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 "إسرائيل"قاعدة عسكرية سرّية في  يبنيالجيش األمريكي ": واال"موقع  .1

الجيش األمريكي بإنشاء قاعدة عسكرية  كشف النقاب أمس، للمرة األولى عن قيام: حلمي موسى
 سرّية له، في إطار مساعيه لتوفير دفاع جوي ضد الصواريخ.

اإلخباري اإلسرائيلي إلى أن القاعدة الجديدة توجد حاليًا في مراحل بناء متقدمة،  "واال"وأشار موقع 
زة لمواجهة وهي محّصنة ضد الصواريخ ومجّهزة للتشغيل على مدار الساعة، على أن تكون جاه

القاعدة أكبر إسهام أميركي مباشر في حماية الجبهة الداخلية اإلسرائيلية في  وتعدّ حاالت الطوارئ. 
 ."حزب هللا"مواجهة الصواريخ متوسطة وبعيدة المدى، من التي تملكها إيران وسوريا و 

لمتحدة تبني في وسط اإلخباري أمير بوحبوط إلى أن الواليات ا "واال"وأشار المراسل العسكري لموقع 
إسرائيل قاعدة عسكرية أميركية محّصنة ضد الصواريخ، وستكون مشغولة طوال الوقت وبشكل دائم 
وجاهزة لمواجهة حاالت الطوارئ. وشّدد على أنه تلقى هذه المعلومات من جهات أمنية، أكدت أن 

المقامة قرب  "X"الرادار القاعدة توجد حاليًا في مراحل بناء متقدمة، وستكون على ارتباط بمحطة 
 ديمونا، والتي يشغلها أيضا جنود أميركيون.
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 إنها قادرةفي النقب، التي يقال  "X"ومعروف أن أميركا سبق وأنشأت في إسرائيل قاعدة الرادار 
على رصد أي إطالق للصواريخ من مسافة آالف الكيلومترات. كما أن ألميركا مخازن لألسلحة 

كميات كبيرة، تعمد بين الحين واآلخر لتسليمها للجيش اإلسرائيلي خارج نطاق والذخائر تحتفظ فيها ب
 األمريكية. "فائض األسلحة والذخائر"المساعدات المالية المقررة، وضمن ما يسمى بـ 

لكن الفارق كبير بين قاعدة الرادار التي توفر إلسرائيل إنذارًا مبكرًا هائل القيمة ومخازن األسلحة 
جهة وقاعدة الدفاع الجوي في وسط إسرائيل. فالقاعدة الجديدة تعني مشاركة أميركية والذخائر من 

 فّعالة بالنيران في مواجهة المخاطر الصاروخية التي قد تتعرض لها إسرائيل.
وتعني إقامة القاعدة األمريكية ليس فقط إجراء تدريبات على التواصل بين األجهزة األمريكية 

نما إنشاء جسر دائم بين منظومات السيطرة والرقابة في الدولتين. واإلسرائيلية في حاالت  الطوارئ، وا 
وعدا ذلك يدفع إنشاء القاعدة إلى بلورة نظرية قتال مشتركة واضحة تعني الكثير إلسرائيل في هذا 

 الوقت بالذات.
 وتقول إسرائيل إن جبهتها الداخلية عرضة لمخاطر تتضمن صواريخ ذات مدى أبعد من أي وقت

ألف  120بات، منذ العام الماضي، يملك ما يزيد عن  "حزب هللا"مضى. وتعلن إسرائيل أن 
وعسكرية  استراتيجيةصاروخ، وأنه زاد من جهوده الستيعاب صواريخ أكثر دقة الستهداف منشآت 

في قطاع غزة ستكمل، حتى  "حماس"إسرائيلية. وتؤمن المؤسسة العسكرية اإلسرائيلية أن حركة 
. 2014ام الحالي، ترسانتها الصاروخية التي كانت استنزفت في الحرب األخيرة في العام صيف الع
نتاجها للصواريخ بهدف "حماس"وقد زادت  ، حسب اإلسرائيليين، مؤخرًا من وتيرة تطويرها وتجاربها وا 

 زيادة مداها ودقتها.
 8/4/2016، السفير، بيروت

 

 الت مع اإلسرائيليين غير صحيحةحول تقدم في االتصا األنباءمجدالني: أحمد  .2
نفى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدالني صحة األنباء التي تحدثت وفا: -هللارام 

بخصوص االلتزامات المترتبة على إسرائيل،  اإلسرائيلية-الفلسطينيةعن تحقيق تقدم في االتصاالت 
 رائيلي يتفاوض مع نفسه".وقال "إنها أنباء من جانب واحد، وكأن الجانب اإلس

"أن الجانب الفلسطيني لم يتسلم  وأكد مجدالني في تصريح إلذاعة صوت فلسطين اليوم خميس،
حتى اللحظة أي جواب من الحكومة اإلسرائيلية حول استعدادها لتنفيذ ما عليها من التزامات في 

تفاوض حول ما تم االتفاق عليه االتفاقيات الموقعة"، مشددا أن "القيادة الفلسطينية غير مستعدة لل
 مجددا".
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وبهذا الخصوص، أوضح "أن األساس في االتصاالت التي تجريها القيادة مع الجانب اإلسرائيلي هو 
 ، بما يشمل األبعاد األمنية، واالقتصادية، والشؤون المدينة".28/9/2002العودة إلى حدود 

، فإن الجانب الفلسطيني سيعتبر هذا األمر وقال مجدالني "في حال تعهدت إسرائيل االلتزام بذلك
ال فإنه لن يستمر بااللتزام بها من جانب واحد"، مشيرا  نقطة انطالق اللتزامه باالتفاقيات الموقعة، وا 

 بهذا الشأن. اإلسرائيليإلى أن منتصف الشهر الجاري هو السقف الزمني المحدد الستالم الرد 
ل الفرص المتاحة إلسرائيل، والمجتمع الدولي، وأبلغت وأوضح "أن القيادة الفلسطينية أعطت ك

العواصم الخمس الكبرى والدول العربية بأنها ستتخذ إجراءات عملية، فيما يتعلق بتنفيذ التزاماتها في 
 االتفاقيات االنتقالية".

 8/4/2016، رام هللا، الحياة الجديدة
 

 قاومة بالضفةمن عمليات الم %40: أمن السلطة أحبط اإلسرائيليالجيش  .3
، مساء اليوم الخميس، النقاب عن أن أجهزة األمن اإلسرائيليكشف الجيش : الناصرة )فلسطين(

في المائة من  40التابعة للسلطة الفلسطينية، ضاعفت من عمليات التصدي للمقاومة، وأحبطت 
 نشاطاتها بالضفة الغربية.

الوسطى" في جيش االحتالل، روني نومان، ونقلت اإلذاعة العبرية، عن ما يسمى بـ "قائد المنطقة 
في المائة،  15أن أجهزة األمن الفلسطينية ضاعفت من تصديها للمقاومة بالضفة الغربية، قياسا بـ 

 قبل عدة أشهر.
، أن تلك التصريحات جاءت خالل قيام أعضاء في المجلس الوزاري المصغر اإلذاعةوأوضحت 

 ولة ميدانية في منطقة رام هللا، أمس األربعاء.للشؤون األمنية والسياسية "كابنت"، بج
( الفرنسي المتخصص في الشؤون Intelligence Onlineوموقع ) اإلسرائيلية اإلذاعةوكانت 

االستخبارية، كشفا مؤخرا عن وجود تعاون وثيق بين جهاز األمن العام )الشاباك( اإلسرائيلي، وجهاز 
لقاًء سرًيا على األقل خالل العام  80لحالية، وأنهم عقدوا الوقائي الفلسطيني رغم االنتفاضة ا األمن

عملية فدائية على أهداف إسرائيلية، وضبطت  58ما ال يقل عن  إحباطاألخير، كان من نتاجها 
 كميات كبيرة من األسلحة والمتفجرات.

 7/4/2016قدس برس، 
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 فة ويجب إقالة المالكيلـ"القدس": مفاتيح سفارتنا ببلغاريا مع عامالت النظا شحادةعمر  .4
حمل عمر شحادة عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الموساد اإلسرائيلي المسؤولية  :رام هللا

 عن اغتيال الشهيد عمر النايف داخل مقر السفارة الفلسطينية في العاصمة البلغارية صوفيا.
وبعدم توفير  باإلهمالفيا واتهم شحادة، في حوار مع صحيفة "القدس"، السفارة الفلسطينية في صو 

 الحماية الالزمة للشهيد، مطالبا بإقالة وزير الخارجية الدكتور رياض المالكي.
السفارة الفلسطينية في بلغاريا وضعها يدعو للرثاء والسخط، فمن جانب ال تتمتع وتابع شحادة "

اصف  أناستطيع خر آومن جانب  ..خارجية من قبل الجهات البلغارية امنيهالسفارة باي حراسة 
الشديد، حيث ال توجد حراسات  باإلهمالوالالمسؤول ويتسم  بالمزري في السفارة  األمنيالوضع 

 فإننافي داخلها، فضال عن ذلك  أوداخلية بالسفارة وال توجد حتى كاميرات تصوير خارج السفارة 
 أليوالداخلية تفتقر  وجدنا كافة مفاتيح السفارة الخارجية -ذلك أقولوبكامل المسؤولية  -كلجنة 

 األغلبنظام امني داخلي فيما يخص المكاتب وغرف السفارة مما يعني بان هذه السفارة على 
تشكل حدا ادنى  أنمحشوة بكاميرات تصوير وبأجهزة تنصت لجهات مختلفة، وهذه السفارة ال يمكن 

وقت نفسه علمنا بان مسؤول فلسطيني زائر لها، وفي ال أوال للموظفين وال ألي قائد  األمنمن 
 مفاتيح هذه السفارة موزعة حتى على عامالت النظافة البلغاريات.

 7/4/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 
 

 من ركام الحرب الصهيونية األخيرة على غزة %98 إزالة ":األشغال الفلسطينية" .5
ب "اإلسرائيلية" األخيرة أعلنت وزارة األشغال الفلسطينية، أن عملية إزالة ركام ما خلفته الحر : غزة

وقالت الوزارة في إحصائية لها، اليوم الخميس، إنه تم إزالة  على قطاع غزة، شارفت على النهاية.
مليون طن من ركام الدمار الذي خلفته الحرب "اإلسرائيلية" على قطاع غزة صيف عام  2.5قرابة 
لمنشآت، بالتعاون مع برنامج األمم من ركام المنازل والمباني وا %98. وأضافت: "تمت إزالة 2014

 ( وفي األيام القليلة القادمة سيتم االنتهاء مما تبقى". UNDPالمتحدة اإلنمائي )
 وأوضحت الوزارة أنها استخدمت كميات الركام، في رصف الطرق، وصناعة البالط. 
بشكل كامل من وبدوره، قال ناجي سرحان وكيل وزارة األشغال بغزة: "خالل شهرين سيتم االنتهاء 

 إزالة ركام ما خلفته الحرب". 
 7/4/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 مواد البناء يهدد مسيرة اإلعمار بغزةإدخال : منع االحتالل الفلسطيني وزير األشغال .6
طالب وزير األشغال العامة، مفيد الحساينة، االحتالل الصهيوني : عبد الهادي عوكل –غزة

واد البناء إلى غزة، محذًرا بأن استمرار منعها ينذر بكارثة إنسانية ويهدد مسيرة باستئناف توريد م
 اإلعمار.

(، حضره مراسلنا، أّن قطاع غزة 4-7وأّكد الحساينة، خالل مؤتمر صحفي بغزة، اليوم الخميس )
ة ( آالف طن من اإلسمنت لإليفاء بمشاريع إعادة اإلعمار الخاص210بحاجة ماّسة اليوم لحوالي )

 بمنازل المواطنين، الممولة من المانحين.
وأوضح أّن وزارة األشغال العامة واإلسكان تتابع ملف اإلسمنت في قطاع غزة وفق نظام 

(GRAMMS وضمن اللجنة الحكومية المختصة والمكلفة بمتابعة الملف، بما يشمل التدقيق ،)
دنية، التي تقوم بدورها بالتنسيق مع والفحص لكشوفات المستفيدين، وتحويلها إلى وزارة الشؤون الم

 االحتالل الصهيوني من أجل تسهيل إدخال مواد البناء.
وأشار الحساينة إلى أّنه تم البدء بالعمل بنظام دخول مواد البناء إلعادة إعمار غزة منذ سبتمبر 

ألف  143ي ، مبينًا أّن عدد المواطنين الذين استفادوا من النظام وفق اآللية المعتمدة حوال2014
من أصحاب الوحدات السكنية  4,300ألف مواطن من المتضررين جزئيًّا، و 127مواطن منهم حوالي 

مواطن لبناء منازل أو وحدات سكنية جديدة )التمويل الذاتي(، وكذلك  4,800المهدمة كليا وحوالي 
 آالف لمشاريع التشطيب. 7حوالي 

للمشاريع المختلفة ما دون مشاريع التشطيب حوالي وُتقدَّر كميات اإلسمنت المخصصة وفق النظام 
 ألف طن منها وفق النظام. 470ألف طن، تم شراء حوالي  790

 7/4/2016، الحياة الجديدة، رام هللا
 

 في إحدى المدارس "فيديو التوبة"تفتح تحقيقًا بعد نشر  غزةوزارة التربية في  .7
شخصيات والفصائل الفلسطينية على الفيديو تواصلت ردود األفعال واالستنكارات من قبل ال: غزة

حدى مدارس إ توبة أحد الطالب أم شيخ فيالذي نشر أمس عبر مواقع التواصل االجتماعي حول 
 قطاع غزة.

مؤكدة على وجود تنسيق وتعاون بينها وبين هؤالء  على الحدث وزارة التربية والتعليم في غزة وعلقت
رشاد داخل المدارس مشيرة إلى أنها شكلت لجنة الدعاة التابعون لوزارة األوقاف لتن ظيم حلقات وعظ وا 

 لمتابعة الحدث والوقوف على حيثياته من ناحية إدارية.
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هناك تنسيق  إن ،وقال معتصم الميناوي مدير العالقات الدولية العامة بوزارة التربية والتعليم في غزة
رشاد داخل ال مدارس ولكن كان هناك تجاوز لبعض بين الوزارة واألوقاف لوجود حلقات وعظ وا 

نما األسلوب،  إنالتنسيقات التي تتم وال نقبل بها". وقال الميناوي  المشكلة ليست في طريقة الوعظ وا 
الوزارة ستتخذ اإلجراءات الالزمة لضمان عدم تكرار هذا الحدث مضيفا "هذه ليست منهجية  أنمبينا 

نما اجتهد الواعظ   .فأخطأ"لدى الوزارة وا 
 7/4/2016، حياة الجديدة، رام هللاال

 
 والتطرف العقائدي في مدارسنا ومجتمعنا النفسيعشراوي: ال مكان للترهيب  .8

استنكرت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي بشدة، وفا: -رام هللا 
ومواقع التواصل االجتماعي المشاهد التي تضّمنها الفيديو المنشور على عدد من المواقع اإلعالمية 

داخل مدرسة النيل في مدينة غزة، والذي ُيظهر قيام مجموعة دعوية تابعة لوزارة األوقاف والشؤون 
الدينية بغزة بإخضاع طالب المدرسة إلى ظروف نفسية غير إنسانية تمتهن طفولتهم بحجة الوعظ 

 واإلرشاد.
بعاد المسيرة التعليمية والطالب عن ودعت عشراوي إلى محاسبة القائمين على هذا الموضو  أي ع، وا 

طائفية تخدم مصالح فئوية ضيقه، وحماية أطفالنا ومجتمعنا عامة من الممارسات غير  توجهات
 اإلنسانية التي ُتنمي التطرف الديني والفكري والعنف المجتمعي.

 7/4/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 بالتدخل العاجل لوقف العدوان واالستيطان الدوليتمع الحكومة تطالب المج .9
قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود "إن الحكومة جّددت مطالبتها  :وفا –رام هللا  

الهجمة االستيطانية التوسعية التي تقودها  إزاءللمجتمع الدولي بالتدخل العاجل واتخاذ موقف فوري 
، لتهويد مدينة القدس الشرقية، وسائر أنحاء الضفة الغربية المحتلة، حكومة االحتالل اإلسرائيلي
 والقضاء على حل الدولتين".

وأضاف المحمود في تصريح صحفي اليوم الخميس، "أن العدوان االستيطاني اإلسرائيلي المستمر 
صاعد بما فيه اإلعالن عن المخططات االستيطانية التوسعية خالل الساعات األخيرة يتزامن مع ت

العدوان ضد شعبنا بالقتل، والمالحقة، واالقتحامات اليومية، واالعتقال، وتهدف جميعها إلى تهجير 
 أبناء شعبنا، األمر الذي يتطلب من العالم المسارعة بالتدخل لصد هذا العدوان".
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وانين على الق إسرائيلياوأوضح "يشكل هذا العدوان أيضا استهتارا بالمجتمع الدولي، ويسجل تعاليا 
 والشرائع الدولية، ورفضا للسالم، وتمسكا بالعنف والعدوان".

 7/4/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 من الفلسطينيين "ج"تفريغ المناطق المسماة ل يهدف المنازل هدم ":الفلسطينية"الخارجية  .11
استمرار لنهج االحتالل القائم على قالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان إن الهدم : )وكاالت(

تفريغ المناطق المسماة )ج( من الفلسطينيين وتعزيز وتوسيع البناء االستيطاني فيها بأشكاله 
منزاًل ومسكنًا ومنشأة منذ بداية العام الحالي في  520وهدمت قوات االحتالل أكثر من  المختلفة.

 أراضي الضفة الغربية بما فيها القدس.
ات االحتالل منزاًل قيد اإلنشاء وكرفانا وبئرًا للمياه، وجرفت أراضي زراعية في بلدة كما هدمت قو 

السموع جنوب الخليل. منسق اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار واالستيطان في الخليل راتب الجبور أن 
ئيل" قوات االحتالل جرفت األشجار والمزروعات في المكان في المنطقة، القريبة من "مستوطنة عتنا

 المقامة على أراضي الفلسطينيين في قرية كرما جنوب الخليل.
  8/4/2016الخليج، الشارقة، 

 
 لقاء في غزة أهمية المضي في تطبيق المصالحة خالل تؤكدانحماس وفتح  .11

بحث وفدان رفيعان من قيادتي حركتي حماس وفتح، يوم الخميس، في مدينة غزة، سبل إنجاح : غزة
دا ضرورة إنجاح خطوات إنهاء االنقسام وتطبيق اتفاقات المصالحة، وناقشا ما حوارات الدوحة، وأك

 أفضى إليه اللقاء مع القيادة المصرية. 
ووفق مكتب نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية؛ دار نقاش معمق بين 

نت مثار نقاش، وأكد الوفدين في سبل إنجاح الحوار بين الحركتين في الدوحة والقضايا التي كا
الطرفان ضرورة إنجاح خطوات إنهاء االنقسام وتطبيق اتفاقات المصالحة وتحصين أي اتفاق حتى 

 يكتب له النجاح والتطبيق على األرض. 
وتطرق الجانبان إلى العديد من القضايا األخرى مثل مستقبل القضية الفلسطينية والوضع في الضفة 

 ي الفلسطيني.والقطاع ووحدة النظام السياس
زالة أي عقبات في هذا  صالح العالقة مع مصر وا  وأكد هنية، خالل اللقاء أن التوجه إلعادة وا 
اإلطار نابع من قناعة واضحة بأهمية الدور المصري، مشيرا إلى أن سياسة حماس تجاه األخيرة، 
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ألحد باتخاذ غزة قائمة على عدم التدخل في شأنها الداخلي والعمل على ضبط الحدود وعدم السماح 
 مقرًّا لإلضرار بأمنها.

