
   
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
  

  
 
 

 أورو��ًا �فلسطین وتر�د إفشال اجتماع �ار�س تخشى اعترافاً  "إسرائیل"المالكي: 
 ن یتجولون في العالم العر�ي بوتیرة غیر مسبوقةون إسرائیلیومسؤول"معار�ف": 

 كن�ست: ال�سار الصهیوني شّر مخفي وال�مین أفضل فقل�ه ولسانه س�انسابق للرئ�س 
 الزعار�ر: السلطة ترسخ التنسیق األمني بدًال من االنح�از لشعبها

 تؤكد أنها ت�حث الم�ادرة الفرنس�ة مع شركائها "لخارج�ة األمر�ك�ة"ا

الج�ش اإلسرائیلي �كشف عن غرفة عمل�ة 
یتخذها منطلقـا للتخطـ�ط  في الجوالنسر�ة 

 ولبنان ةلعمل�ات االغت�ال في سور�
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یتخذها منطلقا للتخط�ط لعمل�ات  في الجوالنالج�ش اإلسرائیلي �كشف عن غرفة عمل�ة سر�ة  .1
 ولبنان ةاالغت�ال في سور�

ســرائیلي النقــاب عــن غرفــة عمل�ــة ســر�ة فــي الجــوالن الســوري كشــف الجــ�ش اإل: إل�ــاس كــرام - القــدس
 ."المحتل یتخذها منطلقا للتخط�ط لعمل�ات االغت�ال في سور�ا ولبنان تحمل اسم "خ�مة النار

و�جلــس عشــرات الجنــود والضــ�اط أمــام شاشــات تنقــل لهــم لحظــة بلحظــة أي تحــرك مشــبوه علــى طــول 
مسـافة نحـو ثمـانین كیلـومترا مـن منحـدرات جبـل الشـیخ  خط وقـف إطـالق النـار �ـالجوالن الممتـد علـى

 .حتى مثلث تالقي الحدود بین إسرائیل وسور�ا واألردن في منطقة الحمة
وتجمــع الغرفــة المعلومــات عــن أي تقــدم لمســلحین أو إطــالق للنــار �اتجــاه المســتوطنات فــي الجــوالن، 

نـار وتحـ�ط أي تسـلل للمسـلحین إلـى وترسلها لق�ادة العمل�ـات التـي تـرد �سـرعة علـى مصـدر إطـالق ال
 .الجوالن المحتل

 
  بنك األهداف

غرفـة العمل�ــات السـر�ة أح�طــت عشـرات محــاوالت التسـلل فــي السـنوات األخیــرة لألراضـي المحتلــة فــي 
الجــوالن، كمــا حــددت اإلحــداث�ات الدق�قــة لقصــف مواقــع تا�عــة للجــ�ش النظــامي الســوري فــي حــاالت 

ع�ـــة �اتجـــاه مســـتوطنات الجـــوالن أو اســـتهداف مواقـــع جـــ�ش االحـــتالل تعمـــد فیهـــا إطـــالق قـــذائف مدف
 .اإلسرائیلي

و�قـــول أحـــد الضـــ�اط المســـؤولین عـــن عمـــل الغرفـــة إن بنكـــا هـــائال لألهـــداف فـــي العمـــق الســـوري أعـــد 
�غرض ضـر�ها جم�عـا فـي حـال انـدالع أي مواجهـة فـي المنطقـة، وشـل قـدرات المسـلحین فـي الطـرف 

ن األهـــداف التـــي جمعـــت مواقـــع تا�عـــة لجـــ�ش النظـــام الســـوري فضـــال عـــن الســـوري للجـــوالن. ومـــن بـــی
 .أهداف للمل�ش�ات اإلیران�ة وقوات حزب هللا وتجمعات مقاتلي الدولة اإلسالم�ة

 
 استعداد

المتحدث �اسم الج�ش اإلسرائیلي أفیخاي أدرعي �قول للجز�رة نت "منذ اندالع الحرب في سور�ا �قـوم 
طـــوات مـــن أجـــل التعامـــل مـــع المتغیـــرات المتتا�عـــة فـــي الجـــوالن، واحتمـــال الجـــ�ش اإلســـرائیلي �عـــدة خ

انــزالق الحــرب إلــى الطــرف الخاضــع للســ�طرة اإلســرائیل�ة" مضــ�فا "لقــد طورنــا مــن قــدراتنا علــى شــتى 
الصــــعد، ممــــا مكــــن الجــــ�ش اإلســــرائیلي مــــن إح�ــــاط عشــــرات العمل�ــــات اإلرهاب�ــــة وعــــزز مــــن قدراتــــه 

 ."الدفاع�ة
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سرائیلي قبل عامین فرقة جدیدة �الجوالن للتعامل مع الوضع الجدید، حیث اسـتبدلت وشكل الج�ش اإل
فرقــة جنــود االحت�اطــات التــي عملــت حتــى ذلــك الحــین، ونشــر فرقــا مــن المدفع�ــة فــي مواقــع مختلفــة، 
واســتبدل مــن الســ�اج المهتــرئ علــى طــول خــط وقــف إطــالق النــار ســ�اجا آخــر أكثــر تحصــینا، وزوده 

 .و�عدد كبیر من كامیرات التصو�ر ووسائل الرصد التكنولوج�ة الحدیثة �مجسات استشعار
وال تتوقــف منــاورات الجــ�ش اإلســرائیلي فــي الجــوالن الســوري المحتــل �مشــاركة ســالح الجــو والمدفع�ــة 
وفــرق المشــاة، كانــت آخرهــا قبــل نحــو أســبوعین فــي شــكل هجــوم كبیــر �شــنه مســلحون علــى الجــ�ش 

رت المنــاورات مســتوى التنســیق بــین أذرع الجــ�ش المختلفــة فــي صــد أي ومســتوطنات الجــوالن، واختبــ
هجوم مـن هـذا النـوع، وأطلقـت خاللهـا صـوار�خ مـن نـوع "تمـوز" قـادرة علـى ضـرب أهـداف فـي العمـق 

 .السوري بدقة �الغة
 

  في العمق السوري 

ینشــط فــي عمــق  وقبــل أ�ــام اعتــرف رئــ�س الــوزراء اإلســرائیلي بن�ــامین نتن�ــاهو �ــأن الجــ�ش اإلســرائیلي
األراضـــي الســـور�ة، مشـــیرا بـــذلك الســـتهداف الطیـــران الحر�ـــي اإلســـرائیلي مواقـــع تا�عـــة لجـــ�ش النظـــام 

 .السوري وألهداف أخرى للمل�ش�ات اإلیران�ة وقوات حزب هللا في الجوالن
وق وقال نتن�اهو "إن إسرائیل لن تسمح لحزب هللا �التسلح �قدرات صاروخ�ة قـادرة علـى اإلخـالل �ـالتف

العســـكري اإلســــرائیلي". و�عــــد هــــذا أول اعتــــراف رســــمي إســـرائیلي �المســــؤول�ة عــــن تنفیــــذ سلســــلة مــــن 
 .االغت�االت والضر�ات الجو�ة في العمق السوري 

 29/4/2016الجز�رة نت، الدوحة، 
 

 للم�ادرة الفرنس�ة تدمیر للسالم "إسرائیل"الحكومة الفلسطین�ة: رفض  .2
أعلن المتحدث الرسمي �اسم الحكومة الفلسطین�ة : الء مشهراوي ع، الرح�م حسین عبد –رام هللا 

یوسف المحمود أمس إن رفض إسرائیل للم�ادرة الفرنس�ة برهان واضح على تجدید تل أبیب موقفها 
الرافض لعمل�ة السالم وٕاصرارها على س�اسة تدمیر حل الدولتین �ما �عن�ه من تحد سافر لإلرادة 

 الدول�ة.
ب�ان صحفي فرنسا والدول األورو��ة التي لم تعترف بدولة فلسطین إلى اإلسراع ودعا المحمود في 

بإعالن اعترافها ودعمها للجهود الفلسطین�ة التي تهدف إلى إنهاء االحتالل اإلسرائیلي وٕاقامة الدولة 
 الفلسطین�ة المستقلة كاملة الس�ادة وعاصمتها القدس الشرق�ة وفقًا لقرارات الشرع�ة الدول�ة.
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حذر من أن استمرار االحتالل اإلسرائیلي �عني استمرار العدوان والعنف في المنطقة، داع�ًا و 
المجتمع الدولي إلى الخروج عن صمته إزاء عدوان االحتالل على الشعب الفلسطیني وعلى القرارات 

تمرار وذكر المحمود أن صمت المجتمع الدولي هو الذي �شجع االحتالل اإلسرائیلي على اس الدول�ة.
 العدوان.

 30/4/2016االتحاد أبو ظبي، 
 

 أورو��ًا �فلسطین وتر�د إفشال اجتماع �ار�س تخشى اعترافاً  "إسرائیل"المالكي:  .3
رفض رئ�س الوزراء  أن": األ�امر�اض المالكي، وز�ر الخارج�ة، لـ" د.قال  :أرناؤوطعبد الرؤوف 

أورو�ي �الدولة  اعترافجاء لقطع الطر�ق على أي بن�امین نتن�اهو للم�ادرة الفرنس�ة إنما  اإلسرائیلي
 الفلسطین�ة حال فشل هذه الم�ادرة.

هذا الموقف �أتي قبیل اجتماع فر�ق دعم المفاوضات في فرنسا في الثالثین من  أن إلى أشاركما 
 ترفض العمل�ة التي ستنبثق إسرائیل أنلدفع الدول المترددة لعدم المشاركة في االجتماع �حجة  أ�ار

 عن االجتماع.
من أمس أن إسرائیل" تتمسك �موقفها الذي یؤكد  أول أعلن اإلسرائیليوكان مكتب رئ�س الوزراء 

على أن أفضل طر�ق لحل الصراع بین الفلسطینیین وٕاسرائیل هو التفاوض الم�اشر بین الطرفین. 
�اس�ة أخرى ت�عد إسرائیل مستعدة لبدء هذه المفاوضات فورا و�دون أي شروط مس�قة. أي م�ادرة س

 الفلسطینیین عن طاولة المفاوضات الم�اشرة".
مثل هذا  اإلسرائیلي�صدر عن رئ�س الوزراء  أن"اال�ام": ل�س مفاجئا ـوردا على ذلك قال المالكي ل

التي صرح فیها  األولىالموقف، فقد كنا نتوقع مثل هذا الموقف الذي تم التعبیر عنه منذ اللحظة 
 اإلسرائیليالفرنس�ة حیث كان الموقف  األفكارنسي السابق لوران فابیوس بهذه وز�ر الخارج�ة الفر 

كما عبر عنه نتن�اهو واضحا �انهم لن �قبلوا اي تغییر في نمط�ة المفاوضات التي یه�منون علیها 
هو  أ�ارعن هذا الموقف قبل اجتماع مجموعة الدعم للمفاوضات نها�ة  اإلعالن: وأضاف احتكارا".

غیرها من اجل تفعیل  أو أمیرك�ة أوفرنس�ة  أكانتكل المحاوالت سواء  إسرائیلرفض  ىإل إشارة
 التي هي ف�ه. المأزق من  وٕاخراجهاالعمل�ة الس�اس�ة 
عبر السنوات الماض�ة عبر ما �سمى  إسرائیل أن"من الواضح تماما  أن إلىولفت المالكي 

تقدم في  أيقیق حكانت تحول دون ت نهاأكانت تحتكر ذلك �حیث  إسرائیل�المفاوضات الثنائ�ة 
العمل�ة التفاوض�ة وغ�اب التقدم في هذه العمل�ة كان �منع الدول الغر��ة تحدیدا من االعتراف بدولة 
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 إسرائیلي-اتفاق ثنائي فلسطیني  إلىفلسطین ألن االعتراف كان مشروطا من تلك الدول �التوصل 
 مثل هذا االتفاق". إلىتعیق التوصل  أوإسرائیل كانت تمنع  أنوكون 

وقال: �التالي كان هذا �عني عمل�ا منع هذه الدول من االعتراف �فلسطین لتأتي األفكار الفرنس�ة 
الفرنس�ة انه في حال فشل المفاوضات فان فرنسا  األفكارفتقول  وتقلب المعادلة رأسا على عقب،

عتراف بدولة فلسطین فقط من خالل ستعترف بدولة فلسطین بینما كان �قال في الماضي انه سیتم اال
 وهذه الرغ�ة غیر موجودة. إسرائیل�ةنجاح العمل�ة التفاوض�ة وكون النجاح كان مرهونا برغ�ة 

الفرنس�ة وتقلب ذلك وتأخذ من  األفكاروأضاف: �التالي لم �كن هناك اعتراف من تلك الدول لتأتي 
 األفكارو ما جعل نتن�اهو یرفض مثل هذه وه، ذلك االحتكار في موضوع االعتراف والتقدم إسرائیل

اله�منة المطلقة على  إسرائیلالفرنس�ة ستسلب من  األفكار أنادرك تماما  ألنه األولىمنذ اللحظة 
 األمورالغر��ة �فلسطین، ولهذا السبب فانه عندما شعر نتن�اهو �ان أورو�ا االعتراف من قبل دول 

یتحرك  أنفقد توقعنا  أ�ار ۳۰جموعة  الدعم الدول�ة في تحركت وان هناك مواعید محددة الجتماع م
وتا�ع المالكي: عندما  غیر معن�ة. إسرائیل أننتن�اهو �شكل فوري لوضع حد لهذه التحركات ول�قول 

ذلك  إلىواضحة ل�عض الدول المترددة التي دعیت  إشارةغیر معن�ة فهي  أنها إسرائیلتقول 
 .من المشاركة في العمل�ة التفاوض�ة یلياإلسرائاالجتماع لتدعي �ان الطرف 

 30/4/2016األ�ام، رام هللا، 
 

 مشروعها االست�طانيلشرعنة للمفاوضات الثنائ�ة محاولة  "إسرائیل"دعوة : عر�قات .4
صائب عر�قات، أمین سر اللجنة التنفیذ�ة لمنظمة التحر�ر الفلسطین�ة،  د.أكد  أشرف الهور: -غزة 

ادرة الفرنس�ة �أتي �عد ساعات قلیلة من تأكیدات المسؤولین اإلسرائیلیین أن الرفض اإلسرائیلي للم�
وٕا�الغهم الجانب الفلسطیني �قرار حكومة االحتالل مواصلة انتهاك التزاماتها �موجب االتفاقات 
الموقعة، �ما في ذلك االقتحامات العسكر�ة الیوم�ة لمناطق دولة فلسطین، مشددًا على أن هذا 

 "تأكیدًا جدیدًا على مواصلة الجرائم واالنتهاكات المنظمة لحقوق شعبنا."الرفض �عتبر 
إن دعوة حكومة االحتالل للمفاوضات الثنائ�ة ل�ست دعوة لتحقیق حل "ِوقال في تصر�ح صحافي 

الدولتین، بل محاولة إلضفاء الشرع�ة على مشروعها االست�طاني االستعماري وفرض نظام 
مة الفرنس�ة وأعضاء المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات فور�ة من أجل . ودعا الحكو "األ�ارتهاید"

 "إعطاء فرصة للسالم، ودعم عقد مؤتمر دولي للسالم.
 30/4/2016القدس العر�ي، لندن، 
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 ةتنتظر إعالن فرنسا عدم قدرتها عقد مؤتمر السالم قبل اتخاذ أي خطو  السلطة: "العر�ي القدس" .5
أن الق�ادة الفلسطین�ة ستنتظر  "القدس العر�ي"ر س�اس�ة فلسطین�ة لـأشرف الهور: أكدت مصاد -غزة 

اإلعالن الفرنسي عن استحالة عقد مؤتمر دولي للسالم، �سبب الرفض اإلسرائیلي لم�ادرة �ار�س 
الجدیدة، قبل اتخاذ سلسلة من الخطوات الس�اس�ة الحاسمة، للرد على هروب حكومة تل أبیب من 

م، خاصة وأن السلطة تترقب ما سینتج عن اجتماع ستدعو له �ار�س نها�ة استحقاقات عمل�ة السال
 مایو المقبل./ أ�ار

وحسب المصادر الس�اس�ة فإن الخطة الفلسطین�ة لن �طرأ علیها أي تغییر، �ما في ذلك وقف التوجه 
نسوا الحالي إلى مجلس األمن الستصدار قرار یدین االست�طان، بناء على طلب الرئ�س الفرنسي فرا

