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 مشروع على حساب األرض المصرية هنية: حماس ترفض أي   .1

ة، م. عماد عضوا وفد الحركو التقى نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية 
العلمي ود. خليل الحية، بقادة القوى والفصائل الوطنية واإلسالمية، وأطلعهم على المستجدات 

وأجمل هنية استخالصات اللقاءات التي عقدها وفد حركة حماس مع القيادة المصرية في  السياسية.
عودة الدفء في  القاهرة، ولقاءات الحوار مع حركة فتح في الدوحة، مشيرًا إلى حرص الحركة على
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العالقة مع مصر، وطي صفحة الخالفات السابقة، والشروع في مرحلة جديدة، معتبرًا استعادة 
 العالقة مع مصر نابعًا من رؤية استراتيجية لحركة حماس.

ونفى هنية أي تدخل للحركة بالشأن الداخلي المصري، مؤكدًا حرص الحركة على األمن القومي 
ا في حدود قطاع غزة، وعدم السماح ألحد أن ينطلق من القطاع لإلضرار المصري واحترام التزامه

ورفض نائب رئيس المكتب السياسي لحماس أي مشروع  بمصر أو أن يستخدم غزة لإلضرار بها.
على حساب األرض المصرية وتحديدًا سيناء، مشددًا على أنه ليس لحماس أي دور عسكري أو 

نهاء االنقسام قرار استراتيجي، واستعرض تفاصيل ما جرى وأوضح أن المصالحة و  أمني في مصر. ا 
من حوارات، مؤكدًا أن حماس ال تبحث في هذه الحوارات اتفاقًا جديدًا ولكن تبحث تطبيق االتفاقات 

  السابقة، وخاصة اتفاق القاهرة.
لة، في سياق آخر أشاد هنية بانتفاضة القدس التي يخوضها أبناء شعبنا وخاصة في الضفة المحت

وتطرق إلى التحديات التي تواجه شعبنا في قطاع غزة والمخاطر المحدقة بالقضية الوطنية 
 الفلسطينية.

من جانبه عبر عضو المكتب السياسي لحركة حماس د. خليل الحية عن ارتياحه من النتائج التي 
 تمخضت عن اللقاءات التي عقدها وفد الحركة في الدوحة والقاهرة.

 6/4/2016غزة،  موقع حركة حماس،
 

 "إسرائيل"نتفاضة القدس هزت ركائز ا"على قناة الجزيرة:  "بال حدود" لبرنامجمحسن صالح د.  .2
انتفاضة القدس الحالية هزت "قال مدير مركز الزيتونة للدراسات محسن صالح إن : "صفا" –الدوحة 

، في مقابل حالة من الصمود األساسين اللذين يقوم عليهما المجتمع اإلسرائيلي وهما األمن واالقتصاد
 ."يقدمها الفلسطينيون، مشيرًا إلى أنها ُتعيد توجيه بوصلة األمة إلى عدوها األول

االنتفاضة للتحديات  تجاوز-القطريةعلى قناة الجزيرة  "بال حدود"في حديثه لبرنامج -وتوقع صالح 
 لصعوبات والعقبات.التي تواجهها، مؤكدا أن المسار العام للحالة المقاومة صاعد رغم ا
عملية تمت خالل األشهر  1516وعن الخسائر اإلسرائيلية في انتفاضة القدس، قال إن هناك 

عملية أدت إلى إصابات مباشرة بين اإلسرائيليين،  296الخمسة األولى من هذه االنتفاضة، من بينها 
 وتعتمد هذه العمليات كلها على العامل الفردي.

الخسائر اإلسرائيلية قد تبدو قليلة، فإنه أوضح أنه عند األخذ في االعتبار  ورغم إشارة صالح إلى أن
أن إسرائيل تقوم على األمن واالقتصاد، فإن االنتفاضة الحالية تتسبب في حالة من الهلع في 
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ال يشعرون باألمن  %52من المستوطنين لم يعودوا يشعرون باألمن، بينهم  %77مجتمعها، حتى أن 
 شعرون بانعدام األمن، وفق اإلحصاءات اإلسرائيلية.ي %25مطلقا، و

كتيبة عسكرية لمواجهة االنتفاضة يعني حالة من االستنزاف للمجتمع  27حشد إسرائيل "وأضاف أن 
من سكان بعض المدن التي تحدث فيها  %80وهو ما انعكس على السلوك اإلسرائيلي، حتى أن 

عض األوقات، فضال عن خسائر سياحية كبيرة وغير عمليات لالنتفاضة ال يخرجون من بيوتهم في ب
 ."ذلك

وأوضح أن لكل انتفاضة ما يميزها، فاالنتفاضات تأخذ شكاًل موجيًا وال تتوقف، وفي حين تميزت 
االنتفاضة األولى بأطفال الحجارة، ومّيز االستشهاديون االنتفاضة الثانية، فإن االنتفاضة الثالثة هي 

 انتفاضة السكاكين.
ا يميز االنتفاضة الحالية، قال صالح إنها ترتبط أكثر بالجيل الشاب العابر لحدود التنظيمات، وعن م

إذ يغيب عنها  "بال رأس"باإلضافة للمبادرة الفردية التي ال تنتظر الفصائل الفلسطينية، كما أنها 
 ادتها.القيادة وهو ما أدى الستمرارها دون أن يتمكن االحتالل اإلسرائيلي من استهداف قي

 وأكد أن مما يميز االنتفاضة الحالية هو حجم المشاركة الكبيرة من الفتيات الفلسطينيات.
، في إشارة "جيل أوسلو"وأشار إلى أن الجيل الذي يقود االنتفاضة الحالية هو ما كان ُيطلق عليه 

ه األكثر إلى أنه نشأ تزامنا مع اتفاقية أوسلو وما بعدها، وهو جيل تصفه بعض الدراسات بأن
 اعتراضا على االتفاقية، مشيرًا إلى أن الطفل الفلسطيني يقدم نموذجا رائعا للمقاومة.

رد واع وناضج "ووصف ردَّ الشباب الفلسطيني خالل االنتفاضة الحالية على انتهاكات االحتالل بأنه 
النتفاضة تركزت . ولفت إلى أن عمليات ا"ويعرف ما يريد ومستعد للتضحية ومستعد للمبادرة الفردية

 في القدس، مما جعلها تأخذ هوية الدفاع عن المدينة المقدسة والمسجد األقصى.
 

 مستقبل السلطة
وعن مستقبل السلطة الفلسطينية، قال صالح إنها وصلت إلى طريق مسدود، فبدال من أن تتطور من 

ية تخدم االحتالل تحولت إلى حالة أمنية وظيف 1967سلطة إلى دولة على األراضي المحتلة عام 
 اإلسرائيلي.

من الفلسطينيين يعتبرون اتفاق  %70وأضاف أن مشروع التسوية وصل إلى طريق مسدود، وأن نحو 
 من الفلسطينيين يطالبون بحل السلطة. %50، وأن نحو "ميتا"أوسلو 
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من موظفي السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية أعضاء في األجهزة  %43وقال صالح إن نحو 
من رواتب السلطة، الفتا إلى نسبة أفراد األمن إلى الفلسطينيين في  %40األمنية، وُيصرف عليهم 

 لكل ألف نسمة، بينما النسبة العالمية ال تتعدى ثالثة لكل ألف نسمة. 43الضفة هي 
ورأى صالح أن المقاومة واالنتفاضة الحالية ُتوحد الشعب الفلسطيني بغض النظر عن االنتماءات 

 ياسية.الس
وطالب القيادات الفلسطينية أن ترتقي إلى مستوى الشعب الذي ُيقّدم هذه التضحيات الغالية، مؤكدًا 

 أن هناك شبه إجماع فلسطيني على ضرورة وقف التنسيق األمني مع االحتالل.
وعن مستقبل انتفاضة القدس، قال صالح إنها تواجه ثالثة تحديات، هي: تحدي االستمرار في ظل 

وط الهائلة لوأدها، وتحدي االنتشار في ظل محاولة حصارها، وتحدي االستثمار السياسي لها الضغ
في اتجاه غير صحيح؛ مشددًا على ضرورة أن تتجاوز االنتفاضة الحالية هذه التحديات حتى تحقق 

 أهدافها، ومؤكدا أن المسار العام لحالة المقاومة صاعد رغم الصعوبات والعقبات.
 المقابلة كاملة الدخول إلى الرابط التالي:لالطالع على 

https://www.youtube.com/watch?v=1GyJW2PFiDY 
 7/4/2016وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(، غزة، و نت، الدوحة،  الجزيرة.

 
 لردع االحتالل: سنتوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية عباس .3

محمود عباس أن القيادة الفلسطينية ستتوجه إلى المحكمة  السلطة الفلسطينية أكد رئيس: رام هللا
 الجنائية الدولية لردع االحتالل، وحماية الشعب الفلسطيني ومحاسبة المجرمين.

، وفد الهيئة ، بمقر الرئاسة في مدينة رام هللااألربعاءجاء ذلك خالل استقبال الرئيس، مساء اليوم 
 المستقلة لحقوق اإلنسان التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي.

ويضم الوفد ممثلين عن خمس دول هي: السودان، وتركيا، والمغرب، وأندونيسيا، وبوركينا فاسو، 
وفلسطين، من المشاركين في لجنة تقصي الحقائق التي شكلتها المنظمة حول األوضاع في 

 فلسطين.
ء الوفد على االنتهاكات اإلسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، ومحاوالت االحتالل أعضا عباسوأطلع 

تهويد مدينة القدس المحتلة وتغيير طابعها العربي اإلسالمي، واستمرار االعتداءات على األماكن 
 المقدسة.

https://www.youtube.com/watch?v=1GyJW2PFiDY
https://www.youtube.com/watch?v=1GyJW2PFiDY
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كما تطرق إلى الحروب التي شنها االحتالل ضد قطاع غزة، وما خلفه من جرائم حرب، باإلضافة 
إلى مواصلة سلطات االحتالل احتجاز جثامين الشهداء، وسياسة االقتحامات والحصار والقتل، 

 واالعتقاالت ومصادرة األراضي.
 6/4/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 مخيم جنينفي مواجهات بين أجهزة السلطة وشبان  .4

ن وعناصر أجهزة السلطة اندلعت، في وقت متأخر الليلة، مواجهات عنيفة بين عشرات الشبا: جنين
 التي اقتحمت مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة ما أدى لوقوع إصابات.

وقالت مصادر محلية لمراسلنا، إن مواجهات عنيفة رشق خاللها الشبان عناصر أجهزة السلطة 
 رية.بالحجارة والعبوات محلية الصنع اندلعت في شوارع وأزقة مخيم جنين عقب اقتحامه بقوة عسك

وأشارت المصادر إلى أن الشبان الحقوا أجهزة السلطة في شوارع المخيم، ما أدى إلصابة الفتى عز 
الدين حردان خالل تلك المواجهات بشطايا عبوة محلية الصنع فيما الحق الشبان عناصر األجهزة 

 ألطراف المخيم.
ف الطوباسي ونقلته إلى مقر ونقلت المصادر أن أجهزة السلطة اعتقلت خالل المواجهات الشاب أشر 

 السلطة النار بكثافة في المنطقة. أجهزةالمقاطعة القريب من المخيم فيما أطلقت 
ويشهد مخيم جنين اشتباكات بين الفينة واألخرى على خلفية حمالت اعتقال واقتحامات تقوم بها 

 أجهزة السلطة.
 7/4/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 دوت كوم: تجزئة مناطق )أ( مرفوضة "دسالق"مصدر فلسطيني لـ .5

االجتماعات الفلسطينية اإلسرائيلية  أنصرح مصدر فلسطيني كبير : خضيرأبو  محمد-القدس
اتفاق، وان الجانب الفلسطيني يتمسك  إلىلم يتم التوصل  اآلنولكن حتى  مازالت متواصلة، األمنية

 مني محدد.بموقفه حول وحدة مناطق الضفة الغربية، مع وجود سقف ز 
مناطق )أ( ليست بمعزل عن  أندوت كوم، على  "القدس"وشدد المصدر في تصريح خاص بـ

االتفاقيات المتعلقة بكل الضفة الغربية، وان استعادة السيادة الفلسطينية على هذه المناطق هو تنفيذ 
 السابقة. األمنيةلالتفاقيات 

كمرحلة تجريبية في منطقتي رام هللا  منيةاألوحول حصر الجانب اإلسرائيلي الحديث والمفاوضات 
الجانب الفلسطيني تجاوز فكرة تجزئة مناطق  أنالمصدر  أكدفي البداية ثم باقي مدن الضفة،  وأريحا
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عدم  إلىمن بداية المفاوضات وأصر على وحدة مناطق )أ(. وأشار  وأريحا)أ( ورفض مرحلة رام هللا 
. "انه عقد عدة اجتماعات وليس ثالثة اجتماعات"ل: وقا "هآرتس "دقة ما جاء في رواية صحيفة

االجتماعات تمت وفق رؤية واضحة من القيادة الفلسطينية وال يوجد تقدم أو تأخر، وال يوجد  إنوقال 
حريصون على عدم بيع الوهم لشعبنا، فالقيادة الفلسطينية والرئيس محمود  مضيفًا: نحن اتفاق.

 ."النتائج خالل الفترة القادمة  موقف، بانتظار أيعباس لم يعلن بصورة رسمية عن 
 7/4/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 

 

 وأمريكا الالتينية للعب دور فاعل في العملية السياسية "كسيبر " دولعريقات يدعو  .6
دعا أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، : وفا –الحياة الجديدة 

ودول أميركا الالتينية، إلى لعب دور سياسي فاعل وملموس في العملية  "كسيبر "بعاء، دول اليوم األر 
 السياسية، من أجل دعم فرص السالم واالستقرار في المنطقة.

واستعرض عريقات لدى استقباله في مدينة رام هللا، اليوم األربعاء، سفراء دول البركس )البرازيل، 
المتصاعدة  اإلسرائيلية(، ودول أميركا الالتينية، االنتهاكات أفريقياب وروسيا، والهند، والصين، وجنو 

رهابوالمخالفة للمواثيق واألعراف الدولية، بما في ذلك توسيع االستيطان،  المستوطنين،  وا 
واالقتحامات المتكررة للمسجد األقصى، وسياسة العقوبات الجماعية التي تفرضها من هدم المنازل 

 الميدانية. واإلعداماترًا، واحتجاز جثامين الشهداء، وتشريد السكان قس
واطلع، السفراء على آخر المستجدات السياسية، والجهود المبذولة لعقد مؤتمر دولي للسالم بما فيها 

 األفكار الفرنسية، إضافة إلى جهود القيادة السياسية والدبلوماسية على الصعيد الدولي.
ات وزير تعليم االحتالل نفتالي بانيت، الذي اّدعي فيها أن في سياق متصل، أدان عريقات تصريح

باعتبارها ارض كاملة  إسرائيلسيدرسون  إسرائيلإسرائيل واحدة وال وجود للخط األخضر وأن أطفال "
 ."بدون فصل

 6/4/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 الثنائيةمن عدم تأكيد التزامها باالتفاقيات  "إسرائيل"تحذر منظمة التحرير  .7

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، جميل شحادة، إن : سعد الدين نادية-عمان
ينتظر الرّد اإلسرائيلي على الرسالة الموجهة من السلطة الوطنية حول االلتزام "الجانب الفلسطيني 

 ."باالتفاقيات المبرمة بين الطرفين، تحت طائلة التحلّل منها
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مهلة أيام قليلة "من فلسطين المحتلة، إن السلطة أعطت سلطات االحتالل  "الغد"ادة، لـوأضاف شح
للرّد على رسالتها، بشأن تأكيد االلتزام اإلسرائيلي بتنفيذ االتفاقيات، السياسية واالقتصادية واألمنية، 

 ."الموقعة بين الجانبين
ل اجتماع تعقده الحقًا لبحث الموقف ستتخذ اإلجراء المناسب خال"وأوضح بأن اللجنة التنفيذية 

 ."اإلسرائيلي في حالة التعنت وعدم الردّ 
الجانب الفلسطيني لن يستمر في تنفيذ االتفاقيات المبرمة مع سلطات االحتالل، "وأشار إلى أن 

 ."طالما أن األخيرة ال تلتزم بها، وبالتالي سيكون في حّل منها
إعادة النظر في الموقف من "لمنظمة، تيسير خالد، إلى من جانبه، دعا عضو اللجنة التنفيذية ل

 ."الجانب اإلسرائيلي، والتوجه إلى مجلس األمن الدولي بمشروع قرار حول االستيطان
دونم في  1500مصادرة "ولفت، في هذا السياق، إلى القرارات اإلسرائيلية االستيطانية األخيرة، ومنها 

 ."دونم وسط الضفة الغربية المحتلة 1200ا، ودونم جنوب أريح 2400منطقة األغوار، و
نهاء ملف "، "بتشكيل لجنة تحقيق دولية في انتهاكات االحتالل ضّد الشعب الفلسطيني"وطالب  وا 

تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، تكون مهماتها التحضير "المصالحة الفلسطينية، مشددًا على ضرورة 
 ."النتخابات رئاسية وتشريعية

بهدم المنازل والمنشآت، يستهدف وجود  اإلسرائيليالتصعيد "ارة الخارجية الفلسطينية إن فيما قالت وز 
 ."الفلسطيني في أرضه ووطنه اإلنسان

سلطات االحتالل تصعد عدوانها مؤخرًا، مستفيدة من االنشغاالت "وأوضحت، في بيان لها أمس، أن 
نتهاكات اإلسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي والمناخات الدولية التي لم ُتعر اهتمامًا للخروقات واال

التي تجري في األراضي المحتلة، بما فيها عمليات القتل خارج القانون ومصادرة األراضي وهدم 
 ."المنازل والمرافق االقتصادية الفلسطينية

سلطات االحتالل أقدمت منذ بداية العام الجاري على هدم عشرات المنازل وتشريد "وتابعت إن 
منع استصدار تراخيص "، فضاًل عن مواصلة "قاصراً  65مئات من المواطنين الفلسطينيين، بينهم ال

 ."البناء للفلسطينيين
  7/4/2016، الغد، عّمان

 

 تعميق أزمة الكهرباء بغزة "رام هللا مالية"سلطة الطاقة تحّمل  .8
الفلسطينية التابعة لحكومة  حّملت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية في قطاع غزة وزارة المالية غزة:

 أزمة الكهرباء في القطاع. "تعميق"التوافق الوطني 
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على الوقود الوارد لمحطة  "البلو"فرض ضريبة  "واصلت"وقالت سلطة الطاقة في غزة إن رام هللا 
 ، رغم وجود قرار من بإلغائها من مجلس الوزراء الفلسطيني."دون مبرر"التوليد 

مليون شيكل )ما ُيعادل  10يوم األربعاء، أن ضريبة البلو تصل إلى حوالي وأوضحت في بيان لها ال
استمرار الضريبة "ألف دوالر أريكي( شهرًيا، ُتضاف على السعر المعتاد. مؤكدة:  600مليون و 2الـ 

 ."بتسبب في استنزاٍف عميق لموارد شركة التوزيع
 6/4/2016، فلسطين أون الين

 

 بشأن االلتزام باالتفاقيات الموقعة إسرائيليا   فا  : ننتظر موقالمجدالنيأحمد  .9
أعلن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدالني : دوت كوم "القدس" -رام هللا

يوم األربعاء أن القيادة الفلسطينية تنتظر موقفا إسرائيليا رسميا بشأن مصير االلتزام باالتفاقيات 
 منتصف الشهر الجاري.الثنائية الموقعة حتى 

وقال مجدالني، إن االتصاالت بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي بشأن الترتيبات األمنية وااللتزام 
 ."توقفت منذ فترة"باالتفاقيات الموقعة 

القيادة الفلسطينية تنتظر حاليا الرد اإلسرائيلي منتصف هذا الشهر على "وأضاف مجدالني أن 
رائيل بتطبيق االتفاقيات الثنائية بما يشمل الترتيبات األمنية والصالحيات الخاصة مطالبها بالتزام إس
 ."بالسلطة الفلسطينية

وذكر مجدالني أن جوهر ما تطلبه القيادة الفلسطينية هو العودة لما كان عليه الوضع في سبتمبر 
ألساس السياسي لاللتزام ، وتطبيق االتفاقيات االنتقالية الموقعة بين الجانبين باعتبار ذلك ا2000

 المتبادل باالتفاقيات.
أن المطالب الفلسطينية جزء منها وقف أنشطة الجيش اإلسرائيلي في مناطق )أ( والتنسيق "وأضاف 

مع األمن الفلسطيني في مناطق )ب( من أجل االستمرار بااللتزامات الفلسطينية في االتفاقيات 
 ."الموقعة

 6/4/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 

 
 تصل صوفيا "النايف"باغتيال  جديدةلجنة تحقيق  .11

وصلت لجنة التحقيق الفلسطينية الجديدة في جريمة  :سمودي علي-كومدوت  "القدس" –جنين 
تباشر  أن، ومن المقرر األربعاءالشهيد المبعد عمر النايف، للعاصمة البلغارية صوفيا يوم  اغتيال

 مهامها خالل يومين.
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نزل الشهيد والتقت زوجته رانيا زايد وقدمت لها التعازي باستشهاده، وعبرت عن وزارت اللجنة، م
 التضامن معها ومؤازرتها، وحرصها على التحقيق في مالبسات استشهاد النايف وكشف الحقيقية.

