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  السلطة:
 4 من أعمال الحصر النهائي للمنازل المتضررة في غزة %40الحساينة: انتهاء   
 2 الحمد هللا: استقالل فلسطين آخر ما تبقى من أهداف مؤتمر باندونغ  
 5 ر لفتح معبر رفحالتشريعي الفلسطيني يناشد السعودية التدخل لدى مص  
 5 دمشق لبحث أزمة مخيم اليرموك إلىوفد فلسطيني   
 7 باعتبار األقصى وباب المغاربة كامل الحرم "اليونيسكو"وزير األوقاف الفلسطيني يرحب بقرار   
 7 إرهاب المستوطنين ضد  الشعب الفلسطينيمن ر السلطة تحذ    
 8 خبراء يعتبرون إقرار كتلة حماس البرلمانية قانون الموازنة العامة "غير شرعي""الحياة":   

 
  المقاومة:

 9 " بالضفة الغربيةبيرزيت"جامعة طلبة  بانتخاباتتفوز  اإلسالمية" التابعة لحماسالكتلة "  
 9 في "بيرزيت" دليل على قوة حماس بالضفة اإلسالمية" الكتلة"حماس: فوز حركة   
 00 فوز كتلة حماس الطالبية في "بيرزيت" ال ُيعب ر عن ميل الشارع الفلسطيني جمال نزال:  
 00 فتح: أبناء شعبنا لن يتوانوا دقيقة واحدة للدفاع عن أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين    
 03 لتجنيد العمالء وتحصل على قوائم المسجلين المقاومة تخترق موقعا  "المجد األمني":   
 03 افتراء وقلب للحقائقحول زيارة الوزراء إلى غزة تصريحات "أبو ليلى" حماس: حركة   
 02 القسام مطلقةكتائب أسرى حماس: ثقتنا بالمقاومة و   
 02 "الشعبية" تحذر من تفاقم أزمات االنقسام  
 04 محررا   أسيرا   بمدينة صيدا تحيي ذكرى الرنتيسي وتستقبلحماس لبنان:   

 
  :اإلسرائيليالكيان 
 04 تتطلب سلسلة متصلة من المعارك "إسرائيل"نتنياهو: استمرار التهديدات لوجود   
 02  ودنا وبيتنا ومشروعنا الذي بنيناه هناريفلين: نحن مضطرون لحمل السالح من أجل حماية حد  
 05 "إسرائيل"عن وجود  الجيش مطالب بالحفاظ على اليقظة ومواصلة القتال دفاعا  ايزنكوت:   
 05  يديعوت أحرونوت: "إسرائيل" تدير حروبها من مركز عمليات سرى يقع تحت األرض  
 07 تتحول إلى دولة غواصات عظمى ""إسرائيلتقرير:   
 08 في مراسم إحياء ذكرى الجنود اإلسرائيليين القتلى حراسة مكثفة وغير مألوفة حول نتنياهو  
 09 ية اإلسرائيلية ــ الهندية تقرير: قفزة "تاريخية" في العالقات العسكر   

 
  :األرض، الشعب

 30 2015آذار  /حتى نهاية مارس ضحية فلسطينية في سورية 2771: "مجموعة العمل"  
 33 حمايتهل يستنفرون والفلسطينيون داخل األقصى من "إسرائيل" قيام ذكرى إلحياء يخططون المستوطنون  
 33 القدس مساحة من % 87 على مدينتهم واستولى خارج مقدسي ألف 175 طرد تقرير: االحتالل  
 32 سكو" بخصوص القدس لم تنفذيلـ"يون قرارا   79اإلسالمية المسيحية: الهيئة   
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 34 2015من األقصى منذ بدء  مصل   100اعتقال   
 34 المخيم من اختطفهم فلسطينيا   11 سراح يطلق" داعش"و باليرموك شهيدان العمل": "مجموعة  
 32 رفح معبر عبر للسفر بحاجة مريض آالف ثالثة غزة: أكثر من  
 32  "إيرز"و" سالم أبو كرم" معبري يغلق االحتالل  
 35 الضفةب زيت بير جامعة بفوز حماس في احتفاالت في الضفة وغزة ابتهاجا    
 35 اليرموك مخيم مع تضامنا   هللا رام في وقفة  
 35 والدة في فلسطين ألف لكل طفال 18 المواليد فياتو  "اإلحصاء الفلسطيني": معدل  

 
  : اقتصاد
 37 العامة الموازنة إعداد من االنتهاء حتى مستمرة الفلسطينية الطوارئ موازنة المالية: وزارة  

 
  : صحة
 38 2014خالل  وغزة بالضفة للمرضى الطبية التحويالت تكلفة شيكل مليار نصف الصحة: وزارة  

 
  : ثقافة

 38 حيفا في الفنانين لتمثيل مجتمعية مهنية وكالة  
 

  : رياضة
 39 فلسطين في البيتية مبارياته سيلعب االتحاد الفلسطيني لكرة القدم: منتخبنا الوطني  

 
  مصر: 
 39 مصر تطالب مجلس األمن بتحمل مسؤولياته تجاه عملية السالم بالمنطقة  

 
  األردن: 

 21 الثاني يؤكد ضرورة دعم جهود تحقيق سالم عادل وشامل بين الفلسطينيين واإلسرائيليين عبد هللا  
 

  عربي، إسالمي:
 21 مليون دوالر لتوصيل خط الغاز إلى كهرباء غزة 25: قطر  
نهاء حصارها لقطاع غزةو عن جرائمها  "إسرائيل"مجلس األمن بمحاسبة السعودية تطالب     21 ا 

 
  دولي:
 20 دولتين وتجميد االستيطانلاللتزام بحل ال "إسرائيل"األمم المتحدة تدعو   
 20 "إسرائيل"حملة للتصدي لقانون يعاقب مقاطعي  الواليات المتحدة: إطالق  
 23 كارتر يسعى لتحريك المصالحة الفلسطينية  
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  :تقارير
 22 جراءات صارمة ضد "الدولة اإلسالمية" في غزةحماس تتبنى إتقرير أميركي:   

 
  حوارات ومقاالت:

 25 ماجد كيالي... ودروس مخيم اليرموك "حماس"  
 29 نبيل السهلي... السلطة الفلسطينية حبيسة المساعدات الدولية  
 40 نبيل عمرو... ومة التوافق الفلسطينيةمصير حك  
 43 نوعام أمير... وحدة األنفاق اإلسرائيلية: عميقا  تحت األرض في مواجهة "حماس"  
 45 أبراهام تيروش... 67سؤال البقاء يخي م فوق إسرائيل في عيد ميالدها الـ   

 
 48 :ةر صو 

*** 
 
 يعلون ينفي أسر جنديين إسرائيليين ويعترف بالتفاوض مع حماس إلعادة رفات جنديين 

نفى وزير الدفاع اإلسرائيلي موشيه يعلون، بشكل رسمي وقاطع، التلميحات الصادرة من : تل أبيب
قال إن هناك رفاتا قطاع غزة حول نجاح حماس في أسر جنديين حيين خالل الحرب األخيرة، و 

ن إسرائيل تحاول استعادتهما من خالل مفاوضات غير مباشرة. وأضاف  لجنديين تم خطفهما، وا 
يعلون، في أحاديث إذاعية أدلى بها بمناسبة إحياء ذكرى الجنود اإلسرائيليين الذين قتلوا في 

أجزاء من رفات  كتائب عز الدين القسام، تحتجز -إن الذراع العسكرية لحركة حماس "الحروب: 
. ورفض "المالزم هدار غولدين، والرقيب أورون شاؤول في غزة، ونواصل جهودنا لدفنهما في إسرائيل

ال يوجد أدنى شك "يعلون االدعاءات القائلة بأن هناك جنودا أحياء في أسر حماس. وقال يعلون: 
 ن هو قريبه.. وكشف أن أحد هذين الجنديي"في أن الجنديين االثنين قتال في المعركة

 33/4/3102، الشرق األوسط، لندن
 
 الحصر النهائي للمنازل المتضررة في غزة أعمالمن  %40الحساينة: انتهاء  

أعلننننن وزيننننر األشنننناال العامننننة واإلسننننكان مفينننند الحسنننناينة، أن فننننر  حصننننر األضننننرار الفنيننننة  :رام هللا
ال التدقي  النهائي لحصنر المننازل من أعم %41والهندسية التابعة للوزارة انتهت من تدقي  ما نسبته 

فننني  ،وقنننال الحسننناينة والمنشنننات السنننكنية التننني تعرضنننت للتننندمير خنننالل العننندوان اإلسنننرائيلي األخينننر.
مبنننى،  3251، إن إجمننالي الحصننر النهننائي حتننى اليننوم بلنن  33/4 تصننريص صننحفي، يننوم األربعنناء
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مبننى، تضنم  222: شنمال غنزة وأشنار إلنى أنهنا تتنوزع علنى النحنو التنالي وحندة سنكنية. 2230تضم 
مبنننى تضننم  250وحنندة، ومحاف ننة الوسننطى  3112مبننان تضننم  615وحنندة، محاف ننة غننزة  0355
مبنى تضم  422وحدة سكنية، ورفص  695مبنى تضم  232وحدة سكنية، ومحاف ة خانيونس  543
 وحدة سكنية. 291

ال العامنة واإلسنكان الهندسنية وشكر الوزير الحساينة فر  وطواقم حصر األضرار وطواقم وزارة األشنا
 على جهودها الكبيرة ودورها في خدمة المواطنين.  

 33/4/3102، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 
 الحمد هللا: استقالل فلسطين آخر ما تبقى من أهداف مؤتمر باندونغ 

خننالل كلمتننه فنني مننؤتمر ، فننادأ أبننو سننعدى: قننال رئننيس الننوزراء الفلسننطيني رامنني الحمنند هللا -رام هللا 
: "إنننه لشننرف كبيننر أن أكننون بينننككتم فنني جاكرتننا العاصننمة الشننقيقة لقدسنننا اإلفريقنني -القمننة ايسننيوأ 

الشريف، وضمن هذه النخبة المميزة من أصدقاء ومناصرأ القضية الفلسطينية، ونعتز بمشاركتنا فني 
 ".ِر باندون  التاريخي  هذه القمة التي نحتفل من خالِلِها بالذكرى الستين لمؤتم

ِملت الندربك الننذأ بنندأهت مننؤتمرت باننندون ، بروحننه  وأكند رئننيس الننوزراء: "إننننا علننى ثقنة تامننة، بأننننا معننا سنننتكب
ومتنطلقاِتِه، فاستقالل فلسطين ونيلها لحريِتها، هو آخر ما تبقى من األهداف التي حملها هذا المؤتمر 

من ال لم التاريخي  النذأ لكِحن ك بِنِه، ويكنرزحت تكحنتك احنتالل  نالم قبل ستينك عامًا، فال يزال شعبنا يعاني 
رينةت آسنيا إال بتحنرِر  وخان ، وال تزالت آالمت المنافي واللجوء متستمرة ومتتفاقمة. كما لكنب تكتمنلك بالتأكيند حت

نهننناِء أطنننوِل ا حنننتالل  منننا تبقنننى منننن أراضنننيها متحنننتاًل، وذلنننكك بيعمننناِل حننن  شنننعِبنا فننني تقرينننِر مكصنننيِرِه، وا 
دود عام  قامِة دكولة  فلسطينية  كاملِة السيادِة على حت  .0956عسكرأ   عكرفكٌه التاريخت المتعاصر، وا 

وشدد رئيس الوزراء على أن حكومة الوفا  الوطني في  ِل التحدياِت، وبما تيسر لها من إمكانينات، 
نا األساسننية واإلنسننانية تعمننل علننى تكننريس المصننالحة والوحنندة الوطنيننة، "والتصنندأ الحتياجننات شننعب

 الطارئِة وبشكل خاص في غزة".
وشننكر الحمنند هللا النندول المشنناركة علننى النندكعِم الثابننِت والمتواصننِل للشننعِب الفلسننطيني، معتبننرا أن هننذا 
قفِة الضمير اإلنساني  مكعك قضِيته العادلِة، قائال: "نتطلع أكثرك من أأ وقنت مضنى،  الدعم دليل على وك

االعترافنناِت بدولننِة فلسننطين المتسننتقلة، واالنتصنناِر لنضنناالِت شننعِبها، وتحقيننِ  تطلعاتِننِه إلننى المزيننِد مننن 
رية  وكرامة  على أرِضِه وِبنناِء متسنتقبِلِه فيهنا"، مضنيفا:" نتعنول علنى متشنارككِتكتم  المكشروعِة في العيِش ِبحت

هود إعادة إعمار ِقطاِع غزة النتشاِلِه من تكحِت رتكاِم الم  وِت والتدمير والمتعاناة".لكنا في جت
 32/4/3102 ،القدس العربي، لندن



 
 
 
 

 

           5ص                                     2225 العدد:    32/4/3102 الخميس التاريخ:

 
 التدخل لدى مصر لفتح معبر رفح السعوديةالفلسطيني يناشد  التشريعي 

ناشد المجلس التشريعي الفلسطيني العاهل السعودأ سلمان بن عبد العزيز بالتدخل لندى مصنر  :غزة
 ،وعبر أحمد بحر، رئنيس المجلنس باإلنابنة م.يو  011لفتص معبر رفص والذأ ما يزال مالقا ألكثر من 
عن شكره "لمواقنف المملكنة العربينة السنعودية الكريمنة  ،خالل رسالة رسمية بعث بها للعاهل السعودأ

وناشد بحر العاهل السعودأ بيغاثة  في دعم القضية الفلسطينية العادلة في مختلف المحافل الدولية".
 طاع غزة للعام الثامن على التوالي من االحتالل.أبناء الشعب الفلسطيني المحاصر في ق

وقننال بحننر: "بعنند مننرور عشننرة أشننهر علننى العنندوان  وأشنناد بمواقننف المملكننة تجنناه القضننية الفلسننطينية.
الصننهيوني علننى غننزة ال زال أصننحاب أكثننر مننن سننتين ألننف وحنندة سننكنية دمرهننا االحننتالل دون مننأوى 

 52الفقننر بشنكل غينر مسننبو  حتنى وصننلت إلنى نسننبة بانت نار إعنادة اإلعمننار، وقند تزاينندت معندالت 
  في المائة من مجمل سكان غزة".

منن مجمنل العناملين، فيمنا تفاقمنت معانناة المرضنى بسنبب  %45وأضاف "وصلت نسنبة البطالنة إلنى 
 005عدم توفر أية موازنات تشايلية للمستشفيات، والنقص الحاد في األدوية الطبية حتى وصل إلى 

مفقودًا تمامًا، إضافة إلى معانناة آالف المحنرومين منن السنفر للعنالت والتعلنيم خنارت غنزة صنفًا دوائيًا 
 وألداء مناسك العمرة".

وتننابع: "لننم يخننرت أأ مننواطن مننن غننزة ألداء مناسننك العمننرة منننذ موسننم الحنن  الماضنني بسننبب إحكننام 
تنندخل لنندى اإلخننوة إغننال  معبننر رفننص الحنندودأ مننع مصننر الشننقيقة، لننذا نأمننل مننن جاللننتكم التكننرم بال
 المصريين لفتص معبر رفص، وهو الممر الفلسطيني الوحيد بين قطاع غزة والعالم".

 33/4/3102 ،المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 دمشق لبحث أزمة مخيم اليرموك إلىوفد فلسطيني  

وفنننندًا مننننن من مننننة  أنعضننننو اللجنننننة التنفيذيننننة لمن مننننة التحريننننر الفلسننننطينية احمنننند مجنننندالني،  أعلننننن
دمشنن  االثنننين المقبننل، بهنندف مواصننلة الجهننود لتننوفير الحمايننة وكننل متطلبننات  إلننىلتحريننر، سننيتوجه ا

مهمة الوفد عقند لقناءات  أنمس أمجدالني  وأوضص الرعاية لسكان مخيم اليرموك، في جنوب دمش .
 الدولية. اإلغاثةمع ممثلي الحكومة السورية ومن مات 

دمشنن ، سنننيكون  إلنننىالوفنند النننذأ سننيتوجه  إنالمسنننتقبل" وقالننت مصنننادر فلسننطينية مطلعنننة لصننحيفة "
موسننعًا وبرئاسننة عضننو تنفيذيننة المن مننة ومسننؤول دائننرة الالجئننين فيهننا، زكريننا ايغننا وعضننوية عضننو 
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المكتب السياسني لنن"الجبهة الديموقراطينة لتحرينر فلسنطين" وممثلهنا فني المن منة تيسنير خالند، وعضنو 
 مجدالني. إلى إضافةماهر الطاهر المكتب السياسي لن"الجبهة الشعبية" 

 32/4/3102 ،المستقبل، بيروت
 
 باعتبار األقصى وباب المغاربة كامل الحرم "اليونيسكو"وزير األوقاف الفلسطيني يرحب بقرار  

والشننؤون الدينيننة الفلسننطيني الشننيخ يوسننف ادعننيس بتبننني  األوقننافرحننب وزيننر  :بتننراوكالننة  –رام هللا 
وفلسطين المدعوم من المجموعة العربية واإلسالمية المتعل  بالتعريف األردني اليونسكو "قرار األردن 

 إلنى باإلضافةواإلسالمي التاريخي الثابت للمسجد األقصى المبارك بأنه كامل الحرم القدسي الشريف 
 ."ال يتجزأ منه اعتبار منطقة باب المااربة جزءاً 

يقننا  الشننعور  األقصننىلننى حمايننة المسننجد أن هننذا القننرار سننيعمل ع ،فنني بيننان أمننس ،وبننين ادعننيس وا 
النننديني لننندى المسنننلمين تجننناه القننندس ودعنننم صنننمود ونضنننال القننندس فننني  نننل المخططنننات اإلسنننرائيلية 

 الرامية لتايير الواقع الجارافي والديمارافي في المدينة المقدسة.
 32/4/3102 ،الغد، عم ان

 
 إرهاب المستوطنين ضد  الشعب الفلسطينيمن السلطة تحذ ر  

فننننون صننننباح أمننننس، المسننننجد األقصننننى مننننن بنننناب : أحمنننند رمضننننان -رام هللا  اقننننتحم مسننننتوطنون متطر 
 المااربة، ونفذوا جوالت استفزازية برفقة وحماية عناصر من الوحدات الخاصة في شرطة االحتالل.

