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 نشـاطه العسـكريو محمـد الضـيف علـى قيـد الحيـاة ويمـارس دوره القيـادي : وسائل إعالم إسرائيلية 

 القسام في كتائب
إسرائيل اعترفت اليوم بأن ، أن حسن عبد الحليممراسله  عن، 92/4/9105، 48عرب  ذكر موقع

القائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، محمد الضيف، ال زال 
 على قيد الحياة ويمارس نشاطه العسكري في قيادة كتائب القسام.

م إستتترائيلية اتتتذا النبتتتأ  تتتباح اليتتتوم متتتن دون نستتتبه إلتتتى م تتتدر ، لكتتتن  تتتحيفة وتناقلتتتت وستتتائل إعتتتا
ريف" أكتتدت بتتأن "مستترولين رستتميين" إستترائيليين أكتتدوا اتتذ  المعلومتتات التتتي كانتتت قتتد وردت فتتي ا"معتت

 تقريتتر ستتابص لل تتحيفة، مشتتيرة إلتتى أن الضتتيف معتترف لتتدب األجهتتزة األمنيتتة بأنتته "يمتتارس نشتتاطه".
مسرولين رسميين أكدوا مرخرا بأن عدم الوضوح حول م ير الضيف تبدد، وأن وقالت ال حيفة إن "

رئتتيس أركتتان حمتتاس حتتي يتترزص ولتتم يقتتتل فتتي الق تتف ادستترائيلي التتذي استتتهدف منزلتته ختتال حملتتة 
"الجتتترف ال تتتامد"، بتتتل وأك،تتتر متتتن ذلتتتم، الضتتتيف معتتترف لتتتدب مستتترولين أمنيتتتين بأنتتته يمتتتارس دور  

 القيادي".
فة "يديعوت أحرونوت" إن بعد تسعة شهور من انتهاء حملة الجترف ال تامد، من جانبها، قالت  حي

أركان حماس ليس فقط نجا من محاولة االغتيال، بل عتاد لنشتاطه فتي الجهتاز  إن رئيسيمكن القول 
 العسكري".
ريف" إن المعلومتتات حتتول نجتتاة الضتتيف ال تستتتند إلتتى ت تتريحات قتتادة حمتتاس، وال إلتتى اوقالتتت "معتت
يتتة التتتي أرستتلها ألمتتين عتتام حتتزب ب حستتن ن تتر ب باستشتتهاد جهتتاد مغنيتتة، بتتل تعتمتتد رستتالة التعز 

 على "تحديد" إسرائيلي رسمي بأن الضيف ال زال حيا يرزص ويقود عمليات حماس.
وفي تحليل كتبه ، أنه  الح النعامي ، عنغزةمن  ،92/4/9105، "90عربي موقع "وأضاف 

شف المعلص العسكري بن كاسبيت النقاب عن أن األجهزة  باح اليوم في  حيفة "معاريف"، ك
االستخبارية ادسرائيلية قد قدمت تقريرا شاما حول عدم مقتل الضيف وعودته للعمل للقيادة السياسية 
ادسرائيلية، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنيااو رفض السماح بنشر اذ  المعلومات حتى ال 

 ابات ادسرائيلية.تر،ر على نتائج االنتخ
وأوضح كاسبيت أن نتنيااو خشي أن يتم استغال اذ  المعلومات من قبل خ ومه لتقديم دليل آخر 

 على فشل الحرب على غزة.
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وفي السياص ذاته، نقل موقع "والا" ادخباري  باح اليوم عن م در عسكري إسرائيلي قوله إن 
اص التي تم تدميراا خال الحرب على غزة، مشيرا الضيف يعطي اآلن أامية ق وب دعادة بناء األنف

 إلى أنه مهتم بشكل خاص في إعداد حركته للحرب القادمة.
من ناحية ،انية، فقد ذكرت قناة التلفزة ادسرائيلية األولى الليلة الماضية أن حركة حماس تغلبت منذ 

لت القناة عن م در ونق سمنت في بناء األنفاص بسبب الح ار الخانص.زمن على عدم توفر اد
عسكري إسرائيلي قوله إن "حماس" تمكنت من االستفادة من تجربة الفيتناميين في بناء األنفاص، حيث 

 استخدمت األخشاب والطين في بنائها.
من ناحية ،انية، فقد زعمت إذاعة الجيش ادسرائيلي  باح اليوم أن "حماس" خططت في األسبوع 

زة، أن تقتحم عبر األنفاص الموقع العسكري في حاجز "كرم أبو األول في الحرب األخيرة على غ
 سالم" جنوب شرص القطاع وأن تقوم بقتل وخطف الجنود الذين يتواجدون فيه.

ونوات ادذاعة إلى أن رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل رفض اذ  الخطة على اعتبار أن 
مر الذي كان يمكن أن توظفه إسرائيل في تبرير الحاجز يم،ل بوابة لجلب البضائع لقطاع غزة، األ

 ادبقاء على الح ار المفروض على القطاع.
 
 رفض قانون التكافل االجتماعي الذي فرضته كتلة التغيير واإلصالح في غزةحكومة التوافق ت 

أعرب مجلس الوزراء الفلسطيني، خال جلسته األسبوعية التي عقداا في : أبو سعدب فادي-برام 
م ب برئاسة الدكتور رامي الحمد ب رئيس الوزراء، عن رفضه لقيام كتلة التغيير واد اح التابعة را

الذي يقضي بفرض  "قانون التكافل االجتماعي"لحركة حماس في المجلس التشريعي بإقرار ما يسمى 
 الضرائب على كل األ ناف التي و فت بال،انوية.

وتعطيًا لمسيرة الم الحة وانتهاكًا  ارخًا للقانون األساسي  وقال إنه يم،ل تعميقًا لانقسام
الفلسطيني والقوانين الفلسطينية ونظام المجلس التشريعي. واضاف انه يركد للشعبين الفلسطيني 
واألال في غزة عدم مشروعية إ دار التشريعات االنف الية في غزة وأن القوانين ت در فقط عن 

 رئيس دولة فلسطين.
بعد و ول وفد الحكومة  "قيام حركة حماس بمنع الوزراء من أداء مهامهم"المجلس ما اسما   واستنكر

إلى قطاع غزة األسبوع الماضي. وو ف المجلس قيام حركة حماس بمنع الوزراء من تنفيذ قرارات 
ومة يعرقل عمل الحك"مجلس الوزراء الخا ة بالموظفين ومنعهم من اللقاء بالموظفين والمواطنين بأنه 

 ."ويعيص عملية توحيد المرسسات الفلسطينية في إطار الشرعية ويضع العقبات أمام إنهاء االنقسام
 92/4/9105القدس العربي، لندن، 
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 خالل الربع األول من العام الجاري %7.1: حجم الدين العام ارتفع بنسبة الماليةوزارة  

نية، إن حجم الدين العام للحكومة الفلسطينية قالت وزارة المالية في حكومة التوافص الوطني الفلسطي
خال الربع األول من العام الجاري  %1.0ل الح الدائنين المحللين والجهات الدولية، ارتفع بنسبة 

 .9104، مقارنة مع الربع األخير من 9102
، 9102جاري وأضافت المالية الفلسطينية، وفقا لبيانات الميزانية الفلسطينية للربع األول من العام ال

نسخة منها، أن إجمالي الدين العام بلغ حتى نهاية مارس/ آذار  علىوالتي ح لت وكالة األناضول 
 مليار دوالر نهاية ديسمبر / كانون أول الماضي. 9.901مليار دوالر، ارتفاعًا من  9.312الماضي 

لعام على الحكومة الفلسطينية وأوضحت المالية الفلسطينية، وفقا لبيانات الميزانية، أن إجمالي الدين ا
، مقارنة بنفس الفترة من العام 9102خال الربع األول من العام الجاري  %0.2ارتفع بنسبة 

 مليار دوالر.  9.392الماضي، والتي بلغ الدين العام فيها 
 98/4/9105، فلسطين أون الين

 
 من جديد في الضفة الغربية ستنتفضبحر: المقاومة  

أحمد بحر، أن المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية  التشريعي بادنابة د. أكد رئيس المجلس
إن المقاومة ستت اعد "وقال بحر في ت ريح  حفي ال،ا،اء:  ستنتفض من جديد على االحتال.

، مركًدا أن دماء الشهداء "ية والتنسيص األمنيسرائيلبقوة في الضفة، حتى مع استمرار الماحقات اد
 الطعن ستقودان إلى انتفاضة جديدة في الضفة الغربية.وعمليات 

ودعا ف ائل المقاومة بالضفة لتوحيد جهوداا، وت عيد المقاومة، والرد على جرائم االحتال، مركًدا 
 أن المقاومة ستنت ر في نهاية المطاف؛ ألنها خيار الشعب الفلسطيني الذي يلتف حولها بكل قوته.

يًّا قرب الحرم إسرائيلجحيشة باستشهاد ابن أخيه محمود، بعد طعنه جنديًّا وانأ بحر النائب محمد أبو 
 ادبراايمي، بمدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

 98/4/9105، فلسطين أون الين
 

 ا  عباس ُيبلغ مصر موافقته على فتح معبر رفح أسبوعي: "الرسالة" 
سلطة محمود عباس أبلغ الجانب الم ري فلسطيني، أن رئيس ال مسرولكشف : نادر ال فدي

 موافقته على فتح معبر رفح ب ورة منتظمة يومين أو ،ا،ة أيام من كل أسبوع في االتجااين.
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عباس يحاول بلورة اتفاص جديد وشامل ددارة  "ال،ا،اء:  الرسالة،وقال المسرول في ت ريح خاص بت 
تمام العملية دون عقباتالمعبر باالتفاص مع حركة حماس، بعد االتفاص على   ."فتح المعبر أسبوعًيا وا 

الم ريين وعدوا عباس بدراسة  أن المسرولين)الذي فضل عدم ذكر اسمه( إلى  مسرولواضاف ال 
 مقترح فتح معبر رفح أسبوعًيا وعرضه على الجهات المخت ة للبت فيه خال األيام القليلة المقبلة.

ركة حماس وتعاونها مع حكومة التوافص والسلطة في تولي أن م ر تعّلص ملف معبر رفح بح وأشار 
 إدارته واألوضاع األمنية في شبه جزيرة سيناء.

وأوضح أن عباس يوا ل ات االته مع الجهات الم رية المخت ة من أجل إعادة فتح معبر رفح 
ي فاص البري والحدودي بين م ر وقطاع غزة ب ورة منتظمة لحل أزمة العالقين على جانبيه، والذ

 ألف عالص. 21عددام أك،ر من 
وتوا ل السلطات الم رية إغاص معبر رفح البري أمام حركة المسافرين في االتجااين ألك،ر من 

 "تسهيات"يومًا على التوالي، وكانت قد فتحته بداية شهر مارس الماضي، في إطار تقديم  22
 ل الح سكان قطاع غزة.

 98/4/9105الرسالة، فلسطين، 
 

 موسى: حكومة الحمد هللا بعيدة عن الرقابة وتسرق أموال غزة يحيى 
أكد النائب يحيى موسى، رئيس لجنة الرقابة وحقوص ادنسان في المجلس التشريعي الفلسطيني أن 
حكومة الوفاص الوطني ال يمكن أن تعمل بشفافية ونزااة، واي بعيدة عن رقابة المجلس التشريعي 

 محمود عباس. المعطل بطلب من رئيس السلطة
إن رامي "وقال النائب موسى في ت ريح مكتوب له وزعه المكتب ادعامي للمجلس التشريعي: 

الحمد ب أبعد ما يكون عن الشفافية ألنه يشغل رئيس مجلس الوزراء وفص القانون األساسي او ليس 
طلص عليه اسم ذو  فة قانونية، ألنه لم يعرض حكومته على المجلس التشريعي، وال يمكن أن ي

إن جميع الت ريحات التي  درت عن حكومة الحمد ب "وأضاف:  ."رئيس الوزراء وال على وزرائه
فهو لم يقم بواجباته  بغزة،،بتت كذبها، وأنها فقط لاستهام المحلي وخا ة الت ريحات المتعلقة 

 .بغزة منذ سنة او يرتكب الجرائم، او مجرم ضد شعبنا في غزة
ع ابة رام ب، "ب في المجلس التشريعي، الحمد ب بسرقة أموال غزة او ومن أسما  واتهم النائ

إن محمود عباس "وقال موسى:  ."وع ابة المقاطعة واذا بحد ذاته يجعله تحت المسائلة القانونية
او الذي يرعى الفساد في داخل السلطة، ونحن نتحدث عن منظومة اذ  المنظومة بدأت كفساد 
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لذلم اذ  المرسسة قائمة على  وأمني،نعكست بعد ذلم وتطورت لفساد إداري وفساد مالي سياسي، وا
 ."سرقة المال العام وسرقة وعلى سرقة أموال شعبنا الفلسطيني في غزة لحساب جيوبهم الخا ة

 92/4/9105، فلسطين أون الين
 

 تدين استمرار االحتالل في االستيطان عشراوي 
جرائمها  إسرائيلنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي بشدة، موا لة أدانت عضو اللج: رام ب

وسياساتها االستيطانية والتوسعية الممنهجة وسرقتها أراضي دولة فلسطين، وخ و ا في القدس 
يوم وقالت عشراوي في بيان  حفي  المحتلة في تحد  ارخ ومق ود للقانون الدولي وادرادة الدولية.

إن نتنيااو لم يتوقف عن سياسته القائمة على سرقة األرض الفلسطينية، ويوا ل ": 92/4ال،ا،اء 
 .تأكيد  على أن االستيطان مرتكز أساسي في برنامج حكومته المتطرفة الجديدة

 98/4/9105، قدس برس
 

 دحالن الفساد في السلطة تطعن بعدم قبول الدعوى ضد   مكافحة 
د في السلطة الفلسطينية باستئناف أمام محكمة استئناف رام ب، تقدمت نيابة مكافحة الفسا: رام ب

للطعن على الحكم المحلي الغيابي ال ادر من محكمة جرائم الفساد في قضية القيادي المف ول من 
 والنائب في التشريعي الفلسطيني محمد دحان. "فتح"حركة 

 98/4/9105، قدس برس
 

 فرنسيا  ال يتضمن جدوال  زمنيا  إلنهاء االحتاللالفلسطينيون يعارضون مشروعا  تقرير:  
إن الجانب الفلسطيني طالب فرنسا  "الحياةقال مسرول فلسطيني رفيع لت": محمد يونس –رام ب 

بتضمين مشروع القرار الذي تنوي تقديمه إلى مجلس األمن بخ وص القضية الفلسطينية جدواًل زمنيًا 
جربنا المفاوضات ونعرف "وأضاف:  مشروعًا تفاوضيًا جديدًا.ي وليس سرائيلدنهاء االحتال اد

نما يتطلب قرارات. فإذا كان انام قرار بإنهاء  نتيجتها مسبقًا. والموضوع ال يحتمل مفاوضات، وا 
 ."االحتال فنحن معه حتى لو استغرقت العملية عدة سنوات، أما المفاوضات فا تمكن العودة إليها

ي. وتشير سرائيلع قرار إلى مجلس األمن دنهاء ال راع الفلسطيني ادوتعد فرنسا لتقديم مشرو 
م ادر متطابقة إلى أن المشروع الذي اقترحته باريس على األطراف ينص على عقد مرتمر دولي 

ي على حل الدولتين، سرائيلللسام لمدة عامين يجري خالها التفاوض بين الوفدين الفلسطيني واد
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لى اتفاص تعمل فرنسا، ومعها الدول األوروبية الحليفة، على االعتراف بدولة وفي حال عدم التو ل ا
 .0261فلسطين على حدود عام 

وقال وزير الخارجية الفلسطيني الدكتور رياض المالكي، إن ات االت تجري بين اللجنة الوزارية 
ة الوزارية العربية، العربية وباريس بشأن مشروع القرار الفرنسي. وأوضح أن م ر، التي تترأس اللجن