 6/4/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 

 

 إلنهاء قطع الكهرباء عن الضفة "إسرائيل"و السلطة اتفاق بين .11
 إلىأعلنت شركة الكهرباء اإلسرائيلية األربعاء، أنها توصلت ب: ، أ ف الحياة-لمحتلة، غزة القدس ا

اتفاق مع السلطة الفلسطينية إلنهاء قطع الكهرباء، الذي تقوم به منذ أيام على مناطق في الضفة 
 الغربية المحتلة بسبب تراكم الديون.

االتفاق ينص على أن تقوم السلطة الفلسطينية  وقال بيان صادر عن شركة الكهرباء اإلسرائيلية، أن
مفاوضات »مليون دوالر أميركي(، بينما يواصل الجانبان إجراء  5,2مليون شيكل ) 20بتحويل مبلغ 

 اتفاق حول الديون الفلسطينية. إلىللتوصل « مكثفة
 مليون دوالر(. 450مليار شيكل ) 1,7وتقول الشركة اإلسرائيلية أن ديون الفلسطينيين بلغت أكثر من 

وأكدت الشركة اإلسرائيلية، وهي شركة عامة، أنها قد تخّفض إمدادات الكهرباء في الضفة الغربية 
 اتفاق بحلول األسبوع المقبل. إلىالمحتلة مرة أخرى، في حال عدم التوصل 

  7/4/2016الحياة، لندن، 
 

 2014مرة خالل عدوان غزة المدإصالح األضرار الجزئية للمنازل  مشروعتنفيذ وزير األشغال:  .12
أعلن وزير األشغال العامة واإلسكان الدكتور مفيد الحساينة، أنه سيتم خالل أيام تنفيذ مشروع 

(، UNDPالتابع لألمم المتحدة ) اإلنمائيإصالح األضرار الجزئية للمنازل بالتنسيق مع البرنامج 
 .ألف أسرة 20 حواليمليون دوالر الذي سيستفيد منه  33بقيمة 

وأكد حرص الحكومة الفلسطينية على مواجهة جميع التحديات والعقوبات التي تقف أمام إعادة إعمار 
  قطاع غزة.

من  13وأعرب عن أمله في أن تالقي مبادرة رئيس الوزراء رامي الحمد هللا الداعية لعقد مؤتمر في 
شاركة في ملف إعادة إعمار الحالي في رام هللا، تجاوبا من قبل الجهات المانحة والم مارس/ آذار
 غزة.

  7/4/2016القدس العربي، لدن، 
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 حماس تطلع الفصائل على فحوى زيارة وفدها للقاهرة والدوحة .13
( مع فصائل العمل 4-6، صباح يوم األربعاء )"حماس"التقت قيادة حركة المقاومة اإلسالمية : غزة

ت األخيرة التي نفذها وفد الحركة إلى على فحوى الزيارا اطالعهاالوطني واإلسالمي بغزة، بهدف 
 لقاهرة والدوحة وآخر المستجدات في هاتين الزيارتين.

أّنه  "المركز الفلسطيني لإلعالم"وأوضح إسماعيل رضوان القيادي في الحركة في تصريحاٍت خاصة لـ
مصري فيما يتعلق بزيارة القاهرة، تم التأكيد على سياسة حماس بأنها لم ولن تتدخل بالشأن ال

كما أّكد اللقاء على حرص حركته القيام  الداخلي، وأنها حريصة على األمن القومي المصري.
يجابية مع مصر لما لها من  بالتزاماتها من ضبط الحدود والحفاظ على عالقات طبيعية ومتوازنة وا 

الداعم دور كبير وداعم للقضية الفلسطينية، وأنها صاحبة الدور التاريخي والجغرافي والسياسي 
تم التأكيد على أّن هذه الزيارات طوت صفحة ماضية وفتحت صفحة "وأضاف:  للقضية الفلسطينية.

جديدة من العالقات اإليجابية التي يمكن البناء عليها، وأّنه يمكن أن يكون لها ما بعدها، فنحن 
 كما قال. "حريصون على عودة العالقة وأن تستعيد مصر دورها المركزي 

، أطلعت الفصائل على ملف المصالحة الوطنية، مبيًنا أّنه "حماس"إلى أن حركة  وأشار رضوان
جرى إطالع الفصائل على مجمل وتفاصيل لقاء الدوحة والذي ركز على وضع اآلليات العملية 

بينا لهم أننا قد خطونا "وقال:  والواضحة والمحددة ومواقيت زمنية محددة لتطبيق اتفاق المصالحة.
ية تجاه تطبيق المصالحة، وبقيت قضية الموظفين والبرنامج السياسي لحكومة الوحدة، خطوات إيجاب

والتي ننتظر فيها رد رئيس السلطة وحركة فتح ونحن بحاجة الجتماع آخر الستكمال هذه التفاهمات 
 ."واإلجابة على ما يتعلق بموضوع الموظفين والبرنامج السياسي، يسبق لقاء القمة بين عباس ومشعل

، الفًتا إلى حرص حركته على "حماس"أوضح رضوان، أّن اللقاء كان إيجابيًّا بين الفصائل وحركة و 
 .إنجاح كل الجهود لتطبيق المصالحة، وحرصها على ترتيب العالقة اإليجابية مع مصر

 6/4/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 مع حركة فتح بالدوحة جولة لقاءات ثالثة قريبا  : أبو مرزوق  .14
أكد موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي  مطر ومحمد جمال: أشرف-المحتلةاألراضي 

لحركة حماس، على جولة لقاءات ثالثة قريبا مع حركة فتح بالدوحة للتمهيد للقاء قيادي يعلن االتفاق 
رعاية  فيه لتفعيل ملف المصالحة، مشيًرا إلى أن وفَدي حماس وفتح وجَدا خالل اللقاءات السابقة

وذلك استعداد لبذل كل ما نريد، ونحن في "عالية دون تدخل أو مجرد حضور، بل تسهيل للحوار، 
 ."حواراتنا توافقنا على تشكيل حكومة وحدة وطنية
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: اتفقنا على األطر واألسس ولم نبدأ المشاورات لتشكيل الحكومة، "فيسبوك"وقال على صفحته في  
 قبل الرئيس، ومن قبل قيادة حماس. ولكن بعد فحص ما اتفقنا عليه من

 7/4/2016الشرق، الدوحة، 
 

 إلى مباحثات الدوحة يؤكد جدية الحركة في إنهاء االنقسام فتحتوسيع وفد : الرجوب .15
أكد جبريل الرجوب، نائب أمين سر اللجنة المركزية : ومحمد جمال مطر أشرف-المحتلةاألراضي 
باحثات الدوحة، يؤكد جدية الحركة في إنهاء االنقسام ، أن توسيع وفد الحركة إلى م"فتح"لحركة 

نجاز المصالحة.  وا 
: إن إخواننا القطريين وجهوا إلينا الدعوة، إلجراء حوارات مباشرة مع حماس، "الشرق "وقال الرجوب لـ

ونحن من جانبنا لبينا الدعوة، ونأمل من إخوتنا في حركة حماس أن يلتقطوا الرغبة الحقيقية لدينا 
نهاء االنقسام بشكل نهائي، لذلك نحن ذاهبون إلى والدو  افع واألسباب لتجاوز المرحلة السابقة وا 

 الدوحة ونأمل أن نحقق النجاح المطلوب.
 7/4/2016الشرق، الدوحة، 

 
 تطالب عباس بتحمل مسؤولياته في متابعة اغتيال النايف "الشعبية" .16

ا الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، ، مطالبته"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"جددت : غزة
والجهات الفلسطينية المعنية، بتحمل مسؤولياتها في متابعة قضية استشهاد عمر النايف، داخل 

 فبراير/شباط الماضي.  26السفارة الفلسطينية في بلغاريا والتي حدثت في 
التحقيق المهنية التي وحثت الشعبية في بيان بمناسبة مرور أربعين يومًا على اغتيال النايف، لجنة 

من المفترض وصولها اليوم إلى صوفيا بإنجاز عملها سريعًا وتحديد المسؤوليات عن عملية االغتيال 
 بكل وضوح.

وُيعّزز من هذا المطلب، وفق بيان الشعبية، تراجع السلطات البلغارية عن وعودها لعائلة الشهيد 
ائج تشريح جثمان الشهيد، وهو ما يثير لدى الجبهة بتقديم المعلومات لها عن نتائج تحقيقاتها وعن نت

تساؤالت عديدة حول دوافع ذلك، والخشية من أن يكون هذا الموقف نتاج ضغوطات خارجية تريد 
 إخفاء الحقيقة.

 6/4/2016، فلسطين أون الين
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 دليل تمسك شعبنا بالمقاومة "حلبيال": إعادة منزل قيادي في حماس .17
عبد الرحمن شديد تسليم اللجنة الشعبية إلعادة إعمار منزل  "حماس"ركة بارك القيادي في ح: غزة

الشهيد مهند الحلبي المنزل لعائلته يوم أمس، مؤكدًا أن هذه الخطوة تدل على مدى اللحمة والتماسك 
 والتآخي الذي يملكه شعبنا، خاصة عندما يتعلق األمر بالشهداء واألسرى.

حمالت إعادة إعمار منازل منفذي العمليات التي هدمها  وقال شديد، في تصريح صحفي له، إن
االحتالل تؤكد على تمسك شعبنا بخيار المقاومة الذي انتهجه الشهداء األبطال، كما تزيد من عزيمة 

 أهالي وذوي الشهداء الذين قدموا فلذات أكبادهم دفاعًا عن عزة الوطن وكرامته.
ني لمزيد من تلك الحمالت من أجل التأكيد على تماسك ودعا القيادي في حماس أبناء شعبنا الفلسطي

األهالي، مؤكدا أن توسيعها سيوصل رسالة لالحتالل بأن سياسة العقاب الجماعي وهدم المنازل لن 
تفلح في كبح جماح شعبنا عن مواصلة مقاومته، وأن ما تم هدمه سُيعاد بناؤه مجددا رغما عن أنوف 

 الصهاينة.
 6/4/2016، عالمالمركز الفلسطيني لإل

 
 التصعيدية "أسرى الجهاد"ق خطوات يعلّ   "مصلحة السجون "اتفاق مع  .18

علقت الهيئة القيادية ألسرى حركة الجهاد اإلسالمي، مساء األربعاء، خطواتهم التصعيدية : رام هللا
م أيام، بعد موافقة إدارة مصلحة السجون الصهيونية على عدد من مطالبه 10التي أعلنوا عنها قبل 

إن االتفاق ينص على إخراج  "المركز الفلسطيني لإلعالم"وقالت الهيئة في بيان وصل  مبدئيًّا.
األسير نهار السعدي من عزل جهاز الشاباك، ووضعه في عزل تابع إلدارة مصلحة السجون برفقة 

 األسيرين منير أبو ربيع وحسني عيسى على أن ينتهي عزلهم جميعا بعد ثالثة أشهر.
نهاء وحسب اله يئة؛ فإنه سيتم إنهاء عزل األسير أحمد أبو جزر، ونقله لألقسام في سجن ايشل؛ وا 

وأشارت الهيئة إلى موافقة مصلحة السجون على نقل أمير  عزل األسير سعيد صالح خالل أيام.
الهيئة القيادية ألسرى الجهاد زيد بسيسي من جلبوع إلى ريمون؛ ونقل األسير محمد عرندس إلى 

ونّوهت إلى أنه تمت الموافقة على فتح ثالث غرف  نقل األسير فراس صوافطة إلى مجدو.عوفر، و 
 ألسرى الجهاد في أقسام أسرى فتح في سجن ريمون لحل مشكلة االكتظاظ في أقسام أسرى الجهاد.

وذكرت أن االحتالل سيسمح بموجب االتفاق بإدخال الكتب أثناء الزيارات ألسرى الجهاد الذين 
وأشارت الهيئة القيادية ألسرى الجهاد أن االتفاق سيدخل حيز  ي أقسام أسرى حماس.يعيشون ف

 التنفيذ بعد عرضه على األسير نهار السعدي وموافقته عليه.
 6/4/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 مم المتحدةلألألف فلسطيني وقعوا على مذكرة  35: حماس في لبنانلنائب المسؤول السياسي  .19
علنت خلية أزمة األونروا في لبنان نتائج حملة التواقيع على العريضة المرفوعة لألمم أ : بيروت

المتحدة. وفي مؤتمر صحفي عقدته الخلية، يوم األربعاء، أمام مقر األونروا الذي أغلقه الالجئون في 
بيروت بحضور أعضاء خلية األزمة وممثلين عن الفصائل الفلسطينية، كشف أحمد عبد الهادي، 

ائب المسؤول السياسي لحركة حماس في لبنان، نتائج حملة التوقيع على العريضة المقدمة من ن
ي مون، أثناء زيارته مؤخرًا إلى كالالجئين الفلسطينيين في لبنان إلى األمين العام لألمم المتحدة بان 

 35,500بلغ  لبنان والتي تضمنت المطالب اإلنسانية لالجئين. وقال عبد الهادي إن عدد التواقيع
 توقيع من مختلف المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان.

قرار برنامج الطوارئ ألهالي مخيم  وتضمنت المذكرة مطالب بتوفير الخدمات الصحية والتعليمية وا 
 نهر البارد، وتقديم اإلغاثة الكاملة للنازحين الفلسطينيين من سوريا. 

ن بالسعي لتأمين المتطلبات الالزمة لالجئين الفلسطينيين ي مو ككما تضمنت المذكرة مطالبة بان 
 وتوفير الموازنات المالية.

 6/4/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 صواريخ تجريبية ثالثةمصادر عسكرية إسرائيلية: حماس أطلقت  .21
 صواريخ ثالثةذكرت مصادر عسكرية إسرائيلية، مساء يوم األربعاء، أن حركة حماس أطلقت  :غزة

 من قطاع غزة تجاه السواحل المقابلة للقطاع.
 وأشارت تلك المصادر إلى أن ذلك جزء من عمليات تجريبية لحماس لتحسين قدراتها الصاروخية.

 6/4/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 
 

 " لمحاربة اإلرهاب دون قيود"جنوده  يدعونتنياهو  .21
مين نتنياهو، مساء أمـس، الجـيش لالسـتمرار فيمـا : دعا رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنياوكاالت-القدس 
 ومواصلة عملياتهم. "مكافحة اإلرهاب"وصفه 

ونقلـت وســائل إعـالم عبريــة عـن نتنيــاهو قولــه لـدى زيارتــه عـددا مــن المسـتوطنات اإلســرائيلية بالضــفة 
يجـــب مواصــلة مكافحـــة "الغربيــة إلـــى جانــب بعـــض الــوزراء مـــنهم وزيــر الـــدفاع موشــي يعـــالون، قولــه 

 ."اإلرهاب في أي مكان ودون أي قيود
وأشاد نتنياهو بعمليات الجيش اإلسرائيلي والشاباك في الضفة الغربيـة لمواجهـة الهجمـات الفلسـطينية. 

 داعيا لمواصلة تلك العمليات بحماسة أكثر.
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وقدم مسؤولون ميدانيون في الجيش اإلسرائيلي أمام الوزراء بيانات عـن انخفـاض الهجمـات والخسـائر 
 البشرية في صفوف اإلسرائيليين جراء العمليات التي يتم تنفيذها يوميا بالضفة.

 7/4/2016األيام، رام هللا، 
 

 وليس رؤساء العصابات األركانيقررها رئيس  الجيشيعلون: سياسة  .22
وجــه وزيــر جــيش االحــتالل موشــيه يعلــون، انتقــادا حــادًا لــردود األفعــال التــي : خاصــة ترجمــة-رام هللا 

يـديعوت "ت مع قضية الجندي القاتل في الخليل، وذلك حسب ما ورد في عدد اليوم من صـحيفة ترافق
 ."احرونوت

العامـة ومـن اإلسـاءة للجـيش، التـي سـادت منـذ عمليـة إطـالق  األجـواءقلـق جـدا مـن "وزعـم يعلـون انـه 
ها رئــيس تعليمــات فــتح النــار يحــدد" أنمضــيفا  "فوضــى غيــر مســبوقة"النــار فــي الخليــل، معتبــرا ذلــك 

فهو ال يدعم القانون  األعمالمن يعطي الدعم لمثل هذه  أنوليس رؤساء العصابات، معتبرا  األركان
 .-حسب تعبيره - "قيم الجيش أو

تتعـارض مـع تعليمـات  وأنها، "خطأ"عملية إطالق النار في الخليل  أنواعتبر يعلون في سياق حديثه 
 فتح النار.

مركــز حــزب الليكــود الــذين  أعضــاءهــذه قوبلــت باســتياء مــن قبــل يعلــون  أقــوال أنوذكــرت الصــحيفة 
 هددوا بأنهم سيصفون حسابهم معه في االنتخابات التمهيدية لحزب.

 6/4/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 
 

 قطع اتصاالت لضمه للحكومةج و ز كحلون: التحقيق مع هرت .23
اتصاالت جرت بين رئيس الحكومـة  قال وزير المالية موشي كحلون، يوم األربعاء، إن: هاشم حمدان

إلـــى  "المعســـكر الصـــهيوني"بشـــأن دخـــول  جو ز بنيـــامين نتنيـــاهو وبـــين رئـــيس المعارضـــة يتســـحاك هرتـــ
 االئتالف الحكومي.

وقال كحلون، في اجتماع لنقابة المحامين فـي إيـالت، إن نتنيـاهو كـان علـى اسـتعداد ورغبـة فـي ضـم 
 ة أبعدته على ذلك.إلى الحكومة، ولكن األحداث األخير  جو ز هرت

 المفترضة للحكومة. جو ز وأضاف كحلون أنه عندما نشر عن التحقيق كان ذلك عشية انضمام هرت
لالنضـــمام للحكومـــة، ولكـــن  جو ز وبحســـبه فإنـــه يتضـــح أنـــه كانـــت هنـــاك اتصـــاالت بـــين نتنيـــاهو وهرتـــ

 التحقيق أبعده عن ذلك.
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زب ينضـم للحكومـة، نظـرا ألنـه بـات سـيكون أول حـ "العمـل"وأضاف أن تقـديرات تشـير إلـى أن حـزب 
 عضو كنيست. 61من الصعب تجنيد غالبية 

قولـه إن تصـريحات كحلـون تعكـس رغباتـه ورغبـات  "المعسكر الصهيوني"ونقل عن مسؤول كبير في 
درعي في األسابيع األخيرة في توسيع االئتالف. وأشار إلى أن مبعوثين كثيرين وصلوا إلى المعسـكر 

 ة األخيرة، بيد أنه لم تكن هناك اتصاالت جدية.الصهيوني في اآلون
 6/4/2016، 48عرب 

 
 "ج"تجمد خطط بناء للفلسطينيين في مناطق  سرائيليةحكومة اإلال .24

قــــال منســــق أعمــــال الحكومــــة اإلســــرائيلية فــــي األراضــــي الفلســــطينية المحتلــــة يــــوءاف : بــــالل ضــــاهر
فــي الضــفة  "ج"ســطينيين فــي منــاطق مردخــاي، أن حكومــة االحــتالل جّمــدت دفــع مخططــات بنــاء للفل

الغربية. وجاءت أقوال مردخـاي خـالل اجتمـاع للجنـة شـؤون االسـتيطان المتفرعـة عـن لجنـة الخارجيـة 
 واألمن في الكنيست، يوم األربعاء.

، وذلـــك "ج"وأكـــد مردخـــاي علـــى أنـــه ال تجـــري أعمـــال لـــدفع خـــرائط هيكليـــة للفلســـطينيين فـــي المنطقـــة 
ــــذكر أن المنطقــــة  بموجــــب تعليمــــات المســــتوى  مــــن مســــاحة الضــــفة،  %60تشــــكل  "ج"السياســــي. وي

 وبموجب اتفاقيات أوسلو تخضع إلدارة مدنية وأمنية إسرائيلية.  
وفي رده على مزاعم أعضاء كنيست من اليمين المتطرف ومنظمات استيطانية بأن سلطات االحتالل 

أريــد أن "اء، اعتــرف مردخــاي قــائال إنــه اإلســرائيلي تمّيــز ضــد المســتوطنين بمــا يتعلــق بقيــود علــى البنــ
فــي  "أؤكــد بصــورة ال لــبس فيهــا، أن تطبيــق القــانون مشــدد أكثــر مــن حيــث الحقــائق ضــد الفلســطينيين

بــل أن معظــم تطبيــق القــانون ضــد الفلســطينيين ينفــذ فــي "إشــارة إلــى سياســة هــدم بيــوت الفلســطينيين، 
إصدار تصاريح بناء لكن االحتالل يمتنـع عـن ما يعني أنه باإلمكان  "أراض بملكية فلسطينية خاصة
 ذلك ويهدم البيوت الفلسطينية.

