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تمايدًا لمخطط استيطءهني  األقصىخطءرًا بءلادم في سلوان جهنوبي المسجد إ 52احاحتلا  يسلم  .1

 جديد
 52القادمة، لهدم نحو  األيامتسعى بلدية االحتالل في القدس، خالل  :دياال جويحان-حتلةالقدس الم

المبارك، ضمن سياسة التطهير  األقصىمنزاًل في حي عين اللوزة ببلدة سلوان جنوبي المسجد 
فراغ السكان  نسمة، لربط ما يسمى بمستوطنة جبل  1870الذي يبلغ عددهم نحو  األصليينالعرقي وا 

 بر بمستوطنة راس العامود ليكون هذا الرابط المخطط االستيطاني لحي عين اللوزة.المك
خيمة  أزالتفي السياق ذاته، اعتقلت قوات االحتالل، الشابين فراس وجالل العباسي بعد أن 

العشرات  . وأدىالتضامن والصالة على ارض حي عين اللوزة بحجة أنها أقيمت بشكل غير قانوني
للوزة وأحياء مجاورة من بلدة سلوان، صالة الجمعة، وسط تواجد مكثف لقوات عين ا أهاليمن 

 االحتالل في المكان.
والعقارات في بلدة  األراضيللدفاع عن  األقوىبأن الصمود والبقاء هو السالح  الجمعةوأكد خطيب 

 .ألصلييناوتهجير السكان  األرضبهدف السيطرة على  اإلسرائيلية اإلجراءاتسلوان وتحدي لكافة 
وقال الناشط المقدسي في بلدة سلوان قتيبه عودة لـ" الحياة الجديدة": "إن الصالة على ارض عين 

جراء الهجمة الشرسة التي تمارسها سلطات االحتالل خالل  األولىاللوزة في بلدة سلوان ليست 
ادي حلوة الحارة من بلدة سلوان منها: حي البستان وعين اللوزة و  أحياءالسنوات الماضية في عدة 

يجادالوسطى التي تهدف لتدمير الحجر وتهجير السكان  اليهودية في  األكثريةاقليه عربية مقابل  وا 
 ".2020التهويدي ضمن مشروع المخطط  والتي يأتيبلدة سلوان 

البيوت المهددة في  أحد، وصاحب اإلنسانبدوره قال د. جمال عمرو عضو الهيئة الدولية لحقوق 
"تواصل سلطات االحتالل الهجوم على الوجود الفلسطيني في القدس  :ة لـ"الحياة الجديدة"حي العباسي

منزل في حي البستان قبل عدة سنوات واليوم تتقدم  88بكل مكوناته، حيث قررت هدم نحو 
التعسفية في حي عين اللوزة لتقرر بلدية االحتالل هدم عشرات البيوت، معتبرًا بان حي  اإلجراءات

المخطط االستيطاني بربط  لردع تنفيذحي الكرامة والصمود والبقاء والصبر  لوزة هوالعين 
 المستوطنات ما بين جبل المكبر وراس العامود".

تايه أحد أصحاب البيوت المهددة بالهدم واحد القائمين على مسجد  أبومن ناحيته، قال الشيخ هاني 
تراخيص بناء قديمًا وحديثًا بعد دفع  إصدارع االحتالل القعقاع المهدد بالهدم لـ" الحياة الجديدة": "من

مبالغ طائله من المواطن المقدسي من اجل المحافظة على منزله والبعض أخذ قروض ماليه من 
 .اإلسرائيليالبنوك لكن دون جدوى من قبل بلدية االحتالل 
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شهور  6يوت ما بين هدم الب إجراءاتكانت بلدية االحتالل تمدد  الماضيةوأوضح، خالل السنوات 
التراخيص لتنفيذ امر  إصدار أوالتمديد  إعطاءوصلت قرارات بلدية االحتالل منع  أن إلى أكثر أو

 الهدم بحق المنازل.
تايه، ابوسنينه، ابو ذياب، حامد،  أبوالعائالت المهددة منازلها بالهدم هي: العباسي،  أنإلى  وأشار
 آالف مواطن مقدسي.5عين اللوزة يقطنها نحو ، رويضي، كرامةـ شويكي، وان حي األعور

 52دياب لـ" الحياة الجديدة": "إن  أبوبلدة سلوان فخري  أراضيبدوره، قال عضو لجنة الدفاع عن 
محال تجاريا في  14لقرارات هدم  إضافةوقضائية  إدارية أوامرهدم ومنها  أوامرمنزاًل استلمت مؤخرًا 

 حي عين اللوزة ومسجد القعقاع".
في مدينة القدس، موضحًا أنه خالل العام الجاري  األخطرهذا المشروع هو  أندياب  كد أبوأو 

 محالت تجارية في بلدة سلوان بحجة البناء دون الترخيص. 4منزال و 12هدمت بلدية االحتالل 
 8/4/2016، الحيءة الجديدة، رام هللا

 
 السرائيليهناء  احاحتلا  ل و مشروع قرار أممي يدعلدى األمم المتحدة توزع بعثة فلسطين  .2

بعثة فلسطين  ، أننيويوركمن  األناضولوكالة  ، عن9/4/2016القدس العربي، لهندن، ذكرت 
وزعت مساء يوم الجمعة، مشروع قرار على الدول العربية، يدعو إلى  الدائمة لدى األمم المتحدة

الحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية تكثيف الجهود الدولية واإلقليمية الدبلوماسية الرامية إلنهاء ا
 .1967المحتلة عام 

المستوطنات “على نسخة منه، على أن ” األناضول“وينص المشروع، الذي حصلت وكالة 
، بما في ذلك في القدس الشرقية غير 1967اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 

 ”.تين وتحقيق السالم الشامل والعادلشرعية، وتمثل عقبة رئيسية أمام حل الدول
تسريع وتكثيف الجهود الدولية واإلقليمية “ويحث القرار الفلسطيني، الذي يقع في صفحتين، على 

، وتحقيق سالم شامل 1967الدبلوماسية الرامية إلى وضع نهاية لالحتالل اإلسرائيلي، الذي بدأ عام 
 ”.ا الصدد على أهمية مبادرة السالم العربيةوعادل ودائم في الشرق األوسط، والتأكيد في هذ

بالوقف الفوري والكامل ألنشطتها في األراضي المحتلة، ” القوة القائمة باالحتالل“ويطالب إسرائيل 
بما في ذلك القدس الشرقية، واالحترام الكامل لكل التزاماتها القانونية في هذا الصدد. وفي تصريحات 

مية في مجلس األمن الدولي )فضلت عدم ذكر هويتها(، بأن مصر، ، أفادت مصادر أم”األناضول”لـ
بصفتها العضو العربي الوحيد في مجلس األمن، لم توزع حتى اآلن مشروع القرار على بقية أعضاء 

 عضوًا، للتصويت عليه.  15المجلس البالغ عددهم 
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مم المتحدة رياض السفير الفلسطيني لدى األ، عن وكاالت، أن 9/4/2016الجزيرة. هنت، وأضافت 
ن عازمون على بذل مساع جديدة إلصدار قرار من مجلس و أن الفلسطيني ،منصور أعلن الجمعة

األمن الدولي يدين االستيطان اإلسرائيلي بالضفة الغربية المحتلة، في وقت قالت فيه األمم المتحدة 
 ام.عملية هدم لمبان ومنشآت فلسطينية بالضفة هذا الع 513إن االحتالل نفذ 

وقال منصور لوكالة الصحافة الفرنسية إن المجموعة العربية باألمم المتحدة ناقشت مشروع قرار 
 بشأن االستيطان.