أوالند، وذلك بهدف إعطاء �ار�س متسعا للتحرك الس�اسي من أجل تمهید الطر�ق أمام طرح م�ادرتها 
الخاصة �حل الصراع الفلسطیني اإلسرائیلي. وأكدت أن القرار الفلسطیني كان قد اتخذ سا�قا، في 

 لسالم.ظل وجود مؤشرات قو�ة على رفض إسرائیل قبل إعالنها الرسمي للم�ادرة الفرنس�ة ل
ومن المرجح أن یبدأ التحرك الفلسطیني العملي على األرض، من خالل توق�ع االنضمام لعدة 

 معاهدات ومنظمات دول�ة �حكم حصول فلسطیني على صفة "دولة مراقب" في األمم المتحدة.
وتشیر المعلومات إلى أن الجانب الفلسطیني ال یر�د أن �ظهر �أي موقف، �فهم على أنه شارك في 

فشال المخطط الفرنسي الرامي لحل الصراع، على أمل أن �حقق مستق�ال مكاسب س�اس�ة في هذا إ
الشأن، من خالل إ�فاء فرنسا �عهد سابق �قوم على اعترافها �الدولة الفلسطین�ة المستقلة على 

 ، إذا ما فشل المؤتمر الدولي للسالم.1967المناطق التي احتلتها إسرائیل عام 
 30/4/2016لندن،  القدس العر�ي،

 
 مجلس األمن �عقد جلسة مفتوحة غیر رسم�ة ل�حث حما�ة الفلسطینیین: ر�اض منصور .6

وافق أعضاء مجلس األمن الدولي، على عقد جلسة مفتوحة غیر رسم�ة تحت الص�غة ): وام( 
 ل�حث مسألة توفیر الحما�ة للشعب الفلسطیني. "آر�ا فورم�ال"المعروفة �اسم 

خالل مؤتمر صحفي �مقر األمم  -المراقب الدائم لفلسطین لدى األمم المتحدة  وقال ر�اض منصور
إنني سعید جزئ�ًا؛ ألن مجلس األمن قرر أخیرًا أن �عقد جلسة مفتوحة غیر رسم�ة تحت " –المتحدة 

حول مسألة الحما�ة بدعوة كل من أر�ع دول من أعضاء مجلس األمن، وهم:  "آر�ا فورم�ال"ما �سمى 
 . "سنغال، وفنزو�ال، ومالیز�ا ضمن رئاسة مصر في مجلس األمنمصر، وال
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لوضع حد لجرائمها والنتهاكاتها ضد الشعب  إسرائیلواعتبر الجلسة المفتوحة جزءًا من الضغط على 
في األرض المحتلة، �ما في ذلك  الفلسطینیینالفلسطیني، وخاصة القصر واألطفال منهم وعموم 

 وقف عن الضغط على مجلس األمن لیتحمل مسؤول�اته.وأكد أنه لن یت القدس وغزة.
وقال، إن هذه الخطوة في االتجاه الصح�ح، ومن شأنها أن تعزل المعطلین الذین ال یر�دون الضغط 
على إسرائیل لتكف عن هذه الجرائم وأن یتحمل المجتمع الدولي مسؤولیته في توفیر الحما�ة للسكان 

 المدنیین.
 30/4/2016الخلیج، الشارقة، 

 
 الزعار�ر: السلطة ترسخ التنسیق األمني بدًال من االنح�از لشعبها .7

رام هللا: قال �اسم الزعار�ر النائب في المجلس التشر�عي عن حركة حماس في الضفة الغر��ة إن 
حملة االعتقاالت التي تشنها السلطة ضد الش�اب الفلسطیني في بیت لحم تأتي في إطار التنسیق 

السلطة على ترسیخه بدل أن تقوم بوقفه واالنح�از لشعبها وحقوقه وأمن أفراده. وأكد األمني إذ تعمل 
أن مهمة السلطة الفلسطین�ة وأجهزتها األمن�ة أص�حت وظ�ف�ة وهي تلزم نفسها �الحفاظ على أمن 
االحتالل اإلسرائیلي وتالحق أي توجه ضد س�استها المتعاونة معه وهو ما تظهره من خالل سعیها 

واعتبر أنه ورغم  واصل لوأد انتفاضة القدس عبر اعتقال الش�ان ومنع العمل�ات الفدائ�ة ال�طول�ة.المت
سمعه من مزاعم لمتحدثي السلطة الوطن�ة �التمسك �الحقوق الوطن�ة ومراجعة العالقة األمن�ة نما 

من التنازالت  والس�اس�ة مع االحتالل إال أن الوقائع على األرض تشیر إلى اإلعداد لمرحلة جدیدة
 التي �مكن أن تقدمها السلطة من أجل عودة المفاوضات التي فشلت على مدار عشر�ن عامًا.

التشر�عي إلى أن توقف السلطة عن التوجه لمجلس األمن لمنع التشو�ش المجلس وأشار النائب في 
ل ومالحقة ش�ان على الم�ادرة الفرنس�ة وٕاقالة محافظ نابلس ووفود التعز�ة من قبل السلطة لالحتال

االنتفاضة وزجهم في الزناز�ن �أتي ضمن مغازلة (الرئ�س محمود ع�اس) أبو مازن لقادة االحتالل 
 من أجل العودة للمفاوضات.

 30/4/2016القدس العر�ي، لندن، 
 

 لن تؤثر على مسیرتهانائب في "التشر�عي": اعتقاالت االحتالل لق�ادات الحركة اإلسالم�ة  .8
ناصر عبد الجواد أن حملة د. النائب في المجلس التشر�عي عن كتلة التغییر واإلصالح  أكدرام هللا: 

االعتقاالت التي شنها االحتالل وشملت عددا من ق�ادات الحركة اإلسالم�ة التي أعقبت فوز الكتلة 
عتبر وا  اإلسالم�ة في جامعة بیرز�ت لن تؤثر على مسیرتها وٕانجازاتها ونجاحاتها على المدى ال�عید.
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أن تلك االعتقاالت هي حلقة في سلسلة من حمالت االستهداف للحركة اإلسالم�ة عند كل إنجاز 
تحققه، ظنًا أن ذلك �حّد من أثر تلك النجاحات أو أنها تحرم أبناء الحركة من الفرحة بذلك اإلنجاز. 

لمنع الحركة وأضاف "ذاك االستهداف جزء من ت�ادل األدوار بین السلطة واالحتالل في محاولة 
 اإلسالم�ة من تحقیق المز�د من النجاحات واإلنجازات"، مؤكًدا أنهما لن �فلحا في ذاك المسعى.

وفي الس�اق أكد عبد الجواد أن فوز الكتلة اإلسالم�ة في انتخا�ات بیرز�ت یدل على قوة وعمق 
وقال إن فوز الكتلة جذورها في ضمیر ووجدان الشعب الفلسطیني، وحضورها الدائم في قلوب أبنائه. 

في بیرز�ت له ما �عده وس�شجع �اقي الكتل اإلسالم�ة في الجامعات والمعاهد األخرى لتنهض من 
جدید وتقوم بدورها الر�ادي المعروف في خدمة زمالئهم الطالب والمساعدة في إنجاح المسیرة 

 التعل�م�ة في الجامعات الفلسطین�ة.
ت كبیرة وعم�قة خاصة �عد حرب االجتثاث واالستئصال لكل ما وتا�ع القول إن فوز الكتلة له دالال

. لقد نالت 2006له عالقة �الحركة اإلسالم�ة والتي بدأت عقب فوزها في االنتخا�ات التشر�ع�ة عام 
جامعات الضفة حظا وافًرا من االستهداف والحرب المعلنة على الكتل اإلسالم�ة ورغم كل تلك 

 الجم�ع �فوزها في االنتخا�ات الطالب�ة. لتفاجئت اإلجراءات خرجت كتلة بیرز�
 30/4/2016القدس العر�ي، لندن، 

 
 تأكیدًا �فتح معبر رفح للمعتمر�ن في رمضان األوقاف: لم نتلقَ  ةر اوز  .9

الوزارة لم تتلق حتى  أنقال وز�ر األوقاف والشؤون الدین�ة الدكتور یوسف ادع�س:  ع�سى سعد هللا:
المعتمر�ن من  أمامسلبي من الجانب المصري بخصوص فتح معبر رفح  أو إیجابياللحظة أي رد 

 قطاع غزة في شهر رمضان.
 أوأقواله، مؤكدًا انه لغا�ة اللحظة لم تتلق الوزارة وعدًا  اإلعالموانتقد ادع�س تحر�ف �عض وسائل 

 معتمري القطاع ألداء مناسك العمرة. أمامقرارًا �فتح المعبر 
: أنه یتواصل مع الجانب المصري والسفارة الفلسطین�ة في "األ�ام"لـ وأضاف ادع�س خالل حدیث

مناسك العمرة،  أداءمصر �شكل مستمر و�ومي من اجل فتح المعبر وتمكین معتمري القطاع من 
 أمام�فتح المعبر  أنتجاوب �فتح المعبر، معر�ًا عن امله  أوولكن حتى اللحظة ال یوجد رد 

 .أمامهم أخیرةصة المعتمر�ن في شهر رمضان كفر 
 30/4/2016األ�ام، رام هللا، 
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 �أن الم�ادرة الفرنس�ة تض�ع حق العودة شكوك"الشعب�ة": لدینا  .10
شككت الجبهة الشعب�ة لتحر�ر فلسطین، في مرامي وأهداف "الم�ادرة الفرنس�ة" لتحر�ك عمل�ة : دمشق

لمنظمة التحر�ر الفلسطین�ة السالم في الشرق األوسط، ودعت إلى عرضها على اللجنة التنفیذ�ة 
 لتقول رأیها فیها.

ونقلت "قدس برس" عن ممثل الجبهة في الخارج ماهر الطاهر قوله إن الم�ادرة الفرنس�ة لم ُتعرض 
 �شكل رسمي على الجبهة، وأنهم لم �طلعوا �شكل رسمي على بنودها.

درة ر�ما تقود إلى ض�اع وأضاف "لدینا شكوك جّد�ة حول ما یدور من حدیث حولها، �أن هذه الم�ا
حق العودة لالجئین الفلسطینیین، ولذلك األمر الطب�عي أن یتم عرضها على المؤسسات الرسم�ة 

 الفلسطین�ة".
نقبل م�ادرة لم نطلع علیها، ونحن نعرف أن فرنسا تنسق مع الوال�ات  أالوتا�ع الطاهر "من الطب�عي 

 درة ال تنسجم مع قرارات األمم المتحدة".المتحدة األمر�ك�ة، ولدینا شكوك أن هذه الم�ا
على صعید آخر، أكد الطاهر أن خالف "الجبهة الشعب�ة" مع السلطة س�اسي، وأن محاولة السلطة 

 لّي ذراع الجبهة من خالل قطع المعونات المال�ة علیها لن یجدي نفعا.
الذي نع�شه هو نتیجة لمسار  وقال: "المسألة بیننا و�ین السلطة س�اس�ة، نحن لدینا قناعة �أن المأزق 

أوسلو، ف�عد فشل خ�ار المفاوضات ال بد من رسم س�اسة جدیدة تقوم على دعم االنتفاضة 
وأضاف "هذه قناعاتنا سنستمر في طرحها، ولن نتنازل عنها وعن حقنا  وتصعیدها السترداد حقوقنا".

 في الدعم المالي أ�ضا"، على حد تعبیره.
 29/4/2016، مالمركز الفلسطیني لإلعال

 
 إنما نتحاور من أجل الشعب الفلسطیني األونروا ال عداء بیننا و�ین: األزمةممثل حماس بخل�ة  .11

قال مدیر عام وكالة غوث وتشغیل الالجئین الفلسطینیین في لبنان مات�اس شمالي إننا نتفهم : صیدا
نتهم وشرح وٕا�ضاح جم�ع الهم الثقیل الذي �حمله الالجئون والمخاوف التي تساورهم ومهمتنا طمأ

القرارات التي تتخذها الوكالة، مبد�ًا ارت�احه لمسار الحوار القائم بین األونروا وخل�ة األزمة الفلسطین�ة 
كالم شمالي جاء على هامش رعایته في معهد سبلین في إقل�م الخروب،  برعا�ة لبنان�ة ودول�ة.

 300بتمو�ل من منظمة الیون�سف وشارك ف�ه  األولمب�اد الفلسطیني الثامن الذي نظمته األونروا
 طالب وطال�ة من الجئین فلسطینیین ونازحین من سور�ا ولبنانیین ومن مختلف المناطق اللبنان�ة.

 األونرواقال ممثل حماس في خل�ة األزمة وعضو لجنة الشؤون االجتماع�ة والنازحین مع من جهته، 
نروا ألنه أساسًا ال عداء بیننا و�ینه وٕانما نحن نتحاور �اسر العلي ل�س غر��ًا أن نصافح مدیر األو 
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التي أضرت �الشعب الفلسطیني،  التقل�صاتمن أجل الشعب الفلسطیني وتحقیق مطال�ه �الحد من 
ونحن الیوم في جلسة حوار تتعلق بإحدى اللجان، فلدینا أر�ع لجان: لجنة نهر ال�ارد، الصحة، 

والنازحین. فاألونروا كانت قد اتخذت قرارات علینا أن نضغط التعل�م ولجنة الشؤون االجتماع�ة 
إللغائها لمصلحة شعبنا. هم یر�دون التحاور حول طر�قة تنفیذ القرارات وهذا ما نرفضه كفصائل 

وال نر�د تدو�ر الزوا�ا في قض�ة  2015ما كنا عل�ه قبل العام  إلىوكشعب فلسطیني. نر�د العودة 
 . إللغائهاإن تتخذ قرارات حازمة  التقل�صات وال أن ترمم بل

 30/4/2016المستقبل، بیروت، 
 

 لالنتفاضة 212نقطة تماس �الیوم الـ  12في  إصا�ة 64تقر�ر:  .12
النتفاضة  212شاً�ا فلسطینً�ا، الیوم الجمعة (الـ  64ُأصیب : خلدون مظلوم -القدس المحتلة 

نقاط تماس  12ان الفلسطینیین في القدس)؛ خالل مواجهات اندلعت بین قوات االحتالل والش�ّ 
وأحصى مراسلو "قدس برس" اندالع مواجهات في  �الضفة الغر��ة والقدس المحتلتْین وقطاع غزة.

أر�ع نقاط تماس مع االحتالل في القدس (العیزر�ة، أبو د�س، المسجد األقصى، شعفاط)، ومثلها في 
)، ونقطة تماس واحدة في قلقیل�ة (كفر رام هللا (بلعین، نعلین، مح�ط سجن عوفر، مخ�م الجلزون 

 قدوم)، وثالث نقاط في قطاع غزة (شرق البر�ج، موقع كارني، موقع "ناحل عوز").
 29/4/2016قدس برس، 

 
 ن یتجولون في العالم العر�ي بوتیرة غیر مسبوقةون إسرائیلیومسؤول"معار�ف":  .13

إن مسؤولین إسرائیلیین یتجولون في وفقا لتقر�ر نشرته صح�فة معار�ف یوم الخم�س، ف: �الل ضاهر
العــالم العر�ــي بــوتیرة غیــر مســبوقة، مشــیرة إلــى لقــاءات ســر�ة بــین ثالثــة مســؤولین إســرائیلیین وثالثــة 
مسؤولین سعودیین، جرى الكشف عنها في الفترة األخیرة، وعقدت خالل العامین الماضـیین فـي رومـا 

 والتش�ك والهند.
اإلسـرائیلي ال�احـث فـي مركـز القـدس للشـؤون العامـة والدولـة، دوري وترأس هذه اللقاءات عـن الجانـب 

غولــد، وهــو مستشــار س�اســي لــرئ�س الحكومــة، بن�ــامین نتن�ــاهو، الــذي عینــه مــؤخرا مــدیرا عامــا لــوزارة 
الخارج�ــة. وأشــغل غولــد منصــب الســفیر اإلســرائیلي فــي األمــم المتحــدة. وتــرأس اللقــاءات عــن الجانــب 

 السعودي أنور عشقي.
تحدث عن هذه اللقاءات عضو الوفد اإلسرائیلي في هذه اللقاءات، شمعون شبیرا، الذي �شـغل الیـوم و 

منصب مدیر طاقم وز�ر الخارج�ة، بن�ـامین نتن�ـاهو، قـائال إنـه ال تلتقـي مـع سـعودیین كـل یـوم. فجـأة 



 
 
 
 
 

 13 ص                                              3919 العدد:        30/4/2016 السبت التار�خ: 
  

ث معهـم ترى سعودیین أذك�اء، خبیر�ن �ما یجـري فـي العـالم، أشـخاص توجـد مواضـ�ع بإمكانـك التحـد
عنهــا. وهــم كــانوا منفعلــین برؤ�ــة إســرائیلیین یتحــدثون �ــالروح نفســها و�رؤ�ــة مشــابهة. وتــدرك فجــأة أن 
اتفاق سالم مع السعود�ة هو أمر ل�س �عیدا.ثمة حاجة للظروف الصح�حة وهذا س�حدث. لن �حـدث 

نـه یوجـد هنـا شـرق غدا، لكـن هـذا لـ�س وراء ج�ـال الظـالم. وعنـدما خرجنـا مـن اللقـاءات قلنـا ألنفسـنا إ
 أوسط ینطوي على كثیر من األمل لمستقبل أفضل.

