيح أي أو آالت أو معدات أو س   أو بضائ  أو صأشلا  لراج

 وص  -العسبري االنقالب بعد تو   و    مصر بين نلا صاحب وهو- الشاعر سالم الل سطيني
 ع ى الحصار تشديد ورائأ من والهد  بامتيا  سياسي  أنأ معتبرا  ظالم  بلنأ المصري القرار
  .القطاع
 عم هم تو   ا نلاا تدمير بعد لبن عامال، 31 من أبور الشاعر يمت بأ الغي النلا في يعمأ وبان
 .أمريبي دوالر أل  511 من أبور  لى  يمتها وص ت لسائر تببدذ  لى  ضاف  جميعا،
 تضييا  بلنها المصري  اللطو  حدودي، نلا صاحب أيضا وهو  شط  منصور وص  وبدورذ
 ا جراحات هغذ عن الب   لى لمصري ا الس طات ودعا ،      طاع ع ى الحصار لتشديد يهد 
 السنوات لالأ الل سطينيين آلال  معانا  في تسبب الغي     حصار تللي  أجأ من والعمأ
 .الماضي 

 يعمأ بان الغي النلا تدمير منغ البطال  طابور  لى انضم الغي ا نلاا، عماأ أحد جود ، محمد أما
 استمرار يريد الغي ا سرائي ي االحتالأ تلدم تالقرارا هغذ موأ أن فاعتبر ونص ، عام  بأ فيأ

 .القطاع ع ى التضييا
 تعيش أن     حا من أليا العدو؟ هو      طاع أن السيسي يعتبر لماغا   ائال جود  وتساحأ
 بنا ضاا الحاأ  ن لغلا واضطررنا ا نلاا في نعمأ نحن العالم؟ شعوب ببا ي وحري  ببرام 

  .الجهات بأ من ع ينا أطبا والحصار
 عج  ضوح في يلتي  المصري القرار أن المدهون  براهيم السياسي والمح أ الباتب رأ  غلا،  لى

 ما وتحميأ المتبرر  اللشأ حاف  من ل هروب ويهد  المشابأ من البوير حأ عن مصر في النظام
 المصري مالنظا  أن مضيلا ، اللارجي  الشماع  ع ى وتع يقها دال ي  و ال أ اضطراب من يحد 
  .المسقولي  من سيعليأ لألنلاا االتهام بتوجيأ ا نظار حر  أن يجد

17/4/5112الجزيرة نت، الدوحة،   
 
 المقدســات رعـايــة عــن األردن تثـنـي لـن المتطرفة اإلسرائيلية التصريحات: الخارجية األردنية 

 الحبوم  أن الرافعي صباح نالمغتربي وشقون اللارجي  و ار  باسم الرسمي الناطا أبدت عمان:
/ المبارا ا  صى المسجد   اح وواجبها بدورها القيام في مستمر  اللارجي  و ار  لالأ ومن ا ردني 
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  ائم  المبارا ا  صى المسجد في الهاشمي ا عمار مشاري  أن وأوضحت .الشري  القدسي الحرم
 الم ا جالل  يتوالها التي الهاشمي  عاي والر  الوصاي  وبحبم ا ردن أن الرافعي وأضافت ومستمر ،

 وصيانتها ا مابن هغذ رعاي  في سيستمر الشر ي ، القدا في المقدس  ا مابن ع ى الواني   عبد
 .الشري  القدسي الحرم/ المبارا ا  صى المسجد رأسها وع ى وحمايتها
 ا عماأ تصري  حبوم  في ا سرائي ي وا سبان البناح لو ير المنسوب  التصريحات ع ى وردا  

 ومصادر  المبارا ا  صى المسجد صيان  في بواجبها القيام من ا و ا  من  بلصوص ا سرائي ي ،
 في االستمرار عن ا ردن تونى لن المتطرف  التصريحات هغذ موأ أن  لى الرافعي أشارت معداتها،
 .المقدسات رعاي  في التاريلي ودورذ بواجبأ القيام

 أبدت حي  المغبور الو ير تصريحات ع ى الدب وماسي  القنوات عبر االحتجاج تم أأن وأوضحت
 تقبد التي ا سرائي ي  الحبوم  مو   عن تعبر ال أرئيأ الو ير تصريحات بلن ا سرائي ي  الحبوم 
 يالغ ا ردني والدور الشر ي  القدا في المقْدس  ا مابن ع ى الهاشمي  والرعاي  ل وصاي  احترامها
 .الب دين بين السالم معاهد  بأ اعترفت

18/4/5112الدستور، عمان،   
 
  القدس شرقي الغائبين أمالك قانون بتطبيق "إسرائيل" األردن يرفض قرار 

 الحبوم  أن الرافعي صباح المغتربين وشقون اللارجي  و ار  باسم الرسمي الناطا أبدت عمان:
 الشر ي  القدا في الجانب أحادي  ا سرائي ي  ا جراحات باف  مط ا بشبأ يرفض ا ردن أن ا ردني 
 صدر الغي ا سرائي ي  الع يا المحبم   رار أن  لى وأشارت المحت  ، الل سطيني  ا راضي وباف 
 صارلا   انتهابا   يموأ الشر ي ، القدا في الغائبين أمالا  انون بتطبيا الماضي ا ربعاح مساح
 التي المتعدد  الدولي ا من مج ا  رارات لاص وبشبأ الدولي نسانيا  والقانون الدولي ل قانون
 1921 العام منغ الشر ي  القدا في القائم الوض  بتغيير المتع ق  ا سرائي ي  القرارات باف  اعتبرت
 بالوجود يعتر  ال الغي الدولي المجتم   جماع ع ى تجاو ا   يموأ مو ما ا ور، ومنعدم  باط  

 .1921 العام المحت   ا راضي من ج ح أنها اعتبار ع ى الشر ي  القدا يف ا سرائي ي
18/4/5112الدستور، عمان،   

 
 والمسلمين وفلسطين العرب على خطر السعودية نصر هللا: سياسة 

 بلطابأ، نصر ، حسن السيد     ح ب لر العام ا مين بها لرج التي النبر  نعم : اتلغت عْمار
 عدَّذ حتى السعودي ، باتجاذ مسبوا،  ير تصاعديا   هجوميا   منحى الظاهر، في ،اليمن حوأ أما،
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 سياس   لطر  لى ليل ص سعود، آأ تاريخ فيأ واستحضر نوعأ من ا عن  الهجوم البعض
 .ف سطين  المرب ي ،  ضيتهم ولاص  والمس مين، العرب ع ى السعودي 
 جاح الرويا، في الشهداح سيد مجم  في ير ل جم  أمام ل لطاب، ا ولي  القراح  تلرج بهغا

 .الناري اللطاب م  تلاعأ الب د، أهأ من حضور وميَّ ذ اليمني، الشعب م  متضامنا  
  ن بأ هد ، دون من ليست وهي عبوي  ليست معها المعرب  أن مقداها السعودي   لى ووجأ رسال 
 .اليمني الشعب  ىع الحرب السعودي  و   ا وأ شرطها اليمن، في تسوي  المط وب
 م  ج يا   ا مر هغا بدا و د. فارسيا   - عربيا   أرادوذ من بوجأ ل صراع، العربي البعد ع ى بما ورب 
     أنصار  ياد  أن اليمن، واعتبر  هأ العربي  ا صال  عن ل حدي  لصصأ الغي الببير الحي 

 .بعد الحقيقي  لياراتهم  لى ي جلوا لم ناليمنيي أن ع ى وشدد االستراتيجي، الصبر )الحوويون( تمارا
 ا سالمي والعالم والعرب المس مون يق  أن ا وان  آن: سوريا،  اأ  لى بالشبر توجأ أن وبعد
 اللبر هغا العربي ، الشعوب لبأ سقاأ اليوم: أضا . بلى .. بلى السعودي  العربي  ل مم ب  ليقولوا
 والشيعي وا ي يدي بالمسيحي حصأ ما بالعراا ت،المجتمعا تدمر التي الجماعات تحم أ الغي
 الغي من دمرت، مجتمعات هناا والتربماني، والعربي وبالبردي وهابيا   فبرا   يحمأ ال الغي والسني
را  .الحرام   بيت حج وبلمواأ المس مين وبلمواأ السعودي  المم ب  هي وضوح ببأ اللبر؟ هغا يدِّْ
 هو ا ببر والراب  ف سطين، هو اليوم  لى سنوات منغ ويجري جر  ما ببأ ا ببر  اللاسر أن وأبد

 . سرائيأ 
18/4/5112السفير، بيروت،   

 
 الفلسطينيين األسرى أوضاع في بالتحقيق يطالب العربي البرلمان 

 هيئاتأ بملت   الدولي المجتم  العربي البرلمان رئيا الجروان محمد بن أحمد )وام(: طالب
 ا سر  تجاذ القمعي  وممارساتأ سياساتأ و   أجأ من الصهيوني البيان ىع  بالضغط ومقسساتأ
بعاد وتعغيب ع أ من الل سطينيين  .عنهم اللوري وا فراج واخ

