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 في قطاع غزة إسرائيليينجنود  ألربعة قسام تنشر صوراً في رسالة غير معلنة... كتائب ال .1
نفت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس وجود أّي اتصاالت حول : غزة

 الجنود اإلسرائيليين األسرى في قطاع غزة.
-1لجمعة وقال الناطق باسم الكتائب أبو عبيدة في تصريح صحفي بثته قناة األقصى الفضائية يوم ا

حول جنود العدو األسرى، وأن أية  اآلنإنه ال توجد أية اتصاالت أو مفاوضات حتى  4-2016
معلومات عن مصير هؤالء الجنود األربعة لن يحصل عليها العدو إال عبر دفع استحقاقات قبل 

 المفاوضات وبعدها.
 ده األسرى.وأضاف نتنياهو يكذب على شعبه ويضلل جمهوره ويمارس الخداع مع ذوي جنو 

وظهر أبو عبيدة في الفيديو القصير، وفي الخلفية صور ألربعة جنود إسرائيليين، وهي صورة تنشر 
 ألول مرة من جانب كتائب القسام.

وكان نتنياهو كشف األحد الماضي عن حدوث "تطور مهم" بشأن الجنود اإلسرائيليين المفقودين 
 .2014بقطاع غزة منذ العدوان األخير صيف 

 1/4/2016ركز الفلسطيني لإلعالم، الم
 

 ونتمسك بحق العودة المخيمات لن تنجر إلى الفتنةفي لبنان:  الفلسطينيالسفير  .2
أسف السفير الفلسطيني لدى لبنان أشرف دبور للحوادث األمنية التي شهدها مخيم عين  :بيروت

 أن إلىرفوض. ولفت ما جرى عمل مدان وم أنالحلوة لالجئين الفلسطينيين جنوب صيدا، مؤكدًا 
القيادة الفلسطينية بكل فصائلها  أن إلىصراع داخلي، لكنه طمأن  إلىهناك محاوالت لجر المخيمات 

فتنة من  أيوالشعب الفلسطيني في لبنان على قدر عال من المسؤولية والوعي لمنع االنجرار وراء 
 هذا النوع.

يوم "منسقية صيدا والجنوب في صيدا لمناسبة  - "تيار المستقبل"وقال دبور خالل لقاء حواري نظمه 
اعترفنا بكل ما صدر عن األمم المتحدة في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية ونّفذنا معظمه ": "األرض

ما حدث في عين الحلوة  أن. واعتبر "ولم يحّرك العالم ساكنًا لتنفيذ أي قرار يخص الشعب الفلسطيني
 ."نظرة اآلخرين إلينا كفلسطينيين عمل ينّغص حياتنا وشعبنا ويؤثر في"

 وعن التوطين، جدد الموقف الفلسطيني الرسمي وهو التمسك بحق العودة ورفض التوطين والتهجير.
 2/4/2016الحياة، لندن، 
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 األقصى في خطر وبحاجة لتحرك فوري من القادة العرب المسجد: األوقاف ارةوز  .3
قاف والشؤون الدينية في حكومة الحمد هللا، يوسف حّذر وزير األو : نبيل سنونو -غزة  ،رام هللا

ادعيس، من أن المسجد األقصى "في خطر"، الفًتا إلى سعي سلطات االحتالل إلى تحقيق هدفها 
وقال  المتمثل في تدميره بعد تقسيمه زمانيا ومكانيا، مناشدا القادة العرب بـ"التحرك الفوري والعاجل".

"، أمس: "إن المسجد األقصى في خطر، وبحاجة إلى في تصريحات خاصة بصحيفة "فلسطين
تحرك فوري وعاجل من القادة العرب والمسلمين؛ ألن األقصى ليس فقط للفلسطينيين، بل لجميع 

 العرب والمسلمين".
وأكد ادعيس، أن "الصمت العربي واإلسالمي هو الذي يشجع مؤسسات االحتالل اإلسرائيلي على أن 

  ى والمدينة المقدسة بشكل عام".تقترف الجرائم بحق األقص
م بكل راحة وهدوء من قبل سلطات  وبيَّن أنه لوال وجود المرابطين في ساحات األقصى، "لُقسِّّ
االحتالل"، موضحا أن سلطات االحتالل "تريد أن تفرض سياسة األمر الواقع باعتقال المرابطين 

بعادهم عن األقصى وفرض الضرائب عليهم، حتى تستطيع وتتم كن من التقسيم وتنفيذ مخططاتها وا 
 في المسجد".

وبشأن نية السلطة األردنية تركيب كاميرات في ساحات المسجد األقصى، قال ادعيس: "هذا األمر 
ُيبحث من قبل القيادات السياسية األردنية والفلسطينية، ونحن في الوزارة نحترم ما يصدر عن االتفاق 

 واألردنية". الذي يكون بين القيادتين الفلسطينية
 2/4/2016فلسطين أون الين، 

 
 قطعنا شوطًا ال بأس به في لقاءات المصالحة األخيرة مع فتحو هنية: لقاءاتنا مع مصر جيدة  .4

إسماعيل هنية إن االجتماعات مع المسؤولين  ،قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس
كما بقية العرب، مبينًا أنه هناك أمور سيتم المصريين جيدة، وأكدنا خاللها على سياساتنا تجاه مصر 

 استكمالها ومتابعتها بمسؤولية.
وأكد هنية خالل خطبة الجمعة في حفل افتتاح مسجد اإلمام مالك بمدينة خان يونس أن حماس ال 
تتدخل في الشأن المصري وليس لها أي دور عسكري وال أمني في سيناء المصرية وال غيرها، وأنها 

وشدد هنية على أن حماس تقوم بالتزاماتها نحو ضبط  من المصري والعربي".حريصة على األ
 الحدود ولن تسمح ألحد في غزة أن يضر بمصر وأمنها، كما أنه ال مأوى بغزة لمن يضر بمصر.

في سياق أخر قال هنية قطعنا شوطًا ال بأس به في لقاءات المصالحة األخيرة مع حركة فتح التي 
 .حوار بحاجة إلى مزيد من العودة إلى القيادات والمؤسسات المعنيةعقدت في قطر لكن ال
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وشدد على أن قرار حماس هو إنهاء االنقسام وتحقيق المصالحة وتوفير عوامل الصمود لشعبنا من 
أجل شعبنا والقدس والمشردين، لكن ال نريد الخوض في تفاصيل ألننا نريد المصالحة وليس تسجيل 

حزنه لتقديم وفد فلسطيني رسمي التعازي قبل يومين في مقتل رئيس اإلدارة وعّبر هنية عن  مواقف.
 المدنية اإلسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة الجنرال منير عمار الجمعة الماضية.

 1/4/2016موقع حركة حماس"، غزة، 
 

 موقف عباس المناهض النتفاضة القدس الفصائل الفلسطينية تستهجن .5
شددت فصائل فلسطينية، على استمرار انتفاضة القدس في وجه جرائم : يل سنونونب -غزة  ،رام هللا

االحتالل اإلسرائيلي المستمرة، مؤكدة رفضها واستهجانها لمواقف رئيس السلطة الفلسطينية محمود 
 عباس، المناهضة لالنتفاضة.

لسطينيين من حمل وكان عباس قال للقناة العبرية الثانية، إن قواته األمنية تعمل على منع الف
 السكاكين لطعن المحتلين، مجددا تمسكه بالتنسيق األمني مع سلطات االحتالل اإلسرائيلي.

بدوره، وصف القيادي في حركة "حماس"، د. إسماعيل رضوان، تصريحات عباس بأنها "مؤسفة 
تنسيق ومستهجنة، من رئيس سلطة يفتخر بقمع االنتفاضة ومحاولة إنهائها، وكذلك ما يتعلق بال

 األمني، وتقديسه )عباس( للتنسيق األمني".
وأوضح في حديثه لصحيفة "فلسطين"، أن هذه المواقف من عباس، "تعطي غطاء لالحتالل 

 الصهيوني الستمرار ارتكاب جرائمه ضد شعبنا الفلسطيني".
ا من جانيه، قال القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بدران جابر، إن "هناك أشخاص

يمتلكون الجرأة على إدارة الظهر للمصلحة الوطنية العليا، ولمصالح الشعب العربي الفلسطيني، 
ولطبيعة الصراع مع االحتالل، كصراع دائم، دون أن يلتزموا بأي من تطلعات الشعب العربي 

 الفلسطيني الذي يسعى بكل الوسائل إلى الخالص من االحتالل".
تفاضة بأنه "مؤلم جدا"، الفتًا إلى أن طريق المفاوضات ووصف جابر، موقف عباس من االن

 والتنسيق األمني الذي يسير فيه عباس، "أثبت الفشل الكامل".
من جانبها، أكدت حركة الجهاد اإلسالمي، أن موقف عباس من االنتفاضة هو "خارج السياق 

ات لصحيفة "فلسطين"، واعتبر القيادي في "الجهاد" أحمد المدلل، في تصريح الوطني الفلسطيني".
أن هذا الكالم من عباس "لم يعد يهم الشعب الفلسطيني، ألنه تعّود من عباس على مثل هذه 
التصريحات"، مشددا في نفس الوقت على أن "شعبنا مستمر ومصمم على االستمرار في انتفاضة 
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ال العدو وأشار المدلل، إلى أن تصريحات عباس المناهضة لالنتفاضة، "ال تخدم إ القدس".
 الصهيوني، وتعطيه شرعية لالستمرار في جرائمه".

من ناحيته، قال وزير األسرى األسبق، وصفي قبها، إن موقف عباس من االنتفاضة "يعبر عن دور 
 السلطة في حالة الخذالن بحق تضحيات الشعب الفلسطيني وانتفاضته المباركة".

ن االنتفاضة "ضرب لإلجماع الوطني من جهتها، اعتبرت حركة األحرار، أن مواقف عباس م
 الفلسطيني الرافض للتنسيق األمني والداعم النتفاضة القدس".

وقالت "األحرار" في بيان وصلت صحيفة "فلسطين" نسخة عنه، إن تصريحات عباس هذه، "تمثل 
 .طعنة غادرة إلرادة شعبنا الذي يخوض انتفاضة القدس ضد االحتالل

 2/4/2016فلسطين أون الين، 
 

 شديد يدعو لاللتفاف حول المصالحة ونبذ االعتقال السياسي بالضفة .6
عبد الرحمن شديد، كافة فصائل العمل الوطني، ومختلف ، دعا القيادي في حركة حماس: رام هللا

شرائح شعبنا، إلى االلتفاف حول خيار المصالحة الوطنية، والرفض القاطع لالعتقاالت السياسية 
وقال شديد في تصريح صحفي له، إن استمرار أجهزة السلطة بمالحقة  ة.المكثفة بالضفة المحتل

واعتقال األحرار من أبناء الشعب الفلسطيني بالضفة الغربية أمر مرفوض، ويجب الوقوف في وجهه 
 من كل فصائل العمل الوطني حتى ينتهي دون رجعة.

والصمود في وجه االحتالل  وأكد أنه في الوقت الذي يقّدم فيه الشعب الفلسطيني آيات التضحية
الغاشم؛ تطل األجهزة األمنية باعتقاالتها ومالحقاتها للشرفاء من طلبة الجامعات واألسرى المحررين 

 وكل األحرار لتزيد من جراح شعبنا ومعاناته بدال من أن تكون حامية له ومدافعة عن عزته كرامته.
وة من أجهزة السلطة وبتنسيق مع االحتالل، وأشار شديد إلى أن آخر تلك االنتهاكات كانت قيام ق

باقتحام بلدة بدو شمال غرب القدس، ومداهمة منزلي األسيرين المحررين أيوب الخضور وهاشم 
 حميدان، حيث عاثت فيهما فسادًا، واعتدت على أهاليهما ورّوعت األطفال واآلمنين.

 1/4/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 "إسرائيل"وحد في مواجهة تي أنعربي يجب الوطن الأبو العردات:  .7
 أبوسر قيادة الساحة اللبنانية في حركة فتح وفصائل منظمة التحرير فتحي  أمينحيا : صيدا

تيار المستقبل بمواقفه الوطنية العروبية القومية  أنشهداء صيدا والثورة الفلسطينية وقال،  العردات
نؤكد على موضوع له عالقة وأضاف: ذا البلد. واالستقرار في ه األمنكان له الفضل بتثبيت 



 
 
 
 

 

 8 ص                                              3891 العدد:        2/4/2016 السبت التاريخ: 
  

بالتضامن العربي، والمستقبل دائما له وجهة نظر وله رؤية نحترمها ونقدرها، لكن دائما هو يطرح ما 
يوحد في مواجهة  أنالوطن العربي يجب  ، وقال: إنيجمع وما يوحد ويعمل ضد القسمة والتشرذم

 والعروبي. اإلسالميعربي ومع الوحدة العربية بعمقها ، لذلك نحن مع الوحدة والتضامن الإسرائيل
المسؤولين اللبنانيين الذين واكبوا تحركات خلية األزمة  إلىوفي موضوع األونروا توجه بالشكر 

ورئيسي  إبراهيموخص بالشكر النائب بهية الحريري واللواء عباس  األونرواويواكبون الحوار مع 
 راء تمام سالم واألجهزة األمنية والعسكرية والمفتين واألحزاب.مجلس النواب نبيه بري ومجلس الوز 

منسقية صيدا والجنوب في مقر المنسقية في  -لقاء حواري نظمه تيار المستقبل  جاء كالمه خالل
 ".يوم األرض"صيدا لمناسبة 

 2/4/2016المستقبل، بيروت، 
 

 اضيمارس المآذار/ "هآرتس": انخفاض في الهجمات الفلسطينية خالل  .8
ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، الجمعة، أن العمليات الفدائية في : خلدون مظلوم -القدس المحتلة 

 األراضي الفلسطينية المحتلة انخفضت خالل شهر آذار/ مارس الماضي، مقارنة بالشهر الذي سبقه.
هداف إسرائيلية وقالت "هآرتس" على موقعها اإللكتروني، إنه رغم استمرار الهجمات الفلسطينية ضد أ 

هجوًما من قبل الشّبان  155إاّل أنها "انخفضت" مقارنة بشهر شباط الماضي، والذي شهد 
وقارنت الصحيفة الشهر  شهر الماضي".الالفلسطينيين، "في حين لم يتم إصدار حصيلة دقيقة عن 

عمليات نحو ، حيث بلغ عدد ال2015الماضي ببداية موجة انتفاضة القدس مطلع تشرين أول/ أكتوبر 
وأشارت إلى أنه  .1948في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة والداخل الفلسطيني المحتل عام  620

"رغم االنخفاض في العمليات الفدائية"، إاّل أن االحتالل يصف انتفاضة القدس منذ بداية أكتوبر 
 وحتى اليوم بـ "الهجمة غير المسبوقة في حّدتها، خالل السنوات الماضية".

إسرائيلًيا قتلوا )ما بين مستوطن  33وكانت "نجمة داود الحمراء" قد أصدرت بياًنا، أظهرت فيه أن 
مطلع  آخرين، في سلسلة عمليات نفذها فلسطينيون خالل "انتفاضة القدس" 355وجندي(، وأصيب 

 لة.، إضافة إلى مقتل سائح أمريكي في عملية طعن بمدينة يافا المحت2015تشرين أول/ أكتوبر 
في عمليات طعن، واثنان في عمليتْي  13إسرائيلًيا قتلوا في عمليات إطالق نار، و 17وذكرت أن 

 13إسرائيلًيا في القدس، و 13ورصدت مقتل  دهس، وواحد ُقتل نتيجة رشق مركبته بالحجارة.
 في األراضي المحتلة. 7الضفة، وب

 1/4/2016قدس برس، 
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 بالضفة هامن عناصر  ثةثال  باعتقالأمن السلطة  تتهم حماس .9
قالت حركة "حماس"، يوم الجمعة، إن األجهزة األمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة : رام هللا

 الغربية اعتقلت ثالثة من عناصرها بينهم طالبان جامعيان، واستدعت أسيًرا محرًرا وُمسنًّا.
عتقلت الطالب في جامعة الخليل وذكرت الحركة في بيان صحفي أن مخابرات السلطة في الخليل ا 

أحمد راشد الجندي بعد مداهمة منزله وتفتيشه، فيما اعتقل جهاز الوقائي الطالب في كلية الشريعة 
 منجد عاشور بعد استدعائه للمقابلة.

