
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 

  

  
 
 

 العقـبـات كافـة من رغــمبالعمار غزة مسؤولية الحكومة بشكـل مـباشــر إالحمد هللا: 
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 عن الخارجية "البيت اليهودي"بعد تنازل حزب  "إسرائيل" االقتراب من تشكيل ائتالف حكومي في

غارات إسرائيلية على القلمون 
 ةوالجوالن في سوري

 
 4... ص 

 3201 27/4/2102 اإلثنين



 
 
 
 

 

           2ص                                     3201 العدد:    27/4/2102 اإلثنين التاريخ:

  السلطة:
 2 مخابرات الفلسطينية في اإلفراج عن سويديين كانا مخطوفين في سوريةالعباس يعلن نجاح   
 0 العقـبـات كافـة من رغــمبالـر عمار غزة مسؤولية الحكومة بشكـل مـباشـإالحمد هللا:   
 0 اليرموكمخيم لبحث ملف "المنظمة" إلى سورية تأجيل زيارة وفد أبو يوسف: النظام السوري طلب   
 7  النائب قرعاوي: فتح لن تجرؤ على خوض أي انتخابات مقبلة  
 7 وضريبة حماس مرفوضة وخروج عن المصالحة ..مأمون أبو شهال: ال ترتيبات لزيارة الحمد هللا لغزة  
 8  تقر النسخة المحدثة من سجل الناخبين لجنة االنتخابات المركزية   
 9 ي مخول بسن القوانين وقانون التكافل مؤقتفي المجلس: التشريع رئيس اللجنة القانونية  

 
  المقاومة:

 9 حماس: رجال المقاومة سيفاجئون االحتالل  
 01 "الشعبية" ترحب بالعمليات الفردية وتطالب بتصعيدها  
 01 تلوح بـ"بدائل قاسية".. و من الضفة السعي الستئصالها سياسيا  حماس تتهم فتح ب  
 00 عن ممثل الكتلة اإلسالمية في لجنة انتخابات جامعة بيرزيت يفرج "الوقائياألمن "  
 02 بعد فوزها في انتخابات بيرزيت هابممارسات أجهزة األمن بحق طال تستنكر الكتلة اإلسالمية  
 03 كتل طالبية ترفض قرار تأجيل انتخابات "النجاح" في نابلس  
 03 الجنود األسرى لدى الحركةمع حماس حول  توسط أطراف خارجية للتفاوضأحمد يوسف لـ"معا ":   
 04 حماس تدعو المغرب إلعادة النظر في زيارة بيريز المرتقبة له  
 02 بـ"اليرموك"طالما بقيا  هاسالحوتتمسك ب"داعش" و"النصرة"  تعلن رفضها مفاوضةفصائل التحالف   
 00 يعني التدخل في شؤون أحد "حزب الشعب": حماية "اليرموك" ال  
 00 عين الحلوة معالجيش اللبناني هو رسالة لتوتير العالقة على إلقاء قنبلة  :أبو عرب  

 
  :اإلسرائيليالكيان 
 07 عن الخارجية "يهوديالبيت ال"بعد تنازل حزب  "إسرائيل"االقتراب من تشكيل ائتالف حكومي في   
 07 يعلون: لن نسمح إليران بنقل أسلحة نوعية لحزب هللا  
 08 في تعزيز الحوار مع العرب تشارك في مؤتمر لحظر االنتشار النووي أمال   "إسرائيل"  
 08 "التعادل"ـاألسبق: حرب غزة انتهت ب قائد وحدة أركان االحتالل  
 09 ال سالم مع العرب :الجنرال احتياط غيورا زوريع  
 09 سرقوا منازل الشجاعية بغزةالجيش اإلسرائيلي يقدم لوائح اتهام ضّد ثالثة جنود من "غوالني"   
 21 تحاور حماس البتزاز عباس "إسرائيل"يعوت أحرونوت: يد  
 20 من نوعية الصواريخ المهربة لحزب هللا ال كميتها "إسرائيل"مخاوف في تقرير:   
 23 المنظم اإلسرائيلية اإلجرامحرب تصفية بين عصابات تقرير:   
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  :األرض، الشعب
 24 النظام السوري سجون ضحايا بين فلسطينيا   73 العمل": "مجموعة  
 22  مشددة بحراسة المسجد األقصى يقتحمون مستوطنون  
 22 دبالمسج يجري ما لحقيقة اإلعالمي التعتيم لكشف األقصى إلى الجليل من مسيرة  
 22 غنام جحيشة وأبو الضفة: اآلالف يشيعون جثماني الشهيدين أبو  
 20 بحق األسرى يعرضهم للخطر إسرائيلي طبي"األسرى للدراسات": استهتار   
 20 مرة ألول النقدية المساعدات امجبرن تدخل غزة في أسرة 4344: االجتماعية" "الشؤون  
 27  لإلعمار حاجتهامن  %10ال يكفي  لغزة : ما دخل من مواد بناءتقرير  
 28 المسجد األقصى عن مقدسية طفلة يبعد االحتالل  
 28 المخيم إخالء دعوات ضدّ  اليرموك مخيم في مظاهرة  

 
  : اقتصاد
 29 2013فلسطين خالل  إلى المغتربين الفلسطينيين تحويالت دوالر مليار 1.74تقرير:   

 
  : ثقافة

 29 إسرائيل" في العالية التقنية لصناعة السياسي صدور كتاب "االقتصاد  
 

  مصر: 
 31 ن في أعمال إرهابيةيمن كتائب القسام في سيناء متورط اثنيناعتقال مسؤول أمني مصري يزعم   

 
  األردن: 

 31 مليون دوالر 22اتفاقية إلعادة تأهيل شارعين في القدس بقيمة   
 30 دونم من الحمضيات في األغوار 100 حريق إسرائيلي يأتي على  

 
  عربي، إسالمي:

 30 مسؤولون أمنيون إسرائيليون يستثمرون الماليين في اإلماراتصحف إسرائيلية:   
 32 واإلرهاب وراء تدهور األمن العربي "إسرائيل"رئيس البرلمان العربي:   

 
  لي:دو 

 32 بممارسة العزل العنصريّ  "إسرائيل"البرلمان االسكتلندّي ُيناقش االعتراف بدولة فلسطين ويتّهم   
 33 السويد: شكر خاص لفلسطين وعباس  

 
  حوارات ومقاالت:

 34 حلمي موسى ...م إسرائيل الشاملالدافع األمني كقاطرة لتقدّ   
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 30 هشام منّور... فلسطينيو سوريا والتالعب بقضيتهم.. مخيم اليرموك نموذجا    
 38 يوسي بن اهارون... تحدي الدهس وسياسة الردع  
 41 يكس فيشمانال... الحفاظ على التوازن  

 
 40 :كاريكاتير

*** 
 
 
 ةغارات إسرائيلية على القلمون والجوالن في سوري 

إن قتلى وجرحى سقطوا إثر غارات ُيعتقد أن مصدرها ، 27/4/2102، الجزيرة نت، الدوحة قالت
ام السوري وحزب هللا اللبناني طائرات إسرائيلية استهدفت الليلة الماضية منصات صواريخ تابعة للنظ

في جبال القلمون شمال دمشق، في حين أكدت سلطات االحتالل أنها قتلت مسلحين عدة أثناء 
 زرعهم عبوة ناسفة عند الحدود مع إسرائيل بالجوالن المحتل.

وذكرت مصادر للجزيرة أن قتلى وجرحى سقطوا إثر الغارات التي استهدفت منصات إلطالق 
 منطقة وادي الشيخ علي والعباسية بجبال القلمون المحاذية للحدود السورية اللبنانية.الصواريخ في 

وكانت طائرات ُيعتقد أنها إسرائيلية شنت غارات جوية قبل يومين على مواقع لحزب هللا والنظام 
 السوري في منطقة القلمون دون أن ترد أية أنباء عن خسائر بشرية ومادية بعد تلك الغارات.

جهة ثانية، قالت متحدثة باسم قوات الدفاع اإلسرائيلية إن طائرة حربية إسرائيلية قتلت عددا من ومن 
المسلحين عندما اقتربوا من الحدود في هضبة الجوالن وبحوزتهم عبوة ناسفة، حيث كانوا يعتزمون 

 استخدامها ضد دوريات الحدود اإلسرائيلية.
ر ليرنر على صفحته بموقع تويتر إن ثالثة أو أربعة وقال المتحدث باسم الجيش اإلسرائيلي بيت

 مشتبه فيهم كانوا يخططون لزرع متفجرات على األراضي المحتلة شرق السياج.
أما المتحدث باسم الجيش اإلسرائيلي أفيخاي أدرعي فقال على صفحته بموقع فيسبوك إن غارة جوية 

سمح بخرق سيادتنا أو محاولة استهداف أحبطت محاولة زرع عبوة ناسفة على الحدود، مضيفا "لن ن
 قواتنا".

وفي السياق نفسه، نقلت رويترز عن مصدر عسكري إسرائيلي أن أربعة ممن سماهم "إرهابيين" 
 زرعوا عبوة ناسفة على سياج قرب قرية مجدل شمس، قبل أن تستهدفهم طائرة إسرائيلية وتقتلهم.

راء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو إشادته بالعملية، ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن رئيس الوز 
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حيث أعرب عن شكره "ليقظة جنود قوات الدفاع اإلسرائيلية التي أسفرت عن هذه العملية السريعة 
 والدقيقة".

وذكرت القناة العاشرة اإلسرائيلية أن الجيش اإلسرائيلي رفع درجة التأهب على الحدود مع سوريا على 
 خلفية هذا الحادث.

وتأتي هذه العملية بعد يومين من تقارير إعالمية تحدثت عن تنفيذ إسرائيل غارة جوية في منطقة 
القلمون إلحباط مخطط كان يسعى لمهاجمة أهداف إسرائيلية في الجوالن، وهي غارة لم تعلن إسرائيل 

 مسؤوليتها عنها.
، أن واسي ووكاالتحسن م، عن القدس المحتلة من، 27/4/2102، المستقبل، بيروت وأضافت
ذكر أن الحدود الشمالية بالقرب من سوريا تشهد حالة من التأهب  اإللكتروني،« معاريف»موقع 

 ، أو استهداف لجنودها أو معسكراتها.«حزب هللا«خشية رد مباغت لـ
حول غارات جوية إسرائيلية على مواقع للجيش السوري  أنباءوكانت وسائل إعالم إسرائيلية تناقلت 

في منطقة القلمون على الحدود السورية ـ اللبنانية، مشيرة إلى غارة شنها الطيران « ب هللاحز «و
 02و 022الحربي اإلسرائيلي الليلة قبل الماضية استهدفت تحديدًا مواقع اللواءين السوريين 

 والصواريخ بعيدة المدى. االستراتيجيةالمختصين باألسلحة 
ت عن مقتل شخص، مشيرًة إلى أنها أعقبت غارتين إسرائيليتين وذكرت أن الغارة اإلسرائيلية أسفر 

 في منطقة القلمون.« حزب هللا«أخريين كانتا قد استهدفتا األربعاء الماضي قافلة لـ
حافظت رسميا على الصمت التام،  إسرائيلومن خالل رصد وسائل اإلعالم اإلسرائيلية، يالحظ أن 

 أي رد أو تعقيب حول الموضوع.« حزب هللا«يا ووتطابق الصمت اإلسرائيلي مع تجاهل سور 
شن غارات على هضبة الجوالن بعد رصد  اإلسرائيليأمس، أن الطيران « العربية»وذكرت فضائية 

 مسلحين يحملون عبوة ناسفة.
 

 في سوريةالفلسطينية في اإلفراج عن سويديين كانا مخطوفين ف مخابراتالعباس يعلن نجاح  
الرئيس  ، أنرام هللا، من 20/4/2102، لمعلومات الفلسطينية )وفا(وكالة األنباء واذكرت 

عن سويديين بقيا  اإلفراجقال يوم األحد إن جهاز مخابراته نجح في ، الفلسطيني محمود عباس
 مختطفين في سوريا نحو سنة ونصف السنة.

هذا الموضوع في  األردن"إن ما بذلناه من جهد بالتعاون مع أشقائنا في : عباس في كلمة وأضاف
 الشعب السويدي الصديق الذي نجدد له ولحكومته شكرنا على إلىعن الرهينتين( نهديه  اإلفراج)
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وقال عباس "نقدر جهود جهاز  بدولة فلسطين وتمنياتنا لهم بمزيد من التقدم واالزدهار." االعتراف
 العملية بنجاح تام." إلنهاءالمخابرات العامة الفلسطينية ومثابرتهم 

نقلت يوم السبت عن  ،وكالة األنباء السويديةأن  ،20/4/2102، وكالة رويترز لألنباءافت وأض
وزارة الخارجية السويدية وسفيرة فلسطين في السويد قولهما إنه تم يوم الجمعة اإلفراج عن سويديين 

 .2103اثنين كانت جبهة النصرة قد خطفتهما في سوريا عام 
صين ولكن الوكالة قالت إن أحدهما ينتمي للكنيسة الخمسينية ولم ُيكشف النقاب عن هوية الشخ

 )كنيسة العنصرة(.
وقالت هالة حسني فريز سفيرة فلسطين في السويد لوكالة األنباء السويدية إن مفاوضات إطالق 
سراحهما استغرقت أكثر من شهرين وأجراها جهاز األمن الفلسطيني بالتعاون مع أجهزة األمن 

 دية.األردنية والسوي
 

 العقـبات كافة من رغـمبالمسؤولية الحكومة بشكــل مـباشـر  غزةعمار إالحمد هللا:  
رام هللا: أكد رئيس الوزراء د. رامي الحمد هللا ان اعادة اعمار قطاع غزة هو مسؤولية الحكومة بشكل 

لقطاع مباشر، رغم كافة العقبات، وذلك من اجل تلبية احتياجات ابناء الشعب الفلسطيني في ا
 والتخفيف من معاناتهم.

الجتماع اللجنة الخاصة بعملية اعمار قطاع غزة، في مكتبه برام هللا، أمس  ترأسهجاء ذلك خالل 
حيث ناقش سبل تنفيذ المشاريع الخاصة بعملية االعمار عبر المنحة الكويتية التي بلغت قيمتها 

 مليون دوالر. 211
-22لمنحة الكويتية والتي دخلت حيز التنفيذ من تاريخ وشدد رئيس الوزراء على ان العمل ضمن ا

، سيكون وفق معايير الشفافية والنزاهة، ومن خالل التنسيق الكامل بين كافة الجهات ذات 4-2102
 االختصاص، ومتابعته شخصيا لهذا الموضوع.

 27/4/2102األيام، رام هللا، 
 

 اليرموكمخيم لبحث ملف مة" إلى سورية "المنظتأجيل زيارة وفد طلب  السوريأبو يوسف: النظام  
قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واصل : األناضول -قيس أبو سمرة -رام هللا

أبو يوسف، األحد، إن "النظام السوري طلب تأجيل زيارة وفد المنظمة لسورية لبحث ملف مخيم 
ألناضول، إن "الجانب السوري أبلغ الجانب وأضاف أبو يوسف، في اتصال هاتفي مع ا اليرموك".
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الفلسطيني، مساء اليوم، بتأجيل الزيارة"، مشيرا إلى أن "السوريين لم يفسروا سبب ذلك، ولم ُيحدد بعد 
 موعد آخر لها".

ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من الجانب السوري حول ما ذكره عضو اللجنة التنفيذية 
 طينية.لمنظمة التحرير الفلس

وأكد أبو يوسف أن "القيادة الفلسطينية تصر على االستمرار في مساعيها إليجاد حل سياسي لتجنب 
معاناة شعبنا من الصراع الدائر في سورية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، باإلضافة إلى العمل 

 لتقديم المساعدات اإلغاثية الالزمة للسكان".
 27/4/2102رأي اليوم، لندن، 

 
 النائب قرعاوي: فتح لن تجرؤ على خوض أي انتخابات مقبلة 

أكد النائب في المجلس التشريعي عن حركة حماس، فتحي قرعاوي، : محمد العرابيد – الرسالة نت
أن حركة فتح لن تجرؤ على خوض أي انتخابات مقبلة خشية من هزيمتها، الفًتا إلى أن فوز الكتلة 

وقال قرعاوي في  اف الشارع الفلسطيني خلف خيار المقاومة.بانتخابات بيرزيت دليل على اصطف
، مساء األحد، إن قرار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بوقف االنتخابات الرسالةتصريٍح لـ

 في جامعات الضفة كافة، يعبر عن خشية حركة فتح من الخسارة في أية انتخابات مقبلة.
في انتخابات جامعة النجاح خوًفا من خسارتها، خاصة وشدد على أن "فتح امتنعت عن المشاركة 

 في ظل الظروف الداخلية السيئة التي تعيشها الحركة".
 20/4/2102الرسالة، فلسطين، 

 
 وضريبة حماس مرفوضة وخروج عن المصالحة ..لزيارة الحمد هللا لغزة ترتيباتمأمون أبو شهال: ال  

ير العمل في حكومة التوافق الفلسطينية في أشرف الهور: أعلن مأمون أبو شهال، وز  -غزة 
تصريحات لـ "القدس العربي" أنه ال توجد حتى اللحظة ترتيبات لزيارة رئيس الحكومة الدكتور رامي 
الحمد هللا لقطاع غزة. وأكد أن ملف اإلعمار متوقف لعدم تسلم الحكومة مسؤولية المعابر، ورفض 

 قال إنه مخالف التفاقيات المصالحة.إقرار نواب حماس قانونا ضريبيا جديدا، و 
وأكد أبو شهال في تصريحات لـ "القدس العربي" أنه ال يعلم بأي اتصاالت تجرى في هذه األوقات 
لترتيب زيارة رئيس الحكومة الدكتور إلى غزة، للقاء قادة حركة حماس، حسب ما أعلن سابقا، وبحث 

الت"، مشيرا في السياق ذاته إلى أنه ملفات المصالحة. وأضاف "من جهتي ال توجد أي اتصا
 المسؤول الذي كان يرتب الزيارات السابقة للحمد هللا والوزراء إلى غزة.
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وتؤكد معلومات حصلت عليها "القدس العربي" أن كل التوقعات تشير إلى أن زيارة رئيس الوزراء 
 الفلسطيني لغزة سوف تتأجل، دون تحديد موعد لها.

ة التي فرضت على سكان قطاع غزة بموجب قانون أقره نواب حركة وبخصوص الضريبة الجديد
حماس في المجلس التشريعي، قال أبو شهال لـ "القدس العربي"، إنه "مرفوض ويعد خروجا عن 
اتفاقيات المصالحة في الشاطئ والقاهرة"، مؤكدا أن حكومة التوافق ال يوجد لها أي مسؤولية أو 

بإلغائه فورا، مشيرا إلى أنه ليس من صالحيات حركة حماس أخذ  تدخل في هذا القانون الذي طالب
الضريبة أو سن القوانين. وطالب في الوقت ذاته حماس بأن تعيد النظر فورا في هذا القانون، مؤكدا 

 أن "شعب غزة غير قادر على تحمل هذه الضرائب".
 27/4/2102القدس العربي، لندن، 

 
 سخة المحدثة من سجل الناخبينتقر الن المركزيةلجنة االنتخابات  

أقرت لجنة االنتخابات المركزية، باجتماعها الدوري في رام هللا، أمس، النسخة المحدثة من  :رام هللا
 %7.80ناخبًا وناخبة، بنسبة  0،120،711سجل الناخبين، الذي بلغ العدد الكلي للمسجلين فيه 

 من أصحاب حق التسجيل.
 00.،0،044في بيان صحافي، إن عدد المسجلين بلغ في الضفة وقالت "االنتخابات المركزية" 
مواطنًا بنسبة  ..10،1.، بينما بلغ عدد المسجلين في غزة %7481مواطنًا بنسبة تسجيل وصلت 

 من أصحاب حق التسجيل. 480%.
وأشار البيان إلى أنه يتبين من بيانات سجل الناخبين أن عدد اإلناث المدرجات في السجل بلغ 

من المجموع الكلي للمسجلين، بينما وصل عدد الذكور المسجلين  %.4.8ناخبة بنسبة  120،022
من مجموع المسجلين، وأن تفاصيل بيانات السجل منشورة على  %2082ناخبا بنسبة  0،111،047

 الموقع اإللكتروني للجنة االنتخابات المركزية.
تامة للقيام بأية عملية انتخابية، تتم وقالت: بإصدار سجل الناخبين، تكون اللجنة على جاهزية 

 الدعوة إليها خالل المدد القانونية التي نص عليها قانون االنتخابات.
آذار الماضي، إضافة المسجلين  2و 0وذكرت أنه جرى خالل عملية تحديث السجل في الفترة بين 

إعداد بيانات سجل  الجدد، ممن بلغوا سبعة عشر عامًا وأكثر، وشطب المتوفين من السجل، حيث تم
ضافتها إلى محرك البحث الموجود على الموقع االلكتروني للجنة،  الناخبين المحدث الكترونيا، وا 

 وكذلك ُنسخت على أقراص مدمجة لتسليمها إلى ممثلي األحزاب السياسية في الضفة وغزة.
 27/4/2102األيام، رام هللا، 
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 مؤقت وقانون التكافلمخول بسن القوانين في المجلس: التشريعي  رئيس اللجنة القانونية 

أكد رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي، النائب محمد فرج الغول، ان المجلس صاحب 
 الصالحية األصلي والحصري بسن القوانين، وهو الجهة التشريعية الوحيدة.
يصدر  أن-شرعًياكان  إن-وقال الغول في تصريح مكتوب اليوم األحد، إنه "ال يجوز حتى للرئيس 

 أي قانون دون عرضه على المجلس للمصادقة عليه".
 واعتبر بان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وقيادة السلطة منتهية الصالحية.

"إن ضريبة التكافل االجتماعي التي تم إقرارها ولم تُنفذ بعد، ستكون لمصلحة أبناء قطاع  وأضاف:
على أنها تستهدف الشركات والمؤسسات الكبرى التي تتهرب من دفع غزة والفقراء فيه"، مشدًدا 

 الضرائب للحكومة كجوال واالتصاالت والبنوك وغيرها.
"أولى المشاريع التي ستنفذ مع سريان القانون، هي حصر آالف األسر الفقيرة والمحتاجة على  وقال:

وزارة الشؤون االجتماعية،  ألف أسرة تستفيد من برامج 74مستوى قطاع غزة، لتضاف ألكثر من 
 ليتم منحهم كفاالت شهرية حتى نهاية العام".

وشدد الغول على أن القانون مؤقت وتكافلي بامتياز وأشبه بزكاة المال التي فرضها اإلسالم وال يخدم 
 "عندما يرى الناس نتيجة هذا القانون سيطالبون بتنفيذه وبقوة". إال المواطن، مضيًفا:

لضرائب التي تفرضها السلطة ورئيسها في الضفة المحتلة في ازدياد مستمر، معتبًرا وأشار إلى أن ا
 إياها سلًبا واضًحا لمخصصات الشعب الفلسطيني وخاصة ما تعتبر حًقا لقطاع غزة وأهله.

 20/4/2102، فلسطين أون الين
 
 سيفاجئون االحتالل المقاومةحماس: رجال  

نة الخليل، جنوب الضفة الغربية، والدهس فـي حـي الطـور باركت حركة حماس عملية الطعن في مدي
وقـال القيـادي  بمدينة القدس المحتلة. مشددة على أنها تبارك كل أشكال المقاومة في الضـفة والقـدس.

، إن حركته ترى في عمليات الطعن والدهس 20/4 في حماس، حسام بدران، في تصريح، يوم األحد
واســــتطرد بــــدران: "المقــــاومون هنــــاك  ير واالحتــــرام مــــن الجميــــع"."بطولــــة وتميــــزًا وجــــرأة تســــتحق التقــــد

يتحركون في ظل ظروف بالغـة التعقيـد، حيـث المالحقـة الدائمـة واالعتقـاالت اليوميـة وسـيف التنسـيق 
 األمني الذي يسعى إلحباط كل عمل مقاوم".
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"يعبـر عـن  22/4ورأى الناطق باسـم حمـاس فـي الخـارج إن مـا جـرى فـي القـدس والخليـل يـوم السـبت 
مدى تمسك أهل الضفة والقدس بخيار المقاومـة"، وأضـاف: "هـذا مـا ظهـر مـن خـالل العمـل الميـداني 

 هة أخرى".جمن جهة، ومن خالل صناديق االقتراع في االنتخابات الطالبية والنقابية من 
إلـى خيـارات  ودعا بدران السـلطة الفلسـطينية بالضـفة المحتلـة لــ"مراجعة شـاملة" لسياسـاتها وألن تنحـاز

مشـروع  حمـاس وضـدّ  فـي التحـريض ضـدّ  االنشـغالشعبها بتوجيه كل الجهود ضد االحتالل بداًل مـن 
وتابع: "شعبنا في القدس والضفة مـاٍض فـي طريقـه ومصـممى علـى مواصـلة المقاومـة  المقاومة عمومًا.

مســـألة وقـــت ال حتـــى يصـــل إلـــى مرحلـــة المواجهـــة الشـــاملة مـــع االحـــتالل، وتبقـــى االنتفاضـــة القادمـــة 
 ولينتظر االحتالل من شعبنا ومن رجال المقاومة مزيدًا من المفاجآت في المرحلة المقبلة"... أكثر.

 20/4/2102 ،الين أونفلسطين 
 
 بالعمليات الفردية وتطالب بتصعيدها ترحب"الشعبية"  

يـة فـي الضـفة الغربيـة رحبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسـطين بتصـاعد العمليـات الفدائيـة الفرد :رام هللا
 والقــدس، ورأت فيهــا ردًا طبيعيــًا علــى جــرائم االحــتالل التــي كــان آخرهــا قتــل فتــى مقدســي بــدٍم بــارد.

: "إن الهبـة الشــعبية 20/4وقالـت الجبهـة فـي بيـان صـحفي تلقـت "قـدس بـرس" نسـخة عنـه يـوم األحـد 
لقـدس إلـى الـرد، يثبـت تصـميم المتواصلة فـي مدينـة القـدس، ومبـادرة الشـباب الفلسـطيني فـي الضـفة وا

 شعبنا على المضي في طريق المقاومة حتى تحقيق أهداف شعبنا في العودة والحرية واالستقالل".
ورأت أن تصدر الشباب لهذه العمليات يفرض على الفلسـطينيين تقـدير تضـحياتهم، وطالبـت بضـرورة 

والمؤسسـات  واإلسـالميةى الوطنيـة تحويل انتفاضة الشباب العفوية إلى حالة منظمـة تشـارك فيهـا القـو 
 الرسمية والمجتمعية، بما يفتح على مواجهة شاملة مع هذا االحتالل.

 20/4/2102قدس برس، 
 
 تلوح بـ"بدائل قاسية".. و من الضفة حماس تتهم فتح بالسعي الستئصالها سياسيا   

زة األمنيــة التابعــة لوحــت حركــة حمــاس باســتخدام مــا أســمته "بــدائل قاســية" للــرد علــى ممارســات األجهــ
 عناصرها والمواطنين هناك. للسلطة الفلسطينية في الضفة ضدّ 

جــاء ذلــك علــى لســان النــاطق باســم الحركــة ســامي أبــو زهــري خــالل اعتصــام تضــامني نظمتــه "الكتلــة 
باعتقـال ممثـل  ، تنديداً 20/4 اإلسالمية" الذراع الطالبي لحركة حماس في مدينة غزة ظهر يوم األحد

فــي جامعــة بيرزيــت فــي الضــفة الغربيــة جهــاد ســليم، ومالحقــة العشــرات مــن الطــالب بعــد فــوز الكتلــة 
زهــري إن حركتــه "ســتكون أمــام اتخــاذ بــدائل  أبــووقــال  الكتلــة فــي االنتخابــات األخيــرة لمجلــس الطلبــة.
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قاســـية حـــال اســـتمر االســـتهتار بحقـــوق الشـــعب الفلســـطيني"، مســـتنكرًا مـــا اســـماه بــــ"حالة االستئصـــال 
 سياسي التي تمارسها حركة فتح في الضفة وحصار أهل قطاع غزة".ال

وجدد أبو زهري مطالبة حكومة التوافق، "بالقيام بواجباتها بوقف حمالت القمع بالضـفة، والتوقـف عـن 
سياسة الكذب فيما يتعلق بشؤون قطاع غزة". وشدد على أن حماس "لن تتـرك شـعبنا نهبـًا لهـذا التفـرد 

لى أن الحكومة غير صادقة في اتهاماتها بتعطيل زيارتها إلى غزة، "وأنهـا تنكـرت والحصار". وأشار إ
 لحقــوق المــوظفين، واســتأثرت بمعانــاة الشــعب وآالمــه، وتركــت أصــحاب البيــوت المــدمرة بــال رعايــة".
وقال:" إن رئيس السلطة محمـود عبـاس ينفـذ عبـر حكومتـه، إرادة دوليـة لعقـاب أهـل غـزة لوقـوفهم إلـى 

قاومـــة.. وفـــتح تـــدفع ثمــن عنجهيتهـــا، ويبـــدو أنهـــا لـــم تلــتقط الرســـالة جيـــدًا، وال تـــزال تمـــارس جانــب الم
 االحتكار السياسي".

واســـتهجن أبـــو زهـــري اعتقـــال جهـــاز األمـــن الوقـــائي لممثـــل الكتلـــة اإلســـالمية فـــي اللجنـــة التحضـــيرية 
مالحقــة األمنيــة بحــق النتخابــات جامعــة بيرزيــت جهــاد ســليم، مطالبــًا بــاإلفراج الفــوري عنــه ووقــف ال

ودعــا أبــو زهــري إدارة جامعــة بيرزيــت لتحمــل المســؤولية تجــاه اعتقــال ســليم  نشــطاء الكتلــة اإلســالمية.
إلــى أنهــا ليســت معفــاة مــن المســؤولية، نظــرًا ألن اعتقــال الطلبــة يــأتي علــى  ومالحقــة زمــالءه، مشــيراً 

 خلفية ممارستهم حقوقهم الطالبية تحت مظلة الجامعة.
و زهري دور الشباب المقاومين الذين يستمرون في مواجهة االحتالل في مدن الضـفة الغربيـة وثّمن أب

 والقدس المحتلة، مباركًا عملية القدس، وداعيًا إلى استمرار مواجهة االحتالل.
 20/4/2102 ،الين أونفلسطين 

 
 زيتعن ممثل الكتلة اإلسالمية في لجنة انتخابات جامعة بير  يفرج "الوقائياألمن " 

االثنــين، عــن ممثــل الكتلــة  أفــرج جهــاز األمــن الوقــائي التــابع للســلطة الفلســطينية، ليــل األحــد/ :رام هللا
اإلسالمية في لجنة انتخابات مجلس الطلبة فـي جامعـة بيرزيـت جهـاد سـليم، بعـد توقيفـه أمـس األول، 

 في مركز األمن الوقائي بحي البالوع بمدينة البيرة، وسط الضفة الغربية.
فــوز الكتلــة "ن إ ،قــدس بــرسوكالــة بجامعــة بيرزيــت، فــي حـديث خــاص ل اإلســالميةقـال ممثــل الكتلــة و 

فـــي االنتخابـــات األخيـــرة كـــان الســـبب المباشـــر وراء اعتقالـــه"، مشـــيرًا إلـــى أن "الفـــوز شـــّكل  اإلســـالمية
 في األوساط األمنية بالضفة الغربية". شديداً  صدمة قوية ووّلد غضباً 

عــن الظــروف الصــعبة التــي عاشــها خــالل فتــرة توقيفــه الــوجيزة، الفتــًا إلــى أنـــه  وكشــف ســليم النقــاب
وتـابع:  سـاعة إلـى جانـب اإلسـاءات اللفظيـة. 02تعرض لتعذيب شـديد وضـرب وشـبح متواصـل لمـدة 
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"مارسوا بحقـي جميـع أصـناف اإلسـاءة الجسـدية واللفظيـة والنفسـية، لكـي يحصـلوا علـى معلومـات عـن 
 أمورها خالل االنتخابات". اإلسالميةف أدارت الكتلة اللجنة التحضيرية وكي

ــــة  ــــب منــــه توضــــيح األســــباب التــــي أدت لفــــوز الكتل وأوضــــح ســــليم، أن ")جهــــاز األمــــن( الوقــــائي طل
اإلســالمية بفــارق كبيــر عــن كتلــة حركــة فــتح الطالبيــة، والعوامــل التــي أدت لصــعودها بعــد أعــوام مــن 

، ولـيس لـه أي لالنتخابـاتوالمحصـورة باللجنـة التحضـيرية محاربتها"، حيث أكد لهم معرفته المحـدودة 
 عالقة بتشكيلة الكتلة اإلسالمية في بيرزيت وعملها، وال أشغل أي منصب".

