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موظفي  رواتبوصرف  ..ستحول أموال الضرائب الفلسطينية كامل يةسرائيلاإل: الحكومة عباس 
  السلطة آخر الشهر

ساااا قوم ب حوياااال  مااااوال يو ساااارائيعقااااال رئاااايس دولااااو  عسااااإين محمااااود عباااااس   ن الح ومااااو اإ: رام هللا
الضرائب الفعساإينيو  امعاو  ععان  ن يا م   ا يل لشناو م ا ر و لبحام معاا المسا حقات المالياو ععان 

شاء ذلا   اي مسا ال اش ماال العشناو ال نفيذياو  الاذف يعقاد  اي مقار الرئاساو بمديناو رام هللا   الشانبين.
 ظار اليوم السبت.

يو  رساال  ماوال الضارائب الفعساإينيو ما   صام سرائيعو ضاا سياد ه   ي السابق قررت الح ومو اإ
ثعم المبعغ   ر ضنا ذل  وقمنا بإعادة األموال رغم ظرو نا الصعبو  ل ن اآلن حصل ا فاق  وهاو  ن 

يو ل نااق   ا او المسا حقات  سارائيع – رسل هذه األموال  امعو  و ن   ون هنا  لشناو ثنائياو  عساإينيو
 .الماليو سواء ععينا  و ععيام

ي  وهام يععماون بالن لاام دياون ععيناا  لاذل  سانقوم سارائيعو اب  قائال  نحن لنا ديون ععان الشاناب اإ
 بإرح هذه المسائل ععن العشنو  وما ي م اال فاق ععيه نحن مس عدون  ن نقبل به.

 ن  ااء -و  ار الرئيس   لن  ن الح ومو الفعسإينيو س  ون لدياا القدرة ععن صرا الروا اب  امعاو 
 . سرائيل ي آ ر ال ار  عندما  صل األموال المحشوعة من قبل  -هللا

و إرق ساياد ه  لان قضايو م ايم اليرماو   قاائال: سا ناق  العشناو ال نفيذياو قضايو م ايم اليرماو  وماا 
 ي عرض له من اع داءات وح يو   دت  لن نعوح ال ثير من س انه الالشئين.

م يااوم عماال ماان القإااال العااام لصااالح  هعنااا  ااي م اايم و ضاااا الاارئيس  باااألمس  صاادرنا قاارارا ب صاا
اليرمو   باإضا و  لن ال برعات المشعيو ال ي شمعت  الل الف رة الماضيو  بد نا بإرسالاا  لن م يم 

 اليرمو .
   ااذل  ساان إرق  لاان القمااو العربيااو ال ااي عقاادت مااخ را  ااي  اارم ال ااي   و هاام مااا حصاال عباااس وقااال

 عربيو لعاصفو الحعم. ياا  وهو  لييد الدول ال
العرب  وهي العشنو السداسيو العربياو ال اي انبثقات  األ قاءو ضاا  هنا  لشنو هامو   عت من قبل 

 عن وعراء ال ارشيو العرب لمناق و القرار الذف سيقدم لمشعس األمن الدولي.
شعاس األمان و اب  الرئيس   ي  ار  انون األول الماضاي  ناا قاد قادمنا قارارا لمشعاس األمان و  ال م

 ي  نفيذ هذا القرار  واآلن هنا  ست دول عربيو  ريد  ن  ناق  م رول القرار  ونحن لايس لادينا  ف 
 مشعس األمن موض   شمال عربي.  لنمان   ي نقا ه  لي ون م رول القرار الذف سيقدم 

عااادةو إاارق  لاان معااا المصااالحو  عااس الااوعراء 'ال نفيذيااو' ساا ناق  قاارار مش  ن  لاانعمااار  م اايرا اإ وا 
 من هنا .  عمالهغعة لالش مال وم ابعو   لنبالذهاب 
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والفنياااو  األمنياااو قاااارير العشناااو السياسااايو والعشناااو   لااانالعشناااو ال نفيذياااو س سااا م    نالااارئيس   و وضاااح
   و ذل  القضايا ال ي س إرح ععن مح مو الشنايات الدوليو. سرائيلالم عفو ببحم اال فاقيات م  

العرب والمسعمين لمدينو القدس قائال   حادثنا  ثيارا عان  األ قاءعيارة   هميويد ععن ال ل  عباسوشدد 
ما   صادقائنا  وهاي ماماو   والعارب    اقائناعيارة القدس  وال ي نإرحاا  ي  ل اش ماعا نا سواء م  

 إرحناه  ي  ل القمم العربيو ال ي شرت. و يضا   هعااشدا لدعم صمود 
  ونحااان قااادمنا ال اااااني إ و ناااا  اااي يوسااارائيعاإالماضااايو شااارت االن  اباااات وقاااال الااارئيس   اااي الف ااارة 

  رسااعنا  وهاذه  انات حاادثا ماماا  ونحان 9141الادا ل بسابب وحاد ام ال ااي شارت ألول مارة منااذ عاام 
 .األ ضردا ل ال إ    و املام ال ااني لي ونوا صفا واحدا يدا عون عن حقوق 

الفعسااإيني  األسااير اااداء  عسااإين  لمناساابو يااوم   رواححااو ععاان العشنااو ال نفيذيااو  الفا  و عضاااءوقاار  
 شااد.  بوالقائد  األخوذ رى اس  ااد 

 98/4/5192، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 اليرموك بجميع الوسائل المتاحة مخيمتؤكد مواصلة العمل لنجدة  لمنظمة التحري لتنفيذيةاللجنة  
العشنااو ال نفيذيااو لمنظمااو ال حرياار الفعسااإينيو  ناااا مصااممو ععاان مواصااعو العماال قالاات : و ااا –رام هللا 

لنشاادة  بناااء  ااعبنا  ااي م اايم اليرمااو  بشمياا  الوسااائل الم احااو  مخ اادة مبااادرة الاارئيس محمااود عباااس 
ب االن  ااو ير  ااال الاادعم لعم اايم الشاااريح  و ااذل   رسااال و اااد ماان قيااادة منظماااو ال حرياار يضاام شميااا  

 و  ي الم يم لم ابعو المعالشو الميدانيو هنا  ب  ل م واصل.الفصائل العامع
شاااء ذلاا   ااي البيااان الصااادر عاان العشنااو ال نفيذيااو  عقااب اش ماعاااا اليااوم الساابت بمقاار الرئاسااو  ااي 

 مدينو رام هللا  برئاسو رئيس دولو  عسإين محمود عباس.
الصارال الادائر  ااي ساوريا ال ااقيقو   و  ادت العشناو ال نفيذيااو موقفااا الثابات بضاارورة عادم االنشارار  لاان

و شنب الوقول  ي ال يار العس رف ألنه سيقود  لن ن يشو واحدة  إيرة ب دمير الم يم و اشيار  بنائاه 
الصامدين البواسل  وذل  يعني ا  اذ موقاا  يشاابي ي إعاب  ععان درشاات المساخوليو  اي باذل الشااد 

 الم يم وضمان البقاء والصمود  يه. الوإني والسياسي الموحد م  شمي  األإراا لحمايو
و عربات عان  قاديرها لعمواقااا والشااود ال اي  بااذلاا العدياد مان الادول ال ااقيقو والصاديقو واألماين العااام 

 لألمم الم حدة لدعم  بناء م يم اليرمو  و  فيا المعاناة وحشم الملساة ال ي ي عرض  لياا.
يو الععياا سارائيعلي والعنصرف الصاادر عان المح ماو اإوقالت  ناا   اب  عمعيو ال صدف لعقرار االح ال

ب االن  إبيااق قااانون  مااال  اللااائبين ععاان عقااارات  بناااء الضاافو اللربيااو ال ائنااو  ااي القاادس ال اارقيو 
ومصادر اا  مع برة  ن هذا القرار يمثل ذروة ال إارا والعنصاريو ل  اري  الساإو االحا الل  ماا يادعو 
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بما  اي ذلا  ععان صاعيد مشعاس األمان الادولي والمح ماو الشنائياو  لن  وس   حر  سياسي وقانوني  
 الدوليو.

ودعت العشنو ال نفيذيو  لن  و ير  ل ال روإ ال فيعو ب م ين الح ومو الفعسإينيو لعقيام بواشبا ااا  اي 
قإال غعة  وحل  ل الم ا ل العالقو بما  ياا مواصعو عمعياو  عاادة اإعماار  ورحبات بقياام الح وماو 

 ل  عضائاا بال واشد الفاعل  ي قإال غعة  وال عامل ميدانيا م  شمي  المعفات والقضايا.وب ام
  

 وفيما يلي نص البيان الصادر عن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية:
عقدت العشنو ال نفيذيو لمنظمو ال حرير الفعسإينيو اش ماعا برئاسو رئيس دولو  عسإين محمود عباس 

 - ي مدينو رام هللا  وبحثت عددا من المعفات السياسيو  و وصعت  لن ما يعي: 91/4/5192يوم 
األمااااور  ااااي م اااايم اليرمااااو   ااااي دم ااااق    ليااااه وال: درساااات العشنااااو ال نفيذيااااو الوضاااا  الااااذف وصااااعت 

لحاق الدمار ال امل به.  والم اإر ال ي   عايد ععن  بناء  عبنا بما  ياا  اشيرهم ال امل وا 
و ال نفيذيااو  صااميماا ععاان مواصااعو العماال لنشاادة  بناااء  ااعبنا بشمياا  الوسااائل الم احااو  و  اادت العشناا

و  اادت مباااادرة السااايد الااارئيس ب ااالن  اااو ير  ااال الاادعم لعم ااايم الشاااريح  و اااذل   رساااال و اااد مااان قياااادة 
منظماااو ال حريااار يضااام شميااا  الفصاااائل العامعاااو  اااي الم ااايم لم ابعاااو المعالشاااو الميدانياااو هناااا  ب ااا ل 

 .م واصل
 ما   دت العشنو ال نفيذيو موقفاا الثابت بضرورة عدم االنشرار  لن الصرال الدائر  ي سوريا ال قيقو  

ن يشو واحدة  إيرة ب دمير الم يم و اشيار  بنائاه   لنو شنب الوقول  ي ال يار العس رف ألنه سيقود 
ساخوليو  اي باذل الشااد الصامدين البواسل  وذل  يعني ا  اذ موقاا  يشاابي ي إعاب  ععان درشاات الم

 الوإني والسياسي الموحد م  شمي  األإراا لحمايو الم يم وضمان البقاء والصمود  يه.
 ن الوحاادة والثبااات ععاان األرض ور ااض ال اشياار سااي ون  فاايال   ثاار ماان  ف  سااعوب آ اار  ااي مناا  

مدد  نظايم داعا  شمي  الم إإات وال اديدات ال ي يواشااا الم يم وسائر م يما نا بما  ياا  اديد  
 اإرهابي.

وسوا  واصل العشنو ال نفيذيو م ابع اا الحثيثو والدائمو لألوضال  ي م يم اليرمو  وشمي   شمعات 
 ااعبنا  اااي ساااوريا  وبال عااااون ماا  الايئاااات الدولياااو المعنياااو و اصااو و الاااو اللاااوم والصاااعيب األحمااار 

 والاالل األحمر السورف وسواها.
لمواقا والشاود ال ي  بذلاا العديد مان الادول ال اقيقو والصاديقو واألماين العاام و قدر العشنو ال نفيذيو ا

 . لياالألمم الم حدة لدعم  بناء م يم اليرمو  و  فيا المعاناة وحشم الملساة ال ي ي عرض 
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ثانيااا:  عباار العشنااو ال نفيذيااو عاان  قااديرها ال بياار لعموقااا القااومي المسااخول الااذف صاادر عاان اش مااال 
ربيو األ يار  اي مصار ال اقيقو ب الن القضايو الفعساإينيو بم  عاا  بعادهاا واسا مرار ال حار  القمو الع

ععاان الصااعيد السياسااي والاادولي لضاامان  وساا  اع ااراا دولااي بدولااو  عسااإين و حماال مشعااس األماان 
يو  و ااي مقااادم اا شريمااو االسااا يإان سااارائيعالاادولي لمسااخوليا ه  اااي وقااا  ااال الشاارائم واالن اا ااات اإ

 صل  ي القدس وشمي  األراضي الفعسإينيو المح عو.الم وا
 مااا  عباار العشنااو ال نفيذياااو عاان ثق اااا باالن قااارارات القمااو العربيااو  شاااه دعااام  عااادة  عمااار قإااال غاااعة 

ال نفيذ   اصو   لنو ععيع قدرات السعإو الوإنيو الفعسإينيو ععن شمي  الصعد  سوا  عقن إريقاا 
 ا اا الوإنيو. يما ي صل بدعم صمود القدس ومخسس

 ما  عبر العشنو ال نفيذيو عن دعماا لعناج الذف اع مد ه القمو العربيو من  شل حمايو األمان القاومي 
وضاامان ساايادة  اال بعااد عربااي و يااارات  ااعبه ومخسسااا ه الوإنيااو  ور ااض شمياا  محاااوالت ال ف ياات 

ربيااو  ومواشاااو ال إاارا الإااائفي واإقعيمااي بمااا يحمااي وحاادة شمياا  ال ااعوب والبعاادان الع  والمااذهبي 
 واإرهاب بشمي     اله.

و ااي هااذا اإإااار  عباار العشنااو ال نفيذيااو  ااذل  عاان مساااند اا لعموقااا الااذف ا  ذ ااه الممع ااو العربيااو 
السعوديو ال قيقو وشمي   إراا ال حالا العرباي لمنا  اناياار الايمن ال اقيق وحماياو وحد اه وال ارعيو 

 ال وحيدا لع روج من  عم ه الدا عيو. يه  واالل عام بالحل السياسي سبي
العشااان الم  صااو ب نفيااذ قرارا اااا السااابقو وقاارارات المشعااس   عمااالثالثااا: بحثاات العشنااو ال نفيذيااو ن ااائج 

عاادة النظار  اي اال فاقياات االق صااديو  و اذل  م ابعاو العمال  المر عف ب الن وقاا ال نسايق األمناي وا 
ضااايا ذات األولويااو   اصااو االساا يإان والعاادوان ععاان غااعة ماا  المح مااو الشنائيااو الدوليااو لعاارض الق
 وسرقو المم ع ات الفعسإينيو  ي القدس.

 نشااعت  إااوات   ناااااساا  مال  عمااال هااذه العشااان  ااي  ساارل وقاات  ععمااا   لاانودعاات العشنااو ال نفيذيااو 
 هامو  ي هذه القضايا  عاا لحمايو المصالح الوإنيو الفعسإينيو.

 نفيذياااو عمعياااو ال صااادف لعقااارار االح اللاااي والعنصااارف الصاااادر عااان المح ماااو رابعاااا:   ااااب  العشناااو ال
يو الععيااا ب االن  إبيااق قااانون  مااال  اللااائبين ععاان عقااارات  بناااء الضاافو اللربيااو ال ائنااو  ااي ساارائيعاإ

 القدس ال رقيو ومصادر اا.
ياادعو الاان  وساا   هااذا القاارار يمثاال ذروة ال إاارا والعنصااريو ل  ااري  السااإو االحاا الل  مااا  نو ع باار 

الاادولي والمح مااو الشنائيااو الدوليااو   األماان حاار  سياسااي وقااانوني  بمااا  ااي ذلاا  ععاان صااعيد مشعااس 
 اصاو بسابب داللاو هاذا القاانون المشارم الاذف ي ناااقض ما  قارارات ال ارعيو الدولياو  اي  صال القاادس 

 بون.الضفو من  صحاب األمال   ي القدس بلنام مال  غائ  بناءعن الضفو  واع بار 
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و اادعو العشنااو ال نفيذيااو شمياا  الاادول المعنيااو  اصااو الرباعيااو الدوليااو  لاان  دانااو هااذا القاارار وال ااد ل 
العاشااال ل عإيعاااه منعاااا السااا فحال األماااور  اااي مديناااو القااادس بفعااال هاااذا الفصااال الشدياااد والناااوعي  اااي 

 ي.سرائيعمسعسل سياسو العنصريو والعصوصيو الذف يإبقه االح الل اإ
ل حدياد ومقاإعااو من شاات المساا وإنات   األوروباايبعاادا مان اال حااد  91و ال نفيذيااو دعاوة و اثمن العشنا

 و إالب باع ماده رسميا.
 امسا: و عبر العشنو ال نفيذيو بمناسبو يوم األسير الفعسإيني وذ رى اس  اااد القائاد الاوإني العظايم 

النضاال الثابات والم واصال مان   اعبنا ومخسساا ه الوإنياو   بنااءس واصل ومعااا  ال   نااشااد    بو
والد ال عن قضي ام  ومن اشل  نفيذ رسالو ال ااداء الاذين قضاوا  اي سابيل حرياو  األسرىاشل حريو 

  عبام واس قالل وإنام.
الحرياو  اسارفو خ د العشنو ال نفيذيو مواصعو العمل ب ل الشااود و اي  ال المحا ال لعاد ال عان حقاوق 

ة ال ريمااو لعااائال ام  ح اان ياال ي يااوم قريااب بإقفااال هااذه السااشون واالع ناااء بلوضاااعام و ااروإ الحيااا
 و حرير السشن ال بير الذف ي مل الوإن بلسره.

 اااو ير  ااال ال اااروإ ال فيعاااو ب م اااين الح وماااو الفعساااإينيو لعقياااام   لااانسادساااا:  ااادعو العشناااو ال نفيذياااو 
و  عااادة اإعمااار  ولااذل  بواشبا اااا  ااي قإااال غااعة  وحاال  اال الم ااا ل العالقااو بمااا  ياااا مواصااعو عمعياا

 رحااب العشناااو ال نفيذياااو بقياااام الح وماااو وب امااال  عضاااائاا بال واشاااد الفاعااال  اااي قإاااال غاااعة  وال عامااال 
 ميدانيا م  شمي  المعفات والقضايا.

 98/4/5192، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

غيــر »با  لتقــديم فرنســا قــرارا  فلســطين ســتقدم مشــروعا  عربيــا  إلــى مجلــس األمــن تحســ"الحيــاة":  
 «مناسب

قااال مسااخول  عسااإيني ر ياا   ن الشانااب الفعساإيني يشاارف ا صاااالت ماا  العشنااو العربيااو : رام هللا  غاعة
السداساايو المنبثقااو عاان القمااو العربيااو األ ياارة ماان  شاال  قااديم م اارول قاارار عربااي  لاان مشعااس األماان 

  و ععان الاارئيس 9111ن األراضاي المح عاو عاام الادولي يانع ععان  قاماو دولاو  عساإينيو مساا قعو ععا
يو لإل راج ال امل عن  موال سرائيعالفعسإيني محمود عباس  نه  م ال وصل  لن ا فاق م  الح ومو اإ

الضرائب الفعسإينيو المحشوعة لدياا   يما   دت  ل  بياب  نااا سا حول عائادات الضارائب الفعساإينيو 
 والر   لن السعإو.معيون د 411المح شعة  وقيم اا نحو 

ورشاح المسااخول الفعساإيني  ن   فااق العشناو العربيااو ععاان  قاديم م اارول القارار  لاان مشعاس األماان قباال 
 إسرائيلغير مقبولو  عسإينيا  وعربيا  مثل االع راا ب    ارا   قديم  رنسا م رول قرار يع قد  نه ي ضمن 
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سااإينيو لماادة عااامين  ااي  إااار مااخ مر دولااي يو  ع ساارائيعدولااو ياوديااو  والاادعوة  لاان مفاوضااات ثنائيااو 
 لعسالم.