وأردف مردخــاي أن معطيــات تؤكــد أقوالــه جــرى استعراضــها أمــام أشــخاص مهنيــين فــي القســم المغلــق 
 من اجتماع اللجنة البرلمانية.  

وذلـك كسياسـة  أننـا ال نـدفع قـدما خـرائط هيكليـة فـي الوسـط الفلسـطيني منـذ شـهور،"وأضاف مردخاي 
)مقصودة(. وفي الوسط اليهودي صادقت بنفسي مؤخرا على عدد من الخـرائط الهيكليـة، وفـي الوسـط 
الفلسطيني لـم أصـادق علـى أي شـيء، وال توجـد أي خـرائط هيكليـة فلسـطينية جـرى المصـادقة عليهـا، 

 .  "وهناك تجميد بموجب توجيه سياسي
 6/4/2016، 48عرب 
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 "التحريض ورفض التطوع والخدمة بالجيش"التمهيدية على قانون  بالقراءةالكنيست تصادق  .25
التحـريض علـى مناهضـة ورفـض التطـوع "صادق الكنيست اإلسرائيلي علـى قـانون : محمد محسن وتد

فـي القــراءة التمهيديــة، وسـُيعرض الشــهر المقبــل للتصـويت فــي القــراءتين  "والخدمـة بــالجيش اإلســرائيلي
 الثانية والثالثة.

قــانون الــذي بــادر إليــه النائــب يــوآف كــيش مــن حــزب الليكــود الحــاكم، بتوســيع الصــالحيات ويقضــي ال
التشــريعية وفــرض عقوبــات صــارمة علــى مــن ُفرضــت عليــه الخدمــة اإلجباريــة العســكرية وتهــّرب مــن 

 أدائها.
علـى مشـاريع  "يحـرض"كما ينص على محاكمة وتجـريم كـل مـن يـدعو لمناهضـة الخدمـة بـالجيش أو 

 األجهزة األمنية والشرطية. التطوع في
 48حملــة لتجنيــد متطــوعين مــن فلســطينيي  "بلــدنا"وردا علــى القــانون أطلقــت جمعيــة الشــباب العــرب 

للتصـــدي لمشـــاريع التطـــوع اإلســـرائيلية، ولتوعيـــة الـــنشء بشـــأن مســـاعي الحكومـــة فـــرض التجنيـــد فـــي 
 الجيش تحت مسميات التطوع واالنتماء المجتمعي.

 
 6/4/2016، حةالجزيرة نت، الدو 

 
 بسعر أقل من سعرها الكاريبيجزر من الطبيعي  تستورد الغاز "إسرائيل" .26

بسـبب اكتشـافات الغـاز الكبـرى فـي البحـر  "إمارة نفطّية"بعدما كانت تحلم بالتحّول إلى : حلمي موسى
مـن المتوسط، نزلت إسرائيل إلى أرض الواقـع وبـدأت باسـتيراد الغـاز الطبيعـي مـن جـزر الكـاريبي. وتك

صـيغة "المشكلة األساسّية ليس فقط في السجاالت والترّدد القائم في الحلبة السياسّية اإلسـرائيلّية حـول 
 ، بل في سعر الطاقة عالميًا جّراء انخفاض أسعار النفط. "الغاز

وهكذا، أبرمت شركة الكهربـاء اإلسـرائيلّية، وهـي أكبـر مسـتهلكي الطاقـة فـي إسـرائيل، اتفاقـًا مـع شـركة 
دوالرات للوحـــدة نفســها التـــي  5.7دوالرات، فيمــا تــدفع  4.9لشـــراء الوحــدة الحراريــة بــــ "يتش بتروليــومبــر "

 ."تمار"تشتريها من حقل 
االقتصادّية، أنَّ توقيع شركة الكهربـاء اإلسـرائيلّية، الشـهر الماضـي،  "ذي ماركر"وقد اعتبرت صحيفة 

قّمـة السـخافة لمـا ينطـوي عليـه مـن تنـاقض فاضـح.  الستيراد الغـاز، "بريتش بتروليوم"اتفاقًا مع شركة 
كيلـومترًا مـن الشـاطح بحـوالي سـبعة دوالرات  80فشركة الكهرباء تشتري الغاز الُمسـتخَرج علـى مسـافة 

للوحدة الحرارّية، فيمـا تسـتطيع شـراء الغـاز المسـتخرج مـن جزيـرة ترينـداد فـي البحـر الكـاريبي والمنقـول 
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ف األميال بحوالي خمسة دوالرات للوحدة. وهذا هو أساس االتفـاق الـذي سائاًل عبر ناقالت تحمله آال
 ."بريتش بتروليوم"أبرم بين الشركة اإلسرائيلّية و 

 7/4/2016السفير، بيروت، 
 

 نتفاضةلمستوطنات ردا  على اال ل دوالمليون  12 بحوالي ميزانيات تحويل حكومة اإلسرائيلية:ال .27
مة اإلسرائيلية في اجتماعها األسبوعي، يوم األحد المقبل، على يتوقع أن تصادق الحكو : بالل ضاهر

، للمسـتوطنات وتشـجيع مليـون دوالر( 11.843,200)حـوالي  لكمليـون شـي 45تحويل ميزانيات، بحجم 
، يـــوم األربعــاء، فـــإن هــذه الميزانيـــات اإللكترونــي "يــديعوت أحرونـــوت"وبحســب موقـــع  الســياحة إليهـــا.

ـــامين نتنيـــاهو، بـــزعم أنهـــا رد علـــى الهبـــة الشـــعبية والخطـــط تبلـــورت فـــي مكتـــب رئـــ يس الحكومـــة، بني
علـــى ضـــوء التكـــاليف "للســـلطات المحليـــة فـــي المســـتوطنات  "مســـاعدات"وتشـــمل الخطـــة  الفلســـطينية.

خـالل  شـيكلمليـون  15، أي في الضفة الغربية، ورصد ميزانية بمبلغ "النابعة من الوضع في المنطقة
، فـي العـام الحـالي، مـن أجـل شـيكلمليـون  15الحكوميـة ميزانيـة بمبلـغ  العام الجاري. وترصد الخطـط

 ."خطة تعزيز المناعة االجتماعية في يهودا والسامرة"تطبيق 
 من أجل تنفيذ أنشطة رفاه في المستوطنات. شيكلماليين  6كما سترصد ميزانية بمبلغ 

توطنات، وســــيتم رفــــع وتشــــمل الخطــــط العســــكرية مســــاعدات للمصــــالح التجاريــــة الصــــغير فــــي المســــ
. كمـا شـيكلمليـون  30من حجـم القـروض، وبحجـم إجمـالي يصـل إلـى  %85ضمانات الدولة لتغطي 

 .  اإلنترنتستدعم الحكومة مشاريع تسويق مصالح تجارية في المستوطنات بواسطة 
وفــي ســياق هــذه الخطــط، ســتعمل وزارة الســياحة اإلســرائيلية علــى تشــجيع الســياحة فــي المســتوطنات 

من أجل تطوير بنى تحتية سياحية في المستوطنات، كمـا  شيكلماليين  5تخصص ميزانية بمبلغ وس
 ستمنح الوزارة استشارات لمشاريع سياحية في المستوطنات.  

مـــن أجـــل نشـــر إعالنـــات فـــي إســـرائيل تشـــجع الســـياحة فـــي  شـــيكلوستخصـــص الـــوزارة نصـــف مليـــون 
مــــنح مــــن أجــــل إقامــــة وتوســــيع فنــــادق فــــي  المســــتوطنات، إضــــافة إلــــى ميزانيــــات أخــــرى علــــى شــــكل

 المستوطنات.  
 6/4/2016، 48عرب 

 
 2015مليارات دوالر خالل عام  5.7نحو العسكرية  قيمة الصادرات: "إسرائيل" .28

مليـار دوالر، هـذا مـا  5.7نحـو  2015بلغ حجم توقيع عقود الصادرات األمنية لدولة إسـرائيل فـي عـام 
ألمنيـة فـي وزارة الـدفاع. وتطرقـت هـذه البيانـات إلـى العقـود التـي تـم قاله اليـوم رئـيس قسـم الصـادرات ا



 
 
 
 

 

 21 ص                                              3896 العدد:        7/4/2016 لخميسا التاريخ: 
  

، كما هو معهود في الصناعات األمنية في 2015توقيعها وتم الحصول على دفعة مقّدمة مقابلها عام 
 العالم.

مليــار دوالر. وفقــا  5.6، حينهــا وصــل حجــم توقيــع العقــود إلــى نحــو 2014هنــاك ارتفــاع مقارنــة بعــام 
ل وزارة الدفاع، فالصناعة األمنية اإلسرائيلية، المصّنفة من بين المصـّدرين األمنيـين العشـرة لكالم ممث

الــرواد فــي العــالم، مســتمرة فــي االســتثمار فــي البحــث وتطــوير الحلــول التكنولوجيــة، المالءمــة للواقــع 
دقيقة، االسـتناد إلـى األمني المتغّير في أنحاء العالم: الحرب غير المتكافئة، زيادة استخدام األسلحة ال

 وسائل جمع المعلومات االستخباراتية ذات الجودة في الوقت الحقيقي والحّد من إصابة األبرياء.
(، %14هـــي تحســـين الطـــائرات واألنظمـــة الجويـــة ) 2015كانـــت المحركـــات الرئيســـية للصـــادرات عـــام 

الطـائرات مـن دون طيـار (، %12(، الرادارات والحروب اإللكترونية )%14الذخيرة ومنصات السالح )
ــــات الضــــوئية )11%) ــــة واإللكتروني (، %10(، منظومــــات االســــتخبارات والمعلومــــات )%11(، المراقب

(، األقمــــار الصــــناعية %6(، ترســــانات الصــــواريخ وأنظمــــة الــــدفاع الجــــوي )%9أنظمــــة االتصــــاالت )
 (.%6( وأخرى )%2(، األنظمة البحرية )5%)

، 2,321 –تقســـيم الجغرافـــي )بماليـــين الـــدوالرات(: آســـيا والباســـيفيك بيانـــات الصـــادرات األمنيـــة وفقـــا لل
 .163 -، إفريقيا 577 -، أمريكا الالتينية 1,023 –، أمريكا الشمالية 1,629 –أوروبا 

 6/4/2016، المصدر، إسرائيل
 

 ف إطالق سراح موشيه كتسالجنة العفو في سلطة السجون اإلسرائيلية ترفض  .29
، اطالق األربعاءفي سلطة السجون اإلسرائيلية أمس  "العفو"رفضت لجنة : يبرهوم جرايس - الناصرة

، بتخفــيض ثلــث محكوميتــه، مــن ســبع ســنوات، نظــرا فســراح مبّكــر للــرئيس اإلســرائيلي موشــيه كتســا
لــه،  إرشــاديلكونــه لــم يعتــرف بــالجرائم الجنســية التــي وجهــت لــه، حيــث لــم يقبــل بمســار إعــادة تأهيــل 

 ن محاموه أنهم ينوون االستئناف على قرار اللجنة.وأعل خالل محكوميته.
 7/4/2016، الغد، عّمان

 
 قذيفة صاروخية بدقيقة 18... سالح إسرائيلي جديد يطلق "روماح" .31

اقتنـــى ســـالح المدفعيـــة اإلســـرائيلي مـــؤخرا قاذفـــة صـــواريخ حديثـــة مـــن تطـــوير الصـــناعات  :تـــل أبيـــب
 قذيفة صاروخية في الدقيقة. 18 وتطلق‹ روماح›العسكرية اإلسرائيلية، تحمل اسم 
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المتمركــز فــي هضــبة الجــوالن  282وذكــرت وســائل إعــالم إســرائيلية أمــس، أن وحــدة ســالح المدفعيــة 
، وتــم إطــالق قــذائفها باتجــاه هــدف فــي منطقــة مفتوحــة، ‹رومــاح›المحتلــة، أجــرت تجربــة علــى قاذفــة 

 وأصابت الهدف.
كيلوغرامــا، ويصــل مــدى هــذه القــذائف إلــى  20زنــة وتحمــل القــذائف الصــاروخية رأســا حربيــا متفجــرا ب

عشرات الكيلومترات وهي ذات قدرة تصـويب دقيقـة نسـبيا تصـل إلـى مسـتوى نافـذة مسـتهدفة أو طـرف 
الدقيق جدا في إصابة الهدف أو ‹ تموز›، وذلك خالفا لصاروخ GPSمبنى، بوساطة استخدام جهاز 

التـــي يجـــري الــتحكم فيهـــا عـــن بعـــد بوســـاطة رأس الصــواريخ التـــي يســـتخدمها ســـالح الجــو اإلســـرائيلي 
ويبلــغ ثمــن كــل واحــدة مــن القــذاف الصــاروخية عشــرات آالف  أوبتــي(. –ضــوئي )ألكتــرو  –كهربــائي 

سـيكون ضـد حـزب ‹ رومـاح›إن االستخدام األساسي لقاذفة ‹ يديعوت أحرونوت›الشواكل. وقال موقع 
 هللا في حال اندالع حرب جديدة. 

 7/4/2016 األيام، رام هللا،
 

 وثيقة عسكرية رسمية: طائرات بدون طيار لمهمات هجومية .31
بينت وثيقة عسكرية رسـمية إسـرائيلية، صـنفت علـى أنهـا غيـر سـرية، ونشـرت، مـؤخرا، : هاشم حمدان

 في الموقع الرسمي للجيش اإلسرائيلي أن الجيش استخدم طائرات بدون طيار لمهمات هجومية.
تلعـب  "450هـرمس "، وهـي طـائرات بـدون طيـار مـن طـراز "زيـك" وبحسب موقع الجيش فـإن منظومـة

 دورا كبيرا في نشاط سالح الجو، ويقوم سالح المدفعية بتفعليها.
، تحــت 2014ويفصــل الموقــع األحــداث المركزيــة للحــرب العدوانيــة علــى قطــاع غــزة، فــي صــيف العــام 

هــدفا،  5226قــع إلـى اسـتهداف . وبضــمن ذلـك يشـير المو "2014تقريـر حريــة المعلومـات للعـام "عنـوان 
 نفقا داخل حدود إسرائيل. 14نفقا، بينها  32ومعالجة 

وضمن قائمة األحداث المذكورة، تلك التي حصلت في الثـامن مـن تمـوز/ يوليـو حيـث هاجمـت طـائرة 
. وفـي السـابع عشـر مـن الشـهر نفسـه "زيكـيم"مقاومين فلسطينيين وصلوا الشاطح قـرب  4بدون طيار 
 مقاوما فلسطينيا خرجوا من نفق في جنوب قطاع غزة. 13رات بدون طيار استهدفت طائ

مقاومين فلسطينيين عن طريق نفـق  9وضمن قائمة األحداث المذكورة، بحسب الموقع، إحباط دخول 
جنــــود إســـــرائيليين خـــــالل  5إلــــى داخـــــل إســــرائيل فـــــي التاســـــع والعشــــرين مـــــن تمــــوز/ يوليـــــو، ومقتـــــل 

ثالثـــة جنـــود فـــي األول مـــن آب/ أغســـطس فـــي اشـــتباك مـــع مقـــاومين المواجهـــات. إضـــافة إلـــى مقتـــل 
 فلسطينيين في نفق.
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تجدر اإلشارة إلى أن الجيش اإلسرائيلي لم يكن يصرح بشكل رسمي عن استخدام أجهزة غير مأهولة 
. ومـــع ذلـــك فـــإن التســـريبات األخيـــرة لمتابعـــة الواليـــات "جمـــع المعلومـــات االســـتخبارية"ألهـــداف غيـــر 

ريطانيــا تشــير إلــى ذلــك بشــكل واضــح. كمــا أن وزيــرة الــدفاع األلمانيــة، أورســوال فــون ديــر المتحــدة وب
إيتــان "اليــن، صــرحت فــي مــؤتمر صــحفي أن ســبب صــفقة طــائرات إســرائيلية بــدون طيــار مــن طــراز 

(Heron TP.نظرا إلمكانية تسليحها، من باب أهمية ذلك لحماية الجنود ،) 
 6/4/2016، 48عرب 

 
 فصل العربيات واليهوديات بالمستشفياتب نائب من حزب البيت اليهودي ةانتقادات لدعو  .32

انتقد سياسيون إسرائيليون تصريحات لعضو الكنيست عن حزب البيت اليهودي، حيث طالب بتسلئيل 
ســــموتريتش بالفصــــل بــــين الســــيدات العربيــــات واليهوديــــات بغــــرف الــــوالدة بالمستشــــفيات اإلســــرائيلية، 

ة، فـــي وقـــت كشـــفت مصـــادر إســـرائيلية أن بعـــض المستشـــفيات تقـــوم بالتفرقـــة متهمـــين إيـــاه بالعنصـــري
 بالفعل.

مــوران أزوالي بتغطيــة واســعة لتصــريحات  احرونــوتوفــي هــذا الصــدد، قــام مراســل صــحيفة يــديعوت 
سموتريتش بالتزامن مع ما كشفته اإلذاعة اإلسرائيلية الثانية عن وجود سياسة لدى بعض المستشفيات 

 الجانبين.بالتفريق بين 
ونقلت الصحيفة عن سموتريتش قوله إن زوجته ال تريد أن ترقد في المستشفى بجانب سيدة عربية قد 

 تنجب طفال يمكن أن يقتل ابني المولود لتوه بعد عشرين عاما، وهو أمر طبيعي على حد زعمه.
ال مكــــان  التصــــريحات دفعــــت زعــــيم حــــزب البيــــت اليهــــودي ووزيــــر التعلــــيم نفتــــالي بينيــــت للقــــول إنــــه

للعنصــرية بالمستشــفيات التــي ال تقــوم بــالتفريق بــين مرضــاها بســبب الــدين والعــرق والجــنس والموقــف 
 .احرونوتالسياسي، وفق ما تذكر يديعوت 

فقــد اتهــم أعضــاء كنيســت يهــود وعــرب ســموتريتش بالعنصــرية ضــد العــرب  احرونــوتووفــق يــديعوت 
 يالين من حزب هناك مستقبل.ومنهم يوآل حسون من المعسكر الصهيوني، وحاييم 

 6/4/2016، الجزيرة نت، الدوحة
 

على التعايش بين العرب  الوضع الحالي يؤثر سلبا  يرون أن   48من فلسطينيي  %84استطالع:  .33
 واليهود

عربيـا مـن منـاطق الجليـل  611نشر مراسل صحيفة معاريف ياسر عقبي نتائج اسـتطالع للـرأي شـمل 
 "عــرب إســرائيل" 48مــن فلســطينيي عــام  %78طــة أخــرى، جــاء فيــه أن والمثلــث والنقــب، ومــدن مختل
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يخشــون الوصــول إلــى المراكــز التجاريــة اإلســرائيلية لعــدم رغبــتهم فــي االحتكــاك بــاليهود بســبب الواقــع 
 داخل إسرائيل.

