
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 

  

  
 
 

 استمرت سلطة االحتالل بالتنكر اللتزاماتها إذالتنفيذ االلتزامات  إمكانية"التنفيذية": ال 
 تصريحاته المناهضة لالنتفاضةوتندد بمحكمة الدستورية للحماس ترفض تشكيل عباس 

 وما بيننا وبين مصر وشائج ومصالح أبو مرزوق: عالقتنا مع فتح متأرجحة رغم الحوارات..
 ستاالة أو اقإقالة الجبرية لتجاوزه الططوط الحمرا لالوتدعوه  عباستشن هجوما على  "الشعبية"

 طفل 400واعتاال  االنتفاضةطفاًل منذ بداية  45استشهاد اع عن أطفال فلسطين: الحركة العالمية للدف

تالل تنفذ سلسلة قوات االح
 عمليات هدم في الضفة والادس
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  السلطة:
 5 الفلسطينية ومنع دطول بضائع المستعمرات ألراضيها الحمد هللا يدعو أوروبا لالعتراف بالدولة  2.
 5 استمرت سلطة االحتالل بالتنكر اللتزاماتها إذالتنفيذ االلتزامات  إمكانية"التنفيذية": ال   3.
 6 الرواية والتاريخ واآلثاربل يطال  التحريف اقإسرائيلي ال يتوقف على الطرائطمستشار الرئاسة:   4.
 6 طيني إلى المحكمة الجنائية الدوليةرفع ملف قتل جريح فلس"الطارجية الفلسطينية" ت  5.
 6 تسريبات تتهم رئيس صندوق االستثمار الفلسطيني بالتورط بنهب أموال البالد"وثائق بنما":   6.
 7 "مفارجة" جريمة وطنيةلألسير المحرر قبها: اعتاال أجهزة السلطة   7.
 7 "الطيار األردني" هو الحلوثياة التسوية السلمية التي اقترحتها لم تعد قابلة للتطبيق و نسيبة:  8.

 
  المااومة:

 8 في الدوحةمشعل يلتاي نائب وزير الطارجية الروسي   9.

 9 وما بيننا وبين مصر وشائج ومصالح ة رغم الحوارات..أبو مرزوق: عالقتنا مع فتح متأرجح  10.

 11 تصريحاته المناهضة لالنتفاضةوتندد بمحكمة الدستورية للحماس ترفض تشكيل عباس   11.

 12 أطرى أحرار   نحتفي به بصفاة وفا  سيأتي يوم  و  لإلفراج عن أسرانا المااومة عنوان  : رضوان  12.

 13 ستاالة أو اقإقالة الجبرية لتجاوزه الططوط الحمرا لالوتدعوه  عباستشن هجوما على  "الشعبية"  13.

 14 يرانإمصدر في حماس لـ"الادس": ليس في أجندة أبو مرزوق زيارة   14.

طالق نار منذ بداية انتفاضة الادس عملية 168ير إسرائيلي: تار   15.  14 طعن ودهس وا 

 15 المصالحة الستكماللتايان بالدوحة قريبًا تفتح وحماس  :عباس زكي  16.

 16 االحتالل يشن حملة اعتااالت بصفوف حماس بمدينة نابلس ورام هللا  17.

 16 : اعتاال الرموز لن يؤثر على مسيرة التحرر من االحتاللحماس  18.

 17 الرشق يحذر االحتالل من مغبة االعتااالت التي يشنها في الضفة  19.

 17 بشأن مطالب الالجئين ونروااأل ال جديد في موقف لبنان: قيادي بحماس يؤكد أنه   20.

 18 لعدة ساعات على حاجز زعترة هبعد احتجاز  العينين" أبوعن عضو مركزية فتح "يفرج  االحتالل  21.

 18 االحتالل يزعم إحباط عملية دهس قرب رام هللا  22.
 

  :اقإسرائيليالكيان 
 19 نتنياهو يدعو عباس إلى لاائه  23.
 19 شاكيد: المحكمة العليا تمارس صالحيات بدون مسؤولية  24.
 20 يوسي بيلين: يجب استغالل حصار غزة لتوقيع اتفاق مع حماس  25.
 21 اً عالميإ يتعرض لضغوط من "نجله" لتعيين "ران بارتس" مسؤوالً الاناة الثانية: نتنياهو   26.
 21 غليك: اقتحام األقصى بات سهاًل لنا ومألوًفا لدى المسلمين  27.
 22 الشرطة اقإسرائيلية: تفتيش دون فحص األسباب والنتائج  28.
 22 المستشفيات اقإسرائيلية: فصل بين الوالدات العربيات واليهوديات  29.
 23 األرميني –بالنزاع األذري  "إسرائيل""هآرتس": مصلحة   30.
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 24 ليهالصحافة اقإسرائيلية: الجيش اقإسرائيلي يتحول إلى مليشيا بسبب تعاظم تأثير اليمين ع  31.

 25 مساهمًا إسرائيليًا في عمليات غسيل أموال 850شركة و 600"هآرتس": وثائق بنما تكشف تورط   32.
 

  :األرض، الشعب
 25 2000 سنةألف طفل بين شهيد وجريح ومعتال منذ  27: وزارة اقإعالم  33.
 26 سلطات االحتالل تكثف الحفريات السرية أسفل المسجد األقصى وتطوفات من اطتراقه  34.
 27 طفل 400واعتاال  االنتفاضةطفاًل منذ بداية  45استشهاد الحركة العالمية للدفاع عن أطفال فلسطين:   35.
 28 يشرعن البؤر العشوائية مططط استيطاني كبير شرق رام هللا  36.
 29 مارسآذار/ اعتدا  إسرائيلي على المسجدين األقصى واقإبراهيمي في  : مئةوزارة األوقاف  37.
 29 حتالل يبدأ سياسة قطع التيار الكهربائي عن مدن الضفةاال  38.
 30 يوماً  45االحتالل تحكم على طفلة من يعبد بالسجن  جنين: محكمة  39.
 30 إصابة طفل مادسي برصاصة في الرأس طالل مواجهات في العيسوية  40.
 31 الماضي مارسآذار/ طالل  ةشهدا  فلسطينيين في سوري عشرة  41.
 31 سويدية تطتتم جولتها في مطيمات الالجئين قافلة إغاثة  42.
 32 عائلة الجئة منازل جديدة في رفح 281ونروا" تسلم األ "  43.

 
  : ثاافة
 32 التفاف.. معرض عن تشويه االحتالل طبيعة فلسطين  44.
 33 اليرموكمطيم بالموسياى معاناة  فلسطيني بألمانيا ينال  45.

 
  : مصر
 33 مصادر إ سرائيلية: السيسي ياترح دولة فلسطينية بسينا   46.

 
  األردن: 

 34 مذكرة أردنية فلسطينية لتطوير مواصفات كودات البنا   47.
 

  عربي، إسالمي:
 35 الرباعي الراعي للحوار يمنح جائزة نوبل للسالم لألسير البرغوثي: تونس  48.
 36 الادس.. صفحة طاصة على الجزيرة نت  49.

 
  دولي:

 36 األمم المتحدة بتعليق دطول اقإسمنت إلى قطاع غزة أبلغت "إسرائيل: "دوغريك  50.
 
 



 
 
 
 

 

 4 ص                                              3894 العدد:        5/4/2016 الثالثا  التاريخ: 
  

  : مطتارات
 37 ثرواتهموماربين مسّربة من بنما "تكشف إطفا " زعما  دول سرية وثائق   51.

 
  حوارات ومااالت:

 38 هاني المصري... الضفة لألردن وغزة لمصر  52.

 41 النعامي صالح... عّباس من يمّثل.. برب السما ؟  53.

 43 د. فايز رشيد... تصريحات رئيس السلطة.. هل ُيعال؟  54.

 45 بكر ياسين اشتية... التراث المعماري الفلسطيني بين نارين  55.

 47 فيراأوري س... العالم كله ضدنا  56.
 

 49 :كاريكاتير
*** 

 
   قوات االحتالل تنفذ سلسلة عمليات هدم في الضفة والادس .1

هدمت قوات االحتالل منازل ألسر فلسطينيين نفذوا عمليات أو ساعدوا على تنفيذها في محافظات 
الضفة الغربية. وطالت عمليات الهدم ثمانية منازل في أربع محافظات هي جنين ونابلس والخليل 

 لقدس.وا
فذت أول عملية في بلدة قباطية جنوب جنين شمال الضفة الغربية، حيث هدمت منازل ثالثة ون  

شهداء هم أحمد ناجح أبو الرب، وأحمد ناجح نصار زكارنة، ومحمد أحمد كميل وهم من نفذوا 
طالق نار في باب العامود في القدس المحتلة قبل شهرين.   عملية طعن وا 

ثالثة منازل في خربة المراجم غرب قرية دوما جنوب مدينة نابلس شمال وهدمت قوات االحتالل 
الضفة تعود ملكيتها لجمال الطويل وهشام جدراوي بحجة البناء دون ترخيص. أما في الخليل فقد 
هدمت منزال في منطقة خلة عين الحمام ببلدة صوريف شمال غرب المحافظة لصحابه مجدي 

 حجة وهي عدم الترخيص.محمود اغنيمات وعائلته لذات ال
وفي القدس المحتلة هدمت سلطات االحتالل منزل أحد المواطنين في منطقة الفاروق الواقعة في حي 

 جبل المكبر جنوب شرق القدس كذلك بحجة البناء دون ترخيص.
وتخللت عمليات الهدم مواجهات عنيفة بين االحتالل والفلسطينيين الغاضبين، أوقعت إصابات عديدة 

 ها بسبب الغاز المسيل للدموع.معظم
 5/4/2016، لندن، الادس العربي

 



 
 
 
 

 

 5 ص                                              3894 العدد:        5/4/2016 الثالثا  التاريخ: 
  

 الفلسطينية ومنع دطول بضائع المستعمرات ألراضيها أوروبا لالعتراف بالدولة يدعوالحمد هللا  .2
رامي الحمد هللا: "نأمل أن تقوم دول االتحاد األوروبي برفع الفلسطيني رام هللا: قال رئيس الوزراء 

دبلوماسي الفلسطيني لديها، واعتراف كامل دول االتحاد بالدولة الفلسطينية، وندعوها مستوى التمثيل ال
 لمنع دخول بضائع المستعمرات غير الشرعية وفق القانون الدولي".

مدير برنامج الشرق األوسط وشمال أفريقيا في العمل  أمسجاء ذلك خالل لقائه في مكتبه برام هللا، 
بيرغر، بحضور ممثل االتحاد األوروبي لدى فلسطين رالف تراف، الخارجي األوروبي كريستيان 

 حيث بحث معه مستجدات األوضاع وتطورات العملية السياسية.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة دعم االتحاد األوروبي لألفكار الفرنسية، من اجل إعادة إحياء 

رارات مجلس األمن واألمم المتحدة العملية السلمية، من خالل عقد مؤتمر سالم دولي، لتطبيق كافة ق
 1967المتعلقة بفلسطين، وصوال إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود 

 ."القدس الشرقية"وعاصمتها 
 5/4/2016األيام، رام هللا، 

 

 ماتهااستمرت سلطة االحتالل بالتنكر اللتزا إذالتنفيذ االلتزامات  إمكانية"التنفيذية": ال  .3

أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عدم إمكانية االستمرار في تنفيذ ما ترتب : رام هللا
 علينا من التزامات إن استمرت سلطة االحتالل )إسرائيل( بالتنكر اللتزاماتها.

الرئيس محمود جاء ذلك خالل اجتماعها، مساء يوم االثنين، بمقر الرئاسة في مدينة رام هللا، برئاسة 
عباس، حيث استمعت منه لعرض حول آخر التطورات السياسية، وبما يشمل مشاركته في القمة 
االستثنائية لمنظمة التعاون اإلسالمي في جاكارتا، ولقاءاته مع القادة، والمسؤولين الدوليين بمن فيهم 

لرئيس عباس، والهادفة إلى نائب الرئيس األمريكي جون بايدن، مثمنة الجهود الكبيرة التي يبذلها ا
 تعزيز مكانة دولة فلسطين، بعاصمتها القدس الشرقية.

 الفلسطيني،وأدانت اللجنة التنفيذية التصعيد الخطير لسلطة االحتالل )إسرائيل( ضد أبناء الشعب 
 وبما يشمل اإلعدامات الميدانية، التي كان آخرها إعدام الشاب عبد الرحيم الشريف في مدينة الخليل.
وأكدت "التنفيذية" دعمها التام إلزالة أسباب االنقسام وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية بصورة حقيقة 

جراء االنتخابات العامة.  بدءا من تشكيل حكومة وحدة وطنية ببرنامج م. ت.ف، وا 
 4/4/2016، رام هللا، الحياة الجديدة
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 الرواية والتاريخ واآلثاربل يطال  الطرائطالتحريف اقإسرائيلي ال يتوقف على مستشار الرئاسة:  .4
أحمد الرويضي مستشار ديوان الرئاسة الفلسطينية لشؤون القدس في  : عد  فادي أبو سعدى –رام هللا 

نما على الرواية  تصريح لـ"القدس العربي" أن التحريف اإلسرائيلي ال يتوقف على الخرائط فقط وا 
عربي الفلسطيني اليابوسي في األرض المقدسة. وتغيير األسماء والتاريخ واآلثار وصواًل إلى التنكر ال

وأكد الرويضي أن المقلق في األمر هو أن الرواية اليهودية تبدأ في بعدها  العربية إلى يهودية.
الديني وتنتقل إلى السياسي وهي استكمال للمخطط التهويدي في المدينة. واألسوأ هو منع تقديم 

األدالء السياحيين الفلسطينيين من العمل في القدس المحتلة واقتصار العمل  الرواية الفلسطينية ومنع
المباشرة لمنظمة اليونسكو كون القدس المحتلة وكل  المسؤوليةوحمل الرويضي  على األدالء اليهود.

ما فيها مسجلة على قائمة التراث العالمي. وتساءل الرويضي لماذا لم تفعل اليونسكو كما الجنائية 
 لية وأجرت لقاءات في العاصمة األردنية عمان مثاًل لمتابعة الملف.الدو 

   5/4/2016الادس العربي، لندن، 

 

 رفع ملف قتل جريح فلسطيني إلى المحكمة الجنائية الدولية"الطارجية الفلسطينية" ت .5
ائيلي" قالت وزارة الخارجية الفلسطينية أمس االثنين، إنها سترفع ملف إطالق جندي "إسر : )وكاالت(

 النار على جريح فلسطيني وقتله إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وأضافت الوزارة في بيان "أكدت نتائج تشريح جثمان الشهيد عبد الفتاح الشريف صدق الرواية 
الفلسطينية التي ظهرت بشكل جلي ووضح في تسجيل الفيديو الذي وثق الجريمة، وأثبت بما ال يدع 

 اصة التي أطلقها الجندي "اإلسرائيلي" تسبب في استشهاد الشريف"مجاالً للشك أن الرص
وقال الناطق الرسمي باسم اللجنة الوطنية الفلسطينية لمتابعة المحكمة الجنائية الدولية غازي حمد إن 
اللجنة اجتمعت أمس االثنين لمتابعة آخر المستجدات والتطورات ذات العالقة مع المحكمة. وذكر 

يتوجه اليوم الثالثاء إلى الهاي لالجتماع مع نخبة من خبراء القانون الدولي للمتابعة حمد أن وفدًا س
 والتباحث في وضع خطة لتسريع بدء التحقيق في الجرائم "اإلسرائيلية".

  5/4/2016الطليج، الشارقة، 

 

 دتسريبات تتهم رئيس صندوق االستثمار الفلسطيني بالتورط بنهب أموال البال"وثائق بنما":  .6
من رؤساء لدول ومسئولين  72كشفت تسريبات صحفية عرفت باسم "وثائق بنما" تورط  الرأي: –غزة 

نافذين بنهب أموال بلدانهم، من بينهم فلسطيني وهو نائب رئيس الوزراء السابق ورئيس صندوق 
 االستثمار الفلسطيني محمد مصطفى.
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تعلق بحسابات مصرفية خارجية لرؤساء الدول وقال الموقع اإللكتروني لـ"وثائق بنما" إن التسريبات 
 وشخصيات سياسية واقتصادية نافذة.

ولم يكشف الموقع قيمة األموال التي تداول بها مصطفى أو التعامالت المصرفية التي أجراها وفقًا 
 ألكبر تسريب صحفي في تاريخ الصحافة.

وشغل عدة مناصب، من  ويعد مصطفى من المقربين من رئيس السلطة محمود عباس، منذ سنوات
 بينها استالم ملف إعادة إعمار غزة بتوكيل من حكومة التوافق، قبل أن يستقيل منه.

من جانبه قال مصطفى في بيان له بعد صدور التسريبات، إن الوثائق والمعلومات الواردة في القصة 
 األصلية المنشورة هي ليست سرية، وهي معلومات متوفرة للعامة.

به واستهجانه من اإلشارة واإليماء واللجوء إلى اإلثارة والتهويل دون أي أسس، حيث أن وأبدى استغرا
التقرير المنشور باللغة العربية منسوٌخ عن مواقع عبرية قامت بإضافة تحليالتها وتأويالتها، وليس 

 عن النص األصلي والموقع الذي أورد التحقيقات كاملًة وأورد المعلومة كما هي.
 4/4/2016، ي الفلسطينية لإلعالموكالة الرأ

 

 "مفارجة" جريمة وطنيةلألسير المحرر قبها: اعتاال أجهزة السلطة  .7
عد  وزير األسرى السابق المهندس وصفي قبها، أن اعتقال أجهزة السلطة لألستاذ أحمد : رام هللا

عاًما في تربية  31مفارجة من بلدة بيت لقيا غربي رام هللا، جريمة وطنية، منوهًا إلى أنه أمضى 
 األجيال قبل أن يتم إحالته إلى التقاعد من وزارة التربية والتعليم.