و�حسب الصح�فة، فـإن مسـؤولین فـي جهـاز األمـن، و�یـنهم رئـ�س الموسـاد، زاروا السـعود�ة. وأشـارت 
الصح�فة إلى لقاءات بین رئ�س حزب ی�ش عتید، �ائیر لبید، مع األمیر السعودي تركي الف�صـل فـي 

لف�صـــل ووز�ـــر األمـــن اإلســـرائیلي، موشـــ�ه �علـــون، فـــي مـــؤتمر أمنـــي فـــي نیو�ـــورك، ولقـــاء آخـــر بـــین ا
میونیخ. والتقـى وز�ـر الطاقـة اإلسـرائیلي، یوفـال شـطاینیتس، مـع مسـؤولین فـي اإلمـارات المتحـدة، فـي 
أبو ظبي. ولفتت الصح�فة إلى أن�اء تحـدثت عـن رحـالت جو�ـة، مـرتین فـي األسـبوع، بـین مطـار بـن 

 یب وأبو ظبي.غور�ون الدولي في تل أب
یزور مسؤولون إسرائیلیون مصر واألردن بوتیرة أكبر. واعتبر المحاضر فـي قسـم الشـرق األوسـط فـي 
جامعـــة بـــن غور�ـــون فـــي بئـــر الســـ�ع، البروف�ســـور یـــورام م�طـــال، أنـــه إذا مـــا اســـتمرت هـــذه الز�ـــارات 

 واللقاءات، فإنها سترسم خر�طة جیوس�اس�ة جدیدة في الشرق األوسط.
العالقــات بــین إســرائیل ودول عر��ــة علــى خلف�ــة عــداء الجــانبین إلیــران وحــزب هللا. وقــال ونمــت هــذه 

الـــوز�ر اإلســـرائیلي زئیـــف إلكـــین للصـــح�فة نحـــن ال نصـــنع شـــرق أوســـط جدیـــد، وٕانمـــا نحـــارب أعـــداء 
 مشتركین. وهذه ال الحروب ال تؤدي إلى تعاون شامل دائما وٕانما إلى تعاون حول نقاط معینة.

حث في معهد أ�حاث األمن القومي فـي جامعـة تـل أبیـب، یوئیـل غوجانسـكي، أن الخـوف وأوضح ال�ا
من إیران وانعدام الحماس المشترك ح�ال س�اسـة الوال�ـات المتحـدة �كـل مـا یتعلـق بهـذه القضـ�ة، �قـود 
إلــى تعــاون بــین إســرائیل ودول الخلــیج. �التأكیــد هنــاك ســبب للتفــاؤل، وتوجــد هنــا نقطــة ضــوء. وهــذه 

تدر�ج�ة مستمرة منـذ سـنوات. ونشـهد مـؤخرا تحسـنا �العالقـات، یـتم التعبیـر عنـه �الموافقـة علـى  عمل�ة
إخراج العالقات مع إسرائیل إلى العلن. وٕاذا لم �كن بإمكـان مسـؤولین سـعودیین أن �ظهـروا سـو�ة مـع 

ألثنــاء، مـوظفین إســرائیلیین، فإنــه قبـل عــدة شــهور عقـد لقــاء بــین عشـقي وغولــد فــي العلـن. وفــي هــذه ا
التحســن فــي العالقــات یجــري وراء الكــوال�س وجیــد أنــه كــذلك. وعنــدما تتكشــف هــذه العالقــات، علــى 

 ضوء أوضاع الشرق األوسط، فإنها ستتوقف.
لكـــن هـــذه العالقـــات بـــین إســـرائیل ودول الخلـــیج خصوصـــا ل�ســـت س�اســـ�ة وأمن�ـــة فقـــط، وٕانمـــا هنـــاك 

ركة عــرب مــاركیتس التــي تســاعد رجــال أعمــال عالقــات اقتصــاد�ة أ�ضــا. وقــال إلیــران ملــول، مــن شــ
إســرائیلیین علــى المتــاجرة مــع دول عر��ــة، إن كــل شــيء یجــري تحــت ســطح األرض. والنشــر یلحــق 
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ضــررا وحســب �الشــركات اإلســرائیل�ة. ونحــن نبــذل جهــدا كبیــرا مــن أجــل إخفــاء العالقــات بــین إســرائیل 
 والدول العر��ة.

زدهـر التجـارة بـین إسـرائیل و�عـض الـدول السـن�ة، وخاصـة ووفقا للصح�فة، فإنـه تحـت غطـاء سـري، ت
تلك التي في الخلـیج. وقـال رئـ�س جهـاز األمـن العـام اإلسـرائیلي (الشـا�اك) األسـبق، عضـو الكن�سـت 
أفــي دیختــر، إنـــه خســارة أن الـــدول العر��ــة لـــم تصــل إلـــى درجــة مـــن الشــجاعة المطلو�ـــة لكــي تحـــول 

. الزعمـاء فـي المنطقـة ال �ملكـون الشـجاعة مـن أجـل الق�ـام العالقات االقتصاد�ة إلى شـيء مـا رسـمي
بخطوات ستكون جیدة �النس�ة لهم في نها�ة األمر. الرئ�س المصري أنـور السـادات كـان زع�مـا �ملـك 

 شجاعة. وجم�ع ال�اقین جبناء.
ملــك واعتبــر ملــول أن العالقــات التجار�ــة آخــذة �ــالنمو ألن الحاجــة والواقــع یتغل�ــان علــى الس�اســة. و�

رجـل األعمـال اإلسـرائیلي والمل�ـاردیر لیـف لفـاییف شـركة مجـوهرات و�وجـد لهـا فـرع فـي دبـي. وتجــري 
العالقــات التجار�ــة بــین إســرائیل ودول الخلــیج، �حســب الصــح�فة، عــن طر�ــق ترك�ــا وقبــرص. إال أن 

 اإلسرائیلیین الذین �عملون في هذه التجارة ال �علنون عن ذلك.
 29/4/2016، 48عرب 

 
 كن�ست: ال�سار الصهیوني شّر مخفي وال�مین أفضل فقل�ه ولسانه س�انسابق لل�س رئ .14

 "المعســكر الصــهیوني"بــورغ علــى تصــر�حات رئــ�س  أبراهــامحمــل رئــ�س الكن�ســت األســبق  :الناصــرة
یتسحاق هرتسوغ واعتبر دعوة حز�ه للتخلص من صورة الحزب المحب للعرب �االستفزاز�ة والمخجلة. 

إن هرتسـوغ " هآرتس"ذي طلق الصهیون�ة قبل سنوات �القول في مقال نشرته صح�فة و�ستهل بورغ ال
هــو شــخص �قــدره جــدا و�ینهمــا حــوار طو�ــل وخالفــات وجود�ــة عم�قــة، وصــداقة شخصــ�ة قو�ــة. كمــا 

مامه ألنه سیتحدث هذه المرة علـى المـأل فكلماتـه األخیـرة المثیـرة لالسـتفزاز ال تسـمح أ�قول إنه �عتذر 
مهما كانت نوا�ا هرتسوغ �قولـه �أنـه ال "داخل الغرفة. و�ؤكد موقفه القاطع من بدا�ة أقواله:  له بتركها

  "فإن الضرر قد وقع وتسجل على اسمه إلى األبد، عار أبدي. –�حب العرب مهما كانوا 
 إنهم أشـرار" معلًال "ال�مین أفضل من ال�سار في إسرائیل: "ال�سار الصهیوني شر مخفي و بورغ و�قول

�كــل �ســاطة، أفــواههم وقلــو�هم متســاو�ة. وفــي كــل األحــوال هــم شــر علنــي �ســهل فهمــه و�ســهل أكثــر 
 "الوقوف ضده.

 علـيأعطنـي ل�كود�ـا ككتلـة واحـدة، وال تعـرض "و�مضي في هجومه الكاسـح علـى ال�سـار الصـهیوني 
ك الـذي یتنكـر عشرة �سار�ین مـن أصـحاب التعبیـر الود�ـع. ألنكـم تمثلـون الشـر اإلسـرائیلي الخفـي. ذا

أشــد خطــورة ألنكــم  أنــتمكجیــد، �طمــح للتصــرف حســب قنــاع قــ�م ظــاهر، رغــم أنــه لــ�س هكــذا بتاتــا. 
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تضــللون، تخــدعون الجمهــور. عنصــر�ون ومحتلــون بل�ــاس الحضــار�ین المســتق�مین. الحق�قــة التــي ال 
مـن حنـاجركم �مكن نكرانها هي أنه عندما تزداد الضائقة و�شـتد الخنـاق حـول العنـق الس�اسـي، یخـرج 

 "االعتراف الحق�قي.
 30/4/2016، لندن، القدس العر�ي
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أفـادت دراســتان أصـدرهما معهــد دراســات األمـن القــومي التــا�ع لجامعـة تــل أبیــب أن العالقـات بــین تــل 
العدید من المجاالت، وعززتها ز�ارة قامت بها لیو �اندونغ نائ�ة  أبیب والصین تشهد تطورا مطردا في

 رئ�س الحكومة الصین�ة مؤخرا إلى إسرائیل.
وقــال عودیــد عیــران، الدبلوماســي الســابق فــي عــدد مــن الحكومــات اإلســرائیل�ة الــرئ�س الســابق لمعهــد 

ت �عقـــد قمـــة لتفعیـــل دراســـات األمـــن القـــومي بجامعـــة تـــل أبیـــب، فـــي �حـــث إن الز�ـــارة الصـــین�ة اســـتهل
، وأعلن الطرفان تدشین عهد جدید من اتفاق التجـارة الحـرة، "علـى 2016العالقات خالل العام الجاري 

 ضوء اإلشادة الصین�ة �القدرات اإلسرائیل�ة في مجال التحدیث االقتصادي والعلمي".
وسفیرا سا�قا في االتحـاد وقال عیران، الذي عمل مدیرا للمعهد اإلسرائیلي للكونغرس الیهودي العالمي 

األورو�ــي واألردن وملحقــا س�اســ�ا فــي الســفارة اإلســرائیل�ة فــي واشــنطن، إن اتفــاق التجــارة الحــرة بــین 
إسرائیل والصین فور دخوله حیز التنفیذ من شـأنه أن �عمـل علـى مضـاعفة حجـم التجـارة الثنائ�ـة بـین 

 ة مل�ارات دوالر.ثمان� 2015البلدین، الذي بلغ حتى أواخر العام الماضي 
وأوضـــــح أن الصـــــین تـــــرى فـــــي إســـــرائیل دولـــــة ذات قـــــدرات تحـــــدیث متالحقـــــة فـــــي مجـــــاالت العلـــــوم 
والتكنولوج�ــا، وهنــاك رغ�ــة صــین�ة بإقامــة بنــك لالســتثمار فــي مجــاالت البن�ــة التحت�ــة، ممــا قــد یــدفع 

وال سـ�ما �شـأن  الطرفین إلى تطـو�ر تعاونهمـا فـي هـذه المجـاالت والقفـز فـوق الموضـوعات الس�اسـ�ة،
 الصراع اإلسرائیلي الفلسطیني، حیث ال یتفقان �شأنه كثیرا.

وأوضحت الدراسة اإلسـرائیل�ة أن �انـدونغ التـي تعـد السـیدة األكثـر قـوة فـي الحـزب الشـیوعي الصـیني، 
وهـــي المـــرأة الثان�ـــة فـــي المكتـــب الس�اســـي للحـــزب، التقـــت أثنـــاء ز�ارتهـــا إلســـرائیل الـــرئ�س اإلســـرائیلي 

ین ر�فلین ورئ�س الحكومة بن�امین نتن�اهو، والرئ�س السابق شمعون بیر�ز، ووز�ر التعل�م نفتـالي رؤوف
 بینیت ووز�ر الصحة �عكوف لیتسمان.

ووفقا التفاق�ة التجارة الحرة بین إسرائیل والصین، ستزال القیود التجار�ة السا�قة في عمل�ـات التصـدیر 
تعاون التكنولوجي وعقود المشتر�ات الحكوم�ة، وحقـوق الملك�ـة واالستیراد بینهما في مجاالت توثیق ال

 الفكر�ة واتفاقات تسو�ة المنازعات الثنائ�ة.
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ــــة  ــــي، ال�احــــث اإلســــرائیلي فــــي مجــــال العالقــــات الدول�ــــة �الجامعــــة العبر� مــــن جهتــــه قــــال دورون إیل
ملــة جــوازات والمتخصــص فــي عالقــات الصــین الخارج�ــة، إن االتفاق�ــات شــملت أ�ضــا اتفاقــا �مكــن ح

الســفر اإلســرائیل�ة مــن اســتخراج تأشــیرة دخــول متعــددة الز�ــارات إلــى الصــین مــدتها عشــر ســنوات، فــي 
 حین ال تتجاوز المدة الزمن�ة لصالح�ة تأشیرة السفر الصین�ة لإلسرائیلیین ثالثة أشهر.

ه أمـام األكاد�م�ـة كما شملت االتفاق�ات أ�ضا، وفـق إیلـي، اتفاق�ـة �فـتح �موجبهـا معهـد فایتسـمان أبوا�ـ
الصین�ة لعلوم الطب، وتطو�ر ال�حوث المشتركة في مجال الخال�ا الجذع�ة ومجاالت أخرى، بجانـب 
االتفاق�ة العلم�ة بـین معهـد التخنیـون �مدینـة ح�فـا والجامعـة العبر�ـة مـن جهـة ومجلـس المـنح الدراسـ�ة 

الصـین مـن تطبیـق أ�حـاثهم فـي الصین�ة من جهة أخـرى بتمكـین طـالبي الدراسـات فـوق الجامع�ـة فـي 
 المؤسسات العلم�ة اإلسرائیل�ة.

وذكــر أن تــل أبیــب و�كــین وقعتــا علــى اتفــاق اســتقدام وفــود دبلوماســ�ة وق�اد�ــة شــا�ة مــن الصــین إلــى 
إســرائیل، وتوثیــق التعــاون التكنولــوجي الــذي یركــز أعمالــه فــي مجــاالت الم�ــاه والطاقــة، وٕاقامــة مركــز 

رك، وتأســ�س مركــز صــیني �مدینــة "دونــغ �ــانغ" لالســتفادة مــن التطــو�ر ثقــافي إســرائیلي صــیني مشــت
 الزراعي في إسرائیل.