الشنننعب الفلسنننطيني  وداننننت وزارة الخارجينننة الفلسنننطينية بشننندة، إرهننناب المسنننتوطنين ومن مننناتهم ضننند  
وطنه وممتلكاته. وقالت في بيان، إن "هذا اإلرهاب المتواصل المنفلت منن كنل قنانون وعقنال،  وأرض

 يندرت في سيا  خطط وبرام  وتوجيه وتمويل إسرائيلي رسمي".
كمنننا حنننذ رت دائنننرة شنننؤون القننندس فننني من منننة التحرينننر الفلسنننطينية، والهيئنننة اإلسنننالمية المسنننيحية منننن 

  ات يهودية القتحام المسجد.خطورة دعوات أحزاب ومن مات وشخصي
ووصفت هذه الدعوات بن"التحريضية العدوانية التي تحث المن مات اإلرهابية والمستوطنين المتطنرفين 
لتنننندنيس المسننننجد األقصننننى وسنننناحاته يوميننننًا والعبننننث فيننننه واالعتننننداء علننننى بحمايننننة شننننرطة االحننننتالل 

 ين".التي تتستر دائمًا على جرائمهم بح  أولى القبلت اإلسرائيلي
 32/4/3102 ،المستقبل، بيروت
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 خبراء يعتبرون إقرار كتلة حماس البرلمانية قانون الموازنة العامة "غير شرعي""الحياة":  
اعتبننر خبننراء فنني القننانون الدسننتورأ أن القننانون الجدينند الننذأ أقرتننه كتلننة حركننة  :فتحنني صننب اح -غننزة 

بننندأ تطبيقنننه مننننذ بداينننة الشنننهر الجنننارأ، لجبننني ، و 3102حمننناس البرلمانينننة لنننن"الموازنة العامنننة" للعنننام 
وقال الخبراء إن "القانون صندر عنن  ضرائب ورسوم من الشركات، بأنه "غير دستورأ وغير شرعي".

كتلة حماس البرلمانية وليس عن المجلس التشريعي صاحب الح  الوحيند فني إقنرار القنوانين بمنا فيهنا 
لتوافنن  النوطني "صنناحبة الحنن  فني إعننداد مشننروع قننانون وأضنافوا أن حكومننة ا قنانون الموازنننة العامننة".

 الموازنة العامة، وليس أحد سواها".
 وبررت الكتلة سن القانون بييجاد خطة للتكافل االجتماعي لمصلحة الفقراء.

ويخول القانون الجديد المؤلف من أربع مواد فقط، الذأ حصلت "الحياة" على نسخة منه، علنى وزينر 
 في المئة. 011 إلىض ضريبة التكافل الوطني والرسوم" وفقًا لنسب محددة تصل المال أو وكيله "فر 

فني المئنة منن قيمنة  01وينص البنند األول منن المنادة الثانينة علنى فنرض ضنريبة بنن "نسنبة ال تتجناوز 
 المحاف ات الجنوبية )قطاع غزة(". إلىالسلع والبضائع الداخلة )الموردة( 

في المئة على الخدمات داخل  01دة نفسها على فرض ضريبة بن"نسبة كما ينص البند الثاني من الما
 المحاف ات الجنوبية وخارجها يتحملها مناصفة المنت  والمستورد الرئيسي والمستهلك األخير".

فننني المئنننة علنننى التبننن   011أمنننا البنننند الثالنننث منننن المنننادة ذاتهنننا فيننننص علنننى فنننرض ضنننريبة بنننن "نسنننبة 
 معسل وخالفه.)السجائر( ومشتقاته"، أأ ال

فنني المئننة علننى الشننركات  01فيمننا ينننص البننند الرابننع مننن المننادة الثانيننة علننى فننرض ضننريبة بننن"نسبة 
 المساهمة العامة التي تزيد أرباحها السنوية عن مليون دوالر )أميركي( سنويًا".

 وصننندر القنننانون باسنننم النننرئيس محمنننود عبننناس بصنننفته رئيسنننًا للسنننلطة الفلسنننطينية، لكننننه غينننر ممهنننور
 بتوقيعه وخاتمه، بل خاتم المجلس التشريعي.

ويعتقد بعض المراقبين أن القانون جاء من أجل دفع رواتب مو في حكومة الحركة السابقة، الذين لم 
 أشهر على تشكيلها. 01يتلقوا رواتبهم من حكومة التواف  الوطني حتى اين بعد 

ملينون فلسنطيني فني القطناع، جلهنم  0.5ورفض مع م الفصائل سن القانون الذأ سنيفاقم منن معانناة 
 من الفقراء والمعوزين.

وقننال النائننب عننن الجبهننة الشننعبية جميننل مجنندالوأ، إن تشننريع القننانون "جنناء مننن أجننل فقننراء حمنناس" 
 وليس فقراء الشعب الفلسطيني.
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"منن ووصف الخبينر االقتصنادأ عمنر شنعبان القنانون بأننه "ضنربة للمصنالحة". وقنال شنعبان لنن"الحياة" إن 
حننن  منننو في حمننناس تلقننني رواتنننب، لكنننن يجنننب عننندم فنننرض ضنننرائب تثقنننل كاهنننل المنننواطن"، معتبنننرًا أن 
 الضرائب الجديدة "ستزيد معاناة المواطنين الذين لم يعد بمقدورهم توفير الحد األدنى من متطلبات الحياة".

 32/4/3102 ،الحياة، لندن
 

 " بالضفة الغربيةبيرزيت"طلبة جامعة  بانتخاباتتفوز  لحماساإلسالمية" التابعة الكتلة " 
انتخابننات مجلننس طلبننة جامعننة بيرزيننت التنني اإلسننالمية تكتلننة طننالب حركننة حمنناس  حسننمت الكتلننة 

 مقعنندا، 09مقعنندا فيمنا حصننلت حركننة الشننبيبة الفتحاويننة علننى  35، وذلننك بواقننع األربعنناءجنرت اليننوم 
 مقاعد. 5وحصلت كتلة اليسار على 

 223 اإلسنالميةموقع فيسبوك:" كلية العلوم كانت كالتالي: كتلة الوفناء وحسب صفحة الجامعة على 
وتحنننالف بيرزينننت  015، القطنننب الطالبننني النننديمقراطي التقننندمي 225، وكتلنننة الشنننهيد ياسنننر عرفنننات 

 ".32الطالبي 
للقطنب  020لكتلة الشهيد ياسنر عرفنات  242صوتا لكتلة الوفاء  544"واالقتصاد:وفي كلية التجارة 

 للتحالف". 34و الطالبي
صننوتًا  622وتننم االنتهنناء مننن فننرز أصننوات كليننة الهندسننة وكانننت النتننائ  علننى النحننو التننالي: الكتلننة 

 صوتًا. 44للتحالف:  باإلضافة 056: والقطبصوتًا  205والشبيبة: 
صننوتا، بينمننا حصنلت كتلننة الشننهيد  529، فحصننلت كتلننة الوفناء اإلسننالمية علنى ايدابأمنا فنني كلينة 

للتحننالف الننذأ حصننل  باإلضننافةصننوتا،  054صننوتا، والقطننب الطالبنني:  255ات علننى ياسننر عرفنن
 صوتا. 35على 

ة الفتحاوينة علنى ب، والشنبي693وفي آخر الكليات قاعة كمال ناصر، حصلت الكتلنة اإلسنالمية علنى 
 صوتا. 21صوتا فيما حصل التحالف  032، بينما حصل القطب الطالبي على 651

 33/4/3102، فلسطين أون الين

 
 في "بيرزيت" دليل على قوة حماس بالضفة "اإلسالمية الكتلة"حماس: فوز حركة  

ـــن، ذكنننرت  حركنننة حمننناس باركنننت فنننوز الكتلنننة اإلسنننالمية فننني ، أن 33/4/3102فلســـطين أون الي
 وانتصنار لمشنروعانتخابات جامعة بيرزيت برام هللا، مؤكدًة أنه اسنتفتاء علنى قنوة الحركنة فني الضنفة، 

 المقاومة.
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وقننال الننناط  باسننم الحركننة سننامي أبننو زهننرأ فنني تصننريص صننحفي، مسنناء األربعنناء، "إن فننوز الكتلننة 
اإلسننالمية السنناح  فنني انتخابننات جامعننة بيرزيننت هننو انتصننار لمشننروع المقاومننة واسننتفتاء علننى قننوة 

 حركة حماس في الضفة الاربية، ودليل على أنها أقوى وأكبر من كل مشاريع االستئصال".
أكند القينادأ حسنام بندران الفنوز أننه "تأكيند علنى تبنني أبنناء الشنعب الفلسنطيني عامنة وفئنة  من جهته،

 الشباب منه خاصة لبرنام  المقاومة، وأن حماس هي األقرب للمواطن".
وشدد بدران على أن اإلنجاز الكبير الذأ انتزعه أبنناء الكتلنة اإلسنالمية فني  نل حمنالت االعتقناالت 

االحتالل وأجهنزة السنلطة، "هنو رسنالة تأكيند علنى أن القمنع لنم ولنن يجندأ نفًعنا  األمنية والسياسية من
 في إقصاء الجماهير عن االلتفاف حول خيار المقاومة".

وأشننار بنندران إلننى أن التراجننع الكبيننر فنني شننعبية حركننة فننتص، هننو رسننالة جماهيريننة وشننعبية إلننى قيننادة 
نننه ال يرقنننى لتطلعننات الشننعب الننذأ يتمسنننك حركننة فننتص والسننلطة، "أن نهجهمنننا السياسنني مرفننوض، وأ

 بالمقاومة خياًرا استراتيجًيا".
وأوضنننص أن الرسنننائل التننني حملتهنننا نتنننائ  االنتخابنننات، بنننل هننني نقابينننة طالبينننة خدماتينننة كنننذلك، حينننث 
المننس الطلبننة خننالل أعننوام مننا بعنند االنقسننام حالننة اإلقصنناء التنني فرضننتها فننتص علننى الجامعننات عبننر 

ي على مجالس الطلبة، وتراجع الخدمات النقابية في جميع الجامعات منع غيناب سيطرة ذراعها الطالب
 حرية العمل النقابي للكتل الطالبية المختلفة.

إسنماعيل رضنوان، القينادأ فني حركنة حمناس  .د أن  منن غنزة، 33/4/3102قدس برس، وأضاف 
التهنئننة الحننارة بفوزهننا فنني تصننريص لننن"قدس بننرس" لكتلننة الوفنناء اإلسننالمية فنني جامعننة بيننر زيننت ب تقنندم

وقنال: "هنذا الفنوز يندلل علنى  .33/4الساح  فني انتخابنات مجلنس الطلبنة التني أجربنت ينوم األربعناء 
حسننن األداء ووعنني الطلبننة، ويمثننل التفافًننا للشننعب الفلسننطيني حننول خيننار الثوابننت والمقاومننة وحركننة 

وأبنناء الكتلنة اإلسنالمية،  حماس، وفشل كل سياسنة المالحقنات والتضنيي  األمنني علنى حركنة حمناس
 وهو انتصار للديمقراطية وللشعب الفلسطيني".

ك فلسنطين" فني مديننة الخلينل ينوأضاف: "إن هذا الفوز بعد الفوز في انتخابات مجلنس طلبنة "بوليتكن 
ليعزز التفاف الشعب الفلسطيني حول خينار المقاومنة وانفضاضنه عنن الخينارات األخنرى رغنم سياسنة 

 يب التي تمارس بح  أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الاربية". الترهيب والترغ
واعتبر رضوان هذا الفوز "انتصنار لمشنروع المقاومنة واسنتفتاء علنى قنوة حركنة حمناس فني  وف  قوله.

 الضفة الاربية ودليل على أنها أقوى وأكبر من كل مشاريع االستئصال".
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 زيت" ال ُيعب ر عن ميل الشارع الفلسطينيفوز كتلة حماس الطالبية في "بير  جمال نزال: 

أكننندت حركنننة "فنننتص" أن الشنننباب ال يمثلنننوا مينننل الشنننارع الفلسنننطيني، واصنننفة حركنننة : غنننزة )فلسنننطين(
 المقاومة اإلسالمية "حماس" بأنها كن "وجع األسنان".

جننناء ذلنننك علنننى لسنننان جمنننال ننننزال عضنننو المجلنننس الثنننورأ للحركنننة والمتحننندث باسنننمها فننني أوربنننا فننني 
ص مكتننوب لننه تعقيًبننا علننى فننوز حركننة المقاومننة اإلسننالمية "حمنناس" فنني انتخابننات مجلننس طلبننة تصننري

 معاقل حركة "فتص". أحدجامعة بير زيت في الضفة 
وشننن نننزال هجوًمننا غيننر مسننبو  علننى حركننة "حمنناس" متهًمننا إياهننا بأنهننا "تشننارك فنني االنتخابننات فقننط 

 عندما تكون واثقة من الفوز".
لثننورأ لحركننة "فننتص" مننن أهميننة نتننائ  كبننرى جامعننات الضننفة الاربيننة وخسننارة وقلننل عضننو المجلننس ا

 عامنا 31و 05حركة فتص أهم معاقلها الطالبية بقوله: "ليس صحيًحا أن تصنويت أشنخاص بنين سنن 
في الجامعات يعبر عن ميل الشارع الفلسطيني النذأ يعنرف حمناس كمنا يعنرف وجنع األسننان". علنى 

 حد تعبيره.
 33/4/3102قدس برس،  

 

 فتح: أبناء شعبنا لن يتوانوا دقيقة واحدة للدفاع عن أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين  
رام هللا ن فننننادأ أبننننو سننننعدى: أعلننننن رأفننننت عليننننان، المتحنننندث الرسننننمي باسننننم حركننننة التحريننننر الننننوطني 

ألقصننننى الفلسننننطيني فننننتص فنننني القنننندس المحتلننننة، أن أأ دعننننوات إسننننرائيلية متطرفننننة القتحننننام المسننننجد ا
الشريف، لن تقابل إال بمزيد من المواجهة المباشنرة منع منن يتخنذون األقصنى منالذا لتحقين  أوهنامهم، 

 .أنقاضهفي تشييد الهيكل المزعوم على 
اقتحنننام  أوسنننعوجننناءت تصنننريحات علينننان، إثنننر دعنننوات وجهتهنننا مجموعنننات اسنننتيطانية للمشننناركة فننني 

 «.عيد استقالل»يه إسرائيل لألقصى وباحاته بمناسبة ذكرى النكبة أو ما تسم
، األقصنىالشعب الفلسطيني ممن يستطيعون الوصول إلى المسجد  أبناءووجه عليان نداًء، إلى كافة 

لحمايته من عصابات االحتالل ومجرميه، معتبرا أن وجودهم داخل األقصى  إليهبضرورة شد الرحال 
مثنل هنذه االقتحامنات بصندورهم العارينة  يشكل صمام أمان، مذكرا العالم أجمع أن أبناء شعبنا واجهوا

وأحننذيتهم، وأن حكومننة االحننتالل سننتدفع ثمننن مثننل هننذه النندعوات وتسننجل جريمننة جدينندة مننن جرائمهننا 
 بح  مقدساتنا في محكمة الجنايات الدولية.
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وطالننب المتحننندث الرسننمي باسنننم حركنننة فننتص فننني القنندس، المجتمنننع الننندولي وكافننة المؤسسنننات الدولينننة 
، محننذرا مننن «مسننؤوليتها إبننان الجننرائم المتصنناعدة بحنن  شننعبنا ومقدسنناتنا الفلسننطينيةبضننرورة تحمننل “

 خطورة ما تقوم به إسرائيل، مستالة هذا الصمت العالمي.
أبننناء شننعبنا لننن يتوانننوا دقيقننة واحنندة للنندفاع عننن أولننى القبلتننين وثالننث الحننرمين “وأشننار عليننان إلننى أن 

 «.ن أجله آالف الشهداء واألسرىالشريفين، الذأ قدمنا وما زلنا نقدم م
 32/4/3102القدس العربي، لندن، 

 
 لتجنيد العمالء وتحصل على قوائم المسجلين المقاومة تخترق موقعا  "المجد األمني":  

كشنننف مصننندر أمنننني مطلنننع عنننن تمكنننن الوحننندات االلكترونينننة التابعنننة ألجهنننزة أمنننن : خننناص –المجننند 
للمخابرات الصنهيونية يهندف لتجنيند عمنالء جندد منن قطناع المقاومة من اخترا  موقع إلكتروني تابع 

وأشننار المصنندر فنني تصننريص مقتضننب لموقننع "المجنند األمننني" إلننى أن الموقننع الصننهيوني يحنناول  غننزة.
اسننتاالل األوضنناع االقتصننادية الصننعبة التنني يعيشننها سننكان قطنناع غننزة بعنند الحننرب األخيننرة ويعننرض 

 عليهم مبال  مالية.
الموقننع وحصننلوا علننى  "سننيرفرات"اء التقنيننين فنني المقاومننة تمكنننوا مننن اختننرا  وأكنند المصنندر أن الخبننر 

ولفنت إلنى أن الموقنع المنذكور  قوائم بأسماء المسجلين فيه ومعلومات تخصهم أدلنوا بهنا عبنر الموقنع.
ينشر عبر إعالنات ممولنة علنى موقنع التواصنل االجتمناعي فيسنبوك إعالننات بهندف الوصنول ألكبنر 

 في وحل العمالة. إسقاطهمليتم  عدد من الازيين
وتنشر اإلعالنات على موقع الفيسبوك بعدد من المسميات أبرزها: )أنت زهقان منن العيشنة فني غنزة، 

 أو مهتم بكسب األرباح، هل لديك معلومات استخبارية؟(.. وغيرها المسميات األخرى.
لهنا العندو الصنهيوني مؤكندًا  التني ينروت واإلعالناتوحذر المصدر من التعاطي مع مثل هذه المواقع 

 أن أجهزة أمن المقاومة تتابع األساليب االستخبارية للعدو التي يستهدف بها قطاع غزة.
 32/4/3102األمني، غزة، المجد 

 

 افتراء وقلب للحقائقحول زيارة الوزراء إلى غزة حماس: تصريحات "أبو ليلى" حركة  
ن العننام للجبهننة الديمقراطيننة قننيس أبننو ليلننى بننأن قالننت حركننة حمنناس، إن تصننريحات نائننب األمنني: غننزة

واسننتهجن الننناط  باسننم الحركننة  الحركننة امتهنننت كرامننة وزراء حكومننة التوافنن  "افتننراٌء وقلننب للحقيقننة".
، تصنريحات أبنو ليلنى، التني يصنر منن 33/4سامي أبو زهرأ، في تصريص صدر عننه ينوم األربعناء 

ب نفسه بوقًا لحركة فتص رغم  تدميرها للقضية الفلسطينية، وف  تعبيره. خاللها أن ينص 
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وأوضص أبو زهرأ أن الوزراء تعاملوا بروح فئوية، ورفضوا الذهاب إلى وزاراتهم والتعامل مع مو فيهم 
ولفنننت أبننو زهننرأ إلنننى أن  الحنناليين، وأصننروا علننى البقننناء فنني الفننند  والتعامنننل مننع المسننتنكفين فقننط.