وطالب قبها في تصريح صحفي له، فصائل منظمة التحرير باحترام ذاتها والعمل على تنفيذ قرارها 
الذي اتخذته في المجلس المركزي قبل أكثر من عام، والذي نص  على وقف التنسيق األمني مع 

 ل، كما ناشد مكونات الشعب الفلسطيني الرئيسة بسرعة إنجاز وتحقيق المصالحة الوطنية.االحتال
وقال الوزير السابق إن مفارجة الذي تواصل أجهزة السلطة اعتقاله منذ أيام، هو أسير محرر اعتقل 

مرات، حيث أمضى فيها سنوات طواال خلف القضبان، عدا عن أنه أحد الوجوه  7لدى االحتالل 
 جتماعية ورجال اإلصالح في محافظته.اال

 4/4/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 "الطيار األردني" هو الحلوثياة التسوية السلمية التي اقترحتها لم تعد قابلة للتطبيق و نسيبة: .8
كد المفكر السياسي الفلسطيني البروفيسور سري أ: محمود الفروخ  -خاص دنيا الوطن  –رام هللا 
مع  اإلسرائيليعشر عاما لحل الصراع الفلسطيني  أربعةوثيقته التي اقترحها قبل نحو  أننسيبة 
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حل  أو شيء ال يوجد ألنه األياميالون غير قابلة للتطبيق هذه أعامي  آنذاكالقيادي في حزب العمل 
وحول سؤاله  ،كانت صالحة للتطبيق في تلك المرحلة األفكار أوصالح بشكل ال متناهي وهذا الحل 

نهاءنموذج يصلح للحل  أيعن  ال في هذه المرحلة قال انه  واإلسرائيليينالصراع بين الفلسطينيين  وا 
حل بين الجانبين السيما في  أي إلىمفاوضات قد تؤدي  أي أو باألفقهناك حلول تلوح  أن يعتقد

 ولىاألالخروج بما يسمى حل الدولتين وفق الرؤية  إمكانيةظل استفحال االستيطان وتضاؤل 
 .أوسلولطروحات منظمة التحرير الفلسطينية عند بدايات 

لدينا بدائل للخروج من هذا  ال يوجدانه  الوطن:نسيبة في حوار خاص وشامل مع دنيا  وأضاف
قوة  إلىنصف فلسطين واالستراتيجية تستند  أولدينا جيش ال لنحرر فلسطين  ال يوجد ألنهالنسق 

ال من صراعات وهذا  واإلسالميةفي الدول العربية  يجريما خاصة في ظل  أقوياءونحن لسنا 
ذاالمستقبل  ونستقرئنقرأ الواقع  أننسيبة انه يجب علينا  وأردف ،استراتيجيا يسندنا ما فعلنا ذلك  وا 

واعتبر نسيبة أن الخيار األردني هو المهرب الوحيد الفلسطيني. حل مرضي للشعب  ال يوجدنرى انه 
عنصر قلق وهذا يدعوها للتفكير  لألردنعنق الزجاجة   نحن نشكل بالنسبة  للفلسطينيين للخروج من

على هذا الخيار وانا عارضت سابقا هذا الخيار بشدة ولكن بعد سنوات واالن بالتحديد  لإلقداممليا 
ربما اليزال غير قادرا على حمل عبئنا السيما في  األردنلهذا الخيار ولكن  ما نكون أحوجونحن  أنا

 .أمنيةوالوطن العربي من تشنجات  األردنيشهده  ظل ما
 27/3/2016دنيا الوطن، 

 
 في الدوحةوزير الطارجية الروسي  نائبمشعل يلتاي  .9

بحث رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، مع نائب وزير الخارجية الروسي  :رام هللا
يا ميخائيل بوغدانوف عدة قضايا والمبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق األوسط ودول إفريق

 خالل لقاء جمعهم في العاصمة القطرية الدوحة.
وتناول الحديث بين الطرفين تطورات الوضع في الساحة الفلسطينية خاصة في ظل ما يجري في 

 مدينة القدس والضفة الغربية المحتلة واستمرار عمليات االستيطان واالحتالل.
الحديث عن معاناة قطاع غزة المتواصلة تحت الحصار وتطورات  وتطرق الطرفان خالل اللقاء إلى

 المصالحة الفلسطينية، إضافة إلى هموم المنطقة عمومًا.
 4/4/2016موقع صحيفة الادس، الادس، 
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 وما بيننا وبين مصر وشائج ومصالح أبو مرزوق: عالقتنا مع فتح متأرجحة رغم الحوارات.. .11
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، في  عضوأبو مرزوق قال د. موسى  :خالد أحمد–الدوحة 

حديث خاص مع "القدس" دوت كوم: "ما بيننا وبين مصر وشائج ومصالح.. فتحنا صفحة جديدة، 
 وسنسطر فيها أفضل ما نملك من أقوال وأفعال، وكالنا بحاجة للغة جديدة نتعامل بها، وسنفعل".

صر طلبت من "حماس" فتح ملف الجنود األسرى وحول ما ذكرته بعض وسائل اإلعالم من أن م
الموجودين لديها، أوضح أبو مرزوق بأن هذا الملف لم يفتح، ولم يأت ذكره، ولو لمرة واحدة مع أي 

 كان؛ وكل ما يذكر في اإلعالم هو اجتهادات.
سالة وعن رسالة "كتائب القسام" بالكشف عن الجنود األربعة لديها، اكتفى أبو مرزوق بالقول إن "ر 

 القسام شديدة الوضوح؛ وقد وصلت ألصحابها".
وبشأن المجلس التشريعي ودوره في المرحلة المقبلة، قال أبو مرزوق: "سيجتمع المجلس التشريعي، 
وسيمارس كامل صالحياته بعد ستة أسابيع من تشكيل الحكومة )حكومة الوحدة الوطنية( والتي يرى 

 ة ملف إنهاء الحصار وا عادة اإلعمار".أبو مرزوق بأن مهامها لم تتغير، وخاص
وأضاف أبو مرزوق في حديثه لـ "القدس" دوت كوم، بأن الحكومة ال بد وأن تمارس مهامها بالقطاع، 

ببيانات  إرادتهاوهو يرى:" بأن السلطة ال تمارس مهامها في قطاع غزة، وتغطي عجزها أو عدم 
ما يذكروه هو يأتي من بوابة إعمار القطاع،  خادعة حول عملها في القطاع، وال يعلم الجمهور أن

 وهي أعمال دون المستوى المطلوب، سيما مع عدم استيعاب موظفي القطاع".
وبين أبو مرزوق أن عالقة "حماس" مع فتح ما زالت متأرجحة، وقال: "نرجو أن تكون جيدة. 

جة إلى مراجعة، خاصة حواراتهم للمصالحة جيدة، وأعمالهم في السلطة غير مقبولة، وسياستهم بحا
 بعد االنسداد في األفق السياسي الذي يواجهونه، وفشل حل الدولتين".

وحول مباحثات الميناء العائم في غزة التي كانت ترعاها تركيا، أوضح القيادي في "حماس" بأنه ليس 
ر متوقف هناك من جديد، وقال: "علمنا أن )االحتالل( واألتراك متوافقون على الميناء، ولكن األم

اآلن بدون إبداء األسباب، والميناء خاصة البحري كان موجودا وليس هناك اعتراض من طرف 
 االحتالل، ووضع سابقًا حجر األساس لهذا الميناء".

وتعجب أبو مرزوق بما وصفه اعتراضات البعض ورغبتهم باستمرار الحصار على قطاع غزة، قائال: 
ما أن الميناء يعزز التواصل بين الضفة والقطاع، وذلك ألن "الميناء لن يلغي أهمية معبر رفح، ك

 هذا الميناء سيخدم الضفة كما غزة، فهو ميناء للسلطة في الضفة والقطاع على البحر المتوسط".
وبشأن آخر مستجدات ملف المصالحة الفلسطينية، وهل من عودة قريبة للقاهرة لرعاية هذا الملف، 

يتها لملف المصالحة يسعدنا، وفي الدوحة وجدنا رعاية دون تدخل، بل قال بأن: "عودة القاهرة لرعا



 
 
 
 

 

 10 ص                                              3894 العدد:        5/4/2016 الثالثا  التاريخ: 
  

تسهيل للحوار، واستعدادًا لبذل كل ما نريد، ونحن في حواراتنا توافقنا على تشكيل حكومة وحدة 
لتشكيل الحكومة، ولكن بعد فحص ما اتفقنا  المشاوراتوطنية، واتفقنا على األطر واألسس ولم نبدأ 

 ئيس، ومن قبل قيادة حماس، سنلتقي ثالثًا للتمهيد للقاء قيادي يعلن االتفاق فيه".عليه من قبل الر 
وعن القدس وما تتعرض له من انتهاكات إسرائيلية هذه األيام، وعن تراجع الموقف الفصائلي 
تجاهها، يرى أبو مرزوق أن الموقف الفصائلي من القدس موحدًا، وال خالف بيننا أن القدس والضفة 

 يومًا، وشعبنا في الشتات سيعود لمدنه وقراه.ستعود 
وقال أبو مرزوق: "ال أعتقد أن قضية القدس ممكن أن تغيب عنا؛ فهي عنوان الصراع، وهي ملهمة 

 ال غنى عنها، وهي رافعة لعملنا السياسي واالجتماعي والجهادي".
 ولخص أبو مرزوق األوضاع الحالية في القدس وسائر الضفة الغربية باآلتي:

العمليات التي تجري تربك المسؤولين في االحتالل لتتابعها وتنوعها وانتشارها، وتخبط االحتالل  -
لعدم نجاعة اإلجراءات في مواجهة انتفاضة شعب ينشد الحرية، وغير مصدق بما يقوله زعماؤه في 

 السلطة.
في مسار االنتفاضة سلسلة العقوبات التي فرضها "الكابنيت" تأتي إلرضاء االحتالل، وال تؤثر  -

 واستمراريتها.
موقف بعض الفصائل مزدوج؛ تأييد ظاهرة االنتفاضة، وعمل دؤوب إلجهاضها سرًا، والثقة تهتز  -

 كلما تكررت مثل هذه األفعال.
هناك الكثير من االستدعاءات واالعتقاالت والمالحقات من قبل األجهزة األمنية، وبغطاء من  -

 ن فصائل العمل الوطني واإلسالمي.الرئيس، وهذا غير مقبول م
صرار على المصالحة، والدفع بالحوار  - هناك إيجابية باجتماعات مستمرة لفصائل العمل الوطني، وا 

 الوطني إلى األمام.
عودة المستوطنين والمتطرفين القتحام المسجد األقصى يشكل واقعًا إضافيًا الستمرار االنتفاضة،  -

 يدنسون مقدساتنا، وينتهكون حرماتنا.واالنتقام من هؤالء الذين 
االحتالل، وسنعزز نضالنا حتى نحرر قدسنا، ونصلي في  انتهاءباعتقادي أننا على أبواب  -

 أقصانا.
في القدس واستمرار عمليات االستيطان  اإلسرائيليوعن المطلوب فلسطينيًا لمجابهة التصعيد 

هة غول االستيطان وجرائم االحتالل في والتهويد، أوضح أبو مرزوق: "هناك عدة خطوات لمواج
عدامات تتلخص باآلتي:  القدس من استيطان وتهويد وا 

نهاء االنقسام، واالحترام المتبادل بكل مكوناتنا الوطنية. -  الوحدة الوطنية وا 
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 مراجعة اتفاقيات أوسلو، ووقف كافة العمل بها والرهان على شعبنا. -
 االحتالل وتغوالته أساسه مقاومة هذه اإلجراءات. االتفاق على برنامج لمواجهة جرائم -
 إعادة ترتيب البيت الفلسطيني ترتيبا يناسب برنامج المقاومة. -
 ترتيب البيئة المحلية واإلقليمية والدولية لمواجهة هذه اإلجراءات. -
 إذا توحدنا ال يمكن ألي قوة أن تهزمنا؛ فعدونا يراهن على تفرقنا وانقسامنا. -

 5/4/2016فة الادس، الادس، موقع صحي
 

 تصريحاته المناهضة لالنتفاضةوتندد بمحكمة الدستورية للحماس ترفض تشكيل عباس  .11
نددت بمواصلة رئيس السلطة  حركة حماس، أن غزةمن  4/4/2016، فلسطين أون الينموقع نشر 

 القدس. النتفاضةالفلسطينية محمود عباس إصدار تصريحات مناهضة 
زهري، المتحدث باسم الحركة، في تصريح مكتوب وصل "فلسطين أون الين"  واعتبر سامي أبو
، أن مواصلة الرئيس عباس إطالق التصريحات المناهضة لالنتفاضة، 4/4/2016نسخة عنه االثنين 

 تعطي مبررًا لالحتالل لمواصلة جرائمه بحق الشعب الفلسطيني.
ريحات التي وصفتها بـ "الضارة ودعت حركة حماس الرئيس عباس إلى التوقف عن هذه التص

 بالمصلحة الفلسطينية"، بحسب أبو زهري.
حركة حماس ، أن أشرف الهور ، من غزة عن مراسلها5/4/2016الادس العربي، لندن، وأضافت 

 عباس لتشكيل المحكمة الدستورية العليا، ووصفت القرار بـغير قانوني.محمود فضت لجوء الرئيس ر 
القرار إجراًء غير  تعد  ة، سامي أبو زهري، في تصريح صحافي، إن حماس وقال الناطق باسم الحرك

وأكد أبو زهري أن استمرار الرئيس عباس في  قانوني، يعكس حالة التفرد والتنكر للشراكة الوطنية.
، مشددًا على أن أي قرارات عليا مثل تشكيل المحكمة الدستورية يجب "التوافق"رئاسة السلطة كان بـ 

على التوافق إلى حين إجراء االنتخابات. ورأى أن معظم أعضاء المحكمة ينتمون لحركة أن تعتمد 
فتح، ما يجعلها محكمة حزبية، منبهًا إلى أن هذا األمر يناقض القانون الذي ينص على ضرورة عدم 

 انتماء أعضاء المحكمة ألي أحزاب.
ونص القرار الذي  ليا في الوطن.وكان الرئيس عباس قد أصدر قرارا بتشكيل أول محكمة دستورية ع

أصدره الرئيس على أن يكون رئيس المحكمة محمد عبد الغني أحمد الحاج قاسم، وعضوية ثمانية 
 آخرين، بينهم نائب لرئيس المحكمة.

إلى ذلك أكد أبو زهري أن أي اتفاق للمصالحة الفلسطينية ال يمكن أن يتجاوز قضية موظفي غزة، 
ات منسوبة لعضو اللجنة المركزية لحركة فتح جمال محيسن حول وقال وهو يرد على تصريح
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موظفي غزة بأنها تجاوز لما تم التفاهم عليه في الدوحة. ونقل عن محيسن القول إن دمج موظفي 
غزة سيكون حسب الحاجة، وسبق وأن أكد الدكتور خليل الحية عضو المكتب السياسي لحماس، أن 

  ق.هناك قضايا تنذر بانهيار أي اتفا
وأوضح أنه تمت صياغة عبارات لحل مشكلة الموظفين الذين عينتهم حركة حماس بعد االنقسام، 
لكن حتى اللحظة لم يتم التوافق عليها. وشدد على أنه ال اتفاق بدون اتفاق واضح حول قضية 
الموظفين. وأضاف نقول للموظفين ال اتفاق بدون وضوح باالتفاق حول ملفكم، وأي عبارات يمكن 
أن نصل إليها في ظروف ما، ثم ال يكتب لها النجاح سينهار االتفاق في اليوم األول. وفي غزة 

ألف موظف، وجميعهم ال تعترف بهم  40عينت حركة حماس بعد سيطرتها على األوضاع نحو 
 السلطة الفلسطينية حتى اللحظة كموظفين رسميين.

 
 نحتفي به بصفاة وفا  أحرار أطرى يوم  سيأتي و  المااومة عنوان لإلفراج عن أسرانا: رضوان .12

أك د إسماعيل رضوان القيادي في حركة حماس، إلى أن  المقاومة  إبراهيم:كامل -القدس المحتلة 
وقال  الفلسطينية هي العنوان الذي يمكن من خالله اإلفراج عن األسرى في سجون االحتالل.

األسرى أمام الصليب األحمر رضوان خالل مهرجان خطابي نظمته حركة حماس للتضامن مع 
: سيأتي اليوم الذي نحتفي به بصفقة وفاء أحرار أخرى، فهذه ثقتنا بالمقاومة ووقوف أبناء شعبنا أمس

 حولها وحول األسرى البواسل.
وأضاف: نحن على ثقة بأن المقاومة قادرة على أن تحقق ذلك، وما الرسالة التي وجهها القسام إلى 

عالمة ورسالة واضحة، أننا قادرون ونمتلك اإلمكانات والمقدرات ومخزونًا قادة االحتالل إال هي 
 ألجل إطالق سراح أسرانا.

كما توجه بالتحية لألسرى في سجون االحتالل لصبرهم وثباتهم وتضحياتهم، مؤك دًا لن يهدأ لنا بال 
 قريبة كما قال. حتى تنالوا حريتكم، وكونوا على ثقة بالمقاومة وأبناء شعبكم أن  الحرية قريبةٌ 

وأشار القيادي في حماس، إلى أن  قضية األسرى ستبقى على سلم أولويات حركته والمقاومة، متوجهًا 
بعدة رسائل كانت أبرزها للكيان الصهيوني، قال فيها إن أسرك واعتقالك لمجاهدينا لن يكسر شوكة 

سب فيه على هذه الجرائم التي المقاومة، ولن يوقف مد  انتفاضة القدس، وسيأتي اليوم الذي ستحا
 ترتكب ضد األسرى وقادة المقاومة.

 مواصلة االنتفاضة
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وتوجه رضوان برسالة للسلطة الفلسطينية بضرورة وقف التنسيق األمني واالنحياز إلى خيار المقاومة 
 وحرية األسرى واالنتفاضة، داعيًا أبناء شعبنا في الضفة والغربية والقدس إلى تصعيد االنتفاضة

 ومواصلتها حتى تحقق أهدافها.
ووجه رسالة أخرى إلى المنظمات الدولية والحقوقية للتحرك ألجل الضغط على االحتالل الذي 
يرتكب جرائم الحرب ضد شعبنا، متسائاًل: لماذا تتعطل القوانين إزاء حقوق أبناء شعبنا وأسرانا خلف 

 قضبان االحتالل.
 5/4/2016ان، الرأي، عمّ 

 
 ستاالة أو اقإقالة الجبرية لتجاوزه الططوط الحمرا لالوتدعوه  عباسشن هجوما على ت "الشعبية" .13

في مغادرة واضحة لمربع الخالف الناعم الذي هيمن على العالقة بين تنظيم الجبهة الشعبية : رام هللا
لتحرير فلسطين، والرئيس محمود عباس أبو مازن طالب أحد المسؤولين الكبار في هذا التنظيم 

ثاني في منظمة التحرير الفلسطينية من أبو مازن باالستقالة، بعد بيانات حادة حملت عبارات نقد ال
 الخطوط الحمراء. إنه تجاوزشديدة قالت 

وفي تتابع للخالف بين الجبهة الشعبية والرئيس، قال عضو المكتب السياسي الدكتور رباح مهنا، أن 
 أبو مازن تجاوز كل الخطوط الحمراء.