عامًا( للمقابلة في مقّراته،  78وفي سياق متصل استدعى األمن الوقائي المسّن محمد ربحي سلطان )
هيد محّمد سلطان، حيث أعلن رفضه الذهاب للمقابلة، كما استدعت أجهزة السلطة وهو شقيق الشّ 

 عاما في سجون االحتالل. 17األسير المحرر سفيان جمجوم، مع العلم أنه أمضى أكثر من 
 1/4/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 رحىتحصد قتياًل وثالثة ج بين فتح وجند الشام اشتباكات في عين الحلوةلبنان:  .11

تدهور الوضع األمني في مخيم عين الحلوة بشكل كبير مساء الجمعة واتخذ شكل اشتباكات  :صيدا
عنيفة بين فتح من جهة ومجموعات مسلحة من تنظيم جند الشام من جهة ثانية حاصد قتيال وثالثة 

 جرحى في حصيلة أولية.
ف واستخدمت فيها قذائف وكانت االشتباكات التي دارت على محور البركسات طيطبا حي الصفصا

مناصري فتح من منطقة البركسات )معقل  أحدتعرض  إثررشاشة، اندلعت على  وأسلحةصاروخية 
 (.اإلسالميينمعاقل  أحدالحركة( إلطالق نار أثناء مروره في حي الصفصاف )

ئلية من المنطقتين فاتخذت بداية شكل اشتباكات عا أفرادتبادل إلطالق نار بين  إلىوتطور األمر 
أحياء طيطبا  أيضااشتباكات بين فتح وجند الشام، واتسعت دائرتها لتشمل  إلىتتطور  أنقبل 

مستشفى  إلىاالشتباكات عن مقتل الفلسطيني حسين ع. )فتح( نقل  وأسفرت والطيري وعقبرة.
 الهمشري وجرح ثالثة آخرين على األقل واحد لفتح وواحد لجند الشام وثالث مدني.

ت والمساعي التي بذلتها اللجنة األمنية العليا مع قيادتي فتح والشباب المسلم ورغم ورغم االتصاال
النار لم تهدأ  إطالقعبر مكبرات الصوت من مآذن المساجد لوقف  أطلقتالنداءات التي 

االشتباكات طوال الليل، وسجل تزامنا نزوح عشرات العائالت الفلسطينية من مناطق االشتباكات 
المخيم ما يشبه حظر تجول وسط أجواء من  أحياءباتجاه صيدا فيما شهدت بقية داخل المخيم 

 بقية األحياء. إلىالحذر والترقب والمخاوف من احتمال انتقال االشتباكات 
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 2/4/2016المستقبل، بيروت، 
 "اقتحامات متميزة"األقصى وتنظيم المسجد الفصح" ب قرابينتحضيرات لتقديم " .11

مات الهيكل المزعوم عن نيته تقديم ما أسماها "قرابين الفصح" داخل المسـجد أعلن اتحاد منظ :القدس
وبعــث  الجــاري أي قبــل يــوم واحــد مــن عيــد الفصــح اليهــودي. / أبريــلنيســان 22األقصــى، وذلــك يــوم 
منظمــــة تهويديــــة واســــتيطانية برســــالة إلــــى رئــــيس حكومــــة االحــــتالل بنــــامين  29االتحــــاد الــــذي يضــــم 
ا العمل مع وزرائه ومؤسسات االحتالل المختلفة على توفير األجواء والترتيبات نتنياهو، طلب منه فيه

 لتنظيم هذه االحتفالية في األقصى.
وتسعى هذه المنظمات لتقديم القرابين جنوب شرق قبة الصخرة داخل المسـجد، وقـد قالـت فـي رسـالتها 

إلــى "تحقيــق الحقــوق اليهــود  إنهــا وضــعت اللمســات األخيــرة والتحضــيرات الالزمــة لهــذا األمــر، داعيــة
 جاء في الرسالة. الدينية في جبل الهيكل ومن ضمنها إقامة هذه الشعيرة اليهودية المهمة"، حسب ما

هــذا وأعلنـــت هــذه المنظمـــات أنهـــا تحضــر القتحامـــات جماعيــة "متميـــزة" هـــذا العــام للمســـجد األقصـــى 
ـــوم  ـــري الـــذي يبـــدأ ي موضـــحة أنهـــا بحاجـــة لمتطـــوعين  ،/ أبريـــلنيســـان 23بمناســـبة عيـــد الفصـــح العب

وموظفين ومرشدين للقيام بأعمال وترتيبات منها توزيـع منشـورات وملصـقات وهـدايا تـدعم وتـدعو إلـى 
 ./ أبريلنيسان 28-24بين  خالل الفترة ما االقتحامات تحديداً 

للــه لمجموعــات األطفـال يتخ خاصـاً  كمـا أعلنـت منظمــة "نسـاء مــن أجـل الهيكــل" عـن تنظيمهـا اقتحامــاً 
، بهــدف "مشــاركة األطفــال / أبريــلنيســان 14احتفــال لهــم فــي المســجد األقصــى، وذلــك يــوم الخمــيس 

 بتخليص "الهيكل مما هو فيه"، كما زعم اإلعالن. 
 1/4/2016 ،موقع صحيفة القدس، القدس

 
 باسل غطاس: شعرت بالخجل وأنا أسمع وأرى الرئيس عباس في القناة اإلسرائيلية .12

مأســـاتك فـــي قياداتـــك منـــذ بدايـــة المشـــروع … تحـــت عنـــوان "إيـــه فلســـطين: واودةوديـــع عـــ –الناصـــرة 
االستعماري الصهيوني". هكذا قال فـي صـفحته علـى الفيسـبوك عضـو الكنيسـت عـن التجمـع الـوطني 

علـــى تصـــريحات لـــرئيس الســـلطة الفلســـطينية  الـــديمقراطي فـــي القائمـــة المشـــتركة باســـل غطـــاس معقبـــاً 
 ئيلية الثانية.محمود عباس للقناة اإلسرا

وتــابع غطــاس انتقــاده الشــديد للــرئيس عبــاس بــالقول "شــعرت بالخجــل الشــديد وأنــا أســتمع ألبــو مــازن 
رئــيس الســلطة الفلســطينية ورئــيس منظمــة التحريــر الفلســطينية وخليفــة ياســر عرفــات أبــو عمــار وهــو 

منيــة فــي منطقــة أ، لكــي للســيطرة األ واحــداً  يتحــدث مــع إيالنــا ديــان يســتجدي بنيــامين نتنيــاهو أســبوعاً 
يثبت أنه يستطيع أن يكون الحارس الشاطر واألمين". ويعتبر غطاس ذلك في تعقيبه "البؤس والتدني 



 
 
 
 

 

 11 ص                                              3891 العدد:        2/4/2016 السبت التاريخ: 
  

واالنبطــاح المعنــوي واألخالقــي قبــل السياســي". وتســاءل هــل ضــاقت أحــالم زعامــة فلســطين إلــى هــذا 
ن هناك من مستشاري السوء من الحد، حسابات االستئثار والنفوذ تحت االحتالل وبمساعدته؟. وأكد أ

نصح أبـو مـازن أن يتشـاطر ويتجمـل أمـام اإلسـرائيليين ونسـي أنـه مقابـل الحصـول علـى بعـض جمـل 
 الرضى من قبل بعض صحافيي "عملية السالم" يخسر شعبه ونفسه ويقزم قضيته وهذا ما حدث".

لرؤية ترى من الضروري  على سؤال "القدس العربي" حول استناد الرئيس عباس بتصريحاته هذه ورداً 
مخاطبـــــة اإلســـــرائيليين مباشـــــرة ال ســـــيما أن رئـــــيس حكـــــومتهم يســـــعى للتحـــــريض علـــــى الفلســـــطينيين 
وشــيطنتهم قــال غطــاس إنــه ال يعــارض مخاطبــة اإلســرائيليين أبــدا لكنــه يــرفض "التــذاكي واالســتعطاف 

هللا ألن قواتـه قـادرة أن والتنصل من الوقـائع والحقـائق لحـد أن يحـتى علـى دخـول قـوات االحـتالل لـرام 
تعتقل المطلوبين وكأنه يعرض خدماتـه". وتـابع "لـيس هكـذا يخاطـب اإلسـرائيليون ومثـل هـذا الخطـاب 
المســتعطف أثبــت فشــله والبــد مــن مخــاطبتهم بأســلوب ومضــمون يعبــران عــن رجولــة، عنفــوان وبــنفس 

رضــى بتوصــيفهم كــل مقاومــة تــاريخي ال بــالتودد والتجّمــل والبقــاء بخانــة الــدفاع عــن الــنفس وكأنــك ت
وقـــال إنـــه توقـــع مـــن الـــرئيس عبـــاس أن يقـــول بمعـــرض التوضـــيح إن إســـرائيل  لالحـــتالل باإلرهـــاب".

فرضت سيادتها على القدس ومع ذلك األمن فيها مفقود عالوة على الحديث عـن المقاومـة لالحـتالل. 
ة الكــــرة بملعــــب وأضــــاف "عــــادت الصــــحافية اإلســــرائيلية وقالــــت للــــرئيس عبــــاس أنــــت فشــــلت واضــــع

الفلسـطينيين وكأنـه مقـاول أمــن لالحـتالل وهـو مــن جهتـه واصـل الـدفاع عــن التنسـيق األمنـي واعتــرف 
 أنه بدون ستنهار السلطة الفلسطينية"

 ؟.ومضموناً  ولماذا في رأيك يدلي الرئيس عباس بمثل هذه التصريحات شكالً 
و والمحـزن أن جـل طموحـه هـو العـودة "هذا اعتراف ضـمني بفشـل السـلطة وبانهيـار خيـار اتفـاق أوسـل

للمفاوضـــات ودون شـــروط وكـــأن مصـــير الســـلطة الفلســـطينية ومصـــيره الشخصـــي رهـــن أوســـلو عبـــر 
 مفاوضات عقيمة يبحث فيها الرئيس عن األوكسجين والالفت أنه قد تحدث بتركيز تام وحيوية".

نـة "المتابعـة العليـا" علـى وعن صمت بقيـة قيـادات فلسـطينيي الـداخل وزمالئـه فـي "المشـتركة" وفـي لج
، قــال "إســرائيل"ســيما أنهــم فلســطينيون ويــدركون تمامــا حقيقــة مــا يجــري فــي  مثــل هــذه التصــريحات ال

غطاس إن هناك موقفا تاريخيا لقيادات فلسطينيي الداخل بتحاشـي نقـد للقيـادة الفلسـطينية مـن منطلـق 
عنــا الجيوسياســي ال يمنعنــا أن نوجــه كـونهم فــي إســرائيل وعلــى هــامي ديمقراطيتهــا. ويضـيف "لكــن واق

النقــد للقيــادة الفلســطينية فــنحن جــزء مــن المشــروع الــوطني الفلســطيني وحقنــا بــل واجبنــا التحــدث فيــه 
خاصــــة بعــــدما تبــــين انهيــــار أوســــلو وتبــــددت تســــوية الــــدولتين التــــي وقعنــــا عليهــــا وقبلناهــــا بالماضــــي 

ـــة كفلســـطينيين بعشـــرة أصـــابع. علينـــا أن نقـــول بصـــوت عـــال ون حـــذر مـــن مفاوضـــات مباشـــرة وبرعاي
أمريكيــة دون الرهــان علــى المقاومــة الشــعبية واســتعادة منظمــة التحريــر الفلســطينية. أمــا عــن صــمت 
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زمالئـي فهنــاك أحــزاب مختلفـة بــل هنــاك تمــايزات داخـل الحــزب الواحــد ولـيس خطــأ أن نتــداول مواقــف 
 وممارسات السلطة الفلسطينية".

للرهــان علــى الطــالق التــام والنهــائي وبــالثالث مــن أوســلو كمشــروع وعــن الحــل المــراد يــدعو غطــاس 
سياسي ثبت فشله ويقول إنه ال مناص من تطوير أوراق أخرى يملكها الشعب الفلسـطيني بكـل أرجـاء 

 الوطن والشتات وال مناص من إعادة االعتبار للمشروع الوطني كمشروع تحرر ال مشروع سلطة".
لعالم والمؤسسـة األمنيـة اإلسـرائيلية يريـدون بقـاء السـلطة الفلسـطينية على سؤال يرى غطاس أن ا ورداً 

لكن ذلك لن يحدث برأيه طالما أن نتنياهو يراهن على إدارة الصراع ال تسويته بالمفاوضات. ويتـابع " 
لــن تبقــى الســلطة الفلســطينية بعــدما صــارت وكــيال أمنيــا لالحــتالل". وخلــص للقــول إنــه شــعر بالخجــل 

ســطيني يتحــدث بمذلــة واســتجداء وانبطاحيــة لدرجــة "أننــي لــم احتمــل للحظــة مشــاهدة اللقــاء إزاء قائــد فل
 فأقفلت التلفاز ثم قررت العودة لسماع ربما ما هو جديد لكنني أحسست بالخجل مجددا".
 2/4/2016 ،القدس العربي، لندن

 
 أفرايهم هليفي: تجاوزنا القانون مرات كثيرة .13

الموساد األسبق أفـرايهم هليفـي إنـه تجـاوز القـانون مـرات كثيـرة خـالل قال رئيس : تحرير هاشم حمدان
وفــي محاضــرة لــه فــي "كينغــز كــوليى" فــي بريطانيــا،  عملــه فــي الموســاد، دون أن يكشــف أيــن وكيــف.

مـؤخرا، أقــر هليفـي بمــا يعرفـه الجميــع دون التصـريح بــه، وهـو أن األجهــزة االسـتخبارية الســرية عامــة، 
وقــال فـــي المحاضـــرة إنــه درس القـــانون، وأنهـــى  اوزوا القـــانون عــدة مـــرات.والموســاد بوجـــه خــاص تجـــ

 على تجاوز القانون حين تقتضي الضرورة ذلك. دراسته بتفوق كي يكون قادراً 
وقال خالل المحاضرة إنها ال يوجـد "عـدل مطلـق"، فــ"العدالة بالنسـبة لـك هـي غيرهـا بالنسـب لشـخص 

ت القانون عندما فعلت ما فعلته"، وكان جوابه باإليجـاب، وتساءل خالل المحاضرة "هل تجاوز  آخر".
 إلى أنه لن يقول أين وكيف وأي قانون تجاوزه ألنه ال يريد أن يقضي بقية عمره في السجن. مشيراً 

 1/4/2016 ،48عرب 
 

 هفي الشكاوى المقدمة ضد   مكثفاً  الشرطة بأن تجري تحقيقاً يطالب وزير الداخلية اإلسرائيلي  .14
قرر المستشار القضائي للحكومة اإلسرائيلية أمس، الشروع بتحقيق جنائي : برهوم جرايسي - الناصرة

مع وزير الداخلية آرييه درعـي، رئـيس حـزب "شـاس" الـديني المتزمـت لليهـود الشـرقيين، بشـبهات فسـاد 
 تتعلق بتملك عائلته لعقارات بطرق غير شرعية.
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ه، كـــي يكـــون فـــي الشـــكاوى المقدمـــة ضـــدّ  مكثفـــاً  ويقـــول درعـــي إنـــه طالـــب الشـــرطة بـــأن تجـــري تحقيقـــاً 
 الحقيقة التي يدعيها في أسرع وقت ممكن. إلىبإمكانه التوصل 

من البيوت، ومسجلة على أبنائه، من بينهـا بيـت  كبيراً  وتتمحور القضية ضد درعي، بأنه يمتلك عدداً 
 .48فخم وضخم، في مستوطنة في أقصى شمال مناطق 

 2/4/2016 ،الغد، عم ان
 

 حقيق مع رئيس حزب العمل بتهم فسادت .15
أنهـا حصـلت علـى موافقـة المستشـار القضـائي،  اإلسـرائيلية أعلنت الشرطة: برهوم جرايسي - الناصرة

رئــيس  ، ضــدّ إليهــاإلجــراء تحقــق أولــي، مــن دون تحقيــق، فــي مــدى وجــود أســس للشــكوى التــي قــدمت 
أموال غير مشـروعه فـي انتخابـات المعارضة، رئيس حزب "العمل" يتسحاق هيرتسوغ، بحصوله على 

. واعتبـر هيرتسـوغ أن الشــكوى قـد تكـون مــن خصـم سياسـي، إمـا مــن أحـزاب أو حتـى مــن 2013العـام 
محيطــه السياســي، وقــال فــي تصــريحات لوســائل اإلعــالم، إن مــن قــّدم ضــده الشــكوى ســيتلقى ضــربة 

 سياسية قاصمة.
 2/4/2016 ،الغد، عم ان

 
 جريحاً  قتل فلسطينياً  إسرائيليإرجاء محاكمة جندي  .16

أعلن الجيي اإلسرائيلي الجمعة إرجاء محاكمة الجندي اإلسرائيلي الذي ظهـر فـي : أ ف ب -القدس 
تسجيل فيديو وهو يقتـل فلسـطينيًا برصاصـة فـي الـرأس بينمـا كـان ملقـى علـى األرض، علـى أن يبقـى 

بيـــان: "تبعـــًا لإلجـــراءات  وقـــال متحـــدث باســـم الجـــيي اإلســـرائيلي فـــي معـــتقاًل فـــي قاعدتـــه العســـكرية.
مـارس التـي وقعـت فـي  /آذار 24القانونية الجارية بخصوص الجندي المشـتبه بـه فـي حادثـة الخمـيس 

جــراء مدينــة الخليــل، تــم إرجــاء الجلســة إلــى الثال ثــاء حتــى يــتمكن محــامي الــدفاع مــن مراجعــة األدلــة وا 
لبيــان أنــه "وحتــى ذلــك الحــين فــإن المزيــد مــن المــداوالت فــي محكمــة االســتئناف العســكرية". وأوضــح ا

 الجندي سيبقى محتجزًا في قاعدة عسكرية".
 2/4/2016 ،الحياة، لندن

 
 المحكمة العسكرية تتيح لذوي الجندي القاتل زيارته بمعتقله بالمعسكر .17

صادقت المحكمة العسكرّية في مقر وزارة األمن اإلسرائيلّية في تل أبيـب، ظهـر : تحرير الطيب غنايم
معـــة، علـــى إتاحـــة المجـــال أمـــام أقربـــاء وذوي الجنـــدّي القاتـــل الـــذي أعـــدم الّشـــهيد عبـــد الفتّـــاح يـــوم الج
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علــى األرض دون حــراك، زيارتــه فــي "اعتقالــه المفتــوح" فــي القاعــدة  الّشــريف بينمــا كــان ملًقــى جريحــاً 
 العسكرّية التي يخدم بها.