وقال المسخول الفعسإيني  ن الشانب الفعسإيني يفضل  ن يقدم م رول قرار عربي  لن مشعس األمن 
 بديال  من م رول القرار الفرنسي  ي حال ا  مل األ ير ععن    ار من هذا النول.

اناااب الفرنساااي لعبحااام  اااي األ  اااار ال اااي و  اااار  لااان  ن الشاناااب الفعساااإيني يشااارف ا صااااالت مااا  الش
 سي ضمناا م رول القرار الفرنسي.

 ي حال  ضمن م رول القرار الفرنسي  ل ما نريده  عن ي ون هنا  حاشاو ل قاديم م ارول »و ضاا: 
قاارار  عسااإيني. ل اان ماان الواضااح  ن م اارول القاارار الفرنسااي يحاااول المواعنااو بااين مإالبنااا ومإالااب 

 «.يفقده مضمونه  األمر الذف  سرائيل
  91/4/5192الحياة، لندن، 

 
  "الجنايات"أمام  "إسرائيل"سنقاضي  عشراوي لـ عكاظ: 

  دت د. حنان ع راوف عضاو العشناو ال نفيذياو لمنظماو ال حريار الفعساإينيو : عبدالقادر  ارس -غعة 
م إنقااذ الايمن  نه  شب مواشاو اإرهاب وال إرا  ي المنإقو بقوة وبال هاوادة  مرحباو بعاصافو الحاع 

 بخرة إائفيو.  لنمن محاوالت ال قسيم و حويل اليمن 
ععان شارائم   ما مح ماو الشناياات الدولياو  سرائيلع اظ ععن معاقبو   شر هو  دت ع راوف  ي حوار 

  داعياو إناااء االنقساام الفعساإيني و ععياع الوحادة ورا ضاو يسارائيعاإالعدوان واالح الل واالس يإان 
 ب لن  قامو  يان  و دويعو  و  دارة ذا يو  ي غعة.   يو إروحات

  91/4/5192، عكاظ، جدة
 

 يوم منذ بداية العام 100معبر رفح تجاوز الـ  إغالقالداخلية:  
  دت وعارة الدا عياو الفعساإينيو   ن معبار ر اح البارف الواقا  ععان الحادود الفعساإينيو المصاريو   ااد 

 يوم".911حيم  شاوعت   رة  غالق المعبر الا   5111 سو   حصائيو لععمل منذ عام 
وقال  ياد البعم  الم حدم باسم وعارة الدا عيو   اي  صاريح صاحفي مق ضاب   نإ :" غاالق معبار ر اح 

 يوم"  مضيفا  ن المعبر عمل شعئيا ل مسو  يام  قإ. 911منذ بدايو العام الشارف   شاوع الا 
  منا دا السعإات المصاريو 5111لعمل المعبر منذ عام  و  د البعم   ن هذه اإحصائيو  هي األسو 

 ب قدير معاناة الفعسإينيين  ي قإال غعة  والعمل ععن   ح المعبر ب  ل دائم.
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 لااا حالااو  نسااانيو   ااي قإااال غااعة  بحاشااو ماسااو  11وو ااق هيئااو المعااابر والحاادود بلااعة   ااإن نحااو 
 لعسفر عبر معبر ر ح البرف الواصل بين القإال ومصر.

 98/4/5192، فلسطين أون الين

 

 حول عائدات الضرائب "إسرائيل"المالية توضح تفاصيل االتفاق مع  وزارة 
ا فاقااا  وصاال  ليااه الشانباااان   ن   ماااس  ‹و ااا‹و ااا:   ااا مسااخول ر ياا   اااي وعارة الماليااو لااا -رام هللا 

لضرائب الفعسإينيو نحو معيارف  ي ل من عائدات ا  سرائيلي يقضي بلن  حول سرائيعالفعسإيني واإ
 لاان ال عينااو الفعسااإينيو  وذلاا  بعااد اق إااال مبعااغ يااواعف المعاادل ال ااارف لالق إاعااات ال ااي  قااوم باااا 

 يو.سرائيععادة لصالح مخسسات ال دمات  و صوصا  ر و ال ارباء اإ
وقااااال المسااااخول  الااااذف  ضاااال عاااادم ذ اااار اساااامه   ن اش ماعااااا عقااااد مساااااء الشمعااااو  ضاااام مسااااخولين 

سااارائيع عسااإينيين و   صااومات  ضاااا يو مااان   ياااوعاان   سااارائيليين  ا فااق  اااي نااي ااه ععااان  ن   راشاا  ا 
المس حقات الفعسإينيو من الضرائب لصالح  ر ات ال ادمات  واال  فااء بال صام بماا يعاادل المعادل 
ال ارف  والذف يعادل نحو نصا معياار  اي ل عان األ اار:  اانون األول  و اانون الثااني  و اباإ  

معياااار  ااااي ل   5.2ي بعلااات حصاااايع اا مااان الضاااارائب لصاااالح ال عينااااو الفعساااإينيو نحااااو وآذار  وال ااا
 منذ  ربعو   ار.  سرائيل ح شعها 

  ساارائيلسااي م اق إااال نحااو نصااا معيااار  ااي ل لصااالح  اار ات ال اادمات  وساا قوم ›وقااال المصاادر  
 ‹.ب حويل الباقي )نحو معيارف  ي ل ل عينو الدولو(

الشانبااان الشمعااو  يضاا  ععاان   اا يل لشنااو م اا ر و مام اااا بحاام   ليااهويانع اال فاااق  الااذف  وصاال 
 االدعاءات الماليو لعإر ين.

سا  ون  ال األماور المالياو العالقاو باين الشاانبين ععان إاولاو البحام ›وقال المسخول  اي وعارة المالياو 
 ‹. مام العشنو

رباااء ال ااي  صاادرها ال اار و وماان بااين المعفااات ال ااي ساايإرحاا الشانااب الفعسااإيني  اادقيق  ااوا ير ال ا
يو ب اا ل منفاارد  بمااا  ااي ذلاا  ال عر ااو والفوائااد وغرامااات ال اال ير  والمساا حقات ال ااي  ق إعاااا ساارائيعاإ

ي  وال ااي  عياد ععاان معياارف  ااي ل   اي حااين سارائيعماان العماال الفعسااإينيين  اي االق صاااد اإ  سارائيل
مااوععي ال ارباااء الفعسااإينيين )ال اار ات  الااديون المساا حقو ل اار و ال ارباااء ععاان  ن  ساارائيل اادعي 

 معيار  ي ل. 9.1والايئات المحعيو(  بعغ حوالي 
نع قاد  ن الارقم مباالغ  ياه  وبلاض النظار عان قيم اه   إناه ديان ععان ›وقال المسخول  ي وعارة الماليو 

عا   ر ات ال وعي  والايئات المحعيو وليس ععن السعإو الوإنيو  ونحن نحرع ععن  سويو هذا الم
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   ي حين قال   ن  ثمان المياه وال دمات الإبيو  ق إا  بان ظاام  وال ‹ل ننا نصر ععن  دقيق الفوا ير
 يو المعودة لاذا ال دمات.سرائيعديون لعشاات اإ  يويوشد 

 91/4/5192، األيام، رام هللا
 

 وقرب مقر النائب العام« األونروا»غزة: انفجار عبوتين ناسفتين أمام رئاسة  
 قاادم مشاولاون ليعااو  مااس  ععاان  فشياار عباو ين ناسااف ين  ااديد ي االنفشااار  حااداهما  ع  بااو عااون : ااي

واأل اارى قاارب مقاار النائااب العااام قبالااو شامعااو األعهاار «  ونااروا» مااام بوابااو مقاار و الااو اللااوم الدوليااو 
عامن وقالت مصادر  منيو   ن عبو ين ناساف ين مان صان  محعاي  انفشر اا ب ا ل م ا وسإ مدينو غعة.

 دون وقول  صابات  و  ضرار ماديو  بيرة.
و  ااارت المصااادر األمنيااو  ااي  صااريح صااحا ي  لاان  ن األشاااعة األمنيااو وال اارإو ال ااي هرعاات  لاان 

 م ان االنفشارين   رع ا بلعمال ال م يإ  ي المنإقو وال حقيق لعوصول  لن الفاععين.
  91/4/5192األيام، رام هللا، 

 
 يةسرائيلهكذا تسرقنا المستشفيات اإل: مة في وزارة الصحةمديرة دائرة شراء الخد 

  اافت مااديرة دائاارة  ااراء ال دمااو  ااي وعارة الصااحو د.  مياارة  -نائاال موساان -الحياااة الشدياادة -رام هللا
الاناااادف عاااان مععومااااات  إياااارة  ن اااار ألول ماااارة    ععااااق بحشاااام النعيااااا ماااان ال عينااااو العامااااو بساااابب 

يو. و  ير األرقام ال ي   فت عناا عن سارقات ممناشاو سرائيعاإال حويالت الإبيو  لن المس  فيات 
 19من ال حويالت الإبيو و سا حوذ ععان  % 91 قوم باا الم ا ي دا ل ال إ األ ضر ال ي   عقن 

 معيون  يقل )رقم  ولي(  الل العام الماضي. 214من الفا ورة ال ي بعلت  %
معيااون دوالر  باادءا ماان ثماان األرض  21سااإ ساارير بالم و  311و قاادر   عفااو  ن اااء مس  اافن يضاام 

 الل عام واحد   سرائيلالإبيو وغيرها  ما يعني  ن ثمن ال حويل  لن  واألشاعةوالبنيو ال ح يو والبناء 
م اااا   لااني فااي لبناااء مشمعااين إبيااين ماان األلااا  لاان الياااء بحياام يم اان االساا لناء عاان ال حوياال 

 .األ ضردا ل ال إ 
  نشااب  و  عفاو سارائيل عينو العامو   بدت  ا ورة عالج  ف شاسوس هارب إو قرت د. الاندف  ن ال

الفعساااااإينيات الضاااااافاويات الم عوشاااااات ماااااان  عسااااااإينيين دا ااااال ال ااااااإ األ ضااااار  ااااااي المس  اااااافيات 
يو  و حمعااات نفقاااات عاااالج مصاااابي حاااوادم ساااير رغااام  نااااا   ر اااب باألسااااس ععااان  ااار ات سااارائيعاإ

 يو.سرائيعال لمين الفعسإينيو واإ

 91/4/5192، الحياة الجديدة، رام هللا
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 إحياء رؤية األسرى للخروج من الحالة القاتمة التي يعيشها الوطنأبو شمالة:  

دعا عضو المشعس ال  ريعي الفعساإيني عان   عاو " ا ح" البرلمانياو  النائاب ماشاد : رام هللا ) عسإين(
  واع بارهاااا بمثاباااو " ارإاااو 5111م  باااو  ااامالو   لااان العمااال ععااان  عاااادة  فعيااال "وثيقاااو األسااارى" لعاااا

حباااإ لع ااعب  إريااق" لعسااير ععياااا وال ااروج ماان الوضاا  الااراهن الماالعوم و اال مااا يسااببه ماان معاناااة وا 
 الفعسإيني.

وقال النائب  باو  امالو  اي بياان صاحفي صادر عناه بمناسابو "ياوم األساير الفعساإيني" الاذف صاادا 
 رام ه ومر ع لعفعل الوإني  يه ومحل  شمال من عنوان ععة ال عب الفعسإيني و  األسرى مس  " ن 

  ل  ئات وعناصر وم ونات المش م ".
(  "يشاااب  ال ي اااون ياااوم 4|91و ضااااا البياااان الاااذف  عقإااات "قااادس بااارس" نسااا و عناااه  الياااوم السااابت )

األسااير  قااإ يااوم ماان  يااام الساانو  يااوم رمااعف  ول اان األصاال  ن   ااون قضاايو األساارى حاضاارة إااوال 
 العمل اليومي لع ل الرسمي وال عبي"   ما قال. الوقت ععن  شندة

و دإد النائب الفعسإيني  ععن ضارورة  عاادة  حيااء وثيقاو األسارى بماا  حمعاه هاذه الوثيقاو مان  شماال 
وإناااي مااان  ا اااو األإاااراا والفصاااائل الفعساااإينيو و وا اااق ععااان  ا اااو القضاااايا الشوهرياااو  مضااايفا   ن 

القا مو ال ي يعي اا الوإن قد   ون الم رج الحقيقي والمقبول " حياء رخيو األسرى لع روج من الحالو 
 من  ل  بناء ال عب الفعسإيني"  حسب  قديره.

 98/4/5192قدس برس، 

 

 

 الفصائل تطالب الحكومة بسرعة دمج الموظفين 
إالبت الفصائل الفعسإينيو ح وماو ال وا اق الاوإني بسارعو دماج الماوظفين و اق : شمال غيم -غعة 

 الصحيحو وعدم ال مييع بينام. و ق سقا عمني محدد.المعايير 
و  اادت الفصااائل  ااالل مااخ مر صااحفي   ااي ناايااو اش مااال عقد ااه ماا  نقابااو المااوظفين  بمقاار نقابااو 
المحاسبين  ي مدينو غعة  السبت  دعماا السياسي لمإالب الموظفين و إوات النقاباو لعضالإ ععان 

 والعادلو. الح ومو بادا االس شابو لمإالبام الم روعو
وقااااال الم حاااادم باساااام حر ااااو الشااااااد اإسااااالمي  داود  ااااااب   ااااي  عمااااو الفصااااائل: "نخ ااااد حرصاااانا 
الم اااا ر  ععاااان وحاااادة المااااوظفين"  مععن ااااا ر ااااض الفصااااائل ألف  شااااراء    ااااذه الح ومااااو لع مييااااع بااااين 

 نيو.الموظفين  مع بر ا  ن  ف  شراء ي الا ما  م اال فاق ععيه ي عارض م  مساعي الوحدة الوإ
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بدوره    د نقيب الموظفين  ي غعة  محمد صيام   ن حل م  عو الموظفين سيخدف لحل  ا و م ا ل 
 قإال غعة.

ودعااا صاايام  ااي  عم ااه  الح ومااو  لاان االساا شابو لمإالااب المااوظفين العادلااو واالب عاااد عاان االن قائيااو 
غعة  م دد ا ععن ضرورة  يشاد  وال مييع  ي ال عامل بينام  و ن   حمل مسخوليا اا ال امعو  شاه قإال

 حعول شذريو ل ا و الم ا ل واألعمات  ي القإال الساحعي.
وثماان نقيااب المااوظفين  دور  صااائل المقاومااو  ااي دعماااا لحقااوق المااوظفين والمساااهمو  ااي الضاالإ 

 ععن المس وى الرسمي الفعسإيني إحقاق حقوق الموظفين.
سااالميو حمااس   سااماعيل رضاوان   ن الفصااائل  قااا مان شا ااهك   اد القيااادف  اي حر ااو المقاوماو اإ

  لن شانب موظفي غعة لعحصول ععن حقوقام  امعو.
وقال رضوان  ي  صريح لا" عسإين": " ن ح ومو ال وا ق مإالبو بااالل عام ب نفياذ ا فاقياات المصاالحو  

 نو الم  ر و".حسب ا فاق القاهرة وا عالن ال اإئ  و إبيق ما  م اال فاق ععيه مخ ر ا.  الل العش
 ما   د حق نقابو الموظفين  ي ا  اذ  ا و الفعاليات والوساائل و  ا ال الضالإ لحال قضاي ام  مبين اا 
 ن حر  ااه   بناان و اادعم الحاارا  النقااابي ح اان ينااال الموظفااون حقااوقام  داعي ااا لحاال م اا عو المااوظفين 

 ن ال مييع.ب  ل عاشل و ن  ع عم الح ومو بال فاهمات ال ي  مت مخ ر ا بعيد ا ع
 98/4/5192، فلسطين أون الين

 
 برهوم: عباس ضّلل الفلسطينيين حول وقف التنسيق األمني 

ا اماات حر ااو حماااس  رئاايس السااعإو محمااود عباااس بااا " اادال و ضااعيل الاار ف العااام الفعسااإيني" : غااعة
  يما ي ععإق بقضيو وقا ال نسيق األمني م  االح الل.

وعف برهااوم   ااي حااديم  عالمااي   ن مااا هاادد و وعااد بااه عباااس وقااال الناااإق باساام حر ااو "حماااس"   اا
ح ومو االح الل بوقا ال نسيق األمني و   يل لشنو لدراسو آليات وقفه    ذوبو  بيرة اس  دماا مان 

  شل  دال و ضعيل الر ف العام الفعسإيني.
 وبااااين برهااااوم  ن هااااذه "األ ذوبااااو شاااااءت لع لإيااااو ععاااان   اااال عباااااس  ااااي  حقيااااق  ف  اااايء لع ااااعب
الفعسااإيني ودوره ال إياار  ااي  صاافيو القضاايو الفعسااإينيو و اادمير البياات الاادا عي الفعسااإيني"  و ااق 

 قوله.
وإالااب برهااوم  ال ااعب الفعسااإيني بااا " ضااح  اال هااذه الممارسااات وهااذه األساااليب المااا رة والم ادعااو 

إ باااا لصااالح ال ااي يساا  دماا عباااس لع لإيااو ععاان شرائمااه الوإنيااو وان اا ا ااه لحقااوق  ااعبنا وال فااري
 العدو.
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ودعا  لن العمل ععن  عادة االع بار ل يار المقاوماو ضاد العادو الصاايوني  وال  فال بحماي اه   ياار 
 اس را يشي لعد ال عن هذه الحقوق  وحمايو وحدة ومصالح  عبنا"  ععن حد  صريحا ه.

 98/4/5192، المركز الفلسطيني لإلعالم

 

 في قطاع غزة لبريجمخيم امين بحماس"تحيي يوم األسير بعرض ملثحركة  
ظم شااع العمل الشمااهيرف لحر او حمااس بم ايم الباريج وساإ قإاال غاعة   ماس  مسايرا  أل ثار مان ن

معااااثم   ااااي ذ اااارى يااااوم األسااااير الفعسااااإيني بااااال عامن ماااا  ذ اااارى اس  ااااااد الااااد  ور عباااادالععيع  511
  بريل من  ل عام. 91الرن يسي  الذف يصادا 
عااااق ماااان  مااااام المسااااشد ال بياااار   ااااوارل الم اااايم  بم ااااار و قيااااادة الحر ااااو وشاااااب المسااااير الااااذف انإ

 بالمحا ظو  باإضا و  لن العديد من ال  صيات االع باريو واألعيان.
و باارق القيااادف عياااد  بااو عيااد بال حيااو  لاان األساارى  ااي سااشون االحاا الل  مخ اادا   ن  عااانق ذ اارى يااوم 

 ي ليخ ااد ععاان ضاارورة وحاادة الصااا الفعسااإيني ماان األسااير ماان ذ اارى اس  ااااد القائااد الرن يسااي  ياال
  شل  حرير األسرى  و  عيع  عسإين من براثن االح الل.