 
 بهنءت عريقءت وأحفءد عبءس مع إسرائيليين في مخيمءت تطبيع: موقع "يسرائي  بلاس" .3

عباس، وبنات  ذكر موقع إسرائيلي أن أحفاد رئيس السلطة الفلسطينية محمود: النعامي صالح-غزة
عضو اللجنة المركزية لحركة فتح وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، يشاركون 

 في مخيمات وأنشطة شبابية تطبيعية مع شباب إسرائيليين.
لدار، معلق الشؤون السياسية في موقع "يسرائيل بالس"، إن "عباس وكبار مسؤولي اوقال عكيفا 

بهم في أنشطة التطبيع مع إسرائيل ضمن "هجمة مالطفة للجمهور والرأي العام السلطة يزجون بأقار 
 في إسرائيل".

لدار إلى أن بنات عريقات وأحفاد عباس يشاركون اوفي تقرير موسع نشره الموقع مساء أمس، نوه 
 في مخيمات شبابية تنظمها جمعية "يزرعون السالم" اإلسرائيلية، التي تعمل في مجال التطبيع.

لدار: "لم يكن لرئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير تعليمه نفتالي بنات، أن اأضاف و 
 يوافقا على مشاركة أبنائهما في مثل هذه األنشطة بسبب عدم إيمانهم بالتطبيع".

وأشار إلى أن عباس، في مسعاه للتقرب من الجمهور اإلسرائيلي، قد تحدى مشاعر أبناء شعبه 
بإرسال وفد للتعزية بوفاة رئيس اإلدارة المدنية اإلسرائيلي في الضفة الغربية الجنرال  عندما أمر

 الدرزي منير عّمار.
لدار إلى أن "عّمار مّثل للفلسطينيين وجه االحتالل الصارخ، على اعتبار أنه المسؤول عن ا ولفت

 الضفة الغربية". بالمائة من مساحة 60تدمير منازل الفلسطينيين في مناطق ج، التي تشكل 
وأوضح أن عباس حرص على القيام بعدة خطوات "لمالطفة الجمهور اإلسرائيلي، على رأسها إجراء 
مقابالت تلفزيونية مع قنوات التلفزة اإلسرائيلية، ودعوة كتاب وصحفيين لتناول الطعام معه في مقر 

 إقامته في المقاطعة".
وافق أي وزير إسرائيلي على إجراء مقابالت مع دار لألذهان حقيقة أنه لم يحدث أن الوأعاد 

 صحافيين فلسطينيين، ولم يحدث أن دخل صحافي فلسطيني ديوان وزير إسرائيلي.
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من ناحيته، نصح حنان كريستال، معلق الشؤون الحزبية في سلطة البث اإلسرائيلية، عباس بوقف 
 المتسارع لليمين.رهاناته على الرأي العام في إسرائيل بسبب انزياحه المتواصل و 

وفي تعليق بثته شبكة اإلذاعة العبرية اإلخبارية الثانية مساء أمس، قال كريستال: "يواصل عباس 
ارتكاب األخطاء ألنه يظن أن تحركه المحموم إلحداث تغيير في توجهات الرأي العام اإلسرائيلي 

 الحه".يمكن أن تفضي إلى نتيجة، الجمهور هنا يرى أن سياسة اليمين تحقق مص
وأضاف كريستال: "على عباس التريث، فلو قدم رؤوس قادة حركتي حماس والجهاد اإلسالمي على 
طبق من فضة إلسرائيل ولو انضم للجنة التنفيذية لحزب الليكود، فلن يغير هذا األمر من توجهات 

 اإلسرائيليين".
 9/4/2016، "21موقع "عربي 

 

 مة هنتهنيءهويدعو لوقف احاتصءحات مع حكو  تيسير خءلد .4
فادي أبو سعدى: دعا عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة تيسير خالد إلى وقف التردد والذهاب  –رام هللا 

إلى مجلس األمن الدولي بمشروع قرار يدعو إسرائيل إلى وقف مصادراتها لألراضي الفلسطينية 
ستيطانية التي أقامتها في والتوقف عن جميع نشاطاتها االستيطانية ويطالبها كذلك بتفكيك البنية اال

الضفة الغربية بما فيها القدس وجبر الضر الذي ألحقته هذه النشاطات االستيطانية االستعمارية 
 بالمواطنين الفلسطينيين وبالمؤسسات واإلدارات العامة الفلسطينية الرسمية منها واألهلية.

ئيلي، مؤكدًا أن ال فائدة بالمطلق وهاجم المسؤول الفلسطيني االتصاالت القائمة مع الجانب اإلسرا
من هذه االتصاالت التي اختصرت الموقف الفلسطيني إلى حدود المطالبة بوقف اقتحام جيش 
االحتالل للمدن في الضفة الغربية مقابل استمرار التزامه باالتفاقيات الموقعة بين الجانبين بما في 

على المدن من مصادرة أراضيها وال خوف  ال خوف»ذلك االلتزام بمواصلة التنسيق األمني. وقال 
عليها من استيطان في شوارعها وساحاتها العامة ألن الخوف كل الخوف والقلق كل القلق أن نصحو 
مع مرور الوقت وقد طوق االستيطان االستعماري هذه المدن من أريافها وحولها إلى جزر معزولة 

يت إلى مجال حيوي لالستيطان وألطماعها بين –عن محيطها الذي حولته سياسة حكومة نتنياهو 
 العدوانية التوسعية المعادية للسالم.

 9/4/2016القدس العربي، لهندن، 
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 أوضءع اللاجئين الفلسطيهنيين سفير السويسري بحث مع اليلبهنءن: السفير الفلسطيهني  .5
سوا باراس دبور، السفير السويسري فران أشرفالتقى سفير دولة فلسطين في لبنان  :معا–بيروت 

 نيكوال ماسون، في مقر السفارة. األوليرافقه السكرتير 
وبحث الجانبان األوضاع الحياتية والمعيشية لالجئين الفلسطينيين في المخيمات وسبل التخفيف من 

نجازمعاناتهم عبر المساهمة والمتابعة   المشاريع التي تقوم الحكومة السويسرية بتقديمها. وا 
 وبتطبيق البرنامج االستشفائي الجديد. األونروا إدارةالجديدة التي اتخذتها  ءاتاإلجراوتم البحث في 

 وثمن السفير دبور التعاون والتنسيق الدائم بين البعثتين الدبلوماسيتين.
 8/4/2016، وكءلة معًء الخبءرية

 
  وزير العد  الفلسطيهني يدين المشءهد التي جء ت في "فيديو التوبة" في إحدى مدارس غزة .6

، مشددا «تتويب التالميذ في مدارس قطاع غزة»حملة »أدان وزير العدل علي أبو دياك، ما سماه 
 «.مرفوضة قانونا»على أن هذه الممارسات 