ي انتقاده الحاد ألبو مازن والذي ورد في تدوينه على موقع الفيسبوك قال أيضا أنه عطل قرار مهنا ف
المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية بإيقاف التنسيق األمني مع االحتالل، وأنه وأجهزته ما 

 زاال يمارسان التنسيق.
على حادثة قيام وفد من السلطة  مواقف فصائل المنظمة أعلنتواتهم مهنا رغم حالة الصمت التي 

بالتعزية في وفاة رئيس اإلدارة المدنية بالضفة، الرئيس أبو مازن بإرسال هذا الوفد، وانتقد مهنا كذلك 
تصريحات أبو مازن في لقائه األخير مع تلفزيون العدو، ورأى في حديثه التلفزيوني تجاوز كل ما 

 هو مقبول وطنيا.
بو مازن باالستقالة من رئاسة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واختتم تصريحاته بمطالبة أ

 ألن هذه المنظمة تمثل كل الشعب الفلسطيني. الفلسطينية،
وقال إذا لم يقم بذلك أطالب جميع أعضاء اللجنة التنفيذية بمحاسبة على هذه األخطاء وعزلة من 

 منصبة كرئيس للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
الدعوة لالستقالة، أو اإلقالة، جاءت قبل اجتماع من المقرر أن تعقده اللجنة التنفيذية مساء االثنين 

 في مقر المقاطعة برام هللا.
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الفلسطيني يفتش المدارس الفلسطينية،  األمنقال أبو مازن خالل لقاء مع قناة تلفزيونية إسرائيلية أن و 
الفلسطينية عثرت في مدرسة  األجهزةنع العمليات، وأن ويفتش حقائب التالميذ بحثا عن سكاكين لم

 سكينا في حقائب التالميذ وجردتهم منها. 70واحدة على 
وكانت الجبهة الشعبية أيضا وفي بيان رسمي لها بعد هذه التصريحات من المجلس المركزي واللجنة 

لخطوط الحمراء، التنفيذية بالوقوف أمام تصريحات أبو مازن، كونها حسب ما قالت تجاوزت ا
وقد صفت ما قاله أبو مازن بـ السلوك المشين،  وأشارت كذلك لعملية التعزية بالضابط اإلسرائيلي.

بشأن مالحقة األطفال في مدارسهم بحجة تجريدهم من السكاكين، ورأت أنه يعد تشريعا لجرائم 
الفلسطينية في الضفة الحرب الصهيونية التي تمارس يوميًا على حواجز الموت، وفي شوارع المدن 

 والقدس، وتحريضا مباشرًا على الجهاز التعليمي الفلسطيني.
 4/4/2016رأي اليوم، لندن، 

 

 يرانإ مصدر في حماس لـ"الادس": ليس في أجندة أبو مرزوق زيارة .14
قال مصدر في حركة حماس فضل عدم الكشف عن اسمه، لـ "القدس" دوت  :خالد أحمد –القاهرة 

"ليس في أجندة نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، ومسؤول مكتب العالقات كوم، أمس، إنه 
"؛ وأكد المصدر ردًا على سؤال إيرانالسياسية فيها، الدكتور موسى أبو مرزوق زيارة  واالتصاالت

موسى أبو  د.بتقديم  إيرانيةلـ"القدس" حول ما نشر أمس في بعض وسائل اإلعالم من اشتراطات 
عن اتهاماته لها بالكذب، قبل إتمام زيارته لها بأنه: "ليس في أجندة  االعتذارمرزوق؛ شخصيًا 

وأضاف المصدر: "عدم زيارة وفد الحركة الذي خرج مؤخرًا من غزة  الدكتور أبو مرزوق زيارة ايران".
 لطهران يعود لهذا السبب".

وق قبل اعتذاره عن وكانت بعض وسائل اإلعالم قالت مؤخرًا، إن طهران رفضت استقبال أبو مرز 
 اتهامه لها بالكذب.

 4/4/2016موقع صحيفة الادس، الادس، 
 

طالق نار منذ بداية انتفاضة الادس عملية 168تارير إسرائيلي:  .15  طعن ودهس وا 
نشر الجيش اإلسرائيلي، بعد ستة أشهر من بداية موجة العنف الفلسطينية في : ليئور بن أري

عملية عدائية في مناطق الضفة الغربية،  168فذت، حتى اآلن، إسرائيل، اإلحصائيات الخطيرة. ن  
عملية من العمليات التي تم  39وكانت غالبيتها ضد جنود إسرائيليين. ن شر أيًضا أن المسؤولين عن 

 تنفيذها في القدس وفي منطقة المركز في إسرائيل هم من الضفة الغربية.
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ذ شهر أيلول الماضي وي مكن رؤية االرتفاع الحاد بدأ الجيش اإلسرائيلي بإحصاء تلك العمليات من
عملية إطالق  54في عدد العمليات. أ حصيت، من بين م جمل العمليات العدائية في الضفة الغربية، 

كانت غالبيتها موجهة ضد الجنود اإلسرائيليين والبقية ضد  -عملية طعن  84نار، باإلضافة إلى 
 منها ضد الجنود والبقية ضد المواطنين. 25دهس كان  عملية 30المواطنين. كذلك كانت هناك 

عملية عدائية في هذا الشهر.  44شهد شهر تشرين األول أكثر عدد من العمليات حيث بلغ تعددها 
جلت في شهر آذار الماضي ذ ذنم عمليات  10اك حدث تراجع تدريجي في عدد العمليات حيث س 

عملية التي  168عملية، من بين الـ  168من بين  عملية عدائية 127عدائية. وظهر من البحث أن 
ن فذت في الضفة الغربية كانت ضد قوات األمن اإلسرائيلية المتواجدة هناك. ون فذت بقية العمليات 

 ضد المواطنين.
أشار م عطى آخر فحصه الجيش إلى عدد عمليات إلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة ضد الجانب 

حادثة إلقاء  530شهر تشرين األول، في هذا السياق، القائمة وحدثت فيه اإلسرائيلي. تصدر أيًضا 
جل، بالنسبة لهذه العمليات أيًضا، تراجع تدريجي حيث في شهر آذار  حجارة وزجاجات حارقة. س 

جل وقوع   عملية عدائية. 185الماضي س 
 4/4/2016المصدر، إسرائيل، 

 
 المصالحة الستكماللتايان بالدوحة قريبًا تفتح وحماس  :عباس زكي .16

كشف عباس زكي عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" عن لقاء قريب بين : إيهاب العيسى -رام هللا 
 حركتي "فتح" و"حماس" في الدوحة، استكماال لمشاورات المصالحة الوطنية.

وأضاف زكي في بيان له تلقته "قدس برس"، أمس أنه تم زيادة وفد حركة فتح بإضافة أربعة 
مركزية فتح الذي عقد في رام هللا، أمس،  اجتماعاص، وتم إعطاؤهم الصالحيات كاملة في أشخ

 مؤكًدا "جدية الحركة بإنهاء االنقسام وتحقيق الوحدة".
بحق أبناء  االحتاللوأشار زكي إلى أن االجتماع أكد كذلك الثوابت الفلسطينية، ومتابعة كافة جرائم 

نجاز ملف المصالحة الوطنية. لاالحتالشعبنا، وتحديد العالقة مع   وا 
وكانت جولة جديدة من الحوارات بدأت بين حركتي "فتح" و "حماس"، بالدوحة فبراير الماضي، على 
أن تتبعها جوالت أخرى لبحث آليات تطبيق المصالحة الفلسطينية ومعالجة العقبات التي حالت دون 

 تحقيقها في الفترة الماضية.
 4/4/2016قدس برس، 
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 حتالل يشن حملة اعتااالت بصفوف حماس بمدينة نابلس ورام هللااال .17
اعتقاالت استهدفت قيادات  االثنينشنت قوات االحتالل اإلسرائيلي يوم : عاطف دغلس - نابلس

 وكوادر في حركة حماس بمدينة نابلس ورام هللا بعد اقتحام منازلهم وتفتيشها.
ل اإلسرائيلي اعتقلت القيادي في حركة حماس عدنان وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن قوات االحتال

عاما( من مدينة نابلس )شمالي الضفة الغربية(، واألكاديمي بجامعة النجاح مصطفى  53عصفور )
 الشنار ونجله منتصر.

وأضافت المصادر ذاتها أن االعتقال طال كذلك الشاب وسام دوابشة، شقيق رهام دوابشة التي 
عها العام الماضي إثر حرق منزلها من قبل مستوطنين في بلدة دوما استشهدت مع زوجها ورضي

)جنوبي نابلس(، والشاب عبد الرحيم بسام حماد من بلدة سلواد )شمال مدينة رام هللا(، باإلضافة إلى 
 اعتقال عدد من المواطنين بمناطق متفرقة بالضفة الغربية، لم يعرف بعد عددهم.

ات األسرى وحقوق اإلنسان فؤاد الخفش حملة االعتقاالت، وقال واستنكر مدير مركز أحرار لدراس
للجزيرة نت إنها تأتي ضمن سياسة االحتالل الدائمة للضغط على حركة حماس وصدها عن أي 

 نشاط لها بالضفة الغربية، و"إلبقاء حالة الردع اإلسرائيلي قائمة".
 4/4/2016نت، الدوحة،  الجزيرة

 
 ثر على مسيرة التحرر من االحتالل: اعتاال الرموز لن يؤ حماس .18

أكد الناطق باسم حركة حماس حسام بدران، أن اعتقال القادة والشخصيات األكاديمية المؤثرة : الدوحة
 في الساحة الفلسطينية لن يؤثر على مواصلة الشعب لمسيرة التحرر للتخلص من االحتالل.

اعتقال االحتالل القيادي في حماس  (، ردًّا على4-4وشدد بدران في تصريح صحفي له االثنين )
عدنان عصفور والمحاضر األكاديمي في جامعة النجاح مصطفى الشنار من نابلس؛ على أن 
االعتقاالت تأتي في سياق محاوالت االحتالل البائسة لمحاصرة المؤثرين من أبناء شعبنا وعزلهم عن 

م إلى المسار الصحيح خالل انتفاضة مجتمعهم، السيما من لهم أثر كبير في توعية الشباب وتوجيهه
وتابع "االحتالل لن ينجح عبر اعتقاله صفوة الشعب الفلسطيني السياسية واألكاديمية، بتفريغ  القدس.

المجتمع الفلسطيني وعزله عن نخبته الحقيقية التي تعرف هم  المواطن وتدافع عن عزته وكرامته، وقد 
 ومواصلة نهج المقاومة والتحرر". أثبت شعبنا أنه قادر على امتصاص الضربات

 4/4/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 الرشق يحذر االحتالل من مغبة االعتااالت التي يشنها في الضفة .19
حذر عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق االحتالل من مغبة االعتقاالت التي يشن ها 

غربية المحتلة، مؤكدا أن االحتالل يعيش حالة ضد قيادات الشعب الفلسطيني وشبابه في الضفة ال
إَن "اعتقال  -حصلت الجزيرة نت على نسخة منه-وقال الرشق في بيان صحفي  من الذعر.

االحتالل اليوم )االثنين( القياديين عدنان عصفور ومصطفى الشنار لن يفلح في كسر إرادة شعبنا 
 قصى".المقاوم لمواصلة دفاعه عن األرض والقدس والمسجد األ

وشدد على أن حملة االعتقاالت التي يشنها االحتالل ضد قيادات الشعب الفلسطيني وشبابه في 
 الضفة الغربية المحتلة، تعب ر عن حالة الذعر والتخبط التي يعيشها قادة االحتالل.

وأضاف الرشق أن قادة االحتالل لم يفهموا الدرس جيدا في أن اعتقال القادة وشباب فلسطين لن 
 زيدهم إال إصرارا على المقاومة ومضيا في مواجهة االحتالل النتزاع الحقوق، وفق البيان.ي

عاما( من مدينة نابلس  53وكانت قوات االحتالل قد اعتقلت القيادي في حماس عدنان عصفور )
 شمالي الضفة الغربية، واألكاديمي بجامعة النجاح مصطفى الشنار ونجله منتصر.

 5/4/2016، نت، الدوحة الجزيرة
 

 ونروا بشأن مطالب الالجئيناأل ال جديد في موقف لبنان: قيادي بحماس يؤكد أنه  .21
قال عضو القيادة السياسية لحركة حماس في لبنان د. أحمد عبد : أحمد المصري-غزة ، بيروت

ان الهادي: إن وكالة )أونروا( في لبنان لم تجر أي تغيير على مواقفها تجاه مطالب الالجئين في لبن
 التي يجري بشأنها احتجاجات واسعة.

وأضاف عبد الهادي لصحيفة "فلسطين": "لم تتغير مواقف )أونروا( في ملفات: الصحة واالستشفاء، 
 والتربية والتعليم، والشؤون االجتماعية، وا عمار مخيم نهر البارد، ودعم النازحين الالجئين من سوريا".

شعبية والفصائلية إزاء موقف )أونروا( غير المستجيب وأكد استمرار التحركات واالحتجاجات ال
لمطالب الالجئين الفلسطينيين، مشيًرا إلى أن برنامًجا تصعيديًّا اتخذته أمس خلية إدارة األزمة في 
لبنان، يتضمن إغالق مكتب )أونروا( الرئيس في بيروت، ومكاتبها بالمناطق، والمخيمات، بدًءا من 

ن اتفاًقا عقد لتشكيل لجان حوار متخصصة كلٌّ في ملف مستقل من ملفات وبين عبد الهادي أ اليوم.
 مطالب الالجئين، للحوار مع )أونروا( بوجود ممثلين للدولة اللبنانية، واألمم المتحدة.

وذكر أن لجان الحوار من المرتقب أن تنطلق قريًبا، مؤكًدا أنها لن تكون على قاعدة وقف التحركات 
جية، وأن ما يمكن أن تقدمه )أونروا( من طرح أو عمل إيجابيين عبر اللجان من الجماهيرية االحتجا

ونبه عبد الهادي إلى أن قرارات )أونروا(  شأنه أن يخفف من هذه االحتجاجات، وعكسه صحيح.
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فيما يتعلق بتقليص خدماتها ومهامها تجاه الالجئين في لبنان تدخل ضمن السياق العام، الرامي إلى 
 هذه المؤسسة تدريًجا، ما ينهي قضية الالجئين. إنهاء وجود

 5/4/2016فلسطين أون الين، 
            

 لعدة ساعات على حاجز زعترة هبعد احتجاز  العينين" أبوعن عضو مركزية فتح "يفرج  االحتالل .21
، عن عضو االثنين ، في وقت متأخر من مساء يوماإلسرائيليسلطات االحتالل  أفرجت :رام هللا
العينين، بعد احتجاز دام لعدة ساعات على حاجز  أبوة المركزية لحركة فتح، اللواء سلطان اللجن

 زعترة شمال مدينة رام هللا.
كانت بانتظاره على الحاجز المذكور،  اإلسرائيليالعينين بأن قوات االحتالل  أبووأفاد اللواء سلطان 

، األغوار، حيث كان في جولة بمنطقة عودته من شمال الضفة الغربية إلى مدينة رام هللا أثناء
وبمجرد وصوله إلى الحاجز، حيث كان الجنود ينتظرون مركبته، وفورا طلبوا بطاقة هويته، وصادروا 

 مفاتيح مركبته، وطالبوا سائقه بالتوقف على الحاجز.
، وهو ما وقال اللواء أبو العينين أنهم أبلغوه بأن أحد يريد لقاءه، طالبين منه الترجل من المركبة

 رفضه، مؤكدا انه لن يترجل من المركبة إال في حال كان هناك قرارا باعتقاله عنوة.
 4/4/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 االحتالل يزعم إحباط عملية دهس قرب رام هللا .22

زعمت قوات االحتالل اإلسرائيلي أنها "أحبطت" عملية دهس كان شاًبا : خلدون مظلوم-رام هللا 
 نًيا ينوي تنفيذها قرب مدينة رام هللا )شمال القدس المحتلة(، خالل ساعات نهار أمس األحد.فلسطي

وقالت شرطة االحتالل، في بيان لها يوم االثنين، أن قوة من أفرادها اشتبهت بمركبة يقودها شاب 
مجمع فلسطيني عند اقترابها من أحد الحواجز العسكرية المقامة على إحدى الطرق الرئيسية قرب 

 مستوطنات "بنيامين" المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين قرب رام هللا.
عاًما(، "والذي لم يكشف عن هويته"، من مدينة رام هللا،  23وبحسب البيان، فإن الشاب الفلسطيني )

ة "لم يكن يحمل رخصة قيادة"، اعترف خالل التحقيق معه بانتمائه لحركة "فتح"، ونيته تنفيذ عملي
وأضافت الشرطة أن الشاب "الذي كان يريد الشهادة" )بحسب  دهس تستهدف جنوًدا إسرائيليين.

 البيان(، تم نقله إلى سجن "عوفر" الستكمال التحقيقات معه.
 4/4/2016قدس برس، 
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 عباس إلى لاائه يدعونتنياهو  .23
سطيني محمود عباس، إلـى دعا رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو، الرئيس الفل: بالل ضاهر

 لقائه وقال إنه أخلى جدول أعماله لهذا األسبوع من أجل عقد لقاء كهذا.
وقال نتنياهو خالل استقباله وزير الخارجية التشيكي لوبومير زاوراليك، عصر يوم االثنين، إن "إحدى 

عـدة أيـام فـي لقـاء القضايا التي نتعامل معها هي الرغبة بـدفع السـالم قـدما. وقـال الـرئيس عبـاس قبـل 
 مع التلفزيون اإلسرائيلي إنه إذا ما قمت بتوجيه دعوة له، فإنه سيأتي".

وأردف نتنيــاهو أنــه "مثلمــا قلــت هــذا الصــباح لبعثــة مــن أعضــاء الكــونجرس األمريكــي، إننــي أوجــه لــه 
ن أول وتـابع نتنيـاهو أنـه "سـيكو  دعوة. لقد أخليت جدول أعمالي لهـذا األسـبوع. سـأكون هنـا كـل يـوم".

 موضوع للنقاش وقف التحريض. بابي مفتوح أمام كل من يريد السالم مع إسرائيل".
 4/4/2016، 48عرب 

 
 العليا تمارس صالحيات بدون مسؤولية المحكمةشاكيد:  .24

شنت وزيرة القضـاء اإلسـرائيلية أييليـت شـاكيد، هجومـا شـديدا ضـد المحكمـة العليـا علـى : بالل ضاهر
ء خطـــة الغـــاز الحكوميـــة، وذلـــك خـــالل كلمتهـــا أمـــام مـــؤتمر نقابـــة المحـــامين خلفيـــة قرارهـــا بشـــأن إلغـــا

 المنعقد في مدينة إيالت، اليوم االثنين.
ووصفت شاكيد المحكمة العليـا بأنهـا "تمـارس صـالحيات بـدون مسـؤولية"، معتبـرة أن "المحكمـة العليـا 

عة" وأن مسائل كهـذه، مثـل تحول نفسها مرة أخرى إلى حلبة تحكيم في مسائل سياسي واقتصادية واس
خطــة الغــاز الحكوميــة، ينبغــي أن تحســمها الحكومــة والكنيســت. وقالــت إن "هــذه المجــاالت السياســية، 
التي يتم حسمها فـي الكنيسـت والحكومـة، وال يوجـد أي مبـرر لتـدخل المحكمـة العليـا، أسـميها"مجاالت 

كـم وقـدرة الكنيسـت علـى سـن القـوانين الحكم"، وهنا بالضبط يجري التعبير عن قدرة الحكومة علـى الح
 باسم الشعب الذي انتخب ممثليه".

ل. كواعتبــرت شــاكيد أن إلغــاء خطــة الغــاز الحكوميــة مــن شــأنه أن يكلــف الدولــة مئــات مليــارات الشــوا
لى دولة تحافظ من الناحيـة السياسـية  آمل "وقالت أال نتحول بنظر العالم إلى بالد تأكل مستثمريها، وا 

دولية قوية، رغم الصعوبات التي نعرفها كلنا، ولكن في الوقت نفسه اقتصادها معزول، على عالقات 
 وذلك بسبب الخوف من انعدام االستقرار القضائي".