بدوره، شدد عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية، على أهمية مصر ودورها وموقعها، 
مؤكًدا أن ال غنى للقضية الفلسطينية عنها، وأن سياسة حركته تقوم على عدم التدخل في شأنها 

 وعدم السماح ألحد بالمساس بأمنها.
زكريا األغا عن دعم خطوات تحسين العالقة بين  ،و اللجنة المركزية لحركة فتحمن جهته، عبر عض

ا مجرد إتمام الزيارة هو مؤشر مهم، وأعرب عن أمله بتطوير العالقة بين  حماس ومصر، عادًّ
 الطرفين. 

وحضر اللقاء عن "حماس"، باإلضافة إلى هنية والحية، عضو المكتب السياسي للحركة عماد 
قيادي جمال أبو هاشم، والناطق اإلعالمي باسم الحركة سامي أبو زهري وعضو الدائرة العلمي، وال

اإلعالمية طاهر النونو، فيما حضر عن "فتح"، إلى جانب األغا، القيادّيان إبراهيم أبو النجا وفيصل 
 أبو شهال، والمتحدث باسمها فايز أبو عيطة.

 7/4/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 "إسرائيل"مواجهة مع سيناريوهات أنفاق هجومية تحاكي ب: القسام تجري تدريبات ائيليةإسر مصادر  .12
يوم الخميس، أن قوات النخبة في كتائب القسام، تجري  اّدعت مصادر عسكرية إسرائيلية، :غزة

 تدريبات داخل أنفاق هجومية قرب السياج األمني الفاصل على الحدود.
ات تحاكي سيناريوهات محتملة الندالع مواجهة مسلحة مع وبحسب تلك المصادر، فإن التدريب

ووفًقا الّدعاءات تلك المصادر، فإن حماس تدفع مئات آالف الدوالرات شهرًيا للعمال الذين  إسرائيل.
يقومون بحفر األنفاق في قطاع غزة. مشيرًة إلى أن ما يزيد عن ألف شخص يعملون في هذا المجال 

 دوالر. 400 - 300ا شهرًيا يتراوح بين ويتلقى كل واحد منهم راتبً 
ونقلت اإلذاعة العبرية العامة عن تلك المصادر قولها، إن حماس توظف مبالغ طائلة لتهريب مواد 
بناء وأخرى أولية وآليات كهربائية الستخدامها في األنفاق. مدعيًة أن عمليات التهريب من مصر 

سرائيل مستمرة عبر تلك األنفاق.  وا 
 7/4/2016القدس، القدس،  موقع صحيفة
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 مع مصر وضعت خطة أمنية جديدة لتأمين الحدود حماس": اليومرأي " .13
فعليا شرعت حركة حماس بتنفيذ أهم البنود التي اتفقت عليها مع المسؤولين في جهاز : رام هللا

 12المخابرات العامة المصرية، وهي تأمين قاطع الحدود الفاصلة بين الطرفين ويمتد على طول 
كيلو متر على أقصى الحدود الجنوبية لقطاع غزة، ودفعت الحركة بمزيد من القوات األمنية هناك، 

 األمنيةأن األجهزة  "رأي اليوم"وتفيد أنباء خاصة حصلت عليها  وأقامت نقاط مراقبة إضافية.
ة حماس، والعسكرية المختصة في وزارة الداخلية في قطاع غزة، وهي وزارة تشرف على إدارتها حرك

وضعت خطة أمنية جديدة لتأمين الحدود، تشمل أيضا منع أي عمليات تسلسل من فوق األرض أو 
الخطة التي وضعت مؤخرا وشرع بتنفيذها، تشمل الدفع بمزيد من القوات  من تحتها عبر األنفاق.

يت على طول الحدود بهدف التأمين، وكذلك تسيير دوريات راجلة وأخرى محمولة، عالوة عن تثب
نقاط مراقبة مزودة بمناظير لمراقبة الحدود، في ظل وجود تنسيق عبر غرفة عمليات تدير الحراسة 

 المشددة على تلك الحدود، للتعامل الفوري مع أي ظرف طارئ قد يحدث.
لى جانب ذلك تفيد معلومات  أن حركة حماس أيضا تعمل بطرقها الخاصة على تأمين  "رأي اليوم"وا 

 ألرض، من خالل منع عمليات تهريب األفراد من األنفاق.الحدود من باطن ا
ومن أجل ضمان نتائج أفضل، يتردد أن إدارة وزارة الداخلية اعتمدت مؤخرا تثبيت عناصر أمنية 

جندي، وجميعهم يخدمون  1500جديدة في قواتها كانت قد تعمل بنظام العقد المتجدد، وعددهم نحو 
 ديدا على حماية الجدود المصرية مع عزة.في قوات أمن الحدود، التي تعمل تح

ويعتبر ذلك كله إذ تؤكد حماس أنه سيكلل بالنجاح، مقدمة إلعطاء انطباع جدي للمسؤولين 
المصريين بان الحركة جادة في إنهاء نقاط التوتر والخالف السابقة، والتي كان أساسها اتهامات 

على أن يتبع ذلك االنطباع تحرك مصر لحماس بتهريب أشخاص وسالح إلى مصر عبر الحدود، 
 عملي مصري لتسهيل عمليات فتح معبر رفح البري المغلق بشكل أفضل من الحالي.

أيضا أن مصر لم تعط موافقة خالل لقاءات قادة حماس على فتح المعبر بشكل  "رأي اليوم"وعلمت 
ما فسره مسؤولون كامل، وأن التعهد المصري كان في سياق فتحه بشكل يخفف أزمة سكان غزة، هو 
 في حماس على انه سيكون من خالل فتح المعبر أليام محددة في الشهر الواحد.

واستبقت حماس ذلك وقامت ضمن خطواتها لتحسين العالقة مع مصر، حسب ما اتفق عليه سرا في 
ر القاهرة مؤخرا، باستدعاء عدد من الشبان الذين يحملون الفكر المتشدد، إلى جانب اعتقال عدد آخ

مدى عملها على األرض لوقف تنامي أفكار هذه الجماعات، التي اشتكت مصر من  إلظهارمنهم، 
 وجود تواصل بينها وبين الجماعات الناشطة في سيناء.

 8/4/2016رأي اليوم، لندن، 
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 الفلسطينية واالحتالل "المفاوضات السرية" بين السلطة بوقف تطالب"الشعبية"  .14
، أحد قيادات الجبهة الشعبية في محافظة نابلس، الصمت تجاه ما انتقد زاهر الششتري : نابلس

سرائيلية.  يتسرب من أنباء عن وجود مفاوضات سرية بين جهات فلسطينية وا 
وقال في تصريح نشره على صفحته على الفيس بوك: "ال بد الوقوف أمام الهرولة وتقديم التنازالت 

األخير، واستمرار المفاوضات السرية مع االحتالل، عبر عدم تطبيق وتنفيذ قرارات المجلس المركزي 
 والتي تعكس حالة التردي في الساحة الفلسطينية".

وشدد على ضرورة "عدم االكتفاء بتصدير بيانات بغض النظر عن قوتها، بل يجب العمل بشكل 
جدي من أجل العمل لوقف هذه الحالة عبر موقف يتم اتخاذه من قبل القوى الحية بالساحة 

 فلسطينية، وما تم تسريبه من قبل االحتالل عن طبيعة المفاوضات السرية".ال
وأضاف "إن جوهرها ومكوناتها أمنية تؤدي بالضرورة إلى وقف االنتفاضة أو الهبة الجماهيرية ليس 
نما بالمنهج الذي يريد أن يوقفها، وهناك دور يقع على الفصائل ومؤسسات  الخالف باالسم، وا 

 وشخصيات الوطن".
 7/4/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 "الشاباك" يزعم كشف "خلية" غربي رام هللا .15

زعمت األجهزة األمنية اإلسرائيلية، ظهر اليوم الخميس، أنها كشفت عن "خلية" : الطيب غنايم
 الذي يربط تل أبيب بالقدس. 443نشطت في قرية بيت عور التحتا القريبة من شارع 

فلسطينيًّا من قرية بيت عور الّتحتا، غربّي رام هللا، وقام أفرادها بإلقاء  12وقالت إن الخلية من 
، وكذلك تجاه مركبات عسكرّية 443عبّوات ناسفة وحجارة صوب مركبات إسرائيلّية على شارع 

 إسرائيلّية تواجدت في حدود القرية.
لخلية ومن بينهم قاصرون، وأعلن جهاز األمن العاّم اإلسرائيلي )الشاباك( أّن تحقيقه مع أفراد ا

عاًما( الذي  22أفضى إلى كونهم عملوا "انتقاًما لموت ابن قريتهم"، إبراهيم أسامة يوسف عالن )
استشهد خالل عملّية في مستوطنة "بيت حورون"، والتي قتلت خاللها المستوطنة اإلسرائيلّية شلوميت 

 فراد.األما ستقّدم الحًقا لوائح اّتهام ضّد باقي وقّدمت لوائح االّتهام ضّد قسم من الخلية، في كريغمان.
 7/4/2016، 48عرب 
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 برلمان تونس يدعم ترشيح مروان البرغوثي لـ "نوبل للسالم": فدوى البرغوثي .16
قالت فدوى البرغوثي، زوجة األسير الفلسطيني، مروان البرغوثي، إن برلمان : األناضول –تونس 

 .2016عمه لملف ترشيح زوجها لنيل جائزة نوبل للّسالم ، عن د2016-4-7تونس، أعرب الخميس 
جاء ذلك في تصريح صحفي أدلت به فدوى البرغوثي، عقب لقاء جمعها مع رئيس البرلمان 
التونسي، محمد الّناصر، اليوم، بتونس، والّذي َدار حول "القضية الفلسطينية ووضعية األسرى 

 والمعتقلين في سجون االحتالل".
لبرغوثي، وهي أيضًا عضو المجلس الثوري لحركة "فتح": "سمعنا من رئيس البرلمان وقالت فدوى ا

نيابة عن كل الكتل البرلمانية التأييد الكبير للمناضل مروان البرغوثي، إذ قدموا تحية لصموده وثباته 
 ونضاله المستمر، وأيدوا ترشيحه لجائزة نوبل للسالم وهذا شّرفنا بموقف عربي أصيل".

"رباعي الحوار الوطني في تونس )االتحاد العام التونسي للشغل، واتحاد الصناعة والّتجارة  وأضافت:
والصناعات التقليدية، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان، والهيئة الوطنية للمحامين( 

 سيرشح مروان لجائزة نوبل للسالم".
واالحترام ومكانة القضية الفلسطينية في  وخلصت إلى أنهم "كفلسطينيين يقدرون المحبة والتقدير

 نفوس كل التونسيين ولدى نوابهم ومنتخبيهم".
 7/4/2016فلسطين أون الين، 

 
 نتنياهو يتجول في محيط رام هللا ويشيد بعمل الجيش والشرطة و"الشاباك" .17

ين نتنيـاهو مافادي أبو سعدى: في خطوة مفاجئة قام رئيس حكومة االحـتالل اإلسـرائيلي بنيـ –رام هللا 
ووزراء المجلـــس الـــوزاري المصـــغر بجولـــة فـــي محـــيط منطقـــة رام هللا، اســـتمعوا خاللهـــا فـــي مســـتوطنة 

القريبة من المدينة إلى تقرير قدمه قائد المنطقة الوسطى الجنرال روني نوما وقائد الكتيبة  "بساغوت"
مســــؤولون فــــي جهــــاز وخــــالل الجولــــة عــــرض   وقائــــد اللــــواء فــــي المنطقــــة التابعــــة لجــــيش االحــــتالل.

 معطيات حول االنخفاض المتواصل والملموس في عدد العمليات. "الشاباك"المخابرات 
ر نتنيـــاهو عـــن تقـــديره العميـــق للجـــيش والشـــرطة والشـــاباك. وأوضـــح انـــه أوعـــز إلـــى أذرع األمـــن وعبَّـــ 

زراء إلــى وكــذلك اســتمع نتنيــاهو والــو  ."اإلرهــاب"بمواصــلة العمــل الشــديد والمتعنــت والمتواصــل ضــد 
خطــة التهدئــة فــي المنطقــة التــي تشــمل اســتجابة الجــيش لمطالــب أجهــزة األمــن الفلســطينية بمــا يتعلــق 

ال يوجـد انسـحاب "بالوجود العلني لقوات الجيش في مدن السلطة السبع. وقالوا في ديوان نتنياهو إنـه 
 ."للجيش من رام هللا وأريحا وعرض األمور على هذا الشكل ليس صحيحا ومغرض

 8/4/2016القدس العربي، لندن، 
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 إذا لم يتم توسيع االئتالف الحكومي تنهارأردان: الحكومة قد  .18
حذر وزير األمن العام اإلسرائيلي جلعـاد أردان مـن أن الحكومـة قـد تنهـار إذا لـم : أ ف ب - الناصرة

 يتم توسيع االئتالف الحكومي بزعامة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قريبًا.
 "االتحـاد الصـهيوني"تصريحات الوزير وسط شائعات بأن محادثات جرت بين نتنيـاهو وحـزب وتأتي 

 المعارض النضمام الحزب إلى االئتالف الذي ال يمتلك حاليًا سوى غالبية بمقعد واحد في البرلمان.
آمــل فــي أن يفعــل حــزب "وصــرح أردان، العضــو البــارز فــي حــزب الليكــود اليمينــي بزعامــة نتنيــاهو: 

مشيرًا إلى أن مفاوضات الميزانية التي ستجرى في الصيف  "مال واألحزاب األخرى ما هو مطلوبالع
 ستشكل عائقًا كبيرًا.

 8/4/2016الحياة، لندن، 
 

 لمواجهة الفلسطينيين رادعاً  لم تعد أسلوباً  المنازلسياسة هدم كاتس:  .19
ئيلية يسرائيل كـاتس مطالبتـه نقلت صحيفة معاريف عن وزير المواصالت وشؤون االستخبارات اإلسرا

بإبعاد عائالت منفذي العمليات الفلسـطينية ضـد اإلسـرائيليين إلـى قطـاع غـزة أو سـوريا، بوصـف ذلـك 
ــم تشــكل  اإلجــراء الكفيــل بتحقيــق الــردع المطلــوب فــي وجــه الفلســطينيين، فــي ظــل أن هــدم منــازلهم ل

ائيليين، ألن العـائالت الفلسـطينية تقـوم تهديدا كافيـا علـيهم لمنـع تنفيـذ المزيـد مـن الهجمـات ضـد اإلسـر 
 مجددا بإعادة بناء منازلها المهدمة من األموال التي يجمعونها عبر التبرعات من الفلسطينيين.

أن عائلــة مهنــد  -فــي منشــور فــي صــفحته علــى موقــع التواصــل االجتمــاعي فيســبوك-وأوضــح كــاتس 
مقتل اثنين مـن اإلسـرائيليين، اشـترت أمـس  الحلبي، أحد منفذي العمليات الفلسطينية التي أسفرت عن

األول الثالثــاء منــزال جديــدا شــمال مدينــة رام هللا، فــي نفــس مكــان بيتهــا الســابق الــذي هدمتــه الســلطات 
مترا مربعا، وتم تسجيله في دائرة الطابو الحكومية على اسم  360اإلسرائيلية، والمنزل الجديد مساحته 

 والد منفذ العملية شفيق حلبي.
أضـاف أن سياســة هـدم المنــازل لـم تعــد أسـلوبا رادعــا لمواجهـة الفلســطينيين، وهـو مــا يتطلـب الــذهاب و 

إلــى طريقــة جديــدة فــي التعامــل مــع العمليــات، ومنفــذيها، مــن خــالل طــرد عــائالتهم إلــى قطــاع غــزة أو 
ذه ســوريا، خــارج حــدود إســرائيل، ولــذلك فــإني سأواصــل جهــودي إلقــرار قــانون فــي الكنيســت إلبعــاد هــ

 العائالت.
 7/4/2016، الجزيرة نت، الدوحة
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 رب من الجنون"ضقتلى غزة "أعداد ساندرز عن ية األمريكالمرشح للرئاسة  أرقام ألكين: .21
وصــف وزيــر إســرائيلي يــوم الخمــيس روايــة أوردهــا برنــي ســاندرز المرشــح : مصــطفى صــالح -القـدس 

اد القتلـى المـدنيين الفلسـطينيين فـي حـرب المحتمل للرئاسة األمريكية عن الحـزب الـديمقراطي عـن أعـد
 رب من الجنون".ضبأنها " 2014غزة عام 

وانتهج الوزير زئيف الكين أسلوبا متسامحا في تعليقه على حديث ساندرز عضو مجلـس الشـيوخ عـن 
فيرمونت لصحيفة نيويورك ديلي نيوز يوم االثنين قائال إن الساسة "يرتكبون أخطاء أحيانا" في خضم 

 م االنتخابية.حمالته
ورد الكـين علــى ســؤال عـن الــرقم الــذي ذكـره ســاندرز قــائال فـي حــديث إذاعــي "أي شـخص يعلــم القليــل 

رب مــن الجنــون" مســتخدما ضــممــا حــدث فــي عمليــة الجــرف الصــامد يفهــم أن هــذا تصــريح غريــب و 
 االسم الذي تطلقه إسرائيل على حرب غزة.

جــرة لراديــو إســرائيل "المهــم فــي نهايــة األمــر هــو مــا لكــين الــذي عمــل وزيــرا لشــؤون القــدس والهأوقــال 
 يفعلونه )المرشحون( وليس ما يقولونه في حمالتهم."