وقال في تصريح صحافي إن دولة فلسطين حققت إنجازات كبيرة في مجال حماية حقوق األطفال، 
إن الفيديو الذي ُنشر »قوق الطفل. وتابع القول وانضمت لعدد من االتفاقيات الدولية خاصة اتفاقية ح

عبر وسائل اإلعالم ومواقع التواصل االجتماعي، الذي يكشف بعض الدعاة وهم يقومون بما يسمى 
تتويب التالميذ في المدارس، هو من أفعال الترهيب والترويع وغرس الرعب والخوف في عقول 

الرهيب المرعب ألطفالنا يستدعي من الجميع اتخاذ المشهد »، مشيرا إلى أن «وقلوب أطفالنا في غزة
 ««موقف حازم بكل مسؤولية وأمانة وطنية وأخالقية

 9/4/2016القدس العربي، لهندن، 

 
 ي مع السلطةتصءعد التهنسيق األمهنعلى حمءس: إعءدة اعتقء  أبهنء  فصءئ  المقءومة دلي   .7

سياسة الباب الدوار التي باتت  أكد الناطق باسم حركة حماس حسام بدران، أن مشاهد: الدوحة
تتكرر في مختلف مناطق الضفة الغربية بشكل شبه يومي، دليل على تصاعد التنسيق األمني بين 

 االحتالل والسلطة الفلسطينية.
، إلى أن إعادة اعتقال أبناء فصائل 2016-4-8وأشار بدران في تصريح صحفي له اليوم الجمعة 

اإلفراج عنهم من سجون األجهزة األمنية التابعة للسلطة، والذي كان المقاومة من قبل االحتالل فور 
آخرهم المهندسان عالء األعرج وعبد الرحيم الصعيدي، وعضوا مجلس الطلبة في جامعة بوليتكنك 

براهيم سلهب؛ يشكل طعنة غادرة في ظهر انتفاضة القدس.  فلسطين سلسبيل الشاللدة وا 
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رار السلطة في سياسة التنسيق األمني يجني الكثير من وشدد القيادي في حماس على أن استم
الويالت على شعبنا الذي يصبو للحرية، منوها إلى أن تبادل األدوار في اعتقال المقاومين والشرفاء 

 يعّد وصمة عار على جبين السلطة الفلسطينية.
لذي تصر قيادة ودعا بدران كافة فصائل العمل الوطني لتبني موقف واحد تجاه التنسيق األمني ا

نجازاتها التي  السلطة عليه، بهدف الخروج بصيغة مشتركة تحمي المقاومة وتحافظ على مكتسباتها وا 
 سطرتها دماء الشهداء وآهات األسرى داخل سجون االحتالل.

 8/4/2016، فلسطين أون حاين

 
 : أسر المستوطهنين يضمن تهنفيذ صفقءت تبءد  لتحرير األسرىحركة الجاءد .8

القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي، الشيخ خالد البطش إلى اعتماد استراتيجية أسر  دعاة: غز 
المستوطنين؛ لضمان الوصول إلى صفقات تبادل أسرى "مشرفة"، وصواًل إلى تحرير جميع األسرى 

 من سجون االحتالل الصهيوني.
الة الجمعة، أمام جاءت الدعوة في نهاية مسيرة حاشدة، نظمتها حركة الجهاد اإلسالمي، بعد ص

منزل األسير عبد الحليم البلبيسي، في مخيم جباليا، شمال قطاع غزة؛ دعًما النتفاضة القدس، 
سناًدا لألسرى في سجون االحتالل.   ورفًضا للتنسيق األمني، وا 

سنادها، وستواصل  وأكد البطش أن المقاومة الفلسطينية "في كل أماكن تواجدها ستواصل دعمها وا 
 ضغط على هذا العدو؛ لمنع تهويد القدس واالستفراد بخيار المستوطنات والتهويد".دورها، لل

ودعا إلى التمسك بانتفاضة القدس كخيار في مواجهة المستوطنين واالحتالل، حاثًّا شبان الضفة إلى 
 التصدي لعمليات اإلعدام الميداني التي تجري هناك.

هداء األقصى وأبو علي مصطفى وجميع فصائل كما دعا سرايا القدس وكتائب القسام وكتائب ش
المقاومة العسكرية إلى "تلقين المحتل ومستوطنيه درسًا كبيرًا إلجباره على وقف اإلعدامات الميدانية 

 لنسائنا وأطفالنا وشبابنا".
بدوره، أكد عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، مصطفى الدقس، أن 

ورأى أن الرهان على وأد االنتفاضة فشل  سطينية مستمرة، ولن يستطيع أن يوقفها أحد.االنتفاضة الفل
فشاًل ذريعًا، مشيرا إلى تصريحات رئيس حكومة االحتالل التي قال فيها: "ال يوجد حل سحري 

 للقضاء على االنتفاضة".
 8/4/2016، المركز الفلسطيهني لإلعلام
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 بعبوة هنءسفة شرق غزة ليةإسرائي جرافة عسكريةالمقءومة تستادف  .9
مصادر محلية وشهود عيان بوقوع انفجار قوي شرق حي الزيتون  أفادتسعد هللا:  عيسى-غزة 

وقالت المصادر إن انفجارا  جنوب مدينة غزة بعد تقدم عدد من آليات وجرافات االحتالل العسكرية.
تون وجحر الديك جنوب مدينة غزة كبيرا وقع فور دخول القوة العسكرية المنطقة الواقعة بين حيي الزي

القوة العسكرية التي تقدمت عدة امتار،  أن« االيام«وذكر احد الشهود لـ ومباشرتها أعمال التجريف.
 انسحبت فور وقوع االنفجار.

كانت تقوم  إسرائيليةاالنفجار استهدف جرافة  أن إسرائيلية إعالميةمصادر  أعلنتفي المقابل، 
ولم يتبن أي فصيل في قطاع غزة مسؤوليته عن تفجير  ن حدود القطاع.تجريف بالقرب م بأعمال
 العبوة.

   9/4/2016األيءم، رام هللا، 
 
 في غزة  "فيديو التوبة"الشعبية" و"حزب الشعب" يهنتقدان المشءهد التي تضمهناء " .11

تي عبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عن صدمتها الشديدة من المشاهد ال :الهور أشرف-غزة 
. ورأت أنه يخضع طالب المدرسة ما ُعرف إعالميًا بـ"فيديو التوبة" في إحدى مدارس غزةتضّمنها 

فتح تحقيق في »، داعية وزارة التربية والتعليم إلى «ظروف نفسية غير إنسانية تمتهن طفولتهم»إلى 
رامج وتأثيرات إبعاد المسيرة التعليمية والطالب عن أية ب»كما دعت إلى «. هذا الموضوع الخطير

 «.وممارسات غير إنسانية يمكن أن تزرع التطرف الديني التكفيري في عقول الطالب واألطفال
، «كل أشكال الترهيب النفسي والتطرف في مدارس قطاع غزة»ورفض حزب الشعب الفلسطيني 