كمــا وقــع الجان�ــان علــى اتفاق�ــة للتعــاون المشــترك بــین وزارتــي الصــحة فــي إســرائیل والصــین، یــتم مــن 
العـالي خاللها ت�ادل الخبـراء وٕاقامـة الجلسـات العلم�ـة فـي المجـاالت الطب�ـة، كمـا اتفـق مجلسـا التعلـ�م 

 في البلدین على الت�ادل الثنائي للطالب والجامعات.
س�اســي وقــدرات -وختمــت الدراســة اإلســرائیل�ة �ــالقول إن "الصــین تــرى أن إســرائیل تتمتــع �موقــع جیــو

ــدیها بن�ــة تحت�ــة علم�ــة، تجعــل منهــا الع�ــا أساســ�ا فــي المنطقــة، وشــر�كا مفضــال فــي  تكنولوج�ــة، ول
عقب انضـمام إسـرائیل إلـى مؤسسـي بنـك االسـتثمار اآلسـیوي فـي البنـى عالقاتها االقتصاد�ة، خاصة 

 ، الذي �عد نظیرا لمؤسسات مصرف�ة عالم�ة غر��ة، مثل البنك الدولي.AIIBالتحت�ة 
 29/4/2016الجز�رة نت، الدوحة، 

 
 األقصىالمسجد حظرت الحركة اإلسالم�ة الستكمال ه�منتها على  "إسرائیل""مدى الكرمل":  .16

أصدر مركز "مدى الكرمل" العدد السادس والعشر�ن من مجّلة "جدل" : ود�ع عواودة -الناصرة
اإللكترون�ة. و�ناقش العدد قرار حظر الحركة اإلسالمّ�ة الذي اّتخذته الحكومة اإلسرائیلّ�ة في أواسط 

محرري المجلة وال�احث من  أحد. و�عتبر الدكتور مهند مصطفى 2015 نوفمبر عام /تشر�ن الثاني
ل تار�خّ�ة في العالقة 48راضي أ ، أن حظر الحركة اإلسالم�ة �ق�ادة الشیخ رائد صالح نقطَة تحوُّ



 
 
 
 
 

 17 ص                                              3919 العدد:        30/4/2016 السبت التار�خ: 
  

بین إسرائیل وفلسطینیي الداخل ومؤشًرا على تغییر قواعد اللع�ة، غیر العادلة أصًال، التي حكمت 
 العالقة بینهما.

طابها وسلوكها الكولون�الّي و�رى مصطفى أن الحظر �فضي نحو قواعد جدیدة تعّمق فیها إسرائیل خ
 االستعماري تجاه الجماهیر الفلسطینّ�ة داخل الخّط األخضر.

جاء ذلك ضمن مقاالت �حث�ة نشرتها مجلة "جدل" الصادرة عن مركز " مدى الكرمل " للدراسات 
التطب�ق�ة وتناولت جوانب مختلفة من قراءة وانعكاسات الحظر. و�عتبر مصطفى أ�ضا أن الحركة 

ًها صوف��ا ُمغلًقا، ول�ست جمعّ�ة عثمانّ�ة وٕانما تّ�ار س�اسيّ اإلسال -مّ�ة المحظورة ل�ست توجُّ
 وط�قاته ومناطق وجوده. 48أیدیولوجّي له حضور في كافة شرائح المجتمع العر�ّي داخل أراضي 

رض قارنت الحقوق�ة الفلسطین�ة سهاد �شارة في مقالها، حظر الحركة اإلسالم�ة مع حظر حركة األ
، في ستین�ات القرن الماضي، مشیرة إلى أنه في الحالتین لجأت إسرائیل لقوانین 48داخل أراضي 

 الطوارئ االستعمار�ة. 
 30/4/2016، لندن، القدس العر�ي

 
 األقصىالمسجد تحرم سكان غزة لألسبوع الثاني من الصالة في  "إسرائیل" .17

رائیلي لألسبوع الثاني على التوالي، خروج منعت سلطات االحتالل اإلس: ود�ع عواودة -الناصرة 
العشرات من ك�ار السن من قطاع غزة، ألداء صالة الجمعة في المسجد األقصى. وذكرت هیئة 
الشؤون المدن�ة الفلسطین�ة أن سلطات االحتالل لم تسمح لألسبوع الثاني، للمصلین من قطاع غزة 

 �مغادرته لساعات.
عاما فما فوق،  60مصل من ك�ار السن أعمارهم  200نحو وفي العادة تسمح إسرائیل بخروج 

صب�حة كل یوم جمعة من مدینة غزة عبر معبر "إیرز" ألداء الصالة ومن ثم العودة إلى غزة 
 عصرا.

وتذرعت إسرائیل هذا األسبوع �أن قرار المنع راجع إلى س�اسة اإلغالق �سبب عطلة أحد األع�اد 
 ت أنها لم تفرض طوقا على المناطق الفلسطین�ة.الیهود�ة، رغم أنها كانت قد أعلن

إلى ذلك شنت قوات االحتالل عدوانا جدیدا على مزارعي غزة. وقال شهود ع�ان إن قوات االحتالل 
أطلقت نیران أسلحتها الرشاشة صوب مزارعین ورعاة أغنام، خالل عملهم في منطقة حدود�ة تقع إلى 

ة، دون أن یبلغ عن وقوع إصا�ات. وأدى االعتداء الشرق من مدینة خان یونس، جنوب قطاع غز 
 إلى فرار المزارعین خش�ة على ح�اتهم.

 30/4/2016، لندن، القدس العر�ي
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 58نقل األسیر جنازرة إلى المستشفى �عد دخول إضرا�ه عن الطعام یومه الـ .18
زرة من عزله أعلن نادي األسیر الفلسطیني �عد ظهر أمس، نقل األسیر سامي جنا": سما" –رام هللا 

االنفرادي إلى مستشفى سوروكا في بئر الس�ع، �عد تدهور كبیر في وضعه الصحي. وذكر النادي 
على التوالي، موضحًا أنه  58سنة) مضرب عن الطعام للیوم الـ 43في ب�ان مقتضب، أن جنازرة (

لثاني (نوفمبر) تشر�ن ا 15من مخ�م الفوار قرب الخلیل في الضفة الغر��ة، وأنه معتقل إداري منذ 
 .2015عام 

 30/4/2016الح�اة، لندن، 
 

 االحتالل �الضفة �أسلحة أجانبمتظاهر�ن ومتضامنین  إصا�ة .19
هاجم ج�ش االحتالل اإلسرائیلي أمس، مسیرات الضفة الفلسطین�ة : برهوم جرا�سي -القدس المحتلة 

نوات األخیرة، وأسفرت المحتلة، التي تنطلق أسبوع�ا في عدة بلدات دون انقطاع وعلى مدى الس
 المواجهات عن إصا�ة المئات �حاالت االختناق الشدید، وعدد من اإلصا�ات بجروح.

وأصیب �عد ظهر أمس، العشرات من المتظاهر�ن والمتضامنین األجانب �االختناق الشدید إثر 
حتالل وجدار استنشاقهم الغاز السام، خالل قمع االحتالل لمسیرة قر�ة بلعین األسبوع�ة الرافضة لال

الفصل والتوسع العنصري. إذ أمطرت قوات االحتالل المتظاهر�ن �الرصاص المعدني المغلف 
�المطاط وقنابل الغاز السام، ما أدى إلى وقوع عدد كبیر من حاالت االختناق الشدید في صفوف 

 المتظاهر�ن الُعّزل. 
ب�ة المناوئة لالست�طان والجدار وقمعت قوات االحتالل أمس، مسیرة قر�ة نعلین األسبوع�ة الشع

العنصري. وذكرت مصادر محل�ة، أن جنود االحتالل أطلقوا قنابل الصوت والغاز المسیل للدموع ما 
 أدى إلى وقوع إصا�ات �االختناق في صفوف المشاركین.

وكانت المسیرة قد انطلقت عقب صالة الجمعة، �اتجاه موقع إقامة الجدار العنصري على أراضي 
 �ة، رافعین األعالم الفلسطین�ة، وعلم جنوب أفر�ق�ا.القر 

 30/4/2016الغد، عمَّان، 
 

 معلنة إلطالق نار... وأخرى سر�ة إسرائیل�ة تعل�ماتق�ة: منظمات حقو  .20
�قتلون  اإلسرائیلیینالجنود  إنودول�ة  إسرائیل�ة إنسانتقول منظمات حقوق : محمد یونس -قلند�ا 

خطر على ح�اتهم. وأعلن عضو الكن�ست عن الحزب الشیوعي  أي�شكلوا  أنفلسطینیین من دون 
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بنشر الصور التي التقطتها كامیرات الحاجز  اإلسرائیل�ةاإلسرائیلي دوف حنین انه طالب السلطات 
 العسكري إلظهار محاولة الطعن وعمل�ة القتل التي ت�عتها.

، تعد وٕابراه�موالخامسة من العمر،  لطفلتین صغیرتین في الرا�عة أموعمل�ة قتل الشق�قین مرام، وهي 
واحدة من عشرات عمل�ات القتل التي شهدتها الهّ�ة الشعب�ة الراهنة، والتي تشت�ه منظمات حقوق 

 أن العدید منها وقع من دون مبرر. اإلنسان
إطالق النار المعلنة في الج�ش اإلسرائیلي على ق�ام الجندي بإطالق النار بهدف  تعل�ماتوتنص 
والكثیر من المراقبین �قولون  اإلنسانالخطر. لكن منظمات حقوق  إلىي حال تعرض ح�اته القتل ف

إن هناك تعل�مات شفو�ة تسمح للجندي بإطالق النار على أي فلسطیني في حال االشت�اه �ه، وأن 
 التصر�حات العلن�ة للس�اسیین اإلسرائیلیین تحض الجنود على القتل.

تسیلم" سر�ت میخائیلي أن التعل�مات الرسم�ة في الج�ش اإلسرائیلي وأكدت الناطقة �اسم منظمة "ب
الخطر، لكن الحوادث بینت أن الجنود  إلىتنص على إطالق النار في حال تعرض ح�اة الجنود 

"سحب الزناد" والق�ام �القتل بدًال من "إخضاع" المهاجمین واعتقالهم. وأضافت: "عندما  إلى�سرعون 
القتل المتزایدة للفلسطینیین، فإننا نجد أن مستوى الخطورة على ح�اة ننظر في ظروف عمل�ات 

 الجنود في هذه الحوادث أقل �كثیر من ادعاءات السلطات". 
 30/4/2016الح�اة، لندن، 

 
 مقتل خمسة مواطنین من عائلة واحدة �حادث سیر �الخلیل وج�ش االحتالل �منع مرك�ات اإلطفاء .21

 تقد�م المساعدة
ا": لقي خمسة مواطنین مصرعهم ظهر الجمعة، في حادث انقالب شاحنة على مرك�ة "صف –الخلیل 

 ) شمال مدینة الخلیل �الضفة الغر��ة.35و 60في تقاطع شارعي (
وقالت مصادر في الهالل األحمر الفلسطیني لوكالة "صفا" إّن الحادث وقع على التقاطع �عد انقالب 

 ورجل. شاحنة على مرك�ة �ستقلها طفلین وسیدتین
وأشار شهود ع�ان إلى أّن ج�ش االحتالل منع مرك�ات اإلطفاء اإلسرائیل�ة من تقد�م المساعدة 

 بإطفاء الحر�ق المشتعل في الس�ارة الفلسطین�ة، �عد أن تبین أّنهم فلسطینیون.
ن تشتعل وأّكد الشهود أّن الطواقم الفلسطین�ة وصلت متأخرة إلى المكان، وعاینوا جثامین القتلى والنیرا

 .فیها، دون أن یتمكنوا من تقد�م أي نوع من المساعدة لهم
 29/4/2016وكالة الصحافة الفلسطین�ة (صفا)، غزة، 
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 فیین الفلسطینیینااالحتالل �كثف حمالته وانتهاكاته ضد الصح: فیینالجنة دعم الصح .22
ت من حملة االعتقاالت فیین الفلسطینیین أن قوات االحتالل "اإلسرائیلي" كثفاأكدت لجنة دعم الصح

�حق الصحفیین واإلعالمیین الفلسطینیین، بهدف إقصائهم وٕا�عادهم عن المیدان ومنع عمل�ات 
التغط�ة وخاصة تغط�ة أحداث انتفاضة القدس. وكانت اللجنة قد أوضحت في تقر�ٍر خاص أصدرته 

ن هناك انتهاكاٍت من كل عام، أ / أبر�لن�سان 17�مناس�ة یوم األسیر الفلسطیني الذي �صادف 
صارخٍة ُتمارس �حق األسرى الصحفیین، ینتهجها االحتالل كس�اس�ة دائمة ومستمرة ومنها تمدید 

 فیین مرات عدة دون تهمة أو محاكمة.ااالعتقال اإلداري للصح
أكتو�ر تشر�ن األول/ فیین بلغت منذ ان التقر�ر، أن عمل�ات االعتقال �حق اإلعالمیین والصحو�یَّ 

) حالة اعتقال بینهم 43الحالي، ما �قارب ( 2016أبر�ل / ى النصف األول من شهر ن�سانإل 2015
فیین أجنبیین، وتنوعت ما بین اعتقال واستدعاء واحتجاز وح�س منزلي، أفرج عن �عضهم ف�ما اصح

 فیین منذ بدء انتفاضة القدس.ا) حالة تمدید اعتقال للصح20�عد، ف�ما رصد(
صحف�ًا) بینهم صحف�ة واحدة، وطالب إعالم في سجون  20ار اعتقال (كما وَثق التقر�ر استمر 

 االحتالل.
 30/4/2016الدستور، عمَّان، 

 
 أسیر مر�ض في سجون االحتالل  1,700": اتحاد لجان العمل الصحي" .23

أسیر مر�ض �ق�عون في  1,700إن  2016-4-16قال اتحاد لجان العمل الصحي یوم ": سما" –غزة 
 �عانون من مرض السرطان. 25منهم  سجون االحتالل،

وأضاف االتحاد في ب�ان صحفي إن سلطات االحتالل تقدم لألسرى المرضى في أحسن األحوال 
مسكنات دون السماح لهم بتلقي العالج الكافي، ف�ما تحرمهم من ز�ارة األط�اء األمر الذي ینعكس 

 سلً�ا على صحتهم.
لإلفراج عن األسرى؛ حتى ال �قتلهم الموت ال�طيء، وٕالى ودعا االتحاد إلى العمل على كافة الصعد 

 التوجه �ملفاتهم إلى المؤسسات الصح�ة واإلنسان�ة والحقوق�ة الدول�ة.
وذكر �أن األرقام الصادرة عن الجهات المختصة �متا�عة شؤون الحركة األسیرة الفلسطین�ة تشیر إلى 

ومركز توقیف منهم س�عة أسرى أمضوا  سجناً  22أن أكثر من س�عة آالف فلسطیني �ق�عون في 
 إداري. 700نواب، و 6طفل و 400أسیرة و 67أكثر من ثالثین عامًا و

 30/4/2016الدستور، عمَّان، 
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 أر�عة سجون تضـرب تضامًنا مع أسـرى "نفحة" لیوم واحد  .24
لطعام أعلن معظم األسرى في عدد من سجون االحتالل، عن خوضهم إضراً�ا عن ا ":سما" –رام هللا 

 لیوم واحد امس السبت تضامًنا مع األسرى �سجن "نفحة".
وقال رئ�س هیئة شؤون األسرى والمحرر�ن ع�سى قراقع في ب�ان مقتضب له: "إن سجون النقب، 

 ورامون، ونفحة، وٕا�شل، أعلنت اإلضراب عن الطعام لیوم واحد، تضامًنا مع أسرى سجن نفحة".
ة منع مدیر سجن نفحة األسرى من أداء صالة الجمعة، في و�أتي تضامن األسرى مع زمالئهم عش�

سا�قة لم ُتعرف من قبل بتار�خ سجون االحتالل. وتعرض األسرى في سجن نفحة مؤخرا لقمع همجي 
 من قوات السجون.

، واعتدت علیهم �الضرب �العصي ورشتهم �الغاز 14واقتحمت قوات القمع غرف األسرى �قسم 
والفلفل، ما تسبب بإصا�ة عدد كبیر منهم بجروح واختناق، ما تطلب نقل العشرات منهم إلى 

 مستشفى "سوروكا".
 30/4/2016الدستور، عمَّان، 

 
 أشهر أر�عةقراًرا إدار��ا خالل  559: "للدراسات مركز أسرى فلسطین" .25

سطین للدراسات، إن االحتالل أصدر خالل األشهر األر�عة األولى من العام قال مركز أسرى فل: غزة
قراًرا إدار��ا، معظمها تجدید اعتقال، في تصعید لس�اسة االعتقال اإلداري ضد المواطنین  559الجاري 

 الفلسطینیین.
طیني وعّد الناطق اإلعالمي للمركز ر�اض األشقر، في ب�اٍن یوم الجمعة، تلقى "المركز الفلس

لإلعالم" نسخًة منه، هذه األرقام مؤشًرا سلب��ا على تصاعد لجوء االحتالل إلى استخدام هذه الس�اسة 
 التعسف�ة غیر القانون�ة �حق األسرى الفلسطینیین، دون رادع.

مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، التي  %40وأشار إلى أن هذه األعداد تشكل ارتفاعا بنس�ة 
) قرار، الفًتا إلى أن ذلك ارت�ط �شكل م�اشر �ارتفاع أعداد 401القرارات اإلدار�ة (بلغت فیها 

المواطنین الذین تم اعتقالهم خالل انتفاضة القدس منذ مطلع أكتو�ر/ تشر�ن أول الماضي، في 
 محاولة من االحتالل للس�طرة على األحداث المیدان�ة وعمل�ات المقاومة المتصاعدة.  

 29/4/2016، یني لإلعالمالمركز الفلسط
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 لحكومة االحتالل  استراتیجيمركز العودة: الحكومة البر�طان�ة شر�ك  .26
أكد رئ�س مركز العودة الفلسطیني في لندن، ماجد الز�ر، أن الحكومة البر�طان�ة : نبیل سنونو - غزة

لى النواب لحكومة االحتالل اإلسرائیلي"، ف�ما وجه المركز رسالة رسم�ة إ استراتیجي"شر�ك 
من الشهر الجاري، طالبهم فیها  17البر�طانیین، �مناس�ة یوم األسیر الفلسطیني الذي حلَّ في 

 �الضغط على حكومة �الدهم.
لحكومة االحتالل من  استراتیجيوقال الز�ر لصح�فة "فلسطین": "الحكومة البر�طان�ة تتعامل كشر�ك 

فة"، مشیًرا إلى أن الحراك الدبلوماسي الذي �قوم �ه ناح�ة دعمها لوجست�ا ودعمها في المناحي المختل
 المركز، ومنه مخاط�ة النواب البر�طانیین، یرمي إلحراج الحكومة البر�طان�ة في هذا التعامل.

وأضاف الز�ر: "جاءت رسالة مركز العودة الفلسطیني كمجموعة ضغط تجاه البرلمانیین والس�اسیین 
س�اس�ة في القارة األورو��ة منفتحة على سماع وجهة نظر في هذا الس�اق، خاصة أن البیئة ال

الجمهور والتفاعل معه ومع طل�اته و�عض رسائل النواب التي وصلتنا كرد فعل كانت �اتجاه التنب�ه 
 لقض�ة األسرى".

العودة للنواب البر�طانیین، تطالبهم �ضرورة الضغط على حكومة �الدهم مركز والرسالة التي وجهها 
ق �عالقتها مع (إسرائیل) وصمتها المطبق ضد االنتهاكات الیوم�ة التي یتعرض لها الشعب ف�ما یتعل

 الفلسطیني، ال س�ما األسرى في سجون االحتالل.
وطالب المركز في رسالته، النواب �ضرورة التحرك والضغط على الحكومة البر�طان�ة التي تتمتع 

لى الرغم من السلوك غیر القانوني الذي تمارسه �عالقات ممیزة مع حكومة االحتالل اإلسرائیلي، ع
 األخیرة.

 30/4/2016فلسطین أون الین، 
 

 بیت حانون: متطوعون �حولون موسم الحصاد إلى احتفال�ة �التمسك �األرض .27
لم یتوان عشرات الش�ان عن االستجا�ة لنداء مساندة المزارعین �حصد محصولي القمح : خلیل الشیخ

 قر��ة من الس�اج الحدودي شمال وشرق بیت حانون.والشعیر في أراضیهم ال
وارتدى العشرات من المشاركین األز�اء التراث�ة وشرعوا منذ ساعات الص�اح ال�اكر، أمس، في حصد 

 .محصولي القمح والشعیر أو ما �عرف بـ"الحصیدة"
لمزارعین من  رافقت "األ�ام" عشرات المتطوعین في أثناء عملهم في "الحصاد" في أراض زراع�ة تعود

 عائلة "سعدات" و"حمد"، �القرب من الجدار الحدودي شرق بیت حانون، أمس، والتقت عدد منهم.
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وكان أغلب المتطوعین من فئة الش�اب والفت�ة، الذین شكلوا ما �عرف بـ "نشطاء من أجل المقاومة 
السن، من غیر  "الحصاد" شجعت عدد آخر من ك�ار الشعب�ة والخدمة اإلنسان�ة"،  لكن فعال�ات

 أصحاب األرض على المشاركة في العمل التطوعي.
و�دا هؤالء المتطوعون، متحمسین أثناء عملهم الذي قد �ستمر لنحو أسبوعین قادمین، عش�ة إح�اء 
الیوم العالمي للعمال، وفي إطار الفعال�ات المنتظرة إلح�اء ذكرى النك�ة واللجوء. ف�ما كان أصحاب 

 ت قوات االحتالل القر��ة من المنطقة.األرض یرقبون تحركا
قال صابر الزعانین أحد ابرز النشطاء والمتطوعین لـ"األ�ام"، أن حملة "الحصاد"، جاءت في س�اق و 

الجهود لمساندة المزارعین، خصوصًا مزارعي القمح والشعیر، موضحًا أن أهم ما �میزها هو مشاركة 
 تسود نفوس الش�ان المشاركین.عدد كبیر من المتطوعین، وضمن أجواء وطن�ة، 

 30/4/2016األ�ام، رام هللا، 
 

 ألف فلسطیني في قطاع غزة مصابون بداء السكري  40ونروا: األ  .28
أظهرت معط�ات صادرة عن وكالة األمم المتحدة لغوث وتشغیل الالجئین الفلسطینیین : غزة 

 ابون �مرض السكري.ألف مواطن في قطاع غزة، نصفهم من النساء، مص 40"أونروا"، أن نحو 
وأوضحت األونروا في تقر�ر لها، أن المصابین في السكري من الالجئین الفلسطینیین القاطنین في 

ألف الجئ  40من اإلناث، �مجموع نحو  23,118من الذكور و 20,1516,889القطاع بلغ في عام 
ا األر�عین من من أهالي قطاع غزة مّمن تجاوزو  %12.2مصاب �السكري، الفتة إلى أن حوالي 

 العمر، �مرض السكري. 
 29/4/2016، المركز الفلسطیني لإلعالم

 
 ... لوحات تنطق �معاناة فلسطین"وطني بر�شتي"غزة: معرض  .29

طفلتان خلف القض�ان ت�ك�ان من أوجاع األسر، وأخرى تنظر �أمل إلى شمعة : محمد عمران -غزة 
لتظهر ق�ة الصخرة، لكن جدارًا صل�ًا تعلوه  مضیئة في مكان مظلم، و�ینهما ُتفَتح أبواب القدس

 أسالك شائكة مثبتة بین األحجار، �منع الوصول إلیهم و�حجب الحر�ة عن المسرى واألسرى.
مكونات ثالثة في لوحة كبیرة برزت في واجهة معرض "وطني بر�شتي" للفتاة الصماء ش�ماء نطط، 

ها، دون أن تص�غ �األلوان المائ�ة حیث س�طر سواد قلم الرصاص التي رسمت �ه على تفاصیل
-االعت�اد�ة، في محاولة للتعبیر عن سوداو�ة واقع قضیتي القدس واألسرى التي لن تفلح األلوان 

 في التعبیر عن مأساتهما. -مهما بلغت احتراف�ة مزجها
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المعرض، فإن ورغم القدرة التعبیر�ة العال�ة التي تمیزت بها هذه اللوحة ولفتها انت�اه كثیر�ن من زوار 
اللوحة األكثر ارت�اطًا �المبدعة الصغیرة كانت لوحة الفلسطیني الذي �ق�ض �قوة على علم وطنه وهو 

 �حتضنه و�قبله، بینما تز�ن الكوف�ة رأسه بدون ظهور وجهه، لتبرز فلسطین و�ختفي ما دونها.
دت صنوف المعاناة التي وتجسد هذه اللوحة واقع الفلسطینیین المتمسكین �أرضهم ووطنهم، مهما تعد

�كابدونها، في إشارة إلى فشل كل محاوالت االحتالل النتزاع فلسطین من قلوب أبنائها، مثلما تبین 
 ش�ماء التي مضت جل وقتها بجانب لوحتها هذه.

وتقول ش�ماء للجز�رة نت بلغة اإلشارة التي كانت تترجمها أمها، إنها عمدت إلى إبراز فشل الحرب 
معاناة في ثني الفلسطینیین عن تصعید جذوة انتفاضة القدس ومقاومة االحتالل، فهذه والحصار وال

 اللوحة نتیجة حتم�ة للتفاصیل الحز�نة التي تجسدها �ق�ة اللوحات وفق قناعتها.
أنها أرادت في مرات كثیرة الصراخ  -بتعبیرات یدیها القو�ة وتفاصیل وجهها الغاض�ة-وتضیف 

حجم آالمها التي عا�شتها خالل الحرب األخیرة على غزة، لكن عجزها عن  ل�سمع العالم صوتها من
الكالم ظل حائًال أمامها، حتى جاءت انتفاضة القدس ورأت كیف �صفي جنود االحتالل األطفال بدم 

 �ارد، لتقرر التعبیر عن أوجاعها عبر رسوماتها الفن�ة.
 30/4/2016.نت، الدوحة، الجز�رة

 
 1945النفط عامل أساسي في تطور موقف واشنطن بین ": تجاه فلسطین س�اسات واشنطنكتاب " .30

  1948و
مع حق�قة كون النفط عامًال أساس�ًا  "س�اسات واشنطن تجاه فلسطین" یتعامل هذا المؤلَّف: ز�اد منى

 كما یلي الحقًا. 1948و 1945في تطور موقف واشنطن من القض�ة الوطن�ة الفلسطین�ة بین عامي 
تاذة العلوم الس�اس�ة في "جامعة بوسطن" آیر�ن غندو�ر، تفتتح مؤلفها �التنو�ه إلى حق�قة الكات�ة وأس

كان من المستحیل  2014أن وكالة األمن القومي األمر�ك�ة أكدت أن عدوان "إسرائیل" على غزة عام 
 ألمر�ك�ة.احدوثه من دون الدعم السخي وحما�ة اإلدارة 

تندة إلى المراجع والوثائق المعروفة، لكن الكثیر من ال�حاثة تنطلق الكات�ة من تلك الحق�قة، مس
اختاروا تجاهلها، لتأكید حق�قة أن دور واشنطن في المشكلة الفلسطین�ة جزء ال یتجزأ من تار�خ 
اإلقل�م، ومواجهته ال �مكن االستغناء عنه لفهم س�اسات واشنطن الحال�ة حیث �مارس استمرار تدفق 

 یها.النفط دورًا رئ�سًا ف
تناقش الكات�ة في مختلف فصول مؤلفها خلف�ات س�اسات واشنطن تجاه القض�ة الفلسطین�ة وٕان 
كانت، وال تزال، خارج�ة أو داخل�ة، وكذلك دور ضغوط اللو�ي الصهیوني وشركات النفط في تشكیل 



 
 
 
 
 

 25 ص                                              3919 العدد:        30/4/2016 السبت التار�خ: 
  

حیث كانت س�اسة واشنطن تجاه اإلقل�م، ودوافع تغییر واشنطن س�استها قبل إعالن ق�ام ك�ان العدو 
تسعى إللغاء قرار التقس�م وتبني قرار �ضع فلسطین تحت الوصا�ة الدول�ة، إلى أن تنجح في وضع 

 أسس ق�ام دولة ِعلمان�ة موحدة!
�العودة إلى مطلع هذا العرض، تؤكد الكات�ة معرفة واشنطن �كل جرائم العصا�ات الصهیون�ة في 

ر اإلجرام الصهیوني، وهو ما أكده القنصل فلسطین والتطهیر العرقي، ومآلها في حال استمرا
�عدما  10/04/1948األمر�كي في القدس طوماس وسن، الذي اغتالته العصا�ات الصهیون�ة في 

أرسل تقر�رًا إلى وزارة الخارج�ة في واشنطن عن األمر�ن. كما تشیر الكات�ة إلى تأكید تقر�ر وكالة 
ي حال ق�امها، ستواصل التوسع إلى أن تحتل كل أن إسرائیل، ف 1947االستخ�ارات المركز�ة عام 

 فلسطین ومن ثم شرق األردن.
 30/4/2016األخ�ار، بیروت، 

 
  في لبنانشیخ عقل طائفة الدروز یؤكد اإلجماع على رفض توطین الفلسطینیین   .31

أكد شیخ عقل طائفة الدروز الشیخ نع�م حسن "أهم�ة اإلجماع اللبناني والفلسطیني على رفض 
الالجئین الفلسطینیین في لبنان"، مشددًا على "ضرورة النظر �أوضاعهم االجتماع�ة توطین 

 وٕاعطائهم حقوقهم المدن�ة الطب�ع�ة". واالقتصاد�ةوالمع�ش�ة 
كالم حسن جاء خالل استق�اله في دار الطائفة في فردان أمس، وفدًا من "الجبهة الد�موقراط�ة 

قدم له كتاب "انتفاضة الش�اب" الصادر عن الجبهة. لتحر�ر فلسطین" برئاسة علي ف�صل، الذي 
وكان اللقاء مناس�ة الستعراض الواقع الفلسطیني عمومًا والتطورات في األراضي الفلسطین�ة المحتلة 

 "حیث �معن العدو الصهیوني في التنكیل �الشعب الفلسطیني وحقوقه".
 30/4/2016المستقبل، بیروت، 

 
 بخصوص المخ�مات الفلسطین�ة صار" و"الحركة اإلسالم�ة المجاهدة""عص�ة األنیلتقي "حزب هللا"  .32

یبدو أن اللقاء الذي جمع، أمس، "حزب هللا" و"عص�ة األنصار" و"الحركة اإلسالم�ة : عّمار نعمة
ین �عد مرحلة من المجاهدة"، قد أسس لمرحلة جدیدة في العالقة بین الحزب والتنظ�مین السلفیَّ 

 الجانبین.الشكوك المت�ادلة بین 
هي ل�ست المرة األولى التي یلتقي فیها الحزب مع هذین الطرفین، لكن اللقاء، الذي أتى �عد فترة 

اتفاق جدید في ظل مرحلة دق�قة تع�شها المخ�مات،  إلىطو�لة من اللقاء الذي س�قه، جاء ل�شیر 
ش�اب، من دون وخاصة مخ�م عین الحلوة، مع دخول ظاهرة تكفیر�ة استحوذت على تأیید �عض ال
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أن تشكل ظاهرة مقلقة، إال أن بروزها مع التطورات الفتنو�ة في المنطقة استدعى مشاورات جد�ة 
 لتطو�قها في مهدها.

