
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 

  

  
 
 

 بأن قائد القسام على قيد الحياة دليل على فشل استخباراتها "إسرائيل"هنية: اعتراف 
 "الشعبية" تسلم القوى والفصائل مذكرة تشمل أفكارًا للحوار من أجل إنهاء االنقسام

 أبناء اليرموك يستغيثون لوقف القصف العشوائي للمخيم ":مجموعة العمل"
 سنوات 8مسؤول إغاثي قطري: األوضاع في غزة خالل األشهر األخيرة هي األسوأ منذ 

 ة الصيف الماضيكانت محقة في ضرب غز   "إسرائيل"رئيس الوزراء البريطاني: 

 توقع أكبر مذكرة احتجاج ضد  فصائل 
ندعو لجدار.. هنية: وا االستيطان

السلطة لعدم "المناورة" بتقرير األمم 
 المتحدة

 
 4... ص 

 0260 03/4/5302 الخميس



 
 
 
 

 

           5ص                                     0260 العدد:    03/4/5302 الخميس التاريخ:

  السلطة:
 2 عباس يتسلم نص قرار مجمع الفقه اإلسالمي الدولي الذي يحث المسلمين على زيارة القدس  
 6 الشرطة اضطرت للتدخل لفض مشادات بين مجموعات شبابية حفاظًا على األمن العام البزم:  
 6 الجنائية الدولية إلى "لجنة تقصي الحقائق" السلطة الفلسطينية تطالب بإحالة تقرير  
 7 حكومة التوافق تشترط للعودة إلى غزة  
 7 ومين من اعتقالهبعد ي السلطة تفرج عن القيادي بالكتلة اإلسالمية أيمن أبو عرام  
 7 "الطوارئ"و "عين الحلوةمخيم "اتفاق فلسطيني على تدابير في "السفير":   

 
  المقاومة:

 8 بأن قائد القسام على قيد الحياة دليل على فشل استخباراتها "إسرائيل"هنية: اعتراف   
 9 "الشعبية" تسلم القوى والفصائل مذكرة تشمل أفكارًا للحوار من أجل إنهاء االنقسام  
 00 وتدعوه لرفع الحصارإلى غزة حماس ترحب بزيارة المبعوث األممي مالدينوف حركة   
 00 كف عن التضليل والخداعإلى ال حكومة التوافقأبو زهري يدعو   
 05  إسماعيل رضوان: أحمد يوسف ال يعبر عن رأي حماس الرسمي  
 05 وتدعو الستمرارها 48 حماس تدعم هبة فلسطينييحركة   

 
  :اإلسرائيليالكيان 
 00 هودي" و"كلنا" ينضمان إلى حكومة نتنياهوحزبا "التوراة الي  
 00  تجميد أوامر الهدم في القرى الفلسطينيةطلب "القائمة العربية" بترفض  يةسرائيلالحكومة اإل  
 04 قاتل في الشجاعية إسرائيليين مفقودون في نيبال بينهم جندي 6وزارة الخارجية اإلسرائيلية:   
 04 "إسرائيل"ليبرمان: قطر تدعم اإلرهاب ضد   
 02 قضاة إسرائيليون يحذرون من المس بصالحيات محكمة العدل العليا  
 02 الدولية للجنائية تحقق في جرائم حربها استباقاً  "إسرائيل"  
 06 تسمح بإدخال مواد بناء إلى غزة "إسرائيل"  
 06 يقضي بحبس ضابطين إسرائيليين اعتديا على صحافيين فلسطينيين يسرائيلاإلجيش هـآرتس: ال  
 07 ل أوالدنا للمدارسمستوطنو حدود غزة: خائفون من إرسا  
 07 االعتداءات الجنسية في الجيش اإلسرائيلي بتصاعد مستمر معطيات:  
 08 اإلسرائيلي اإلعالم: نتنياهو يسعى للهيمنة على أحرونوت يديعوت  

 
  :األرض، الشعب

 09 أبناء اليرموك يستغيثون لوقف القصف العشوائي للمخيم ":لعملمجموعة ا"  
 09 بالتجنيد واالجتماعي للمساعدة االقتصادي الوضع بغزة يرصدون عمالء عن األمني: الكشف المجد  
 53 نالسك في العرب المواطنين مع اإلسرائيلي التمييز عن معطيات  
 50 2015 بداية منذ حتفهم لقوا عاماًل فلسطينياً  11 فلسطين": عمال "نقابات  



 
 
 
 

 

           0ص                                     0260 العدد:    03/4/5302 الخميس التاريخ:

 55  جنين: تعرض معلمة وثالث طالبات لالختناق بعد فتح طرود مرسلة من ألمانيا  
 55 ويهدم آبارًا ويجرف أراٍض زراعية الضفة في سعةوا اعتقاالت حملة يشن االحتالل  
 50 المشاركين بين بمشاجرات تنتهي الوطنية للوحدة تدعو غزة في تظاهرة  
 50 مثمرة قرب بيت لحم أشجاراً مستوطنون يقتلعون   
 54   نابلس في عام 2000 حون عمره جدار اكتشاف  
 54 على مواقع التواصل االجتماعي "البروفايالت"لتوحيد  ودعت"انتماء" للحفاظ على الهوية الفلسطينية   
 52 للطوارئ رسائل يبعث أمان حزام يصممان هللا رام في فلسطينيان تلميذان  

 
  : اقتصاد
 52 2014 العام خالل فلسطين في البطالة معدل %27": الفلسطيني"اإلحصاء   

 
  األردن: 

 57 على غزة "إسرائيل"يرحب بتقرير دولي يدين اعتداءات  األردن  
 

  عربي، إسالمي:
 57 سنوات 8وضاع في غزة خالل األشهر األخيرة هي األسوأ منذ مسؤول إغاثي قطري: األ   
 58 للبالد "شمعون بيريز"جمعية مغربية تطالب النقابات والعمال برفض زيارة   
 59 ألف حقيبة مدرسية في غزة 50توزع  "دبي العطاء"مؤسسة   

 
  دولي:
 59 كارتر يؤجل زيارته قطاع غزة  
 03 كانت محقة في ضرب غز ة الصيف الماضي "إسرائيل"رئيس الوزراء البريطاني:   
 03 حتواهيفرغ تحقيق األمم المتحدة من م "إسرائيل"عقابية بحق  إجراءاتعدم اتخاذ : األورومتوسطي  
 00 وصول المنسق الخاص لعملية السالم نيكوالي مالدينوف إلى غزة في أول زيارة للقطاع  

 
  :تقارير
 05 وعدم إصالح األخطاء التي وقعت حرب غزةبية حول إخفاقات الجيش تحليالت عسكر تقرير صهيوني:   

 
  قاالت:حوارات وم

 04 حلمي موسى... إسرائيل وحماس: استعدادات للحرب.. والتهدئة!  
 06 مجد كّيال... هوي ة فلسطيني ي الداخل ثمنًا لهزائم العرب  
 43 موشيه شتاينمتس... قنبلة من الطور  

 
 42 :كاريكاتير



 
 
 
 

 

           4ص                                     0260 العدد:    03/4/5302 الخميس التاريخ:

*** 
 
نـدعو السـلطة لعـدم "المنـاورة" والجـدار.. هنيـة:  االسـتيطان أكبـر مـذكرة احتجـاج ضـد   توقعفصائل  

 بتقرير األمم المتحدة
ضةد "مةذكر  احتجةا  ، أن القدس المحتلة  من كامل إبراهيم، عن 03/4/5302، الرأي، عم انذكرت 

نت بتوقيع، إسماعيل هني ، النائب األول لةرئيس المكتةب السياسةي دش"، لجدار العنصريوااالستيطان 
ونةةةةواب المجلةةةةس التشةةةةريعي، وعةةةةدد مةةةةن مميلةةةةي الدصةةةةائل الدلسةةةةطيني ، والعديةةةةد مةةةةن ، لحركةةةة  حمةةةةاس

 الشخصيات الدلسطيني  التي شددت على الحق واليوابت الدلسطيني .
والجدار العنصري في فلسطين، على وتشتمل الوييق ، والتي تعد أكبر مذكر  احتجا  ضد االستيطان 

( توقيع، ستسلم لمكتب مندوب األمم المتحد  في كل من غةة  03233مستوى العالم على ما يقارب )
 والضد  في ذات التوقيت.

وصف هني  التقرير الصادر عةن األمةم المتحةد  بندانة  االحةترل بارتكةاب جةرائم حةرب فةي غةة ، ب نةه 
رل لجةةرائم الحةةرب وتجةةاوة القةةوانين الدوليةة ، وتخطةةى كةةل الخطةةوط "دليةةل إضةةافي علةةى ارتكةةاب االحةةت

 الحمراء خاص  حينما استهدف المدنيين داخل مدارس الوكال ".
السةةلط  الدلسةةطيني  إلةةى اسةةتيمار هةةذا التقريةةر والتوجةةه بشةةكل حقيقةةي وعملةةي إلةةى  أمةةسوطالةةب هنيةة  

عليهةا أال تسةةتخدم هةذا الموضةةوة كورقةة  محكمة  الجنائيةةات الدولية  لمحاكمةة  القةاد  المجةةرمين، وقةةال: "
وقةال "اليةوم ندكةد علةى أن فلسةطين لنةا، والحةق لنةا، وأن أهةل  مناور  سياسي  للعود  إلى المداوضات".

 غة  عيونهم ترنو نحو القدس ونحو بقي  فلسطين".
ا وأضةةةاف: إن "غةةةة  جةةةةء ال يتجةةةةأ مةةةن أرضةةةنا الدلسةةةطيني  الحبيبةةة ، وغةةةة  أرضةةةنا المحةةةرر  فةةةرغم أنهةةة

 محاصر  لكنها حر ؛ حيث ال يتواجد فيها استيطان وال يتواجد فيها مواقع عسكري  صهيوني ".
ولدت، إلى أن غة  خاضت معارك كيير  لكنها انتصرت، والتي كان آخرها معرك  "العصةف المة كول" 

 التي انتصرت فيها غة  التي أكدت على حق العود  والتحرير لكامل فلسطين.
تور عصةةةةام عةةةةدوان رئةةةةيس دائةةةةر  الرجئةةةةين فةةةةي حركةةةة  حمةةةةاس خةةةةرل المةةةةدتمر مةةةةن جهتةةةةه قةةةةال الةةةةدك

( لمكتةةةب منةةةدوب األمةةةم المتحةةةد ، بعةةةد 04/2/5302الصةةةحدي، إن هةةةذي الوييقةةة  ستسةةةلم فةةةي تةةةاري  )
التوقيةع عليهةا مةن قبةل العديةد مةن الشخصةيات والدصةائل والجمةاهير الدلسةطيني ، بةالتةامن مةع الضةةد  

 طان.الغربي  ضد الجدار واالستي
وأكد علةى أهمية  الدعالية  فةي الت كيةد علةى رفةط االسةتيطان والجةدار العنصةري الةذي يلةتهم األراضةي 
الدلسطيني ، ولدةت إلةى خطةور  االسةتيطان الةذي يلةتهم األراضةي الدلسةطيني ، والجةدار العنصةري الةذي 
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ني ، متطرقةةا إلةةى يقسةةم األراضةةي الدلسةةطيني ، مشةةيراو إلةةى وجةةود حملةة  مسةةعور  اللتهةةام األرط الدلسةةطي
 (.0441منةالو( في األراضي المحتل  عام) 23القرار الصهيوني بهدم )

وقال األمين العام لحرك  األحرار الدلسطيني  خالد أبو هرل "ن تي اليوم للتوقيع على الوييق  في إطار 
ذي يمةةق الواجب الدلسطيني لنرفع صوتنا عاليةاو ونةدق نةاقوس الخطةر لسةرطان االسةتيطان والجةدار الة

وأكةد أنهةا رسةال  لكافة  الدصةائل الدلسةطيني  علةى ضةرور  تحقيةق الوحةد   األرط والوحد  الدلسطيني ".
 الدلسطيني  لمواجه  االستيطان والجدار العنصري.

إننةةةا اليةةةوم ندكةةةد ويدكةةةد شةةةعبنا علةةةى " بةةةدوري قةةةال القيةةةادي فةةةي حركةةة  الجهةةةاد ا سةةةرمي خضةةةر حبيةةةب
لسةةطين، ونةةرفط بالوقةةت ذاتةةه أي انتقةةاش مةةن حقةةوق شةةعبنا ونرفةةع التمسةةك بةةالحق اليابةةت فةةي كةةل ف

والصةةمت العةةةالمي تجةةةاي حقةةةوق الشةةعب الدلسةةةطيني للمطالبةةة  بوقةةةف  التواطةةةدصةةوتنا وصةةةرختنا وسةةةط 
وطالب األمم المتحد  بتحمل مسدولياتها أمام جةرائم االسةتيطان  ."جرائم االستيطان والجدار العنصري

 ساني  والقوانين الدولي .هو مخالف لإلن والجدار وكل ما
فةةةي تصةةةري ل خةةةاش لمراسةةةل  أن هنيةةة  قةةةال  ،59/4/5302، المركـــز الفلســـطيني ل عـــالموأضةةةاف 

"المركة الدلسطيني لإلعرم": "اليوم ندكد على أن فلسطين لنا، والحق لنا، وأن أهل غة  عيونهم ترنةو 
 نحو القدس ونحو بقي  فلسطين".

أرضةةةنا الدلسةةةطيني  الحبيبةةة ، وغةةةة  أرضةةةنا المحةةةرر  فةةةرغم أنهةةةا وأضةةةاف: إن "غةةةة  جةةةةء ال يتجةةةةأ مةةةن 
 محاصر  لكنها حر ؛ حيث ال يتواجد فيها استيطان وال يتواجد فيها مواقع عسكري  صهيوني ".

إلةةى أن غةةة  خاضةةت معةةارك كييةةر  لكنهةةا انتصةةرت، والتةةي كةةان آخرهةةا معركةة  "العصةةف النظةةر  ولدةةت
 أكدت على حق العود  والتحرير لكامل فلسطين.الم كول" التي انتصرت فيها غة  التي 

 
 اإلسالمي الدولي الذي يحث المسلمين على زيارة القدس الفقهعباس يتسلم نص قرار مجمع  

تسّلم الرئيس الدلسطيني محمود عباس من مدتي القدس والديار  فادي أبو سعدى: -رام هللا 
مي الدولي الذي يحث الشعوب الدلسطيني  الشي  محمد حسين نش قرار مجمع الدقه ا سر

 ا سرمي  على ةيار  القدس والمسجد األقصى المبارك.
 وتم هذا خرل استقبال الرئيس عباس للمدتي في مقر الرئاس  في مدين  رام هللا أمس األربعاء.

وأكد الشي  حسين أن مجمع الدقه ا سرمي الدولي الذي عقد في الكويت مدخرا أصدر قرارا يحث 
 مسلمين على ةيار  مدين  القدس والمسجد األقصى المبارك لدعم صمود أهلها.فيه ال
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من جهته أينى الرئيس أبو ماةن على قرار مجمع الدقه ا سرمي الدولي معتبراو أنه "قرار مهم لنا 
كشعب فلسطيني وكذلك لألم  العربي  وا سرمي  التي نتطلع إلى قيام شعوبها بةيار  المدين  المقدس  

 لمسجد األقصى المبارك لدعم صمود أبناء شعبنا المقدسيين".وا
 03/4/5302القدس العربي، لندن، 

 
 الشرطة اضطرت للتدخل لفض مشادات بين مجموعات شبابية حفاظًا على األمن العام :البزم 

ني  إياد البةم أن الشرط  الدلسطي أوض  المتحدث الرسمي باسم وةار  الداخلي  واألمن الوطني أ. غة :
في حي  األربعاء اضطرت للتدخل وفط النةاعات التي حديت بين مجموعات شبابي  صباح يوم

 الشجاعي  بعد اندضاط الدعالي  الداعي  للعديد من المطالب الحياتي  في غة .
وقال البةم في تصري ل صحدي له على صدحته الشخصي  عبر موقع التواصل االجتماعي "فيس 

ت كاف  التسهيرت الرةم  لنجاح الدعالي ، حيث قدم القائمون عليها طلباو مسبقاو ن الداخلي  قدَّمإبوك" 
ولدت الناطق باسم الداخلي  إلى أن الدعالي  سارت على ما يرام حتى  للداخلي  وقد تم الموافق  عليه.

نهم انتهاء جميع فقراتها، وعند اندضاط المشاركين، انقسموا لعد  مجموعات وحديت مشادات فيما بي
حيث ساد  العام،مما دفع الشرط  للتدخل خشي  تطور األمر وحداظاو على حيا  المشاركين والنظام 

 الهدوء المكان بشكلل طبيعي فيما بعد.
 59/4/5302، وزارة الداخلية الفلسطينية

 
 الجنائية الدولية إلى "لجنة تقصي الحقائق "تقرير بإحالةالسلطة الفلسطينية تطالب  

ا السدير الدلسطيني في األمم المتحد  رياط منصور األمين العام للمنظم  الدولي  بان دع: نيويورك
كي مون الى إحال  تقرير لجن  تقصي الحقائق الدولي  حول قصف القوات ا سرائيلي  مدارس 

 "األونروا" في غة  إلى المحكم  الجنائي  الدولي .
محكم  الجنائي  الدولي  نسخ  عن التقرير وشدد منصور على ضرور  تسلم المدعي  العام  في ال

بكامله، وليس ملخصه فقط، "ليكون جةءاو من األدل  التي تجمعها المدعي  العام  على الجرائم 
 إلىوطالب منصور األمين العام بان كي مون "بتقديم مقترحات  المرتكب  ضد الشعب الدلسطيني".