فيهـا  وأفاد سليم أن ضباط التحقيق ركزوا أسئلتهم حول هيكلية الكتلة في الجامعة وعن اآللية التـي تـمّ 
متابعــًا:  ى األمــوال والجهــة التــي أوصــلتها للكتلــة.وضــع المنــاظرة، باإلضــافة إلــى طريقــة الحصــول علــ

هــدفهما  ،ولــيس عــن كتلــة طالبيــة إرهــابي،"شــعرت مــن خــالل تحقــيقهم أنهــم يستفســرون عــن تنظــيم 
 ينصب على كيفية خدمة الطالب وتذليل العقبات أمامه لكي ينعم بحياة جامعية مريحة".

 27/4/2102قدس برس، 
 
 بعد فوزها في انتخابات بيرزيت هابت أجهزة األمن بحق طالممارسا تستنكر الكتلة اإلسالمية 

مـس، الفصـائل والقـوى الوطنيـة واإلسـالمية أالتابعـة لحركـة حمـاس  ،طالبت الكتلة الطالبيـة اإلسـالمية
والمؤسســات الحقوقيــة أن يكــون لهــا "موقفــًا وطنيــًا مســؤواًل يعلــن وقــف االعتقــاالت السياســية وتجريمهــا 

طالق سراح جميع ال  معتقلين السياسيين".وا 
"ممارسات" أجهزة األمن فـي  أسمتهجاء ذلك خالل مؤتمر صحافي عقدته الكتلة، استنكرت خالله ما 

 الضفة الغربية، بحق طلبة الكتلة بعد فوزها في انتخابات جامعة بيرزيت.
ت مجلـس واستنكر المتحدث باسـم الكتلـة، هـاني مقبـل، اعتقـال ممثلهـا فـي اللجنـة التحضـيرية النتخابـا

طلبـة بيرزيــت، الطالــب جهــاد ســليم، ومداهمــة منــزل عضــو الكتلــة مصــعب زلــوم، مــن قبــل أجهــزة أمــن 
ـــال السياســـي" ومناديـــًا بــــ"حفظ حقـــوق الطلبـــة"، وداعيـــًا إدارة جامعـــة  الســـلطة، مجـــددًا رفضـــهم "االعتق

ـــل، األطـــر الطالبيـــة بموقـــف حـــازم "إزاء مـــا يحـــدث بيرزيـــت لتحمـــل مســـؤولياتها. لطلبـــة  وطالـــب مقب
جامعات الضفة وتحديدًا بيرزيت، وأال تقف مكتوفة األيـدي أمـام مواقـف إدارات الجامعـات فـي الضـفة 

 من تأجيل االنتخابات كما يحدث في جامعتي النجاح والخليل".
 27/4/2102 ،المستقبل، بيروت
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 كتل طالبية ترفض قرار تأجيل انتخابات "النجاح" في نابلس 

لطالبيــة فــي جامعــة النجــاح الوطنيــة بمدينــة نــابلس شــمال الضــفة الغربيــة، عــن عبــرت الكتــل ا :نــابلس
رفضها لقرار تأجيل انتخابات مجلس الطلبة في الجامعـة، والتـي كـان مـن المقـرر إجراؤهـا بدايـة شـهر 

وطالبت كافة الكتل الطالبية )باستثناء حركة الشبيبة الفتحاوية( في مؤتمر صحفي  مايو القادم. /أيار
، أمــام مقــر الجامعــة القــديم فــي نــابلس بــإجراء انتخابــات مجلــس 20/4أقــيم ظهــر يــوم األحــد  مشــترك

 الطلبة في موعدها المحدد.
بــدوره، طالــب ممثــل الكتــل الطالبيــة فــي جامعــة النجــاح، ماجــد دغلــس، رئــيس الحكومــة الفلســطينية، 

اء االنتخابـات فـي موعـدها رامي الحمد هللا، بصـفته رئيسـًا لجامعـة النجـاح، بإصـدار قـرار يقضـي بـإجر 
ـــة. ولفـــت دغلـــس إلـــى أن إدارة الجامعـــة "تســـوق" ذرائـــع وأســـباب واهيـــة لتأجيـــل  دون تأجيـــل أو مماطل

االنتخابــات، والتــي هــي مطلــب جميــع الكتــل الطالبيــة، مشــددًا علــى أن مهمــة الجامعــة تــذليل العقبــات 
 .ف قرار تأجيل االنتخاباتوأوضح أن إدارة الجامعة تقف خل التي تقف حائاًل أمام إجرائها.

 20/4/2102قدس برس، 
 
 الجنود األسرى لدى الحركةمع حماس حول  توسط أطراف خارجية للتفاوضأحمد يوسف لـ"معا ":  

عـن مـا  ،القيـادي فـي حمـاس ،كشـف أحمـد يوسـف :مقابلة وجدي الجعفـري - خاص معاً  -بيت لحم 
 باألســـرىمفاجـــآت تتعلـــق  إلـــى إضـــافة بيـــة،أورو بوســـاطة  "إســـرائيل"بـــين الحركـــة و اســـماه "دردشـــات"

 أكثـر جديـة.... األمـور"ننتظـر تشـكيل حكومـة إسـرائيلية لتكـون  وقال يوسف لوكالـة معـاً  اإلسرائيليين.
قطــاع غــزة باســتمرار يطرحــوا وجهــات نظــر  إلـىأو نشــطاء مجتمــع مــدني  أوروبيــونيـأتي دبلوماســيون 

 ت غير رسيمة".إسرائيلية وينقلوا ردات فعل الحركة خالل دردشا
بيننــا وبيــنهم  أوروبيــةفعلــى ســبيل المثــال هنــاك دردشــات تتعلــق بملفــي التهدئــة والمينــاء تنقلهــا جهــات 

مخـرج لقضـية الحصـار بفـتح ممـر بحـري للتواصـل مـع العـالم الخـارجي"،  إيجـاديقول يوسف. "الهدف 
 قائال "ما زال كله في طور البحث والنقاشات".

 تردد عن وجود اتصاالت مباشرة بين حماس واإلسرائيليين.ونفى يوسف بشكل قاطع ما ي
كـارتر ســيلتقي  إنقطـاع غــزة، قـال يوسـف":  إلـىاألســبق جيمـي كـارتر  األمريكـيوحـول زيـارة الـرئيس 

هنيــة لبحــث موضــوع المصــالحة ال  إســماعيلقيــادة حركــة حمــاس وعلــى رأســها مســؤول الحركــة بغــزة 
"ال يوجـد  وقـال نيته التدخل في ملف المصـالحة الداخليـة".ن الرجل قدم مقترحات سابقة حول أسيما و 
. ســــيأتي كـــارتر ومعــــه وفـــد مــــن مجموعـــة الحكمــــاء الدوليـــة الــــذي يعتبـــر أحــــد دور حاليـــاً  أيلمصـــر 
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كمـا  للقاء قيادة حماس ومن ثم يلتقي الرئيس محمود عباس لمحاولة تقريب وجهات النظر". أعضائها
زراء حكومة التوافق وسيكون على جدول أعماله بحث موضوع سيلتقي كارتر مع الفصائل في غزة وو 

 الهدنة مع اإلسرائيليين واالنتخابات الفلسطينية القادمة وتفعيل دور الحكومة".
هنــــاك اتصــــاالت لتشــــكيل محــــور جديــــد بتحــــالف ســــعودي تركــــي قطــــري  أنوكشــــف أحمــــد يوســــف "

 قة بين حماس والقاهرة".بالتأكيد هذا سيحسن العال": وأضاف ."لمصالحة مصر وتركيا وقطر
وقال "عند انتهاء الحرب على اليمن ستعمل الدبلوماسية السـعودية علـى تحسـين العالقـات بـين مصـر 

جهـــاز المخـــابرات العامـــة المصـــرية طمـــأن القيـــادي فـــي حركـــة حمـــاس موســـى أبـــو  أنوحمـــاس"، كمـــا 
مع الحركة واالبتعاد  مرزوق خالل لقاء مؤخرا بقرب طي صفحة الخالف السابقة وفتح صفحة جديدة

تحــدثوا مــع الملــك الســعودي للتــدخل لفــتح معبــر رفــح،  واألتــراكو"القطريــون .. التحــريض. أســلوبعــن 
 ونحن ننتظر انتهاء السعودية من انشغاالتها باليمن لبدء التحرك في الموضوع الفلسطيني".

"لن نكون في أي تحالفـات  وأكد يوسف موقف الحركة بالحفاظ على عالقات متوازنة مع الجميع قائالً 
.... واإلسـالميسياسية في المنطقة، وسـتبقى بوصـلة الحركـة باتجـاه القـدس، مـع تأكيـد عمقنـا العربـي 

 "لن نقع في خطأ الدخول في تحالفات".
طراف خارجية للتفاوض حـول موضـوع الجنـود اإلسـرائيليين أوكشف مستشار هنية السابق عن توسط 

المهمـة والمفاجـآت فـي موضـوع الجنـود  األوراقفي يد حماس العديد مـن وقال " لدى الحركة". األسرى
وقال "قلنا لكل الوسطاء لن تكون هناك صفقات جديدة قبل التـزام إسـرائيل بمـا تـم االتفـاق  المفقودين".

اعتقالهم بعد خطف المستوطنين الثالثة بالخليـل العـام  أعيدالذين  األسرىسراح  بإطالقعليه بالقاهرة 
ســيتم بحــث الملــف بعــد تشــكيل  فــي النهايــة لمفاجــآت حمــاس... إســرائيلوقــال "ستخضــع  ".الماضــي

 الحكومة اإلسرائيلية".
 27/4/2102 ،وكالة معا  اإلخبارية

 
 حماس تدعو المغرب إلعادة النظر في زيارة بيريز المرتقبة له 

بق شمعون بيريز إلى س، إن زيارة رئيس دولة االحتالل األ20/4قالت حركة حماس، يوم األحد  :غزة
وأوضـح النـاطق باسـم الحركـة  دولة المغرب تهدف لتجميل وجه االحتالل وفتح األبواب للتطبيع معـه.

فـــي االجتمـــاع  ،فـــوزي برهـــوم، فـــي تصـــريح لـــه عبـــر صـــفحته علـــى "فـــيس بـــوك"، أن مشـــاركة بيريـــز
ســتعمل علــى تجميــل ، "مبــادرة كلينتــون العالميــة للشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا"االفتتــاحي لمــا يســمى 

 وجه الكيان الصهيوني أمام العالم، وستفتح بوابة التطبيع الخطيرة مع الكيان المجرم.
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وعّد برهوم الزيارة مساسًا بمشاعر الشعب الفلسطيني واللبناني وكل الشعوب الغاضبة على االحتالل، 
 والمتعاطفة مع عدالة القضية الفلسطينية.

مة بإعادة النظر في هذه الزيارة إن صحت، مضيفًا: "أملنـا فـيهم كبيـر، ودعا دولة المغرب ملكًا وحكو 
ينسـجم مـع طموحـات وتطلعـات شـعبنا الفلسـطيني وكافـة شـعوب  صـائباً  وثقتنا عالية في اتخاذهم قراراً 

 المنطقة الرافضين ألي شكل من أشكال التطبيع مع العدو". 
 20/4/2102 ،المركز الفلسطيني لإلعالم

 
ـــن رفضـــها مفاوضـــةلف فصـــائل التحـــا  ـــا  هاســـالحوتتمســـك ب"داعـــش" و"النصـــرة"  تعل ـــا بقي طالم

 بـ"اليرموك"
يصل وفد منظمة التحرير الفلسطينية اليوم إلى سورية : كان من المقرر أن نادية سعد الدين - انعمّ 

، ويلتقــي الوفــد الفلســطيني عــددًا مــن المســؤولين فــي الحكومــة الســورية لمتابعــة أزمــة مخــيم اليرمــوك،
 غير أن زيارة تأجلت.ويجتمع الوفد مع تحالف الفصائل الفلسطينية، 

المجيـد إن "الوفـد  وقال أمين سر تحـالف فصـائل المقاومـة الفلسـطينية المتواجـدة فـي دمشـق خالـد عبـد
القادم من رام هللا إلـى دمشـق سـيجري مباحثـات مـع المسـؤولين فـي الحكومـة السـورية، ومـع الفصـائل، 

 الوضـــع اإلنســاني عبـــر وكالــة الغـــوث الدوليــة )األونـــروا( والمؤسســات اإلغاثيـــة". كمــا ســـيقوم بمتابعــة
ـــ"الغد" مــن دمشــق، أن "فصــائل التحــالف حريصــة علــى وحــدة الموقــف الفلســطيني، إال أن  وأضــاف، ل

 هناك خالفات فلسطينية قائمة حول أسلوب دحر "داعش" و"النصرة" من المخيم".
ســلطة، مــا تــزال تــراهن علــى إمكانيــة التفــاوض السياســي بهــدف وأوضــح بــأن "منظمــة التحريــر، مــع ال

وأكــد أن "فصــائل التحــالف لــن تشــارك فــي أي عمليــة  تحييــد المخــيم مــن المعركــة الــدائرة فــي ســورية".
تفاوضية مع "داعش" و"النصرة"، ولن تسقط السالح من يّدها طالما بقيا داخل المخيم"، ولكنها "ليست 

 مين على االنسحاب، وتوفير األمن واالستقرار في المخيم".ضّد أي جهد إلجبار التنظي
وقــال إن "االشــتباكات مــا تــزال مســتمرة، بــوتيرة متفاوتــة، بــين الفصــائل المقاتلــة ومجموعــات "داعــش" 
و"النصرة" داخل المخـيم"، مسـتبعدًا "بلـول حلـول سـريعة معهـا إزاء مـا تحملـه مـن مخطـط لـه ارتباطـات 

من مساحة المخـيم ودحرهـا مـن بعـض المنـاطق، حيـث  % 41الفصائل على وأفاد "بسيطرة  إقليمية".
 تتواجد اليوم في القسم الجنوبي من مخيم اليرموك".

آالف الجـئ فلسـطيني  7وأشار إلى أن "معاناة أهالي المخـيم فـي ازديـاد مسـتمر، حيـث لـم يبـق سـوى 
 وبيت سحم وغيرها".ألف منهم إلى البلدان المجاورة، مثل يلدا  03فقط عقب نزوح حوالي 

 27/4/2102 ،الغد، عّمان
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 "حزب الشعب": حماية "اليرموك" ال يعني التدخل في شؤون أحد 

طالـــب عضـــو المكتـــب السياســـي لحـــزب الشـــعب الفلســـطيني وليـــد العـــوض، الوفـــد الفلســـطيني  :رام هللا
الحــديث عــن المتوجــه إلــى دمشــق لمتابعــة أزمــة مخــيم اليرمــوك، باتخــاذ موقــف "أكثــر جديــة" يتجــاوز 

وقال العوض في تصريح صحفي تلّقت "قدس برس"  توفير القضايا ومتطلبات اإلغاثة لسكان المخيم.
، "إن استمرار العصابات المسلحة باستباحة المخيم والتهديد الذي يمكـن 20/4نسخة عنه، يوم األحد 

ر الحـديث عـن عـدم أن يمتد لمخيمات أخرى، بات يتطلب ما هو أكثر من الحياد السلبي عبر استمرا
ــــذبح والمــــوت  ــــة الشــــعب الفلســــطيني مــــن ال التــــدخل فــــي الشــــؤون الداخليــــة العربيــــة"، مؤكــــدا أن حماي

 المتواصل هو "واجب وطني وليس تدخاًل في شؤون أحد"، وفق قوله.
نقــاذه مّمــا يتعــرض لـــه مــن مجــازر وتهجيــر يتطلـــب  وذكــر العــوض، أن حمايــة الشــعب الفلســـطيني وا 

 يقوم على إخراج كافة المجموعات المسلحة من المخيم. الوصول لموقف موحد
 20/4/2102قدس برس، 

 
 عين الحلوة معالجيش اللبناني هو رسالة لتوتير العالقة على إلقاء قنبلة  :أبو عرب 

قرب نقطة مراقبة للجيش اللبناني في  هارميتّم قنبلة يدوية أن فلسطينية  مصادر ذكرت :محمد صالح
 ، ولم تسفر عن سقوط أي إصابات.عين الحلوة بية، وكان مصدرها داخل مخيممنطقة الفيالت الشع