 وتابع "لذلك أنصح الجميع بأن نقلل حماسنا بشأن هذا التصريح أو ذاك."
 7/4/2016وكالة رويترز لألنباء، 

 
 "إسرائيل"ا إلى الفالشاليهود مهاجر جديد من  1,300عمل من أجل استجالب أس: نتنياهو .21

أعلــن رئـيس الحكومــة اإلســرائيلية بنيــامين نتنيـاهو، يــوم الخمــيس، أنـه ســيعمل مــن أجــل : بـالل ضــاهر
 مهاجر جديد من الفالشا من أثيوبيا إلى إسرائيل. 1,300استجالب 

وكانت الحكومة اإلسرائيلية قرت في نهايـة العـام الماضـي تجميـد هجـرة الفالشـا إلـى إسـرائيل، مـا أثـار 
ضبا في صفوف المهاجرين الفالشا فـي إسـرائيل واتهمـوا الحكومـة بـالتمييز ضـد الفالشـا بسـبب لـون غ

فيمــا أعلــن حــزب الليكــود فــي بيــان أن اســتمرار إجــراءات اســتجالب عــدد آخــر مــن  بشــرتهم الســوداء.
 الفالشا في العامين المقبلين وبعد رصد ميزانية خاصة لذلك.

 7/4/2016، 48عرب 
 
 ض أمنها للخطروتعرّ   "إسرائيل" تنزع الشرعية عن ساندرزالسيناتور  تصريحاتمايكل أورن:  .22

الخمــيس، المرشــح يــوم طالــب عضــو الكنيســت اإلســرائيلي مايكــل أورن، : 21عربــي –القــدس المحتلــة 
المحتمل لرئاسة الواليات المتحدة، بينري ساندرز، بالتراجع واالعتذار عن قوله إن إسرائيل قتلت أكثر 

 الف مدني فلسطيني بريء خالل عدوانها على غزة.آ 10من 
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، أن 2013و 2009واعتبر أورن، الذي شغل منصب سفير إسرائيل لدى الواليات المتحدة بـين األعـوام 
 ذلك يخدم في نهاية المطاف مصالح حماس وفصائل فلسطينية أخرى.

طي للترشــح للرئاســة وعــد أورن تصــريحات الســيناتور الطــامح بالحصــول علــى بطاقــة الحــزب الــديمقرا
 تنزع الشرعية عن الدولة اليهودية وتعرض أمنها للخطر.

وقـال النائـب الجديــد فـي الكنيسـت مــن حـزب "كوالنـو"، موجهــا كالمـه لسـاندرز: "أوال، عليــه التأكـد مــن 
 الحقائق. ثانيا، هو يدين إلسرائيل باعتذار".

آالف مـــــدني  10يات. اتهمنـــــا بقتـــــل وأردف قـــــائال: "لقـــــد اتهمنـــــا بفريـــــة دم. اتهمنـــــا بقصـــــف المستشـــــف
 فلسطيني. أال تعتقد أن ذلك يستحق اعتذارا؟".

 8/4/2016، "21موقع "عربي 
 
 القدسشرقي من تهويد والمسلمين يحذر العرب  "ميرتس"عن حزب  القدسعضو بلدية  .23

عضـــو بلديـــة القـــدس عـــن حـــزب ميـــرتس اإلســـرائيلي مئيـــر مـــرجلين صـــرخة يحـــذر فيهـــا العـــرب  أطلـــق
ين مـــن مخططـــات االحـــتالل، التـــي تهـــدف إلـــى تهويـــد مـــا تبقـــى مـــن شـــرقي القـــدس، ويقـــول والمســـلم

 "اصحوا، إن لم تفعلوا شيئا اآلن فسيفوت األوان".
ويقـول مـرجلين إنــه مّطلـع بشـكل كامــل علـى األسـاليب "القــذرة" التـي يسـتخدمها المســتوطنون مـن أجــل 

 ، كحيي الشيخ جراح وسلوان وغيرهما.مصادرة وهدم وتهجير الفلسطينيين من أحياء شرقي القدس
 7/4/2016، الجزيرة نت، الدوحة

 
 هاشركة لبيع 22الموساد أقام عالميًا في صادرات األسلحة و  الرابعةتقرير: "إسرائيل"  .24

كشـــف رئـــيس قســـم الصـــادرات األمنيـــة فـــي وزارة األمـــن اإلســـرائيلّية اليـــوم  زهيـــر أنـــدراوس: –الناصـــرة 
بلـغ  2015حجم توقيع عقود الصادرات األمنية لدولة إسرائيل في عـام  الخميس، كشف النقاب عن أنّ 

مليـار دوالر.  وتطرقـت هـذه البيانـات إلـى العقـود التـي تـّم توقيعهـا وتـّم الحصـول علـى دفعـة  5.7نحو 
 ، كما هو معهود في الصناعات األمنية في العالم.2015مقّدمة مقابلها عام 

، حينهــا وصــل حجــم توقيــع العقــود إلــى نحــو 2014ع مقارنــة بعــام ولفــت المســؤول إلــى أّنــه هنــاك ارتفــا
 مليار دوالر. 5.6

وبحســـبه، فالصـــناعة األمنيـــة اإلســـرائيلية، المصـــّنفة مـــن بـــين المصـــّدرين األمنيـــين العشـــرة الـــرواد فـــي 
ر العالم، مستمرة في االستثمار في البحث وتطوير الحلول التكنولوجية، المالئمة للواقـع األمنـّي المتغّيـ
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فــي أنحــاء العــالم: الحــرب غيــر المتكافئــة، زيــادة اســتخدام األســلحة الدقيقــة، االســتناد إلــى وســائل جمــع 
 المعلومات االستخباراتية ذات الجودة في الوقت الحقيقي والحّد من إصابة األبرياء.
ســين هــي تح 2015ووفًقــا للبيانــات الرســمّية فــي تــل أبيــب، كانــت المحركــات الرئيســية للصــادرات عــام 

ــــــذخيرة ومنصــــــات الســــــالح )%14الطــــــائرات واألنظمــــــة الجويــــــة ) ــــــرادارات والحــــــروب %14(، ال (، ال
ـــة ) (، %11(، المراقبـــة واإللكترونيـــات الضـــوئية )%11(، الطـــائرات مـــن دون طيـــار )%12اإللكتروني

(، ترسـانات الصـواريخ وأنظمـة %9(، أنظمـة االتصـاالت )%10منظومات االستخبارات والمعلومـات )
(.وتناولــــت %6( وأخــــرى )%2(، األنظمـــة البحريــــة )%5(، األقمــــار الصــــناعية )%6اع الجــــوي )الـــدف

البيانــــات عينهــــا الصــــادرات األمنيــــة وفقــــا للتقســــيم الجغرافــــي )بماليــــين الــــدوالرات(: آســــيا والباســــيفيك 
 .(163(، إفريقيا )577(، أمريكا الالتينية )1,023(، أمريكا الشمالية )1,629(، أوروبا )2,321)

جــدير بالــذكر أّن المحلــل فــي صــحيفة )يــديعوت احرونــوت( العبريــة، ســيفر بلوتســكر كــان قــد قــال إّن 
هنــاك عالقــة قويــة بــين السياســة الخارجيــة للدولــة العبرّيــة فــي عهــد حكومــة بنيــامين نتنيــاهو وبــين بيــع 

سـارة صـناعة السـالح األسلحة اإلسرائيلّية إلى دول العالم، وتابع أّنه فـي عهـد الحكومـة الحاليـة فـإّن خ
اإلســرائيلّية ستصــل إلــى عشــرات المليــارات، ولكــن بالمقابــل فــإّن هــذه الخســارة، بحســب بلوتســكر، لــن 
تؤدي إلى زحزحة الدولة العبرية من مكانها، إذ أنها ستبقى رابع دولة مصدرة لألسلحة فـي العـالم، أي  

األمـن اإلسـرائيلّية بتأسـيس شـبكة لتسـويق قبل بريطانيا. ُيشـار إلـى أّنـه منـذ سـنوات عديـدة قامـت وزارة 
الســالح علــى مســتوى عــالمي، وأطلقــت علــى تلــك الشــبكة اســم )حــود حهنيــت( وترجمتهــا إلــى العربيــة 
رأس الــرمح، وبحســب المصــادر األمنيــة فــي تــل أبيــب فــإّن عناصــر الشــبكة هــم جنــراالت فــي الجــيش 

 والمخابرات، ورجال دين، وسماسرة، ومقاولون.
ـــة  كمـــا اســـتقطبت ـــراء وفنيـــين مـــن روســـيا وأمريكـــا وبعـــض الـــدول األوروبي وزارة األمـــن اإلســـرائيلّية خب

لتطــوير صــناعة الســالح ومنظومــات األمــن والتجســس. وتابعــت المصــادر قائلــًة إّن الشــبكة المــذكورة 
ندونيســـياتمّكنـــت مـــن التغلغـــل فـــي عـــدد مـــن الـــدول اإلســـالمية مثـــل تركيـــا وماليزيـــا  ، وشـــملت قائمـــة وا 

 220نـــوع ســـالح، تـــتم صـــناعتها فـــي حـــوالي  500ة والمعـــدات اإلســـرائيلية المصـــَدرة أكثـــر مـــن األســـلح
شــركة إســرائيلية، الفتــًة إلــى أّن جميــع الصــفقات تــّم إبرامهــا بواســطة الصــناعات العســكرية اإلســرائيلية 

 )تاعاس(، وبحسب نظم وقوانين وزارة األمن اإلسرائيلية في هذا المجال.
شــــاحال، للصـــحيفة العبريـــة إّن جهــــاز الموســـاد )االســــتخبارات  إيلـــيمتقاعـــد، وقـــال ضـــابط الجــــيش ال

الخارجية( تمّكن من تشكيل مجموعة من الشبكات السرّية تتوّلى تسويق السـالح اإلسـرائيلّي إلـى أكثـر 
دولـــة( علـــى رأســها أمريكـــا التـــي تشـــتري عــّدة أنـــواع مـــن الســالح اإلســـرائيلي، وطبًقـــا لالتفـــاق  50مــن )

 جّي الُمبرم بين تل أبيب وواشنطن، على حد قوله.االستراتي
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فــي الســياق عينــه، حاولــت الــدول اآلســيوية خلــق قنــوات اتصــال مــع الــدول المتقّدمــة فــي التكنولوجيــا 
سرائيل ُتعتبر واحـدة مـن القـوى البـارزة فـي هـذا المجـال. وأشـار نائـب مـدير عـام التسـويق  العسكرية، وا 

لية، شــيرلي بــن شــتريت، إلــى أّن مؤسســة الصــناعة الجوّيــة تتوّقــع فــي شــركة الصــناعة الجويــة اإلســرائي
 .2015مقارنة بالعام  %53بمعدل  2020ارتفاع ميزانيات الدفاع في آسيا في عام 

وهــذا يجعــل الســوق اآلســيوية، وخاصــة الهنديــة، هــدًف اســتراتيجًيا إلســرائيل خــالل الســنوات المقبلــة. 
اســــية مــــع دول آســــيوية مثــــل الهنــــد وكازاخســــتان والصــــين وتــــرتبط إســــرائيل بعالقــــات عســــكرية ودبلوم

 واليابان.
كما ترتبط بعالقات مع حكومة ميانمار، وتعتبر سفارة ميانمار في تل أبيب من أكبر السفارات. ُيشار 
إلى أّن الُمحلل العسكرّي في صحيفة )هآرتس(، عاموس هارئيل، كشف النقـاب عـن أّن عـدد شـركات 

شركة، وهو رقم غير معروف بالنظر إلـى سـرّية عمـل  22ة في إسرائيل يبلغ السالح الخاصة والمرتزق
هـذه الشـركات، وأغلبهــا يواجـه اتهامــات بالفسـاد، حيــث ُتمـارس تـل أبيــب عمـًدا سياســة غمـوض شــاملة 

 مبنية على التقاء المصالح، بشأن تجارة األسلحة.
ائـدات الصـفقات الهائـل الـذي تـراوح ويعود أحد أسـباب السـرّية وتمريـر الصـفقات والفسـاد إلـى مقـدار ع

، مـــا "هـــارتس"مليـــارات دوالر فـــي الســـنة، بحســـب  7.5مليـــارات دوالر و 6.5فـــي األعـــوام األخيـــرة بـــين 
وضــع الدولــة العبريــة فــي قائمــة أكبــر أربــع دول مصــدرة لألســلحة فــي العــالم، خلــف الواليــات المتحــدة 

 وروسيا وفرنسا، ومتقّدمة على بريطانيا.
 7/4/2016، لندنرأي اليوم، 

 
عالميون سياسيون  .25  نتنياهو يعتصم بالصمت تجاه التحريض العنصري لليمين المتطرف: وا 

رئــيس  "صــمت"يتســاءل عــدد مــن الساســة واإلعالميــين فــي إســرائيل عــن : أســعد تلحمــي -الناصــرة 
ـــه،  "اختفائـــه"الحكومـــة بنيـــامين نتنيـــاهو و حيـــال انفـــالت اليمـــين المتطـــرف ضـــد كـــل مـــن يخـــالف رأي

تحريضـه العنصــري علـى العربــي ومـا إذا كــان مـرد هــذا الصـمت خــوف نتنيـاهو مــن اللجنـة المركزيــة و 
ي يســيطر عليهــا المعســكر المتطــرف فــي مجاراتــه ســائر أحــزاب اليمــين األكثــر تــال "كــودليلا"فــي حزبــه 

 تطرفًا، وخوفه من الشارع المتجه يمينًا بتأييده الواسع للجندي القاتل.
موشـــيه يعلـــون لعـــدم تأييـــده  "ليكـــود"ض أمـــس علـــى وزيـــر الـــدفاع القطـــب فـــي واتســـعت حملـــة التحـــري

سـهلة "الجندي القاتل الذي أعدم الشاب الفلسطيني عبد الفتاح الشريف، ورفضه أن تكـون يـد الجنـدي 
، وتصـــريحه قبـــل يـــومين أنـــه هـــو المخـــول الوحيـــد إصـــدار تعليمـــات إطـــالق النـــار ولـــيس "علـــى الزنـــاد

 ."رؤساء عصابات"
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الـذين توعـدوا بتصـفية يعلـون سياسـيًا  "ليكـود"هـذا الكـالم حنـق أعضـاء فـي اللجنـة المركزيـة فـي  وأثار
داخـــل الحـــزب، مســـتذكرين مـــا حصـــل للـــوزيرين الســـابقين المعتـــدلين نســـبيًا دان مريـــدور وبينـــي بيغـــين 

بعادهما عن الساحة السياسية.  واستهجن اللذين تم استبعادهما عن المراكز األولى في قائمة الحزب وا 
 وحيدًا في الساحة يتلقى الضربات من أعضاء حزبه. "ذراعه اليمنى"إعالميون بارزون ترك نتنياهو 

كمــا جــاء الفتــًا عــدم تعقيــب نتنيــاهو علــى مــا كشــفته اإلذاعــة العامــة بــأن أقســام الــوالدة فــي عــدد مــن 
لنائب المستوطن من مستشفيات إسرائيل تفصل بين الوالدات العربيات واليهوديات، وعلى تصريحات ا

 .بتسالئيل سموتريش بأنه يؤيد الفصل في المستشفيات "البيت اليهودي"القوميين المتطرفين "حزب 
 8/4/2016الحياة، لندن، 

 
 حاخام يهودي: العرب يحملون عقلية العنف في رؤوسهم .26

ربيـة" اليـاكيم لمسـتوطنات الضـفة الغ اإلقليمـيأيد حاخام ما يسمى بــ"المجلس  :خاصة ترجمة-رام هللا 
لبــــانون تصــــريحات عضــــو الكنيســــت مــــن البيــــت اليهــــودي بتســــلئيل ســــموترتش الداعمــــة للفصــــل بــــين 

، وذلك وفقا لما أوردته صحيفة معاريف العبرية اإلسرائيليةالفلسطينيات واإلسرائيليات في المستشفيات 
 يوم الخميس.

 األغلبيــةي تعبيــر عــن رأي ســموترتش هــ أقــوالوقــال لبــانون فــي حــديث صــحفي أمــس األربعــاء، إن 
)العرب( يحملون في رؤوسهم عقلية العنف، فالعنف فـي الشـارع العربـي  فهؤالء، "إسرائيلالساحقة في 

 مكان آخر، ومن يتجاهل ذلك فهو كمن يدفن رأسه بالرمال". إيمن  األكبرهو 
 لواقع".العقلية اليهودية والعربية هي واحدة فإنه ينكر ا إنالحاخام، "من يقول  وأضاف

 7/4/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 
 
 تصفية" يعلون سياسًياب" يطلبون نشطاء بالليكود  .27

، الـذي يتزعمـه رئـيس الحكومـة بنيـامين نتنيـاهو، حملـة "الليكـود"أطلق نشطاء فـي حـزب : رامي حيدر
ية القادمة، تدعو لتصفية وزير األمن موشيه يعلون، سياسًيا، وعدم التصويت له في االنتخابات الداخل

ـــى قيـــادات إســـرائيل األمنيـــة  حتـــى ال يعـــود إلـــى الكنيســـت، وذلـــك فـــي أعقـــاب وصـــفه المحرضـــين عل
.وجـاءت هـذه الحملـة بعـد إعـالن يعلـون موقفـه مـن قضـية الجنـدي القاتـل، ودعمـه "زعماء عصابات"بـ

يعلـون  لرئيس هيئة أركان الجيش اإلسرائيلي، غادي آيزنكوت، بعد الهجوم عليـه هـو اآلخـر، ووصـف
ـــى عـــدم  ـــار ســـخط نشـــطاء مـــن الليكـــود ودعـــوا إل ـــذي أث ـــأنهم زعمـــاء عصـــابات، األمـــر ال مناهضـــيه ب

 التصويت له في االنتخابات التمهيدية القادمة، كجزء من العقاب.
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هــذه التهديــدات والــدعوات لــن تزعزعــه، ألن هنــاك "إن  "معــاريف"وقــال مقربــون مــن يعلــون لصــحيفة 
الليكود تدعمه، من يقودون الحملة ضد هم مجموعة هامشية وال تمثل  الكثير من أعضاء وقيادات في

 ."الحزب
 7/4/2016، 48عرب 

 
 هو "األب الروحي" للتنظيم اليهودي الذي قام بإحراق عائلة دوابشة غيزنبيرغالحاخام "هآرتس":  .28

أن  دلل تحقيق موسع نشره ملحق "اليهودية" فـي صـحيفة "هـآرتس" أمـس، علـى: النعامي صالح- غزة
الحاخام إسحاق غيزنبيرغ، الذي يدير المدرسة الدينية "عـود يوسـي فحـاي" فـي مسـتوطنة "هـار برخـاه" 

 بالقرب من نابلس، هو "األب الروحي" للتنظيم اليهودي الذي قام بإحراق عائلة دوابشة. 
فتيــة وأوضــح التحقيــق أن الهيمنــة الواســعة التــي يحظــى بهــا الحاخــام غيزنبيــرغ علــى منتســبي منظمــة "

الـــتالل" اإلرهابيـــة، ال تعـــود فقـــط إلـــى فتاويـــه التـــي تحـــث علـــى قتـــل العـــرب، بـــل أيضـــا قربـــه الخـــاص 
 و"سحره الكبير" الذي يؤثر على آالف الشباب في المستوطنات.