 1/4/2016 ،48عرب 
 

 "إسرائيلـ"ي لباحثون: المقاطعة الدولية تهديد استراتيج .18
لمحاربــة  دوليــاً  نظمــت صــحيفة يــديعوت أحرونــوت فــي األيــام الماضــية مــؤتمراً  :الصــحافة اإلســرائيلية

حركة المقاطعة الدولية إلسرائيل )بي دي إس(، مع تنامي ضغوط الحركة عليها وظهور نتائى تقلقهـا 
 على مستوى العالم.

ـــاحثين مـــن د ـــا  "إســـرائيل"اخـــل وشـــارك فـــي المـــؤتمر عشـــرات مـــن الساســـة والب وخارجهـــا وقـــدموا أبحاث
ــ متنوعــة. ــة  "إسرائيلـ"وكشــف الكاتــب فــي الصــحيفة إيتمــار آيخنــر أن حركــة المقاطعــة ل انتقلــت لمرحل

جديدة، ودعا تـل أبيـب للقيـام بمـا وصـفه بعمليـات "إحبـاط" ضـد زعمـاء حركـة المقاطعـة، ألن مـا تقـوم 
 ."إسرائيلـ"يمون عالقات قوية مع جهات معادية لبه يهدد قيام إسرائيل، وأشار إلى أن زعماءها يق

واعتبر آيخنر أن وظيفة أجهزة األمن هـي الكشـف عـن هـذه العالقـات التـي تشـهدها عـدة أمـاكن حـول 
العــالم، وذلــك بالتنســيق مــع أجهــزة أمــن أخــرى، وهــو مــا ذكــره وزيــر االســتخبارات اإلســرائيلية يســرائيل 

ائيل يعتبر أن حركـة المقاطعـة مشـكلة اسـتراتيجية إلسـرائيل، كاتس، وأوضح أن التقدير السائد في إسر 
 لكنها ليست تهديدا وجوديا.

وهناك بعض المحاوالت لمواجهة حركة المقاطعة في فرنسا وبريطانيا، لكن القرارات األوروبية األخيرة 
 لوسم منتجات المستوطنات تصب مزيدا من الزيت على نار المقاطعة إلسرائيل.

سرائيل مكاتب محاماة في الخارج لمواجهـة مثـل هـذه القـرارات التـي تعـدها معاديـة، فـي وقد استأجرت إ
محاولـــة الســـتغالل قـــوانين محليـــة لمحاربـــة بـــي دي إس التـــي تعمـــل ضـــد قيـــام إســـرائيل دولـــة يهوديـــة 
ديمقراطية، وفقا لما صرحت به وزيرة القضـاء اإلسـرائيلية آيليـت شـاكيد فـي محاضـرة قـدمتها بـالمؤتمر 

 كور.المذ
وناقي مـؤتمر محاربـة حركـة المقاطعـة الدوليـة إلسـرائيل إمكـان سـحب الجنسـية اإلسـرائيلية عـن عمـر 
ــذين يقــودون حركــة بــي دي إس، كمــا شــهد جــداالت حــادة بشــأن نتــائى  البرغــوثي أحــد الفلســطينيين ال

مسـة الحرب التي تخوضها الحركة، ووصـفها بأنهـا حـرب اسـتنزاف، وأشـار إلـى غيـاب التنسـيق بـين خ
 أجهزة ووزارات إسرائيلية تعمل في مجال الدعاية واإلعالم لمواجهة تحديات حركة المقاطعة.

وأشار الباحثون اإلسرائيليون والساسة بـالمؤتمر إلـى أهميـة قيـام إسـرائيل بمبـادرة سياسـية جديـة حقيقيـة 
ن مصــلحة للجميــع، مــع الفلســطينيين، وقــالوا إنهــا ســتعرف العــالم بأنهــا باتــت تــدرك أن فــي حــل الــدولتي
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وأكــدوا أن ذلــك يمكــن إســرائيل مــن إقامــة جــدار فــي مواجهــة حركــة المقاطعــة، وســيعزلها ويقلــص أثرهــا 
 تدريجيا على نقيض ما هو حاصل اليوم من نجاحها في عزل إسرائيل عن دول العالم.

كـــة وقـــدم الســـفير اإلســـرائيلي الســـابق فـــي األمـــم المتحـــدة رون بروســـار ورقـــة عمـــل موســـعة حـــول حر 
المقاطعـــة، جـــاء فيهـــا أن "بـــي دي إس" حركـــة ممأسســـة برعايـــة األمـــم المتحـــدة، ولـــذلك تظهـــر األســـرة 
الدولية موحدة ضد إسرائيل بدل التوحد ضد من يسعون إلبادتها ومحوها مـن الوجـود، وهـو مـا يتجلـى 

دعوى انتهــاك فــي القــرارات األخيــرة التــي تصــدرها األمــم المتحــدة والكيانــات التابعــة لهــا ضــد إســرائيل بــ
واعتبر السفير أن الحركة تخترق يوما بعد يـوم المزيـد مـن الخطـوط الحمـراء وتواصـل  حقوق اإلنسان.

جهودها ومحاوالتها عزل إسرائيل عن المجتمـع الـدولي، وأشـار إلـى نجـاح بـي دي إس فـي حشـد عـدد 
لمــــؤرع العــــالمي مــــن األســــماء األكاديميــــة الكبيــــرة حــــول العــــالم ضــــد إســــرائيل، ومــــنهم مايكــــل لينــــك ا

واألكاديميـــة البريطانيـــة البروفيســـورة بينـــي غـــرين التـــي وصـــفت إســـرائيل بأنهـــا دولـــة أبارتايـــد، وســـاوتها 
 بتنظيم الدولة اإلسالمية.

خصصـت  2016وكشف وزير المالية اإلسرائيلي موشـيه كحلـون النقـاب عـن أن موازنـة إسـرائيل للعـام 
الســــفير األمريكــــي فــــي إســــرائيل دان شــــابيرو إن  مليـــون شــــيقل لمحاربــــة بــــي دي إس، كمــــا قــــال 128

ونقــل كحلــون  الواليــات المتحــدة تخــوض ذات الحــرب ضــد الحركــة نفســها وتقــف إلــى جانــب تــل أبيــب.
عـن الــرئيس األمريكــي بــاراك أوبامــا ونائبــه جــو بايـدن أنهمــا يقفــان ضــد حركــة المقاطعــة. وعبــر ســفير 

هــذا الموقــف، ووصــف االتحــاد بالشــريك األكبــر االتحــاد األوروبــي فــي إســرائيل الرس أندرســون عــن 
 إلسرائيل في مجاالت العلوم والتكنولوجيا.

 1/4/2016 ،الجزيرة نت، الدوحة
 

 2016فلسطينيًا خالل شهر آذار/ مارس  647 يعتقلاالحتالل   .91
كشفت مؤسسات األسرى الفلسطينية أن سلطات االحتالل اإلسرائيلي : فادي أبو سعدى –رام هللا 
بين  16قاصرا و 128فلسطينيًا من الضفة وغزة بينهم  647مارس الماضي / خالل شهر آذار اعتقلت

/ نساء وفتيات. وبهذا يصل عدد حاالت االعتقال منذ بداية الهبة الشعبية في مطلع تشرين األول
 حالة اعتقال. 4767إلى أكثر من  2015أكتوبر 

ع األسرى والمعتقلين الفلسطينيين في جاء ذلك في تقرير مشترك صدر عن مؤسسات توثيق أوضا
سجون االحتالل. وأوضح التقرير أن أعلى نسبة اعتقال كانت في محافظة القدس. وأشار إلى أن 

أمرًا جديدًا ما يرفع عدد  95أمر اعتقال إداريا بينها  192، / مارساالحتالل أصدر خالل شهر آذار
 أسيرًا. 750من المعتقلين اإلداريين في سجون االحتالل إلى أكثر 
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عاما( ووصل 12قاصرة أصغرهن األسيرة ديما الواوي ) 18أسيرة بينهن  68وارتفع عدد األسيرات إلى 
 أسير. 700وعدد المرضى إلى  400عدد القاصرين إلى أكثر من 

 2/4/2016، لندن، القدس العربي
 

 عنيفة مع االحتالل شرق مخيم البريج بمواجهاتإصابات  .02
إصابة عدد من الشبان الفلسطينيين الجمعة أعلنت المصادر الطبية مساء يوم  :أكرم اللوح -غزة 

خالل مواجهات عنيفة اندلعت مع قوات االحتالل على الحدود الشرقية لمخيم البريى وسط قطاع 
 غزة.

السفلية من جسده  األجزاءوقالت المصادر لـ"الحياة الجديدة": "إن شابًا أصيب بالرصاص الحي في 
أن الطواقم الطبية نقلته إلى مستشفى شهداء األقصى  إلىرابه من السياج الحدودي"، مشيرة خالل اقت

 بدير البلح لتلقي العالج.
لقاء قوات االحتالل لقنابل إوأوضح مراسلنا أن العشرات من الشبان أصيبوا أيضا باالختناق جراء 

عة على الحدود للتنديد الغاز بشكل كثيف تجاه المتظاهرين الذين احتشدوا عقب صالة الجم
 بالحصار المفروض على قطاع غزة والجرائم الوحشية بحق المدنيين واألطفال في الضفة الغربية.

 1/4/2016، رام هللا، الحياة الجديدة
 

 شهيدًا وآالف الدونمات صودرت في آذار/ مارس 23تقرير:  .09
بع لمنظمة التحرير الفلسطينية تقريره أصدر مركز عبد هللا الحوراني للدراسات والتوثيق التا: رام هللا

الماضي،  / مارسالشهري حول االنتهاكات االسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني خالل شهر آذار
 وتناول التقرير مجموعة محاور، وهذا أهم ما جاء فيه: 

( شهيدًا خالل الشهر الماضي في كل من الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة 23ارتقى )الشهداء: 
عدم منهم ميدانيًا وعلى الحواجز أُ ن ، او وسيدت أطفال خمسةقوات االحتالل من بينهم  أيديى عل

الشهيد عبد الفتاح  إعداممحاولة تنفيذ عمليات ، كان آخرها أو شهيدًا بدعوى تنفيذ  19 اإلسرائيلية
ا جريح األرضوهو ملقى على  رأسهالشريف من خالل اطالق احد جنود االحتالل رصاصة على 

والقانون الدولي  اإلنسانفي جريمة جديدة تضاف لجرائم االحتالل وخرق صارع لقوانين حقوق 
 اإلنساني.
دونما  4,250كثر من أبمصادرة  اإلسرائيليقامت سلطات االحتالل : واالستيطان األراضيمصادرة 

ادرة عن مص أعلنتالماضي ، حيث  / مارسالمواطنين الفلسطينيين خالل شهر آذار أراضيمن 
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تحويلها  إلىدولة " ليصار  أراضي" إلىقرب البحر الميت وتحويلها  أريحادونمًا جنوب مدينة  2,300
التي تم  األراضيالتقارير السابقة المتعلقة بمصادرة  أثبتتالحقًا لصالح المشاريع االستيطانية ، كما 

وقفية  أراضيدونما من  750تصنيفها " كأراضي دولة " ، كما قام مستوطنون باالستيالء على نحو 
ذلك  إلى إضافة،  أريحاتابعة لوزارة األوقاف والشؤون الدينية وتجريفها في بلدة العوجا بمحافظة 

قرى الساوية واللبن الشرقية وقريوت جنوب  أراضيدونما من  1,200صادرت سلطات االحتالل 
راحيل ومعليه لبونه"  ربط مستوطنات" شيلو وعيليه وشيفوت إلىنابلس. في مخطط خطير يهدف 

" وبما يحول قرى وبلدات االستيطانيقريوت واللبن والساوية بتجمع "أرئيل  أراضيالمقامة على 
 جيوب معزولة ومحاطة بالمستوطنات. إلىجنوب شرق محافظة نابلس 

وحدة استيطانية بنيت في بعض البؤر االستيطانية الغير  17كما تسعى الحكومة االسرائيلية لشرعنة 
 انونية )حسب وصفهم( والمقامة على أراض فلسطينية بملكية خاصة .ق

وحدة  900تدعم مخططات لبناء  اإلسرائيلية واإلسكانن وزارة البناء أب إسرائيليةو نشرت صحيفة 
استيطانية جديدة في مستوطنة "بسغات زئيف" في القدس الشرقية ، كما تمت المصادقة على بناء 

ل المكبر بالقدس المحتلة وهي منطقة سكانية عربية ، وتقرر أيًضا أن وحدة استيطانية في جب 18
يبني المستوطنون في هذه البؤرة كنيًسا من دون تدخل بلدية االحتالل، وبادرت إلى هذا المخطط 
االستيطاني جمعية )إلعاد( من خالل شركة تابعة لها باسم "لوئيل إنفيستمنت" ، فيما تعمل بلدية 

س على الدفع بمخطط إلقامة منتزه على التلة المجاورة لمستوطنة "راموت" يشتمل االحتالل في القد
إلى مناطق تجارية، رغم أنها كانت تصنف أنها محمية  إضافةوحدة استيطانية ،  1,435على 

 طبيعية .
تواصل سلطات االحتالل سياستها العنصرية والتهويدية في مدينة القدس حيث حولت : تهويد القدس

ثكنة عسكرية من خالل انتشار المئات من عناصر الشرطة وما يسمى بحرس الحدود  إلى المدينة
 األقصىالبلدة القديمة والمسجد  إلىوالوحدات الخاصة في شوارع مدينة القدس والمداخل المؤدية 

ذاللوالقيام بحمالت تفتيي  للمارة من المواطنين الفلسطينيين خاصة الشبان والمتوجهين للصالة  وا 
، فيما تقوم سلطات االحتالل بتسهيل حركة المستوطنين المتطرفين لدخول األقصىالمسجد  في

 والقيام بطقوسهم الدينية فيه. األقصىباحات المسجد 
ذلك صادق ما يسمى بـ"المجلس الُقطري للتنظيم والبناء" االسرائيلي على مخطط جمعية العاد  إلى

حوض البلدة القديمة"، المنوي إقامته على  -ير دافيدع –االستيطانية المعروف باسم "مجمع كيدم 
مدخل حي وادي حلوة ببلدة سلوان، جنوب المسجد األقصى. والمشروع يهدف إلقامة مبنى ضخم من 

ألف متر مربع( الستخدام علماء ودائرة اآلثار اإلسرائيلية، إضافة لقاعة مؤتمرات  12طوابق ) 6
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والمستوطنين ، كما سلمت جمعية "عطيرت كوهنيم"  وغرف تعليمية، ومواقف لسيارات السياح
االستيطانية عائلة الرجبي بالغات قضائية تطالبها باألرض الكائنة في حي بطن الهوى ببلدة سلوان، 
إذ يسعى المستوطنون االستيالء على أراضي الحّي بزعم ملكيتها ليهود من اليمن قبل أكثر من مئة 

وحدة استيطانية في جبل المكبر بالقدس المحتلة  18على بناء  وعشرين عامًا ، كما تمت المصادقة
، فيما تعمل بلدية االحتالل في القدس على الدفع بمخطط إلقامة منتزه على التلة المجاورة لمستوطنة 

 .وحدة سكنية 1,435"راموت" يشتمل على 
اطنة في الضفة مواطنًا ومو  380وجرح نحو  بإصابةقامت سلطات االحتالل : الجرحى والمعتقلين

 16طفاًل و 128مواطنًا بينهم  647طفاًل، كما تم اعتقال نحو  45الغربية والقدس وقطاع غزة بينهم 
 18بينهن  أسيرة 68 إلىفي سجون االحتالل  األسيراتالماضي، ليرتفع عدد  / مارسفتاة خالل آذار

الوزارية اإلسرائيلية لشؤون أن اللجنة  إسرائيليةفتاة قاصر، وفي ذات السياق ذكرت مواقع صحفية 
عامًا ، كما  14التشريع أقرت قانونًا يسمح بمحاكمة األطفال الفلسطينيين "القاصرين" ما دون سن 

والعمل  48عاماًل فلسطينيًا بحجة الدخول لمناطق  1,300اعتقلت سلطات االحتالل ما يزيد عن 
 بدون تصاريح 

سياسة التطهير العرقي بحق المواطنين  اإلسرائيليل تواصل سلطات االحتال: هدم المنازل والمنشآت
الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس من خالل سياسة هدم المنازل والمساكن والمنشآت بهدف 

مسكنا ومنشأه في الضفة الغربية  159، فقد تم هدم  أراضيهمالتضييق على المواطنين واقتالعهم من 
منشأة زراعية  96منزاًل ومسكنًا و 63، حيث تم هدم  الماضي / مارسوالقدس خالل شهر آذار

وتجارية وخيام وبركسات، وقد تركزت عمليات الهدم في كل من جبل المكبر وسلوان والطور وبيت 
 وأريحا. حنينا في القدس المحتلة ، باالضافة الى الخليل وبيت لحم ونابلس 

 :اعتداءات االحتالل على قطاع غزة
 الشهداء: شهيد واحد

 شخصا 19لجرحى: ا
 مرات ستاستهداف صيادي األسماك الفلسطينيين: 

 مرة 15أعمال إطالق نار: 
 أشخاص خمسةاعتقاالت: 

 .في المناطق الحدودية أراض  عمليات تجريف  إلى باإلضافةمرات،  أربععمليات التوغل: 
 1/4/2016، رام هللا، الحياة الجديدة
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 عتصيون تقلفي مع: كوارث إنسانية وصحية األسرىهيئة  .00
حذرت هيئة شؤون األسرى والمحررين يوم الجمعة، من أن األسرى في مركز توقيف : رام هللا

عتصيون يتعرضون لكوارث إنسانية وصحية؛ بفعل سياسة االنتقام وتعمد اإلهمال التي يمارسها 
 الجنود الصهاينة عليهم.