كان ذلك لب المحادثات التي جرت لدى استق�ال عضو المجلس الس�اسي لـ "حزب هللا" الحاج حسن 
 سالم�ة المجاهدة".حب هللا وفدًا ق�اد�ًا من "عص�ة األنصار" و "الحركة اإل

لقاءات "عص�ة األنصار" و"الحركة" لم تقتصر في المرحلة الحال�ة على "حزب هللا"، بل هي شملت 
أ�ضًا "حركة أمل"، وذلك في سبیل نقاش ك�ف�ة تحیید الفلسطینیین في لبنان عن االنجراف وراء 

 حركات غر��ة عن واقع هذا الشعب.
مین السلفیین على أهم�ة استقرار عین الحلوة، وهذا االستقرار حاجة إذًا، ثمة تفاهم بین الحزب والتنظ�

فلسطین�ة ولبنان�ة، وثمة تشدید فلسطیني على ضرورة التواصل مع األجهزة األمن�ة اللبنان�ة، وقد 
طلب هؤالء المساعدة في تسو�ة أوضاع �عض الموقوفین الفلسطینیین بجنح �س�طة، مع التأكید على 

 على الدولة اللبنان�ة.االنفتاح الكامل 
 30/4/2016السفیر، بیروت، 

 
 القض�ة الفلسطین�ة لها األولو�ة في االهتمام والرعا�ة وتحمل المسؤول�ةاألیو�ي: عزام  .33

 األیو�يفي لبنان عزام  اإلسالم�ةزار وفد "صندوق الخیر" التا�ع لدار الفتوى أمین عام الجماعة  
لة الوطن�ة لمساندة الشعب الفلسطیني، �حضور المسؤول حیث تم اطالعه على دور الصندوق والحم

 اإلعالمي للجماعة وائل نجم.
وقال األیو�ي: "إن القض�ة الفلسطین�ة لها األولو�ة في االهتمام والرعا�ة وتحمل المسؤول�ة، وهي 

 متجذرة في قلوب وعقول اللبنانیین، وعمل الصندوق هو امتداد لجهود الخیر في لبنان".
 إنجاحالشیخ حسن قاطرجي لمناقشة آل�ات  اإلسالميالصندوق زار رئ�س جمع�ة االتحاد وكان وفد 

 الحملة الوطن�ة لمساندة الشعب الفلسطیني.
دور العلماء وأهم�ة توحید جهودهم للمشاركة في الحملة، كذلك  إلىوتطرق الحضور خالل اللقاء  

 لسطین.جرى التأكید على دور المرأة وصدارتها في العمل لخدمة ف
 30/4/2016المستقبل، بیروت، 
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 الملتقى السنوي الثاني لجمع�ة "نساء األقصى" الترك�ةإسطنبول: انطالق فعال�ات  .34
الترك�ة، ص�اح أمس الجمعة، فعال�ات الملتقى  إسطنبولانطلقت في مدینة ": األناضول" -إسطنبول

را�طات األقصى فخر األمة"، السنوي الثاني لجمع�ة "نساء األقصى" الترك�ة، تحت عنوان "م
 شخص�ة. 300�مشاركة أكثر من 

و�هدف الملتقى الذي �ستمر لیوم واحد، إلى تعز�ز دور المرأة في خدمة قض�ة القدس والمسجد 
األقصى، وتسل�ط الضوء على دور نساء المدینة في دورهن اتجاه حما�ة المسجد، وتقد�م الدعم 

 المعنوي والمادي للمساهمة في دعمهن.
شخص�ة من دول عر��ة وٕاسالم�ة هي تونس، وفلسطین، والسعود�ة،  350و�شارك في الملتقى نحو 

وال�حر�ن، والكو�ت، واألردن، والسودان، وتا�الند، ومالیز�ا، وترك�ا، والجزائر، وقطر، ومصر، 
 وسور�ا، وال�من.

 29/4/2016السبیل، عمَّان، 
 

 رة الفرنس�ة مع شركائها تؤكد أنها ت�حث الم�اد "الخارج�ة األمر�ك�ة" .35
قال الناطق الرسمي �اسم وزارة الخارج�ة مارك تونر الخم�س ردًا على  :سعید عر�قات -واشنطن 

سؤال وجهته "القدس" بخصوص الم�ادرة الفرنس�ة في أعقاب رفض إسرائیل رسم�ًا للمشروع، أن 
 حكومته ت�حث آفاق المشروع الفرنسي مع القوى المعن�ة األخرى.

"إننا نستمر في حوارنا بخصوص المشروع الفرنسي مع الفرنسیین  اإللكترونيتونر عبر البر�د وقال 
كما مع أصحاب المصلحة الرئ�سیین كون أننا مهتمون �الحدیث مع شركائنا �حثًا عن وسائل لنحاول 

على وقال تونر "إننا قلقون جدًا �شأن العنف الذي �ستمر  من خاللها التوصل إلى حل الدولتین".
األرض ولذلك ندعو الطرفین التخاذ خطوات عمل�ة إلظهار التزامهما �حل الدولتین، ونحن سنستمر 

 للعمل عن كثب مع شركائنا للدفع قدما نحو حل یجلب السالم الدائم للفلسطینیین واإلسرائیلیین".
عاء على حاجز وفي قضا�ا متعلقة قال تونر بخصوص قتل المرأة الشهیدة مرام وأخیها إبراه�م األر�

قلند�ا بدم �ارد وما إذا كان ذلك �شكل �النس�ة للحكومة األمر�ك�ة "إعدام خارج القانون" أن حكومته 
�الط�ع نحن قلقون  "على معرفة �الروا�ات المتضار�ة وسنستمر �متا�عتها عن كثب".وأضاف"

ور؛ و�شكل عام بخصوص استمرار العنف وندعو الطرفین لتخفیف التوتر وٕانهاء العنف على الف
نحن دائمًا قلقون بخصوص التقار�ر ذات المصداق�ة التي تشیر إلى االستخدام المفرط للقوة ومن 

 المهم ض�ط النفس قدر اإلمكان لتفادي إزهاق األرواح".
 30/4/2016موقع صح�فة القدس، القدس، 
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 �األسلحة األمر�ك�ة؟  "إسرائیل"ماذا وراء "الصفقة التار�خ�ة" لتزو�د  .36
ل�ست مفاجأة أن تزود الوال�ات المتحدة األمر�ك�ة إسرائیل �األسلحة، : نبیل سنونو -غزة  ،شنطنوا

 لكن هذه المرة یدور الحدیث عن "صفقة تار�خ�ة".
ووفًقا لما نقله موقع "تا�مز أوف إسرائیل"، فقد كشف مسؤول في البیت األب�ض اإلثنین الماضي، أن 

 "استعداد لعرض أكبر حزمة مساعدات على إسرائیل".إدارة الرئ�س �اراك أو�اما، على 
وقالت صح�فة "نیو�ورك تا�مز" األمر�ك�ة، إن "أو�اما اقترح حصول إسرائیل على أكبر برنامج 
مساعدات عسكر�ة تمنحه الوال�ات المتحدة األمر�ك�ة، لكن �قیت نقطة الخالف الرئ�سة بین أو�اما 

 ما جعل المفاوضات تستمر ألشهر". ونتن�اهو، هي ق�مة هذه المساعدات، وهو
من جهته، قال المستشار الس�اسي لمركز "میر�د�ان" للدراسات االستراتیج�ة، خالد صفوري: "ل�ست 
هناك مفاجأة، نحن في موسم انتخا�ات أمر�ك�ة، وكل حزب س�اسي في أمر�كا �عتمد على أموال 

�ین (الجمهوري والد�مقراطي) و�حاول التبرعات الیهود�ة التي تشكل على األقل نصف تبرعات الحز 
 أن �قدم الشكر لهذه التبرعات من خالل إعطاء امت�ازات لـإسرائیل".

وأضاف صفوري، في تصر�حات لصح�فة فلسطین: "إن هذه االمت�ازات لـإسرائیل سواء إعطاؤها 
قع على أي دعًما في األمم المتحدة، واستعمال (حق النقض) الفیتو، أو إعطاؤها أسلحة دون أن تو 

 وعود �عدم استخدامها �طرق محرمة دولً�ا، فهذه ل�ست مفاجأة".
وأضاف: "أمر�كا لدیها معرفة في سوء إسرائیل استعمالها المفرط والخاطئ لهذه األسلحة، لكن ذلك لم 
�كن رادًعا لها في السابق (تجاه عدم تزو�د االحتالل اإلسرائیلي �السالح)، ولن �كون رادًعا لها في 

 مستقبل".ال
ون�ه إلى أنه حین تحصل احتجاجات دول�ة على استخدام إسرائیل للسالح، "تعاتب الوال�ات المتحدة 
األخیرة، لكن في الحق�قة إذا كانت مهتمة بهذا الموضوع لكانت أوقفت تصدیر العدید من هذه 

 و حتى العنقود�ة".األسلحة التي تستخدمها إسرائیل �طر�قة محرمة دولً�ا سواء القنابل الفسفور�ة أ
من ناحیته، قال المتخصص في الشأن اإلسرائیلي نظیر مجلي: إن هناك ضغوًطا من "اللو�ي 
الیهودي ال�میني" في الوال�ات المتحدة، على اإلدارة األمر�ك�ة "كي ترفع میزان�ة الدعم لـإسرائیل التي 

لسنة، بینما إسرائیل تر�دها أن قررت اإلدارة األمر�ك�ة أن تكون ثالثة مل�ارات دوالر ونصف في ا
وأضاف مجلي لصح�فة "فلسطین": "جزء من عمل�ة الضغط هو  تكون أكثر من أر�عة مل�ارات".

 اللو�ي الیهودي ال�میني، والهدف من الضغط ز�ادة الدعم".
وفسر مجلي: "یبدو أن هناك من یخطط ألن �ستخدم إسرائیل وج�شها للمعارك التي ال تر�د الوال�ات 

تحدة أن تدخلها، وهناك تساؤالت في المجتمع اإلسرائیلي عما وراء هذا الدعم غیر المسبوق وغیر الم
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من أعضاء مجلس الشیوخ  %83العادي الذي وصل إلى أرقام خ�ال�ة"، مشیًرا إلى أنه "عندما �كون 
 األمر�كي یتخذون هذا الموقف (رفع الدعم لهذا المستوى) �كون وراء األكمة ما وراءها".

وتمم المتخصص في الشأن اإلسرائیلي، �أن واشنطن تر�د أن "ُتخلِّد إسرائیل كدولة حرب"، الفًتا إلى 
أن "أول من یتعرض للضرر من هذه الترسانة العسكر�ة هو �الط�ع الشعب الفلسطیني، فهم 

ي، لذلك (واشنطن واالحتالل اإلسرائیلي) عندما یخترعون سالًحا جدیًدا یجر�ونه على شعبنا الفلسطین
 هذه الز�ادة للدعم العسكري �التأكید أحد أهدافها المساس �الشعب الفلسطیني".

 30/4/2016فلسطین أون الین، 
 

 سجون االحتاللفي فرنسا: حملة للتضامن مع األطفال المعتقلین  .37
منظمة حقوق�ة في فرنسا حملة تضامن�ة مع األطفال  40أطلقت أكثر من  ":األناضول" -�ار�س 

 ینیین المعتقلین في السجون اإلسرائیل�ة.الفلسط
المجتمع الدولي إلى التحرك  أمسودعت الحملة التي تحمل اسم "فلسطین: بوا�ة سجن" في تقر�ر، 

 من أجل الفلسطینیین المعتقلین في السجون اإلسرائیل�ة.
، لسطینیینالفوأوضحت الحملة أن "المنتدى أرسل فر�قا إلى السجون اإلسرائیل�ة للقاء المعتقلین 

 وسماع حكایتهم، وما �عانوه من آالم هناك"، دون مز�د من التفاصیل.
وخاصًة  الفلسطینیینوتنشر الحملة أسبوع�ا عددا من األفالم الوثائق�ة حول ما یلقاه المعتقلین 

 األطفال من عمل�ات تعذیب مختلفة، وانتهاكات لكافة م�ادئ حقوق اإلنسان في السجون اإلسرائیل�ة.
نت الحملة في وقت سابق أنها شرعت في اإلعداد لتقر�ر شامل في هذا الصدد، وستعرضه على وأعل

 المقبل. / مایوأ�ار 13الرأي العام الدولي في 
 30/4/2016الرأي، عمَّان، 

 
 الي في سبلین: سنستمر بوجودنا في لبنان طالما هناك الجئون فلسطینیون شمّ  .38

الالجئین الفلسطینیین في لبنان مات�اس شمالي "إننا نتفهم قال مدیر عام وكالة غوث وتشغیل : صیدا
الهم الثقیل الذي �حمله الالجئون والمخاوف التي تساورهم ومهمتنا طمأنتهم وشرح وٕا�ضاح جم�ع 
القرارات التي تتخذها الوكالة"، مبد�ًا ارت�احه لمسار الحوار القائم بین األونروا وخل�ة األزمة 

 ن�ة ودول�ة.الفلسطین�ة برعا�ة لبنا
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كالم شمالي جاء على هامش رعایته في معهد سبلین في إقل�م الخروب، األولمب�اد الفلسطیني الثامن 
طالب وطال�ة من الجئین  300الذي نظمته األونروا بتمو�ل من منظمة الیون�سف وشارك ف�ه 

 فلسطینیین ونازحین من سور�ا ولبنانیین ومن مختلف المناطق اللبنان�ة.
لى سؤال عما إذا كان �عتقد أن الكرة في ملعب خل�ة األزمة؟ قال: هناك دائمًا مساران وردًا ع

للطر�ق، ومن الخطأ أن نتهم شخصًا أو طرفًا واحدًا، فجم�ع القادة �من فیهم أنا ُ�فترض أن نتحمل 
ساورهم مسؤول�اتنا في هذا اإلطار. ونحن نتفهم الهّم الثقیل الذي �حمله الالجئون والمخاوف التي ت

ومهمتنا طمأنتهم وشرح وٕا�ضاح جم�ع القرارات التي نتخذها. وهناك إجماع مشترك بیننا كأونروا 
 و�ینهم كالجئین على ضرورة أن ت�قى هذه الوكالة موجودة.

وأضاف: نحن نعتبر أن الحل لمعاناة الالجئین ل�س �موازنة األونروا بل في حل عادل للقض�ة 
 جودنا في لبنان طالما هناك الجئون فلسطینیون هنا. الفلسطین�ة ونحن سنستمر بو 

وحول الحوار القائم مع خل�ة األزمة اعتبر شمالي أنه حوار تقني متعدد االختصاصات، مبد�ًا 
 سبل جدیدة للتعاون مع الجم�ع. إیجادارت�احه لمسار هذا الحوار وآمًال 

 30/4/2016المستقبل، بیروت، 
 

 ن�ةالمصالحة الفلسطی فشلمحاذیر  .39
 مؤمن �س�سو
القراءة المت�صرة للواقع الفلسطیني تكشف عن محاذیر كبرى تتر�ص �الفلسطینیین وقضیتهم إ�ان 

 المرحلة القادمة حال فشل جهود تحقیق المصالحة الداخل�ة وٕانهاء االنقسام ال سمح هللا.
حوار بین حركتي وال ر�ب أن أمارات المماطلة والتسو�ف الحاصلة بین یدي الجولة المرتق�ة من ال

فتح وحماس في الدوحة، تشعل األضواء الحمراء في وجوه الجم�ع، وتبث موجات هائلة من القلق 
 والخش�ة من تفو�ت الفرصة، و�التالي إدخال الوضع الفلسطیني في أتون المحن والتحد�ات. 

 
 تشدید الحصار

هود المصالحة الفلسطین�ة ال یخفى على أحد أن الموجة األولى من الموجات االرتداد�ة لفشل ج
الداخل�ة بین حركتي فتح وحماس ال سمح هللا، ستتمثل في تشدید الحصار الظالم المفروض على 
قطاع غزة منذ عشر سنوات، ما �عني وصفة جدیدة من وصفات األلم والمعاناة ألهالي القطاع الذین 

 والخالص.�اتوا �كابدون الوجع كقدر ال راد له دون أي �ص�ص أمل في الفرج 
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في غزة �حدث العجب العجاب، فبدال من تخفیف المعاناة عن المرضى الذین �موتون �سبب استمرار 
إغالق المعابر، وعن الطل�ة الذین فقدوا مستقبلهم العلمي جراء المصالح الحز��ة القاتلة التي تحول 

ر الذین ُتفرض علیهم دون التوافق على ص�غة فتح المعبر الیت�م الواصل بین األشقاء، وعن التجا
الضرائب تلو الضرائب، وعن الشرائح الشعب�ة الواسعة التي هّدها الفقر والعوز، فإن ال�عض �عمل 
على تكر�س هذه المعاناة، بل ومضاعفتها ونقلها إلى أطوار جدیدة �ما ال �مكن أن یجیزه عقل أو 

 منطق أو دین أو ضمیر.
على وجوه معظم الناس، وتفجعك معالم الشرود  حین تتجول في شوارع غزة ترى مالمح البؤس

 المن�عثة من قسمات وجوههم، وعندما تتحدث إلیهم تكتشف عمق المأساة الكامنة بین جوانحهم.
فلم �كِف غزة وأهلها صمودها األسطوري أمام ثالثة حروب إسرائیل�ة مدمرة خالل أقل من خمسة 

دوان اإلسرائیلي على مدار السنوات الماض�ة، أعوام، وث�اتها الراسخ أمام موجات التصعید والع
ور�اطة جأشها أمام محار�تها في لقمة ع�شها وقوت أطفالها وحرمانها من الكهر�اء والماء والغاز 
والوقود، والتقتیر علیها في احت�اجاتها األساس�ة، حتى تعمد النزعات الفصائل�ة مجددا إلى منح 

د الحصار وٕاحالة قطاع غزة إلى منطقة ملته�ة من األلم المتر�صین بها مز�دا من الذرائع لتشدی
 والمعاناة التي ال تطاق.