 7/4/2016، "21موقع "عربي 
 
 الدبلوماسية الرقمية عالميًا في مجال الثامنةهي  "إسرائيل" .29

ســرائيلية بحصــول دولــة االحــتالل علــى ترتيــب الثــامن عالميــا فــي تباهــت اليــوم صــفحات وحســابات إ
مجال الدبلوماسية الرقميـة، وفقـا لدراسـة نشـرت فـي مـؤتمر الدبلوماسـية الرقميـة الـذي أطلقتـه الخارجيـة 
اإلسرائيلية للمرة األولى بمشاركة دول مختلفـة، فـي حـين شـكك ناشـطون بهـذا اإلنجـاز ألنـه لـم يصـدر 

 ة ومعترف بها، حسب قولهم.من جهة دولية محايد
صفحة "إسرائيل تتكلم بالعربية" الموثقة والرسمية، التي تستخدم لغـة الضـاد إليصـال رسـائلها للمجتمـع 
العربي كتبت اليوم "إسرائيل في طليعة الدول في مجال الدبلوماسية الرقمية، وذلك وفقا لدراسة صادرة 

استندت إليها كانت "االنفتـاح علـى المـواطنين "، وأضافت أن المعايير التي Diplomacy Liveعن 
دارة المحتوى والشفافية والمهنية واإلبداع".  وا 

في سياق متصل غـرد أوفيـر جنـدلمان المتحـدث باسـم رئـيس الـوزراء اإلسـرائيلي بنيـامين نتنيـاهو عبـر 
صــل مــع حســابه الرســمي علــى تــويتر، مظهــرا فخــره بمــا اعتبــره "الــدور الصــغير" الــذي قــام بــه فــي التوا

العـــالم العربـــي مـــن خـــالل منصـــات التواصـــل االجتمـــاعي ومســـاهمته فـــي تصـــدر إســـرائيل فـــي األداء 
 الدبلوماسي الرقمي.

 7/4/2016، الجزيرة نت، الدوحة
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 " تدعو لطرد الفلسطينيين من القدسيهوديةالقدس  منظمة" .31
ية بشـــكل غيـــر فـــي الوقـــت الـــذي تعاظمـــت فيـــه مظـــاهر العنصـــرية اإلســـرائيل: صـــالح النعـــامي - غـــزة

 مسبوق، فقد انطلقت في إسرائيل حركة جماهيرية تطالب بطرد الفلسطينيين من القدس.
وتبرر المنظمة التي تطلق على نفسها "القدس يهودية" انطالقها، بـزعم أن "إخـراج العـرب مـن المدينـة 

 يسهم في الحفاظ على الطابع اليهودي للدولة".
م أن أفكار الحركة تحظى بدعم متزايـد مـن األوسـاط اليمينيـة وذكر موقع صحيفة "ميكور ريشون" اليو 

 والدينية في إسرائيل.
في هذه األثناء، كشف موقع "عروتششيفع"، الذي يمثل المستوطنين اليهود في الضفة الغربية، أمس، 
النقــــاب عــــن أن متطــــرفين يهــــود يحــــاولون التســــلل إلــــى الحــــرم القدســــي الشــــريف مــــن خــــالل تقمــــص 

 عبر ارتداء اللباس الشعبي الفلسطيني.شخصيات عربية 
 7/4/2016، "21موقع "عربي 

 
 من اإلسرائيليين يؤيدون قتل كل فلسطيني يحمل سكينا %67 استطالع: .31

قال االستطالع اإلسرائيلي الشهري، المسمى "مؤشر السالم"، الذي يجريـه : برهوم جرايسي -الناصرة 
مــن اليهــود اإلســرائيليين يؤيــدون الفتــوى  %67 معهــد فــي جامعــة تــل أبيــب، ونشــر أمــس الخمــيس، إن

التــــي أصــــدرها الحاخــــام اإلســــرائيلي األكبــــر لليهــــود الشــــرقيين، العنصــــري الشــــرس يتســــحاق يوســــيف، 
وتقضي بقتل كل فلسطيني يحمل سكينا. في حين قال أحد حاخامات المسـتوطنين، إن العـرب يربـون 

ي، "المعهـد اإلسـرائيلي للديمقراطيـة"، وجامعـة االسـتطالع الشـهر  إعـدادوشـارك فـي  على عقلية العنف.
الفلسـطيني الجـريح  أسـبوعينتل أبيب. وردا على سؤال حول جريمة جندي االحتالل، الذي أعدم قبـل 

مـــن المســـتطلعين عـــن تأييـــدهم للجنـــدي،  %67الشـــهيد عبـــد الفتـــاح الشـــريف، فقـــد أعـــرب  فـــي الخليـــل
مــن اليهــود اإلســرائيليين قــالوا إن مــا  %64وقــال  يتســحاق يوســيف. اإلرهــابياســتنادا لفتــوى الحاخــام 

 الظاهرة ذاتها. إلىعالمي"، ينتميان  إرهابأسموه "العنف الفلسطيني"، وما يجري في العالم من "
 8/4/2016، الغد، عّمان

 
 فريضة شرعية إعدام المقاومين ميدانياً  يرون أن من المتدينين اليهود %94استطالع:  .32

 94رت صـــحيفة "ميكـــور ريشـــون" اليمينيـــة فـــي عـــددها الصـــادر اليـــوم، أن ذكـــ: النعـــامي صـــالح- غـــزة
بالمائة من المتدينين اليهود يرون أن إعدام المقاومين الفلسطينيين ميدانيا "يعد فريضة شرعية يتوجب 

 القيام بها".
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وكشــف االســتطالع عــن نتــائج الفتــة، حيــث تبــين أن اليهــود الــذين يتبنــون مواقــف يمينيــة هــم األكثــر 
 فزعا" من عمليات المقاومة الفلسطينية."

 7/4/2016، "21موقع "عربي 
 
 يؤيدون خرق حقوق اإلنسان الفلسطيني اإلسرائيليينمن  %41استطالع:  .33

مــن  %41أظهــرت نتــائج اســتطالع للــرأي أجرتــه جامعــة تــل أبيــب والمعهــد اإلســرائيلي للديمقراطيــة أن 
نســان فــي إطــار معالجــة إســرائيل تبعــات العمليــات اإلســرائيليين يؤيــدون القفــز علــى قضــية حقــوق اإل

 الفلسطينية.
من اإلسرائيليين الفتوى التي أصدرها الحاخام اليهودي يتسحاق يوسيف بشأن قتل كل  %30وعارض 

 فلسطيني يحمل سكينا، وهو ما أثار انقساما بين اإلسرائيليين، بحسب صحيفة معاريف.
حباط عمليته قبل أيام، وهو مـا وجاء االستطالع على خلفية قتل فلسطيني ف ي الخليل بعد إصابته، وا 

أثار الكثير من النقاشات اإلسرائيلية بين مؤيد ومعارض لموقف الجندي اإلسـرائيلي الـذي قتـل مصـابا 
 فلسطينيا ملقى على األرض.

مــن العلمــانيين،  %52مــن المتــدينين اليهــود، و %89وكــان مــن بــين َمــن أيــد فتــوى الحاخــام اليهــودي 
من اليهود إنه ال يليق بالحاخامات أن يعربوا عن مواقفهم في قضايا أمنية من هذا النوع،  %53ال وق

 من اليهود أنه يحق للحاخامات القيام بذلك. %41بينما قال 
ـــات الفلســـطينية ضـــد اإلســـرائيليين ال تتطلـــب تجـــاوز  %53وقـــال  مـــن اإلســـرائيليين إن معالجـــة العملي

إنـه متـاح إلسـرائيل تجـاوز هـذه المعـايير القانونيـة والحقوقيـة،  %41ا قـال معايير حقوق اإلنسان، بينم
 .%61وبلغت نسبة مصوتي أحزاب اليمين اإلسرائيلي المؤيدين لهذه السياسة 

ــــي مواجهــــة العمليــــات  %48وذكــــر  ــــى نفســــها ف مــــن اإلســــرائيليين أن إســــرائيل تســــتطيع االعتمــــاد عل
إن إســرائيل بحاجــة لهــذه المســاعدة، فــي حــين قــال  %46الفلســطينية دون مســاعدة دوليــة، بينمــا قــال 

إن إســرائيل ال تــرى نفســها مضــطرة للتعــاون مــع المجتمــع الــدولي فــي مواجهــة الهجمــات الداميــة  78%
التي تضرب العواصم العالمية، ألن ذلك قد يقيد حركتها فـي هـدم منـازل الفلسـطينيين، أو االغتيـاالت 

نهــم بــاتوا يخشــون علــى حيــاتهم مــن العمليــات الفلســطينية، مــن مــن اليهــود إ %69كمــا قــال  الموجهــة.
 من أتباع أحزاب اليسار اإلسرائيلي. %59من مصوتي حزب اليمين، و %74بينهم 

 7/4/2016، الجزيرة نت، الدوحة
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 شاؤول: الحكومة اإلسرائيلية ال تفعل ما يكفي إلعادة ابني من غزةالجندي والد  .34
والــد الجنــدي اإلســرائيلي، أورون شــاؤول، األســير لــدى حركــة المقاومــة  اّتهــم: األخــرس زينــة- الناصــرة

اإلســالمية "حمــاس" فــي قطــاع غــزة، بتجاهــل الحكومــة اإلســرائيلية بقضــية ابنــه األســير وعــدم االهتمــام 
 بها، قائاًل "إنها ال تفعل شيئا من أجل إطالق سراحه".

 7/4/2016قدس برس، 
 

 عاما 17بالضفة تضاعفت خالل  االستيطاني جديد: مساحة البناء تقرير إسرائيلي .35
إسرائيلي جديد، صدرت معطياته أمس الخميس، أن مساحة  أظهر تقرير: جرايسي برهوم-الناصرة 

 17البناء االستيطاني في الضفة الفلسطينية المحتلة، من دون القدس، قد تضاعفت في السنوات الـ 
كل مستوطن أعلى بنسب كبيرة، وأحيانا األخيرة. كما أظهر البحث أن الصرف الحكومي على 

دفق مليارات الدوالرات ت. ويجري الحديث عن 1948صرف على المواطن في مناطق ضعف ما يُ 
سنويا على المستوطنات، بين صرف "عادي" وصرف "استثنائي"، كله امتيازات لتشجيع االستيطان 

 أكثر.
عليه عدد من الخبراء في مجاالت وقد أجرى البحث معهد "ماكرو لالقتصاد السياسي"، وأشرف 

عاما ضاعفت حكومات االحتالل مساحة البناء  17شتى، ومن أبرز االستنتاجات، أنه خالل 
مليون متر مربع في  4.85االستيطاني. وحسب البحث، فقد ارتفعت مساحة البناء االستيطاني من 

 .%105، أي زيادة بنسبة 2015مليون متر مربع في العام الماضي  9.97مساحة  إلى، 1998العام 
مليار دوالر، من بينها  32، ما يقارب 2015الكلية، وفق أسعار العام الماضي  األبنيةوبلغت قيمة 

مليار دوالر هي أبنية السكن االستيطاني، وكل هذا ال يشمل القدس المحتلة، التي كما يبدو لم  28.5
ميزانيات أضخم على البناء  يشملها البحث. ويؤكد الباحثون أن حكومة االحتالل تصرف

في حكومة االحتالل، قد  واإلسكاناالستيطاني. وتبين أن بند البناء االستيطاني في وزارة البناء 
 .2015، مقارنة مع ما كان في العام %95ارتفعت ميزانيته في العام الحالي بنسبة 

مما تصرفه على  %30 ويقول البحث إن الصرف الحكومي العام على المستوطن الواحد أعلى بنسبة
اإلسرائيلي خارج الضفة المحتلة. بينما دّلت تقارير سابقة، على أن ما تصرفه حكومة االحتالل على 

، ترتفع 48مما تصرفه على المواطن من فلسطينيي  %100المستوطن في الضفة، أعلى بأكثر من 
 في مجال التعليم وحده. %400 إلىالنسبة 

ستوطناتهم ميزانيات استثنائية، في كل واحد من بنود الميزانية العامة، ويتلقى المستوطنون ومجالس م
ومن كافة الوزارات. ومن ضمن هذا االمتيازات الضريبية، والتخفيضات في أسعار البيوت، وغيرها. 
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ويقول البحث إن عائالت إسرائيلية أكثر تتدفق على المستوطنات لالستفادة من أسعار البيوت 
االمتيازات المالية. ويقول الباحثون، إنه إذا وصلت الحكومة اإلسرائيلية إلى  إلى إضافةاألرخص، 

مرحلة تقضي بإخالء المستوطنين من بيوتهم، فإن التعويض الذي سيدفع فقط مقابل السكن، سيصل 
 مليارات دوالر. 10حد  إلى

ئيا بعد غد األحد، ، أن حكومة االحتالل قد طرحت مشروع قرار ستقره نهاأمسوفي موازاة ذلك، تبين 
مليون دوالر إضافي للميزانيات، في نواحي صرف شتى، من بينها ميزانيات تتعلق  12يقضي بدفق 

بوزارات الداخلية، والسياحة، ووزارة الحرب وما يسمى "األمن الداخلي"، وغيرها. كما ستخصص 
 %85كفالة  إلىصل حكومة االحتالل كفالة مباشرة منها، لقروض للنشاط االقتصادي والتجاري، ت

 من هذه القروض.
والحظ البحث المذكور هنا، أن المقاطعة األوروبية القتصاد المستوطنات، لم تحقق حتى اآلن أي 

 اإلسرائيليةأن استمرار السياسة االستيطانية  إلىضرر لالقتصاد اإلسرائيلي، إال أن الباحثين أشاروا 
 ارات العالمية.  العالقات االقتصادية واالستثم إمكانياتتقوض 

أن الضرر من قرار مفوضية االتحاد األوروبي بوضع إشارة  إلىوكانت تقديرات إسرائيلية قد أشارت 
من أصل صادرات من  %33إلى  %25على بضائع المستوطنات، قد يكون هامشيا، ألنه سيطال 

 يون دوالر.مل 200مليون إلى  150المستوطنات إلى االتحاد األوروبي تتراوح سنويا ما بين 
ويقول مدير التجارة الخارجية في وزارة االقتصاد اإلسرائيلية، أوهاد كوهين، إن بتقديره، فإن اإلشارة 

مليون دوالر سنويا، من أصل منتوجات المستوطنات في األسواق  50ستوضع على منتوجات بقيمة 
ا. وأشار كوهين مفسرا مليون دوالر سنوي 200إلى  150األوروبية، التي تتراوح بالمجمل ما بين 

تدخل في  إلكترونية تقديراته، إلى أن القسم األكبر من منتوجات المستوطنات، هي مواد خام، وقطع
أجهزة أخرى، ولهذا ال يتم وضع إشارة عليها، وهي ليست متضررة من القرار، ليقتصر الضرر على 

 المنتوجات الزراعية السابق ذكرها.
 8/4/2016الغد، عمَّان، 

 
 وعمليات هدم جديدة في أنحاء متفرقة من الضفة األقصىالمسجد د يقتحمون قبر يوسف و يهو  .36

أعلنت مصادر طبية فلسطينية عن إصابة شاب فلسطيني بالرصاص : أبو سعدى فادي –رام هللا 
إثر مواجهات اندلعت بين عشرات الشبان وقوات االحتالل اإلسرائيلي خالل اقتحام المئات من اليهود 

ين قبر يوسف شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية. وتمت عملية االقتحام تحت حراسة المتدين
 مشددة من قوات االحتالل للصالة مع قرب حلول عيد الفصح اليهودي.
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في غضون ذلك نفذت قوات االحتالل اإلسرائيلي عملية هدم لعدد من المساكن والخيام في خربة 
نابلس بعد أن هاجمت المنطقة وحاصرتها ثم شرعت  طانا التابعة ألراضي بيت فوريك شرق 
 الجرافات بهدم خيام ومساكن في الخربة.

والجدير بالذكر أنها المرة الرابعة التي تشهد فيها طانا عمليات هدم خالل الخمسين يوما الماضية 
منزال ومسكنا ومنشأة منذ بداية العام الجاري في أراضي  520فقط. وهدمت قوات االحتالل أكثر من 

 الضفة الغربية بما فيها القدس.
وهدمت قوات االحتالل منشأة صناعية ومسلخا للدواجن إلى الشرق من بلدة نعلين غرب رام هللا. وتم 
 في البداية هدم منشأة صناعية لخالد وياسر اصطيح يعمل فيها أكثر من خمسة عشر فلسطينيًا.

 وأتبعت ذلك بهدم مسلخ للدواجن لعيسى عبد الغني سرور ويعمل فيها أكثر من سبعين عاماًل. 
وفي جنوب الضفة الغربية هدمت قوات االحتالل منزال قيد اإلنشاء وكرفانا وبئرا للمياه وجرفت 

مين. كما جرفت قوات اأراضي زراعية في بلدة السموع جنوب الخليل، تعود ملكيتها لرائد الدغ
االحتالل األشجار والمزروعات في المنطقة القريبة من مستوطنة عتنائيل المقامة على أراضي 

 المواطنين في قرية كرما جنوب الخليل.
وفي سياق االعتداءات على المقدسات جددت مجموعات من اليهود اقتحامها للمسجد األقصى عبر 

االحتالل وأذرعها المختلفة من القوات باب المغاربة األقرب إلى المسجد تحت حراسة وحماية شرطة 
 الخاصة وفرق التدخل السريع. ودخلت أكثر من مجموعة من المستوطنين إلى المسجد.

 8/4/2016، لندن، القدس العربي
 
 د جزءًا جديدًا من جدار الفصلتشيّ   "إسرائيل" .37

دل من جدار الفصل في بناء جزء مثير للج إسرائيلبدأت : وكاالت –إبراهيم كامل  -القدس المحتلة 
 مس بالقرب من بلدة بيت جاال التي يسكنها مسيحيون.أفي الضفة الغربية المحتلة 

قرب بيت جاال جنوب القدس والقريبة من  أمتارسمنتية بارتفاع ثمانية إوبدأت الرافعات وضع كتل 
 إلىلوصول يمنع الفلسطينيين من ا أنويمكن لهذا الجزء  مصور الوكالة. أفادبيت لحم، بحسب ما 

توسيع مستوطنتي  إلىيقود بناء الجدار  أنويخشى سكان بيت جاال  حقول الزيتون التي يملكونها. 
 جيلو وحار جيلو المجاورتين.