فــإن  "بكــرا"( لصــالح موقــع اإلنترنــت العربــي اإلســرائيلي com-Sووفــق االســتطالع الــذي أجــراه مركــز)
 %71ا إن الوضع القائم الحالي يؤثر سلبا على التعايش بين العرب واليهود، فـي حـين قـال قالو  84%
 مرتبطون بعالقات مع اليهود. "العرب في إسرائيل"إن 

 6/4/2016، الجزيرة نت، الدوحة
 

 بسورية قريبة والنظام يسحب قواتها من الحدود "داعش"هزيمة : إسرائيلية تقديرات عسكرية .34
كشف مصدر أمني إسـرائيلي رفيـع نتـائج بحـوث اسـتراتيجية تمـت فـي أعلـى : مجلي نظير - تل أبيب

فــي ســـوريا  "داعـــش"الهيئــات العســكرية بمشـــاركة المخــابرات وتوصـــلت إلــى نتيجـــة أفــادت بـــأن هزيمــة 
ولــذلك فإنــه قــد ينــتقم بتنفيــذ عمليــات  ،وأن التنظــيم يظهــر ضــعفا واضــحا بســب خســائره .مســألة وقــت

 با وغيرها من الدول التي تحاربه.إرهاب شرسة في أورو 
كما كشف أن قوات النظام السوري قد انسـحبت مـن الحـدود مـع إسـرائيل ولـم يعـد هنـاك جنـدي سـوري 

 واحد على هذه الحدود.
 6/4/2016الشرق األوسط، لندن، 

 
على الحدود وهناك ثالثة تطورات  "داعش": غرفة عمليات إسرائيلية أمريكية عربية تراقب "ديبكا" .35

 حتملةم
اإلسرائيلي، المقرب من دوائر المخـابرات اإلسـرائيلية،  "Debka"قال موقع : 21القدس المحتلة ـ عربي

ـــة جـــرت مســـاء الثالثـــاء فـــي غرفـــة قيـــادة العمليـــات "نقـــال عـــن مصـــادره العســـكرية إن  مشـــاورات عاجل
يــات المتحــدة العســكرية المشــتركة، المقامــة شــمال العاصــمة األردنيــة عمــان، بمشــاركة ضــباط مــن الوال

والجيش األردني وضباط إسرائيليين وخليجيين، مثل السعودية واإلمارات النفطية، وذلـك لبحـث طريقـة 
 ."السورية -وقف مساعي داعش للسيطرة على أجزاء، أكبر من ذي قبل، من الحدود األردنية

رفـع علـم التنظـيم صورة حصرية التقطت الثالثاء تظهر مقاتال من داعـش ي"ونشر الموقع ما ذكر أنها 
 . "اإلرهابي على مقربة من نقطة اليرموك الحدودية بين األردن وسوريا

أحـــدثت صـــدمة فـــي أوســـاط كـــل مـــن القصـــر الملكـــي األردنـــي وقيـــادة "وذكـــر الموقـــع أن هـــذه الصـــورة 
األركان في الجيش األردني، وعلى إثرها عقد، على وجه السـرعة، االجتمـاع المـذكور فـي غرفـة قيـادة 

 ."يات العسكرية المشتركةالعمل
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محتملة، أولها: أن قـادة تنظـيم  ثالثة تطوراتدرس الضباط المجتمعون إمكانية حدوث "وطبقا للموقع 
داعش في منطقة الرقة انتقلوا من هناك متجهين نحو مقربة من الحدود األردنية السورية، وذلك لتولي 

للتنظـيم علـى طـول  "enclave"عسـكري آالف مقاتل مسـلح، لتمكـين داعـش مـن إنشـاء جيـب  3قيادة 
 90الحــدود الســورية مــع كــل مــن إســرائيل واألردن، علــى غــرار الجيــب الــذي أنشــأه التنظــيم علــى طــول 

كيلــومترا بمحــاذاة الحــدود الســورية التركيــة، وجيــب كهــذا، فــي حــال إنشــائه، يشــكل تهديــدا مباشــرا علــى 
 ."هضبة الجوالن اإلسرائيلية وعلى الشمال األردني

التطــور المحتمــل الثــاني، كمــا ذكــر الموقــع، هــو أن جــزءا مــن قــوات داعــش المنســحبة "تــابع الموقــع: و 
األســبوع الماضــي مــن منطقــة تــدمر فــي الشــرق الســوري توجهــت جنوبــا صــوب جبــل الــدروز ووصــلت 
قبــل أيــام إلــى مقربــة منــه دون أن تتوغــل فيــه. والخــوف الكبيــر هــو أن هــذه القــوات ســتتجه غربــا تجــاه 

ود السورية مـع إسـرائيل وسـتتوحد مـع قـوات كتيبـة شـهداء اليرمـوك، وهـو أمـر مـن شـأنه مضـاعفة الحد
عــدد قـــوات داعــش جنـــوب ســوريا، وفـــي هــذه الحالـــة، ســتتحول الحـــدود الســورية مـــع كــل مـــن إســـرائيل 

 ."واألردن إلى جبهة عمليات
فـي الجنـوب السـوري،  التطور المحتمل الثالث، كما ذكـر الموقـع، هـو أن تنـامي قـوة داعـش"وأضاف: 

أدى إلى حضور ميليشيات عسكرية أخرى )نشطت، حتى اآلن، مع المتمردين السوريين ضد كل من 
القوات النظامية السورية وحزب هللا في المنطقة( لتنضم إلى قوات كتيبـة شـهداء اليرمـوك، وذلـك علـى 

 ."ظيم داعشغرار ما فعلت مؤخرا حركة المثنى، رغم نفي األخيرة أي عالقة لها بتن
أحـــد اإلجـــراءات التــي اتخـــذتها المخـــابرات "ونقــل الموقـــع عـــن مصــادر عســـكرية واســـتخبارية قولهــا إن 

العسكرية األردنية في األيام األخيرة، من أجل وقف هذه التطورات، هي إدخال مجموعات صغيرة من 
 ."ضباط االستخبارات األردنية، المتخصصين في حرب العصابات، إلى الجنوب السوري 

شوهد بالفعل ضباط أردنيون يوجـدون فـي أمـاكن يسـيطر عليهـا متمـردون سـوريون "وطبقا للموقع فإنه 
 ."في منطقة درعا، عاصمة الجنوب السوري 

هـــؤالء الضـــباط األردنيـــين، الموجـــودين "ونقـــل الموقـــع المخـــابراتي اإلســـرائيلي عـــن مصـــادره قولهـــا إن 
نــاوئين لــداعش، وأن غرفــة العمليــات فــي درعــا تابعــة هنــاك، يعملــون علــى توحيــد قــوات المتمــردين الم

 ، حيث جرى اجتماع األمس."األمريكية شمال العاصمة األردنية عمان-لغرفة العمليات األردنية
قـــوات المتمـــردين المـــذكورة، وتحـــت قيـــادة الضـــباط األردنيـــين، هاجمـــت قـــوات "وأشـــار الموقـــع إلـــى أن 

اإلســـرائيلي، لكـــن التنظـــيم اســـتخدم -الســـوري -ردنـــيداعـــش وحشـــرتها فـــي منطقـــة المثلـــث الحـــدودي األ
انتحارييه، الذين فجروا أنفسهم ضد قوات المتمردين السوريين المهاجمة لهـم، وهـي المـرة األولـى علـى 
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اإلطـالق التـي يسـتخدم فيهـا تنظـيم الدولـة قـوات االنتحـاريين علـى بعـد كيلـومترات معـدودة مـن الحـدود 
 ."اإلسرائيلية-السورية

 6/4/2016، "21بي عر "موقع 
 

 "داعش"تسعيان لبقاء  "إسرائيل"و الواليات المتحدةكتاب إسرائيليون:  .36
، "مركــز أبحــاث األمــن القــومي اإلســرائيلي"شــكك كتــاب حــديث صــادر عــن : صــالح النعــامي - غــزة

 بجدية أطراف عديدة في العمل على إنهاء تنظيم الدولة.
ســرائيل وبحســب الكتــاب الــذي ضــم مقــاالت لعــدد مــن البــاحث ين فــي المركــز، فــإن الواليــات المتحــدة وا 

معنية ببقاء تنظيم الدولة، على اعتبـار أن هـذا ينسـجم مـع مصـالحها فـي الوقـت  "قوى إقليمية أخرى "و
 الراهن.

وقال البروفيسـور أرييـه شـافيت، أسـتاذ الدراسـات الشـرقية فـي جامعـة تـل أبيـب، فـي مقـال نشـر ضـمن 
لكثير من القوى اإلقليمية معنية ببقاء تنظيم الدولة بشرط أال يتمكن من الكتاب، إن إسرائيل والغرب وا

 تحقيق انتصارات متواصلة ونهائية على أعدائه.
تـدرك "وبحسب شافيت، فإن محافل التقدير االستراتيجي في كـل مـن واشـنطن وتـل أبيـب ودول أخـرى 

 ."أن الطرف الذي سيحل بعد تنظيم الدولة سيكون أكثر تطرفا منه
ناحيته، رأى الجنرال عـاموس يـدلين؛ الـرئيس األسـبق لشـعبة االسـتخبارات العسـكرية ومـدير مركـز  من

أبحاث األمن القومي اإلسرائيلي، أن نجاح تنظيم الدولة في حرب البقاء حتى اآلن جاء ألن أحدا في 
 الدول التي تحاربه لم يجعل مواجهته على رأس أولويات األمن القومي الخاصة به.

ما، قال الباحثان اإلسرائيليان في المركز، دفيد سمتوف ويـاتوم كـوهين، إن االسـتخبارات الغربيـة بدوره
ال سيما األمريكية، فشلت في توقع ظهور تنظيم الدولة، مشيرين إلى أن هذا الفشل ينضم إلى سلسلة 

 من محطات الفشل التي وقعت فيها االستخبارات الغربية.
 6/4/2016، "21عربي "موقع 

 
 اليهود أطهار وغيرهم ليسوا كذلك: زوجة عضو كنيست ترفض أن ُيولدها طبيب عربي .37

قالــت القنــاة العاشــرة اإلســرائيلية أمــس، إن زوجــة عضــو كنيســت عــن  :دوت كــوم "القــدس" -تــل أبيــب 
 المتطــرف، بتسـلئيل ســموترتش، تــرفض أن تــتم والدتهـا بإشــراف طبيــٍب عربــي. "البيــت اليهــودي"حـزب 

القـدس أن  فـياإلسرائيلية، بأن زوجة النائب رفضت عندما دخلـت إحـدى المستشـفيات  وأضافت القناة
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يقــوم بتوليــدها طبيــب عربــي، حيــث قالــت: ال يشــرفني أن يقــوم عربــي باإلشــراف علــى والدتــي، مهمــا 
 حدث.

المستشــفى بجــوار ســيدة  فــيوأوضــحت القنــاة أنهــا طلبــت مــن إدارة المستشــفى كــذلك أال يــتم احتجازهــا 
موضــحة أن كــل مــا هــو عربــي يســبب لهــا مشــكلة. وأشــارت القنــاة إلــى أنهــا قالــت: إن اليهــود  عربيــة،

 أال تمس جنينها أياد عربية، حتى ال يكون مدنسا!. فيأطهار وغيرهم ليسوا كذلك، وترغب 
 6/4/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 

 
 بل مستشار نتنياهوشابة أمريكية تعرضت العتداء جنسي من ق   .38

قالــت شــابة أمريكيــة، قبــل يــومين، إنهــا تعرضــت العتــداء جنســي مــن قبــل المستشــار : مــدانهاشــم ح
 الجديد لرئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو، لشؤون اإلعالم األجنبي، ديفيد كيز.

وكــان نتنيـــاهو قــد قـــرر تعيـــين كيــز للمنصـــب، إال أن التعيــين تـــأخر بســـبب التحقيــق األمنـــي وفحـــص 
قبل يومين بادر كيز إلى نشر أول تغريدة له في منصـبه الجديـد، وعنـدها نشـرت الشـابة البوليغراف. و 

 األمريكية على الفيسبوك روايتها بشأن تعرضها لالعتداء الجنسي.
 3وكتبت الشابة أن المتحدث الجديد باسم رئيس الحكومة اإلسرائيلية قد اعتدى عليها جنسيا قبل نحو 

 ولم ينف المستشار الجديد الحادثة، بيد أنه ادعى أنه لـم ينفـذ اعتـداء. سنوات، في شقته في نيويورك.
بــادر إليــه ناشــطة يســارية معاديــة للصــهيونية  "اغتيــال سياســي"وادعــى مقربــون منــه أن الحــديث عــن 

 (.BDSوتدعم حركة مقاطعة إسرائيل )
 6/4/2016، 48عرب 

 

يًّا تحت التعذيب منذ بدء أحداث فلسطين 440استشهاد : مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية .39
 سورية

الجًئا فلسطينيًّا استشهدوا تحت التعذيب في سجون النظام  440وّثق نشطاء فلسطينيون بيانات : لندن
 أعوام. خمسةوقوات المعارضة قبل  الجيش السوري السوري، منذ بدء الصراع المسلح هناك بين 

الجًئا من أبناء  163ن أجل فلسطينيي سورية أن ن فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل موبيَّ 
 مخيم اليرموك كانوا من بين العدد اإلجمالي لضحايا التعذيب الفلسطينيين في سورية.

وأعلن فريق الرصد والتوثيق في إحصائية نشرها أمس أن عدد الضحايا من أبناء مخيم اليرموك 
استشهدوا نتيجة  447الجًئا، بينهم  12,44وصل حتى بداية نيسان/ إبريل من العام الجاري إلى 

 القصف.
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وذكر أن معظم جثث الضحايا لم تسلم لذويها، وأنه اتصل فقط بأحد أفراد عائلة الضحية إلبالغه 
 بالتوجه إلى مقرات األمن وتسلم متعلقات المعتقل، دون أن يسمحوا بالسؤال عن جثمانه.

فصاح عن مصير المئات من المعتقلين وجددت مجموعة العمل مطالبتها النظام السوري باإل
الفلسطينيين الذين ما زال مصيرهم مجهواًل، مؤكدة أن ما يجري داخل المعتقالت السورية للفلسطينيين 

 ."جريمة حرب بكل المقاييس"
 6/4/2016فلسطين أون الين، 

 
 ريضم 4,500على إغالق معبر رفح واألزمة تتفاقم وتهدد حياة  يوم 500هيئة كسر الحصار:  .41

يوم على قرار السلطات المصرية إغالق معبر  500صادف يوم أمس مرور : الهور أشرف-غزة 
رفح والعودة للعمل باآللية القديمة التي ال تلبي احتياجات المحاصرين في غزة، وهو ما أكدته هيئة 
الحراك الوطني لكسر الحصار خالل مؤتمر صحافي عقدته في مرفأ الصيادين في مدينة غزة، 

 مريض، حياتهم أصبحت معرضة لخطر الموت بسبب إغالق المعبر.  4,500الكشف عن وجودب
  4,500على التوالي، وأن ذلك تسبب في وجود قرابة 500وأعلنت أن إغالق معبر رفح متواصل لليوم 

مريض حاجة للسفر للعالج بالخارج، وأن حياتهم أصبحت معرضة لخطر الموت، لعدم وجود عالج 
 ي القطاع.لهم في مشاف

وخالل المؤتمر قال عالء البطة المنسق العام للهيئة، إن معبر رفح مغلق منذ أكتوبر/ تشرين األول 
يومًا بشكل استثنائي، كان منها ثمانية أيام باتجاه واحد،  31، ولم يفتح خالل تلك الفترة إال 2014

 ط.وأربعة أيام خصصت لسفر الحجاج، وبعض األيام إلدخال جثث الموتى فق
وودعا البطة خالل المؤتمر الصحافي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، للتدخل واإليعاز 
للجهات المختصة لفتح المعبر، بهدف حل أزمة سكان غزة، خاصة المرضى والطالب وأصحاب 

 اإلقامات، داعيًا للمساهمة في تخفيف الحصار الذي ضرب كل مناحي الحياة في غزة.
لحراك الوطني لكسر الحصار، الجهات والمؤسسات الدولية كافة إلى مواصلة إلى ذلك دعت هيئة ا

 ."إنقاذ الوضع اإلنساني الخطير في قطاع غزة"جهودها اإلغاثية وتسيير القوافل لـ 
وأعلنت عن إقامة عدد من الفعاليات، وأطلقت مساء أمس هشتاغ #غزة_تشتاق_للعمرة، لدعوة العالم 

 ة في غزة.للتحرك من أجل موسم العمر 
 7/4/2016القدس العربي، لندن، 
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بالخليل وتشديد حصار العيسوية ومصادرة معدات مطبعة غرب بيت  مستوطنإصابة طفلة دهسها  .41
 لحم

أعوام(، برضوض مختلفة، جراء دهسها من  10صيبت الطفلة دعاء زياد جابر ): أُ "وفا" - "األيام"
وقال الناشط الشبابي عارف جابر، إن مستوطنا قبل مستوطن على الشارع االلتفافي شرق الخليل. 

 دهس الطفلة جابر على الشارع االلتفافي قرب جبل جالس شرق الخليل، والذ بالفرار.
وأوضح أن الطفلة المصابة نقلت إلى مستشفى عالية الحكومي في المدينة لتلقي العالج، وتبين أنها 

 أصيبت بكسر في يدها ورضوض مختلفة في جسدها.
، حصارها العسكري المفروض على بلدة العيسوية وسط أمسقدس شددت قوات االحتالل، وفي ال

تفتيشات دقيقة  إلىالقدس المحتلة، وأخضعت سيارات ومركبات المواطنين وحافالت النقل العام 
وبطيئة واستفزازية وحررت مخالفات مالية لعدد من السائقين. وفي بيت لحم استولت قوات االحتالل 

 كافة المعدات من مطبعة في مدينة الدوحة، للمرة الثانية خالل أسبوع. ، علىأمس
 7/4/2016األيام، رام هللا، 

 
 في الضفة والقدس مواطنا   20قوات االحتالل تعتقل  .42

: اعتقلت قوات االحتالل، أمس، عشرين مواطنًا خالل عمليات دهم في "األيام" –محافظات 
 دس وقلقيلية. محافظات بيت لحم والخليل ونابلس والق

ففي محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات االحتالل، أمس، فتى من بلدة الخضر جنوب بيت لحم، 
وفي محافظة الخليل، اعتقلت قوات االحتالل ستة  وسلمت اثنين آخرين بالغين لمراجعة مخابراتها.

 مواطنين.
سمي في العشرينات من وفي محافظة القدس، اعتقلت قوات االحتالل الفتاة المقدسية راوية القوا

وفي محافظة قلقيلية، اعتقلت قوات  عمرها، أثناء خروجها من المسجد األقصى من جهة باب حطة.
 االحتالل سبعة مواطنين.

 وفي محافظة نابلس اعتقلت قوات االحتالل خمسة مواطنين.
 7/4/2016األيام، رام هللا، 

 
 تحذير من اقتحامات جماعية للمسجد األقصى .43

ئة اإلسالمية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات من دعوة منظمات يهودية متطرفة إلى حذرت الهي
 اقتحامات جماعية للمسجد األقصى المبارك، وتقديم قرابين عيد الفصح العبري داخله.
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إن هذه الدعوات العلنية القتحام المسجد األقصى وتدنيس "وقالت الهيئة في بيان لها يوم األربعاء 
والفكر الصهيوني  اإلسرائيليحاته ومصلياته، خطوة في غاية الخطورة، تعكس مدى التطرف با

 ."دون اكتراث لحرمتها ،واالعتداء على المقدسات ودور العبادة ،الداعي النتهاك حرمة األديان
 ونددت الهيئة اإلسالمية المسيحية في بيانها بإعالن منظمات يهودية متطرفة نيتها اقتحام األقصى

 وتقديم دروس تلمودية عن حق اليهود المزعوم في إقامة الهيكل المزعوم.
وأكدت على زيف الروايات عن هيكل سليمان المزعوم، ودعت إلى مواجهة اإلجراءات التهويدية 

 اليومية التي تمارس بحق القدس ومقدساتها على مرأى العالم أجمع في ظل صمت مريب.
الجمعية العامة لألمم المتحدة ومجلس األمن الدولي إلى الضغط كما دعت الهيئة في البيان نفسه 

جبارها على االلتزام بأحكام  ،على سلطات االحتالل اإلسرائيلي كي توقف انتهاكاتها ألماكن العبادة وا 
 القانون الدولي اإلنساني.

 6/4/2016.نت، الدوحة، الجزيرة
 

 لمسجد األقصىاقتحامات ل "أوسع"يقود  إسرائيليتكتل  الخطيب: كمال .44
كشف نائب رئيس الحركة اإلسالمية في الداخل الفلسطيني المحتل )سابقا(، الشيخ : أحمد صقر

كمال الخطيب، عن وجود تكتل من الجمعيات والمؤسسات الدينية اليهودية؛ يسعى إلى تنفيذ أوسع 
 اقتحامات للمسجد األقصى، بدعم ومساندة رسمية إسرائيلية.