 المجتم  يطالب العربي البرلمان  ن والعربي، الل سطيني ا سير يوم بمناسب  بيان في الجروان و اأ
  ير ا وضاع ع ى لالطالع حقائا تقصي لجان  رساأ أجأ من سرع  بل صى بالعمأ الدولي
 ا سر  حقوا باحترام   سرائيأ   ل ام ضرور  ع ى مشددا   الصهيوني، االحتالأ سجون في ا نساني 
 .الص   غات الدولي  الشرعي  و رارات الرابع  جني  واتلا ي  الدولي القانون بنود وتنليغ
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 القانوني  وا عرا  الدولي  القوانين لباف  يونيالصه البيان ولرا تجاو   لى الصدد هغا في وأشار
 .محابمات دون  داريا   اعتقاال   لألسر  اعتقالها في

18/4/5112الخليج، الشارقة،   
 
 للصهيونية مناهض فرنسي كوميدي لفنان حفل إلغاء: المغرب 

 البيضاح الدار في يقدمأ أن مقررا بان حلأ  لغاح  سياسي   وراح أسبابا مغربي  أوساط رْجحت: الرباط
 المتابعات من مجموع  في لأ تسبب ما ل صهيوني ، المناهض ديودوني اللرنسي البوميدي اللنان

 أن ُمنتظرا بان الغي ديودوني، حلأ  لغاح لبر وتلبد .ل سامي  بمعاداتأ فيها اتهم بلرنسا القضائي 
 الدار في اللاما محمد بمرب في الجاري  بريأ/ نيسان 59 يوم البري   الوحش بعنوان عرضأ يتم

 تقني  ،  أسباب لر العرض ب لغاح فيأ ُتلبرهم ل منظمين اعتغارا المربب  دار   رساأ بعد البيضاح
 مصادر وأوضحت .ل جمهور سنتيم م يون 91 حوالي ب رجاع ُم  مين المنظمين يجعأ الغي الشيح
 يوما، عشرين  بأ ديودونيلر حلأ تنظيم ط ب  يداع فعال تم أنأ اللاما محمد مربب دالأ من

 تقديم دون تقني   حالت  ظروفا أن  ال الجاري الشهر من والعشرين التاس  في عرض تنظيم بغرض
 ا تنوا الغين  بنائها أمام حرج مو   في ل حلأ، المنظم  الشرب  وض   لى أد  ما وهو العرض،
 ا مواأ هغذ  رجاع ع ى عمأست  غ ،(دوالرا 31) ل واحد  درهم 311 بسعر تغبر ، 3111 من أبور
 .أصحابها  لى

18/4/5112القدس العربي، لندن،   
 
 غزة في المأساوي والوضع االستيطان زيادة بفعل مهدد الدولتين" "حل: "الخارجية الفرنسية" 

 الدولتين حأْ    نْ : اللرنسي الدولي  والتنمي  اللارجي  الشقون و ير فابيوا لوران  اأ : وفا  -القدا 
  .وا سرائي ي الل سطيني الطرفين تط عات ت بي  يمبنأ الغي الوحيد حأْ ال هو

 أما، القدا، في العام  اللرنسي  القنص ي  وو عتها  عالم لوسائأ بها أدلى تصريحات في وأضا 
  سرائيأ، جانب  لى بسالم تعيش سياد ، غات ل حيا ،  اب   ديمقراطْي ، بدول  الحا الل سطينيين لد 
 في والوض  سياسْي، أفا و ياب االستيطان،  ياد  بلعأ ا يام، هغذ مهدد الحأْ  هغا بأ،المقا وفي
 .المنصرم الصي  في حص ت التي الملسا  بعد ع يأ تحسد ال الغي    

 جه  من جدا ، الضروريْ  من أنأ ونر  الوسي  ، تطوير وجوب في  ناعتنا تتموأ: فابيوا وأرد 
 الملاوضات، من عقود بعد الصلر نقط   لى العود  لتجنب دا ْي مص غات لملاوضات معايير تحديد
 ا من مج ا دور هغا يبون أن الملترض ومن ل ملاوضات،  مني جدوأ وض  ألر  جه  ومن
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 ا عضاح – الدولي المجتم  مسقولْي  من ا مر هغا يعدْ  ا طار، هغا  لى  ضاف  فيأ، نعمأ ونحن
 ا طرا  مصاحب  لالأ من – ا وروبي االتحاد العربْي ، دوأال جامع  ا من، مج ا في الدائمين
 .االتلاا هغا  لى التوصأ حتى
 الدولتين، حأ لدينا: مضيلا   ، حأ  يجاد من بدْ  وال بأ، القبوأ يمبن ال القائم الوض   أن ع ى وشدد
 نعمأ لغيا الدولتين حأ ع ى العمأ صعوب  وا دادت االستيطان، ا داد أبور الو ت مرْ  ب ما لبن
 حأ  نقاغ أجأ من جهودهم حشد  لى الحسن  النوايا أصحاب جمي   ودعا .بعيد  من منغ ع يأ

 صيغ ؟ أيْ  تحت دولْيا   مصاحبتها محاول  في نلبر العم ْي ، استئنا  أجأ ومن: و اأ  .الدولتين
 من العديد فهناا ها،في النظر من بدْ  ال أمور وهغذ مقتمرا ، أو المتحد ، ا مم في  رارا   سيبون ربما
 .5115 عام العربْي  والمبادر  وا مريبْي ، ا وروبْي  المقترحات سابقا ، المطروح  الصيغ
 الجانب م  أو والعربي الل سطيني الجانب م  سواح ا طرا ، م  طيب  بروابط فرنسا تتمت : وتاب 

 بالحسبان آلغين القضايا، هغذ في المتحد  الواليات ت عبأ الغي البار  الدور ونعر . ا سرائي ي
 وسنحاوأ الدب وماسي، ل عمأ باللعأ مناسب اآلن والتو يت القادم ، ا و ات في الملت ل ، العناصر
 في تشبي ها وسيتم بعد،  سرائي ْي  حبوم  توجد ال الحالي الو ت وفي الحأ،  يجاد في  دما   المضي
 .باراالعت بعين ا مر هغا نللغ أن بد وال  ريب، و ت
 وفي أمريبْي ، ا نج و الصحاف  جمعي  م  لقائأ لالأ بها أدلى هغذ فابيوا تصريحات أن يغبر
 .السعودي   الرياض  صحيل  م  مقاب  

18/4/5112األيام، رام هللا،   
 
 بفلسطين االعتراف يقرر النرويجي العمال شعث: حزب 

 الل سطيني  بالدول  االعترا  النرويجي اأالعم ل ح ب العام المقتمر  رر: سعد  أبو فادي -   رام
 .اآلن بها االعترا  بالدذ حبوم  ومطالب  المستق  
 االنتلابات، في فو ذ حاأ الل سطيني ، بالدول  سيعتر  النرويجي العماأ ح ب أن ع ى القرار وينص
 الحالي . الحبوم  تعتر  لم حاأ الحبم  مام وتس مأ
 في يشارا الغي الدولي ، العال ات ملوض فت ، لحرب  ب ي المر  ال جن  عضو شع ، نبيأ و اأ

 وح ب النرويجي  ل حبوم  السابا المو    لى يشير القرار نص  ن: الحرب  عن مموال المقتمر
 أن وبما سالم، اتلاا  لى الوصوأ عند المستق   دولتأ في الل سطيني الشعب حا يقيد الغي العماأ
 ف ن لغلا المستوطنات، وتبني الملاوضات وتعر أ االتلاا  لى أالوصو  ترفض ا سرائي ي  الحبوم 
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 النرويجي  الحبوم  ويطالب اآلن بها واالعترا  الل سطيني  الدول   يام تلييد  لى مو لأ يغير الح ب
 .فورا بها االعترا  البرلمان لالأ من

 بالدول  عترا لال داعم بشبأ القرار صيا   ع ى أصرت التي العماأ ح ب شبيب  أن شع  وبش 
 الرافض  وسياساتها ا سرائي ي  ل حبوم  الشديد  وا دان  البام  ، السياد  غات المستق   الل سطيني 
 ا صوات من %11 العماأ ح ب تعطي النرويجي  الرأي استطالعات أن  لى وأشار .السالم لتحقيا
 النرويجي العماأ الح ب و  م مومنا الرائع ، باللطو  القرار شع  ووص  .االنتلابات جرت حاأ
 و ت في النرويجي  اللارجي  و ير سي تقي أنأ موضحا المشروع ، وحقو أ الل سطيني ل شعب الداعم
 .ف سطين بدول  االعترا  بالدذ حبوم  لمطالب  الحا