ئل، ورفضوا استكمال اللقاء معهم، وقاطعوا المسؤول في الجبهة الوزراء هم الذين امتهنوا كرامة الفصا
 الديموقراطية صالص ناصر أثناء حديثه، وانسحبوا من اللقاء.

 33/4/3102، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 القسام مطلقةكتائب أسرى حماس: ثقتنا بالمقاومة و  

إن ثقة األسرى وذويهم بالمقاومنة  قالت الهيئة القيادية ألسرى حركة حماس في سجون االحتالل: غزة
وفني بينان  وعمودها الفقرأ كتائب القسام ثقة مطلقة سنواء علنى صنعيد فعنل المقاومنة أو تصنريحاتها.

لهننا، وصننل "المركننز الفلسننطيني لخعننالم" نسننخة عنننه، قالننت الهيئننة فنني بيانهننا الننذأ نشننر عبننر مكتننب 
خينننرة بننناعتزاز وافتخنننار وسنننعادة، ممنننا رفنننع إعنننالم األسنننرى، إن "األسنننرى تلقنننوا وذويهنننم التصنننريحات األ

ايمال المرجوة بصفقة تحرير ناجحة، تتشنفى بهنا الصندور وتكسنر بهنا القينود ويمنرن بهنا أننف المحتنل 
وجننددت الهيئننة بيعتهننا للمقاومننة وكتائننب القسننام، مثمنننين سياسننة المقاومننة بننيدارة هننذا الملننف  .بننالتراب"

 هذا الصعيد. الحساس وصواًل إلى "النصر المؤزر" على
ويأتي هذا البيان في ضوء المستجدات اإلعالمية األخيرة بشأن ما تناولته وسائل اإلعالم مؤخرا حول 
قضننية الجنننود األسننرى لنندى المقاومننة، ومننا صننرح بننه مصنندر مسننؤول فنني حركننة حمنناس فنني رسننالته 

 التهم.ياهو بأن يتفقد جنوده جيدا وأن ال يضلل عائنلرئيس حكومة االحتالل بنيامين نت
 32/4/3102، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 "الشعبية" تحذر من تفاقم أزمات االنقسام 

حننذر المكتننب السياسنني للجبهننة الشننعبية لتحريننر فلسننطين مننن تننداعيات تفنناقم وتنندهور األوضنناع : غننزة
جة الداخلية، واستمرار رهن مصالص الشعب ومضاعفة معاناته التي لم تتوقف منذ االنقسام األسود نتي

ك فريقي االنقسام بتحقي  المصالص الفئوية كمدخل وأساس للتقد م في ملف المصالحة، والذأ منن  تمس 
 شأنه دفع األمور إلى مزيد  من االحتقان المجتمعي الذأ من الصعب توق ع مداه وأشكال حل ه.

لف االنقسام على ضرورة المعالجة الوطنية لم 33/4 األربعاءوشدد المكتب السياسي في بيان له يوم 
خراجنننه منننن لعبنننة المصنننالص والحسنننابات اإلقليمينننة والدولينننة للطنننرفين، وذلنننك بننندعوة االطنننار القينننادأ  وا 
المؤقت لمن مة التحرير لالنعقاد العاجل مع ضمان انت ام اجتماعاتنه لقيامنه بندوره المنصنوص علينه 

ي الملفننات كافننة، مننن وتتننابع أعمننال الحكومننة فنن تهينن فنني اتفاقيننات المصننالحة، وتشننكيل لجنننة وطنيننة 
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إعمنننار، معنننابر، منننو فين، توحيننند النننوزارات والمؤسسنننات، معالجنننة الفقنننر والبطالنننة ومنننا يتطلبنننه تهيئنننة 
 المجتمع من إجراءات إلجراء االنتخابات الرئاسية والتشريعية وانتخابات المجلس الوطني.

التكافنننل" ألن هنننذا ودعنننا المكتنننب السياسننني حركنننة حمننناس بنننالعودة عنننن قراراتهنننا فيمنننا سنننمي بنننن"ضريبة 
ننن  االنقسنننام ويعننند تجننناوزًا لحكومنننة الوفنننا  بانننض الن نننر عنننن أأ  اإلجنننراء المنفنننرد عننندا عنننن كوننننه يتعم 

مالح ننات علننى أدائهننا، فينننه فنني المحصننلة سننيكون عبئننًا علننى األكثريننة مننن الشننعب الفلسننطيني التنني 
سعار وتفشي البطالنة وتزايند يتشك ل الفقراء غالبيتهم، وسيضاعف من معاناتهم التي تتزايد مع غالء األ

نند فنني رفننض قننرارات مننا تسننمى بننن"ضريبة التكافننل"،  الفقننر. ودعننا البيننان القننوى السياسننية كافننة إلننى التوح 
لى اعتماد الحوار والتواف  الوطني سبياًل لمعالجة مشكالت وهموم الشعب الفلسطيني.  وا 

 33/4/3102قدس برس، 
 
 محررا   أسيرا   نتيسي وتستقبلحماس بمدينة صيدا تحيي ذكرى الر لبنان:  

أكد المسؤول السياسي لحركة حماس فني مديننة صنيدا، أيمنن شنناعة، علنى مضني الحركنة قندمًا علنى 
درب القادة الشهداء، متطمئنًا خالل كلمة له في احتفالية بذكرى استشهاد عبد العزيز الرنتيسني ن متنه 

وقنال شنناعة، إن  ومة الفلسطينية بنألف خينر.الحركة النسائية لحماس في مخيم المية ومية، بأن المقا
وأشناد خننالل اسنتقباله األسنير القسننامي  المقاومنة الفلسنطينية تضننع ملنف األسنرى علننى رأس أولوياتهنا.

المحرر في صفقة وفناء األحنرار وليند عقنل، االثننين، بتضنحيات األسنرى ودورهنم النضنالي، فني حنين 
ودعنننا حكومنننة الوفنننا  النننوطني ورئنننيس السنننلطة  أكننند األسنننير عقنننل علنننى المضننني فننني درب المقاومنننة.

 الفلسطينية إلى الوفاء بتعهداتهم وتحمل مسؤوليتهم تجاه قطاع غزة.
كما استقبل المسؤول السياسي للحركة بمدينة صيدا، وفندًا منن الجبهنة الشنعبية لتحرينر فلسنطين، ضنم 

 ة صيدا بسام حجير.مسؤول صيدا واإلقليم سعيد حصيرمي ونائبه أبو حسن فضة وعضو قيادة مدين
وبحث الطرفان القضايا الفلسطينية، مشددين على ضنرورة االهتمنام بالتجمعنات الفلسنطينية، والتعناون 
مع القوى الفاعلة في المدينة على المستويين اللبناني والفلسطيني، حيث جاءت الزيارة لتعزيز العالقنة 

 على مستوى المدينة بين الطرفين.
 33/4/3102، اس، غزةالموقع الرسمي لحركة حم

 
 تتطلب سلسلة متصلة من المعارك "إسرائيل"لوجود  التهديداتنتنياهو: استمرار  

استمرار التهديدات "قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو، إن  :األناضول -القدس 
تال تعتمد على لوجود إسرائيل تتطلب سلسلة متصلة من المعارك وقدرتنا على الصمود في هذا الق
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وأضاف في كلمة بمراسم إحياء الذكرى السنوية للجنود اإلسرائيليين القتلى  ."تصميمنا، قوتنا، ووحدتنا
إن دولة "، اليوم في جبل هرتسل في القدس الاربية نشر مكتبه نصها، اإلسرائيليةفي الحروب 

في كل حالة.. أنا على يقين إسرائيل ستستمر في االزدهار طالما أننا مستعدون للدفاع عن أنفسنا 
من أن القوة الهائلة التي لدينا سوف تسمص لنا بمواجهة كل التحديات بنجاح حتى نصل إلى بر 

 ."األمان، حتى تاير منطقتنا طابعها، وحتى نصل إلى السالم المنشود
امل كما قالت واحدة من أر  ”، مشددا على أنه ”ولكن هذه قد تكون عملية طويلة"ولكنه استدرك: 

الجيش اإلسرائيلي، ببساطة ووضوح في الحدث المحرك للمشاعر في الكنيست الليلة الماضية، على 
أعدائنا أن يعرفوا أنهم لن يكسرونا، وانه على الرغم من األلم فيننا سوف نستمر في الدفاع عن بلدنا، 

رهاب ا"ولفت نتنياهو إلى أن  ."وأننا باقون هنا لحرب، والقتلى أأ شخص مر بعذاب الفجيعة وا 
عندما اتخذ القرار " وقال رئيس الوزراء اإلسرائيلي ."والجرحى، وبتر األطراف، ال يسعى إلى الحرب

بشأن إرسال أو عدم إرسال الجنود إلى المعركة فينني أفكر في كل جندأ وأسرهم كما لو كانوا ابني 
أجل  المعركة منعدين لدخول وعائلتي. ولكن إذا لم يكن لدينا أأ خيار، فيننا يجب أن نكون مست

هذا االستعداد الدائم هو الشيء الوحيد الذأ من شأنه "وأضاف نتنياهو:  ."الدفاع عن أنفسنا وأرضنا
 ."عند الضرورة أن يقرر مصيرها أن يردع الحرب، أو

، ذكرى جنودها القتلى في الحروب التي خاضتها منذ عام 33/4 يوم األربعاء "إسرائيل" تحيأو 
 عسكريا، بحسب معطيات إسرائيلية صدرت قبل أيام. 231و ألفا 32الذأ يبل  عددهم ، و 0945

 32/4/3102، القدس العربي، لندن

 
  السالح من أجل حماية حدودنا وبيتنا ومشروعنا الذي بنيناه هنا لحملريفلين: نحن مضطرون  

اليوم  "يوم االستقالل" وديع عواودة: عشية ذكرى النكبة واحتفال إسرائيل بما يعرف بن -الناصرة 
الخميس واصل قادتها إطال  التهديد والتلويص بالسالح في إطار مراسم تمجيد القوة والدولة العسكرية، 

 فيما اختار بعضهم ارتداء لبوس الضحية في الوقت نفسه.
 في القدس المحتلة أقيمت "ياد لبانيم"وبعد تدشين مراسم إحياء ذكرى قتلى جيش االحتالل في بيت 

. وفي االحتفاليتين حاول رئيس إسرائيل رؤوبين ريفلين "ايقاد المشاعل"في باحة حائط البرا  مراسم 
جارافية األلم تلف إسرائيل، طوال "استاالل المناسبة للمساهمة في توحيد اإلسرائيليين بقوله إن 

ي لم يصله وعرضا، ولكنها ال تقسمها، فالموت يصيب المؤمنين وغيرهم، وال يوجد معسكر سياس
 ."الموت
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 وأبناءهاوادعى ريفلين ان إسرائيل ليست معنية بالحروب التي تصيبها، وأن رجالها ليسوا رجال حرب 
لم يخرجوا نحوها متعطشين للدماء، ال في الصيف الماضي وال الذأ سبقه وال في تلك الحروب 

األخيرة على غزة ايتية. متجاهال شن إسرائيل ثالث حروب دموية في غضون السنوات الست 
إلى أنها مضطرة لمواصلة  عليها. الفتاالقتال فرض  إنالمحاصرة برا وبحرا وجوا، حيث قال ريفلين 

اجل حماية حدودنا والدفاع عن بيتنا ومشروعنا الذأ بنيناه هنا، فالدفاع عن "حمل السالح من 
كل ما في وسعنا من أجل منع نفعل  أنناالتزامنا هو معرفة ". وتابع "وجودنا ال يزال خيار حياتنا

 ."الحرب المقبلة والتوضيص ألعدائنا أننا إذا اضطررنا للحرب فسنكون قادرين عليها
 32/4/3102، القدس العربي، لندن

 
 "إسرائيل"عن وجود  بالحفاظ على اليقظة ومواصلة القتال دفاعا   مطالبالجيش ايزنكوت:  

الجيش مطالب  إنوت، كيش االحتالل غادأ ايزنقال القائد العام لج وديع عواودة: -الناصرة 
الكثيرين يكنون "بالحفا  على اليق ة ومواصلة القتال دفاعا عن وجود إسرائيل. وحسب رأيه فين 

الشر إلسرائيل ألنهم لم يسلموا بوجودنا لكن رباطة الجأش والحكمة والتمسك بالهدف وبشكل خاص 
. "في العنف والحرب إنجازاتمنع األعداء من تحقي  استعداد قادة الجيش وجنوده هي التي منعت وت

، ردع أهدافناسنواصل تعزيز قوة الجيش لكل سيناريو وتنفيذ كل المطلوب من اجل تحقي  "وأضاف 
ذااألعداء ومنع الحرب والمواجهة على حدودنا.  تطلب األمر سنهزم من يقومون علينا بيصرار  وا 

 ."وبقوة. فهذا هو هدفنا
 32/4/3102، لندنالقدس العربي، 

 
 تدير حروبها من مركز عمليات سرى يقع تحت األرض  "إسرائيل" :أحرونوت يديعوت 

عاما على إقامة إسرائيل، كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت"  56بمناسبة مرور : هاشم الفخرانى
. وذكرت الموجود بمدينة تل أبيب اإلسرائيلياإلسرائيلية النقاب عن مركز العمليات العسكرية للجيش 

الصحيفة أن المركز موجود تحت األرض بمسافات كبيرة جدا، وهو أشبه بالمخبأ، حيث به عدة 
حجرات مقسمة بين غرفة العمليات والمراقبة وغرف المعيشة لفترات طويلة إلدارة الحرب من تحت 

 يقيم فيه خالل الحروب.  الذأاألرض، كاشفة عن حجرة رئيس األركان ومكتبه 
على مصر عام  الثالثييفة أن اللبنة األولى لتدشين هذا المركز كان خالل العدوان وأضافت الصح

من المركز خالل  %91، حيث قامت إسرائيل باحتالل شبه جزيرة سيناء، وتم االنتهاء من 0925
. وأشارت الصحيفة إلى أن طريقة العمل داخل مركز العمليات يعتمد على المراقبة 0956حرب 
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جبهات  2لبرية والبحرية والجوية خالل الحرب، باإلضافة إلى تقسيم المركز إلى وتحريك القوات ا
بنيامين نتنياهو كان  اإلسرائيلي. وأكدت الصحيفة أن رئيس الوزراء والجنوبيةالشمالية والوسطى  هي

عرفت بالجرف الصامد.  التي، الماضييوليو  فييقيم بالمركز خالل الحرب األخيرة على قطاع غزة 
حت الصحيفة أن القيادات داخل المركز يتواصلون مع بعضهم البعض عبر االتصال بالفيديو وأوض

قد تتعرض  التيعبر شاشات عرض كبيرة لضمان السرية التامة بعيدا عن الهواتف األرضية 
 للتجسس.

 32/4/3102، اليوم السابع، مصر
 

 إلى دولة غواصات عظمى تتحول ""إسرائيلتقرير:  
صل إسرائيل العمل بهدوء على التحول إلى دولة غواصات بحرية ع مى، حيث توا: هاشم حمدان

 بعيدة المدى. استراتيجيةيتحول سالح البحرية اإلسرائيلية إلى ذراع 
وتسلم سالح البحرية، قبل عدة أيام، الاواصة الرابعة، التي أطل  عليها "سفينة سالح البحرية تنين" 

 أن تتسلم إسرائيل الاواصة الخامسة بعد نحو ستة شهور.وتختصر بن"أحي تنين"، ومن المتوقع 
عملية تسلص إسرائيل بالاواصات بأنها "مخزن نووأ متحرك  ووصفت مجلة "دير شبيال" األلمانية

وخفي، ويخدم إسرائيل في حال تعرضها لهجوم نووأ من جانب إيران يحول دون رد نووأ برأ"، أأ 
 ما يمكن وصفه بأنه "الضربة الثانية".

كما جاء أن الاواصة السادسة، التي لم يتم اختيار اسم لها بعد، سوف تتسلمها إسرائيل في العام 
 مليون دوالر، ما يعتبر أغلى قطعة حربية. 211، وتقدر تكلفتها بنحو 3109

وأفاد تقرير نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، الصادرة صباح اليوم األربعاء، أن الاواصة  
ين" الرابضة في القاعدة الجديدة "بولينوم" في ميناء حيفا تتحول إلى عمالنية في الخامسة "أحي تن

"، وهو نموذت متطور عن الاواصات الموجودة AIPانت ار غواصتين جديدتين من طراز "دولفين 
 اليوم بحوزة الجيش.

ر األكثر وأشار التقرير إلى أن سالح البحرية يتحدث بمصطلحات قفزة نوعية، توفر له قدرات تعتب
تطورا في العالم من جهة الكشف عن اتصاالت والقتال والقدرة على المكوث تحت الماء بفضل 

على مستويات مرتفعة قد  أن مة غير مرتبطة بالجو الخارجي، ولذلك فهي غير مضطرة لخبحار
 تكشفها. 
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في نفس الوقت، كما توفر زيادة القوة البحرية القدرة لسالح البحرية على العمل على عدة جبهات 
ويجعل منه ذا ثقل حاسم في أمن الدولة وفي قوة الردع من جهة القدرات على العمل على مسافات 

 أبعد، وبأعما  أكبر، وبهدوء ولمدة زمنية طويلة.
ونقل عن قائد سالح البحرية، الجنرال رام روتبيرن، قوله إن "الاواصات الجديدة قادرة على الاوص 

أبعد ولمدة زمنية أطول، وتعمل في الوقت نفسه بشدة لم نعهدها من قبل".  ألعما  أكبر ولمسافات
 كما صرح ضابط في البحرية إن "الاواصات سوف تاير قواعد اللعبة".

وكتب يوسي يهوشوع في الصحيفة أنه على خلفية التطورات األخيرة، واإلشارة هنا إلى االتفا  الذأ 
على شن هجمات جوية مع اتفا  إيران مع روسيا على  تتم بلورته مع إيران والذأ يقلص القدرة

قوية قادرة على  استراتيجيةالتزود بأن مة دفاعية، فين أهمية قوة الذراع البحرية تتعزز باعتبارها ذراعا 
العمل في عدة جبهات، وقادرة على تطبي  القدرة النووية التي يدعى أن إسرائيل تمتلكها، في حال 

 تعرضت لهجوم.
اواصات الجديدة قدرات متطورة، بواسطة الصواريخ التي تنتجها شركة "رفائيل"، وجرت وتنسب لل

 مالءمتها للاواصات في مراحل التخطيط في ألمانيا بناء على طلب إسرائيل.
نما هي تعبير  -أحي تنين-كما نقل عن روتبيرن قوله إن "الاواصة  ال تضاعف القوة فحسب، وا 

 قاء، والحفا  على قوة ردعها في البحر ومن البحر، وتطويرها".واضص عن نوايا إسرائيل في الب
كما لفت التقرير إلى أنه تجرأ مناقشات معمقة في وزارة األمن بشأن التوازن المطلوب في تخصيص 

 القدرات والموارد بين طائرات سالح الجو التي تهاجم إيران وبين قدرات ذراع البحرية.