تكتال إسرائيليا؛ يضم مجموعة من الجمعيات والمؤسسات "إن هناك  "21عربي"وقال الخطيب لـ
والجهات اإلسرائيلية التي اعتادت أن تقتحم المسجد األقصى، قام بإصدار بيان مشترك يدعو ألوسع 

من هذا الشهر؛ وذلك بالتزامن مع ما يسمى  28وحتى يوم  24اقتحامات لألقصى، بحيث تبدأ يوم 
 ."عيد الفصح اليهودي"

، مؤكدا "المرحلة واأليام القادمة ستكون عصيبة جدا على المسجد األقصى المبارك"وشدد على أن 
يحاول أن يغتنم الفرصة المواتية له بما يحصل "أن االحتالل اإلسرائيلي من خالل أذرعه المختلفة 

 ."حريتهافي المنطقة والعالم، وذلك بانشغال الحكام بذبح شعوبهم، وانشغال الشعوب بالبحث عن 
الوضع الفلسطيني الرسمي المخزي الذي يشهد حالة من الفضائح المتوالية؛ من "ونوه إلى أن 

سلوكيات رأس الهرم الفلسطيني؛ بعد تسجيل رئيس السلطة محمود عباس إعجابه بالمطربين 
رساله وفدا فلسطينيا رسميا لتقديم التعزية في جنرال  الصهاينة، ومباركة حاخام يهودي له، وا 
إسرائيلي؛ كل هذا يجعل الوضع الفلسطيني مهيأ لهذه الخطوات التي تقوم بها تلك الجمعيات 

 ."اليهودية الدينية المتطرفة
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يمهد بشكل غير مسبوق لهذه المرحلة؛ بإضعاف الصف "وبين الخطيب أن االحتالل اإلسرائيلي 
 ."الفلسطيني من خالل إشاعة حالة من الترهيب والتخويف

 6/4/2016، 21عربيموقع 
 

 صيادينللتوغل في غزة واستهدف و بتمويل أوروبي  ومنشآتاالحتالل يهدم مساكن  .45
ستة مساكن أمس قالت مصادر فلسطينية إن قوات االحتالل هدمت : وكاالت  -رائد الفي - غزة

ومنشآت زراعية في خربة أم الخير شرق يطا جنوب مدينة الخليل. وأوضحت أن أكثر من عشر 
هدمت تلك المساكن وهي عبارة عن بركسات )غرف جاهزة( ومنشآت  "إسرائيلية"ة آليات عسكري

زراعية أقيمت بتمويل أوروبي بحجة عدم الترخيص. وذكرت أن المساكن والمنشآت كان يقطن فيها 
شخصًا من نساء وأطفال وأصبحوا اآلن من دون مأوى، مؤكدة أن الهدف من هذه  35قرابة 

 جير الفلسطينيين من مساكنهم وأراضيهم.االعتداءات هو محاولة ته
بنيران رشاشاتها الثقيلة مراكب الصيادين قبالة  "إسرائيلية"وفي قطاع غزة، استهدفت زوارق حربية 

 شواطح مخيم النصيرات ومدينة الزهراء وسط القطاع.
ي في وواصلت قوات االحتالل تساندها دبابات وجرافات عسكرية توغلها لليوم الثاني على التوال

 المناطق الشرقية لمحافظة رفح جنوب القطاع. 
 7/4/2016الخليج، الشارقة، 

 
 "قسم الصراصير"إلى  فلسطينياتاالحتالل ينقل أسيرات  .46

األسيرات الفلسطينيات القابعات في سجن  "اإلسرائيلية"نقلت ما تسمى إدارة مصلحة السجون 
وأعلن نادي  ألسوأ وتنتشر فيه الصراصير.(، وهو القسم ا11( إلى القسم )2من القسم ) "هشارون "

النظافة منعدمة في القسم وخاصة في المراحيض، كما تنقصه بعض "ن أبيان  الفلسطيني فياألسير 
 ."التمديدات الكهربائية واإلضاءة

 7/4/2016الخليج، الشارقة، 
 

 "القوة األمنّية" علىغضب في عين الحلوة  .47
عنصرًا  350منّية الفلسطينية المشتركة، التي تّم تشكيلها من ما زالت القوة األ: صالح محمد-صيدا 

قبل أكثر من سنتين، تتعّرض للنقد من قبل أهالي عين الحلوة. ينطلق هؤالء من األداء الميداني 
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والعمالني للقّوة خالل االشتباكات التي تتكّرر بشكٍل دائم داخل المخّيم، ليؤّكدوا أّنها لم تكن على قدر 
 وحات القوى السياسّية والفصائل التي اّتخذت قرار تشكيلها واتفقت على مهامها.آمالهم وطم

لجم دورها  إلىيشير البعض إلى أّن ما تتعّرض له القّوة عند كّل امتحاٍن أمني من تجاذبات تؤدي 
وتحجيمها، يعود إلى ترّددها باّتخاذ أي قرار، باإلضافة إلى عدم مبادرتها لحسم أي مسألة خالفية 

منية أو حّتى مساهمتها في تسليم أي من مسببي االشتباكات، تمامًا كما حصل خالل االشتباكات أ
 األخيرة.

إذا لم تكن غاية "ولذلك، يترّدد على ألسن أهالي عين الحلوة الكثير من األسئلة عن القوة األمنّية، 
فلماذا أنشئت أصاًل؟ هذه القوة لجم ومنع أي اشتباكات واعتقال أي مرتبط ومتوّرط بأي إشكال، 

ولماذا ال تعطي القيادة السياسية وقيادة القّوة األمنية الصالحيات والتفويض المطلوب للقوة األمنية 
 ."لالنتشار واستخدام القوة واعتقال المتسببين والمخلين وتسليمهم؟

ليب القوة التي تضع العصّي في دوا –أو الجهات  –كل ذلك يدفع المتابعين إلى السؤال عن الجهة 
 لجعلها عاجزة عن أداء أي نوع من المهام الجدية.

وفي سياٍق مّتصل، استنكرت الفصائل والقوى الوطنية واإلسالمية الفلسطينية في لبنان، خالل 
اجتماٍع ُعقد في سفارة فلسطين في بيروت وخّصص لمتابعة االشتباكات التي وقعت في عين الحلوة، 

 ."لجة الخالفاتاالحتكام إلى السالح في معا"
 7/4/2016السفير، بيروت، 

 
 2015منذ تشرين األول/ أكتوبر  209: ارتفاع عدد الشهداء إلى شهداءالتجمع الوطني ألسر ال .48

عدد الشهداء "قالت األمانة العامة للتجمع الوطني ألسر شهداء فلسطين إن : سعد الدين نادية-عمَّان
طفاًل  48شهداء، منهم  209ألول )أكتوبر( الماضي، إلى الفلسطينيين ارتفع، منذ بداية شهر تشرين ا

 ."شهيدة فلسطينية 18و
تعمدوا القتل في كافة الحاالت، حيث إن  االحتاللجنود "وأضاف، في تقريره نصف السنوي، إن 

قصر المسافة التي أطلق منها الرصاص تجاه الشهداء، والعدد الكثيف للرصاص المطلق، دون أن 
 ."خطورة فعليه عليهم، تؤكد بأن القتل العمد كان الهدف لدى الجنوديشكل الشهداء أي 

 7/4/2016الرأي، عم ان، 
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 "يوم الطفل الفلسطيني"معرض فني في غزة بمناسبة  .49
، في قطاع غزة، "الثقافة والفكر الحر": افتتحت جمعية "األناضول " – نور أبو عيشة  –غزة 

 الذي يصادف الخامس من إبريل/ نيسان من كل عام. "لسطينييوم الطفل الف"معرضًا فنيًا، بمناسبة 
لوحة فنية، رسمها أطفال، وتتحدث عن معاناة األطفال  132، "سور"وضّم المعرض، الذي حمل اسم 
 الفلسطينيين، وتطالب بحقوقهم.

لى جانبها  وُعّلقت على إحدى جدران المعرض، صورة ُتجّسد معاناة األطفال في تلّقيهم للعالج، وا 
من حّقنا العيش واللعب "، وُكتب عليها: "ساحة خضراء"لوحة أخرى، ُرسم فيها أطفال يلعبون في 

 ."أعطونا الحياة"، كما ُكتب على لوحٍة أخرى "بأمان
فّضل أطفال فلسطين، في "وقالت نبيلة الزعيم، المنسقة اإلعالمية لجمعية الثقافة والفكر الحر: 

 ."تؤكد أنهم شعب واحد، وأن الحدود السياسية والجغرافية ال تفرقهميومهم، أن يرسلوا رسالة للعالم 
( عامًا، من كافة المناطق في الداخل والشتات، 12-7عّبر األطفال الفلسطينيين ما بين )"وأضافت: 

 ."عن معاناتهم، وعن حقوقهم التي يأملوا بأن ينالوها كما بقية أطفال العالم
حقهم بالحياة في "في رسم اللوحات الفنية، ركزوا على أربعة حقوق ولفتت إلى أن األطفال المشاركين 

بيئة سليمة، وحقهم بالحياة الكريمة، والعيش بال حروب أو انتهاكات، وأخيرًا هوية فلسطينية 
رسالة ألطفال ". وأشارت إلى أن المعرض الُموحد والذي يضّم ذات اللوحات، ُيعد بمثابة "تجمعهم

 ."األطفال الفلسطينيين بالحياة اآلمنة والكريمةالعالم، وتعبير عن حق 
 7/4/2016القدس العربي، لندن، 

 
 : مصر ال تسارع للتصالح مع حماسإسرائيليةصحف  .51

المعهد "الخبير اإلسرائيلي في الشؤون العربية، في مقال تحليلي، على موقع  "يوني بن مناحيم"قال 
األخير بعالقة حركة المقاومة اإلسالمية )حماس(  أن االختراق "األورشليمي للشؤون العامة والدولة

مع مصر لم يدفع النظام المصري لفتح صفحة جديدة مع الحركة، بل إنه يظهر حذرا في عالقته 
تجاهها، بزعم أن الحركة تجري اتصاالت مع تنظيم الدولة اإلسالمية في سيناء رغم رفضها المتكرر 

 لهذه االتهامات.
عالقات حماس ومصر األول من نوعه منذ وصول الرئيس عبد الفتاح  وأضاف أن هذا التطور في

السيسي للسلطة، بعد توتر كبير في العالقات، بسبب االتهامات المصرية للحركة بتنفيذ أعمال 
معادية على أراضيها بالتنسيق مع جماعة اإلخوان المسلمين وتنظيم الدولة في شمال شبه جزيرة 
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مات بين حماس ومصر عقب المباحثات التي أجراها الجانبان في وقد حصلت هذه التفاه سيناء.
 األسابيع األخيرة.

، الضابط السابق بسالح االستخبارات العسكرية في الجيش اإلسرائيلي، أن يعود "بن مناحيم"وتوقع 
وفد حماس إلى مصر أواخر الشهر الجاري الستكمال المفاوضات، لكنه أشار إلى أن األخيرة ال 

عة للتصالح مع الحركة، وتريد منها خوض اختبار لفحص أعمالها على األرض، قبل تبدي مسار 
قيامها بأي خطوات ميدانية على األرض من شأنها التخفيف عن سكان غزة من الظروف التي 

 يعانونها.
وأشار إلى أن وسائل اإلعالم المصرية توقفت عن مهاجمة حماس، وفي غزة تمت إزالة يافطات 

 الصلة التي تربط حماس مع اإلخوان المسلمين.وشعارات تظهر 
وأوضح أن المباحثات التي أجرتها حماس مع مصر تخللتها مطالب مصرية بعدم تطور عالقات 
يران على حساب عالقاتها مع مصر، لكن النصيب األكبر من مباحثات حماس  حماس مع تركيا وا 

 ة وسيناء.في مصر تركزت في الجانب األمني، وحفظ أمن الحدود بين غز 
وزعم الكاتب أن حماس تعهدت للمصريين بعدم استخدام األنفاق لتهريب األسلحة والوسائل القتالية، 
وعدم تنفيذ أعمال ميدانية من شأنها المس باألمن القومي المصري، في ضوء ما قال إنها مخاوف 

تتخللها  "ية سيناءوال"مصرية من الصالت القائمة بين حماس وفرع تنظيم الدولة في سيناء المسمى 
توفير تدريبات عسكرية للتنظيم تقوم بها كتائب عز الدين القسام )الجناح العسكري لحماس( وتوفير 

 العالج الطبي لمصابي التنظيم في مستشفيات غزة.
كما زعم الكاتب أن مصر طلبت من حماس لجم العناصر السلفية بقطاع غزة، بزعم وجود عالقات 

في سيناء، ولذلك تمت زيادة عدد الدوريات الليلية لمسلحي القسام في شوارع  لهم مع تنظيم الدولة
 ."تخريبية"غزة لمنع تنفيذ أعمال 

ورغم ذلك أبدى شكوكه بأن تنجح خطوات حماس بإرضاء مصر عنها، ألن مطالب القاهرة منها 
ى مصر، وينفذ واضحة بقطع أي صلة لها بتنظيم الدولة بسيناء، ألن هذا التنظيم يعتبر خطرا عل
 عمليات مسلحة ضد الجيش والشرطة المصريين بمناطق رفح والشيخ زويد والعريش.

وختم حديثه بالقول إنه رغم كل التصريحات المتفائلة التي يصدرها قادة حماس حول تحسن العالقات 
الحفلة "مع مصر، ولكن يجب التعامل معها بمزيد من الحذر، ألن مصر ال تشارك بما وصفها 

 التي تقيمها حماس عقب زيارتها للقاهرة. "عالميةاإل
إن حماس تحاول  "إسرائيل اليوم"المستشرق اإلسرائيلي بصحيفة  "رؤوبين باركو"من جانبه، قال 

إحداث اختراق في جدار الحصار المحكم الذي تفرضه مصر على قطاع غزة من خالل تدمير 
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ادية وعسكرية وسياسية. بينما قدمت مصر أمام األنفاق وا غالق معبر رفح، مما أسفر عن أزمة اقتص
حماس خالل مباحثاتهما األخيرة اتهامات بتنفيذ أعمال معادية ضد مصر بالتعاون مع اإلخوان 

 المسلمين، والتنسيق مع تنظيم الدولة بوالية سيناء.
ات وأشار المستشرق اإلسرائيلي إلى تسريبات من مباحثات حماس بمصر حول مطالب رجال المخابر 

 المصرية من قادة حماس معلومات عن أوضاع اإلسرائيليين المفقودين في غزة.
 6/3/2016، الجزيرة نت، الدوحة

 
 قريبا "كامب ديفيد": سنحّطم اتفاقية "سيناءوالية "تنظيم  .51

 "كامب ديفيد"قال تنظيم والية سيناء إن مهمته القادمة هي العمل على تحطيم اتفاقية : مؤيد باجس
 متين المصرية واإلسرائيلية.بين الحكو 

األسبوعية، التي تصدر بشكل رسمي عنه، أن  "النبأ"وأكد التنظيم عبر عدده الجديد من مجلة 
 ."انهيار الجيش المصري المرتد في سيناء واقع ال محالة قريبا بإذن هللا تعالى"

يع األخيرة في رفح على ثقته بانهيار الجيش قريبا، بأحداث األساب "والية سيناء"واستدل تنظيم 
 والعريش والشيخ زويد، التي ُمني خاللها الجيش بخسائر كثيرة.

قوة جنود الخالفة ما زالت في تصاعد، وقوة المرتدين في هبوط "أنصارها بأن  "والية سيناء"وطمأنت 
 ."وتراجع

آثارها على  هذه التطورات الحادثة في سيناء لن تقف"وعاد التنظيم للحديث عن هدفه القادم، قائال: 
حدود سواحلها فحسب، بل ستمتد لتؤثر على كثير من الظروف في المناطق المجاورة، وعلى رأسها 

منذ  العالقة بين حكومة الطاغوت في مصر ودولة اليهود في بيت المقدس وأكنافه، التي تم تحديدها
 ."عقود في إطار حدود ما ُيعرف باتفاقية )كامب ديفيد(

التفاقية المشؤومة أول األوثان التي تحطمها دولة الخالفة في هذا الجزء من ستكون هذه ا"وأضاف: 
 العالم، وذلك بإجبار كل من الطرفين المصري واليهودي على تجاوز بنودها، والتعدي على حدودها

 ."في سبيل وقف الزحف المتصاعد لجنود الخالفة، الذي يهدد الحكومتين الكافرتين على حد سواء
خسائر الجيش المصري المتوالية دعته لحشد الكثير من قّواته في سيناء، "أن  "سيناء والية"وأوضح 

وهو نسف التفاقية )كامب ديفيد( التي حّرمت أّي تواجد عسكري لجيش الرّدة المصري في سيناء 
 ."بصورة تهدد الوثن المعبود عندهم )أمن إسرائيل(

 7/4/2016، "21عربي "موقع 
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 "األونروا"لألمن العام يمهد للحوار بين الالجئين و العامالمدير بيروت:  .52
أدى اللقاء، الذي جمع خالل الساعات الماضية المدير العام لألمن العام : صالح محمد-صيدا 

اللواء عباس إبراهيم في مكتبه في بيروت مع القيادة السياسية الفلسطينية العليا في لبنان، إلى فتح 
ماتياس شمالي حول مطالب الالجئين الفلسطينيين وضرورة  "األونروا"لـ نافذة للحوار مع المدير العام 

الفلسطينية،  واإلسالميةتراجع الوكالة عن تقليصاتها. ورشح عن اللقاء تأكيد الفصائل والقوى الوطنية 
بأنها أنجزت كل لجانها الفنية من ذوي الخبرة والكفاءة واالختصاص، من اجل البدء بالحوار مع إدارة 

 كالة، من اجل تحقيق المطالب واالحتياجات اإلنسانية لالجئين.الو 
في المؤتمر الصحافي الذي عقدته أمام المكتب اإلقليمي  "خلية األزمة مع األونروا"إلى ذلك، كشفت 

الجح فلسطيني يعيشون في مختلف المخيمات والتجمعات في لبنان  35500للوكالة في بيروت أن 
ة إلى األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون، تطالبه بالضغط على قد وّقعوا على عريضة موجه

 للتراجع عن تقليص خدماتها. "األونروا"
إلى شمالي بالتأكيد على أن القيادة السياسية الفلسطينية في لبنان تصر على  "خلية األزمة"وتوجهت 

سية والشعبية، ولديها ثقة كاملة تمثل الالجئين بمختلف انتماءاتهم وتوجهاتهم السيا "خلية األزمة" أن
بأدائها وليس كما يّدعي. وتحدثت عن المخاطر المحدقة بالالجئين على المستوى السياسي ومحاولة 

 في المئة. 100استهداف حق العودة، داعية إلى ضرورة توفير كل الخدمات وبنسبة 
متواصلة ولن تتوقف  عدنان يوسف )أبو النايف( أن التحركات ستبقى "خلية األزمة"وأكد عضو 
. وأشار إلى أن هذا الموقف تم التأكيد عليه خالل اللقاء إجراءاتهالم تتراجع عن  "األونروا"طالما أن 
 مع إبراهيم.

يجب أن يكون برعاية دولية، ولبنانية بما يضمن التراجع  "األونروا"الحوار مع "ولفت االنتباه إلى أن 
 ."عن إجراءات الوكالة بتخفيض الخدمات

 7/4/2016، السفير، بيروت
 

 القطريون يطالبون بعدم استضافة فريق إسرائيلي .53
أثار خبر استضافة االتحاد القطري لكرة الطائرة الفريق اإلسرائيلي، الذي يضم العبين ومرافقين 

أبريل/نيسان الجاري،  7و 3للمشاركة في البطولة الدولية العاشرة لكرة اليد الشاطئية التي تقام بين 
 جة غضب ناشطين قطريين على مواقع التواصل االجتماعي.مو 
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هاشتاغ #ال_للتطبيع_الرياضي_في_قطر الذي حظي بمشاركة كبيرة من ناشطين ومثقفين من 
الشعب القطري الرافض لالستضافة، حّقق تصنيفا ضمن أعلى الهاشتاغات على مستوى قطر منذ 

 الستضافة.يوم أمس وحتى اآلن، في حملة مستمرة لمحاولة منع ا
عبر تويتر قام بتوجيه رسالة مكتوبة إلى رئيس االتحاد القطري  "شباب قطر ضد التطبيع"حساب 

يستهجنون فيه االستضافة، معتبرين أنها تنافي ما يؤمن به  "ال تشرعن االحتالل"لكرة الطائرة بعنوان 
كدين أن هذا النوع من الشباب القطري وكذا أجدادهم في مساندتهم للقضية الفلسطينية في قطر، مؤ 

التطبيع الرياضي في ظل انتهاكات االحتالل اإلسرائيلي للقانون الدولي وقانون حقوق اإلنسان غير 
 مقبول على المستوى الشعبي.

كما طالبوا المؤسسات المعنية بتنسيق هذه الفعالية بأن تترجم التعاطف المحلي والسياسي لقطر مع 
ياسية ملموسة بمنعها سلسلة التطبيع الرياضي، والمقاطعة القضية الفلسطينية إلى مواقف س

األكاديمية والثقافية إلسرائيل والتي تتوسع عالميا من أجل إنهاء الظلم الذي يلحق الشعب الفلسطيني 
 واستعادة حقوقه الكاملة حسب القانون.