 8/4/2016الرأي، عمَّان، 
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 أورام سرطانية ثالثةالمصري يعاني من يسري األسير : مؤسسة مهجة القدس .38
سرى، يوم الخميس، أن األسير المريض يسري أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء واألغزة: 

عاًما( من سكان دير البلح بغزة، يعاني من وجود ثالثة أورام سرطانية في الكبد  31المصري )
 بأحجام مختلفة.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها، أن الحالة الصحية لألسير المصري متدهورة، مشيرًة إلى أنه يعاني 
مع حصول دوار مستمر وعدم اتزان وارتفاع في درجات الحرارة  من آالم حادة في منطقة الكبد
 وصداع مزمن يمنعه من النوم.

وحملت المؤسسة إدارة مصلحة السجون اإلسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تدهور الحالة الصحية 
لألسير المصري، إذ من المفترض أن يخضع كل ثالثة أشهر لفحوصات دورية، إال أن سياسة 

 الطبي المتعمد أدت إلعادة انتشار السرطان في جسده.اإلهمال 
وناشدت المؤسسة الحقوقّية، مؤسسات حقوق اإلنسان والجمعيات التي تعنى بشؤون األسرى، 
بضرورة التدخل العاجل لتفعيل ملف األسير المصري وتكثيف الفعاليات التضامنية معه، للضغط 

 ه واألسرى المرضى.على االحتالل لإلفراج الفوري عنه إلنقاذ حيات
 الجدير ذكره أن األسير المصري أعزب من مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، واعتقلته االحتالل في

 سنة، وينتمي لحركة الجهاد اإلسالمي. 20، وحكم عليه بالسجن لمدة 9/6/2003
 7/4/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 

 
 غزةحافًظا للقرآن ب 76ضمن مشروع "الشفيع".. تكريم  .39

 76احتفلت دار القرآن الكريم والسنة بغزة، بتكريم فوج جديد من حفظة القرآن الكريم تضمن : غزة
حافًظا وحافظة لكتاب هللا كاماًل، باإلضافة لتكريم المئات من المتفوقين في اختبارات األجزاء القرآنية 

 .2015المجتمعة خالل العام الماضي 
 ،7/4/2016المؤتمرات الكبرى بالجامعة اإلسالمية، يوم الخميس  وأفاض االحتفال الذي أقيم في قاعة

 البهجة والفرح على أهالي الحفظة والحضور الذين أعجبوا بهذا اإلنجاز.
وعبر الدكتور وليد العنجري، رئيس مكتب فلسطين للرحمة العالمية من الكويت، خالل كلمة مسجلة، 

إننا بالقرآن وبالسنة نصنع جيل التحرير، ونطمح أن عن بالغ سعادته بهذا الغراس والعطاء، وقال: "
يكون اللقاء القادم في المسجد األقصى المبارك"، مستعرضًا دور الرحمة العالمية في تأسيس 

 وأهميته بالنسبة لهم. 2005المشروع بغزة عام 
 7/4/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 مهندس فلسطيني في غزة يصنع طابعة ثالثية األبعاد .41
واحدة من أول الطابعات ثالثية األبعاد في غزة بهدف توفير فلسطيني : صنع مهندس رويترز-غزة 

 المعدات منخفضة التكلفة واألجهزة للناس العاديين في القطاع الفقير.
وقال المهندس محمد أبو مطر إنه حاول صنع الطابعة مرات عدة قبل أن ينجح في ذلك مؤخرا، 

 ثالثي ضروري ألفكاره حول التصاميم.مضيفا أن عنصر البعد ال
حتاج لمجسمات ذات أأحيانا  اإللكترونيةوأوضح "بحكم طبيعة عملي في تصميم اللوحات واألجهزة 

 دوالر أمريكي.  3,000وأضاف أن محاولة إطالق المشروع كلفته نحو ". شكل ووظيفة محددة
طر الدخول إلى قطاع التعليم من وبصرف النظر عن التركيز على االحتياجات الطبية يعتزم أبو م

خالل المساعدة على إنشاء مواد وجوانب من التكنولوجيا الفائقة لكي توفر للطالب فهما بصريا 
أفضل للمواد المختلفة. ويهدف مشروع "مبادرون" الذي مول محمد أبو مطر إلى دعم وتطوير 

صاالت في القطاع. وهو يدعمهم من األفكار الريادية للشباب في مجاالت تكنولوجيا المعلومات واالت
 خالل تقديم دورات تدريبية مختلفة من أجل المساعدة في تحويل أفكارهم إلى واقع ملموس.
 8/4/2016القدس العربي، لندن، 

 
 سيدات من القدس ثالثقوات االحتالل تعتقل  .41

س، بعد دهم اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي صباح يوم الخميس، ثالث سيدات من القد: القدس
، بأن قوات االحتالل اعتقلت فجرا، دالل الهشلمون، وعايدة ة "الحياة الجديدة"وأفادت مراسل منزلهن.

الصيداوي الُمبعدتين عن المسجد األقصى المبارك منذ أشهر، وندا صيام، وذلك بعد مداهمة منازلهن 
 في البلدة القديمة من القدس المحتلة.

داهمت  اإلسرائيليطارق الهشلمون، لمراسلتنا، بأن أجهزة الشاباك  مأطارق، نجل المعتقلة  وأفاد
 منزلهم، وفتشته بشكل مستفز وعبثت بمحتوياته، وصادرت أجهزة الحاسوب.

 7/4/2016، رام هللا، الحياة الجديدة
 
 فلسطينيًا بينهم فتاتان في القدس 18اعتقال  .42

، وفتاتين في فلسطينيا بالضفة الغربية 16اعتقلت قوات االحتالل أمس الخميس وكاالت: -"الخليج" 
ن الجنود دهموا مدن نابلس وقلقيلية ورام هللا وبيت إوقال نادي األسير الفلسطيني في بيان له  القدس.

 كثيف للنيران قبل اعتقال المطلوبين. إطالقلحم والخليل وأحياء عدة بالقدس الشرقية وسط 
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ء دهسها من قبل مستوطن "إسرائيلي" على الشارع وأصيبت طفلة فلسطينية، برضوض مختلفة، جرا
االلتفافي شرق مدينة الخليل. وقالت جمعية الهالل األحمر الفلسطيني في بيان إن مستوطنًا متطرفًا 
دهس الطفلة على الشارع االلتفافي قرب جبل جالس شرق الخليل، والذ بالفرار. وفي المستشفى تبين 

 ضوض مختلفة في جسدها.أن الطفلة أصيبت بكسر في يدها ور 
 8/4/2016الخليج، الشارقة، 

 
 أربعة دوالراتفلسطينيين أسرى على العمل مقابل  االحتالل يجبر أطفاالً  .43

أكدت مصادر فلسطينية، أن سلطات االحتالل اإلسرائيلية : زينة األخرس، فقيه يوسف-بيت لحم 
ل لساعات طويلة داخل السجن، تجبر األطفال الفلسطينيين األسرى في معتقل "أوفيك" على العم

 مقابل مبلغ زهيد جدًا.
وأوضحت والدة الطفل عايد طقاطقة من بلدة "بيت فجار" في بيت لحم، أن نجلها البالغ من العمر 

عامًا أخبرها خالل الزيارة قبل عدة أيام في سجن "أوفيك" وسط األراضي الفلسطينية المحتلة، أن  16
ألسرى على العمل لمدة ست ساعات يوميًا في تعبئة الملح لصالح إدارة المعتقل تجبر األطفال ا

 .أربعة دوالراتإحدى الشركات اإلسرائيلية، مقابل أجر ال يتعدى 
من جانبه، أكد نائب رئيس الدائرة القانونية في "هيئة شؤون األسرى"، جميل سعادة، أن االحتالل 

ّصص لألسرى المدنيين الخاضعين لقانون يحتجز عددًا من األسرى األطفال في سجن "أوفيك" المخ
مختلف يمكنهم من العمل داخل السجن، خالفًا لألسرى الفلسطينيين على خلفية مقاومة االحتالل 

 والذين يتعرضوا النتهاكات مختلفة.
وأشار سعادة في حديث لـ "قدس برس"، إلى أن عدد األسرى في سجن "أوفيك" غير محدد نتيجة 

 لتي يجريها االحتالل بحق األسرى بشكل مستمر.التنقالت التعسفية ا
وفي السياق ذاته، اعتبر مدير "هيئة األسرى" في بيت لحم، منقذ أبو عطوان، أن شهادة والدة األسير 
طقاطقة بخصوص إجباره على العمل "أمر خطير جدًا"، وتستدعي أخذ موقف من األسرى 

 والمؤسسات الحقوقية المختلفة.
 7/4/2016قدس برس، 

 
 شعار قلنديا الدولي الثالث: العودة "هذا البحر لي" .44

أن النسخة الثالثة من هذا الحدث  "قلنديا الدوليـ"أبو سعدى ـ أعلنت اللجنة المنظمة ل فادي-رام هللا 
في  الفني التشاركي على امتداد فلسطين التاريخية اتخذ موضوع العودة تحت شعار "هذا البحر لي"
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ن منظور مغاير السيما أن من شأن البحر إعادة موقعة فلسطين والفلسطيني محاولة لتناول العودة م
رجاع صلتهما العضوية مع األفق والعالم.  في مكانهما الحقيقي من التاريخ والجغرافيا وا 

ويقول مدير جمعية الثقافة العربية في حيفا إياد برغوثي إن الهدف هو إثارة نقاش حقيقي حول هذا 
سيما في سياق ما يجري في المنطقة العربية والعالم من أحداث من شأنها إزاحة وال ،الموضوع المهم

في وقت أخذت فيه تجليات  ،وتحديدًا مسألة الالجئين ،الضوء القليل المسلط على القضية الفلسطينية
النكبة تصبح أكثر قسوًة وبشاعًة مما بدت عليه خالل عقوٍد مضت حيث أن الكثير من هؤالء 

 رضوا للتهجير مرة ثانية وثالثة.الالجئين تع
 "قلنديا الدولي"ويضم ، 30/10/2016 إلى 5/10/2016وستنطلق النسخة الثالثة من قلنديا الدولي من 

 مجموعة من المؤسسات الثقافية والفنية الفلسطينية التي تعنى بالفنون البصرية. 
 8/4/2016القدس العربي، لندن، 

 
 األخطر على حياة الالجئين الفلسطينيين"أونروا": األمراض غير السارية  .45

كشفت وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين : إيهاب العيسىه، سليم تاي –القدس المحتلة 
"أونروا"، أن من بين األسباب الرئيسية للوفيات في أوساط الالجئين الفلسطينيين، أمراض السكري 

 والقلب واألوعية الدموية والسرطان.
ئرة الصحة بالرئاسة العامة لوكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين "األونروا" وقال مدير دا

أكيهيرو سيتا، في بيان له يوم الخميس، بمناسبة "اليوم العالمي للصحة" )الذي يصادف السابع من 
من كل عام(، إن "األونروا دأبت على تقديم رعاية األمراض غير السارية ألمراض  / إبريلنيسان
 في مراكز الرعاية الصحية األولية التابعة لها". 1992ي والضغط منذ العام السكر 

ألف مريض بالسكري من الجئي فلسطين  136، كان ما مجموعه 2015نه "بحلول عام أوأضاف 
مسجلين لدى عيادات األونروا الصحية في أقاليم عمليات المنظمة الدولية الخمسة والتي تتضمن 

ة واألردن ولبنان وسورية"، مشيرا إلى إن "األمر األكثر خطورة هو حقيقة أن قطاع غزة والضفة الغربي
 سنويا". %5هذه األعداد آخذة باالزدياد بشكل مطرد بما معدله 

 7/4/2016قدس برس، 
 

 " حقيقة اقتراح السيسي إقامة دولة فلسطينية بسيناءرصدسيف الدولة يكشف لـ" .46
سرائيلي والضابط السابق في سالح االستخبارات ، الباحث اإلديفيدكشف ماتي : شادي عماد

العسكرية، أن عبدالفتاح السيسي عرض على الرئيس الفلسطيني محمود عباس خطة إلقامة دولة 
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في مقال له بموقع "نيوز ون  ديفيدحسبما أورده -وتقضي الخطة  فلسطينية في شبه جزيرة سيناء.
 ي المصرية في سيناء إلى السلطة الفلسطينية.من األراض 2كلم 1600بنقل ما مساحته  -اإلخباري"

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

 منزوعة السالح.
العربي  القوميعصمت سيف الدولة، الباحث المتخصص في الشأن  وفي المقابل، استبعد محمد

ورئيس حركة "ثوار ضد الصهيونية"، هذا السيناريو، مؤكًدا أن هذا كالم عاٍر تماما عن الصحة، يتم 
ترديده دائًما للتشهير بالخصوم السياسيين، وأتذكر أثناء العدوان الصهيوني عامود السحاب عام 

لرسمي والشعبي أوجهه للشعب الفلسطيني ضد العدوان، قامت قوى الدولة وحين بلغ الدعم ا 2012
العميقة والنظام القديم والثورة المضادة بإطالق شائعات أثناء العدوان، أن هناك عملية استيطان 

يوليو أطلقت الشائعات حول نية مرسي استقطاع جزء  3فلسطيني في سيناء بدأت بالفعل، ثم بعد 
 للفلسطينيين وكانت كلها أكاذيب.من سيناء وا عطائه 

وأضاف "سيف الدولة"، في تصريح خاص لـ"رصد" أنه كانت أكاذيب أيام مرسي، وهي أكاذيب اليوم 
على عدد من النقاط، أواًل أن الدولة المصرية مثلها  التأكيدفي عهد السيسي، وفي ذلك من المهم 

نما هي شبكة م عقدة من المؤسسات واألجهزة والموظفين مثل أي دولة ليست هي رئيس الجمهورية، وا 
الكبار والصغار باإلضافة إلى شخصيات ومؤسسات المجتمع المدني والسياسي والرأي العام، وال 
يستطيع كائن من كان أن يسوق كل هؤالء لتنفيذ مثل هذا المشروع الصهيوني، وال يمكن أن يتواطأ 

 عارضة من داخل الدولة نفسها له.كل هؤالء عليه دون أن يتم تسريب أخباره أو ظهور م
 

 الشعب الفلسطيني لن يقبل
وأوضح "سيف الدولة" أنه ال يوجد فلسطيني واحد سواًء كان فرًدا أو فصياًل يمكن أن يقبل هذا 
المشروع، ولو كان الفلسطينيون ينوون ترك وطنهم والهجرة واالنتقال إلى وطن بديل، فلماذا يقاتلون 

د والسنوات ولماذا يقدمون كل هؤالء الشهداء ولماذا ترفض المقاومة االعتراف االحتالل كل هذه العقو 
 بشرعية دولة إسرائيل.

وأكد أن السيسي ونظامه وصلوا بالعالقات المصرية اإلسرائيلية إلى عصرها الذهبي، من أول إخالء 
التحالف والتنسيق  المنطقة الحدودية إلقامة المنطقة العازلة التي تريدها إسرائيل، مروًرا بتعميق

وا عادة السفير وفتح مقر السفارة والمطالبة بتوسيع السالم مع إسرائيل وا غالق  االستراتيجياألمني 
المعبر فوق األرض وهدم األنفاق تحت األرض التي رفض مبارك نفسه هدمها والتوسط لدى إسرائيل 
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رعية النظام ودعمه واالنحياز للضغط على األمريكان الستئناف المساعدات العسكرية واالعتراف بش
، وشيطنة كل ما هو فلسطيني، والتواصل شبه 2014إلسرائيل في عدوانها على غزة في صيف 

القومي مع نتنياهو وتفهم مخاوف إسرائيل من االتفاق النووي اإليراني والحديث عن أن نتنياهو لديه 
 قدرات جبارة تؤهله لتطوير المنطقة والعالم.... إلخ.

نه ومع كل ذلك فإننا لسنا في حاجة إلى إثبات حميمية العالقات المصرية اإلسرائيلية وأضاف أ
 الحالية تحت قيادة السيسي وبرعايته.

وتساءل سيف الدولة كيف لنظام يروج كل يوم أكاذيب مثل أن الفلسطينيين الموجودين في غزة على 
هم على أرض مصرية، أنه كالم ال الحدود الدولية يهددون أمن مصر القومي، أن يقبل أن يأتي ب

 يقبله عقل وال منطق.
وأكد "سيف الدولة" أن الضحية الوحيدة لمثل هذه الشائعات هو الشعب الفلسطيني والقضية 
الفلسطينية والتعاطف والدعم الشعبي المصري لفلسطين، لما تثيره مثل هذه الشائعات من ادعاءات 

 باطلة بأطماع فلسطينية في أرض سيناء.
طالب "سيف الدولة" بأن نسمو بفلسطين وقضيتها وبالصراعات ضد المشروع والكيان الصهيوني، و 

عن الصراعات السياسية القائمة في مصر اليوم بين الثورة والثورة المضادة، وأال نزج باسم فلسطين 
 في صراعاتنا، وأال نحاول توظيف قضيتها لتحقيق مكاسب سياسية هنا أو هناك.

الطامع الوحيد في سيناء هو العدو الصهيوني، الذي ال يزال يحلم بإسرائيل الكبرى وشدد على أن 
من النيل إلى الفرات، والذي أعلن رئيس وزرائه الذي وقع مع السادات كامب ديفيد، مناحم بيجين أنه 

ماليين مستوطن يهودي للسيطرة عليها، وأن إسرائيل ليس  3انسحب من سيناء ألنها تحتاج إلى 
ا هذا العدد الفائض ووعد أنصاره أنه يوم يتوفر هذا العدد سوف نعود الحتاللها مرة أخرى، لديه

 وهناك عديد من التصريحات والدراسات اإلسرائيلية التي كررت المعنى ذاته.
إلى أن فكرة توطين الفلسطينيين في سيناء ال تعدو أن  -في حديثه لـ"رصد"-وأشار "سيف الدولة" 

بها منذ سنوات طويلة باحث في أحد مراكز البحث اإلسرائيلية، ولم يهتم بها أحد  تكون دراسة تقدم
أخرجها من  الفلسطينيينفوضعت في األدراج، وكلما أراد أحدهم أن يقلب المصريين على أشقائهم 

 الدرج وكأنها مؤامرة حديثة ومخطط يجري تنفيذه.
اللحظة التي نعيشها اليوم، هو أال نذكر اسم  واختتم "سيف الدولة" حديثه لـ"رصد" قائال: "إنه واجب

فلسطين إال مقترنة بموضوع واحد فقط هو االنتفاضة الفلسطينية الثالثة التي دخلت شهرها السابع 
وقدمت ما يزيد على مائتين شهيد حتى اليوم، وأن األضرار الجمة التي تنشأ من جراء االستسهال 

هي تصيب الشعوب والرأي العام بحالة من الشك المزمن، في ترديد الشائعات واألخبار المرسلة، ف
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الشك في كل شيء وفي كل األطراف، فنخسر مصداقيتنا لدى الناس، فليبتعدوا عنا وينفرون منا، ال 
 يفرقون في ذلك بين حاكم ومحكوم أو ظالم ومظلوم أو ثورة وثورة مضادة".