  على هذي الجرائم" التي نتجت عن قصف مجلس األمن حول ما سيدعله في ش ن إجراء المحاسب
 إسرائيل مدارس األونروا على رغم علمها المسبق بوجود ناةحين فلسطينيين فيها.
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أبريل الحالي، إن مجلس  /وقالت السدير  األردني  دينا قعوار التي ترأس المجلس في شهر نيسان
ت في ش ن كيدي  التعامل مع األمن طلب من األمين العام لألمم المتحد  "تقديم أفكار ومقترحا

 التقرير".
 03/4/5302الحياة، لندن، 

 
 للعودة إلى غزة تشترطحكومة التوافق  

أعلنت حكوم  التوافق الدلسطيني  اعتةامها العود  إلى غة ، واشترطت : عوط الرجوب -رام هللا
م الحكوم  الحصول على "إشارات واضح " في ما يتعلق باستمرارها في عملها. وقال الناطق باس

إيهاب بسيسو في بيان صحدي اليوم األربعاء "إن الحكوم  ماضي  في سعيها لمباشر  مهامها 
 استراتيجيتهاومسدولياتها في قطاة غة ". وأضاف البيان أن الحكوم  "ستتوجه إلى غة  مجددا ضمن 
واضح  وغير الوطني  القائم  على حل القضايا العالق  في القطاة، لكنها تبقى بحاج   شارات 

 مربك  لعملها، علما ب نها لم تعط حتى اآلن الدرص  للعمل في غة ".
 59/4/5302نت، الدوحة،  الجزيرة

 
 بعد يومين من اعتقاله اإلسالمية أيمن أبو عرام بالكتلةالسلطة تفرج عن القيادي  

أيمن أبو عرام، بعد رام هللا عن القيادي بالكتل  ا سرمي ،  في ني  الدلسطيني ماألجهة  األأفرجت 
يومين من اعتقاله عقب فوة الكتل  ا سرمي  الذراة الطربي  لحرك  حماس بانتخابات مجلس طلب  

 جامع  بيرةيت.
 6مواطناو من أنصار حماس، فيما استدعت  01وكانت أجهة  أمن السلط  اعتقلت أبو عرام بجانب 

 د  الغربي  المحتل .آخرين فشلت في اعتقالهم في أنحاء مختلد  من مدن الض
 59/4/5302، فلسطين أون الين

 
 "الطوارئ"و "عين الحلوةمخيم "تدابير في  علىاتفاق فلسطيني "السفير":  

ناقش االجتماة األمني الموسع، الذي انعقد في مقر السدار  الدلسطيني  في بيروت، : محمد صال 
دلسطيني أشرف دبور، رئيس فرة التطورات في مخيم عين الحلو  األمني ، في حضور السدير ال

مخابرات الجيش اللبناني في الجنوب العميد علي شحرور، عضو المكتب السياسي في حرك  "أمل" 
سر فصائل منظم  التحرير الدلسطيني  فتحي ابو العردات ومميلي الدصائل  أمينمحمد الجباوي، 

 الدلسطيني  والقوى الوطني  واالسرمي .
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االنتباي الى أن كاف  القيادات السياسي  واألمني  الدلسطيني  العليا تستشعر مصادر المجتمعين لدتت 
الخطر المحدق بعين الحلو ، مدكد و أّن تجرب  مخّيمْي البارد واليرموك لن تتكرر في مخيم عين 

 الحلو .
واتدق المجتمعون على نشر حواجة في عدد من النقاط الحساس  والساخن  في مخّيمي الحلو  

رئ والبدء بتيبيت حاجة عند مدخل الطوارئ، معقل االسرميين السلديين والمتشددين، حرصاو والطوا
 من المجتمعين على أمن المخيَّم والجوار اللبناني.

والترتيبات األمني  التي  ا جراءاتوبحسب المصادر، فاّن نتائج االجتماة ستظهر قريباو من خرل 
 المخيم.م الطوارئ مع نشر دوريات أمني  في ستتخذ، اْن في عين الحلو  أو حول مخي

المكتب االعرمي للسدار  الدلسطيني  بيانا حول االجتماة اشار إلى أن المجتمعين أكدوا على  وأصدر
"أهمي  التعاون والتكامل القائم بين األخو  اللبنانيين والدلسطينيين، وحرصهم الدائم على تيبيت األمن 

الجوار، والحرش على ان تبقى فلسطين هي القضي  والبوصل  التي واالستقرار داخل المخيمات و 
تهتدي بها من اجل صون الحقوق الدلسطيني  الوطني ، وفي مقدمتها حق العود  ورفط التوطين 

واالحتياجات  ا عماروالتهجير، وتحسين أوضاة الدلسطينيين وتسهيل حرك  التنقل ودخول مواد 
 الرةم ".

ب البيان، على الوحد  الوطني  الدلسطيني  والتعاون القائم بين سدار  فلسطين وأينى المجتمعون، بحس
والدصائل والقوى الوطني  واالسرمي  والدول  اللبناني  على مختلف المستويات السياسي  واالمني  

 واالجتماعي .
 03/4/5302السفير، بيروت، 

 
 دليل على فشل استخباراتها بأن قائد القسام على قيد الحياة "إسرائيل"هنية: اعتراف  

إسةةةماعيل هنيةةة  نائةةةب رئةةةيس المكتةةةب السياسةةةي لحركةةة  : عةةةّد األناضةةةول - مصةةةطدى حبةةةوش - غةةةة 
"حماس" اعتراف مسدولين إسرائيليين ب ن قائد كتائب القسام محمد الضةيف "علةى قيةد الحيةا  ويمةارس 

   الدلسطيني .ا سرائيلي  في مواجه  المقاوم االستخباراتنشاطاته"، دليل على فشل 
وقال هني : إن "اعتراف االحترل ب ن قائةد القسةام علةى قيةد الحيةا  ويمةارس نشةاطاته دليةل علةى فشةل 

ا سةةرائيلي  فةةي مواجهةة  المقاومةة  الدلسةةطيني ، وفةةي ذات الوقةةت هةةو إدانةة   سةةرائيل فهةةي  االسةةتخبارات
  التةي سةتبقى شةوك  فةي حلةق تعترف بتخطيطها الرتكاب جريم  اغتيال ضد أحةد القيةادات الدلسةطيني

 االحترل وستقود مشروة تحرير فلسطين".
 59/4/5302، ، أنقرةلألنباء األناضولوكالة 
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 مذكرة تشمل أفكارًا للحوار من أجل إنهاء االنقسام والفصائل"الشعبية" تسلم القوى  

ي  فةةي قطةةاة قالةةت الجبهةة  الشةةعبي  لتحريةةر فلسةةطين إنهةةا سةةلمت القةةوى والدصةةائل السياسةة حسةةن جبةةر:
 غة  مذكر  تشمل أفكاراو للحوار من أجل إنهاء االنقسام واستعاد  الوحد  الوطني .

الحةةا  احمةةةد عضةةو اللجنةةة  المركةيةة  للجبهةةة  الشةةعبي  ومميلهةةةا فةةي لجنةةة  القةةوى الوطنيةةة   أسةةةام وأكةةد 
 السياسةةةي  والوطنيةةة  األةمةةة أن الجبهةةة  سةةةلمت القةةةوى أمةةةس خارطةةة  طريةةةق للخةةةرو  مةةةن  وا سةةةرمي 

 واالجتماعي .
أن الجبهة  الشةةعبي   وا سةرمي وأكةد الحةا  احمةد ل "األيةام" قبةةل مشةاركته فةي اجتمةاة للقةةوى الوطنية  

أنهةةةا ارتةةة ت  إالخارطةةة  الطريةةةق للحةةةوار مةةةع عةةةدد مةةةن القةةةوى والدصةةةائل  أفكةةةارتحةةةديت عةةةن  أنسةةةبق 
 أفكةاراخارطة  الطريةق  . وتشملاألفكارتقديمها للجميع بشكل رسمي بانتظار سماة مواقدها حول هذي 

 االنقسام واستعاد  الوحد  الوطني . إنهاءحول توفير بيئ  مرئم  للحوار وآليات العمل من اجل 
االنقسام ورق  تدصيلي  تتضةمن مقترحةات شةامل  للتغلةب علةى عةدد مةن  إنهاءوتتضمن خارط  طريق 

عاد  ا   ار.عمالقضايا الخرفي  ميل معبر رف  والموظدين والكهرباء وا 
وتدعو المذكر  إلى االحتكام للديمقراطي  والتوافق الوطني كقاعد  أساسةي  يحةتكم لهةا الدلسةطينيون فةي 
حةةةل خرفةةةاتهم الداخليةةة  إلةةةى جانةةةب تعةيةةةة الحريةةةات العامةةة  والدرديةةة  باعتبارهةةةا حقةةةا وضةةةامنا لوحةةةد  

هة  أي ممارسةات أو المجتمع والسلم األهلي، مدكد  ضرور  أن يتعهةد الكةل الةوطني وا سةرمي بمواج
سياسات تنتهك تلك الحريات سياسياو وا عرمياو واجتماعياو من خرل توقيع ميياق شرف، والبدء الدةوري 
بنطرق العنان للحريات وتسهيل إجراء االنتخابةات للنقابةات واالتحةادات والجامعةات والمجةالس البلدية  

  وأساس  نجةاح الحةوار الةوطني الشةامل، على أساس مبدأ التمييل النسبي الكامل لتكون بمياب  مقدم
والقةةةادر علةةةى إشةةةاع  مناخةةةات الحريةةة  والديمقراطيةةة ، ومةةةدخل  عةةةاد  بنةةةاء اليقةةة  بةةةين كافةةة  األطةةةراف 

 الداعل  بالمجتمع الدلسطيني.
نهةةةاء الصةةةراعات  وتطالةةةب المةةةذكر  بتغليةةةب المصةةةلح  الوطنيةةة  علةةةى المصةةةال  الدئويةةة  الدصةةةائلي ، وا 

اة الةرئيس مةع العةدو مةا يتطلةب تعميةق وتعةيةة فةرش الحةوار والشةراك  الوطنية  اليانوي  لحساب الصةر 
 الحقيقي  للجميع، والتخلش من سياسات الهيمن  والتدرد والتهميش والمحاصص .

وشددت المذكر  على أهمي  اعتبار قضي  تدعيل ا طار القيادي المدقةت وانتظةام اجتماعاتةه، ومةن يةم 
سسةةات الحكومية ، حةل مشةكل  المةةوظدين، المعةابر، الكهربةاء( هةي أولةةى ملدةات )ا عمةار، توحيةد المد 

أولويةةةات الحةةةوار الةةةوطني الدلسةةةطيني، باعتبارهةةةا قضةةةايا ينبغةةةي حلهةةةا بشةةةكل عاجةةةل، منوهةةة  إلةةةى أن 
مدسسات السلط  بشقيها المدني والعسكري هي مدسسات الشةعب الدلسةطيني، ويحةق ألي مةواطن أن 
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عايير )القدر ، الكدةاء ( بغةط النظةر عةن صةبغته )لونةه، دينةه، انتمائةه، يلتحق بها إذا كان مطابقاو للم
 نوعه االجتماعي(.

كمةةا تطالةةةب باعتبةةةار بنةةةاء المدسسةةةات علةةةى أسةةاس حةبةةةي أو سياسةةةي مخالدةةةاو للقةةةانون، وضةةةرباو لمبةةةدأ 
نظةر العدال  وتكافد الدرش، ومظهراو من مظاهر الدساد السياسي وا داري والمالي داعية  إلةى إعةاد  ال

في وظائف السلط ، بما يخلصها من اتداقات أوسلو ويعيد االعتبار لها كجةء ال يتجةأ من مدسسةات 
منظمةة  التحريةةر الدلسةةطيني  التةةي يجةةب إعةةاد  االعتبةةار لهةةا، وبنادهةةا علةةى أسةةس وطنيةة  وديمقراطيةة  

 جامع  للشعب الدلسطيني في الوطن والشتات.
ار ا طةةةار القيةةادي المدقةةةت لمنظمةةة  التحريةةةر الدلسةةةطيني  وعةةن آليةةةات العمةةةل تةةةدعو المةةذكر  إلةةةى اعتبةةة

القيةةةاد  الجماعيةةة  للشةةةةعب الدلسةةةطيني وهةةةي الجهةةةة  المركةيةةة  المدوضةةة  بةةةةالحوار الةةةوطني الدلسةةةةطيني 
والمخولةة  بتحديةةد برنةةامج جلسةةات الحةةوار وعناوينةةه وآليةةات تنديةةذي إلةةى جانةةب مشةةارك  كةةل األطةةراف 

ستدير  ال تعطي ألحد حقا فوق حقوق اآلخرين على أن تشمل الوطني  وا سرمي  من خرل طاول  م
جلسةةات الحةةوار علةةى كةةل القضةةايا ذات الطةةابع الةةوطني بمةةا فةةي ذلةةك إجةةراء مراجعةة  سياسةةي  شةةامل  
 للتجارب السابق ، واالتداق على استراتيجي  وطني  تشّكل الحد األدنى من القواسم المشترك  للجميع.

لوطني تصل  أساسا يستند إليه الحوار، والعمل بشكل سريع على إنهةاء ونوهت إلى أن وييق  الوفاق ا
عةةةاد  بنةةةاء النظةةةام السياسةةةي الدلسةةةطيني علةةةى أسةةةس وطنيةةة  وديمقراطيةةة ،  االنقسةةةام واسةةةتعاد  الوحةةةد  وا 
عةةاد  بنةةاء مدسسةةات منظمةة  التحريةةر الدلسةةطيني  علةةى أسةةاس مبةةدأ التمييةةل النسةةبي الكامةةل، وصةةوالو  وا 

 ني معبر عن وحد  الشعب الدلسطيني وأهدافه.لميياق وطني فلسطي
وتقتةةرح المةةذكر  جدولةة  بعةةط ا شةةكاليات المستعصةةي  بسةةرع  وكرةمةة  واحةةد  مةةن أجةةل حلهةةا والتةةي 
تشةةمل تدعيةةل ا طةةار القيةةادي المدقةةت وعقةةد أول اجتمةةاة لةةه بةة قرب فرصةة  ممكنةة ، علةةى أال يتجةةاوة 

ه، علةةى أن يةةتم التوافةةق علةةى شةةكل ومكةةان منتصةةف العةةام الجةةاري، وضةةمان انتظةةام دوريةة  اجتماعاتةة
طةرق جلسةات جةوالت الحةوار الةوطني لبحةث آليةات تطبيةق مةا اتدةق  وجدول أعمال جوالت الحةوار، وا 

 .5300عليه خاص  اتداق القاهر  في أيار 
وتطالةب المةذكر  بتشةكيل لجةان تخصصةي  فلسةطيني  لوضةع آليةات وحلةول لكةل القضةايا بسةقف ةمنةي 

حةةاورون علةةى تشةةكيل لجنةة  وطنيةة  منبيقةة  عةةن جلسةةات الحةةوار مهمتهةةا األساسةةي  علةةى أن يعمةةل المت
عةةاد  هيكلةة  مدسسةةات السةةلط  ودمجهةةا وتوحيةةدها،  متابعةة  تطبيةةق االتدةةاق، بمةةا فةةي ذلةةك الحكومةة  وا 

عاد  ا عمار وحل مشكل  الكهرباء والمعابر والموظدين.  وا 
مة  التحريةر الدلسةطيني  علةى صةياغ  إعةرن وتطالب المذكر  ب ن يعكف ا طار القيادي المدقت لمنظ

وطني ملةم يُحدد من خرله مواعيد االنتخابات المحلي  والوطني  ضمن رةنام  وطني  تشمل )مجالس 
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البلةةديات، النقابةةات واالتحةةادات الشةةعبي ، مجةةالس الطةةرب(، وذلةةك علةةى أسةةاس مبةةدأ التمييةةل النسةةبي 
ات نهايةةةة  العةةةةام، كمةةةةا يحةةةةدد ا عةةةةرن موعةةةةد وشةةةةكل الكامةةةةل، علةةةةى أال يتجةةةةاوة إجةةةةراء تلةةةةك االنتخابةةةة

ومضةةمون النظةةام االنتخةةابي للمدسسةةات الوطنيةة  )تشةةريعي، وطنةةي، رئاسةة (، وأال يتجةةاوة ذلةةك شةةهر 
باالعتمةاد علةى مبةدأ التمييةل النسةبي الكامةل فةي الةوطن، وحييمةا أمكةن ذلةك فةي  5306كانون الياني 

 الشتات، وبالتوافق أينما يتعذر ذلك.
المةةذكر  كةةذلك مطالبةة  بتدعيةةل لجنةة  المصةةالح  المجتمعيةة ، وتةةوفير ا مكانيةةات التةةي تضةةمن  وتتضةةمن

إنجةةةةاح المهمةةةة  المنوطةةةة  بهةةةةا ودعةةةةو  المجلةةةةس التشةةةةريعي لرنعقةةةةاد وتدعيلةةةةه وضةةةةمان انتظةةةةام ودوريةةةة  
  اجتماعاته.

 03/4/5302، األيام، رام هللا
  
 وتدعوه لرفع الحصارغزة  إلىاألممي مالدينوف  المبعوثحماس ترحب بزيارة حركة  

رحبةةت حركةة  حمةةاس بةيةةار  مبعةةوث األمةةم المتحةةد  لعمليةة  التسةةوي  فةةي الشةةرق األوسةةط نيكةةوالي : غةةة 
وقالةةت الحركةة ، فةةي بيةةان  مردينةةوف إلةةى قطةةاة غةةة ، ووصةةدت الةيةةار  بخطةةو  فةةي االتجةةاي الصةةحي .

في أن يتم خرلها االطرة مةن وصل "المركة الدلسطيني لإلعرم" نسخ  عنه مساء اليوم، إنها ت مل 
ودعةت الحركة ،  كيب على جرائم االحترل بحق شعبنا ونتائج الحصار الظالم ألهلنةا فةي قطةاة غةة .

دانة  جةرائم االحةترل، والتةدخل لدةت   السيد نيكوالي إلى التحرك العاجل  نهاء الحصار بكل أشةكاله وا 
دخال احت  ياجات القطاة وخاص  مواد البناء.المعابر وا سراة بخطوات إعاد  ا عمار وا 

ووصةةل مردينةةوف صةةباح اليةةوم عبةةر معبةةر "بيةةت حةةانون" قطةةاة غةةة  فةةي ةيةةار  تدقديةة  تسةةتمر عةةد  
وعقةد مردينةوف اجتماعةات مندصةل  مةع  ساعات هي األولى له منةذ تسةلمه منصةبه الشةهر الماضةي.