 
ما �حدث في غزة كارثي �كل المقای�س، إذ ُ�فترض أن تتكاتف الجهود الوطن�ة الفلسطین�ة في 
مواجهة الحصار داخل�ا وخارج�ا، وأن یتم انتشال الناس من وهدة المعاناة التي سحقت ك�انهم، 

هم ومستقبلهم، وحاصرت طموحاتهم وتطلعاتهم، وقزمت آمالهم وأفراحهم، وجعلت الهّم ومزقت حاضر 
 والَحَزن صاح�ا لهم في كل میدان.

صور آالف الش�ان الذین تخرجوا من الجامعات وانضموا إلى قطار ال�طالة وطوابیر العاطلین عن 
رت مفاعیل الِحَرف والصناعات العمل، والش�ان الذین تعثرت بهم السبل جراء الحصار واإلغالق، و�ا

التي �عملون بها، تخنق غزة دون رحمة وتذ�حها من الور�د إلى الور�د، وهؤالء ال �أ�ه بهم أحد، وال 
 تطالهم الحسا�ات الفصائل�ة من قر�ب أو من �عید.

 اقتصاد�ا، فإن كل یوم �مر �حمل معه انه�ارا اقتصاد�ا جدیدا، وهذا االنه�ار مزدوج �فعل س�اسات
االحتالل في الحصار واإلغالق التي تمنع إدخال المواد الخام واالحت�اجات الضرور�ة والمستلزمات 
األساس�ة من جهة، و�فعل الس�اسة الضر�ب�ة التي تفرضها األجهزة الحكوم�ة في غزة، والتي ال 
تعرف إال منطق الج�ا�ة المحض، وال تراعي الظروف القاهرة التي صعقت القطاع التجاري 

 واالقتصادي، وأدخلت الكثیر من أهل التجارة واالقتصاد خانة اإلفالس واالنه�ار.
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فأي قاعدة صمود �مكن أن تواصل غزة وأهلها التمسك بها إ�ان المرحلة القادمة حال استمرار 
 الحصار أو تشدیده ال سمح هللا؟ 

 
 الفتنة الداخل�ة

ة المشكالت واألزمات التي تواجههم جراء إن المتت�ع لحال الناس والفصائل في قطاع غزة، وطب�ع
اشتداد الحصار وانغالق الخ�ارات الوطن�ة، وتعمق االنقسام بین شقي الوطن الفلسطیني، یدرك أن 

 غزة تقترب �سرعة من االنفجار، وأن منسوب الصبر الكامن في أفئدة الناس قد شارف على النفاذ.
لوحة الم�اه تنغص على أهالي غزة ح�اتهم، وال�طالة فأزمة الكهر�اء تتفاقم یوما �عد یوم، وأزمة م

تنتشر انتشار النار في الهش�م، والضرائب ال تراعي معاناة الناس وتقصم ظهورهم، ومستوى ال�أس 
واإلح�اط بلغ شأوا �عیدا وجد تجسیداته في تصاعد حاالت االنتحار نتیجة اشتداد الفقر والعوز وثقل 

 على توفیر الضرور�ات. تكالیف الح�اة وانعدام القدرة
و�ینما �غرق أهالي القطاع في معاناتهم و�تجرعون شدة األلم ومرارة األحزان، تع�ش الفصائل في 
أبراج عاج�ة �عیدا عن مفاعیل اآلالم والهموم الیوم�ة للناس، وال تدرك حجم الغضب والحنق 

 قد تحت الرماد.واالست�اء المختزن في صدورهم الذي یبدو أش�ه ما �كون �الجمر المت
و�الرغم من علّو صراخ الناس وأصواتهم العال�ة التي تشكو شدة األلم والوجع وسوء الحال، و�الرغم 
من النداءات والمطال�ات والمناشدات التي تنطلق یوم�ا ألولي األمر وأصحاب الحكم والقرار ابتغاء 

أقل تقدیر، فإن أهل الحكم  التخفیف عن الناس والسعي إلنهاء معاناتهم أو التقلیل منها على
وأصحاب القرار �ع�شون في واد، والناس في واٍد آخر، وكأّن أیدیهم المغموسة �الكامل في الماء 

 ال�ارد ال تستشعر مطلقا أیدي الناس المغموسة �الكامل في النار المحرقة.
ي، وخصوصا من هنا تتجلى الخش�ة في أوضح صورها ومعانیها من إمكان�ة انفجار الوضع الداخل

في قطاع غزة الطافح �المعاناة واألزمات الثقال، واشتعال أوار الفتنة بین أبناء الشعب الواحد 
 وفصائله الوطن�ة واإلسالم�ة.

ما �عزز هذه الفرض�ة أن مستوى تقبل الغالب�ة الساحقة من أهالي القطاع الستمرار أوضاعهم 
على احتمال مرحلة جدیدة من األلم والمعاناة تبدو  المع�ش�ة الراهنة �ات ضئ�ال للغا�ة، وأن قدرتهم

 منعدمة، وأن مخزون صبرهم على تجرع البؤس والمشقات قد شارف على النفاذ.
وال �حمل هذا التشخ�ص تجن�ا على الواقع، بل �عبر عن ن�ض الواقع و�جسد أحوال الناس، و�كفي 

بلغ فیها االحتقان مبلغه، كي ندرك جولة استطالع�ة في أوساط الناس وقطاعاتهم المختلفة التي 
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مدى خطورة المرحلة التي �ع�شها أهالي القطاع، وكي ندرك مدى المسؤول�ة العظمى الملقاة على 
 عاتق أصحاب القرار في منع الفتنة قبل وقوعها وتدارك األمر قبل فوات األوان.

 
 االنه�ار الداخلي

ماسك الفلسطیني الداخلي شكل السبب األهم ال �ملك أحد حق الجدال في أن مستوى المناعة والت
وال�اعث األكبر على الصمود في وجه إسرائیل وٕارهابها ال�شع ومخططاتها العنصر�ة على مدار 

 المراحل الماض�ة.
فكل اإلنجازات والمكتس�ات التي حققتها القض�ة الفلسطین�ة، وما راكمه الفلسطینیون من صمود رائع 

راحل والمنعطفات، وقدرتهم على تولید االنتفاضات واله�ات الجماهیر�ة في وجه االحتالل في كل الم
العارمة التي أذلت ناص�ة االحتالل، كل ذلك انبنى أساسا على البن�ان الداخلي الراسخ الذي شكل 

 حصانة كبرى لحما�ة القض�ة ووقودا دافعا لالستمرار في المواجهة وتعز�ز مسیرة التحرر الوطني.
فإن استمرار الواقع الداخلي االنقسامي على شاكلته الحال�ة ر�ما �حمل في ط�اته و�طب�عة الحال 

بذور انه�ار فلسطیني داخلي قر�ب قد �طال النظام الس�اسي الفلسطیني والمؤسسة الرسم�ة والعدید 
من البنى واله�اكل القائمة من جهة، وقد �مس البنى المجتمع�ة والروح المعنو�ة الجمع�ة لعموم 

 سطینیین من جهة أخرى.الفل
وفي شواهد الواقع مؤشرات قو�ة على الضعف الذي أخذ ینخر �قوة في صلب البنیتین الس�اس�ة 
والمجتمع�ة للفلسطینیین، فالسلطة واله�اكل التا�عة للنظام الس�اسي، في الضفة والقطاع على السواء، 

الناس �فعل عمق آثار االنقسام،  تع�ش أوضاعا مزر�ة، و�اتت أش�ه �الد�ار الَخِر�ة في نظر معظم
 وال یؤمل منها ما كان مرجّوا إلنجاز األهداف الوطن�ة وٕاعادة االعت�ار للمشروع الوطني الفلسطیني.
 ف�ما تراجعت الروح الوطن�ة الفلسطین�ة في األوساط الشعب�ة إلى حد كبیر، ووجد ذلك تجل�اته في 

وشح التفاعل مع القضا�ا الوطن�ة الكبرى لصالح االنكفاء عن المشاركة في المناس�ات الوطن�ة 
االهتمام الحصري �الهموم الیوم�ة ومتا�عة القضا�ا المع�ش�ة والح�ات�ة في ظل قسوة الحال وشدة 

 المصاب.
كل ذلك �ضرب األسس المن�عة التي حمت الجبهة الفلسطین�ة الداخل�ة من االنه�ار طیلة المراحل 

لتحدي ومفاعیل اإلرادة والصال�ة والمضاء من نفوس الفلسطینیین، الماض�ة، وُ�خمد روح العزم وا
و�بث فیهم روح ال�أس واإلح�اط من إمكان�ات االستمرار والنهوض، و�كرس فیهم معاني الالم�االة 
والتقوقع على الشأن الخاص والهّم الذاتي �عیدا عن الشأن الوطني واستحقاقاته الخطیرة وتحد�اته 

 الكبرى.
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 ةض�اع القض�
كما  1948ال یختلف اثنان على أن القض�ة الفلسطین�ة لم تشهد تراجعا مفجعا منذ النك�ة األولى عام 

 وحتى الیوم. 2007شهدته منذ أحداث االنقسام الس�اسي والجغرافي منتصف عام 
فمنذ وقوع االنقسام سقطت هی�ة الفلسطینیین وجالل قضیتهم في عیون الكثیر�ن على المستو�ین 

ي والدولي، وتوالت المصائب والنكسات على رؤوسهم، ولم تعد القض�ة الفلسطین�ة حاضرة اإلقل�م
�قوة على األجندة اإلقل�م�ة والدول�ة، بل إن حضورها �ات ضع�فا حینا، وفي ذیل االهتمامات في 

 معظم األح�ان.
من أحرار العالم و�وما �عد یوم تتعالى أصوات الكثیر من الفلسطینیین والعرب والمسلمین والمحبین 

وأنصار القض�ة الفلسطین�ة، بدعوة طرفي االنقسام الفلسطیني لطّي صفحة الماضي والبدء في 
 معالجة التداع�ات الكارث�ة التي خلفها االنقسام على مكانة القض�ة الفلسطین�ة إقل�م�ا ودول�ا.

 
ون مع كل جولة حوار بین فتح و�علق هؤالء آماال واسعة على الجهود الراهنة إلنهاء االنقسام، و�ترقب

وحماس �ارقة أمل قد تفضي إلى انتشالهم من وهدة ال�أس واإلح�اط غیر المسبوق، وتمهد لهم طر�ق 
العمل من أجل توحید الجهود والطاقات الرام�ة إلى مناطحة االحتالل ومقارعة س�اساته في مختلف 

حیو�ة التقلید�ة التي عاشتها القض�ة المحافل اإلقل�م�ة الدول�ة، واستعادة الزخم المعروف وال
 الفلسطین�ة طیلة العقود الماض�ة.

والمؤسف أن مواقف الكثیر من الدول العر��ة واإلسالم�ة �اتت أسیرة اإلح�اط المتولد جراء استمرار 
 -قسرا-التشرذم واالحتراب الفلسطیني الداخلي، ما دفعها إلعادة ترتیب أولو�اتها التي غابت عنها 

 الفلسطین�ة �سبب غ�اء الساسة المتحكمین بزمامها والحاملین للوائها. القض�ة
ال -لذا، فإن فشل جولة الحوار المنتظرة بین فتح وحماس، والتي ُوصفت �الجولة األخیرة الحاسمة 

سیلحق المز�د من الضرر �القض�ة الفلسطین�ة، و�دفع بها أكثر فأكثر على طر�ق  -سمح هللا
 الض�اع. 

فإن القض�ة الوطن�ة الفلسطین�ة تقف الیوم على مفترق طرق خطیر، فإما تلمس طر�ق �اختصار.. 
الوحدة وسبل الوفاق، و�التالي تدارك الموقف وٕانقاذ الوضع الفلسطیني الداخلي عبر إستراتیج�ة 
وطن�ة جامعة، أو التمترس وراء المصالح الخاصة واألجندات الحز��ة، و�التالي السقوط المدوي في 

 ل المعاناة والفتنة والض�اع.أوحا
 29/4/2016نت، الدوحة،  الجز�رة
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 أثر الهجرة المعاكسة على إسرائیل .40
 توفیق المدیني
إذا كانت الحركة الصهیون�ة العالم�ة قد استفادت تار�خً�ا من المحرقة الیهود�ة، واستغلتها في تبر�ر 

ن عاًما على تأس�سها، عجزت هذه في فلسطین، فإنه رغم مرور ثماٍن وستی "دولة إسرائیل"إیجاد 
الیوم، تع�ش في حالة حرب  "إسرائیل"الدولة الیهود�ة في خلق وطن آمن للیهود �الفعل. فال تزال 

دائمة مع العرب عامة، والفلسطینیین خاصة، وهي تشكل أخطر مكان في العالم �النس�ة إلى الیهود، 
ة متقدمة لإلمبر�ال�ة الغر��ة تقوم بدور وظ�في وذلك ب�ساطة، ألنها أق�مت لكي تظل قاعدة إستراتیج�

 .في إطار المخطط اإلمبر�الي العام حسب كل مرحلة تار�خ�ة
العدوان�ة والتوسع�ة في احتالل األراضي العر��ة س�ًال عالمً�ا من اإلدانة  "إسرائیل"لقد أثارت نزعة 

صهاینة، أوال، أنه ال یوجد شيء المنطق�ة لها، كما أ�قظ الخوف من الیهود�ة في العالم.. و�دعي ال
، و�عتبرون كل انتقاد لها معاداة للسام�ة؛ وثانً�ا إن معاداة "إسرائیل"اسمه اإلدانة المنطق�ة لــ 

 ."إسرائیل"السام�ة، فیروس ین�ع من قلوب األغ�ار المنحرفة، �صرف النظر عّما �فعله الیهود أو 
، دوًرا أكبر �كثیر من دور االشتراك�ة المستنیرة التي "إسرائیل"وتلعب األصول�ة الدین�ة ال�مین�ة في 

كان من المفترض أن تكون شعار المجتمع الیهودي الجدید. �سبب هذه المآزق، تجري اآلن هجرة 
، وقد بلغت نس�ة خطیرة، وهي تهدد المعادلة السكان�ة المقلقلة، التي "إسرائیل"مضادة إلى خارج 

�ع�شون  "إسرائیلي"ألف  760كان هنالك نحو  2004في أواسط سنة، تشكل هم�ا للدولة الصهیون�ة. ف
 ..2000منذ بدء االنتفاضة الثان�ة سنة  %40في الخارج، بز�ادة 
یهود�ا في  50نحو "نحمان شاي فإن  "مركز تخط�ط س�اسات الشعب الیهودي"وحسب مدیر عام 

 ."الوال�ات المتحدة یتحولون عن الیهود�ة یوم�ا
 :تقود إلى ز�ادة مثل هذا الشعور متعددة، ومنها واألس�اب التي

ألف مهاجر في التسعین�ات من القرن  100من  "إسرائیل"ابرزها تراجع معدل الهجرة السنوي إلى 
ألف مهاجر في الوقت الحاضر. و�المقابل، فإن معدل الهجرة المعاكسة تراوح بین  14الماضي إلى 

، إلى "إسرائیل"متخصصة تراجع هجرة الیهود إلى . وتفسر األ�حاث ال"إسرائیلي"آالف  8و7
 11، إلى 1970ملیوًنا عام  21مجموعة عوامل، منها: تراجع عدد الیهود في العالم الذي انخفض من 

حسب إحدى الدراسات، وازد�اد الزواج المختلط من غیر الیهود�ات 2007ألف نسمة في  800ملیوًنا و
قار�ر الیهود�ة األمر�ك�ة)، والذو�ان في المجتمعات المحل�ة، في المائة وفق الت 51(تتجاوز النس�ة 

وعدم االكتراث �أهم�ة ممارسة التقالید الیهود�ة. وتبین أن نس�ة الذو�ان في روس�ا وصلت إلى 
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. أما العامل األخیر، فیتمثل %45، وفي أورو�ا الغر��ة إلى %50، وفي أمر�كا الشمال�ة إلى 70%
 عن الزواج. "إسرائیل"لش�اب الیهود في الوال�ات المتحدة األمر�ك�ة وفي عزوف نس�ة كبیرة من ا

 30/4/2016الشرق، الدوحة، 
 

 الیوم ؟!  إسرائیلمن �حكم  .41
 خضرا أبوف�صل 

إسرائیل ُتمارس علینا العنصر�ة وكأننا  أن إالنع�ش في القرن الواحد والعشر�ن  أنناعلى الرغم من 
تحكم �القوة الجسد�ة والتعذیب حتى الموت كما هو حاصل نع�ش في القرون الوسطى والتي كانت 

 .اإلنسانالیوم مع محتل ال عالقة له �السام�ة وال �الد�مقراط�ة وال �حقوق 
 

الصبرا او الشرقیین لهم جذور تار�خ�ة وتورات�ة ل�س فقط في  أو "السفارد�م"الیهود  أنوال شك 
الذین احتلوا �الدنا وطردونا �قوة سالح  إما. �اأفر�قفلسطین ولكن في جم�ع المشرق العر�ي وشمال 

في  أوخارج الوطن المحتل  أوالغرب كي نع�ش في مخ�مات منها القر��ة من أمالكنا و�یوتنا 
 الشتات، فال عالقة لهم البتة �أرضنا.