ب إن إجبار العشرات من الطال»رافضا المشاهد التي تم نشرها حول درس الوعظ. وقال في بيان 
األطفال على القيام بمشاهد تمثيلية تحاكي عذاب القبر، وتقديم محاضرة مشبعة بالرعب والتخويف 

 «. تعبر بشكل واضح عن محاولة فرض أنماط تفكير معينة على األطفال والطلبة الصغار
  9/4/2016القدس العربي، لهندن، 

 
 وسط القدس بءدعء  محءولته طعن إسرائيلي ءً فلسطيهني قوات احاحتلا  تعتق  .11

اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلية، اليوم الجمعة، شابًا فلسطينيًا باّدعاء محاولته : القدس المحتلة
 تنفيذ عملية ضد االحتالل وسط القدس المحتلة.
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عامًا( من مدينة الخليل،  25وذكرت مصادر عبرية، أن القوات اإلسرائيلية اعتقلت شابًا فلسطينيًا )
إسرائيلية في منطقة "باب العامود" وسط القدس، مّدعية  تنفيذ عملية ضد عناصر باّدعاء محاولته

 بأنه كان يحمل سّكينًا.
 8/4/2016قدس برس، 

 
 الجهندي شءؤو  أرون لعءدةقءئد القيءدة الجهنوبية في الجيش السرائيلي: هنبذ  جاودًا جبءرة  .12

ألسرى، الـذين وقعـوا فـي قبضـة حركـة أشرف الهور: في ظل تفاعل ملف الجنود اإلسرائيليين ا -غزة 
الجنوبيـة فـي الجـيش اإلسـرائيلي  الجبهـة، قال قائـد 2014حماس خالل الحرب األخيرة في صيف عام 

تبـذل مـن أجـل اسـتعادة جثـة الجنـدي األسـير فـي غـزة أرون « جهـوًدا كبيـرة»سامي ترجمان، إن هناك 
 التقصير.شاؤول، وذلك ردا على والده الذي اتهم الجيش والحكومة ب

أعلم أن هناك جهودًا جبارة تبذل في هذا الجانب ولكن هذا »ونقلت تقارير إسرائيلية عن ترجمان قوله 
اإلســرائيليين فــي  المحــامين، وكــان يتحــدث أمــام نــدوة لنقابــة «لــيس المكــان المناســب للحــديث عــن ذلــك

 مدينة إيالت.
 9/4/2016القدس العربي، لهندن، 

 
 تركيء إلىمن السفر  مجدداً  نالسرائيلييحذر ي مكتب "مكءفحة الرهءب" .13

حـذر مـا يسـمى مكتـب "مكافحـة اإلرهـاب" فـي إسـرائيل، مسـاء اليـوم الجمعـة،  :خاصـة ترجمة-القدس 
 اإلسرائيليين من السفر إلى تركيا بسبب وجود تهديدات أمنية متزايدة.

وشامال للوضـع فـي تركيـا ورأى موقع )واال( العبري، إن هذا المكتب أجرى تقييما أمنيا واسعا  وأوضح
أنه من الضروري اتباع الخطوات األمنية في عدم السفر إال للضرورة القصوى البالغة، مشيرا إلـى أن 

 هناك ارتفاعا في مخاطر وقوع مزيد من الهجمات.
االبتعـاد عـن المنـاطق المزدحمـة ومغـادرة  إلـىودعا المكتب السياح اإلسرائيليين المتواجـدين فـي تركيـا 

 ركيا في أسرع وقت ممكن.ت
 8/4/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 

 
 تفءؤلاء بتقدم المصءلحة تركيءحا تشءرك  "إسرائي "واحا": " .14

أعلنـت وزارة الخارجّيـة التركّيـة أنل المفاوضـات مـع إسـرائيل بشـأن تطبيـع العالقـات بـين : حلمي موسـى
ـــة لنـــدن، تقـــّدمًا البلـــدين، حقلقـــت، فـــي االجتمـــاع األخيـــر بـــين وفـــدي الجـــان بين فـــي العاصـــمة البريطانّي
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بــين طـــاقمي « قريبــًا جــداً »ملحوظــًا، مشــيرًة إلــى أنل االتفــاق ســُينجز، نهائيــًا، فــي اللقــاء الــذي ســُيعقد 
 المفاوضات.

وبدا واضحًا أنل تل أبيب بعد بالغ وزارة الخارجّيـة التركّيـة، لـم تهـرع إلـى تحديـد توقيـت إنجـاز االتّفـاق 
عـن أنل الــرئيس التركـي رجــب طيـب أردوغــان أرسـل، فــي األســابيع « هــآرتس»ين. وتحـّدثت بـين الطــرف

ـــة وديبلوماســـّية إلســـرائيل، تحكـــي عـــن رغبتـــه فـــي التوصـــل إلـــى اتّفـــاق  ـــرة، سلســـلة رســـائل علنّي األخي
 مصالحة.

مة وكانت جهات أمنّية إسـرائيلّية قـد اسـتبقت اجتمـاع يـوم أمـس األول الخمـيس، الـذي ُعقـد فـي العاصـ
ــة، بتســريب أجــواء أو انطباعــات تــوحي بالتشــاؤم. ولــيس مؤكــدًا إنا كانــت هــذه االنطباعــات  البريطانّي

 حقيقّية أم أنلها أحد تكتيكات التفاوض التي تستخدمها إسرائيل.
مع « يلعبون لعبة مزدوجة»اإلخباري عن جهات أمنّية إسرائيلية قولها، إنل األتراك « واال»ونقل موقع 
ــــه  إســــرائيل، لــــيس هنــــاك فــــي تركيــــا حقــــًا مــــن يمكــــن الحــــديث معــــه. فــــي هــــذه المرحلــــة، »مضــــيفة أّن

 «.يستخدموننا كرافعة ضغط في مواجهة الروس
وتــــوحي الجهــــات األمنّيـــــة اإلســــرائيلّية بــــأنل الـــــدافع التركــــي اإلضــــافي للتفـــــاوض مــــع إســــرائيل بشـــــأن 

فـي البحـر المتوسـط. وتقـول هـذه الجهـات المصالحة، يعود إلى اهتمام تركيـا بحقـول الغـاز اإلسـرائيلّية 
يسّهل عليهم المشاركة « يفهمون أنل هذا الموضوع يتقّدم، وهم يريدون التوّصل إلى اتّفاق»إنل األتراك 
 في ذلك.