ر علةى حةد  فةي غةة ، علمةا مميلي منظمات أهلي  وحقوقي  ورجال أعمال ومسئولي القطاة الخاش ك
 أنه كان اجتمع أمس مع رئيس السلط  محمود عباس في رام هللا.

 59/4/5302، المركز الفلسطيني ل عالم
 
 إلى الكف عن التضليل والخداع التوافق حكومةأبو زهري يدعو  

حكومةةة  الوفةةةاق الةةةوطني إلةةةى الكةةةف عمةةةا وصةةةدته بةةةة"رفع شةةةعارات فارغةةة   دعةةةت حركةةة  حمةةةاس: غةةةة 
مون" تجاي قطاة غة ، والعمل على تقديم حلول حقيقي  للمشاكل التي يعانيهةا القطةاة بعيةدا عةن المض

 سياس  "التضليل والخداة".
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وقةال المتحةدث باسةم الحركة  سةةامي أبةو ةهةري، بحسةب تصةريحات لةةة"قدس بةرس"، تعليقةا علةى إعةةرن 
ه إلى غةة  مجةددوا، وسةتتولى المتحدث باسم حكوم  التوافق الوطني إيهاب بسيسو، أن حكومته ستتوج

مسةةئولياتها ومهامهةةا: "غةةة  ال تريةةد ةيةةارات، ولكنهةةا تريةةد حةةر حقيقيةةا لمشةةاكلها، ولألسةةف الحكومةة  ال 
ةالةةت ترفةةع شةةعارات فارغةة  المضةةمون وتمةةارس الخةةداة والتضةةليل، وال تقةةدم أيةة  حلةةول حقيقيةة  لمشةةاكل 

 ا بمعانا  شعبنا الدلسطيني".وهموم غة ، والحكم على هذي الحكوم  يكون بمدى التةامه
وأضاف: "مع الت كيد أن وةراء هذي الحكوم  يرفضون حتى هةذي اللحظة  الةدوام فةي وةاراتهةم فةي غةة ، 
ويصرون على البقاء في الدنةدق والتعامةل مةع المةوظدين المسةتنكدين عةن العمةل، وهةو نهةج مةن شة نه 

 يني"، على حد تعبيري.تكريس االنقسام وممارس  التميية بين أبناء الشعب الدلسط
 59/4/5302، المركز الفلسطيني ل عالم

 

 ال يعبر عن رأي حماس الرسمي  يوسفإسماعيل رضوان: أحمد  
ندى القيةادي فةي حركة  حمةاس إسةماعيل رضةوان وجةود "دردشةات" أو حةوارات بةين حركتةه وبةين : غة 

 ل إال من خرل البندقي .االحترل ا سرائيلي، مشددا على أنه ال حوار وال اتصال مع االحتر
وأجاب رضوان في برنامج تلدةيةوني علةى قنةا  "فلسةطين اليةوم" الدضةائي ، علةى سةدال للمةذيع إن كةان 
مةةا نقةةل عةةن القيةةادي فةةي حركةة  حمةةاس أحمةةد يوسةةف مةةن وجةةود حةةوار أو "دردشةةات" مةةا بةةين حمةةاس 

ال يعبةر عةن موقدهةا، إنمةا واالحترل صحيحا أم ال، قال: "إن يوسةف ال يميةل رأي الحركة  الرسةمي، و 
 يعبر عن رأيه الشخصي، ويتحدث بصدته الشخصي  ك ي سياسي أو محلل".

وشةةةدد رضةةةوان علةةةى أن ال حةةةوارات سةةةري  مةةةع االحةةةترل، سةةةواء تحةةةت األرط أو فةةةوق األرط، وأن 
ال  أنحمةةاس ال يمكةةن أن تجةةرب مةةا جربتةةه السةةلط  الدلسةةطيني  مةةن مداوضةةات مةةع االحةةترل، مدكةةدا 

 مع االحترل إال من خرل البندقي . مداوضات
 03/4/5302، "50موقع "عربي 

 

 وتدعو الستمرارها 48 فلسطينيي هبةحماس تدعم حركة  
أكةةدت حركةة  حمةةاس علةةى وقوفهةةا إلةةى جانةةب الشةةعب الدلسةةطيني فةةي الةةداخل المحتةةل، ودعمهةةا : غةةة 

 لهبتهم ضد سياس  هدم البيوت التي يندذها االحترل.
(، وصةةل "المركةة الدلسةةطيني 4-54تصةةري  صةحدي صةةدر عنهةا يةةوم األربعةاء )ودعةت الحركةة ، فةي 

لإلعرم" نسخ  عنه، إلى استمرار هذي الهب  في مواجه  السياسات الصةهيوني  ا جرامية  التةي تهةدف 
 م.0441لتصدي  الوجود العربي في األرط الدلسطيني  المحتل  عام 
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مواجهةة  جةةرائم االحةةترل حتةةى تحقيةةق المطالةةب وطالبةةت الحركةة  بضةةرور  تصةةعيد كةةل الدعاليةةات فةةي 
 الشعبي  للدلسطينيين في الداخل بوقف سياس  هدم البيوت واحترام حقوقهم، وفق قولها.   

 59/4/5302، المركز الفلسطيني ل عالم
 
 حزبا "التوراة اليهودي" و"كلنا" ينضمان إلى حكومة نتنياهو 

" ب ن رئيس الوةراء ا سرائيلي بنيامين نتنياهو اتدق، أفاد مشرة ومتحدي  باسم حةب "ليكود: رويترة
يوم األربعاء، مع أول شركاء له في حكوم  ائترفي  جديد ، في خطو  تجعله على الطريق نحو 

 رئاس  حكوم  تغلب عليها التوجهات اليميني .
ون ا سرائيلي: وقال ةعيم حةب "التورا  اليهودي المتحد" يعقوب ليتسمان، للقنا  األولى في التلدةي

"وقعنا للتو اتداق ائترف مع الليكود"، في حين قالت متحدي  باسم "ليكود" إن نتنياهو اتدق بعد ذلك 
 مع "حةب كلنا" الوسطي.

 61وما يةال نتنياهو يتداوط مع يري  أحةاب أخرى من المتوقع أن يحصل من خرلها على غالبي  
نا" القومي المتطرف وحةب "البيت اليهودي" اليميني عضواو في البرلمان وهي حةب "إسرائيل بيت

 المتشدد و"حةب شاس" الديني المتشدد.
وتعطي االتداقات مع حةب "التورا  اليهودي المتحد" و"حةب كلنا" الوسطي الليكود اليميني الذي 

 مقعداو. 053مقعداو في البرلمان المدلف من  46يتةعمه نتنياهو سيطر  على 
 59/4/5302بيروت،  السفير،

 
 تجميد أوامر الهدم في القرى الفلسطينية طلب "القائمة العربية" ب ترفض يةسرائيلالحكومة اإل 

أعلنت الحكوم  ا سرائيلي ، يوم األربعاء، رفضها لطلب نواب "القائم  العربي  : قنا –القدس المحتل  
 والقرى العربي . المشترك " تجميد أوامر الهدم التي صدرت ضد آالف المناةل في البلدات

وعبرت الحكوم  ا سرائيلي ، من خرل مستشارها القانوني يهودا فاينشتاين، عن رفضها تشكيل طاقم 
 مشترك لوضع حلول ممكن  ووضع خط  بعيد  المدى لحل ضائق  السكن العربي .

"تجميد وسوغ المستشار القانوني لحكوم  إسرائيل قراري، وفق وسائل إعرم فلسطيني ، بادعاء أن 
إجراءات فرط القانون لقطاة معين ال يتماشى مع المبدأ األساسي لسلط  القانون"، ةاعما ب ن "من 

 واجبه ضمان فرط سلط  القانون في الدول  بشكل متساو وعادل وبدون تميية بين مواطن وآخر".
ت لتمكين سلط  للسلطا استراتيجيوقال فاينشتاين: "إن مكافح  ظاهر  البناء غير القانوني هي هدف 

 القانون"، على حد قوله.
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وكان المستشار القانوني للحكوم  ا سرائيلي ، والمدعي العام شاي نيتسان اجتمعا قبل أسبوعين مع 
نواب من "القائم  العربي  المشترك " عقب هدم منةل في قري  كدر كنا في الجليل بذريع  عدم  4

أوامر الهدم في البلدات العربي  حتى تسوي  القضي   الترخيش.. وطالب النواب العرب وقتها بتجميد
 وتشكيل طاقم من المهنيين.

 03/4/5302الدوحة،  الشرق،
 
 إسرائيليين مفقودون في نيبال بينهم جندي قاتل في الشجاعية 6: اإلسرائيليةوزارة الخارجية  

نيبال جراء الهة   إسرائيليين ال ةالوا ضمن المدقودين في 6أعلنت وةار  خارجي  االحترل ب ن 
 األرضي  ومن بينهم الجندي اور أسرف.

قالت صحيد  يديعوت ان هناك قلق كبير يساور أسر  الجندي من كيبوتس لهافيم )اور اسرف( الذي 
" ب نه ضمن من تم انقطاة االتصال بهم جراء الهة  األرضي  التي ا سرائيلي وصدته الخارجي  "

قطاة غة   علىفي وحد  ايغوة وأصيب خرل الحرب األخير   وقد خدم الجندي اور ضربت نيبال.
 خرل معرك  الشجاعي  بصور  متوسط .

 59/4/5302الين،  أون فلسطين
 
 "إسرائيل"ضد  اإلرهابليبرمان: قطر تدعم  

شن وةير خارجي  إسرائيل، أفيغدور ليبرمان، هجوموا ضد دول  قطر وأميرها، وذلك إير قيام إدار  
ناصر " لكر  القدم بتكريم أمير دول  قطر الشي  تميم بن حمد آل ياني، على دعمه فريق "إخاء ال

للدريق الدلسطيني، وهو ما مّكن الدريق من تجاوة أةمته المالي . ودعا ليبرمان، بعد التكريم، إلى منع 
ء اليوم الدريق الدلسطيني "إخاء الناصر " من اللعب في الدوري ا سرائيلي، ومنع إجراء مباراته مسا

ضد "مكابي تل أبيب"، مدعياو أنه "ال مكان في مباريات ك س الدول  لدريق يتضامن مع دول  تمول 
ا رهاب ضد إسرائيل". وقال ليبرمان، بحسب وسائل ا عرم ا سرائيلي ، إن "مراسم التكريم التي 

وصول الناس إلى نظمها فريق إخاء الناصر  هي استدةاة "قومجي" يهدف إلى إيار  المشاعر قبل 
استاد تيدي في القدس، وميل هذا الدريق يستحق أن يشارك في مبارا  على ك س المحرضين وليس 
على ك س دول  إسرائيل". وكانت إدار  الدريق )إخاء الناصر ( قد عقدت مدتمراو صحدياو في القدس، 

الي. وقد أشاد رئيس إدار  اليوم، لتكريم أمير دول  قطر وتقديم الشكر لقطر وأميرها على الدعم الم
الدريق، فاية شرقاوي، بت يير المساعد  القطري  على مسير  الدريق، وهو يستعد لمرقا  فريق مكابي 
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تل أبيب في مبارا  التصدي  نصف النهائي  للك س، وجاء حدل التكريم بالرغم من أجواء التحريط 
 ا.العنصري التي بيتها الصحاف  ا سرائيلي  ضد قطر وأميره

 59/4/5302مصر،  – المصريون
 
 من المس بصالحيات محكمة العدل العليا يحذرونقضاة إسرائيليون  

حذر كبار قضا  المحكم  العليا في إسرائيل المستوى السياسي من محاوالت أوساط واسع  : الناصر 
التي  "محكم  العدل العليا"الحاكم وأحةاب اليمين المتطرف المس بصرحيات  "ليكود"في حةب 

 يعتبرها غالبي  ا سرائيليين المرذ األخير لرلتماس ضد غبن السلط  التنديذي .
 "حري  الدرد وكرامته"وجاء هذا التحذير في مدتمر عقد في دار  رئيس الدول  ردوبين ريبلين تناول 

انوناو ب ن االئترف الحكومي الجاري بلورته سيسن ق "ليكود"تةامن مع إعرن الطاقم المداوط باسم 
يسم  للسلط  التشريعي  )الكنيست( بنعاد  سن قانون شطبته المحكم  العليا بداعي تعارضه وحري  
الدرد وكرامته واشتراط صرحي  المحكم  بنلغاء أي قانون ب ن ُيتخذ القرار في هيئ  موسع  من تسع  

ييرو أوسع في تعيين قضا . كما تسعى األوساط ذاتها إلى سن قانون آخر يمن  المستوى السياسي تم
 القضا .

ضرور  الحداظ على كرام  ا نسان وعلى الحقوق المشتق  من "وقالت رئيس  المحكم  مريم نادور إن 
هذا المبدأ هي مس ل  مدروغ منها، لكن الحداظ على كرام  ا نسان ال ينعكس بالتصري  فقط إنما في 

الت المس بكرام  ا نسان وبالحقوق ضمان فعلي ألن تكون المحكم  صمام األمان أمام محاو 
. وأضافت أن الحداظ على مكان  المحكم  مستقل  هو مصلح  المواطنين والدول  "األساسي  األخرى

وهو أحد أسباب "ب سرها، مشير  إلى االحترام الذي يحظى به الجهاة القضائي ا سرائيلي في العالم 
 ."  ومن الدول المتنور اعتبار إسرائيل جةء من أسر  الشعوب الديموقراطي

 03/4/5302لندن،  الحياة،
 
 للجنائية الدولية تحقق في جرائم حربها استباقاً  "إسرائيل" 

قررت إسرائيل استباق النتائج التي توصلت إليها لجن  التحقيق الدولي  بش ن ارتكاب : هاشم حمدان
ام الماضي، وذلك من جرائم حرب في قطاة غة ، خرل الحرب العدواني  األخير  في صيف الع

 خرل إجراء تحقيق في هذي االدعاءات.
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وفي أعقاب التهديدات الدلسطيني  بالتوجه إلى المحكم  الجنائي ، ومع اقتراب موعد نشر تقرير لجن  
التحقيق الدولي  في جرائم الحرب التي ارتكبها جيش االحترل ا سرائيلي في قطاة غة ، بادرت وةار  

   إلى سلسل  من ا جراءات بهدف وضع خطوط دفاعي   سرائيل.القضاء ا سرائيلي
وتبين أن وةار  القضاء تعتمد على ما هو متبع في الهيئات القضائي  الدولي ، لتجنب إجراء تحقيقات 
دولي ، والذي ينش على أنه في "حال أيبتت دول  أنها فحصت بندسها الشكاوى بارتكاب جرائم حرب 

 لمدسسات الدولي  لن تتدخل، ولن تقوم بنجراء فحش من قبلها".بشكل معمق وجذري فنن ا
وفي هذا ا طار نشر المستشار القضائي للحكوم ، يهودا فاينشطاين، تعليمات، تتضمن األولى 
تصريحا عاما ينش على اعتراف إسرائيل بالتةامها بالتحقيق في شكاوى بش ن خروقات لقوانين 

 ات سلسل  من القواعد العملي   جراء التحقيقات.الحرب، في حين تتضمن باقي التعليم
كما حدد فاينشطاين أنه في القضايا ذات األبعاد القضائي  الدولي ، فنن المدعي العسكري العام ملةم 
بنجراء مشاورات مع الهيئ  القضائي  العسكري  التي يترأسها، ومع الهيئ  القضائي  المدني  التي 

 حكوم .يترأسها المستشار القضائي لل
 59/4/5302، 48 عرب

 
 مواد بناء إلى غزة بإدخالتسمح  "إسرائيل" 

ألف طن من مواد البناء إلى قطاة  04سمحت إسرائيل األربعاء بندخال  : أ ف ب -القدس المحتل  
غة ، وهي أكبر كمي  مواد بناء تدخل القطاة الدقير منذ الحرب ا سرائيلي  المدمر  في صيف 

 ا دار  المدني  ا سرائيلي . ، وفق ما أعلنت5304
تحمل  024شاحن  )األربعاء( إلى قطاة غة  منها  165ستدخل "وقال متحدث باسم ا دار  المدني : 

شاحن  تحمل مواد البناء والتي  024وأوض  المتحدث أنه من بين  ."مواد للبناء وعد  سلع أخرى
ص   عاد  إعمار مناةل دمرت منها مخص 050ستدخل القطاة عبر معبر كرم أبو سالم، فنن 

 خرل الحرب بينما البقي  مخصص  لمشاريع تابع  للمنظمات الدولي  وللبنى التحتي .
 03/4/5302لندن،  الحياة،

 
 يقضي بحبس ضابطين إسرائيليين اعتديا على صحافيين فلسطينيين يسرائيلاإلجيش هـآرتس: ال 

 04بي  في الجيش ا سرائيلي عقوب  بالسجن لمد  فادي أبو سعدى: فرضت المحكم  الت دي -رام هللا 
يوما على أحد الضابطين المتورطين في االعتداء على الصحافيين في قري  النبي صال  األسبوة 

 "هآرتس"يوما، وفقا لما ندلته صحيد   03الماضي، وفرضت على اآلخر الحبس داخل القاعد  لمد  
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داي  أن جنديْين هما المعتديان على الصحافيين. ولكن تبين وكان قد ساد االشتباي في الب ا سرائيلي .
خرل التحقيق أن أحدهما هو نائب قائد كتيب  في لواء كدير وقائد وحد  عسكري  في اللواء. وعليه 

 إعقابقرر قائد اللواء العقيد آشر بن لولو تقديمهما إلى المحكم  الت ديبي . وادعى الجيش انه تم في 
 وك الضابطين وقيامهما برشق الحجار  على الصحافيين واالعتداء عليهم.الحادث انتقاد سل

 03/4/5302لندن،  العربي، القدس
 
 من إرسال أوالدنا للمدارس خائفونمستوطنو حدود غزة:  

أعرب سكان المستوطنات في حدود غة ، عن إحباطهم وي سهم في أعقاب التقارير التي نشرت في 
دت لحدر األنداق في غة ، بعد تسع  أشهر فقط من العدوان األخير )إسرائيل( وتديد ب ن حماس عا

 على غة  الصيف الماضي.
ونقلت القنا  الياني  العبري ، عن أحد سكان كيبوتس "صوفا"، "ما ةلنا نرمم ما كسرته الحرب السابق ، 

األول أنهم وأضافت أن "قائد المنطق  والحكوم  وعدوا منذ الندق  وهم اآلن يستعدون لحرب قادم ".
 سيتعاملون مع األمر، وماذا يحدث اآلن؟ ال شيء".