ة في قطر حتى وبينما ناقشت الصحافة اإلسرائيلية هذا الحدث، لم تعلن الجهات الرسمية المعني
اللحظة نفيا أو تأكيدا لخبر االستضافة، إال أن المجتمع القطري استبق ذلك ودّعم حملة شباب قطر 
ضد التطبيع، رغم أن استضافة مثل هذه البطوالت العالمية تلزم الدولة المضيفة بعدم استثناء أي 

 فريق مؤهل. 
 6/3/2016، الجزيرة نت، الدوحة

 
 تدعم مستشفيات قطاع غزة بالخبز "عيد الخيرية" :الدوحة .54

نفذت مؤسسة الشيخ عيد الخيرية مشروع دعم مستشفيات محافظات قطاع غزة بالخبز : الدوحة
ألف رياال، لمساعدة القطاع الصحي والمستشفيات التابعة له على أداء رسالتها وتقديم  225بتكلفة 

 الغذاء الضروري والرعاية الصحية المتكاملة للمرضى.
أشهر، ويستفيد منه  6قطاع المشاريع الخارجية بالمؤسسة أن المشروع يتم تنفيذه لمدة وأوضحت 

آالف المرضى الفلسطينيين من خالل توفير الخبز الالزم لغذاء المرضى ونزالئها من المصابين 
والمنومين للعالج والفحص الطبي أو العمليات الجراحية، فضال عن العمال والممرضين المناوبين 

دمة المرضى، والمساهمة في التخفيف من معاناة المرضى بتوفير أحد مكونات الوجبات على خ
الصحية المتكاملة، ومن ثم دعم المنظومة الصحية في القيام بدورها المنوط في خدمة المرضى 

 وعالجهم.
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مستشفى  12وحول محتويات المشروع أشارت عيد الخيرية إلى أن المشروع يستفيد منه المرضى في 
رغيف يوميا، وتبلغ  4.080رغيفا، أي بإجمالي  24ربطة خبز كل منها تحوي  170تهلك يوميا تس

 ربطة خبر، حسب الوضح الحالي لحاجة المرضى. 5.100حاجة تلك المستشفيات شهريا 
وأشارت المؤسسة أن توقف برنامج الغذاء العالمي عن تزويد مستشفيات القطاع بالخبز الالزم لغذاء 

يؤثر بشكل سلبي على حالة المرضى ويؤخر تماثلهم للشفاء بسبب عدم تلقيهم الوجبة المرضى كان 
الغذائية المتكاملة، إضافة لما يعانيه أهل القطاع من أزمات معيشية خانقة مع زيادة البطالة والفقر 

 وارتفاع األسعار.
 7/4/2016، الشرق، الدوحة

 
سمنت لغزة لم تصل لنتيجة وبقاؤه يدفع األمور إل: االتصاالت إللغاء قرار منع إدخال ا"األونروا" .55

 للهاوية
غزة ـ أشرف الهور: وسط تحذيرات كبيرة من المؤسسات الدولية، عقب قرار إسرائيل األخيرة بوقف 
توريد مواد البناء إلى قطاع غزة، قال مسؤول في األمم المتحدة إن الجانب اإلسرائيلي لم يتجاوب بعد 

ن أجل إلغاء القرار، الذي أكد في الوقت ذاته أنه ستكون له تبعات سلبية، مع االتصاالت الجارية م
 ستدفع األمور في القطاع نحو الهاوية.

من مصادر مطلعة فإن االتصاالت التي جرت بين الجهات  "القدس العربي"وحسب ما علمت 
سرائيل واألمم المتحد ة، لم تثمر عن أي المختصة عن إدخال مواد البناء، وهي السلطة الفلسطينية وا 

نتائج إيجابية حتى اللحظة، خاصة وأن إسرائيل طالبت بضمانات لعدم تسريب هذه المواد إلى غير 
مستحقيها، وتقصد حركة حماس، حيث تزعم أن قرار وقف إدخال مواد البناء، جاء لوصولها إلى 

 أيدي الجناح المسلح للحركة لبناء األنفاق.
قاءات عقدت في األيام الماضية بين مسؤولين من األطراف الثالثة وتفيد المصادر بأن اتصاالت ول

 لحل األزمة إال أنها لم تصل إلى نتائج، وال تحمل حال قريبا للمسألة بسبب التعنت اإلسرائيلي.
وفي هذا السياق قال عدنان أبو حسنة المستشار اإلعالمي لوكالة غوث وتشغيل الالجئين 

ألطراف الثالثة المعنية ال تزال في مباحثات لحل األزمة. وأكد في ، إن ا"األونروا"الفلسطينيين 
ستكون له آثار سلبية على عملية إعمار "أنه في حال استمر قرار المنع  "القدس العربي"تصريحات لـ 

 ."غزة
أن قرار الوقف سيعمل على زيارة أعداد البطالة في غزة،  "األونروا"وأشار المستشار اإلعالمي لـ 

نسب الفقر، خاصة وأن الفترة الماضية شهدت إلى حد ما عودة عجلة العمل بمشاريع البناء  وارتفاع
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كان هناك أفق بسيط، "بعد التوقف الذي أحدثه الحصار اإلسرائيلي الممتد منذ عشر سنوات. وقال 
 ووقف إدخال هذه المواد ستكون له آثار سلبية وتأثيرات سيئة، وسيدفع األمور لحافة الهاوية من

 ."جديد
وال يشمل قرار منع إدخال مواد البناء المشاريع التي تشرف عليها األمم المتحدة في قطاع غزة، 
إلعادة بناء المنازل المدمرة، لكنها تشمل مشاريع بناء خاصة يقوم بها السكان، وعمليات تشطيبات 

إليه بين الجهات الكثير من المنازل السكنية، التي التزم مالكها باالتفاق الذي جرى التوصل 
 .2014المسؤولة بعد الحرب األخيرة صيف عام 

وينص االتفاق على أن يقدم كل مالك منزل الخرائط الالزمة لمنزله الذي يريد بناءه ومن ثم تحدد 
 كمية األسمنت الالزم من أجل ذلك، ويحصل على كوبون خاص لشراء الكمية المخصصة له.

ول في وزارة االقتصاد في غزة، السلطات اإلسرائيلية، والجهات وفي السياق تحدى عماد الباز، المسؤ 
 الدولية بوصول ولو كيس من اإلسمنت إلى الفئات غير المستحقة.

وأشار إلى وجود مراقبة من األمم المتحدة، على دخول اإلسمنت ومراكز التوزيع الموصولة بكاميرات 
لألسماء التي توافق السلطات اإلسرائيلية وأجهزة حاسوب، وال يتم وصول أي كمية من اإلسمنت إال 

عليهم. وطالب األمم المتحدة، برفض االتهامات اإلسرائيلية، والعمل على إعادة تدفق اإلسمنت، 
 ."حجج واهية تزيد معاناة سكان قطاع غزة"وعدم التذرع بما بـ 

 7/4/2016، القدس العربي، لندن
 

 عائلة 720ة إعمار منازل توزع خمسة ماليين دوالر إلعاد "أونروا"غزة:  .56
اعتزامها توزيع خمسة ماليين دوالر إلعادة إعمار منازل  "أونروا": أعلنت وكالة الغوث "األيام"-غزة

أنه  أمسالالجئين التي تضررت خالل الحرب األخيرة على قطاع غزة موضحة في بيان صدر عنها 
 720نحو العاملة في قطاع غزة على سيتم توزيع المبلغ المذكور األسبوع الحالي من خالل البنوك 

 القطاع.عائلة الجئة من مختلف مناطق 
مليون دوالر من إجمالي المبلغ المذكور إلعادة إعمار المنازل  2.65وأشارت إلى أنه تم تخصيص 

 بالغ.دوالر إلصالح المساكن المتضررة بشكل  مليون  2.42والمهدمة كليًا 
اء المنازل المدمرة وحلول اإليواء المؤقت يتصدر سلم وأكدت أونروا أن دعم إعادة إصالح وبن

أنها ملتزمة بدعم العائالت المتضررة مع أن ذلك يتطلب تمويال جديدا،  "أونروا"أكدت و   أولوياتها.
  لإليواء.لمواصلة تقديم المساعدات ضمن برنامج المساعدات النقدية 

 7/4/2016، األيام، رام هللا
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 ومصر سحب قواتها من سيناء "إسرائيل"واشنطن تبحث مع  .57
المنتشرة في واشنطن وتفيد بأن إدارة  غير الرسمية  تل أبيب: أكدت مصادر إسرائيلية األنباء 

ومصر حول سحب قواتها  الرئيس األمريكي باراك أوباما تنوي تجديد محادثاتها مع كل من إسرائيل
والجماعات  "داعش"ديدات تنظيم من قاعدة في شبه جزيرة سيناء المصرية وذلك بسبب تصاعد ته

 وبسبب التقليصات في الميزانية من جهة أخرى. المسلحة األخرى من جهة
جندي ترابط جنوبي  1600جنديا أميركيا هم جزء من قوات دولية قوامها  762والحديث يدور حول 

المصرية  ية تطبيق اتفاقية السالم اإلسرائيل في جزء من شروط 1982سيناء منذ أبريل )نيسان( سنة 
 . 1979التي تم توقيعها بين البلدين سنة 

اإلسرائيلية جيدة وكال  ويقول األمريكي ون إنه لم تعد هناك حاجة لهذه القوات فالعالقات المصرية 
اإلخوان برئاسة محمد مرسي حافظت  البلدين صمد في جميع االمتحانات. وحتى في ظل حكم

ائيل وكذلك فعلت القيادات اإلسرائيلية المتعاقبة. وقالت إن مصر على االتفاقيات السلمية مع إسر 
نه ال حاجة إلى قوات  هناك وسائل مراقبة إلكترونية تحتوي على مجسات تقوم بكل مهام المراقبة وا 

 بشرية.
اإلخباري في إسرائيل فإن الدول المشاركة في قوات حفظ السالم في سيناء تشعر  "والال"ووفقا لموقع 
حائرة بشأن تحديد المرحلة التي تكون فيها "وباتت  "داعش"بسبب هجمات  "ورطة"في بأنها وقعت 

.. لذلك تجرى حاليا مشاورات لبحث "درجة الخطر أكبر بشكل واضح من درجة مساهمة هذه القوات
أن إسرائيل ومصر  "مصادر إسرائيلية مشاركة في المحادثات"هذه القوة. ونقل الموقع عن  مستقبل

قفا مشتركا وتعمالن على إقناع تلك الدول بضرورة بقاء قواتها في سيناء والمساعدة على تتبنيان مو 
 تصفية جيوب اإلرهاب وتعدان االنسحاب بمثابة تشجيع له.

 7/4/2016، الشرق األوسط، لندن
 

 اليابان تتبرع بسبعة ماليين دوالر لدعم تدخالت اليونيسف في فلسطين .58
كومة اليابان بسبعة ماليين دوالر أميركي لدعم استجابة اليونيسف تبرعت ح :وفا –الحياة الجديدة 

 اإلنسانية والتنموية لألطفال في فلسطين.
وأوضحت اليونيسف في بيان لها، اليوم األربعاء، أن المنحة الجديدة ستمّكنها وشركاءها من تنفيذ 

الخدمات األساسية في  التدخالت األساسية لرفاه األطفال وحمايتهم من العنف وضمان وصولهم إلى
 مجاالت التعليم والمياه والصرف الصحي والحماية والصحة والتغذية.
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قال السيد تاكيشي أوكوبو، سفير الشؤون الفلسطينية وممثل اليابان لدى السلطة الفلسطينية، حسب و 
كومة اليابان نظرا للظروف القاسية التي يواجهها األطفال الفلسطينيون يوميا، تثّمن ح"لممثلية، ابيان 

عاليا تدخالت اليونيسف في مجاالت عديدة لحماية األطفال وتحسين ظروفهم معيشتهم من خالل 
الخدمات األساسية. نشعر بوجود حاجة ماّسة لحماية  إلىتوفير الرعاية الالزمة وزيادة وصولهم 

. "الخدماتاألطفال الفلسطينيين من العنف ولتحسين وصولهم المحدود إلى حقوقهم األساسية و 
وكما أعلن رئيس وزراء اليابان شينزو آبي لمناسبة الزيارة األخيرة التي قام بها الرئيس "وأضاف 

محمود عباس إلى اليابان، فقد التزمت اليابان بتقديم رزمة جديدة من المساعدات إلى الفلسطينيين 
مات الدولية بما فيها دوالر أمريكي، بصورة رئيسية من خالل المنظ 78,210,200تصل قيمتها إلى 

 ."اليونيسف التي تمثل أحد الشركاء الرئيسيين
، استمرت اليابان في دعم الفلسطينيين وقّدمت لليونيسف 1993ومنذ التوقيع على اتفاق أوسلو عام 

مليون دوالر أميركي من أجل عملها مع األطفال الفلسطينيين، بما في ذلك منحًا ألعمال  70حوالي 
ت الطوارئ خالل جوالت النزاع المسلح. تمثل حكومة اليابان إحدى أكبر خمس اإلغاثة في حاال

 حكومات مانحة لليونيسف.
 6/4/2016، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 تعلن استراتيجية لفرض العزلة ضد االحتالل "مقاطعة إسرائيل"حركة  .59

الكيان اإلسرائيلي، بعد غد  "لمقاطعة"من المقرر أن تعلن الحركة الدولية  :سعد الدين نادية-عمان
جديدة، لفرض المزيد من العزلة والعقوبات ضّد االحتالل، وصّد  "هجومّية"استراتيجية "السبت، عن 

 ، بحسب منسقّها العام محمود نواجعة."محاوالته المضاّدة
كة المرحلة المقبلة ستشهد نقلة نوعية مضاعفة في عمل حر "من فلسطين المحتلة، إن  "الغد"وقال، لـ

االحتالل، من خالل تكثيف األنشطة، وتوسيع نطاق القاعدة الجماهيرية العربية، وتعزيز  "مقاطعة"
 ."األصداء الدولية اإليجابية

وأضاف نواجعة، وهو منسق عام اللجنة الوطنية لمقاطعة االحتالل، إن اللجنة، التي تقود حركة 
تعقد، بعد غد، "، "BDS"اإلسرائيلي  المقاطعة وسحب االستثمارات وفرض العقوبات ضّد الكيان

، وسط االحتفاء بمنجزاتها المتراكمة عبر السنوات BDSالمؤتمر الوطني الخامس لحركة المقاطعة 
 ."العشر الفائتة
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انعقاد المؤتمر في هذا التوقيت، إزاء تصاعد الهجمة ضّد حركة المقاطعة، "ونوه إلى أهمية 
إلسرائيلية المتطرفة لضرب أقانيمها ووقف نشاطها في الساحة واستشراس محاوالت الحكومة اليمينية ا

 ."الدولية
المؤتمر الوطني، الذي يعقد كل عامين، يناقش آخر المستجدات في األراضي المحتلة، "وأوضح بأن 

والسياسة العامة للحركة، باإلضافة إلى مناقشة تقييم تفصيلي الستراتيجية عملها، مع إجراء تعديالت 
بقاء القائم الحيوّي منهاعلى بعضها   ."وا 

يستهدف تعزيز زخّم نطاق المقاطعة الدولية لالحتالل، في مختلف المستويات، "وقال إن االجتماع 
 ."أألكاديمية والثقافية واالقتصادية، المتنوعة

ما يساعد الحركة في تحصين دفاعاتها، أمام المساعي اإلسرائيلية المضاّدة لضرب "ورأى أن 
 ."نة، يتمثل في اتساع قاعدة االنضمام لها، واحترام معاييرها، ودعمها ومؤازرتهامنجزات اللج

 10"اتخذت كافة االستعدادات لعقد المؤتمر الوطني الخامس، تحت عنوان "وبين نواجعة أن اللجنة 
االستعماري والعنصري، في مبنى  "إسرائيل"سنوات من البناء والتحدي واإلنجاز في عزل نظام 

 ."الفلسطيني بالبيرة ألحمراالهالل 
ويتناول المؤتمر، عبر جلساته المهمة، عدة محاور حول؛ حركة المقاطعة والنضال الُمَعْوَلم من أجل 
العدالة والحقوق، وآفاق وتحديات نشر ثقافة المقاطعة محليًا ومناهضة التطبيع، وتقييم عشر سنوات 

للكيان أإلسرائيلي االستعماري  "استراتيجيتهديد "، من حيث ما تمثله من "المقاطعة"على حركة 
 والعنصري.

، عبر طرح آراء واقتراحات "االنتفاضة، المقاومة الشعبية والمقاطعة"كما يبحث المؤتمر في محور 
 ."المقاطعة"الجمهور البّناءة لتطوير دور وأداء حركة 

قتصادية فادحة، عقب فسخ خسائر ا"الدولية قد كبدت االحتالل اإلسرائيلي  "المقاطعة"وكانت حركة 
مليار دوالر، في ظل توقع خسارة  2.9مليار دوالر، وتراجع قيمة صادراته إلى حوالي  23عقود بقيمة 

 ، وفق نواجعة."مليار دوالر بالناتج القومي اإلسرائيلي 56و 28ما بين 
مليارات  4تصل ل %53مبيعاتها هذا العام بنسبة  اإلسرائيلية انخفاضتوقعت شركات األسلحة "بينما 

دوالر، مما يقدم مؤشرًا وازنًا لتأثير حركة المقاطعة على الكيان اإلسرائيلي واآلخذ في تصاعد 
 ، بحسبه."مستمر

 7/4/2016، الغد، عّمان
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 "برج البراجنة"و "صيدا"يساند معتصمي  "المساعدات السويدية"وفد  .61
اء، خيمة اعتصام الالجئين الفلسطينيين في زار وفد قافلة المساعدات السويدية، اليوم األربع بيروت:

 األخيرة القاضية بتقليص خدماتها. "األونروا"الرافضة لقرارات  "برج البراجنة"مدينة صيدا اللبنانية و
واستمع الوفد إلى مطالب المحتجين والذين أكدوا أن خيمتهم منطلقًا لكافة التحركات واالجتماعات 

 حتى نيل حقوقهم المشروعة.
رئيس الوفد خالد اليوسف حق المعتصمين في مطالبهم العادلة والمشروعة، مشددًا على ضرورة وأكد 

مخيم نهار  إعمار إعادةعدم تقليص خدمات األونروا الصحية والتربوية واالجتماعية، إلى جانب 
 البارد.

ة وشدد اليوسف في بيان مكتوب، على أهمية هذه األنشطة السلمية المختلفة في إيصال رسال
 الالجئين الفلسطينيين، والستجابة األونروا لمطالبهم وتحسين خدماتها الطبية واالستشفائية والتعليمية.

وحذر اليوسف من أن هذه القرارات تهدف لتصفية ملف الالجئين وحق العودة، مشددًا على ضرورة 
 أن يصل صوتهم لكل العالم ليقف جوارهم ويعطيهم حقهم المسلوب.

 "ماتيوس شمالي"المعتصمين تأكيدهم أن ردهم على مدير األونروا العام في لبنان  ونقل اليوسف عن
سيكون بتصعيد التحركات االحتجاجية وبالطرق السلمية والحضارية حتى تحقيق كافة مطالبهم رزمة 

 واحدة.
 6/4/2016، فلسطين أون الين
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لمحاولتهما  إسرائيلية أمنيةاعتقلت السلطات الرومانية شخصين يعمالن في شركة : ستبوخار 
مضايقة رئيسة الوكالة الوطنية لمكافحة الفساد وقرصنة رسائلها بالبريد الكتروني، بحسب ما صرح 

 .األربعاءمسؤولون 
المولد رون فاينر  ليواإلسرائيبحق البلجيكي ديفيد غيكلوفيتز  األحدالسلطات مذكرة اعتقال  وأصدرت

 .اإلسرائيلية "بالك كيوب"الذي يحمل جواز سفر فرنسيا. ويعمل االثنان في شركة 
تم فتح تحقيق "وقالت ميخائيال بوريم المتحدثة باسم المدعين الذين يكافحون الجريمة المنظمة انه 

كافحة الفساد في وصرحت لورا كوفيسي رئيسة االدعاء في المديرية الوطنية لم ."واعتقل الشخصان
 ."ترتبط بمحاولة مضايقة فاشلة"القضية  أنرومانيا 

 )موساد(. اإلسرائيليعدد من العناصر السابقين في جهاز االستخبارات  "بالك كيوب"ويعمل في 
وبحسب  وكان مدير الموساد السابق مائير داغان الرئيس الشرفي للشركة حتى وفاته الشهر الماضي.
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في وحدات النخبة العسكرية "تدربوا  "ذوي خبرة عالية"وظف خبراء موقعها فان الشركة ت
 . "اإلسرائيليةواالستخباراتية 

 6/4/2016، القدس، القدسموقع صحيفة 
 

 "يوم الصدقة"في مسلمون ويهود معا  : لندن .62
تي شهدت بريطانيا أخيرًا حدثًا الفتًا عكس رغبة في تجاوز االنقسامات الدينية ال: رانيا كرم –لندن 

 بين المواطنين، ألي طائفة انتموا. -ال ما يبّعد  –يعاني منها المجتمع والبحث عما يقّرب 
. أما أبطاله فكانوا مسلمين ويهودًا وضعوا أيديهم في أيدي بعض من أجل "يوم الصدقة"كان الحدث 

 مساعدة المحتاجين، بغض النظر عن لونهم أو دينهم أو عرقهم.
مي ُأطلق في بريطانيا قبل سنتين فقط، ومن بين أهدافه حض المسلمين مشروع إسال "يوم الصدقة"و

 بوقتهم أكثر من مالهم، لتقديم العون مجانًا لمن يحتاج إليه. "التبّرع"على 
على عون ربما لم يكن يتوقعه المشرفون عليه. فقد وضع  "يوم الصدقة"وفي سنته الثانية، حصل 

أيديهم في أيدي المسلمين لتقديم  "يوم ميتزفا"ف باسم القائمون على مشروع يهودي مماثل ُيعر 
المساعدات للمحتاجين في لندن ومناطق أخرى. وبما أن عماًل من هذا النوع يعكس تضامنًا نادرًا 
بين المسلمين واليهود على رغم االنقسامات الدينية والنزاع بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، فقد كان 

، فأوفدت وزيرة داخليتها "يوم الصدقة"مة البريطانية إلى االنضمام بدورها إلى طبيعيًا أن تسارع الحكو 
 تيريزا ماي لمساعدة اليهود والمسلمين في عملهم التطوعي.