األسرى تأتي ضمن خطة موجهة وقالت الهيئة في بيان  صحفيّ  إن ممارسات جنود االحتالل ضد 
 وممنهجة، وبتوجيهات مباشرة من جهاز األمن العام "الشاباك" الحاقد. 

ونقلت الهيئة على لسان األسرى في عتصيون أنهم "يتعرضون ألبشع الجرائم اإلنسانية، ويعيشون 
دان حياة يومية مؤلمة وصعبة؛ حيث يقدم لهم الطعام غير مطبوع بطريقة جيدة ومليًئا بالدي

والحشرات، والغرف قذرة ومتسخة، وال يتم توفير مواد التنظيف الالزمة ما يخلق قلًقا حقيقيًّا من 
 انتشار األمراض المعدية والمقلقة".

وبينت الهيئة أن هناك نقًصا كبيًرا في األغطية والمالبس والبشاكير تزامًنا مع البرد الشديد وتدفق 
، وال يتم توفير شيء لهم من إدارة مركز التوقيف، وال تتعاطى مياه األمطار المتجمعة لداخل الغرف

 مع شكاويهم ومطالبهم.
وطالبت الهيئة الصليب األحمر الدولي وكل المؤسسات الحقوقية واإلنسانية بالتوجه فورا إلى 
عتصيون ووضع حدّ  لما ُيرتكب بحق األسرى، والضغط على االحتالل لتوفير كل ما يحتاجونه، وأن 

 ركوا فريسة للجنود والسجانين.ال يت
 1/4/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 يدخلون أعوام أسـٍر جديدة معتقلينثمانية  .02

أعواًما جديدة في سجون  2016-3-16أفادت إذاعة صوت األسرى، أن ثمانية أسرى دخلوا يوم 
 25ليل المحكوم بالسجن عاًما من مدينة الخ 41االحتالل، وهم: وليد عبد الرسول عبد القادر مسالمة 

عاًما  34واألسير محمد حسين عبد الحميد  عاًما. 14، وأمضى 2002عاًما ومعتقل منذ عام 
واألسير إبراهيم خالد عبد  عاًما. 13، وأمضى 2003عاًما ومعتقل منذ عام  20المحكوم بالسجن 

واألسير  عاًما. 13 ، وأمضى2003عاًما ومعتقل منذ عام  14عاًما والمحكوم بالسجن  35الحميد 
، وأمضى 2003عاًما ومعتقل منذ عام  14عاًما والمحكوم بالسجن  34محمود عاطف عبد الحليم 

عاًما ومعتقل منذ  15واألسير فهد إسحق محمد أبو عليان من القدس والمحكوم بالسجن  عاًما. 13
 عاًما. 12، وأمضى 2004عام 
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عاًما، وفهمي أسعد أبو  15عاًما والمحكوم بالسجن  26واألسيران الشقيقان صالح أسعد أبو صالح 
.واألسير غسان سعيد أبو 2008عاًما ومعتقالن منذ عام  22عاًما والمحكوم بالسجن  29صالح 

 ، وأمضى ثمانية أعوام.2008عاًما ومعتقل منذ عام  17صالح المحكوم بالسجن 
 2/4/2016الدستور، عمَّان، 

 
 ات بالضفةفي مسير  المواطنينإصابة عشرات  .02

( نتيجة استنشاقهم 1/4/2016أصيب عشرات المواطنين باالختناق يوم الجمعة ): الضفة الغربية
الغاز المسيل للدموع، الذي أطلقته قوات االحتالل الصهيوني تجاه المشاركين في مسيرات بالضفة 

 الغربية.
ة السلمية المناهضة وقال مراسلنا إن جنود االحتالل قمعوا المشاركين في المسيرة األسبوعي

لالستيطان ومصادرة األراضي في قرية النبي صالح غرب، واعتدوا على طاقم فضائية "رؤيا" األردنية 
 بعد احتجازهم، ومنعهم من تغطية المسيرة.

وأكد الناشط في مقاومة الجدار واالستيطان عبد هللا أبو رحمة أن المسيرة جاءت لمناسبة الذكرى 
 ، وللتأكيد على أحقيتنا في هذه األرض، أرض اآلباء واألجداد.األربعين ليوم األرض

كما أصيب عشرات المواطنين والمتضامنين األجانب باالختناق نتيجة استنشاقهم الغاز المسيل 
للدموع، خالل قمع قوات االحتالل مسيرة قرية بلعين األسبوعية السلمية المناهضة لالستيطان وجدار 

 هللا.الفصل العنصري، غرب رام 
 1/4/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
  2015األول/ أكتوبر بسبب "فيسبوك" منذ تشرين  فلسطينياً  148 اعتقلاالحتالل  .02

الفلسطيني ومؤسسة الضمير لرعاية األسير وحقوق اإلنسان،  األسيرنادي  أصدرهذكر تقرير  :رام هللا
 فلسطينيا منذ تشرين أول/ 148اعتقل  ياإلسرائيلوهيئة شؤون األسرى والمحررين، أن االحتالل 

وذكر  .اإلنترنتالماضي على خلفية أنشطة لهم على مواقع التواصل االجتماعي على شبكة  أكتوبر
التقرير أن عددا من هؤالء المعتقلين صدرت بحقهم لوائح اتهام تتعلق "بالتحريض" وتم تحويل الجزء 

 اآلخر إلى االعتقال اإلداري.
كزت االعتقاالت بسبب مواقع التواصل االجتماعي في القدس، وتوضح اإلفادات وحسب التقرير تر 

أن مجرد إبراز التعاطف أو التضامن مع الشهداء واألسرى الفلسطينيين أو نشر صورهم تعتبر تهمة 
وأشار التقرير إلى تشكيل الحكومة اإلسرائيلية ما يسمى "وحدة سايبر  قد تؤدي العتقال أي شخص.
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الشرطة اإلسرائيلية لتعمل على مالحقة شبكات التواصل االجتماعي وعلى رأسها موقع  العربية" في
 "فيس بوك".

وأوضح التقرير أن عدد المعتقلين الفلسطينيين منذ بداية موجة التوتر الحالية مع إسرائيل في مطلع 
 حالة اعتقال. 4,767أكتوبر الماضي وصل إلى أكثر من  تشرين أول/

 1/4/2016، القدس، موقع صحيفة القدس
 

 ماراثون بيت لحم الرابع يحمل عدة رسائل .02
اختتم ماراثون فلسطين الدولي في بيت لحم بمشاركة آالف العدائين من : فادي أبو سعدى- رام هللا

 كافة مناطق فلسطين التاريخية وبمشاركة ألف عداء دولي يحملون خمسين جنسية. 
للجنة األولمبية الفلسطينية. واختير مساره بعناية شديدة ونظمت الماراثون حركة الحق في الحركة وا

ليكشف معاناة الفلسطينيين الحقيقية في التنقل والحرية داخل وطنهم، وكيف أنك ال يمكن أن تسير 
مسافة السباق الكبيرة أو الوسطى دون أن تواجه حواجز عسكرية إسرائيلية أو الجدار الفاصل أو 

 ائيلية التي تحاصر بيت لحم انطالقًا من أمام كنيسة المهد.حتى تواجه المستوطنات اإلسر 
ومنعت سلطات االحتالل اإلسرائيلي مرور أكثر من مائة عداء من الرجال والنساء عبر معبر بيت 
حانون "إيريز" العسكري في قطاع غزة إلى الضفة الغربية للمشاركة في هذا الماراثون. ومن بين 

المصري بطل ماراثون فلسطين في العام الماضي. وهو ما يؤكد انتهاك عدائي غزة الذين منعوا نادر 
 إسرائيل لحق حركة الفلسطينيين وتنقلهم داخل أرضهم.

وشهدت ساحة المهد فعاليات ثقافية وفنية لألطفال قدمها مسرح الحارة ومؤسسة الحق بوجود مهرجين 
ما أغلق األمن الفلسطيني الكثير من قاموا بالرسم على وجوه األطفال لرسم البسمة على وجوههم. في

 الشوارع، وكذلك فرق الدفاع المدني التي قدمت المساعدة للعدائين على طول مسار الماراثون.
من جهته اعتبر صبري صيدم وزير التربية والتعليم العالي أن ماراثون فلسطين الدولي الرابع يعبر 

جراءاته القمعية.  عن أمل الشعب الفلسطيني في العيي بحياة حرة كريمة  بعيدة عن قيود االحتالل وا 
وأكد صيدم أن الفكرة أعمق من حدث رياضي اعتيادي "ألننا نرى تظاهرة إنسانية حاشدة وبحشد من 
أطر مختلفة ومشاركة متضامنين أجانب دليل قاطع على أن الشعب الفلسطيني وجد لينتصر 

 وليعيي بكرامة وحرية وليعيي بدولته المستقلة".
عد الماراثون تنقل العداؤون الدوليون في المدينة وزاروا الكثير من األماكن الدينية والتراثية وب

 والتاريخية وشاركوا أهل المدينة تفاصيل حياتهم اليومية.
 2/4/2016، لندن، القدس العربي
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 موسيقى الراب لخدمة القضية رسخ   ي  فتى فلسطيني  .02
فتى فلسطيني بالعقد الثاني من عمره، أن يسخر موهبته اختار أحمد شنار، وهو : وكالة األناضول

في كتابة األغاني الوطنية واالجتماعية وتأديتها بأسلوب الراب العالمي، من أجل خدمة قضية 
ثبات أن اللجوء واألوضاع الصعبة ال تعني  يصال معاناة أهلها في الشتات للعالم أجمع وا  فلسطين وا 

 ون ومتفوقون.أن شباب فلسطين موتى بل هم موهوب
لجأ شنار قبل نحو عام إلى مخيم البص لالجئين الفلسطينيين بمدينة صور جنوبي لبنان، هاربا من 
مخيم اليرموك بالعاصمة السورية دمشق. ورغم صغر سنه، استطاع رسم حلم في خياله، يسعى 

 .بمقدرات ذاتية بحتة لتحقيقه، وهو أن يكون مغنيا مشهورا في المستقبل يخدم قضيته
يكتب شّنار كلمات أغانيه بالعربية، ويلحنها ويؤديها بأسلوب موسيقى الراب، بين أصدقائه وفي 
بعض الحفالت الخاصة، على أمل أن تأتي جهة ما تساعده على تطوير نفسه ودعمه "ألجل 
فلسطين" فكل ما يغنيه ال يتحدث إال عن فلسطين والحنين إليها وعن أحوال وأوضاع الالجئين في 

 تات وخاصة في اليرموك.الش
 1/4/2016الجزيرة.نت، الدوحة، 

 
 " تجهز قواعد لتركيب كاميرات "األقصى"األردنية "األوقاف .02

باشرت وزارة األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية، العمل بإعداد وتجهيز : زايد الدخيل -ان عمَّ 
المسجد األقصى المبارك،  كاميرا بساحات 55قاعدة فنية ووصالت كهربائية مخصصة لتركيب  55

بإعداد القواعد الفنية الخاصة  أياموقال داود لـ"الغد"، إن الوزارة بدأت قبل  وفقًا للوزير هايل داود.
الفنية في  اإلجراءات، بعد استكمالها جميع األقصىبمشروع تركيب الكاميرات في ساحات المسجد 

الكاميرات ستغطي األسوار  أن إلىمشيرا هذا االطار وتجهيز البنية التحتية له من تمديدات، 
 والساحات المحيطة بالمسجد لتكشف للعالم عن حقيقة الجهة المعتدية وتجاوزها التشريعات الدولية.

وقال داود إن الوزارة هي صاحبة الوالية في السيطرة والمراقبة )الكونترول( على هذه الكاميرات 
يتم تنفيذه من خالل الوزارة  أردنيكاميرات هو مشروع مشروع تركيب ال أنوأرشفة سجالتها، موضحًا 

 .األقصى، وبما يغطي كامل مساحة المسجد األرضفي فلسطين على  األشقاءوبالتعاون مع 
وأضاف أن الكاميرات ستراقب على مدار الساعة جميع ساحات المسجد األقصى على كامل مساحة 

 أوقاف القدس" التي تتمتع بالوصاية الهاشمية. و"تخضع جميعها لدائرة ،دونما 144وقوامها  المسجد
 2/4/2016الغد، عمَّان، 
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 هللا: الحلف المريب! والملك عبد "إسرائيل" .01
تحت عنوان "محادثات عبد هللا السرية"، كشف المعلق األمني لصحيفة "معاريف" : حلمي موسى

سرائيل كما جاءت في اإلسرائيلية، يوسي ميلمان، النقاب عن طبيعة ال عالقات السرية بين األردن وا 
الكلمة التي ألقاها الملك عبد هللا الثاني أمام عدد من أعضاء الكونغرس مطلع العام الحالي. وأوضح 
ميلمان أنه استند في مقالته إلى ما سبق ونشره موقع "ميدل إيست آي" حول كالم الملك عبد هللا 

 يلي في مواجهة سالح الجو الروسي العامل في سوريا.بشأن التعاون مع الجيي اإلسرائ
كي أنه تلقى قبل أكثر من يوأشارت "معاريف" إلى أن الملك عبد هللا أبلغ أعضاء الكونغرس األمر 

طلب منه أن يجري  ،ثالثة أشهر اتصااًل من رئيس األركان اإلسرائيلي الجنرال غادي آيزنكوت
ينسق معه الخطوات المرتبطة بالحرب في سوريا، منعًا األردن اتصااًل مع الجيي الروسي، وأن 

موقع األخبار البريطاني "ميدل  إلىلخطر الصدام بين الجيشين. وقد وصلت تفاصيل هذه المكالمة 
إيست آي"، حيث أكد الصحافي المخضرم ديفيد هيرست لـ "معاريف" قيام الموقع بـ "فحص مصداقية 

من المصادر البريطانية العسكرية والديبلوماسيين وغيرهم من  االقتباسات عن محادثة الملك مع جملة
 الخبراء. وليس لدينا شك بصحة األقوال".

وبحسب الملك عبد هللا، فإنه "بعد مكالمة آيزنكوت، اتصلنا بالروس، وبعث بوتين إلينا مبعوثًا 
للمشاورات قصره في عمان  إلىخاصًا". ولكن قبل أن يلتقي الملك بالمبعوث الروسي، استدعى 

رئيس الموساد، "وبحثنا في فكرة كيف نضع الروس في مكانهم". ولم يذكر الملك الموعد الذي التقى 
فيه رئيس الموساد، وعليه فمن الصعب أن نعرف إذا كان هذا تامير باردو ام خليفته يوسي كوهين، 

زيارة وحديث الملك  ، قبل بضعة أيام من2016الذي تسلم مهام منصبه في السادس من كانون الثاني 
 في واشنطن.