على أراضيها، « حماس»وبحسب األمنّيين اإلسرائيلّيين، فإنل تركيا لم تغلق بعد المقاّر القيادّية لحركة 
بــرغم االنتقــادات العالمّيــة. وهــذه هــي المــّرة األولــى « داعــش»شــراء الــنفط مــن تنظــيم  كمــا أنلهــا تواصــل

ولــيس مســتبعدًا أن «. داعــش»التــي تــربط فيهــا جهــة إســرائيلّية المفاوضــات مــع تركيــا بشــراء الــنفط مــن 
مسـألة  تكون هذه ورقة ضغط إسرائيلّية إضافّية ُيراد من خاللها إقناع األميركّيين بأنل القصة أكبر من

 التعاطف مع غزلة.
وفــي كــل حــال، ترّكــز الجهــات األمنّيــة اإلســرائيلّية علــى أنل مســؤولين أتراكــًا يطلقــون تصــريحات مثيــرة 
للجــدل بشــأن العالقــات مــع إســرائيل، ولــذلك فــإنلهم يتوّقعــون أن يكــون مصــير المفاوضــات الجاريــة هــو 

 الفشل.
 9/4/2016السفير، بيروت، 
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 الضفة إهنحء في  أرقءمءً تحم   إسمهنتية كتلاً يهنشر  السرائيلي "معءريف": الجيش .15
جــيش االحــتالل بــدأ بنشــر  أنلصــحيفة "معــاريف"  اإللكترونــيذكــر الموقــع  :ترجمــة خاصــة - رام هللا
الضـــفة الغربيـــة، كوســـيلة جديـــدة لتمكـــين جـــيش االحـــتالل مـــن  إنحـــاءفـــي  أرقامـــاتحمـــل  إســـمنتيةكتـــل 

مكان يتم التبليغ فيه عن وقوع حادث ما سواء مـن قبـل المسـتوطنين  إي إلىالوصول بسهولة وسرعة 
 الجنود. أو

بـر  إعقابجاء في  اإلسمنتيةوقالت "معاريف" بان نشر هذه الكتل  ، األخيـرة األحـداثاالسـتفادة مـن عر
 األمــاكنمــن تحديــد  اإلســعافحيــث لــم يــتمكن العديــد مــن المســتوطنين فــي بالغــاتهم للجــيش ولطــواقم 

 لتي يتواجدون فيها بعد تعرضهم لحوادث مختلفة.الدقيقة ا
 8/4/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 

 
 : فص  "طوعي" بين العرب والياود بمسءكن الطلبة"التخهنيونمعاد " .16

ينــتهج معهــد الـــ نتخنيــونن بحيفــا، سياســة فصــل نطــوعّين بــين طاّلبــه العــرب الــذين تبلــغ : الطيــب غنــايم
 ، وطالبه اليهود في مساكن الّطلبة التّابعة له.من مجمل الطالب %21.3نسبتهم 

وال يخفـي المعهـد الجـامعّي الفصــل القـومّي نالطّـوعّين، بــل يضـيف بنـًدا فـي وثــائق الّتسـجيل يخّيـر فيــه 
 الّطالب إن كانت لديه تفضيالت بالّسكن مع شريك معّين، عربّي أو يهودّي على سبيل المثال.

لّية الثّانيـة، مسـاء الجمعـة، أّن هـذا الفصـل متّبـع ومتعـارف عليـه فـي وكشف تقريـر بثّتـه القنـاة اإلسـرائي
 صفوف المسؤولين ومدراء هذه المساكن المعّدة للّطاّلب الجامعّيين.

وعندما توّجـه أحـد الّصـحافّيين إلـى إدارة مسـاكن الّطلبـة فـي معهـد الــنتخنيونن وطلـب أاّل يكـون شـريكه 
حينمـا سـأل إن كـان باإلمكـان عـدم الّسـكن مـع مثلـّي الجـنس، قيـل عربيًّا، قوبل طلبه باإليجاب، بينمـا 

 له نإّنه يبالغ بالّطلباتن.
وقال أحد المسؤولين عن المباني الّسكنّية للطاّلب الجامعّيين إّن نهناك فصاًل تامًّا بين اليهود والعرب 

 ألجل منع االحتكاكات الّزائدةن.
ة، نقوم بدمج العرب واليهـود مًعـا، احتمـال أن يسـكن وأضافت مسؤولة أخرى نفقط في حاالت استثنائيّ 

 مع بعضهما البعض عربّي ويهودّي، يكاد يكون صفًران. 
 8/4/2016، 48عرب 
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 لخدمة مصءلح خءرجيةفي "إسرائي "  داخليءً  ؤجج صراعءً تخطة الغءز الحكومية ": 48"عرب  .17
المتطرف، بزعامة بنيـامين نتنيـاهو، تغّير شكل السجال في إسرائيل، منذ صعود اليمين : بالل ضاهر

إلــى الحكــم. لــم تعــد هنــاك مؤسســة إســرائيلية محصــنة مــن االســتهداف، ومــا يســمى بـــنالبقرات المقدســةن 
أخذت ُتذبح الواحـدة تلـو األخـرى. إنـه صـراع إسـرائيلي داخلـي، بـين نالحكـم القـديمن، الـذي أسـس الدولـة 

يـــة والرفـــاه، ولكنهـــا فـــي الوقـــت نفســـه دولـــة احـــتالل، وبلـــور هويتهـــا، كدولـــة تـــدعي تبنـــي قـــيم الديمقراط
تسيطر على شعب آخر، تقمع حريته وتهدم مجتمعه، وبـين نالحكـم الجديـدن، الـذي واصـل نهـج سـلفه، 
وأمعــــن بــــالقمع والتنكيــــل بــــالرازحين تحــــت االحــــتالل، وأقــــام نظامــــا اقتصــــاديا نيــــو ليبرالــــي، ال يخــــدم 

نما أولئك الم وجودين ما وراء المحيط، فـي بـالد نالعـم سـامن، الـذين يضـخون رأسماليين محليين فقط، وا 
 أموالهم على نتنياهو وزمرته.  

مــن هــذا الســياق باإلمكــان رؤيــة الصــراع المتفجــر مــن جديــد حــول خطــة الغــاز الحكوميــة، التــي أقرتهــا 
كـم الجديـدن حكومة نتنياهو، وقررت المحكمة العليا إلغاءها. وبعـد قـرار المحكمـة العليـا راح ممثلـو نالح

فالســه  يهاجمونهــا، بينمــا انبــرى ممثلــو نالحكــم القــديمن يــدافعون عنهــا. وبســبب ضــعف نالحكــم القــديمن وا 
سياسـيا، كــان دوي هجــوم نالحكـم الجديــدن علــى المحكمــة أقـوى مــن الــدفاع عنهـا. فالمحكمــة العليــا هــي 

 إحدى نالبقرات المقدسةن التي تتعرض للذبح.
ـــه  ـــاهو كـــل ثقل ـــكن ولقـــد وضـــع نتني ـــة، التـــي تمـــنح شـــركتي نديل ـــر خطـــة الغـــاز الحكومي مـــن أجـــل تمري

اإلسـرائيلية وننوبـل إنرجــين األميركيـة احتكــارا فـي اســتخراج الغـاز مـن حقــل نتمـارن العمــالق فـي البحــر 
المتوسط، وأن تطور حقل نليفياتانن العمالق أيضا من أجل استخراج الغـاز بعـد عـدة سـنوات. ويعتبـر 

ز سـيدر دخـال هـائال علـى الخزينـة اإلسـرائيلية مـن الضـرائب. وسـعى نتنيـاهو إلـى نتنياهو أن هـذا الغـا
تصوير قضية الغاز على أنها قضية أمن قـومي إسـتراتيجية، وناقشـها فـي الحكومـة المصـغرة للشـؤون 
السياســية واألمنيــة، بادعــاء أنــه ســيتم تصــدير الغــاز إلــى مصــر واألردن، وكــذلك للســلطة الفلســطينية. 