كنت سعيدة أن أرى بأم العين العمل "وقالت ماي في تصريحاتها على هامش مشاركتها في الطهي: 
ا ويوم الصدقة. من السهل كثيرًا أن يتم تجاهل المهم الذي يقوم به )المشاركون( في يوم ميتزف

. وزادت: "األعمال التطوعية، لكن مبادرات كهذه تحديدًا هي ما يبني التركيبة االجتماعية لبلدنا
المجتمعات البريطانية على تنّوعها تقوم بعمل جّبار، والحكومة مصممة على الوقوف إلى جانبكم "

ات غيرها في كل أرجاء البلد، ُتظهر كيف أنه عندما نضع ودعمكم في جهودكم. هذه المناسبة ومئ
أيدينا سويًا بأيدي بعضنا بعضًا يمكننا أن نساعد في إيجاد مجتمعات متماسكة وصلبة. من خالل 

 ."العمل مع بعضنا بعضًا يمكننا أن نبني بريطانيا أكثر قوة
ورها في إعداد وجبات طعام وشاركت النائب المسلمة في مجلس العموم البريطاني توليب صّديق بد

 اليهودي في لندن. "3جيه دبليو "للمحتاجين في مركز 
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سنة(، المتطوعة المسلمة التي شاركت أيضًا في إعداد وجبات للمحتاجين في  17أما إيستار محمد ) 
 "رائعة"تجربة  "يوم الصدقة"لندن، فقالت إن تجربة التطوع في عمل خيري كالذي قامت به في 

 ا طول العمر. ستبقى معه
 7/4/2016، الحياة، لندن

 
 "حماس"و "فتح"المحكمة الدستورية... عنوان جديد للخالف بين تقرير:  .63

يفتح تشكيل المحكمة الدستورية العليا في فلسطين، بقرار من الرئيس محمود : غزة ــ ضياء خليل
ها البرلمانية من جهة وكتلت "حماس"عباس، بابًا للخالف من جديد بين حركة المقاومة اإلسالمية 

من جهة ثانية. وتتهم  "فتح"وبين السلطة الفلسطينية التي تقودها حركة التحرير الوطني الفلسطيني 
عباس بالعمل من أجل السيطرة على ما تبقى من سلطات ليست في يده، عبر تشكيل  "حماس"

ا تسميه استخدامات المحكمة في ظل االنقسام وعدم وجود اتفاق وطني على تشكيلها، وتحّذر مم
عن القرار وتضعه في إطار استكمال مؤسسات السلطة  "فتح"من خالل المحكمة، فيما تدافع  "ثأرية"

 الفلسطينية.
وأدى أعضاء المحكمة الدستورية، يوم الثالثاء الماضي، اليمين القانونية أمام عباس، بمقر الرئاسة 

ألعضاء المحكمة من غزة من الوصول  "حماس"ع في مدينة رام هللا، في ظل ما قالت السلطة إنه من
 للضفة، أو أداء القسم عبر تقنية مؤتمرات الفيديو )الفيديو كونفرانس(.

ونشر الخبير القانوني، حنا عيسى، تقدير موقف عن المحكمة، قال فيه إّن المحكمة الدستورية هي 
هي السلطة التشريعية، والتنفيذية، السلطة األرفع في مواجهة السلطات الثالث التقليدية المعروفة، و 

والقضائية. ووفقًا لعيسى فإّن سلطة ونفوذ المحكمة الدستورية يطاوالن ما تسّنه السلطة التشريعية من 
قوانين، سواء باإللغاء مباشرة أو عبر الطلب من السلطة التشريعية بتعديلها عند الحكم بعدم 

كأن تقضي المحكمة ببطالن القانون الذي على دستوريتها. وقد يصل األمر إلى أبعد من ذلك، 
 أساسه انتخب البرلمان، وبالتبعية حل البرلمان.

ضرورة "من جهته، وّجه مجلس منظمات حقوق اإلنسان الفلسطينية، رسالة إلى عباس طالبه فيها بـ
ثلة بإجراء أن يأتي تشكيل المحكمة الدستورية العليا كخطوة الحقة تتوج إعادة الحياة الدستورية المتم

ودعت المؤسسات  "االنتخابات العامة )الرئاسية والتشريعية( وا عادة توحيد القضاء الفلسطيني.
أن ال يأتي تشكيل المحكمة مبنيًا على محاصصة سياسية يسعى من خاللها أي حزب "الحقوقية إلى 

ة القانون أو جهة سياسية للسيطرة على هذه المحكمة. فالمحكمة الدستورية العليا، هي حارس
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األساسي، وحامية الحقوق والحريات العامة، فحياديتها ونزاهتها واستقالليتها شأن ينبغي عدم المساس 
 ، على حد قولها."به

، النائب في المجلس التشريعي عن الحركة، يحيى موسى، "حماس"في هذه األثناء، يقول القيادي في 
دستورية هو تشكيل سياسي بالمقام األول، وراءه التشكيل للمحكمة ال"، إّن هذا "العربي الجديد"لـ

محاولة عباس إليجاد محكمة ينفذ من خاللها كل مخططاته، والتحكم في النظام السياسي 
الفلسطيني، من خالل ايجاد محكمة دستورية تمثل أعلى من كل السلطات، وتحكم في قضايا 

 له.، على حد قو "السلطات وتنازعها، وتنازع القوانين والقضائية
أهداف تخصه، ومن أجل "ويعتبر موسى أّن الرئيس الفلسطيني أتى بالمحكمة الدستورية من أجل 

بطال القوانين التي صدرت من المجلس التشريعي، وليثبت  إبطال والية المجلس التشريعي، وا 
، على حد قوله. ويلفت "مراسيمه الرئاسية، ولمساعدته على تثبيت إقصاء كل خصومه السياسيين

قضية تشكيل المحكمة الدستورية تخص الكل الوطني، لذلك الموضوع تستهدف فيه الحركة "ى أّن إل
 ."الوطنية ومشروعنا الوطني، ومشروعنا السياسي

، إّن إقرار عباس للمحكمة "العربي الجديد"، يحيي رباح، لـ"فتح"في المقابل، يقول القيادي في حركة 
ات السلطة الفلسطينية، والتحول من مجرد سلطة إلى دولة، الدستورية يأتي في إطار استكمال مؤسس

في ظل تنامي حركة االعترافات الدولية بفلسطين كدولة قائمة. ويؤكد رباح أّن القانون األساسي كفل 
للرئيس الفلسطيني إرساء المحكمة الدستورية وتعيينها، إلى جانب وجود المجلس التشريعي كما في 

ل استكمال كامل المؤسسات التي لم تكن موجودة في المرحلة السابقة في باقي دول المنطقة، من أج
 السلطة.

أّن عباس لن يلغي المجلس التشريعي عبر بوابة المحكمة الدستورية التي  "فتح"ويوضح القيادي في 
جراء انتخابات رئاسية  جرى تشكيلها في ظل دعوته المتجددة لتشكيل حكومة وحدة وطنية، وا 

دة ال تتجاوز ستة أشهر بالتوافق بين الفصائل الفلسطينية. ويلفت رباح إلى أّن وتشريعية في م
أو المختصين الحقوقيين والقانونيين يجب مناقشتها والتوافق  "حماس"االعتراضات المقدمة من قبل 

عليها، من دون تحولها إلى قضية خالفية، في ظل استمرار حالة االنقسام الفلسطيني وما سّماه 
 المتواصل من المصالحة. "حماس"كة تهرب حر 

، إّن تشكيل "العربي الجديد"من جهته، يقول المحامي والخبير القانوني، صالح عبد العاطي، لـ
محكمة دستورية لدولة تحت االحتالل، صغيرة ومحدودة المساحة وعدد السكان، وتعاني من انقسام 

لحة. ويلفت عبد العاطي إلى أّن تشكيل سياسي ومؤسساتي وجغرافي، ال يتسم بالضرورة والحاجة الم
محكمة دستورية عليا يتطلب توفر كفاءات قانونية مستقلة وغير حزبية، ومعبرة عن مختلف الرؤى 



 
 
 
 

 

 47 ص                                              3896 العدد:        7/4/2016 لخميسا التاريخ: 
  

لم نقل ندرتها، فضاًل عن التكلفة  إنالقانونية والسياسية واالجتماعية، ال يختلف أحد على قلتها 
 المالية الباهظة المترتبة على تشكيلها.

عبد العاطي على أّن الوضع السياسي الفلسطيني الراهن ال يسمح بتشكيل محكمة دستورية  ويشدد
قابلة أحكامها للتنفيذ واالحترام في شطري الوطن، الذي ال يزال بحاجة الستكمال البناء المؤسسي 

 الديمقراطي لدولة فلسطين المتحررة من قيود االحتالل.
جماع سياسي وطني يتم  ويوضح أهمية أّن يستند تشكيل المحكمة إلى توافق مجتمعي عريض، وا 

التوصل إليه نتيجة حوارات وطنية ومجتمعية واسعة، تنتهي بالتوافق على معايير إشغال عضوية 
جراءات  هذه المحكمة، وتوقيت تشكيلها، والحاجة لتعديل قانونها، إلى جانب بيان صالحياتها، وا 

 التقاضي أمامها، وجهة تعيين أعضائها.
طالب الخبير القانوني الفلسطيني بإلغاء قرار تشكيل المحكمة والتراجع عن التعديالت القانونية وي

على قانون المحكمة الدستورية، وترك مهمة التشكيل للحوار الوطني الشامل الذي يوصل 
 .الفلسطينيين إلى توافق وطني شامل بشأن المحكمة الدستورية، وتشكيلها، والصيغة المثلى لقانونها

 6/4/2016، العربي الجديد، لندن
 

 المصالحة الفلسطينية تتقدم خطوة إلى األمام .64
 عدنان أبو عامر

، خاضت حركتا فتح وحماس العديد من جوالت 2007منذ أن بدأ االنقسام الفلسطيني أواسط 
المفاوضات لطي صفحة االنقسام، وتحقيق المصالحة الفلسطينية، حيث شهدت عدة عواصم عربية 

ت فلسطينية إلتمام المصالحة، وتم التوقيع على اتفاقيات عديدة في مصر، السعودية، اليمن، حوارا
 قطر، دون أن تنجح في تحقيقها على أرض الواقع، وبقي االنقسام قائمًا حتى كتابة هذه السطور.

 
 مخاوف الفشل

انطلقت يومي لكن جولة جديدة من حوارات المصالحة الفلسطينية في العاصمة القطرية الدوحة، 
مارس بين حماس التي ترأس وفدها موسى أبو مرزوق عضو مكتبها السياسي، وبين فتح  26-27

التي قادها وفدها عزام األحمد عضو لجنتها المركزية، الستكمال مباحثاتهما حول سبل تطبيق اتفاق 
 .2014المصالحة الذي تم توقيعه في مخيم الشاطح بغزة في أبريل 

لقيادي في حماس، المتحدث باسمها، وعضو المجلس التشريعي عنها، قال صالح البردويل ا
ن قضية موظفي غزة، "أن  "للمونيتور" لقاء وفدي فتح وحماس كان جيدًا وسط أجواء إيجابية، وا 



 
 
 
 

 

 48 ص                                              3896 العدد:        7/4/2016 لخميسا التاريخ: 
  

ودمجهم بشكل كامل في السلك الوظيفي للسلطة الفلسطينية، حظيت بالنصيب األوفر من النقاش، 
بأن يتزامن إصدار مرسوم رئاسي من الرئيس الفلسطيني محمود  وكان المطلب الرئيس لحماس

 6عباس بتشكيل حكومة جديدة، مع مرسوم آخر يدعو لعقد دورة جديدة للمجلس التشريعي بعد 
 ."أسابيع من توقيع اتفاق المصالحة

ر، كان ملفتًا أن جولة الحوار الحالية بين فتح وحماس، حصلت بعد انتهاء زيارة وفد حماس إلى مص
مارس الماضي، وجرى خاللها التباحث في العالقات الثنائية بين  18-12التي استمرت بين يومي 

حماس ومصر، وآخر تطورات المصالحة مع فتح، وبدا واضحًا أن هناك رغبة مصرية جادة بتحقيق 
المصالحة عبر مصر، وليس أي دولة أخرى، رغم أن القاهرة لم تضع فيتو على مباحثات الدوحة 

 ن حماس وفتح.بي
علم من أوساط وفدي فتح وحماس، اتفاقهما على أن مصر هي البوابة الرئيسة  "المونيتور"لكن 

المصالحة الفلسطينية، وأي توقيع اتفاق للمصالحة يجب أن يكون في القاهرة، وليس أي عاصمة 
 أخرى.

رى التوافق خالل ج"أنه  "للمونيتور"أمين مقبول أمين سر المجلس الثوري لفتح، كشف في حديث 
ن القضايا  جوالت الحوار بين وفدي فتح وحماس في الدوحة على تشكيل حكومة وحدة وطنية، وا 
التي لم تحسم بعد سُترحل لحكومة الوحدة الوطنية للتنفيذ كموضوعات األمن في غزة، والموظفين، 

اآلن، ويفترض أن ومعبر رفح، كما أن تفاصيل الحقائب الوزارية في حكومة الوحدة لم تطرح حتى 
 ."يعقد لقاء يجمع الرئيس محمود عباس برئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل قريباً 

، لحصل على مسودة اتفاق فتح وحماس لمباحثاتهما األخيرة في قطر، المرفقة في المقا "المونيتور"
االنقسام، وتشمل المسودة  وظهر فيها أن المسودة تستند إلى االتفاقيات السابقة الموّقعة بينهما إلنهاء

نقاط تتناول أغلب القضايا الخالفية، باستثناء ملف الموظفين الذين عينتهم حماس في  6توافقا على 
 .2007غزة بعد عام 

وطالبت المسودة بتشكيل حكومة وحدة وطنية تتحمل مسؤولياتها المدنية واألمنية، وتقسم اليمين أمام 
جراء انتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني يحدد  الرئيس عباس بعد إصداره المرسوم بتشكيلها، وا 

أشهر على تشكيل الحكومة، وتفعيل المجلس  6الرئيس موعدها بموجب مرسوم رئاسي يصدره بعد 
التشريعي الفلسطيني، ويصدر الرئيس عباس المرسوم الخاص لعقد دورته، وعقد اجتماع لجنة تطوير 

الجة آثار االنقسام، والمصالحة المجتمعية والحريات العامة، ويالحظ منظمة التحرير الفلسطينية، مع
أن المسودة زادت من صالحيات الرئيس عباس على حساب المجلس التشريعي، وهو ما كانت 

 ترفضه حماس سابقًا.
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مارس مرسومًا يقضي  30وبالتزامن مع حوارات فتح وحماس في الدوحة، أصدر الرئيس عباس يوم 
لجنة االنتخابات المركزية، وفي اليوم ذاته وصل إلى غزة حنا ناصر رئيس لجنة بإعادة تشكيل 

االنتخابات المركزية، حيث التقى إسماعيل هنية نائب رئيس المكتب السياسي لحماس، وأطلعه على 
 للناخبين، التي انطلقت مطلع شباط الماضي للمرة األولى في فلسطين. اإللكترونيعملية التسجيل 

 
 طر؟مصر أم ق

هاني المصري، المحلل السياسي، ومدير المركز الفلسطيني ألبحاث السياسات والدراسات 
يقلل من فرص نجاح الحوارات الجارية بين فتح "أنه  "للمونيتور"في رام هللا، قال  االستراتيجية

ولن وحماس برعاية قطرية، ألن قطر ال تملك مفاتيح المصالحة التي تعتبر ملفًا حصريًا بيد مصر، 
يّسر القاهرة أن تقطف الدوحة ثمار المصالحة، كما أن معسكرا في فتح يريد أن تبقى الحركة قائدة 
للسلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، واستعادة السيطرة على غزة، ومعسكر في حماس يريد الحفاظ 

في السلطة والمنظمة، على سيطرتها على غزة، والمشاركة بقيادة منظمة التحرير، تمهيًدا لتبوء القيادة 
 ."وفي ظل هذا الواقع القائم، فما يجري من حوارات مجرد تضييع للوقت

ليس سرًا أن تطورات سياسية على الساحتين الفلسطينية واإلقليمية قد تسرع بإنجاز المصالحة هذه 
ولتين مع المرة بخالف سابقاتها، ففتح تشعر أن برنامجها السياسي مأزوم فعليًا، فهي تنادي بحل الد

إسرائيل، لكن من الواضح انسداد أفق التسوية مع اإلسرائيليين، بسبب مواقف الحكومة اليمينية 
اإلسرائيلية الحالية الرافضة للمبادرات السياسية مع الفلسطينيين، وربما أرادت الذهاب إلى المصالحة 

 سية.للتلويح بورقة حماس أمام إسرائيل للضغط عليها للدخول في مفاوضات سيا
كما أن حماس ترى ضيق خياراتها اإلقليمية، مع عدم تحقيق اختراقات جدية في عالقاتها مع إيران 

 والسعودية على حد سواء، مما قد يدفعها لكسب الوقت من خالل إجراء مصالحة مع فتح.
 2خليل الحية، عضو المكتب السياسي لحماس، وأحد المشاركين في لقاءات الدوحة، طمأن يوم 

ألف  40، ويقارب عددهم 2007ل، موظفي حكومة غزة السابقة التي شكلتها حماس منذ عام أبري
 موظف، بأن ال اتفاق مع فتح دون إنهاء قضيتهم بالشكل المناسب، واعتمادهم، ودفع رواتبهم.

أخيرًا.. رغم أجواء التفاؤل السائدة هذه المرة بين قيادات فتح وحماس بنجاح المصالحة، لكن عدم 
الجوالت السابقة من حوارات المصالحة تبقي قدرًا من التشكيك بنجاحها هذه المرة، ألن  نجاح

الشيطان يكمن في التفاصيل، فحتى لو تم االتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية، فإن تشكيلها 
سوف يستغرق وقتًا طوياًل، خاصة إن دخلنا في توزيع الحقائب الوزارية، السيما وزارات المالية 

 لداخلية والخارجية.وا
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وهنا يظهر التخوف المشروع أن تواجه الحكومة القادمة، إن شكلت، مصير حكومة الوفاق الحالية 
، دون أن تقوم بأدائها في األراضي الفلسطينية بالصورة المرضية من 2014التي تم إعالنها في أبريل 

 كل الفلسطينيين.
 6/4/2016المونيتور، 

 
 الحة وماذا يريد عباس؟ماذا تريد حماس من المص .65

 إبراهيم المدهون 
تريد حركة حماس من المصالحة نقل تجربة المقاومة الفلسطينية للضفة الغربية وتوحيد الجهود، 
وتعزيز انتفاضة القدس  وصمود شعبنا في مواجهة تهويد مدينتي القدس وخليل الرحمن، ووقف 

لمقابل يريد الرئيس محمود عباس نقل ثقافة عمليات ابتالع األراضي وقضمها والسيطرة عليها، وفي ا
لزامها باالتفاقيات الُموقعة وأخذ مزيد من الشرعية لتوقيعاٍت  التنسيق األمني واالقتصادي لقطاع غزة وا 
لغاء استراتيجية الكفاح  جديدة، كما أنه يسعى إلنهاء فصائل المقاومة وتفكيك قوتها المسلحة وا 

 تائب القسام وسرايا القدس وغيرهما من فصائل المواجهة.المسلح، والعمل على تفكيك بنية ك
حماس من جهتها تسعى لترتيب البيت الفلسطيني، والمشاركة الفاعلة لقيادة منظمة التحرير وتطوير 
برنامٍج وطنٍي شامل يشارك فيه الجميع في دوٍر تكاملٍي إيجابي وواضح، يمثل الشعب والقضية وقواه 

على أساس ديمقراطي ووطني، كما أنها تريد العمل على رفع الحصار عن الحية تمثياًل حقيقيًا، و 
قطاع غزة وتقوية جبهة العمل السياسي في الضفة الغربية، أما الرئيس عباس فهو يهدف من هذه 
المصالحة إلخراج حماس من الملعب السياسي والسلطوي، بالطريقة نفسها التي دخلت بها، لهذا 

 ى انتخابات السلطة.فالمصالحة عنده مقتصرة عل
رؤية حماس للمصالحة تتمثل بأننا كشعب فلسطيني في سفينٍة واحدة، وعلينا قيادتها وتحمل 
مسؤوليتها بشكل مشترك، وأن خرق السفينة وا غراقها لن يصيب فئًة دون أخرى فنحن في مرحلة 

ئيس محمود عباس معقدة، إما أن ننجو أو نهلك جميعا، لألسف هذه القناعة ما زالت غائبة عن الر 
وحركة فتح، ويظنون خاطئين أن ما حدث لإلخوان في مصر يمكن تكراره لحماس في فلسطين، 

 متجاهلين اختالف البيئة ما بين دولة عميقة وسلطة محتلة.
سالمي، ولديها القدرة على  كما أن حماس تمتلك أوراق قوة شعبية وسياسية وامتداد جماهيري عربي وا 

تتمتع به من تنظيم متماسك وقيادة سياسية وطنية جريئة، وجناح عسكري متمرس بعثرة المنطقة لما 
وقوي، وأن هذه الحركة التي واجهت االحتالل اإلسرائيلي ونظام مبارك مجتمعين وصمدت أمام 
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التحديات المختلفة، قادرة اآلن على مواجهة العالم أجمع إن فكر أحد أي أحد بإزاحتها وتجاهلها 
 يدة على الشعب الفلسطيني.وفرض سياسات جد

الحل الوحيد إلنجاح المصالحة والمساعي الجديدة يتمثل بتخلي حركة فتح عن فكرة احتكار القرار 
والتمثيل الفلسطيني، ووقف محاولة الرئيس عباس استخدام المصالحة إلخراج حماس من المشهد 

بالقضية عن تسونامي الدمار الذي  السياسي، والتوجه الجاد لشراكٍة حقيقيٍة لقيادة المرحلة والنأي
يجتاح اإلقليم، مع محاولة استثمار قوة حماس والجهاد اإلسالمي السياسية والعسكرية وعالقاتهما 

 اإلقليمية لصالح إعادة ترتيب وبناء النظام الفلسطيني.
 6/4/2016، "21عربي "موقع 

 
 من يعمل على تفجير العالقات الفلسطينية ـ اللبنانية؟ .66

 نعمةعّمار 
 معركة تلد أخرى...