 سيرا  مح وماا  بالمخباد  و  ثار  411وبين  بو عيد  ن من بين األسرى  ي سشون االح الل    ثر من 
ير مماان  ساا 92 ساايرا  مماان يعااانون ماارض الساارإان  و 52مماان يعااانون بااالمرض ال ااديد  و 12ماان 

 511مان حرائار  عساإين باإضاا و  لان   ثار مان  51يعانون  ي مس  فن الرمعو  مراضا  م  عفاو  و
 إفل.

و  عاااال المسااااير حماااال المعثمااااين لصااااور األساااارى وال ااااايد الرن يسااااي  ور اااا  مشساااامات  وابياااات لقااااادة 
 االح الل  م حرقاا  ي   ام المسير.

 98/4/5192، فلسطين أون الين
 
 ة" تخّرج دورة عسكرية في الوسطى"المقاومة الوطني 

نظمااات   ائاااب المقاوماااو الوإنياااو الشنااااح العسااا رف لعشبااااو الديمقراإياااو ل حريااار  عساااإين   عامناااا  مااا  
ذ ارى يااوم األسااير الفعسااإيني   ماس  حفااال  ل  ااريج دورة عساا ريو لعع ارات ماان مقا عياااا  ااي منإق ااي 

 يب العس رف ال اب  لع  ائب.الملراقو والبريج  وسإ قإال غعة  وذل   ي موق  ال در 
وحضر حفل   ريج الفوج الذف حمل اسم "الو اء لألسرى"  صا واس  من قياادة الشبااو الديمقراإياو 

  ائااب المقاومااو الوإنيااو   يمااا   عاال عااددا  ماان المناااورات والعااروض العساا ريو   -وشناحاااا العساا رف
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و واساا  دام  دوات ق اليااو ود اعيااو و شساايد اق حااام مواقاا  العاادو و إااا شنااود  و فشياار عبااوات ناسااف
 بلساليب   ن.

وقال عضو الم  ب السياسي لعشباو الديمقراإيو  عيااد شرغاون :"مان هناا نحياي  ال الساواعد المقا عاو 
 ي سبيل  حرير  عسإين  ونسا ذ ر  سارانا البواسال  اي   ائاب المقاوماو الوإنياو األبإاال  اي ساشون 

باااد المااانعم الحسااانات  وشاااابر الحسااانات  و ساااامو  باااو العسااال  "  مساااميا  مااانام عيسااارائيعاإاالحااا الل 
والر ياااق  باااراهيم عااارام  وساااامر العيسااااوف  ووشااادف شاااودة"  مخ ااادا   ن ال  ائاااب س سااا مر  اااي  إااااا 

الدولااو الفعسااإينيو المساا قعو   قامااوالنضااالي وال فاااحي  ااي إريااق العمعيااات الفدائيااو والق اليااو ماان  شاال 
 ".914الالشئين الفعسإينيين و ق القرار األممي  بعاصم اا القدس م  ضمان عودة

من ناحي ه    اد النااإق الرسامي باسام   ائاب المقاوماو الوإنياو " باو  الاد"   ن مقاا عي ال  ائاب ععان 
 سا ادا  بنااء  اعبنا  داعياا   لان ال نسايق العسا رف والمياداني  يو سارائيع هبو االسا عداد ألف  اديادات 
  وصااوال   لاان بناااء شباااو مقاومااو موحاادة بمرشعيااو سياساايو واحاادة ل  بيااد بااين  ا ااو األشنحااو العساا ريو

يين لمباادل ام بلسارى  سرائيع سائر  ادحو باألرواح والع اد وال سيما  إا شنود  يسرائيعاإاالح الل 
  عسإينيين.

 98/4/5192، فلسطين أون الين
 

 نخسر غيره أنوال نريد نهر البارد مخيم العردات في ذكرى أبو جهاد الوزير: خسرنا  أبو 
ساار قيااادة الساااحو   مااين  إعقااااسعسااعو مواقااا هامااو م صااعو بالوضاا  الفعسااإيني : صاايدا ار  ت نعاايم

العاااردات  اااالل المارشاااان   باااوالعبنانياااو  اااي حر اااو  ااا ح و صاااائل منظماااو ال حريااار الفعساااإينيو   حاااي 
الس  ااااد القيااادف  51لعااذ رى   حياااء اااداء  عسااإين  ألساارالسياسااي الااذين نظمااه ال شماا  الااوإني 

شااد(   ي قاعو بعديو صيدا بحضور ممثعين عن القوى والفصائل الفعسإينيو وعن   بو عيل الوعير )
 وقوى لبنانيو .  حعاب

موقاا منظماو ال حريار الفعساإينيو   ل ادالوضا   اي المنإقاو   لانالعردات اس ال  المه بال إرق   بو
 عيشااه.   لاانق الم اا ععو  ااي الااوإن العربااي ماان محيإااه الااداعم لعحااوار ولعحاال السياسااي ل اال الحرائاا

هاذا الموضاول يساحب نفساه ععان م ايم اليرماو  الاذف »م وقفا عند الوض   ي م ايم اليرماو   قاال: 
ي ون لنا  عمو من  الل حرصنا ععن الحفاظ ععن ماا  بقان مان م ايم   نيعي  ن بو شديدة  ويشب 

 اا منظمو ال حرير ووا قت ععياا الفصاائل: يشاب  اروج اليرمو   وان ي م  إبيق اال فاقات ال ي حمع
 اااي  ألهعنااااالماااواد ال موينياااو والإبياااو  بإد اااالمصااادر قعاااق ..والساااماح  ألناااامالمساااعحين مااان الم ااايم 

 ».اليرمو 



 
 
 
 

 

           91ص                                     3225 العدد:    91/4/5192 األحد التاريخ:

ال ااعب الفعسااإيني يواشااه مشموعااو  بياارة ماان »  نالعااردات   بااوالساااحو العبنانيااو ر ى   لاانوباالن قااال 
  م وقفااا عنااد مااا ياا م  حضاايره ماان اع صااامات و حر ااات »م اايم نااار البااارد  ااي  ولااااال حااديات  ااان 

نحان ما  ال حار  الشمااهيرف وندعماه »نار البارد  قال:   لنبال عامن م  عيارة و د من الدول المانحو 
   الفعسااإينيوالم ايم والقضايو   هااليي اون ساعميا ومنظماا ولايس  حر ااا ال ي ادم قضايو   نل ان ععان 

لذل   دعينا لع نباه لااذا   هعنايحيدنا عن هدا  عمار الم يم والحفاظ ععن  رامو   ن وال  حر  مم ن
 » .الساميو والنبيعو  هدا ااهنا  من يسعن لحرا  ثير من ال حر ات عن   ناألمر والن 

 ااي م اايم نااار البااارد لظااروا  ثياارة لاام نساا إ  حمايااو الم اايم ونحاان هنااا لساانا  ااي مشااال :» و ضاااا
عاادة   هعاهععان  عاادة  اآلنلظاروا ل ان  اي الن يشاو  سارنا الم ايم ونعمال البحم  اي هاذه ا عمااره   وا 

الياوم نواشاه  اي  ال ياوم مشموعاو مان   لانن سر م يما آ ار  نحان مناذ ناار الباارد   نلذل  ال نريد 
صاابرا والاان   لاان ااا يال   لاان ااي  اال الم يمااات ماان البااداوف   ليناااال حااديات ومحاااوالت  صاادير الف نااو 

  .»عوةعين الح
سانوات الماضايو  اي وشاه الفا ن ومحااوالت  األربا  ماا حا ظناا ععان م ايم عاين الحعاوة إيعاو »وقال: 

م اايم عااين الحعااوة لاان   نالم اايم قعنااا موقفااا موحاادا   لاانالمإعااوبين لعدولااو  األ اا اع صاادير بعااض 
مإعاااوب ال  ماااا . رهاااابيعمااال  بااالفمإعاااوب لععدالاااو وال ألف مإعاااوب  ألفي اااون ال ممااارا وال مسااا قرا 

الحااوار الم واصاال وقااد   إااار ااي الدولااو العبنانيااو  ااي  اإ ااوةبقضااايا سياساايو  اااذا نعااالج وضااعه ماا  
 » .عالشنا شعءا منه 

واالسا قرار  اي البعاد وهاذا  األمانالمش م  الفعسإيني اليوم  ي لبنان هاو عناوان مان عنااوين »و اب :  
ال اااي حصاااعت  اااي عاااين الحعاااوة  األ يااارةحادثاااو العبناااانيون وي رروناااه دائماااا ل ااان  اااي ال اإ اااوةماااا قالاااه 

واس  ااد مروان عيسن  اان لناا موقاا مناذ البداياو باان المسا ادا لايس ال اايد ماروان بحاد ذا اه بال 
العبنانيو باين صايدا وعاين الحعاوة والمياو ومياو والعالقاو  -المس ادا هو الم يم والعالقات الفعسإينيو 

 اي  ال مرحعاو سان عرض ل حادف ويشاب   نناا ناا نادر   ماماا  بين الفعسإينيين والعبنانيين  لاذل  نحان
عبار  واإساالميون ون  ي مس وى هذا ال حادف لاذل  با ارت الفصاائل الفعساإينيو والقاوى الوإنياو   ن

 » .القوة األمنيو ب سعيم الم امين منعا لعف نو   وبال الي  ان االس اداا لعم يم وألمننا شميعا
 91/4/5192المستقبل، بيروت، 

 

 يواصلون إحياء يوم األسير المخيمات الفلسطينيونلبنان:  
يواصل الفعسإينيون  ي الم يمات  حياء يوم األسير و ي هذا اإإار نظمت الشباو ال اعبيو : صور

 ل حرير  عسإين لقاء  ضامنيا  ي م يم البع.
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 ياااا ععاان  رحيااب ماان مااريم محمااود ثاام  لقاان مسااخول منإقااو صااور  ااي الشباااو احمااد مااراد  عمااو  اادد 
عنواناا  لحاق  باع باارهضرورة  وحيد الشاود لحمايو  عبنا  ي م يم اليرمو  ععان قاعادة حفاظ الم ايم 

  حرير الم يم.  هميوالعودة م ددا  ععن 
 األماانساار حر ااو  اا ح وقائااد   مااينالاادين داوود  عمااو األحااعاب العبنانيااو  حاادم بعااده  ثاام  لقاان صاادر

ماا يشارف الياوم  اي المنإقاو العربياو ماخامرة »  اع بار  يااا انالوإني  ي منإقو صاور  و ياق عباد هللا
 ».وبم الف ن بين م ونا اا مقدمو ل إب القضيو الوإنيو الفعسإينيو األمول معيق 

 مثل همإا  وإنيا  »اع بر عضو القيادة السياسيو لحر و حماس  ي لبنان شااد إه  نَّ قضيو األسرى و 
هااادا اإ ااراج عااان «  اااي منإقااو صااور:«حماااس»لااه  اااي مقاار  ماان الدَّرشااو األولااان. وقااال  ااي  عماااو

و دد «. األسرى و حريرهم سيبقن دوما  ععن ر س األولويات الوإنيو لحر و حماس والقوى الفعسإينيو
يد المقاومو لعاد ال  بإإالقالرد الحقيقي ععن ممارسات العدو الصايوني بحق األسرى هو »ععن  ن 

 » .من الشنودعنام و حريرهم وذل  بلسر المعيد 
  91/4/5192المستقبل، بيروت، 

 

 تفاصيل جديدة حول اختفاء الجندي آرون شاؤول بغزةموقع والال العبري:  
ن ار موقا  "والاال" العبارف  صاباح الياوم السابت   قريارا مإاوال آثاار :  رشماو القادس دوت  اوم -لقدس

ن  انااات المصاااادر رون آ ياااه العدياااد مااان ال فاصااايل الشديااادة حاااول حادثاااو ا  فااااء الشنااادف   ااااخول  وا 
العس ريو   ير  لن  نه ق ل و ن لدياا  شعاء صليرة من شسده ل ن العائعو  ر ض  ع  الرواياو و  اير 
 لاااان  نااااه حااااي   ااااي حااااين  حاااا فظ   ائااااب القسااااام بالحقيقااااو و اااار ض  عإاااااء  ف مععومااااات "مشانيااااو" 

 لالح الل.
ال اا با  و وهااو النفااق الااذف قياال حسااب ون اار  ااي ال قرياار ألول ماارة صااور لعمنااعل الااذف دارت حولااه ا

 ال قرير  نه  م سحب  شعاء  بيرة من شسد  اخول عبره.
وي ااير ال قرياار الااذف  عااده المحعاال العساا رف  مياار بوحبااوإ   لاان  ن هنااا   ااان حالااو ماان القعااق  ااي 
 وسااااإ القيااااادة وعناصااار الشااااي  قبياااال بااادء الحمعااااو البرياااو  مبينااااا  ن غالبيااااو الفعساااإينيين  ااااي حااااي 

شاعيو ر ضوا المإالبات لام بال روج من مناعلام ما آثار ال ثير مان الم ااوا والعواقاب الو يماو ال 
 ال ي قد ي سبب باا وشودهم دا ل المناعل  الل المعار .

 
 مكان العملية
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وبحسب ال قرير   إن شنود لواء شوالني  انوا يععمون بوشود عدة  نفاق بالمنإقو ال ي سيد عون  لياا 
لديام هواشس وقعق مما سيحصل  واع بر بوحبوإ  ي  قريره ما شرى بلناا "العيعو األساو "  ولذل   ان

 اااي  ااااري  شاااوالني  م ااايرا  لااان  ن قائاااد العاااواء ولااادى ان ظااااره قااارار الاااد ول للاااعة  اااان ي سااااءل "مااااذا 
سيحدم لو  إعقت حماس قذائا هاون ععن مساحات  شم  الشنود؟".  ال  نه لم يشد  شاباو واضاحو 

 ن  ف من الضباإ الميدانيين.م
ويبااين ال قرياار  ن الشااي  اساا  دم  ااي عمعيااو اق حااام ال ااشاعيو ناااقالت شنااد مدرعااو مناااا "عفااا ععياااا 

شنديا  ي الناقعو الواحدة من إراع "النمر"  91العمن" و  رى من نول "النمر" الحديثو  حيم  م وض  
ضاار بلعااداد الر اااب ماان الشنااود ويشععااام  ااي شنااديا  ال  ااا  لاان  ن ذلاا  ي 93رغاام  ناااا  قااإ   ساا  لااا 

 م ان غير آمن ألسباب م  عفو.
و ي ال فاصيل  عند الساعو العا ارة مان مسااء الع ارين مان يولياو/  ماوع   ام مانح قائاد لاواء شاوالني 
األوامار بالاد ول لع ااشاعيو وباد ت اآلليااات والنااقالت   حاار  بابإء  ثام ماا  وصاول  إااراا الحاي  اام 

ساااإ سااامال الشناااود الاااذين  اااانوا دا ااال النااااقالت الليااار مسااا اد و  صاااوات   حااادم مااشماااو المو اااب و 
إالق نار م ثا.  بالعربيو وا 

 
 رون شاؤولآفوهة النفق الذي سحب فيه 

بد ت القاوات ال عفياو مان العمعياو  سام  الحاديم عان ا  إااا شنادف وباد ت المععوماات   اد ق  لايام 
صاابات.  حر ات قاوات اإنقااذ لم حاولاو   اراج الق عان والشرحان وساإ ا ا با ات عنيفاو بوشود ق عان وا 

ووشدوا صعوبات  بيرة بإ الئام و الل محاوالت اإنقاذ  عإعت ناقعو شند من إاراع "النمار" الحديثاو 
 ما  ثار معيدا من االر با   ي صفوا الشنود.

و االل ذلا  بد ت قوة من لواء شوالني  وشه وحدات اإنقااذ عبار  ريإاو رقمياو لمنااإق االسا اداا  
 عرضاات القااوة إإااالق نااار وصااواري  مضااادة لعاادرول ماان  حااد المناااعل ومسااشد ال يبعاادان عاان القااوة 

 م را. 921سوى 
 را ق ذل  م  عمعيو قادهاا قائاد لاواء شاوالني ل إايار  حاد المبااني  حيام  ام هادم شادار  حاد المنااعل 

ععاان  لقاااء قنبعااو يدويااو دا عااه  ثاام  باساا  دام مدرعااو "النماار" و اام  اا ح ثلاارة  بياارة  لقاادم  حااد الضااباإ
وقعات ا اا با ات  دت إصاابو قائااد العااواء ومق ال ضااابإين آ ارين ماانام نائااب قائاد   يبااو االساا إالل 

 ومسخول قسم العمعيات  ي لواء شوالني.
 

 حي الشجاعية وقت العملية
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ان الضاباإ  ي صباح الياوم ال االي و اي ظال اسا مرار القاوات البرياو ععان األرض بحاي ال اشاعيو   ا
يشدون صعوبو  ي  ام ما شرى  اصو  و ن غالبيو الشنود بالمادرعات المسا اد و و ارشااا ق عاوا.  اي 
الرابعو من  شر ذا  اليوم  ان الحديم يثار حول عمعيو ا  إاا شندف قبل  ن   رج حماس مسااء  

 رون  اخول.آو ععن  سر 
الاشاااوم والمناااعل الاااذف وقعااات بشانباااه  ااام اسااا دعاء وحااادات الاندساااو وبعاااض وحااادات اإنقااااذ لم اااان 

بشما  ماا  بقان مان  شسااد الشناود لفحصااا. بعاد ظاار  وبدخواالمعار  وق ل غالبيو الضباإ والشنود  
 -يوسارائيعحساب الرواياو اإ -رونآيوم األحد و ي لحظات البحم حول النفق الذف  إا مناه شساد 

 وصل إاقم من الحا اميو العس ريو ل حديد هويو الشنود.
شااد الشنااود صاااعوبو باللااو  اااي البحاام والحفاار عااان النفااق لعمقاااه ال بياار  و ااان ذلااا   حاات م ااااهدة و 

عناصر حماس الذين  انوا يإعقون قذائا الااون باس مرار. يوم االثنين بعد ا   اا النفق ناائياا  ام 
شم   شعاء من  شساد الشنود و م وضعاا  ي   ياس بيضاء و مل ذل  نقل بعض الرماال  اي موقا  
الحااادم ألحااد المواقاا  العساا ريو القريبااو  وبااد  الحا امااات العساا ريون عمعيااو الفاارع ماا  الرمااال بااادا 

 ال عرا ععن الشنود ود نام.
 اااإن األحااادام الملسااااويو  اااي ال اااشاعيو  ضااا  عالماااات اسااا فاام  ثيااارة ماااا عالااات  -وبحساااب ال قريااار

الاد ول برياا. ويقاول بوحباوإ " ياا موشودة ح ن اليوم  مناا عدم اق نال ضباإ لواء شاوالني بلهمياو 
س  ون المعر و المقبعو؟". مسخولون  ي الشي  يإالبون بضرورة  شراء نقا ات معمقو لع حضير من 

  شل مواشاو  ل الم اإر  ي  ف معر و وضرورة اس بدال المدرعات والناقالت القديمو بحديثو.
اقااال  ع ماااد ععااان  ماااور الحااارب   م ا يالمااا   ثاااروي ااا م ب عماااات ألحاااد الضاااباإ " مساااللو وقاااول  ساااائر 

 ال   ي يو   ي الحرب القادمو سي ون هنا   يضا ضحايا ل ن  ل ذل  يع مد ععن  دارة الحمعو".