 33/4/3102، 48عرب 

 

 في مراسم إحياء ذكرى الجنود اإلسرائيليين القتلى حول نتنياهو مألوفةوغير  حراسة مكثفة 
برز خالل  هور رئيس حكومة إسرائيل بنيامين نتنياهو، في مراسم إحياء ذكرى : بالل ضاهر

 الجنود اإلسرائيليين القتلى، اليوم األربعاء، وجود حراسة مكثفة وغير مألوفة حوله من حيث حجمها.
كبيرة من أفراد وحدة حراسة الشخصيات التابعة لجهاز األمن العام )الشاباك( إضافة  وانتشرت قوة

إلى أفراد وحدة خاصة تابعة للشرطة وكان أفرادها ملثمين، إضافة إلى نشر قناصة في محيط 
 المنطقة التي جرت فيها المراسم وألقى نتنياهو كلمة خاللها، في القدس الاربية.

ائيلية أنه إلى جانب كل هذه القوات تواجدت فرقة مراقبة كان أفرادها وذكرت وسائل إعالم إسر 
 يحملون منا ير عسكرية.  
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ولم تذكر التقارير اإلعالمية أسباب تكثيف الحراسة بهذا الشكل، لكن القناة الثانية للتلفزيون 
مراسم اإلسرائيلي أشارت إلى أن نتنياهو  هر في عدة مراسم رسمية، وكان موعد ومكان هذه ال

معروف مسبقا، بما في ذلك مشاركة نتنياهو فيها، "ولذلك تطلب هذا األمر أن يكون أفراد الحراسة 
 جاهزين بحجم غير مسبو  لمواجهة أأ تهديد".

 33/4/3102، 48عرب 

 
  العالقات العسكرية اإلسرائيلية ــ الهندية فيقفزة "تاريخية" تقرير:  

جه العالقات العسكرية اإلسرائيلية الهندية إلى الدخول في عهد تت: القدس المحتلة نن نضال محمد وتد
جديد من "االزدهار"، بدليل ما نقله موقع "إزرائيل ديفينس" المتخصص بالمسائل العسكرية، ومفاده 

القادرة على التهرب من أجهزة  Visakhapatnamأن سالح البحرية الهندأ دشن أخيرًا الفرقاطة 
نذار إسرائيلية الصنع. وبحسب الموقع، فين الرادار المختلفة، بعد  تزويدها بمن ومات رادار وا 

، بينما ينت ر أن تبني الهند أربع 3105الفرقاطة المذكورة ستدخل في الخدمة رسميًا في عام 
فرقاطات إضافية تكون كلها بمن ومات دفاعية والكترونية متطورة للااية من صنع إسرائيلي تضمن 

، على أن 3119زة الرصد والرادار، وكل ذلك تنفيذًا لمشروع انطل  في عام لها االختفاء عن أجه
 .3134ينتهي بناء الفرقاطات األخرى في عام 

ووفقًا للموقع اإلسرائيلي، فين الفرقاطة الهندية الجديدة تمتاز باإلضافة إلى من ومات التزود الذاتي 
اإلسرائيلية ناهيك عن تسليحها بصواريخ بالطاقة الكهربائية، بوجود من ومات الرادار واإلنذار 

 إسرائيلية الصنع.
ويكشف تدشين هذه الفرقاطة ذات المركبات اإلسرائيلية، حجم وعم  التعاون العسكرأ واألمني بين 

أواخر عهد حكومة  0993إسرائيل والهند، منذ استئناف العالقات الدبلوماسية بين الطرفين في عام 
 ر.إسرائيل برئاسة إسحا  شامي

وبحسب مصادر إسرائيلية مختلفة ودراسات إسرائيلية منشورة، فقد عززت دولة االحتالل، في األعوام 
األخيرة، تحديدًا منذ الكشف عن الروابط األمنية والتجارية بينها وبين الهند، من عالقاتها األمنية مع 

ئيلية وخاصة العسكرية شبه القارة الهندية لتحولها إلى أحد أهم مراكز تصدير الصناعات اإلسرا
واألمنية، مع حرص تل أبيب على االحتفا  بعالقاتها االقتصادية واألمنية المميزة مع الصين، الدول 

 الع مى المنافسة للهند في مجال السيطرة على جنوب شر  آسيا.
، وبحسب تقرير لرفائيل أوفيك من "إزرائيل ديفينس"، فقد شهد شهر فبراير/شباط من العام الحالي

تعزيزًا للتعاون األمني والسياسي بين تل أبيب ونيودلهي بل  أوجه في الزيارة الرسمية األولى لوزير 
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األمن اإلسرائيلي موشيه يعالون للهند، كما في المشاركة النشطة للشركات اإلسرائيلية المصنعة 
أن الهند تشكل لألسلحة في معرض األسلحة السنوأ الهندأ في بناالور. ويؤكد التقرير المذكور 

اليوم السو  الرئيسية األساسية للتكنولوجيا األمنية المصنعة في إسرائيل، كما تعتبر إسرائيل ثاني 
 أكبر مزود سالح للهند بعد روسيا.

الهندية، في مستواها الجديد، ليست مجرد عالقات عسكرية، بل تتعداها  –لكن العالقات اإلسرائيلية 
صالص بين الدولتين، في  ل ما تعتبره الدولة العبرية تعا م "خطر أيضًا إلى تقاطع وتقارب الم

اإلسالم المتطرف"، لذلك تسعى لبناء قواسم مشتركة عبر المقاربة بين نزاعها مع دول إسالمية 
مختلفة، ونسخ ذلك على النزاع التاريخي بين الهند وباكستان وتو يفه لبناء حلف إسرائيلي هندأ، 

هند منذ عقود سياسة عدم االنحياز الذأ كان يتحسب لصالص القضية خاصة بعدما اعتزلت ال
الفلسطينية والقضايا العربية عمومًا. وتسو  إسرائيل نفسها للهند أيضا باعتبارها الدولة "صاحبة 

 الخبرة األكبر واألطول في مكافحة "اإلرهاب". 
ب العالقات اإليرانية نن الهندية، إال أن هذه العالقات تصطدم في الوقت ذاته، بمساعي إسرائيل لتخري

ومحاوالت الزت بييران في عمليات ضد أهداف إسرائيلية وقعت على األراضي الهندية. وقد أثارت 
هذه المحاوالت، خاصة محاولة نسب اعتداء على كنيس يهودأ في الهند قبل عام تقريبًا إلى ضلوع 

سرائيل لد  األسافين بين إيران والهند، إيراني، موجة انتقادات في اإلعالم الهندأ ضد مساعي إ
 خاصة أن الهند من أكبر مستوردأ الااز اإليراني.

مع ذلك، ال يمكن تجاهل دالالت زيارة موشيه يعلون األخيرة إلى الهند، يرافقه وفد عن أكبر 
الشركات اإلسرائيلية. وقد أعلن يعالون خالل زيارته هذه في فبراير/شباط الماضي أن "إسرائيل 
مستعدة لتزويد الهند بتكنولوجيا عسكرية دفاعية ألنها تعتبرها دولة شريكة وصديقة لها". وأضاف 
يعالون، في حديث لخذاعة اإلسرائيلية العامة، أنه يعمل على "تطوير العالقات بين البلدين في مجال 

 األمن".
قتصادأ لها، من شأنه أن وتتستر إسرائيل في سياساتها الخارجية الرامية إلى تجنيد دعم سياسي وا

يكون بديال للدعم والتأييد األوروبيين، ناهيك عن السو  األوروبية المشتركة، بمقولة "القيم والمبادئ 
المشتركة". وتجلى ذلك خالل خطاب رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو أمام الجمعية 

ه على إعالن واقعة لقائه مع رئيس العمومية لألمم المتحدة، في سبتمبر/أيلول الماضي وحرص
 الوزراء الهندأ ناريندا مودأ.

وكان مودأ اليميني القومي، قد عزز ورفع حجم التعاون والتنسي  األمني والسياسي مع إسرائيل بعد 
اعتالئه للحكم في مايو/أيار الماضي. ووقع الطرفان بعد تسلم مودأ لمهامه رئيسا لوزراء الهند، 
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يات في مجالي الدفاع والتكنولوجيا، أكدت على العالقة التجارية والسياسية سلسلة من االتفاق
 المزدهرة.

كما أبرمت صفقة الصواريخ البحرية التي ستزود بها الفرقاطة الجديدة وباقي قطع سالح البرية 
مليون دوالر لشراء صواريخ  231الهندأ. وفي أكتوبر/تشرين األول، توصلت الهند التفا  بقيمة 

ئيلية مضادة للدبابات. واليوم تعتبر الهند أكبر مشتر للمعدات العسكرية اإلسرائيلية. وبل  حجم إسرا
سرائيل   .3104مليارات دوالر في عام  2.4صفقات التبادل التجارأ بين الهند وا 

 33/4/3102، العربي الجديد، لندن

 
 2015ار آذ /حتى نهاية مارس فلسطينية في سورية ضحية 2771: "مجموعة العمل" 

أصدرت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، تقريرها التوثيقي بعنوان "اإلحصاءات : لندن
 ".3102آذار  -التفصيلية للضحايا الفلسطينيين الالجئين في سورية حتى نهاية مارس

( ضحية فلسطينية قضت ألسباب 3660وقد وث   التقرير، الذأ أرسلت نسخة منه لن "قدس برس"، )
ة كالقصف واالشتباكات والتعذيب في المعتقالت والتفجيرات والحصار، وأسباب غير مباشرة مباشر 

 كالار  أثناء محاوالت الوصول إلى أوروبا وذلك عبر ما بات يعرف بن "قوارب الموت".
( ضحية توزعوا على جميع المخيمات الفلسطينية في سورية، من 0511فيما أشار التقرير إلى أن )

، مرورًا بخان دنون، وخان الشيص، والسيدة زينب، واليرموك، وجرمانا، والسبينة، درعا جنوباً 
والحسينية، والعائدين بحمص وحماة، والرمل، إلى حندرات والنيرب شمااًل، إضافة إلى الضحايا الذين 

 قضوا خارت مخيماتهم في مختلف المدن السورية، والذين قضوا خارت سورية.
حية فلسطينية قضوا تحت التعذيب منذ مطلع آذار )مارس( الماضي، ( ض62كما وث  التقرير )

حيث تم التعرف عليهم عبر صور ضحايا التعذيب المسربة وشهادة بعض المفرت عنهم من 
 معتقالت الن ام السورأ.

وأشارت المجموعة إلى أن تقريرها معني بتوثي  إحصاءات الضحايا الفلسطينيين الالجئين في سورية 
 هوية الفاعل بشكل مباشر. دون تحديد

33/4/3102قدس برس،   
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ــام ذكــرى إلحيــاء يخططــون المســتوطنون   يســتنفرون والفلســطينيون داخــل األقصــى مــن "إســرائيل" قي
 لحمايته

 تحت أمس، األقصى للمسجد متوالية اقتحامات متطرفون مستوطنون زبون: نفذ كفاح -هللا  رام
 مكثفة اقتحامات يتضمن الذأ ،«االستقالل إعالن» فعاليات بدء معلنين اإلسرائيلية، القوات حراسة
 .«الهيكل» ببناء للمناداة اليوم، للمسجد
 يتوقع فيما شديد، توتر وسط دينية تراتيل يرددون وهم األقصى ساحات يجوبون مستوطنون وشوهد

 يينالفلسطين دعوات مع خصوصا يهود، ومستوطنين مسلمين مصلين بين مواجهات اليوم يشهد أن
 لألقصى جماعية اقتحامات لتنفيذ «الهيكل من مات» وتخطط .لحمايته األقصى نحو النفير إلى

 .إسرائيل أعالم خاللها ترفع اليوم، طيلة تستمر
 للصالة المشاركة إلى أنصارها األقصى مكان المزعوم الهيكل بناء إلى تسعى التي المن مات ودعت

 إحياء تنوأ إنها المن مات وقالت. «بأيدينا الهيكل جبل» عنوان تحمل مسيرة ضمن األقصى في
 قتلى ذكرى مراسم أمس، إسرائيل، في وانطلقت. المعارك مختلف في اإلسرائيلي الجيش قتلى ذكرى

 ناشطون وقال. باالستقالل يعرف ما احتفاالت ضمن اليوم مساء حتى وتستمر والمعارك، الحروب
 . الهيكل جبل من نودالج ألجل صلوات سيتلون إنهم المن مات في

33/4/3102الشرق األوسط، لندن،   
 
 القدس مساحة من %87 على مدينتهم واستولى خارج مقدسي ألف 175 طرد تقرير: االحتالل 

 المحتلة بالقدس الشر  بيت في والمساحة الخرائط دائرة عام مدير الدين: قال سعد نادية -عمان 
 ولم المحتلة، القدس مساحة من %56 على استولت يلياإلسرائ االحتالل سلطات" إن التفكجي خليل
 ".منها فقط %02 سوى العرب للفلسطينيين يتب 

 ما قانون بتطبي  مؤخرًا، الصادر اإلسرائيلي، القرار" إن المحتلة، فلسطين من" الاد"لن وأضاف،
 %02 بضياع يهدد المحتلة، القدس في العقارات مالكي على العنصرأ" الاائبين أمالك" يسمى
 ".المستوطنين ألغراض ومصادرتها االحتالل، بيد   3كم63 إجمالي من المتبقية
 القدس حول بيحكام الملتف العنصرأ الفصل جدار خارت مقدسي ألف 062 طرد االحتالل" أن وبين

 ".المقدسة مدينتهم من هج رهم وبالتالي المحتلة،
 أعماله اختتم الذأ ،"القدس في لمسيحيةوا اإلسالمية األوقاف" مؤتمر أمام قدمها ورقة في ولفت،
 زهاء صادر االحتالل" أن العربي، الفكر منتدى وتن يم طالل ابن الحسن األمير برعاية مؤخراً 
 ".العامة المصلحة" ذريعة تحت القدس مساحة من 22%
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 مناط  أو شوارع أو خضراء مناط  أصبحت التي األراضي من %23 من أكثر" على استولى كما
 ".للبناء القدس مساحة من %02 سوى للفلسطينيين يترك لم مما  مة،من غير
 الضائقة على للقضاء سكنية وحدة ألف 41 إلى عاجلة بحاجة الفلسطينيين المواطنين" بأن وأفاد

 ".الفلسطينية السكانية الزيادة  ل في سنويًا، سكنية وحدة آالف 01 وحوالي السكنية
"  0/2" حوالي يعيش حيث سكنية، ضائقة في يعيشون قدسال في الفلسطينيين مع م" إن وقال

 ".بالهدم مهددة قانونية غير مبان في خمسهم
 ما مسجلة، شقة" ألف 24" بل  القدس مدينة في الفلسطينية السكنية الشق  حجم" أن إلى وأشار
 لذينا الفلسطينيين المواطنين عدد مع بالمقارنة القدس، في السكنية الشق  مجمل من %31 يشكل

 األحياء في اليوم القائمة السكانية الكثافة" أن إلى ونو ه ".سكانها إجمالي من %26 يشكلون
 ".3كم في شخص 02،211 نحو إلى تصل جداً  عالية الفلسطينية

 من"  3كم60" بضم مباشرة 0956 العام في عدوانها بعد قامت االحتالل سلطات" إن وقال
 ".اإلسرائيلية السيادة إلى احتلتها التي األراضي
 كانت ما أضعاف ثالثة يقارب بما ازدادت الضم ، عملية بموجب القدس، مدينة مساحة" بأن وأوضص
ع 0992 العام وفي الحقًا، دونم 015،511 إلى نفوذه منطقة لتصل االحتالل، قبل عليه  منطقة وس 
 ".دونم 035،411 تقارب بمساحة نفوذه

32/4/3102الغد، عمان،   
 

 لـ"يونسكو" بخصوص القدس لم تنفذ قرارا   79: المسيحيةمية اإلسالالهيئة  
اعتبر األمين العام "للهيئة اإلسالمية المسيحية لنصرة القدس" الدكتور حنا عيسى، مصادقة : رام هللا

المتحدة للثقافة والعلوم "يونسكو"، على مشروعي قرار يدينان ممارسات إسرائيل في  األمممن مة 
جراءاته".الضفة الاربية، "خط  وة هامة تنسجم مع قواعد القانون الدولي الرافضة لسياسة االحتالل وا 

في مدينة القدس والمتمثلة باقتحامات  إسرائيليدين ممارسات  األولوأوضص أن مشروع القرار 
الهادفة لتهويد البلدة القديمة، في حين استنكر  اإلسرائيليةوالسياسات  األقصىالمستوطنين للمسجد 

على  األخيرةالفلسطينيين خالل العدوان  األطفالعلى قتل عدد كبير من  إسرائيل إقدامالثاني  القرار
 غزة، مطالبًا دولة االحتالل برفع الحصار عن القطاع.

(: "إنه ورغم صدور 33/4وقال عيسى في بيان صحفي تلقت "قدس برس" نسخة عنه يوم األربعاء )
نفذ أيًا منها على أرض الواقع، خاصة تلك المتعلقة بوقف مثل هذه القرارات إال أن إسرائيل لم ت

في القدس، ودعوات الحفا   األخرى األثريةالحفريات أسفل المسجد األقصى وجواره أو في المواقع 
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دولة االحتالل ضربت بعرض الحائط نحو  أنعلى الطابع الديني والثقافي والسكاني للمدينة"، مشيرا 
 وحتى اين. 0955بشأن مدينة القدس منذ العام قرارا صدر عن اليونسكو  69

33/4/3102قدس برس،   
 
 2015مصل  من األقصى منذ بدء  100اعتقال  

تجاوز عدد المصليبن الذين اعتقلهم االحتالل اإلسرائيلي من المسجد األقصى : القدس المحتلة
نيسان )أبريل(  الجارأ وحتى انتهاء الثلث الثاني من شهر 3102المبارك، وذلك منذ بدء عام 

الجارأ، المائة فلسطيني، وتج هت لاالبيتهم تهم التكبير في وجه المستوطنين أو التصد أ لالقتحامات 
 اليهودية للمسجد.