فــي قــرار الحكومــة اإلســرائيلية بالمصــادقة علــى الخطــة الحكوميــة أثريــاء أميركيــون وفــي كــذلك تــدخل 
 مقدمتهم شيلدون أدلسون، أكبر ممولي نتنياهو وداعميه سياسيا.     

ـــدة علـــى إســـرائيل. إذ تبيـــع  ـــل، يـــرى معارضـــو خطـــة الغـــاز الحكوميـــة أنهـــا ال تعـــود بالفائ وفـــي المقاب
خاصــة لشــركة الكهربــاء، بســعر مرتفــع، كمــا أن الشــركتين ال تتركــان الشــركتان االحتكاريتــان الغــاز، و 

احتيــاطي غــاز، ألن هــدفهما تحقيــق الــربح بأســرع مــا يمكــن بواســطة تصــديره. كــذلك هنــاك معارضــة 
 لمجرد منح االحتكار.
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 تقويض صلاحيءت المحكمة العليء
نالحكـــم الجديـــدن ضـــد كـــان صـــوت وزيـــر القضـــاء، أييليـــت شـــاكيد، األعلـــى واألشـــد فتكـــا بـــين أصـــوات 

المحكمة العليا. ووصفت شاكيد المحكمة العليا، خالل مؤتمر نقابة المحـامين، يـوم االثنـين الماضـي، 
بأنها نتمارس صالحيات بدون مسؤوليةن، معتبرة أن نالمحكمة العليا تحول نفسها مرة أخـرى إلـى حلبـة 

ل خطـة الغـاز الحكوميـة، ينبغـي أن تحكيم في مسائل سياسي واقتصادية واسعةن وأن مسائل كهذه، مث
 تحسمها الحكومة والكنيست.

 
 شءكيد

وقالــت شــاكيد إن نهــذه المجــاالت السياســية، التــي يــتم حســمها فــي الكنيســت والحكومــة، ال يوجــد أي 
، وهنـا بالضـبط يجـري التعبيـر عـن ’الحكم مجاالت’ هذامبرر لتدخل المحكمة العليا فيها، وأنا أسمي 

 الحكم وقدرة الكنيست على سن القوانين باسم الشعب الذي انتخب ممثليهن.قدرة الحكومة على 
. الشــواكلواعتبــرت شــاكيد أن إلغــاء خطــة الغــاز الحكوميــة مــن شــأنه أن يكلــف الدولــة مئــات مليــارات 

لى دولة تحافظ مـن الناحيـة السياسـية  وقالت نآمل أال نتحول بنظر العالم إلى بالد تأكل مستثمريها، وا 
ات دولية قوية، رغم الصعوبات التي نعرفها كلنا، ولكن في الوقت نفسه اقتصادها معزول، على عالق

 وذلك بسبب الخوف من انعدام االستقرار القضائين.
وتابعــت أن ثمــة حاجــة لتعيــين قضــاة نيحــافظون علــى مناعــة وهيبــة المحكمــة العليــا، ولكــن لــيس علــى 

 شؤون السياسية التي ال تمس بحقوق اإلنسانن.  حساب إضعاف قدرة الكنيست والحكومة للعمل في ال
ورأى المحلل في صحيفة نغلوبسن االقتصادية، ماتي غوالن، أن نشاكيد تكـرر أقوالهـا، وتـدفع مواقفهـا 
ـــارات  ـــرات يريـــدون، ألســـباب سياســـية واعتب ـــراه اليـــوم هـــم وزراء ووزي ـــدما... ومـــا ن اليمينيـــة المعروفـــة ق

 لهيئة القضائية العليان.شخصية، أن يعملوا من دون رقابة ا
وهــاجم رئـــيس كتلـــة نالمعســكر الصـــهيونين، يتســـحاق هرتســـوغ، وعضــو الكنيســـت شـــيلي يحيمـــوفيتش، 
شــاكيد وطـــالبوا بإقالتهـــا مـــن منصــبها. واعتبـــرت يحيمـــوفيتش أن نانقـــالت شــاكيد ضـــد المحكمـــة العليـــا 

خا  فة القضاة وتهديدهمن.عنيف وخطير. وشاكيد تحاول القضاء على استقاللية الجهاز القضائي وا 
لكن قاضي المحكمة العليا إليكيم روبنشطاين، الذي كتب وجهة النظر المركزيـة فـي قـرار إلغـاء خطـة 
الغــاز الحكوميــة، رد علــى هجــوم شــاكيد قــائال إنــه نباإلمكــان توجيــه االنتقــاد، والســؤال هــو كيــف تنتقــد 

ا لن يردعنا. وسوف نقوم بعملنا، ألننا وهل توجه انتقادا بصورة موضوعية أم منفلتةن. وأضاف أن نهذ
صـــنعنا مـــن أجـــل ذلـــك وهـــذه وظيفتنـــان. وقـــال رئـــيس المحكمـــة العليـــا األســـبق، أهـــارون بـــاراك، إن نمـــا 
يمكنني قوله هو أن القلب يتألم. ويل لنا إلى أين وصلنان، وشـدد علـى نأننـي أعـارض حالـة تقـول فيهـا 
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خالفته، لكنها ال تريد الخوض فـي ذلـك. وعـدم إخضـاع المحكمة أن هناك قانون ربما تكون الدولة قد 
 قضايا للقضايا هو اختراع أميركي قمنا بتبنيهن.

 
 إسرائي  ومصر ضد تركيء وحمءس

احتكــار الغــاز وحكومــة نتنيــاهو ال يعمــالن بشــفافية فــي هــذا الموضــوع. وقــال مــدير عــام وزارة حمايــة 
ر حول الطاقة عقد في مدينة الخضـيرة، يـوم االثنـين البيئة اإلسرائيلية، يسرائيل دانتسيغر، خالل مؤتم

الماضي، إنه نسنحتفل بعيد الفصح قريبا، لكن ألسفي، في مجال الطاقة نحن بعيـدون جـدا عـن حالـة 
 الحريةن.

وأشار دانتسيغر إلى عدم االستخدام المحلي للغاز الطبيعـي والطاقـة المتجـددة، وأن توليـد الكهربـاء مـا 
والمواصــالت علــى الوقــود. وشــدد علــى أن نأســطورة حــرق الفحــم كمحــافظ علــى  زال يعتمــد علــى الفحــم

أمــن الطاقــة يجــب أن يتوقــف، ألنــه خدعــة إعالميــة كاذبــةن فــي إشــارة إلــى موقــف وزارة الطاقــة المؤيــد 
 لبقاء محطات توليد الكهرباء على الفحم.