وتابعـت أن ثمــة حاجــة لتعيــين قضــاة "يحــافظون علــى مناعـة وهيبــة المحكمــة العليــا، ولكــن لــيس علــى 
 ن السياسية التي ال تمس بحقوق اإلنسان".   حساب إضعاف قدرة الكنيست والحكومة للعمل في الشؤو 

 4/4/2016، 48عرب 
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 استغالل حصار غزة لتوقيع اتفاق مع حماس يوسي بيلين: يجب .25
دعا يوسي بيلين وزير القضاء اإلسرائيلي األسبق ونائب وزير الخارجية اإلسـرائيلي السـابق السـتغالل 

 فاق معها بوساطة مصرية.ما وصفه بضعف حركة المقاومة اإلسالمية )حماس( لعقد ات
وقال في مقال له بصـحيفة إسـرائيل اليـوم إن الحركـة تعـيش فـي قطـاع غـزة تحـت جملـة مـن الضـغوط 

ن الحصار المفروض على القطاع أدى إلى تنازلها رسميا على األقل عن السلطة.  والمشاكل، وا 
أن يكون لها رأس واضـح  وأضاف أنها ال تزال تدير أجهزة الحكم في القطاع من وراء الكواليس، دون

فـــي الحكومـــة ودون وزراء رســـميين، وأنهـــا تواجـــه معضـــالت عديـــدة فـــي ســـبيل تـــوفير رواتـــب شـــهرية 
 لآلالف من موظفيها الذين يعانون من صعوبات معيشية متزايدة في نهاية كل شهر.

غـالق األخيـر  ة األنفـاق ورأى بيلين أن اإلغالق شبه الدوري لمعبر رفح من قبل السـلطات المصـرية، وا 
األرضية الواصلة بين شبه جزيـرة سـيناء وقطـاع غـزة، وجهـا ضـربة شـديدة القتصـاد القطـاع، حيـث ال 
يستطيع الطالب الفلسطينيون السـفر للخـارج السـتكمال دراسـتهم، أو العـودة منـه لغـزة لقضـاء إجـازاتهم 

 الخارجية.السنوية، واألمر كذلك بالنسبة لرجال األعمال ومحتاجي العالج في المشافي 
وأشار الوزير السابق إلى أن وفد حركة حماس الذي زار مصر الشـهر الماضـي، بعـد فتـرة طويلـة مـن 
انقطــاع التواصــل، قــد م وعــودا للمصــريين بمنــع أي عمليــات فلســطينية مــن القطــاع لصــالح التنظيمــات 

فتـــاح المســـلحة فـــي شـــبه جزيـــرة ســـيناء ضـــد النظـــام المصـــري، ووقـــف التحـــريض ضـــد الـــرئيس عبـــد ال
السيســــي، بينمــــا طلــــب المصــــريون تســــليم بعــــض المطلــــوبين المتهمــــين بــــدعم عمليــــات تنظــــيم الدولــــة 

 اإلسالمية بسيناء.
حســب -وذكــر أن زعمــاء حمــاس قــالوا إن الطلــب يفــوق قــدرتهم، الفتــا إلــى أن يــد مصــر هــي العليــا 

نهايــة لالســتجابة كمــا يبــدو فــي الحــوار الحاصــل بــين الجــانبين، وأن الحركــة ستضــطر فــي ال -تعبيــره
وشــبه بيلــين وضــع حمــاس اليــوم بمــا عاشــته منظمــة التحريــر الفلســطينية عقــب الــدعم الــذي  لمطالبهــا.

، ممـا تسـبب 1990أعلنه ياسر عرفات للرئيس العراقي صـدام حسـين بعـد اجتيـاح العـراق الكويـت عـام 
الـدول العربيـة لمنظمـة  في طرد آالف العاملين الفلسطينيين من دول الخليج، ووقف الدعم المـالي مـن

وأوضح صاحب المقال وأحد مهندسـي اتفـاق أوسـلو، أنـه لـوال الضـائقة التـي عاشـتها منظمـة  التحرير.
، وصــوال لمفاوضــات الســالم مــع 1991التحريــر لمــا أعلنــت موافقتهــا علــى المشــاركة فــي مــؤتمر مدريــد 

 إسرائيل في أوسلو.
لفرصـة تاريخيـة تجعـل مـن مصـر التـي تـتحكم فـي  وتوقع يوسي بيلين أن يتحول الوضـع الحـالي بغـزة

مصير غزة وسيطا بين إسرائيل وحماس لمنع تدفق السالح، وتقليل إمكانية تحول القطاع لعبوة ناسفة 
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قد تنفجر فـي أي وقـت فـي وجـوه اإلسـرائيليين بسـبب تزايـد نسـبة البطالـة وأزمـة السـكن وانقطـاع الميـاه 
 والكهرباء.

إن اتفاقـا بـين إسـرائيل وحمـاس قـد ال يعجـب منظمـة التحريـر بقيـادة الـرئيس وبعد أن قال يوسي بيلين 
الفلســطيني محمــود عبــاس، طالــب إســرائيل بــأال تكــون رهينــة بيــد المنظمــة المــذكورة التــي تحــاول منــع 

سرائيل.  التوصل التفاق وقف إطالق النار بين الحركة وا 
إلزالـة صـور  -حسـب تعبيـره-داد حمـاس ورأى أنه بإمكان مصر القيام بهذا بنجـاح، خاصـة مـع اسـتع

بــداء اســتجابتها للطلبــات المصــرية،  الــرئيس المصــري المعــزول محمــد مرســي مــن مكاتبهــا الرســمية، وا 
 على أساس أن يكون وقف تدفق السالح من غزة لمحاربة إسرائيل أحد الطلبات.

 4/4/2016، الجزيرة نت، الدوحة
 

 إعالميا"نجله" لتعيين "ران بارتس" مسؤوال  الاناة الثانية: نتنياهو يتعرض لضغوط من .26
ذكرت القناة العبرية الثانية، مساء أمس االثنين، أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي  :ترجمة خاصة -رام هللا

بنيامين نتنيـاهو يتعـرض لضـغوط مـن نجلـه "يـائير" لتعيـين "ران بـارتس" رئيسـا لطـاقم اإلعـالم القـومي 
ـــ فـــي الحكومـــة اإلســـرائيلية. المتحـــدة  إن الواليـــاتت القنـــاة عـــن جهـــات مقربـــة مـــن نتنيـــاهو قولهـــا ونقل

األمريكية تعارض تعيين "ران بارتس" بعد أن كان غرد عبر صـفحته منـذ أشـهر عـدة تغريـدات تهـاجم 
 الرئيس األمريكي باراك أوباما والرئيس اإلسرائيلي رؤوفين ريفلين.

أن "يــائير" عــاد مجــددا ليمــارس  إالبتعيــين بــارتس، وأشــارت القنــاة إلــى أنــه حينهــا أوقــف نتنيــاهو قــرارا 
 ضغوطه على والده، وهو ما نفاه مكتب نتنياهو.

 5/4/2016موقع صحيفة الادس، الادس، 
 

 غليك: اقتحام األقصى بات سهاًل لنا ومألوًفا لدى المسلمين .27
ن سعادته الكبيرة أعرب الحاخام اليميني المتطرف يهودا غليك يوم االثنين ع: الرأي –القدس المحتلة 

وكتـــب غليـــك علـــى صـــفحته  الســـتمرار اقتحاماتـــه للمســـجد األقصـــى المبـــارك دون أي معيقـــات تـــذكر.
بموقع التواصل االجتماعي "فيسبوك " إنه و"مرة أخرى في جبل الهيكـل )المسـجد األقصـى( كنـا اليـوم 

 يهودًيا، وأحاطونا عشرات المسلمين بصمت". 13هناك ومعي مجموعة من 
بعــاد المرابطــون وقــال:  "يبــدو أن قــرار الحكومــة اإلســرائيلية بــإخراج الحركــة اإلســالمية عــن القــانون، وا 

 والمرابطات عن جبل الهيكل )المسجد األقصى( يعطينا الحرية أكثر". على حد تعبيره.
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بدأوا يتعودون على أن هذا مشهد طبيعي، في  -وكما يبدو–وأشار المتطرف غليك إلى أن المسلمين 
 الستمرار اقتحامات المستوطنين لباحات األقصى. إشارة

 4/4/2016، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 الشرطة اقإسرائيلية: تفتيش دون فحص األسباب والنتائج .28
رطة اإلسرائيلي ة، بين األعوام : الطيب غنايم ، كمًّا هائاًل مـن عملي ـات الت فتـيش 2014-2010أجرت الش 

لمــواطنين الفلســطيني ين، بلــغ عشــرات اآلالف، مــا يتنــافى مــع روايتهــا، خــالل علــى الجســد والممتلكــات ل
ع من صالحي اتها. س"، بالحاجة إلى قانون يوس   مناقشة مشروع "قانون الت حس 

رطة اإلسـرائيلي ة بـأي  إجـراءات لتعق ـب وتحليـل األسـباب والن تـائج التـي تـؤول إليهـا عملي ـات  وال تقوم الش 
ـع إلـى حـد  الت فتيش التي ينف ـذ ـس" فـي الكنيسـت، الـذي وس  ها أفرادهـا، وذلـك فـي ظـل  سـن  "قـانون الت حس 

رطة بإجراء تفتـيش جسـدي  علـى أشـخاص مشـتبه بهـم، دون الحاجـة  كبير من صالحي ات عناصر الش 
ــــعت الكنيســــت مــــن صــــالحي ات األفــــراد  الستصــــدار أمــــر محكمــــة للخطــــوة. إضــــافة لهــــذا القــــانون، وس 

ألًفـــا، ليكـــون باســـتطاعتهم إجـــراء تفتـــيش جســـدي  بكـــل  مكـــان  35والبـــالغ عـــددهم  المتطـــو عين للشـــرطة،
 وزمان يرتؤونه.

رطة اإلسرائيلي ة عدم فحص أسباب ونتائج عملي ات الت فتيش للكم  الهائل من الت فتيشات التـي  ر الش  وتبر 
نة، وال يمكن تفصيل أسباب الت فتي  ش وال نتائجها".تقوم بها "هناك عشرات آالف الحاالت في الس 

ــة المعلومــات، مــن  تــأتي هــذه المعطيــات علــى خلفي ــة طلــب صــحيفة "هــ رتس"، بنــاًء علــى قــانون حري 
رطة تزويدها بمعطيات حول عدد عملي ات الت فتيش التي أجرتها بين األعوام   .2014-2010الش 

ـرطة فحـص أي  مـن هـذه العملي ـات تـم  بـأمر مـن المحكمـة وأي  و  حيفة الش  منهـا أجـري بنـاًء  طالبت الص 
رطي  وحده. ـري ة التـي  على اعتبارات الش  ـحيفة تطر قـت إلـى الت صـن تات الس  وجدير بالذ كر أن  أسـئلة الص 

رطة.  تجريها الش 
 5/4/2016، 48عرب 

 
 المستشفيات اقإسرائيلية: فصل بين الوالدات العربيات واليهوديات .29

رائيلي ة سياســـة الفصـــل بـــين األم هـــات الوالـــدات يت بـــع قســـم كبيـــر مـــن المستشـــفيات اإلســـ: الطيـــب غنـــايم
 العربي ات واليهودي ات، وذلك بطريقة تكاد تكون منهجي ة من قبل أقسام الوالدة.
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وكشف تقرير بث تـه اإلذاعـة اإلسـرائيلي ة )ريشـيت بيـت( أن  كـالًّ مـن مستشـفيات شـعري تصـيدق، هداسـا 
سياسـة الفصـل بـين العربي ـات واليهودي ـات فـي  عين كارم، هداسـا هـار هتسـوفيم، إيخيلـوف ومئيـر تت بـع

 أقسام الوالدة، برغم مخالفة هذه الخطوة للقانون.
ونفت إدارات المستشفيات ات باع أقسام الـوالدة لسياسـة فصـل مـن هـذا القبيـل، إال  أن  محادثـات أجريـت 

ياســة مــع عــامالت وموظ فــات فــي أقســام الــوالدة المختلفــة، دل ــت بشــكل قــاطع علــى وجــود مثــل  هــذه الس 
 العنصري ة، إذ صادقت موظ فات أقسام الوالدة على ات باع الفصل منهجيًّا.

 5/4/2016، 48عرب 
 

 األرميني –بالنزاع األذري  "إسرائيل"مصلحة "هآرتس":  .31
باغ األرميني  –اشتد مؤخرا النزاع المسلح بين أذربيجان وأرمينيا حول إقليم ناغورنو قرة : بالل ضاهر
ن والــذي يطالــب باالنفصــال عنهــا واالنضــمام إلــى أرمينيــا. وال يــزال هــذا النــزاع دائــرا منــذ فــي أذربيجــا

 عاما. 24انهيار االتحاد السوفييتي قبل 
سرائيل، إال أن األخيرة طرف فيه بشكل معـين، كمـا أنهـا  ورغم البعد الجغرافي بين منطقة هذا النزاع وا 

 تعتبر أن لها مصلحة في استمراره.
افي فــي صــحيفة "هــ رتس، أنشــيل بيفــر، فــي تحليــل يــوم االثنــين، بــأن إســرائيل تقــف إلــى وأفــاد الصــح

 جانب أذربيجان في هذا الصراع، لألسباب التالية:
أوال: أذربيجــان تحولــت فــي الســنوات األخيــرة إلــى مــزودة الــنفط الرئيســية إلســرائيل، وذلــك مــن خــالل 

 أنبوب يمر عبر جورجيا وتركيا.
ترى كميـات كبيـرة مـن السـالح مـن إسـرائيل، وبضـمن ذلـك طـائرات مـن دون طيـار ثانيا: أذربيجـان تشـ

بـاغ كـي ال تفقـد  -ومنظومات دفاع جوي. وال توجد مصلحة إلسرائيل في حل النزاع في ناغورنو قـرة 
 زبونا غنيا لصناعاتها العسكرية وتحافظ على عالقات مع أذربيجان.

زايـــدت فـــي الســـنوات األخيـــرة فـــي أعقـــاب تـــدهور العالقـــات ثالثـــا: أهميـــة أذربيجـــان بالنســـبة إلســـرائيل ت
 ".استراتيجيالتركية، وحتى أن دبلوماسيين إسرائيليين يصفون أذربيجان بأنها "شريك  –اإلسرائيلية 

رابعا: أذربيجـان هـي جـارة وخصـم فـي الوقـت نفسـه إليـران، وتشـكل بالنسـبة إلسـرائيل "بابـا خلفيـا" إلـى 
 إيران.

أمـــل، وال يخفـــي ذلـــك مســـؤولون فـــي العاصـــمة بـــاكو، بـــأن تســـتخدم إســـرائيل فـــي خامســـا: أذربيجـــان ت
 المستقبل أنبوب النفط المذكور من أجل أن تضخ الغاز الذي تستخرجه من البحر المتوسط.
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سادسا: ينظر األذريون إلى تركيا على أنها "أمة شقيقة" وال تقيم عالقات مع أرمينيا، وامتنـاع إسـرائيل 
ادة األرمن على أيدي األتراك إبان الحرب العالميـة األولـى، يعـود بـين أسـباب أخـرى عن االعتراف بإب

 مع أذربيجان.    االستراتيجيةإلى عالقاتها 
 4/4/2016، 48عرب 

 
 يتحول إلى مليشيا بسبب تعاظم تأثير اليمين عليه اقإسرائيلي جيشال: الصحافة اقإسرائيلية .31

ل الجــيش اإلســرائيلي إلـــى  حــذ ر معلقـــون كبــار: صــالح النعــامي - غــزة فــي تــل أبيــب مـــن مغبــة تحــو 
ــه. وقــال المعل ــق  مليشــيا، بســبب تعــاظم تــأثير اليمــين عليــه، ونتــاج زيــادة نســبة تمثيــل المتــدينين داخل

العسكري، ران إيدليست، إن الحكومة األكثر يمينية التي تـدير مقاليـد األمـور حاليـا فـي إسـرائيل، تريـد 
 تشبه العقلية التي يحتكم إليها قادة العصابات في القوقاز". أن "تفرض على الجيش عقلية

وفي مقال له في صحيفة "معاريف"، نشره االثنين، نو ه إيدليسـت إلـى أن اسـتنفار نخـب اليمـين الـديني 
والعلمــاني، ومــن بيــنهم معظــم الــوزراء والنــواب فــي االئــتالف الحــاكم، لــدعم الجنــدي الــذي أعــدم فتــى 

لخليــل، تــدلل علــى أن اليمــين "يريــد إضــفاء شــرعية علــى جــرائم جنائيــة يرتكبهــا فلســطينيا جريحــا فــي ا
 الجنود".

وتوصــل الكاتــب اإلســرائيلي، آرييــه شــافيت، إلــى النتيجــة ذاتهــا، مشــيرا إلــى أن تــدخالت قــادة اليمــين 
 والمرجعيات الدينية في أنشطة الجيش وتحديد معايير لها سيحول الجيش في النهاية إلى "مليشيات".

وفي مقال نشره األحد موقع صحيفة "ه رتس"، حذ ر شافيت من أن تـدخالت قـادة اليمـين والمرجعيـات 
الدينيــة "ســتقبر الجــيش وستضــعف الجهــاز القضــائي"، متســائال: "هــل إســرائيل حقــا دولــة قــانون  وهــل 

 نريد أن يتحول الجيش إلى مجموعة من العصابات ".
، 2008قـاد الجـيش اإلسـرائيلي فـي الحـرب علـى غـزة عـام  وهاجم وزير اإلسـكان يـوآف جاالنـت، الـذي

ـــذين انتقـــدوا الجنـــدي القاتـــل. ونقلـــت صـــحيفة "ميكـــور ريشـــون" فـــي عـــددها الصـــادر االثنـــين، عـــن  ال
 جاالنت، قوله: "على الجميع أن يتذكر أن هذا الجندي هو ابن الدولة، وابننا".

ـــدة  ـــوات التلفـــزة الرائ ـــى أن الجهـــاز القضـــائي وأجمـــع المعل قـــون العســـكريون فـــي قن ـــة الماضـــية، عل الليل
العســكري بــات يخشــى اتخــاذ أي قــرار موضــوعي بشــأن الجنــدي، خشــية ردة فعــل المســتوى السياســي 

 والمرجعيات الدينية.
 4/4/2016، "21موقع "عربي 
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 في عمليات غسيل أموال إسرائيلياً  مساهماً  850شركة و 600: وثائق بنما تكشف تورط "هآرتس" .32
نشرت صـحيفة "هـ رتس" اإلسـرائيلية تقريـرا أشـارت فيـه إلـى أن وثـائق بنمـا : وناس بن نية - 21عربي

المســـربة تضـــم أســـماء مئـــات الشـــركات والمســـاهمين اإلســـرائيليين، الـــذين تورطـــوا فـــي عمليـــات إخفـــاء 
 ثروات وغسيل أموال.