18/4/5112القدس العربي، لندن،   
 
 اليرموك مخيم دوالر إلغاثة مليون 30 على للحصول عاجال   نداء   توّجه" األونروا" 

 جهود أجأ من دوالر  م يون 31 ع ى ل حصوأ تسعى  نها أما، ا ونروا، وبال   الت: القدا
 وأشارت .سوري  في الصراع نتيج  المتضرر  المناطا من ولغيرذ اليرموا لمليم ا نساني  االستجاب 
 ب نقاغ بلي   اعد مس لتقديم المب غ  هغا ع ى ل حصوأ تسعى أنها  لى صحافي، بيان في الوبال ،
 الن اع جراح تضرروا الغين أولئا جانب  لى طلأ، 3211 بينهم اليرموا، من مدني أل  18 حيا 

 .السريع  لالستجاب  أولي  يوما   91 فتر  لالأ وغلا ا لر ، المناطا في والتشرد
 السوري ،  م با  اللاص   ا ونروا  مناشد  من ج حا   يشبأ ل تمويأ العاجأ النداح هغا أن وبينت
 أرجاح سائر في ف سطيني الجئ أل  481 مجموعأ لما حيوي  نساني دعم توفير ع ى تعمأ والتي
 تتسم مس   ن اع بيئ  ت اأ ال هغذ   ن: البيان وأضا  .وا ردن لبنان  لى ن حوا الغين و ولئا سوري ،
 بغض بحاج  هم الغين ولئا  لالستجاب  مستعدين نبون أن وع ينا التغير، وسريع  متق ب  بلنها
 .نياناذ -بينج لي مايبأ سوري  في ا ونروا شقون مدير يقوأ بما تواجدهم، أمابن عن النظر

18/4/5112األيام، رام هللا،   
 
 السامية ومعاداة للعنصرية للتصدي الفرنسية للحكومة خطة 
 ل عنصري  ديالتص اجأ من لط  أما، فالا مانويأ اللرنسي الو راح رئيا : بش (ب ا  )

 شنها اعتداحات ع ى اشهر والو  بعد الظاهر  لهغذ المحتمأ    ير االنتشار منتقدا السامي ، ومعاد 
 ل مس مين والبراهي  السامي  ومعادا   العنصري  أن فالا مانويأ و اأ .باريا في  تبليريون 
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 التعصب أشباأ ملت   ى ل مشيرا فرنسا، في محتم     ير بطريق  تت ايد الجنا ومو يي وا جانب
 .شيح  عن تتغاضى  أال تنوي حبومتأ أن وابد موبدا   اللرنسي، المجتم  تم ا التي
 يلج وا أال اللرنسيين وع ى يهودا بونهم من يلافوا أال اليهود اللرنسيين  ع ى أن الو راح رئيا وابد
 الضاحي  في الوا ع  يبريتا مدين  في لطتأ يع ن أن فالا التار و د. مس مين  بونهم من أيضا
 ا وأ بانون من ا وأ في من لهما في العتداح يهوديان  وجان تعرض حي  لباريا الشر ي 
 .الماضي

18/4/5112المستقبل، بيروت،   
 
 ؟االتفاق وخطوطنا الحمراء 

 يعقوب عميدرور
بسيح من االتلاا بين  يران واللمس  + واحد وص  بالتاريلي من  بأ الرئيا ا مريبي اوباما. و 

نتنياهو. استنتاجي هو أن بالهما محا: هغا اتلاا يغير مبان   يران    سرائيأ  بأ رئيا حبوم  
ومن هغذ الناحي  هو تاريلي. االتلاا يعطي  يران مبان   .مقابأ تبطيح مق ت ل برنامج النووي

من تقرر متى  رسمي  بدول  عظمى ا  يمي ، ويعطيها موافق  بدول  حاف  نووي  بحي  تبون هي فقط
 ومن هغذ الناحي  هو سيح. .تحقا غلا

الواليات المتحد   يرت سياستها لالأ الملاوضات. لقد انتق ت من المطالب  بتجريد  يران من  دراتها 
السالح النووي  لى تلاوض حوأ تقييد القدرات واس وب االشرا  ع يها وع ى اللتر  ال مني    نتاج

ع ى  يران. االتلاا يشير بصور  واضح   لى أن الواليات المتحد   ل ر اب  والقيود التي ستلرض
س مت فع يا ببون  يران في المستقبأ ستبون دول  غات  درات نووي  عسبري ، وأنأ في نهاي  فتر  

 االتلاا لن يبون هناا أي سبيأ لو    يران عن تحقيا هغذ االمباني .
الرسمي  في  لإلغاع نأ ُأسيح فهمأ،  اأ غلا اوباما نلسأ، و بأ أن يوض  المتحدوون باسمأ أ

الواليات المتحد . ايضا لو لم يبن هغا  صدذ منغ البداي  فان أ والأ ُتظهر  بأ التعديأ، الو ائ  التي 
تم االتلاا والتو ي  ع يأ. هناا والو  احتماالت في المستقبأ بلصوص االتلاا   غال قها االتلاا، 

عن الليار المعطى لهم في نهاي  االتلاا وال  ب رادتهميرانيون أو يتنا لوا وتطبيقأ. االوأ، أن ييلا ا 
السالح النووي. هناا في االدار  من يلبرون بلن هغا هو الليار الحقيقي، وأن تع ي   ب نتاجيقوموا 

سيقدي  لى تغيير دال ي في  يران،  .المعتدلين في اوساط النظام ا يراني بمجرد التوصأ  لى اتلاا
 هي ستعتدأ في موا لها بشبأ عام وفي الموضوع النووي بشبأ لاص.و 
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وبحرص فتر  االتلاا ويبنون ا تصادهم ويحسنون  ب لالصاالحتماأ الواني، سُيبمأ ا يرانيون 
مبانتهم اال  يمي  ويع  ون ح لاحهم في ح ب   وآلرين ويعمقون لبرتهم النووي . وبعد نهاي  

 ا يعودون  لى البرنامج النووي العسبري بقو  أببر.االتلاا وعندما يقررون غل
لالأ الملاوضات حاولت الواليات المتحد  اطال  فتر  التلجيأ لتحقيا القدرات ا يراني . وحسب 
ادعائها ع ى فرض أن  يران تحرص ع ى االتلاا فانأ باللعأ يعطي فتر   مني ، نحو عقد ع ى 

ها بالتلجيأ المق ت هو أن بديأ االتلاا عم ي  عسبري  لن اال أ. مبرر االدار  ا مريبي  البتلائ
 ولهغا فان االتلاا أفضأ. .تحقا )حتى( تلجيال مشابها في الو ت

االحتماأ الوال ، أن ينتظر ا يرانيون الساع  المناسب  ويلر وا االتلاا. من شبأ المقبد أن يقوموا 
  في  يران وتبون لها مص ح  في عدم الما بغلا فقط بعد رف  العقوبات وبعد أن تستومر دوأ بوير 

بشريبها اال تصادي المهم. يقبد ا مريبيون أن االتلاا سيعطي لهم سن  من اجأ تعقب اللرا والرد 
 ع يأ، ولهغا فانهم سيستلدمون نظام ر اب  مشدد وفعاأ جدا.

 
 شرق أوسط جديد وعنيف

تها وتبتعد عن أحالمها النووي ؟ يبدو أن هأ هغا االتلاا يضمن ولو بدرج  ما أن تغير  يران سياس
العبا هو الصحي . االتلاا سيقدي في المد  المتوسط  لى تع ي  ر ب   يران في تحقيا االمباني  
التي أعطاها االتلاا شرعي . ا مأ أنأ بسبب االتلاا ستحد  تطورات ايجابي  في  يران ر ليا لأ ما 

روحاني ايضا ير ب في القنب   النووي . باللعأ، النقاش  يستند اليأ. بقدر فهمنا فان الرئيا حسن
الدائر في اوساط القياد  ا يراني  هو حوأ االس وب فقط وليا حوأ الهد  النهائي. فقط عدم فهم 
عميا ل نظام ا يراني يمبن أن يقدي  لى االستنتاج بلن االتلاا سيق أ الر ب  في الوصوأ  لى 

 ل عب.القنب  ، التي ستغير  واعد ا
هأ حقا ال يوجد بديأ عسبري يقدي  لى تلجيأ أطوأ من االتلاا؟  نأ في اعترا  اوباما نلسأ فان 
الواليات المتحد  طورت السالح الغي يستطي  أن يضر بويرا بالمنش ت النووي  ا يراني . االدعاح بلن 

ساب ا مريبي ، واللطل ينب  من أن الحلاطئأي  ص  يقدي  لى تلجيأ  صير جدا، هو ادعاح 
 الغي يبدو أنأ مهنيا، هو حساب تقني فقط.