إذا تو لنا إلى  يغة اتفاص مع فرنسا بشأن مشروع "تقود االت االت العربية مع فرنسا. وأضاف: 
ال فا  ."القرار فإننا سندعمه وا 

وأشار المالكي إلى أن مشروع القرار الفرنسي ال يتضمن إقامة دولتين واحدة عربية ويهودية، كما أنه 
اليهودية. وكان مشروع القرار الفرنسي األول تضمن م،ل اذ   ال يتضمن أي نص حول الدولة

 الدعوة، األمر الذي رفضه الجانب الفلسطيني بشدة.
، عن أن الجانب العربي سيقدم مشروع قرار إلى مجلس "الحياة"وكشف مسرول فلسطيني رفيع لت 

بأن ينص القرار األمن في حال لم يتضمن المشروع الفرنسي مطالب الفلسطينيين، بخا ة مطلبهم 
إذا "ي خال فترة زمنية محددة ال تتجاوز ،اث سنوات. وأضاف: سرائيلعلى إنهاء االحتال اد

أ رت فرنسا على تقديم ال يغة الحالية من المشروع، فإننا سنقدم مشروع قرار عربي إلى المجلس 
ديد الم ير ذاته الذي . ويتوقع أن ياقي المشروع العربي الج"للحيلولة دون تقديم أي مشروع آخر

واجهه المشروع القديم الذي لم يحظ باأل وات الازمة للنجاح في مجلس األمن، إذ  وت إلى 
جانبه ،مانية أعضاء في المجلس، واو رقم أقل من العدد المطلوب لتمرير المشروع في المجلس 

 )تسعة أ وات(.
ية ستحبطه، مريكنجح، ألن اددارة األنحن نعرف أن مشروع القرار لن ي"وقال المسرول الفلسطيني: 

سواء عبر الضغط على الدول األعضاء للت ويت ضد  أو استخدام حص النقض الفيتو، لكننا 
اللجنة الوزارية ". وأشار إلى أن "سنقدمه لمنع تقديم مشاريع أخرب ال تتناسب وم الحنا السياسية

ع القرار عبر األردن، العضو العربي الوحيد العربية وافقت على التوجه الفلسطيني، وأنها ستقدم مشرو 
 ."في مجلس األمن، من دون تردد

وكان عدد من الدول العربية ضغط على الجانب الفلسطيني لمنع تقديم مشروع القرار األول قبل عدة 
األمر مختلف اذ  "ية. وقال المسرول لفلسطيني إن أمريكتعرض تلم الدول لضغوط  إ،رشهور، 

 ."ينا بدعم عربي مفتوح خال القمة العربية األخيرة التي عقدت في شرم الشيخالمرة، ألننا حظ
 92/4/9105الحياة، لندن، 
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 والحركة تنفي الضفةبب الطالب الفلسطينيين في ماليزيا للمقاومة يتدر بحماس  يتهم الشاباك 

نقا عن ًا خبر  نشرت  حيفة "اآرتس"، أن رام ب، من 92/4/9105القدس العربي، لندن، ذكرت 
حركة حماس تقوم بتدريب جامعيين من الضفة في ماليزيا للعمل في  فوف الذراع  أنجهاز الشابام 

 الضفة. إلىالعسكرية للتنظيم ويفترض بهرالء الطاب العمل بشكل سري بعد عودتهم 
ريب نشطاء الجدير ذكر  أنه على الرغم من نفي ماليزيا في العام الماضي الدعاء إسرائيل أنه يجري تد

التي يوجه فيها الشابام  األولىحماس في أراضيها بواسطة الطائرات الشراعية، فإن اذ  اي المرة 
 41ماليزيا. ويتهم الشابام أيضا حماس بأنها قامت بتدريب أك،ر من  إلىادسرائيلي اتهاما مباشرا 

 هاء دراستهم.طالبا فلسطينيا من الضفة في ماليزيا للعمل في جناحها العسكري بعد انت
المحكمة العسكرية في  إلىويأتي توجيه االتهام من خال الئحة اتهام تم تقديمها الشهر الماضي 

من الخليل. ويتهم القواسمة بالعضوية  –عاما  94 –الضفة ضد المواطن الفلسطيني وسيم القواسمة 
وكان الشابام قد اعتقل من العدو.  أموالوالنشاط في اتحاد ممنوع واالت ال بالعدو والح ول على 

 شباط الماضي. 03القواسمة على جسر اللنبي بعد عودته من ماليزيا في 
والناطص  القيادي في حركة حماسمن الدوحة، أن  98/4/9105، المركز الفلسطيني لإلعالموأضاف 

ركة حماس : "إن اتهامات جهاز األمن العام ادسرائيلي "الشابام" المتكررة لحقال باسمها، حسام بدران
 حول تجنيد عنا ر للمقاومة أ،ناء تواجدام في ماليزيا اي كذب وافتراء ال أ ل لها".

، أن اذ  االتهامات تأتي في 92/4وأوضح بدران، في ت ريح  حفي مقتضب له يوم ال،ا،اء 
إطار سياسة الضغط والماحقة للطلبة الفلسطينيين في الخارج، وتبرير منع طلبة الضفة من السفر 

لدراسة عمومًا. وأشار إلى أن "االحتال يهدف من وراء اذ  األكاذيب إلى تبرير اعتقال الطلبة ل
 الذين ُيسمح لهم بالسفر، والطلبة العائدين إلى الضفة الغربية من الخارج"، كما قال.

 
 يترأس اجتماعا  للجنة المركزية لحركة فتح عباس 

تماعتا للجنتة المركزيتة لحركتة فتتح، مستاء أمتس، بمقتر وفا: ترأس الرئيس محمتود عبتاس، اج -رام ب 
الداخليتة والتنظيميتة لحركتتة فتتح فتتي كتل منتتاحي  األوضتتاعالرئاستة فتي مدينتتة رام ب، تتم خالتته بحتث 

 الحركية المختلفة على كافة المستويات. األطرالمهمات الحركية، وذلم بهدف تفعيل 
 إلتىردينته انته بعتد االستتماع  أبتوا المركزيتة نبيتل وقال الناطص الرسمي باسم حركة فتح وعضتو لجنتهت

واستعرضوا األوضاع بشكل مك،ف ومستفيض بما يتعلص  األعضاءتقديرات الرئيس وتوجيهاته، ناقش 
  باألوضاع الداخلية للحركة.

  92/4/9105، األيام، رام هللا
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 تنقل األموال من غزة إلى الضفة حماسحركة شاباك": اعتقال خلية لال" 

كشتتف جهتتاز األمتتن العتتام ادستترائيلي "شتتابام" اليتتوم ال،ا،تتاء، عتتن اعتقالتته خليتتة كانتتت : ألناضتتول"()"ا
 تقوم بتحويل أموال تابعة لحركة "حماس" من قطاع غزة إلى الضفة الغربية عن طريص األردن.
ذكور، وبحستتب بيتتتان "شتتتابام" نقلتتتته ادذاعتتتة ادستتترائيلية العامتتتة، فقتتتد "اعتقتتتل الجهتتتاز ادستتتتخباري المتتت

بالتعتتاون متتع شتترطة االحتتتال ادستترائيلية وجتتيش العتتدو، " ،ا،تتة أشتتخاص متتن نشتتطاء حمتتاس واتتم 
 المحاميان ياسر قوقاس ويزن شاور والمدعو يعقوب دعيس".

وأضاف البيان أنه "يستشف من التحقيص مع المحاميين المعتقلين إنهما كانا ينقان األمتوال متن كبتار 
القطتتتاع، إلتتتى دعتتتيس التتتذي كتتتان يودعهتتتا فتتتي م تتتارف أردنيتتتة تمهيتتتدًا المستتترولين الحمستتتاويين فتتتي 

 لتحويلها إلى نشطاء حماس في الضفة الغربية".
ولفت البيان االنتبا  إلى أن "محور تحويل األموال الذي تم اكتشافه يدل على سعي حماس في قطاع 

 غزة، تك،يف نشاطات خايااا في الضفة".
ى تتتاريخ اعتقتتال األشتتخاص ال،ا،تتة أو مكتتان اعتقتتالهم.، بينمتتا رفضتتت ولتتم تشتتر ادذاعتتة ادستترائيلية إلتت

م ادر قيادية في حركة "حماس" التعليتص علتى "التتهم" الموجهتة لعنا تر الحركتة، لكنهتا تحتد،ت عتن 
 اعتقال األشخاص ال،ا،ة.

 92/4/9105السفير، بيروت، 
 

 ةإسرائيلي " يعتقل خلية فلسطينية بالضفة هاجمت أهدافا  الشاباك" 

كشتتتتفت م تتتتادر إعاميتتتتة عبريتتتتة، النقتتتتاب عتتتتن أن جهتتتتاز الشتتتتابام، ستتتتمح بكشتتتتف نبتتتتأ اعتقتتتتال خليتتتتة 
فلستتتطينية قامتتتت بإلقتتتاء عبتتتوات ناستتتفة محليتتتة ال تتتنع "أكتتتواع"، وقنابتتتل حارقتتتة علتتتى الكليتتتة العستتتكرية 
"اليشتتع" ومستتتوطنة "حلمتتيش" المقامتتة علتتى أراضتتي المتتواطنين الفلستتطينيين، فتتي شتتهري كتتانون ،تتاني 

ير( وشتتباط )فبرايتتر( الماضتتيين. وقالتتت  تتحيفة "إستترائيل اليتتوم" العبريتتة، ال،ا،تتاء، إنتته ستتيتم فتتي )ينتتا
األيام القريبة تحويل ملفات الضالعين في القضية إلى القضاء، حيث طالبتت النيابتة العستكرية التابعتة 

 لجيش االحتال باعتقال أفراد الخلية حتى انتهاء ادجراءات القانونية ضدام.

عاما(، وباستل خالتد  99رحيم نايف  طوف )أارت ال حيفة إلى أسماء أفراد الخلية وام: محمد وأش
عامتتتا(،  02راستتتم ريمتتتاوي ) إميتتتلعامتتتا(، ومحمتتتود  02حلبتتتي ) أستتتامةعامتتتا(، ووستتتيم  91الريمتتتاوي )

 عاما(. 91عاما(، ومحمد بحر نشأت دار طه ) 93ومحمد نمر محمد  طوف )
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الخليتة قتاموا بعتدة عمليتات بواستطة مركبتة تابعتة ألحتد أعضتاء الخليتة،  ويدعي "الشابام"، أّن أعضتاء
 أطلقتتوكان أفراداا مل،مين، وشملت العمليات إلقاء زجاجات حارقة باتجا  مستتوطنة "حلمتيش"، كمتا 

 عبوات ناسفة باتجا  الكلية العسكرية ادسرائيلية، وت نيع العبوات الناسفة من القنابل واأللعاب نارية.

 98/4/9105ن أون الين، فلسطي

 
 9104المدارس خالل العدوان على غزة  حماس تنفي إخفاء أسلحة في حركة 

اتهتتام مقتاومين فلستطينيين بإخفتتاء  تحقيتص أجرتتته األمتم المتحتدةنفتت حركتتة حمتاس متا جتتاء فتي  لنتدن:
 ،9104أستتلحة فتتي متتدارس تابعتتة لوكالتتة األونتتروا ختتال العتتدوان ادستترائيلي علتتى قطتتاع غتتز  تتيف 

لوكالتتة "رويتتترز": "إن الجماعتتة ستتتدرس بتتتمعن  باستتم الحركتتةقتتال ستتامي أبتتو زاتتري، المتحتتّدث حيتتث 
 التقرير"، مضيفا أن الحركة ليست لديها معلومات بشأن إخفاء أسلحة في مدارس األمم المتحدة.

ض وأضاف أبو زاري: "وفي ما يتعلص بادشارة الواردة في التقرير حول وجتود بعتض األستلحة فتي بعت
المتتتدارس البعيتتتدة عتتتن المنتتتاطص المستتتتهدفة نحتتتن )فتتتي حمتتتاس( لتتتيس لتتتدينا أي معلومتتتات بهتتتذا الشتتتأن 

 والحركة ستضع اذا التقرير بكل تفا يله موضع االاتمام والدراسة من طرف الجهات المخت ة".
  92/4/9105الشرق األوسط، لندن، 

 

 جرائم حرب "إسرائيل"رتكاب دليل قاطع على ا 2014عدوان : تقرير األمم المتحدة عن حماس 
 ادستتترائيليتقريتتتر األمتتتم المتحتتتدة التتتذي حّملتتتت فيتتته الجتتتيش  أن حركتتتة حمتتتاس : عتتتدتأ ف ب -غتتتزة 

ال تتيف الفائتتت،  األخيترةالحتترب  إطتاراجمتات علتتى متتدارس تابعتة لهتتا فتي غتتزة فتتي  1مسترولية شتتن 
وقتال ستامي أبتو  فلستطينيين."جترائم حترب" ضتد المتدنيين ال إسترائيليشكل "دليًا قاطعًا" علتى ارتكتاب 

المتحدة يم،ل دليًا قاطعتًا علتى ارتكتاب االحتتال جترائم  األمم"تقرير  إنزاري المتحدث باسم حماس 
حمتاس "تتدعو الجهتات الدوليتة  أنالدولية"، مضيفًا  اديواءحرب ضد المدنيين الفلسطينيين في مراكز 

"حمتتتاس ستضتتتع اتتتذا التقريتتتر بكتتتل  أنوأكتتتد  ".المحتتتاكم الدوليتتتة إلتتتىجلتتتب قتتتادة االحتتتتال القتلتتتة  إلتتتى
تفا تتيله موضتتع االاتمتتام والدراستتة لتتدب جهتتات االخت تتاص فتتي الحركتتة"، داعيتتًا الستتلطة الفلستتطينية 

 "العمل على است،مار اذا التقرير لماحقة االحتال في المحاكم الدولية". إلى
 92/4/9105الحياة، لندن، 
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 مخادع ويقلب الحقائق ل زيارة الوزراء لغزةحكومة التوافق حوحماس: بيان  حركة 
ودعت حمتاس  قالت حركة حماس إن بيان حكومة التوافص يتسم بالكذب والخداع وقلب الحقائص.: غزة

في بيان  حفي للمتحدث باسمها سامي أبتو زاتري وو تل "المركتز الفلستطيني ل عتام" مستاء اليتوم 
توقتتف عتتن سياستتة عقتتاب أاتتل قطتتاع غتتزة، وممارستتة ال،ا،تتاء، الحكومتتة لم تتارحة شتتعبنا بالحقيقتتة وال

وأشار أبو زاري إلى أن وزراء الحكومة أبلغوا الف ائل الفلسطينية في غزة  التمييز والتهميش ضدام.
علتتى لستتان أمتتين عتتام مجلتتس التتوزراء بتتأنهم جتتاءوا )ختتال الزيتتارة األخيتترة للقطتتاع( متتن أجتتل عمليتتة 

أبو زاري، إن الوزراء رفضوا الدوام في وزاراتهم، وأ ّروا وأضاف  تسجيل الموظفين المستنكفين فقط.
 على استقبال الموظفين المستنكفين في الفندص.

وزعمتتت حكومتتة التوافتتص فتتي بيتتان اجتماعهتتا اليتتوم ال،ا،تتاء أن حركتتة حمتتاس منعتتت التتوزراء متتن أداء 
 مهامهم بعد و ول وفد الحكومة إلى القطاع األسبوع الماضي.

 98/4/9105، لإلعالمالمركز الفلسطيني 
 

 أزمة مالية خانقة تعصف بحماس وتطال معظم مؤسساتها"القدس":  صحيفة 
كشتتتتفت م تتتتادر فتتتتي حركتتتتة حمتتتتاس، اليتتتتوم ال،ا،تتتتاء، عتتتتن أزمتتتتة ماليتتتتة خانقتتتتة لتتتتدب الحركتتتتة : رام ب

 يومتا الماضتية. 41ومرسساتها تضاعفت فتي األشتهر ال،ا،تة األخيترة، ودخلتت ذروتهتا ختال فتترة التت 
ب الم ادر التي تحد،ت لت القدس دوت كوم، فإن األزمة ربما تشتد خال الفترة المقبلتة فتي ظتل وحس

الوضع السياسي ال عب الذي تشهد  الحركة مع التحوالت "الخطيرة" التي تجري في المنطقة. حسب 
 التعبير.