وقــد وصــفت المصــادر الفلســطينية حادثــة إلقــاء القنبلــة علــى الجــيش بأنهــا خطيــرة، مبديــة خشــيتها مــن 
وأكــد أمــين سـر منظمــة التحريــر الفلســطينية وحركــة فـتح فــي منطقــة صــيدا العميــد  تكـرار أعمــال كهــذه.
نـــا بكـــل تأكيـــد حزينـــون لمصـــابنا ولمـــا يحصـــل لشـــعبنا مـــن تهلكـــة مســـتمرة وبندقيـــة مـــاهر شـــبايطة "أن

 مستأجرة في عين الحلوة واليرموك". 
وقــال "إن تجــار الـــدم قــد عـــادوا بقــوة عبــر مشـــاريعهم الظالميــة، لكننـــا لــن نســمح لهـــم أن يتــاجروا بنـــا 

 وبدماء أبنائنا من أجل مخططات صهيونية تصفوية لقضية شعبنا".
ه، أكــد قائــد األمــن الــوطني الفلســطيني اللــواء صــبحي أبــو عــرب أن إلقــاء القنبلــة هــو "رســالة مــن جهتــ

الفلسـطينية المشـتركة تقـوم  األمنيـةلتوتير العالقة بين المخيم والجـيش اللبنـاني"، مشـّددًا علـى أن القـوة 
 نية".بالتحقيق بالموضوع وكشف الفاعلين "ألننا نرفض المس بالعالقات الفلسطينية اللبنا
 27/4/2102 ،السفير، بيروت
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 عن الخارجية "البيت اليهودي"بعد تنازل حزب  "إسرائيل"االقتراب من تشكيل ائتالف حكومي في  
اقترب رئيس الوزراء اإلسرائيلي المنتهية واليته بنيامين نتنياهو أمس من تشكيل : أ ف ب -القدس 

اليميني المتطرف عن مطالبته بحقيبة  "ديالبيت اليهو "ائتالف حكومي بعد أن تنازل زعيم حزب 
الخارجية، بحسب ما أعلنت مصادر سياسية. وكان نتنياهو حصل األسبوع الماضي على أسبوعين 
إضافيين حتى السادس من أيار )مايو( المقبل لتشكيل ائتالف حكومي. ويجري نتنياهو مفاوضات 

 في البرلمان. 021نائبًا من أصل  07مكثفة لتشكيل ائتالف حكومي يميني من 
القومي الديني المؤيد  "البيت اليهودي"وكان وزير االقتصاد المنتهية واليته نفتالي بينيت زعيم حزب 

القومي المتطرف  "إسرائيل بيتنا"لالستيطان يطالب بحقيبة الخارجية التي كان يشغلها زعيم حزب 
 دور ليبرمان.جفيأ

إن بينيت قرر في نهاية األسبوع  "فرانس برس"كالة وقالت مصادر مقربة من مفاوضات االئتالف لو 
تركيز اهتمامه على حقيبة التعليم، وقام رسميًا بطلبها من نتنياهو. وتعد وزارة التعليم منصبًا هامًا، 
خصوصًا للناخبين الدينيين الذين يمثلهم حزب بينيت. ومن المتوقع أن يرد نتنياهو على طلب بينيت 

سب المصادر فإن بينيت مّهد الطريق لحزبه، الذي حاز على ثمانية مقاعد، وبح في األيام المقبلة.
 للحصول على ثالث حقائب وزارية.

سيحصل على وزارتي الزراعة والثقافة، بينما من المرجح  "البيت اليهودي"وقالت وسائل اإلعالم إن 
ويحظى نتنياهو  أن يحتفظ ليبرمان، الذي حصل حزبه على ستة مقاعد، بمنصبه كوزير للخارجية.

الموحدة  "الالئحة"و "شاس"، وحزبي "إسرائيل بيتنا"و "البيت اليهودي"بدعم حزبي اليمين القومي 
 ."كلنا"للتوراة المتشددين وحزب اليمين الوسط الجديد 

 27/4/2102لندن،  الحياة،
 
 يعلون: لن نسمح إليران بنقل أسلحة نوعية لحزب هللا 

أكد وزير الدفاع اإلسرائيلي موشيه يعلون أن دولة االحتالل : أحمد صقر – القدس المحتلة 
ونقل موقع "واال" العبري عن  اإلسرائيلي، لن تسمح إليران بتزويد حزب هللا اللبناني بأسلحة متطورة.

يعلون في كلمة له مساء األحد بمناسبة ما يسمى "عيد االستقالل" بمقر وزارة الدفاع اإلسرائيلية، 
 لوقت تواصل إيران محاوالتها في تسليح حزب هللا بأسلحة متطورة وحديثة".قوله: "في هذا ا

وأكد وزير الدفاع اإلسرائيلي أن حزب هللا "يسعى بأي شكل من األشكال؛ وبكل الطرق للحصول 
وشدد  على تلك األسلحة"، معتبرا أن "حصول حزب هللا على تلك األسلحة المتطورة خط أحمر".

االحتالل "لن يسمح بنقل تلك األسلحة النوعية للمنظمات اإلرهابية، التي  يعلون في كلمته على أن
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يقودها حزب هللا اللبناني"، مؤكدا أن االحتالل "لن يسمح إليران وحزب هللا بإقامة شبكات إرهابية 
وقال: "سنالحق كل من يهدد أمن مواطني إسرائيل في أي وقت وفي أي  على حدودنا مع سوريا".

إيران بسعيها لخداع العالم"؛ في إشارة منه لالتفاق اإليراني مع الدول الكبرى بقيادة  مكان"، متهما
 الواليات المتحدة حول الملف النووي اإليراني.

 27/4/2102، "20 عربي" موقع
 
 في تعزيز الحوار مع العرب تشارك في مؤتمر لحظر االنتشار النووي أمال   "إسرائيل" 

ال مسؤول إسرائيلي رفيع إن إسرائيل ستشارك بصفة مراقب في ق: سيف الدين حمدان -القدس 
مؤتمر لمراجعة اتفاقية حظر االنتشار النووي يفتتح في األمم المتحدة يوم االثنين لتنهي بذلك غيابا 

وقال المسؤول اإلسرائيلي الذي  عاما أمال في تعزيز الحوار مع الدول العربية. 21عن المؤتمر دام 
لحساسية الموضوع لرويترز يوم األحد "نعتقد أن الوقت حان كي تجلس كل  طلب عدم نشر اسمه

وأضاف "أرى أن حضور  الدول المعتدلة لتبحث المشكالت التي يواجهها الجميع في المنطقة."
إسرائيل اآلن المؤتمر بصفة مراقب يمثل محاولة إلبداء حسن نوايانا فيما يتعلق بإجراء مثل هذا 

.. نقاشا أمنيا إقليميا .. نقاشا قائما على  اإلقليميةت مباشرة بين األطراف النقاش. نريد مفاوضا
التوافق. هذا األمر )حضور مؤتمر اتفاقية حظر االنتشار النووي( ال يعني تغيير سياستنا بل يعني 

 تأكيد سياستنا."
 20/4/2102لألنباء،  رويترز وكالة

 
 "التعادل"ـهت بقائد وحدة أركان االحتالل األسبق: حرب غزة انت 

اعتبر قائد "سرييت متكال" وهي وحدة هيئة األركان األسبق في جيش : ترجمة صفا -القدس المحتلة 
االحتالل اإلسرائيلي "غيورا زوريع" اليوم األحد أن الحرب اإلسرائيلية األخيرة على قطاع غزة صيف 

 العام الماضي انتهت بالتعادل بين الجيش والمقاومة الفلسطينية.
هشبوع" العبرية وترجمته وكالة صفا إن الجيش –قال زوريع في لقاء أجرته معه صحيفة "معاريف و 

 بالغ في تحصينه لجنوده خالل الحرب خوفا على حياتهم.
ونوه إلى أنه ال يمكن الطلب من قائد في المعركة الذهاب للمواجهة وفي نفس الوقت عدم وقوع 

 قتلى.
في الخوف على حياة جنوده في المعركة وأنه تجاوز بذلك وأضاف أن الجيش بالغ بشكل فظيع 

وتطرق زوريع الذي قاد الكثير من العمليات الخاصة للجيش في سبعينيات وثمانينيات  حدود العقل.
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القرن الماضي إلى فرص تحقيق التسوية في المنطقة، واصًفا من يعتقد بإمكانية تحقيق ذلك 
 بالساذج.

 20/4/2102، (صفا) الفلسطينية الصحافة وكالة
 
 ال سالم مع العرب :الجنرال احتياط غيورا زوريع 

إنه ال مجال لسالم بين إسرائيل  "سييرت متكال"قال الجنرال احتياط غيورا زوريع الذي كان قائدًا لـ 
فقد كان واضحًا لي أننا والعرب لسنا مثل فرنسا وألمانيا، هؤالء وأولئك مسيحيون. هنا ثقافة "والعرب. 

. كتبت مؤلفة أمريكية أن معظم العرب الذين كانوا هنا قبل حرب االستقالل وصلوا بموازاة أخرى
اليهود. معظمهم لم يولدوا في فلسطين. جاء اليهود، واستوطنوا، وكانوا بحاجة لعمال وجاءت جموع 

ئين عربية. وفي نظري العرب غير إنسانيين. في أعقاب الحرب العالمية الثانية صار الماليين الج
في أوروبا ولم يبق بعدها الجئ. ماذا يعني الجيل الثالث من الالجئين؟ ألم نستوعب هنا مئات 

. )للعلم في مطلع القرن "ألفًا؟ 021ألفًا ومن العراق  321اآلالف من الدول العربية؟ ِمن المغرب 
 ألف عربي(. 011ألف يهودي مقابل  00الماضي عاش في فلسطين 

 20/4/2102 معاريف،
 27/4/2102بيروت،  سفير،ال

 
 سرقوا منازل الشجاعية بغزةالجيش اإلسرائيلي يقدم لوائح اتهام ضّد ثالثة جنود من "غوالني"  

قدم جيش االحتالل اإلسرائيلي يوم األحد لوائح اتهام ضد ثالثة من جنوده : وديع عواودة -حيفا 
، وذلك في إطار تحقيقات داخلية تورطوا في سرقة منازل فلسطينية خالل العدوان األخير على غزة

 يراهن على أنها ستحول دون مقاضاته في المحكمة الجنائية الدولية، وفق مراقبين.
وتأتي هذه المحاكمات ضمن تحقيقات تجري داخل الجيش مع جنود انتهكوا القانون بضرب بعض 

طالق رصاص على سيارات إس عاف وقتل مدنيين المعتقلين الفلسطينيين واستخدامهم دروعا بشرية وا 
وحسب الئحة االتهام الجديدة المقدمة في واحدة من المحاكم العسكرية، فقد قام ثالثة جنود  أبرياء.

من وحدة لواء النخبة )غوالني( بسرقة نقود من منازل فلسطينية داخل حي الشجاعية في غزة خالل 
ات آالف الشواكل وبحسب الالئحة سرق جنديان عشر  .2104حرب "العصف المأكول" في صيف 

شيكالت( من منازل فلسطينية خالل األيام األولى للحرب، والحقا حاوال  3)الدوالر يساوي نحو 
 تشويش مجرى التحقيق، في وقت يتهم جندي ثالث بمساعدتهما.
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ن إسرائيل  وردا على سؤال للجزيرة نت، قال جيش االحتالل إن لوائح االتهام هذه مجرد بداية، وا 
ولفت إلى اعتقال أحد الجنود المتهمين قبل شهرين بشبهة  يق الدولية الخاصة بالحروب.تحترم المواث

. وكشف عن تورط جنود آخرين في 2104يوليو/تموز  21سرقة النقود من منازل الشجاعية يوم 
ملف تحقيق مع جنود تورطوا في مخالفات وانتهاكات  01وكان جيش االحتالل فتح  السلب والنهب.
 األخيرة على غزة.خالل الحرب 

 20/4/2102الدوحة،  نت، الجزيرة
 
 تحاور حماس البتزاز عباس "إسرائيل"يديعوت أحرونوت:  

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت، الصادرة امس، أن إسرائيل ُتجري حوارًا : أحمد رمضان -رام هللا 
لل العسكري في وأوضح المح مع حركة حماس، للوصول إلى اتفاق تهدئة طويل األمد بين الطرفين.

على الرغم من تنفيذ جيش االحتالل، في األسبوع الماضي، غارتين "الصحيفة، أليكس فيشمان، أنه 
على مواقع في قطاع غزة، لكن ممثلين عن حكومة إسرائيل، وأجهزة األمن، أجروا في األسابيع 

إلى اتفاق  بطرق غير مباشرة، للوصول وآخرىالماضية حوارات مع حماس، بعضها بشكل مباشر، 
 ."تهدئة طويل األمد بين الطرفين

ولفتت الصحيفة، إلى أن حماس عرضت على إسرائيل، قبل ثالثة أشهر من انتخابات الكنيست 
الحكومة اإلسرائيلية لم  أن، غير "عاماً  02اقتراحًا مفصاًل لترتيب تهدئة بين الطرفين لمدة "، األخيرة

ناول الحوار، مسألة إعادة إعمار قطاع غزة، والبنى وبحسب فيشمان، فقد ت ترد على االقتراح.
التحتية، وتحسين شبكات الكهرباء والماء، وبناء ميناء بحري، األمر الذي تعارضه مصر والواليات 

 المتحدة، بسبب االلتفاف على دور السلطة الفلسطينية، بحسب المحلل اإلسرائيلي.
تظهر نشاطًا في هذا السياق، ناهيك عن وصول  وقالت الصحيفة إن البعثة السويسرية في رام هللا

 مبعوثين، مقربين من حماس، من غزة إلى إسرائيل لهذه الغاية.
عدم وجود حوار مع حماس يفضي "عن مصادر أمنية إسرائيلية، قولها، إن  اإلسرائيليونقل المحلل 

جديدة في  إلى تسهيل وتحسن ظروف المعيشة في القطاع، سيؤدي إلى اندالع مواجهة عسكرية
 ."فشاًل ذريعاً  "الجرف الصامد"الصيف المقبل، وسيظهر عدوان 

منسق شؤون حكومة االحتالل الجنرال يوآف مردخاي، يدفع باتجاه تجديد "وأشار فيشمان إلى أن 
غادي  االتصاالت مع حماس، وهو يحظى بدعم من رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي الجديد

الحكومة "، الفتًا إلى أن "ياسي في إسرائيل بمواصلة هذه االتصاالتأيزنكوت، بموافقة المستوى الس
اإلسرائيلية، وبسبب المعركة االنتخابية، كانت سعت إلى التخفيف من الحوار مع حماس، حتى ال 
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يعرقل ذلك الجهد االنتخابي، وألنه يضر بصورة حكومة اليمين، كما يضر بالسعي اإلسرائيلي 
 ."س كمنظمة إرهابيةالمتواصل لتعريف حركة حما

في المقابل، قال فيشمان، إن الغضب يسيطر على السلطة الفلسطينية في رام هللا، حيث تتهم األخيرة 
 إسرائيل بالسعي إلى تكريس سلطة حماس في قطاع غزة، كقيادة منافسة لها.

ومة الوحدة منسق أعمال االحتالل يسمح لوزراء حك"وفي هذا السياق، تؤكد الصحيفة اإلسرائيلية أن 
الفلسطينية بزيارة غزة أسبوعيًا، لكن هذه اللقاءات ال تتمخض عن شيء، كما أن هذا يشكل سوطًا 
إسرائيليًا تلوح به في وجه تحركات رئيس السلطة الفلسطينية )محمود عباس( أبو مازن، ومطالبه 

سرائيل منح  ين حماسالحوار ب"ويرى فيشمان أن  ."بإعادة فتح االتفاقيات االقتصادية مع إسرائيل وا 
  ."األولى دافعًا لمنع تدهور األوضاع األمنية وتصعيدها على الحدود مع غزة

أن عدم وصول غالبية أموال التبرعات إلعادة إعمار القطاع، لم تمنع  "يديعوت أحرونوت"وكشفت 
عادة بناء في المئة من السكان الذين هدمت منازلهم خالل الحرب، من استالم المواد الخام إل 2.