تنتهي جولة اشتباك حتى تبدأ أخرى..  أنهكذا هي الحال في مخيم عين الحلوة هذه األيام. فما 
ويتمثل القاسم المشترك بين تلك الجوالت القتالية في ظاهرة سلفية تنمو وتتصاعد في المخيم، 

، "فتح"وعلى رأسها حركة  وتستشرس في توسيع دائرة نفوذها من دون أن تتمكن الفصائل األخرى،
 من مواجهة ذلك التوسع الذي يكبر مع كل جولة جديدة من القتال!

، التي يتغذى "جبهة النصرة"تواجد  إلى، تضاف "داعش"وما يزيد الطين بلة بدء تشكل خاليا لتنظيم 
 إلى يتحول هذا األمر أنيثير التساؤالت التي تخشى  األمرمن انشقاقاتها. وقد بدأ هذا  "داعش"

عين الحلوة، وهم فلسطينيون وسوريون، يستقطبون صغار  "داعشيي"ظاهرة في المخيم، خاصة أن 
السن وفتية يغريهم القتال والشهادة في لبنان، خاصة في سوريا، وهو ما حصل بالفعل مع انتقال 

 في سوريا. "داعش"محافظة الرقة، عرين  إلىعدد من شباب المخيم 
ما يحصل من تصاعد للحالة السلفية في عين الحلوة، يهدد  أن إلىلنظر وتلفت أوساط فلسطينية ا
مقاتل، لم يعد  300تواجد السلفيين في المخيم، الذي بات يناهز نحو الـ  أنالمخيم برمته، خاصة 

ن ببطء، عبر قضم أحياء تابعة لـ  يقتصر على أحياء ومناطق بعينها، ال بل انه يتوسع تدريجيا، وا 
يستقطب الشباب، ناهيك عن التيار الذي  "تيار إصالحي"على نفسها مع صعود  المنقسمة "فتح"

ن كان األخير ينحو باتجاه جناح  زعيم  إلىالتي تدين بالوالء  "فتح"يمثله العقيد منير المقدح، وا 
 السلطة الفلسطينية محمود عباس.
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ن كانت تظهر في ا إلىبالنسبة  لمناسبات السنوية عبر باقي الفصائل، ال يبدو حضورها طاغيا، وا 
تتحرك لمواجهة السلفيين الذين يتقاطع  أناستعراضات عسكرية ضخمة، لكنها تبدو أعجز من 

أو خارجها، على تأكيد تلّقيهم  "منظمة التحرير الفلسطينية"فلسطينيو المخيم، سواء المنضوين في 
لى طريق تشكيل قوة ال دعمًا من الخارج، خليجيًا على وجه التحديد، في سبيل تعزيز نفوذهم ع

 قوة أخرى في المخيم. أيةتضاهيها 
ما يحصل في المنطقة، خاصة على صعيد  إلىمن هنا، يعيد الفلسطينيون ما يحدث في المخيم 

وضع النمو السلفي في عين الحلوة  إلىالتوتر القائم على الخط السعودي ـ اإليراني. ويذهب هؤالء 
في لبنان، في ظل توتر مذهبي غير مسبوق  "حزب هللا"بوجه  في اطار محاولة تشكيل توازن للقوى 

في المنطقة التي تشتعل في أكثر من مكان، يبدو لبنان بمنأى عنها بسبب المظلة الدولية لالستقرار 
 فيه.. حتى اليوم.
ستتم حيث يمكن االستفادة من الحاضنة  "حزب هللا"المحاولة الخارجية إلرباك  أنوتالحظ األوساط 

ية المعادية للحزب. وقد جرت محاوالت في التجمعات الشعبية الكبرى، كما حصل في مدن الشعب
ذاطرابلس وصيدا وفي مناطق في البقاع،  كانت تلك المحاوالت قد نجحت في االستقطاب سابقا،  وا 

 تم كبحها من قبل الدولة اللبنانية. أنفإنها عادت وخمدت بعد 
ال يقتصر على عين  واألمرهذه التيارات،  إلىهام بالنسبة اليوم، تبدو المخيمات عنصر استقطاب 

من مكان على صعيد الشتات الفلسطيني في لبنان، كما هو  أكثرثمة خاصرة رخوة في  إذالحلوة، 
الحال في مخيمات ال تخضع بالكامل للديموغرافيا الشيعية المجاورة، وتبدو مخيمات برج البراجنة 

، مما يتخوف منه "حزب هللا"اف محتملة في سبيل التأجيج بوجه وشاتيال والبداوي أماكن استهد
 يشكل نهر بارد أو يرموك آخر. أنالبعض 

من هنا تأتي خشية شرائح فلسطينية كبيرة مما تقول إنه حالة استقطاب في المخيمات، تستفيد من 
ا يحصل في غياب الدولة والعالقة التاريخية السيئة مع لبنان وخصوبة الجذب المذهبي في ظل م

غياب برنامج وطني فلسطيني مواجه للحالة السلفية. وتطرح األوساط تساؤالت  إلىالمنطقة، إضافة 
حول موقف الكثير من الفصائل الفلسطينية التي تخرج بخطاب مواجه للحالة السلفية، لكنها ال 

سلفيين نحو موقفها يخرج عن كونها عاجزة عن مواجهة ال أن إلىتجابهها على األرض، ما يشير 
 كونها شريكة لهم في المخيم دعما وتسليحا.

يفّسر، برأي األوساط، تعزز الحالة السلفية وانتشارها، علما انه تم السماح بذلك لتلك  األمرهذا 
 إطارهالذي تنضوي في  "الشباب المسلم"مشروع شرعي مع نشوء ما يسمى بـ  إلىالحالة بأن تتحول 

عصبة "ليصبح بعدها مقبوال كما حصل مع  "االعتدال"اد تظهيره بـتجمعات مسلحة تحت إطار ما ير 
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 "النصرة"و "داعش"، واليوم عبر "كتائب عبد هللا عزام"و "جند الشام"و "فتح اإلسالم"، كمثل "األنصار
بعد الضربة العسكرية التي تلقتها األخيرة في  "النصرة"مؤخرا العديد من عناصر  "داعش")استقطب 

ضي(. وبذلك، يتم العمل على توفير الغطاء لشخصيات سلفية في المخيم كبالل شهر رمضان الما
ثمة شخصيات  أنبدر وأسامة الشهابي وهيثم الشعبي وهالل هالل ورامي ورد وجمال حمد.. علما 

أخرى غير منضوية في تلك التجمعات ومنها من تم القبض عليهم، ومثال على ذلك التوأم كعوش 
 .."داعش"في  "األميران"

وتخشى األوساط من سيناريو خطير يعد لمخيم عين الحلوة الذي قد يصبح جزء كبير منه، اذا 
 إلىاستمرت األوضاع في تصاعد على هذا النحو، تحت إمرة السلفيين والتكفيريين، ما قد يؤدي 

صدام مع الجيش اللبناني.. لذا، فالمطلوب، حسب هؤالء، هو تشكيل شراكة حقيقية مع الجيش 
ة فلسطينية في سبيل مواجهة ما يعد للمخيم، والشروع في تأمين ضمانات اجتماعية ووحد

الخطر قادم من المخيمات بل اليقين بأن  أنهذه المرة، وعدم اعتبار  "قانوني"للفلسطينيين، بشكل 
 خارجها. أوالفلسطينيين هم معرضون أيضا لخطر التجاذبات اللبنانية، سواء على الساحة اللبنانية 

ذلك، يمكن اجتذاب الفلسطينيين ليشعروا بأنهم كأبناء البالد، مع االحتفاظ بالالءات الثالث حول وب
 التواجد الفلسطيني في لبنان: ال جنسية، ال حق لالنتخاب وللترشح، وال حق في الوظيفة العامة.

ت العائلية حوار فلسطيني داخلي يراعي الحساسيا إلىبهذه الشراكة الفلسطينية اللبنانية، إضافة 
يستعمله الجميع من دون معنى، حسب  "كليشيه"والعشائرية، يمكن مواجهة خطر التوطين الذي بات 

 في عين الحلوة. "انفجار كبير"األوساط التي تتخوف، في حال استمرت األمور على سوئها، من 
 7/4/2016، السفير، بيروت

 
 األبدية "إسرائيل"األمن.. حجة  .67

 عوني صادق
به ويرتكبه الكيان الصهيوني من جرائم يجد تبريره في حجة واحدة ساقطة سلفًا وقبل كل ما ارتك

! كبار قادة الصهاينة، من عسكريين وسياسيين، ال "إسرائيل"أمن "الدخول إلى الموضوع، وهي 
ينكرون ذلك. المفارقة أن كل ما يمتلكه الكيان من إمكانات وقدرات، وفي مقدمتها القدرات العسكرية 

 ي تقف على رأسها ترسانته النووية، لم توفر له يومًا ما يحتاجه من أمن.الت
األمن هو المطلب األول للتجمع الصهيوني في فلسطين، مثلما أنه هو األساس الذي تقوم عليه 

، "إسرائيل"أمن "السلطة في الكيان ماضيًا، وحاضرًا ومستقبالً. وقد سبق أن قيل الكثير في مجال 
، وغير ذلك كثير. وقد جاء "جيشًا له دولة"، و"كيانًا ثكنة"هو الجيش. فاعتبر الكيان وأهمية أداته و 
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 -األسبق، موشيه أرينز، نشرته قبل أسبوعين صحيفة )هآرتس "اإلسرائيلي"في مقال لوزير الحرب 
لقد نجح حزب العمل "، ويوضح بالقول: "اإلسرائيلية"األمن هو جوهر السياسة "(: 2016 / 3 / 22
! "ي الفوز مرة تلو أخرى ألن الجمهور كان يعتبره قادرًا على توفير الشيء األهم، وهو األمنف

إلى السلطة، وكان األمن على رأس  "الليكود"وصل  1977في العام "ويضيف أرينز مؤكدًا رأيه: 
 !"أولويات الجمهور الذي اعتبر أن حزب العمل فشل في توفيره، وهو ما أدى إلى سقوطه

مر صحفي عقده رئيس الوزراء نتنياهو، بعد تفجيرات بروكسل، حاول الربط بين إرهاب وفي مؤت
والعمليات التي ينفذها الشبان الفلسطينيون، نافيًا عالقة سياساته بهذه العمليات، فقال:  "داعش"
(. في نفس 2016 / 3 / 23)صحف  "اإلرهاب ينبع من إيديولوجية دموية وليس من االحتالل"

من بات يسيطر على مراكز "يرى البروفيسور دانيال بلتمان، األستاذ في الجامعة العبرية، أن الوقت، 
هو معسكر المستوطنين الذي يعود أقطابه إلى اإليديولوجيا العنصرية الكولونيالية  "إسرائيل"القوة في 

ن وأصحاب (. ويتفق كثير من السياسيي2016 / 3 /10! )هآرتس"التي اختفت منذ زمن من العالم
على أن االستيطان سبب العنف الذي تشهده األراضي المحتلة، وهو ال يعزز  "اإلسرائيليين"الرأي 

 األمن بأي حال.
لى جانب أن أي استيالء بالقوة على أرض الغير يخلق تهديدًا دائمًا من جانب أصحاب األرض،  وا 

يجعل األمن مشكلة وجودية دائمة ما وبالتالي يكون المعتدون في حاجة دائمة لتوفير األمن لهم، ما 
، "إسرائيل"دولة "دام السبب قائمًا، إال أن الظروف العربية واإلقليمية والدولية التي أحاطت بقيام 

التي قامت أساسًا كمستوطنة تتطلع إلى التوسع،  "الدولة"وفرت لها ذلك األمن إلى حد بعيد. لكن 
التوسع نفسه يزيد من حاجتها إلى األمن! لذلك ظلت  وجدت في األمن حجة لهذا التوسع! وهكذا كان

تدور في حلقة مفرغة تبعدها عن توفير األمن. وفي مقالة له في  "اإلسرائيلية"السياسات األمنية 
في كل مرة تكون هناك أزمة أمنية، ودائمًا هناك "(، كتب كوبي نيف: 2016 / 3 / 21 -)هآرتس

لمحللين، وفي كل مرة يقترحون الشيء ذاته الذي يقترحونه خالل أزمة أمنية، تمتلح االستوديوهات با
لكن الحقيقة هي أنهم ونحن والحكومة وجميعنا، ال حيلة لنا "! ويضيف: "السابقة 1228األزمات الـ 

منذ عشرات السنين في وجه المقاومة الفلسطينية المصممة، التي تلبس في كل مرة شكاًل جديدًا، 
تي تزداد بشاعة! وألننا ال نريد الحل السياسي، وألن الحل العسكري ال ينجح على مواجهة سيطرتنا ال

 ، ستتكرر األزمات دونما حل!"ولن ينجح، وال يمكن أن يأتي بالحل
أمنت لها  1948في العام  "إسرائيل"دولة "الدول االستعمارية التي وفرت الظروف واألدوات إلقامة 

فسها لم تستطع أن تؤمن لها هذه الشرعية الحتالل ما تبقى من لالغتصاب، لكنها ن "الشرعية الدولية"
، وهي كلها بما في ذلك حليفها االستراتيجي األول، الواليات المتحدة 1967األرض بعد عدوان 
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األمريكية، ما زالت حتى اآلن ترى هذا االحتالل غير شرعي، ولكن دون اتخاذ أية خطوة عملية 
المتعاقبة تمسكت باالحتالل  "اإلسرائيلية"! لذلك، فإن الحكومات على االنسحاب "إسرائيل"إلجبار 

 "أمنية"! فالمستوطنات كانت في البداية "الوقائع الجديدة غير القابلة للتفكيك"باسم األمن، وباسم 
جديدة لحماية أمن  "مستوطنات أمنية"، ثم أصبحت هذه المستوطنات بحاجة إلى "الدولة"لحماية 

وسياسات نتنياهو كسرت األرقام القياسية في هذا  أسخف!لعبة سخيفة وذريعة  ة!القديمالمستوطنات 
المجال، فكشفت سخف اللعبة والذريعة معًا. يقول كبير المعلقين في )يديعوت(، ناحوم برنياع، عن 

! ولكن ليس في "تكشف عريه وخوفه وضعف شخصيته"هذه السياسات: إجراءات نتنياهو األمنية 
 احد ذو أهمية ينازعه أو يهدد سلطته!!الكيان معارض و 

 ذريعة ساقطة ستورد أصحابها الهالك المؤكد، في نهاية األمر! "إسرائيل"أمن "
 7/4/2016، الخليج، الشارقة

 
 كيف نجح عبد الفتاح الشريف في تفكيك المجتمع اإلسرائيلي؟! .68

 تسفي برئيل
ال يعرف هذا الشخص فهو الفلسطيني دولة إسرائيل مدينة بشكل كبير لعبد الفتاح الشريف. ولمن 

 أيضا. ال ضير. فنحن "المخرب الذي قتله الجندي مطلق النار في الخليل"الذي يحمل االسم الكامل 
 رمز. إلىتحول  أيضاال نعرف اسم الجندي مطلق النار. ومثل الفلسطيني هو 

ث لهم بسبب فلسطيني الفلسطينيون ُذهلوا بيقين. ما الذي حدث لليهود؟ أي عاصفة هذه التي تحد
فقد قتل في العملية  "الجرف الصامد"في عملية  "بتسيلم"قتيل؟ حسب المعطيات التي قامت بجمعها 

 21قتل  2013ولدًا تحت سن السابعة عشرة. وفي السنة الهادئة  271فلسطينيا، بينهم  1767
عقل أن فلسطينيا واحدا، النار على رؤوسهم. فكيف ي إطالقفلسطينيا. يمكن القول إن عددا منهم تم 

ووزير  األركان، نجح في تفكيك المجتمع اإلسرائيلي. ووضع رئيس "تورط"، أو حسب أورويل "مخربا"
لالمتحان األصعب؟ كيف نجح هذا  "قيم الجيش"الدفاع في موضع االنتقاد. وتسبب بأن تخضع 

 الشخص في المكان الذي فشل فيه آالف الفلسطينيين القتلى؟.
كل صالون إسرائيلي وأظهرت  إلىك بسبب كاميرا عماد أبو شمسية، التي دخلت هل كان ذل

الرصاصة التي فجرت رأس الشريف؟ الكاميرا التي أوضحت جيدا أن ما يحدث في الخليل ال يحدث 
؟ هذا كالم فارغ، حيث شاهدنا تصويرًا أسطورةطهارة السالح ليست سوى  أسطورةهناك فقط. وأن 

لم يحدث ألننا شاهدنا  األمروفتاة تحمل المقص ُتقتل من مسافة صفر. هذا ألسرى حرب مقتولين 
بأن الحرب في  اإلدراكفلسطينيا آخر ُيقتل. يبدو أن الزعزعة، التي أصابت من َتزعزَع، نبعت من 



 
 
 
 

 

 56 ص                                              3896 العدد:        7/4/2016 لخميسا التاريخ: 
  

. ولكن هذا التفسير غير مقنع ألن من "المنع"و "التحييد"و "اإلفشال"تشمل القتل وليس فقط  "المناطق"
يعرف أن  أيضا، ال يمكنه أن يزعم أنه جاهل أو ساذج. فهو األخضرتم بما يحدث وراء الخط ال يه

 وكأنهم قطيع. "ال يموتون هكذا" األشخاصهناك أمورًا فظيعة تحدث وأن آالف 
تاريخية كثيرة، فان القتل في الخليل  أحداثفي مكان آخر. ومثلما في  اإلجابةإذًا، يجدر البحث عن 

، انتظره المجتمع اإلسرائيلي من اجل استكمال تشكله. ألنه عند النظر أيضايتا ناجحا قد اختار توق
، ووزير الدفاع يعود للحديث مثل ابن اإلنسانبشكل مفاجح وكأنه يمثل حقوق  األركانرئيس  إلى

لسمعة إسرائيل، والحكومة ال تمنح األمل  باإلساءة "نحطم الصمت"الكيبوتس، وعندما يقوم نشطاء 
بطل أو حدث مفصلي من اجل التحليق حوله. شخص يطلق  إيجاديجب  –ء من الجمهور لجز 

الجندي " إلى، أو على األقل يطلق صافرة بدء اللعبة. اليسار يحتاج األهليةرصاصة البدء للحرب 
رمز  إلى. واليمين يحتاج "المبادئ"ليقوم بتعزيز خالياه الضعيفة واالتحاد حول راية  "مطلق النار

 ية، حيث إنه يخشى دائما من ترك مؤيديه له.للقوم
إن خيبة أمل اليسار خرجت اآلن على الجندي مطلق النار وكأنه المسؤول عن االحتالل والذي 

في العالم. أما اليمين فهو ال يهتم بالجندي مطلق  إسرائيلتسبب باالنتفاضات وحطم بسالحه صورة 
 وضع رأس اليسار عليه.النار. وهو يفكر فقط بطبق الفضة الذي يستطيع 

. التوقيت كان مثاليا. ويجب علينا "مطلق النار"لم تكن للطرفين فرصة أفضل من تلك التي قدمها 
 إلىأن نتذكر من يستحق التقدير على هذه الحرب. وهو عبد الفتاح الشريف الذي أدخلنا بموته 

 وشكل صورتنا. لهذا هو يستحق إكليال من الورود. "حرب المبادئ"
 "رتسهآ"

 7/4/2016، األيام، رام هللا
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