 7/4/2016، موقع رصد، القاهرة
 
 للتطبيع مع االحتالل اإلندونيسييثمن الرفض  "يالعمل اإلسالماألردن: " .47

الرافض إلقامة أي نوع من العالقات مع  اإلندونيسيثمن حزب جبهة العمل اإلسالمي الموقف 
المنحاز لقضايا الشعوب الحية، المطالبة بالتحرير  اإلندونيسيالكيان الصهيوني، مع تقديره للدور 

ر الحزب في مذكرة باسم األمين وعبَّ  أرضه ومقدساته. وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني المدافع عن
في األردن "تبغوه واردويد" عن شكره لهذا  اإلندونيسيالعام للحزب محمد الزيود سلمت للسفير 

 قيادة وحكومة وشعبا على مواقفها الطيبة. إندونيسياوتقديره لدولة  اإلندونيسيالموقف 
 8/4/2016، السبيل، عّمان

 

 ؟"حزب هللا"لبت دول عربية من إسرائيل ضرب هل ط": السفير" .48
التي سادت قبل حرب  األجواءبرزت مالمح حرب مقبلة تشبه نسبيًا  األخيرةفي اآلونة : داود رمال

 إلىالمتصاعدة والغطاء السياسي العربي غير المسبوق، وصواًل  اإلعالمية، لجهة الحملة 2006تموز 
 ."حزب هللا"باشرة في أي حرب إسرائيلية مباشرة على حد خروج كالم يوحي باالستعداد لشراكة م

إرهابيًا، والتي اتبعت  "حزب هللا"المزاج العربي بعد القرارات السعودية بتصنيف  إلىيأتي ذلك استنادًا 
بضغوط كبيرة جدًا على دول في مجلس التعاون الخليجي لتبني هذا التصنيف، وهذا ما حصل، 

 إلىكافئة في اجتماعات مجلس وزراء الخارجية العرب والتي أّدت وصواًل إلى المنازلة غير المت
صدور قرار مماثل للقرار الخليجي مع اعتراض وتحّفظ عدد من الدول، مع سعي حثيث ومستمر 
الستصدار قرار عن مجلس األمن الدولي يصنف الحزب إرهابيًا يصطدم بفيتوات روسية وصينية 

 لتي تقّدم مصالحها االستراتيجية على أي اعتبار آخر.جاهزة ومعارضة من دول غربية وازنة ا
إيجاد المناخ  إلىمن معلومات تفيد، إضافة  "حزب هللا" إلىما عزز هذه المعطيات، هو ما وصل 

، الطلب من العدو "حزب هللا"ليوجه ضربة قاضية، حسب اعتقادهم، لـ  اإلسرائيليوالمقدمات للعدو 
يشن حربًا ضد  أنالجميع في مؤتمرات دولية،  أعين أماملت خالل لقاءات سرية وأخرى علنية حص

ال يعمل  "حزب هللا"اإلسرائيلي الذي يتحين الفرصة لالنتقام الكبير من  أنالحزب، لكن تبين لهم 
 بتوقيت وبطلب من النظام الرسمي العربي إنما بناء لمعطياته ولمصلحته العليا.

 8/4/2016، السفير، بيروت
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 "إسرائيلـ"تفاق النووي سيؤدي العتراف إيران باال صحيفة إيرانية:  .49
شنت صحيفة مقربة من الحرس الثوري وتيار المحافظين في إيران، هجوما : محمد مجيد األحوازي 

الذعا على حكومة الرئيس اإليراني حسن روحاني واالتفاق النووي مع الواليات المتحدة األمريكية، 
بالتنازل عن بشار األسد وحزب هللا والمقاومة الفلسطينية، الفتة إلى أن االتفاق النووي سينتهي 

 خضع لمطالبوقالت صحيفة "رسالت" إن "الفريق المفاوض اإليراني  وباعتراف طهران بإسرائيل.
الواليات المتحدة األمريكية وقدم تنازالت كبيرة أثناء المفاوضات النووية، والضغوط األمريكية على 

ية نجحت إلى حد كبير"، متهمة المفاوض اإليراني "بعدم االلتزام بالخطوط إيران في المفاوضات النوو 
الحمراء التي وضعها مرشد الثورة اإليرانية علي خامنئي لالتفاق النووي، وفي النهاية أفضى إلى 

 أكبر تنازل تاريخي".
صال حرب بين ورأت الصحيفة في االتفاق المقبل، أن "إيران ستعترف رسميا بإسرائيل، ألنه ال توجد أ

سرائيل"، الفتة إلى أن "الخارجية األمريكية دونت كافة البنود لهذا االتفاق وهي تنتظر فقط  إيران وا 
الجلوس والمفاوضات مع الجانب اإليراني للتوقيع عليه، حتى ترفع بعض العقوبات االقتصادية عن 

 ب به"، على حد تعبيرها.إيران، وسوف يحتفل الشارع اإليراني كما احتفل باالتفاق النووي ورحّ 
 7/4/2016، "21موقع "عربي 

 
 "إسرائيل"تقدم نحو التوصل التفاق إلعادة العالقات مع إحراز  :وزارة الخارجية التركية .51

سرائيل أحرزا تقدما إسطنبول:  قالت وزارة الخارجية التركية يوم الجمعة إن فريقي تفاوض من تركيا وا 
ات بين الجانبين في محادثات جرت في لندن اتفقا خاللها على نحو التوصل التفاق إلعادة العالق

 وضع التفاصيل النهائية التفاق في االجتماع القادم المقرر عقده قريبا.
وأضافت الوزارة في بيان أن فريدون سينيرلي أوغلو نائب وزير الخارجية التركي وجوزيف تشيخانوفير 

 معا في لندن يوم الخميس.المبعوث الخاص لرئيس الوزراء اإلسرائيلي اجت
عندما قتلت  2010كانت تركيا أوثق حليف في المنطقة إلسرائيل لكن العالقات انهارت بينهما في 

قوات خاصة إسرائيلية عشرة ناشطين أتراك من المؤيدين للفلسطينيين خالل محاولتهم كسر الحصار 
 المفروض على قطاع غزة.

 7/4/2016، وكالة رويترز لألنباء
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  جدرانالخلف  ايكونو أن حي خلفان: عيال عمي اليهود مكتوب عليهم ضا .51
وصف ضاحي خلفان الدولة الصهيونية اليوم عبر تغريداته على توتير "بأوالد العم"، معلقًا على 

 فلتنتظر الزالزل". وتهدم المنازل. .. الجدار العازل، بأن "إسرائيل تحاصر نفسها بجدار عازل. .
 ".إسمنتيةلك كل مقومات السعادة، وتعيش بين جدران وتابع: "إسرائيل تم

، يرى خلفان أن الحياة التي يعيشها الصهاينة موجودة في القرآن قائاًل: "يضرب هللا أخرى من جهة 
 إسرائيل مثال للدولة المعزولة التي تحاصر نفسها بنفسها". األمثال للناس. .

 خلف جدران".وبقليل من الحزن:" عيال عمي مكتوب عليهم يكونون 
"اليهود يحتاجون إلى علماء نفس يحللون شخصيتهم، ما راحوا بلد إال وأغضبوا  أنيرى خلفان  وأخيرا

 الجئين؛ نظرا لطغيان أوالد عمي". األمريكانعام سيخرج  100أهله، بعد 
 8/4/2016، السبيل، عّمان

 
 االحتاللالجامعة العربية تطالب األمم المتحدة بالتدخل الفوري لوقف جرائم  .52

طالبت جامعة الدول العربية جميع المؤسسات الدولية والدول المعنية بعملية السالم في منطقة الشرق 
األوسط، وعلى رأسها منظمة األمم المتحدة، باالضطالع بمسؤولياتها والتدخل الفوري للضغط على 

ي ترتكبها ضد أبناء الشعب إسرائيل، القوة القائمة باالحتالل، لوقف جرائمها اليومية المتواصلة الت
لزامها بتنفيذ التزاماتها المنصوص عليها في قرارات الشرعية الدولية وجميع قراراتها ذات  الفلسطيني وا 
الصلة، بغية تحقيق حل عادل قائم على دولتين، وفق القوانين والقرارات الدولية، ويؤمن حماية دولية 

 للشعب الفلسطيني وجميع مقدراته في أرضه.
دت الجامعة، في بيان أصدره قطاع فلسطين واألراضي العربية المحتلة أمس، بمناسبة الذكرى وجد

، إدانتها لجميع الممارسات العنصرية واإلرهابية التي تنتهجها "دير ياسين"الثامنة والستين لمذبحة 
ة التي سلطات االحتالل اإلسرائيلي، ومنها سياسة هدم المنازل وبناء المستوطنات غير القانوني

تتناقض مع جميع قرارات الشرعية الدولية، فضاًل عن منهج القتل اليومي للفلسطينيين، عبر استخدام 
 آلة القتل اإلسرائيلي التي ال تفرق بين طفل أو امرأة أو شيخ.

إلى ذلك، اطلع الدكتور نبيل العربي، األمين العام لجامعة الدول العربية، خالل استقباله أمس 
دينوف، المبعوث الخاص لألمم المتحدة لعملية السالم في الشرق األوسط، على نتائج النيكوالي مي

وتطورات تقرير اللجنة الرباعية الذي تم وضعه كمسودة من قبل األمم المتحدة واالتحاد األوروبي 
وروسيا والواليات المتحدة األمريكية، ومحاوالت تمهيد الطريق من أجل استعادة أفق الحل السياسي 

 لألزمة التي تعترض المفاوضات بين الفلسطينيين واإلسرائيليين.
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دينوف، في تصريحات للصحفيين عقب اللقاء، إن هذا التقرير تم إعداده الشهر الماضي، الوقال مي
نه يأمل أن يتم تقديمه ومناقشته خالل الشهر الجاري أو المقبل مع شركاء األمم المتحدة في  وا 

الدور الكبير الذي تلعبه الجامعة العربية في الوقت الراهن، ال سيما أن الدول مؤكدًا أهمية  المنطقة..
العربية في إطار الجامعة، أصدرت قبل سنوات مبادرة السالم، والتي تعتبر ركيزة أساسية إليجاد حل 

 للصراع.
 8/4/2016االتحاد، أبو ظبي، 

 
 لسطيناإلماراتية تنجز مصعدًا للمكفوفين في ف "األعمال الخيرية" .53

أقامت هيئة األعمال الخيرية اإلماراتية مصعدًا كهربائيًا يخدم المكفوفين وذوي اإلعاقة في : وام
جامعة البولتكنيك الفلسطينية، وذلك للتسهيل عليهم في التنقل عبر األدوار العليا للجامعة وحضور 

 محاضراتهم في وقتها دون مساعدة اآلخرين.
 8/4/2016، الخليج، الشارقة

 
 : هدم االحتالل للمباني تضاعف خالل الثالثة أشهر األخيرةوتشا""أ .54

أظهرت تقارير لألمم المتحدة أنه في األشهر الثالثة الماضية زاد جيش االحتالل : الضفة المحتلة
عمليات هدم مباني الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة إلى أكثر من ثالثة أمثال، وهو ما أثار 

يين وجماعات مدافعة عن حقوق اإلنسان بشأن ما يعتبرونه انتهاكا مستمرا للقانون قلقا بين دبلوماس
 الدولي.

وتظهر أرقام جمعها مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع لألمم المتحدة الذي يعمل في غزة والضفة 
يناير بعد  شهريا منذ كانون الثاني/ 165الغربية والقدس الشرقية أن متوسط عمليات الهدم ارتفع إلى 

. وفي شباط/فبراير وحده نفذت 2015إلى  2012عملية هدم شهريا في الفترة من  50أن كان المتوسط 
 عملية هدم. 235

وقالت المسؤولة بمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التي تعمل بالقدس وتراقب عمليات الهدم عن كثب، 
الوضع بأنه األسوأ منذ بدأ المكتب التابع "كاثرين كوك "'إنها زيادة ملحوظة ومقلقة للغاية' واصفة 

وأضافت 'األكثر تضررا هم البدو والمجتمعات الزراعية  .2009لألمم المتحدة جمع األرقام عام 
 الفلسطينية المعرضة لخطر النقل القسري وهو انتهاك واضح للقانون الدولي.'

 8/4/2016، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
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 حاضرة لمسؤول "إسرائيلي" في جامعة أمريكيةمتضامنون يقاطعون م .55
قاطع عشرات المتضامنين العرب واألجانب محاضرة لرئيس بلدية القدس االحتاللية، نير : الناصرة

 بركات، في جامعة "سان فرانسيسكو" بالواليات المتحدة االمريكية، أمس األربعاء.
الحرم الجامعي قبل دخولهم إلى قاعة وتظاهرت جموع من المتضامنين المؤيدين للفلسطينيين داخل 

 المتواصلة فيالمحاضرة ومقاطعتهم لكلمة بركات، التي حاول خاللها تبرير االنتهاكات "اإلسرائيلية" 
 مدينة القدس المحتلة.

وقالت القناة السابعة في التلفزيون العبري، إن المتضامنين اقتحموا قاعة المحاضرة وهم يرتدون 
عالم الفلسطينية ويحملون مكبرات صوت، وحاولوا منع المحاضرة، داعين إلى الكوفية ويرفعون األ

نهاء االحتالل، ووضع حّد لدولة إسرائيل التي وصفوها بأنها دولة إرهابية  "استمرار االنتفاضة، وا 
ودولة فصل عنصري". وأشارت القناة إلى أنه تم استدعاء الشرطة وحراس األمن إلى قاعة المحاضرة 

 ركات".لحماية "ب
 7/4/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 مسؤولة عن مقتل عشرة آالف بريء في غزة "إسرائيل"المرشح األمريكي ساندرز:  .56

أدلى بيرني ساندرز الذي يخوض انتخابات تمهيدية لترشيح الحزب الديمقراطي : القدس المحتلة
متعلقة بالصراع  سرائيلإكمرشح النتخابات الرئاسة بتصريحات تثير خالفات مع  األمريكي
 الفلسطيني.–اإلسرائيلي

نيويورك ديلي "العبري عن ساندرز قوله في مقابلة أجرتها معه صحيفة  اإلخباري  "ويلال"ونقل موقع 
وذلك خالل  "عشرة آالف بريء في قطاع غزة"مسؤولة عن مقتل  إسرائيلبأنه على قناعة بأن  "نيوز

من  أكثرسقوط  إلىتشير  اإلسرائيليةالمعطيات الرسمية  أن إلى، ويشار "الجرف الصامد"عملية 
 .2006آالف فلسطيني خالل ثالث حروب شنتها إسرائيل على قطاع غزة المحاصر منذ 10

، إلسرائيلجانب تأييدي  إلىالشهر الماضي:  اإلسرائيليمؤتمر اللوبي  أماموكان ساندرز قد قال 
صابةامد مدني خالل عملية الجرف الص 1500انتقدت مقتل  استنكر  إننيكثيرين آخرين بجروح،  وا 

 في عملية غير متكافئة. مهاجمة المستشفيات والمدارس ومخيمات الالجئين
 8/4/2016، الرأي، عّمان
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 األونروا تشرع ببناء أكبر مكتبة عامة في مخيم رفح .57
، ببناء مكتبة شرعت وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين )أونروا( :عبد الهادي عوكل–غزة 

عامة في مدرسة رفح االبتدائية المشتركة في جنوب مدينة غزة لمقاولين من القطاع الخاص، وذلك 
 .  2015نوفمبر 22في 

وأوضحت "األونروا" في بيان لها وصل مراسلنا نسخة عنه، اليوم الخميس، أن أعمال البناء الفعلية 
تاريخه تم  وحتى، 2016مكتبة عملها في سبتمبر ومن المتوقع أن تبدأ ال 2015للمكتبة في سبتمبر 
 من أعمال البناء. %30إنجاز ما يزيد عن 

عامل عبر فرص العمل الموقتة  9.000وذكر البيان أنه من المقرر أن تستوعب أعمال البناء تلك 
قاعات كبيرة  علىمتر مربع كما ستحتوي  150في المجتمع المحلي. وستقام المكتبة على مساحة 

ءة ومقصف ومخازن وغرفة إدارة، ولن تقتصر خدمات المكتبة على الطلبة وطاقم المدرسة فقط، للقرا
 بل وستفتح أبوابها للعامة بعد ساعات عمل المدرسة.

سيتمكنون من  مخيم رفحالجئ فلسطيني ممن يعيشون في  100,000وأوضحت "أونروا" أن حوالي 
 ذاتي والتعلم مدى الحياة. الوصول إلى المكتبة والحصول على فرص التعلم ال

وأشارت إلى أن المشروع يأتي المشروع كجزء من تبرع سخي من المؤسسة الخيرية الملكية في 
 البحرين.

 7/4/2016، الحياة الجديدة، رام هللا
 

 بين عباس وأبو عبيدة .58
 عبد الستار قاسم

مختلف المواقع  في خضم الذكرى األربعين ليوم األرض الفلسطيني، والناس يحيون الذكرى في
الفلسطينية، أمران مخزيان هزا مشاعر الشعب الفلسطيني، هما قيام بعض الفلسطينيين المنتسبين 
للسلطة الفلسطينية ولمنظمة التحرير الفلسطينية بتعزية أحد أركان اإلدارة المدنية الصهيونية في بلدته 

 رية مع هذا الشخص. ، وتبرير أحدهم بأنه تربطه عالقات أس48داخل فلسطين المحتلة 
: كيف تطورت عالقة أسرية مع ضابط يخدم في األمن الفلسطينيينوالسؤال الذي خيم على رؤوس 

بإجراء مقابلة مع القناة الثانية  31/1/2016الصهيوني؟ أما األمر الثاني هو قيام عباس بتاريخ 
موا مناسبة يوم األرض الصهيونية. لم يحترم المعزون وعباس مشاعر الشعب الفلسطيني، ولم يحتر 

 المؤثرة جدا في نفوس الشعب الفلسطيني.
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كالعادة، لم تكن مقابلة عباس الئقة أو محترمة، وكان يجلس أمام المستجوب وكأنه طفل يتم تأنيبه 
أو التحقيق معه ليبوح بما جرى وما يجري. لقد كانت مقابلته مستفزة للشعب الفلسطيني ومهينة ومذلة 

 للغاية.
عادته عندما يقابل صهاينة، إنه ينحي الشعب الفلسطيني جانبا ويوجه خطابه أو إجاباته  وهكذا هي

للصهاينة، وما على الفلسطيني إال أن يشعر بالخجل والعار من الجمل التي ينطق بها، والرؤية 
 االنهزامية التي يتمسك بها حيال القضية الفلسطينية والحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني.