ة التتتي تمتتس وقالتتت إن األزمتتة امتتتدت لمرسستتات الحركتتة كافتتة بمتتا فيتته ادعاميتتة والمكاتتتب الحركيتت
 القيادات والذين تم تخفيض موازنات العمل فيها ألك،ر من الن ف.

في بعض األشهر جرت على رواتتب متوظفي  %61و %41وأشارت إلى أن خ ومات و لت إلى 
الحركة، في حين تم االستغناء المرقت عن عدد متن العتاملين فتي حقتل ادعتام الحركتي وستيتم تنفيتذ 

ولفتتتت الم تتادر إلتتى أن كتائتتب القستتام الجنتتاح العستتكري  المقبتتل. أيتتار/ القتترار متتع بدايتتة شتتهر متتايو
إلى  2للحركة لم تتأ،ر ك،يرا باألزمة، ولكنها عملت بنظام الخ ومات المحدودة جدا والتي ت ل من 

متتن الراتتتب لعنا تتراا وقياداتهتتا وتخفتتيض موازنتتات الم تتروفات الشخ تتية للقيتتادات، لتتتوفير  01%
 موال لألغراض العسكرية.القدر الممكن من األ

وبينتتت الم تتادر، أن األزمتتة قتتد تشتتتد بشتتكل كبيتتر جتتدا ختتال األيتتام القليلتتة المقبلتتة، مشتتيرًة إلتتى أن 
مجلس شورب الحركة بالداخل والخارج يبحث في حلول مختلفة على المستوب السياستي واالقت تادي، 
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التتي يتتم التتداول بشتأنها ولتم تقتر  وأشارت إلى أن ضتريبة التكافتل عودة ضخ األموال للحركة. دتاحة
بشتكل نهتتائي كانتت متتن فكتترة مجلتس شتتورب الحركتة وتتتم تحويلهتتا لكتلتة الحركتتة البرلمانيتة للعمتتل علتتى 

يومتتا، وليشتتمل  21شتتيكل فتتي حتتدود  0111إقراراتتا كمشتتروع يهتتدف لتتتزمين دفعتتات للمتتوظفين بنحتتو 
ظتتل الوضتتع الختتانص التتذي يشتتهد   ذلتتم األستتر الفقيتترة والمحتاجتتة التتتي تشتتهد ظروفتتا  تتعبة جتتدا فتتي

 القطاع وعدم وجود أفص واضح بالواقع ال عب.
ولفت إلى أن الضريبة ال تهدف للمس بالمواطن ولكنها تهدف لفرضها على الشركات الكبترب العاملتة 
في قطاع غزة م،ل شركة جوال والبنوم وغيراا، موضحا أنه لم يتم إقراراا وأن الهتدف منهتا التخفيتف 

بقتتاء تلتتم األمتتوال التتتي ت تترف كتتل  متتن م تتاريف يومتتا فتتي  21الحركتتة ل تترف رواتتتب المتتوظفين وا 
 خزينة الحركة لتوفير ما تحتاجه من م اريف تشغيلية.

 98/4/9105القدس، القدس، 

 

 2014"واال": ألف عملية للمقاومة الفلسطينية منذ  موقع 
عمليتتة ضتتد أاتتداف  222ماضتتي قالتتت معطيتتات  تتهيونية إن الفلستتطينيين نفتتذوا منتتذ بدايتتة العتتام ال

"إسرائيلية"، كان آخراا عملية الطعن قرب المسجد ادبراايمي في مدينة الخليل جنوب الضتفة الغربيتة 
 المحتلة، يوم السبت الماضي.

عملية تم تنفيذاا خال العتام الماضتي  293وأشار موقع "واال" العبري إلى أن من بين اذ  العمليات 
طلع العتام الجتاري، الفتًتا إلتى أن مدينتة القتدس المحتلتة كانتت بتررة ستاخنة أخرب ُسّجلت منذ م 019و

لهتتذ  العمليتتات التتتي أستتفرت عتتن إ تتابة المئتتات متتن قتتوات الجتتيش والشتترطة ال تتهيونية إلتتى جانتتب 
 المستوطنين بجراح مختلفة، كما قتل آخرون جّراء تلم العمليات.

زجاجتة  204الماضتي، إلقتاء  9104لتع عتام وبحسب المعطيات التتي نشتراا الموقتع، فقتد تتم منتذ مط
عبتوة ناستفة، كمتا تعرضتت قتوات االحتتال ختال العتام  049حارقة باتجا  قتوات الجتيش والشترطة، و

 عملية إطاص نار، مقابل عملية واحدة منذ بداية العام الجاري. 06الماضي إلى 
تنفيتذ عمليتات طعتن ضتد جنتود وأوضح الموقتع، أن العتام الجتاري شتهد ارتفاًعتا ملموًستا فتي محتاوالت 

محاوالت  3تسجيل  9104محاوالت من اذا النوع، في حين شهد العام  4االحتال؛ حيث تم تو،يص 
 00عملية من اتذا النتوع ضتد قتوات االحتتال،  02أما فيما يتعلص بعمليات الداس، فقد وقعت  فقط.

منتتذ بدايتتة العتتام الجتتاري،  4منهتتا ختتال العتتام الماضتتي أستتفرت عتتن مقتتتل شتترطي وا  تتابة آختترين، و
 أسفر عن جرح عدد من المجندين والمستوطنين اليهود، وفص الموقع.

 92/4/9105، السبيل، عم ان
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 حماس لن تبيع أي شبر من أرض فلسطينحركة : يرد على عساف البردويل 

 سخر القيادي في حركة حماس التدكتور  تاح البردويتل متن اتهامتات فتتح لحركتته بأنهتا تجتري: غزة
 ات االت مع إسرائيل بشأن إقامة دولة في غزة، وأكد بأنها مزاعم ال تستحص الرد.

(: "آختتر متتن يتحتتدث فتتي 4|92وقتتال البردويتتل فتتي ت تتريحات خا تتة لتتت "قتتدس بتترس" اليتتوم ال،ا،تتاء )
موضتتوع المحاد،تتات المباشتترة متتع االحتتتال اتتي حركتتة "فتتتح" التتتي خاضتتت محاد،تتات عقيمتتة ومملتتة 

الفلسطيني، وتآمرت على المقاومة مقابل امتيازات شخ ية، أما نحن فا دولة  ضّيعت حقوص الشعب
وأضتتاف: "حمتتاس لتتن تبيتتع أي شتتبر متتن أرض شتتعبها ولتتن  علتتى حتتدود الضتتفة وال علتتى حتتدود غتتزة".

 تتنازل عن أي شبر باعه عباس وحركة فتح"، على حد تعبير .
 92/4في ت ريحات له يوم ال،ا،اء  وكان المتحدث باسم حركة "فتح" أحمد عساف قد كشف النقاب
سترائيلدذاعة موطني الفلسطينية المحلية، عن ات االت بين "حمتاس"  قتال بأنهتا تتعلتص بدولتة غتزة  وا 

و تتلت إلتتى مرحلتتة متقدمتتة  تاالت تتاالعلتتى حستتاب القتتدس والضتتفة الفلستتطينية وأشتتار إلتتى أن اتتذ  
ت الحمستاوي" ستيدخل  ادسترائيليا  بتت "االتفتاص جدًا، مشيرًا أن لدب قيادة السلطة معلومات بأن ما أستم

 الجديدة. ادسرائيليةحيز التنفيذ حال تشكيل الحكومة 

 98/4/9105قدس برس، 

 

 حماس: اعتقاالت الضفة دليل على فشل منهج التنسيق حركة 
 رأب القيادي في حركة حماس، حسام بدران، أن موا لة ماحقة أبناء حركته متن قبتل أجهتزة: رام ب

أمن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، يعّد "تعبيرًا عن مدب ال دمة التتي أ تابتها بعتد أن تبتين 
 للعالم فشل منهجها القائم على التنسيص مع االحتال وقمع الحريات"، وفص رأيه.

وشتتّدد بتتدران فتتي حتتديث لتتت "قتتدس بتترس"، علتتى أنتته كتتان متتن األجتتدر بحركتتة "فتتتح" أن تعيتتد مراجعتتات 
 اتها بداًل من مهاجمة "حماس" إعاميًا وميدانيًا في الضفة الغربي، على حد تقدير .سياس

أجهتتتتزة األمتتتتن الفلستتتتطينية فتتتتي الضتتتتفة الغربيتتتتة،  ،بيتتتتان  تتتتادر عتتتتن الحركتتتتة اتهمتتتتت حركتتتتة حمتتتتاسو 
بت عيداا ولليوم ال،تاني علتى التتوالي، متن حملتة االعتقتاالت واالستتدعاءات السياستية، حيتث اعتقلتت 

 آخرين، بعد فشلها في اعتقالهم. 6اء حركة "حماس"، فيما استدعت من نشط 01
 98/4/9105قدس برس، 
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 "إسرائيل"" تدعو إلى طي صفحة المفاوضات مع قراطيةو الديم" 
دعتتتت "الجبهتتتة الديمقراطيتتتة لتحريتتتر فلستتتطين" إلتتتتى وقتتتف "الراتتتان علتتتى العتتتودة للمفاوضتتتتات : رام ب

لمعروفتة، تحتت الرعايتة األميركيتة المنفتردة"، مشتددة علتى ضترورة العقيمة والعب،ية بشروطها الهابطتة ا
"حستتم األمتتر ل تتالح استتتراتيجية سياستتية بديلتتة، تعكتتس قتترارات المجلتتس المركتتزي الفلستتطيني.. عبتتر 
الجمع بين تدويل القضية والحقوص الوطنية الفلسطينية، والكفاح في الميدان، في إطار مقاومتة شتعبية 

 لتأخذ طابع الع يان الوطني الشامل". شاملة، ترقى في تطوراا
ورأت "الديمقراطيتتة" أن "المتتدخل الضتتروري لم،تتل اتتذ  الخطتتوات االستتتراتيجية، يكتتون بإستتقاط االنقستتام 

 واستعادة الوحدة الداخلية على مبدأ الشراكة الوطنية الكاملة".
يتتة للجبهتتة، التتتي جتتاء فتتي ذلتتم التقريتتر السياستتي ال تتادر عتتن أعمتتال دورة اجتماعتتات اللجنتتة المركز 

ناقشتت فيهتتا األوضتاع الفلستتطينية وادستترائيلية،  9102أبريتتل  /عقتدت فتتي الن تف ال،تتاني متن نيستتان
 وادقليمية، وانعكاس ذلم على قضيتنا الوطنية وحقوص الشعب الفلسطيني.

 98/4/9105قدس برس، 
 
 سكرية فقط : حماس حصرت عملياتها العسكرية عبر األنفاق لمهاجمة المواقع العآيزنكوت 

وأشار  زيارته األولى لفرقة غزة بعد أيام من توليه من به. "غادي آيزنكوت"خ ص رئيس األركان 
إلى ت ورات الجيش لشكل المواجهة المقبلة مع حماس، مقدرًا بأن اذ  الحرب ستبدأ من النقطة التي 

رب السابقة، انتهت فيها الحرب األخيرة ال يف الماضي، ألن حماس استفادت من أخطاء الح
مسلًحا من جناحها العسكري يقتحمون إحدب  31واستخل ت العبر، وقد تفاجئ الجميع بضربة عبر 

المستوطنات المحاذية للقطاع، ويسعون لقتل المستوطنين، وخطف وقتل الجنود في زيادة مضاعفة 
 .ألعداد مسلحيها، الذين دخلوا خلف خطوط الجيش خال الحرب األخيرة

حماس بتنفيذ سلسلة عمليات نوعية في الحرب األخيرة بالتسلل خلف خطوط وأضاف: نجحت 
الجيش، وقتل وا  ابة عشرات الضباط والجنود، منبهًا لح ر العمليات التي نفذت عبر أنفاص حفرت 
مسبقا لمهاجمة المواقع العسكرية فقط رغم أن عنا راا كان بإمكانهم مهاجمة المستوطنين في 

 .ن القطاعالمستوطنات القريبة م
 معهد أبحاث األمن القومي

 97/4/9105 الصحفية، المعلومات وتحليل دراسات مركز ،3309 العبرية الترجمات
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 لنتنياهو: صفقة تبادل أسرى مع حماس أو مواجهة أشد "الشاباك" 
، من رئيس الحكومة بنيامين نتنيااو بالموافقة "الشابام" يسرائيلادطلَب جهاز مخابرات االحتال 

 ل فراج عن األسرب الفلسطينيين، على ما أفادت  حيفة عبرية. "حماس"على طلبات حركة 
حذر نتنيااو من المماطلة في إتمام  فقة  "الشابام"العبرية ال،ا،اء، فإن  "اآرتس"ووفص  حيفة 

وبحسب ال حيفة فإن  تبادل أسرب مع حماس، مشددا على دعوته ل سراع في إتمام ال فقة.
إما إتمام  فقة تبادل أسرب في أسرع وقت أو تجدد المواجهة مع المقاومة "كد لنتنيااو: الشابام أ

 ."في غزة أشد وأك،ر عنفاً 
ية التي تتحدث عن فقدان جيش االحتال أك،ر من سرائيلوخال األسابيع الماضية تواترت التقارير اد

 .9104غزة  يف العام الماضي  ي أ،ناء العملية البرية خال العدوان األخير علىإسرائيلجندي 
أن يكون الجنود المفقودون لدب الذراع العسكري  -خال تقارير  ادعامية-وتوقع االحتال من 

 ."أحياء"لحركة حماس كتائب القسام، 
 98/4/9105، فلسطين أون الين

 
 "إسرائيل"سيناريوهات لمفاوضات النووي اإليراني تتضمن مخاطر على  6يستعرض  يدلين 

ليست  "إسرائيل"أّن  "عاموس يدلين"د رئيس جهاز االستخبارات العسكرية ال هيونية السابص أك
 6موجودة بالمّرة على أجندة المفاوضات بين إيران والدول العظمى حول الملف النووي، مستعرضًا 

التوقيع  سيناريواات مختلفة حول التطوّرات والُمستجّدات التي قد تحدث األشهر القليلة القادمة، حتى
 "لوزان"عدم التو ل إلى اتفاص نهائّي، وبالتالي بقاء تفاامات -0النهائّي على االتفاص تشمل اآلتي: 

فشل المفاوضات لُتعلن إيران انسحابها من االتفاص، وتوسيع البنية التحتّية النووّية، -9سارية المفعول.
اذ قرار إيرانّي بالتوّجه نحو إنتاج القنبلة فشل المفاوضات واتخ-3دون الولوج دنتاج القنبلة النووّية. 

نجاح -4النووّية، واالنسحاب من وكالة الطاقة الدولّية، وتقوم بعمليٍة سرّيٍة دنتاج القنبلة النووّية. 
المفاوضات بين الطرفين، وعنداا تبدأ عاقات جّيدة بين طهران والدول العظمى، وخال فترة 

محافظة  -2ج القنبلة، وعدم تطوير برنامجها النووّي العسكرّي. عامًا تقوم بعدم إنتا 02أق ااا 
إيران على االتفاص النهائّي، دون التنازل عن ادفها االستراتيجي، بامتام القدرة الكافية والوافية 

قيام إيران بعمليات سرّيٍة  -6دنتاج القنبلة النووّية في أّي وقٍت تُقرر  وخال فترٍة ق يرٍة جدًا. 
نتاج القنبلة النووّية قبل أْو بعد انتهاء فترة االتفاقّية  مخالفة ومناقضة لاتفاص، والعمل على تآكله، وا 

، من الُمفّضل أْن تقوم الدول 6أنَّه بناًء على السيناريواات الت "يدلين"مع الدول العظمى. وأوضح 
االتفاص ادطارّي في لوزان، العظمى بالتوقيع على اتفاٍص نهائيٍّ مع إيران، ألّنه أفضل ال بك،ير من 
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لكن يجب العمل على تحسين االتفاص ليشمل مراقبة البحث والتطوير، وتواجد الُمراقبين الدوليين في 
 كّل مفاعل نووّي إيرانّي في كّل الوقت.