 بيوتهم.
ألف فلسطيني إلى إسرائيل عبر حاجز بيت حانون "إيرز"،  41دخول  إلىإن األرقام تشير "وقالت: 

، منذ مطلع "حماس". كما سمحت إسرائيل لـ2102نصفهم من التجار، في الربع األول من عام 
سرائيل.   العام، بتصدير المنتجات الزراعية إلى الضفة الغربية والخارج وا 

 27/4/2102بيروت،  لمستقبل،ا
 
 من نوعية الصواريخ المهربة لحزب هللا ال كميتها "إسرائيل"مخاوف في تقرير:  

وديع عواودة: كعادتها لم تعقب إسرائيل رسميا على تقارير إعالمية حول هجمات جوية  -الناصرة 
ريخ لحزب هللا تكمن ضد مواقع في سوريا، لكن مراقبين عسكريين فيها يعتبرون أن مشكلة نقل الصوا

أليكس فيشمان انه في كل  "يديعوت أحرونوت"واعتبر المحلل العسكري لصحيفة  بالكيف ال بالكم.
ظاهريا جهات مرة ينسبون فيها لسالح الجو هجمات على منشآت الجيش السوري، فإن ذلك يساعد 

المعارضة الرئيسية لنظام األسد )جبهة النصرة وداعش( لكنه يقول إن ذلك يبدو مبالغا فيه. كما 
أحد األطراف لذلك يحذر من  أصبت إذايعتبر أنه ال توجد عمليات عسكرية محايدة في سوريا: 

 تكرار الهجمات على سوريا إال إذا توفر مبرر استثنائي في حدته.
لوية الصواريخ أالذي استهدفه الطيران اإلسرائيلي فهو مقر  "قطيفة"أن موقع ويوضح فيشمان 

الهجوم هدف إلحباط محاولة  أناألمامية للجيش السوري. فيشمان المقرب من الدوائر األمنية يرجح 
 أخرى من قبل حزب هللا لنقل صواريخ من سوريا إلى لبنان تحت غطاء غيوم كثيف.
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لى جانب عدم االستخفاف  بنقل الصواريخ والقذائف من سوريا إلى لبنان، يشير فيشمان إلى خطورة وا 
نقل األسلحة للجيش اللبناني من السعودية وفرنسا في وضح النهار وبدون عائق بقيمة ثالثة مليارات 
دوالر. وللتدليل على خطورة ذلك يزعم فيشمان أن جيش لبنان يحارب جنبا إلى جنب مع حزب هللا 

لغل اإلسالمي في لبنان، معتبرا أنه من المؤكد أن هذا السالح الفرنسي المتطور من أجل صد التغ
 سيخدم في نهاية األمر حزب هللا.

ويتساءل فيشمان أين التناسب إذن ويرى أن تزويد السالح الفرنسي يعتبر أشد خطورة بالنسبة 
 ها إيران لحزب هللا.المنظومات التي تزود إزاءتشعر بالقلق  أن أيضاإلسرائيل. ويتحتم عليها 

في المقابل يرى فيشمان أنه يمكن أن يؤثر قصف مستودعات الصواريخ السوريا فعال على الحرب 
في إقليم القلمون. الفتا إلى أنه مند أسبوعين تستعد األطراف على الجبهتين، جبل قلمون ودمشق، 

 عشية ما يبدو كأنها الحرب الحاسمة. 
اسل العسكري للصحيفة يوسي يهوشع الذي يقول إنه حتى لو حقق وهذا ما يتفق عليه زميله المر 

الهجوم اإلسرائيلي المزعوم أهدافه ودمرت قافلة الصواريخ المعدة لحزب هللا فإن علينا أن نتذكر أن 
الحديث ال يزال عن نقطة في بحر"، مشيرا إلى أن تدمير مستودع األسلحة الضخم لدى حزب هللا 

احية مرة كل نصف سنة، ويقول إن حزب هللا يمتلك منذ زمن بعيد لن يتم بواسطة هجمات جر 
 صواريخ سكود من طراز "دي" األكثر تطورا.

وينبه يهوشع إلى أن خطورة حزب هللا قائمة رغم غوصه إلى قمة رأسه في الحرب داخل سوريا 
رسال ثلث قواته إلى هذه األماكن وخسارته نحو ألف مقاتل حتى اآل  ن.والعراق واليمن وا 

ورغم االستخبارات العسكرية العالية في إسرائيل يتحتم القول برأيه إنه تنتظرها على الحدود الشمالية 
لم يجد الجهاز األمني تفكيكها، فإننا  "إذاقنبلة موقوتة تحتم التفكير خارج الصندوق. ويضيف 

 . "سنواجه معركة لم نعرف مثلها من قبل
أمس إلى  "يسرائيل هيوم"بارز دان مرغليت في صحيفة ولهذه األسباب يدعو زميله المعلق ال

سيأتي من  أمويتساءل مرغليت هل سيأتي الشر من الشمال؟  ."االستعداد لمواجهة حكومة خامنئي
بنقل الصواريخ من سوريا إلى  أوالجنوب؟ من خالل إطالق صواريخ حماس من غزة باتجاه إسرائيل 

ده لقصف شحنات السالح اإليرانية لسوريا وحزب هللا. ويقول ويبدي تأييال؟ لبنان، بشكل متزامن، أم 
 إن هذه هي السياسة الصحيحة دائما، وبشكل خاص اآلن. 

يشار إلى أنه في اآلونة األخيرة ارتفعت وتيرة التهديدات والتحذيرات اإلسرائيلية ضد حزب هللا، وكان 
ة الماضية. وخالل مقابلة مع القناة آخرها تهديدات أطلقها قائد سالح الجو، أمير إيشل يوم الجمع
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العاشرة قال ايشل إن لبنان سيتعرض لضربات شديدة أكثر بكثير من تلك التي تعرض لها خالل 
 حرب لبنان الثانية، في حال نشوب حرب أخرى بين إسرائيل وحزب هللا. 

زب هللا تهديد صواريخ ح"، عاموس هارئيل اعتبر أن "هآرتس"وكان المحلل العسكري في صحيفة 
 ."عاد ليحتل مكانته كتحد أمني رقم واحد بالنسبة إلسرائيل

ألف صاروخ،  011وللتدليل على صدقية ما يدعيه أشار هارئيل إلى أن بحوزة حزب هللا قرابة 
يغطي مداها كل األراضي اإلسرائيلية. لكن هارئيل يعتبر أن المشكلة الحقيقية تكمن بالكيف ال بالكم 

سرائيل.وفي نوعية الصواري  خ وكونها تخرق التوازن بين حزب هللا وا 
وفيما يتعلق باحتماالت إقدام حزب هللا على شن هجوم ردا على الغارات األخيرة، يصعب في 
إسرائيل تقدير ذلك، ألن الحزب لم يرد على معظم الغارات اإلسرائيلية في السنوات الماضية، لكنه رد 

 بهجوم في مزارع شبعا قبل شهرين.
 27/4/2102العربي، لندن،  القدس

 
 المنظم اإلسرائيلية اإلجرامحرب تصفية بين عصابات تقرير:  

المنظم اإلسرائيلية، في  اإلجرامتصاعدت عمليات التصفية بين عصابات : برهوم جرايسي -الناصرة 
ب الوقت الذي عمت التفجيرات مدن هذه العصابات، وكانت مدينة "غفعتايم" المجاورة لمدينة تل أبي

مسرحا للتفجيرات المفخخة، نجم عنها إصابة أربعة إسرائيليين، وقالت الشرطة، إن المصابين األربعة 
المنظم اإلسرائيلية.  اإلجرامبدرجات متوسطة وخطيرة، هم أعضاء في واحدة من أخطر عصابات 

وحسب  ثالثة فتيان في مدينة إيالت بالرصاص، إصابةوجاءت العملية بعد أقل من يوم واحد، من 
، األجرامتقديرات الشرطة، فإنهم أصيبوا في استهداف خاطئ، في محاوالت تصفيات بين عصابات 

 ولهذا فإنها تعتقد وجود عالقة بين الجريمتين.
وحسب بيان الشرطة اإلسرائيلية، فإنه ليس واضحا لها، ما إذا تفجير السيارة أمس، ناجم عن تفخيخ 

حوزتهم قد انفجر عن طريق الخطأ. وتشهد المدن اإلسرائيلية في سيارة المصابين، أم أن لغما كان ب
، ومحاوالت تصفية مجرمين كبار، ووقع األجراماألسابيع األخيرة، موجة جديدة من حرب عصابات 

 في هذه الجرائم عدد من القتلى.
ألخيرة المنظم اإلسرائيلية ارتفع في السنوات ا اإلجرامويقول آخر تقرير للشرطة، إن عدد عصابات 

عائلة، تصنفها الشرطة على أنها أخطر وأقسى العصابات. وتدعي الشرطة أن أربعة منها  02 إلى
عربية. ما يعني أن عدد العصابات اإلسرائيلية الخطيرة قد تضاعف خالل عقد واحد، رغم ما تعلنه 

 ماإلجراعنصرا من الشرطة تعاونوا مع عصابات  03الشرطة وكشف تقرير للشرطة، عن ضبط 
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خالل السنوات الماضية، والحديث يجري فقط عن الحاالت التي عرفت بها وحدة التحقيقات، "إذ 
جرى االنتقال للعمل لصالح الجنائيين وعلى كافة المستويات، من ضباط كبار وحتى عناصر شرطة 

 "صغار".
بلغ في  اماإلجر وحسب تقديرات الشرطة، واألجهزة األمنية المختلفة فإن "اقتصاد" كبرى عصابات 

مليارات دوالر. إال أن محللين وخبراء اقتصاد يقولون إن حجم  .، ما يقارب 2104العام الماضي 
اقتصاد تلك العصابات أكبر، فإذا كان حجم "االقتصاد األسود" غير المكشوف لسلطة الضرائب، 

من التقديرات مليار دوالر سنويا، فإن هذا يعني أن اقتصاد العصابات يكون أكبر بكثير  31يبلغ 
 المعلنة.

وتنشط العصابات في عدة قطاعات، أبرزها قطاع "الصرافة". وقال تقرير لصحيفة "ذي ماركر" 
بالمائة من مكاتب الصرافة في إسرائيل تابعة بشكل غير مباشر لواحدة من  21االقتصادية، إن 

تهم الحصول على ، التي تقدم قروضا بنسبة فائدة خيالية، لمن ليس باستطاعاإلجرامعصابات 
اعتمادات منظمة من البنوك، فإما هم أصحاب مصالح تورطوا ماليا، أو عائالت فقيرة ترفض البنوك 

 تقديم القروض لها.
كما تنشط العصابات في جباية الديون "المستعصية"، مستخدمة التهديد وارتكاب الجرائم على 

وات المعدنية"، وقطاع الزجاجات والعبوات سيطرة بنسبة عالية على قطاع "الخرد إلى إضافةأنواعها. 
جانب قطاع الجريمة التقليدية،  إلىالفارغة، التي يتم تجميعها وتحويلها إلعادة تصنيعها، وكل هذا 

 مثل "اإلتاوة" والمخدرات، واالتجار بالنسبة، وغيرها. 
 27/4/2102عّمان،  الغد،

 
 م السوريالنظا سجون ضحايا بين فلسطينيا   73 العمل": "مجموعة 
 التعذيب لضحايا صورة 0111 من أكثر توثيقها عن سورية فلسطينيي أجل من : أكدت(واس)

 الصور أن أمس بيروت في صادر بيان في المجموعة وأفادت .سورية في األسد بشار نظام بسجون
 حيث فلسطينيين، لالجئين تعود التي الصور من العشرات بينها األسد نظام سجون من تسربت التي

 إحدى أفادت فيما النظام، لدى اعتقلوا لالجئين تعود صور على ضحية 02 وأهالي ناشطون تعرف
 .امرأة .0 بينهم ضحية 73 إلى الحصيلة يرفع مما نساء . قضاء عن عنهن المفرج

27/4/2102المستقبل، بيروت،   
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 مشددة بحراسة المسجد األقصى يقتحمون مستوطنون 

 والوحدات اإلسرائيلية الشرطة من مشددة حراسة برفقة األقصى المسجد إسرائيليون مستوطنون اقتحم
 .الصخرة قبة وقبالة المسجد باحات في استفزازية بجوالت وقاموا الخاصة،
 المسجد استباحوا المستوطنين عشرات أن بالقدس، اإلسالمية األوقاف دائرة في مصادر وأفادت
 الخناق شددت التي اإلسرائيلية، الشرطة بحماية ،استفزازية بجوالت وقاموا اليوم، صباح األقصى

 المسجد في المرابطين أن إلى المصادر ولفتت ".24" موقع نقل حسبما الفلسطينيين، المواطنين على
 قامت الذي الوقت في أكبر، هللا وصيحات بهتافات المقتحمين للمستوطنين تصدوا المبارك األقصى
 .للمسجد دخولهم خالل المقدسيين مواطنينال هويات باحتجاز فيه االحتالل شرطة

20/4/2102الشرق، الدوحة،   
 
 بالمسجد يجري ما لحقيقة اإلعالمي التعتيم لكشف األقصى إلى الجليل من مسيرة 

 محاوالت من األقصى المسجد له يتعرض ما على الضوء السلفيتي نمر الفلسطيني الشيخ يسلط
 المسجد إلى راجلة مسيرة وتنظيم .4 مناطق شباب من عدد تجميع خالل من وذلك مستمرة، تهويد

 .األقصى
 المسجد إلى وصوال الفلسطيني الجليل من تبدأ كيلومترا، 021 مسافة المسيرة في المشاركون ويقطع

 عبارة هي التجربة هذه إن السلفيتي وقال .وسياسية تاريخية فلسطينية بمعالم مرورا المبارك، األقصى
 .أيام ثالثة مدتها سنوية شبه وهي ،2117 عام بدأت مسيرة عن

 تأتي -المبارك  األقصى المسجد نحو المشي وهي- السنة هذه بها تقدم التي المبادرة أن وأضاف
 اإلعالمي التعتيم وكشف العظيم، المسجد هذا حول يدور ما وعكس األقصى المسجد قضية إلحياء
 .دخوله من المصلين نعوم تقسيمات قضايا من األقصى المسجد في يجري ما لحقيقة

 021 مسافة قطع يستطيع إنه -المسيرة  في المشاركين أحد- نجيدات محمود قال جانبه، من
 .العالم إلى الرسالة إليصال كيلومترا

20/4/2102الجزيرة نت، الدوحة،   
 
 غنام جحيشة وأبو الضفة: اآلالف يشيعون جثماني الشهيدين أبو 

 جثمان اإلثنين، اليوم فجر القدس، ومدينة الطور قرية أهالي من اآلالف شيع هللا: رام -القدس 
 .المحتلة بالقدس الطور قرية في( عاماً  07) غنام أبو محمد علي الفتى الشهيد
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 حاجز عند الفلسطيني األحمر الهالل إسعاف عبر اإلسرائيلي الجانب من جثمانه الشهيد ذوو واستلم
 مماطلة شهدت عملية في قليلة بدقائق الليل منتصف بعد الثانية الساعة قبل القدس شرق الزيتونة
 القى حيث القرية مسجد إلى وصوالً  الطور شوارع جابت مهيبة جنازة وانطلقت .لساعات استمرت

 .الزيتون جبل مقبرة في دفن أن إلى عليه األخيرة الوداع نظرة ذووه
 أبو يحيى محمود الشهيد ثمانج األحد، يوم الخليل، غرب إذنا بلدة في غفيرة جماهير كما شيعت

 وسط الشريف اإلبراهيمي الحرم قرب االحتالل برصاص شهيدا ارتقى الذي ،(عاما 21) جحيشة
 بعد الشهيد جثمان الفلسطينية، الفصائل وبمشاركة الخليل، محافظة من الجماهير وشيعت .الخليل
 في الثرى يوارى أن قبل دة،البل وسط الكبير العمري مسجد من عليه األخيرة الوداع نظرة إلقاء

 الفلسطيني. الشعب بحق اإلسرائيلية بالجرائم منددة هتافات وسط مقبرتها،
27/4/2102القدس، القدس،   

 
 بحق األسرى يعرضهم للخطر إسرائيلي طبي"األسرى للدراسات": استهتار  

بسبب مواصلة سجانو حذر "مركز األسرى للدراسات" من زيادة أعداد شهداء الحركة األسيرة : رام هللا
 المرضى المعرضة حياتهم للخطر. األسرىالطبي المتعمدة بحق  اإلهمالاالحتالل سياسة 

(، على أن إدارة سجون 4|20وم األحد )يوأكد المركز في تصريح صحفي تلقته "قدس برس" 
غير  االحتالل تستهتر بحياة المرضى من خالل تأخير إجراء العمليات الجراحية وتقديم العالجات

 المناسبة، إضافة لرفضها تسليم ملفاتهم الطبية لعرضها على أطباء خارج السجون.
وأوضح أن هنالك ارتفاعا ملحوظا في عدد األسرى المصابين باألمراض المزمنة كالسرطان والقلب 