وذكرت إحصائية أعد ها المركز اإلعالمي لشؤون القدس واألقصى "كيوبرس"، أن شرطة االحتالل 
رة من سياسة اإلبعاد بح  المصلين من الرجال المتمركزة في أرجاء األقصى صع دت في ايونة األخي

 والنساء واألطفال، لتطال أيضًا عمال األوقاف وسدنة المسجد والمو فين العاملين فيه.
وبي نت اإلحصائية التي تلق ت "قدس برس" نسخة عنها، أن االحتالل يستهدف المصلين عقب انتهاء 

ألقصى، ويتم اقتيادهم لمركز شرطة "بيت صالتي ال هر والعصر فور خروجهم من أبواب المسجد ا
الياهو" القريب من "باب السلسلة"، وهناك عادة ما يتعرضون العتداء جسدأ ومن ثم ينقلون إلى 
ر اإلفرات عنهم أو تمديد اعتقالهم لليوم التالي،  مركز تحقي  "القشلة"، وبعد ساعات من التحقي  يقر 

ن األقصى لفترات تتراوح بين أسبوعين إلى ثالثة أشهر، وغالبًا ما تقضي المحكمة بيبعاد األسير ع
 دوالر أمريكي(. 215إلى  035) شيكل 3111إلى  211ودفع غرامات مالية تتراوح بين 

33/4/3102قدس برس،   
 
 المخيم من اختطفهم فلسطينيا   11 سراح يطلق" داعش"و باليرموك شهيدان العمل": "مجموعة 

 جراء منفصلين حادثين في آخرون 4 وأصيب يوم الثالثاء، فلسطينيان، الجئان استشهد دمش :
 .بسوريا الالجئين مخيمات تستهدف التي الهجمات استمرار
 دمر منطقة سكان من الصالص حمزة باستشهاد سوريا، فلسطينيي أجل من العمل مجموعة وأفادت
 في التعذيب تحت قضوا الذين ئينالالج عدد يرفع مما عام، من ألكثر دام اعتقال بعد التعذيب جراء

 .شهيدا 252 إلى السورأ الن ام سجون
 الجئين 4 إصابة مع تزامنا وذلك اليرموك، مخيم في قناص برصاص فوراني سعيد الشاب ارتقى كما
 .السورأ الن ام قبل من المخيم على بالهاون قصف في
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 اقتحامه بعد اعتقلهم قد  يمالتن كان فلسطينيا 00 سراح" داعش" تن يم أطل  متصل، سيا  وفي
 مسجد إمام طه صالص أبو الشيخ سراحهم المطل  بين من وكان ،0/4/3102 يوم اليرموك مخيم

 .بالمخيم العروبة حي في الصفدأ
33/4/3102القدس، القدس،   

 
 رفح معبر عبر للسفر بحاجة مريض آالف ثالثة غزة: أكثر من 

 عبر للسفر ماسة بحاجة غزة، قطاع في مريض، فآال 2 أكثر إن فلسطيني، مسؤول قال السبيل:
 .ومصر القطاع بين الواصل البرأ رفص معبر
 ألف 02 نحو إن   األناضول، لوكالة تصريص في بازة، المعابر دائرة مدير صبحة أبو ماهر وقال
 مع م من أن صبحة، أبو وأضاف .مريض آالف 2 بينهم من السفر، إلى بحاجة إنسانية حالة

 .الخارت في للعالت ماسة وبحاجة ،"السرطان" من تعاني مرضية،ال الحاالت
 بفعل العمل، عن حاليا متوقفة الرئيسية غزة قطاع مستشفيات في طبيا جهازا 431 ان الوزارة وقالت

 .للمواطنين المقدمة الطبية الخدمات تعثر إلى يؤدأ الذأ األمر الكهربائي، التيار وانقطاع الحصار،
 للعمل إحصائية أسوأ شهد البرأ، رفص معبر إن   غزة، قطاع في الداخلية، وزارة تقال ساب  وقت وفي
 حين في يوم،011 الن الجارأ العام بداية منذ المعبر إغال  فترة تجاوزت حيث ،3119 عام منذ

 .فقط أيام لخمسة جزئيا عمل
32/4/3102السبيل، عمان،   

 
 "إيرز"و" سالم أبو كرم" معبري يغلق االحتالل 

 وبيت غزة قطاع جنوب" سالم أبو كرم" معبرأ إغال  اإلسرائيلي، االحتالل قوات قنا: قررت – غزة
 ".اليهودية األعياد" تسمى ما حلول بحجة الخميس، وغدا اليوم شمااًل،" إيرز" حانون
 غزة قطاع إلى والسلع البضائع عبره تدخل الذأ الوحيد التجارأ المعبر" سالم أبو كرم" معبر ويعد
 .األسبوعية اإلجازة بحجة والسبت الجمعة يومي االحتالل قوات ل وتا
 الاربية الضفة إلى والعمال المرضية والحاالت المواطنين لسفر خصص" إيرز" معبر أن كما

لى 45 عام المحتلة واألراضي  .الخارجي العالم وا 
32/4/3102الشرق، الدوحة،   
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 الضفةب زيت بير جامعة فيبفوز حماس  احتفاالت في الضفة وغزة ابتهاجا   

سادت حالة من الفرحة والسعادة األراضي الفلسطينية بفوز "كتلة الوفاء اإلسالمية"، الذراع : غزة
الطالبي لحركة حماس في انتخابات مجلس طلبة جامعة بير زيت في الضفة الاربية، في حين 

 زة األمنية في الضفة.تعرض عدد من المشاركين في هذه االحتفاالت للمضايقات من قبل األجه
وقالت مصادر فلسطينية أن إحدى المسيرات التي خرجت في مدينة رام هللا المحتلة مساء اليوم 

( تم اعترضها من قبل أجهزة األمن الفلسطينية، وتم االعتداء على عدد من 4|33األربعاء )
 اد األجهزة األمنية.المشاركين فيها قبل أن تاير المسيرة وجهتها لتجنب االحتكاك أكثر مع أفر 

كما وزع المواطنون في مدن الضفة وقطاع غزة والقدس المحتلة الحلوى ابتهاجا بهذا الفوز الساح  
مدن رفص جنوب القطاع وكذلك مدينة غزة وشمال بحين خرجت مسيرات ليلية بلحركة حماس، 

 القطاع.
مقعًدا،  35ت بحصولها على كتلة اإلسالمية من الفوز في انتخابات مجلس طلبة بير زيالوتمكنت 

 مقاعد. 5مقعًدا فقط، وحصل اليسار على  09في حين حصلت كتلة حركة "فتص" المنافسة لها على 
33/4/3102قدس برس،   

 
 اليرموك مخيم مع تضامنا   هللا رام في وقفة 
 الشعب أبناء مع تضامنية وقفة األربعاء، يوم هللا، رام في المهنية النقابات مجمع ن م هللا: رام

 .اليرموك مخيم في المحاصرين الفلسطيني
 نقابة عن ممثلون هللا، رام بمدينة عرفات ياسر الشهيد ميدان في ن مت التي الوقفة في وشارك
 .المهندسين ونقابة األسنان أطباء ونقابة الصيادلة ونقابة األطباء
 فورا الدم نزيف ووقف الحصار ءالنها إلى تدعو والفتات الفلسطينية األعالم بالوقفة المشاركون ورفع
 .اليرموك مخيم في

33/4/3102القدس، القدس،   
 
 والدة في فلسطين ألف لكل طفال   18 المواليد وفيات "اإلحصاء الفلسطيني": معدل 
 ان الخامسة دورته في المؤشرات متعدد العنقودأ المسص نتائ  كشفت كامش: أبو إبراهيم - هللا رام

 في 31 فلسطين، في حية والدة ألف لكل طفال 33 بل  الخامسة سن ندو  األطفال وفيات معدل
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في  06 حية، والدة ألف لكل طفال 05 الرضع وفيات معدالت بلات فيما. غزة في 34 مقابل الضفة
 . غزة في طفال 31 مقابل الضفة
 فيه نوأعل هللا، رام في لخحصاء المركزأ الجهاز أمس عقده الذأ الصحفي المؤتمر خالل ذلك جاء
 من فني بدعم الماضي، العام خالل الخامسة دورته في المؤشرات متعدد العنقودأ المسص نتائ  عن

 وصندو  ،(UNICEF) للطفولة المتحدة األمم وصندو  الفلسطينية، الحكومة من بتمويل يونيسيف،
 جابةاالست نسبة أسرة، وبلات 00،032 شملت المسص عينة على( UNFPA) للسكان المتحدة األمم
 .المستهدفة األسر من 95.2%
 األطفال من %6.4 أن النتائ  أ هرت الخامسة، سن دون األطفال لدى التاذية بسوء يتعل  وفيما

 %5.5 مقابل الذكور بين %5.0 النسبة بلات فيما حادة، أو متوسطة بصورة قامة قصر من يعانون
 %0.3و ،(وحاد متوسط) عمارهمأل بالنسبة أوزانهم نقص من يعانون منهم %0.4و اإلناث، بين
 تم شهرا 32-1 العمر في األطفال من %95.5 أن مبينة ،(وحاد متوسط) الهزال من يعانون منهم

 02 على يحتوأ الذأ الملص تستخدم األسر من %62.3 أن إلى منوهة طبيعية، رضاعة إرضاعهم
 .%59.2 اليود، من األقل على المليون في جزءا

32/4/3102هللا، الحياة الجديدة، رام   
 
 العامة الموازنة إعداد من االنتهاء حتى مستمرة الفلسطينية الطوارئ موازنة المالية: وزارة 
 موازنة أن غنام، فريد الفلسطينية المالية وزارة في الموازنة عام مدير أكد هللا: عبد محمد -هللا  رام

 حتى مستمرة الماضي، آذار رسما شهر نهاية عباس، محمود الرئيس عليها صاد  التي الطوارأء
 .3102 الجارأ للعام العامة الموازنة إعداد من االنتهاء
 السياسات أبحاث معهد عقدها عمل ورشة في مشاركته هامش على له، كلمة في غنام وأضاف

 األساس موازنة على األخيرة اللمسات وضع يشهد الحالي الوقت إن األربعاء، ،(ماس) االقتصادية
 .الفلسطينية

 لموازنة الحكومة إعداد إلى كاملة، شهور ألربعة المقاصة إليرادات إسرائيل حجب أدى لقد" وقال،
 إنفاقاً  وتتضمن لها، أساساً  الطوارئ وتبنى ،)...( األرض على الجارية األحداث مع تتعامل طوارئ،
 ".3104 عام موازنة في الجارية النفقات نصف تقريباً  يعادل حكومياً 
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 الجارأ، العام من األولى الثالثة الشهور خالل موازنة عن لخعالن مضطرين كنا نحن" وتابع
 الطوارئ بموازنة خرجنا لذا الصرف، لعملية قانوني إطار من بد ال كان لذا الموازنة، قانون بحسب
 ."والجباية لخنفا  قانونياً  غطاءً  لتشكل

33/4/3102القدس، القدس،   
 
 2014خالل  وغزة بالضفة للمرضى الطبية التحويالت تكلفة شيكل مليار نصف الصحة: وزارة 
 الطبية التحويالت تكلفة بأن الهندأ أميرة الصحة وزارة في الخدمة شراء دائرة مديرة هللا: أفادت رام

 عام خالل شيقل ألف 426و مليون 254 تجاوزت غزة وقطاع الضفة في الفلسطينيين للمرضى
3104. 

 الماضي العام خالل الصادرة التحويالت عدد أن األربعاء، يوم فيصح بيان في الهندأ وأضافت
 من %46و الاربية، الضفة من منهم %22 مريض ألف 24 من ألكثر تحويلة، 64613 بلات
 شيقل، ألف 923و مليون، 430 بلات الضفة لمرضى التحويالت تكلفة أن إلى مشيرة غزة، قطاع
 .شيقل ألف 234و مليون، 043 غزة قطاع لمرضى التحويالت فاتورة تكلفة بلات فيما

 تحويلة 03،965 إصدار الماضي العام من األخير الربع في تم أنه الدائرة إحصائيات وكشفت
 إصدار تم فيما شيقل، ألف 329و مليون 91 قيمتها تقديرية بتكلفة الاربية الضفة في لمرضى
 ما شيقل، ألف 024و مليون 39 قيمتها تقديرية بتكلفة غزة، قطاع في لمرضى تحويلة 4،943

 والتدقي  التحويالت، عمل ضبط نتيجة التكلفة، في وتناقص التحويالت، عدد في ارتفاع إلى يشير
 .فيها

33/4/3102القدس، القدس،   
 
 حيفا في الفنانين لتمثيل مجتمعية مهنية وكالة 
 الفنانين من جموعةم مع تمثيل عقود أيام قبل الفنانين لتمثيل «فني عمل» وكالة وق عت حيفا: 

 ورمسيس درويش ودرويش خورأ ورنا بيرومي بسام: الموسيقيون: وهم حيفا، في الفلسطينيين
 ومصممة حداد كين  سمر الرقص مصممة إلى إضافة قبالوأ، مودأ هوب الهيب وماني قسيس،
. لحصرأا الفني تمثيلهم إلى االتفاقات هذه وترمي. زعبي منار والفنانة العسل أبو شادن الرقص
 إلى يطمص فلسطيني مجتمعي فني ثقافي كجسم للوكالة الفنانون منحها التي الثقة عن العقود وتعب ر
 والفنية الثقافية والمنصات المسارح أهم إلى الفلسطينيين الفنانين تقديم خالل من المحلية الثقافة تنمية
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 في الفلسطيني الفني المشهد تطويرل وفنانيها الوكالة بين ما مشترك جهد من ذلك في بما العالم، في
 .والفنانات الفنانين عمل  روف وتحسين الداخل
 فرص زيادة وعلى لهم، والتروي  مهنياً  فلسطينيين فنانين تمثيل على «فني عمل» وكالة وتعمل
 خدمات تقديم إلى إضافة والعالمية، المحلية واإلنتاجات والنشاطات المهرجانات في والمشاركة العمل
 .اإلعالمي وال هور التسوي  مجاالت في مهنية ارةاستش

32/4/3102الحياة، لندن،   
 
 فلسطين في البيتية مبارياته سيلعب االتحاد الفلسطيني لكرة القدم: منتخبنا الوطني 
 أرض على مقررة مباراة أأ تقام لن أنه الرجوب، جبريل اللواء القدم كرة اتحاد رئيس هللا: أكد رام

 .العبهام في إال فلسطين
 المنتخب مباريات نقل عن الحديث أن إلى األربعاء، يوم عقد، صحفي مؤتمر خالل الرجوب وأشار

 على سيقام للمنتخب األول اللقاء أن موضحا بتاتا، وارد غير المقبلة، وآسيا العام كأس تصفيات في
 .المحاف ات مختلف على المباريات باقي توزع ثم الحسيني، فيصل استاد

33/4/3102نباء والمعلومات الفلسطينية، وفا، وكالة األ   
 
 بتحمل مسؤولياته تجاه عملية السالم بالمنطقة األمنمصر تطالب مجلس  

نيويورك  فيطالب السفير عمرو أبو العطا مندوب مصر الدائم لدى األمم المتحدة : آمال رسالن
ألقاه خالل جلسة  الذأن البيا فيمجلس األمن بتحمل مسؤولياته تجاه عملية السالم، حيث أكد 

تواجه  التيأن التحديات  أمسالشر  األوسط  فيعقدها المجلس حول األوضاع  التيالنقاش 
، إضافة إلى ما تطلقه اإلسرائيلي ل توسع االستيطان  فيالتوصل إلى حل الدولتين متعددة وجسيمة 

من افتقار لخرادة السياسية  الدوليالمجتمع  أبداههذا الحل، وكذلك ما  فيتشكك  التيبعض الجهات 
 تقدم يذكر نحو إحالل السالم طوال العقود الماضية.  أأالمطلوبة لتحقي  

الشر  األوسط ليس خياًرا أمام المجتمع  فيتحقي  السالم  فيإلى أن الفشل  أبو العطاوأشار عمرو 
اتها خطر جعل طي في، حيث أن استمرار حالة اليأس بشأن فرص تحقي  هذا السالم، تحمل الدولي

الفلسطينية المحتلة مرتًعا خصًبا لتن يم داعش، والقاعدة، وغيرها من التن يمات اإلرهابية،  األراضي
ومجلس األمن اتخاذ إجراءات جادة، لضمان عدم تكرار أخطاء  الدوليوهو ما يحتم على المجتمع 

 تفضيال  التيمحادثات دائرة مفرغة، وتوالى جوالت ال فيالماضي، ولضمان عدم استمرار السير 
 إلى نتائ . 
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كما رحب بالجهود الدولية الراهنة للعمل بالتنسي  مع األطراف المعنية وعلى رأسها مصر، بهدف 
المستقبل القريب بمشروع قرار يهدف إلى إحياء عملية السالم وفقا  فيالتوجه مجددا إلى المجلس 

طار   محدد.  زمنيلمعايير محددة، وا 
باستمرار معاناة أهل قطاع غزة، وهو جزء ال يتجزأ من أرض فلسطين، وبال روف  أبو العطاوذكر 

مؤتمر القاهرة إلعادة إعمار  فييمرون بها، وطالب كافة األطراف المشاركة  التيالمعيشية الصعبة 
 وعدت بها. التيغزة باإلسراع بتقديم المساعدات والتعهدات المالية 

33/4/3102، اليوم السابع، مصر  
 
 الثاني يؤكد ضرورة دعم جهود تحقيق سالم عادل وشامل بين الفلسطينيين واإلسرائيليين د هللاعب 

الثاني، أمس األربعاء، لقاءات مع عدد من قادة الدول ورؤساء  عبد هللاعقد الملك  بترا: -جاكارتا 
 جاكارتا. نيسيةاإلندو الوفود المشاركة في القمة ايسيوية اإلفريقية المنعقدة أعمالها في العاصمة 

أكد الملك ضرورة التعاون والتنسي  بين الدول اإلسالمية ومختلف دول العالم، وبما يدعم جهود 
تحقي  سالم عادل وشامل بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، وفقا لحل الدولتين، وبما يضمن إقامة 

 الدولة الفلسطينية المستقلة.
32/4/3102، الدستور، عم ان  

 
  ون دوالر لتوصيل خط الغاز إلى كهرباء غزةملي 25: قطر 

أكدت مصادر فلسطينية أن قطر ستمول تنفيذ مد خط الااز إلى محطة كهرباء غزة. : غزة
مليون دوالر إلى السفير محمد  32وأوضحت المصادران أن الحكومة القطرية أرسلت شيكا بمبل  

في عملية تنفيذ الخط المذكور مشيرة إلى العمادأ رئيس اللجنة القطرية إلعادة إعمار القطاع للبدء 
 أن تمديد الخط سيستار  عاما كامال منذ لح ة البدء في تنفيذه الشهر القادم.