 معهد أبحاث األمن القومي )عن العبرية، ترجمة المركز(
 97/4/9105 ،3309المعلوماتي، التقرير

 
 دول في منطقة شرق األوسط في طريقها للتفكك  4ي: إسرائيل تقدير 

دول في منطقة الشرص األوسط في طريقها للتفكم، في  4قالت أوساط عسكرية  هيونية إنَّ انام 
إشارة إلى العراص، سورّيا، ليبيا واليمن، مشيرًة إلى أنَّ اذ  الدول لم تنجح بفرض سيادة الدولة، 

نَّ الجيش الم ري يخوض اآلن معركة شرسة وخطيرة في شبه وتراجعت جيوشها وقوتها. وأضافت أ
تشعر بأنَّها  "إسرائيل"جزيرة سيناء، وبات ُمنشغًا جدًا في مواجهة الحدود مع ليبيا، واو ما يجعل 

موشي "دولة عظمى في الشرص األوسط، والهدوء يحيط بحدوداا. وفي سياٍص آخر، قال وزير الحرب 
، بل تغيّرت، فمكان الجيوش العربّية المشغولة في "إسرائيل"نخفض على إّن التهديدات لم ت "يعلون

 حرب البقاء، نشأت التنظيمات المسلحة، التي ال أحد يعرف متى قد توجهه ساحها نحو الكيان.
 القناة العاشرة )عن العبرية، ترجمة المركز(

 98/4/9105 ،3303المعلوماتي، التقرير

 

 بالمسؤولية عن خلية األربعة التي قتلت في الجوالنتتهم سمير القنطار  "إسرائيل" 
ي إن قذيفتين سقطتا على مرتفعات الجوالن المحتلة قرب الحدود إسرائيلقال م در عسكري : رام ب

 ، لكن من دون ان تسفرا عن إ ابة أحد.أمسمع سوريا 
عن مقتل  أسفرتمن دون طيار غارة  يةإسرائيلويأتي سقوط القذيفتين بعد يومين من شن طائرة 

يزرعون عبوة ناسفة عند سياج قريب من الحدود  أفرادااي إنها خلية كن سرائيلأربعة قال الجيش اد
االتهام لألسير المحرر سمير قنطار  أ ابع يةسرائيلاد ادذاعةبحسب  إسرائيلوقد وجهت  السورية.

 بالمسرولية عن اذ  الخلية التي تمت ت فيتها.
 92/4/9105بيروت،  المستقبل،
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 ية في مأزقسرائيلمفاوضات تشكيل الحكومة اإلية: سرائيلاإل اإلذاعة 
في التو ل إلى اتفاص على  "يهدوت اتوراة"و "الليكود"المفاوضات بين حزبي  : أخفقتالمستقبل
 يةسرائيلاد ادذاعةوقالت  المقبلة.في حكومة رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنيااو  األخيرمشاركة 

ال،ا،اء، دخلت في مأزص بعدما غادر مم،لو  أمسالمفاوضات االئتافية بين الحزبين التي عقدت  إن
 .األطفالالجلسة بسبب خاف حاد حول مسألة مخ  ات  "يهدوت اتوراة"حزب 
المستوب الذي كانت  إلى األطفالمخ  ات  بإعادةيطالب  "يهدوت اتوراة"حزب  أنإلى  وأشارت

على تطبيص االتفاص  "الليكود"،ر رجعي منذ مطلع العام الحالي، بينما ي ر ، بأ9103عليه في عام 
 ابتداء من موعد مباشرة الحكومة الجديدة لمهامها.

تشكيل الحكومة اي الوعود المتناقضة التي قدمها  أمامالعقبة الرئيسية  إنوقالت م ادر حزبية 
 حكومي.االئتاف ال إلىالمرشحة لانضمام  األحزابنتنيااو لبعض 

بزعامة نفتالي بينت، انه لن يوا ل المفاوضات  "البيت اليهودي"حزب  أعلنوفي غضون ذلم، 
بعد ح وله على أجوبة حول القضايا الجوارية السيما حول القوانين  إال "الليكود"االئتافية مع 

 ة والخدمات الدينية.البناء في القدس المحتلة، وتوزيع الحقائب الوزاري وا عمالالمتعلقة بتعزيز الحكومة 
 92/4/9105بيروت،  المستقبل،

 
 عسكري: سقوط مقذوفين على الجوالن المحتلة وال إصابات مصدر 

ية إن مقذوفين سقطا يوم ال،ا،اء على إسرائيلقالت م ادر عسكرية : أمل أبو السعود -القدس 
 فت ذلم بأنها نيران لكن ذلم لم يسفر عن إ ابة أحد وو  إسرائيلمرتفعات الجوالن التي تحتلها 

وتسقط في الجوالن من حين آلخر قذائف مورتر من  طائشة فيما يبدو من الحرب األالية السورية.
المعارم الدائرة بين قوات الرئيس السوري بشار األسد وقوات المعارضة التي تسعى دسقاطه خال 

 رب مستمرة منذ أربع سنوات.ح
 98/4/9105لألنباء،  رويترز وكالة

 
 يا  في عداد المفقودين في النيبالإسرائيل 50ي: سرائيلاإل عالماإل 

 921يين الذين فقد االت ال بهم تراجع من سرائيلذكرت وسائل ادعام العبرية، أمس، أن عدد اد
يًا، مع الترجيح بأنهم أحياء، لكنهم موجودون في مناطص تعاني انقطاع إسرائيل 21إلى ما دون 

كانت تتخوف من أنهم قضوا في الزلزال، ومن بينهم بحسب  إسرائيللمًا بأن االت االت الهاتفية، ع
 األنباء العبرية مسرول أمني رفيع، منعت الرقابة العسكرية نشر اسمه.
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يًا أمس، من مناطص نائية إسرائيلعشرين سائحًا  حواليية أنه تم إنقاذ سرائيلوأعلنت وزارة الخارجية اد
 إلىفيها منذ وقوع الزلزال المدمر قبل بضعة أيام، مشيرًة في بيان لها في النيبال، كانوا محا رين 

ي في كتماندو، على إرسال سرائيلأن نائب رئيس أركان الجيش النيبالي وافص بعد اجتماع بالسفير اد
النغ تانع، الواقع في منطقة البحيرات  متنز يين في إسرائيلمروحية عسكرية النتشال سائحين 

يين من أعمال سرائيللنيبال، كما أوعز بإرسال وحدات عسكرية إلى المكان لحماية ادالمتجمدة في ا
 عنف تعرضوا لها من قبل سكان محليين.

وأشارت ادذاعة العبرية إلى أنه جرب االتفاص مع الجهات المسرولة في النيبال، على السماح لمندوب 
 لي، دجراء ات ال مستمر بين الجانبين.ي بالوجود في مركز القيادة التابع للجيش النيباإسرائيل

من  911، حطت في مطار كتماندو وعلى متنها نحو "العال"وذكرت ادذاعة أن طائرة تابعة لشركة 
ية، التي تتضمن فرقًا طبية وطواقم من قيادة الجبهة الداخلية التابعة سرائيلأعضاء بع،ة ادغا،ة اد

يًا، مشيرًة إلى أن من المقرر أن ت ل إسرائيلسائحًا  921نحو  إسرائيلللجيش، وستعيد الطائرة إلى 
ي، واي محملة بالعتاد والمستلزمات سرائيلإلى النيبال ،اث طائرات أخرب تابعة لساح الجو اد

قامة مستشفى ميداني.  ألعمال ادغا،ة وا 
 92/4/9105بيروت،  األخبار،

 
 الزلزال يكشف خاليا الموساد في نيبالاألمني:  المجد 
التواجد ال هيوني الك،يف والذي تم ادعان عنه بمجرد وقوع الزلزال المدمر في : خاص  - لمجدا

نيبال أ،ار حفيظة الك،يرين للحديث عن العاقة التي تربط الكيان ال هيوني بهذ  الدولة بمكانها 
 الجغرافي والتي تقع بين الهند وال ين.

ما يم،له المكان من قرب من عدة دول أامها ساحة عمليات استخبارية وح ول على معلومات، ب
أن يتجسس على برنامجها النووي وتطور  وح ولها على قنبلة  االحتالباكستان والتي يحاول 

 نووية، ذلم ما أكدته م ادر عن وجود مركز تجسس  هيوني في نيبال.
ن الموساد من نيبال كانت مسرحا لعمليات الموساد، فقد أعلنت م ادر عبرية قبل عامين عن تمك

إحباط خطة إيرانية لضرب السفارة ال هيونية انام، كما قالت الم ادر إن الموساد إنطلص في 
 عمليات تجسس ضد إيران من نيبال وبشكل مك،ف.

الم ادر العبرية تحد،ت سابقا عن  راع يدور بين الموساد وبين عنا ر من حزب ب اللبناني 
نا ر من حزب ب باستهداف سياح في نيبال، ارالء السياح على أرض نيبال، ملمحين إلى قيام ع

 لم يكونوا سوب عنا ر من الموساد ال هيوني.
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قبل عامين نشرت م ادر عبرية دراسة بعنوان: )حزب ب في جنوب شرص آسيا: تهديد مت اعد( 
اد تحد،ت فيها الدراسة ضمًنا عن الوجود ال هيوني في جنوب شرص أسيا وال راع بين الموس

ال هاينة متغلغلون في نيبال، يستغلون تجارة الجنس  ال هيوني وحزب ب الشيعي اللبناني انام.
واستئجار األرحام، إضافة إلى تهجير ونقل عدد كبير من األطفال إلى الكيان وتجنيسهم مستخدمة 

جودين في الزلزال كشف عن العدد الكبير لل هاينة المو  في ذلم طائرات تابعة للجيش ال هيوني.
نيبال، وعدم ادعان ال هيوني عن العدد الكامل لل هاينة المتواجدين انام يركد أن عدد من 

 خايا الموساد متواجدة بك،افة في نيبال ويرجح أيضا فقد عدد من أفراداا.
 98/4/9105األمني،  المجد

 
 سورية في فلسطينيين الجئين ثالثة استشهاد العمل": "مجموعة 

 على والح ار والق ف الهجمات استمرار جراء اال،نين، يوم فلسطينيين، الجئين 3 استشهد دمشص:
 محمد الشاب أن سورية، فلسطينيي أجل من العمل مجموعة وأفادت .سورية في الاجئين مخيمات
 فيما سورية، في الدائر ال راع جراء استشهد الفلسطيني التحرير جيش مرتبات من موعد جمال

 .السوري النظام سجون في التعذيب جراء المخيم سكان من عديةس لري أبو استشهد
 اليرموم، مخيم في الطبية العناية وانعدام التغذية نقص نتيجة عمايري حسين آمنة الاجئة وقضت
 وستة ،9104 ال،اني كانون في قضوا 64 منهم الجئا 016 الح ار شهداء عدد بذلم ليرتفع
 نيسان في و،ا،ة آذار في وم،لهم شباط شهر خال 2و ريالجا العام من الشهر ذات في الجئين
 .الجاري

 98/4/9105القدس، القدس، 
 اإلبراهيمي المسجد في وحفريات مغطس عن الكشف 

 االحتال وقوات المستوطنون يمارسها يومية تهويديه دجراءات بالخليل ادبراايمي المسجد يتعرض
 ل الح أليام وا غاقه التفتيش وفرض األذان ومنع مسجدال استباحة من بينهما؛ فيما األدوار بتقاسم

 المسجد مدير عنها كشف ادبراايمي المسجد بحص االنتهاكات آخر .وغيراا اليهود المستوطنين
 .حدي،ا مهامه استلم والذي الفيات أبو منذر ادبراايمي

 من" الشريف ارالغ" إلى للو ول يوما عشرين نحو قبل تمت أنها يرجح جديدة حفريات عن وكشف
 يمتد سرداب إلى و وال متر 1-6 بعمص درجة عشر خمسة وتنزل" الغار باب" تسمى فتحته خال

 ترتبط ا،ريه قطعا وضع قد االحتال يكون أن الفيات أبو ويرجح .الغار إلى و وال مترا عشرين
 .المكان في خيةالتاري بأحقيتهم الدعاءاتهم دعما الحقائص لتزوير الغار داخل المكان داخل بهم
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 المستوطنون عليها يسيطر التي البلدية استراحة في مبنى داخل شرعوا المستوطنين أن إلى ولفت
 .القريبة اآلبار بأحد دي اله بأنفاص ومد  أمتار 4-3 بعمص الغرف احدب بحفر المسجد بجوار

 اذ  أن ركداً م الكنيس، عنا ر كافة دكمال يهدف الجديد العمل اذا أن الفيات أبو وأضاف
 .العبادة بأماكن الخا ة الدولية القوانين لكافة مخالفة واي تامة بسرية تتم التغييرات

 92/4/9105السبيل، عمان، 
 

 بالضفة االستيطان عملية يواصل االحتالل 
 وحفر تجريف بأعمال ،"رفافا" لمستوطنة التابعة ادسرائيلي االحتال جرافات قنا: شرعت – ب رام
 .الغربية الضفة شمال سلفيت غرب حارس قرية أراضي على المقامة" رفافا" مستوطنة في

 دير لقريتي تابعة أراض تجريف على تعمل الجرافات بأن ال،ا،اء، يوم فلسطينية، م ادر وأفادت
 الم ادر، ولفتت .سكنية وحدات دقامة لألساسات حفر ألعمال إضافة المحافظة، في وحارس استيا
 .العام الشارع من بالقرب المستوطنة من الجنوبي الجزء في تتركز التوسعة مالأع أن إلى
 المستوطنين، من غاة يستوطنها" رفافا" مستوطنة إن معالي خالد الفلسطيني الباحث قال جانبه من

 .سلفيت محافظة غرب استيا دير وبلدة حارس قرية أراضي حساب على وتتوسع
 92/4/9105الشرق، الدوحة، 

 
 شهاد شاب فلسطيني برصاص االحتالل غرب جنيناست 

 محمد مراد محمد الفلسطيني الشاب ج،مان ال،ا،اء أمس الفلسطينيين مئات شيع: وكاالت – ب رام
 من أول بها أ يب إسرائيلية بر ا ة متأ،را توفي الذي جنين، غرب العرقة قرية من يحيى  الح
 الغربية، الضفة شمالي العرقة قرية أراضي فوص قامالم الف ل جدار من بالقرب وجود  أ،ناء أمس

 .طبي وم در عيان شهود بحسب
 توفي عاما،90 العمر من البالغ يحيى، أن الحكومي" رفيديا" مستشفى في طبي م در وأوضح
 يحيى إن قالوا قد عيان شهود وكان. بالفخذ الرئيسي الشريان في ناري بعيار بإ ابته متأ،را  باحا
 قرب العرقة بلدة أراضي على المقام الفا ل الجدار قرب الواقعة أرضه على ود وج خال أ يب
 بمنزل عليه الوداع نظرة إلقاء بعد رأسه مسقط في الفلسطيني بالعلم ملفوفا يحيى وشيع. جنين
 .عائلته

 92/4/9105القدس العربي، لندن، 
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  المنازل هدم سياسة ضد   48 لفلسطينيي عام إضراب 
 على لاحتجاج أمس، عامًا، إضراباً  نفذوا 42 ، أن فلسطينيو92/4/9105بيروت، السفير، قالت 
 البلدات أن العربية ادعام وسائل وذكرت .ادسرائيلية السلطات يد على المنازل ادم سياسة

 والمرسسات والم ارف المدارس أغلقت حيث بادضراب، التزمت إسرائيل شمال في الفلسطينية
 .والمحات العامة