االستومار في المشروع،   عاد هو ال يللغ في الحسبان تلوير الهجوم الناج  ع ى استعداد النظام 
تدميرذ في بض  لياأف )هغا هو الو ت الال م ل واليات المتحد  لتدمير المنش ت  با مبانالغي تبين أن 

ي فان  يران الوا ع  تحت عقوبات ت داد شد ، لم تبن لترج  حاال  لى المشروع النووي (. حسب تقدير 
 النووي، لو بان  د دمر في القص  ا مريبي.
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اضاف   لى غلا، في الوا   بان سيتض  أن  درتها ع ى الرد ع ى عم ي  بهغذ باستوناح استلدامها 
ساباتها.  ن عم ي  أمريبي  بانت لح ب  ، محدود  جدا، وايضا هغا المعطى بان سيقور ع ى ح

تلهم لماغا الواليات المتحد   ير  ب مبانناستعطي تلجيال أطوأ ببوير من سنوات معدود ، ولبن 
مستعد   ن تتحمأ الملاطر  الموجود  في عم ي  عسبري . ع ى بأ االحواأ، الحقيق  يجب أن 

نووي ا يراني، وهي ال تريد. ايضا الواليات المتحد  تستطي  أن تو   بالقو  المشروع ال .تقاأ
االدعاح بلنأ استنادا لالتلاا يبون هناا ما يبلي من الو ت لتعقب اللرو ات ا يراني  والرد ع يها، 
ال يستند  لى أساا  وي. ا يرانيون ليسوا أ بياح. هم لن يبسروا بصور  واضح  وفظ  ما تم االتلاا 

مهم نحو القنب  ، ولبن هغا لن يبون واضحا تماما. ع يأ. سو   ي حلون  بصور  ُتمبن من تقد
المع ومات االستلباري  التي ستتوفر بعد االتلاا ستبون أ أ جود ،  ن الواليات المتحد  ستلرض 
ع ى نلسها  يودا بلصوص العم يات االستلباري  النابع  من أن  يران لم تعد عدو  بعد االتلاا لبنها 

 بتحسينها.دول  توجد معها عال ات وأمأ 
عندما تبدأ المع ومات  ير الواضح  في الوصوأ ف ن يسارع أحد  لى االعالن أن االتلاا فشأ، بأ 
بالعبا.  لى حين أن يتض  االمر وتقوم الواليات المتحد  باالستعداد ل رد، سيمر معظم السن  التي 

بات الدولي ، وبأ اسباب اعاد  العقو  با مبانظاهريا مضمون  في االتلاا، وايضا حينغاا لن يبون 
 عدم الهجوم ستبون أ و .

الهد  الغي وضعتأ الواليات المتحد  لنلسها لالأ ت ا السن  هو: تعقب اللرو ات، وفهم ماغا يلعأ 
ا يرانيون والرد بعقوبات ا تصادي  أو بعم ي  عسبري ، الهد  لن يصمد أمام امتحان الو ائ  لقضم 

ن يلطئوا لطل ببيرا في هغا المجاأ.  نهم يقومون بغلا منغ عشرين االتلاا. ا يرانيون أغبى من أ
سن . بعد االتلاا سيبون من ا سهأ ع يهم  لداعنا   نأ سيبون من ا سهأ شراح اباغيبهم بدال من 

 االعترا  بلطل تاريلي والقيام بعم ي  عسبري .
وأ أن االتلاا سيقدي في المد  اضاف   لى غلا، سيبون لالتلاا تلوير ببير ع ى المجاأ. من المعق

المتوسط )لالأ بض  سنوات(  لى سباا تس   نووي في بأ الشرا االوسط السني. وفي المد  
القريب سيقدي  لى س وا عدائي أعن   يران وح لائها )ح ب   والحوويون وبشار االسد وحماا 

قدي  لى انهيار ما بقي من ع ى سبيأ المواأ(. وفي المد  البعيد من شلن نتائج االتلاا أن ت
السني سيللغ أبعادا جديد  ومروع ، وستبون المنطق   -االستقرار في المنطق . الصراع الشيعي 

عنيل  ونووي  أبور )المرشح  لعم ي  شراح  در  نووي  هي السعودي ، مصر وتربيا(. وعندما تحين 
ضعتأ الواليات المتحد  في يدها الساع  المناسب  ستحاوأ  يران تحقيا تلو ها اال  يمي الغي و 

 بمعرفتها المقبد  بلن اال واأ ا مريبي  بلن بأ الليارات موضوع  ع ى الطاول  ر هي ا واأ جوفاح.
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 قرار صعب

بأ الماد  الملصب    لراجاالنجا  ا مريبي المهم في الملاوضات هو بما يبدو موافق   يراني  
ي المستقبأ( من حدود  يران )باستوناح بمي  رم ي  تقدر بر الموجود  اآلن لديها )أو التي ستبون ف

بغم(. من المهم التلبد من أنأ باللعأ يوجد لد  الواليات المتحد  تعهدا بهغا، وأنأ سيتم  311
تنليغذ. اللجو  بين القدرات الببير  ع ى التلصيب التي بقيت في يد  يران )نحو نص  اجه   الطرد 

آال ( وبين بمي  الماد  الملصب  التي ستبون لديها باللعأ، هي  2ور من المرب ي العام   لها، أب
 ملتاح االتلاا، حسب وجه  النظر ا مريبي .

ولبن بالنسب  ل مد  البعيد فان اجه   الطرد المرب ي أبور اهمي  من الماد  التي ستلرج من  يران، 
عود   لى تلصيب سري  في ال حظ   ن االتلاا مقيد ب من، واجه   الطرد المرب ي سُتمبن من ال

التي تريد فيها  يران غلا. في المقابأ، الموافق  ا يراني  ع ى التنا أ عن ملاعأ الب وتونيوم هي 
الب وتونيوم ما  الت في طور التلطيط فقط،   نتاجهامشي . الملاعأ ليا جاه ا، ومنشل  اللصأ 
 م يبن لديهم.وهبغا بان من السهأ ع ى ا يرانيين التنا أ عم ل

ودوأ المنطق  توجد فجو  أساسي  تتع ا بمغ   ال من. بالنسب  لقاد     سرائيأ بين الواليات المتحد  و
منتلبين للتر  والي  محدد  فان عشر سنوات من التلجيأ هي فتر  طوي   جدا. مقابأ غلا، بمشاعر 

شر سنوات هي و ت   يأ. ا مم بلصوص ا من القومي أو ل عماح غوي نظر  استراتيجي  فان ع
سالح نووي   عداداالتلاا الغي يتب ور سُيمبن  يران من البدح في العمأ بسهول  أبور لشراح  در  

لما بعد العشر سنوات، وهغا  من  صير جدا. باللعأ و بأ أن يوض  ا يرانيون بلنهم يلهمون 
هدفأ بسب الو ت، بحي  يبون  االتلاا بصور  ملت ل ، فان الحدي  بصور  فع ي  يدور حوأ اتلاا

ودوأ الر     سرائيأ الومن هو االعترا  ب يران نووي  في المستقبأ. هغا ومن  ير ممبن من جه  
 في المنطق .

اغا  ما البديأ؟ حسب رأيي المتواض ، بان من الواجب مواص   نظام العقوبات و ياد  شدتها، وفي 
تم   غاحمراح في عم ي  بناح القدرات ا يراني ،  نلا الو ت التوضي  بصور  ج ي  أن هناا لطوط

اجتيا ها ر فان الواليات المتحد  ستستلدم  وتها. ا يرانيون الغين بانوا متعبين من العقوبات بانوا 
جعأ  يران تتنا أ عن  با مبانسيبونون حغرين جدا من اجتيا  ت ا اللطوط. فقط بهغا بان 

ان التهديد العسبري مستندا  لى أساا. ولبن ع ى ضوح الوض  البرنامج النووي، وفي االساا لو ب
الغي نشل بعد أن الواليات المتحد ، ولالفا ل سياس  التي أع نت عنها في بداي  الملاوضات، وص ت 

تم تو ي  اتلاا ملصأ ع ى   غا لى اتلاا ال يجرد  يران من  دراتها، يجب التلبير بملاهيم الر . 
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فان القرار ا سرائي ي يجب أن يبون في مجاأ آلر. البدائأ ستبون . تالتي نشر  المبادئاساا 
مق ص  جدا: هأ سنتعايش م  االتلاا ر أي االستعداد للتر  تبون فيها  يران نووي  ومحاول  ردعها. 