مـن شـركة "موساكفونسـيكا" "، إن الوثـائق الم َسـَرَبة 21وقالت الصحيفة في تقريرها الذي ترجمتـه "عربـي
للخـدمات القانونيـة التــي تتخـذ مــن بنمـا مقــرا لهـا، والتـي تعــد إحـدى أكثــر الشـركات ســرية، كشـفت عــن 

نشاء شركات وهمية. 850شركة و 600تورط   مساهما إسرائيليا في عمليات غسيل أموال وا 
ألمــوال والتهــرب وذكــرت الصــحيفة أن الوثــائق المســربة التــي كشــفت معطيــات حــول عمليــات تبيــيض ا

الضــــريبي لمئــــات رجــــال األعمــــال والشخصــــيات اإلســــرائيلية، ن شــــرت مــــن طــــرف كــــل مــــن المؤسســــة 
تسزايتونغ" واالتحـاد الـدولي للمحققـين الصـحفيين، وضـمت أكثـر مـن  اإلعالمية األلمانية "زود دوتشيه

 .مليون وثيقة سرية، كشفت عن مالمح الجانب المظلم من االقتصاد اإلسرائيلي 11.5
 5/4/2016، "21موقع "عربي 

 
 2000 سنةألف طفل بين شهيد وجريح ومعتال منذ  27: وزارة اقإعالم .33

ألف طفل فلسطيني كانوا ضحية انتهاكات االحتالل  27أظهرت معطيات رسمية، أن  :رام هللا
وقالت دائرة إعالم الطفل في وزارة اإلعالم، في  .2000الصهيوني بين شهيد وجريح ومعتقل منذ عام 

ألف طفل منذ بداية انتفاضة  13طفاًل استشهدوا، وجرح أكثر من  2070بياٍن يوم االثنين، إن 
وأضافت  .2016 / مارس( وحتى نهاية شهر آذار2000سبتمبر  28األقصى )التي انطلقت في 

، وما يزال في سجون 2000فل منذ عام ألف ط 12الوزارة إن قوات االحتالل اعتقلت أكثر من 
منهم للتعذيب واالعتداء خالل حمالت االعتقال والتحقيق وانتزاع  %95طفال؛ تعرض  480االحتالل 

 االعترافات باإلكراه في غياب محامين أثناء االستجواب.
الحجارة محافظات، بذريعة إلقاء مختلف الطفل من  700وأشارت إلى أن االحتالل يعتقل سنويًّا نحو 

على قوات االحتالل والمستوطنين، فيما يتعرض طلبة المدارس إلى انتهاكات على الحواجز 
 العسكرية المقامة على مداخل المدن والقرى والمخيمات.

وبينت أن األطفال يواجهون أيضا مشاكل الفقر المتفشي، بسبب تردي الوضع االقتصادي، والحصار 
 طر الكثير منهم إلى ترك مدارسهم والتوجه إلى سوق العمل. المستمر خاصة في قطاع غزة، ما يض

؛ فقد بلغت نسبة عدد األطفال 2013وبحسب تقريٍر للجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني لعام 
 .%4.1( نحو 17 -10الفلسطينيين الملتحقين بسوق العمل من الفئة العمرية )



 
 
 
 

 

 26 ص                                              3894 العدد:        5/4/2016 الثالثا  التاريخ: 
  

عاما في  18ألف طفل فلسطيني دون سن  102كما أشار آخر تقرير لوزارة العمل إلى أنه يوجد 
 ألف طفل. 65نحو  2011سوق العمل، في حين بلغ عددهم عام 

 4/4/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 سلطات االحتالل تكثف الحفريات السرية أسفل المسجد األقصى وتطوفات من اطتراقه .33
ط المسجد األقصى، وأعرب القدس: حذر الشيخ رائد صالح من وجود حفريات سرية أسفل وفي محي

عن خشيته من انتقال االحتالل إلى حفريات علنية. وقال: إن االحتالل قد ي علن أهدافه من هذه 
 الحفريات ببناء الهيكل المزعوم على أنقاض قبة الصخرة في قلب المسجد األقصى.

ي في حفريات وقال المركز اإلعالمي لشؤون القدس واألقصى: "تبي ن تصعيد االحتالل اإلسرائيل
إضافية أجراها أسفل الزاوية الجنوبية الغربية من المسجد األقصى باتجاه الجنوب، ما تسبب بتكشف 
حجارة عمالقة من حجارة أساسات المسجد األقصى، وأساسات وحجارة سور القدس التاريخي، وفي 

ريات إضافية أسفل وأضاف: "كما نفذ ت حف كلتا المنطقتين وصلت الحفريات إلى المنطقة الصخرية".
الجدار الغربي باتجاه الشمال، ووصلت إلى أسفل باب المغاربة وحائط البراق، ما تسبب أيضًا 
بتكشف حجارة عمالقة من حجارة أساسات المسجد األقصى، وكذلك المنطقة الصخرية، وال يمكن 

لى أي نقطة وصلت، ألن المنطقة مغلقة وال يسم ح بالدخول، التعرف على طول هذه الحفريات وا 
لكن تم توثيق ما رأته العين المجردة بطول نحو خمسين مترًا، وما أمكن رؤيته وتقريبه عبر عدسة 

 تقريب لكاميرا فوتوغرافية".
وفي هذا السياق، وضمن مقابلة له في فيلم "تحت األقصى"، من إنتاج شركة "إنتاج نت"، عل ق عالم 

على  -لعمل البحثي الميداني في جمعية "عيمق شفيه" مركز ا –اآلثار اإلسرائيلي جدعون سليماني 
الحفريات التي تجري في نفق وادي حلوة وأسفل الجدار الغربي للمسجد األقصى، قائاًل: "من الممكن 
أنهم يحفرون هناك، وربما يصلون إلى نفق أو قناة قديمة، ويدخلون من تحت، ويصلون إلى أسفل 

 األقصى".
موجودة، فالحفريات سياسية واآلن تنف ذ تحت األرض، وال أحد يعرف ماذا  وتابع: "األخطار بالتأكيد
ظهرون ألي أحد، ويفعلون ما يحلو لهم! لذلك األمر ثون أي أحد عنها وال ي  يفعلون هناك ! ال يحد   

ومن الممكن أنه خالل حفرياتهم هناك سيصلون إلى نفق أو قناة  ،مخيف جدًا؛ ألن هذا المكان قديم
دخلون من األسفل حتى يصلوا عبرها إلى أسفل األقصى. ال أحد يعرف وال أحد يشاهد، قديمة، وي

كل األمور تحدث في األنفاق، ال يفتحونها كلها أمام الجمهور، هم يقولون ويتحدثون متى يناسبهم 
 فقط، وي خرجون المعلومات التي تناسبهم وما إلى ذلك".
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م ضد المسجد األقصى وقال: هم اآلن يمنعون منعًا واعتبر الشيخ رائد صالح هذه الحفريات جرائ
تامًا السماح ألي مجموعة محايدة من علماء اآلثار أن يأخذوا حريتهم بالتنقيب حول حقيقة ما يجري 
تحت المسجد األقصى المبارك، ألن الذي يجري اآلن تحت المسجد األقصى جرائم يرتكبها االحتالل 

ة ضد المسجد األقصى، جريمة ضد األمة المسلمة والعالم العربي اإلسرائيلي بكل معنى الكلمة: جريم
والشعب الفلسطيني، جريمة ضد التراث اإلنساني، جريمة ضد التاريخ وضد الحضارة، جرائم يرتكبها 

 يومًا بعد يوم في موضوع الحفريات، وتتصاعد هذه الجرائم حتى هذه اللحظات".
 5/4/2016األيام، رام هللا، 

 
 400واعتاال  االنتفاضةطفاًل منذ بداية  45استشهاد لمية للدفاع عن أطفال فلسطين: الحركة العا .33

 طفل
يحل يوم الطفل الفلسطيني هذا العام، الخامس من نيسان، وسط تصاعد حالة القمع  :رام هللا

االحتاللي اإلسرائيلي لشعبنا الفلسطيني على مختلف األصعدة، كان األطفال أبرز ضحايا هذا 
 القمع.

طفال شهيدا  45وحتى اليوم، ارتقى  2015عام  / أكتوبرفمنذ اندالع الهبة الشعبية بداية تشرين األول
طفالت، عدا عن  خمسبرصاص قوات االحتالل اإلسرائيلي بالضفة الغربية وقطاع غزة، منهم 

آالف المصابين، بينما ما تزال قوات االحتالل تحتجز جثماني الطفلين حسن مناصرة ومعتز 
أشهر، في انتهاك فاضح للقانون الدولي ومعايير حقوق  نحو خمسة يسات، منذ استشهادهما قبلعو 

 اإلنسان.
لقد استغلت سلطات االحتالل اإلسرائيلي الهبة الشعبية لسن قوانين واتخاذ إجراءات تزيد من تغولها 

ة الفعلية لها بحق أبناء شعبنا الفلسطيني، تمثل ذلك بحملة تحريضية على القتل، كانت الترجم
بتطبيق سياسة اإلعدامات الميدانية بحق األطفال، إضافة إلجراء تغييرات على التشريعات 
اإلسرائيلية، خاصة قانون األحداث اإلسرائيلي، لتشديد العقوبات بحق األطفال الفلسطينيين، أضف 

األطفال من إلى ذلك مماطلة سلطات االحتالل بالتحقيق في ظروف االنتهاكات التي تحصل بحق 
 قبل جنودها، وتعزيز ثقافة اإلفالت من العقاب لديهم، فساهم كل ذلك بإلحاق أكبر الضرر بهم.

طفل يقبعون في سجون  400أما بالنسبة لألطفال المعتقلين، فتحل هذه المناسبة وما زال أكثر من 
نوف االنتهاكات محكومون إداريا، واجهوا مختلف ص وسبعةطفلة،  15االحتالل اإلسرائيلي، منهم 

والتنكيل من قبل قوات االحتالل خالل اعتقالهم أو التحقيق معهم، ضمن سياسة إسرائيلية ممنهجة، 
 األمر الذي يترك آثارا صحية ونفسية خطيرة على مستقبلهم وحياتهم.
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وفي قطاع غزة، ما زالت سلطات االحتالل تفرض حصارا على القطاع منذ منتصف شهر حزيران 
األمر الذي انعكس على األوضاع اإلنسانية فيه، وبعد العدوان اإلسرائيلي األخير على ، 2007عام 

يوما وتسبب بسقوط آالف الشهداء والجرحى، من بينهم  51الذي استمر  2014القطاع صيف عام 
 .طفال، وتدمير عشرات آالف المنازل إما بشكل جزئي أو كلي 547

فلسطين، والشبكة الفلسطينية لحقوق   -لدفاع عن األطفالوبهذه المناسبة، فإن الحركة العالمية ل
 الطفل، وشبكة حماية الطفولة، تدعو إلى ما يلي:

مساءلة االحتالل عن جرائم الحرب وحث الحكومة الفلسطينية على تقديم كافة الوثائق والملفات  -
ها بحق أبناء شعبنا، إلى التي تدينه باعتباره مسؤوال عن حاالت القتل العمد وجرائم الحرب التي ارتكب

 محكمة الجنايات الدولية.
ضمان تطبيق قانون حماية األحداث ووضع سياسات ولوائح داخلية من أجل تعزيز القانون  -

 ومراقبة إجراءات تطبيقه.
تعزيز مشاركة األطفال الفلسطينيين في الحياة العامة، وحث الحكومة الفلسطينية على اإلسراع في  -

 األعلى للطفولة.تأسيس المجلس 
إنهاء حالة االنقسام وتحقيق الوحدة الوطنية من أجل صياغة نظام فلسطيني وسلطة سياسية  -

موحدة، األمر الذي يضمن مصلحة فضلى ألطفالنا ألن االنقسام يعرقل مشاركتهم في كافة مناحي 
 الحياة.

 4/4/2016، رام هللا، الحركة العالمية للدفاع عن أطفال فلسطين
 

 استيطاني كبير شرق رام هللا يشرعن البؤر العشوائية مططط .33
بادرت الحركة االستيطانية "أماناه" بدعم وزير الحرب اإلسرائيلي موشيه يعالون : وكاالت -"الخليج" 

ومجلس مستعمرات "ماطيه بنيامين" إلى تطوير مخطط هيكلي استيطاني شرس، لما يسمى بمستعمرة 
ل من: مستعمرات "معاليه مخماش"، و"ريمونيم"، و"بساغوت"، "مخماش مزراح" القاضي بتحويل ك

ألف  77و"كوخاف"، و"يئير" الواقعة شرقي رام هللا، إلى ضاحية سكنية ريفية وشبه مدنية يسكنها 
 مستوطن.

ومن بين مجمل أهداف الخطة االستيطانية الجديدة، شرعنة البؤرة االستيطانية غير القانونية "متسببيه 
بطريقة غير قانونية، ويهدف المخطط الذي مر بعدة تغييرات، إلى  1998قيمت عام داني" التي أ

 .60إيجاد تواصل جغرافي من الجهة الشرقية للشارع االستيطاني االلتفافي رقم 
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وقد أقر ما يسمى مجلس التنظيم األعلى لإلدارة المدنية قبل أشهر عدة، التقدم في المخطط الهيكلي 
مى "مديرية االستيطان"، ليشتمل على خطة لتوسيع مكثف لمستعمرات الذي تعكف عليه ما تس
قامة ما يقارب   دونمًا على مراحل عدة. 790وحدة سكنية جديدة على مساحة  2500المنطقة، وا 

ويسكن اليوم في المستعمرات األربع، وفي البؤرة االستيطانية "متسببيه داني" وفق معطيات دائرة 
ة آالف مستوطن، ويبلغ إجمالي عدد سكان المجلس اإلقليمي "ماطيه اإلحصاء المركزية، نحو ست

 ألف مستوطن. 55بنيامين" الذي تتبع له هذه المستعمرات وغيرها، نحو 
ألف مستوطن في المستعمرات األربعة والبؤرة  70وبناء على المخطط االستيطاني، فمن المقدر زيادة 

 عامًا. 25االستيطانية "متسببيه داني" في غضون أقل من 
أما مستعمرة "معاليه مخماش" فمن المقدر وفق المخطط أن يصل عدد سكانها إلى سبعة آالف 

  . 2040مستوطن في عام 
 5/4/2016الطليج، الشارقة، 

 
 مارسآذار/ اعتدا  إسرائيلي على المسجدين األقصى واقإبراهيمي في  : مئةوزارة األوقاف .33

" في حكومة التوافق الوطني الفلسطينية، أمس: إن المسجدين قالت "وزارة األوقاف والشؤون الدينية
األقصى في القدس المحتلة، واإلبراهيمي في الخليل، تعرضا لنحو مئة اعتداء إسرائيلي خالل شهر 

 مارس الماضي.آذار/ 
وطالب وزير األوقاف يوسف ادعيس المجتمع الدولي بضرورة التحرك العاجل لوقف سياسة 

سجدين، وسياسة طمس المعالم اإلسالمية هناك. وأوضح ادعيس في بيان أن االحتالل تجاه الم
 مرة خالل الشهر الماضي. 50سلطات االحتالل منعت األذان في المسجد اإلبراهيمي أكثر من 

 5/4/2016الطليج، الشارقة، 
 
 حتالل يبدأ سياسة قطع التيار الكهربائي عن مدن الضفةاال .33

بدأ االحتالل اإلسرائيلي، تحت ذريعة مطالبة السلطة الفلسطينية : دمحمد وت نضال -القدس المحتلة 
بتسديد الديون المستحقة عليها، بقطع التيار الكهربائي عن مناطق ومدن الضفة تدريجيًا، وتشويش 

 تزويد الكهرباء لعدة ساعات كل يوم، عن مناطق أخرى.
ئيلية قطعت أمس التيار الكهربائي في السياق، أفادت صحيفة "ه رتس" بأن شركة الكهرباء اإلسرا

عن وسط مدينة بيت لحم ألربع ساعات. وأضافت الصحيفة أن الشركة اإلسرائيلية، أعلنت أنها تعتزم 
قطع وتشويش تزويد الكهرباء خالل األسبوعين القادمين، عن بلدة ومنطقة تلو األخرى، وذلك بفعل 
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وسبق لشركة الكهرباء اإلسرائيلية أن قامت  .تراكم ديون لها على السلطة الفلسطينية، حسب قولها
 بقطع التيار الكهربائي عن مدينة أريحا.

وقالت شركة كهرباء القدس، يوم أمس االثنين، إنها "تلقت في ساعة متأخرة من ليل يوم األحد، 
وبشكل مفاجئ، بالغًا من الشركة اإلسرائيلية حول نية األخيرة تقليص التيار عن جميع محافظة رام 

من الطاقة المستهلكة نهار يوم االثنين". وتعد هذه المرة  %50هللا والبيرة، وسط الضفة الغربية، إلى 
الثانية التي تتخذ فيها الشركة اإلسرائيلية قرارات عقابية من هذا القبيل ضد الفلسطينيين بعد أن 

 قطعت التيار عن محافظة أريحا، الخميس الماضي.
 5/4/2016العربي الجديد، لندن، 

 
 اً يوم 45جنين: محكمة االحتالل تحكم على طفلة من يعبد بالسجن  .33

قررت سلطات االحتالل في محكمة سالم العسكرية، أسر الطفلة شيماء نصر  ":وفا" –جنين 
 يوما. 45عاما( من بلدة يعبد جنوب غرب جنين لمدة  16عطاطرة )

الماضي على حاجزة زعترة جنوب  س/ مار آذار 15واألسيرة عطاطرة اعتقلتها قوات االحتالل في 
 نابلس، بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن.

 4/4/2016، وكالة األنبا  والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 
 إصابة طفل مادسي برصاصة في الرأس طالل مواجهات في العيسوية .34

ي رأسه، أصيب طفل مقدسي، مساء يوم االثنين، برصاصة معدنية مغلفة بالمطاط ف ":وفا" -القدس 
 خالل مواجهات اندلعت مع قوات االحتالل في قرية العيسوية شمال شرق القدس المحتلة.