جه حديثه للصهاينة بطريقة مبتذلة ربما من أجل استدرار عطف وشفقة الصهاينة فيقدمون عباس يو 
له شيئا يبرر به أعماله أمام الشعب الفلسطيني. محاوالته الستدرار الشفقة فاشلة حتى اآلن بالرغم 

 من كل االنبطاح والتذلل اللذين يقدمهما.
عف يلحق الضرر الكبير به هو وبالشعب عباس ال يستطيع أن يدرك حتى اآلن أن استعراض الض

الفلسطيني. الصهاينة ال يشفقون على أحد، ولو كانوا يشفقون لما اغتصبوا ديارنا وشردوا شعبنا. 
الضعف بالنسبة للصهاينة يعني التمادي بالصلف واالستكبار وتوجيه اإلهانات ورفع سقف مطالبهم 

 واعتداءاتهم.
ويؤكد باستمرار على التنسيق األمني ومالحقة الفلسطينيين.  الصهاينة ال يحترمون من يتذلل لهم

هؤالء العنصريون المنحطون الذين هم أعداؤنا ال يحترمون الضعفاء، ويعملون دائما على استحمارهم 
ذا ظن عباس أن التذلل ومواصلة  بالمزيد، وهم ال يثقون إال باألقوياء، وال يحترمون إال األقوياء، وا 

الفلسطيني سيجديه نفعا فإنه بالتأكيد واهم، وكل ما يؤكده حول خدمة األمن  االستهتار بالشعب
الصهيوني يصبح مادة للتندر في دولة الصهاينة. وما عليه إال أن يقارن بين رد فعل الصهاينة حيال 

 ما يقوله وحيال ما يقوله السيد حسن نصر هللا.
سلطته تفتش حقائب األطفال  وقال عباس ما يطعن شعب فلسطين في الصدر عندما قال إن

ن لم أكن قد نسيت فإنه قال إن أجهزة أمن الفلسطينيين وضعت يدها على  الفلسطينيين المدرسية. وا 
 سبعين سكينا في هذه الحقائب.

من في األرض يدعي أنه يقود شعبا ممكن أن يبوح بهذا الكالم عن أطفال شعبه؟ المسألة ال تحتاج 
نما إلى تفك ير بسيط ليهتدي إلى الصواب. وهذا الحديث يشير بوضوح إلى محاوالت إلى عبقرية، وا 

 تعهير الناس وضرب نفسيات األطفال الفلسطينيين.
هؤالء األطفال يجب أن يحصلوا على تربية وطنية تؤهلهم للدفاع عن أنفسهم والسترجاع حقوقهم 

ذا كان يريد قول الوطنية الثابتة. حديث عباس يهدم نفسيات الناس ويشل شخصيات األطفال ، وا 
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شيء ألطفال فلسطين فعليه أن يقوله بطريقة ال تشّهر بالشعب الفلسطيني وال تجعلنا أضحوكة أمام 
 األمم.

وفي مقابلته كرر حرصه المفرط على األمن الصهيوني، ولكنه لم يترحم على أبناء فلسطين الذين 
ينة وفق كالمه أن يقتلوا أبناءنا، يسقطون كل يوم برصاص األمن الصهيوني. يبدو أنه يحق للصها

 ولكن ال يحق لنا نحن أن ندافع عن أنفسنا.
في مقابل هذا االنحطاط على المستويين األخالقي والوطني، ظهر أبو عبيدة الناطق باسم كتائب 
حساسا بالكرامة عندما أعلن بالصور وجود أربعة صهاينة  القسام ليعطي شحنة من التفاؤل والعزة وا 

 لدى حركة المقاومة اإلسالمية حماس. في األسر
لقد ضخ أبو عبيدة في نفوس الفلسطينيين ما أشعرهم باالطمئنان والقوة والشجاعة والتفاؤل بأن 
المستقبل لنا بإذن هللا. وقد كان وق ع حديث أبو عبيدة كبيرا على األسرى الفلسطينيين الذين تفاءلوا 

شاط. الشعب الفلسطيني كله متفائل اآلن بقيام مفاوضات بتبادل قريب يعيدهم إلى حياة الحرية والن
 عبر طرف ثالث لتبادل األسرى، وهكذا يفعل الحريصون على حرية أسرى فلسطين.

أما الحديث األجوف حول تسريح األسرى تحت مظلة التنسيق األمني ومالحقة المناضلين فلن يقود 
 .الشعب إال إلى المزيد من اإلحباط والتراجع والهزائم

هناك فرق شاسع بين كالم عباس وبيان أبو عبيدة، بل إن المقارنة غير واردة إطالقا، عباس يسرح 
 في واد بعيد عن صدى صواريخ أبو عبيدة التي رفعت رأس الشعب الفلسطيني.

 7/4/2016، "21موقع "عربي 
 
 بين خلفان والقذافي والتطاول على فلسطين .59

 عبد الحميد صيام د.
ندما أدلى السيد ضاحي خلفان بدلِوه في مجال التغزل بإسرائيل واإلساءة إلى أصبنا بالدهشة ع

فلسطين وشعبها وتاريخها النضالي. وكأنني به يستذكر قولة القذافي عندما وضع كتابا أبيض من 
على السيد علي التريكي  2009سبتمبر  23، رمى به من وراء ظهره يوم "إسراطين"صفحة سماه  48

رابعة والستين للجمعية العامة، ليقول مخاطبا المجتمع الدولي، هذا هو حل الصراع رئيس الدورة ال
 الفلسطيني اإلسرائيلي.

ثم جاء خلفان ليخالف الدنيا كلها ويمنح كل فلسطين ألوالد العم، كما سماهم، ثم يأمل بأن 
ر يدل على سنة سيشكلون األغلبية وتنتهي قصة الصراع. ومثل هذا التفكي 75الفلسطينيين بعد 

سذاجة ألن إسرائيل لن تسمح لنفسها أن تكون أقلية حتى لو اضطرت أن تقوم بتطهير عرقي أو 
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ترحيل جماعي أو وضع العرب في معازل، ضمن نظام فصل عنصري قاٍس يضطر العرب عندها 
أن يبحثوا عن طرق للفرار من جحيم العنصرية وضيق سبل العيش. لهذا تصر إسرائيل على 

بها كدولة يهودية، ألنها تعرف ما معنى أن تكون دولة ديمقراطية تتساوى فيها الحقوق االعتراف 
 والواجبات، وقد رأت ما حدث لنظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا حليفها األقرب أيام األبرثايد.
تين يعلن خلفان أن كلمة إسرائيل أفضل من فلسطين، ألن األخيرة مكونة من فلس وطين، وكلتا الكلم

تحمل معنى سلبيا أسوأ بكثير من خلطة القذافي، الذي على األقل تجرأ وشق إسرائيل إلى نصفين 
الفلسطيني لعل ذلك يقربه خطوة أكثر من قلوب من يريد أن يخطب هواهم  "طين"بالـ "إسرا"دامجا 

ها بنوع من في البيت األبيض. أما السيد خلفان فقد فكك الكلمة بطريقة تخلو من الفكاهة، ثم يتبع
الغزل بإسرائيل وا عطائها حقا تاريخيا في بالد ليست له، مساويا بين الضحية والجالد، ومتبرعا 
بأرض غيره ليلغي صراعا دام أكثر من قرن، جوهره كان وما زال االستيالء على األرض وطرد أهلها 

قرنا. من حقه أن  14 منها، الذين لم يرتكبوا أي ذنب إال كونهم ولدوا فيها أبا عن جد ألكثر من
يتغزل كما يشاء في إسرائيل، لكن بالتأكيد ليس من حقه أن يتبرع بأرض البطوالت والنضال، التي ما 
زال أطفالها وشبابها ونساؤها يدفعون ضريبة الدم دفاعا عما تبقى من كرامة عربية، ويقدمون نموذجا 

، طالبا العيش "ها في مهاوي الردىيحمل روحه على راحته ويلقي ب"أرقى للعربي المناضل الذي 
 الكريم أو الشهادة.

الشخصيتين اللتين وجدتهما متشابهتين، رغم بعد الزمان والمكان  وأود في هذا المقال أن أسبر أغوار
والقائد السابق لشرطة دبي الفريق ضاحي  "زعيم ثورة الفاتح"والموقع والمرحلة، وهما معمر القذافي 

. أما الثاني فال أعرفه "لوكربي"يه أثناء عملي مع فريق أممي لمتابعة مسألة خلفان. األول تعرفت عل
ولم ألتق به، ولكن اسمه يتكرر ويطفو على السطح منذ اغتيال القائد الفلسطيني في دبي محمود 

من عناصر الموساد. وقد بدأت منذ زمن أتابع  30على أيادي نحو  2010يناير  19المبحوح يوم 
ت ومواقف السيد خلفان، فما زادني ذلك إال قناعة بتشابه الرجلين في النفسية التي نشاطات وتصريحا

تتحكم في كثير من تصرفاتهما، خاصة أن التحصيل العلمي لالثنين يكاد يقتصر على بعض 
الدورات والمساقات العسكرية أو األمينة. ووجدت أن القاسم المشترك األكبر بين االثنين هو المواقف 

والتصرفات غير المتوقعة والتصريحات المخالفة للمنحى العام، التي تجذب وسائل اإلعالم الغريبة 
لتعميم أو تضخيم أو استغالل التصريحات. وعندما تغيب الكاميرات يشعر كل منهما أن هناك 

تصريحا غريبا أو يتطاول على بلد أو مؤسسة أو حزب، أو على القضية الفلسطينية،  "ليفقع"ضرورة 
نع وسائل اإلعالم بالعودة هرولة إليه. وقد يكون مقالي هذا يصب في خانة االنجذاب كي يق

سقوط "اإلعالمي الذي يتمناه الرجل. لكن ال بأس فقد كتبت مقاال عن العقيد وهو حي يرزق بعنوان 
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ن (. ومن باب التواز 2011أبريل  11)القدس العربي  "انفرادي لملك ملوك أفريقيا وعميد الحكام العرب
 أصبح واجبا علّي أن أعطي االثنين حقهما من التحليل.

 
 من الناحية النظرية

ويعني ببساطة جنون العظمة. وهو نوع من التوهم  "ميغالومانيا"هناك مرض نفسي أو عقلي يدعى 
بالقوة الخارقة واألهمية الالمحدودة والتفوق المطلق وحق امتالك السلطة العضوض، بل قد يشعر 

المرض النفسي بأنه خارق للعادة وأنه فوق البشر. قد تعود جذور المرض إلى أيام المصاب بهذا 
الطفولة، كما يقول فرويد، عندما يعيش الطفل حالة من الحرمان يعوضها بتمنيات مقموعة يتصور 
نفسه قويا وجبارا وغنيا وبطال أسطوريا. تختفي هذه الفانتازيا مع التقدم في السن ثم تعود لتظهر 

ة مرضية في مراحل متأخرة، خاصة إذا ما وجدت مصرفا تتسرب منه إلى الخارج. وغالبا ما بطريق
تظهر عند من يتبوؤن مراكز عليا في السلم الحكومي أو الجيش أو الدولة. ويعتبر فرويد أن ممارسة 

 السلطة المطلقة عبارة عن عودة جنون العظمة المختفية من أيام الطفولة.
ي العالم على من يعتقدون أنهم مسكوا زمام التاريخ وأال أحد قبلهم وال أحد وهناك أمثلة كثيرة ف

بعدهم، وآخرهم وليس أخيرهم كيم جونغ إون، طاغية كوريا الشمالية ومن استنسخوا على شاكلته في 
وطننا العربي. يعتقد هؤالء أنهم فوق البشر ومتعددو المواهب ولديهم قدرات خارقة تستشرف الغيب 

لحكمة التي على الناس أن يتمثلوها. ثم ال يتورعون في إطالق الكالم على غاربه كما يحلو وتنطق با
لهم، ألن الناس ستتلقط درر الكالم الخارج من أفواههم ليحولوه إلى حكم وأمثال تعبر حدود المكان 

 والزمان لتظل حية إلى األبد.
 غرابة المواقف والبحث عن التميز على حساب فلسطين

القذافي مصابا بحالة من االنفصام عندما يتعلق األمر بفلسطين، فهو من جهة يدفع أمواال  لقد كان
لبعض الفصائل ليضرب بها فصائل أخرى، ثم ال يتورع عن أن يؤذي القضية الفلسطينية من 

بوقت طويل، قرر أن  "إسراطين"جذورها إذا رأى في ذلك عودة لألضواء الهاربة عنه. فقبل حكاية 
 1992رسميا عام  اتهامهسألة التطبيع مع إسرائيل مباشرة بعد فرض العقوبات عليه إثر يختبر م

 30شخصا. فقرر في  270بالمسؤولية عن تفجير طائرة بان آم فوق بلدة لوكربي اإلسكوتلندية ومقتل 
إلى القدس وهو يعرف أنها واقعة تحت االحتالل  "حجاجا"ليبيا سماهم  190أن يرسل  1993مايو 

يمكن دخولها إال بإذن من إسرائيل. فرحبت إسرائيل بالفكرة ودخلوا برا من معبر رفح على الحدود  وال
المصرية عن طريق شركة سياحية إسرائيلية مصرية، لكن إسرائيل ضربته على قفاه ولم تعط الخطوة 

 أي أهمية بعد أن كسرت الزيارة المحظور ألول مرة.
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ى فلسطين عندما قرر طرد الفلسطينيين جميعهم من ليبيا عام وما لبث أن عاد القذافي يتطاول عل
ياسر عرفات صار عنده "، ليثبت أن اتفاقية أوسلو ال تشكل حال للقضية الفلسطينية، وقال 1995

. جمعهم بين ليلة وضحاها ورمى بهم في الصحراء على الحدود بين ليبيا "دولة فليأخذكم إليها
مصر تدخلهم وال العقيد يعيدهم فوقع المئات منهم ضحايا البرد ومصر لمدة تزيد عن السنتين، ال 

 والمرض والعقارب.
لقد استولى القذافي على أمالك الفلسطينيين في ليبيا وطردهم ودعم التنظيمات الصغيرة الدموية مثل 

، كما أعدمت اللجان الثورة عددا من الفلسطينيين في ليبيا بسبب اتهامهم زورا "أبو نضال"تنظيم 
بمعاداة الثورة، من بينهم أربعة مدرسين أعدموا في ساحة مدرسة الفاتح الثانوية بأجدابيا أمام طالبهم. 
وقد كشفت وسائل إعالم إسرائيلية أن القذافي أفرج عن عميل إسرائيلي يدعى رفائيل حداد اعتقل في 

دما اندلعت الثورة بعد تدخل مباشر من سيف اإلسالم عبر وسيط نمساوي. وعن 2010ليبيا في مارس 
سرائيل وأرسل وفدا من أربعة  حصلوا على  أشخاصالليبية أعلن أنه سيحافظ على أمن أوروبا وا 

زعيمة حزب كاديما ومسؤولين أمنيين لتحسين صورة "تأشيرات إسرائيلية من باريس، بهدف لقاء 
 ."العقيد في إسرائيل ومد جسور التعاون 
تهام طبيب فلسطيني وممرضات بلغاريات يحكم عليهم باإلعدام كما أن قصة حقن األطفال باإليدز وا

ثم ينصاع للضغط األوروبي ويفرج عنهم، ثم يأتي الوقت، ليعلن سيف اإلسالم أن القضية كلها ملفقة 
 من صنع أفكار العقيد.

 
 خلفان ونظرية خالف تعرف

إثر اغتيال محمود أما السيد ضاحي خلفان فقد ظهر إلى األضواء أصال على حساب القضية على 
المبحوح على أيدي الموساد دخلوا المدينة بكل خفة ومهارة، وتوزعوا في عدة فنادق بما فيها فندق 
البستان ـ روتانا الذي يقيم فيه المبحوح أحد قادة كتائب عز الدين القسام. في ساعة الصفر هاجمت 

في غرفة نومه. ثم عاد الجميع  المجموعة غرفة المبحوح، حيث تم تخديره وصعقه بالكهرباء وخنقه
وخرجوا من البالد بالخفة والمهارة اللتين دخال بهما. مثل هذا االختراق األمني الخطير وغير 
المسبوق، قد يطيح بكل طواقم األمن والشرطة والمخابرات ووزراء الداخلية والدفاع واألمن الوطني في 

دث، حيث سلطت أضواء فاقعة على رئيس أي دولة تحترم نفسها وسيادتها. لكن العكس هو ما ح
الشرطة الذي تقمص دور البطولة، وكأن العمالء اعتقلوا في آخر لحظة ويقبعون اآلن في زنازين 

 انفرادية.
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وطالب  "شنعاء"كما أن تصريحات خلفان أثارت الجدل مع دول الجوار، حيث وصف صنعاء بأنها 
لقد خرج "واعتبر ابنه رجال محترما. ومن تغريداته  باستمالة علي عبد هللا صالح ليضربه بالحوثيين،

. وقال عن اإلخوان "الشعب اليمني خلف توكل كرمان وتركوا القائد الفذ على عبد هللا صالح
. "إسمعوا يا ناس اإلخونجي به صفاقة وخالي من اإلحساس"المسلمين إنهم خطر على دول الخليج 

لمساس بها. وقال إن ثورة تونس ستنهار بعد سنة وقال إن إيران تخشى اإلمارات وال تستطيع ا
. كما اعتبر انتخاب محمد مرسي رئيسا لمصر غير موفق. ودعا "النهضة"ونصف السنة وتسقط 

في تغريدة اإلمارات إلى ضم قطر، والقطريون اعتبروه يهذي. وقال لو رجع إقليم قطر لمشيخة أبو 
دوق إلعادة إيران إلى المذهب السني. واسمعوا ظبي راح اإلخوان آوت )برة(. ودعا إلى تشكيل صن

يجب أن نتعامل مع اليهود على أنهم أوالد عم نختلف معهم على وراثة "أخيرا ما يقول عن فلسطين 
. واعتبر خالد مشعل أخطر على الفلسطينيين من "األرض والفيصل في الحكم لمن يقدم دليال

 نتنـياهو.
عن دول الخليج، أما أن يلغي بتغريدة حقوق شعب وتاريخ نضال ليقل ما يريد السيد خلفان عن بلده و 

فهذا ليس من حقه. وكم حاولت قيادات من قبله وستحاول من بعده أن تتطاول على قضية العرب 
األولى، إال أنهم ينتهون إلى نسيان أو ضياع، أما قضية العرب األولى فستبقى حية في قلوب 

 لم تاريخي كان لبعض القادة العرب نصيب في صناعته.الماليين ألنها قضية حق ودفاع عن ظ
 8/4/2016، القدس العربي، لندن