والصدرية  %02والضغط  %04من بين األسرى المرضى والمعدة  %02الذين يشكالن ما نسبته 
والكلى  %080والكبد  %83.والعيون  %0080مراض العظام فتشكل ما نسبته أما أ .0287%
 ، وأمراض أخرى بنسب متفاوتة.%287والجلدية  %287والسكر  282%

20/4/2102قدس برس،   
 
 مرة ألول النقدية المساعدات برنامج تدخل غزة في أسرة 4344: االجتماعية" "الشؤون 
 المساعدات ببرامج ملتزمة الحكومة إن العيسة شوقي االجتماعية الشؤون وزير قال: هللا رام

 للعيش الدنيا الحدود بتوفير واهتمامها وجهدها طاقتها من األقصى بالحد العمل وتواصل االجتماعية،
 الشؤون وزارة أن إلى أمس، صحافي، بيان في العيسة، وأشار .المجتمع شرائح لبعض الكريم
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 الضفة في المحتاجين تجاه بالتزاماتها للوفاء إمكانيات من أوتيت ما بكل العمل تواصل االجتماعية
 .لهم الكريم والعيش الحياة لتوفير واالجتماعية والسياسية الوطنية مسؤولياتها من انطالقاً  وغزة،
 التحويالت برنامج من للمستفيدين االجتماعية للمخصصات الحالية المالية الدفعة تفاصيل وحول

 وتغطي الجاري، العام عن األولى الدفعة وهي والضفة غزة، في بدفعها وزارةال باشرت التي النقدية،
 ألف 711 من أكثر أي أسرة، ألف 001 نحو أن العيسة أوضح وآذار، وشباط الثاني كانون أشهر
 .شيكل مليون 032 من أكثر إجمالي وبمبلغ الدفعة، هذه من يستفيدون سوف مواطن
 حقيقية زيادة هناك وأن والقدس، الضفة في والباقي غزة من فيدةالمست األسر ثلثي من أكثر أن وبين
 الوزارة من مرة ألول نقدية مساعدات تلقوا الذين الحالية الدفعة هذه ضمن المنتفعين أعداد في

 .غزة من أسرة 4344 وعددهم
 على موزعة شيكل، مليون 032 من أكثر بلغت صرفها تم التي المساعدات قيمة أن إلى ولفت
 10 يقارب إجمالي بمبلغ غزة، في أسرة 74210 منها أسرة، ألف 001 وعددها المستفيدة راألس

 .شيكل مليون 41 يقارب إجمالي بمبلغ الضفة، في أسرة ألف 44 من وأكثر شيكل، مليون
 تكلفة من %23 نسبته ما تغطية في ساهمت العامة، الموازنة خالل ومن الحكومة أن إلى ونّوه

 والبنك ،%44 حوالي األوروبي االتحاد غطى حين في مستمر، بشكل متزايدة ةنسب وهي البرنامج
 .%3 الدولي

27/4/2102األيام، رام هللا،   
 
 لإلعمار حاجتهامن  %10ال يكفي  لغزة : ما دخل من مواد بناءتقرير 

 سمحت ما أن غزة، قطاع عن الحصار لمواجهة الشعبية اللجنة أصدرته تقرير بترا: أظهر –غزة 
 اآللية وفق ،2104آب في اإلسرائيلي العدوان انتهاء منذ القطاع إلى بناء مواد من بإدخاله رائيلإس

 .اإلسرائيلي العدوان جراء الهائل الدمار إلى بالنظر السوق، حاجة من بالمئة 01 يلبي ال المتبعة
 ألف 11 لبمعد أسمنت شاحنة 2222 إدخال تم إنه التقرير في اللجنة، في المعابر وحدة وقالت
 ،(طن 3111 أدنى كحد اليومية غزة حاجة فيما اإلسمنت من يومياً  طن 473 بمعدل أي) طن
 .طن ألف 00 بمعدل حصمة شاحنة 0241و طن، 0022 بمعدل بناء حديد سيارة 072و

 كامال استخدامه تم لو إذ جدا، قليلة لإلسمنت بالنسبة البناء حديد دخول كمية أن التقرير وأضاف
 .سكنية شقة ألف 31 من أكثر الحرب في إسرائيل دمرت فيما فقط، سكنية شقة 211 اءلبن يكفي
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 أقل أي طن 2321 بمعدل أسمنت شاحنة .2 القطرية للمشاريع بإدخاله سمح ما فإن التقرير ووفق
 بمعدل وبيسكورس حصمة شاحنة 02،721و القطرية، للمشاريع بإدخاله إسرائيل وعدت مما بكثير
 .طن مليون نص

 تعرضت كاملة بناية بناء يتم ولم غزة، في بعد تبدأ لم حقيقية إعمار عملية أن الشعبية اللجنة وأكدت
نما للتدمير،  .العدوان جراء الجزئية األضرار بعض ترميم يتم وا 

27/4/2102الغد، عمان،   
 
 المسجد األقصى عن مقدسية طفلة يبعد االحتالل 

 يوم صباح يمنعها االحتالل جنود بأحد سنوات العشر بنةا الرجبي هديل الطفلة وتد: تفاجأت محمد
 من للدخول المتكررة محاوالتها ورغم. سبب دون السلسلة باب من األقصى المسجد دخول   األحد،
 .األقصى دخول من ممنوعة: واحداً  كان الرد أن إال األبواب، باقي

 إلى الدخول حاولت إذا رطي،الش لي قال: " دامعة وعيون متحشرج بصوت" كيوبرس"لـ هديل وقالت
 !".بضربك سأقوم األقصى،

 إلى الدخول حاولت حين بقوة بدفعها وقام طفولتها، وال هديل عمر االحتالل جندي يراعِ  لم وفعالً 
 .بالبكاء أجهشت أن إال منها كان فما عنه، رغماً  المسجد

 عشر خمسة األقصى مسجدال عن االحتالل أبعدها التي الرجبي سناء أمها جوار إلى هديل وانضمت
 االحتالل وكأن هديل، والدة فيها تُبعد التي األولى المرة هذه وليست. السلسلة باب أعتاب على يومًا،

 .األقصى المسجد حبُ : واحد والسبب طفلتها، بإبعاد قام بل األم بإبعاد يكتفِ  لم
20/4/2102، 48عرب   

 
 المخيم إخالء دعوات ضدّ  اليرموك مخيم في مظاهرة 

 مطالبين األونروا وكالة مقر أمام األحد، يوم ظهر اليرموك، مخيم أبناء الحليم: تظاهر عبد حسن
 داخل مصادر وقالت .ساكنيه من المخيم إخالء لدعوات رفضهم عن ومعبرين اإلغاثية المواد بإدخال
 من مالمخي بإخالء لمطالبتهم األهالي رفض عن للتعبير جاء االعتصام إن" .4 عرب"لـ المخيم
 يلدا بين الطريق إغالق نية عن يعلن يلدا بلدة مدخل على بيان تعليق تم أن بعد وذلك ساكنيه

 .واليرموك
 أن بحجة المعونات، تلقي ترتيب يتم لكي يلدا إلى المخيم من بالخروج المخيم أهالي البيان وطالب

 الدولة لتنظيم دعما تعتبر( تالمساعدا توزيع نقطة) يلدا من المخيم أهالي بها يعود التي المساعدات
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 مشيرا المنشورات، هذه تعليق يتبن لم التنظيمات من أيا أن إلى المصدر ونوه .المخيم على المسيطر
 الدعوة. هذه واستنكار الالفتات بإزالة يلدا في الشيوخ أحد مع قام الكتائب إحدى قائد أن إلى
 للمخيم الرئيسي المدخل من ساعداتالم إدخال: التظاهرة مطالب أبرز من أن المصدر وأّكد

 .المخيم إخالء رفض على والتأكيد( الشمالي)
20/4/2102، 48عرب   

 
 2013فلسطين خالل  إلى المغتربين الفلسطينيين تحويالت دوالر مليار 1.74تقرير:  
 التحويالت إجمالي أن الدولي، البنك مجموعة عن صادر تقرير كشف عبدهللا: محمد - هللا رام

 دوالر مليار 0874 قرابة ،2103 العام خالل بلغت فلسطين، إلى المغتربين للفلسطينيين يةالمال
 .أمريكي
 قيمة على طرأ تراجعاً  أن األحد، منها، نسخة على كوم دوت القدس وحصلت البيانات، في وجاء

 حيث ،2102 العام مع مقارنة ،2103 عام خالل المغتربين، الفلسطينيين لألفراد المالية التحويالت
 .أمريكي دوالر مليار 28121 نحو آنذاك، بلغت قد كان

 دول ثم األمريكية، المتحدة الواليات تلتها العربي، الخليج دول من المالية التحويالت غالبية وجاءت
 .08 نحو ،2104 الماضي العام خالل التحويالت قيمة تبلغ أن توقعات وسط األوروبي، االتحاد
 للعام المحلي الناتج إجمالي من المغتربين، الفلسطينيين تحويالت شكلتو  .أمريكي دوالر مليار

 00 الماضي قبل العام خالل المحلي الناتج إجمالي بلغ حيث ،%.028 قرابة ،2103 الماضي
 .الفلسطيني اإلحصاء وفق أمريكي، دوالر مليار
 الماضي، الشهر من سابق وقت خالل أظهرت الفلسطينية، النقد سلطة عن صادرة بيانات أن يذكر
 الداخل إلى الواردة أو الخارج إلى الصادرة الحواالت أو فلسطين داخل) المالية الحواالت إجمالي أن

 .أمريكي دوالر مليار 3381 بلغت ،2104 عام خالل المنفذة( والحكومة والشركات لألفراد
27/4/2104القدس، القدس،   

 
 إسرائيل" في العالية ةالتقني لصناعة السياسي صدور كتاب "االقتصاد 

 في العالية التقنية لصناعة السياسي االقتصاد: "كتاب الفلسطينية الدراسات مؤسسة عن حديثاً  صدر
 217الذي يقع في  -الكتاب  ويتطرق،. قّسوم أحمد ومفيد النقيب مصطفى فضل: تأليف" إسرائيل

 فترة منذ إسرائيل في وتطورها ةالعالي التقنية صناعة نشأة إلى كمي تحليلي بأسلوب -من الصفحات 
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 والسياسية واالقتصادية الحربية باألبعاد ملماً  الراهن، الوقت حتى فلسطين في البريطاني االنتداب
 .للموضوع والدولية واالجتماعية

 صناعة فيها نشأت التي الحاضنة البيئة بوصف يتعلق األول: محورين على العرض هذا ويرتكز
 فيعنى الثاني، أما. والدولية واإلقليمية المحلية المتغيرات مع وتأقلمها تطورها ةوكيفي العالية، التقنية
 .والعالمي اإلقليمي المجالين في اإلسرائيلية لألهداف كرافعة الصناعة به تقوم الذي بالدور
 .يعادلها ما أو أميركية دوالرات 01 وثمنه صفحات، 217 في الكتاب يقع

27/4/2102المستقبل، بيروت،   
 
 ن في أعمال إرهابيةيمن كتائب القسام في سيناء متورط اثنين مسؤول أمني مصري يزعم اعتقال 

أعلن اللواء علي العزازي مدير أمن شمال سيناء عن ضبط شقيقين فلسطينيين بالعريش  القاهرة:
مال ينتميان لكتائب عز الدين القسام، مشيرًا إلى أنهما متورطان في أعمال إرهابية ضد القوات بش

عامًا، سائق، وشقيقه  41وقال مدير األمن: إن المضبوطين هما "إسماعيل .ي .م"،  سيناء.
حضارهما في القضية رقم  .3مصطفى،  إداري قسم  2104لسنة  713عامًا، ومطلوب ضبطهما وا 

شرطة ثان العريش، النتمائهما لجماعة اإلخوان اإلرهابية، وكتائب القسام الجناح العسكري لحركة 
س، وهما متهمان باالتصال وتبادل المعلومات مع حماس، وتم تفتيش منزلهما المؤجر، بدائرة حما

فوارل طلقات،  2قسم شرطة ثالث العريش والذي يتخذونه وكرًا لمزاولة نشاطهم اإلرهابي، وضبط به 
من وبفحصها تبين تطابقها مع الفوارل المضبوطة بأماكن عدة لحوادث إرهابية، ومنها مقتل رقيب 

 قوة قسم شرطة ثان العريش، إضافة إلى ضبط أعالم لحركة حماس وكتائب القسام.
27/4/2102، الخليج، الشارقة  

 
 مليون دوالر 22اتفاقية إلعادة تأهيل شارعين في القدس بقيمة  

الصندوق الهاشمي إلعمار المسجد  أمناءرعى األمير غازي بن محمد رئيس مجلس بترا:  –عمان 
المتحدة اإلنمائي/  األممك وقبة الصخرة المشرفة، توقيع الممثل الخاص لبرنامج األقصى المبار 

برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني فروده مورينج اتفاقية تعاون مع المدير التنفيذي للصندوق 
الهاشمي إلعمار المسجد األقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة الدكتور وصفي كيالني ومدير عام 

 وشؤون المسجد األقصى الشيخ محمد عزام الخطيب. أوقاف القدس
وتهدف االتفاقية إلى تسهيل تنفيذ أعمال إعادة تأهيل شارعي السلطان سليمان وصالح الدين في 

 مليون دوالر. 22القدس بتبرع من البنك اإلسالمي للتنمية، واالتحاد األوروبي قيمته 
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قدس الشرقية وتحسين ظروفهم االجتماعية وسيدعم المشروع صمود الفلسطينيين المقيمين في ال
واالقتصادية من خالل تأهيل وتنشيط اثنين من المراكز التجارية الرئيسية في المدينة، ومن شأنه 

التجارية وتمكين الفلسطينيين من تطوير المخططات العمرانية ومنح التراخيص،  األعمالأيضا دعم 
نشاطا  341تقديم االستفادة المباشرة لحوالي  إلىافة وزيادة الوعي، وتقديم الدعم القانوني، باإلض

 تجاريا بالتعاون مع الغرفة التجارية في القدس الشرقية.
27/4/2102، الدستور، عّمان  

 
 دونم من الحمضيات في األغوار 100حريق إسرائيلي يأتي على  

 األراضين بي األردنأتى حريق نشب عصر امس على نهر  :اشرف الغزاوي -الشمالية  األغوار
في  أوليةالحمضيات وفق تقديرات  أشجارعلى اكثر من مائة دونم غالبيتها من  واإلسرائيلية األردنية

 منطقة الزور بين منطقتي المشارع ووادي الريان.
امتد وفق  أمسالحريق الذي نشب عصر  أن العتوم،الشمالية عدنان  األغواروبين متصرف لواء 

شرقي النهر على  إلى اإلسرائيليعلى الجانب  األردنهة الغربية لنهر مصادر الدفاع المدني من الج
 األردنولفت العتوم، انه سيتم الحقًا بالتنسيق مع وزارة الزراعة وسلطة وادي  .األردنية األراضي

 الحريق المادية ومعرفة المساحات الزراعية الفعلية التي طالها. أضرارتشكيل لجنة لحصر 
27/4/2102، الرأي، عّمان  

 
 مسؤولون أمنيون إسرائيليون يستثمرون الماليين في اإلماراتصحف إسرائيلية:  

كشف الصحفي اإلسرائيلي المختص بالشؤون األمنية واالستخباراتية يوسي ميلمان، : القدس المحتلة
عن تغلغل اقتصادي إسرائيلي في اإلمارات العربية المتحدة، عبر شركات أمنية يعمل على رأسها 

 ون سابقون في الموساد اإلسرائيلي والشاباك واالستخبارات العسكرية وجهات أمنية أخرى.مسؤول
وتعمل هذه الشركات ورجال األعمال في مجال االستشارة األمنية وتصدير التكنولوجيا المتقدمة 
 لإلمارات، وأبرزهم رجل األعمال ماتي كوخابي، بحسب مقال لميلمان في صحيفة "يديعوت"، األحد.

ي العقد األخير قام كوخابي بعقد صفقات قيمتها مئات ماليين الدوالرات، وتركزت صفقاته على وف
تزويد تكنولوجيا وأدوات تتصل "بالدفاع عن الوطن" لحماية مواقع الغاز والنفط ومراقبة الحدود ألبو 

ابقا، ظبي، وأحد المدراء المهمين في شركته هو عاموس مالكا، رئيس االستخبارات العسكرية س
وانتقل بعض رجال كوخابي جوا وبشكل أسبوعي من تل أبيب إلى أبو ظبي، وهذه األعمال تمت 

 بموافقة وزارة الدفاع.
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أما عن الطامحين في الدخول إلى السوق اإلماراتي، فهم دافيد ميدان الذي أقام شركة تحمل اسمه، 
 وآفي ليئومي، واللذان زارا اإلمارات من أجل هذا األمر.