وعبرت ساكن  أخرى عن قلقها من التقارير التي تدكد أن قائد الذراة العسكري لحماس محمد الضيف 
ما ةال حيوا، بالقول "كيف لنا أن ننام ليرو؟ كيف لي أن أدة أبنائي يذهبون لرياط األطدال بدون 

 من تحت األرط؟".خوف أن يخر  لهم أحد 
 وأردفت بالقول: "نحن مدمرون ندسياو واقتصادياو، اآلن يبدو أن الحرب القادم  على وشك الوقوة".

وذكرت القنا  أن "السكان الذين ويقوا في وعود القياد  )ا سرائيلي ( العليا فيما يتعلق ب مان وحماي  
 يعود بها القتال". أنبعد العملي ، يشعرون بخيب  أمل من السرع  التي يمكن 

 59/4/5302الين،  أون فلسطين
 
 في الجيش اإلسرائيلي بتصاعد مستمر الجنسيةاالعتداءات  معطيات: 

بينت معطيات في الجيش ا سرائيلي أن حاالت االعتداء الجنسي في صدوف الجيش : هاشم حمدان
ري  المعلومات، وبحسب معطيات نشرت، بموجب قانون ح في تصاعد مستمر في السنوات األخير .

 ذات صل  بالمرحق  الجنسي . 200، بينها 5305شكوى اعتداء جنسي في العام  111فقد قدمت 
شكوى ذات صل  باعتداءات  260شكوى، بينها  403ارتدع العدد ليصل إلى  5300وفي العام 

 .شكوى 0310ارتدع العدد مر  أخرى، ليصل إلى  5304وفي العام الماضي  جنسي  داخل الجيش.
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شكاوى على خلدي  جنسي  لم يكونوا  اكما بينت المعطيات أن غالبي  المجندات والجنود الذين قدمو 
معنيين بتقديم الشكاوى إلى الشرط  العسكري ، وذلك لكي يتم التحقيق في القضي  ب دوات جنائي ، 

ن اعتداء جنسي، ما يعني أ 052، حقق الجيش في شبهات بارتكاب 5304حيث أنه في العام 
 تقدموا بشكاوى للشرط  العسكري  بش ن تعرضهم إلى اعتداءات جنسي . 00واحد  أو واحدا من كل 

وي تي نشر هذي المعطيات على خلدي  شكوى تقدمت بها مجند  إسرائيلي ، يوم أمس اليرياء، مدادها 
ن. أنها تعرضت الغتصاب جماعي من قبل أربع  جنود في قاعد  لسرح الجو، قبل نحو أسبوعي

 وتم اعتقال الجنود األربع  للتحقيق معهم.
 59/4/5302، 48 عرب

 
 اإلسرائيلي اإلعالميسعى للهيمنة على  نتنياهو: أحرونوت يديعوت 

( 4|54) األربعاءالعبري  في عددها الصادر صباح يوم  قالت صحيد  يديعوت احرونوت: الناصر 
عى من خرل المداوضات االئترفي  مع إن المكلف بتشكيل حكوم  االحترل بنيامين نتنياهو يس

، لتعميق سيطرته على سوق ا عرم ا سرائيلي، ويطالب بحق النقط في أي تغيير يتعلق األحةاب
وكان الصحدي "رافيف دروكر"، قد كشف للقنا  العبري  العاشر ، أن نتنياهو  بالخارط  ا عرمي .

اللتةام بعدم دعم مبادرات تمس المجال طلب خرل المداوضات االئترفي  من بعط األحةاب ا
 ا عرمي، والتي من المتوقع أن يعترط عليها وةير ا عرم.

ولدت إلى إن نتنياهو يرغب بدرط ما وصدها بة"االصرحات في المجال ا عرمي"، من بينها القنا  
قانون "حماي  الصحاف  ، أشار نتنياهو إلى معارضته لا طاروفي هذا  العبري  العاشر  والقنا  الياني .

 المكتوب "، الذي مر بقراء  أولي  في الكنيست السابق، بدعم من أعضاء االئترف والمعارض .
ووافقت شخصيات مسدول  في طاقم المداوضات على "بند ا عرم" الذي اقترحه نتنياهو، بينما 

ل على سيطر  كامل  أشارت جهات مسدول  في الليكود إلى أّن "نتنياهو ذكر ب ّنه يطلب الحصو 
 ".إسرائيلوشخصي  على سوق ا عرم في 

خرل الحروب وفي حاالت معين  لما يسمى "الرقاب  العسكري " التي  ا سرائيلي ا عرمويخضع 
بعد موافق  جهات عسكري  وسياسي ، وهو اعتبري مراقبون قيودا  أالصور   أومعلوم   أيتمنع نشر 

 .سرائيليا  ا عرمكبير  تحد من حري  
 59/4/5302قدس برس، 
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 اليرموك يستغيثون لوقف القصف العشوائي للمخيم أبناء ":مجموعة العمل" 

(، نداءات استغاي  من داخل 4|51أطلق أبناء مخيم اليرموك المحاصر، مساء اليرياء ): لندن
تدجر  والقصف المخيم لوقف القصف العشوائي الذي تقوم به طائرات سوري  من إلقاء للبراميل الم

  بالصواري  وقذائف الهاون في آن واحد.
( 4|54) األربعاءوذكرت "مجموع  العمل الوطني من أجل فلسطينيي سوري " في تقرير لها يوم 

أرسلت نسخ  منه لة "قدس برس"، أن أبناء المخيم المحاصر ناشدوا األمم المتحد  والمدسسات 
 04العنيف الذي يشهدي مخيم اليرموك، حيث تم تسجيل الدولي  والدلسطيني  التدخل لوقف "القصف 

برميل متدجر سقطوا في محيط محكم  اليرموك وساح  الريج  وحارات عين غةال وشارة اليرموك 
 الرئيسي".

إلى ذلك أكد مراسل "مجموع  العمل" في مخيم اليرموك على أن القصف هو "األعنف" وأفاد عن 
ح بعضهم خطير، وأنه تم انتشال عائل  وعد  أفراد من أبناء وقوة إصابات في صدوف المدنيين جرا

المخيم من تحت أنقاط المناةل المدمر ، في حين اتهم ناشطون النظام السوري ومجموعات القياد  
الممنهج للمخيم وخاص  المنطق  الواقع  بين ساح   العام  باتباة سياس  األرط المحروق  والتدمير

صف مراسل المجموع  في المخيم ب ن الوضع كاريي بهذي اللحظات في الريج  ومشروة الوسيم، وو 
ظل انعدام وجود أدوات طبي  ومعدات النتشال الجرحى من تحت األنقاط وذلك بسبب حصار 
 الجيش السوري والقياد  العام  والذي ُيمنع بموجبه إدخال المساعدات الطبي  وا غايي  ألبناء المخيم.

خيم اليرموك، ذكر التقرير، أنه دخل يوم أمس فريق من األمم المتحد  وفي سياق متصل ب بناء م
على أوضاة األهالي  واالطرةواألونروا إلى بلدات يلدا وببير وبيت سحم لتدّقد الوضع ا نساني 

على أوضاة الدلسطينيين الناةحين من مخيم اليرموك المحاصر إليها، ويقدر عدد  واالطرةفيها، 
رموك إلى البلدات المجاور  بالمئات، ويعاني هدالء من صعوبات معيشي  في ظل الناةحين من الي

 انعدام الموارد المالي  وانتشار البطال ، واستمرار نةوحهم عن مناةلهم إير اقتحام داعش للمخيم.
59/4/5302قدس برس،   

 
ــي: الكشــف المجــد  ــزة يرصــدون عمــالء عــن األمن  دةواالجتمــاعي للمســاع االقتصــادي الوضــع بغ

 بالتجنيد
 منهم يطلبون الصهيوني  المخابرات ضباط أن العمرء من لعدد اعترافات كشدت :خاش – المجد
 .غة  قطاة داخل الوضع لتقييم شهرياو  واجتماعي  اقتصادي  استبيانات تعبئ 
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 يطلبون المخابرات ضباط أنّ " األمني المجد" موقع عليها اطلع العمرء من عدد اعترافات من وتبين
 عمليات ةياد  إمكاني  قياس بهدف واجتماعي اقتصادي استبيان أسئل  على إجابات عمرئهم نم

 .للغةيين واالبتةاة التجنيد
 والغرء األسعار ومدشر السوق، في االستهركي  السلع توفر مدى" معرف  االستبيان ذلك ويتضمن

 ".نقصان وأ ةياد  في هو وهل المجتمع في والدقر البطال  ومدشر السوق، في
 أم البيت في هو هل عام، 53الة سن تحت الشباب أيديولوجي  على ت ييروا األماكن أكير" يتضمن كما

 ".االجتماعي النسيج على السياسي  الخرفات أير إلى با ضاف  المسجد، أم المدرس 
 على فوالتعر  منهم، الُمراهقين خاص  الشباب أحوال لدراس  المعلومات لجمع المخابرات وتعمد

 أم جيد هو هل االقتصادي ووضعهم متماسك، أم مدكك هو وهل واألسري، االجتماعي وضعهم
 .األمني للتجنيد قوي مدخل  يجاد منها سعي في رديء
 لكل واالقتصادي االجتماعي الوضع معرف  إلى تسعى الصهيوني  المخابرات أن أمنيون خبراء ويرى
 .التجنيد عملي  في لتوظيدها لشبابا يواجهها التي والمشاكل فلسطيني، بيت

03/4/5302المجد األمني، غزة،   
 
 السكن في العرب المواطنين مع اإلسرائيلي التمييز عن معطيات 

 نشرت إسرائيل أراضي دائر  إن المشترك  العربي  القائم  قالت:  أرنادوط الردوف عبد  - القدس
 بالقرى 0،144 مقابل في اليهودّي ، لمدنا في سكنّي  وحد  01،560 لبناء مناقصات 5304 العام

 .العربّي  والمدن
 الفت  ومرئم ، محّدي  هيكلّي  خارط  لديها بلد  004 أصل من فقط عربّي  بلد  40 إلى وأشارت

 .إسرائيل مساح  من %5.2 من أقل 004الة العربي  البلدات ندوذ مناطق أن إلى
 تخطيط لجان بتشكيل لها ُيسم  منها 2 فقط  ،العربيّ  المحلّي  السلطات كل بين من: »وقالت
 .«محلّي 

 ضمنها يوجد ال. بلد  03 في سكني  وحد  ألف 66 للتخديضات «الهدف سعر» برنامج: »وأضافت
 .«واحد  عربي  بلد 
 في الصادر ا سرائيلي الدول  مراقب تقرير على فيه يردّ  تقريروا( عدال ) مركة أصدر فقد جهته من

 تعاني التي الحقيقّي  األةم  المراقب تقرير يتجاهل إذ إسرائيل، في المسكن أةم  ناوليت والذي شباط
 . العربّي  والمدن القرى منها
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 دائر  دور حول األرط يوم عشّي  كشدها قد كان معطيات على تقريري في عدال  مركة واعتمد
 في العرب لمواطنينا أنّ  إلى المعطيات تشير حيث والمسكن، األرط أةم  في إسرائيل أراضي
 السكنّي  الوحدات من %4.6 على إال يحصلون ال السّكان، تعداد من %53 يشّكلون وهم إسرائيل،

 .للبيع المعروض 
 العربّي  للبلدات الهيكلّي  الخرائط في الجدّي  األةم  يتجاهل الدول  مراقب أن إلى التقرير أشار كذلك
 004 أصل من فقط عربّي  بلد  40 إن حيث رائيل،إس في آخر مكان أي على خطور  تةيد والتي
 .ومرئم  محّدي  هيكلّي  خارط  لديها بلد 
 المجالس عن تمنع ا سرائيلّي  الحكومات أن إلى عدال  مركة أشار المحليّ  الحكم صعيد على

 . والبناء للتخطيط لجن و  تشّكل أن في صرحّياتها العربّي  والبلدات المحلّي 
 العربّي ، البلدات كليوا تتجاهل السكنّي  الشقق أسعار لتخديط الحكومّي  البرامج أن التقرير ويذكر
 على للتخديضات «الهدف سعر» برنامج الحصر، ال الميال سبيل على الحكوم ، أطلق حيث

 بسعرل  سكنّي  وحد  ألف 66 وهي ،5304و 5302 العام بين تسويقها سيتم التي السكنّي  الوحدات
 .واحد  عربي  بلد  ولو هناك ليس البرنامج، هذا يشملها بلد  03 نبي من. مخّدط

59/4/5302األيام، رام هللا،   
 
 2015 بداية منذ حتفهم لقوا فلسطينياً  عامالً  11 فلسطين": عمال "نقابات 

 أن األربعاء، سعد، شاهر فلسطين عمال نقابات التحاد العام األمين قال الكتوت: غسان -نابلس 
 مواقع في سقطوا عمال تسع  بينهم ،5302 الحالي العام بداي  منذ حتدهم لقوا لسطينياف عامر 00

 .عامر 5320 عن يةيد ما أصيب فيما األخضر، الخط داخل واينان الدلسطيني ، العمل
 .العالمي العمال عيد بمناسب  نابلس في ا عرم وةار  مكتب عقدي صحدي مدتمر خرل ذلك جاء

 من للعمال شيكل ألف ويريين وأربعمائ  مريين يري  استعاد  استطاة تحاداال أن سعد وأضاف
 .فلسطين في المشغلين من دينار ألف 123 عن يةيد وما إسرائيليين، مشغلين
 ما هناك وان خاص  العمال قضايا في للنظر متخصص  عمالي  محاكم بننشاء السلط  سعد وطالب
 .حلها يتم ولم المحاكم في ق عال ةالت ما عمالي  قضي  433 عن يةيد

 والحماي  االجتماعي والضمان لألجور األدنى والحد األطدال وعمال  البطال  عن سعد وتحدث
 عامل ألف 012 وجود عن وكشف فلسطين، في والخريجين العمال بين البطال  وعن االجتماعي ،

 .البطال  من يعانون
59/4/5302القدس، القدس،   
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 طالبات لالختناق بعد فتح طرود مرسلة من ألمانيا الثوثجنين: تعرض معلمة  

 التحقيقات أن القيمري، علي العقيد جنين محافظ  شرط  عام مدير اكد سمودي: علي - جنين
 سيريس بنات مدرس  في وطالب  وموظد  معلمات له تعرضت الذي االختناق حادث في األولي 

 من هو رسميا موظدا يعمل بريد ساعي أن دتكش األربعاء، يوم صباح جنين، شرق جنوب األساسي 
 .للطالب  طرود أربع  سلم
 الطرق عبر الدلسطيني للبريد وصلت أنها تبين الطرود فحش بعد: "كوم دوت القدس لة القيمري وقال

 ".ألمانيا من مرسل  الطرود أن وت كد ا سرائيلي، البريد من األصول وحسب الرسمي 
 أن موضحا المرسل ، الجه  اسم أو ختم أي بوجود تتعلق تداصيل أي عن ا فصاح القيمري ورفط
 .الحقيق  لمعرف  التحقيق وباشرتا الطرود على تحدظت والنياب  الشرط 
 فت  بعد لرختناق تعرضن قد سيريس مدرس  في وطالب  موظد  إلى با ضاف  معلمات يرث وكانت
 نادر الدكتور جنين مستشدى مدير ووفق  ،المدرس لمدير  وأوصلتها الطالبات احدى تسلمتها طرود

 .عرجهن بعد المستشدى غادرن المصابات أرشيد، فان
59/4/5302القدس، القدس،   

 
 ويهدم آبارًا ويجرف أراٍض زراعية الضفة في واسعة اعتقاالت حملة يشن االحتالل 

 في واسع  اعتقاالت حمل  في فلسطينياو  52 األربعاء، أمس االحترل قوات اعتقلت :الفي رائد - غة 
 أراط بتجريف وقامت الخليل، جنوب يطا مسافر في مياي آبار وهدمت المحتل ، الغربي  الضد  مدن
 في جرت االعتقاالت أن فلسطيني ، مصادر وذكرت .سلديت في وحارس استيا دير لقريتي تابع 
 .تيشهاوتد السكني  المناةل من عدد اقتحام وشملت لحم وبيت وقلقيلي  الخليل مدن

 قوله، جبور، راتب الخليل جنوب في الشعبي  اللجن  منسق عن وفا الدلسطيني  األنباء وكال  ونقلت
 منطق  في مياي بئري لهدم اخطارات مواطنين سلم لرحترل التابع والتنظيم ا دار  يسمى ما إن

 تجريف ب عمال افارف لمستوطن  التابع  االحترل جرافات شرعت وبالتةامن .يطا بلد  شرق الدخيت
 .الغربي  الضد  شمال سلديت مدين  غرب حارس قري  أراضي على المقام  المستوطن  في وحدر

03/4/5302الخليج، الشارقة،   
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 المشاركين بين بمشاجرات تنتهي الوطنية للوحدة تدعو غزة في تظاهرة 
 في الوطني  الوحد  إلى و للدع الدلسطينيين مئات فيها شارك تظاهر  المغربي: انتهت نضال -غة  
 من التعافي وعملي  المصالح  تدخر التي الخرفات عمق أظهرت مشاجرات وسط األربعاء يوم غة 

 السلط  رئيس يقودها التي وفت  حماس حركتي الطرب ودعا .الماضي الصيف في المدمر  الحرب
 .الماضي العام شكلتاها التي الوطني  الوحد  حكوم  بسببها تعاني التي الخرفات لحل عباس محمود
 حماس ومسدولو المتظاهرون أدلى الشجاعي  حي في التظاهر  في العنف أعمال اندالة وبعد

 يحملون رجاال أرسلت ب نها حماس فت  حرك  مديدي أحد واتهم .جرى عما متضارب  بروايات
 رجال وقف حين يف منافس  طربي  جماعات لمهاجم  التظاهر  موقع إلى مدني  بيياب الهراوات
 إن حماس تديرها التي الداخلي  وةار  باسم المتحدث البةم إياد وقال .المتدر  موقف الرسميون الشرط 

 .بينهم للدصل الشرط  وتدخلت بينهم فيما يتشاجرون كانوا المتظاهرين
 عجمي انتهاء حتى يرام ما على الدعالي  سارت" فيسبوك موقع على الحادث على تعليق في وأوض 
 الشرط  دفع ما بينهم فيما مشادات وجرى مجموعات لعد  انقسموا المشاركين اندضاط وعند فقراتها
 ."ذلك بعد الهدوء ساد وقد العام والنظام المشاركين حيا  على وحداظا األمر تطور خشي  للتدخل
 من اانسحبو  األخرى الدصائل من وغيرها لدت  المديدين الطرب إن لحماس مديد متظاهر وقال

 الضد  في إسرائيل مع األمني التعاون بننهاء عباس تطالب شعارات إطرق بعد غاضبين التظاهر 
 .المحتل  الغربي 

59/4/5302وكالة رويترز لألنباء،   
 
 مثمرة قرب بيت لحم أشجاراً مستوطنون يقتلعون  

خريب واقترة ( على ت4|51أقدم مستوطنون يهود في ساع  مت خر  من مساء اليرياء ): بيت لحم
 أشجار ميمر  في بلد  حوسان قضاء بيت لحم جنوب الضد  الغربي .