جذورهم في وطنهم فلسطین كما كان �عتقد المحتل �أنهم  أوولكن جم�ع الالجئین لم ینسوا �الدهم 
الشهر القادم �عد  أ�ار 15را�ع جیل من النك�ة والتي تصادف في  أوثالث  أوسون �عد ثاني جیل سین
خر جندي بر�طاني استعماري من �الدنا مما افسح المجال للعصا�ات الصهیون�ة احتالل آهرب  أن

 �الدنا , بل �العكس فان هذه األج�ال الصاعدة متمسكة بوطنها فلسطین اكثر �كثیر مما �عتقد
العرق السامي �أي حال من األحوال. واكبر دلیل على ذلك  إلىالذي ال ینتمي  األورو�ياألشكنازي 

األج�ال الثالثة التي ولدت �عد النك�ة تقاوم المحتل �اندفاع اكثر �كثیر من جیل النك�ة والذي أنا  أن
 واحد منه.

الطفل الشهید محمد  إمامناصرة  عن الطفلة د�ما الواوي و�عدها س�فرج عن احمد إسرائیل أفرجتلقد 
 إماخضیر وشهداء عائلة الدوا�شة فهم عند ر�هم یرزقون وجم�عهم من الجیل الرا�ع �عد النك�ة،  أبو

 إلىفي الشتات فهم جم�عهم یتطلعون للعودة  أوكانوا في المخ�مات  إنالفلسطینیین في الشتات 
 لم تذهب كما �قول ال�عض.�الدهم فلسطین في الوقت المناسب الن فلسطین �اق�ة و 

 أكذو�ةال�سار اإلسرائیلي �أنهم من العرق السامي فهي  أوما المقولة التي یرددها ال�مین اإلسرائیلي أ
سیدنا  أنسیدنا نوح، والمعلوم تار�خ�ا  أحفادمك�افیل�ة �امت�از الن العرق السامي معروف �أنه من 

رومان�ا. بل  أوأوكران�ا  أوبولندا  أومال ألمان�ا ش أوجنوب روس�ا  أو أورو�انوح لم �كن �ع�ش في 
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عاش في �الدنا. لذلك فان مقولة سامي تنطبق فقط على الذین كانوا �ع�شون في منطقة الشرق 
 .األوسط

الیوم كي نعرف �ان  إسرائیلولنلق نظرة واقع�ة على �عض من زعماء الصهاینة الذین �حكمون 
آ�ائنا وأجدادنا وهذا ما تقوله توراتهم، اي نحن ال نتجنى على احد �ما ورثناه عن  هؤالء ال عالقة لهم

الن التوراه تقول �ان هذه ارض الكنعانیین ابوها أموري وامها حث�ة ومعروف �ان الكنعانیین هم 
 العرب الذین أتوا من �طن الجز�رة العر��ة.

م 1949تشر�ن االول عام  21 أبیبو�ادىء ذي بدىء نبدأ �السید بیبي نتن�اهو ، فهو من موالید تل 
اسمه بن �أمین بن تسیئون من أصول بولند�ة والوالدة من موالید امر�كا وآخر خطاب ناري له قبل 
االنتخا�ات تعهد �أن في ا�امه كرئ�س وزراء اسرائیل لن تقام دولة فلسطین�ة و�عد ان انبته امر�كا 

نه صادق بوعوده تلك وهذا ما نراه على تراجع عن تعهداته امام شع�ه، ولكن شع�ه �عرف تماما �أ
الواقع حیث بناء المستوطنات او المستعمرات لم یتوقف ابدا، وهدم البیوت الفلسطین�ة مازال مستمرًا 
واالعتداءات الیوم�ة على الشعب الفلسطیني ازدادت أضعافا مما كانت عل�ه قبل االنتخا�ات وحتى 

زجهم في معتقالتهم، كما ان مسجدنا األقصى لم �سلم من األطفال لم �سلموا من الفتك المیداني او 
عر�دات المستوطنین، اما المقولة التي یرددها �أن ال تغیر في الوضع القائم فهو �عني ان حالة 

 اعتداءات المستوطنین على مسجدنا الم�ارك لن تتغیر.
اع غزة . ولد في كر�ات �علون وز�ر الدفاع االسرائیلي والید ال�منى لنتن�اهو في حر�ه على قط -2

، اما توجهاته الس�اس�ة االن "الفكرة الطالئع�ة"حای�م في وادي عر�ة واراد ان �عبر عن تعاطفه مع 
فهي عدم انسحاب إضافي �عد ان انسحب شارون من غزة النها الطر�قة الوحیدة التي ستقنع العرب 

س �سبب المستوطنات، ولكن �كمن في �أن اسرائیل قو�ة و�قول في كتا�ه �أن االرهاب الفلسطیني ل�
 ."التر��ة اإلرهاب�ة الفلسطین�ة"
في ح�فا والداه من اصول بولند�ة هاجرا من الوال�ات  1976المتشدد نتالي بینیت ولد عام  -3

اسرائیل "وهو من دعاة  "البیت الیهودي"استقال من الل�كود وانضم الى  67المتحدة، �عد حرب 
 ل�حر، متعصب دین�ا و�دعو الى مسح جم�ع األقل�ات .من النهر الى ا "الكبرى 

من والدة  1976ایلیت شاكید وز�رة العدل االسرائیل�ة في حكومة نتان�اهو ولدت في تل ابیب عام  -4
كتبت مقاًال تقول ف�ه �ان  2014أشكناز�ة وأب عراقي هاجر الى ایران واستقر في اسرائیل، وفي عام 

رة عن ثعابین صغیرة كما انها دعت ال�ادة النساء الفلسطین�ات وساهمت األطفال الفلسطینیین هم ع�ا
 �أجواء التحر�ض قبل استشهاد الطفل ابو خضیر على ایدي متطرفین یهود.
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هذه العینة التي تحكم اسرائیل الیوم ، ذات االجواء الغر��ة والتي أتت الى �الدنا كي تظلم الشعب 
التار�خ�ة طمعا �سالم مع جیران ال هم لهم اال قتل الشعب  من ارضه 78الفلسطیني الذي تنازل عن 

الفلسطیني وانكار حقوقه وهذا یذكرني ببروف�سور كان یدرس بجامعة �ار ا�الن في تل ابیب عندما 
طلب من تالمیذه ان �عطوا رأیهم ف�ما لو اتاحت لهم الفرصة ان �غزو قر�ة فلسطین�ة فهل �فعلوا بهم 

في أهل ار�حا اي ان �قتلوا ما َیَرْون أمامهم من رجل او امرأة او طفل وحتى كما فعل �شوع بت ُنون 
الدواب، وكانت النتیجة صاعقة و مذهلة لهذا البرف�سور اذ كانت المحصلة ان اكثر من تسعین 

 �المائة قالوا نعم وعلى اثر هذه الحادثة طرد من الجامعة خوفا من الفض�حة.
 المعقول ان �ص�ح السالم واقعا مع هذه العقل�ة االحتالل�ة؟؟ والسؤال المطروح الیوم : هل من

ان المشكلة الحق�ق�ة ال تكمن في احتالل اسرائیل جم�ع االراضي الفلسطین�ة والجوالن تحت شعارات 
او الن النازي نكل بهم وعلینا ان نتحّمل ما فعله النازي بهم وهاتین المقولتین عفا  "ارض الم�عاد"

تقنعنا �أنها الدولة  أنالكاذ�ة والتي تحاول  األمیرك�ةلكن المشكلة تكمن في الس�اسة علیهما الزمن، و 
 الد�مقراط�ة التي تنفذ دستورها.

التي تؤ�د وتدعم دولة االحتالل العنصر�ة  أمر�كاالشعب الفلسطیني �عاني من المحتل ومن س�اسات 
زعمائنا الذین حتى یومنا هذا و�عد كما �عاني من المصی�ة التي ابتلى بها الشعب الفلسطیني من 

االنقسام فالشعب الفلسطیني یتحمل عذاب االحتالل  وٕانهاءسنوات طو�لة لم �ستط�عوا لم الشمل 
األبد وهو االنقسام الذي یخدم االحتالل مع  إلىولكنه لم �عد �حتمل استمرار االنقسام  أمامهوصامد 
 م.وهذه هي الحق�قة التي نواجهها الیو  األسف

 30/4/2016قع صح�فة القدس، القدس، مو 
 

 من الضفة إلى الجوالن نتن�اهوقفزات  .42
 د. محمد السعید إدر�س
یبدو أن بن�امین نتن�اهو رئ�س حكومة الك�ان الصهیوني �ات واثقًا أنه أضحى الع�ًا ماهرًا �الملفات 

التي انقضت من  الساخنة الحاكمة لتفاعالت نظام الشرق األوسط، فهو وعلى مدى السنوات الثماني
حكم الرئ�س األمر�كي �اراك أو�اما نجح في أن �فلت من استحقاقات الملف الفلسطیني بإعطاء كل 
األولو�ة لملف البرنامج النووي اإلیراني الذي تحول �فعل ضغوط نتن�اهو وحكومته واللو�ي الصهیوني 

ن�ة، وهو اآلن �سعى مجددًا والحلفاء داخل الكونغرس إلى أزمة تفوق في خطورتها القض�ة الفلسطی
إلى القفز عن استحقاقات القض�ة الفلسطین�ة إلى إعطاء األولو�ة لألزمة السور�ة، �فرض نفسه الع�ًا 

التي فجرها في وجه كل  "قنبلة الجوالن"أساس�ًا في ترتی�ات إنهاء هذه األزمة من خالل إطالق 
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�ًا ثالثًا في تحدید المستقبل السوري من األطراف المعن�ة وخاصة موسكو وواشنطن ل�فرض نفسه الع
 ناح�ة، واحتواء المسعى الفرنسي لعقد مؤتمر دولي یخص القض�ة الفلسطین�ة.

فقد �ادر نتن�اهو في تبجح نادر �عقد جلسة استعراض�ة لحكومته في هض�ة الجوالن، هي األولى من 
، ومن هناك أعلن أن الجوالن 1967للجوالن عقب عدوان یونیو  "اإلسرائیلي"نوعها منذ االحتالل 

من الجوالن ل�س مطروحًا على  "إسرائیل"إلى األبد، وأن انسحاب  "إسرائیل"ست�قى جزءًا من "
 "اإلسرائیل�ة"اإلطالق ال في الحاضر وال في المستقبل، وقد حان الوقت كي �عترف العالم �الس�ادة 

 ."على الجوالن
دون إخفاء كي تصل رسائله التي یر�دها إلى كل من �فهم الملفت في هذه الخطوة أن نتن�اهو تعمدها 

األمر �الشكل الذي یر�ده، فهو فعل ما فعل وقال ما قال في وضح النهار. قاله �عد أن أخبر �ه 
وز�ر الخارج�ة األمر�كي جون كیري قبل یوم من إعالنه للعالم، وهو فعل ما فعل وهو �عد العدة 

د�میر بوتین لیؤكد له رفضه لما ورد في وث�قة الم�عوث الدولي للسفر إلى موسكو للقاء الرئ�س فال
بندًا وعلى األخص ما ورد في ختام البند األول  12في األزمة السور�ة ست�فان دي م�ستورا ذات الـ 

... كما أنها (سور�ا) بوصفها عضوًا من األعضاء المؤسسین في األمم المتحدة، "منها الذي �قول 
م المتحدة و�مقاصده وم�ادئه، ومازال الشعب السوري ملتزمًا �أن �ستعید مرتفعات ملتزمة �میثاق األم

 ."الجوالن المحتلة �الوسائل السلم�ة
روس�ة تمت مؤخرًا، وعبر عنها القرار  -ولیؤكد رفضه أ�ضًا لما أش�ع من وجود تفاهمات أمر�ك�ة 

ستورا. بل إن نتن�اهو زاد على ذلك �شأن حل األزمة السور�ة، ومن ثم وث�قة دي م� 2254الدولي رقم 
ال "وأنه  "هض�ة الجوالن خط أحمر") أن 2016-4-21بإعالنه أمام الرئ�س الروسي في لقائه معه (

ستبذل قصارى جهودها لمنع تبلور جبهة إرهاب إضاف�ة " "إسرائیل"وأن  "تنازل إسرائیلي عنها
 ."ضدها في هض�ة الجوالن

لمواقف هو أقصى درجات التحدي ومخطئ جدًا من یتصور أن األمر ما فعله نتن�اهو بإعالنه هذه ا
أنه  "اإلسرائیلیون "یخص الجوالن وحده، ولكنه، في واقع األمر، یخص كل شبر من األرض، �عتقد 

یخدم مصالحها، وعلى  "إسرائیل"، وكل شبر من األرض تراه "اإلسرائیلي"یهدد، أو قد یهدد األمن 
ن األرض �قع في إحدى دول الطوق العر��ة الثالث الكبرى التي یراها األخص إذا كان هذا الشبر م

وهي مصر وسور�ا  "اإلسرائیلي"مرتكزات التهدید الوجودي لألمن  "اإلسرائیلي"الفكر االستراتیجي 
 والعراق.

أراد بها أن یؤكد أن سور�ا لم تكن دولة في یوم من األ�ام،  "األقل�ات المضطهدة"إشارة نتن�اهو إلى 
للجوالن ل�س اعتداء على س�ادة أحد، ألن السیـــادة مرت�طة بوجود دولة، ولعل  "إسرائیل"أن ضم و 
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�شكك في أن سور�ا ستعود إلى "هذا ما �فسر تعمده إ�الغ جون كیري أثناء اجتماعه �ه مؤخرًا، �أنه 
 "ائیلإسر "، ما �عني أن الوقت أضحى لتقس�م سور�ا وجني الغنائم، و"ما كانت عل�ه من قبل

حر�ــصة، �حكم الجوار، أن تكون أول من یجني هذه الغنائم و�حصل على حصته من أراضي 
 سور�ا.

هذا المعنى الذي أكدته وتروج له اللجنة الوزار�ة التي سبق أن شكلها نتن�اهو برئاسة نائ�ة وز�ر 
لص�اغة األسس  للضفة الغر��ة، أي "إسرائیل"لشرعنة ضم "تسیبي حوتو�لي  "اإلسرائیلي"الخارج�ة 

على  "یهودا والسامرة"للضفة الغر��ة المحتلة، تحت مسمى  "إسرائیل"الشرع�ة والقانون�ة لقرار ضم 
 ."1967عام  "إسرائیل"لم تكن واقعة تحت س�ادة أي دولة عندما احتلتها "أساس أنها 

والن أمام الرئ�س الرسالة مهمة خصوصًا وأن نتن�اهو تعمد أن �عید ما قاله في اجتماع حكومته �الج
الروسي فالد�میر بوتین، وهناك توسع في الرسائل بین ما یخص الجوالن، وما یخص الترتی�ات 

، إضافة إلى ما "صفقات سور�ا ما �عد األسد"في  "إسرائیل"المحتملة للملف السوري، وتحدید حصة 
وصل إلى موسكو  یتعلق �ملف مقترح المؤتمر الدولي الخاص �القض�ة الفلسطین�ة، خصوصًا أنه

) 2016-4-18�عد أ�ام من ز�ارة الرئ�س الفلسطیني محمود ع�اس الذي ناقش مع بوتین �موسكو (
 ."الفلسطیني -اإلسرائیلي"الم�ادرة الفرنس�ة الخاصة �عقد مؤتمر دولي حول تسو�ة النزاع 
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