ميدان عدة أقسام في الموساد، وبعد انتهاء عمله عينه رئيس الحكومة نتنياهو مبعوثا له  وترأس
 لشؤون األسرى والمفقودين، وقد عمل على صفقة جلعاد شاليط مع حركة حماس.

أما ليئومي فكان المؤسس، وصاحب األسهم والمدير لشركة طائرات بدون طيار وتصنيع أجهزة 
 دفاعية.

02/4/2102، "20موقع "عربي   
 
 واإلرهاب وراء تدهور األمن العربي "إسرائيل"رئيس البرلمان العربي:  

أكد أحمد بن محمد الجروان رئيس البرلمان العربي أن مفتاح أمن  "الخليج" ووكاالت: -القاهرة 
واستقرار وسالم المنطقة لن يتأتى إال بإنهاء اإلرهاب واالحتالل الصهيوني، الذي اعتبره المسؤول 

ول واألخير عن تدهور األوضاع األمنية في الوطن العربي، من خالل استمراره في االحتالل األ
 وبمخططاته الهدامة تجاه األمة .

وشارك وفد الشعبة البرلمانية اإلماراتية للمجلس الوطني االتحادي في أعمال الجلسة الخامسة 
 ول التي عقدت أمس األحد بجيبوتي.للبرلمان العربي لدور االنعقاد الثالث من الفصل التشريعي األ

وأكد الجروان في الكلمة التي افتتح بها أعمال الجلسة، أن حق الشعب الفلسطيني في تحرير أرضه، 
وبناء دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف سيبقى بندًا دائمًا في اجتماعات البرلمان العربي، 

  الدولية. مشيدًا بانضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية
27/4/2102، الخليج، الشارقة  

 
 بممارسة العزل العنصريّ  "إسرائيل"البرلمان االسكتلندّي ُيناقش االعتراف بدولة فلسطين ويتّهم  

انتقدت إسرائيل بشّدٍة نقاش البرلمان االسكتلندّي حول االعتراف بدولة  زهير أندراوس: -الناصرة 
أّن النقاش  اإلسرائيلّي إلىفت موقع )تايمز أوف أزرائيل( فلسطين بهدف إحياء مفاوضات السالم. ول

جرى عشية ما ُيطلق عليه في تل أبيب يوم الذكرى اإلسرائيلّي، ونقل الموقع عن محفل سياسّي رفيع 
 المستوى في تل أبيب قوله إّن النقاش كان بدون معنى وأيًضا كان مخزًيا، بحسب تعبيره.

رل في نهاية الجلسة التي تميزت بحضوٍر قليٍل، ولكّن معظم ولم لم يصوت البرلمان في ايدنبو 
المتحدثين عّبروا عن دعمهم لالقتراح، وبعضهم انتقد إسرائيل لممارستها حكم )ابارتهايد(، أْي سياسة 

 العزل العنصرّي، غير اإلنسانّية ضّد الفلسطينيين في المناطق المحتّلة، على حّد تعبيرهم.
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غالسكو، تّم تقديمه للبرلمان االسكتلندّي من قبل النائبة في البرلمان، عن وجاء في االقتراح الذي 
وايت، أّن البرلمان يعتقد أّن االعتراف بدولة فلسطين بجانب دولة إسرائيل بناء على حدود  ساندرا
قد يكون محفًزا لتحقيق حل دولتين متفق عليه في الشرق األوسط، ويأخذ بعين االعتبار رأي  0107
، ُمشّدّدًة على أّن الحل السلمّي إسكتلندامن اإلسرائيليين والفلسطينيين القاطنين في غالسكو،  العديد

 ، لحّل الصراع بين اإلسرائيليين والفلسطينيين. ”هو اإلمكانية الوحيدة
عالوة على ذلك، هّنأت النائبة وايت البرلمان البريطانّي لتصويته بأغلبية ساحقة دعما لالعتراف 

، وقالت إّنها تأمل في أْن 2104وذلك في شهر تشرين الثاني )أكتوبر( من العام الماضي بفلسطين 
تقوم الحكومة البريطانّية الجديدة بتنفيذ القرار بعد االنتخابات القريبة القادمة في المملكة الُمتحّدة. 

سياسة وكان نواب آخرون قد عّبروا في خطاباتهم عن تأييدهم المطلق لفلسطين ومناهضتهم لل
اإلسرائيلّية. إسرائيل تنتهك القانون الدولي عن طريق فرض ما هو، فعلًيا، حكم ابارتهايد يعامل 
الشعب الفلسطينّي، ومن ضمنه األطفال الفلسطينيين، كمواطنين من الدرجة الثانية، تمنع عنهم 

لطفل الفلسطينّي، حقوق اإلنسان األساسية، وتعتقد أّن حياة طفل اإلسرائيلي ثمينة أكثر من حياة ا
 قالت النائبة من حزب العمل كارا هيلتون.

وقال جيم هيوم، ديمقراطي ليبرالي، إّنه سمع خالل زيارته للشرق األوسط عن خطوط حافالت 
لإلسرائيليين فقط حيث ال يسمح لركوب الفلسطينيين، واتهّم إسرائيل بممارسة سياسات غير إنسانية. 

غير محمول، فقطاع غّزة ما زال ُمحاصًرا، األبارتهايد هو الوضع قائاًل إّن الوضع في فلسطين 
 الطبيعّي ويتم سجن األسرى بدون محاكمة، على حّد وصفه.

20/4/2102، رأي اليوم، لندن  
 
 السويد: شكر خاص لفلسطين وعباس 

كانا رهينتين سويديين  أنأ.ف.ب: أعلنت وزارة الخارجية السويدية الليلة قبل الماضية  -ستوكهولم 
 محتجزين في سورية اطلق سراحهما بمساعدة من السلطات الفلسطينية واألردنية.

الوزيرة مارغو والستريم شكرت السلطات  أنورفضت الوزارة إعطاء أي تفاصيل عن القضية، إال 
 الفلسطينية واألردنية على جهودهم التي ساهمت في إطالق سراح مواطنيها.

فلسطين والى  إلى"تي.تي" عن والستريم قولها إنها تتقدم بـ"شكر خاص ونقلت وكالة األنباء السويدية 
 السلطات األردنية". إلىالرئيس محمود عباس شخصيا الذي التزم بشكل حاسم بهذه القضية، وكذلك 

 أطلقوبحسب السفيرة الفلسطينية في السويد هالة حسني فريز فإن الرجلين السويديين اللذين 
 محتجزين كرهينتين لدى جبهة النصرة. سراحهما، الجمعة، كانا
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الرهينتين كانا محتجزين في منطقة قريبة من الحدود األردنية وان االستخبارات  أنوأوضحت السفيرة 
 الفلسطينية تفاوضت على مدى شهرين من اجل إطالق سراحهما.

جميع  نشكر أنوقال اولسون في تصريح صحافي: "نحن على ما يرام في الظروف الراهنة ونريد 
نبقى اآلن مع عائلتينا وأوالدنا"، موضحا انه وزميله يحتاجان  أنالذين شاركوا في اإلفراج عنا. نريد 

 السالم والهدوء ولن يردا على أي سؤال يتعلق باحتجازهما. إلى
ورفض متحدث باسم الوزارة السويدية تقديم أي إيضاح حول القضية، لكنه قال: "لم تدفع أي فدية" 

 ن الرهينتين.لإلفراج ع
 27/4/2102، األيام، رام هللا  

 
 الدافع األمني كقاطرة لتقّدم إسرائيل الشامل 

 حلمي موسى 
احتفلت الدولة العبرية في األسبوع الفائت بالذكرى السنوية السابعة والستين إلنشائها في ظل مشاعر 

تي كثيرًا ما حاولت في متضاربة من الفخر بما أنجزته واالختالف على ما ينتظرها. فإسرائيل ال
الماضي أن ترسم نفسها على أنها صبي يافع صارت تتعامل على أنها كيان راسخ بعد أن صارت 
قوة عظمى إقليمية. ومن الجائز أن صاروخًا أطلق من غزة في نهاية يوم االحتفاالت أعاد تذكير 

إلسرائيلي على مواقع داخل اإلسرائيليين بواقع يعيشونه. كما أن غارة أو غارات شنها سالح الجو ا
 األراضي السورية أظهرت أن ما يبدو من هدوء قد ينقلب بين عشية وضحاها.

ومع ذلك شّكلت المناسبة فرصة لكثير من اإلسرائيليين للتساجل فيما بينهم ومراجعة ما تحقق حتى 
ق الذي اآلن. وفيما تفاخر البعض بعمق وسعة اإلنجازات التي حققوها تساءل آخرون عن األف

يّتجهون إليه في ظل انعدام أفق سياسي. وال ريب في أن الخالف في جوهره، كان وال يزال، يدور 
حول السؤال: هل بالوسع تحقيق سالم وتعايش مع الفلسطينيين والعرب؟ وكانت اإلجابات على الدوام 

يبدو، في ظل متناقضة بين م ن ال يؤمن بذلك وبين من يشترط الكثير من أجل تحقيق ذلك. ولكن 
االنتخابات األخيرة ومسيرة السياسة اإلسرائيلية في العقدين األخيرين، أن الميل الغالب في المجتمع 

 اإلسرائيلي هو عدم اإليمان بإمكانية تحقيق السالم مع العرب.
لكن ما ال يقل أهمية عن ذلك هو ازدياد القناعة بأن اإلنجازات التي تتحقق في إسرائيل هي بأشكال 

ختلفة ثمرة الصراع مع العرب. فالدافع األمني والعسكري شكل على الدوام قاطرة هامة لتقدم م
االقتصاد والتكنولوجيا اإلسرائيلية. كما أن الدافع األمني وّفر إلسرائيل التي كانت في نظر العرب، 
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عليه  عصابات صهيونية، فرصة كبيرة للتوّحد سواء بفعل خوف حقيقي أو مصطنع كثيرًا ما أطلق
 «.الخطر الوجودي»صفة 

إن تقرير السعادة الدولية الذي نشر مؤخرًا والذي صّنف إسرائيل على قائمة الدول في الشرق األوسط 
دوليًا فسبقت أميركا وألمانيا يمكنه أن يضع  00التي ينعم مواطنوها بالسعادة واحتلت المكان 

المؤكد أن نتائج ذلك التقرير، وبغض النظر  عالمات استفهام حول الكثير من تقديراتنا للواقع. ومن
عن مدى دقتها، تشهد على واقع يدل بصراحة على أنه فيما تزداد كآبتنا تزداد سعادتهم. ويمكن 

 الذهاب أبعد من ذلك للقول إن جانبًا هامًا من أسباب سعادتهم يقوم أصاًل على عوامل كآبتنا.
كك وأن العداء بين عربي وعربي صارت أشّد من عداء فاإلسرائيلي يرى اليوم أن الدول العربية تتف

العرب أجمعين إلسرائيل. كما يرى أن الصراعات بين العرب صارت ليس فقط تبّدد قوتهم وتستنزف 
نما تدّمر ما تبقى من ماضيهم واغلق األبواب أمام النظر إلى أي مستقبل.  حاضرهم وا 

أنه لم يسبق له أن شكر جّده الذي هاجر « يومإسرائيل ال»ثّمة متطّرف يميني إسرائيلي يكتب في 
قبل أن تضطر الظروف مئات األلوف من اليهود بعد الحرب العالمية  0124إلى فلسطين في العام 

رغم « بحق القوة»للجوء إليها. وهو بأشكال مختلفة يقول إن اآلباء حققوا وجودهم على هذه األرض 
 لتاريخي.المنطلق من االدعاء ا« بقوة الحق»ادعائهم 

لماذا يطيب العيش في »كما أن المعلق العسكري للقناة العاشرة، ألون بن دافيد يحاول رصد أسباب 
، موضحًا أن التحّدي األمني كان دافعًا حقيقيًا للتطّور وأنه يقف خلف عناصر التمّيز لدى «إسرائيل

مما تعّلمه أفضل الجامعات. الشبان اليهود في إسرائيل الذين يتعّلمون أثناء الجندية ما هو أفضل 
إلى التأكيد على أن إسرائيل في الذكرى السابعة والستين « إسرائيل اليوم»ويذهب بوعز بيسموط، في 

 «.دولة مع تاج»إلنشائها ُينظر إليها كمعجزة وأنها 
نما كذلك  وينبع رضى اإلسرائيليين عن واقعهم ليس فقط جراء مقارنة أنفسهم بمحيطهم العربي وا 

حظة مقدار التقدم الذي يطرأ على مكانتهم بين دول العالم. ويشير أحدهم إلى أن إسرائيل انتقلت بمال
في الثالثين سنة األخيرة من معدل دخل قومي للفرد ُيقدَّر بثالثة آالف دوالر إلى معدل دخل يصل 

بين دول  01ألف دوالر سنويًا. ومن دولة تعاني من مشكالت عديدة إلى احتالل المركز  32إلى 
 العالم لجهة الرفاه االجتماعي.

سواء »سيفر بلوتسكر كل ما سبق إلى ما يصفه بـ « يديعوت»ويعزو المعلق االقتصادي في 
سرائيل في نظره على ما هي عليه «. العقل وهو يرى أن العقل كان عند اإلسرائيليين بدياًل للبطن. وا 

نها وزعمائها. في معظم الوقت وفي معظم بفضل سواء العقل، التفّكر والتفكير المنطقي لسكا»
عن طريق سواء العقل  إسرائيلالحاالت، ولكن ليس في جميعها وليس دومًا: عندما تخرج دولة 
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لدينا سوى »ويخلص إلى أنه ليس «. حافة الهاوية إلىتودي بها  أزمات إلىوالتفكر، فإنها تتدهور 
 «.وجودنا أساسعقل، سيهتز كل ما نكلنا به، اذا ما اهتز سواء ال إذاقوة عقلنا. 

دولة متذّمرة، غاضبة، خائفة، منقسمة »يرى رغم ذلك أن إسرائيل « هآرتس»ولكن تسفي بارئيل في 
ومليئة بالغضب تحتفل اليوم بعيد استقاللها. وهي دولة من دون حدود، رجلها عالقة في حلق شعب 

كوك إسرائيل تجاه نفسها حين ترى أن ويعّدد بارئيل ش«. 07آخر تحتفل بنجاحها لبلول سنتها الـ 
االعتراف بالدولة الفلسطينية هو إنكار لحقها في الوجود ويشير للتناقض البنيوي في طبيعة إسرائيل 

 ويهوديتها ومحاربتها لخمس سكانها وهم من العرب.
 عمومًا، ستظل أعوام الدولة العبرية تقاس ضمن هذه الشكوك، طالما بقي الوضع على هذا الحال

لى أن يغدو الدافع األمني قاطرة تجّر إسرائيل إلى الوراء.  يثبت أنه ليس بالوسع تحقيق سالم، وا 
27/4/2102، السفير، بيروت  

 
 فلسطينيو سوريا والتالعب بقضيتهم.. مخيم اليرموك نموذجا   

 هشام منّور
على  0127م يعد مخيم اليرموك من أكبر مخيمات اللجوء الفلسطيني خارج فلسطين، وقد أنشئ عا

ألف نسمة وفقًا  002كيلومتر مربع، ويقدر عدد سكانه الفلسطينيين بحوالى  2،00مساحة تقارب 
. لكن هذا اإلحصاء ال يشمل جميع سكان المخيم، فهناك 2102عام « األونروا»إلحصاء 

سر ، إضافة آلالف األ«األونروا»الفلسطينيون الذين ال يحملون أوراقًا سورية وغير مسجلين لدى 
 السورية التي لجأت إلى المخيم نظرًا لقربه من دمشق.