وقال عضو مجلس قروي حوسان طه حمامر  لوكال  "قدس برس" بان مستوطني "بيتار عليت " قاموا 
شجر  ةيتون وحمضيات يمتلكها المواطنين راجي ومحمد سباتين"،  53باقترة وتخريب أكير من 

 تقع داخل جدار المستوطن  المقام  على أراضي القري . األشجارهذي  أنمشيروا إلى 
59/4/5302قدس برس،   
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 نابلس في عام 2000 نحو عمره جدار اكتشاف 
 أيري جدار من جةء اكتشاف إلى والتنقيب الحدر ب عمال مختص  فلسطيني  طواقم القدر وكاالت: قاد

. المدين  إنشاء شهدت التي األولى الروماني  الحقب  لىإ تاريخه يعود الغربي  بالضد  نابلس مدين  في
 يماني  نابلس، في القديم  البلد  في عبدي بستان حوش منطق  في اكتشف الذي الجدار، طول ويبلغ
 .أمتار خمس  إلى يصل وبارتداة أمتار أربع  نحو عرضه ويبلغ أمتار
 نابلس مدين  إنشاء شهدت التي ي الرومان الحقب  إلى اآليار مختصي وفق الجدار تاري  ويعود
 ."نيابوليس" تسمى كانت والتي الجديد 
 بنحو الجدار عمر "يقدر الدلسطيني  السياح  وةار  في التنقيب أعمال مسدول نصاصر ، بسام وقال
 الروماني  المقبر  منها نابلس، مدين  في موجود  أيري  اكتشافات سلسل  إلى وُيضاف عام ألدي

 .الخيل" سباق وميدان العين رأس منطق  في الروماني والمسرح ي ،والشرق الغربي 
 مستمر "العمل أن إلى الدلسطيني  السياح  وةار  في اآليار حماي  عام مدير طوافش  صال  وأشار
 والمدر  سبسطيا ومدين  برط  كتل في أيري  بمواقع لربطه الروماني الجدار لتطوير نهار ليل

 .واألجانب" المحليين للةوار سياحي  مسارات للتشك نابلس في الروماني
03/4/5302المستقبل، بيروت،   

 
علـــى مواقـــع التواصـــل  "البروفـــايالت"لتوحيـــد  ودعتـــ"انتمـــاء" للحفـــاظ علـــى الهويـــة الفلســـطينية  

 االجتماعي
أعلنت الحمل  الدولي  للحداظ على الهوي  الدلسطيني  "انتماء"، عن إطرق حمل  إلكتروني  : بيروت

" على كاف  مواقع التواصل االجتماعي، وذلك طيل  Profile Pictureوحيد الصور  الشخصي  "لت
ونشرت الحمل  عددا من الصور تتضمن تصاميم ب سماء المدن والقرى  شهر أيار/ مايو المقبل.

الدلسطيني ، وفتحت المجال للتواصل معها عبر صدحتها الرسمي  على "فيسبوك" من أجل طلب 
 القري  الدلسطيني  التي ينحدر منها الذين يريدون المشارك  في الحمل .صور  باسم 

وأّكد منّسق حمل  انتماء في لبنان سامي حمود في بيان صحدي تلقت "قدس برس" نسخ  عنه يوم 
(، أّن "من أبرة األدوات التي تستخدمها الحمل  في حراكها ا لكتروني هو إطرق 2|54األربعاء )

البروفايل على صدحات مواقع التواصل االجتماعي والتي من خرلها يتم حث حمل  لتوحيد صور 
النشطاء وغيرهم من المتابعين على تلك المواقع للتداعل مع الحمل  وتغيير صور البروفايل وتوحيدها 

 على مدار شهر أيار )مايو(".
59/4/5302قدس برس،   
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 للطوارئ رسائل عثيب أمان حزام يصممان هللا رام في فلسطينيان تلميذان 
 حيا  إنقاذ يمكنه إنه يقوالن أمان حةام هللا رام في اليانوي  بالمرحل  يدرسان تلميذان صمم هللا: رام

 .سير حادث وقوة حال في السيار  راكب
 الطوارئ خدم  لتعريف برسال  ويبعث حادث وقوة بعد تلقائيا يدت  بحيث" الذكي الحةام" وصمم
 .مشروعهما على كبير  بنشاد  عيسى وليث حصارمه محمد لميذانالت وحظي .الحادث بمكان
 بالمرتب  فاة مختلف بمراحل مروري بعد اآلن" المشروة على أشرفت التي معلمتهما سمير دانيا وقالت
 من هي األمريكي  القنصلي  وبالشراك  مع" النيةك" جمعي  أن إلى مشير " الوطن مستوى على األولى
 في الدضائي " ناسا" وكال  في تدريبي  دور  اخذوا وانهم فلسطين ميلوا الذين الطرب هدالء أرسلت
 .والتكنولوجيا العلوم لموضوة العالمي العلمي  الرياد  مدتمر في اشتركوا انهم إلى با ضاف  أمريكا

 نحو تنديذي استغرق الذي مشروعهما في ومعنويا ماديا التلميذين دعمت المدرس  أن المعلم  وأضافت
 .عامين
. الحادث بعد السيار  يبات درج  تقيس الهواء بحقائب مرتبط  مجسات على األمان حةام ويعتمد
 يكون قد الذي السيار  حطام من الخرو  من الراكب يمكن مما الحةام يدت  السيار  استقرار وفور
 .محترقا أو مدمرا

 تحدد الطوارئ وخدم  للشرط  ئلبرسا يبث الذي العالمي المواقع تحديد نظام أيضا الحةام ويتضمن
 .الحادث وقوة مكان بدق 
 أهم تحديد على لمساعدتهما الدلسطيني  النقل وةار  من إحصاءات على أطلعا انهما التلميذان وقال

 .السيارات بحوادث المتعلق  المشكرت
 .لغربي ا الضد  في للسيارات مصنع  كبرى شرك  مميل مع محاديات يجريان انهما التلميذان وقال

59/4/5302القدس، القدس،   
 

 2014 العام في فلسطين خالل البطالة معدل %27: "اإلحصاء الفلسطيني" 
 القوى في المشاركين األفراد بين من البطال  معدل أن لإلحصاء المركةي الجهاة ذكر هللا: رام

 %01و للذكور %54 بواقع ؛(العمل عن عاطل ألف 001) %51 بلغ ف كير سن  02 العامل 
 .لإلناث
 لعام فلسطين في العمالي الواقع فيه استعرط أمس، أصدري، بيان في ا حصاء جهاة وأوض 
 ألف 040 بلغ الغربي  الضد  في العمل عن العاطلين عدد أن للعمال، العالمي اليوم لمناسب  5304
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 كورللذ %02 ف كير؛ سن  02 العامل  القوى في المشاركين من %01 حوالي العمل عن عاطل
 من %44 حوالي غة  قطاة في العمل عن عاطل ألف 042 العدد بلغ حين في لإلناث، %51و

 . لإلناث %21و للذكور %43 ف كير؛ سن  02 العامل  القوى في المشاركين
 %15 فلسطين؛ في %46 بلغت ف كير سن  02 لألفراد العامل  القوى في المشارك  نسب  أن وأشار
 للذكور %10 ؛%41 حوالي المشارك  نسب  بلغت فقد الضد  في أما لإلناث، %04و للذكور

 %53و للذكور %61 ؛%44 حوالي غة  قطاة في المشارك  نسب  بلغت حين في لإلناث، %04و
 . لإلناث
 000 بواقع عامل، ألف 601 بلغ فلسطين من ب جر المستخدمين الدلسطينيين عدد أن البيان وأظهر
 عامل ألف 11و غة  قطاة في يعملون عامل ألف 011و بي الغر  الضد  في يعملون عامل ألف

 .المستوطنات في يعملون ألف 50و إسرائيل في يعملون
 مقابل الخاش، القطاة في %23 بواقع يتوةعون فلسطين من ب جر المستخدمين أن إلى ولدت
 بي الغر  الضد  وفي والمستوطنات، إسرائيل في يعملون %06و الحكومي القطاة في يعملون 04%
 القطاة في %52 مقابل الخاش القطاة في يعملون %25 ب جر المستخدمين نصف من أكير فنن

 هو العام القطاة فكان غة  قطاة في أما والمستوطنات، إسرائيل في يعملون %50 حين في العام،
 القطاة في يعملون ب جر المستخدمين من %42 مقابل %22 بنسب  للعاملين تشغير األكير القطاة

 ب جر للمستخدمين( 5303= األساس سن ) الحقيقي اليومي األجر معدل أن البيان وأوض . لخاشا
 شيكر 12و غة  قطاة في شيكر 20 بواقع فلسطين، في شيكر 13 حوالي بلغ الخاش القطاة في
 (.والمستوطنات إسرائيل في العاملين يشمل ال) الغربي  الضد  في

 يتقاضون الغربي  الضد  في الخاش القطاة في ب جر ستخدمينالم من %50 أن إلى وأشار البيان
 قدري شهري أجر وبمعدل ب جر مستخدم 23،433 أي لألجر األدنى الحد من أقل شهرياو  أجراو 

 عددهم بلغ حيث الخليل محافظ  في ب جر المستخدمين لهدالء األكبر العدد وكان شيكرو، 0،302
 .شيكرو  422 قدري شهري أجر بمعدل مستخدم 04،333

 قدري شهري أجر وبمعدل ب جر مستخدم 23،133 أي %63 النسب  بلغت فقد غة  قطاة في أما
 عددهم بلغ حيث غة  محافظ  في ب جر المستخدمين لهدالء األكبر العدد وكان شيكرو، 101

 العمل ساعات معدل وبلغ. شيكرو  124 قدري شهري أجر وبمعدل ب جر مستخدم 50،033
 في ساع  44و العام القطاة في ب جر للمستخدمين ساع  04 عمل؛ ساع  45 واليح األسبوعي 
 .الخاش القطاة

03/4/5302األيام، رام هللا،   
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 على غزة "إسرائيل"يرحب بتقرير دولي يدين اعتداءات  األردن 

 المتحد ، األممرحب األردن، الليل  قبل الماضي  على لسان مندوبه الدائم لدى  :بترا -نيويورك
السدير  دينا قعوار بنعرن األمين العام تسلم تقرير لجن  التحقيق، الذي شكله، للنظر في الحوادث 

 التي أيرت على موظدي ومواقع وعمليات األمم المتحد  في غة  أيناء الصراة األخير هناك.
في تلك كان في طليع  الدول التي طالبت بالتحقيق  األردنوقالت قعوار في حدييها للصحديين، إن 

 كانت ت مل في صدور التقرير بوقت أبكر. أنهااألحداث، مشير  إلى 
"خرصات التقرير واضح  وتبين استهداف إسرائيل المتعمد وقصدها لمقرات تابع  لألمم  أن وأضافت

المتحد  كانت تستخدم مرجئ في قطاة غة ، وتعكس هذي الوقائع مسدولي  إسرائيل الكامل  عن مقتل 
الذين كانوا هناك"، مضيد  إن هذي االعتداءات هي خرق واض  للقانون ا نساني الدولي  الدلسطينيين

 وانتهاك لحصانات األمم المتحد .
وجددت قعوار إدان  األردن للهجمات ا سرائيلي ، وأكدت ضرور  النظر إلى التقرير ونتائجه باعتباري 

ساءل  وحماي  المدنيين الدلسطينيين، بداي  لعملي  يجب أن تتضمن المتابع  الرةم  لضمان الم
وضمان عدم تكرار تلك االعتداءات، وضمان أمن وسرم  مرافق األمم المتحد  في األرط 

 الدلسطيني  المحتل .
03/4/5302، الدستور، عم ان  

 
 سنوات 8مسؤول إغاثي قطري: األوضاع في غزة خالل األشهر األخيرة هي األسوأ منذ  

نائب الرئيس التنديذي لجمعي  قطر الخيري  )غير حكومي ( إبراهيم ةينل، قال : تكين حمة -بيروت
اليوم األربعاء إن خسائر االقتصاد الوطني في قطاة غة  بكاف  قطاعاته االقتصادي  خرل فتر  

مليارات دوالر، مضيدا أن الوضع الذي تمر به غة  منذ  2العدوان ا سرائيلي األخير تقدر بة 
 هو "األسوأ" مقارن  مع سنوات الحصار اليماني  الماضي . 5304عام النصف الياني من 

وأضاف ةينل في عرضه لورق  عمل تحت عنوان " تدهور الوضع االقتصادي في قطاة غة " أمام 
الملتقى الياني لة"الهيئ  الشعبي  العالمي  لدعم غة " الذى انعقد على مدى يومين في بيروت، أن 

ر حصاري على قطاة غة  بشكل مدروس، حيث تقدر الخسائر االقتصادي  االحترل ا سرائيلي يدي
المباشر  وغير المباشر  في المباني والبني  التحتي  وكذلك خسائر االقتصاد الوطني بكاف  قطاعاته 

 يوما. 20في غة  بخمس  مليارات دوالر خرل فتر  العدوان التي استمرت 
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لنصف الياني من العام المنصرم ب نه "حال  انهيار"، ووصف ةينل الوضع الذي تمر به غة  منذ ا
نتيج  الركود االقتصادي غير المسبوق، وبروة مدشرات لرنحرافات االجتماعي ، بسبب االرتداة 

 المتةايد في نسب الدقر والبطال .
منش   سكني  واقتصادي  في قطاة غة ،  46وتسببت الحرب األخير  على قطاة غة ، بتدمير نحو 

 .5304رقام رسمي  صادر  عن األمم المتحد  نهاي  العام الماضي وفق أ
من تةايد عدد الدقراء والمحرومين من حقهم في الحيا  الكريم ، وتجاوة  تعانيوأوض  ةينل أن غة  
ألف شخش،  503حوالي  إلى، مع وصول عدد العاطلين عن العمل %22معدالت البطال  في 

وأضاف ةينل: "نسب  انعدام األمن  .%62ت معدالته لتتجاوة محذرا من تةايد الدقر الذي ارتدع
 لدى األسر في قطاة غة ". %21الغذائي وصلت إلى 

أن وعود البلدان المانح  العربي  والدولي  بنعاد  إعمار القطاة بقيت حبرا على ورق،  إلىولدت ةينل 
 ما فاقم من معانا  أصحاب المصانع والصناعات المحلي  بالقطاة.

المسدول القطري إن القطاة يواجه ارتداعاو ملحوظاو في األسعار على خلدي  الحرب، والحصار  وقال
أن األوضاة االقتصادي  المتدهور  أدت إلى  إلىالمدروط على حرك  األفراد والبضائع، مشيرا 

 ضعف القدر  الشرائي  للمواطنين، ما تسبب بركود تجاري واقتصادي حاد وغير مسبوق لم يحدث منذ
 .0461عام 

تدهور األوضاة االقتصادي  في القطاة، أةم   إلىوأضاف أنه من األسباب األخرى التي أدت 
 الرواتب وحصول الموظف على جةء من راتبه الذي تقتطع المصارف نسب  منه لتسديد القروط.