 
 تسويق إسرائيلي لدورها اإلقليمي المنشود مع استمرار االضطرابات والتحوالت .61

 سعد عبد الرحمنأد. 
ونية على المنطقة، تسعى الدولة الصهي في الشرق األوسط وحالة عدم اليقين وصعوبة التنبؤ بتأثيراتها

محاولة استغالل االضطرابات والتحوالت لمصلحتها، فضال عن محاوالت الصيد في الماء العكر، 
للمجتمع الدولي أن  "لتثبت"واللعب على التناقضات والتخوفات المتعاظمة منذ سنوات في المنطقة، 

عدم  مصدرالصراع الفلسطيني العربي/ اإلسرائيلي ليس هو جوهر صراعات المنطقة، مثلما أنه ليس 
في الشرق األوسط، وبالتالي دحض حقيقة أن حل هذا الصراع منشأه العمل على تعزيز  االستقرار

األمر الذي يضعف الصورة الواقعية للدولة الصهيونية كدولة احتالل ترفض  االستقرار في المنطقة،
 !"التسوية"

شاريع، بعضها ما يتوافق مع اليوم، يتصاعد الصراع على امتداد اإلقليم شرق األوسطي، وتكثر الم
البعض اآلخر، ومنها ما يتعارض. مشروع أمريكي وآخر روسي وثالث إيراني ورابع تركي، يتحالف 
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هذا مع ذاك ويسعى إلسقاط غيره، كلها مغلفة بصراع على النفوذ بين المملكة العربية السعودية 
اص بها( من جهة، وبين )الدولة السنية الوحيدة التي تحاول خلق مشروع عربي/ إسالمي خ

الجمهورية اإلسالمية اإليرانية من جهة ثانية )ساعية ما وسعها الجهد لتمثيل األقلية الشيعية في 
العالم اإلسالمي( حتى أضحت هذه المشاريع الدولية واإلقليمية بمثابة حروب وقودها الطائفية 

المتحدة األمريكية عن دعم الدول  والعصبية المذهبية. هذا، ولقد تفاقم الوضع بعد تخلي الواليات
العربية المعتدلة، وظهور قوى إقليمية على رأسها إيران وتركيا تحاوالن فرض سياستيهما على 
المنطقة، وبخاصة بعد أن رأت الدولة الصهيونية فرصتها في أخذ دورها المأمول صهيونيا بذريعة أن 

 "معسكر السنة"بإنشاء قوة راعية ألطراف  "حالمة"إيران هي العدو األول إلسرائيل الساعية إلبادتها، 
بحيث تصبح هي زعيمة هذا المعسكر ففي كل مكان تعمل فيه إيران، نرى موقفا إسرائيليا معاكسا 

في العراق وسوريا واليمن مع التركيز على  "المعسكر السني"تريد له أن يكون متناسقا مع موقف 
 اإلسرائيلية )بنيامين نتنياهو( ألف ادعاء على ذلك. طائفية الصراع وفي تصريحات رئيس الحكومة

الواقع بأنه  مرتكزة على تصوير "حدودها" إذن، تسعى الدولة الصهيونية إلى توسيع نفوذها وحماية
! فهي، مثال، قد حددت "المعسكر السني"بين السنة والشيعة، وأن مصلحتها مشتركة مع  قتال

 سورية في خطوط حمراء تراعي مصالحها ومنها في األساس:إزاء األزمة ال االستراتيجيةمصالحها 
حزب هللا  أيديمتطرفة أوفي  منع سقوط أي نوع من األسلحة البيولوجية والكيميائية في أيدي عناصر

 حدودها الشمالية. إيران واستمرار الهدوء عبر أو
ة، إذ هي ترى في استمرار ولعل األمر الملح بالنسبة إلسرائيل سوريًا هو العالقات السورية اإليراني

هذه العالقة قوة إليران، وفي انقطاعها ضربة لها ولنفوذها في المنطقة. كذلك، ومع رفع الحظر عن 
بدواعي  "المعسكر السني"مع  "شراكة كاملة"قادة الدولة الصهيونية لما يسمونه  "يسوق "إيران، 

وفي السياق، يتكاثر  في المنطقة )العدو المشترك( إيرانفي المواجهة مع  "المصلحة المشتركة"
فمثال، تحدث وزير  ضد إيران! "منشود"الحديث اإلسرائيلي عن تحالف إسرائيلي ـ سعودي 

القومي في تل أبيب، واعتبر  األمن)موشيه يعلون( عن هذا التقارب في مؤتمر معهد أبحاث "الحرب"
مصالح مشتركة عديدة  وإلسرائيلية، بقيادة السعود "المعسكر السني"المعسكر األكثر أهمية هو " أن:

مع هذا المعسكر المحور، وهذا هو األمر األهم لتأسيس عالقات معها اليوم، أكثر من السالم وأكثر 
من االتفاقات واالحتفاالت، هذا المعسكر محبط كثيًرا من الخيار األميركي في رؤية إيران العبا رائدا 

 ."في المنطقة
الوضع في الشرق : "كون  فإنه يعزف على أوتار ل )غادي أيزنكوت(أما رئيس أركان جيش االحتال

األوسط يخلق فرصا أمامنا، وأنه كلما تعمقت األزمة بين إيران والسعودية، فإن إسرائيل تتقرب من 
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 إلىوقد يتحول  إيرانالسعودية. وهذا التقارب سيرقى إلى مرحلة أعلى بعد رفع العقوبات عن 
ثمة تغييرا دراماتيكيا في ")نتنياهو( غاص في أحالم التمني معتبرا أن: . بل إن "حقيقية "شراكة"

العالقات الخارجية إلسرائيل، في المدة األخيرة، بينها وبين جيرانها العرب الذين يرون في إسرائيل 
أن يظهروا إلسرائيل الفهم نفسه الذي "، داعيا مسؤولين في االتحاد األوروبي "حليفا وليس تهديدا

 ."لها جيرانها العرب الذين كانوا هم األعداء التقليديين للدولة اليهودية ُيظهره
وتتمنى ما  من الواضح أن الدولة الصهيونية نجحت إلى حد ما في تهميش الملف الفلسطيني،

وسعها التمني إقامة تطبيع سياسي وأمني مع أطراف عربية بحيث يجعل منها ذلك قوة إقليمية ودولية 
قادرة على فرض هيمنتها األمنية والسياسية واالقتصادية على المنطقة. لكن، في  كبرى، تكون فيه

بحيث نعيد على أساسه  "هل المشروع العربي ممكن؟"سياق التفاؤل الذي ال بد أن نعيشه، نختم: 
الذي يقف في وجه المشاريع األخرى وعلى رأسها، بالطبع،  ترتيب أوراق المنطقة ويكون مشروعنا

 !."إلسرائيليالمشروع ا"
 8/4/2016، الرأي، عّمان

 
 خياراتها المأزومة ذاتها "تعيد تدوير"السلطة إذ  .61

 عريب الرنتاوي 
على اجتراح  "بنيوياً "يتأكد للمراقبين والمتابعين للشأن الفلسطيني، أن السلطة الفلسطينية فقدت القدرة 

ن كانت تحدثت في "يةخياراتها التفاوض"خيارات وبدائل أخرى للتعامل مع أزمة استعصاء  ، وهي وا 
، إال أن سياساتها وممارساتها القائمة على "استراتيجيات بديلة"األعوام األخيرة عن توفرها على 

، برغم "دخلت في طريق ذي اتجاه واحد"األرض، تذهب بخالف ذلك، وتظهر يومًا بعد آخر، أنها 
 وخارجها.باعتراف أوساط واسعة من داخل السلطة  "طريق غير نافذ"أنه 

لطالما شددت السلطة على ألسنة الناطقين باسمها، رفضها العودة للمفاوضات، ما لم تكن 
بجدول أعمال يبدأ بإنهاء االحتالل، وجدول زمني قصير ... اليوم، تكشف السلطة عن  "مشروطة"

مقيتة  ، في إعادة"رام هللا وأريحا أوال"أنها منخرطة فعليًا في مسار تفاوضي، ربما تحت عنوان 
... وبطموح ال يتخطى العودة إلى الوضعية التي كانت سائدة في الضفة  "غزة وأريحا أوالً "لسيناريو 
 .2000قبل اندالع انتفاضة األقصى عام  –من دون القدس طبعًا  –الغربية 

المدنية التي يقف منسق حكومة  –والسلطة تبدي استعدادها لتطوير القناة التفاوضية األمنية 
الل في الضفة على طرف منها وكل من حسين الشيخ وماجد فرج وزياد هّب الريح على االحت

الطرف اآلخر منها ... والرئيس يعرض استعداده للقاء نتنياهو في الزمان والمكان الذي يختار، 
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ومخاطبة الكنسيت إن اقتضى األمر، ونتنياهو يرد بدعوته للقائه في مكتبه في القدس المحتلة، في 
 ُمذّلة لخطاب السادات الشهير قبل أربعة عقود تقريبًا.إعادة 

السلطة طالما لّوحت وتلوح بوقف التنسيق األمني، والمجلس المركزي لمنظمة التحرير يقرر ذلك، 
وموفدو الرئيس أبلغوا الجانب اإلسرائيلي بنية السلطة فعل ذلك في حال لم تتقيد إسرائيل باالتفاقيات 

 "شهادات اآليزو"ق األمني ما زال متواصاًل ومتصاعدًا، وهو يحصد يوميًا المبرمة ... لكن التنسي
من الجانب اإلسرائيلي، وآخرها ما أبلغ به رئيس أركان جيش االحتالل الجنرال غادي إيزينكوترئيس 

نحن نعمل معهم لمكافحة اإلرهاب، هم يقومون بعمل جيد ونحن جد "مجلس النواب األمريكي: 
 ."الذي لنا معهمراضون عن التنسيق 

طالما أن التنسيق األمني لم يبق فضاًء أو مجااًل دون أن يخترقه، حتى  "جّد راضين"ولم ال يكونوا 
لطلبة اإلعدادي والثانوي، باتت تخضع للتفتيش  "الحقائب المدرسية"أن السلطة باتت تفاخر بان 

عمليات الدهم والتفتيش، بحثُا عن سكين مطبخ، وأن سبعين منها على األقل، جرت مصادرته في 
نقاذ حيواتهم.  ودائمًا بذريعة إنسانية من نوع: حماية أرواح شبابنا وا 

طالق المقاومة الشعبية  "استراتيجية بديل"السلطة رسمت مالمح  تنهض على استعادة المصالحة وا 
ير أدواتها ومطاردة إسرائيل في مختلف المحافل الحقوقية والسياسية الدولية، وتوسيع المقاطعة وتطو 

على مختلف  "أي إنجاز يذكر"... والحقيقة أن المراقب للمشهد الفلسطيني ال يستطيع أن يأتي على 
هذه المحاور، باستثناء حركة المقاطعة التي تتولى المبادرة والقيادة فيها، قوى وجماعات من خارج 

 رحم السلطة وقيودها وآليات عملها.
د، وعقدين على قيام السلطة، وأربعة عشر عامًا على إعادة بعد ربع قرن على انطالق مسار مدري

احتالل الضفة الغربية )السور الواقي(، وعشر سنوات من المراوحة في ظل حكومات اليمين واليمين 
، إلى المربع األول، "العودة على البدء"المتطرف بزعامة نتنياهو، لم تجد السلطة من خيار سوى 

غير "، سيرة أوسلو بمراحله ومرحليته، وغموضه "إعادة تدوير"رى، ، أو باألحإنتاجمربع إعادة 
 ."رام هللا وأريحا أوالً "، فال جديد في هذه المقاربات، غير استبدال رام هللا بغزة، في معادلة "البناء

بعد الفشل المتكرر والمتراكم لرهاناتها وحساباتها، تعاود السلطة السير في الطريق ذاته، على أمل أن 
إلى نهايات مختلفة، وتجريب الُمجرب ... ليس بسبب انعدام الخيارات والبدائل القائمة ذاتيًا  تصل

خارج "وموضوعيًا أمام الشعب الفلسطيني، بل لعجز بناها وأطرها ومؤسساتها القيادية، عن التفكير 
 يها.، وتآكل إرادتها السياسية في تجريب خيارات غير تلك التي تهرب من إسرائيل إل"الصحن

 8/4/2016، عّمانالدستور، 
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 إقناع أبو مازن  .62
 يوسي كوبرفاسر

من خالل استضافته  اإلسرائيليبدأ محمود عباس )أبو مازن( مؤخرا بحملة دعائية أمام الجمهور 
آذار(.  31ديان )"عوفده"،  إيالناوفدا من اليهود الذين جاءوا من الدول العربية. ومقابلة أجرتها معه 

التزامه بالسالم واعترافه برئيس الحكومة بنيامين  أخرى ئيليون الذين التقوا معه، مرة وقد سمع اإلسرا
العمليات وموقفه  إلفشال أعمالهعن  أيضانتنياهو ممثال إلسرائيل واستعداده للتفاوض معه. وسمعوا 

ون في القائل إن اليهود الذين تربوا في العالم العربي في أجواء الجيرة الطيبة، هم شركاء طبيعي
السالم، وتحدث عن شعوره بضرورة تسريع تحقق السالم ألن الوقت يمر بسرعة. هذا جيد جدا، 

 أليس كذلك؟.
الحقيقة هي أن هذا ليس جيدا. فهذا الحديث لم يقنع ضيوفه حتى. صحيح أن ديان صعبت عليه  

يقوم بالتنديد  أكثر من صحفيين إسرائيليين آخرين، لكنها لم تر أن هناك حاجة لسؤاله لماذا ال
بالعمليات بدل الحديث دائما عن أننا جميعنا بشر. ولماذا ال يقول هذا الشيء القليل باللغة العربية 
ألبناء شعبه. واألخطر من ذلك أنها لم تسأله لماذا يتحدث عن حل الدولتين وال يتحدث عن حل 

سرائيلي" وال يستخدم أبدا مصطلح "الشعب اإل األخرى الدولتين لشعبين. ولماذا يستخدم مرة تلو 
 مصطلح "الشعب اليهودي".

ممثلو اليهود من أصول عربية اشتكوا من أن رئيس السلطة الفلسطينية لم يِف بالتزاماته السابقة   
نتنياهو والى ملك المغرب من اجل تحقيق السالم. لكنهم تجاهلوا مقال  إلىنحوهم وهي أن يتوجه 
إسرائيل، وبالتحديد من  إلىقال فيه إن مجيئهم  2012في  ى أخر ومرة  1979نشره عباس في سنة 

العراق، كان نتيجة مؤامرة خططها الصهاينة االشكناز، حيث طلبوا في أعقاب "النكبة" قوة عمل 
وأنه تم طردهم من  أيضارخيصة تستبدل العمال الفلسطينيين. وبهذا تجاهل مطاردتهم في العراق 

، عباس ال يحيد عن الرواية الفلسطينية التي تقف من وراء خرى أهناك )روحة بال رجعة(. بكلمات 
 السكاكين.

 األوالد إقناعهو قصة نشاط السلطة في المدارس من اجل  أقوالهومع ذلك، فان الجديد في  
، ألنه حسب األبدانالفلسطينيين بعدم تنفيذ عمليات الطعن. أوال، الحديث يدور عن قصة تقشعر لها 

حدة تم فيها هذا العمل، كان لسبعين طالب فيها سكاكين في حقائبهم. ثانيا، عباس، في مدرسة وا
القصة ُتظهر أن رئيس السلطة يؤمن بقدرته على تقليص هذه الظاهرة حتى لو لم يكن وقفها 

 المطلق. لذلك يطرح السؤال لماذا اآلن فقط قرر أن يفعل شيء في هذا الموضوع.
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، هجوم أوال: أسبابروج في حملة دعائية متجددة. وهذا لعدة ترتبط كما يبدو بقراره الخ اإلجابة
السكاكين استنفد، ولو بشكل مؤقت، قدرته على جذب االنتباه للموضوع الفلسطيني. وهذا يحدث ألن 

في بروكسل وألن  اإلرهابيالهجوم  أعقابالموضوع الفلسطيني وضع في الزاوية بالنسبة للعالم في 
 ب والهجمات ضد اليهود في إسرائيل، ال تفيد الفلسطينيين.ضد الغر  اإلرهابالصلة بين 

ثانيا، بسبب الهجمات يميل الجمهور اإلسرائيلي اليهودي الى معرفة الحقيقة حول السالم. لذلك   
الفلسطينية، أي اتفاق ُيمكن الفلسطينيين  األساسيةتزداد معارضة االتفاق الذي تأسس على المبادئ 

تنازل عن طموحهم بالسيطرة على باقي فلسطين التاريخية والقضاء على دولتهم دون ال إقامةمن 
الصهيونية. وثالثا، بدأت تحدث تحوالت في المجتمع الدولي في كيفية التعامل مع مقاطعة إسرائيل. 

نكاروهناك اآلن من يرفض هذه الفكرة تماما بادعاء أن هذا السامية  حق الوجود للدولة القومية  وا 
 .للشعب اليهودي

يمكن رؤية تعبيرات التأثير في القرارات البرلمانية في كندا والواليات المتحدة وقرارات حكومات   
من معارضة  أشكالرؤساء الجامعة في كاليفورنيا أنه يوجد  أقوال أيضا. أوروباومحاكم وبلديات في 

ين. حيث امتنع الفلسطينيين المتطرف إرضاء إلىالصهيونية تعتبر السامية. وهذه الصياغة تهدف 
بأن مناهضة  األمريكية. وحسب تعريف الالسامية في وزارة الخارجية األصليةالرؤساء عن الصيغة 

الصهيونية هي السامية. بدأت ُتسمع في العالم مؤخرا انتقادات حول سلوك السلطة الفلسطينية في 
ن لم يكن هذا كاف فان العملية المزعزعة في الخليل ت  إمكانياتنطوي على تشجيع العمليات. وا 

للفلسطينيين. لذلك، ومع األخذ بالحسبان باقي االعتبارات، يجدر بهم الحفاظ على الهدوء  إيجابية
 .األثناءوعدم استئناف العمليات في هذه 

قلوب اإلسرائيليين والتراجع الحقيقي في مستوى الهجمات الذي يبدو أنه ليس  إلىإن محاولة الدخول  
ذاإسرائيل تستغل هذه التطورات. صدفيا يجب أن تجعل  وافق عباس على المفاوضات مع إسرائيل  وا 

غير  األمربدون شروط مسبقة فهذا سيكون تطورا ممتازا )في هذه المرحلة، حسب مقابلة ديان، فان 
ذاوارد بعد(.  لم يحدث فيجب أن نزيد لديه، بالمساعدة الدولية، الشعور بأن وضعه يزداد خطورة،  وا 
 هذه المفاوضات. إلىالوحيدة لتحسينه هي الذهاب والطريقة 

 معاريف
 8/4/2016الغد، عّمان، 
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