  91/4/5192، القدس، القدس
 

 فتح يطلقون مبادرة لتوحيد صفوف الحركةحركة نشطاء من  

عااادة   إعااق ن ااإاء  ااي حر ااو " اا ح" بقإااال غااعة  مبااادرة ل وحيااد: غااعة ) عسااإين( صاافوا الحر ااو وا 
  ر يب البيت الف حاوف   ي ظل ما وصفوه بحالو "ال رهل ال نظيمي" ال ي  عاني مناا.

(  " ن هذه المباادرة 4|91وقال الن إاء  ي بيان صحفي  عقت "قدس برس" نس و عنه اليوم السبت )
يو الارئيس محماود  ل ي انإالقا من حرع  بناء الحر او ععان  ا ح و مسا ام بالثوابات الوإنياو وب ارع

 عباس ولبناء شسم   حاوف موحد"  حسب البيان.
 98/4/5192قدس برس، 
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 نتنياهو لضغط علىل وبينيتتحالف بين ليبرمان  

بين رئيس حعب 'يي  ع يد'  يائير  5193ععن غرار ال حالا الذف  برم عام : حسن عبد الحعيم
 ي  مماثال  بعوريو  ن  حالفا  سرائيعادر حعب البيت الياودف نف الي بينيت    دت مص لبيد  ورئيس

رئيس  ليإ ذرالاأليام األ يرة بين بينيت ورئيس حعب 'يسرائيل بي ينو'   يلدور ليبرمان بادا 
 الح ومو بنيامين ن نياهو.

وشاء ال  ا عن    يل هذا ال حالا بال عامن م   عالن رئيس المعس ر الصايوني ي سحا  
عارضو. وباذا اإعالن  غعق هر سوغ الباب  مام  يار ح ومو الوحدة هر سوغ  بلنه سي ون  ي الم

 ح ن لو مخق ا  وقعع من مساحو المناورة لدى ن نياهو ووضعه رهينو ألإمال بينيت وليبرمان.
عضوا  19و انت مصادر  ي العي ود   دت  ن ن نياهو ال يس بعد  م انيو    يل ح ومو م  عو من 

والنو'  الحارديم والبيت الياودف. ل ن ال حالا الشديد يقوض هذا ال يار  ي المرحعو األولن  ضم ' 
ويض  ن نياهو بين  ما و ليبرمان وبينيت  ويشععه عرضو الب عاع من ا اماما مسخولون  ي العي ود 

 بالش  .
   « حالا المنبوذين»'يو الثانيو  نه  ي  إار هذا ال حالا الذف وصف ه بلنه سرائيعوقالت القناة اإ

 ناعل بينيت عن حقيبو ال ارشيو لصالح ليبرمان   ي مقابل دعم مإعبه الحصول ععن حقائب وعاريو 
   رى والعمل ععن من  ن نياهو من    يل ح ومو وحدة م  المعس ر الصايوني.

و ضا ت  ن ال حالا يادا  لن  ععيع موقفياما ال فاوضي م  العي ود  و  ير ال قديرات  لن  ن 
سعن لمساعدة بينيت  ي الحصول ععن حقيبو األديان  ال ي يإالب باا  يضا رئيس ليبرمان سي

 حعب ' اس'  رييه درعي.
ي ار  لن  نه من  لن هذا ال حالا  ن يوشه ضربو لعمفاوضات بين العي ود و' اس'   ذ  ن حعب 

عل  يضا ' اس' الذف يم ن  ن يس وعب ال ناعل عن وعارة الدا عيو سي ون من الصعب ععيه ال نا
 عن حقيبو األديان  ما يعني العج بالمفاوضات  لن  عمو شديو.

 98/4/5192، 48عرب 

 
 إلى طريق مسدود "إسرائيل"نتنياهو التي تقود  حكومةهرتسوغ يتعهد بإسقاط  

الوسإي المعارض ي سحاق هر سوغ  "المعس ر الصايوني"و االت:  عاد ععيم حعب  -القدس 
 اليميني بنيامين ن نياهو. "العي ود"يو ال ي ي ععماا رئيس حعب يعسرائباإإاحو بالح ومو اإ
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من موقعنا  ي المعارضو سوا "   سرائيلوقال هر سوغ  ي محاضرة  امس   ي  ل  بيب  وسإ 
 ."نإيح بح ومو العي ود  ي المس قبل .. ن نياهو سيقود البالد  ي ناايو األمر  لن إريق مسدود

يو ععن موقعاا االل  روني عن هر سوغ قوله   ن سرائيعاإ "ستالشروعاليم بو "ونقعت صحيفو 
 ."المعس ر الصايوني ذاهب  لن المعارضو بإراد ه"

 و ي هذا الصدد  قد نفن هر سوغ  ن ي ون قد ال قن سرا  م   ن نياهو لبحم    يل ح ومو وحدة.
ح لعشمي   نه يفضل  ان ععن ن نياهو  ن يقرر م  من سي  ل ائ ال ا ح وميا  ومن الواض"وقال 

 ."دينيو –ح ومو يمينيو 
ععن  ل حال لم يشر  بادل لعرسائل بيننا ) م  ن نياهو( وقد قعت بعد ظاور ن ائج "و ضاا هر سوغ 

نما  ان ا  يارنا  ."االن  ابات  ننا سن شه  لن المعارضو  هذا لم ي ن ا  راضا وا 
 91/4/5192، األيام، رام هللا

 
 تحالف مع دول الجوار المعتدلة صنعليفني: كنت قادرة على  

قالت ععيمو حعب الحر و من  حالا المعس ر الصايوني  سيبي  : رشمو القدس دوت  وم -القدس
 ليفني  قبيل ظار اليوم السبت   ناا  انت قادرة ععن صن   حالا م  دول الشوار المع دلو.

ا   روقا واضحو بين برنامج وبينت لدى م ار  اا  ي مخ مر المر ع الثقا ي ب ل  بيب   ن هن
المعس ر الصايوني وبرنامج العي ود الذف ي ععمه بينامين ن نياهو  م يرة   لن  ن األ ير ال يرغب 

 بالمفاوضات ح ن م  الدول اللربيو ل حسين العالقات.
و ضا ت "نحن لدينا القدرة ععن صن   حالا م  الدول المع دلو  و نت ععن ا صال لسنوات م  

 ". سرائيلول  والرئيس  وباما  ان سيدعو رخساء  ع  الدول  ي المنإقو الش مال بحضور  ع  الد
يو األ يرة  قالت "نشح ن نياهو بإريقو ب عو ل عق انإبال عائا  نه سرائيعوب لن ن ائج االن  ابات اإ

 ألعدائنا".  سرائيليم ن  ن نبي  
 91/4/5192، القدس، القدس

 
 ألف صاروخ 100تلك يم هللاحزب  :لعادجعاموس  

ععاد  انه ال شعاموس  يسرائيعاإ ي وعارة الشي   واألمنيوقال رئيس الايئو السياسيو  ب را: –بيروت 
 لبنان. مواشاو شنوبييس بعد حصول 

 94هللا حعب   إعق  األ يرةانه  الل الحرب   لن  مس يوسرائيعاإ اإذاعوبحسب ما نقع ه   و  ار
 الا صاروخ  ي لبنان. 911ام ال ه   لنات الحاليو   ير الا صاروخ  وان ال قدير 
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  و إوير يوسرائيعاإالحفاظ ععن قوة الردل   لنععاد  ي ندوة ثقا يو عقدت  ي بئر السب  شودعا 
ال حدف األهم هو اال فاق النووف   نالقدرات الد اعيو ال  نولوشيو و ععيع المشال االس  بارا ي مخ دا 

يراناللربيو الم بعور بين الدول  ععاد  عن انه   م ش    ا  يرانوب صوع ر   العقوبات عن  .وا 
سرائيلو حاليا  ي الواليات الم حدة  شمي    نالقيام برد عس رف عند الضرورة  مخ دا   م انيودراسو   ا 

 ال يارات مم نو.
 91/4/5192، الدستور، عّمان

 
 ينو"بقضية الفساد في "يسرائيل بيت اتهامالئحة  15الشرطة:  

الئحو ا اام  ي  إار  92يو  لن  نه سي م  قديم سرائيع  ير ال قديرات لدى ال رإو اإ: بالل ضاهر
قضيو الفساد ال برى ال ي ي  به ب ورإ قياديين   ولوا مناصب وعاريو  من حعب "يسرائيل بي ينو" 

 الذف ي ععمه   يلدور ليبرمان.
عن المف   العام لع رإو يوحنان دانينو  قوله  مس   نه يو  اليوم األحد   سرائيعونقعت وسائل  عالم 

يوشد لدى ال رإو س و  اود مع   ي القضيو. ولم يفصح دانينو عن  فاصيل اال فاقيات م  هخالء 
ال اود   ما  نه يحظر ن ر  سماءهم. ورغم ذل   قالت مصادر  ي ال رإو  نه سي م   فيا لوائح 

 ضد بعضام س قدم.ا اام ضد ال اود ل ن لوائح ا اام 
ووصا دانينو قضيو "يسرائيل بي ينو"   الل م ار  ه  ي ندوة "سبت الثقا و"  ي مدينو بئر السب   

 بلن "هذه  حدى قضايا الفساد األ بر ال ي حدثت  ويوشد م  باون ليس من يسرائيل بي ينو  قإ".
وف ععن    اليو  ل نه و إرق دانينو  لن ال  ا عن القضيو ع يو االن  ابات  وهو  وقيت ينإ

  دد  ن "بإم ان م االع ماد ععينا بلننا درسنا  ا و االع بارات  وهذا لم ي ن قرارا  و وما ي يا".
و ردا  نه " وصعنا هنا  لن  باات  ثيرة  ي مشال الر اوى. وال حقيق سين اي بحعول منصا  يار 

 المقبل".
 91/4/5192، 48عرب 

 

 : حادث الدهس كان عملية متعمدةيةيلسرائاإلالمفتش العام للشرطة  
يو يوحنان دانينو  اليوم السبت   نه يس إي   ن سرائيعقال المف   العام لع رإو اإ: ها م حمدان

 يخ د  ن حادم الدهس الذف وق   ي القدس  األربعاء الماضي  هو "عمعيو دهس".
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حادم الدهس  ان "عمعيو و ان دانينو قد صرح  ي وقت سابق  يوم  مس األول  بلنه يع قد  ن 
دهس مقصودة".  ما ادعت ال رإو  ي حينه  ن ال باات   ععع ب ون الحادم "عمعيو دهس ععن 

  عفيو قوميو".
 98/4/5192، 48عرب 

 
 يسرائيليخترقون حواسيب الجيش اإل قراصنةشركة أمن معلومات:  

من ا  راق  ب ات قالت  ر و ألمن المععومات  الشمعو   ن قراصنو  م نوا : ها م حمدان
ي  وذل   ي  إار "حمعو  شسس  ل  رونيو". وبحسب محققين سرائيعالحواسيب المر بإو بالشي  اإ

و ي المقابل  إن الشي    اور  ناا قراصنو ي حدثون العلو العربيو. 4 إن الحمعو ال ي بد ت قبل 
 ي ينفي وشود مععومات عن ا  راق  ب و الشي .سرائيعاإ

"  والذف   ا عن عمعيو Blue Coat Systemsانج  وهو باحم  ي  ر و "وقال وايعون غر 
اال  راق  ل"روي رع"  ن األدوات ال ي اس  دماا المااشمون م و رة  مثل "حصان إروادة" المعروا 

 "  الذف ي يح الد ول وال ح م بحواسيب الضحايا عن بعد.Poison Ivy -باسم "العبالب السام 
 98/4/5192، 48عرب 

 
 "االغتصاب"االحتالل يهدد األطفال المعتقلين ب :والمحررين األسرى شؤون ئةهي 

ي من ممارسا اا القمعيو  شاه األإفال الفعسإينيين  حيم سرائيعصعدت سعإات االح الل اإوام: 
 ادت األعوام األربعو المنصرمو اعديادا  ي نسب األإفال المع قعين  الذين "ي عرضون ألساليب 

 ". عذيب وال ن يل مناا ال اديد باالغ صاب  ما  قول مصادر حقوقيو م عددةم عددة من ال
و  د  قرير هيئو  خون األسرى والمحررين الفعسإينيين  ن عدد األإفال المع قعين  ي مع قالت 

إفال مع قال  ي مع قل "عو ر" الواق  قرب رام هللا بالضفو المح عو   12منام  551االح الل قرابو  
 ".ي وععون ععن سشني "ع صيون" و"ه ارونوالباقون 

وقالت الم  صو  ي  خون األسرى  مينو الإويل   ن سعإات االح الل عمدت  ي اآلونو األ يرة 
 لن " صعيد و يرة" اع قال األإفال الفعسإينيين  الذف "يبد  باس دعائام  ثم اح شاعهم  ليصل  لن 

بعادهم  ي المس قبل عن ساحو ال ن يل بام  و حإيم نفسيا ام  بادا ععععو الث قا و الوإنيو لديام  وا 
  ".يسرائيعالصرال الفعسإيني اإ

 91/4/5192الخليج، الشارقة، 
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 القدس المحتلةشمال وحدة استيطانية جديدة 56 لبناء  مخطط 
 ن عإاءات ن رت من ما  سمن ب"سعإو  راضي  السبت  العبريو قالت  سبوعيو " ول هعير" 

يو بم إإ  قامو وحدات اس يإانيو شديدة  مال سرائيعلن  وع  حدى ال ر ات اإ"   ير   سرائيل
وحدة اس يإانيو شديدة  حيم س قوم  21و  دت الصحيفو وشود م إإ  امل لبناء  القدس المح عو.

وحدة س نيو اس يإانيو  ي مس وإنو النبي يعقوب بالقدس   يما لم  51 ر و "نو ي يعقوب" ببناء 
ي  ي  سرائيع لا  52ويس وإن  وحدة س نيو   رى. 31 و ال ي س قوم ببناء  عرا بعد ال ر 

 .مس وإنو النبي يعقوب  مال القدس المح عو
 98/4/5192الين،  أون فلسطين

 
 تسابق الزمن لالستيالء على األراضي "إسرائيل"عيسى: حنا  

ذ القانون الدولي د.حنا عيسن قال األمين لععام ل "الايئو اإسالميو المسيحيو" و س ا: القدس المح عو
با ت  السرإان الذف يسرف  ي الشسد  وهي  ي سباق م  العمن لالس يالء والسيإرة   سرائيل ن "

 ععن األراضي الفعسإينيو و  ريد المواإنين من  ما ن س ناهم".
نون يو مخ را  ب إبيق قاسرائيعوشاءت  صريحات عيسن ل "قدس برس" عقب قرار المح مو الععيا اإ

" مال  اللائبين" ععن عقارات س ان الضفو اللربيو ال ائنو  ي  رقي القدس ومصادر اا  و ضاا 
 لن االس يالء ععن المعيد من األراضي  9121 ادا منذ صدور القانون عام   سرائيل ن "

قريو  ي الدا ل  311الفعسإينيو .. وهي إبقت القانون  ععيا   ي ذات العام حيم صادرت  راضي 
 معيون ونصا دونم )الدونم يعادل  لا م ر مرب (". 3لفعسإيني بمساحو ا

 ريد اآلن  إبيق القرار ععن القدس  "وهي  ي الحقيقو  إبقه  ل ن  ي   سرائيلو وضح عيسن  ن 
اآلونو األ يرة  ريد  إبيقه ععن الفعسإينيين الذين يحمعون الاويو الفعسإينيو ويعي ون  ي الضفو 

ال   ي القدس   ال إوة األولن  بد  من  الل القيإم الذف يقسم األراضي ثم يقوم القيإم اللربيو ولام  م
ب سشيعاا لدى ما يسمن ب )دائرة اإن اء وال عمير( وهي  حد  ذرل االح الل لعسيإرة ععن المعيد 

 من األراضي المح عو و اويد مدينو القدس" و ق  يضاحه.
يس بيد المواإن  ف  يء يقوم به ا شاه هذا القرار الشائر  و ضاا: "نحن نعي   ي دولو اح الل ول

ال  لبه ال بالقانون الدولي وال بال رعيو الدوليو  وبال الي هي بقو اا العس ريو الم لإرسو  إسرائيل 
  قوم باالس يالء ععن األراضي الفعسإينيو".

 98/4/5192قدس برس، 
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 ء أطول وآخر احتاللليتحرك العالم إلنها األوانالمطران كبوجي: آن  
إالب مإران القدس  ي المنفن  يالريون  بوشي  العالم بإنصاا ال عب الفعسإيني   :و ا –روما 

نااء ظعم االح الل  وقال: "آن األوان لععالم  ن ي حر  ب  ل شدف و ععي من  شل  نااء  إول  وا 
 اح الل سا ر".

ح الوحدة الوإنيو واالل فاا حول ودعا  بوشي  ي بيان صحفي   مس  بناء  عبنا ب شسيد رو 
رادة  وال مس  بالثوابت الوإنيو ال ي نع ت دماء ال اداء األبإال  الم رول الوإني ب ل قوة وععم وا 
ألشعاا  وقدم  عبنا ال ضحيات الشسام من  شل  ن يس عيد  ا و حقوقه الوإنيو  امعو وغير 

 منقوصو.
ومقدسا ه  وععن العالم  ن ينصا الفعسإينيين  و  ار  لن  نه من حق  عبنا  ن يدا   عن نفسه 

 ألنام ال عب الوحيد  ي ال ون الذف ما عال يرعح  حت االح الل البليض.
بعيُد عن م   ننيالقسرف عن  بناء  عبي العظيم   اإبعادو ضاا  "من منفاف البعيد  حيُم   للُم من 

معي بعود ي قريبا أل حل عيني بالشسد ل نني مع م بقعبي وبروحي وبدعائي  ولن يقإ   يء  
 بمساشد القدس و نائساا".