وفي لقائه مع أعضاء الكونغرس، كشف الملك األردني النقاب عن أن الطائرات الحربية الروسية 
أن رئيس  إلىحلقت في الجو للمراقبة والتجسس على منظومات الدفاع اإلسرائيلية. هنا تجدر اإلشارة 

ة الجنرال عاموس جلعاد كشف النقاب، قبل شهر الهيئة السياسية األمنية في وزارة الدفاع اإلسرائيلي
 واشنطن، عن معلومات تتسم اآلن بأهمية إضافية.  إلىونصف من زيارة الملك 

وبحسب صحيفة "الغارديان" وموقع "ميدل إيست أي"، فإن تسريبات "شهادة" الملك عبد هللا أمام 
وغان يؤمن بحل إسالمي راديكالي الكونغرس كشفت أنه تطرق إلى السياسة التركية، معتبرًا أن "إرد

 ألزمات المنطقة، وأن حقيقة أن اإلرهابيين يصلون إلى أوروبا هي جزء من سياسة تركيا".
وبحسب التسريبات أيضًا، فقد وصف ملك األردن "التحالف اإلسالمي" الذي أنشأته السعودية بأنه 

 "محدود الفعالية".
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صحة الكالم المنسوب للملك عبد هللا حول التحالف أمس، نفى مصدر في الديوان الملكي األردني 
 اإلسالمي بأنه محدود الفعالية والنتائى، وأن انضمام بالده ودول أخرى إليه جاء ألنه "غير ملزم".

 2/4/2016السفير، بيروت، 
 

 حفل صهيوني في رم األردنية.. ومقاومة التطبيع تستهجن .22
تطبيع، التحضيرات إلقامة حفل صهيوني في رم استهجنت لجنة حماية الوطن ومقاومة ال: عّمان

 جنوبي األردن ، مؤكدة أن األردن "ليس ملهى ليليًا لالحتالل".
كلم عن  250وكان العازف "اإلسرائيلي" ناداف داغان أعلن عن حفل يقيمه في وادي رم )يبعد 

 رد.دينارًا للف 170أيام بقيمة  ثالثةالعاصمة عمان(؛ ضمن برنامى سياحي على مدار 
وقال رئيس لجنة حماية الوطن ومقاومة التطبيع مناف مجلي، في تصريح  يوم الجمعة، تلقى "المركز 
الفلسطيني لإلعالم" نسخًة منه، إن هذا الحفل "مرفوض ومدان من كل من يساهم فيه وتطبيع 

ن أرض الحشد والرباط ليست ملهى ليليًا لالحتالل الصهيوني".  وتدنيس ألرضنا الطاهرة، وا 
وتساءل مجلي مستنكرًا "أال يكفيهم أنهم يروجون لمناطقنا السياحية على أنها ملك لدولة االحتالل؟!"، 

 مؤكًدا أن اللجنة ستدعو العتصام احتجاجي في مكان إقامة االحتفال.
وكان القائمون على الحفل، دعوا له، عبر إعالن عبر موقع التواصل االجتماعي "فيسبوك"، وكتبوا 

 األردنيون سيقومون بتوفير التأشيرة، والمواصالت على الحدود"."شركاؤنا 
ونشرت الدعوة، التي رصدها مراسل "المركز الفلسطيني لإلعالم"، بثالث لغات: العربية والعبرية 

 (، ويستمر حتى السبت.4-7واالنجليزية، حيث سيبدأ الحفل الخميس )
 1/4/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 تطورات الوضع في عين الحلوةاإلسالمية مع قيادتي فتح والقوى تتابع  بهية الحريري .29

تدهور الوضع األمني في مخيم عين الحلوة بشكل كبير مساء الجمعة واتخذ شكل اشتباكات  :صيدا
عنيفة بين فتح من جهة ومجموعات مسلحة من تنظيم جند الشام من جهة ثانية حاصد قتيال وثالثة 

تابعت النائب بهية الحريري الموجودة خارج لبنان عبر الهاتف من جهتها،  جرحى في حصيلة أولية.
ومع عدد من مسؤولي  اإلسالميةتطورات الوضع في عين الحلوة وتواصلت مع قيادتي فتح والقوى 

القوى األمنية والعسكرية في صيدا من اجل الضغط باتجاه وقف سريع إلطالق النار، حقنا للدماء 
 يدا مخاطر خروج الوضع عن السيطرة في عين الحلوة.ولتجنيب المخيم وص

 2/4/2016المستقبل، بيروت، 
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 "إسرائيل"دبلوماسية مع  عالقاتإندونيسيا ترفض إقامة  .20
 إقامة إلىبنيامين نتنياهو  اإلسرائيليدعوة رئيس الوزراء  إندونيسياوكاالت: رفضت  - جاكرتا

 .إسرائيلعالقات دبلوماسية بينها وبين 
له من قيام أمعن خيبة  أعربعلى لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية في جاكرتا، الذي جاء ذلك 

 ولقائهم مع نتنياهو. إلسرائيلالماضي بزيارة  األسبوع اإلندونيسيينعدد من الصحافيين 
عالقات دبلوماسية مع جاكرتا ما زالت  إقامة إلى اإلسرائيليةإن الدعوة  إسرائيليوقال مصدر سياسي 

 ة.قائم
 2/4/2016األيام، رام هللا، 

 
 يتيمًا وعائالت محتاجة في بيت لحم 1,050 كفاالت نقدية لـتقدم هيئة األعمال الخيرية اإلماراتية  .22

يتيمًا وعدد من األسر  1,050قدمت هيئة األعمال الخيرية اإلماراتية كفاالت نقدية لـ": وام" –بيت لحم 
 ولين لدى الهيئة في مدينة بيت لحم في الضفة الغربية.الفقيرة واألشخاص ذوي اإلعاقة من المكف

ألف درهم على هؤالء في إطار برنامى كفاالت األيتام الذي يصل فيه عدد  730ووزعت الهيئة نحو 
 ألف يتيم وأسرة فقيرة. 22المكفولين في األراضي الفلسطينية إلى نحو 

ئة األعمال نجحت في بناء أكبر شبكة وقال إبراهيم راشد مفوض الهيئة في الضفة الغربية: إن هي
أمان اجتماعي لأليتام من خالل برنامى األمان االجتماعي لرعايتهم وتمكينهم وذلك في إطار فلسفة 

 الهيئة القائمة على تنمية اإلنسان الفلسطيني وتعزيز صموده على أرضه.
نما تحرص على وأوضح أن دور الهيئة ال يتوقف عند تقديم المساعدات النقدية والعينية  لأليتام وا 

رعايتهم وأمهاتهم في مجاالت الرعاية الصحية والثقافية واالجتماعية وتنمية موارد أسر األيتام وتنمية 
 مواهبهم.

 2/4/2016االتحاد، أبو ظبي، 
 

 انتهاكات لحقوق إنسان "إسرائيل"واشنطن تؤكد أنها تحقق في ارتكاب  .22
، أن أمسسم وزارة الخارجية األمريكية جون كيربي أكد الناطق الرسمي با: وكاالت – واشنطن

حكومة بالده تقوم بإجراء تحقيقات فيما إذا ارتكبت إسرائيل خروقات بالمعايير األمريكية التي تعطى 
 ".1997المساعدات العسكرية األمريكية بموجبها للدول األجنبية وفق "قانون ليهي لعام 

ألمريكية مقتنعة بأن إسرائيل تلتزم بالشروط األمريكية، وحول سؤال بخصوص ما إذا كانت الحكومة ا
وأنها ال تنتهك حقوق الفلسطينيين بما يستوجب وقف المساعدات العسكرية للجيي اإلسرائيلي رد 
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كيربي قائال، "نحن ال نقدم المساعدة ألي قوات أمن في أي مكان في حال امتالكنا لمعلومات 
كبت انتهاكا جسيما لحقوق اإلنسان.. هذا هو القانون ونحن نتبع موثوقة أن هذه السلطات األمنية ارت

 القانون".
وحول ما إذا كان هناك معاملة خاصة إلسرائيل تمكنها من انتهاك كافة حقوق اإلنسان الفلسطيني، 
قال كيربي، "أريد مزيدا من الوقت الستيفاء اإلجابة على هذا السؤال ولكن كل الدول التي نقدم لها 

 ات العسكرية، بما فيها إسرائيل، يجب أن ال تستخدم هذه األسلحة النتهاك حقوق اإلنسان".المساعد
 2/4/2016األيام، رام هللا، 

 
 باريس تنتظر تقريرًا من الرباعية الدولية لتشجيع مبادرة السالم الفرنسية .22

"بيير فيمو" إن بالده قال الموفد الفرنسي الخاص لمتابعة المبادرة الفرنسية ": وفا" –الحياة الجديدة 
تنتظر تقريرًا من اللجنة الرباعية الدولية، من المتوقع صدوره نهاية الشهر الجاري، يتضمن تشجيعًا 

 للمبادرة الفرنسية، ودعوة األطراف لبذل كل الجهود إلنجاحها.
وأضاف، خالل اجتماع مع مجلس السفراء العرب، بحضور سفير دولة فلسطين في فرنسا سلمان 

في، في باريس يوم الجمعة، أن باريس ستدعو بعد التقرير، الجتماع على مستوى كبار الهر 
الموظفين، ومن ثم اجتماع على المستوى الوزاري لمجموعة الدعم والمساندة، وهي المجموعة التي 

 تضم القوى الفاعلة في الساحة الدولية وعددًا من القوى اإلقليمية في المنطقة.
ه ستدعو بناء على نتائى اجتماع مجموعة الدعم والمساندة، الجتماع المؤتمر ن فيمو أن بالدوبيَّ 

الدولي بخصوص القضية الفلسطينية، بحضور الطرفين الفلسطيني واإلسرائيلي، خالل شهر تموز 
 المقبل.

من جهته، جدد السفير الهرفي تمسك القيادة والشعب الفلسطيني بالتوصل لحل عادل ودائم للصراع، 
 ول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة.يضمن حص

 2/4/2016، رام هللا، الحياة الجديدة
 

 الصين ستقدم المزيد من المنح الدراسية للفلسطينيين .22
قالت نائبة رئيس مجلس الدولة الصيني ليو يان دونغ يوم الخميس، إن الصين ستقدم : رام هللا

وصرحت ليو بهذا  ب للدراسة في الصين.لفلسطين المزيد من المنح الدراسية الحكومية للطال
اإلعالن خالل زيارة قامت بها لمدرسة فيصل الحسيني األساسية للبنات في مدينة رام هللا بالضفة 

 الغربية.
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وقالت ليو خالل سيرها ألول مرة في مدرسة فلسطينية، إن الطالب الفلسطينيين يستحقون مقاعد 
الصين  أن إلىبقية األطفال في جميع أنحاء العالم، مشيرة دراسية هادئة، وتعليما جيدا، تماما مثل 

 تدعم دائما الشعب الفلسطيني من أجل استعادة حقوقه الوطنية المشروعة.
وتابعت انه يجب على الشعب الفلسطيني إقامة دولة مستقلة خاصة بهم، يعيشون فيها بسعادة 

 وكرامة.
هتماما بالغا لتعزيز التعاون الثقافي والتعليمي، الصين تولي ا  إنوقالت نائبة رئيس مجلس الدولة:" 

وتقدم مئة منحة دراسية لطلبة فلسطينيين للدراسة في الصين وفقا لبرنامى موقع بين الطرفين بشأن 
 طالب فلسطينيين". 610استضافت الصين  2015الثقافة والتعليم، وحتى عام 

ة الصينية في فلسطين وسنقدم الصين ستحرص على تقديم مساعدات لدراسة اللغ "إنوتابعت 
من  15تكنولوجية، وسنقدم فرصة لـ  وأجهزةحاسوب  أجهزةمساعدات بقيمة مليونى يوان صيني في 

 .أولوية"بحثية في الصين للدراسة بمجاالت ذات  بأعمالالباحثين الفلسطينيين الشباب للقيام 
 1/4/2016، القدس، موقع صحيفة القدس

 
 طالب بكسر حصار غزةحملة إلكترونية عالمية ت .22

أطلقت الحملة العالمية لكسر الحصار عن غزة، الليلة الماضية، حملة ": األناضول" –غزة 
 إلكترونية، للمطالبة بفك الحصار اإلسرائيلي المفروض على القطاع للعام العاشر على التوالي.

اعي "تويتر" و"فيس وقالت الحملة، في بيان لها، إنها أطلقت حملتها عبر موقعي التواصل االجتم
بوك"، من خالل هاشتاغ )#بكفي_حصار(، باللغتين اإلنجليزية والعربية، من أجل إيصال معاناة 

 مليون فلسطيني( إلى الرأي العام العالمي. 1.9سكان قطاع غزة )
وأضافت: "نسعى من خالل هذه الحملة، إلى العمل على الضغط على األنظمة وصناع القرار من 

 ار عن غزة".أجل كسر الحص
وتعرف الحملة نفسها عبر موقعها الرسمي اإللكتروني، على أنها تجمع عالمي من أجل للتضامن 

 مع قطاع غزة المحاصر، بغرض الضغط على إسرائيل لكسر الحصار المفروض عليه.
وشارك فلسطينيون في الداخل والخارج، إلى جانب نشطاء عرب وأجانب ودعاة في الحملة، مطالبين 

 اء معاناة سكان قطاع غزة الذين يعيشون ظروًفا إنسانية واقتصادية صعبة.بإنه
وطالبت آالف التغريدات والتدوينات بفك الحصار المفروض على قطاع غزة، وحل أزمة الكهرباء، 

 وفتح معبر رفح الحدودي أمام سفر الحاالت اإلنسانية، والتنقل بحرية.
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ا خلفته سنوات الحصار المفروض على مختلف ونشر ناشطون صورا، ومقاطع فيديو آلثار م
 مجاالت الحياة في غزة.

وشارك إسماعيل هنية، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، في الحملة، داعيا إلى التحرك 
 الجدي وعلى كافة المستويات من أجل إنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة منذ عشر سنوات.

أمين االتحاد العالمي لعلماء المسلمين في الحملة اإللكترونية، قائاًل  كما وشارك "علي القره داغي"
في تدوينة له عبر تويتر "عشر سنوات من الحصار الخانق الظالم على غزة، وأزمة الدواء، 

 والكهرباء، فإلى متى؟".
 2/4/2016فلسطين أون الين، 

 
 اإلسرائيلي السال حعن قذارة  .38

اإلسـرائيلية حـول استشـهاد الشـاب الفلسـطيني عبـد الفتـاح الشـريف، تبـدو الروايـة : تحرير بـالل ضـاهر
متناقضــة مــع الواقــع الــذي أحــاط، ومــا زال يحــيط، بهــذه القضــية، بــدءا مــن الجريمــة األولــى، بــإطالق 
جنود االحتالل النار على الشريف وزميله رمزي القصراوي، الذي استشهد على الفور، ومـرورا بإعـدام 

رة "طهارة السالح" و"أخالق" جـيي االحـتالل )كيـف يمكـن أن تجتمـع األخـالق الشريف وانتهاء بأسطو 
 مع االحتالل بمكان واحد؟(.

وتعكــس قضــية إعــدام الشــريف تــاريا إســرائيل اإلجرامــي، منــذ النكبــة وحتــى اليــوم. وحتــى أن قســم مــن 
ح" ونشـر تقريـرا اإلسرائيليين بدأ يتحدث في هذا االتجاه. أحد المحللين احـتى علـى كذبـة "طهـارة السـال

". وهــذا هــو التوجــه لــدى معظــم المحللــين فــي وســائل اإلعــالم 1948بعنــوان "الســالح أصــبح قــذرا منــذ 
اإلســرائيلية المركزيـــة، رغــم أن أغلبيـــة اإلســـرائيليين، بحســب اســـتطالعات الـــرأي، تؤيــد الجنـــدي القاتـــل 

وا عالمهــم حقنــوهم ولقنــوهم وتبــرر جريمتــه. ولموقــف اإلســرائيليين هــذا ســبب أساســي، وهــو أن قــادتهم 
وأطعمــــوهم علــــى مــــدار ســــنوات طويلــــة وجبــــات دســــمة مــــن التحــــريض العنصــــري واالســــتعالئي ضــــد 
الفلســـــطيني خصوصـــــا والعربـــــي عمومـــــا، إلـــــى جانـــــب التـــــاريا اإلجرامـــــي اإلســـــرائيلي والتســـــامح مـــــع 

 المجرمين.
دعون ليفـي، فـي صـحيفة وقبل الخوض في هذا التاريا، يلفت االنتباه التقرير األسبوعي للصـحافي غـ

"هآرتس" يوم الجمعة. ليفي زار عائلة الشهيد الشريف. وقال له يسري الشريف، والد الشهيد، إنه لـيس 
عاما( نفذ عملية طعن. وأضاف أنه "ال أصدق أنه كان يحمل سكينا. لقد  21مقتنعا بأن نجله البكر )

مسـتقبله". وقـال إن عبـد الفتـاح كـان حصل على عمل جديد وكان سعيدا. كانت لديه منجرة ورأى بها 
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متوجها، صبيحة استشهاده، إلى بلدة العيزرية في القدس الشرقية، من أجل إجراء قياسات لغرفة نـوم. 
 فقد كان متخصصا في هذا العمل. ورافقه زميله القصراوي.