32/4/3102، الشرق، الدوحة  
 
نهاء حصارها لقطاع غزةو عن جرائمها  "إسرائيل"مجلس األمن بمحاسبة السعودية تطالب    ا 

المعلمي بمحاسبة  عبد هللالسعودأ في األمم المتحدة طالب السفير ا: "الحياة"، رويترز -نيويورك 
"إدرات قادة  إلىإسرائيل عن جرائمها وممارساتها بح  الشعب الفلسطيني ودعا مجلس األمن 

 المستوطنين المتطرفين على لوائص اإلرهاب والمطلوبين للعدالة الدولية".
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المحكمة الجنائية الدولية  إلى وقال المعلمي باسم من مة المؤتمر اإلسالمي إن انضمام فلسطين
"خطوة مهمة نحو محاسبة المسؤولين عن االحتالل اإلسرائيلي وعن حجز عائدات الضرائب 
الفلسطينية وحصار غزة وتجويعها" وبقية االنتهاكات الجسيمة. وأشار إلى استمرار تعطيل إسرائيل 

لة الفلسطينية المستقلة. ودعا الدول المتكرر للمفاوضات وانتقد استهتار نتانياهو برفضه إلقامة الدو 
وعاصمتها القدس  0956"االعتراف الكامل بدولة فلسطين" على حدود الرابع من حزيران  إلىكافة 

 الشريف.
وفي شأن غزة ناشد المعلمي كل الدول "التبرع للشعب الفلسطيني والعمل على مساعدته". ودعا 

غير اإلنساني لقطاع غزة وفرض تنفيذ القرار  "إلزام إسرائيل بينهاء حصارها إلىمجلس األمن 
 غزة دون عوائ ". إلىمرور المساعدات اإلنسانية  إلىالذأ يدعو  0551

32/4/3102، الحياة، لندن  
 
  لاللتزام بحل الدولتين وتجميد االستيطان "إسرائيل"األمم المتحدة تدعو  

اليوم األربعاء، الحكومة اإلسرائيلية  حث األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون،: قنا –نيويورك 
الجديدة، التي سيتم تشكيلها خالل األسابيع المقبلة، على االلتزام بحل الدولتين وتجميد األنشطة 

ودعا بان كي مون، في جلسة بمجلس األمن الدولي حول الوضع في الشر  األوسط،  االستيطانية.
لدعم توفير بيئة مواتية للعودة إلى مفاوضات الحكومة الجديدة إلى اتخاذ خطوات ذات مصداقية 

وقال كي مون: "على المجتمع الدولي فعل  ذات مازى، بما في ذلك تجميد األنشطة االستيطانية.
المزيد لتعزيز العودة إلى مفاوضات تنهي نحو نصف قرن من االحتالل وتسمص لدولتين، فلسطين 

سرائيل، بالعيش جنبا إلى جنب في أمن وسالم"،  معربا عن تفاؤله إزاء المناقشات الجارية بين وا 
 الدول األعضاء، مؤكدا التزام األمم المتحدة بدعم مثل تلك الجهود.

وتطر  بان كي مون في كلمته إلى األوضاع الصعبة في قطاع غزة، معربا عن القل  إزاء الوضع 
 األمني المتقلب هناك، وبطء وتيرة إعادة اإلعمار.

32/4/3102، الشرق، الدوحة  
 
 "إسرائيل"حملة للتصدي لقانون يعاقب مقاطعي  الواليات المتحدة: إطالق 

أطل  التحالف من أجل العدالة في فلسطين في والية الينويز األميركية حملة طارئة للتصدأ : رام هللا
لمحاولة برلمان الوالية المحلي تشريع قانون يعاقب الشركات والمؤسسات التي تقاطع إسرائيل عبر 



 
 
 
 

 

           23ص                                     2225 العدد:    32/4/3102 الخميس التاريخ:

ضع أسمائها في قوائم سوداء تمتنع فيها الوالية والجهات الحكومية عن منص هبات أو قروض أو و 
 استثمارات في هذه الهيئات.

عريض يضم عشرات المن مات المناصرة  إطاروأصدر التحالف من أجل العدالة في فلسطين وهو 
ه لتحرك عاجل لمنع برلمان للح  الفلسطيني بيانا وصلت نسخة منه لدائرة شؤون الماتربين، دعا في

 الينويز معاقبة من يقاطعون إسرائيل على خلفية انتهاكها لحقو  اإلنسان في فلسطين وفي إسرائيل.
كما كشف منس  لجنة فعاليات التحالف الدكتور سنان شقديص في اتصال لدائرة شؤون الماتربين، أن 

ل سرأ وغير معلن في إعداد هذا مجموعة من أعضاء البرلمان المؤيدين إلسرائيل نجحوا وبشك
وفوجئنا اليوم بمحاولة تمريره للتصويت عليه يوم  اإلعالمالقانون وتمريره في ال الم بعيدا عن 

 الجمعة القادم.
وحذر عضو المجلس الوطني الدكتور غسان بركات من خطرة تمرير هذا القانون في هذه الفترة 

ات فعاليات مقاطعة إسرائيل وعزلها دوليا على تحديدا التي تشهد تصاعدا غير مسبو  في نشاط
وقال بركات وهو رئيس تحالف من مات مقاطعة إسرائيل في الواليات المتحدة أن  المستويات كافة.

وأدواته التشريعية تصاعد حراك مقاطعة  استشعراللوبي المؤيد لجرائم الصهاينة في الواليات المتحدة 
األشهر القادمة مع صعود حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل، إسرائيل في الواليات المتحدة خالل 

ولجأ للتشريعات والمؤسسات التشريعية التي يسيطر عليها إلجهاض هذا الحراك. ودعا بركات أبناء 
الجالية الفلسطينية والمتضامنين إلى التجاوب مع الحملة الطارئة للتحالف إلسقاط هذه القوانين 

 كي وحرية التعبير.المخالفة للدستور األمير 
32/4/3102، الحياة الجديدة، رام هللا  

 
 كارتر يسعى لتحريك المصالحة الفلسطينية 

كشفت مصادر دبلوماسية عربية وفلسطينية مطلعة، النقاب عن مسعى : فارس )غزة( عبد القادر
 يقوده الرئيس األمريكي األسب  جيمي كارتر، لتحريك ملف المصالحة الفلسطينية.

ذكرته صحيفة يديعوت أحرونوت، فين كارتر والرئيس النرويجي األسب  غرو برونتالند،  وبحسب ما
أبريل الجارأ، في زيارة تستار  ثالثة أيام إلسرائيل ومناط  السلطة  21سيصالن تل أبيب يوم 

الفلسطينية في الضفة الاربية للقاء الرئيس أبو مازن، وقطاع غزة حيث من المتوقع أن يلتقيا مع 
 يادأ في حماس إسماعيل هنية.الق

32/4/3102، عكاظ، جدة  
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 حماس تتبنى إجراءات صارمة ضد "الدولة اإلسالمية" في غزةتقرير أميركي:  
تحاول حركة حماس تضيي  الخنا  على النشاط الجهادأ في قطاع غزة وسط ادعاءات ومؤشرات 

تريد حماس الحفا  على مكانتها على وجود أنشطة تعود لتن يم "الدولة اإلسالمية" في المنطقة، و 
عادة التواصل مع القوى  كقوة سياسية مهيمنة، والخروت من العزلة المفروضة عليها منذ سنوات، وا 
السنية اإلقليمية، وبخاصة مصرح وسوف ينبني ذلك في صورة كبيرة منه على مدى نجاح الحركة 

 ".قاعدة لعمليات "الدولة اإلسالمية في منع تحول قطاع غزة إلى
 

 تحليل
« الدولة اإلسالمية»وتدل العديد من األحداث في غزة في األشهر األخيرة على احتمال وجود فروع لن

إبريل/نيسان من قبل قوات األمن  5هناك، وكان أبرز هذه األحداث هو اعتقال رجل دين سلفي يوم 
تلت عملية االعتقال، وما يثير االهتمام أكثر هي سلسلة الهجمات التي سبقت و «. حماس»التابعة لن

لقد كان هناك عدد من العبوات الناسفة حول مدينة غزة وقد تسببت في جملة من األضرار الطفيفة 
قد « الدولة اإلسالمية بمحاف ة غزة»دون وقوع إصابات، وكانت مجموعة تطل  على نفسها اسم 

بشكل خاص، وكال أعلنت مسؤوليتها عن الهجمات، وعلى الرغم من أن الهجمات لم تكن مثيرة 
والسلفية في غزة، لم يعلقا على مزاعم وجود فرع للدولة اإلسالمية في القطاع، إال « حماس»الفريقين، 

 «.حماس»إنه يبدو أن هناك نوع من النشاط للدولة اإلسالمية الذأ يمكن أن يهدد سلطة 
التابعة للدولة ، تحاول المجموعة إعالن نفسها ممثال لحكومة القطاع 3104ومنذ أواخر عام 

، من خالل العديد من البيانات والتصريحات، وا عالن المسؤولية عن عدد «والية غزة»اإلسالمية، أو 
من الهجمات، وأعلنت الجماعة مسؤوليتها عن الهجوم الذأ وقع على المركز الثقافي الفرنسي في 

المجموعة بيانا يطالب ، وفي الشهر التالي أصدرت 3104مدينة غزة في أكتوبر/تشرين األول عام 
المرأة بااللتزام بقواعد الشريعة في اللباس، وفي ديسمبر/كانون االول أصدرت المجموعة بيانا هددت 

، وعلى سبيل «اإلساءة لخسالم»فيه بقتل عدد من الكتاب والشعراء في غزة إذا لم يتوقفوا عن 
 عية فيما يتعل  باللباس واألدب.لديها موقف معتدل تجاه الرموز االجتما« حماس»المقارنة، فين 

إبريل/نيسان، طالبت بيانات موقعة  5في « عدنان خضر ميط»وبعد اعتقال رجل الدين الذأ يدعى 
السجناء في قطاع غزة، وانفجرت عبوات « الدولة اإلسالمية»بيطال  سراح أفراد « والية غزة»باسم 

وبدا أن الهجمات التي وقعت بين أواخر إبريل/نيسان،  06و 01و 5ناسفة في مدينة غزة في أيام  
مرحلة استهداف الناس  إلىواين مجرد إشارات تحذيرية، ومع ذلك فينهم لم يصلوا بعد  3104عام 

 أو البنية التحتية.
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الدولة »ضبط النفس في التعامل مع هذه الهجمات والتهديدات من نشاط « حماس»ومارست حركة 
الرغم من أنها تحاول احتواء أنشطة الجماعات السلفية  في غزة بشكل عام، وعلى« اإلسالمية

لم تسعك إلى مواجهة علنية مع اإلسالميين، وفي الماضي حاولت « حماس»المتشددة، إال أن 
يمكن « حماس»احتواء األنشطة السياسية للحركات السلفية، واين توجد دالئل على أن « حماس»

طة السلفية، ولكن حتى اين تحاول الحركة التقليل من أن تتحول نحو استراتيجية القضاء على األنش
في القطاع، وهناك الكثير من تصريحات « الدولة اإلسالمية»شأن قضية وأهمية وجود ما يسمى بن

في قطاع غزة، وال يعلقون من « الدولة اإلسالمية»بأنه ال وجود لما يسمى بن« حماس»لقادة في 
 «.والية غزة» قريب أو بعيد على الهجمات التي تشنها

، ولم «حماس»إنكار وجود أأ نشاط للدولة اإلسالمية في غزة هو جزء مهم من حماية شرعية حركة 
من وجود معارضة داخلية بشكل دائم، لكن  هور مجموعة جهادية متطرفة « حماس»تسلم حركة 

بشكل فاعل تعود للدولة اإلسالمية من شأنه أن يثير تساؤالت حول مدى سيطرة حماس في الواقع و 
على التشدد في غزة، ومن أجل الحفا  على سلطتها وتمثيل غزة في المفاوضات، سواء مع مصر 

 إل هار أن لديها قدرة على السيطرة على القطاع.« حماس»أو إسرائيل، تحتات 
 

 احتمالية وجود "الدولة اإلسالمية"
المجموعة التي يمكن أن  ،«الدولة اإلسالمية»هناك تعاطف من مجموعات قليلة في القطاع مع 

ما يشكل تهديدا خطيرا لألراضي، هي المن مة  –تكون هي المسؤولة عن الهجمات في غزة 
المعروفة سابقا باسم جماعة أنصار بيت المقدس. وأعلنت هذه المجموعة عن نفسها في عام 

كانت  ، متخذة في األساس شبه جزيرة سيناء في مصر مقرا لشن عمليات تمردها، ولكنها3100
والية »أيضًا نشطة في غزة، وفي الواقع هناك فصيالن مختلفان يعلنان عن أنفسهما تحت مسمى 

، وتبنت المجموعة هذه األسماء بعد انقسام في المؤسسة قاد الفصيل النشط في «والية سيناء»و« غزة
 .3104في نوفمبر/تشرين الثاني « الدولة اإلسالمية»سيناء إلى مبايعة 

إبريل/نيسان بوالية سيناء، ويشير اعتقاله  5ن ارتباط رجل الدين المقبوض عليه في وتم الكشف ع
وجدت أنه من الضرورأ أن تبدأ عملية تضيي  الخنا  على المجموعة، لم يكن « حماس»إلى أن 

وأنصار « حماس»هناك مواجهة كبيرة أو هجمات تذكر حتى اين، ولكن إذا زادت حدة الضاط بين 
سوف « حماس»قادرة على االعتماد على مواردها في سيناء، فين « والية غزة»باتت بيت المقدس، و 

 تواجه صعوبات في احتواء المجموعة أو القضاء عليها.
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في قطاع غزة، « الدولة اإلسالمية»هي المن مة السلفية الوحيدة التي تتصل بن« والية سيناء»وليست 
موعة أخرى لها تمثيل جيد في سيناء، ولكنها وهو عبارة عن مج« مجلس شورى المجاهدين»فهناك 

 غير قادرة على القيام بنشاط يذكر في غزة.
وأعلنت المجموعة صراحة دعمها للدولة اإلسالمية ولكن لم تعلن والءها، ومع ذلك فقد  هر ما تقوم 

 الدولة»به المجموعة من نشاط في تجنيد المقاتلين الفلسطينيين الذين انضموا إلى القوات مع 
 في سوريا.« اإلسالمية

وقد بقيت هذه المجموعة نائمة منذ الحملة القوية من قبل « جند هللا»تن يم آخر أكثر غموضا هو 
، والتي انتهت بمعركة باألسلحة النارية الكبيرة قتل خاللها 3119ضدها في عام « حركة حماس»

روفة آنذاك باسم تن يم القاعدة ، المع«الدولة اإلسالمية»مع م قادة الفصيل، وقد دفع هذا الحادث 
إلى ال هور في ايونة األخيرة عندما « جند هللا»، وعادت «حماس»في العرا ، للتنديد بحركة 

أصدرت شريط فيديو معلنة مسؤوليتها عن هجوم ثان على المركز الثقافي الفرنسي في غزة في 
ة أنها نفذت الهجوم دعما ، وفي شريط الفيديو، زعمت المجموع3104عام  األولديسمبر/كانون 

ووحدة المقاتلين الفلسطينيين في سوريا التي « جند هللا»للدولة اإلسالمية، ويشتبه وجود صالت بين 
 «.الدولة اإلسالمية»تعمل تحت م لة 
لديها العديد من االتصاالت المختلفة، عالوة على درجة معينة « الدولة اإلسالمية»ومن الواضص أن 

ألنشطتها في قطاع غزة، حيث تتوافر ال روف اليائسة التي تمثل أرضا خصبة من الدعم الشعبي 
للتطرف، ورغم ذلك فينه ليس هناك أية عالمة على وجود حملة مركزية لعناصر الدولة اإلسالمية 

منصة « الدولة اإلسالمية»في سوريا أو العرا  لممارسة النفوذ أو سلوك العمليات في غزة، وال توفر 
تعطي إشارات حتى اين على قدرتها التعامل مع هذه « حماس»والت التوسع.، وال تزال جديدة لمحا

على قطاع غزة من دون ذرة شك، إال إن « حماس»التحديات، ومع ذلك فينه رغم اليقين في سيطرة 
 قد يكون ضارا بهذه المن مة الفلسطينية.« الدولة اإلسالمية»نشاط 

 
 تعقيدات محتملة

يران للحفا  على السلطة في غزة، ولكن وتعتمد حماس على  القوى الخارجية بما في ذلك مصر وا 
دون خط واضص ومضمون من « حماس»مسألة تحول العالقات في الشر  األوسط تسببت في ترك 

الدعم، وتسببت الحرب في مصر ضد اإلرهاب في سيناء وعالقة القاهرة مع إسرائيل في تضيي  
عبر شبه جزيرة سيناء، وهو الطري  الذأ أفسده نجاح « حماس» الخنا  على شحنات األسلحة إلى

المملكة العربية السعودية في سحب السودان بعيدا عن رادار النفوذ اإليراني، التزامات إيران في 
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سوريا والعرا ، واألهم من ذلك، سلوكها في ضوء االتفا  النووأ مع القوى العالمية كان أيضًا وراء 
 «.حماس»الدعم لن حدوث تاير وتأثر في

إلى التأكد من أنه ال ين ر إليها على أنها مضيف محتمل « حماس»وفي هذا السيا ، تحتات حركة 
، وهو األمر الذأ من شأنه أن يضر أكثر عالقاتها مع مصر، ويمثل انتشار «الدولة اإلسالمية»لن

تصاعد الصراع مع إسرائيل، النشاط الراديكالي غير المنضبط في غزة أيضًا خطرا بالاا في احتمالية 
لحملة ضد جماعات مثل حركة الجهاد اإلسالمي « حماس»ومن الناحية التاريخي، فين شن 

الفلسطينية والمجموعات السلفية التي على عالقات بالدولة اإلسالمية، والتي دأبت على استهداف 
طيني رئيسي في على مكانتها كممثل فلس« حماس»اإلسرائيليين كان عنصرا أساسيا في حفا  

الدولة »ناجحة في احتواء نشاط « حماس»المفاوضات، ويمكن القول إنه حتى اين ال تزال 
تبنت إجراءات أكثر صرامة « حماس»في قطاع غزة، ولكن هذا قد يتاير في حال أن « اإلسالمية

ال وجود ضد المجموعة أو أنها تركت األمر دون معالجة، واضعة رأسها في الرمال ومصرة على أنه 
 للدولة اإلسالمية في القطاع.