الذين يعانون ب  ل يومي من سياسو  األبإالو دد ععن ضرورة الوقوا شنبا  لن شنب م   سرانا 
ال ن يل الامشيو العدوانيو  ومن سياسو الععل االنفرادف وال امي  الصحي من قبل العدوان البليض 

 حقوق  عبنا. الذف  مادى  ي اس يإانه وا  رس
 91/4/5192هللا،  رام الجديدة، الحياة

 
 المقدسيين قرب "باب العامود" األسرىوقفة تضامنية مع  

(   ي وقفو  ضامنيو م  4|91 ار  ع رات المواإنين المقدسيين  اليوم السبت ): القدس المح عو
امود  ي مدينو القدس ي   مام باب العسرائيعاألسرى الفعسإينيين القابعين  ي سشون االح الل اإ

نيسان  91و ل ي هذه الوقفو بال عامن م  "يوم األسير الفعسإيني" الذف يصادا  اري ه  المح عو.
) بريل( من  ل عام  حيم ر   الم ار ون األعالم الفعسإينيو وصورا  لألسرى المقدسيين  ي سشون 

عاشل لإل راج عنام من مع قالت االح الل  وه فوا ب عارات وإنيو  إالب قيادة السعإو بال د ل ال
آالا  سير  1يو  ي سشوناا نحو سرائيعو ع قل سعإات االح الل اإ االح الل و حقيق مإالبام.

 إفال . 21 سيرات و 4 سيرا  مقدسيا   من ضمنام  411 عسإيني  بينام 
 98/4/5192قدس برس، 
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 طالب: لمواصلة التحركات حتى تحقيق المالباردخلية األزمة في مخيم  
عقدت  عيو األعمو  ي م يم البارد  اش ماعا اس ثنائيا  ناق ت  يه  وضال : الو الو الوإنيو لإلعالم

 الإوارئال عسفيو بإللاء برنامج  األونروا  شراءاتالم يم وال حر ات ال عبيو الم واصعو ردا ععن 
لمإالب ال عب المحقو   و  د المش معون   ي بيان  "مواصعو ال حر ات ح ن االس شابو االس  فائي.

وال سيما برنامج  الإوارئ ي  و ير األموال الس  مال  عمار الم يم وال عويض ععن العائالت و إو 
وبصدد عيارة و د الدول المانحو المر قب  لن الم يم   ععن المش معون ا  اذ  ل  االس  فاء".
و ود بالعهور  و قديم مذ رة لعو د  و  ح ال ي  سال عيارة العشنو وعمعاا  وقرروا اس قبال ال اإشراءات

 مخسسات األونروا ال ي  انت ملعقو  الل الف رة الماضيو  و وقا  ف  حر ات اح شاج  ثناء العيارة.
 يذ ر  ن ال عيو مخلفو من قيادة الفصائل والعشنو ال عبيو ومخسسات.

 91/4/5192بيروت،  النهار،
 
 وم األرض في العاصمة واشنطنيحيون ي المتحدةالواليات الفلسطينيون ب 

 حين الفعسإينيون  ي  مري ا  مساء الشمعو  الذ رى ال اسعو والثالثين  :سعيد عريقات - وا نإن
   ع   قيم  ي العاصمو األمري يو وا نإن. 411ليوم األرض   ي حفل قرابو 

رام هللا   حت  ونظم الحفل م  ب بعثو منظمو ال حرير الفعسإينيو  ي وا نإن  بال عاون م  نادف
عنوان " ن صم  م هو مصدر قو ام"  و ميع بع م الم ار و من  مير يين مخيدين لعقضيو 

 الفعسإينيو.
وقال السفير الفعسإيني  ي وا نإن معن عريقات   ن "يوم األرض يمثل  مس   ال عب الفعسإيني 

ن  يقوم ععن  ساس قرار بالثوابت الوإنيو الم مثعو  ي الحل العادل لقضيو الالشئين الفعسإينيي
قامو الدولو الفعسإينيو المس قعو 914الشمعيو العامو لألمم الم حدة رقم    وحق  قرير المصير  وا 

 وعاصم اا القدس ال ريا". 9111ععن حدود 
نيسان  يصادا يوم األسير الفعسإيني   91و  ار عريقات  لن  ن  حياء الذ رى لاذا العام  يوم 

ن س و آالا  سير و سيرة من  ل  إياا ال عب الفعسإيني يقبعون  ي سشون "حيم ما يعال   ثر م
االح الل يمثعون  عبا بل معه ب ا و ثورا ه وان فاضا ه ومرارات االح الل وعذابا ه  ير ض  ن يب ع  

 ي المح ل".سرائيعمرارة الاوان وقار السشانين وي حدى ب موخ سياإ الشالد اإ
 91/4/5192القدس،  القدس،
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 تسلط الضوء على معاناة الالجئين الفلسطينيين في الدول العربية اليرموكأزمة  :"غارديان ذي" 

ال  حد يفام  عور المعاناة ال ي يعي اا الالشئون  : رشمو  اصو -القدس دوت  وم  -رام هللا 
حد يس لرب الفعسإينيون العالقون  ي م يم اليرمو   ي سوريا  وذل  بعدما   عن عنام العالم  وال ا

اليرمو   ألن معامعو الفعسإينيين   هاليإريقو ردة  عل الدول العربيو المشاورة لسوريا ععن معاناة 
  ي الدول العربيو  يضا  سيئو.

العالج دا ل  و وععن سبيل المثال  ال يمع  الالشئون الفعسإينيون حق الحصول ععن ال ععيم 
وظيفو ععن األقل  وال يمع ون الحق  52من العمل  ي حرمانام   لنالمس  فيات العبنانيو   ضا و 
 ح ن ال نقل بحريو دا ل المدن العبنانيو.  و ي  راء العقارات والمناعل 

واع برت صحيفو "ذف غارديان" البريإانيو با   احي اا ما يحصل م  الالشئين  ي لبنان  مييعا 
 ني من ال مييع ذا ه  ل ن ب  ل اقل. عا األردنعنصريا  م يرة  لن  ن الم يمات الفعسإينيو  ي 

  صواتالفعسإينيين  ي م يم اليرمو    اين هي   صابتوذ رت الصحيفو انه وبعد ال ارثو ال ي 
يشب ععيام ان ي رشوا  ي مسيرات اح شاشيو ععن ما  األقل ععن  الفعسإينيو؟المناصرين لعقضيو 

  ومات العربيو.يحصل  ي اليرمو   وان ي رشوا عن صم ام والضلإ ععن الح
ب ثير من    ضل  نااالمح عو سيئو وماينو  ال  األراضي"ععن الرغم من ان حياة الفعسإينيين  ي 

مس وى معي و الفعسإينيين  ي العالم العربي  م  اس ثناءات قعيعو  انت ح ن وقت قريب 
حيم  ان   9111الم حدة العقوبات  ي العام  األمملعفعسإينيين  ي سوريا والعراق قبل  رض 

 سيء لعلايو".  صبحالفعسإينيين  ي السابق لديام ام ياعات  ي سوريا والعراق  ل ن الحال اليوم 
المعاناة المس مرة   لن  ضا وعدم اال  رام بما يحدم  ي م يم اليرمو     نوقالت الصحيفو 

ععن االس مرار  وسوريا   دعم و  ش   نظيم الدولو "داع " واألردنلعفعسإينيين  ي م يمات لبنان 
 .األوسإ ي حربه الدمويو  ي عيادة سيإر ه  ي مناإق ال رق 

العوم ععن النظام السورف وعدم   لقاء"الملعق الذف يعي ه الفعسإينيون  ي اليرمو  امر م عف  ل ن 
م يم اليرمو  قد  سس  ي العام   نال ارب من المسخوليو. ويذ ر   لنالبحم عن حعول ما هو 

الم يم ساحو   صبح. 9113 ضاا حعب البعم السورف الفعسإينيين منذ العام   حيم اس9121
حرب عندما قرر  يوخ ال عيج بدعم من اللرب  دعم الميعي يات المعارضو المسعحو لعمساعدة  ي 

   والذين وشدوا اليرمو  قاعدة لام".األسدنظام   سقاإ
قد ق ل ال ثير حياة المدنيين ودمر  داألسنظام   نوا   مت الصحيفو ا   احي اا بالقول: "صحيح 
  يضاال ي ي وضاا  ل ن ععن اللرب وحعفائه  األهعيوالبنيو ال ح يو  ي المدن السوريو  الل الحرب 
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عال ه األسدال نحي شانبا  وال وقا عن الدور الذف يععبونه  وال  عي عن   رة اس سالم ب ار  من  وا 
يقااالح م   هذه الحرب ال ارثيو". وا 

 91/4/5192القدس،  ،القدس
 
 أكثر المتضررين من العدوان على غزة األطفال: "الحركة العالمية" 

 رل  عسإين   ي  قرير لاا بالعلو  -"األيام": بينت الحر و العالميو لعد ال عن األإفال  -رام هللا 
ذف د عه اإنشعيعيو  حمل عنوان "عمعيو الشرا الصامد: حرب ُ  ن ععن األإفال"  الثمن الباهظ ال

 ي األ ير ععن غعة  صيا العام الماضي.سرائيعاألإفال بسبب العدوان اإ
ال امل لعقانون الدولي اإنساني   سرائيلوقال مدير عام الحر و  ي  عسإين  الد قعمار   ن  شاهل 

يو الم  ررة ععن المدنيين  حبإ  ف شاود هد ت وسعت  لن  و ير سرائيعوالاشمات العس ريو اإ
  امعو لألإفال الفعسإينيين.حمايو 

بإنااء الحصار غير القانوني ععن   سرائيلو ضاا قعمار: "ي وشب ععن المش م  الدولي مإالبو 
 قإال غعة  وال حقيق  ي اح مال وقول شرائم حرب وشرائم ضد اإنسانيو و قديم الشناة لعمساءلو".

د  إفال  الل العدوان ععن غعة  و  ارت الحر و  لن  ناا وشدت من  الل  حقيقا اا  ي اس  اا
 دلو داملو وم  ررة  دل ععن  ن قوات االح الل ار  بت ان اا ات شسيمو ضد األإفال  بعلت حد 
شرائم حرب وشرائم ضد اإنسانيو  مناا االس اداا المبا ر لألإفال بالصواري  ال ي  إعق من 

 الإائرات من دون إيار  والاشمات ال ي نفذت ضد المدارس.
 ان األ ثر دمويو  الل العدوان األ ير  ظارت  يه  ظاعو  5194 موع  51ف ت  لن  ن يوم ول

 51إفال  منام  21يو سرائيعي ععن غعة   قد ق عت  يه القوات الشويو والبريو اإسرائيعالاشوم اإ
ل يو  يضا منع  سرائيعإفال ععن األقل  ي حي ال شاعيو بمدينو غعة   ي حين دمرت إائرة حربيو 

 91عائعو  بو شام   ي مدينو  ان يونس شنوب مدينو غعة  ي اليوم نفسه  ما  سفر عن اس  ااد 
 ي م فرق ععن  نحاء م  عفو من القإال. سرائيعإفال  ي قصا  94إفال   ضا و  لن اس  ااد 

و ظارت األدلو وال اادات ال ي شمع اا الحر و  نه لم ي ن هنا   ف م ان آمن لألإفال  ي غعة 
يو  وآ رون سرائيعي األ ير   قد ُق ل  إفال  ي مناعلام بسبب الصواري  اإسرائيعالل الاشوم اإ 

يو  ديدة االنفشار  ي المدارس ال ي  انوا يح مون باا   ما ُق ل سرائيعبسبب القذائا المد عيو اإ
ي   إعقت من  يضا  إفال  ي ال وارل بينما  انوا يحاولون الفرار من الاشوم م   سرهم  بصوار 

 يو من دون إيار  وقذائا مد عيو.سرائيعالإائرات اإ
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و وضحت الحر و  نه بالنسبو لألإفال الذين لم ي عرضوا إصابات شسديو   قد  انت اآلثار النفسيو 
 ديدة و إيرة ععيام  حيم  قد ال ثير من األإفال  حد  و  ال الوالدين   و   راد  سرة  وآ رون 

 باإضا و لع وا وعدم االس قرار. ادوا  عمال عنا 
وقالت: "  ل المش م  الدولي باس مرار  ي مساءلو قوات االح الل عن االن اا ات الشسيمو لحقوق 

 اإنسان المر  بو ضد األإفال الفعسإينيين".
وحثت المش م  الدولي ععن دعوة األمين العام لألمم الم حدة بان  ي مون   ن ُي مل ان اا ات 

 الل  ي معحق  قريره السنوف عن األإفال  ي الصراعات المسعحو  و ن يدرج شي  قوات االح
االح الل ععن القائمو ال ي  ح وف ععن  سماء شمي  الشماعات والقوات المسعحو ال ي ار  بت 
ان اا ات شسيمو ضد األإفال  لوض  حد لإل الت من العقاب و و ير الحمايو لألإفال 

 الفعسإينيين.
 21األمم الم حدة لع خون اإنسانيو ) و  ا(   إن عمعيو "الشرا الصامد" ال ي اس مرت  وو قا لم  ب
مدنيا ععن األقل   9415 عسإينيا  بينام  5551   ودت بحياة 5194 ب  51 موع و 1يوما بين 

 241 عسإين ب  ل ماني ومس قل من اس  ااد  - حققت الحر و العالميو لعد ال عن األإفال 
يو المبا رة ععيام  و ن نحو سرائيعإفال اس  ادوا ن يشو لعاشمات اإ 232  من بينام إفال  اللاا

 عاما. 95ي ال   شاوع  عمارهم سرائيعمن األإفال الذين اس  ادوا ععن يد قوات االح الل اإ 11%
 91/4/5192هللا،  رام األيام،  

 
 اعهم الصحيةإقامة مقبرة رمزية بغزة لألسرى المرضى للتحذير من تدهور أوض 

ععن مقربو من ساحو السرايا وسإ مدينو غعة  راصت قبور رمعيو وضعت ععياا  سماء  حسن شبر:
األسرى المرضن  ي سشون االح الل لع حذير من ال إر الداهم الذف يحدق بحيا ام  ن لم يإعق 

 سراحام.
بيو لع ضامن م   حمد حاول ن إاء الحمعو ال ع« مقبرة ال اداء األحياء»باذه الصورة و حت عنوان 

سعدات ولشنو األسرى  ي الشباو ال عبيو ال حذير من  إورة األوضال الصحيو والمعي يو لألسرى 
  ي سشون االح الل ضمن  عاليات  حياء يوم األسير.

 91/4/5192هللا،  رام األيام،  
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 على حدود غزة ا  نفق 69 نادمر  :الجيش المصري 
  حو نفق ععن ال ريإ الحدودف م  قإال غعة  ب مال سيناء   11" نه دمر  قال الشي  المصرف:

 .512ما ير   عدد األنفاق المدمرة منذ  براير/  باإ الماضي  لن 
و وضح الم حدم باسم الشي  العميد محمد سمير   ي بيان ن ره ععن موق  ال واصل االش ماعي 

مارس/ آذار الماضي   51ف رة من ) يسبو (  اليوم السبت   ن "قوات حرس الحدود  م نت  الل ال
  حو نفق شديدة ععن ال ريإ الحدودف  11 بريل/ نيسان الشارف  من ا   اا و دمير  92وح ن 

 ب مال سيناء   مال  رقي البالد.
  حو نفق  914مارس/ آذار الشارف   نه دمر  59و ان الم حدم العس رف  قال  ي بيان له  ي 

مارس/  91 براير/  باإ الماضي  وح ن  9ة   الل الف رة من ععن ال ريإ الحدودف م  قإال غع 
مارس/ آذار  51-51نفقا  الل الف رة بين  55آذار الماضي  قبل  ن يقول  ي بيان آ ر  نه دمر 

 الماضي. 
 98/4/5192الين،  أون فلسطين

 
 "نفتقدك" "يديعوت أحرونوت" توجه رسالة لمبارك من كلمة واحدة 

ي " ي ان هابر" رسالو لعرئيس سرائيعوشه الصحفي والمحعل السياسي اإ :سما –القدس المح عو 
األسبق مبار  من  عمو واحدة ضمن مالحظات ع ر  وردها  ي مقاله بصحيفو "يديعوت  حرونوت" 

 ما يراها "هابر" الذف قال  ي   سرائيلب لن األوضال  ي مصر  والمر بإو ب  ل ما بالواق   ي 
 نف قد . مبار :حسني  يرة:واأل مالحظ ه العا رة 

 98/4/5192اإلخبارية،  سما وكالة
  
 جميعا واألردنيينالنسور: القدس كانت وستبقى في ضمير الهاشميين عبد هللا  

النسور ان القدس  انت وس بقن  ي ضمير  عبد هللا  د رئيس الوعراء الد  ور  ب را: – عمان
القيادة الاا ميو وبصف اا ال اري يو  ي رعايو ان   لنال  ا  األردنيينالاا ميين وضمائر شمي  

 القدس معرو و لعشمي .
وقال رئيس الوعراء  الل رعاي ه  ي عمان مساء  مس السبت حفل   ريم الم برعين لشمعيو حمايو 

الاا ميو ععن  األردنيوالقدس ال ريا ان القدس هي  ي عادة الاا ميين قبل ان  حصل الممع و 
 ععن ارض  عسإين.  سرائيلوم اس قاللاا وقبل ان  ق

 91/4/5192عّمان،  الدستور،
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 ي من وصول اإلسالميين للحكم في باكستانإسرائيلقلق  

يو من سرائيع ي حمعو غير مسبوقو  حذرت الن ب ووسائل اإعالم اإ: صالح النعامي -غعة 
د من اح مال  م انيو  ن  ق  با س ان  حت ح م شماعات  سالميو  صفاا با"الم إر و"  ما يعي

 ي.سرائيعاس  دام ال رسانو النوويو ضد العمق اإ
ي   رايم هرارف   ن صعود اإسالميين لح م البا س ان ال ي يبعغ  عداد سرائيعوقد ععم المس  رق اإ

 .سرائيلمعيون نسمو يمثل  ابوسا إ 911س اناا 
دا من ديوان رئيس الوعراء و ي مقال ن ر ه صباح اليوم األحد صحيفو "يسرائيل هيوم" المقربو ش

بنيامين ن نياهو  حم هرارف دوائر صن  القرار  ي  ل  بيب ععن  ن حمعو دعائيو  ي شمي   رشاء 
 العالم لع حذير من  إورة وقول با س ان  حت هيمنو اإسالميين.