، ويجـــب أن تكـــون أســـعاره وانتقـــد دانتســـيغر خطـــة الغـــاز الحكوميـــة، وقـــال إن نالغـــاز بأيـــدي احتكاريـــة
مراقبــة وذات جــدوى اقتصــادية. وانعــدام الجــدوة االقتصــادية يجعــل المصــانع غيــر راغبــة فــي اســتخدام 
الغاز، ومهمة الحكومـة هـي حـل هـذا الفشـل مـن خـالل إنشـاء سـوق طلـب محلـي حـي. وأسـعار الغـاز 

 منذ قيامهان.كما حددتها الخطة الحكومية هي الكارثة البيئية األكبر لدولة إسرائيل 
ـــى طـــاقم مستشـــاري المرشـــح  ـــذي جـــرى ضـــمه مـــؤخرا إل مـــن جهـــة ثانيـــة، قـــال جـــورج بابـــدوبولوس، ال
ـــين  ـــة ب ـــات المتحـــدة مصـــلحة فـــي إقامـــة عالق ـــد ترامـــب، إن نللوالي ـــة دونال الجمهـــوري للرئاســـة األميركي

ئيلية إســـــرائيل وجاراتهـــــا بشـــــأن احتيـــــاطي الغـــــاز الـــــذي تـــــم اكتشـــــافهن. وأضـــــاف أن نالمصـــــلحة اإلســـــرا
واألميركية هي تصدير غاز مشترك إلى مصرن مشيرا إلى أن نتصدير الغاز إلى تركيا ليس واردا في 
الفترة القريبة المقبلة، ألن األتراك يشترطون أي تعاون بالقدرة على الوصول إلى قطاع غزة، بينمـا لـن 

 ن.يسمح المصريون أبدا لحلفاء اإلخوان المسلمين بزيادة تدخلهم في المنطقة
وعكــس الصــحافي والكاتــب يوعــاز هنــدل، وهــو مستشــار إعالمــي ســابق لنتنيــاهو، بمقــال فــي نيــديعوت 
أحرونــوتن، يــوم الثالثــاء الماضــي، جانبــا مــن أفكــار اليمــين. واعتبــر أن المحكمــة العليــا تحولــت نمــن 

ـــة الديمقراطيـــة اإلســـرائيلية. السي ـــد برعاي ـــى ســـلطة كابحـــة. وهـــذا اختـــراع جدي اســـيون ســـلطة قضـــائية إل
يرسلون الكرات، والمحكمة تقوم بدور حارس المرمـى وتصـدها بيـديها مهمـا كانـت قوتهـا، مـن مشـاريع 
قوانين إلى خطـة الغـاز الحكوميـة وحتـى قـرارات عسـكرية متعلقـة بنشـاط الجنـود الميـداني. وهـي محقـة 
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لسـطيني كـدرعي أحيانا، وفي أحيان أخرى، مثـل قـرار وقـف هـدم البيـوت أو إجـراء الجـار )اسـتخدام الف
 بشري(، هي مخطئةن.

وفيما ينتقد الكثير من اإلسرائيليين، من أنصار نالحكم القديمن ومنظمات حقوقية، أداء حكومة نتنيـاهو 
المتطـــرف، فـــي طـــرح مشـــاريع قـــوانين عنصـــرية ومعاديـــة للديمقراطيـــة مـــثال، اعتبـــر هنـــدل أن نشـــاكيد 

طقيـة. ومـن يعتقـد أنهـا مخطئـة، فليشـرح كيـف تتحدث وتنـاقش )بصـورة( ديمقراطيـة، وتطـرح طعونـا من
 باإلمكان ممارسة الديمقراطية بحيث يكون أي قرار حكومي غير موجود حتى تصدق عليه المحكمةن.

عامـا ال  50وبحسبه فإنه نبعد ’ن. القدرة على الحكم منطقة’ فيوتابع هندل أن نالمشكلة األكبر تكمن 
رة )أي الضـــفة الغربيـــة المحتلـــة(. ومنـــاطق محـــل إجمـــاع تريـــد إســـرائيل أن تقـــرر بشـــأن يهـــودا والســـام

 )إسرائيلي( مثل غوش عتصيون )إشارة للكتل االستيطانية( ما زالت منطقة رماديةن.
يبدو أن السجال حول خطة الغاز الحكومية مستعر أكثر من سجاالت أخرى، ألن هذه الخطة ليست 

مثل تقييد نشاط منظمات حقوقيـة أو سـن  محل إجماع، بينما عندما يكون الحديث عن قضايا أخرى،
نقــانون النكبــةن أو قــانون إقصــاء النــواب العــرب، تكــون محــل إجمــاع واســع نســبيا، يلتقــي فيــه نالحكــم 

 القديمن مع نالحكم الجديدن، إذ أن كالهما استقيا األفكار نفسها أساسا، رغم وجود بعض االختالف.
 8/4/2016، 48عرب 

 
 بسبب حروب احاحتلا  3,366مهنام في غزة يتيم  ألف 20: وزارة الشؤون احاجتمءعية .18

ال يملك األيتام من أطفال قطاع غزة في يوم "اليتيم العالمي" الذي يصادف يوم : األناضول –غزة 
 الجمعة األولى من أبريل/نيسان كل عام، سوى الحنين ألم أو أب رحال عن هذا الوجود.

-2008يل( على قطاع غزة، خالل ستة سنوات فقط )وزادت الحروب الثالثة التي شنتها )إسرائ
(، من أعداد األيتام التي تقول مؤسسات حكومية وأهلية، إن هناك أزمة في استيعابهم وتقديم 2014

 نتيجة تلك الحروب.  3,366ألف، منهم  20الرعاية الالزمة لهم، حيث وصل عددهم إلى قرابة الـ
ن كل عام يحتفل العالم بـ"يوم اليتيم"، وهو يوم تحتفل به وفي الجمعة األولى من شهر أبريل/نيسان م

 هيئة األمم المتحدة والدول العربية للتذكير بحقوق األطفال األيتام.
ووفقًا إلحصائية أصدرتها وزارة الشؤون االجتماعية بمناسبة يوم "اليتيم العالمي"، يبلغ عدد األيتام 

ب )إسرائيل( أو الوفاة الطبيعية، الفتة إلى أن ألف يتيم بفعل حرو  20اإلجمالي في قطاع غزة 
 عامًا.  11-5من إجمالي هؤالء هم ضمن الفئة العمرية من  34.2%
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وكشفت اإلحصائية التي اطلعت األناضول على نسخة منها، أن عدد األيتام في القطاع بفعل 
قتل آباؤهم في  2,053عامًا، منهم نحو  18يتيمًا، تقل أعمارهم عن  3,366الحروب الثالثة بلغ 

 .2014الحرب األخيرة التي شنتها )إسرائيل( صيف عام 
 8/4/2016فلسطين أون حاين، 

 
 خلا  المسيرات األسبوعية إصءبءت واعتقءحات بمواجاءت مع احاحتلا  بءلضفة وغزة .19

أمس الجمعة، خالل مواجهات  واأصيب الفلسطينيينعشرات ، أن 9/4/2016، السبي ، عّمءنذكرت 
بين مع جنود االحتالل اإلسرائيلي شرق قطاع غزة، ونقاط التماس في الضفة الغربية اندلعت 
 المحتلة.

ففي شرق غزة، أفاد مدير االستقبال والطوارئ بمجمع الشفاء الطبي أيمن السحباني أن شابين أصيبا 
 في األطراف السفلية، خالل مواجهات اندلعت قرب موقع "ناحل عوز" العسكري شرق الشجاعية.