أن تثبت قدرتها على التعامل مع المشكلة في حال أن جهودها كانت فعالة، « حماس»ويمكن لحركة 
وهو األمر الذأ يساعد القاهرة في التعامل مع مشكلة سيناء الخاصة بها، ونعود لنؤكد أن تبني 

 من الحركة هدفا أكبر ألنشطتهم.سياسة المواجهة مع الجهاديين في غزة يجعل « حماس»
األمريكي سترا تفورمركز   

33/4/3102، مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية، 2219التقرير المعلوماتي، ملحق   
 
 ودروس مخيم اليرموك "حماس" 

ماجد كيالي    
 ، لطالما  للنا نحذر من«داعش»وبعدها « جبهة النصرة»من عامين، ومع بداية  هور  أكثرمنذ 

السوداء كبديل لعلم  األعالممخاطر هذه الجماعات، وتصرفاتها الاريبة والمريبة، وضمنه رفعها 
الثورة السورية، ورفضها معنى هذه الثورة، باعتبارها تتوخى الحرية والكرامة والديمقراطية والتايير 

حادية السياسي، إذ وصل بها األمر حد استهداف نشطاء الثورة وتشريدهم وفرض هيمنتها األ
ضر ت بالثورة وبشعب أ على المناط  المحررة بقوة السالح. وبديهي أن هذه الممارسات واإلقصائية

سوريا وقدمت خدمة كبيرة للن ام، كما أضرت بالتيارات اإلسالمية المعتدلة، التي بدت أميل إلى 
الحرب ضد تجيير وجودها لصالحها واالستفادة منها في  إمكانمجاملة هذه الجماعات، بتوهم 

 الن ام.
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، السيما من السوريين والفلسطينيين، لرفض أأ انتقاد لهذه الجماعات اإلسالمييننذاك انبرى بعض آ
وحتى تبرير التصرفات الوحشية ضد السوريين في المناط  التي تهيمن عليها، واعتبارها بمثابة رد 

م بيبداء بعض من النقد الخجول ، في حين اكتفى بعضهاإلسالميتنتمي إلى التيار  أنهافعل، لمجرد 
لها يتعل  بالشكل والم اهر فقط، دون ان يذهب الى الجوهر، أأ إلى تفنيد ادعاءاتها، ونزع شرعية 

 تاطيها باإلسالم أو تمثيلها للمسلمين.
، وحتى «الجيش الحر»هكذا وصلنا إلى الدرجة التي باتت فيها هذه الجماعات تقتل جماعات 

المختلفة معها، كما حصل في الرقة والدير وشمال حلب، وباتت تشتال على الجماعات اإلسالمية 
فرض ذاتها بالقسر والقوة الااشمة على مجتمعات السوريين، التي تخضع لسيطرتها. فو  ذلك فين 

العسكرأ، كما شهدنا، لم يتركز في مواجهة الن ام، وفي المقابل لم يعرف عن « داعش»جل  جهد 
، وضد مراكزه ومواكبه السي ارة والمسلحة التي «داعش»عسكرية جدية ضد توجيه الن ام ضربات 

  لت تجوب مناط  مكشوفة طوال الفترة الماضية.
هذا المسار الكارثي إلى مأساة مخيم اليرموك، حيث وجد شباب المخيم، ولواء  أوصلنابالنتيجة فقد 

جبهة »وشقيقته « داعش»هة ، أنفسهم في مواج«حماس»، المقر ب من حركة «أكناف بيت المقدس»
لفًا من المدنيين، أ 31، في معركة قاسية وكارثية وغير متكافئة، في مخيم ضي   يع  بنحو «النصرة

 وتعرض لحصار  الم ومشدد بات له سبعمئة يوم، مع كل التداعيات المؤلمة التي نجمت عن ذلك.
، فالذين يستهدفون وجد نفسه فجأة في وضع صعب، وغير متوقع« حماس»جمهور  أنالمهم 

اإلسالميين، هم من « أكناف»الفلسطينيين المحاصرين بالقتل والذبص، ويستهدفون معهم مقاتلي 
، الذين يهاجمونهم وهم يطلقون صيحات هللا أكبر، ويقاتلونهم بال «النصرة«و« داعش»جماعات 

يين إشهار التوبة رحمة وبكل وحشية، بدعوى أنهم فرقة خارجة عن الدين، مطلوب منهم ومن المدن
 «.داعش»ومبايعة 

وحقًا فقد كان درس مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين، مع المأساة التي تمخض عنها، مفاجئًا 
عمومًا، إذ كشف  اإلسالميةوالمتعاطفين معها، وشباب التيارات « حماس»وقاسيًا على شباب حركة 

، ومن لف لفهما، مبي نًا لهم أن «النصرة جبهة«و« داعش»لهم حقيقة توهماتهم وخطل تخيالتهم عن 
العصبية الدينية وااليدلوجية تذهب بالعقل، وتحجب الواقع، وتطمس الحقيقة. والحاصل فقد  هر 

في سوريا، وعبر هذه التجربة المأسوية،  أخرى أماكنيرى حقيقة ما حصل في  أنلمن لم يكن يريد 
، »هللا إالال إله »وفتاوى المشايخ، وتحت راية  يقتالن باسم هللا،« النصرة»وشقيقته « داعش»أن 

 ويرتكبان الكبائر باسم الدين وتطبي  الشرع.
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وقد تكشف مع هول هذه الكارثة أن التطرف والتعصب ال نهاية لهما، إذ إن كل جهة يمكن أن تعتقد 
ها تملك ح  ، وأناإلسالمالجماعة الناجية، ووكيلة هللا على األرض، والمالك الحصرأ لتفسير  أنها
القصاص بالبشر، وكأنه ليس ثمة يوم حساب. كما كشفت هذه الكارثة بأن االستبداد ال دين  إنزال

وباسم القومية والمقاومة والعلمانية، وهذا ما يفعله  واإليديولوجيايكون باسم الدين  أنله، وانه يمكن 
 !أيضاً الن ام وحزب هللا 

عمومًا،  اإلسالمية، والتيارات «حماس»ا أن يعزز توجه ويفترض بدرس اليرموك الدامي والباه  هذ
 إجرامهانحو بذل مزيد من الجهود للتمايز عن هذه الجماعات، ونزع شرعيتها الدينية، وكشف تاطية 

باإلسالم. كما يفترض منها ذلك مراجعة فكرتها عن صب  الصراعات الدنيوية بطابع ديني، ووضع 
استاالل البشر ونزواتهم ومصالحهم الخاصة. أيضًا المطلوب على الدين بمكانته المقدسة بعيدا عن 

معيار الموقف من كل التيارات، دينية أو علمانية أو قومية أو ليبرالية  أنضوء هذه التجربة التأكيد 
أو يسارية، في الصراعات على السياسة والسلطة هو التأسيس للحرية والعدالة والمساواة والكرامة 

 والمواطنة.
تحديدًا فمطلوب منها مراجعة طريقتها في إدارة السلطة في قطاع غزة، « حماس»بالنسبة لحركة أما 

بطريقة نقدية ومسؤولة، وضمنه التخف ف من محاوالتها فرض هيمنتها وما تعتقده قي مها على المجتمع 
سيًا، مع بطريقة زجرية وقسرية، وأيضًا مراجعة تصوراتها عن الكفاح الوطني باعتباره كفاحًا سيا

ال تقوم بفرض ذلك على  أنمرجعية شاءت، على  أأمن  أفكارهااحتفا ها بحقها في إنتهال 
 ايخرين بوسائل القوة والقسر والقهر.

 اإلسالميةباختصار فين درس مخيم اليرموك القاسي والمؤلم يتضمن معاني كبيرة يفترض بالتيارات 
مييز ذاتها، والتصالص مع الواقع والعصر والعالم. كما استخالصها، واستنتات العبر المناسبة منها، لت

استاالل الدين في الصراعات السياسية والصراعات على السلطة، سالح ذو  أنيجدر بها االنتباه إلى 
ز قدسيته، بدليل ما يفعله  أنحدين، وهو أمر يحط  بالدين ويشو هه، بدل  « داعش»يصونه ويعز 

 وأخواته.
ما حصل ربما لن يؤدأ الى اطال  مراجعة مناسبة وحاسمة، سواء عند مع ذلك اخشى القول إن 

ربما كان سيكون مختلفًا « حماس»عمومًا، وان موقف  اإلسالمية، أو عند التيارات «حماس»حركة 
لم تستهدف فصياًل مقربًا منها، بل فصيل من نوع أو من لون « النصرة«و« داعش»لو أن هجمات 

  نتعلم إال من كيسنا وبثمن باه  مع األسف.ال أننا، إذ إن مشكلتنا أخر
32/4/3102، المستقبل، بيروت  

 



 
 
 
 

 

           29ص                                     2225 العدد:    32/4/3102 الخميس التاريخ:

 السلطة الفلسطينية حبيسة المساعدات الدولية 
 نبيل السهلي

بشكل منت م أسئلة  3102طرح عجز السلطة الفلسطينية عن دفع رواتب مو فيها منذ بداية عام 
اضي الفلسطينية، والقيام بتنمية حقيقية، حيث عديدة حول قدرتها على االستمرار في قيادة شؤون األر 

 مليون دوالر. 032تقدر رواتب مو في مؤسسات السلطة الفلسطينية شهريًا بن
وتؤكد دراسات مختلفة أن السياسات االقتصادية اإلسرائيلية أدت إلى سيطرة إسرائيلية شبه كاملة 

و وما تالها من اتفاقات اقتصادية على أهم مقدرات االقتصاد الفلسطيني، كما أبقت اتفاقات أوسل
 األبواب مشرعة لربط االقتصاد الفلسطيني بعجلة االقتصاد اإلسرائيلي ولمصلحته.

في شرك الضرائب  0994وهو األمر الذأ أوقع السلطة الفلسطينية التي أنشئت في ربيع عام 
عن المساعدات الدولية ناهيك  -مليون دوالر شهرياً  21التي تقدر بنحو -المحتجزة من قبل إسرائيل 

 واالبتزازات السياسية من قبل الدول المانحة.
ويؤكد اقتصاديون بأنه ومنذ اليوم األول الحتاللها الضفة الاربية وقطاع غزة في الخامس من يونيو/ 

من خالل عملية مخطط لها مسبقًا إلى تفكيك االقتصاد الفلسطيني « إسرائيل»، سعت 0956حزيران 
الرئيسية، مثل الزراعة، باية ربطه باالقتصاد اإلسرائيلي ولمصلحته في نهاية  وتهميش قطاعاته

 المطاف.
واستطاعت السلطات اإلسرائيلية السيطرة بشكل تدريجي على أهم األراضي الزراعية لصالص األنشطة 

. كما صادرت 0992االستيطانية التي لم تتوقف على رغم عقد اتفاقات أوسلو في سبتمبر/ أيلول 
مليون متر مكعب  621في المائة من إجمالي الموارد المائية الفلسطينية المتاحة والمقدرة بنحو  51

 سنويًا.
وقد أدت السياسات االقتصادية اإلسرائيلية إلى تهميش قطاع الزراعة الفلسطيني، ما دفع آالف 

المجحفة، وذلك  العمال العرب في الضفة والقطاع إلى العمل في االقتصاد اإلسرائيلي ووف  شروطه
 رغم رفع الفلسطينيين شعار مقاطعة العمل العبرأ في السنة األولى من عمر االحتالل.

وتشير دراسات اقتصادية إلى أن الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة أصدرت قوانين تم من خاللها 
لحاقها بالبنوك اإلسرائيلية، كمقدمة لتفكيك اال قتصاد الفلسطيني. السيطرة على البنوك الفلسطينية وا 

وتبعًا لذلك، تراجع أداء االقتصاد الفلسطيني في قطاعاته كافة، وخاصة قطاع الزراعة الذأ كان 
يساهم بالنسبة الكبرى في النات  المحلي اإلجمالي الفلسطيني، وكذلك في استيعاب عدد كبير من قوة 

 .0956العمل الفلسطينية قبل عام 
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، لم تسعف االقتصاد الفلسطيني، بل 0992وسلو الموقعة في عام والالفت للمتابع بأن اتفاقات أ
أبقت على تبعيته لالقتصاد اإلسرائيلي، وأصبص السو  الفلسطيني الثاني بعد السو  األميركي في 

من إجمالي  %91على أكثر من ” إسرائيل“الدولية، إذ تهيمن  -إطار العالقات التجارية اإلسرائيلية
 سطينية بشقيها الصادرات والواردات.التجارة الخارجية الفل

أن نسبة الصادرات اإلسرائيلية إلى السو  الفلسطيني كانت على  -وف  دراسات اقتصادية–والثابت 
الدوام أعلى من نسبة الواردات منه، األمر الذأ جعل العجز التجارأ الفلسطيني مع االقتصاد 

الفلسطينية تحقي  تنمية تلبي طموحات الشعب  اإلسرائيلي سيد الموقف. ولهذا لم يكن بمقدور السلطة
الفلسطيني في الضفة الاربية وقطاع غزة، بعد احتالل مديد نال من األرض والموارد االقتصادية، 

سنويًا، ما أدى  %2في وقت تزيد معدالت النمو السكاني بين الفلسطينيين في الضفة والقطاع عن 
ولية، وبات وجود السلطة واستمرارها مرهونًا بانسياب إلى االعتماد المتزايد على المساعدات الد

المساعدات الدولية إليها، وحبيس الضرائب التي تحتجزها إسرائيل بين فينة وأخرى، باية إخضاع 
 الفلسطينيين سياسيًا.

وثمة إجماع بين الخبراء االقتصاديين والمحللين السياسيين، على أن السياسات االقتصادية 
(، كانت بمثابة 3102-0956منهجة خالل ثمانية وأربعين عامًا من االحتالل )اإلسرائيلية الم

مقدمات جعلت المجتمع الفلسطيني عرضة البتزازات سياسية دائمة من إسرائيل، التي جعلت من 
الضرائب المفروضة على العمال العرب من الضفة والقطاع الذين يعملون في االقتصاد اإلسرائيلي، 

متحصلة على التجارة الفلسطينية التي تعتمد على منافذ إسرائيلية، عنوانًا آخر وكذلك الضرائب ال
 للضاط ومحاولة إخضاع الفلسطينيين سياسيًا عبر البوابة االقتصادية.

وتشير دراسات اقتصادية إلى  هور أزمات اقتصادية فلسطينية مستعصية نتيجة عدم القدرة على 
في المئة في قطاع غزة، ونحو  51، التي بلات معدالتها نحو التنمية المستقلة، من أهمها البطالة

، وكان لذلك تداعيات خطيرة على 3104في المئة في الضفة الاربية خالل العام المنصرم  21
الشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع، فقد انتشر الفقر المدقع بين ثلثي المجتمع الفلسطيني في 

 األراضي الفلسطينية.
سلطة الفلسطينية خطر االنهيار في  ل ربط انسياب المساعدات الدولية بانطال  وقد تواجه ال

دون أأ شرط فلسطيني. وقد أشار متابعون إلى أن مخاطر انهيار السلطة ” إسرائيل“المفاوضات مع 
 خاصة بعد انضمام فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية. بقوة،الفلسطينية باتت ماثلًة وحاضرة 

يضًا أن معادلة ربط المفاوضات مع استمرار وبقاء المستوطنات جاثمة على صدر لكن الثابت أ
الفلسطينيين، باتت مرفوضة من قبل قيادة الشعب الفلسطيني، التي تطالب بتفكيك معالم االحتالل 
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اإلسرائيلي، وبشكل خاص المستوطنات اإلسرائيلية، فضاًل عن تفكيك جدار الفصل العنصرأ 
يبتلع المزيد من أراضي الضفة الفلسطينية. وقد يعزز التوجه الفلسطيني المذكور اإلسرائيلي الذأ س

تنامي االنحياز الشعبي والرسمي في العديد من دول العالم الى جانب الح  الفلسطيني، خالل 
 السنوات األخيرة.

32/4/3102، الحياة، لندن  
 
 مصير حكومة التوافق الفلسطينية 

 نبيل عمرو
عاد وزراء حكومة الوفا  الفلسطيني، إلى بيوتهم في رام هللا، بعد أن أصرت  فيما يشبه الطرد،

حماس على عدم تمكين أعضاء الحكومة من ممارسة عملهم، إال إذا قدموا التزاما صريحا بتسديد 
 رواتب المو فين جميعا، وفي المقدمة مو فو حكومة حماس، المدنيون والعسكريون.

تهم تدخل حكومة الوفا  الوطني في حالة متقدمة من االحتضار وواقعة عودة الوزراء إلى بيو 
المفضي إلى الموت، وهذا من شأنه أن يقطع الخيوط الواهية أصال والمتبقية لمحاولة بلون ولو حد 

 أدنى من التفاهم بين سلطتي غزة ورام هللا.
مفضي إلى إنهاء وفي الوقت الذأ جسدت فيه حكومة الوفا  خطوة عملية على طري  األلف ميل، ال

االنقسام فين االشتراطات التي يضعها الطرفان من أجل تفعيل عمل الحكومة وخصوصا في غزة، 
 تبدو تعجيزية ومن النوع مستحيل التحقي .

اشتراط حماس الجوهرأ، أن توفر حكومة رام هللا، مرتبات للجسم اإلدارأ واألمني لحماس مع 
كاملة دون نقصان، وأقصى ما تحصل عليه حكومة رام هللا احتفا  هذا الجسم بصالحياته ومهماته، 

في إطار هذه المعادلة، هو ح  االدعاء بأنها تمثل الشعب كله وتدير الوزارات والمؤسسات الحكومية 
 عن بعد.

وحكومة الوفا  بمنط  حماس تنفع غطاء الستمرار وجودها ونفوذها على المعابر إضافة إلى أنها 
هيل بعض عمليات إعادة اإلعمار، المتحكم بها جملة وتفصيال من قبل تنفع ولو جزئيا في تس

 إسرائيل ما دامت تمر من معابرها.
ومع أن حكومة الوفا  التي هي حكومة رام هللا في األساس مع بعض الديكورات الازاوية، حاولت 

مالي استرضاء حماس بالتنازل الفعلي عن مع م صالحياتها في غزة والقبول بدور المحصل ال
خصوصا في مسألة الرواتب، إال أن هذه الحكومة المتساهلة لم تفلص في تلبية الحد األدنى من 

 مطالب حماس، وبالنسبة لحماس فين الحد األدنى هو األقصى.
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قبل أيام كان من المفترض أن تؤدأ حكومة الوفا  مهمة إثبات وجود ولمدة أسبوع في غزة، حاملة 
الرواتب والسلف، وأحاطت حكومة رام هللا هذا االستعراض، بجو من  معها تطمينات لحماس في أمر

التفاؤل بنجاحها وتقدمها نحو هدف تثبيت إدارتها ولو جزئيا للمؤسسات الحكومية في غزة، إال أن 
حماس من جانبها وجهت رسالة شديدة اللهجة لزوارها حين اتخذت قرارا بفرض ضرائب إضافية على 

 دى إلى خل  تعقيد جديد يجعل من عمل حكومة رام هللا في غزة أمرا مستحيال.التجار الازيين، مما أ
وهذا اإلخفا  المدوأ لحكومة الوفا  وضع الطرفين، رام هللا وغزة، في وضع غاية في الحرت 
والصعوبة، ذلك أن رام هللا فقدت إمكانية االدعاء بأنها تتقدم على طري  وحدة الوطن والسلطة، أما 

تجد حال ولو جزئيا لمعضلتها المالية، ناهيك عن ابتعاد الطرفين موضوعيا عن أأ  حماس... فلن
 إمكانية ولو متواضعة إلنهاء االنقسام أو ترويضه إلى حين وقوع معجزة.