 91/4/5192، "59 عربي" موقع
 
 من تزويد أكرانيا بالسالح "إسرائيل"بوتين يحّذر  

من ملبو قياماا ب عويد   سرائيلحذإر الرئيس الروسي  الديمير بو ين  اليوم  : عيمحسن عبد الح
س  سبب "  رانيا بالسالح ردا ععن الصفقو الروسيو المعمعو م   يران  وقال  ن  إوة من هذا النول 

 .  "بسقوإ المعيد من الضحايا
  سرائيل   ي  عقاب  اديد شاء  حذير بو ين  ي  صريحات نقعاا ال عفعيون الروسي الرسمي وذل
 .311ب سعيح   رانيا ردا ععن صفقو  عويد  يران بمنظومو الد ال الشوف  س 

وقال بو ين  ي حديم لع عفعيون الروسي ' ذا  ان الحديم يدور حول  وريد  سعحو   ا و  لع قد  ن 
شاو  ضا يو هذا األمر سي ون له مفعول ع سي ألن مثل هذه ال إوة لن  فضي  ال  لن شولو موا

 وعيادة الضحايا اإنسانيو وبال الي الن يشو س  ون هي نفساا'.
يو وهي  مع  الحق بفعل ما سرائيعو  د بو ين  ي الوقت نفسه  ن هذا األمر يعود  لن ' يار القيادة اإ

( 311 راه مناسبا من  شراءات' مضيفا  ن  عويد  يران بمنظومات صارو يو م إورة من إراع )اس 
 '. سرائيل  ل  اديدا ععن  من 'ال ي

( د اعيو قائال  ن 'ما ي ع  وريدا نا  لن  يران  إن هذا 311وشدد ال  ديد ععن  ن منظومو ) س 
 الد اعيو'.  سرائيلالسالح د اعي صرا وال يقوض ب  ل من األ  ال قدرات 

 98/4/5192، 48 عرب
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 النائب خالدة جرار باإلفراج الفوري عن "إسرائيل"البرلمان البرتغالي يطالب  
بمناسبو ذ رى يوم األسير الفعسإيني صوت البرلمان البر لالي عصر يوم  مس ععن  :سما – رام هللا

و ا و الحعب ال يوعي البر لالي يإالب باإ راج الفورف عن النائب  الدة شرار  هقرار  قدم ب
  سرائيلمخ دا  ععن ضرورة  إبيق  ي سرائيعاإ االح اللالفعسإينيين المع قعين  ي سشون  البرلمانيين
 اح الل.الفعسإينيين شميعام  وناا قوة  األسرىشنيا ععن  ا فاقياتلنصوع 

 98/4/5192اإلخبارية،  سما وكالة
 
 "إسرائيلمؤتمر بإيطاليا حول "األسرى" في سجون " 

فعسإيني  مخ مرا  عقد بيت الثقا و  ي مدينو ميالنو اإيإاليو   مس  و عامنا  م  ذ رى يوم األسير ال
"   ار ت  يه النائبو عن الحعب الديموقراإي  سرائيلبعنوان "األسرى الفعسإينيين دا ل سشون 

 الحا م "ليا  وارت  بيعي"  وعددا  من المنظمات الحقوقيو الدوليو والمرا ع الثقا يو اإيإاليو.
ي  سرائيعالصرال الفعسإيني اإ وهدَا المخ مر  لن   احو الفرصو لالس مال  لن الشانب اإنساني من

"   ي  سرائيلو سعيإ الضوء ععن اإ  االت القانونيو ال ي  ح م السشناء الفعسإينيين  ي سشون "
 ظل  حياء الفعسإينيين "ليوم األسير الفعسإيني".

 98/4/5192، فلسطين أون الين
 
 مخيم اليرموك: مأزق رهيب أم منعطف حاسم؟ 

   غادة عقيل
الا مان النااس الاذين ي ضاورون شوعاا  ح ان الماوت  والاذين  صابحوا  حات الاشاوم قصو ع ارات اآل

اليااوم  ااي م اايم اليرمااو  لالشئااين قاارب دم ااق  هااي حصاايعو قصااو  اال  عسااإيني  قريبااا .  ناااا قصااو 
شد ي ذات ال سعين عاما   وال ي ما  عال  عي   ي باخس م ايم  اان ياونس لالشئاين  اي قإاال غاعة. 

 ي اليمن  المحاصرين هنا   ي الاشوم الحاالي.  نااا قصاو    اي  اي ساوريو   ناا قصو  بناء عمي 
ال ي  شبرت ععن الفرار قبل ثالم سنوات م   والدها لينشوا بحيا امك وهي قصو عما ي و عمامي  ي 
السعوديو واإمارات العربيو الم حدة الذين ما  عال حيوا ام ومس قبعام  ي الميعان  ي ان ظار قصاصو 

ميو. وهاااي قصاااو شيراناااي  الاااذين ان قعاااوا  لااان ليبياااا ويعي اااون اآلن  اااي "ليمباااو" باااال  ف م اااان ورق رسااا
يااذهبون  ليااه.  ن م اايم اليرمااو  هااو   ااويج لقصااو  شيااال م عاقبااو ماان ال ااعب الفعسااإيني  ماان الااذين 

َعين.  ولدوا م   برة العي   ي المنفن  بحاضر ومس قبل مخشإ
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ة عااااان المعانااااااة الاائعاااااو لمشموعاااااو مااااان المااااادنيين العاااااعل هاااااذه القصاااااو   ذن  ليسااااات "ببسااااااإو" واحاااااد
المحاصرين  ي منإقاو حارب.  نااا  م اد  بعاد ب ثيار مان مشارد ال لإياات المنعوعاو مان ساياقا اا  اي 
وسائل اإعالم السائدة ال اي  ساعإ الضاوء ععان الالشئاين  اي الظاروا الصاعبو  مان الاذين يواشااون 

لان حاد  بيار  ال قاارير الحديثاو عان "سا ان  الموت والمشاعو.  ناا قصاو   امل  ل نااا  سابق عمانياا  وا 
بمن  يام  إفال ورضَّ ... الذين يق ا ون لف رات إويعو ععن ال ضراوات الاال و  واألع ااب  وباودرة 

 الإماإم المشففو  واألعالا الحيوانيو و وابل الإب  المذابو  ي الماء".
شارى  اشيار حاوالي ثالثاو  رباال معياون  عساإيني قصاو اليرماو  باد ت قبال نحاو سابعو عقاود  عنادما 

  والااذين  عرضااوا منذئااذ لموشااات م عااددة ومساا مرة ماان 9141قساارا  ماان  عسااإين االن ااداب  ااي العااام 
ال  ااريد  سااواء عباار  و  ااارج منإقااو ال اارق األوسااإ. وماان بااين ال ثياار ممااا يم اان ذ ااره هنااا  ي اامل 

 اااي العاااام   سااارائيل( الاااذين  ااارد ام 9141  عساااإيني )ال ثيااار مااانام الشئاااون مااان 411.111هاااخالء 
من الفارين من ال ويت  ي  وائل ال سعينيات  ثناء وبعد حرب ال عايج  311.111  و  ثر من 9111

األولاان  وع اارات اآلالا ماان الااذين إااردهم النظااام العيبااي وُ ساا نوا  ااي م يمااات مخق ااو ععاان الحاادود 
الفااارين ماان العااراق  ثناااء وبعااد اللااعو الااذف ماان  55.111ك ونحااو 9112المصااريو العيبيااو  ااي العااام 

 .5113قاد ه الواليات الم حدة  ي العام 
 لاان الشنااوب مبا اارة ماان دم ااق  موإنااا  آلالا  9121 صابح م اايم اليرمااو   الااذف  ن اائ  ااي العااام 

عدة من الالشئين  معظمام شاخوا من مناإق الشعء ال مالي من  عسإين االن داب  من صفد وحيفا  
  ُمن  هخالء الالشئون الفعسإينيون منذ ذل  ال اري  9141بعد  ن ُ ردوا من ديارهم  ي العام ويا ا. و 

 من العودة  لن  راضيام.
   ان عدد الس ان الالشئاين الفعساإينيين  اي 5199قبل اندالل االن فاضو ال عبيو السوريو  ي العام 

ضو اآلن  بفعل ال د ل اإمبريالي  نسمو. وم   حول  ع  االن فا 921.111م يم اليرمو    ثر من 
 ااي المائااو ماان  11 لاان حااروب عاادة   باار بالو الااو   سااببت  عمااال الحاارب المساا مرة مساابقا   ااي نااعوح 

 س ان الم يم  الذين  روا  لن مناإق   رى  ي سوريو  و  لن الدول المشاورةك األردن و ر يا ولبنان.
إفال   اإن الوضا  الحاالي  3.211ر  بماا  اي ذلا  نحاو  ما بالنسبو ألولئ  الذين لم ي م نوا من الفارا

مرول.  منذ ا  د الق ال  ي وقت مب ار مان هاذا ال اار  لام  عاد و الاو األمام الم حادة إغاثاو و  اليل 
الالشئااين الفعسااإينيين )األونااروا( قااادرة ععاان  قااديم الضااروريات ال ااي   اا د الحاشااو  لياااا هنااا . وقااال 

 ر شونيس: "يعني هذا  نه ليس هنا  إعام  وليس هنا  ماء  وهناا  الم حدم باسم األونروا  ريس و 
 القعيل شدا  من الدواء... الوض   ي الم يم هو   ثر من غير  نساني".
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اليرماو   القصاو الفرديااو والشماعياو  هااي واحادة  ح اي عاان مالياين الالشئااين الفعساإينيين المن  اارين 
ي ا حون من  شل الحياة وسبل العاي  وُيشبارون مارة  عاو  حاليا   ي شمي   نحاء العالم العربي  والذين

األ ااارى ععااان االن قاااال  لااان المشااااول.  نااااا  ال  قااال  عااان الفعساااإينيين الاااذين يعي اااون  حااات سااايإرة 
و اي شميا   نحااء العاالم  ما   و مان بادون  قاارب   سارائيل ي األراضي المح عاو  و اي دا ال   سرائيل

 لان النظار باال حاول وال قاوة  لان م ااد ال يإااق مان المشاعاو  ي الم يم السورف  والذين يضاإرون 
 البإيئو ال ي  اشم ععن عائال ام  و صدقائام و بناء  عبام.

اليرماااو  هاااو قصاااو  ماااو بل معااااا  محروماااو ععااان الااادوام مااان الوصاااول  لااان معظااام الحقاااوق اإنساااانيو 
مساا مر ماا  غياااب اليقااين األساساايو.  ناااا قصااو شياال بعااد شياال ماان الفعسااإينيين الااذين شاااء عي ااام ال

والذل والفقر ن يشو مبا رة ل قاعس األمم الم حادة المسا مر عان الو ااء بال عامااا الاذف عبارت عناه  اي 
  الااذف نااع ععاان  نااه "يشااب السااماح لالشئااين الفعسااإينيين الااراغبين  ااي العااودة  لاان 914القاارار رقاام 

ت مم ن". وقد اس مر هذا الف ل إوال ديارهم والعي  بسالم م  شيرانام بلن يفععوا ذل   ي  قرب وق
نفساا  ي األمم الم حدة  ان مر بإا  بمقيااس ساماحاا لالشئاين   سرائيلعاما  اآلن  رغم  ن قبول  11

 يضا  مسخوليو مبا رة و ساسيو عن حقيقو  ن   سرائيلالفعسإينيين بالعودة  لن  راضيام.بذل     حمل 
 اااي  -ويمو اااون اآلن-وريو.  ن الالشئاااين الاااذين يعي اااون الالشئاااين الفعساااإينيين يمو اااون اآلن  اااي سااا

م يما  آ ر  ي األردن ولبنان  21م يم اليرمو   و ل  ولئ  الذين يعي ون  غالبا  ععن ال فاا   ي 
منعات عاود ام إاوال هاذه السانوات. وماا   سارائيلوسوريو والضفو اللربيو وغعة  موشاودون هناا  ألن 

ات األمم الم حدة  والقانون الدولي واألعراا السائدة لحقوق اإنسان    حدى قرار   سرائيل عال ح ومو 
 وال ي  سمح  عاا لعفعسإينيين بممارسو حق العودة.

ععن  عفيو هذا الواق    إن اليرمو  هو بوضوح  يضا  قصو قيادة عالمياو غيار   القياو   سامح بنفاي 
ساقاإام مان ععان  ا اات  رادارا اه  وبماا ي ايح لعاعمن والعشاع  ن ماليين من الناس من ذا رة العالم وا 

يإمسا حقوقام و حالمام. وهي  يضا  قصو عالم يف رض  ن ي ون "م قدما "  والذف ي  اا عان  وناه 
عاشعا   وغير  عال  وبال حول وال قوة  وغير مبال  ويقا مرة   رى ععن الاوام : ي اهد  ويعرا  

يرماو ك ساواء لعلالبياو مان سا انه الفعساإينيين   و ل نه ال يفعل  ايئا   وال يعارض  ف  ياارات ععان ال
 ال ثيرين من س انه السوريين األصعيين المحاصرين هنا   يضا .

ال     ي  ن "الدولو اإساالميو  وح وماو األساد  باإضاا و  لان الشماعاات المساعحو اإضاا يو ال اي 
صااورة المعقادة لساوريو اليااوم.   قا ال اآلن مان  شال الساايإرة ععان اليرماو   ي اا عون  عاام شاعءا  مان ال

وي حمااال  ااال مااان هاااخالء مساااخوليو مبا ااارة عااان الباااخس المفاااروض ععااان النااااس  اااي م ااايم اليرماااو . 
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وسااي ون ماان الحماقااو  شاهاال هااذه الحقيقااو. ل اان السااياق األوساا  والوثيااق الصااعو بالمسااللو يباادو غائبااا  
  ماما  عن معظم ال قارير اإعالميو.

م اايم اليرمااو   وال ثياارين اآل اارين  ااي األمااا ن األ اارى  يواشاااون مااا   ن الالشئااين الفعسااإينيين  ااي
ععااايام حقاااوقام غيااار القابعاااو لع صااارا  بينماااا  سااامح األمااام الم حااادة   سااارائيليواشاوناااه بسااابب  ن اااار 

ي و م ينااه. وال يم اان سااوى إرادة  صاايعو وشماااور ساارائيعوالمش ماا  الاادولي باساا مرار هااذا اإن ااار اإ
ذا  عسااإينيي اليرمااو   باااالع راا بحااق هااخالء الالشئااين  ااي العااودة و فعياال هااذا عااالمي عااادل  ن ينقاا

 ن يصن   حوال  عميقا  يشعب األمال والثقاو اللاائبين عان  -لو  نه ي حقق-الحق. ويم ن لاذا ال صور 
 م اد المنإقو.

يحصاد ثمناا   م يم اليرمو   ذن مايل ألن ي ون  ما اس مرارا  لقصو ذل  الملعق المإول المللوا الذف
 مروعا  من األرواح اإنسانيو   و نقإو  حول حاسمو وباللو األهميو.

 91/4/5192، الغد، عّمان
 
 ي بعد الربيع العربي؟سرائيللماذا تعاظمت مكانة سالح البحرية اإل 

 صالح النعامي
ح ن (  اااالل العقاااد األ يااار  اااوإا   بيااارا   اااي  إاااوير و ععياااع قااادرات ساااالح البحرياااو  سااارائيلقإعااات )

 صاابح ينااا س سااالح الإيااران ععاان االساا حواذ ععاان   باار قاادر ماان المااوارد الم صصااو لعشي  وذلاا  
ضمن  صور  س را يشي  امل يععب  ياه هاذا الساالح دور "ر س الحرباو"  اي مواشااو ال حاديات ال اي 

و  ن  واشه ال يان الصايوني. ومما يبرر حشم االس ثمار الاائل  ي  ععيع قدرات سالح البحريو حقيق
ماان العمعياااات الميدانيااو الساااريو والععنياااو ال ااي ينفاااذها الشاااي   %21هااذا الساااالح يح  اار وحاااده  نفياااذ 

-93ي  ي العام   ما   فت عن ذل  صحيفو شيروسعم بوسات  اي عاددها الصاادر ب ااري  سرائيعاإ
1. 

  سرائيلو  ن  ن  وضح ما يدلل ععن حشم االس ثمار  ي بناء القدرات البحريو لع يان الصايوني حقيق
 صبحت قوة عالميو  يما ي ععق بساالح اللواصاات اإسا را يشيو القاادرة ععان حمال رخوس نووياو.  قاد 

ي من إراع " دولفين " األلمانياو  سرائيعبعغ عدد اللواصات اإس را يشيو ال ي بحوعة سالح البحريو اإ
ه اللواصاااات  اااي نااياااو العقاااد مااان هاااذ  سااارائيلاأل ثااار  إاااورا   اااي العاااالم  ربعاااو  وسيصااابح ماااا بحاااوعة 

 الشارف.
وال  وشاد  اي العاالم يبعاغ عاادد سا اناا حاوالي ثمانياو مالياين نساامو و معا  سا و غواصاات  ساا را يشيو. 

لاااان شانااااب االساااا ثمار  ااااي  ااااراء اللوصااااات اإساااا را يشيو  لن  ضاااااعفت ماااان عاااادد ساااافن   ساااارائيلوا 
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 إااوير وان اااج صااواري  بحاار الصااواري  ال ااي  م ع اااا عالوة ععاان اساا ثمار م صصااات ضاا مو  ااي 
ل ععيع سالح البحريو ععن هذا النحاو  حقيقاو  نااا   سرائيل رض م وسإو وإويعو المدى.  ن ما د   

 ف رض  ن ال حوالت ال ي  عصا بالعالم العرباي يم ان  ن  فضاي  لان  ادياد  شار ااا ال ارشياو ال ي 
 مناا عبر البحار. %11يمر 

ير "مر اع بايلن الساادات لعدراساات اإسا را يشيو" ال اب  لشامعاو "باار وي ير البر سور   رايم عنباار ماد
 يالن"  ن حقيقو  ح م العالمين العربي واإسالمي  ي  هام المعاابر البحرياو العالمياو يفارض مضااعفو 

يو بواسااإو  االمين الساافن ال شاريااو بقإاا  بحريااو ساارائيعاالسا ثمار  ااي مشااال  االمين ال شااارة ال ارشيااو اإ
 عس ريو.

 ااي دراسااو صاادرت مااخ را  عاان المر ااع  حااذر عنبااار ماان  ن شماعااات  سااالميو بإم اناااا اساا اداا و 
يو  ي هذه الممرات. ومما ال     يه  ن  هم دور  س را يشي يف رض  ن يقوم سرائيعالسفن ال شاريو اإ

لاشوم  من  وشيه الضربو النوويو الثانيو  ي حال  عرضت  سرائيلبه سالح البحريو ي مثل  ي  م ين 
 نووف من دولو ما.

 ع بر  ن سالح البحريو   سرائيلوحسب عمير بوحبوإ  المععق العس رف لموق  "ولال" اإ بارف   لن 
 قإ هو الذف يو ر الرد اإس را يشي ععن  ف هشوم نووف يم ن  ن   عرض له ععن اع بار  ن وشود 

قااء هاام  المنااورة العمعياا ي ععان اللوصات المعودة بالرخوس النوويو  ي عرض البحر يم ن مان  ب
 الصعيد النووف مف وح وواس .

وو ااق هااذا ال صااور  لن  اععيااو سااالح اللواصااات ال   االثر سااعبا  ن يشااو  ف هشااوم نااووف   عاارض لااه 
 حيم بإم اااان اللوصاااات  ن   واشاااد باااالقرب مااان  اااواإئ الدولاااو المسااا اد و. ويععاااب ساااالح  سااارائيل

( " حبااإ عمعياات  ارياب الساالح والوساائل الق الياو" ل ال مان  سارائيلره )البحريو دورا  مر عيا   يما  ع ب
 المقاومو الفعسإينيو وحعب هللا.