 12ن خالد انعاجي )وقال عضو لجنة المتابعة في العيسوية محمد أبو الحمص لـ"وفا" إن الطفل يزَ 
ات عامًا( أصيب برصاصة معدنية مغلفة بالمطاط برأسه خالل مواجهات اندلعت وسط القرية مع قو 

ولفت أبو الحمص إلى أنه تم تحويل الطفل  االحتالل جراء اقتحامها القرية واستفزاز السكان.
، ومنه تم تحويله اإلسرائيليمستشفى المقاصد، ومن ثم إلى مستشفى "شعاري تصيدق"  إلىالمصاب 

 .بنزيف في الرأس إصابتهمستشفى "هداسا عين كارم" في القدس، نظرا لخطورة حالته جراء  إلى
 4/4/2016، وكالة األنبا  والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 الماضي مارسآذار/ طالل  ةشهدا  فلسطينيين في سوري عشرة .34
التي تشهد صراًعا مسلًحا بين النظام والمعارضة،  ةالجئين فلسطينيين في سوري 10استشهد : دمشق

توثيق في مجموعة العمل من مارس الماضي، حسبما أفاد فريق الرصد وال /وذلك خالل شهر آذار
 .ةأجل فلسطينيي سوري

 الجًئا فلسطينًيا تحت التعذيب في سجون النظام ". 438وقات المجموعة إنها "وثقت استشهاد 
كما قضى الطفل الفلسطيني محمد عبد العال أبو صالح، من أبناء مخيم درعا جنوب سوريا، 

طفال الفلسطينيين الذين قضوا برصاص برصاص قناص قوات الجيش النظامي، مما يرفع عدد األ
طفاًل، وذلك بحسب اإلحصائيات الموثقة لمجموعة  15قناص منذ بداية الحرب الدائرة في سورية إلى 

 العمل من أجل فلسطينيي سورية.
 4/4/2016، فلسطين أون الين

 
 قافلة إغاثة سويدية تطتتم جولتها في مطيمات الالجئين .34

السويدية، أمس، جولته التي وزع خاللها مساعدات إغاثية في مخيمات اختتم وفد قافلة المساعدات 
 ، ومناطق أخرى من البالد.ةالالجئين الفلسطينيين في سوري

وشملت جولة القافلة اإلنسانية، مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين جنوب العاصمة السورية دمشق، 
 ري.وبلدة مضايا التي تشهد حصاًرا مشدًدا من النظام السو 

 وفي هذا الصدد، أعلن الوفد اإلغاثي نيته إرسال قافلة جديدة قبل شهر رمضان المبارك.
ووزع الوفد خالل جولته التي استمرت خمسة أيام، حوالي ألفي طرد شملت أغذية وطحينا وأدوية 

 متنوعة على العائالت المتضررة والمحتاجة وأطفال الشهداء.
"القافلة حاولت التخفيف من حدة األزمة اإلنسانية، ووصلت وقال رئيس الوفد خالد اليوسف: إن 

 لمناطق لم تصلها مساعدات إغاثية من قبل"، مشيًرا إلى أن "الوضع اإلنساني في غاية الصعوبة".
وأشار اليوسف، في تصريح مكتوب، أمس، إلى أن القافلة جاءت تكاماًل لجميع الجهود اإلنسانية 

وواجب إنساني وأخالقي نحو الفقراء والمحتاجين في مناطق الصراع  العربية واإلسالمية والدولية،
 والحروب والكوارث وخاصة المتعلقة بالشأن الفلسطيني.

 4/4/2016، فلسطين أون الين
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 عائلة الجئة منازل جديدة في رفح 281ونروا" تسلم األ " .33
ة الثالثة لمشروع إعادة عائلة الجئة منازل جديدة، ضمن المرحل 281ونروا وكالة األسل مت : رفح

-4وأوضحت "أونروا" في بيان صحفي، االثنين  اإلسكان لالجئين الفلسطينيين في رفح جنوب غزة.
، أن مشروع إعادة اإلسكان في رفح من أكبر مشاريعها، وأن المرحلة الثالثة منه بدأت في 4-2016
الجئين فلسطينيين أو ما يقارب  1,310وحدة سكنية تأوي  230، وشملت 2015كانون الثاني/ يناير  1

 عائلة الجئة. 281
الجئ  11,000وحدة سكنية لحوالي  1,741نحو  2001وأشارت إلى أن المشروع زود منذ بدايته عام 

ألف يوم عمل في قطاع غزة  160فلسطيني، إضافة إلى أنه خلق خالل مراحله الثالث أكثر من 
 آالف عامل. 10لحوالي 

اإلسكان في رفح بدعم سخي مقدم من المملكة العربية السعودية بمبلغ  وتم تمويل مشروع إعادة
 ماليين دوالر أمريكي من خالل الصندوق السعودي للتنمية. 109.5

 4/4/2016، فلسطين أون الين
 
 التفاف.. معرض عن تشويه االحتالل طبيعة فلسطين .33

بيعة الفلسطينية شمالي بعد معرضه "مرج ابن عامر" عن جمالية الط :ميرفت صادق - رام هللا
الضفة الغربية، ينقل الفنان التشكيلي الفلسطيني رأفت أسعد مشهدا معاكسا لمصير الطبيعة 
الفلسطينية، فيه الزحف األسود الذي يخفيها رويدا رويدا، وفيه الكثير من التدخالت األمنية التي 

 شوهت الحقول والتالل.
" بمدينة رام هللا مساء االثنين، وعبر 1أسعد في "غاليري"التفاف" اسم المعرض الذي افتتحه الفنان 

لوحة نقل التغيرات التي طرأت على مشهد الطريق الذي يقطعه عادة بين مدينتي نابلس ورام هللا  16
 من شمال الضفة الغربية إلى وسطها.

ثانية، وما بعد االنتفاضة ال 2002يقول أسعد إن هذا الطريق شهد تحوالت سريعة وخاصة منذ عام 
فخالل االنتفاضة كان االنتقال بين المنطقتين على الطريق المعتاد صعبا للغاية، لذلك لجأ الناس 

 إلى طرق وعرة وخطيرة.
وبعد العودة إلى الطريق صار يالحظ كيف حرمت تدخالت االحتالل اإلسرائيلي المسافرين عبره من 

 ى جوانبها.اع بطبيعة المناطق السهلية والريف المترامي علتاالستم
 4/4/2016. نت، الدوحة، الجزيرة
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 اليرموكمطيم فلسطيني بألمانيا ينال بالموسياى معاناة  .33
يقول الموسيقار الفلسطيني الشاب أيهم أحمد إنه حريص على تلبية أي دعوة  :خالد شمت - برلين

ه إليه بألمانيا ليقدم عبر موسيقاه وأغانيه "رسالة محبة وسالم من الالجئين  الفلسطينيين بمخيم توج 
 ، تعبر عما تعرضوا له من حصار وقتل بالقذائف والتجويع".ةاليرموك في سوري

رغم تقديم الموسيقار الفلسطيني الشاب أيهم أحمد معزوفاته وأغانيه بمكان يختلف كل مرة عن سابقه 
هو اكتظاظها  سبتمبر الماضي، فإن ما يجمع بين هذه األمكنة /لمانيا الجئا في أيلولألمنذ وصوله 

بجمهور معظمه من األلمان حضر لالستماع إليه، مستحضرا صورته عازفا على بيانو صغير وسط 
 أنقاض مخيم اليرموك جنوب دمشق خالل حصار قوات النظام السوري للمخيم أكثر من عامين.

نت أكبرها حفلة كا 113وقال أيهم للجزيرة نت إنه شارك منذ قدومه أللمانيا بمعزوفاته وأغانيه في 
ألف شخص ومشاركة هربرت غروناماير أشهر نجوم الغناء األلماني،  25بمدينة ميونيخ بحضور 

ديسمبر  /مضيفا أن أهم هذه الحفالت جرت بقاعة الفنون الكبرى بمدينة بون في كانون األول
 الماضي حيث حصل على جائزة بتهوفن الموسيقية العالمية لحقوق اإلنسان.
 4/4/2016دوحة، . نت، الالجزيرة

 
 : السيسي ياترح دولة فلسطينية بسينا إ سرائيليةمصادر  .46

أن الرئيس  ديفيدكشف الباحث اإلسرائيلي والضابط السابق في سالح االستخبارات العسكرية ماتي 
المصري عبد الفتاح السيسي عرض على الرئيس الفلسطيني محمود عباس خطة إلقامة دولة 

 ناء.فلسطينية في شبه جزيرة سي
 1600بنقل ما مساحته -د في مقال له بموقع "نيوز ون اإلخباري"يحسبما أورده ديف-وتقضي الخطة 

 من األراضي المصرية في سيناء إلى السلطة الفلسطينية. 2كلم
وأضاف أن حل الدولتين آخذ في التراجع رويدا رويدا، مؤكدا أن هذه قناعة العديد من األطراف 

ئيلي الفلسطيني، سواء بالنسبة إلدارة الرئيس األميركي باراك أوباما أو اللجنة المهتمة بالصراع اإلسرا
الرباعية واالتحاد األوروبي، وصوال إلى اإلسرائيليين والفلسطينيين أنفسهم. وبات السياسيون 
والدبلوماسيون من هذه األطراف يتحدثون عن ذلك بملء أفواههم، ويعلنون أن هذا الحل بات غير 

 طبيق وغير عملي، في ضوء التطورات التي تشهدها المنطقة.ممكن الت
أن خطة السيسي المقدمة لعباس تقضي بضم أراض مصرية في سيناء إلى قطاع  ديفيدوأوضح 

غزة، بما في ذلك توسيع القطاع الساحلي عدة كيلومترات، وهو ما سيسفر عن تكبير مساحة قطاع 
 غزة إلى خمسة أضعاف ما هي عليه اليوم.
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 طين الالجئينتو 

وذكر الضابط السابق في سالح االستخبارات العسكرية أنه من المقرر أن ي ستقدم إلى هذه الدولة 
الفلسطينية بسيناء الالجئون الفلسطينيون من مخيمات لبنان وسوريا، على أن تكون هذه الدولة 

 منزوعة السالح.
الفلسطينية ستحصل على حكم ذاتي  وحسب الخطة المصرية وفق الرواية اإلسرائيلية، فإن السلطة

في المدن الفلسطينية بالضفة الغربية، مقابل أن يتنازل عباس عن مطالبته من إسرائيل بالعودة إلى 
، وحق العودة لالجئين، حيث إن األميركيين موجودون في صلب النقاش حول هذه 1967حدود العام 

 نتنياهو على تفاصيلها. الخطة، بينما حصل رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين
وتحدث الكاتب في المقال ذاته عن خطة أخرى للجنرال غيورا آيلند الرئيس السابق لمجلس األمن 

 االستراتيجيةالقومي اإلسرائيلي والرئيس السابق لقسم التخطيط في الجيش، وهو أحد أصحاب العقول 
 في الدولة العبرية، تقضي باعتبارها بديال عن حل الدولتين.

 -بجامعة بار إيالن االستراتيجيةالتي نشرها مركز بيغن/السادات للدراسات -تقضي خطة "آيلند" و 
بإجراء تبادل أراض بين عدة أطراف منخرطة في الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني، بحيث تقوم مصر 

ل على طول ساح 2كلم 24من أراضي سيناء إلى الفلسطينيين، بما فيها  2كلم 720بنقل ما مساحته 
البحر المتوسط، وهو ما سيضاعف مساحة قطاع غزة إلى ثالثة أضعاف، وهذه المساحة تساوي 

 من مساحة الضفة الغربية. 12%
وتذكر هذه الخطة أنه مقابل ما سيقدمه المصريون للفلسطينيين في سيناء، سيتنازل الفلسطينيون 

ل مصر من إسرائيل ما من مساحة الضفة الغربية، على أن تحص   %12إلسرائيل عما مساحته 
 من أراضي صحراء النقب. 2كلم 720مساحته 

 5/4/2016، الجزيرة نت، الدوحة
 

 فلسطينية لتطوير مواصفات كودات البنا  أردنيةمذكرة  .47
ونظيرتها الفلسطينية، مذكرة تفاهم لوضع  واإلسكان األردنيةالعامة  األشغالوقعت وزارة بترا: -عمان

الخاصة وكودات البناء لألعمال اإلنشائية وموادها، وتبادل الخبرات وتطوير المواصفات العامة و 
دارة  المتاحة إلعادة تطويرها، وتأكيد تبادل الخبرات حول تصميم وتنفيذ المشاريع الكبرى، وا 

 .وصيانة الطرقالمجمعات الحكومية 
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مهندس مفيد جاء ذلك خالل لقاء وزير األشغال المهندس سامي هلسة نظيره الفلسطيني الدكتور ال
 .بين الوزارتينالحساينة في عمان أمس، وبحثا خالل لقائهما أوجه التعاون 

 5/4/2016، الغد، عّمان
 

 الراعي للحوار يمنح جائزة نوبل للسالم لألسير البرغوثي الرباعي: تونس .48
التي  فاضل موسى جائزة نوبل للسالم اإلنسانمنح رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق : رام هللا

 حصل عليها الرباعي الراعي للحوار في تونس مؤخرا، لألسير مروان البرغوثي.
وأوضح مراسلنا أن موسى سلم الجائزة بالنيابة للسيدة فدوى البرغوثي لتسلمها لزوجها في سجنه، 

وذلك خالل  بحضور سفير دولة فلسطين في تونس هايل الفاهوم، والسفير المناوب عمر دقة،
ركزي الذي أقامته السفارة مساء أمس، في قاعة المركز الثقافي والرياضي بالمتنزه االحتفال الم

العامين لألحزاب التونسية، وممثلين عن االتحاد العام التونسي للشغل،  األمناءالسادس، بحضور 
وعن الرباعي الراعي للحوار التونسي، وممثل عن نقابة أساتذة التعليم الثانوي، وعن رابطة حقوق 

وطلبة فلسطين  واألساتذةالتونسية ونقابة الصحفيين التونسيين، وعدد من الشخصيات  نساناإل
الدارسين بالجامعات والمعاهد والكليات التونسية، وكوادر سفارة فلسطين، ومنظمة التحرير 

 الفلسطينية، وعدد كبير من السفراء العرب وسفراء الدول الشقيقة والصديقة المعتمدين بتونس.
حتى  األسيرويوم  األرضالفلسطينية هي يوم  األياموسى في كلمة له بالمناسبة، أن كل وأكد م

أن الرباعي وخالل كل زياراته ألوروبا بعد  إلىيتحقق لهذا الشعب إقامة دولته المستقلة، مشيرا 
حصوله على جائزة نوبل أكد أن ال سالم في العالم دون تحقيقه في أرض السالم فلسطين، 

لعمل بذلك في كل المحافل والمواقع، كما أعلن نيابة عن الرباعي الراعي للحوار انخراط وسيواصل ا
 للسالم.الرباعي في الحملة الدولية لمنح المناضل مروان البرغوثي جائزة نوبل 

وفي الختام قدم وفد فلسطين برئاسة الوزير قراقع، والفاهوم هدية رمزية للرباعي الراعي للحوار ممثال 
، كما األرض، أعقبه تقديم فيلم وثائقي عن يوم اإلنسانلرابطة التونسية للدفاع عن حقوق برئيس ا

قدمت فرقة مخيم عسكر )مشاعل فلسطين( وصلة من تراث فلسطين، فيما قدمت فرقة عدنان 
 الهاللي، عاشق فلسطين أغاني وطنية على أشعار محمود درويش.

 5/4/2016، وكالة األنبا  والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 الادس.. صفحة طاصة على الجزيرة نت .33
أطلقت قناة الجزيرة يوم االثنين صفحة جديدة على موقع الجزيرة نت خاصة بمدينة القدس، لتكون 

 الجزيرة بذلك أول وسيلة إعالم عربية تخص القدس بخدمة إعالمية متكاملة.
عية على أهمية قضية القدس وموقعها في وقد اتفق المسؤولون في شبكة الجزيرة وممثلو الجهات الرا 

نسانها-وجدان اإلنسان العربي، وحاجة المدينة  إلى المزيد من االهتمام اإلعالمي  -بأرضها وا 
 العربي، وهو ما دأبت عليه شبكة الجزيرة بمختلف مؤسساتها وأطرها اإلعالمية.

لتعزيز  -كل في مجاله-البناء ال الطرفين بتعاون المؤسسات اإلعالمية العربية بالتعاون وأشاد ك  
صمود المقدسيين، وتقديم الرواية اإلعالمية الصحيحة عن قضية القدس والقضية الفلسطينية 

 بعمومها، في إطار من المهنية اإلعالمية وبعيدا عن الخطابات األيديولوجية والسياسية.
مقدسيين اليومية، في وتوظف صفحة القدس كافة الفنون الصحفية لمعالجة واقع وتفاصيل حياة ال

 محاولة منها لنقل متابعي موقع الجزيرة نت إلى أزقة وبيوت القدس وحكايات المقدسيين.
تقدم صفحة القدس لمتابعيها أفالما قصيرة يومية في عدة محاور: حكايات مقدسية تغوص في حياة 

افة إلى معالم القدس المقدسيين اليومية، وتقارير تعالج أحداثا ومناسبات مختلفة في المدينة، إض
 والمسجد األقصى، وما تبثه قناة الجزيرة من برامج.

وفي محاولة للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من القراء أنشأت الصفحة حسابات على شبكات 
التواصل االجتماعي، وستمدها يوميا باألفالم القصيرة والصور والتقارير واألخبار من داخل القدس 

 حة بالموقع.ومن هيئة تحرير الصف
 http://www.aljazeera.net/news/alqudsصفحة القدس على الجزيرة نت: 

 https://www.facebook.com/Ajaqudsصفحة القدس على فيسبوك: 
 https://twitter.com/ajaqudsصفحة القدس على تويتر: 

 4/4/2016.نت، الدوحة، الجزيرة
 

 األمم المتحدة بتعليق دطول اقإسمنت إلى قطاع غزة أبلغت "إسرائيل: "دوغريك .51

إن  قال المتحدث الرسمي باسم األمين العام لألمم المتحدة استيفان دوغريك :األناضول-نيويورك
السلطات اإلسرائيلية أبلغت األمم المتحدة اليوم االثنين بقرارها بتعليق االستيراد الخاص لإلسمنت في 

 قطاع غزة، وذلك بعد مزاعم أن قدرًا كبيرًا منه قد تم تحويله من المستفيدين الشرعيين له.
ل وثيق مع نظرائه وأردف دوغريك قائاًل "أشار مالدينوف في بيان صادر اليوم، إلى أنه يعمل بشك

سرائيل، من أجل المساعدة على حل المسألة، ومنع الحوادث التي يمكن أن  في حكومتي فلسطين وا 

http://www.aljazeera.net/news/alquds
https://www.facebook.com/Ajaquds
https://twitter.com/ajaquds
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وأوضح المتحدث الرسمي أن "سكان غزة يعتمدون على  تؤدي إلى أي تعليق للواردات في المستقبل".
عادة بناء المنازل المتضررة والمدمرة في أ  ، 2014عقاب صراع عام دخول مواد البناء إلصالح، وا 

 ولتمكين مشاريع البنية التحتية والتنمية التي تشتد الحاجة إليها".
ونوه بيان منسق األمم المتحدة إلى أن "الذين يسعون إلى التكسب من تحويل تلك المواد من 
المستفيدين المستهدفين، إنما يسرقون من شعبهم ويضيفون إلى معاناة الفلسطينيين في غزة معاناة 

وأكد بيان المسئول األممي أن "إعادة إعمار غزة في غاية األهمية لضمان استقرارها، وحث  إضافية".
 على إيجاد حل سريع لتلك المسألة".

وأوقفت السلطات اإلسرائيلية، أمس األحد، إدخال اإلسمنت لصالح المشاريع الخاصة في قطاع عزة 
 دون إبداء األسباب.

 5/4/2016، الادس العربي، لندن
 

 ثرواتهموماربين مسّربة من بنما "تكشف إطفا " زعما  دول  سريةوثائق  .51

كشف عدد هائل من وثائق م سر بة كيف يستخدم األغنياء وذوو النفوذ، ومن بينهم : ريتشارد بيلتون
 قادة دول، مالذات ضريبية لتخبئة ثرواتهم في الخارج.

ر بت  دمات القانونية التي تتخذ من بنما مقرا لها مليون وثيقة من شركة موساك فونسيكا للخ 11وس 
 وت عتبر إحدى أكثر الشركات التي تحيط أعمالها بالسرية.