 أو لالفا لموافق  العالم، محاول  أن نو   بالقو  ا يرانيين. البدائأ ليست جيد  والقرار صعب.
 17/4/5112وم إسرائيل الي
 18/4/5112، القدس العربي، لندن

 
 البحث عن مفتاح روسي الستئناف المفاوضات 

 نقوال ناصر
لقد أج ت الرئاس  الل سطيني  القيام بمحاول  واني  الستصدار  رار جديد من مج ا ا من الدولي 

ا المرب ي لمنظم  يعتر  بدول  ف سطين وينهي االحتالأ، وأج ت تنليغ القرارات التي اتلغها المج 
التحرير الل سطيني  في دور  انعقادذ ا لير  وبلاص   رار و   التنسيا ا مني م  دول  االحتالأ 
ا سرائي ي، وأج ت أي تحرا جاد يستليد من انضمام ف سطين  لى محبم  الجنايات الدولي ، بانتظار 

بوم   لى الوفاح باستحقا ات تللي  حبوم  جديد  في دول  االحتالأ ع ى أمأ أن تجن  هغذ الح
 استئنا  الملاوضات معها.

وبتحصيأ حاصأ لهغا الرهان ع ى استئنا  الملاوضات، بان ال بد أيضا من تلجيأ تنليغ  اتلاا 
المصالح  الوطني  الل سطيني ، فهغذ المصالح  سو  تظأ مع ق  عم يا طالما   نجا الشاطئ  

 تراتيجي  الملاوضات.استمر رهان الرئاس  الل سطيني  ع ى اس
فلي الراب  من هغا الشهر أع ن الرئيا الل سطيني محمود عباا عدم وجود  أي مشب    لديأ في 
 العود   لى الملاوضات م  )بنيامين( نتنياهو  بمموأ ل شعب ا سرائي ي من دون شروط مسبق  ، 

اا ع ى التميي  بين نتنياهو وفي مقاب   م  سبوتنيا الروسي  اوناح  يارتأ ا لير  لموسبو حرص عب
وبين حبومتأ المرتقب  بقولأ:  نحن نعر  توجهات نتنياهو، لبن ال نعر  توجهات ورقي  الحبوم  

 الجديد  ، والدالل   ني  عن البيان.
 بي باراا أوباما أيضا  اننا ننتظر تللي  حبوم   سرائي ي  فع ي  .يوموأ عباا،  اأ الرئيا ا مر 

وباما، مدعومان في مو ليهما بجامع  الدوأ العربي ، فلي الشهر الماضي  اأ وبالهما، عباا وأ
بيين يقدمون مقترحات جديد  الستئنا   عم ي  السالم يأمينها العام نبيأ العربي لألهرام  ن ا مر 

 المتعور   وعْد غلا  فرص  غهبي  .
يد بعقوبات من الواليات المتحد  ولم يعد سرا أن السبب في بأ  التلجيالت  الل سطيني  هو  ما التهد

التي تعد اللطوات الل سطيني  المقج    أحادي   وتنعبا س با ع ى الملاوضات التي يجري التلطيط 
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ما الضغوط العربي  التي تسعى  لى استرضاح أمر  ما يالستئنافها، واخ با وتتحال  م  استراتيجيتها، واخ
االنتلابات في دول  االحتالأ وتنص  اآلن بانتظار   المشور   ا وروبي  التي  نصحت  بانتظار نتائج

 تللي  حبوم  احتالأ جديد .
 الحرب ر ن انشغاأ المجتم  الدولي بالحروب وا  مات ا   يمي  في العراا وسوريا وليبيا واليمن وب

رانيا  ع ى ا رهاب  في المنطق  وبن ع فتيأ ما يراذ هغا المجتم  وبغلا جامع  الدوأ العربي   لطرا  ي
 د همش  ضي  الشعب الل سطيني العادل  بحي  تجد الرئاس  الل سطيني  في هغا التهميش مسو ا 

 لالستمرار في مغا ل  الحأ التلاوضي حتى يلرجها  .
 ن  المجتم  الدولي  الغي تراهن ع يأ منظم  التحرير بديال ل مقاوم  والوحد  الوطني  هو مجتم  

. فلي الوامن من شباط الماضي أبدت ال جن   الرباعي   الدولي  )ا مم يحاصرها أبور مما يدعمها
والواليات المتحد  واالتحادان ا وروبي والروسي(  أهمي  ... استئنا  الملاوضات في أ رب و ت 

 ممبن .
وفي رأي رئيا المرب  الل سطيني  بحا  السياسات والدراسات االستراتيجي   مسارات ، هاني 

بتب مقلرا، تبمن  المشب    في  أن رئيسنا و يادتنا وجأ فصائ نا ال ي الون يتوهمون  المصري، بما
أن الدول  ... ع ى ا بواب ... وبعد أن يئسوا  من تحقيقها  عن طريا الملاوضات الونائي  برعاي  

بي  تس أ  لى عقولهم وهم جديد بلن الحأ سيبون عن طريا حأ يلرض ع ى الطرفين دوليا من يأمر 
 لالأ عقد مقتمر دولي .

في هغا السياا جاحت  يار  الرئيا محمود عباا ا لير   لى موسبو. و د نق ت وسائأ ا عالم 
الروسي  عن عباا  ولأ لالأ لقائأ نظيرذ الروسي فالديمير بوتين  ن  الحضور الدائم لروسيا في 

المنصرم  اأ الرئيا الل سطيني  5114المنطق  هام جدا لنا . ولالأ  يار  مماو   لعباا أوائأ عام 
 ن مشاربتها في  محادوات السالم  سو  تع   التوصأ  لى  تسوي  سياسي  مضمون  ون يه  

 ومتوا ن  .
ومن الواض  أن موأ هغا  الدور الهام  لروسيا الغي يطالب بأ عباا ما  اأ ملقودا وليا مرحبا بأ 

 ال أميربيا وال عربيا.
  الدولي  الملترض أنها  راعي   لما سمي  عم ي  السالم في الشرا وروسيا عضو في  الرباعي 

بي   لملاوضات يا وسط  لبنها تحولت عم يا منغ تلسيسها  لى شاهد  ور ع ى احتبار  الرعاي  ا مر 
  ونائي   تحولت  لى آلي   دار  الصراع ال لح أ.

لم يبن لأ أي تلوير يغبر في  حدا  أي لبن الدور الروسي في  الرباعي   لم يبن  ياديا وال ناشطا و 
فارا م موا أو نوعي ال ع ى ا رض وال في آلي  التلاوض ومرجعياتأ، وفي ضوح لروج روسيا أو 



 
 
 
 

 

           32ص                                     3221 العدد:    18/4/5112 السبت التاريخ:

( ع ى ل لي  ا  م  ا وبراني  العام الماضي ليا من G8 لراجها من مجموع  الوماني الببار )
 المتو   أن تبون  در  روسيا ع ى التلوير  د تحسنت.

في الوامن والعشرين من آغار الماضي بع  الرئيا الروسي فالديمير بوتين رسال   لى مقتمر القم  
العربي  في القاهر  أع ن فيها أن ل ل سطينيين الحا في دول  مستق    اب   ل حيا  وعاصمتها  في 

  أو ونائي  القدا الشر ي   وتعهد بمواص   جهودذ لتحقيقها من لالأ  الرباعي   والقنوات متعدد
 ا طرا .

وسبا لروسيا أن ا ترحت ضم جامع  الدوأ العربي   لى الرباعي  الدولي ، وهو ما رفضتأ  الرباعي  ، 
بالر م من معرفتها ا بيد  بلن ضمها لن يموأ اي  ضاف  نوعي  تغير في دور الرباعي  التي نجحت 

 د  ور.الواليات المتحد  والعج  العربي في تحييدها  لى مجرد شاه
والملار   هنا أن روسيا ومنظم  التحرير ب تيهما تحاوالن االيحاح المغ وط بلنهما ورو  العال ات 

 الوويق  التي بانت تربط بين حرب  التحرر الوطني الل سطيني  وبين االتحاد السوفياتي السابا.
دولتين  ع ى أساا  رارات  حأ الرلقد بان االتحاد السوفياتي عامال رئيسيا في   ناع منظم  التحرير ب

ا مم المتحد ، لبن انهيارذ أفقد موأ هغا الحأ  و  الدف  التي بان يوفرها وجودذ ع ى المسرح الدولي 
وأفقدذ توا ن القو  الدولي الغي بان يجعأ تحقيقأ ممبنا، ليتحوأ اآلن  لى مشروع أميربي لالص 

 ير والملاوض والسلير ا ردني ا سبا أفرغ الحأ المرتجى آنغاا من أي مضمون لأ، ليل ص الو 
 مروان المعشر  لى القوأ  نأ  من الصعب اليوم تجاهأ لالص  ان حأ الدولتين  د انتهى .