 
 العفو بانتظار الجنود اإلسرائيليين القتلة دائما

اإلســـرائيلية طويـــل ومعـــروف. وأّكـــد المحلـــل السياســـي فـــي صـــحيفة تـــاريا الجـــرائم العســـكرية واألمنيـــة 
ن كـان بكـالم ُمجّمـل، علـى أن "حـروب إسـرائيل شـهدت  "يديعوت أحرونـوت"، نـاحوم برنيـاع، اليـوم، وا 
حــاالت غيــر قليلــة مــن المخالفــات لمعــايير القتــال، وبضــمن ذلــك أعمــاال مشــابهة للعمــل الــذي اقترفــه 

وحـدثت خـالل الحـروب وبـين الحـروب. كانـت هنـاك اسـتنكارات، وكانـت الجندي )القاتل( في الخليل. 
هناك قصائد عتاب كالتي نظمها نتان ألترمـان، وكانـت إدانـات هنـا وهنـاك، ولـم تكـن هنـاك عقوبـات. 

 ليس عقوبات حقيقية".
وأشار برنياع في هذا السـياق إلـى محاكمـة أفـراد وحـدة حـرس الحـدود الـذين اقترفـوا مجـزرة كفـر قاسـم، 

. "قالئـــل يـــذكرون مـــا حـــدث بعـــد ذلـــك: الجنـــود أرســـلوا إلـــى الســـجن وتـــم 1956ي تشـــرين األول عـــام فـــ
إطــالق ســراح الضــباط بعــد فتــرة قصــيرة وُعّينــوا فــي وظــائف مرموقــة )أحــدهم أصــبح رئــيس األمــن فــي 

 مفاعل ديمونا النووي(".
رائم وفــرض عقوبــات الالفــت فــي هــذا الســياق أنــه حتــى عنــدما تمــت إدانــة ضــباط أو جنــود بــاقتراف جــ

عليهم، فإنهم كانوا دائما يحظون بعفو بعد قضاء فتـرة عقوبـة قصـيرة جـدا. وكتـب برنيـاع، أنـه "عنـدما 
كــان رفائيــل إيتــان رئيســا ألركــان الجــيي، أصــدر عفــوا علــى كــل مــن يرتــدي زيــا عســكريا وأديــن بقتــل 

سـرى مكبلـين فـي لبنـان. كـذلك عرب، في لبنان وفي إسرائيل. لقد حظي بالعفو ضباط قتلوا بدم بـارد أ
حصل على عفو جنديا أطلق النار وقتـل مواطنـا كـان يسـير فـي شـارع بالقـدس الشـرقية، بـدون سـبب، 

 وفقط ألنه رغب بقتله".
وتوقــع برنيــاع أن الجنــدي القاتــل الــذي أعــدم الشــريف "لــن ُيــتهم بالقتــل المتعمــد، رغــم أن الحــدث ُيــذكر 

القتل المتعمد ليست خيـارا... لـيس فـي الحيـاة الحقيقيـة. وبموجـب  بعملية إعدام. ورغم ذلك، فإن تهمة
تجربة الماضي، باإلمكان االعتقاد أن الجندي الذي أطلق النار سيدان ببند أخف بكثير، وسيقبع فترة 

 قصيرة في السجن، وسيطلق سراحه ويذهب طي النسيان".
أن "الجيي اإلسرائيلي وأذرع األمن كذلك أكد الصحافي كالمان ليفسكيند في صحيفة "معاريف"، على 

قتلوا خالل السنين الماضية عددا ال نهائي من األشخاص، ولم يحدث ذلك فيما كانوا يشكلون خطرا، 
 ولم يحاولوا جلبهم للمحاكمة".
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)التي أسسها أريئيل شـارون(، بحسـب المعـايير األخيـرة، مجموعـة  101وأضاف أنه "كان أفراد الوحدة 
وأفراد الوحدات الخاصة في الجيي اإلسرائيلي، من الكوماندوز البحري وحتى سـرية  قتلة تسلسليين...

هيئة األركان العامـة، بإمكـانهم أن يسـهموا هـم أيضـا مـن هنـا وحتـى إشـعار آخـر حيـال أعـداء غـادروا 
 العالم من دون محاكمتهم".

بفضلهم. ولكـن ينبغـي أن واعترف ليفسكيند بأنه "ليس لدي مشكلة في ذلك. فقد تم تحقيق أمن الدولة 
نــذكر حقيقــة أنهــم فعلــوا ذلــك بموجــب أوامــر عســكرية" معتبــرا أن هــذه األوامــر "تجعــل أفعــالهم قانونيــة 

 ولكنها ليست أخالقية بالضرورة".
ورأى المحلــل العســكري فــي "هــآرتس"، عــاموس هرئيــل، أنــه "مثلمــا كــان التعــاطف، فــي حالــة مختلفــة 

شاليط، هكذا يحظى الجندي مطلق النار من الخليل بتأييـد واسـع.  كليا، مع الجندي المخطوف غلعاد
كما أن المحادثة الهاتفية غير المألوفة والمستهجنة لرئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، مع والد الجندي 

 أمس، تدل على أن الجندي بات نسخة جديدة لشاليط".
 

 تاريخ حافل بجرائم قتل واغتصاب
"، اســتعرض المحلــل األمنــي فــي "هــآرتس"، أميــر أورن، 1948قــذرا منــذ تحــت عنــوان "الســالح أصــبح 

. وكتـــب أن رئـــيس أركـــان الجـــيي 1948بعـــض الممارســـات اإلجراميـــة للجنـــود اإلســـرائيليين فـــي العـــام 
اإلســرائيلي، غــادي آيزنكــوت، الــذي يتعــّرض النتقــادات اليمــين المتطــّرف فــي قضــّية الجنــدّي القاتــل، 

الكاذبــة، التــي تنســب للجنــدي اإلســرائيلي والمؤسســة التــي يعمــل مــن خاللهــا  "تبّنــى الدعايــة الرســمية،
 دستورا أخالقيا مختلف وأسمى من دساتير الجيوي األخرى".

، ورأى 1948واستعرض أورن عدد قليل جدا من الجرائم التـي ارتكبتهـا القـوات اإلسـرائيلية خـالل العـام 
م العقوبــات فــي غالــب األحيــان، ضــد مرتكبــي هــذه أن المشــكلة الكبــرى تكمــن فــي العقوبــات، أو انعــدا

 الجرائم.
حدى هذه الجرائم ارتكبت في شهري تشرين األول وتشرين الثاني، حيث أقدم قائد سـرية فـي الجـيي  وا 

أسـيرا آخـر. وحصـل فـي المحكمـة العسـكرية  15أسـيرا لبنانيـا وفـي الغـداة قتـل  18اإلسرائيلي على قتل 
ن ارتكب الجريمة "بسبب غريزة انتقام نمت لديه في تلك الفترة". وبعد على تخفيف في الحكم بادعاء أ

 ذلك أصدر الرئيس اإلسرائيلي األول، حاييم وايزمان، عفوا عنه.
اتهــم جنــديان بقتــل مــواطنين عــربيين، لكــن تمــت تبرئتهمــا باّدعــاء أّنهمــا "عمــال  1948وفــي شــهر أيــار 

ن رئيس أركـان الجـيي حينـذاك، يعقـوب دوري، منـع بموجب أو غير واضحة". ورغم إلغاء التبرئة، لك
 استئناف محاكمتهما.
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وفي تشرين الثاني من العام نفسه اغتصـب جنـدي إسـرائيلي امـرأة عربيـة وحـاول زميلـه اغتصـاب امـرأة 
عربيــة أخــرى. وادعــى الجنــديان أن "العــربيتين، اللتــان اعترضــتا بدايــة، وافقتــا فــي نهايــة األمــر". ولــم 

 و شامل.يحاكما بسبب عف
من عمرها. وأديـن  12وفي أيار العام نفسه، اتهم ثالثة جنود إسرائيليين باغتصاب طفلة عربية في ال

أحــــد الجنــــود بــــاقتراف عمــــل مشــــين وحكــــم عليــــه بالســــجن لثالثــــة شــــهور "بســــبب أخــــذ مكانــــة عائلتــــه 
 بالحسبان"، ثم أصدر دوري عفوا لصالحه.

 
 لماذا كل هذه الضجة اآلن؟

عســــكري فــــي "يــــديعوت أحرونــــوت"، ألــــيكس فيشــــمان، فــــإن ال أحــــد فــــي قيــــادة الجــــيي وفقــــا للمحلــــل ال
اإلسرائيلي، من قائد الفرقة وحتى رئيس أركان الجيي، يصدق رواية الجندي القاتل. وال تزال الحقـائق 
كما هـي منـذ التحقيـق األولـي الـذي أعقـب إعـدام الشـريف والتحقيـق العسـكري األوسـع الـذي أجـري فـي 

 لى أثره أبلغ ممثل النيابة العسكرية الجندي بأنه "مشتبه بالقتل المتعمد".الغداة، وع
وبعـــــد ارتكـــــاب جريمـــــة اإلعـــــدام، اعتبـــــر نتنيـــــاهو أن ســـــلوك الجنـــــدي "ال يالئـــــم أخالقيـــــات الجـــــيي 
اإلســرائيلي"، وبعــد هــذا "التنديــد" تراجــع نتنيــاهو، وأوحــى بــأن الجنــدي ارتكــب جريمتــه بســبب الظــروف 

جنود اإلسرائيليون في الضفة الغربيـة. ثـم جـاء اتصـاله الهـاتفي بوالـد الجنـدي ومحاولـة التي يواجهها ال
ـــين فـــي الشـــرطة العســـكرية ســـيأخذون هـــذه الظـــروف بعـــين  ـــده علـــى أن المحقق ـــر الجريمـــة، وتأكي تبري

 االعتبار. وقال نتنياهو لوالد الجندي إنه أدرك معاناتكم".
تطــرف، مثــل رئــيس حــزب البيــت اليهــودي" ووزيــر التربيــة وكــان نتنيــاهو ينــافس بــذلك قــادة اليمــين الم

والتعلــيم نفتــالي بينيــت، الــذي طالــب السياســيين وخصوصــا وزيــر األمــن، موشــيه يعلــون، بعــدم التنديــد 
بالجنــدي. كـــذلك نـــدد رئــيس حـــزب "يســـرائيل بيتينــو، أفيغـــدور ليبرمـــان، بتصــريحات يعلـــون ونتنيـــاهو، 

مــس، لــيعلن عــن تأييــده للجنــدي. كمــا ُنظمــت تظــاهرات وحضــر جلســة محكمــة الجنــدي فــي قســطينا أ
 مؤيدة للجندي القاتل، ووصفه المتظاهرون ب"البطل".

وكان آيزنكوت قد أعلن أن جريمة الجندي افتضحت، وتال ذلك ملصقات تصور رئيس أركان الجـيي 
نبـــرى اإلســـرائيلي بأنـــه شخصـــية شـــريرة وال يـــدعم جنـــوده. ووقـــف يعلـــون خلـــف آيزنكـــوت داعمـــا لـــه. وا

المحللون في وسائل اإلعـالم المركزيـة ينـددون بالجنـدي ويحـاولون الـدفاع عـن آيزنكـوت. ورأى معظـم 
المحللــين أن التنـــافس بــين نتنيـــاهو وقــادة اليمـــين علــى دعـــم الجنــدي هدفـــه كســب تأييـــد النــاخبين فـــي 

 اليمين المتطرف وبين المستوطنين.
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، رغـم تـاريا إسـرائيل الحافـل بالتسـتر علـى جـرائم لكن لماذا قامت هذه الضجة حول هذه القضية اآلن
ذا كان سياسيون مثل نتنياهو وبينيت وليبرمان يريـدون كسـب أصـوات فـي اليمـين،  جنودها وقواتها؟ وا 
أال يريـــد يعلـــون كســـب أصـــوات نـــاخبين أيضـــا، خاصـــة وأن اســـتطالعات الـــرأي تظهـــر تأييـــدا واســـعا 

ة "المعسـكر الصـهيوني" وحـزب ميـرتس بمواقـف قـادة للجندي؟ ولعـل التنديـد مـن جانـب نـواب فـي قائمـ
 يسار. –اليمين يعكس تنافسا على أصوات معسكر الوسط 

لكن يبدو أن األسباب األهم في الضجة الحاصلة والسجال الدائر حول هـذه القضـية أعمـق مـن ذلـك. 
ار، بحيث تكون وأحد هذه األسباب، هو أن قادة اليمين االستيطاني يريدون تغيير تعليمات إطالق الن

عـالن الحـرب علـى الفلسـطينيين، ألن مـن شـأن ذلـك أن يخـدم مصـلحتهم فـي منـع أيـة  مخففة أكثـر، وا 
إمكانيـة وصــد أيـة ضــغوط مـن أجــل محاولـة اســتئناف المفاوضـات بــين إسـرائيل والفلســطينيين. وأشــار 

 لي.هرئيل وفيشمان إلى هذا األمر في تحليالت نشراها في وقت سابق من األسبوع الحا
ســـبب آخـــر للســـجال الحـــالي، هـــو أن قـــادة الجـــيي اإلســـرائيلي، ومعهـــم يعلـــون، يتحســـبون مـــن انتقـــال 
احتجاجات اليمين المتطرف علـى اعتقـال ومحاكمـة الجنـدي إلـى داخـل صـفوف الجـيي، ونشـوء حالـة 

 فوضى بداخله.
ويـرى قـادة الجـيي أن  سبب ثالث، هو اعتبار الجيي أنه "البقرة المقدسة" األخيرة الباقية فـي إسـرائيل.

نمـا مـن أجـل زيـادة  اليمين المتطرف والمستوطنين ينوون ذبحها أيضا، لـيس مـن أجـل القضـاء عليـه وا 
مـــالء أجنـــدتهم بالكامـــل عليـــه، وخاصـــة األجنـــدة الدينيـــة، التـــي ســـتدفع بالعلمـــانيين إلـــى  نفـــوذهم فيـــه وا 

التحوالت، أي ابتعـاد العلمـانيين عـن االبتعاد عن الجيي، بينما يؤكد باحثون إسرائيليون على أن هذه 
 الجيي، بدأت من عقد على األقل.

وثمـــة ســـبب رابـــع هـــام للتنديـــد بالجنـــدي القاتـــل وفـــتح تحقيـــق ضـــده، وهـــو الـــدعم األمريكـــي إلســـرائيل. 
فالقـــانون األمريكـــي يـــنص علـــى وقـــف مســـاعدات لدولـــة مـــا إذا اســـتخدمت قـــوات األمـــن فيهـــا أســـلحة 

اإلنســان. وبــادر إلــى ســن هــذا القــانون الســيناتور باتريــك ليهــي، الــذي  أمريكيــة فــي انتهاكــات لحقــوق
طالــب وزيــر الخارجيــة األمريكــي، جــون كيــري، هــذا األســبوع بــإجراء تحقيــق حــول مــا إذا كانــت قــوات 

 إسرائيلية تنفذ عمليات إعدام.
 1/4/2016 ،48عرب 
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 محمود عباس والخدمات المجانية   تصريحات .39
 جمال العلوي     

 أدري ما الذي يدفع الرئيس الفلسطيني محمود عباس لمواصلة تقديم خدمات مجانية للدولة العبرية ال
وعصابته  "النتن ياهو"عبر سلسلة من التصريحات التي ال مبرر لها سوى محاولة نيل رضا 

 اإلرهابية الداعشية.
لقاء رئيس الوزراء مستعد ل"هو قوله  -حفظه هللا ورعاه-خر ما تفتق عنه ذهن الرئيس عباس آ

نه يرغب بإجراء مفاوضات من أجل إحياء عملية السالم ترى ماذا  ."اإلسرائيلي بنيامين  نتنياهو، وا 
سيستفيد الشعب الفلسطيني وشباب االنتفاضة المباركة؛ انتفاضة القدس من هذا اللقاء العتيد وماذا 

إذا أراد نتنياهو السلطة، "له: سيحقق الرئيس عباس من ثمرات هذا اللقاء وخاصة أنه يمضي بقو 
فليأت ويجلس مكاني، ليخرج ويقول على المأل انه يريد السلطة، وأنا سأمنحه إياها وسأضرب له 

وتعود لتصرح مرة  األمنيحيرتنا يا سيادة الرئيس أنت تقول: إنك ال تريد التنسيق  "التحية بنفسي
يحدد أسباب ذلك، وانتقد السياسة أخرى أن السلطة الفلسطينية على وشك االنهيار دون أن 

 اإلسرائيلية بتجاهل التنسيق األمني واقتحام المدن بسبب ومن دون سبب.
تتوقف عن تقديم  أننحن ال نحاول تحميلك أوزارا وال نريد أن نطالبك بما ال تسطيع، ولكن نرجوك 
 "النتن ياهو" اإلجراميةالخدمات المجانية للدولة العبرية ومحاولة التخفيف من أزمات زعيم العصابة 

أن أجهزة األمن الفلسطينية ال " توقف عن تفتيي حقائب التالميذ وخاصة انك تعترف بذلك بقولك
تم "، مبينا أنه "تتوقف عن تفتيي حقائب األطفال في المدارس وخارجها منعا لتنفيذهم عمليات طعن

قناع 70العثور على  هم بأنه ال جدوى مما يفعلونه ومن سكينا في حقائب التالميذ وتمت مصادرتها وا 
 ."الموت على الحواجز

محاولة غسل أدمغة هذا الجيل الثائر لن تجدي نفعا، والزعم لهم أن دماءهم ال تفيد وتذهب هدرا، 
حتى ترضى  األمريكيةعلى الحواجز وكل ذلك في إطار الخدمات المجانية للدولة العبرية وحليفتها 

 ية وتقدم له مزيدا من الدعم والنفقات المشروطة بالمهمات األمنية.عنه دوائر االستخبارات الغرب
لن تفيد كل هذه الوسائل في ردع هذا الجيل الثائر الذي ضاق ذرعا بالمخططات الصهيونية وحواجز 

في كل مكان دعوهم يقوموا بواجبهم الوطني ومارسوا كل خبراتكم في  األمنياالحتالل والتضييق 
 لفات التي ال تغني وال تسمن من جوع ...!التنسيق وبناء التحا

 2/4/2016ان، الدستور، عمَّ 
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 في المشهدين الدولي واإلقليمي الفلسطينيةالقضية  .41
 د. سعيد الحاج
لم تكن القضية الفلسطينية طوال مراحل تطورها شأنًا فلسطينيًا بحتًا، ولن تكون في المستقبل. 