عمعياات  ارياب  رسااليات ساالح  انات  اي   حبااإوقاد ادعان الشاي  الصاايوني  االل العقاد األ يار 
يران وغيرها. و ي الوقت ذا ه   لن سالح البحريو يسام  ي  ل مين حقول اللااع إريقاا من السودان وا 

 ال ي ا   فت قبالو سواحل  عسإين.
(  ن  قااادم  إاااراا معادياااو ععااان مااشماااو هاااذه الحقاااول ال ي با ااات ذ ااارا   سااا را يشيا   سااارائيلو   ااان )

لع ياااان الصاااايوني وهو األمااار الاااذف شعااال ساااالح البحرياااو ي صاااع   ااا يال  عسااا ريا  بحرياااا  مام اااه 
  لن ساالح البحرياو باات ياعاحم  ذرل الشاي  األ ارى  اي الوحيدة  لمين هذه الحقول. و ي الوقات ذا اه

  نفيذ الماام الحربيو ال قعيديو.
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 ن ع اااارات المناااااعل  1-51 قااااد ذ اااارت صااااحيفو "يااااديعوت  حرنااااوت"  ااااي عااااددها الصااااادر ب اااااري  
الفعساااإينيو قاااد دمااارت  اااالل الحااارب األ يااارة ععااان غاااعة بواساااإو صاااواري   إعقااات مااان سااافن حربياااو 

ع ععاان سااواحل غااعة.  ااي الوقاات ذا ااه  لن سااالح البحريااو  صاابح  قريبااا  السااالح يو  اناات   مر اا ساارائيع
 الوحيد الذف ي مل شمي   ذرل الشي  األ رى.

ويقااول الشناارال  ليعاااعر مااروم  القائااد السااابق لسااالح البحريااو  نااه نظاارا  ألن اللواصااات بإم اناااا البقاااء 
اصو  ي  نفيذ عمعيات ساريو  ا م ععان بعاد   رة إويعو  حت الماء  لناا  س  دم من قبل الوحدات ال 

 (. سرائيلآالا األميال عن )
 وظا اللواصات  ي  نفيذ هشمات  ل  رونيو   سرائيلو  ا  حقيق ن ر ه موق  "ولال" اال بارف  ن 

( قااادرة ردعياااو  سااارائيلضاااد  إاااراا عااادة. وال  اااالا  اااي  ااال  بياااب ععااان  ن ساااالح البحرياااو مااانح )
ا إاااب  وحشاام قاادرا اا البحريااو ععاان المساا وى اإساا را يشي ساايقعع ماان  بيرة حياام  ن  درا  األإاارا

 رغبو هذه األإراا لمااشم اا.
 98/4/5192، فلسطين أون الين

 
 الحكومة تفك حصارها عن غزة!! 

 هاني حبيب
 ااال ععينااا اليااوم  ح وم نااا  ب اماال إاقماااا باساا ثناء رئيساااا  ساا شاعا هااذه الح ومااو بالبقاااء  ساابوعا  

قإااال غااعة   ااان هللا  ااي عااونام  وشماااهير غااعة لاان  نساان لااام صاانيعام و فضااعام باااذه   ااامال    ااي
 ال ضحيو.

ل اان غااعة س ساا قبل الو ااد و ودعااه  مااا  ااي  اال ماارة  رغاام رهاناااا ععاان  ن عيااارة ح وم نااا الر اايدة  لاان 
إال  القإال المحاصر  هذه المرة  ربما  ناي حالو الحصار ال ي  رض اا ح ومو الحمد هللا ععن الق

م   ننا نععم  ن عيارة بين وقت وآ ر  هاي ل باادل األحاديام  واآلراء  ذلا   ناه لام يا ح لااذه الح وماو 
 رصو العمل الشدف  واألمر  ارج عان  راد ااا بااذا ال الن  و ف م ااب  لألمار  لان يضا  العاوم ععيااا 

الاذف يشععناا نقاول  الماا     الإ بحدود ال  صل  لن درشو اال اام ل ن ا  ياقنا  لن وعراء ح وم نا  هو
 ربما ال يشب  ن يقال.

بالنسابو  لاان عاادد  بياار ماان مااواإني قإااال غااعة  هااذه عيااارة ميمونااو  عااال   وب اارة  ياار ا  مااا يقولااون ا 
 العيار ان الساابق ان   ان اا  اي ظال عادم صارا الرا اب   و صارا الرا اب شعئياا   لماوظفي ال ارعيو  

 ااوت ععاان وعراء ح ومااو الحمااد هللا  اإعااالن عاان ب اارى  سااعم هااذه الماارة  اساا بق الاارئيس عباااس  و 
الرا اااب  اااامال  بداياااو ال اااار المقبااال  ب ااارة  يااار  مااان  ااالناا ال لإياااو ععااان  ااال الناااواقع والعقباااات 
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المح معو  ثناء عيارة ح وم نا الر يدة  لن القإال الاذف حاصار ه مان  االل عادم القياام بواشاب العياارة 
 را   ما لو  ان هنا  ثلر بين الشانبين!!بين األهل واألقارب والمعا

ذ ن  ب هذا ال الم المرسل  قبل وصول الإاقم الوعارف  لن غعة   إن اح ماالت  لشيل هاذه العياارة   وا 
 و اش عاءهااا  بااات محاا مال   ععاان  عفيااو االنفشااار الااذف حاادم بااالقرب ماان دوار  بااو ماااعن حياام مقاار 

مر ساايان  ااي  ثياار ماان األحيااان ا نقااول ذلاا   الن عيااارة نائااب رئاايس الح ومااو  و مقاار الح ومااو ا  اااأل
 بياو   انت س  م منذ  ااور   لشعات لحادم مماثال  و راشعات الح وماو عان العياارة  رغام حصاولاا 

ي ل ل اايرة الااد ول  لاان القإااال  لااذل   لاايس هنااا  ماان ضاامان  و رهااان  ل ننااا ساارائيعععاان الإاااب  اإ
 ااي نحباااا ويصااعب ععينااا  راقاااا  رغاام  ن هااذا الع ااق ماان ساانبحم دائمااا  عاان عااذر لاااذه الح ومااو ال

 شانب واحد  ععن األرشح.
 يمااا لااو وصااعت ح وم نااا الر اايدة  لاان القإااال  ماان الم وقاا   ن  إفااو  لاان السااإح مسااللو المااوظفين  

  والثااني  الموظفاون الاذين  ام 5111ععن الشانبين  األول الم ععق باخالء الذين  م  عيينام قبل عاام 
ام بعد هذا ال اري    ف منذ  ولي حر و حماس السيإرة ععن القإال  المسلل ان  هما  عبير عن  عيين

مصإعح الدمج  ربما و قا  ل وا قات  م ال وصال  ليااا مان  االل الورقاو السويساريو.  ساشيل الماوظفين 
العموميااو   القاادامن  بدايااو  داريااو لع عاارا ععاان الحشاام الحقيقااي الااواقعي لعاي اال الااوظيفي  ااي الوظيفااو

ومحاولو ل صحيح وض   اإئ   انت هنا  محاوالت غير م  معو لعقيام باا  دون نشاح يذ ر  هذه 
 المرة  يبدو  ن األمر   ثر شديو  وععن الح ومو القيام به  بصرا النظر عن مسللو الدمج.

ال « وعاريااو» الإ  ن مااا  ااان يشااب  ن  ع فاات  ليااه الح ومااو  والح ومااات السااابقو   ن هنااا  مخسسااات 
 عماال  وال حاشااو لاااا   اام اصااإناعاا و بر  اااا  ااي عماان مااا و ااي عاااد مااا  إيشاااد مناصااب لعمقااربين 

ال ااي  ناااب ماان الميعانيااو العامااو  مشاارد مسااميات  لاااا « المخسسااات الوعاريااو»وال ااابعين  ال  ااعال هااذه 
 ان مان الضارورف   اي  إقماا وميعاني اا بالروا ب وبال  ليل  من دون  ن   ون هنا  حاشو لاا  و 

عااد شديااد  عادم اإبقاااء ععان هااذا الوضاا    اصاو و ن الح ومااو    حادم ا ونحان نصاادقاا ماان دون 
 اا  ا عاان  عمااو ماليااو هائعااو  واألحاارى  عاادم الاا  عع ماان مااوظفي هااذه المخسسااات الوعاريااو  مدنيااو 

لان دياوان الماوظفين وعس ريو  و به عس ريو  ول ن بإحال ام  لن وظائا  ي الوعارات األساسايو  و  
ماان دون  ف ان قاااع لحقااوقام  ول اان ذلاا  يعنااي وقااا عماال هااذه المخسسااات ا ونقااول عماال باا حفظ 

  ديد ا ععن األقل لصالح عدم  هدار  موال وميعانيات ال  ليل.
 اااإذا  اااان ععااان الموظاااا الح اااومي  ن يساااشل نفساااه  لع ل اااد مااان  م انياااو قياماااه بعمعاااه   اااإن ععااان 

و   ن  سااشل نفساااا  يمااا  ذا  ااان هنااا   ف مباارر لوشودهااا الحقيقااي والفاعاال المخسسااات  اابه الوعارياا
واإشابو عان الساخال األساساي: هال هناا   ياو  ساارة لعمخسساو اإدارياو العاماو لعساعإو   اي حاال  ام 
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 للاء هذه المخسساو  و  عا   م ال  ولايس الساخال  ماا هاي الوظيفاو الر يعاو ال اي س ساند لرخسااء وقاادة 
 هذه المخسسات!!« عدم  دمات»ات الوعاريو  ي حال  م االس لناء عن هذه المخسس

 91/4/5192، األيام، رام هللا

 

 ي بسياسة أميركا الخارجيةسرائيلمن كوبا إلى إيران: الجهل اإل 
 ران ادليست   
هنااا   اايء مااا عال غامضااا  ااي الإريقااو العدائيااو ال ااي اساا قبل  ياااا الشماااور ووسااائل اإعااالم  ااي 

ا فااق اإإاار  اي لاوعان. ياربإ ن نيااهو ال ارثاو باال فااق  والشمااور انإعان ععياه هاذا المقعااب   سارائيل
الاابإ الذف يس  ا بال ارثو   ثر من  ف  يء آ ر. بالنسبو ألوباما اال فاق يبدو مم اعا  وهنا ال ل 

 ي قون الشيوب.
ثقاو بنواياا اياران  ول ان هناا  هنا  مشال لالن قاد  لعحذر  ل   يع نقاإ الضعا  إظاار انعادام ال

ر ضا  اما؟  ل ما  ي األمر  ن الحديم يدور عن اال فاق األ ضال الاذف يم ان  حقيقاه. البادائل هاي 
القنبعو  و الحرب. لقد هاشم ن نياهو اال فاق ح ن قبل  ن يعرا ماا  ياه.  قاإ بعاد الماخ مر الصاحا ي 

 ن الحاااديم يااادور حاااول ا فااااق صاااعب ل يااارف وعنااادما سااام  ال فاصااايل ال قنياااو  اااان  ول مااان  ااا ع 
هناا   إار  ال  نفاذ »بإم انه  ن ي د الماء  وبما  ي ذل  الماء الثقيل  و اورا شما  وعراءه وقاال لاام 

لبااارا  « عناصاار مشاولااو») سااريب ماان « ايااران مااا ي صاااا  ااي اال فاااق  وال ياارى  ياااا العااالم  ادياادا
 بلنه يمين نقي  ائا وم وا.لقد قال لمشعس الوعراء المصلر «(. هآر س»ربيد  ي 

قباال  سابول ماان ن اار  فاهمااات اال فاااق.  9/4/5192 ااي « معااريا/ األساابول»  ا  باالن ن نياااهو قاار  
 ن ما يثير ذعر ن نيااهو و ار ائه هاو  عاادة  لهيال اياران و موضاعاا  دولاو  ارعيو. »لقد قيل هنا : 

ايران ليست  لس  ااف ألف  اان  واألسو  من ذل : هذا اع راا بقو اا  دولو عظمن  رق  وسإيو. 
ربماااا  ااالس ُسااام. اوباماااا الاااذف يععاااب  اااي مشاااال السياساااو الحقيقياااو ولااايس  اااي هاااذيانات ععااان صااايلو 

لاايس  سياسااي ي باااهن ب ونااه رشاال «. ن نياااهو  ال يم نااه  شاهاال ذلاا  ويقااوم بااوعن  إوا ااه و قااا لااذل 
س هذا هو الرشل الذف قاام ب صافيو ل ن لحظو   لي –دولو )ألسفنا( و ععيم ي شاهل قوة ايران والواق  

 ؟.«حماس»
يو: لماذا  و ت ععينا عقعنا إوال ع ارين سانو؟ سرائيعاألمر ليس ال إر اإيراني ول ن الفضيحو اإ

والااذئب لاام ياالت  « الااذئب  الااذئب»هااذه هااي الحالااو ال السااي يو لع اا ع منقإاا  النظياار الااذف صاارخ 
  وقاادم «معاااريا»ر   يضااا   معااو ذلاا  المقااال  ااي والااذئب لاام يقاارل الشاارس. آماال  ن ي ااون ن نياااهو قاا
الذعر اآل ر الوباماا: الارئيس روحااني دعاا  اي » قريرا عن ذل  ألعضاء المشعس الوعارف المصلر: 
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الن  شريد ال رق األوسإ من السالح النووف. رشال روحااني  حساين موساوف  قاال  اي  5193 يعول 
ن  ساسااا ألشناادة  ااامعو ل شريااد ال اارق األوسااإ ماان سااي و » ن اال فاااق النااووف اإيرانااي  5194 يعااول 
لالنضامام الان ميثااق منا    سارائيلما ُيفاام مان اال فااق  ناه ساي ون هناا  إعاب دولاي مان «. السالح

االس ن اج ليس  قإ  ن الرشال لام يقاض  «. الذف بالمناسبو ايران وقعت ععيه –ان  ار السالح النووف 
ل ناه  يضاا «( الحقيقاو»  والي ه السابقو ) ي مقابعو م  برناامج ععن النووف اإيراني  ما وعد  ي مإع

ي. وربمااا ي ااون األماار شياادا.  ن   اارا ا دوليااا ععاان اإم انيااات ساارائيعُيعاارض لع إاار وشااود النااووف اإ
النوويو لنا هو   رة ليست سيئو  ماما.   روا بعيبرمان  بينيت  دنون وريلاا  و ماا هاو مفااوم بآياات 

 لذين ي شولون  ي مناإق ال إويقات النوويو.هللا المحعيين ا
لايس هناا  يساار »الم يب لآلمال الذف ععيه الدور هو بوشي هر سوغ.  اي  الن اياران قاال هر ساوغ 

  اال  الا االساسي بين اليساار واليماين  اي مواضاي  الساالم والحارب يشاب  ن ي اون الفارق «ويمين
إو م فائعو من البراغما ياو بمقارباو صاحيو. لسابب ماا بين  عإو م  ائمو من النبوءة ال ارثيو وبين  ع

وبالضابإ باادال ماان  ن نح اااج   ثاار ماان  ف  اا ع آ اار الاان ذلاا  المر ااب ماان البراغما يااو الم فائعااو  
إفت  شلة وثيقو النووف االيراني لحعب المعس ر الصايوني بالاام من عاموس يادلين  مر حه )هال 

البرنامج  ويعف ون االن باه الن  ن «  حسين«وثيقو يإالبون باما عال؟( لمنصب وعير الد ال. صائلو ال
الموا قات األمير يو  قإ  خشل موعد الوصول الن القنبعو. و ن هذه الموا قات  عيادها الان ال عاا مان 
ناحيو وقت االند ال الالعم لعوصول الن القنبعو. صحيح  ناا  ض  ععياا رقابو ل ناا غير  ا ياو. لقاد 

اشاراء نقاا  اسا را يشي سارف ومعماق ما  الوالياات الم حادة...   سرائيلو النوويو: ععن   ب  ي الوثيق
وا مالاه قبال اساا  مال اال فااق الناااائي ما  ايااران   ف  قاإ باوشي يساا إي . الم ا عو هااي  ناام يرياادون 

ي ضاد اياران  و مبعوثيااا  اي  سارائيع عقائي ل ل عمل عسا رف « ضوء ا ضر«هنا   عادا  مير يا با
 ليس  قل من غريب.« إعب»ن  و غعة. لبنا

 مرة يضرب ومرة ُيضرب
عناادما ن حاادم عاان م  ااذف القاارارات عناادنا ال ياادور الحااديم  قااإ عاان معارضااو ا فاااق االإااار ول اان 
ايضااا عاان قعااو  ااام لعرشاال ) وبامااا(. هااذا اال فاااق شااعء ال ينفصاال ومعااروا مساابقا ماان نظريااو اوبامااا  

شااعء مناااا. هاال  ريااد اشااراء حااوار حقيقااي ماا  الاارئيس األمير ااي؟  الفعسااإيني هااو -ي ساارائيعوالنااعال اإ
ععن األقل ععي   ن  فام ما هي  هدا ه. ععن  رض  ن ن نيااهو يفاام  هاداا سياسا ه ال ارشياو ال اي 

  ي ااون لديااه ساابب شيااد لمااشم ااه  ااي  اال ساااحو 9111العااودة الاان حاادود   ساارائيلبناااء  ععياااا ععاان 
 .سرائيل مم نو  ايضا بثمن المس بلمن 
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م  عو ن نياهو وم  عو الشماوريين ايضا وح ن م  عو شعء من الديمقراإيين هي  ن  وباما  ثبت  نه 
قادر ععن ادارة سياسو  ارشيو و منيو مناقضاو لاالرم االمبرياالي األمير اي.  ااو يساير باين القإارات 

لايس هناا  ارساال بإريق ه  مرة يضرب ومارة ُيضارب. مارة يانشح ومارة يف ال. ل ان الإرياق واضاحو: 
شنود ب ثا و لع د ل ععان االرض  وقبال  ال  اد ل  اي دولاو اشنبياو هناا  شااد ل نظايم  حاالا دولاي 
برعايو االمم الم حدة. والن شانب ذل   إنه يا م بالحفاظ ععن المصالح األمير يو ح ن ال يثير ضده 

 صاااديو  وهااذه ال حعبااه. هااو يعماال ايضااا ععاان مساا وى حقااوق االنسااان وععاان صااعيد المصااعحو االق
   وا ق دائما.