في تح يأ ل دور الروسي الراهن ل ص والو  من باحوي  معهد دراسات ا من الوطني  في دول  
  فقط  لى تو ي  اتلاا من حي  االحتالأ في الراب  عشر من الشهر الجاري  لى أن  روسيا تهد

وترا القضايا الجوهري  ل بح  الحقا، ع ى مراحأ ،  –بضع  أشهر  –المبدأ لالأ فتر   صير  
ول صوا  لى أن   در  روسيا ع ى تقديم مساعد  عم ي  باتجاذ التوصأ  لى حأ، ع ى المستو  

 السياسي ومستو  الدعم المالي معا، هي  در  محدود  .
ا التح يأ ل مو   الروسي مدير معهد الدراسات الشر ي  الروسي فيتالي ناقومبن، الغي و د أيد هغ

ينسا حاليا المحادوات بين الحبوم  السوري  وبين المعارض  في موسبو بتلويض رسمي من 
حبومتأ، عندما ا ترح مقلرا تو ي  اتلاا بين منظم  التحرير وبين دول  االحتالأ ع ى المسائأ 

 ا ومواص   التلاوض ع ى القضايا التي لم يتلا ع يها.المتلا ع يه
 ن الرئاس  الل سطيني  تبح  في الوا   عن ملتاح روسي الستئنا  الملاوضات في ب د ال تنلت  

 أبوابأ حتى اآلن  ال ع ى حأ  مق ت  يبرر الرئيا عباا رفضأ لأ.
 17/4/5112، فلسطين اون الين
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 و"الخطة ب" "إسرائيل"نحن و 

 لرنتاويعريب ا
عم ي   منالات التشاقم تطب  أحادي  بأ من ت تقيهم من لبراح ودب وماسيين وملتصين في شقون 

ع ى هغا المسار   التراا ...  حساا عميا مهيمن، بلن فرص تحقيا   السالم في الشرا ا وسط
، وأن  ائيأ سر  ت ب ت منغ  من،  بأ أن تطي  بها نتائج االنتلابات ا لير  ل بنيست العشرين في 

  د بات وراح ظهورنا.  حأ الدولتين ليار 
، ووم   أصد اح تق يديون ال شريا  سرائي يا  في هغذ العم ي ، هغذ هي اللالص  التي يلرج بها حتى 

  الطبق  السياسي  شواهد بوير  يدرجها محدووا تبش  عن انتلاح الر ب  وا راد  والمص ح ، لد  
، وتمبين الشعب الل سطيني من 1921نهاح االحتالأ الغي بدأ العام في     سرائيأ الحابم  في 

ممارس  حقأ في تقرير المصير وبناح دولتأ المستق   وعاصمتها القدا ... الحدي  هنا، ال بد أن 
يتدالأ م  استعراض ملصأ ل وا   الباروي الغي تعيشأ القياد  والحرب  الوطني  الل سطينيتان، جراح 

قيادي  والمقسسي  ل س ط  والمنظم ، وتشظي حرب  فت  وش  ها، وديموم  االنقسام اهتراح ا طر ال
 الل سطيني الدال ي، سياسيا  ومقسساتيا  وجغرافيا  وديمو رافيا ، ما ي يد طين عم ي  السالم، بْ  .

ا   لى ال يعني االنتقاأ ت قائي  حأ الدولتين انسداد مسارات الحأ السياسي ل قضي  الل سطيني  وت بأ 
بما يظن بعض أنصارذ، فدون هغا الليار عقبات وعرا يأ أشد صعوب    حأ الدول  الواحد  ليار 

،   سرائيأ ، ف غا بان ل ليار ا لير بعض ا نصار في  حأ الدولتين وتعقيدا  من ت ا التي تجبأ 
سرائي ي  حيوي  ا   معسبر السالم ف ن الليار ا وأ، ال نصير لأ، حتى من بين أبور النشطاح في 

 وحماس ؟!
باتجاذ جع أ أمرا  ملروضا  وملرجا  وحيدا  من    سرائيأ الليار الوا عي المتبقي، الغي تدف  

، مقْطع  ا وصاأ، التي توفر  الجبن  السويسري  أو دول    دول  البقايا االستعصاح، هو ليار 
،   عاد  تنظيم وا   االحتالأ بور من ل ل سطينيين شبال ، دول  وبيانا، لبنها في الوا  ، ليست أ

، وتمبين حبوم  اليمين واليمين المتطر   التحدي الديمو رافي من   الدول  اليهودي  ووسي    نقاغ 
 من تلادي الضغوط والع ل  الدولي .

هغا الليار، ال يما حقوا الل سطينيين الوطني   ير القاب   ل تصر ، في العود  وتقرير المصير 
  والعاصم ، بأ ويتهدد ا ردن في أمنأ واستقرارذ وهويتأ الوطني  ... نتيج  من هغا النوع، هي والدول

تهديد مباشر ل مصال  الوطني  الع يا لألردن في الحأ النهائي، والتي توافا ا ردنيون ع ى تعريلها 
ن، وتلس  في المجاأ أمام بقيام الدول  القاب   ل حيا  والمستق  ، التي تجسد الهوي  الوطني  ل ل سطينيي
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ا ردن لإلجاب  عن ا سئ   الببر  التي ال ت اأ عالق  ع ى أجندتأ الوطني ، ومن بينها سقاأ: من 
هو ا ردني؟ ... وماغا عن مصير أبور من م يون ونص  الم يون ف سطيني يقيمون   ام  دائم  في 

  ا ردني ، وال يمارسون أي حقوا سياسي  ا ردن، ومنغ والو  أجياأ أو أربع ، وال يتمتعون بالجنسي
 في أي من ا طر والبيانات الل سطيني ؟

، سيجعأ من   سرائيأ االن ياح المنهجي المنتظم صوب اليمين القومي والتطر  الديني والقومي في 
أي محاول  الستئنا  عم ي  س مي  غات مغ  ، أمرا  عصيا  ع ى النجاح وااللتراا ... وهغا الوض ، 

، ومن المتو   أن نبون بانتظار سنوات أرب    سرائيأ يض  ا ردن في صدام، شاح أم أبى م  س
عجا  ع ى أ أ تقدير، حتى ال نغهب في تشاقمنا الوا عي أبعد من غلا ببوير، وهو أمر لأ ما 

 يبررذ ع ى أي  حاأ.
ف ن ا ردن، دول   ن صحت هغذ القراح  ل مشهد ا سرائي ي، ولم الت عم ي  السالم ومصائرها، 

، وهو أمر طالبنا بأ منغ بض  سنوات من  اللط  ب وحبوم  ومجتمعا، مدعو ل تلبير جديا  في 
تنهض ع ى فرضي  فشأ عم ي  السالم ومسار التلاوض وانهيار ليار   اللط  ب دون جدو  ... 

 ... ماغا نحن فاع ون؟!  حأ الدولتين 
ال ي حظ أنأ محبوم أو حتى متلور بهغا السيناريو ا بور  المرا ب لألداح الحبومي في هغا المجاأ،

ترجيحا  ... فالحبوم  أدارت ظهرها لبأ الدعوات المطالب  بالتو   عن  برام اتلا ات غات طبيع  
، وفي حقوأ حساس  ومهم  بالمياذ والطا  ، من شلنها أن   سرائيأ استراتيجي  وبعيد  المد  م  

ا، في الو ت الغي يدرا فيأ، ا عمى والبصير، أننا مقب ون ع ى حال  ع يه  اعتماديتنا ت يد من 
تصعيد واشتباا م  حبوم  اليمين الديني والقومي الرابع  لنتنياهو ... موأ هغذ ا شارات المتضارب  

   سرائيأ والمتنا ض ، تضع  المو   ا ردني، اآلن وفي المستقبأ، وتحد من  درتنا ع ى مقارع  
 وانها واستيطانها وانتهاباتها المتبرر  لمعاهد  السالم.والتصدي لعد

في  ادمات السنين، لن تقتصر ع ى م لات    سرائيأ والشاهد، أن ميادين االشتباا المرجح  م  
لأل صى والمقدسات، ستبون   الرعاي  الهاشمي  التلاوض والحأ النهائي، هغا أمر  ملروغ منأ ... 