أسباب نشوئها وسبل حلها، وتأثرها سابقًا والحقًا والحديث هنا ليس عن االهتمام بها ولكن عن 
بالمتغيرات الدولية واإلقليمية بما فيها العربية. ربما يعود ذلك، في جانب منه، لنشأة القضية كمشروع 
نشاء  غربي وجد مصلحته في التخلص من "المشكلة اليهودية" في أوروبا والعالم عبر إبعاده اليهود وا 

يكون "دولة عازل" في قلب المنطقة العربية يمنع توحدها ويظل عامل  كيان سياسي لهم يمكن أن
توتر فيها، وقد يكون لضعف الفلسطينيين وحدهم في مواجهة المشروع االستيطاني اإلحاللي، وقد 

 يكون ألسباب أخرى كثيرة.
متغيرات لكن، في نهاية المطاف، فالقضية الفلسطينية قضية إقليمية ودولية، وتتأثر بشكل مباشر بال

المهمة على هذين الصعيدين، وهنا تأتي أهمية رصد بعض التوقعات للبيئتين الدولية واإلقليمية على 
 المدى البعيد، الستشراف أثر كل ذلك عليها.

في المقام األول، ال ينبغي إغفال "االنسحاب من الشرق األوسط" كاستراتيجية أمريكية واضحة للتفرغ 
ني فضاًل عن المواجهة مع روسيا في أوروبا. صحيح أن هذا االنسحاب أكثر لمواجهة التمدد الصي

ال يعني الغياب تمامًا عن المنطقة، لكنه سيعني بالضرورة تراجع مستوى االهتمام واالشتباك وبالتالي 
تراجع القدرة على الضغط على دولة االحتالل. وألن هذه االستراتيجية ليست من وليدة أفكار الرئيس 

نها مستمرة في حال نجح أحد الديمقراطيين في االنتخابات القادمة، بينما سيكون الوضع الحالي فإ
 أسوأ فيما يتعلق بالعالقة مع دولة االحتالل في حال نجح أحد الجمهوريين.

من ناحية أخرى، ال يمكن التعويل كثيرًا على "عودة" روسيا للمنطقة، فالحرب الباردة ولت إلى غير 
اليوم ال يعدو كونه اللمسات األخيرة على نهايتها بطريقة أو بأخرى، وغالبًا بتوزيع رجعة، وما نشهده 

النفوذ. إن التواجد الروسي في المنطقة مبني على عدة ركائز ال تخدم دورًا لها في القضية 
الفلسطينية يوازن الدور األمريكي، وأهمها التوافق السياسي مع واشنطن، والمساومة في الملفات ما 

 ن سوريا وأوكرانيا، والوجود بالحد األدنى لتحقيق أفضل النتائى.بي
 

أما االتحاد األوروبي ففي أضعف حالته، وتكاد أزمة الالجئين التي فرضت نفسها عليه خالل 
العامين الماضيين تودي بعدد من زعماء القارة األوروبية، فضاًل عن وحدة االتحاد نفسه في الجنوب 

يطانيا(. أما الصين فما زالت تخطو خطواتها األولى على طريق المنافسة )اليونان( والغرب )بر 
 العالمية، وتبدو مكتفية حتى اآلن باالقتصاد.
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دون أن يستبدل بنظام آخر أكثر -أو ربما قد تهاوى فعاًل -ملخص ذلك هو نظام عالمي يتهاوى 
. فقد أنهكت الثورة المضادة العالم استقرارًا، بينما ال تبدو األمور على المستوى اإلقليمي أحسن حاالً 

العربي وأغرقته في أزمات يصعب توقع نهايات سريعة لها، وغيَّبت عن ساحة الفعل العديد من الدول 
المؤثرة في القضية الفلسطينية، فضاًل عن وضعها مصر تحت حكم السيسي كعنصر ضغط على 

رة االنتقالية التي امتازت بحالة متفهَّمة القضية وأبنائها، وخصوصًا مقاومتها. وهو ما يعني أن الفت
من االنشغال باألوضاع الداخلية لكل قطر عربي على حدة على حساب االهتمام بالقضايا الكبيرة 
الجامعة مرشحة لالستمرار حتى إشعار آخر، قد يتأخر كثيرًا. كما لم تبلور المنطقة حتى اآلن 

 اإلقليمي ثم البناء عليها.-ا في قراءة المشهد العربي توازنات أو أحالفًا مستقرة يمكن التعويل عليه
كبرى حركات -على مستوى الدول اإلقليمية، ما زالت العالقات شبه مجمدة بين إيران وحركة حماس 

بينما لم تبن طهران عالقة متميزة مع خصمها السياسي )السلطة أو حركة فتح( في ظل -المقاومة 
مي. ولئن عول البعض على محاوالت إعادة العالقة إلى سابق تواصل فاتر حتى مع الجهاد اإلسال

عهدها، ورغم البطء الشديد الذي يعتري هذه المحاوالت، فإن إيران اليوم لم تعد إيران األمس، أواًل 
ألنها أصبحت جزءًا من المجتمع الدولي ولم تعد "دولة مارقة" ال تلقي بااًل للضغوط الدولية، وثانيًا 

بسهولة، وثالثًا -من الطرفين -ها وبين حماس تحديدًا ال يمكن نسيانه وتجاوزه ألن ما حصل بين
ألنها باتت أقل حرصًا على "ورقة" القضية الفلسطينية التي لم تعد تكفي للتغطية على سياساتها في 

 لن يقترب من سابق عهده.-إن عاد -المنطقة، وهو ما يعني أن سقف دعمها 
ي إليران والتي كان يفترض أن تكون الداعم األكبر لحركات المقاومة، أما تركيا، الموازن اإلقليم

فتعاني من حالة التراجع في الثورات العربية التي راهنت عليها ومن إخفاقاتها في عدة ملفات أهمها 
السوري، وتبدو غارقة في دوامة التصعيد العسكري في مواجهة حزب العمال الكردستاني، وتتعرض 

لة، مما رفع أصوات المنادين )حتى من داخل الحزب الحاكم( بضرورة القيام لضغوط غربية هائ
بتغييرات جذرية في سياستها الخارجية. فإذا ما أضفنا إلى كل ذلك الرؤية السياسية التي تتبناها تركيا 

إضافة إلى االتفاق األخير مع االتحاد األوروبي الذي يشترط من ضمن -أي حل الدولتين -الرسمية 
ه "التعاون" التركي مع مؤسسات االتحاد القضائية واالستخباراتية فيما يتعلق بمكافحة الجريمة بنود

والتهريب وتمويل "المنظمات اإلرهابية"، نستطيع أن نتصور إلى أي مدى تبدو يد أنقرة مكبلة إزاء 
 القضية الفلسطينية على المدى االستراتيجي.

ر الجديد" للمقاومة الفلسطينية ثمة قطر بإمكاناتها في الطرف اآلخر مما أسماه البعض "المحو 
المعروفة والمحدودة، سيما بعد التوافق مع السعودية والتراجع لمصلحتها في الملفين المصري 
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والسوري. وهناك السعودية التي بشرت العالم العربي بعهد جديد لم يحمل حتى اآلن جديدًا فيما 
 يخص القضية الفلسطينية.

ائية، أن الفلسطينيين أمام مشهد دولي قريب من الفوضى و/أو المواجهة في محاولة المحصلة النه
إقليمي غاية في الهشاشة واالنقسام والغرق في -لتقاسم النفوذ في المنطقة والعالم، وأمام مشهد عربي 

وهذه هي النزاعات الداخلية واإلقليمية، بما يعني تراجع االهتمام وتعمق الضعف والعزلة الفلسطينيين. 
البيئة المثالية بالنسبة لدولة االحتالل لالستمرار في مشروع تهويد القدس والضفة الغربية بشكل 
حثيث، وال شيء قد يمنعها عن القيام بمغامرة عسكرية ضد قطاع غزة أو التوحي أكثر في مواجهة 

زال يقدم خصوماته شباب االنتفاضة في الضفة، سيما وجزء مهم من الحالة السياسية الفلسطينية ما 
 الداخلية على عداوته مع االحتالل. فما الحل ؟!!

يصعب الحديث عن حلول جاهزة أو سهلة، وال يمكن أن تفي مساحة المقال بما يحتاجه تحليل 
المشهد من سياقات، فضاًل عن أن المشهد الحالي وما يرشح عنه من احتماالت مستقبلية ال يعدان 

 بالنسبة للطرف الفلسطيني.بالكثير على مستوى الممكن 
 ورغم ذلك، فال بد من ثالث إشارات سريعة:

األولى، أهمية اللحمة الداخلية وسط كل هذه التشظيات والتوافق على الحد األدنى الممكن، أو على 
األقل تجنب المواجهات الداخلية، ففي ظل هذا الوضع اإلقليمي والدولي ال يحتاج أي طرف ألن 

يكمن كل الذكاء والتخطيط االستراتيجي في تقليل الخصوم وتأجيل المواجهات  يزيد من خصومه، بل
 قدر اإلمكان، ولو تطلب ذلك بعض التنازالت المؤلمة.

طالق التصريحات في ظل حالة االستقطاب غير  الثانية، الحذر الشديد في اتخاذ المواقف وا 
مع أحد األطراف وال ضده، -لهم وال فصائ-المسبوقة في المنطقة، بحيث ال ُيحسب الفلسطينيون 

ويستمر الحذر من الجميع، وفق مبدأ استقاللية -على نسب متفاوتة -فيبقى التواصل مع الجميع 
 الموقف والقرار وكسب كل األطراف لصالح القضية.

ة اإلقليمي، إما بتوافقات تاريخي-الثالثة، لن تلوح في األفق بوادر انفراجة ما إال بتغير المشهد العربي 
بين مختلف األطراف تعيد المنطقة إلى نصابها وكل طرف إلى حدوده الطبيعية وهو احتمال بعيد 
وفق المعطيات الحالية، أو بموجة جديدة من الثورة في العالم العربي وخصوصًا في مصر تعيد قلب 

جمع الطاولة وخلط األوراق وهي خطوة ما زالت لم تستوف ظروفها الموضوعية التي تعمل بطريقة 
 النقاط على المدى البعيد.

 1/4/2016، المعهد المصري للدراسات السياسية واالستراتيجية
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 نتنياهو حكومةمصير  .41
 برهوم جرايسي 
اختتم البرلمان اإلسرائيلي )الكنيست(، يوم األربعاء الماضي، دورته الشتوية. ونجح االئتالف الحاكم، 

عاما برلمانيا كامال، من دون أن يحدث أي شرع يهدد ذو األغلبية الهّشة، في تجاوز هذه الدورة، و 
تماسك االئتالف ويقود الى حله؛ ومن ثم التوجه إلى تركيبة جديدة، أو حتى إلى انتخابات مبكرة. إذ 
إن هذا االئتالف ما يزال يتجّنب دخول القضايا الخالفية بين مركّباته. وأمام وضع كهذا، فإن بنيامين 

ويحقق لذاته إنجازا سياسيا حزبيا، رغم استطالعات الرأي التي تتنبأ بخسارة نتنياهو يكسر الرهان، 
 حزبه جزءا من قوته البرلمانية الحالية.

نائبا في  120نائبا من أصل  61ويستند االئتالف الحاكم، منذ تشكيله قبل نحو عام، إلى أغلبية 
، فإن مثل هذه 1984و 1981مين الكنيست. وباستثناء تجربة واحدة مثيلة شهدها الكنيست بين العا

 األغلبية عادة ال تصمد طويال، خاصة أمام عواصف العمل البرلماني.
وقد نجحت حكومة نتنياهو حتى اآلن في إقرار موازنة مزدوجة للعامين الحالي والسابق، وهي تعتزم 

بما يقلل كثيرا من  التوجه إلى موازنة مزدوجة أخرى للعامين المقبلين، تقرهما في نهاية العام الحالي،
الضغوط على الحكومة ورئيسها. لكن، في المقابل، فإن هذه األغلبية الهّشة لم تجد أي صعوبة في 
إقرار نهائي لسلسلة من القوانين العنصرية، وتلك الهادفة إلى منع حل الصراع. فحتى نهاية الدورة 

قوانين أخرى تم إقرارها بالقراءة األولى،  5قوانين عنصرية، و 6الشتوية، أقر الكنيست بالقراءة النهائية 
قوانين تم إقرارها بالقراءة التمهيدية )من حيث المبدأ(. في حين  9بمعنى ما قبل النهائية. إضافة إلى 

 قانونا يبادر لها النواب والحكومة، ولم ُتطرح بعد للتصويت. 27أنه ُمدرج على جدول األعمال 
لكل القوانين العنصرية، من كتلة "إسرائيل بيتنا" العنصرية ويحظى االئتالف الحاكم بدعم فوري 

المعارضة، بزعامة أفيغدور ليبرمان. وهذا الدعم إما أن يكون بالتصويت المباشر دعما للقانون، أو 
باالنسحاب من جلسة التصويت، ما يزيد الفجوة أكثر بين االئتالف والمعارضة. ولكن ليس هذه 

نائبا،  24تين األخريين؛ "المعسكر الصهيوني"، أكبر كتل المعارضة ولها الكتلة وحدها، بل إن الكتل
نائبا، تبديان تواطؤا واضحا مع جميع القوانين العنصرية، خاصة  11وكتلة "يوجد مستقبل" التي لها 

تلك الداعمة لالحتالل واضطهاد الفلسطينيين في المناطق في المقابل، فإن االئتالف الحاكم يتجّنب 
نين خالفية بين مرّكباته، بمعنى أنها ال تحظى بإجماع، ومن أبرزها على المستوى طرح قوا

اإلسرائيلي الداخلي، سلسلة من القوانين التي تهدف إلى تقويض الجهاز القضائي، وخاصة المحكمة 
العليا، وسحب صالحيتها في نقض قوانين وقرارات حكومية. وأيضا ما اصطلح على تسميته "قانون 

، أو قانون "إسرائيل دولة الشعب اليهودي"، فهذا القانون بصيغته المطروحة يواجه تحفظا من القومية"
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كتلتي المتدينين المتزمتين، كونه يتناقض مع ما جاء في التوراة بأن "مملكة إسرائيل يقيمها المسيح" 
هذا القانون، حينما يأتي ألول مّرة إلى العالم. كما أن قطاعا واسعا من اليمين العقائدي يعارض 

الذي يرى أن ال حاجة له. وتتمسك بهذا الموقف كتلة "كوالنو" بزعامة وزير المالية موشيه كحلون، 
لى جانب هذا سلسلة من القوانين التي تزيد من سطوة المتدينين على الحياة  10التي لها  نواب. وا 
 العامة.