شخصية من رؤساء الدول الحاليين والسابقين، بينهم حكام متهمون  72وت ظهر الوثائق صالت مع 
 بنهب أموال بالدهم.

ن من الرئيس المصري األسبق وتشمل البيانات شركات سرية في الخارج مرتبطة بعائالت ومقربي
 حسني مبارك، والزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، والرئيس السوري بشار األسد.

وتوضح الوثائق كيف أن الشركة ساعدت العمالء على غسيل األموال، وتفادي العقوبات، والتهرب 
م تواجه أي اتهام عاما بمنأى عن اللوم وأنها ل 40وتقول الشركة إنها عملت طيلة  من الضرائب.

 بارتكاب مخالفات جنائية.
وحصلت صحيفة "زود دويتشه تسايتونج" األلمانية على الوثائق، التي تم تداولها مع االتحاد الدولي 

 للمحققين الصحفيين.
دولة عكفت على تحليل الوثائق. وال تعرف  78مؤسسات إعالمية في  107وكانت بي بي سي ضمن 

 ذي سر ب الوثائق.بي بي سي هوية المصدر ال
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وقال جيرارد رايلي، مدير االتحاد الدولي للمحققين الصحفيين، إن الوثائق تغطي األعمال اليومية في 
وأضاف "اعتقد أن التسريب قد يصبح أكبر  شركة موساك فونسيكا خالل األربعين عاما الماضية.

 لطمة يتلقاها عالم )األنشطة( في الخارج بسبب حجم الوثائق".
 4/4/2016اقإذاعة البريطانية )بي بي سي(، هيئة 

 

 وغزة لمصر لألردنالضفة  .52
 هاني المصري
في ظل فقدان أي أفق سياسي وقيام إسرائيل بإحياء خطة إقامة "إسرائيل الكبرى"، واتجاهها أكثر 
نحو اليمين واليمين األكثر تطرًفا، ورفض أي تسوية مع الفلسطينيين؛ تطفو على السطح أحياًنا، 

 ى تحت الماء غالًبا، أفكار تدعو إلى أن الحل الممكن عودة الضفة إلى األردن وغزة إلى مصر.وتبق
ذا كانت مثل هذه األفكار ال تجد من يروج لها في العلن إال أن البروفيسور سري نسيبة ألقى قنبلة  وا 

ا إال أنه اآلن هو في مقابلة صحافية أجراها مؤخًرا قال فيها "إنه رغم معارضته للخيار األردني سابقً 
الخيار الوحيد المتاح، مع أن األردن غير قادر على تحمل "عبئنا"، ال سيما في ظل ما يشهده 
األردن والوطن العربي من تشنجات أمنية"، وتخل ى بذلك عن "الوثيقة" التي اتفق عليها مع عامي 

عاًما، التي كانت  14بقين، قبل أيالون، أحد قادة حزب العمل وأحد القادة األمنيين اإلسرائيليين السا
 في ذلك الوقت بالرغم ما انطوت عليه من تنازالت جوهرية مجانية خشبة اإلنقاذ.

ولم يكلف نسيبة نفسه عناء تقديم تبرير كاٍف لهذا الموقف، واكتفى بإعرابه عن "عدم وجود قيادة 
افة إلى عدم وجود دعم فلسطينية، وعدم رضاه عما تقوم به السلطة التي أصبحت شعاًرا فقط، إض

لى أننا لسنا أقوياء في ظل ما  للقدس، وعدم وجود جيش لتحرير فلسطين أو نصف فلسطين، وا 
 يجري في الدول العربية من صراعات".

تأسيًسا على ذلك، ال خيار إال الخيار األردني إذا وافقت األردن على ذلك الذي يشك بموافقتها. إًذا 
عن يأس مطبق، ما يدل على أن ليس فقط القيادات والفصائل التي هو ليس خياًرا، بل تعبيًرا 

نما تقادمت معها النخبة الفلسطينية التي لم تعد قادرة على التجديد والتطوير وتقديم فتح  تقادمت، وا 
 الطريق أمام خيارات وبدائل قادرة على إنقاذ القضية الفلسطينية من المأزق الشامل الذي تمر فيه.

ذا كان صحيحً  ا قوله بعدم وجود قيادة، وهو صحيح إلى حد كبير، فالبحث يجب أن يدور لماذا وا 
حصل هذا، وكيف يمكن إيجاد قيادة فلسطينية  إال إذا كان نسيبة يعتقد أن غيابها قدر رباني ال راد 
م له، متجاهاًل أن غياب القيادة ال ينفي أن هناك شعًبا ال يزال حًيا كما أثبت منذ أكثر من مائة عا
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وكما يثبت حالًيا من خالل الصمود والمقاومة والمقاطعة وأشكال النضال الجديدة، والنهوض الثقافي 
 الفلسطيني المترامي األطراف في مختلف المجاالت.

لم يفسر لنا نسيبة هل إسرائيل الدولة االستعمارية االستيطانية العنصرية االحتاللية التي دمرت ما 
على خيار الدولة الفلسطينية، إذا لم تكن قد قضت عليه فعاًل؛ ستوافق  سمي "عملية السالم" وتقضي

 أو يمكن أن توافق على الخيار األردني، أم أنه يريد عقد الزفاف من دون العريس 
هل يمكن أن توافق إسرائيل على الخيار األردني  اإلجابة عن هذا السؤال نجدها عند العودة قلياًل 

لذي دفع الملك حسين إلى خطوة فك االرتباط عن الضفة الغربية في العام إلى الوراء.  لنتذكر ما ا
، على الرغم من أنها كانت ضمن مملكته عندما وقعت حرب حزيران، حين وقعت تحت 1988

االحتالل اإلسرائيلي مع سيناء والجوالن، وحاول جاهًدا منذ ذلك الحين بكل ما يملكه من خبرات 
لمتحدة األميركية وغيرها أن يستعيد الضفة سلًما وعبر إرساله رسائل وعالقات حسنة مع الواليات ا

، إال أن إسرائيل قابلت محاوالته 1973االعتدال، إلى حد أن األردن لم يشارك في حرب أكتوبر 
وطلباته بأذن من طين وأخرى من عجين، إذ رفضت حتى مجرد إجراء فك ارتباط على الحدود 

كيلو متر واحد أسوة بما فعلت على الحدود المصرية والسورية بعد حرب األردنية ولو باالنسحاب ولو 
أكتوبر، األمر الذي دفع الملك الهاشمي بعد ذلك إلى خطوة فك االرتباط واالعتراف بالمنظمة كممثل 

 شرعي وحيد للفلسطينيين.
"الخيار ومما دفع الملك إلى هذه الخطوة أنه أدرك أنه ال يوجد في حسابات إسرائيل شيء اسمه 

األردني"، بل تراود أوساًطا إسرائيلية واسعة فكرة  فرض حل على حساب األردن ضمن خطة "الوطن 
البديل"، على أساس أن معظم سكان األردن فلسطينيون، وبالتالي يمكن إقامة الدولة الفلسطينية 

مكانة منظمة هناك. ولكن عندما رسخت االنتفاضة الشعبية األولى الهوية الوطنية الفلسطينية و 
التحرير بوصفها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني التي ترسمت عربًيا في قمة الرباط العربية 

 كان ال مفر من قيام الملك األردني على مضض بخطوته التاريخية. 1974العام 
افس فاألردن أدرك أن إسرائيل ليست بوارد االنسحاب من الضفة، وبالتالي: لماذا استمرار التن

والصراع مع المنظمة على جلد الدب قبل صيده  وهذا االستنتاج الذي وصل إليه الملك عب ر عنه في 
مناسبات وبطرق مختلفة، منها ما أخبر به محمد حسنين هيكل حينما التقاه في أحد مطاعم لندن بعد 

عطت لألردن، وبما توقيع "اتفاق أوسلو"، حين قال له "لو أرادت إسرائيل أن تعطي شيًئا ألي أحد أل
 أنها لم تفعل فإنها لن تعطي ألي كان، وخصوًصا المنظمة".
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وقد أثبتت التطورات الالحقة منذ توقيع "اتفاق أوسلو" وحتى اآلن صحة تقدير الملك، الذي لو استمر 
في تنافسه مع المنظمة على تمثيل الفلسطينيين لتحمل الحًقا المسؤولية التي يتحملها اآلن الممثل 

 شرعي الوحيد.ال
هناك من يستنتج مما تقدم خطأ إعفاء األردن من المسؤولية، وخصوًصا أنه هو من فقد الضفة، 
وبالتالي تخطئة اعتماد المنظمة كممثل وحيد، في حين أن االستنتاج األصح هو عدم مد  استقاللية 

لى حد رفع المسؤولية كلًيا عن العرب وت حميلها ألصحاب القضية القرار الفلسطيني إلى استقامتها وا 
بمفردهم، فالقضية فلسطينية أواًل وعربية ثانًيا ودولية إنسانية ثالثًا، وطمس بعدها العربي والدولي 
اإلنساني وتضخيم بعدها الفلسطيني ساهم في وصولها إلى الوضع الذي نحن فيه حين تبدو وكأنها 

يين في الحقوق، وليست قضية تحرر نزاع على األرض والحدود بين طرفين متساويين أو شبه متساو 
وطني وكفاح شعب من أجل ممارسة حق تقرير المصير في مواجهة مشروع استعماري صهيوني 

 عنصري احتاللي إجالئي.
الخبرة التاريخية المشار إليها هي التي تفسر الواقع الحالي الذي يشير إلى أن األردنيين يكادون  

سطين هي فلسطين، إذ أصبح األردن من أشد المدافعين عن يجمعون على أن األردن هو األردن وفل
قيام الدولة الفلسطينية، ألن قيامها خط دفاع أول عن األردن في وجه األطماع التوسعية الصهيونية. 

 واألردنيين.كما أن هناك مسألة تعزز التوجه األردني، وهي حساسية العالقات بين األردنيين 
ورة أخرى مختلفة على غزة، فإسرائيل أرادت بسبب الكثافة وما ينطبق على الضفة ينطبق بص

السكانية األعلى في العالم ومقاومة أهل القطاع وكونه ليس في قلب المخططات اإلسرائيلية أن ترمي 
عدة عصافير بحجر واحد من خالل "انسحابها" من قطاع غزة، ومن ضمن العصافير المستهدفة 

رفض الخطة اإلسرائيلية، وهذا أدى لكي يكون أهل غزة رمي القطاع في حضن مصر التي ردت ب
هم الضحية. فلو أرادت مصر أن تضم أو تعيد اإلدارة المصرية للقطاع لفعلت ذلك، ال سيما بعد 
إعادة انتشار القوات اإلسرائيلية المحتلة وخروجها من قلب القطاع واكتفائها بمحاصرته، غير أن 

الرتباط" اإلسرائيلية حتى اآلن. وقطاع غزة كان وال يزال سلوكها مختلف منذ تطبيق خطة "فك ا
ممكًنا أن يكون نموذًجا للوحدة والحكم الرشيد بداًل مما حدث من الوقوع في الفخ اإلسرائيلي من 

 خالل االنقسام األسود المستمر منذ تسع سنوات.
لماذا يريد نسيبة رمي تأسيًسا على ما سبق، إذا كانت إسرائيل ليست بوارد االنسحاب من الضفة، ف

عشرات السنين من التضحيات والكفاح والمعاناة التي تبلورت فيها الشخصية الوطنية الفلسطينية في 
 كيان واحد على مذبح عدم رضاه عن القيادة الفلسطينية الحالية 
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نظمة، ولماذا يريد إذكاء حدة التنافس األردني الفلسطيني مجدًدا على من يحكم الضفة األردن أم الم
وعلى ما هو الخيار الممكن الفلسطيني أم األردني  فإسرائيل تريد األرض وتنتظر الفرصة المناسبة 
للتخلص من السكان، وهذا يظهر من خالل استمرار تنفيذ مخطط الفصل العنصري والتهجير في 

سكان، أو األجندة الصهيونية، الذي يظهر من خالل تصاعد الدعوات اإلسرائيلية المباشرة بطرد ال
من خالل الدعوة غير المباشرة إلى تحقيق نفس الهدف من خالل "تبادل السكان واألراضي"، فما 
زالت الحركة الصهيونية على مقولتها األساسية "شعب بال أرض ألرض بال شعب"، وما يعنيه ذلك 

ار المحاوالت من إنكار وجود الفلسطينيين كشعب، األمر الذي أدى وال يمكن أن يؤدي إال إلى استمر 
 لنفي وجوده وطرده عند توفر الفرصة المناسبة.

ال يمكن قبول قيام َنَفر من النخبة السياسية بتحديد مواقفها على أساس المناكفة رًدا على أن "القيادة" 
لم تلتفت إليهم تحت حجة، ولو كانت صحيحة عن عدم وجود قيادة، ألن ذلك يستدعي توفير شروط 

 إيجادها.
 5/4/2016، ام هللااأليام، ر 
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 صالح النعامي
تتواصل حفلة رقص صاخبة في إسرائيل، على دماء الفتى الفلسطيني عبد الفتاح الشريف الذي 
أعدمه أحد جنود االحتالل في الخليل، قبل عشرة أيام، بدم بارد. فوزراء ونواب وحاخامات 

جندي، وطالبت بعدم مساءلته باعتباره "بطاًل قوميًا". وقد وشخصيات عامة انبرت للدفاع عن ال
أضفى النقاش اإلسرائيلي العام حول هذه الجريمة مزيدًا من الشرعية على عمليات اإلعدام الميدانية 
التي ينفذها جنود االحتالل والمستوطنون اليهود ضد الفلسطينيين، فقد دل  استطالع للرأي العام على 

(، في حين وقع عشرات 3-30ئيليين يؤيدون إعدام الفتى الفلسطيني )ه رتس، من اإلسرا %68أن 
آالف اإلسرائيليين على عريضٍة تطالب المستوى السياسي وهيئة أركان الجيش بمنح الجندي القاتل 

(. وتنافس وزراء نتنياهو ونواب الكنيست في خلع عبارات الثناء 3-29"وسام البطولة" )معاريف، 
منفذ الجريمة، ألنه "يعبر عن ضمير الشعب"، كما قال النائب السابق لرئيس والتقدير على 

الكنيست، الليكودي موشيه فايغلين. وكان الفتًا أنه على الرغم من أن معظم الوزراء الصهاينة قد 
أعلنوا تأييدهم عملية اإلعدام الميدانية، فقد برزت، بشكل خاص، وزيرة الثقافة )الشرقية( الهاذية ميري 

 ريغف بحماسها "للفعل األكثر األخالقية" التي أقدم عليها الجندي.
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جاءت عملية إعدام الفتى الفلسطيني الجريح نتاج تحريٍض رسميٍ  على قتل الفلسطينيين بدم بارد. 
ففي مطلع مارس/ آذار الماضي، أصدر الحاخام األكبر الشرقي إلسرائيل، إسحاك يوسيف، الذي 

الدينية الرسمية، فتوى تلزم الجنود بقتل كل فلسطيني يحمل سكينًا، حتى  يترب ع على رأس المؤسسة
ولو لم يكن يشكل خطرًا عليهم. ليس هذا فحسب، بل حَث الحاخام يوسيف الجنود على عدم 
االنصياع لتعليمات قادتهم، في حال حاولوا منعهم من قتل الفلسطينيين. وعلى الرغم من أن هذا 

اه بتأييٍد واسٍع من الجمهور اإلسرائيلي، يشغل منصبًا رسميًا، إال أن أحدًا الحاخام الذي حظيت فتو 
من المستويات السياسية والعسكرية لم يبد أية مالحظة على فتواه، مع أنها حر ضت الجنود على 
رفض األوامر العسكرية. وقد أصدر الحاخام نفسه، مطلع األسبوع الماضي، فتوى أخرى "تحر م" 

ينيين بالبقاء في "أرض إسرائيل"، وحث  على طردهم إلى السعودية، والسماح فقط السماح للفلسط
ببقاء من يخدمون اليهود. لم تقف األمور عند حد االحتفاء باإلعدامات الميدانية، بل تعم د نتنياهو 
صب الزيت على النار، في سعيه إلى استرضاء قواعد اليمين في إسرائيل، من خالل استئناف 

حتفاظ بجثث الشهداء الفلسطينيين، وتواصل تدمير المنازل، وتوسيع سياسة تقطيع أوصال سياسة اال
الضفة الغربية، وحظر تسويق المنتوجات الفلسطينية في القدس الشرقية، وفتح الباب على مصراعيه 

ليه أمام غالة المتطرفين الصهاينة لتدنيس المسجد األقصى، واالستخفاف بشكٍل فجٍ  بما تم التوافق ع
 مع ملك األردن، من خالل "أداء الصلوات التلمودية" بشكل استعراضي في محيط قبة الصخرة.

المضحك المبكي أنه، في الوقت الذي برز بشكل غير مسبوق، مدى استخفاف الصهاينة بدماء 
الفلسطينيين، كان رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، يبعث رسائل تشجع هؤالء القتلة على 

لة جرائمهم بحق الشعب الذي يد عي تمثيله، فقد كان عباس، مساء الثالثاء الماضي، يسلم مواص
رأسه بين يدي الحاخام أبراهام غوالن، أحد أبرز الحاخامات الشرقيين، ويتلقى منه "التبريكات"، 

يحرص  و"يفاجئ" النخب اإلسرائيلية الشرقية التي رافقت الحاخام غوالن إلى ديوان عباس، بالقول إنه
 يوميًا على االستماع للغناء العبري الشرقي، وأن مطربه المفضل هو موشيه إلياهو.

يصعب تصديق أن عباس الذي تجاوز الثانية والثمانين عامًا، والذي ال يجيد العبرية، يحرص على 
صهاينة االستماع للغناء العبري، لكن هذا هو نمط االبتذال الذي يعد أحد أساليبه الهادفة للتدليل لل

على "اعتداله". وفي مقابل التحريض اإلسرائيلي الفج على قتل الفلسطينيين، يخرج عباس عن طوره 
في التدليل لإلسرائيليين على حرصه على الحفاظ على أمنهم. ففي مقابلٍة أجرتها معه قناة التلفزة 

يفتشون حقائب طالب  اإلسرائيلية الثانية، ادعى عباس أن عناصر األجهزة األمنية التابعة لسلطته
المدارس الفلسطينية لمصادرة السكاكين التي يمكن أن تكون في حوزتهم خشية استخدامها ضد 
المستوطنين وجنود االحتالل. لكن عباس الذي صمم لغة جسده في المقابلة، لكي يقنع الصهاينة 
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إن عناصر أمنه  بعمق حرصه على سالمتهم، فاجأ الصحافية التي أجرت معه المقابلة، عندما قال
سكينًا من مدرسة واحدة! لم يقف هذا التهافت بهذا الشكل عند هذا الحد، بل ذهب  70قد صادروا 

خطوًة أبعد في تحد ي مشاعر شعبه، عندما أمر، األسبوع الماضي، بإرسال وفد للتعزية بهالك 
ذ عمليات تدمير المنازل الجنرال منير فارس، قائد ما يعرف بـ "اإلدارة المدنية"، المسؤولة عن تنفي

 ومصادرة األراضي الفلسطينية. 
زاء حالة التغو ل الصهيوني على الشعب الفلسطيني، يرد عباس بتوثيق التعاون األمني مع  وا 
االحتالل، فقادة الجيش اإلسرائيلي يؤكدون أن التعاون األمني الذي تبديه أجهزة األمنية التابعة 

(. فمنذ 3-27وم، قويًا وواسعًا في أي يوم كما هو اآلن )ه رتس، للسلطة الفلسطينية لم يكن، في ي
سرائيل؛ منها  140عقد  2015مطلع  لقاء بين قادة  80لقاء تنسيقا أمنيا بين السلطة الفلسطينية وا 

ميدانيا، أملتها أحداث بعينها  لقاء 60وألوية في الجيش اإلسرائيلي و"نظرائهم" في السلطة، 
 (. 3-26)معاريف، 

الصحافي الصهيوني، يوسي ميلمان، معروفًا بـ "يساريته" المتطرفة، لكنه يصل، في تحقيق  ليس
نشرته صحيفة معاريف، إلى استنتاٍج مفاده بأن تعاون السلطة الفلسطينية األمني مع إسرائيل يعد أهم 

تمك نها من إدارة الصراع التي تتبعها حكومة اليمين المتطرف في تل أبيب، و  استراتيجيةعوامل نجاح 
 فرض سياسة األمر الواقع، في أقل قدر من األضرار.