باا والمواجه ، ولقد برهنت تجرب  السنوات الق ي   الماضي ، أن في ميدانا  آلر من ميادين االشت
تيارا متناميا، وبات ج حا من البنيست والحبوم  واالئتال ، لم يعد يبدي اهتماما  بلمن    سرائيأ 

ع ى   النظري  التق يدي  ا ردن واستقرارذ، باعتبارذ متط با لألمن واالستقرار ا سرائي يين، بما درجت 
  أسرل  في التوس  االستيطاني وتهويد القدا و -أساسا  -وأ... لهغا التيار أولوي  ألر ، تتموأ الق

ن  ن أد  غلا  لى  ضعا  مبان  القياد  ا ردني  وا ضرار بصورتها، بأ حتى واخ معالمها، حتى واخ
 أفضى  لى الما بلمن ا ردن واستقرارذ.
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لألردن والضل    حال  اللوضى بدأ يراهن ع ى امتداد  اليوم، من   سرائيأ أبعد من غلا نقوأ،  ن في 
، وربما فراض حأ ع ى  ل ط حابأ ا وراا بناب ها الغربي  استتباعا ، حتى تتاح لأ فرص  

الل سطينيين بالتهجير القسري،  ن لدواف  ا تصادي  أو أمني ، فالمنطق  بلبم ها تعج بماليين الالجئين 
د من أعبائها،  ضاف  م يون أو م يوني الجئ جديد، تنتهي معها والنا حين، ولن يضيرها أو ي ي

   سرائيأر ، ويصب  بنتيجتها ل يهودي  الدول  وتحسم في ضوئها مسلل    اللطر الديمو رافي حباي  
 . مبان تحت الشما 

ن لم يبن مدرجا  ع ى  ليست مبالغ  أو تطيرا، بأ ا تراب حغر من أبور السيناريوهات لطور ، وهو واخ
اليوم أو  دا ، لبنا في    يم متغير ع ى هغا النحور، ع ينا التحسب  بور    سرائيأ جدوأ أعماأ 

السيناريوهات تطرفا ،  نها  البا  ما تبون أبورها وا عي  ... هأ بان يلطر ببالنا  بأ عام أو 
 ي ؟ ... هأ بان ع ى الحدود الشر   النصر  ستبون جارتنا ع ى الحدود الشر ي  و  داعش عامين، أن 
ممبنا   بأ والو  أو أربع  شهور؟ ... ما الغي يمن  أن تبون الضل    عاصل  الح م التلبير بر 

 الغربي ، بقر  التربي  واالهتمام لالأ أشهر أو سنوات  الئأ؟
 18/4/5112، الدستور، عّمان

  
 المتاجرة الصهيونية بجرائم النازية 

 برهوم جرايسي
في ا سبوع المنتهي،  غبر  ضحايا النا ي  اليهود ، أو حسب    سرائيأ ي  وأحيت الحرب  الصهيون

   سرائيأ التسمي  الصهيوني   غبر  المحر   . وهو موعد حددتأ الصهيوني  لغاتها، ويسبا  حياح 
لغبر    امتها، أو ما تسميأ  استقالال ، بلسبوع واحد. وهغا اليوم ملصص ل ضحايا اليهود   غ  ن 

ي  تر  باليهود  ضحايا فو يين  محظورا أن يتم تشبيأ با ي الضحايا بهم، والو ائ  توبت الصهيون
هغا. وعدا عن متاجر  الصهيوني  بضحايا النا ي ، فهي أيضا مناسب  لتعميا فبر االستعالح 

 والترهيب من اآللرين، بما شهدنا هغا ا سبوع في رياض ا طلاأ ا سرائي يين.
 21انسان، أن يتنبر لحقيق  جرائم النا ي ، التي أدت  لى سقوط ما ي يد ع ى  ال يمبن  ي جه  أو

م يون ضحي  من ملت   الشعوب ا وروبي  والعالم، ومن أديان ملت ل ، وشرائ  اجتماعي  
استهدفتها النا ي ، متبع  )النا ي ( ما يسمى  سمو الجنا اآلري . وموضوعنا ليا ا حصاحات، 

ل ضحايا من أي فئ ، فالبارو  تبدأ عند فقدان أوأ  نسان لحياتأ في جرائم من هغا وا عداد الحقيقي  
، ليا مو لا  نسانيا، بأ هو نهج   سرائيأ النوع.  ال أن ما تقوم بأ الصهيوني ، ومعها وليدتها 

 متاجر ، يهد   لى تبرير جرائم الصهيوني ، التي ارتببت جرائم ال أ أ ضد ا نساني ، وهي مستمر .
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ولو بانت النا ي   ائم  اليوم، موأ نظام  ا برتهايد  )اللصأ العنصري(، الستلادت بويرا من بتاب 
 القوانين ا سرائي ي.

وم  ا تراب يوم غبر  المحر  ،  بأ أيام   ي  ، بدأ تطبيا برنامج جديد لو ار  التع يم ا سرائي ي ، 
بدحا من رياض ا طلاأ، وحتى آلر  لتعميم  دروا وعبر البارو   من وجه  نظر صهيوني  

الصلو  المدرسي . واستمعنا لمع م  روض  يهودي ، في شريط بوأ مو    لباري، تع م ا طلاأ 
 ائ  :   ن العالم لم يحب اليهود . وم تقوأ:   ن اليهود الغين لوحقوا في دوأ العالم، جاقوا  لى 

. وهغا يقوأ البوير عن طبيع   التوقي   )ف سطين( ولم يبن فيها شيح فسبنوا فيها    سرائيأ 
 الصهيوني لألطلاأ وا جياأ القادم   فهغذ أجياأ تنشل ع ى العدائي .

ووم  مشهد آلر. فقد نشرت صحيل   ه رتا  في ا سابي  ا لير ، س س   من التقارير حوأ 
جدا منهم، ليست في وارد ا وروبيين اليهود. والرسال  ا بر  في هغذ التقارير، أن الغالبي  الساحق  

. لبن في التقرير عن هنغاريا، جاح أن الهنغاريين   سرائيأ التجاوب م  الصهيوني  والهجر   لى 
اليهود  اضبون ع ى الحبوم  الهنغاري ،  نها أ امت نصبا تغباريا لبأ ضحايا النا ي ، ومن 

العاصم  بودابست، ر م أن  ضمنهم اليهود، بينما هم يطالبون بنصب تغباري ل يهود وحدهم، في
 هنغاريا بانت هي أيضا ضحي  من ضحايا النا ي .

وتدعو مقسسات الوبال  الصهيوني  في تقاريرها الدوري ، المنظمات التابع  لها في الدوأ الملت ل ، 
 لى الضغط ع ى حبومات ت ا الدوأ  حياح غبر   المحر   ، ما يعني الضحايا اليهود وحدهم. 

ات الضغط الصهيوني  في تمرير هغا الملطط في العديد من الدوأ، والهد  ا بر  وتنج  مجموع
في ص بأ تجريم بأ شعوب العالم، وتحمي ها مسقولي  النا ي . ووانيا، وهو ا هم، السبوت ع ى 

 جرائم الصهيوني  ضد الشعب الل سطيني وبا ي الشعوب العربي .
ود دون سواهم، م  صدور  رارات عن المحبم  الع يا ت امن  حياح الصهيوني  لغبر  الضحايا اليه

 جوهر  التاج  في نظامها الديمقراطي الم عوم، ساندت فيها    سرائيأ ا سرائي ي ، التي تعتبرها 
المحبم   رارا لحبوم  االحتالأ بنهب ومصادر  عقارات ف سطيني  في القدا المحت  ، يم بها 

وحتى في أحياح القدا التي باتت ل   جدار االحتالأ،  ف سطينيون مقيمون في الضل  المحت  ،
وتعتبرهم حبوم  االحتالأ   ائبين . بما ساندت المحبم  في  رار آلر،  انونا عنصريا شرسا، 

والمستوطنات، وتلرض ع يأ عقوبات مالي  )تعويضات(    سرائيأ يالحا بأ من يدعو  لى مقاطع  
 ال سق  لها.



 
 
 
 

 

           41ص                                     3221 العدد:    18/4/5112 السبت التاريخ:

ر  تحأ في و ت تسجأ فيأ الصهيوني  غرو  جديد  في عنصريتها. لبن، فوا بأ هغا، ف ن هغذ الغب
وبما يبدو، ف نها لم تصأ بعد  لى الغرو  ا ع ى  فسنشهد الم يد منها، طالما ال يوجد من يردعها 

 عالميا.
  18/4/5112، الغد، عّمان

 
 التوّتر في غّزة يتجّدد بين حماس وتنظيم الدولة 

 عدنان أبو عامر
ت  لى السط  بداي  لال  جديد بين حماا ومناصري تنظيم الدول ، مْما أوار ملاو  فجل ، ظهر 

من توْتر أمنْي ميدانْي، ال يبدو أْن  ْ   في حاج   ليأ، في ظْأ المشابأ التي تعانيها، وتتلا م يوما  
 بعد يوم.

الناطا السابا فبراير عبر حوار بين  شباط/ 55بدأ التوْتر بين حماا ومناصري تنظيم الدول  في 
باسم و ار  الدال ْي   سالم شهوان، ومقْيدي تنظيم الدول  وشهد تبادأ االْتهامات،  ور  عدام المصرْيين 

 فبراير. شباط/ 12في ليبيا في 
بريأ الحالي، شهدت اعتقاأ أجه   ا من في  ْ  ، عددا  من   لبْن ا ْيام ا ولى من نيسان/
و د شهد مليم اليرموا   امن م  أحدا  ملْيم اليرموا في سوريا.المناصرين لتنظيم الدول ، بالت

بريأ الحالي اشتبابات دامي  بين مس حي تنظيم الدول  ومجموعات  أبنا  بيت المقدا   أوائأ 
 المقرب  من حماا، شهد عم يات  تأ و ط  الرقوا لبوادر حماا.