مشهد سياسي في حال جرت تكثفت في الشهر األخير استطالعات الرأي التي تسعى إلى عرض 
االنتخابات في هذه المرحلة، وتأتي نتائجها متشابهة. وعلى الرغم من أنه ال يمكن االستناد إلى هذه 
االستطالعات، نظرا للظروف االستثنائية التي تجرى فيها، وأنه ليس واضحا أي اصطفافات حزبية 

وهو أنه في أي انتخابات تجرى في هذه ستكون في االنتخابات المقبلة، إال أنها تعكس توجها عاما، 
المرحلة، ووفق الظروف الحالية، فإن من سيشّكل الحكومة المقبلة سيكون بنيامين نتنياهو ذاته، وأن 

 اليمين المتشدد في المجموع العام، سيحافظ على أغلبيته المطلقة.
الئتالف أن يصمد عاما ورغم هذا الوضع القائم، فإن االنطباع السائد هو أنه من الصعب على هذا ا

ذا فشل فإن الكنيست سيتوجه إلى انتخابات مبّكرة،  كامال آخر، إال إذا نجح نتنياهو في توسيعه. وا 
 تتنبأ االستطالعات بأنها ستبقي على حالة الشرذمة وعدم استقرار أي حكومة تتشكل بعدها.
 2/4/2016الغد، عمان، 

 
 نحر أو انتحار.. أو ترحيل! .42

 غازي العريضي
نذ أشهر وقادة اإلرهاب اإلسرائيلي يرتكبون المجازر بحق الفلسطينيين ويصادرون المزيد من م

دونم في الضفة الغربية. كما أنهم  1200أراضيهم، ومن آخر عملياتهم في هذا الخصوص مصادرة 
يواصلون سّن القوانين لمنع أبناء الشعب الفلسطيني من التعبير عن رأيهم، ويعتبرون األطفال 

فلسطينيين إرهابيين إذا حملوا قلمًا أو مقصًا أو حجرًا، وهم ال يملكون إال األسلحة البدائية لمواجهة ال
إرهاب الدولة المنظم إسرائيليًا. الحملة استهدفت أيضًا وسائل اإلعالم الفلسطينية، فقد صودرت 

لوب هو كّم األفواه، محطات إذاعية وتلفزيونية، واعتقِّل صحافيون وا عالميون، وقتل آخرون.. فالمط
والسكوت على جرائم التهجير واألسر والحرمان وكل الممارسات العنصرية والالإنسانية. المطلوب 
الرضوع لنظرية اإلسرائيلي: الفلسطيني المقتول هو الفلسطيني المقبول. لماذا استهدفوا اإلعالم 

الذين يطعنون الجنود أو  الفلسطيني؟ قالوا: "إنه يبث تحريضًا على العنف والكراهية ويؤيد
المستعمرين اإلسرائيليين". اليوم خرج الحاخام اإلسرائيلي اسحق يوسف ابن الحاخام عوفاديا يوسف 
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بادتهم جميعًا"، ثم  )والولد سر أبيه في كل شيء( ليقول: "العرب مجرد صراصير. يجب قتلهم وا 
دة وال أحد يستطيع أن ينكر أن كاًل من يضيف: "اليهودي عندما يقتل مسلمًا فكأنما قتل ثعبانًا أو دو 

الثعبان أو الدودة خطر على البشر. لهذا فإن التخلص من المسلمين مثل التخلص من الديدان، أمر 
طبيعي أن يحدث". واقتبس من التلمود قوله: "إذا دخلت المدينة وملكتها فاحرص على أن تجعل 

ذا أتى أحدهم حاماًل سكينًا فقتله نساءها سبايا لك ورجالها عبيدًا لك أو قتلى مع أط فالهم". "وا 
فريضة". وختم الحاخام موعظته بالقول: "إذا لم يكن الفلسطيني على استعداد ألن يقبل أن ينتحر، 
فينبغي ترحيله إلى السعودية"! ويعني ذلك بكل وضوح: "الفلسطيني هنا إما أن ننحره أو ينتحر أو 

عوة وتحريض على العنف والحرب الدينية؟ أليس فيه تعميم يرّحل إلى السعودية"! أليس في ذلك د
لإلرهاب ومطالبة علنية باإلبادة الجماعية للفلسطينيين واحتقارهم، بل للعرب الذين اعتبر "مبرر 

 وجودهم هو خدمة لليهود".
القناة العاشرة للتلفزيون اإلسرائيلي تبث تلك الموعظة. ترى، من يعاقب هذه القناة؟ هل مسموح 

رهابي اإلسرائيلي استخدام القوانين والقوة والبطي واإلرهاب وكل أنواع القتل ضد الفلسطينيين لإل
وممنوع على هؤالء قول كلمة؟ كيف يّدعون أن إسرائيل هي الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق 

من األوسط؟ من يحاسبها على أفعالها؟ أليس هذا الرجل مثل اإلسالميين المتطرفين وغيرهم 
اليمينيين النازيين أو المهووسين في أوروبا، وأمثالهم موجودون في كل مكان؟ إلى متى سيبقى الذنب 
اإلسرائيلي مغفورًا؟ ولماذا هذه الحملة الشعواء على العرب والمسلمين واتهامهم بالجملة، دينًا وفكرًا 

أفعال وأقوال اإلرهابيين وشعوبًا وجماعات، دون أي تمييز بينهم، باإلرهاب، ويسكت العالم على 
 العنصريين اإلسرائيليين؟

يأتي كالم الحاخام يوسف وتطرح هذه األسئلة، في وقت يرّوج فيه لتحالفات وعالقات جديدة بين 
أميركا وبعض دول الغرب والشرق مع أنظمة مثل النظام السوري وغيره، تحت عنوان مكافحة 

اإلرهاب أينما كان، لكن سياسة الكيل بمكيالين اإلرهاب، ونحن بالتأكيد ضد أي شكل من أشكال 
خّربت المنطقة ودّمرت كل آفاق السالم والتسويات والتنمية. ولم يأت ذلك عبثًا. بل كان عماًل 
ذا كنت ضد البقاء أسرى نظريات المؤامرة، كما يفعل عدد من الغوغائيين الذين  ممنهجًا ومدروسًا! وا 

ّلف العرب وهدر إمكاناتهم وثرواتهم وطاقاتهم البشرية بالحديث يبررون أفعال أنظمة االستبداد وتخ
عن المؤامرة في أمكنة كثيرة.. فإنني بالتأكيد ال أجد مبررًا على اإلطالق لهذا السكوت العربي على 
ما يجري في فلسطين، وهذا القصور اإلعالمي والسياسي والدبلوماسي العربي في مواجهة المواقف 

شرنا إليها، والتي استكملت منذ أيام بتصويت أولي في الكنيست على مشروع قانون اإلسرائيلية التي أ
 يقضي بإبطال النيابة البرلمانية عن كل عضو يؤيد تحركات الشعب الفلسطيني!
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عندما نسمع ونرى كيري والفروف، وبوتين وأوباما، يهندسون الهدنة في سوريا ويتحدثون عن 
إلرهاب، وترى العرب مفككين مشتتين، يكون الرابح األول إسرائيل االتفاقات والتحالفات لمواجهة ا

بالتأكيد، وينزلق كثيرون باألمر الواقع وليس في الواقع إلى مواجهة "إرهاب" محدد وموجود لكن 
المطلوب حصره في بيئة معينة لناحية االنتماء وتعميمه لناحية المسؤولية، وهذا أمر خطير ويسمح 

 لسوري أيضًا أن يتقدموا.للمتمسكين بالنظام ا
 2/4/2016االتحاد، أبو ظبي، 

 
 1948لقد اتسخ السال ح منذ عام  .43

 أمير أورن
 اإلنسانقّدس قيما مهمة منها احترام  اإلسرائيليكتب غادي آيزنكوت رسالة للجنود جاء فيها "الجيي 

 اليهودي لسنوات طويلة". اإلرثوطهارة السالح. وهذه القيم تستند إلى 
بيعة آيزنكوت الظهور بمظهر الطهارة أو تجاهل الحقائق المزعجة. لكن في هذه المرة ليس من ط

اخطأ خطأ كبيرا بتصويره الشيء المرغوب على أنه موجود. من وراء ميراث الحرب يطل ميراث 
 الحرب المتطهرة عادة من خالل اقتباسات نتان الترمان أو أفعال دافيد بن غوريون.

الدعم وبين التغطية، تبنى  إعطاءع عن أوامر اطالق النار والتمييز بين في جهوده من اجل الدفا
والجهاز الذي يعمل فيه على  اإلسرائيليآيزنكوت الدعاية الرسمية الكاذبة والتي تنظر إلى الجندي 

، هذا في افضل الحاالت، والخداع الذاتي األخرىمختلف، أسمى من الجيوي  أخالقيأنه ميثاق 
معلومات جزئية، رغم أنها من ضابط رفيع مثل آيزنكوت. فمنذ ربع قرن تقريبا كان الذي يعتمد على 

 المجال للوصول إلى المواد الداخلية الممنوعة على العامة. إفساحمن المفترض أن يتم 
، ليس من المريح األولىالكتائب  أسماءوالشوارع التي تحمل  1948آيزنكوت الذي يتغنى بحرب عام 

 ظالل التي رافقت العمل العسكري على مدى السنين.له التنصل من ال
آيزنكوت ليس وحيدا. فقد سبقه وزير الدفاع موشيه يعلون، كقائد لواء وكتيبة في المظليين وبعد ذلك 

وما  50من سنوات الـ  آبائهمالجنود، دروس  أمام، امتنع عن ذكر العبر والدروس المريرة أركانكقائد 
، وهذا يعني انه ليست مجزرة كفر قاسم فقط 56رى حرب خالل حرب بعد ذلك، من بينهم قتلة اس

 تشكل علما اسود.
سلسلة القيادة كسرت ضغط حكمة الجموع  أيضا إسرائيلمثلما هو الحال لدى الفلسطينيين، في 

وحتى الجندي  األركانالغفيرة. عرض السلسلة االجتماعية انتصر على طول السيطرة، من رئيس 
ريبا، وبدال من الجيي ستقام "ميليشيا". حتى ذلك الحين، هذا وقت القانونيين، حامل البندقية. ق
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عام حيث ادين في المحكمة  30ليلوحوا بــ "أنكونينا" الجندي دافيد أنكونينا على حاجز في غزة قبل 
اطالق النار، لكن تمت تبرئته في محكمة العدل  بأوامرالنار دون االلتزام  إطالقهالعسكرية بسبب 

اطالق النار من  أنلعليا، الن القضاة برئاسة المدعي العسكري العام سابقا مئير شمغار، اقتنعوا ا
قبله كان مبررا، حيث اعتقد ان هناك خطرا على الحياة. اثنان من المدافعين عن أنكونينا في مراحل 

محكمة  مختلفة، المدعي العسكري الرئيس أوري شاهم والمحامي حنان ملتسر، يجلسان اآلن في
العدل العليا، ويمكن أنهما سيناقشان قضية اطالق النار في تل الرميدة. ومن واجب محامي الجندي 

 عدم التنازل عن أي مرحلة قضائية.
ال جديد تحت الشمس. ليس كل شيء بسبب االحتالل ووبسبب عمل الشرطة، التحرير هو الذي 

لتلك العمليات المخالفة من القتل ـ حيث تم كانت االستمرارية  1967و 1956ـ وفي حربي األمرأطلق 
واالستخفاف بحياة الناس، بما في ذلك حياة  واإلهانةتسجيل عدد من عمليات القتل واالغتصاب 

 .اإلسرائيليين
دارة، مثل أي جيي، ضباط ومقاتلون وجنود للقيادة اإلسرائيليدائما كان في الجيي  ، أتاحوا وا 

يهودية" واحدة ـ من حق العلمانيين التزعزع من  أخالقال توجد " المجال لغرائز االنتقام الدموي.
دور فيها حتى لو كان ذلك أقل من  لإلسرائيليينالموت "في سبيل هللا" ـ وال توجد فظاعة لم يكن 

منظمة  أرسلتاآلخرين. كل ديانة وكل أمة تعتقدان أن هدفهما، هدفهما فقط، يبرر الوسيلة. عندما 
، مغلفات مفخخة لوزراء الحكومة في لندن وللرئيس هاري أخرىعمليات إرهابية "الليحي"، كجزء من 

 ترومان في واشنطن، لم تتوقع أنه سيأتي اليوم ويقوم داعي بتنفيذ العمليات في باريس وبروكسل.
في الوقت الحالي كاذبة. فال توجد سياسة رسمية أو عسكرية تريد  إلسرائيلاالتهامات التي توجه 

األمنية والقانون مع  األجهزة(. لكن االمتحان هو تعامل إعدامون محاكمة )وال يوجد فعليا بد اإلعدام
جرائم األمس والتسامح معها ال يختلف مبدئيا عن "البوابة  بإسكاتمن يتجاوز السياسة، وهذا التعامل 

يسرحوا ألنهم لم  لم إسرائيلالدائرية" للفلسطينيين اآلن، يعتقلون ويسرحون. الفرق في الكالم فقط. في 
يعتقلوا ولم يحاكموا أصال. وبدل البوابة الدائرية تم فتح بوابات واسعة ـ قوانين العفو. عند انتهاء 

جرائم  إسكاتوتم  أبطال( مع الشعور بالرفاه واالنتصار، أصبح الجميع 1967و 1948حروب كبيرة )
 ن. اقتله وسامحه.. في الجبهة يقاتلون. وفي الجبهة الداخلية يسامحو أيضاالحرب 

في الوقت الحالي أصعب بسبب التغيرات في ثالثة مجاالت ـ التكنولوجيا المتطورة  اإلخفاءإن 
ضعيفة )بفضل محكمة العدل العليا( والدبلوماسية القضائية التي تركز على  أصبحتوالرقابة التي 

يرات التصوير الثابتة أو تجاوزات قوانين الحرب. ال توجد أي زاوية مخفية للبالد في "غوغل". كام
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ال يستطيع قابيل نفي قتل هابيل، حيث أن احدى  2016المتحركة، توثق كل شيء. في سنة 
 المنظمات كانت ستوثق ذلك.

وأبناء  أقرباؤهم. ضحايا الجرائم، إلسرائيلالرقابة التي أحاطت جرائم الحرب تسبب بضرر كبير 
الذين لم يعرفوا الحقيقة  اإلسرائيليجنود الجيي  شعبهم لم يتم خداعهم. بل سعوا إلى االنتقام.

تعرضوا لخطر أكبر. هذا على الصعيد السلبي. أما على الصعيد العملي، لم يحدث أي ردع للعرب 
 بواسطة استخدام القوة.

التاريخية وال  األبحاثفي  أخرى وأحيانافي التحقيقات  أحيانابين الزناد والعدل توجد األدلة الخفية. 
ي ملفات النيابة العسكرية العامة. وقد قال المدعي العسكري العام السابق تسفي عنبار، الذي سيما ف

المواد الحساسة لم تنشر )الدوايمة،  اغلبيهجمع شهادات وأدلة من اجل كتابه "الميزان والسيف"، إن 
 الحولة، دير ياسين(. ومع ذلك هي معروفة جيدا.

، في 1948آب  12. على سبيل المثال في واأللويةة والكتائب ملفات النيابة العسكرية تهتم بالجبه
لكتيبة كرميلي في الطيرة، أطلق ح. ب على أسير وأصابه بجروح. وبعد يومين  23معسكر الفرقة 

شهرا،  18هرب من المعتقل وعندما تم القاء القبض عليه أهان قائد الكتيبة. وقد حكم عليه بالسجن 
وقالت المحكمة إن المتهم حصل على رسالة من أقاربه في المغرب  اشهر بالسجن الفعلي. 3منها 

، واطلق اربع األصليةجاء فيها أن والد زوجته قتل هناك، لهذا قرر االنتقام بتأثير عادات بالده 
شهر اعتقال مع وقف التنفيذ كان حكمه بسبب  15أسرى عرب.  أربعةرصاصات من اجل قتل 

 قائد الكتيبة. إهانةة بسبب محاولة القتل، وثالثة اشهر فعلي
أكثر خطورة في نفس الكتيبة، خففت المحكمة العسكرية العليا عقوبة قائد فرقة قام  أخرىفي حادثة 

القضاة "المحكمة لم تعط الوزن المطلوب للفترة التي قام  أغلبيةلبنانيا. وحسب رأي  33بقتل 
ال يجب … لحظات ضائقة صعبة… امة الدمالمستأنف فيها بأفعاله". هذه التبريرات تبدو راهنة: "دو 

الذي عمق  األمراالستغراب من وجود الكراهية الكبيرة تجاه العرب. العدو ال يراعي قوانين الحرب، 
الشبان الذين يتحملون عبء المعارك ويرون بأعينهم الفظاعات التي يتم  أوساطالكراهية في 

ستأنف محصن نفسيا ضد مشاعر االنتقام التي في اليوم الذي حدث فيه العمل لم يكن الم… تنفيذها
من  أخرىاقترح عقوبة أخف ألنه "في فترة العملية ومراحل  األقليةأوجدتها الفترة لديه". قاضي 
قتل مشابهة وأخطر، لكنه الوحيد الذي يحاكم". الرئيس حاييم  بأعمالالحرب قام الضباط والجنود 

 وايزمن ألغى العقوبة ومنح العفو للضابط.
)يعقوب  األركانان من المتعارف عليه االستخفاف بصالحية المحكمة. الغاء محاكمة وقرار لرئيس ك

النار على اثنين من سكان قرية  إطالقالمحاكمة. في قضية  إعادةلعدم  األمر بإعطاءدوري( 
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 التي وجدت أنه "يمكن 9جاعوني. الجنديان ق. وي. تمت تبرئتهما في المحكمة المركزية للكتيبة 
العامة والغير واضحة من قبل قائدهما المباشر". وعندما تم  األوامراالفتراض أنهما تصرفا حسب 

"النائب يوسف أحضر امرأتين  46عن استئناف العملية. في الفرقة  األركانالغاء التبرئة امتنع رئيس 
ذيفة على البيت وعجوز على حمالة إلى بيت في أنطلة كي يتم نقلهما إلى المستشفى. لكن تم القاء ق

قنبلة يدوية إلى داخل البيت. وقد قام بقتل عربي آخر في اليوم  بإلقاءهدفها ـ فقام يوسف  وأخطأت
 التالي".

 1/4/2016هآرتس 
 2/4/2016القدس العربي، لندن، 
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