وهذا الفشل المزدوت الذأ وقع فيه الطرفان، تزامن مع حديث شعبي عن تاكل الشرعيات في رام هللا 
وني من خالل انتهاء والية المجلس التشريعي والرئاسة وتاكل وغزة على حد سواء؛ تاكل قان

موضوعي بحكم الفشل في جميع الملفات المطروحة على الجانبين، فال تقدم نحو الوحدة، وال انفراجة 
سياسية في أأ اتجاه، وال حل لألزمة المالية رغم قيام إسرائيل بضخ األموال التي احتجزتها في فترة 

الي فين حكومة الوفا  التي لم يسمص لها بالعمل يوما واحدا في غزة، والتي تأسست االنتخابات، وبالت
من أجل تجديد الشرعيات بالتحضير لالنتخابات التشريعية والرئاسية، لم يعد لها من مبرر للبقاء إال 

كهذا  إذا جازفت وأعلنت أنها بصدد الشروع في التحضير لالنتخابات التشريعية والرئاسية، وألن قرارا
يحتات إلى إرادة سياسية قبل المسوغات القانونية فين هذه الحكومة الملتبسة تقف اين أمام خيارين 

ما االحتضار طويل األمد.  أحالهما مر؛ فيما الماادرة الفورية وا 
32/4/3102، الشرق األوسط، لندن  

 
 وحدة األنفاق اإلسرائيلية: عميقا  تحت األرض في مواجهة "حماس" 

مير نوعام أ  
ينباي أن نفتص ملفات تقويمات الوضع التي  اإلسرائيليكي نفهم حجم نجاح وحدة األنفا  في الجيش 

 في بداية الصيف الماضي. « الجرف الصامد»عشية حملة  األمنكانت لدى جهاز 
إلى بلدات « إرهابية»في ملفات مصنفة كسرية توصف سيناريوهات مفزعة تتضمن تسلل خاليا 

إلى االستحكامات، ذبص جنود، « مخربين»طاف نساء وأطفال وقتلهم، تسلل غالف غزة، اخت
وكذا سيناريو كان فيه أنه كلما حاول مقاتلو الجيش اإلسرائيلي الركض  –واختطاف جثث لمقاتلين 

إلى نف  ما إلنقاذ الحياة كان بانت ارهم عبوات شديدة االنفجار وفوهات مفخخة أعدت الستقبالهم، 
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نتاتخل  صدى قتل مدنيين وجنود « حماس»مة من  أرادتفقد  فوضى بين الجمهور اإلسرائيلي،  وا 
 وكادت تنجص. 
في كل ما يتعل  بمواجهة  اإلسرائيليطعما مريرا لدى الجمهور « الجرف الصامد»تركت حملة 

في قطاع غزة،  اإلسالمية« اإلرهاب»من مة  أعدتهالذأ  األرضيالجيش للسالح االستراتيجي تحت 
الجيش لم  أنالعبارة التي تلف  بها بعض السياسيين ممن ادعوا  األخرىك من يكرر المرة تلو وهنا

 يكن جاهزا ومستعدا لهذا التهديد، وان االستخبارات فشلت. 
معالجة الجيش في كل ما يتعل  بتهديد  أنما دخلنا عميقا في تلك الملفات، سيتبين لنا  إذاولكن 
 كانت نجاحا كبيرا.  األنفا 

تمس بأأ مدني من خالل  أنحقيقة أنه على مدى الخمسين يوما من القتال لم تتمكن حماس من »
ليه الشك أنه يوجد مقاتلون في نهاية الفوهات عرفوا جيدا ما الذأ إتثبت بما ال يرتقي  اإلرهاب أنفا 

 ، كما يدعي مسؤول كبير في قيادة المنطقة الجنوبية. «سيحصل
معروف منذ  األرضيالتهديد تحت  أنقالوا غير مرة  اإلسرائيليلجيش في ا –ويقال على الفور 

ال يدعون  أيضاً ، واليوم األنفا بأن لديهم قدرات للعثور على  أبداً سنوات طويلة. قادته لم يدعوا 
 ذلك. 

بالنسبة لالستخبارات فحص وحصل على فصل محترم في كتاب استخالص  األولوياتكما أن سلم 
لم تنجص في أن تستخدم « حماس»هو أن  األخير، ولكن السطر «جرف الصامدال»الدروس لحملة 

 لتحقي  نتائ .  أنفاقهامن ومة 
فشلت  األرضسنوات من الحفر تحت  إن عشروباستثناء حدث الفيلبوكس، يمكن بالتأكيد القول 

ثمر فيها القتلى، ودمرت بنى تحتية است« المخربين»أحصيت جثث مئات  األنفا فشال ذريعا. فداخل 
 عشرات ماليين الشواكل.

 اإلسرائيلييمكن القول ان من ومة معالجة الجيش « الجرف الصامد»من  أشهرواليوم، بعد تسعة 
 توجد في مكان آخر تماما.« حماس» بأنفا لكل ما يتعل  

 
 مع سيارات صغيرة وكالب

، ضابط الهندسة في ، يشرح الرائد جلعاد مزور«األنفا فرضية العمل هي أن حماس تواصل حفر »
 اللواء الشمالي في جبهة غزة. 

تصل حفرياتهم. ونحن ننشال باستخدام وسائل  أينيحفرون، والى  أيننحن نتابع كمية ما يحفرون، »
يوميا وعلى نحو متواصل. ال ننت ر « في هذا»تكنولوجية واستخبارية لجمع المعلومات. ونحن 
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سيتعين علينا أن نكون جيدين مثلما في الحرب السابقة، الحرب. نحن نفهم بأنه في الحرب القادمة 
مع إضافة التحسن حتى في استخدام المعلومات التي لدينا اليوم من الميدان والتقنيات والمناورات 

 القتالية وكذا الوسائل نفسها التي تحت تصرفنا. 
نفا  والتدريبات نفهم ، في كل مهامنا في الوضع العادأ والتي تتضمن العثور على األاألمرفي واقع 

سواء بقدرتنا على العثور على األنفا  أم بقدرة  –بأنه في الحرب القادمة علينا أن نكون أقوى 
 «. المعالجة المادية للنف  وقدرة التحقي  فيه وبالطبع القدرة على تدميره

استخدام  طريقة أو –« لألنفا قبة حديدية »تطوير  اإلسرائيليمنذ سنوات عديدة يحاول الجيش 
 يؤدأ.  أينيبدأ والى  أينيمر النف ،  أينلوسائل يمكن من خاللها معرفة 

، ولكن أساسا األساليبنطور  أنتلك المن ومة ال يزال بعيدا، وحتى اليوم نجحنا في  إلىوالطري  
اقل للعثور على األنفا . فالتمشيطات للعثور على األنفا  تنفذها قبل كل شيء قوى  أجهزةمع 
خبيرة وبوسائل تكنولوجية تتضمن سيارات صايرة تدار بأجهزة التحكم من بعيد وتحمل  بشرية

الكاميرات، في بعض الحاالت يرسل أيضًا الكالب، والمعلومات التي تخرت من النف  تعلم القوة 
 بما يوجد فيه. وباألساسبمساره، 

أين تحفره، وقد  إلى «حماس»المشوقة التي تطرح حول حفر النف  هو كيف تعرف  األسئلةأحد 
وبين  –أفادت التمشيطات وما تعلمته الوحدات بأن المن مة الفلسطينية درجت على تنفيذ الحفريات 

يحمل مرآة صايرة، نوعا  أنبوبا، يخرجون األعلى إلىالحين وايخر كان رجال األنفا  يخرقون ثقبا 
تارون مواصلة المسار. كل وحسب ما يرون كانوا يخ –من البريسكوب ايلي، يشخصون المكان 

تحددها بشكل واضص. في تلك المواقع عثر على وسائل قتالية ومواد « حماس»نقطة كهذه كانت 
البقاء في النف  لفترات زمنية طويلة، بل « مخربي حماس»لن  أتاحبناء، وكذا طعام جاف وماء 

 أسابيع متواصلة.  إلىواحيانا وصلت هذه الفترات 
، يشعرون بطعم مرير في كل اإلسرائيليان كبار القادة وصاارهم في الجيش ، فاألخرىومن الجهة 
السائد لدى قسم من الجمهور وكأن قيادة المنطقة الجنوبية فوجئت باألنفا   باإلحساسما يتعل  

والكثيرون منهم من  –مقاتلي األنفا   إنجازمخط ، الن  اإلحساسوبمعالجتها. وبرأيهم، فان هذا 
هائل وال يمكن استيعابه. فالجيش ليس فقط عثر على األنفا   إنجازهو  –القتالية خريجي الهندسة 

في معالجتها، يتضمن دراسة تفاصيل التفاصيل في  أسلوباودمرها، بل نجص بالتوازأ في أن يطور 
نفهم  أنالمسار. وهم يروون عن الضرر الكبير الذأ الحقوه بمشروع األنفا  الحمساوأ. ويمكن لنا 

التي  واألساليبالمادة المتفجرة  إناستخدم طريقة لم يدمر فيها النف  فقط، بل  اإلسرائيليجيش بأن ال
 . أبدااستخدمت ألحقت ضررا بحيث لم يعد ممكنا الحفر في ذات المكان 
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هو الفهم بأنه توجد حاجة الى تقوية  األخيرفي الصيف « الجرف الصامد»استنتاجات حملة  أحد
لقد وجد هذا تعبيره في جانبين »لهندسي، كما يكشف الرائد مزور النقاب فيقول: سرية العتاد ايلي ا

يتعل  بالحيازة والتسليص، وبالطبع الثاني هو القوة المختصة لمعالجة مسألة األنفا . فمع م  األول –
جسدية تتعل  بالوصول إلى النف . وفي النهاية نصل إلى النقطة حسب  أعمالأعمال العثور هي 

ات استخبارية أو حاجة تحليل الميدان وفهم التهديد الذأ يتعين علينا الدخول إلى رأس العدو معلوم
يكون حسب  إنكنت سأحفر لو كنت أنا العدو. هذا الفهم يمكنه أيضًا  أين إلىوالتفكير مثله. فمثال 

 تلك التي ال يمكن الدخول في تفاصيلها.  أوهذه الوسيلة التكنولوجية 
ومعها نصل إلى النقطة السليمة، نحفر ونقدح ونعثر على النف . فكر في انك  – أساليبتوجد 

 «.، وبناء على ذلك نصلاألرضتالح  بالعين سلوكا شاذا على وجه 
 

 مبان مفخخة أيضا  
« الجرف الصامد»بأنه استار  نحو الشهرين بعد  اإلسرائيلييعترف مسؤولون كبار في الجيش 

. وقد جند للمهمة كبار المهندسين وكبار أعم عليها، بشكل  لمعالجة تلك األنفا  التي عثر
الجرف »األنفا  التي عولجت في « ذيول»المسؤولين في سالح الهندسة ونفذت تجارب عديدة على 

، فان الجيش لم يصف فقط التهديد تحت اإلسرائيليوخالفا للرأأ السائد لدى الجمهور «. الصامد
 رر كبير بشبكة بناء األنفا  المستقبلية في الجانب الازأ. األرضية بل نجص أيضًا في الحا  ض

نقص في المعرفة  أساساويشعر القادة جيدا بنقص التقدير من الجمهور ويفهمون بأن هذا هو 
بمعنى أن ما  – األمنيةاعلى من حيث السرية  أولوياتوبحقيقة أن موضوع األنفا  يوجد في سلم 

  مما يكشف عنه. األع ميخفى فيه هو 
وكذا عن غير قليل من « الجرف الصامد»وهم يروون عن استخالص دروس جدية جدا في أعقاب 

 منذئذ ولكن مع مها سرأ للعثور على األنفا  ومعالجتها. « نضجت»التكنولوجيات التي 
ضافة لذلك، توجد خطة واسعة جدا لدى الذراع البرية تقدم جوابا على التزود بتكنولوجيات وتقنيات  وا 
 هة تهديد األنفا . لمواج

وجند في الجيش قادة كبار من سالح الهندسة لكتابة عقيدة للعثور على األنفا  ومعالجتها، وال يزال 
لمراجعة « الجرف الصامد»والكتائب في حملة  األلويةقادة  إلى األخرىيواصلون العودة المرة تلو 

 . لألنفا السبل التي جيء بها للتصدأ 
في الجبهة الشمالية والجنوبية من القطاع، كما أن وحدة  لألنفا ش قسمين ولهذا الارض شكل الجي
 . األرضيقوتها لمواجهة التهديد تحت  أضعافيهلوم ستضاعف ثالثة 
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« اإلرهاب» إنفا وحدة األنفا  ال تعرف فقط كيف تعطي جوابا على  إنويروأ الرائد مزور فيقول 
مبان مفخخة. وهؤالء مقاتلون بكل  إسقاطلمحاور، بل بل أيضًا الجواب لبناء وهدم المباني، فتص ا

 األولمعنى الكلمة يتواجدون في مع م الحاالت في رأس الحربة مع آليات ثقيلة ويقدمون الجواب 
للتصدأ للعبوات قبل قوة المشاة التي تنفذ المهام العملياتية. وبسبب الحاجة التي طرحت في قيادة 

 كيل سرية من القوة المختصة التي تعرف كيف تعال  األنفا . الجنوب لمعالجة األنفا  تقرر تش
 أخال وان يكونوا ذوأ  األموريجيبوا عن كل  أن. عليهم أخرىتتصدى لمهام قديمة  أنولكن أيضًا 

 عالية جدا مع قدرة على قراءة الميدان بشكل استثنائي وقدرة على تايير وجه الميدان. 
يوما في السنة،  252، األسبوعفي  أيامساعة في سبعة  34 سرايانا هذه تعيش وتتنفس جبهة غزة

 التي ستصل لمعالجة هذا التهديد. األولىوفي الحرب القادمة ستكون هذه هي القوة 
«معاريف»  

32/4/3102، األيام، رام هللا  
 
 67سؤال البقاء يخي م فوق إسرائيل في عيد ميالدها الـ  

 أبراهام تيروش
ار، عندما كان دافيد بن غوريون يقف في قاعة المتحف في جادة أي 04بعد  هر يوم الجمعة 

الدولة، وقفت أنا الصاير، نحو عشر سنوات، في شرفة  إقامةفي تل أبيب، وأعلن عن  05روتشيلد 
وكنت ألمع أحذية العائلة استعدادًا للسبت، كعادتي كل يوم جمعة.  015شقتنا في شارع يهودا هليفي 

 ل الشيء ذاته: جددنا شيئا قديما، ولكن يا له من فر ! فع األمركالنا في واقع 
البيت وأعلن بفرح: لدينا دولة، بن غوريون أعلن! كنت أكافص في تلك اللح ة  إلىاندفع أبي فجأة 

ألزيل الطين الذأ عل  بحذاء أخي الصاير، ولم تكن الدولة كثيرا في رأسي وال حتى بن غوريون. 
ا هي ومن هي بالضبط تلك التي ولدت ذاك اليوم، وقال ان هذه لم يتركني وشرح لي م أبيولكن 

. وفي الاداة، في صباح السبت، قصفت طائرات مصرية المدينة، أخرىفرحة تفو  فرحة أأ والدة 
 غرفة الدرت، الملجأ الوهمي عند الحاجة.  إلىونزلنا نحن 

، االنتصار والفرح، وبين اإلنجازة الوراء، يخيل لي أن تلك الثواني بين يوم ذرو  إلىواليوم، في ن رة 
 –للدولة  األوليندرك الفشل، الخطر والخوف، الثواني التي وجدت تعبيرها في اليومين  أسفليوم 

سنة من  56التي ولدت في حينه وصممت وعبرت عن مستقبلها كما تحق  في  إسرائيلتوزعت على 
 وجودها. 
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 إنجازاتوفشل؛  إخفاقاتجانب  إلىالخيال،  انتصارات كبرى في الحروب، وعمليات عسكرية تشعل
جانب معطيات  إلى؛ تنمية اقتصادية كبيرة إشكاليجانب جهاز تعليم  إلىعلمية وتكنولوجية هائلة 

جانب م اهر عنف، ف ا ة وضحالة وغيرها من مثل  إلىفقر وفوار  مقلقة؛ ثقافة وفن مزدهران 
 هذه المتناقضات. 

دة المجاالت هذه، وتحارب في مناط  مختلفة، ولكنها تترنص دومًا بين إسرائيل تعيش مع الثواني متعد
 . األلممن  واألسى األسفللح ات الذروة التي تسمو بالنفس وبين لح ات الدرك 

من أأ شيء عن  أكثروان شئتم، فان التصا  يوم ذكرى شهداء إسرائيل ويوم استقالل الدولة يعبر 
لصا  هذين اليومين صحيص من ناحية وطنية، إولهذا السبب فان  الدولة، إلىهذه الثواني التي ترمز 

 مع كل التفهم للصعوبة التي يخلقها للعائالت الثكلى. 
سنة من قيامها، ال تزال دولة يحوم فوقها السؤال  56وفضال عن كل هذا، فان دولة إسرائيل، بعد 

 .  األحذيةهل ستبقى حية على مدى الزمن أم ستبلى وتضيع كزوت من 
الكارثة الف يعة، التي كانت لها تأثيرات حاسمة على تأييد العديد من الدول  أيامكلما ابتعدنا عن 

 الدولة اليهودية فان هذا السؤال آخذ في االحتدام.  إلقامة
 أن افتص هنا نقاشا سياسيا.  أريدبسياسة الحكومة في إسرائيل، ولكني ال  أيضاً هذا منوط بالطبع 

أهمية لكل حكومة هي الحفا  على عالقاتها مع الدول القوية والمؤثرة  األكثرة المهم إنفقط  أقول
 وكذا قوة ردع إسرائيل وحصانتها الداخلية.  إضعافهافي العالم وتعزيزها ال 

المساعدة والى  إلىنعم، إسرائيل دولة مستقلة من ناحية سياسية ورسمية. وهي أقل استقالال وبحاجة 
 . السند من ناحية وجودية

 هيا نكن متفائلين. عيد سعيد.
«معاريف»  

32/4/3102، األيام، رام هللا  
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