وهو من أبور منْظري التْيار الس لْي وع م  المونيتور  أْن من بين المعتق ين الشيخ عدنان ميط، 
 من أنصارذ، واستدعاح عدد آلر منهم. 1الجهادْي، ويمتدح تصْرفات  داعش ، ويهاجم حماا، م  

من الواض  أْن هغذ الموج  المتجْدد  من التوْتر بين حماا والس لْيين تعيد  لى الواجه  لالفاتهما 
بوض  حْد للالفاتهما، وحْأ أْي مشب    5113لاا أواسط ا يديولوجْي ، بعدما توْصأ الجانبان  لى اتْ 

 بينهما من لالأ الحوار والتلاهمات، وليا تبادأ االْتهامات.
بما أْن حماا في  نى أن تتحْوأ  ْ   المحاصر  ساح  ل لْي  لتصدير فبر  داعش ، لشي  اْتهامها 

الدولْي يستهد  أْي مبان يتواجدون ب يواح عناصر التنظيم،  ْنها تر  التحال     سرائيأ من مصر و
 فيأ.

مارا بيان، حصأ  المونتيور  ع يأ، من أهالي المعتق ين آغار/  58و د صدر في  ْ   في يوم 
الس لْيين، جاح فيأ أْن حماا ما  الت تشْن حمالت اعتقاأ في حْا أبنائهم، مْما سيدف  با حدا  

 نحو التصعيد الغي ال يريدذ أحد.
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اسم و ار  الدال ْي  في  ْ    ياد الب م نلى لر المونيتور ، أن  تبون ا جه   ا منْي  شْنت لبْن الناطا ب
حمالت اعتقاأ ضْد أْي جه ،  ْن ما جر  هو تو ي  شلص، يقصد عدنان ميط، رفض المووأ 
 9أمام ا جه   ا منْي  بعد استدعائأ مْرتين، لالستيضاح حوأ بعض القضايا، وم أفرج عنأ في 

 بريأ .  يسان/ن
 وأضا :  ال وجود لر داعش  في  ْ  ، والتهويأ الغي مارسأ بعض ا عالم ال أساا لأ من الصْح  .
وأبد و ير ا عالم السابا في حبوم  حماا، والمستشار السياسْي السماعيأ هنْي  يوس  ر   ، في 

مناصري  داعش   حدي   لى  المونيتور  أْن  ا لبار التي تتحْد  عن اعتقاالت في صلو 
 مضْلم ،  ْنأ ال وجود ل تنظيمات المتشْدد  في  ْ   .

يلتي النلي المتبْرر لحماا عدم وجود عناصر  داعش  في  ْ  ، لتلنيد الم اعم ا سرائي ْي  والمصرْي  
عن   امتهم هناا، لبن هناا  ناع  سائد  بلْن مقْيدي  داعش  موجودون في  ْ   بعد هروبهم من 

ن لم يبن باسمهم الرسمْي  تنظيم الدول  ، لبْن أفبارهم ولطاباتهم ومسيراتهم تقْبد أْنهم سيناح،  واخ
 تابعون  لى التنظيم، بصور  أو بللر .

ومن مقشرات وجود بني  تحتي   نصار داعش في    ، وض  عبوات ناسل  ل   المرب  الوقافي 
قلين والصحليين تهديدات باسم  داعش  ، وت قي بعض المو5114ديسمبر بانون ا وأ/ اللرنسي في 

 في غات الشهر.
يناير نحو  بانون الواني/ 19وبانت آلر فعالْي  ع ني   ام بها مناصرو  داعش  في  ْ   مسير  في 

 المرب  الوقافْي اللرنسْي ضْد الرسوم المسيئ  ل نبي محْمد في صحيل   شارلي  يبدو  اللرنسي .
يبش  اسمأ لر المونيتور ،  ْن  ا جه   ا منْي  تابعت عن بوب دعم و اأ مسقوأ أمنْي في  ْ   لم 

الس لْيين الهجوم العسبرْي لر داعش  في ملْيم اليرموا، حي  أصدروا بيانات لتلييد ما يجري فيأ من 
 مجا ر في حْا الل سطينْيين، وألقى عدد منهم لطبا  في المساجد تشيد بدور  داعش  وتصْرفاتأ .

بريأ الحالي  لى هجوم مبا ت من مسْ حي   اليرموا في سوريا تعْرض أوائأ نيسان/وبان ملْيم 
 داعش ، الغين  ت وا العشرات من الل سطينْيين، وا تالوا مسقوأ حماا هناا يحيى الحوراني، مْما 

 أوار اشتبابات عنيل  بين  بتائب أنصار بيت المقدا  المقرْب  من حماا ومسْ حي  داعش .
بابات المسْ ح  بين حماا و داعش  في اليرموا جنوب دمشا، لبْن االشتبابات بقيت االشت

البالمْي  وتبادأ االْتهامات انتقأ  لى  ْ  ، لصوصا  ع ى شببات التواصأ االجتماعْي، حي  شْنت 
 بوادر حماا حم    عالمْي  ضْد  داعش .

بريأ تنظيم   نيسان/ 1هيم صالح، في واْتهم مدير العال ات العاْم  السابا في و ار  الدال ْي  ابرا 
 الدول  بتشويأ ا سالم بلفعالأ.
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بريأ بالما   اسيا    نيسان/ 2وبتب الناطا باسم و ار  الدال ْي  في  ْ    ياد الب م ع ى صلحتأ في 
نْصأ:  داعش مجْرد ن و  عابر ، وأدا  مصطنع  لارج  عن الوقاف  ا نسانْي  وا ديان السماوْي ، ولن 

 تب لها البقاح .يب
بْي  يتبدو ا شار  مهْم  هنا  لى أْن المعارا التي لاضها عناصر تنظيم الدول  ضْد القْوات ا مر 

والسورْي  والعرا ْي  ال ت استحسانا  من  بأ بعض عناصر حماا،  ْنها أظهرت  ْو  مقات ي  داعش ، 
 في أبور من دول . و درتهم ع ى  ن اأ الضربات الموجع  في الجيوش التي تحاربها

لبْن اتْلا ا  وصأ حْد ا جماع من  بأ أوساط حماا بات يعارض تنظيم الدول  ع ى ل لْي  معارا 
اليرموا، بعد اْتضاح أْن المواجه  باتت بين من تبْقى من حماا في سوريا ومقات ي  داعش ، مْما 

بأ  ْنأ  ات هم، و ط  رقوا  يعني أْن التنظيم ال يستوني أحدا  من معارضيأ، ولو بان من حماا،
 بعضهم هناا.

 11وألغ التوْتر بين حماا و داعش  جانبا   ضافْيا ، حين رْب  لطباح صال  الجمع  ا لير  في 
بريأ في دروسهم الدينْي  ع ى ما اعتبروذ  اللظاعات  التي يرتببها أعضاح التنظيم، وتلنيد   نيسان/

ووصلوا عناصر  داعش  بعدم الدراي  البام   لملاهيم  دعاواهم ضْد حماا بعدم تطبيا الشريع ،
 ا سالم وأصوأ الشريع .

ولغلا، أع ن وبيأ و ار  ا و ا  في  ْ   حسن الصيلي، في حدي   لى ا المونيتور    طالا حم   
دعوْي  لمحارب  اللبر المتطْر  في لطب يوم الجمع  والدروا الدينْي ، حي  يسعى لطباح المساجد 

عي  الناا باللبر الوسطْي الصحي ، واالبتعاد عن مناصر  اللبر التبليرْي، ومن يتْبناذ  لى تو 
 وتلييدهم .

أليرا ... ع ى الر م من  فراج حماا عْمن تْم اعتقالهم من مقْيدي تنظيم الدول ، لبْن أجواح  ْ   
الْتهامات التي ليست هادئ  في صور  بام  ، بأ مشوب  بالتوْتر والحغر، في ضوح االستقطاب وا

يشهدها الجانبان، و ياد  وق  مناصري  داعش  بلنلسهم، بْ ما حْقا التنظيم ضربات في سوريا ومصر 
 والعراا.

لبْن حماا  د تجد نلسها مضطْر  هغذ المْر   لى تجاو  حْأ اللالفات م  الجماعات الس لْي  بالحوار 
مهْددا  من لالأ التلجيرات، و د تغهب نحو  والنقاش بما جرت العاد ،  غا شعرت أْن أمن  ْ   بات

الحْأ ا منْي م  أنصار تنظيم الدول ، ع ى الر م من عدم ر بتها في فت  مواجه  دال ْي ، م  توافر 
 مع ومات بوجود عشرات المسْ حين الغين  د ال تمْر المواجه  معهم من دون لسائر.
 12/4/5112المونيتور، 
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