كغيره من المخيمات الفلسطينية التي كان قدرها أن تدفع ثمن الحروب، يتعرض مخيم اليرموك 
يوم من قبل قوات النظام والميليشيات الفلسطينية الموالية له، ما دفع  711لحصار شديد منذ قرابة 

من  %01فقط، في ظل تعرض أكثر من  %01منهم فيه أكثر من  بمعظم سكانه للنزوح، ولم يبق  
 من منازله للسرقة خالل سنوات األزمة. %12منازل المخيم للدمار والخراب، ناهيك عن تعرض 

على أكثر « جبهة النصرة»بمساعدة عناصر من « داعش»ومنذ مطلع نيسان الجاري سيطر تنظيم 
سكانه بين فكي كماشة، جيش النظام شمااًل من مساحة المخيم، ليقع من بقي من  %1.من 

جنوبًا، ما زاد من تدهور األوضاع المعيشية واإلنسانية المتأزمة أساسًا في المخيم. « داعش«و
أيام، وفقًا للتقرير الذي  211يومًا، والماء منذ  701فالكهرباء مستمرة في االنقطاع منذ أكثر من 

 «.وريةمجموعة العمل من أجل فلسطينيي س»أصدرته 
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المياه المتوفرة في الخزانات، مصدرها اآلبار غير الصالحة للشرب، وتبلغ تكلفة تعبئة برميل المياه 
دوالرات( على األقل، وقد يعاني سكان المخيم من نفاد مخزون المياه في ظل  2،4ليرة ) 0211
خيم على شرائها حاليًا على نقاط توزيع المياه. أما مياه الشرب فيجبر سكان الم« داعش»سيطرة 

بكميات محدودة من المناطق المجاورة، ويضطرون بذلك الى تحمل مخاطر القنص والبراميل 
المتفجرة. أما إمدادات الوقود فهي مقطوعة تمامًا. ففي السابق كان يتم االعتماد على المحروقات 

منطقة الجنوبية، التي سرقت من البيوت التي هجرها سكانها، ومن خزانات المعامل والمصانع في ال
ألف  41أما حاليًا فمعظم المشتقات النفطية مفقودة، وسعر صفيحة البنزين، إن وجدت، ال يقل عن 

دوالرًا(، ونظرًا للحاجة الحيوية  24،2ألفًا ) 02دوالرًا(، وسعر قارورة الغاز ال يقل عن  042،4ليرة )
ربائية التي يتم االعتماد عليها من للمحروقات لتشغيل مضخات المياه في اآلبار، والمولدات الكه

أجل شحن البطاريات التي تستخدم لإلنارة، فقد تم االعتماد على المازوت والبنزين المستخرجين عن 
 3،2ليرة ) 111طريق صهر البالستيك، ويباع ليتر المازوت المستخرج بهذه الطريقة بحوالى 

 دوالر(.
مواد الغذائية، ومعظمهم ال يتلقى أكثر من وجبة ما يعاني سكان المخيم من نقص حاد في توفر ال

واحدة يوميًا مكونة بشكل أساسي من الخضار تقيهم من الموت جوعًا، وقد قامت بعض المبادرات 
األهلية لتأمين الخضروات واألعشاب الغذائية عبر زراعتها في الحدائق وعلى أسطح المنازل في 

ان المخيم، فالزراعة بدائية تفتقد لألسمدة والتقنيات المخيم، ولكنها ال تسهم في توفير حاجات سك
 الالزمة، وال يمكن أن تؤمن إال أنواعًا محدودة من حاجات األسرة الغذائية.

في موازاة ذلك، حّذر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، مسؤول متابعة ملف مخيم اليرموك 
المخيم تختلف عن سابقاتها. وأوضح مجدالني  أحمد مجدالني، من أن الحوادث الدامية التي يشهدها

أن تنظيم داعش يهدف من خالل اقتحام المخيم إلى إدخاله ضمن نطاق استراتيجيته المرتبطة 
بالسيطرة على ريف دمشق الجنوبي ومحاولة ربطه بجنوب سوريا، والتي أحرز فيها تقدمًا كبيرًا في 

ئه على المعابر الحدودية التي تربط سوريا منطقة درعا وبصرى الشام، وسيطرة التنظيم وحلفا
 باألردن، على حد زعمه.

وأشار إلى أّن مخيم اليرموك يدفع الثمن مرة أخرى بعد أن كان رهينة في السابق، مشيرًا إلى أن 
القيادة الفلسطينية كثفت اتصاالتها الدولية واإلقليمية من أجل محاولة احتواء الموقف قدر اإلمكان، 

يق الدائم مع الصليب األحمر الدولي، ووكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين إضافة للتنس
 «.األونروا»
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مجدالني أضاف أن القيادة نجحت خالل األيام الماضية بمساعدة هذه الجهات من إخراج عدد ال 
 بأس به من العائالت، مشددًا على أن الجهود متواصلة على مستوى تقديم الدعم اإلغاثي والطبي،
كما أنشئ مستوصف ميداني على مدخل المخيم لمعالجة الجرحى، وأدخلت بعض الحقائب إلى 

من سكان المخيم إلى مناطق ببيال  2111إجالئها « القيادة»داخل المخيم. وجاء ذلك بموازاة إعالن 
 ويلدا وبيت سحم، األمر الذي قال عنه نشطاء من داخل المخيم إنه إعالن كاذب، مؤكدين أن الذين

 شخصًا وفعلوا ذلك بمفردهم. 21خرجوا 
، عبد المجيدفرع دمشق، خالد « جبهة النضال»وأمين عام « تحالف القوى الفلسطينية»أمين سر 

ن  وصلت إلى « قواتهم»ادعى أن القتال يندلع على حافة المخيم القريب من منطقة الحجر األسود، وا 
 المئة من المخيم. في 32التنظيم في « إرهابيي»مركز المخيم، بعد حصر 

، إحدى التنظيمات غير ذات الوزن، والتي أدخلها الزعيم الراحل «جبهة النضال الشعبي»وتعتبر 
ياسر عرفات، كتزيين للحياة الديموقراطية الفلسطينية. الجبهة، على ضآلة حجمها، شقها في 

لنظام السوري، معتبرًا ، الموالي لعبد المجيدالتسعينات، مسؤولها اإلعالمي المقيم في دمشق خالد 
احتفظ  عبد المجيدعودة مؤسسها سمير غوشة إلى الضفة الغربية، بمثابة خيانة للقضية الفلسطينية. 

 ، رغم استمرار الحركة باالسم ذاته في الداخل الفلسطيني.«جبهة النضال الشعبي»باسم 
رع رام هللا. ويذكر بأنه ، ف«جبهة النضال«أحمد مجدالني، خلف سمير غوشة، في األمانة العامة لـ

ال وجود تنظيميًا حقيقيًا للجبهة، ال في فلسطين وال في سوريا. بل إنه في االنتخابات التشريعية 
في المئة من األصوات، ما ال يؤهلها حتى  1،2الفلسطينية األخيرة، حصلت الجبهة على أقل من 

أي طرف، ألنها غير موجودة للحصول على مقعد وزاري. وليس لجبهة النضال عالقات سيئة مع 
 .إسرائيلفعليًا، ولم ُتسجل لها أي عملية نوعية ضد 

فإلى متى يظل فلسطينيو سورية ومخيم اليرموك تحديدًا أسيري المتاجرة بهما من قبل بعض األطراف 
الفلسطينية التي تدعي الوقوف إلى جانبهم فيما هم يزاودون ويتاجرون بمعاناتهم بغية تحقيق مكاسب 

 اسية؟سي
27/4/2102، المستقبل، بيروت  

 
 تحدي الدهس وسياسة الردع 

 يوسي بن اهارون
ونصف ـ الذي قتل في عملية الدهس في القدس ـ قال والده  أسبوعفي جنازة شالوم يوحاي شركي قبل 

 «.جئنا إلى ارض إسرائيل من اجل العيش فيها ال من اجل دفن موتانا فيها»الحاخام أوري شركي: 
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شركي هو واحد من كبار الحاخامات والمحاضرين في معهد مئير في القدس، الذي درس الحاخام 
فيه آالف التالميذ، رجال الجيش، التائبين والمتهودين. الحاخام الذي هاجر من الجزائر عن طريق 

اليهود المحليين في فرنسا، ويخطب من حين إلى آخر أمام  أوساطفرنسا ـ معروف ومحترم جدا في 
 ر في شتى أرجاء فرنسا.الجماهي

إن قتل شالوم يوحاي شركي من شأنه التسبب ليهود فرنسا بالخوف من الهجرة إلى إسرائيل. الحاخام 
شركي في خطاباته يدعو باستمرار إلى الهجرة إلى إسرائيل، يمكن أن ُيسأل من قبلهم ـ لماذا سنهاجر 

 ة؟.من الممكن أن نقع ضحايا لعمليات مشابه أيضااذا كنا نحن 
والشرطة رفعوا  األمن أوساطصحيح، المشكلة هي كيف سيتم ردع المخرب المنفرد عن تنفيذ مأربه. 

التوقع مسبقا وتشخيص المخرب المحتمل قبل أن يقرر تنفيذ  باإلمكانأيديهم، بادعاء أنه ليس 
 بيةواألغلكرادع. الموضوع كان مختلفا فيه  اإلعداممأربه. تم الحديث في الماضي عن عقوبة 

القاتل القادم، أو خوفا من  اإلعدامعارضت ذلك سواء ألنه ليس هناك ضمانة بأن تردع عقوبة 
والضغوط من الدول التي تعتبر متنورة. في الواقع الراهن فان المخرب القاتل يعرف أنه ينتظره  اإلدانة

ويستطيع سجن طويل، كما أنه يعرف أنه بوجوده في المعتقل سيحظى بمنح سخية له ولعائلته 
عنه  اإلفراجتوقع  أيضا، ويستطيع واألكاديميالمشاركة في الدروس الدينية واستكمال تعليمه العام 

 من المعتقل في صفقة التبادل القادمة التي ستأتي بالتأكيد.
الذين سيطبقون  ألولئكأن تكتفي الدولة بمعاقبة القاتل وحده، ألنه يتحول إلى نموذج  باإلمكانليس 

. لهذا من الواجب تبني طرق لتبديد حوافزه وردعه عن اختيار طريق أعقابهسيرون في طريقته وي
اإلرهاب القاتلة. المخرب المحتمل لم ينُم في فضاء فارل. لقد نما وتعرض منذ طفولته إلى التحريض 

يديولوجيااليومي، الذي هيأه عقليا  عائلته  لقتل اليهود. وفي حال قيامه بتنفيذ مأربه سيغدقون عليه، وا 
والسلطة الفلسطينية، التكريم، سيسمون شوارع أو أندية كرة قدم على اسمه وستحظى عائلته  وأصدقائه

لقد حان الوقت لتواجه منظومات السلطة والقضاء في إسرائيل هذا التحدي. لو  باحترام وبمنحة كبيرة.
، سيتردد وربما سيتنازل فانه سيفكر مرتين أعمالهعرف المخرب القاتل أن عائلته ستدفع ثمنا عن 

تفرض عقوبات على أبناء العائلة المقربة للقاتل، مثل منعهم من  أنظمةعن عمله. لهذا يجدر وضع 
خارج البالد، عدم منحهم تصاريح عمل في إسرائيل، عدم السماح لهم بالخروج إلى  أقاربهمزيارة 

في السجن. هذه العقوبات ليست عقوبات خارج البالد إال باتجاه واحد، عدم السماح لهم بزيارة القاتل 
 جماعية ألبرياء، لكنهم مساعدو القاتل بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

20/4/2102إسرائيل اليوم   
27/4/2102، القدس العربي، لندن  
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 الحفاظ على التوازن 

 اليكس فيشمان
ذه جيفة وتلك فطيسة . هاآلخرجانبا ـ عززت  أصبتعسكرية حيادية في سوريا: فاذا  أعمالال توجد 

وعليه فينبغي أن يكون سبب استثنائي في خطورته، يعرض للخطر المباشر مصالح إسرائيل كي تنفذ 
 ظاهرا خطوة عسكرية كفيلة بان تفيد اإلسالميين في سوريا.

نخرج هنا بهتافات الفرح بنجاح الغارة الجوية الغريبة في سوريا والتي نسبت إلسرائيل في  أنقبل 
بدت هنا فرحة مشابهة حين هاجم الجيش  أيضانتذكر: قبل بضعة عقود  أنألسبوع ينبغي نهاية ا

ـ وجرنا إلى تدخل في حرب أهلية ال « أمنية ملموسة ألسباب»سورية في لبنان  أهدافااإلسرائيل ي 
 سنة في الوحل اللبناني. .0صلة لنا بها وورطتنا على مدى 

في نهاية األسبوع تم في القطيفة: مجال من المعسكرات وحسب المنشورات األجنبية، فان الهجوم 
 السورية المجاورة لمنطقة القلمون، على الحدود السورية ـ اللبنانية.

وتثير القطيفة ذكريات مريرة لدى قدامى حرب يوم الغفران ورجال استخبارات قيادة المنطقة الشمالية: 
. وعندها 0173تلوه الحتالل جبل الشيخ في فهناك يستقر الكوماندو السورية ومن هناك انطلق مقا

رمات دافيد، بينما تتواجد اليوم في هذه  أصابالذي « فرول»لواء صواريخ  أيضاكان يتواجد هناك 
الذي هوجم أول  022المعسكرات ألوية الصواريخ المتقدمة للجيش السوري، بما في ذلك لواء السكاد 

 .أمس
 ـ أغلب الظن مخازن ـ في داخل منطقة مبنية بكثافة. في الصور التي نشرت ظهرت مبان مشتعلة

من حزب هللا لنقل عتاد من سوريا  أخرىوالفرضية المعقولة هي أن هذا الهجوم جاء ليحبط محاولة 
 .األخيرة األيامإلى لبنان تحت غطاء السحب السميكة التي رافقت المنطقة في 

ية من سوريا إلى لبنان، ولكن القصف محظور االستخفاف بنقل الصواريخ والمقذوفات الصاروخ
قطار السالح الفرنسي ـ السعودي الذي يضخ إلى الجيش اللبناني هذه  أمامالجوي الموضعي يتقزم 

حقا، في وضح النهار ودون عراقيل. ويدور الحديث عن توريد للسالح الفرنسي المتقدم ـ  األيام
 تسليح الجيش اللبناني. إعادةمليارات دوالر ـ بهدف  3بتمويل سعودي بمقدار 

مروحيات قتالية، ثالث سفن مسلحة، مجنزرات، صواريخ مضادة  0وصلت  األولىفي الحقنة 
للدروع، ذخيرة، وهذه مجرد البداية. ويقاتل الجيش اللبناني كتفا إلى كتف مع حزب هللا لمنع دخول 

فرنسي المتطور سيخدم في اإلسالميين إلى لبنان، وال شك لدى أحد في إسرائيل بان هذا السالح ال
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التوازن؟ فتوريد  أيننهاية المطاف حزب هللا الذي يتعاون بشكل وثيق مع الجيش اللبناني. إذن 
 السالح الفرنسي أكثر خطرا من ناحيتنا بكثير.

تكون قلقة من منظومات محطمة للتعادل توردها إيران لحزب هللا، ولكن هذه  أنعلى إسرائيل  أنكما 
الف الصواريخ آـ إلى مخزون عشرات  أخرىتوقف بقصف المخازن. ونقل صواريخ المنظومات ال 

بكثير من منع قدرة الدقة التي تمنحها إيران لترسانة  أهميةـ اقل  اآلنالتي توجد لدى حزب هللا منذ 
 صواريخ حزب هللا.

القتال في منطقة  كفيل بالتأكيد بالتأثير على األسبوعبالمقابل، فان قصف المنشآت السورية في نهاية 
تستعد في ساحتين، جبل القلمون ودمشق، لما يبدو كمعركة  واألطراف أسبوعمن  أكثرالقلمون: فمنذ 

حاسمة: داعش الذي دحر من مدينة كوباني الكردية يركز جهدا حول دمشق. قسم من قواته منتشر 
المحيطة  األحياءفي  له منتشرة أخرىكم من مطار العاصمة السورية. قوات 31على مسافة اقل من 

توجد حشود لداعش  أيضاكم فقط من قلب المدينة. وفي القلمون 01بدمشق، على مسافة اقل من 
الجيش  وأوقفللسيطرة على محور الحركة االستراتيجي بين مطار دمشق ولبنان وشمال سوريا. 
عا الهجوم هناك السوري ورجال حزب هللا الذين عملوا مؤخرا في جنوب هضبة الجوالن في منطقة در 
 ونقلوا قواتهم إلى منطقة دمشق كي يخلقوا هناك حزاما دفاعيا ضد الهجوم المقترب.

 أو تعزيزه؟. أضعافهإذن من بالضبط، من كل هذه العصبة، يوجد إلسرائيل مصلحة في 
20/4/2102يديعوت   

27/4/2102، القدس العربي، لندن  
 
 :كاريكاتير 

 

 
 27/4/2102ان، الدستور، عمّ 