 من يمثل عباس برب  السماء 
 4/4/2016، العربي الجديد، لندن
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 د. فايز رشيد
تصريحات رئيس السلطة الفلسطينية للقناة الثانية في التلفزيون الصهيوني، من أنه يعمل على وقف 

لسكاكين وأعمال "العنف األخرى" ضد "إسرائيل"، والتأكيد على أن األجهزة األمنية التابعة هجمات ا
سكينًا  70للسلطة، تقوم بحمالت تفتيش حقائب طلبة المدارس بحثًا عن السكاكين! حيث تم ضبط 

يامين في حقائب فتية وفتيات في مدرسة واحدة، وتأكيد استعداده التام للقاء رئيس حكومة االحتالل بن
 نتنياهو إلحياء جهود السالم. هذه التصريحات غير قابلة للتصديق فعليًا!

ولكن إذا أخضعنا صحتها لنصوص سابقة مؤكدة له، نرى التصريح األخير يصب في ذات السياق، 
الذي دأب الرئيس على ترداده مؤخرًا! معروف: أن عباس في بداية عهده، جمع السالح من 
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لمسؤولية! وأنه اعتبر كل األجهزة العسكرية للفصائل الفلسطينية، منظمات المقاومين تحت طائلة ا
 غير مشروعة ومخالفة للقانون الفلسطيني.

تأتي التصريحات وانتفاضة شعبنا الثالثة تعبر شهرها السابع. والعدو الصهيوني ماض في تقتيله 
هيدًا وشهيدة. تأتي التصريحات ش 220ألبناء وبنات شعبنا، وسط ارتفاع أعداد الشهداء إلى ما يقارب 

والعدو ماض في استيطانه، ووسط تصريحات شبه يومية من قادته، بأال وجود لحل الدولتين! كما 
فتوى كبير الحاخامات في الكيان، بأن "أرض إسرائيل" هي من البحر إلى النهر، وهي فقط خلقت 

 -ملوا في خدمة اليهود! )أي عبيد لليهود. أما من يتواجدون بالصدفة على "أرضنا"، فيتوجب أن يع
 هذا هو قصد الحاخام بالطبع(.

. 48قانونًا عنصريًا صريحًا ضد أهلنا في فلسطين  36أيضًا، تأتي التصريحات وسط سن الكنيست لـ 
. ووسط مشاريع قوانين ستقدم قريبًا إلى الكنيست بجواز محاكمة 2016وأوائل  2015هذا فقط في عام 

عامًا في الضفة الغربية، وقانون يتيح لسلطات االحتالل إبعاد عائالت  14ـ األطفال دون سن ال
 المقاومين! هذا بالطبع إضافة إلى هدم بيوتهم واعتقال أقاربهم!

بالمقارنة مع عباس، فإن الرئيس الراحل ياسر عرفات )وربما العتقاده بأن المفاوضات مع الكيان 
فاقيات أوسلو! ولما أيقن المرحوم عبث العدو، أنشأ كتائب ستحقق للفلسطينيين دولتهم!( راهن على ات

األقصى، التي قاومت بالسالح العدو الصهيوني. واستلم قيادتها المناضل المحكوم ببضعة مؤبدات 
مروان البرغوثي. لطالما اتهم الكيان المرحوم عرفات بتهريب األسلحة في طائرته الخاصة، لكل ذلك 

 مقاطعة مدة ثالث سنوات.انتهى بعرفات سجينًا في ال
وبعد خطاب عرمرمي من  الجزائر،للعلم فقط.. وفي دورة عادية للمجلس الوطني الفلسطيني في 

عباس أشاد فيه ببركة استراتيجية المفاوضات مع العدو، ومن أنه ال يطيق السالح وال الكفاح 
القول: إن الرئيس عباس حتى المسلح! قاطعه عرفات قائاًل "اللي تعب يرتاح يا أبو مازن"! المقصود 

لو اختار نهج المفاوضات مع العدو.. فلكل شيء حدود! فالمفاوضات بين المقاومين وعدوهم 
االستعماري العادي محكومة بقوانين، فما بالك مع عدو اقتالعي، إحاللي، عنصري وشايلوكي! عدو 

خير للرئيس عباس.. هل السؤال األ للفلسطينيين والعرب ولكل من هو إنساني على وجه األرض 
نقاتل عدونا بالورود  شعبنا تحت االحتالل يدرك تمامًا أساليب المقاومة ضد العدو... وهو يمارسها 
دون أخذ اإلذن من أحد! لن تنفع أساليب تفتيش حقائب الطلبة، في الحد من اندفاعاتهم البطلة 

. كما أكد الرئيس، في مقابلته "أنه المقاومة.. المقاومة مشروعة بقرارات واضحة من األمم المتحدة
 متمسك بالتنسيق األمني، ألنه لو تركه، سوف ستكون هناك فوضى، على حد قوله!

 5/4/2016، الطليج، الشارقة
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 التراث المعماري الفلسطيني بين نارين .55
 بكر ياسين اشتية

لم يستوقفني  باألمس القريب استوقفني خبر عن مقابر لليهود ت بنى على أراضي القدس المحتلة،
الخبر بقدر ما استوقفتني الحجارة القديمة التي بنيت بها معظم تلك القبور، هي ذاتها حجارة ما تبقى 
من تراثنا المعماري على األرض، فال مسو غ قانونيا يمنع السماسرة من بيع حجارة المباني الفلسطينية 

م تاريخا من حجارتنا، ليبنوا على أنقاض القديمة للجانب اإلسرائيلي، وال رادع أخالقيا أيضا. نبيعه
 بيوت أجدادنا تاريخهم المزيف.

ولألغلبية الساحقة -لم يأخذ مني األمر جهدا للوصول لبعض سماسرة الحجر، فاألمر بالنسبة لهم 
ال يعدو تجارة رابحة مع مقاولي دولة االحتالل، فعندما يتحدث أولئك السماسرة عن  -من مجتمعنا

دوالرا( للجانب اإلسرائيلي،  2750شيكل ) 10500ة الحجر الفلسطيني القديم بمبلغ بيع حمولة شاحن
وعندما يتحدث أيضا بعض مقاولي البناء الفلسطينيين عن مساهمتهم في بناء الكثير من المعالم 

 اليهودية بتلك الحجارة هناك، فإنهم ال يرون في ذلك أي حرج أو مبرر للتكتم على فعلتهم.
نوني، ولألسف المجتمعي أيضا في صفهم، في ظل غياب قوانين فلسطينية تجر م فالغطاء القا

تجارتهم، إضافة إلى غياب الوعي الشعبي لدى كافة شرائح المجتمع الفلسطيني حول خطورة تسرب 
 تاريخ أجدادنا المعماري لمباني وقبور وأسوار وك نس دولة االحتالل.

 
 دور الوزارة

وزارة السياحة واآلثار من إجمالي الموازنة العامة للسلطة الفلسطينية،  في ظل التدني الملموس لحصة
، وفي ظل النقص العددي للكوادر البشرية المؤهلة 2015عن العام المالي  %1.5التي لم تتجاوز 

لديهم، ومع غياب القوانين والتشريعات الرادعة والنافذة؛ تقتصر إمكانات الوزارة على إعالن المجلس 
 تخطيط والتنظيم لبعض البلدات والمباني القديمة مناطق أثرية.األعلى لل

ويعد ذلك النظام ملزما للبلديات في حال توفرت القوة التنفيذية لذلك، لكن غياب تلك القوة وضعف 
تجاوب تلك البلديات والمجالس المحلية من جهة، ووقوع الكثير من البلدات والمباني القديمة في 

والخاضعة للوالية األمنية اإلسرائيلية، كل ذلك حد من قدرة وزارة السياحة المناطق المصنفة )ج( 
واآلثار على القيام بمهامها نحو تلك المواقع التاريخية، علما أن وزارة السياحة واآلثار رحبت مرارا 

 بأي جهود رسمية أو شعبية تعطي الوزارة غطاء قانونيا لحماية البلدات القديمة.
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 األساس الاانوني
في ظل التغييب الكامل للمجلس التشريعي الفلسطيني، وفي مراجعة سريعة للموروثات القانونية، 
وبعد استشارة أساتذة القانون من ذوي االختصاص، وجدت أن القوانين النافذة في مؤسسات السلطة 

 الفلسطينية تجرم بيع القطع والمصكوكات األثرية للجانب اإلسرائيلي.
 -حسب تلك القوانين- تصنف بلداتنا القديمة ضمن فئة اآلثار؛ فالمباني األثرية لكن تلك القوانين ال

المعدل لقانون اآلثار  1966( لعام 5هي المباني التي نص عليها القانون األردني المؤقت رقم )
، أي أنها تغفل الحقبة العثمانية، وما 1700، وهي المعالم القائمة ما قبل عام 1929البريطاني لعام 

 عدها من تاريخ المنطقة.ب
وتجدر اإلشارة هنا إلى أن صراعنا مع االحتالل هو صراع تاريخ وأرض، وتاريخنا ال يقتصر على 

، تاريخنا يمتد لما بعد ذلك، للفترة التي 1700المعالم اليونانية والرومانية والمملوكية لحقبة ما قبل عام 
الفترة التي تشكل لب وجوهر الصراع التاريخي، بدأت طالئع الهجرات اليهودية تتدفق ألرضنا، تلك 

 التي يحاول عر ابو دولة االحتالل نقل كافة مالمحها التراثية لتاريخهم المزيف.
، إال أن حالة 2006ومن الملفت أيضا أن مسودة لقانون التراث الفلسطيني كانت أعدت منذ عام 

نفاذ القوانين االنقسام الفلسطيني وما تبعه من تغييب لدور المجلس التش ريعي الفلسطيني في إقرار وا 
حال دون المصادقة على تلك المسودة التي عملت على إعادة تعريف اآلثار على أنها التراث 
المنقول وغير المنقول، والذي عدله أو بناه إنسان قبل مئة سنة ميالدية من الوقت الحاضر. وهو 

ومعالم تشهد على استمرار التواجد الفلسطيني على تعريف يحفظ لموروثنا الثقافي الفلسطيني إثباتات 
 أرضه وأحقيته بها.

 
 األمر الواقع

في ظل غياب الرادع القانوني الناظم والحامي لمقد راتنا وموروثنا الثقافي والتاريخي، تبرز الحاجة 
لتبني مؤسسات المجتمع المدني ذات العالقة خطة عمل الستصدار ما يمكن تسميته "أحكام حماية 
المناطق التاريخية" من قبل وزارة الحكم المحلي بصفتها الجهة المراقبة والشريكة ألداء كافة المجالس 

 البلدية والمحلية، وفق اآللية التالية:
بصفتها -أوال: حملة شعبية واسعة تقودها مؤسسات المجتمع المدني للضغط على مؤسسة الرئاسة 

بضرورة اإلسراع  -انعقاد جلسات المجلس التشريعي الجهة المشر عة دستوريا في ظل غياب وتعذر
 باعتماد مسودة القرار بقانون التراث الفلسطيني.
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ثانيا: تقوم وزارة السياحة واآلثار الفلسطينية بإنشاء سجل جغرافي متكامل، تحدد فيه المباني التراثية 
ن مع بعض مؤسسات المجتمع ذات القيمة التاريخية العالية لكل قرية ومدينة فلسطينية، وذلك بالتعاو 

 المدني الشريكة في هذا المجال، كمؤسستي "رواق" و"التعاون".
سجال مصورا ألكثر من خمسين ألف  2004ونشير هنا إلى أن مؤسسة "رواق" كانت أصدرت عام 

مبنى تاريخي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، وأغلب الظن أن جزءا كبيرا من تلك المباني 
 الماضية بمعدات وسواعد فلسطينية. 12ه خالل السنوات الـتمت إزالت

ثالثا: تقوم وزارة الحكم المحلي بإصدار أحكام حماية ملزمة لكافة البلديات والمجالس المحلية والقروية 
 بناء على توصيات سجل وزارة السياحة واآلثار.

عديل أو الترميم إال بعد الرجوع رابعا: ي منع مالك وورثة تلك المباني من التصرف بها بالهدم أو الت
 للجهات المختصة بوزارتي السياحة واآلثار، والحكم المحلي.

خامسا: يمنع كل من يحصل على إذن باإلزالة لتلك المباني من التصرف بحجارتها بالبيع أو 
اإلتالف، وتكون تلك الحجارة ملكا للجهات الرسمية أو المدنية المختصة ألغراض ترميم وا عادة 

 هيل مبان تاريخية أخرى.تأ
سادسا: ي جر م كل من ي سرب حجارة المباني التاريخية الفلسطينية للجانب اإلسرائيلي وفقا ألحكام 

 رادعة ت صاغ لذلك الغرض.
من كل ما تقدم، يمكن القول إن الحفاظ على تراثنا المعماري والتاريخي من التسرب والتزوير من قبل 

ضافر الجهود الرسمية والشعبية: الرسمية من خالل تحديث القوانين الجانب اإلسرائيلي بحاجة لت
نفاذ القوة التنفيذية الرادعة. والشعبية من خالل نشر  واألحكام الخاصة بتعريف المعالم التاريخية، وا 
الوعي المجتمعي حول األهمية التاريخية لتلك المعالم في صراعنا مع المحتل اإلسرائيلي، فال خير 

 ن بعنا بقايا تاريخ قضيتنا بحفنة من النقود.فينا إن نح
 4/4/2016، الجزيرة نت، الدوحة

 
 العالم كله ضدنا .56

 فيراأوري س
أن نسمع تنفس صعداء كبير في شارع بلفور وفي دار الحكومة في القدس.  األياميمكن في هذه 

انظر دونالد ترامب:  بقيمنا. أخرىبان العالم يصحو ويرتبط مرة  اإلسرائيليفجأة ثمة أمل في اليمين 
فهو يعبر عن مقته للمسلمين، الهسبانيين والسود وينفر من المساواة للنساء، سيقيم سورا عاليا على 

 –آخر بعد اليوم: ليبرالي، آفرو  أوباماحدود المكسيك، ويقاتل بريا ضد داعش. ال يوجد براك 
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النزاعات بالطرق السلمية، التجارة  أمريكي، محب لمساواة الحقوق وحرية التعبير الكاملة، يتبنى حل
 العالمية الحرة، الدبلوماسية الجماعية والمساعدة للعالم النامي.

الدولية  األسرةيجسد ترامب بالفعل ليس فقط التغيير الذي طرأ على المجتمع األمريكي، بل على 
ساب الواليات بأسرها. فالغرب يكتشف اليوم نواقص العولمة للدولة القومية. الصين تربح على ح

. في وأوروباالمتحدة من عالم اقتصادي بال حدود، والمهاجرون يدخلون بال عراقيل تقريبا إلى أمريكا 
. وبقدر ما، فان استعمال القرون األجانبالغرب يوجد اليوم ميل متصاعد للقومية المتطرفة وكراهية 

، التينيين وآسيويين. اإلرهاب الفارقة، السابقة يستبدل بالكراهية للمهاجرين من العالم الثالث: مسلمين
اليمين المتطرف في  أحزابفي باريس وفي بروكسل شدد هذه المناهج. وعلى هذه الموجة تركب 

، الجمهوريون في الواليات المتحدة، وعلى رأسهم ترامب، وهي تجذب العديد من السكان، ممن أوروبا
في الواليات المتحدة  األول األسودعليهم. الرئيس  تعد الليبرالية المتساوية التي تشطب الحدود غريبة

 كان رمزا للكثيرين من عنصريي العالم.
وعليه، تنفسوا الصعداء في القدس، الن العالم بدأ يشبهنا. المحافظة الدينية، كراهية المسلمين 

قامةوالسود، الحروب العابثة ضد اإلرهاب  "، هكذا راً أخي" أيضاعلى الحدود ـ العالم يفهم  األسوار وا 
 حسب أبواق الدعاية في القدس، ما هو اإلرهاب.

يخفوا رضاهم  أنفبعد العمليات في بروكسل كان صعبا على نتنياهو، كاتس، لفين وشركائهم 
كيف  لتتعلمولينا إ: تعالوا أبيبالمغرور: "اإلرهاب في بروكسل وباريس هو مثل اإلرهاب في تل 

 لألفرادالمعادلة بين اإلرهاب الداعشي واالنتفاضة العنيفة  تكافحونه". وكونه ال توجد دولة تقبل
الفلسطينيين هو أمر ال يؤثر في الحكومة. كون العالم كله، بما فيه الواليات المتحدة يرى عالقة بين 

الرئيس  بإدارةفي المناطق والعنف الفلسطيني هو أمر يعتبر سذاجة غربية  اإلسرائيلياالحتالل 
لم ننجح في التغلب على إرهاب فتح )في الماضي(، وال على حماس، حزب هللا  اإنن. وحقيقة أوباما

من التقدير بأنه في ضوء التحوالت التي  أساساتنفس الصعداء من نتنياهو ينبع  إن والشعبية اليوم.
 يخطئللوصول إلى حل الدولتين. في هذا  إسرائيلتطرأ على الساحة الدولية، سيقل الضغط على 

كاؤه. فكل دول الغرب تفصل بين موضوع مكافحة اإلرهاب الدولي وبين الموقف من نتنياهو وشر 
فالجميع بال استثناء، بمن فيهم دونالد ترامب، يتبنون حل الدولتين على أساس  احتالل المناطق.

ال يعني انه معنا،  إسرائيلتشبه صوت  فأكثر أكثر أصواتالدولي. وكونه تطلق في العالم  اإلجماع
 ياهو يمكنه أن يواسي نفسه بان العالم ال يزال "كله ضدنا".وان نتن

 4/4/2016معاريف 
 5/4/2016الادس العربي، لندن، 
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 :كاريكاتير .57

 

 
 30/3/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 

 