 من بات" انه بيان في ،42 فلسطينيي تم،ل ايئة أعلى تعدّ  التي العليا، العربية المتابعة لجنة أكدتو 
 حرب أعلنت الراانة، الفاشية الحكومة مقدمتها وفي أذرعها، بكل ادسرائيلية المرسسة أن الواضح
 البيوت ادم سياسة في مرخراً  ومك،ف منهجي وتسارع ت عيد خال من العربية، البيوت على الهدم

 ألف خمسين من أك،ر" انام أن إلى وأشارت ".المرخص غير البناء زوراً  يسمى ما بحجة العربية،
 في الفلسطيني العربي للوجود منهجي عرقي تطهير عملية" يعني اذا وأن ،"بالهدم مهدد عربي بيت

 ".الدولة
 فلسطينيي من ألف من أك،ر ، من النا رة أنه تظاار92/4/9105الحياة، لندن، وجاء في 

 أبيب تل في الكنيست في العرب والنواب العربية السياسية والحركات األحزاب قادة يتقدمهم 0242
 الترخيص، عدم بداعي العربية البيوت ادم سياسة ادسرائيلية الحكومة ت عيد على احتجاجاً  أمس
 المتظاارون وحمل ".البيت يوم" عنوان تحت عاماً  إضراباً  إسرائيل في العربية البلدات شهدت فيما

 البيوت ادم" واتفوا العربية، الجمااير ضد الحكومة بسياسة المنددة والافتات الفلسطينية األعام
 ".لنا حص والمسكن األرض" ،"الحلول في مساواة تعني المواطنين بين مساواة"و" الحياة ادم معنااا
 العربية البلدات مسطحات وبتوسيع هدمال سياسة بوقف الحكومة التظاارة في المتحد،ون وطالب
 .مساكنهم بناء الشباب األزواج آالف لعشرات لتتيح لها ايكلية خرائط ووضع
 ."إسرائيل" أعام ورفعوا العرب المتظاارين قبالة ادسرائيلي اليمين أن ار من عشرات وتجمع

 
 أسيرا   49 اعتقال تمدد االحتالل محاكم 

 وادجراءات التحقيص استكمال بذريعة أسيراً  42 اعتقال مددت حتالاال محاكم إن األسير، نادي قال
النادي إلى أن  وأشار .القادمة الفترات في لألسرب ستعقد محاكمة جلسات أن إلى الفتا القضائية،

 االحتال سالم، محكمة في االحتال التمديدات جاءت في محاكم االحتال العسكرية التالية: محكمة
 في االحتال ومحكمة الجلمة، في االحتال محكمة عوفر، في االحتال محكمةتكفا،  بيتح في

 .عسقان
 98/4/9105الين،  أون فلسطين
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جراء االنقسام إلنهاء للضغط غزة في جماهيري شبابي حراك   االنتخابات وا 

 يالشعب يوم نيسان 92" الشبابي الحرام فعاليات اليوم تنطلص أن المقرر من: الهور أشرف - غزة
 االنقسام بإنهاء تنادي غزة، مدينة في اليوم تنطلص جماايرية مسيرة خال من الفلسطيني"،
جراء الفلسطيني،  .الفلسطينية للقضية االعتبار إعادة أجل من االنتخابات، وا 

 الذي نشاطهم أعمال جدول عن خاله أعلنوا أمس يوم  حافيا مرتمرا الحرام على القائمون وعقد
 .األربعاء اليوم  باح من عشر الحادية ةالساع عند يبدأ

 شعبي، شبابي فلسطيني وطني حرام او الحرام اذا أن على جديد بيان المجموعة في وأكدت
 إجراء وكذلم تداعياته، وكل االنقسام إنهاء إلى يهدف أنه إلى وأشار. ومنطلقات أادافه له خالص

 .غزة قطاع جامعات في الطلبة ومجالس الوطني والمجلس والمحلية، والرئاسية، التشريعية االنتخابات
 92/4/9105القدس العربي، لندن، 

 
 النشر وجودة البحثي التميز مكافآت جائزة على حصلوا النجاح بجامعة باحثا   30نابلس:  

 مكافآت بجائزة الجامعة من تدريس ايئة عضو( 31) فوز الوطنية النجاح جامعة أعلنت: نابلس
 اذ  أن  حافي، أمس، بيان في الجامعة وأوضحت. 9104 لعام لنشرا وجودة البح،ي التميز
 األساسية الجامعة وظائف من يعتبر الذي العلمي البحث لتشجيع المهمة األدوات أحد تعتبر الجائزة
 المجتمع في والتطور والتنمية البناء عجلة دفع في بالغة أامية من له لما أولوياتها سلم في ويقع

 .الفلسطيني
 التدريس ايئة أعضاء عدد حيث من األولى المرتبة العلوم كلية احتلت فقد المكافئة نتائج على وبناء

 المرتبة في ال حة وعلوم الطب كلية حلت حين في باح،ا،( 06) عددام بلغ والذي بالجائزة الفائزين
 وفي باح،ين، 4 بفوز ال،ال،ة المرتبة الهندسة كلية حازت فيما بالجائزة، باح،ين( 2) بفوز ال،انية
 .واحد بفائز البيطري والطب الزراعة كلية فازت الرابعة المرتبة

 92/4/9105األيام، رام هللا، 
 

 فلسطين في األعمار متوسط عاما   75 وزارة الصحة: 
 أي عامًا، 12 أ بح فلسطين في األعمار متوسط أن ال حة وزارة قالت سعادة: عماد - نابلس
 .الماضية عاما 02الت لخا عاما، 09 مقداراا بزيادة
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 خال عاما 92 إلى الزيادة اذ  و ول رماوي، اسعد األولية، ال حية الرعاية عام مدير وتوقع
 .المطلوبة الوقائية وادجراءات والغذائية ال حية السياسات اتباع تم إذا القادمة؛ السنوات
 من الماضية السنوات لخا ال حة وزارة تمكن إلى الخليل في له محاضرة خال رماوي وأشار
 سبيل على الح بة ومنها للوفاة الرئيسي السبب كانت التي األمراض من العديد على نهائياً  القضاء
 .الدولية أو المحلية سواء العاقة ذات والمرسسات المختلفة الوزارات مع بالشراكة وذلم الم،ال،

 98/4/9105القدس، القدس، 
 

 الجنيه الفلسطيني في الوقت الراهن خبراء اقتصاديون يستبعدون إصدار 
 مسودة بشأن الفلسطينية النقد سلطة عقدتها التي العمل ورشة العال: طرحت عبد أحمد -غزة 

 جاازية حول تسارالت الفلسطيني الجنيه د دار تمهيدا الفلسطيني المركزي البنم قانون مشروع
 .الفلسطينية العملة د دار الفلسطينية السلطة
 ظل في الفلسطيني الجنيه إ دار نت الجزيرة لمراسل منف لة أحاديث في تحد،ونم واستبعد
 العملة إ دار دون تحول أن يمكن التي ادسرائيلية للعراقيل ذلم مرجعين الراانة، الظروف

 .الفلسطينية
 أعطت االقت ادية باريس اتفاقية إن نت للجزيرة حديث في قال الطباع ماار االقت ادي الخبير
 أمام قوية تكون بأن العملة لهذ  يسمح لن الحالي الواقع لكن فلسطينية، عملة د دار الحص

 تعيشه الذي ال عب المالي الواقع ظل في فلسطينية عملة إ دار أن واعتبر .العالمية العمات
 جهازا الفلسطينية السلطة امتام رغم بقوة العملة اذ  لوجود فر ة يعطي لن الفلسطينية السلطة
 .المركزي للبنم أساس ووجود قوية نقد وسلطة قويا، يام رف

 ليس وطنية عملة إ دار أن جياب أبو محمد االقت ادية  حيفة تحرير رئيس رأب جانبه، من
 الواقع، أرض على الوطنية الررية اذ  تطبيص باتجا  يندفعون ممن الك،يرون يتوقعها التي بالسهولة
 .د داراا والسياسية واالقت ادية اليةالم االعتبارات من الك،ير إلى وتحتاج
 مشيرا فلسطينية، عملة إ دار من قريبا الفلسطينية السلطة تتمكن أن نت للجزيرة حديث في واستبعد

 واألمني واالقت ادي السياسي والقرار واالقت اد الدولة استقال إلى يحتاج القرار اذا م،ل أن إلى
 .للفلسطينيين

 ادسرائيلي االحتال أن خضر سهى غزة مدينة في" القدس" بنم فروع أحد مديرة اعتبرت جانبها، من
 بشكل يعتمدون الفلسطينيين إن نت للجزيرة حديث في وقالت .القرار اذا م،ل بتمرير يسمح لن
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 يسمح ولن العملة اذ  مع يتعامل لن االحتال أن مضيفة ادسرائيلية، البضائع على أساسي
 .بإ داراا

 98/4/9105وحة، الجزيرة نت، الد
 

 توسيع المنطقة العازلة مع غزة إلى كيلومترين: مصر 
توسيع المنطقة العازلة على  الم رية،ت وكاالت: قررت الحكومة  "القدس العربي"القاارة ت العريش 

 حدوداا مع غزة إلى كيلومترين بعد أن كانت كيلو مترا.
خاء "محلب، رئيس الحكومة، قرر وذكرت وكالة أنباء الشرص األوسط الم رية، أن إبراايم  عزل وا 

 ."المنطقة المقترحة بمدينة رفح بمحافظة شمالي سيناء لت ل إلى كيلومترين
حدود المنطقة العازلة المقترحة بمدينة رفح وتشمل أبو شنار والرسوم "وتضمن القرار الحكومي 

ز أبو رعد وجنوب وشمال ميدان السادات وجنوب شرص ميدان السادات وشمال جوز أبو رعد وجو 
 ، حسب الوكالة."كم 9وتقاطع خط الحدود بمسافة  ةالمدفونة وشمال شرص تلة الطاير 

وقال عاء عز الدين، اللواء المتقاعد والمدير األسبص لمركز الدراسات االستراتيجية للقوات المسلحة 
متر،  0611عمص اكتشاف م ر أنفاقا جديدة منها ب")الجيش( بم ر، إن قرار التوسيع جاء نتيجة 

وبالتالي كان البد من قوانين تحفظ األمن وتحكم السيطرة داخل حدود وسيادة م ر خا ة وأن 
ليس ضد "وأوضح عز الدين أن قرار العزل وادخاء لمدينة رفح  . "األنفاص شكلت خطرا على الباد

لى الفلسطينيين في الحفاظ ع –واليزال  –أحد ويأتي حر ا على أمن م ر، والتي لها دور كبير 
فتحة نفص على الشريط الحدودي )مع قطاع  922وأعلن الجيش الم ري أنه دمر  ."منذ سنوات

 غزة(، خال شهري فبراير/ شباط، ومارس/ آذار الماضيين.
92/4/9105، القدس العربي، لندن  

 
 ية المفتعلةسرائيلرئيس اتحاد مزارعي وادي األردن يدعو إلى وقف الحرائق اإل 

يس اتحاد مزارعي وادي األردن عدنان الخدام وزارة الزراعة إلى مخاطبة الخارجية األردنية دعا رئ
 ية المتم،لة في افتعال الحرائص.سرائيلللقيام بدوراا من اجل االحتجاج على الممارسات اد

بداية إلى أن اذ  الحرائص متعمدة، وتنتهجها قوات االحتال مع  "السبيل"وأشار الخدام خال حدي،ه لت
كل  يف ضاربة بعرض الحائط الخسائر المادية التي تلحقها اذ  الحرائص بمزارعي وادي األردن 

وأضاف أن استمرار افتعال الحرائص ألحقت خسائر مادية فادحة بمزارعي الحمضيات،  )الزور(.
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مركدا أن االتحاد سيرفع قضية لدب المحاكم المخت ة في حال عدم استجابة الجهات المعنية 
 ي لوقف م،ل اذ  الممارسات.سرائيلللضغط على الجانب اد

 92/4/9105ن، السبيل، عم ا
 

 "إسرائيل"حزب هللا يتجهز لمواجهة علنية وعنيفة في وجه باألمم المتحدة:  "إسرائيل" سفير 
األمم المتحدة بضرورة التحرم لمواجهة حزب ب وعدم تجاال التهديد الذي يشكله " إسرائيلطالبت 
التهديد المتنامي ". وحذر سفير الكيان العبري لدب المنظمة الدولية، رون بروشاور، من سرائيل"إضد 

 .إسرائيل"يتجهز لمواجهة علنية وعنيفة في وجه "، الفتًا إلى أن الحزب "لحزب ب
92/4/9105، األخبار، بيروت  

 
 ملزمة االنسحاب من الغجر "إسرائيل": "اليونيفيلالعام لـ" القائد 

ملزمة  إسرائيل أناللواء لوتشيانو بورتانو، على  "اليونيفيلشدد القائد العام لت": ين سعدحس
باالنسحاب من منطقة الغجر، ووجوداا فيها يشكل انتهاكًا مستمرًا لقرار مجلس األمن الدولي 

حاب اذ  المنطقة، التي تقع شمالي الخط األزرص، اي أرض لبنانية، واالنس" أن إلى، مشيرًا "0110
 ."أن تفي به إسرائيلي منها ليس موضوعًا للتفاوض، بل او التزام، على سرائيلاد

 إلىكنا حازمين و،ابتين جدًا في رفع اذا الطلب  إننا"، "السفيروأوضح بورتانو، في حديث لت"
دة ي،ير يين في كل اجتماعاتنا، سواء كانت ،نائية أو ،ا،ية، كما أن األمين العام لألمم المتحسرائيلاد

، شهد جنوب لبنان 0110منذ  دور القرار "ولفت االنتبا  إلى أنه  ."اذ  المسألة في كل مناسبة
أحد أك،ر الفترات ادوءًا خال أك،ر من ،ا،ة عقود، وانتشر الجيش اللبناني بالكامل في جميع أنحاء 

 ."األعمال العدائية عامًا، كما تم الحفاظ على وقف 31بعد أك،ر من  "اليونيفيل"منطقة عمليات 
منع الت عيد  إلىاآليلة  "اليونيفيل"األطراف كافة احترمت الخط األزرص، واستجابت لجهود " أنوأكد 

األطراف " أن. وشدد على "وتم احتواء الحوادث، بما في ذلم الحوادث ذات الطبيعة الخطيرة جداً 
ال سيما في المناطص الحساسة على طول  في اتخاذ تدابير عملية وبناءة، "اليونيفيل"منخرطة أيضًا مع 

الخط األزرص، بغية التخفيف من نطاص الحوادث والتوترات. كذلم فإن العملية الجارية لوضع عامات 
 ."مرئية على الخط األزرص اي خطوة اامة في بناء ال،قة ومنع االنتهاكات البرية غير المق ودة

92/4/9105، السفير، بيروت  
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 ري: مقترح تركي قطري لتهدئة مع غزةالعب "واال" موقع 
العبري إن دولتي تركيا وقطر قدمتا مقترحا لتهدئة طويلة  "واال"قال موقع : ترجمة خا ة-الرسالة نت

ي وفتح ميناء تجاري برقابة من حلف شمال سرائيلاألمد مع قطاع غزة، مقابل رفع الح ار اد
رب تقديمه لكل من حركة حماس، والحكومة وأشار الموقع إلى أن المقترح ج األطلسي )الناتو(.