59/4/5302، ، أنقرةلألنباء األناضولوكالة   
 
 للبالد "شمعون بيريز"زيارة  جمعية مغربية تطالب النقابات والعمال برفض 

الرباط ة من خالد مجدوب: طالبت جمعي  مغربي  غير حكومي ، نقابات بردها، بجعل عيد العمال، 
محط  لرفط ةيار  الرئيس ا سرائيلي السابق، شمعون بيرية، المرتقب  للمغرب، وجعل مسيرات 

 البرد".وخطابات هذا العيد محط  ضد "االختراق والتطبيع الصهيوني في 
في بيان: "كما كان المغارب  دائما، وال " مجموع  العمل الوطني  من أجل فلسطين"وقالت جمعي  

يةالون يعتبرون فلسطين قضي  وطني ، وموقف المغارب  في مواجه  االختراق الصهيوني والتطبيع، 
لى طبق  فنن مجموع  العمل الوطني  من أجل فلسطين، بالمغرب توجه نداء إلى النقابات ال مغربي  وا 

العمال والشعب المغربي من أجل جعل مسيرات وخطابات فات  مايو/أيار محط  ضد االختراق 
 والتطبيع الصهيوني في الوطن".
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وطلبت الجمعي  من النقابات والعمال "رفط ةيار  شمعون بيرية، المرتقب  للمغرب، خرل عيد 
 طبيع الصهيوني بالمغرب".العمال، با ضاف  إلى رفع شعارات والفتات ضد الت

وأعلنت "مجموع  العمل الوطني  من أجل فلسطين" و"الشبك  الديمقراطي  المغربي  للتضامن مع 
الشعوب"، وهي تنسيقي  تضم العديد من التنظيمات السياسي  والنقابي  والحقوقي  والشبابي  والطربي  

ي  لنصر  قضايا األم "، المقرب  من جماع  والنسائي  واليقافي  والجمعوي  األخرى، و"الهيئ  المغرب
العدل وا حسان )أكبر جماع  إسرمي  معارض  بالمغرب(، "رفضها المطلق" لدخول بيرية أرط 

 المغرب.
03/4/5302، القدس العربي، لندن  

 
 ألف حقيبة مدرسية في غزة 50توزع  "دبي العطاء"مؤسسة  

يب  مدرسي  على طرب مدارس التعليم األساسي ألف حق 23وةعت مدسس  دبي العطاء مدخراو : دبي
في غة  عبر وكال  )األونروا(، وذلك بعد نجاح الحمل  التطوعي  "أعد بناء فلسطين.. ابدأ بالتعليم"، 

 . 5302التي نظمتها المدسس  في يناير عام 
سليم وتدعم برامج دبي العطاء الحالي  في فلسطين فرش حصول األطدال على التعليم األساسي ال

وتخديف وط   الصراة على وضعهم الندسي واالجتماعي. ويعتبر تسهيل حصول األطدال المت يرين 
بالنةاة على التعليم األساسي السليم ودعم إعاد  ت هيلهم أحد األهداف الرئيسي  لمبادر  دبي العطاء 

 0ن درهم إماراتي )مليو  00"أعد بناء فلسطين.. ابدأ بالتعليم"، التي شملت أيضاو برنامجاو بقيم  
 لتخديف آيار العدوان األخير على غة .  5304مريين دوالر( سبق إطرقه في أكتوبر 

03/4/5302أبو ظبي، االتحاد،   
 
 كارتر يؤجل زيارته قطاع غزة 

قال مصدر فلسطيني األربعاء إن الرئيس األميركي األسبق جيمي كارتر أرج  إلى أجل : األناضول
 ت مقرر  إلى قطاة غة  غدا الخميس.غير معلوم ةيار  كان

ل الةيار  التي  -الذي وصدته بالمطلع-ونقلت وكال  أنباء األناضول عن المصدر  القول إن كارتر أجَّ
 كان ينوي القيام بها غداو الخميس إلى غة  عبر معبر بيت حانون )أرية( الخاضع لسيطر  إسرائيل.

لقاءات مع بعط القاد  والمسدولين في حرك   وأضاف المصدر أن ةيار  كارتر تهدف إلى إجراء
 المقاوم  ا سرمي  )حماس( في قطاة غة .
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ولم يكشف المصدر عن أسباب ت جيل الةيار ، غير أنه توقع أن تتم في وقت الحق، بينما لم يتسن 
 الحصول على تعقيب من الرئيس األميركي األسبق أو األطراف التي كان ينتظر أن يلتقيها.

كال  األناضول في وقت سابق على لسان مصدر فلسطيني القول إن كارتر يبذل مساعي وأوردت و 
 وساط  بين حركتي فت  وحماس بغي  التوصل إلى اتداق يدضي إلى مصالح .

59/4/5302، الجزيرة نت، الدوحة  
 
 كانت محقة في ضرب غز ة الصيف الماضي "إسرائيل"رئيس الوزراء البريطاني:  

إن إسرائيل كانت محق  في ” ديديد كاميرون“قال رئيس الوةراء البريطاني  :األناضول –لندن 
 الهجمات التي شنتها على غّة  صيف العام الماضي للدفاة عن ندسها.

إن إسرائيل تعرضت العتداءات “األسبوعي : ” جويش كرونيكل“وتابع كاميرون في تصريحه لصحيد  
  الوقوف إلى جانب إسرائيل، وحقها في الدفاة عشوائي ، وأنا على الصعيد الشخصي أشعر بضرور 

 ”.المحب للسرم“واصدوا الشعب ا سرائيلي بة ”. عن ندسها
وادعى كاميرون بوجود فرق كبير في استخدام رئيس الوةراء ا سرائيلي بنيامين نتنياهو السرح 

نيين خرل لحماي  شعبه، واستخدام حرك  حماس للسرح، معربوا عن حةنه لمقتل عدد من المد
 الهجمات.

وكانت دراس  استقصائي  أجريت هذا الشهر للوقوف على ميول الناخبين اليهود في بريطانيا، 
 %55لحةب المحافظين، فيما دعم  ت ييدهممن الناخبين اليهود أبدوا  %64وأظهرت الدراس  أن 

 حةب العمال.
59/4/5302، موقع وطن يغر د خارج السرب، واشنطن  

 
يفــرغ تحقيــق األمــم المتحــدة مــن  "إســرائيل"عقابيــة بحــق  إجــراءاتعــدم اتخــاذ : األورومتوســطي 

 محتواه
قال المرصد األورومتوسطي لحقوق ا نسان إن مخرجات تحقيق بعي  األمم المتحد  لتقصي الحقائق 
حول استهداف منشآت تابع  لألمم المتحد  استخدمت كمرجئ للطوارئ أيناء الهجوم ا سرائيلي 

 يجب أن تدضي  جراءات عقابي  بحق إسرائيل. 5304لى قطاة غة  صيف األخير ع
وبين األورومتوسطي في بيان صحدي، أن االكتداء بشجب ما وصدها األمين العام لألمم المتحد  
بالتصرفات ا سرائيلي  دون التوصي  باتخاذ إجراءات رادع ، يدشر على عدم جدي  تلك التقارير 

 التعامل مع مخرجات أي  لجان شكلتها أو قد تشكلها المنظوم  األممي . ويعطي إشارات سلبي  حول
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صاب   44وشهد الهجوم األخير على قطاة غة  مقتل  آخرين في  551فلسطينياو على األقل وا 
 منشآت تابع  لألمم المتحد  استخدمت كمرجئ هرباو من شد  القصف واالشتباكات.

راو عقب الهجوم ا سرائيلي األخير على قطاة غة ، ويق وكان المرصد األورومتوسطي قد أصدر تقري
شخصاو تم استهداف مناةلهم، أكدوا فيها أن معظم األعيان المدني  التي تم  405فيه شهادات لحوالي 

 استهدافها لم تشهد وجود عمليات للدصائل الدلسطيني  المسلح  داخلها أو بالقرب منها.
على أّن األمم المتحد  أمام اختبار حقيقي اآلن، وأّن  ،عبدي وأكد رئيس المرصد األورومتوسطي رامي

عدم اتخاذها أي خطوات بناءو على تقريرها الحالي، يعني أّن تقرير اللجن  األممي  الذي سُيقدم في 
نصاف الضحايا.  يونيو/ حةيران المقبل، لن ينتج منه أي شيء من أجل محاسب  إسرائيل وا 

ى اتخاذ خطوات لمحاسب  إسرائيل، للدالل  على جدي  التحقيقات ودعا عبدي، األمم المتحد  إل
الجاري ، مطالباو في الوقت ذاته، السلط  الدلسطيني  بتوظيف هذا التقرير من أجل اتخاذ خطوات 
رادع  لرحترل، ومحاسبته على ما ارتكبه من جرائم في غة ، الفتاو إلى أّن التقرير الجديد، يضع 

م مسدولي  أخرقي  وقانوني  أيضاو، لتعويط الضحايا الذين سقطوا في الهجمات، منّظم  األونروا أما
 والمطالب  بحقوقهم وتحصيلها.

59/4/5302، جنيف، األورومتوسطي لحقوق اإلنسان  
 
 المنسق الخاص لعملية السالم نيكوالي مالدينوف إلى غزة في أول زيارة للقطاع وصول 

د  لعملي  السرم الجديد نيكوالي مردينوف إلى قطاة غة  وصل المنسق الخاش لألمم المتحغة : 
 عبر معبر بيت حانون "ايرة" شمال القطاة، في أول ةيار  له منذ تسلمه منصبه قبل شهرين.

وقالت وةار  الداخلي  الدلسطيني  في غة  في بيان لها أن مردينوف وصل صباح اليوم األربعاء إلى 
 رة" في ةيار  قصير  هي األولى من نوعها.القطاة عبر معبر بيت حانون "اي

وكان مردينوف قد استلم في آذار )مارس( الماضي مهام منصبه كمنسق خاش لألمم المتحد  
لعملي  السرم خلدوا لروبيرت سيري الذي ارتبط اسمه بعملي  إعمار غة  المرفوض  فلسطينيوا والتي 

 تعرف باسم "خط  سيري".
عاموا(، وهو بلغاري الجنسي  بتقاطعه الشديد مع دول  االحترل،  40ويعرف نيكوالي مردينوف )

 وتعاطده معها، وتبريري وت ييدي لجرائمها ضد الشعب الدلسطيني.
إلى آذار )مارس(  5303وسبق لمردينوف أن كان وةير خارجي  بلغاريا الدتر  من شباط )فبراير( 

ى كانون ياني/ توح 5334)تموة /يوليو وشغل كذلك منصب وةير الدفاة في بلغاريا من  .5300
(، وكذلك عضوا في البرلمان األوروبي، بما في ذلك لجنتها الشدون الخارجي  ووفد عن 5303يناير 
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وكان كذلك عضوا في البرلمان من  (.5334م وحتى حةيران/ يونيو 5331/ مايو أيارالعراق من )
 .5332-5330بلغاريا 

59/4/5302، قدس برس  
 

وعـدم إصـالح األخطـاء التـي  حرب غزةبتحليالت عسكرية حول إخفاقات الجيش ني: تقرير صهيو  
 وقعت

رأى ُمحلل الشدون العسكرّي  "عاموس هارئيل" أّن : ترجم  مركة دراسات وتحليل المعلومات الصحدي 
"إسرائيل" منحت حماس صور  انتصار كبير  عندما سمحت للمستوطنين في الجنوب بالدرار تحت 

  وقذائف الحرك ، مما شكل مكاف   لحماس، وهذا الواقع أّدى لتقليش قدر  المستوطنين وقع صواري
على الصمود، مما دفع قائد المنطق  الجنوبّي  في الجيش "سامي تورجمان" لإلعرن أّنه سُيوصي في 
الحرب القادم  مع غّة  بنخرء الُمستوطنين من ساح  القتال، في ظل أن حماس مستمّر  بتطوير 

رسانتها العسكرّي ، بنجراء تجارب صواري  في البحر المتوّسط، وحدر األنداق الهجومّي ، مما يدفع ت
بالمسدولين للتصري  ب ّن الُمواجه  مع حماس قادم  ال محال، والسدال ليس هل تنشب المعرك ، إّنما 

 متى؟
في التغاضي عن وانتقد إحاط  الجيش بهال  من القدسي ، وتنةيهه عن األخطاء، واالستمرار 

ا  أخطائه، بنشارته لنتائج تحقيق في الحرب على غة ، ومقتل عدد من الجنود، ألن التحقيق أيار حرجو
للقياد  العسكري ، وألقى بظرله على عرقات الجيش بالعائرت التي يكلت أبناءها في المعرك ، ما 

ل جيد على غياب آليات يعني الحرب األخير  حظيت بنجماة صهيوني ساد أيناءها، لكنها ميا
الرقاب  الناجع  على جهاة األمن والجيش، مما يتطلب استعاد  سلسل  القرارات ونقاط الخلل التي في 
نهايتها حصلت بعط األخطاء في إدار  حرب غة ، متسائرو: لماذا يشعر الضباط بالتهديد من 

 تحقيق موضعي؟
في الدشل االستخباراتي في األنداق التي  فيما أعلن ُمراقب الدول  "يوسي شابيرا" أنه سيحقق

استخدمتها حماس خرل الحرب األخير ، وسيقوم باستجواب وةراء، وينشر تقريروا مدصرو عن عدم 
على األمن  استراتيجيااستعداد "إسرائيل" للتعامل مع تهديد األنداق، ألّنها كانت وما ةالت تهديدوا 

القادم ، وتقوم بنخداء الصواري  البعيد  المدى تحت  القومّي، في ضوء أن حماس تستّعد للجول 
البنايات العالي ، وبناء أنداقل تحت األرط تصل تكلد  الواحد منها أكير من مليون دوالر، وبعط 

 هذي األنداق ينتهي بعد السيا  الحدودي.
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لكنيست وأكدت أوساط برلماني  صهيوني  أن قضي  التقرير المسحوب للجن  الخارجي  واألمن في ا
عن الحرب تعبر عن كل شيء، فقد حققت اللجن  مع عشرات الوةراء والضباط، راجعت مئات 
الويائق الداخلي ، لكنها أوقدت عملها مع إعرن االنتخابات، وليس لديها أي ني  الستئنافه في 
ل أعقابها، رغم وجود مجلس األمن القومي الذي يضع في يديه صرحيات رقاب  واسع ، لكنه يواص

راح  قاد  األمن الذين ال يسارعون باستقبال النبش الخارجي في  العمل كهيئ  بحيي  لرئيس الوةراء، وا 
 شدونهم.

وأضافت: ماذا بالنسب  للطريق  التي يحقق فيها الجيش مع ندسه، جود  التحقيقات، بعد أن اعترف 
محدود في تحقيق ميداني،  قاد  الجيش علنا بعد  أخطاء، لكن مس ل  مركةي  واحد  بحيت فقط بشكل

ألن هناك فجوات حقيقي  في التحقيق على مستوى هيئ  األركان، وخرفا لسلوكه بعد حرب لبنان 
الياني ، حرش الجيش هذي المر  على عدم من  موطئ قدم لرجال االحتياط في التحقيقات، خشي  من 

 توجيه انتقادات شديد  على أدائه في
ر" رئيس شعب  التخطيط في هيئ  األركان أن الجيش بحاج  ماس  الحرب، فيما قال "نمرود شيد
 للشرعي  الجماهيري  ألعماله.

 
 مواجهة جديدة

"عوفر شيل " عضو لجن  الخارجي  واألمن في الكنيست كان األكير قسو  بعد الحرب حين حذر من 
ن حرب غة  عن أال يكون "الجيش جيدا بالقدر الذي نعتقد"، بعد أن كشدت التحقيقات األولي  ع

يغرات في إعداد القوات، نقاط الخلل التكتيكي ، بسبب غياب التجرب ، وانعدام الخبر  الكافي  لدى 
الجيش في الحرب في محيط سكاني مكتظ، ويبدو ان هذا هو التحدي األشد واألكير صل  أمام 

حدود، فان الجيش في السنوات القادم  في غة  ولبنان، وفي ضوء انعدام االستقرار على ال
 االحتماالت الندالة مواجه  أخرى، السيما في غة ، عالي  جدا.

وأضاف: كشدت الحرب في غة  مشكل  بعيد  السنين في الجيش البري، تغطي فيها الدجو  في 
الت هيل والوسائل المناسب ، قدر  ارتجالي  عالي ، يقظ  وبسال  استينائي  عندما تندلع الحرب، ويم  من 

هذا ما يحصل في كل حرب، لكن الدكر  ندسها ا يداء بالمهام في المعرك ، حتى بيمن سيقولون ان 
عال جدير  بكل يناء، لكن من الصعب البحث بصدق في نقاط الخلل والقصورات التي تنكشف 
عندما يكون يسود في الخطاب الجماهيري رسال  شبه موحد  تقضي بان الجيش مقدس، معصوم 

 محصن من النقد.عن األخطاء، وبالتالي 
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وأوض  قائرو: يجدر التحذير من فجو  التوقعات التي قد تنتهي بخيب  أمل شديد  في حال  جول  قتال 
أخرى، فقائد سرح الجو "أمير ايشل" الحظ أن منظوم  القب  الحديدي  العتراط الصواري  توجد لها 

في ضوء التوقع الجماهيري  قيود ستنكشف في حال  حرب أوسع، وأن تقرير الدشل كتب منذ اآلن،
المغلوط لحماي  تام  توفرها القب ، وفي الجانب الهجومي، طرأ تقدم كبير في قدر  الجيش على إلحاق 
الضرر بالعدو، لكن "إسرائيل" ال تةال تجد صعوب  في وضع حلول مرضي  للتهديد األساس الذي 

 داخلي .تشكله منظمات المسلح  بنطرق آالف الصواري  نحو الجبه  ال
وختم بالقول: أداء المهام العسكري  يحتا ، بجانب اليقظ  والبسال  في المعرك ، مستوى عال جدا من 
النظام، التخطيط المسبق واالنضباط، منذ سنوات والتقارير الدوري  لمراقب الدول  تعكس صور  

للجيش، منظوم   أخرى، اقل تشجيعاو في: الجبه  الداخلي ، إدار  مخةون الذخير  وقطع الغيار
االحتياط، ولذلك عند رسم الرديا التنظيمي ، مهم أن يدار الجيش بمقاييس أقرب لتلك المتبع  في 
المعاهد األكاديمي ، فالحرب ال تجري في ظروف الصيدلي ، المعرك  اختبار فظيع يجري في ظروف 

كان ممكنا أن نقرب قلير صعب  للغاي ، وبدالو من التربيت الدائم على الكتف، يمكن أن نس ل اذا 
 شكل ا دار  الجاري  للقوات البري  من اليقاف  التنظيمي  المتبع  في سرح الجو.

 معهد "هرتسيليا" متعدد المجاالت
59/4/5302مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية، ، 0004الترجمات العبرية   

 
 إسرائيل وحماس: استعدادات للحرب.. والتهدئة! 