ال   ي  هاو عادم ال اردد  اي االنساحاب ومنا  ال ساائر مب ارا بقادر االم اان. عنادما   اعت محاولاو  ن 
يقيم  ي العراق نظاما مس قرا  و ظارت دراسو م لنيو لعالقات القاوى  اد ال ال يم ان منعاه لاليارانيين  

ود األمياار يين لع إاار وذلاا   ااالل مواشاااو ماا   اار  اوبامااا هااذه الوقااائ     اا ل باادون  عااريض الشناا
داع   اي ساوريو  ومان شااو ا ارى اذا  اان هناا  اح ماال  اي »شنراال ه. هو ي عاون م  ايران ضد 

الااايمن لصاااد ال ااايعو المحعياااين المااادعومين مااان اياااران  إناااه ي اااد ل مااان  اااالل دعااام اسااا  بارف وشاااوف 
 لصالح السعوديو ومصر.

ن اعال السااالح ال يمياائي بادون ارساال شناود  ميار يين  و اي الناايااو ايضاا  اي ساوريو نشاح اوباماا  اي ا
  «لعم مااردين»اساا م  بدايااو الاان مس  اااريه العساا ريين ورشااال االساا  بارات و رساال الوسااائل الق اليااو 

يقولاون  ناه يبقاي ععان «. بعمال  ايء ماا»وعندما  عقد الوض  قرر اوباما عدم ال د ل رغم المإالباو 
ايراناااي برعاياااو روساايا. حساااب نظرياااو اوبامااا االمااار لااايس  ااذل . هاااذه هاااي  – سااورف –قإااال لبنااااني 

 عالقات القوى الحقيقيو  وهو غير معني بدس  نفه هنا .
ولإااد  ااي مصاار نظامااا اسااالميا م إر ااا رغاام االن  ابااات الديمقراإيااو ال ااي صااعإدت « الربياا  العربااي»
يرشا  ويادعم السيسااي الاذف قاام ب إااوات  اان اوبامااا براغما ياا بماا ي فااي ل اي «. اال اوان المساعمين»

 اااديدة  ن اااا  معاااايير حقاااوق االنساااان األمير ياااو   اااي حاااين  ن معارضااايه الشمااااوريين و ذناااابام  اااي 
 ي او رانيا   قد قام اوباما ب نظيم العالم « البإل»يإالبون ب إوة حقيقيو واضحو ضد بو ين   سرائيل

 قإ االق صاد الروسي ععن ر ب يه.و رض ععن بو ين عقوبات و وقفه  ي او رانيا و س
مثاااال   يااار مااان االسااابول الماضاااي: بعاااد ع ااارات السااانين مااان المقاإعاااو يعمااال اوباماااا ععااان  إبيااا  

ن نيااااهو لااام  قااام   سااارائيلالعالقاااات مااا   وباااا. الشماورياااون ضاااده. وهاااذا بالضااابإ هاااو السااابب  اااي  ن 
 عالقات إبيعيو م   وبا ح ن لو لم ي ن هنا  سبب حقيقي لعمقاإعو.

 «معاريا»

 91/4/5192، األيام، رام هللا
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 رقصة الحروب في الشرق األوسط 

 عاموس هرئيل
 مير اي  غارب اوروباي او  –يصعب ععن المرء  ن يحسد الياوم محعاال  مان شاااع اسا  بارات  شنباي 

روسي  ي صدى لمامو  بعيغ مدرائه ب ا ل دائام عان الشعباو ال اي  عصاا  اي ارشااء ال ارق االوساإ. 
 –ي سااااارائيعي الماضاااااي مم ناااااا  وصااااا سعساااااعو مسااااائل ماماااااو  اااااي المنإقااااو )الناااااعال اإ ااااإذا  اااااان  اااا

الفعسااإيني  البرنااامج النااووف االيرانااي  العالقااات بااين الاادول العربيااو الم  عفااو( وال ااي  وشااد  يمااا بيناااا 
عالقااات  بادليااو محاادودة   الساانوات االرباا  اال ياارة   ميااع بوشااود حاارب  شاارف بااال  وقااا  قريبااا  ماان 

راق  ي ال رق وح ن ليبيا  ي اللرب  و نقسم لع رات النعاعات الفرعيو الدامياو. هاذا  عايإ  قعيماي الع
ي لياار باااو يرة  ااادير الااار س  نااعال ين قااال الااان المواشااااو المشاااورة وياااخثر ععيااااا  ولمحععاااي االسااا  بارات 

 )ولقاد ام  نفسام( قدرة  ي الحد االدنن ععن  وق  األحدام   ما بال   وشيااا.
ي  ربعاو معسا رات اساسايو  صاارل  اي سابيل الايمناو سارائيعصا  اعبو االسا  بارات  اي الشاي  اإ 

ك االنظمااااو الساااانيو «حااااعب هللا«االقعيميااااو وهااااي: المحااااور ال اااايعي  والااااذف  قااااوده ايااااران ماااا  سااااوريو و
 )الساااعوديو  مصااار  االردن « مع دلاااو»لراح ااااا   سااارائيلالمر عياااو  ال اااي  ميااال الااان اللااارب  و عرإ ااااا 

معظاام  مااارات ال عاايج(  العبااون مساا قعون ُساانو يقيمااون عالقااو ماا  حر ااو اال ااوان المسااعمين ) ر يااا  
  وع ااارات الفصاااائل «داعااا «و« القاعااادة)»شاادياااو  – اااي غاااعة( ومنظماااات ُسااانيو « حمااااس»قإااار  

المحعيااو ال ااي  باادل ععاان نحااو مساا مر والءهااا بااين ال نظيمااين ال بياارين(. و ساا مر المواشاااات المحعيااو 
ال واعف و اخثر  ال الوقات الواحادة  اي اال ارى.  ح اد شااود المعسا ر المع ادل  اي الايمن ياخثر اآلن ب

باين اسا ئناا ال حاالا « حمااس» ي العاراق و اي ساوريو  بينماا   اردد « داع » ي  دة الحرب ضد 
 المصريو. –م  ايران وال قرب من ال  عو السعوديو 

اال يااارين نحاااو الااايمن  بسااابب  وحياااد القاااوى العربياااو  وي شاااه معظااام االه ماااام االعالماااي  اااي ال اااارين
المفاشئ الذف نشحت السعوديو  ي ح دها هنا    ي محاولو لصد  قدم الثوار الحوثيين  المدعومين 

ثماو  إاورات  اي  –المواشاو االإاول واال ثار اشراماا  –من ايران. ول ن  ي الحرب  ي سوريو  يضا 
وان  اااانوا غاااادروا ععااان ماااا يبااادو م ااايم اليرماااو  لالشئاااين  «داعااا »االياااام اال يااارة.  معظااام مقاااا عي 

اال ان وضاا  نظااام االسااد لاام  –حياام ق اال الإر ااان مئااات الماادنيين الفعسااإينيين  –المشاااور لدم ااق 
 ي شنوب الدولو  مان بعادة درعاا « حعب هللا«ي حسن.  الاشوم الذف  إإه النظام  بمساعدة ايران و

لثااوار دون مصاااعب. وال  ااعال دم ااق ماااددة ومنإقااو القصاار غربااا با شاااه هضاابو الشااوالن  صاادها ا
الرئاسي  قصا  اي احياان قريباو بناار الصاواري   اي ال يا م ن الارئيس مان الناوم باادوء  ب ال معنان 
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لالساد قصاير.  ب اار االساد غيار قاادر « حاعب هللا«ال عمو.  ما  ن غإاء االمن الذف  منحه اياران و
ذ ائر ال ااي بقياات  ااي يااده  ويضااإر الاان ال ناااعل و  فيااا ععاان  ن يحمااي ععاان نحااو م واصاال  اال الاا

  واشد قوا ه  ي المناإق ال ي يراها  قل حيويو.
لعنظااام  ااي هااذه العحظااو قعقااان مر عيااان: محاولااو مساا مرة ماان الثااوار لالق ااراب ماان المإااار الاادولي  ااي 

صا  اي احياان دم ق ) ام ال يعالون بعيدين بض  ع رات ال يعوم رات عن هنا   ول ن المنإقو  ق
قريبو(  ومعر و س  شدد ععن ما يبدو  ي االيام القريبو القادمو  ي منإقو شبال قعماون  ععان الحادود 

مااان لبناااان « حاااعب هللا»العبنانياااو. ومااان الماااام لعنظاااام حماياااو مساااار  اااد ق ال ععياااعات مااان  –الساااوريو 
السالح ال برى ال اي  وشاد  ايضا  بسبب م اعن  سرائيلوبالإب  االح فاظ بالمإار. هذه مسائل  قعق 

  قصفت سرائيلععن مقربو من المإار. و ي السنوات األ يرة  انت هنا  عدة غارات شويو نسبت إ
  ي لبنان.« حعب هللا« ياا ارساليات السالح الم صصو لا

نواصل البقاء ععن الحياد. وهذا ليس »هذا االسبول: « هآر س«لا  سرائيلوقال مصدر  مني  بير  ي 
مسعما به  وذل  ألن هنا  حاشو لعحذر من السقوإ  ي  ا  االغاراءات ل حقياق م ساب    ي اي.   مرا

ول ننا اوضحنا ل ل االإراا  ععنا  بلنه  وشد  إوإ حمر لن نسمح باش ياعهاا  و اي الحااالت ال اي 
 «.ي ون  ياا  إر ععن مصالحنا  يح مل  ن ن د ل موضعيا

   اااي «داعاا »وميااو ال اااي  قودهااا الوالياااات الم حاادة ضاااد  اال هاااذا يحصاال باااال واعف ماا  الحمعاااو الاش
العراق و ي سوريو. و ي هذه العحظو  يبدو  ن وض  ال نظيم الم إارا ا ضال ب ثيار  اي ساوريو مناه 
 ي العراق  حيم انسحبت قوا ه مان عادة منااإق و وقاا ع ام  قدماه مان الصايا الماضاي. وال  اعال 

ي العاااراق  بينماااا ساااالحا الشاااو الساااعودف واالردناااي  ااا« داعااا » ساااعحو الشاااو اللربياااو  اااااشم منااااإق 
يقصااافاناا  اااي ساااوريو. ول ااان ععااان االرض   اااي العاااراق  يشااارف مناااذ اآلن  عااااون غيااار مبا ااار باااين 
يران )ال ي  ساعد الح ومو والقوات ال يعيو  ي معظماا(. وهاذه مخ ارات اولياو  لان ناول  االمير يين وا 

  ال عااااون الاااذف «داعااا »قااال  اااي مساااللو الصااارال ضاااد االيراناااي  ععااان اال –مااان االنفاااراج االمير اااي 
 ح ن قبل ان ي بعور ا فاق االإار ععن النووف  ي ايران.  سرائيل  يت منه 

قبل انإالق القوات ال يعيو  ي الاشوم ععن   ريت  مدينو صدام حسين  ي  مال غربي بلداد   إن 
اني  قائااد قاااوة القاادس  اااي الحااارس ماان شااااء ليباام روح الق اااال  ااي المقاااا عين  ااان الشنااارال قاساام ساااعيم

الثورف االيراني. والاشوم ال يعي  الذف يع مد اساسا ععن قوات الميعي يات   ل )سعيماني قام بعيارة 
م اباو  ي شنوب ساوريو  ع ايو هشاوم النظاام هناا   ويبادو اناه  اي الحاال ين لام يحقاق منفعاو  بيارة 

اق مسااااعدة عاشعاااو مااان الوالياااات الم حااادة. لمعسااا ره(. وبعاااد الف ااال  اااي   ريااات  إعبااات ح وماااو العااار 
وا  رإ االمير يون المساعدة الشويو واالسا  باريو بانساحاب الميعي ايات واسا بدالاا باالشي  العراقاي. 
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وعندما اس شيب الإعب  شعئيا  بدخوا غارات شويو وحقق الشاي  العراقاي ان صاارا. عمعياا  شارى هناا 
وعاااععت احااادام   ريااات «. داعااا »ار الحااارب ضاااد ايراناااي   اااي اإااا – نسااايق غيااار مبا ااار امير اااي 

اال  باه األوروبي  اي  ن االميار يين   ال اا لوعاودهم  ي حادثون ما  االيارانيين  اي لاوعان عان  ر ياب 
 اقعيمي ايضا  وليس  قإ عن اال فاق النووف.

  الااذف   حااداه  ااي «حااعب هللا«ال  نقإاا  المعااار   ااي سااوريو و ااي العااراق عمااا يشاارف  ااي الاايمن.  ااا
  يوشد  ي الشباو الم قدمو لمعس ر االساد  سرائيللدا ل منظمات سنيو  ويقيم ميعان ردل مر با م  ا

 ي لبنان. هذا ليس  ل  يء:  رشاله يقدمون الم ورة  الن شانب الحرس الثورف لعقوات ال يعيو  اي 
سااعدة الثاوار وصاعوا الان الايمن  لم« حاعب هللا»العراق. ومخ را  وشد  قارير  مير يو عن ن إاء من 

يل ذون االنإبال بالن المعر او الساعوديو  اي الايمن  بمسااعدة الارئيس اليمناي   سرائيلالحوثيين. و ي 
الحالي   حقق نشاحا شعئيا.  ع م الثوار  قا  والحوثياون لام يعاودوا يعرضاون لع إار حرياو االبحاار 

سرائيل ي مضائق باب المندب  وهي االم انيو ال ي  قعق اللرب و   ا.ايض ا 
  الااذف ي ناولااه م حاادثون رسااميون  ااي القاادس  ثياارا مااخ را  لاايس المسااللو اإيراناايول اان  اابح النفااوذ 

  قعاق سارائيل  ال اري  القرياب إ ااألردن ي  إورات الحرب  اي الايمن.  إسرائيلالوحيدة ذات الصعو ب
الاان    االقاارب«داعاا »الاايمن بااالحرب ضااد   لاانماان  ن يمااس حاارا شاااود المعساا ر السااني المع اادل 

حادوده ويعرضااه لع إار المبا اار. اماا المساااعدة المصاريو الواسااعو لعحارب  ااي الايمن   ماان  االناا  ن 
  سارائيلالشاادف  اي سايناء  والاذف يقعاق  اإرهاب ل ي ععن حساب المعر و ال ي  ديرها القاهرة ضد 

   ثر.
ادم ماان إاااران  دون قباال نحااو ساان ين باادا السااودان  شرياارة ايرانيااو  يساامح ب ااب و  اريااب لعسااالح القاا

عراقياال عباار  رضااه. امااا اليااوم  السااودان عضااو  ااي ال حااالا الااذف  قااوه السااعوديو  ااي الاايمن. وه ااذا 
  و  مسار  اريب مر عف اليران  لن قإاال غاعة  والاذف باين هاذا وذا   ضارر ب ادة بسابب الشااد 

د  ام  وساي  المنإقاو المصرف لععثور ععن االنفاق  ي ر ح. وهاذه الحارب  اديرها مصار باال هاوادة.  قا
العاعلااو غاارب حاادود القإااال الاان  يعااوم رين اثنااين وقريبااا س وساا  الاان  مسااو  بعااد ا   اااا نفااق الاان 

المصاريو. والإريقاو المصاريو بسايإو  األراضيم ر دا ل  5.111القإال نقإو انإالقه ععن مسا و 
. مان يوشاد  حات بي اه ووح يو: بدايو يدمرون  ال المنااعل ععان مقرباو مان الحادود  اي ر اح المصاريو

نفااق يعاقااب )مااخ را ععاام عاان نيااو  اارض عقوبااو المااوت ععاان الم ااار ين  ااي   االيل االنفاااق(. واذا لاام 
دوالر ور صااو لبناااء بياات ععاان قإعااو ارض  بعااد عاان  311يعثاار ععاان النفااق  يحصاال الساا ان ععاان 

 الحدود.
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عو ساالح محعياو  اي ب ا ل ال مفار مناه ععان  إاوير صانا« حماس» ي غياب ال اريب  قريبا   ر ع 
غاااعة  وشاااودة الوساااائل الق الياااو ال اااي  ن اشااااا هاااذه الصاااناعو  دنااان مااان الساااالح الرسااامي الاااذف  انااات 

 اي مسااعي االن ااج هاذه بالماال الاذف  اد   « حمااس» حصل ععيه من ايران  ي الماضي. و س عين 
 ااارب بالااذات ماان    وبااالمواد ال ااي«اإسااالميالشااااد »ولمنظمااو « حماااس«ايااران لعااذرال العساا ريو لااا

 «. رعيو»  عبر معبر  رم سالم  بعد  ن يشرف  مويااا بلناا مدنيو  سرائيل
الفعسااإينيو لالنباااء  « معااا»لعصاارال ماان  شاال الايمنااو  ااي العااالم العربااي آثااار   اار.  قااد ادعاات و الااو 

ا  قاإ   وسا ر ع مان اآلن  صااعد«حمااس«الماضي  بلن ايران يئست من القيادة السياسايو لاا األسبول
ععن العالقو م  ذراعاا العس ريو. وا يد هنا   ول من امس  بلنه  ي المنظمو ي س  ال رخ بين الذرال 
السياسيو والعس ريو  بسبب المواقا الم  عفو  ي قضيو اليمن.  قد  عربت القيادة السياسايو عان  ليياد 

 . يرانععني لموقا السعوديو  بينما  فضل الذرال العس ريو 
و   واصل اال صااالت غيار المبا ارة  اي محاولاو ل ر ياب وقاا ناار انسااني بعياد المادى  اي  ي ال عفي

  سااارائيلالم حااادة ومااان سويسااارا  حمااال  األمااامالقإاااال. ويحااااول وساااإاء  شاناااب  ضااامن آ ااارين مااان 
ععاان ا فاااق يوقااا الناار لساانوات. و ااي هااذه العحظااو يار ض الإر ااان ال عاااد  ول اان هنااا  « حمااس«و

باالن  نا ع  ماان اضاارار « حمااس«درامااا ي ي. ومثال هااذه الماعاو العمنيااو س سامح لااا اح مااال مااا ل إاور
اه مامات ومقدرات لع ر ياع ععان ام انياو المواشااو  سرائيلالحرب اال يرة  ي الصيا   يما س  فرغ إ
  ي الساحو العبنانيو  األ إر من ناحي اا.

مين ن نياهو  ان يعرض الحرب  انشااع ا فاق غير مبا ر  اذا ما  حقق  سيسمح لرئيس الوعراء  بنيا
يضمن هدوءا  بعيد المدى  بالذات  ي ضوء االن قاد ععن   ل ادارة المعر و. ول ن احد االمور ال اي 

  المنظمو ال ي «حماس»يو  ي  ام نوايا سرائيع ان الصعوبو اإ« الشرا الصامد»ا ضحت  ي عمن 
دة السياساايو والعساا ريو  وبااين القيااادة  ااي القإااال  وشااد  ياااا منظومااو مر بااو ماان ال واعنااات بااين القيااا

  ععان  عفياو الموقاا مان «حمااس»والن إاء  ي ال ارج. وال رخ بين الذرال السياسيو والعس ريو  ي 
ايران  من  لنه  ن يشعل  صعب  لصعب الوصول الن وقا لعنار  و ي ظاروا م إر او ان ي اش  

 . سرائيلو ضد القيادة العس ريو ععن المبادرة ألعمال هشومي
 «هآر س»  

 91/4/5192، األيام، رام هللا
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