 ية، والسلطة الفلسطينية.سرائيلاد
وينص المقترح على إقامة ميناء تجاري ومدني على سواحل مدينة غزة، مع رفع كامل للح ار عن 

وأوضح أن رقابة دولية ستوضع على الميناء يجري من  القطاع، مقابل تهدئة متبادلة بين الطرفين.
 فن المتوجهة لغزة عبر حلف الناتو، الذي تعتبر تركيا أحد أعضائه البارزين.خالها فحص الس

لم ي در بعد، ويتوقع بعد تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة رئيس  يسرائيلادالرد "أن  "الوا"وذكر 
الوزراء بنيامين نتنيااو، فيما بدت السلطة غير متشجعة للمقترح الجديد؛ بحجة أنه انام مخاوف 

 ."ال قطاع غزة عن الضفة المحتلة، فيما لم ي در أن رد أو ت ريح من قبل حماسمن استق
98/4/9105، الرسالة، فلسطين  

 
 تعقد ملتقاها الثاني في بيروت "الشعبية العالمية لدعم غزة الهيئة" 

ن اليوم ال،ا،اء، ملتقااا ال،اني م "الهيئة الشعبية العالمية لدعم غزة"عقدت : حمزة تكين - بيروت
 ي األخير.سرائيلأجل تسليط الضوء على معاناة أاالي قطاع غزة بعد العدوان اد

ويستمر ليومين، عقد في أحد فنادص منطقة الحمرا  "للحياة.. نعيد البناء"الملتقى الذي حمل عنوان 
ببيروت وحضرته عدة منظمات إغا،ية دولية، من لبنان والسودان وتركيا وقطر وغيراا، بحسب 

 ناضول.مراسل األ
ي األخير على سرائيلأن العدوان اد إلىع ام يوسف، رئيس الهيئة الشعبية العالمية لدعم غزة، لفت 

جريحا، مشيرا إلى أن من بين الجرحى  930ألف و 00شخ ا، إضافة لت 9942مقتل  إلىغزة أدب 
 ألف طفل يعاني من إعاقة دائمة.

سيارة  21مدرسة، و 922ت، إضافة لتألف منزل تدمر  91وأضاف يوسف في كلمته أن حوالي 
 آخرين. 012مسجدا بشكل كامل وتضرر  69تدمير  إلىمركب  يد، الفتا  929إسعاف، و
بالرغم من كل المساعي الدولية والشعبية لحل مشكلة القطاع، إال أن المشكلة ما زالت "وتابع أنه 

دعم غزة، سيوفر فر ة لاطاع على الهيئة الشعبية العالمية ل"، موضحا أن الملتقى ال،اني لت"قائمة
 ."الوضع ادنساني في القطا ومجاالت الدعم المطلوبة، والوضع ال حي المتردي
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قدم نضاال أسطوريا "من ناحيته، اعتبر مفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان أن الشعب الفلسطيني 
 ."ةناضلة با اوادغزة باقية و امدة وم"، مشددا أن "بالمقاومة والدم وال،ورة المستمرة

العوا ف تتجمع من حول غزة من جديد، واي محا رة، "وحذر دريان في كلمته من أنه يرب 
وتابع  ."وعشرات األلوف من أالها بدون مأوب، كأنما يراد كسر إرادتها... واي لن تنكسر بعون ب

فلسطين من خال نستطيع رغم ظروف المخاض والتأزم في كل بلداننا العربية، أن نقف مع شعب "
 ."منظماتنا األالية والدينية

عقدت مرتمراا األول نهاية شهر آب/أغسطس من العام  "الهيئة الشعبية العالمية لدعم غزة"وكانت 
في مدينة إسطنبول التركية، نتج عنه ادعان عن تأسيس الهيئة الشعبية العالمية لدعم غزة  9104

 وتشكيل مكتبها التنفيذي.
98/4/9105، ، أنقرةلألنباء ولاألناضوكالة   

 
 من جديد "مافي مرمرة"إغاثي تركي: جاهزون لركوب سفينة  مسؤول 

، معربا "أملنا.. لو فقدنا  فقدنا كل شيء"قال مسرول إغا،ي تركي، اليوم ال،ا،اء، إن غزة  :السبيل
ديد نحو من ج "مافي مرمرة"دغاص معبر رفح، واالستعداد لركوب سفينة  "األسف الشديد"عن 

 ."ال ابرين"القطاع من أجل فم الح ار عن أاله 
، حسن أيناجي، أمام "IHH"التركية  ادنسانيةجاء ذلم خال عرض نائب رئيس ايئة ادغا،ة 

غزة "المنعقد في بيروت، ورقة عمل حملت عنوان  "الهيئة الشعبية العالمية لدعم غزة"الملتقى ال،اني لت
 ."الح ارإلى أين.. مستقبل غزة في ظل 

، داعيا إلى العيش في القطاع من "غزة أملنا.. ولو فقدنا اذا األمل فقدنا كل شيء"وقال أيناجي: 
 ."التعرف على حقيقة المعاناة"أجل 

 إلىواستغرب نائب رئيس الهيئة التركية، استمرار م ر في إغاص معبر رفح مع قطاع غزة، داعيا 
 ." ار عن أال غزة وفتح المعبرإقناع ادخوة الم ريين بضرورة رفع الح"

أنا لست عربيا، ومعنا اآلن في قاعة المرتمر أشخاص من مختلف الدول األجنبية والعربية.. "وتابع 
وتابع  ."أنا حقيقة أشعر أنني أعيش حقيقة معاناة أال غزة.. معاناتهم بم،ابة معاناة أبنائي وأسرتي

 ."ن غزة ويحا رااأنا ال أفهم كيف أن بلدا عربيا مسلما قريبا م"
نابع من منطلص إنساني، بعيدا عن أي اعتبار سياسي ال من قريب وال "وشدد أيناجي على أن موقفه 

دخال المواد  إسرائيلالضغط على "ودعا إلى  ."من بعيد من أجل فتح المعابر من قطاع غزة، وا 
إلى الخارج دجراء دورات  واقترح أن يتم إرسال أطباء من قطاع غزة، ."األساسية التي يحتاجها أاله
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في حال رفض األخوة في م ر السماح لهم بالخروج، فنحن مستعدون "أنه  إلىتدريبية، الفتا 
 ."لتدريبهم عبر الفيديو واالت ال

، مضيفا مع "جاازة الستكمال سيراا"وكشف أيناجي أن سفينة مافي مرمرة )أسطول الحرية(: 
ب السفينة من جديد مهما كلف األمر... فدمارنا نحن جاازون لركو "ت فيص حار من الحضور 

 ."ليست أغلى من دماء إخواننا في غزة
92/4/9105، السبيل، عم ان  

 
 جل غزةأصدام حسين تناشد السيسي من  رغد 

رسالة موجهة منها عبر  حسين، فياالبنة الكبرب للرئيس العراقي الراحل  دام  "رغد" دعت :غزة
إلى الرأفة والرحمة بأال قطاع غزة  السيسي، عبد الفتاح ، الرئيس"ترتوي" االجتماعيموقع التوا ل 

، إلى الحساب الرسمي "تويتر"في رسالة موجهة من موقع التغريدات الق يرة  "رغد"المنكوبة. وكتبت 
ب رف النظر عن شرعيتم من عدمها، أدعوم بسم ب "قائلة بنص التغريدة:  "السيسي"للرئيس 

 ."نسانية أن تخشى ب عز وجل في حال أاالي غزة المنكوبةوبسم الرحمة وبسم اد
98/4/9105، وكالة سما اإلخبارية  

 
 جريح من سوري ة 1300ي: عالجنا حتى اآلن إسرائيل مدير مستشفى صفد لموقع إخباري 

، البروفيسور سلمان إسرائيلبمدينة  فد، شمال  "زيف"قال مدير مستشفى  زاير أندراوس:–النا رة 
جريح  0311ّي: انام أك،ر من سرائيلاد-في حديٍث خاّصٍ لموقع )الم در( ادخباريّ  زرقا،

سوري، مقاتلين، رجال، نساء وأطفال تّم عاجهم في مستشفيات الشمال حيث و ل إلى مستشفى 
سرير فقط ونحن قمنا بعاج  311جريح. للتوضيح، انام في المستشفى  211)زيف( حتى اآلن 

 ّي.سرائيلير المستشفى ادجريح، قال ُمد 211
ولفت الموقع في معرض تقرير  إلى أّن البروفيسور زرقا امتنع عن تقديم إجابات قاطعة بخ وص 

ّي الجرحى لتلّقي العاج الطّبي، ولكّنه أوضح بأّن الجهات سرائيلالطريقة التي ينقُل فيها الجيش اد
المهنية الطّبية اي التي تقف في أعلى سّلم  العسكرية ال تتدّخل في ادجراءات الطّبية للجرحى وأنّ 

األولوّيات. وفي معرض رّد  على سرال قال إّنه من المقبول حول العالم، في المناطص المنكوبة التي 
 يّتم فيها تقديم المساعدات ادنسانية إجراء عملّيات بتر األطراف.

98/4/9105، رأي اليوم، لندن  
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 اومين في الجوالنترضخ وتسل م جثامين مق "إسرائيل" 
ي ليل أمس، لضغوط أاالي الجوالن سرائيلرضخ جيش االحتال اد: يحيى دبوص ،فراس الشوفي

إلى أاالي بلدة حضر  "المقاومة الشعبية السورية"( لشهداء 4ج،امين )من أ ل  3المحتّل بتسليم 
ة ناسفة قرب الشريط لهم، أ،ناء زرعهم عبو  يةإسرائيلساعة على استهداف طائرة  42المحّررة، بعد 

 الشائم في بلدة سحيتا المحتلة ليل األحد الماضي.
حالة الغليان التي طغت على أجواء الجوالن، والتجمعات التي استمرت طوال يوم أمس في ساحة 
مجدل شمس وخيمة العزاء في البلدة، مع الشعارات المرّيدة للجيش السوري والمقاومة، دفعت 

طلب األاالي بعدم التعّرض ألاالي حضر أ،ناء سحبهم لج،امين الشهداء. االحتال إلى الّرضوخ لم
أن عددًا من مشايخ مجدل شمس، تقدموا ليًا إلى موقع الغارة وعاينوا الج،امين،  "األخبار"وعلمت 

من  3قبل أن يقدم عدٌد من مشايخ حضر على سحبها سيرًا على األقدام إلى البلدة، واخذوا ج،امين 
 ما أرجئ نقل ج،ة الشهيد الرابع بسبب قربها من حقل ألغام.الشهداء، في

ي قلص للغاية من ردود سرائيلاالحتال اد"إلى أن  "األخبار"وأشارت م ادر من داخل مجدل شمس لت
الفعل، وخطوته األخيرة بترم ج،امين الشهداء في العراء سببت موجة غضب عارمة في قرب 

عددًا من فعاليات البلدة، والشيخ طاار أبو  الح اعتراضه على . وقالت الم ادر إنه أبلغ "الجوالن
. إاّل أن االعتراض "، وتسبب فتنةإسرائيلأنها تحريض ضد دولة "خيمة العزاء التي فتحت، لت

 ي قوبل بالتجاال ورفض إزالة الخيمة.سرائيلاد
92/4/9105، األخبار، بيروت  

 
 فع الحصار عن قطاع غزةاألمم المتحدة للشؤون اإلنسانية يدعو لر  منسق 

دعا منسص األمم المتحدة للشئون ادنسانية، جيمس راولي، المجمع الدولي إلى : ااني الشاعر -غزة
 رفع الح ار عن قطاع غزة، وحل كافة المشكات ادنسانية التي يعاني منها القطاع.

يونس جنوبي وقال راولي، خال مرتمر  حفي عقد  في المستشفى األوروبي شرقي مدينة خان 
ازدياد معدالت الفقر، وتداور واقع ال حة، وعدم توفر معدات "ال،ا،اء: إن  ]أمس[القطاع، اليوم

 ."طبية وغير ذلم من مشكات تتطلب رفع كامل للح ار
وطالب بفتح معبر رفح البري الرابط بين م ر وقطاع غزة، والسماح بإدخال الوفود التضامنية 

الحاالت المرضية المستع ية، داعًيا المجتمع الدولي إلى تك،يف دعمه  والمستلزمات الطبية، ونقل
 للقطاعات المختلفة في غزة، خا ة قطاع ال حة.
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لن يتحقص أي تقدم للواقع االقت ادي في غزة أو أي تحسن للمستوب "وقال المسرول األممي إنه 
كامل للح ار، والسماح لكل المعيشي واالجتماعي للسكان، إال بالعمل على المستوب السياسي لرفع 

مناحي الحياة بالتقدم، من وضمنها القطاع ال حي، وجعل غزة جزء ال يتجزأ من دولة فلسطينية 
اطلع خال تفقد  للمستشفيات في غزة على حجم التحديات وال عوبات "وأضاف أنه  ."قابلة للحياة

وضعا سيئا للغاية، بفعل " ، موضحا أن مرسسات ال حة في غزة تعيش"التي يواجهها قطاع ال حة
 ."الح ار ونقص المعدات والمستلزمات الطبية واألدوية

وكان راولي قد زار قطاع غزة، ال،ا،اء، برفقة وفد من منظمة ال حة العالمية ودبلوماسيين أوروبيين 
لى خال حربها األخيرة ع إسرائيلعلى واقع المستشفيات في القطاع والعيادات التي دمرتها  لاطاع

 قطاع غزة  يف العام الماضي.
98/4/9105، ، أنقرةلألنباء األناضولوكالة   

 
 تريليونات دوالر موجودات المصارف العربية ةثالث 

قيمة تمويل البنوم "أعلن رئيس اتحاد الم ارف العربية محمد بركات، أن : مارسيل ن ر -القاارة 
تريليون، أما  9.0الر، والودائع ادجمالية تريليون دو  3.0العربية حتى نهاية العام الماضي بلغت 

. وأعلن "في المئة 001تريليون دوالر. وحقص النمو في كل الدول العربية  0.6القروض فسجلت 
معدالت الفقر تراوحت بين "في القاارة، أن  "مرتمر اتحاد الم ارف العربية"بركات في كلمة خال 

الّدين الخارجي "ي الم ري اشام رامز، إلى أن وأشار محافظ البنم المركز  ."في المئة 41و 93
بليون دوالر( حتى نهاية شباط )فبراير(  2.4بليون جنيه )نحو  41.9)الم ري( و ل إلى 

. ولفت إلى أن "بليونًا العام الماضي 21في المئة من الدخل القومي مقارنة بت  09الماضي، أي 
 ."في المئة 92نسبة الدين الخارجي ووفص المعدل العالمي ت ل إلى 

العمل لم لحة "، مطالبًا بضرورة "الدور اديجابي للدول العربية لدعم م ر"ولم يغفل رامز 
. وشدد على أن م ر "االقت اد الم ري وتأمين فرص عمل دائمة وتحسين مستوب معيشة األفراد

 91أيام، منها  2بليون جنيه خال  64أموااًل خ و ًا بعد تمويل مشروع قناة السويس بقيمة "تملم 
 ."بليونًا خارج القطاع الم رفي

92/4/9105، الحياة، لندن  
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 انتخابات بريطانيا قد تعزز عالقاتها االقتصادية مع العرب 
 ديفيد فريمان
يميل السياسيون في معظم االنتخابات البريطانية التي تشارم فيها شريحة واسعة من الناخبين، إلى 

ة. ونادرًا ما يضع الناخبون السياسة الخارجية على رأس قائمة أولوياتهم، التركيز على القضايا الداخلي
في حين تكتسي السياسة الخارجية المستقبلية أاميًة بالنسبة إلى المست،مرين واألعمال التجارية 

 العالمية واألشخاص المتحدرين من خارج الباد.
ا بياناتها االنتتتتتخابية، لكن عوضًا من وخال األسبوع الماضي نشرت األحزاب السياسية الرئيسة كله

النظر فقط في المستندات المنمقة والكلمات الذكتتتية المعّدة من قبل مستشاري العاقات العامة 
واالنتخابات، من األاتتتتمية بمكان االطاع على سجات الت ويت ونشاطات األحزاب الستتتتياسية، 

يطتتتانية في الشرص األوسط لما لذلم من تأ،يرات ال تخفى في خ و ًا في ما يتعتتتلص بالتتسياسة البر 
 العربية. -العاقات االقتتت ادية البريطتتانية 

مريدين أقوياء دسرائيل، لكن في الوقت عينه ،مة نواب « حزب العمال»ُيعتبر عدٌد كبيٌر من أتباع 
نائبًا من ارالء في  029 ّوت ادسرائيلي، و  -ك،ر منتمون إلى الحزب، واعون لسياص النزاع العربي

اآلخرون عن  63البرلمان السابص ل الح االعتراف بدولة فلسطين، في حين امتنع النواب الت
الت ويت أو تغّيبوا عن الحضور. في الواقع لم يكن من الممكن على ادطاص ت ّور أعداد مما،لة 

 قبل سنوات.
ضغط المريدة دسرائيل لكن القيادة على تبرعات ضخمة من جماعات ال« حزب العمال»ويح ل 

تعي أيضًا أن عددًا متزايدًا من الناخبين البريطتتتانيين يريتتتتتتدون قتتتتيام دولة فلسطينية ويدينون األعمال 
مع منظمة األمم »ادسرائيلية واالحتال. ويتتتعد البيان االنتخابي للحزب بأن تعمل حكومة عمالية 

 ، في حين لم يتم قطع وعود محددة.«سوريين المستضعفينالمتحدة لدعم الاجئين ال
، وعلى رغم ذلم انتقد النواب «حزب المحافظين»وتقّدم جماعة الضغط المريدة دسرائيل المال لت 

لن نعترف بدولة فلسطين إال عندما ي بح »المحافظون إسرائيل في مناسبات ك،يرة، وقالوا أخيرًا: 
يشكل التركيز على أمن إسرائيل مهما «. مستقبل إسرائيل آمنًا بالفعل حل الدولتين حقيقيًا وحين يكون

 كّلف ال،من، مسألًة رئيسة للمحافظين.
المستوطنات ليست سوب أبنية وأن بادمكان تشييد األبنية »وأّكد وزير الخارجية فيليب ااموند أن 

زالتها  أمام حل دائم، إذا كان وشّدد على ضرورة منع األبنية غير الشرعية من الوقوف حائاً «. وا 
 ممكنًا التو ل إليه. أما مقاربة المحافظين لسورية فتقتضي العمل مع منظمة األمم المتحدة.