 حلمي موسى
امتألت الصحف ا سرائيلي  في األيام األخير  بتقارير تتعلق باألوضاة في قطاة غة ، واحتماالت 
اندجار الوضع هناك، واتصاالت تجري على أكير من صعيد  يجاد مخار  تمنع االندجار وتبعد 

 المواجه .
تصاالت، وفي المقابل وتكاد األمور تختلط على المراقبين من كير  التقارير التي تنشر، ومن كير  اال

من قل  ما تجد انعكاساو على األرط. ومع ذلك فنن قطاة غة  بدا مدخراو وك نه محج للكيير من 
الديبلوماسيين الغربيين، في ظل أحاديث عن مبادر  قطري  وتركي  لهدن  طويل  األجل بهدف تسهيل 

 إعاد  إعمار قطاة غة .
كتائب عة »ائل ا عرم ا سرائيلي  أن القائد العام لة وهكذا فج  ، ومن دون سابق إنذار أعلنت وس

، الجناح العسكري لحرك  حماس، محمد ضيف الذي تم استهدافه في الحرب األخير  ال «الدين القسام
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عمله. واعتبر ةعيم حماس في غة  إسماعيل هني  أن إقرار  لترأسيةال على قيد الحيا ، وأنه عاد 
 ى فشل أهدافها في الحرب األخير .إسرائيل بهذي الحقيق  يدل عل

ولكن الكرم ا سرائيلي عن ضيف جاء في سياق الحديث عن عود  حماس إلى ملء مخاةنها 
باألسلح  والذخائر، وترميم األنداق، وحدر أنداق جديد  في إطار االستعداد لحرب مقبل . وتشير 

كبر مما كانت في أي وقت مضى، المصادر ا سرائيلي  إلى أن استيمارات الحرك  في هذا الش ن أ
 وأن العمل التحضيري يجري ليل نهار في يرث نوبات ال تتوقف.

جانبا من التحضيرات العسكري  لحماس، فتبين أن هذي المنظم  « إسرائيل ديدنس»وتشرح مجل  
بدأت عملي  هائل   نتا  ذاتي للصواري  لملء المخاةن، حيث يرتكة الجهد أساساو على إنتا  

واري  قصير  المدى التي أيبتت فاعليتها في مواجه  القب  الحديدي . ولكن ذلك ال يعني أنهم ال الص
كيلومتراو والتي أصابت تل أبيب والقدس  12ينتجون صواري  أبعد مدى، من تلك التي تصل إلى 

 كيلومتراو يمكن أن تضرب حيدا. كما أن حماس تجهة ندسها ألن 023المحتل ، بل صواري  بمدى 
 تطلق صليات متةامن  من عد  مناطق، كوسيل   رباك القب  الحديدي  وتعطيل مدعولها، ولو جةئياو.

وكان الصاروخ الذي أطلق من غة  مساء يوم االحتداالت ا سرائيلي  بذكرى إعرن الدول ، وفق 
  في القطاة. التقويم العبري، إشار  تحذيري  ب ن الهدوء القائم مدهل للةوال، بسبب استمرار األةم

أليكس فيشمان فنن المسدولين في « يديعوت احرونوت»وحسب المعلق العسكري في صحيد  
من دون إجراء حوار يقود إلى تسهيل ظروف الحيا  في غة ، فنننا »المدسس  العسكري  يقولون إنه 

 .«ذاهبون إلى مواجه  مسلح  في الصيف، ستظهر أن عملي  الجرف الصامد كانت فشرو تاماو 
وأشار فيشمان إلى أن من يحث على هذا الحوار هو منسق العمليات ا سرائيلي  في المناطق 
الجنرال يوآف مردخاي، الذي يعمل بتشجيع من رئيس األركان الجنرال غادي آيةنكوت. وفي عبار  

إسرائيل الرسمي  تواصل التقليل من ش ن الحوار مع حماس. فهذا كان يشوش »ذات مغةى قال إن 
 «.جهد لمواصل  اعتبار حماس منظم  إرهابي  في العالمال

وأوض  فيشمان أن اتصاالت تقوم بها عد  جهات أوروبي  وقطر وتركيا لتسهيل الحوار، حتى من 
دون أن يتخذ المجلس الوةاري ا سرائيلي المصغر أو الحكوم  أي قرار. ويبين أن المصريين 

السلط  الدلسطيني ، التي ال تنظر بارتياح إلى محاوالت  واألميركيين لم يرحبوا ب ي مبادر  تتجاوة
القدة عنها، خصوصا في ظل عجةها عن السيطر  على عملي  إعاد  إعمار القطاة. وترى السلط  

 في كل محاول  الندتاح إسرائيل والقوى األخرى على حماس إضعافا لها وتعةيةا لقو  غريمتها.
ر وتركيا بلورتا اقتراحاو جديداو لهدن  طويل  األجل بين ا خباري أن قط« واال»وأمس نشر موقع 

إسرائيل وحماس، وأنه تم تسليم االقتراح إلى تل أبيب. ويدور الحديث عن هدن  لخمس سنوات يقام 
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تصله السدن التي تنقل البضائع، ويكون تحت مراقب  قوات حلف شمال « ميناء عائم»في إطارها 
عوث القطري محمد العمادي التقى لهذا الغرط مع منسق األنشط  األطلسي )الناتو(. وذكر أن المب
 ا سرائيلي  في المناطق المحتل .

إلى أن االقتراح التركي بننشاء ميناء في غة  يضاف إلى رغب  قطر في التوسط بين « واال»وأشار 
سرائيل، وهذا ما يعبر عن رغب  مشترك  من الدولتين في إطار ما بات يعرف بمعا دل  حماس وا 

وأوض  أن إسرائيل ال تةال حتى اآلن تعارط بشد  فكر  إنشاء ميناء في «. التهدئ  مقابل ا عمار»
 غة ، حتى لو كان عائماو.

تجدر ا شار  إلى أن مبعويين دوليين نقلوا مدخراو رسائل بين إسرائيل وحماس بش ن وقف إطرق 
ل يماني  شهور باتداق على أن تدير انتهت قب« الجرف الصامد»النار الدائم. ومعروف أن حرب 

مصر مداوضات خرل شهر، بين إسرائيل ووفد فلسطيني مشترك لترتيب االتداق الدائم لوقف النار، 
ومناقش  مس لتي الميناء والمطار. غير أن تدهور العرقات بين مصر وحرك  حماس في إطار 

اللقاء في القاهر ، ودفع قوى، ميل  أبعد احتماالت« جماع  ا خوان المسلمين»الصراة بين مصر و 
األمم المتحد  واالتحاد األوروبي وسويسرا، للتدخل من أجل التخديف من معانا  األهالي في قطاة 

 غة  وتسهيل جهود إعاد  إعمار ما دمرته الحرب.
ومدخرا اتهم الرئيس الدلسطيني محمود عباس إسرائيل وحماس بنجراء اتصاالت في إطار ما تعتبري 

وتسود قناعات في صدوف عدد من فصائل منظم  «. المشروة الوطني»ظم  التحرير التدافا على من
التحرير، وخصوصا حرك  فت ، ب ن إسرائيل تسعى للدصل بين الضد  والقطاة، وتعمل على إنشاء 

 دول  في غة  حتى يسهل فرط الحكم الذاتي في الضد  الغربي .
03/4/5302، السفير، بيروت  

 
 سطيني ي الداخل ثمنًا لهزائم العربهوي ة فل 

 مجد كّيال
لم تكن مس ل  الهوّي  بالنسب  أليل من مرّكبات الّشعب الدلسطينّي مس ل و شاغل  كما كانت 

. لن نجد فلسطينّياو في الداخل لم ُيس ل مر  واحد  0441للدلسطينيين داخل األراضي المحتّل  العام 
في مقابل  عمل، في سيار  أجر  أو في لقاء حةبّي، ذلك في حياته على األقل، في الجامع  أو 

السدال الُمدخ : "كيف تعرِّف/ين ندسك؟". سدال يلحقه، طبعاو، نقاش ال ينتهي حول تلك الوصمات 
ما الذي يسبق اآلخر؟ تعريدك الدينّي  -التي نحملها، وحول ترتيب تلك الوصمات في الُجمل  المديد  

عربّي فلسطينّي أم فلسطينّي فقط؟ والمواَطن ؟ هل ُيمكن تجاهلها؟ هكذا، لندسك؟ الجندري؟ القومّي؟ 
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وببساط ل شديد ، يحتا  كل إنسان فلسطينّي داخل إسرائيل إلى ُجمل  تبدأ بالضمير المندصل "أنا"، 
 تعّرفه، ترافقه ميل ظّله، يحدظها وُيطلقها حييما ُيس ل.

ات تختّش بة "تعةية الهوّي "، وأحةاب ترفع شعار منذ النكب  تشّكل الهوّي  شغلنا الشاغل. جمعيّ 
"الهوّي  الوطنّي "، حتى مخّيمات لألطدال كانت بعضها )وال ةالت( ُتسّمى "مخّيمات الهوّي "، وقائم  
ال نهائّي  من المشاريع والمدسسات التي تتكرر فيها عشرات المّرات الكلم  ذاتها التي تحّولت هاجساو 

متمّوجاو مع كل تراجعل للحرك  القومّي  العربّي  والحرك  الوطنّي  الدلسطينّي . بعد يتصاعد عبر التاري  
النكب  موجٌ  أولى، بعد "الّنكس " موج  ياني ، وبعد التوقيع على اتداقّي  أوسلو موج  يالي . كّلها 

جماهيرياو عن أحداث مدصلّي  جّرت وراءها جةراو اجتماعياو للمجتمع الدلسطيني في الداخل، وتراجعاو 
الخطاب السياسّي المناهط  سرائيل لمصلح  رغب  اجتماعّي  باالندما  )كشرط للبقاء( في 

الدول  التي بدت في تلك الدترات اليرث وك نها يبتت وجودها نهائياو. وقد نكون اليوم  -المدسس  
 أمام موج ل جديد ..

 
 األْسرلة: صك  استسالم

يل بعد النكب  ال أرط يخسرها وال أمرك. المدن ُهّجرت بالكامل لم يبق للدلسطينّي داخل إسرائ
والقرى تحّولت إلى معسكرات عّمال كبير  ينام الناس فيها ويستيقظون للعمل في مصال  ا سرائيليين 
من دون حّيةل عام أو استقرلّي  للتداول االقتصادّي، وضيق شديد في مساحات التداعل االجتماعي 

تصار: لم يبق للدلسطينيين في الداخل، وهم جةء من األّم  العربّي ، ما يدفعونه بين الناس. وباخ
جةي و في كل حربل )أو تناةل، ميل أوسلو( تخسرها هذي األّم  ضد إسرائيل. بعد كل هةيم  لحقْت 

في النكب ، لم يكن لمن ال يملكون شيئاو ما يقّدمونه للمنتصر من أرط أو ُملك، لكّنهم كانوا يتناةلون 
تلك اليقاف  التي تعّبر عن عرقتهم األصرنّي   –كل مر  من جديد عن انتمائهم ليقاف  مجتمعهم 

بطبيع  فلسطين. بالنسب  لإلسرائيلّي، كان تناةل الدلسطينّي عن مرمحه اليقافّي  يعّبر عن تناةله عن 
كان عبار  عن تجديد مستمر  ذاكرته، وبالتالي تناةله عن عرقته باألرط، أي أن هذا التناةل اليقافيّ 
 لوعد الدلسطينّيين ب نهم لن يطالبوا ا سرائيلّي بحّقهم التاريخي ب رضهم.

ُوصف هذا "التناةل" في األدبّيات غير الكيير  التي ُكتبت حول الدلسطينيين في الداخل بمصطلحات 
لما ُسّمي "مشاريع ميل التهويد واألسرل ، وقد ُطرحت مشاريع "تعةية الهوّي " كمشاريع نقيض  

األسرل ". واألسرل  مصطل  أتى ليواةي "التهويد". التهويد للمكان، واألسرل  لإلنسان. إذ ال يمكن 
لألّول، الذي يعني طمس المرم  العربّي  للمكان وا عطاءي مرم  يهودّي ، أن يستخدم في وصف 

المشروة ليس دينياو لتحويل المسلمين  المشروة ا سرائيلي تجاي ا نسان الدلسطيني. لماذا؟ أوالو، ألن
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والمسيحيين للديان  اليهودّي  ب ّي حالل من األحوال، والسبب الياني )الذي يعّةة األّول( أن مدتاح 
االمتياة تحت السياد  ا سرائيلّي ، رسمياو، هو أن يكون ا نسان من أّم يهودّي ، وعليه فهناك مصلح  

ل الدلسطينيين بطوائدهم كاف  للدين اليهودّي. هنا يجب التشديد على سياسّي  لإلسرائيليين بمنع تحوّ 
أن االنتماء الدينّي هو المدتاح الرسمّي )فقط( لرمتياةات، بيّد أن المدتاح الحقيقّي هو االنتماء لطبق  
اليهود األوروبيين في إسرائيل، وهي طبق  َتعتبر أصرو يهود الدول العربّي  عبئاو على "طموحاتها 

 التنويرّي ".
 

 حشرة كافكا تستيقظ في إسرائيل
ذلك وحدي ال يكدي لُييبت أن "مشروة األْسرل " يواةي مشروة تهويد المكان، ألنه َيدترط عن طريق 
الخط ، كما ُيطرح غالباو، وجود هوّي  يقافّي  إسرائيلّي  ُيمكن االنتماء إليها. هل ُيمكن أن نشير إلى 

ن ا شار  إلى مجتمع إسرائيلّي؟ يمكن بالدعل ا شار  في إسرائيل إلى يقاف  يقاف  إسرائيلّي ؟ هل ُيمك
أشكناةّي  يهودّي ، والى يقاف  اليهود المغارب ، أو إلى مجتمعل يهودّي روسّي، أو مجتمعل يهودّي 

اليات أييوبّي. إن ما ُيمكن ا شار  إليه في إسرائيل كدوائر اجتماعّي  ويقافّي  هي تبلورات مختلد  للج
اليهودّي  حول العالم، تكّونت على امتداد مئات السنوات والسرديات التاريخّي  المختلد ، وهي لم تغّير 
شكل المجتمعات ويقافتها فحسب، إنما تغلغلت لتشّكل تّيارات دينّي  مختلد  في اليهودّي  يت سس 

بالمناسب ، جدل دينّي وسياسّي اخترفها على َموطنها ويقافتها األصلّي . وهي تّيارات يسود بينها، 
جدّي. فكيف ُيمكن أن َنّدعي ب ن "مشروة أسرل " الدلسطينيين هو مشروة لطمس مرمحهم اليقافّي  

 العربّي  واستبدالها ب خرى "إسرائيلّي "؟
إن ا جاب  على هذا السدال تتطّلب فهماو لألسرل  باعتبارها عملّي  تشويه للهوّي  اليقافّي  القائم ، 

ليس استبدالها الكامل ب خرى. والتشويه، باللغ  العربّي ، يخلق "المس "، وهو لدظ هام في هذا و 
، التي تصف إنساناو استيقظ 0402الموضع ألنه يحيلنا إلى رواي  فرانة كافكا الشهير  المنشور  العام 

يير ، ت تي بتداصيل ليجد ندسه حشر و هائل  الحجم. هذي الرواي ، كما جاء في جةءل من تحليرتها الك
التحّول )التشّوي العظيم( كناتجل حتمّي الغتراب ا نسان داخل نظام رأسمالّي ُيدقدي إنسانّيته حين ُيدقدي 
عرقته بالطبيع . العرق  مع الطبيع ، مع األرط، هي ذاتها العرق / الذاكر / اليقاف  التي يتناةل 

طّر فيها إلى التناةل )كشرط للبقاء، كما ُذكِّر(، بعد كّل الدلسطينّي عن انتمائه إليها في كّل مر ل يض
هةيم  من هةائم أّمته. التناةل عن الهوّي  اليقافّي  الذي ينتةعه النظام الصهيوني من ا نسان 
الدلسطيني إنما ينتةعه ألنه نظام استعمارّي قائم على "قومجّي " رأس المال، وبالتالي فنن َمس  
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إنما هو مسٌ  لهوّيته القومّي  يعّبر عن تناةل ا نسان عن  –كل ما يملكه بعد مصادر   –ا نسان 
 حّقه بامترك طبيعته.

 
 الهوي ة: ُيحفظ الُمنتج في مكاٍن متجمدٍ 

إن عرق  التعّلم القائم  بين الرأسمالّي  والدول  االستعمارّي  تنقل أدوات القّو  الناعم  التي تستخدمها 
لم إلى يد االستعمار. فميلما تتكّدس األموال في حسابات أصحاب الشركات الكبرى حول العا

الشركات الكبرى من خرل خلق مجاالت عمل تحترم العامل وُتعطيه حّقه وحرّيته ة صورياو ة بينما 
ُتكسب اليرو  على حسابه، يدفع االستعمار نحو الحداظ على هوّي  فولكلورّي  منةوع  من موقدها 

 02ّبرت عنه شخصّيات سياسّي  إسرائيلّي  في أكير من مناسب . واليوم، بعد السياسّي، وهو موقف ع
عاماو على آخر "اندجار" شهدي المجتمع الدلسطيني في الداخل بوجه ا سرائيليين، نجد أندسنا ُنشرف 
ي على مرحل ل بهذي المرم ، إذ تذهب تّيارات جدّي  في األحةاب السياسّي  الداعل  في الداخل إلى تبنّ 

خطاب سياسّي يقترح ويطالب بنماذ  جديد  من "االندما " داخل المدسس  ا سرائيلّي  من "دون أن 
يتناةل المجتمع الدلسطينّي عن هويته اليقافّي ". هذي توّجهات ال تنكر الصراة مع إسرائيل، إنما تُدرغه 

لمساوا  بالدرش، وهي من جوهري كصراةل وجودّي ضد االستعمار، وتحّوله صراعاو مدنياو من أجل ا
بهذا تلّبي رغب  حديي  لرستعمار في ا بقاء على الهوّي  اليقافّي  الدولكلورّي ، ولكن تدريغ الهوّي  
اليقافّي  من الدور السياسي الذي تدّديه، أّي من المطالب  بحّقها التاريخّي على طبيعتها وأرضها. 