 
 
 
 

 

           35ص                                     3569 العدد:    92/4/9105 األربعاء التاريخ:

فكرة إنشاء دولة فلسطينية. واو نّدد عانيًة بأعمال إسرائيل « الحزب الوطني ادسكتلندي»ويريد 
لخارجية والتنمية الدولية خال العدوان على غزة في ال يف الفائت. وو ف وزير الشرون ا

ادسكتلندي، حمزة يوسف، غزة بأنها سجن مفتوح، ولفت إلى أن الحكومة ادسكتلندية ترحب بإنشاء 
 قن لية فلسطينية في إسكتلندا.

ضمن إطار موقفه السياسي وسعيه لبناء « الحزب الوطني ادسكتلندي»وينبغي النظر إلى موقف 
ات وتطوير العاقات مع الهيئات الدولية على أساس دولة دولة. ويشكل إنشاء قن ليات وسفار 

 لدولة، جزءًا من استراتيجيته لبناء الدولة.
جزءًا من حكومة ائتافية مع المحافظين. وأعلن مسرولو « الحزب الليبرالي الديموقراطي»ويشكل 

، لكنهم «راطيةدولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة وديموق»الحزب أنهم يريدون االعتراف بت 
 يرغبون في القيام بذلم فقط إن كان ذلم سيخدم عملية السام.

وُيستنتج مّما قيل حول األحزاب الرئيسة األربعة، أن ،مة ميًا لاعتراف بفلسطين )يبلغ عدد األحزاب 
قوة سياسية « الحزب الوطني ادسكتلندي»الرئيسة أربعة في الوقت الراان، بسبب ضرورة اعتبار 

 ة في المملكة المتحدة(.رئيس
ويتجلى اذا الميل في كل أرجاء أوروبا، ففي حين تتمتع جماعة الضغط المريدة دسرائيل بقوة مهمة 
من خال امتاكها األموال والنفوذ، إال أن األحزاب السياسية الرئيسة تجد  عوبًة متزايدة في 

اع غزة والضفة الغربية ُيشااد بقوة على المجاارة بتأييد إسرائيل، خ و ًا أن تأ،ير سياساتها في قط
 شاشات التلفزيون في سائر أرجاء العالم.

ميتتتتتزان القوة في الحكومة البريطانية المقبلة. وسيحظى ذلم « الحزب الوطني ادسكتلندي»وقد يملم 
في حال ح وله بااتمام الناخبين في بريطانيا لكن من المفترض أن ينال إعجاب الفلسطينيين 

 العربية. - ًا والعرب عمومًا، ما ينعكس إيجابًا على العاقات االقت ادية البريطانية خ و 
92/4/9105، الحياة، لندن  

 
 فوز حماس في االنتخابات الطالبية.. رسائل متعددة 

 عدنان أبو عامر
فاجأة شكلت نتائج انتخابات الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية التي أجريت في األيام األخيرة م

من العيار ال،قيل لحماس والسلطة الفلسطينية، سارة لألولى وسيئة لل،انية، ألن حماس استطاعت 
سرائيل في  تحقيص اذا الفوز االنتخابي رغم تعرضها لموجة من الماحقات األمنية من قبل السلطة وا 

 آن معًا.
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 توقيت حساس

لسطين" بمدينة الخليل جنوب الضفة يوم فقد أظهرت نتائج انتخابات مجلس طلبة جامعة "بوليتكنم ف
مقعدا لكل  02أبريل، تعادل الكتلة ادسامية، الذراع الطابية لحماس، والشبيبة الفتحاوية، بت 90

 منهما.
 أ وات عن فتح. 212أبريل فوز الكتلة ادسامية متقدمة بت 99فيما أعلنت جامعة بيرزيت، يوم 

دسامية "للمونيتور" إن الفوز "دليل على التفاف الفلسطينيين وقال عبد الرحمن حمدان رئيس الكتلة ا
حول المقاومة؛ ألنه السبيل الوحيد النتزاع الحقوص، ورفض مشروع السلطة القائم على المفاوضات، 
وجاء الفوز رغم تعرض الكتلة لهجمة شرسة من االحتال ادسرائيلي والسلطة، وأتوقع أن تزداد 

 قادمة".الحملة شراسة الفترة ال
ال أحد يستطيع أن يقدر حجم ما شعرت به حماس من نشوة االنت ار بسبب اذ  االنتخابات، فقد 
كانت تنتظر أي حرام شعبي وانتخابي يظهر محافظتها على شعبيتها، بسبب مخاوفها من ك،افة 

قيص الضغط األمني عليها في الضفة، أو تزايد سوء الظروف المعيشية في غزة، ومطالب الناس بتح
 الحد األدنى من الحياة.

 وكان ملفتًا أن تتوالى التهاني من حماس وقادتها بفوزاا في انتخابات الجامعات ب ورة غير مسبوقة.
أبريل فوز الحركة في انتخابات  94فقد اعتبر عزت الرشص عضو المكتب السياسي لحماس يوم 
 إسرائيل. الجامعات انحياز للمقاومة ضد المفاوضات والتنسيص األمني مع

ورأب فتحي حماد وزير الداخلية السابص في غزة، وعضو المكتب السياسي لحماس، أن  واريخ 
 أبريل. 94القسام انت رت في جامعة بيرزيت، عبر مقال نشر  على غير عادته يوم 
أبريل، فوز الحركة في  99كما انأت الهيئة القيادية ألسرب حماس في السجون ادسرائيلية، يوم 

خابات، معتبرة إيا  استفتاء حول خيار ودعم المقاومة المسلحة في الضفة الغربية، ودليل على االنت
 أن حماس أقوب وأكبر من مشاريع االستئ ال.

أبريل بمهرجان الكتلة في  93فيما شارم خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحماس، ااتفيًا يوم 
 ية والرئاسية.بيرزيت، وأعلن جاازية حماس لانتخابات التشريع

يوسف رزقة وزير ادعام األسبص في حكومة حماس، قال "للمونيتور" أن "أسباب فوز حماس 
وازيمة فتح تقع خلف أسوار الجامعات، وتكمن في موقف الرئيس عباس من المقاومة والحرب 

 األخيرة على غزة، وتقييد حكومة التوافص، والتنكر للم الحة".



 
 
 
 

 

           37ص                                     3569 العدد:    92/4/9105 األربعاء التاريخ:

فارقة، ماجد أبو شمالة عضو المجلس التشريعي عن فتح الذي اعتبر يوم واو ما اتفص معه، ويا للم
والوقوف على أسبابها لمنع تكرارااا، رغم أن  أبريل أن تكرار خسارة فتح يستدعي المراجعة، 93

 الظروف في  الحها.
فوز حماس االنتخابي، و لت ردود أفعاله لشبكات التوا ل االجتماعي، وأكدت نقاشاته أن 

ت تم،ل "ترمومتر" السياسة الفلسطينية، وما جرب زلزال انتخابي تتجاوز ارتداداته أسوار الجامعا
الجامعات، ألن جامعة بيرزيت ليبرالية، ومقربة من مركز القرار الفلسطيني، ومع ذلم فازت فيها 

 حماس، وكشفت النتائج عن أزمة عميقة في فتح، بسبب ازيمتها القاسية.
انتخابات طابية وليس سياسية، لكن التراث السياسي الفلسطيني يركد  تعلم حماس أن ما جرب اي

أن طاب الجامعات ام الع ب األساسي للتنظيمات والقوب السياسية، وما يح ل داخل أسوار 
 الجامعات وبين الكتل الطابية إنما او  ورة م غرة للواقع السياسي الفلسطيني بشكل عام.

ذا كانت حماس قد عبرت عن عظ م فرحتها بهذ  االنتخابات الطابية، فقد جاءت األجواء كئيبة في وا 
فتح بسببها، لما اعتبر أنه انتكاسة غير متوقعة، وفي بقعة جغرافية تسيطر عليها بالكامل في الضفة 

 الغربية.
أبريل، في فوز حماس  92ولذلم رأب عبد ب كميل، من أبرز القيادات الشابة في فتح يوم 

 س إنذار وتحديًا كبيرًا لفتح، ألن الفشل في االنتخابات يعود لتق ير قيادة فتح.االنتخابي جر 
أبريل أن نتائج انتخابات بيرزيت مفاجأة  93واعتبر أمين مقبول أمين سر المجلس ال،وري لفتح يوم 

غير متوقعة، وفتح ستجري تحقيقا حول فشلها، وسيتم اتخاذ إجراءات ت ل حد إقالة المسئولين عن 
 سارة.الخ
 

 لجنة تحقيق
وعلم "المونيتور" من مسئول فلسطيني بارز، رفض كشف اويته، أن الرئيس عباس "عقد جلسة مع 
كوادر فتح في بيرزيت في األيام األخيرة، وقام بتوبيخهم على خسارتهم الكبيرة أمام أن ار حماس، 

 .رغم ما قدم لهم من موازنات مالية وتسهيات أمنية لتمكينهم من الفوز"
فتح تعاني من إخفاقات داخلية ال تخفى على عنا راا، سواء بسبب انسداد مشروع التسوية وتوقف 
المفاوضات مع إسرائيل، ما يعني اتجا  الفلسطينيين نحو مشروع حماس البديل، أو الخافات 
ا الداخلية التي تع ف بها بين تياري محمود عباس ومحمد دحان، أو الفوضى األمنية التي تعيشه

 بعض مناطص الضفة الغربية بين مجموعات فتحاوية والسلطة الفلسطينية.
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ولم تكد تمضي أيام قليلة على فوز حماس في االنتخابات، حتى قامت أجهزة األمن الفلسطينية مساء 
 أبريل باعتقاالت واستدعاءات لكوادر الكتلة ادسامية. 92

ماس "للمونيتور" أن "اعتقال وماحقة ولذلم قال فتحي قرعاوي عضو المجلس التشريعي عن ح
الطاب يكشف وجه السلطة الفلسطينية الحقيقي، ولو كانت تعلم بأن الكتلة ستفوز في االنتخابات 
الستخدمت الساح لمنعها، ولن تتردد بقمع أي محاولة أخرب لفوزاا، في ظل ما تعيشه السلطة من 

 خسارات متكررة".
 أبريل تأجيل االنتخابات الطابية فيها. 96لس يوم فيما أعلنت جامعة النجاح في ناب

أبريل حماس بأن تسمح بإجراء االنتخابات في  94أسامة القواسمي المتحدث باسم فتح طالب يوم 
 الجامعات والنقابات في غزة.

 أبريل في غزة. 6وقد فازت فتح في انتخابات نقابة المحامين يوم 
س، قال "للمونيتور" أن "فتح تتعامل مع االنتخابات من كمال أبو عون عضو المكتب السياسي لحما

منطلص انتقائي، ادفه استعراض القوة في النقابات التي تتوقع الفوز فيها، وتعتزل المشاركة حين 
 تخشى الخسارة، واذا حرص على الم لحة الحزبية الضيقة".

او الحال عليه في الضفة،  الجامعات الفلسطينية في غزة ال تعكس خليطًا فكريًا أيديولوجيًا كما
فالجامعة ادسامية تفوز فيها حماس بالتزكية مع انعدام التنافس مع كتل طابية أخرب، وجامعة 

 األزار تكتسحها فتح بدون جهد كبير، وباقي الجامعات ال تم،ل ،قًا انتخابيًا كبيرًا.
"أن ادنسان يكر  من يحكمه" للداللة نتائج االنتخابات األخيرة دفعت الفلسطينيين لتداول عبارة مفاداا 

مكانية ااتزاز شعبيتها في غزة حيث تحكم اي،  على فوز حماس في الضفة حيث تسيطر فتح، وا 
ويبقى إجراء االنتخابات: النقابية والجامعية والسياسية في الضفة وغزة دفعة واحدة، كفيل بترسيخ اذ  

 القناعة أو تفنيداا!
98/4/9105المونيتور،   

 
 اث بالطة.. تصعيد اضطراريأحد 

 عادل األسطل
واجهت السلطة الفلسطينية مشكات عنف داخلي في بعض مناطص الضفة الغربية، سواء داخل 
المناطص التي تقع تحت سيطرتها، أو تلم التي ال زالت تحت السيطرة ادسرائيلية، وكان مخيم باطة 

 من أك،ر المناطص اضطرابا وعنفا. -إلى الشمال من محافظة نابلس-لاجئين الفلسطينيين 
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حيث شهد المخيم على مدار عامين أو أك،ر أعمال عنف متفرقة، كانت تقوم بها عنا ر تابعة 
لحركة فتح، و لت إلى حد تسميتها حركة تمّرد في بعض األحيان، وذلم احتجاجًا على المعاملة 

وظائف داخل أجهزتها األمنّية، وبإعادة السيئة التي تتلقااا من ِقبل السلطة الفلسطينية، وللمطالبة ب
 أسلحة تابعة لهم كانت قد تمت م ادرتها في أوقات سابقة.

في كل مرة كان المخيم يشهد توترات أمنية، كانت عودته للهدوء مرتبطة، بلجوء األجهزة األمنّية إلى 
الين، فإن انام قمعها، ونادرا ما كانت ترتبط بتفاامات مع تلم العنا ر المتمردة، وعلى أي الح

مفاجآت تعود بالعنف مرة أخرب، وسواء بإ رار السلطة على ظهار قبضتها، بضرورة االنقياد 
وفي ضوء إعانها، بأنها لن تسمح بأعمال تضر  -رغما واضطرارا-درادتها واالن ياع للقانون 

طائلة المسرولية،  باالستقرار العام، أو تتجاوز القانون، وبأن كل شخص يقوم بتجاوزاما، سيعّد تحت
 أو لظهور تطورات مفاجئة من ِقبل أي الطرفين، بسبب عدم االلتزام بالتفاامات المبرمة.

، بدأ أفراد تابعين لحركة فتح أطلص عليهم اسم )أبناء فتح 9103في أوائل آذار/ مارس من العام 
لسطينية، وقاموا بأعمال عنف على نطاص المخيم، وأعلنوا عن تمردام على السلطة الف األحرار(

بحمل الساح وتبّني شعارات وطنية واجتماعية، وفي خطوة متقّدمة، قاموا باتخاذ إجراءات تهدف 
إلى منع أجهزة األمن الفلسطينية، من بسط سيطرتها على المنطقة، طالما لم تستجب السلطة 

 الفلسطينية لتلبية مطالبهم التي و فواا بالعادلة.
من أكدوا حينها بأنهم لن يسمحوا لهرالء المسلحين بحمل الساح، وتعهدوا لكن مسرولين في أجهزة األ

بالقبض عليهم، وتقديمهم للقضاء، باعتبارام من بقايا ظواار االنفات األمني الناتجة عن االنتفاضة 
(، إضافة إلى اتهامهم بالتورط في عمليات استغال وابتزاز 9111ال،انية )انتفاضة األق ى 

وكانت عّلقت حركة حماس، بأن اذا التمّرد، يعكس حالة اليأس التي تعاني منها للمواطنين، 
 السلطة، نتيجة انسداد األفص السياسي، الناجم عن فشل عملية التسوية مع ادسرائيليين.

بالقفز عن أحداث ك،يرة فائتة، وتحت اذا العنوان، سادت اليوم حالة من التوتر محافظة نابلس 
ا، خا ة بعد حادث الشجار الذي يبدو ُمرتّبًا من قبل، والذي اندلع بين مسلحين ومخيم باطة تحديد

تابعين للحركة ذاتها، وأحد عنا ر األجهزة األمنية الفلسطينية وسط المحافظة، أسفر عن السيطرة 
على ساحه الشخ ي، األمر الذي أدب إلى قيام األجهزة األمنية بمحا رة المخيم، وفتح النار ضد 

 المخيم المستنفرة، باعتبار  إجراء اضطراريا. عنا ر
وال شم، فإنه يوجد من جهة مبدئية الك،ير من األوامر، التي تجد األجهزة األمنّية سهولة في شأن 
اتخاذ إجراءات رادعة، لكن ربما تكون غير مائمة بالمطلص، بسبب التيقن من أن أضرارا حقيقية 

اجهة مفتوحة، سيما وأننا شاادنا أن أعمال العنف الفائتة لم مضاّدة ستح ل، والتي قد تُجّر إلى مو 
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تنطفئ جذوتها، بسبب أنها أخذت في أغلبيتها طابعا أمنيا، وليس سياسيا كما يجب أن يكون، وليس 
في اذا تبرئة لتلم العنا ر، ولكن ال نريد أن تتحمل السلطة أخطاء أك،ر، بقدر ما نكر  ألن تكون 

 تفيدة والوحيدة من اذ  األخطاء.إسرائيل اي الجهة المس
لى ماال نهاية، باعتباراا تعني أن ال أحد  من ال عب علينا أن نظل أمام أحداث عنف دموية اكذا وا 
يعتّد بالقانون أوال، وأن السلطة عاجزة عن إيجاد حلول لمشكات اي متوّجبة عليها وال أحد غيراا 

اّل فإننا نشم بأن انام خفايا غير وا ردة للعيان، وأ بحنا نستنتج عددا منها، باعتباراا لدب ،انيا، وا 
ن  الطرفين ع ّية على الحل، مع العلم أن مجرد محاولة إخفائها قد يجعل األضرار أكبر، حتى وا 

 كانت متعلقة بالعناد والكفر وحسب.
ن تناات في الِ غر، فإنها ستبدو سيئة  على أي حال، فإن أّي أحداث عنف فلسطينية داخلية، وا 
نما على الشعب الفلسطيني  للغاية، ليس على أبناء المخيم، أو على سمعة األجهزة األمنية فقط، وا 
بشكٍل عام، كونها ستزيد األضرار الجا،مة والمزمنة مرارا فوص مرار، ناايكم عن الخشية من تفاقمها 

ذا كانت م،ل اذ  األحداث  ال تجد  -خليةواي دا–أك،ر كلما مر الوقت، وفي غياب حلول مناسبة، وا 
حا، فكيف بنا أن نوا ل آمالنا، بأن انام حلوال محتملة بشأن حالة االنقسام الفلسطيني؟ والتي 

 حتى اآلن لم يتمكن أحد من إ احها.
98/4/9105، "90موقع "عربي   

 
 الحديـث الجـاري مع "حمـاس" 

ليكس فيشمانأ  
اف غزة تسليط الضوء على جبهة باتجا  غ« االستقال»ال واريخ في منتهى يوم  إطاصأعاد 

نسيت قليا. لكن اذا الضوء يظهر واقعا مختلفا: ليس ت عيدا وال توترا، ولكن بالعكس. أيضًا 
العناوين، اتضح أنه  األساسالذي استهدف المس في  األطاصالهجوم الجوي ادسرائيلي ردا على 

حوارا فعليا مع  األمنجال أجهزة طويلة يدير مم،لون رسميون من حكومة إسرائيل ور  أسابيعمنذ 
موضوعه اتفاص تهدئة طويل المدب بين  –جزء منه مباشر والجزء اآلخر غير مباشر  –« حماس»

 الطرفين.
من االنتخابات اقتراحا محددا ومف ا التفاص تهدئة  أشهرإسرائيل قبل ،ا،ة  إلى« حماس»أرسلت 

 الحياة أقوب وم الح الطرفين تملي التعاون.سنوات. إسرائيل الرسمية لم ترد، ولكن  01 – 2من 
اذا بالضبط ما يجري اليوم في القطاع بدون أن تأخذ الحكومة أو المجلس الوزاري الم غر قرارا 

لم يحبوا مبادرة  واألميركيينكما أن الم ريين «. حماس»رسميا يغير استراتيجية إسرائيل تجا  
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حتى لو كانت « حماس»ائيل تنجر نحو الحوار مع التي تتجاوز السلطة الفلسطينية. إسر « حماس»
 أساسيةلم تتخذ قرارا بهذا الشأن. إنهم يتحد،ون عن إعادة إعمار القطاع، عن إمكانية بناء بنية 

 ال يعتبر كلمة قاسية. أ بحميناء مستقل يخدم غزة،  إقامةللكهرباء والميا ، وحتى مفهوم 
إسرائيل بناء على طلب  إلىريين رفيعي المستوب توجهوا م،ا انتشر أن رجاال قط األخيرة اآلونةفي 
غزة زار إسرائيل.  إعمار دعادةوعرضوا الوساطة بين الطرفين، حتى أن المندوب القطري « حماس»

ليه في الوساطة بين الطرفين. إ ادشارةأيضًا المم،لية السويسرية في رام ب كشفت نشاطا تجدر 
ي لون من غزة الى إسرائيل. وحتى الم ريون يريدون  –« اسحم»الذين ليسوا من  –مبعو،ون 
 ال ورة. إلىالعودة 

تسهيل ظروف الحياة في غزة فإننا ذاابون الى  إلىإنه بدون حوار يردي  األمن أجهزةيقولون في 
ستظهر وكأنه فشل شامل. إن من يدفع الحاجة « الجرف ال امد«مواجهة مسلحة في ال يف، و

 األركاناو منسص العمليات في المناطص، بمشاركة وتشجيع رئيس « حماس»االت االت مع  إلى
الجديد، غادي آيزنكوت، حي،ما يسمح المستوب السياسي بهذ  الخطوات. إسرائيل الرسمية توا ل 

لقد كان اذا يشوش على االنتخابات. إن اذا ليس جيدا «. حماس»التقليل من شأن الحوار مع 
 في العالم. إراابيةمنظمة « حماس»يشوش على موا لة اعتبار  ل ورة حكومة يمينية، إن اذا

في رام ب تتهم إسرائيل بأنها  ادعامفي السلطة الفلسطينية يكادون ينفجرون من الغضب. وسائل 
 ادمسامفي غزة كقيادة منافسة. بالفعل، يوجد شيء من اذا. السلطة ال تنجح في « حماس»تقوي 
غزة، وليس دسرائيل وقت لانتظار. منسص العمليات في المناطص  ارإعمفي مجال  األموربزمام 

ي ادص لوزراء حكومة الوحدة على السماح لوزراء حكومة الوفاص الفلسطينية للو ول في كل اسبوع 
 المحاد،ات. ولكن ال يتمخض شيء عن ذلم. دجراءغزة  إلىمن الضفة 

سلطة مناكفة في  إزاءكسوط في يد إسرائيل  يستخدم أيضاً « حماس»ذلم فإن الحوار مع  إلى إضافة
 إدارةمع إسرائيل؟ أيضًا إسرائيل تستطيع  واألمنيةرام ب: أبو مازن يهدد بفتح االتفاقات االقت ادية 

حافزا لمنع التداور « حماس»او الذي خلص لدب « حماس«سياسة مناكفة. الحوار بين إسرائيل و
 إلى: لقد كان لحماس تطلعات لتوسيع حدود المواجهة على حدود غزة. وليس أقل من ذلم أامية

 سورية، وحتى اآلن اذا لم يحدث. –مخيمات الاجئين الفلسطينيين في لبنان والى حدود إسرائيل 
بالمئة من  22تتحدث.  األرقامالطائلة من الدول المانحة لم ت ل بعد، ولكن  األموال األ،ناءفي اذ  

 21بالمئة منهم )حوالي  61منازلهم.  دعمارلوا إنهم تلقوا مواد بناء السكان الذين ادمت منازلهم قا
مر في معبر كرم أبو سالم حوالي  9102ألف شخص( قالوا إن الترميمات في ذروتها. من بداية 

شاحنة في اليوم، مقابل  441ألف طن من المعدات، وحوالي  221ألف شاحنة حملت أك،ر من  33
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شاحنة يوميا في  293 إلىنة العادية. في نيسان زاد اذا العدد شاحنة في اليوم في الس 922
 المتوسط.
إسرائيل من معبر ايريز، ن فهم كانوا تجار.  إلىألف دخول  41سجل  9102من  األولفي الربع 

 وأيضاً الضفة والى الخارج  إلىابتداء من اذ  السنة تسمح إسرائيل لحماس بت دير منتوجات زراعية 
خروج عمال من غزة للعمل في  إمكانيةة سنة التبوير. واليوم يتحد،ون ،انية عن إسرائيل بحج إلى

دخالغاف غزة   ال ناعة الخفيفة في القطاع. إلى إسرائيليةمن م انع  أعمال وا 
«. حماس«لن ُنفاجأ اذا و ل ال اروخ القادم من غزة من جهة تعارض الحوار بين إسرائيل و

 من السلطة.ويمكن أن يكون اذا عن را مقربا 
«يديعوت أحرونوت»  

98/4/9105، األيام، رام هللا  
 

 الحدود السورية شبكة معقدة من المصالح 
ةيهودا بلنغ  

 أك،رإلى منطقة  إسرائيلسنوات تحولت الحدود مع  أربعمنذ اندالع االضطرابات في سوريا قبل 
لة ادسامية إلى جر عدة جهات إلى داخل مرجل عنيف. إن دخول الدو  بإمكانهاتفجرا، التي 

المعركة ونشاطات جبهة الن رة في البداية برعاية داعش واآلن اي في نزاع معها، غيرت تماما، 
رد على التهديد  دعطاءعلى الحدود أو حاجة النظام السوري وحلفائه  ادسرائيليسواء االنتشار 

 ورة.ادسامي المتزايد. في اذ  النقطة دخل اديرانيون وحزب ب إلى ال 
من المواجهة الداخلية السورية امتنعت إيران وحزب ب عن التدخل، ولكن منذ تموز  األولىفي السنة 

 األمنعندما تلقى النظام احدب الهزائم القاسية له ضد المتمردين في العملية القاتلة في قيادة  9109
ليهم فان بقاء إ. بالنسبة تدخل أك،ر إظهارالقومي في دمشص، بدأ النظام في طهران وحزب ب في 

، «معسكر المقاومة»او م لحة عليا، ألن سوريا اي مدمام استراتيجي مهم في  األسدبشار 
، لهذا سرعان ما عبر الحدود اللبنانية باتجا  األوسطقدم وتأ،ير في الشرص  موطئوتعطي ديران 

. بمعنى معين األسدن نظام سوريا آالف المقاتلين بمن فيهم رجال الحرس ال،وري من اجل الدفاع ع
 الفراغ العسكري الذي تركه النظام السوري. إشغالفان حزب ب بدأ في 

في أيدي تحالف قوات المتمردين وعلى رأسهم جبهة الن رة وجيش سوريا  القنيطرةسقوط مدينة 
كة تركيز جهود مشتر  األولىالحر، قاد إلى عمليتين مهمتين من جانب النظام السوري وحلفائه. 

سورية إيرانية وحزب ب الحتال المدينة من جديد. وحتى اآلن بنجاح جزئي فقط. ال،انية استغال 



 
 
 
 

 

           43ص                                     3569 العدد:    92/4/9105 األربعاء التاريخ:

التهديد الذي وضعته جبهة الن رة كالذراع الطويلة للقاعدة على أبناء األقليات الذين يعيشون في 
كذا وجدوا المنطقة بشكل خاص وفي جنوب سوريا بشكل عام من اجل تجنيدام ل الح النظام. وا

يران ويحاربون إلى جانب جنود  أنفسهم، مسيحيون ودروز، يتدربون على أيدي رجال حزب ب وا 
الجيش السوري ضد المتمردين، حيث م لحة البقاء والخوف من تهديد ادسام السني المتطرف اي 

 أمور مشتركة للجميع.
في المواجهة بين إسرائيل وحزب  ولىاأللهذ  الخطوات على إسرائيل او أنه للمرة  األساسيالتأ،ير 

إلى جبهة  إضافة، الجبهة السورية، أخربب يوجد حضور للمنظمة ادراابية الشيعية في جبهة 
 العمل المعتادة في جنوب لبنان.

نجح حقا في التمركز في المنطقة، وحتى تحقيص ادفه واحتال معبر القنيطرة من المتمردين، فان  إذا
ى إسرائيل سيزداد ب،اث طرص: حزب ب سيوسع قدراته في جمع المعلومات عن مستوب التهديد عل

في المنطقة االستراتيجية لهضبة الجوالن، وسيحاول  ادسرائيليةوالمستوطنات  ادسرائيليالجيش 
توسيع تهديد  ال اروخي إلى اذ  الجبهة، وبهذا ُيحسن قدرته على المس بمواطني إسرائيل، 

تلين من بين األقليات التي تعيش في إسرائيل ت الدروز وفلسطينيون وعرب إسرائيل سيحاول تجنيد مقا
داخل إسرائيل. البينة الحقيقية لطريقة العمل اذ  اي أن  أادافلتنفيذ عمليات ضد  أخربت كذراع 

ام أبناء عائلة كبيرة تعيش في  األحدمخربين الذين قتلوا على يد ساح الجو يوم  األربعةا،نين من 
 .األسدبلدة درزية )مجدل شمس(، المعروفة بوالئها لسوريا وبدعمها لنظام 

الواقع المتفجر لتواجد المتمردين في  أيضاً ولكن، كما قلنا، ليس فقط حزب ب يهدد إسرائيل بل 
مع  أيضاً يدور الحديث عن تحالف قوات المتمردين  األمراضبة الجوالن، حيث أنه في نهاية 

المستقبلية. أك،ر من مرة وقف مقاتلو أبو محمد  أادافهاالتي تشكل إسرائيل أحد منظمات إراابية، 
النار في الهواء عبروا عن  إطاص، وعن طريص ادسرائيليالجوالني، قائد جبهة الن رة، أمام المشهد 

توجهاتهم. بيد أنه في التفكير ب ورة معاكسة فان السيناريو التالي يمكن أن يتحقص: في وضع 
ومواجهة متوا لة مع الجيش السوري وحزب ب يمكن للمتمردين أن يحاولوا القيام بعملية  ضائقة

وحليفه  األسدإلى مواجهة مع الجانب السوري، أي  ادسرائيليعلى حدود إسرائيل بهدف جر الجيش 
 حزب ب.

، ضرب يضاً أعديدة  أوساطوقف حزب ب، حسب رأي  ادسرائيليأنه فقط بمقدور الجيش  إدرامإن 
، تلعب دورا مركزيا في سلسلة االعتبارات التي تأخذاا إسقاطهب ورة قاسية وتسريع  األسدنظام 

 منظمات المتمردين ادسامية والعلمانية في الحسبان.
98/4/9105اليوم  إسرائيل  
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92/4/9105، القدس العربي، لندن  
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