من كونه "إنساناو مواطناو"، لكنها تتخلش من نضال وهي بهذا تُتي  الحديث عن حقوق الدرد المشتّق  
الشعوب ألجل حقوقها السياسّي  )المشتّق  من حقها التاريخّي( كمجتمعات سّيد  ندسها. وقد نجد 
أفضل تعبيرل عن هذي المرحل  في تسريب بعط قيادات "القائم  المشترك " لصحيد  "هآرتس" 

مع  الدول العربّي  "من أجل الترّكة بالمسائل المتعّلق  بالجمهور ا سرائيلّي  أّنهم رفضوا دعو و لةيار  جا
العربّي مباشر و"، وك ّننا أمام صراةل في دائر ل معطا  ومسّلم بها، ولسنا جةءاو وال دوراو، من صراةل أوسع 

من المستعمر  اتجاي محيطها الطبيعّي. وال ي تي هذا النهج السياسّي   -بكيير على موقع هذي الدائر  
فراغ، إنما ُيدفع إلى التدهور نتيج  تراجعل اجتماعّي عن االنتماء للهوّي  اليقافّي  والهوّي  السياسّي  على 
أير هةيم  األّم  التي نعيشها في أّيامنا، ونقصد الحضيط الذي حدرته الصراعات الطائدّي  

ا، فهذي أيضاو هةيم  بكل ما والمذهبّي  في الوطن العربّي، وحال سوريا ومصر واليمن والعراق وغيره
 تحمل الكلم  من معنى.

  
 أسئلة عن اآلتي..
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لقد واجه الدلسطينّيون في الداخل مشروة تشويه الهوّي  اليقافّي  بسعي دائمل للحداظ على هوّي  يقافّي  
تحّولت مع الةمن إلى هوّي  جامد  أشبه بتميال قديم. تتحّول ردي  ا نسان لندسه في المرآ  إلى 

وقف سياسّي يومّي ُيقّوط تركيب الدرد. وفي صراة ضّد آل  تسطو على كل شيء، وتهاجم كل م
شيء، ُيصب  الدصل بين الحيا  السياسّي  وبين كل شيء آخر مهم  مستحيل ، ُيصب  "تحرر" الدرد 
ن من السياس  موقداو سياسياو، ويشّكل ذلك رّد و عن النشاط السياسّي المناهط  سرائيل، خاص و أ

األحةاب الوطنّي  ال ةالت تسعى لدرط مدسساتها، بوصدها مدسسات تدّطر حيا  ا نسان منذ والدته 
في منّظمات "األشبال" مروراو "بالشبيب " و "الحرك  الطالبّي "، وصوالو إلى البلوغ وأخذ دورل قيادّي/ 

ا نسان وحياته، يحّول بقاءها أبوّي في العائل  الحةبّي . وفهم األحةاب لندسها على أنها تدّطر هوّي  
التنظيمّي والجماهيرّي هدفاو سامياو بحّد ذاته، فتضطّر غالباو أاّل تجاةف بحياتها، وأن تنصاة لتراجع 
اجتماعّي بدالو من قياد  المجتمع نحو التغيير السياسّي، وذلك من أجل الحداظ على "وجود" الحةب. 

التناةالت و "االندما "، ويحدث لها ذلك بينما هي تردد هكذا، تُبتلع األحةاب الوطنّي  في دائر  
شعارات عن تاريخها النضالّي، تماماو كم تدعل حرك  فت  منذ خروجها من بيروت.. وتماما ميلما 
ر التناةل عن القضّي  في أوسلو مقابل التمّسك بالتنظيم "الشرعي والوحيد"، وميلما ابُتلعت أحةاب  ُبرِّ

م  الدكتاتورّي  العربّي  لسنوات طويل . واليوم في الداخل، نجد مبرر "الوحد  اليسار في فوه  األنظ
ع التّيارات السياسّي  إلى خطاب منسجم مع أهدافل  الوطنّي " الذي تنتهةي "القائم  المشترك "، فُتخضِّ

م كليوم، وردى يستديد االستعمار منها: خذوا هوّيتكم الترايّي ، اقرأوا شعر المتنّبي واسمعوا أغاني أ
تناةلوا عن الشاهد على حّقكم التاريخي في هذي  -ولكن تناةلوا عن الجوهر السياسي للهوّي  اليقافّي  

 األرط.
03/4/5302، السفير، بيروت  

 
 قنبلة من الطور 

 موشيه شتاينمتس
 إيجابي يستطيع حي الطور على جبل الةيتون أن يكون نموذجا للتعايش والهدوء والنمو. صورتها 

 أنماطيا، سكانها معتدلين سياسيا ومحسوبين على اليسار في منظم  التحرير وفت ، وقريبين من نسب
، حييما نظرتم. في الشارة األنداسالحيا  في غرب المدين ، المنظر من هذا الحي جميل ويقطع 

اح الف السيآ األةق الرئيسي مستشديين قريبين من بعضهما البعط، اوجستا فكتوريا والمقاعد. في 
العالم، والذين يةورون المواقع السياحي  الكيير ، وعلى رأسها كنيس  كل الشعوب،  أنحاءمن جميع 

 والكنيس  الروسي  وجبل الةيتون.
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موج  العنف من الصيف الماضي بالةوال، فان الطور بالذات امتألت فيها  أخذتفي الوقت الذي 
الماضي سجلت في  األحدآخرها: طوال يوم  بدءا من األحداثشيئا فشيئا علب  المتدجرات. تدصيل 

، يوم السبت لير وبعد يوم كامل من األمنلقاء الحجار  على قوات ا  الحي اخرالت بالنظام العام و 
رجال شرط   أربع بالنظام العام، قام سائق فلسطيني في الشارة الرئيسي للحي بدهس  ا خرل
 أبوهذي الجول  ة موت علي  أشعلالحادث الذي  خديد . هذا على ما يبدو ردا على إصاب  وأصابهم

النار عليه من قبل حرس الحدود على حاجة الةعيم الذي يقع على  إطرقسن  جراء  06غنام البالغ 
مداخل الحي، يوم الجمع  مساء حيث تدعي الشرط  حاول الشاب طعن الشرط  بالسكين. يوم  أحد

، سيار  كانت تسير في احدى شوارة الطور الجمع  صباحا حدث في الحي حادث استينائي آخر
ايارت اشتباي الشرط  التي كانت بالمكان. وحصلت مطارد  للسيار  واكتشف الشرط  وجود يهودي 
من سكان تل أبيب في صندوق السيار  الخلدي وفي فمه بشكير. وقد اعتقل الخاطدين وهما من 

 الشتباي في الحي.سكان الحي. والخلدي  كانت جنائي ، لكنها رفعت منسوب ا
 

 حتى داعش
بدأت األحداث عمليا في الصيف، مع خطف وقتل الشبان اليري  اليهود، جلعاد شاعر، ندتالي 

 أفاقتوقد »خضير من شعداط.  أبوفرنكل وايال يدراح. بعد ذلك بدتر  وجية  قتل الشاب محمد 
، ويقول «خضير وأبوصامد ، والجرف الا خو  أيهاالطور وتحركت بشكل حقيقي خرل حمل  عودوا 

القدس، بقيت  أحياءعندما هدأت المظاهرات في جميع »مسدول رفيع المستوى في شرط  القدس 
 «.ومن ضمنها الطور األماكنبعط 

منذ ذلك الحين ال يوجد هدوء. كشدت الشاباك في شهر شباط عن شبك  إرهاب فيها عشرات 
تخريبي  في الطور. بعد ذلك اعتقل محامي من سكان ال األعمالتةايد  ب عقابالسكان، وبدأ التحقيق 

 أعلنالحي بتهم  نقل اموال لحماس. وفي الشهر الماضي اعتقل شاب بتهم  االنضمام إلى داعش. 
قتل الشاب والذي  ب عقابعام  إضرابالف  03في الطور البالغ عدد سكانها حوالي  األحديوم 

وانيت وبقي الطرب في بيوتهم وحتى في المركة الح أغلقتينتمي لياني اكبر عائل  في الطور. 
 الجماهيري كان النشاط ضعيدا.

غنام مخرب، لكن الجمهور ال يعتبري كذلك، يطالبون من الشرط   أبوالشرط  والشاباك يعتبرون »
« . كان الولد في طريقه إلى حدل  ةفاف وهذا يخلق الغضباألمنالتصوير من كاميرات  أفرمردي  

الدصائل في الحي عن  أعلنت»لمركة الجماهيري، بيين  عياد عيامن . وحسب قولها تقول مدير  ا
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والجميع ملتةم به. حتى نحن، كجسم بلدي ولكن أيضاو جةء من الحي. اضطررنا إلى  ا ضراب
 «.تجميد نشاطاتنا في هذين اليومين الن الشارة مشتعل

غنام تلميذ في  أبوفي المدرس ، كان  سنوات، تعلم أيضاو  أربععيامن ، التي تسكن في الحي منذ 
الحي جميعه متضامن مع الحادث. يوجد غضب داخل المدرس  ويوجد غضب  إن»صدها. تقول: 
، أخرىال تتطور األحداث إلى ابعد من ذلك. ولكن يمكن توقع أحداث  أن أتمنى أنالدى المخاتير. 

الشارة، توجد مخالدات لرجال هنا سيئ . توجد صدامات بين رجال الشرط  والناس في  األجواء
 «.الشرط  والبلدي ، هذا ما يدعلونه بعد كل حادث. يعتبر الناس هذا انتقام، وكذلك الحواجة

المركة الجماهيري هو حال  معبر  عن التوتر السياسي في الحين، والذي ينتمي لمنظم  التحرير 
ي  والشرط  توجد اتصاالت. رئيس والتعاون االمني مع إسرائيل. بين عناصر في المكان وبين البلد

البلدي  نير بركات يةور الطور كييرا. وتوجد في الحي نقط  شرط  تحولت قبل عام إلى محط  
 شرط .

في الحي تديد  أصواتتوجد »منشورات ضد المركة الجماهيري في الطور.  األخير  األياموةعت في 
هذا ما يقوله « ري كونه يعمل مع البلدي العمل مع البلدي ، ولكن يوجد من يقاطع المركة الجماهي

الطور هي »، «دوار السوق فارغ: صعود وسقوط القدس العربي »الدكتور هيلل كوهين مدلف كتاب 
إلى هنا والى هناك. خرل سنوات طويل  كانت  أطرافنموذ  لما يحدث في القدس الشرقي ، توجد 

 «.األمنيالتعاون  أيدواالذين  كأولئ األقوىهناك، وداخل التنظيم كان  األقوىفت  هي 
 

 ارض ساخنة
القريب  من  األحياءوهي تشبه »ت سست الطور كقري ، ومع تطور القدس تحولت إلى حي مركةي 

، كما يقول شادول اريئيلي العقيد الذي هو ناشط في اليسار ويقوم «البلد  القديم  ميل الشي  جراح
 «.أراضيبلدي  كليا بالرغم من وجود  أنماطك توجد هنا»بعمل جوالت سياسي  في شرق القدس. 

هذي األراضي تشكل مصدر خرف ومصدر توتر بين السكان والمدسس  ا سرائيلي . سلط  الطبيع  
والحدائق وبلدي  القدس تحوالن األراضي المدتوح  والقريب  من الحي إلى حديق  وطني . والسكان 

وحد  سكني   0333هم تقول انهم بحاج  إلى ةياد  بة يريدون األراضي من أجل توسيع الحي. وتقديرات
 حتى نهاي  العقد الحالي.

كما يقول « قد سرقت أراضيهم أنكل مر  رفضت الخطط التي قدمها السكان، حيث يشعر السكان »
هذا  إنالقري ، حيث خرائط القرى، ويقولون  أراضيهي  أدوميمباتجاي معالي  األراضيجميع »اريئيل 

 «.يد المتبقي لهم من اجل التوسعالمكان الوح
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ومن  0461القري  صودرت من قبل إسرائيل بعد عام  أراضيفان معظم « عير عميم»حسب جمعي  
شرق  أحياءدونم فقط. هذي المعطيات تشبه الواقع في باقي  0333دونم بقيت للقري   1133 أصل

 القدس.
حليب واحد. المدرس  تستطيع استيعاب المنطق  يتلقون الخدمات من مركة نقط   أوالدمير: جميع 

 .أخرى أحياءيضطرون للسدر إلى  اآلالففي المئ  من الطرب في الحي.  63
بقليل، لكنه يدير جدا على المةا  العام، حدث في الصيف. خرل ليل  من  أصغرحادث آخر، 

بمياي عادم   بالنظام قامت سيار  تدريق المظاهرات التابع  للشرط  برش صدوف المدرس  ا خرل
 رائحتها كريه . الكييرين ممن تحديت معهم يتحديون عن رش المدرس  كنقط  انكسار.

سكان الطور قد  أنيقول دكتور كوهين، الذي يذكرنا « هو وجود صدام األخير  اآلون الشعور في »
هذي خذ مدترق اوجستا فكتوريا وكل هذي الطريق، وعلى طول »خرجوا في السابق بمظاهرات عنيد  

. هذا جةء من واقع الحي وليس شيئا 43المشتعل  منذ سنوات الة  ا طاراتالطريق ال ةالت عرمات 
 «.غريبا عنها

التي كان « بيت اوروت»فيها مدرس   وأقامواالمستوطنين  األخير دخل إلى الطور في السنوات 
والذي يعتبر عمله حادث الدهس قريبا جدا منها ليل  السبت. عضو المجلس البلدي آريه كينج 

بعد سلوان فان  ا حصائي الناحي  »القدس الشرقي  يدعي انه من  أحياءاليهود في  إسكان األساسي
 إنهاءخطور  لليهود في  األكيرالعنيد ، الشارة الرئيسي هو الخط  األحداثالطور هي صاحب  

 «.القدس الشرقي 
ويقول « جدا هادئكان هذا الحي » قلاأليعتقد كينج ان الصحو  العنيد  منذ يرث سنوات على 

الجدار الداصل، انتقل إلى الطور الكيير من العرب  إقام كان فيه الكيير من المسيحيين، ولكن بعد »
 «.من ابو ديس والةعيم، واحضروا التطرف معهم

 وهذا امر مهم من ناحي  الوعي. األقصىالطور قريب  من مركة القدس الشرقي  وتشارف على »
هناك أيضاو مستوطنين يرفعون إعرم »، يقول كوهين «عينيك أمام األقصىوم صباحا وتشاهد تق أنت

وبطبيع  الحال ستكون حجار  أكير واعتقاالت  األمندخول قوات  وب عقابهمإسرائيل في الحي، 
 «.أكير

ي هذ» إنالحرك  بحري  من قبل اليهود إلى الحي تحوله إلى مركة تجار  المخدرات، يقول كوهين 
 «.للمخدرات في القدس وهذا يسبب العنف على خلدي  جنائي  تجار  األكير األماكناحدى 

في الحي، ليس حماس وليس داعش، لكن  األقوياءرجاالت منظم  التحرير هم  إن»تقول عيامن  
 «.منظما أمرو الغضب شعبي والناس تتصرف بتلقائي ، هذا ليس 
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الوضع، تقول اريئيلي الذي يةور الحي  يتغير أريد أن ال أنا، لألردنتوجد هناك عائرت موالي  
لتي ذكرتها تكدي لكي تنتج الدرد  األسباب أنتصعيد، رغم  أرىال  أنا» األقلعلى  باألسبوةمرتين 

الذي يندذ عملي ، من الناحي  االجتماعي  االقتصادي ، فان السكان يعتبرون اليوم كسكان ضعداء ال 
. العنف في 45الحي كان اقوى في سنوات  إنر بالوضع، من الممكن القول انه كان تدهو  أستطيع

 «.الوضع قد تدهور أنالشوارة هو نتا  للغضب، وهذا ال يعني 
توجد هنا » أنالهوي  القروي  للحي تدير أيضاو على المقاييس االجتماعي  يدعي شخش من الطور 

صعب  في القدس  أماكنمقارن  مع تركيبات عائلي  كيير  واجتماعي  اقتصادي  صعب ، أيضاو بال
 «.الشرقي ، ميل الةوا  داخل العائرت

هذي الطريق المددي  إلى جبل »، حسب قول مسدول في شرط  القدس «كانت الطور دائما ساخن »
لقاء الحجار . توجد أيضاو بيوت يهودي  والحرك  السياحي  نشط  جدا، إ أعمالالةيتون وكانت دائما 
 «.كبير  لذلك فان الهدوء النسبي موجود نحن نضع هناك قوات

، يقول المتحدث باسم شرط  القدس «األحداثبعد الصيف حصل تحاور مع الحي وشاهدنا تراجع »
 أناالحي من جديد.  أشعلخر  من هناك المخرب الذي حاول الطعن هذا  اآلن»آسي أهروني. 

 «. القريب  القادم األيامفي  أخرىاعتقد أننا سنرى الهدوء مر  
وصل المشتبه به مع بلط  »غنام، قالت الشرط   أبوحول ادعاءات سكان الحي بخصوش موت 

طلقات تحذيري  في  أطلقوا أنالنار عليه، بعد  بنطرق، حاول طعن جنود فقاموا أخرىوسكين 
 «.الهواء، وتم الحديث معه بالعبري  والعربي 

هي رقم واحد في السياح ، لكن الحكوم   منطقتنا»غنام هو من عائل  الشاب المقتول  أبومديد 
ا سرائيلي  غير معني  بوجود اقتصاد جيد في الجانب العربي. غير معني  بان نرب  كييرا من 

يخنق الناس في القري . الناس يريدون العيش  األمني التواجد المكيف للجهات »ويقول: «. الساح 
تعطي المخالدات عن عمد وبعدها ت تي بشكل الئق، والذهاب إلى المدرس  والعمل. الشرط  

بقي الوضع كذلك وال يوجد  إذافقط يديدون حماس، ولكن  أربع مخالدات البلدي . يوجد في القري  
 ال فائد  من المداوضات سينضمون لحماس. هذا هو تخوفنا. أنسرم، فان الشبان الذين يجدون 

59/4/5302معاريف   
03/4/5302، القدس العربي، لندن  

 
 
 



 
 
 
 

 

           42ص                                     0260 العدد:    03/4/5302 الخميس التاريخ:

 :كاريكاتير 
 

 
 59/4/5302الين،  أونفلسطين 