وشهدت مناطق التماس في القطاع مسيرات شبابية تنظم في كل جمعة منذ بداية انتفاضة القدس، 
صابة  مطلع أكتوبر الماضي، وتسفر عن مواجهات مع االحتالل، أدت الرتقاء عدد من الشبان، وا 

 العشرات.
بالمطاط، أما في قلقيلية شمال الضفة الغربية المحتلة، فأصيب شابان بالرصاص المعدني المغلف 

وآخران باالختناق بالغاز المسيل للدموع جراء قمع قوات االحتالل اإلسرائيلي مسيرة سلمية نظمها 
 أهالي قرية عزبة الطبيب.

، وحاول المشاركون زراعة أشتال 55وأفاد شهود أن المسيرة انطلقت باتجاه الشارع االستيطاني رقم 
هم بالضرب، وأطلقوا قنابل الغاز والرصاص المطاطي، زيتون قربع، إال أن جنود االحتالل اعتدوا علي

 ما أدى إلصابة شابين بالرصاص "المطاطي"، وآخرين باالختناق بالغاز المسيل للدموع.
وأشاروا إلى أن جنود االحتالل اعتقلوا، كذلك، شابا من القرية وأربعة نشطاء إسرائيليين. واقتادوهم 

 إلى معسكر قريب.
، أصيب شاب بجروح وعشرات باالختناق بعد قمع قوات االحتالل مسيرة القرية وفي كفر قدوم القريبة

األسبوعية السلمية، المناهضة لالستيطان، والمطالبة بفتح شارع القرية الرئيسي، المغلق بقرار 
 عامًا. 13إسرائيلي منذ 

سيرة قرية كما أصيب مواطن بجروح وعشرات آخرون باالختناق، بقمع قوات االحتالل اإلسرائيلي م
 نعلين، غرب رام هللا وسط الضفة الغربية المحتلة، األسبوعية السلمية.



 
 
 
 

 

 19 ص                                              3898 العدد:        9/4/2016 السبت التءريخ: 
  

وقالت مصادر إن المسيرة انطلقت بعد أداء المواطنين صالة الجمعة على األراضي المصادرة 
لصالح جدار الضم والتوسع، حمل المشاركون فيها العلم الفلسطيني، ورددوا الهتافات المطالبة 

 راضي وبخروج قوات االحتالل من القرية، والمؤكدة على حقهم في أرضهم.باستعادة األ
ودارت مشادات بين المواطنين وجنود االحتالل، الذين ردوا بإطالق الرصاص المطاطي، وقنابل 
الغاز المسيل للدموع، وقنابل الصوت، ما أدى إلصابة مواطن في البطن برصاصة معدنية، بينما 

 أصيب آخرون باالختناق.
أما في مسيرة بلعين األسبوعية، فقد أصيب مواطن بجروح والعشرات بحاالت اختناق جراء قمع قوات 

 االحتالل اإلسرائيلي للمشاركين فيها.
وأفاد نشطاء أن جنود االحتالل أطلقوا الرصاص وقنابل الصوت، صوب المشاركين في المسيرة عند 

إلصابة عشرات المواطنين ونشطاء سالم اقترابهم من جدار الفصل العنصري القديم، ما أدى 
 إسرائيليين ومتضامنين أجانب بحاالت اختناق شديد.

قوات االحتالل هاجمت أمس، عشرات المصلين في حي ، أن 9/4/2016، الغد، عّمءنونشرت 
سلوان المحاذي ألسوار البلدة القديمة، عند الحرم القدسي الشريف، واعتقلت ستة منهم، وصادرت 

صام التي نصبوها، في حارة عين اللوزة بالبلدة، ضد السياسات اإلسرائيلية المتبعة بحق خيمة االعت
 السكان.

سلوان، إن قوات االحتالل اقتحمت حوش أبو  -وقال مجدي العباسي من مركز معلومات وادي حلوة
ن شبان م 6تايه وصادرت خيمة اعتصام كان من المقرر إقامة صالة الجمعة داخلها، كما اعتقلت 

 المنطقة، واحتجزت مركبتين وكراسي بالستيكية. 
الصالة  إقامةبلدة سلوان أصروا على  أهالي أن إالورغم اعتقال الشبان ومصادرة خيمة االعتصام، 

في شارع عين اللوزة، تأكيدا على رفضهم لسياسات االعتقاالت وهدم المنازل والتهديد بتشريد 
 السكان.

 
 المءضي في اعتدا ات احاحتلا  األسبوعمواطهنًء أصيبوا  88"اوتشء":  .21

مواطنا فلسطينيا  88قال مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية "أوتشا" إن  :وفا -القدس
 طفال، في اعتداءات لقوات االحتالل اإلسرائيلي خالل األسبوع الماضي. 18أصيبوا، بينهم 

من شهر  29أسبوعيا، والذي يغطي الفترة من وبين "أوتشا" في تقرير حماية المدنيين، الذي يصدره 
من شهر نيسان/أبريل الجاري، أن هذا األسبوع هو أول أسبوع منذ ستة  4آذار/مارس الماضي إلى 

طفال،  18مواطنا، بينهم  88أشهر لم يسجل فيه استشهاد أي مواطن فلسطيني، لكنه شهد إصابة 
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بة يوم األرض، منهم ستة مواطنين حيث سجلت معظم اإلصابات خالل مظاهرات نظمت بمناس
 أصيبوا قرب السياج الفاصل في قطاع غزة.

وأوضح التقرير أن قوات االحتالل أطلقت النار في المناطق المقيد الوصول إليها في البر والبحر في 
قطاع غزة، في ثالثين مرة األسبوع الماضي، ما أدى إلصابة مواطنين في منطقة تبعد عن السياج 

 مترا. 350الفاصل 
عاما من  25و 15وأضاف التقرير أن سلطات االحتالل واصلت منع الشبان البالغة أعمارهم بين 

عبور حاجزين يتحكمان بالوصول إلى المنطقة التي تسيطر عليها إسرائيل في مدينة الخليل، إلى 
جانب قيود صارمة أخرى مفروضة على وصول الفلسطينيين إلى هذه المنطقة منذ تشرين 

 .2015ول/أكتوبر األ
نيسان أربع عمليات هدم عقابية في  4آذار و 31وأشار التقرير إلى تنفيذ سلطات االحتالل يومي 

فلسطينيا، بينهم سبعة أطفال،  21مدينة الخليل وفي بلدة قباطية بمحافظة جنين، ما أدى لتهجير 
 إضافة إللحاق أضرار بثالثة مبان مجاورة.

عملية هدم عقابية، منذ كانون الثاني/يناير الماضي، ما  12تالل نفذت وقال التقرير إن سلطات االح
 طفال. 27مواطنا بينهم  62أدى لتهجير 

وأشار التقرير إلى دعوة منسق الشؤون اإلنسانية في األرض الفلسطينية المحتلة، في شهر تشرين 
أشكال العقاب الجماعي، إلى وقف عمليات الهدم العقابية، كونها شكال من  2015الثاني/نوفمبر عام 

 المحظور بموجب القانون الدولي.
مبنى بحجة عدم حصولها  36وفيما يتعلق بعمليات الهدم، بين التقرير أن سلطات االحتالل هدمت 

 آخرين. 110طفال، وتضرر  11مواطنا بينهم  28على تراخيص بناء إسرائيلية، ما أدى لتهجير 
رقية المحتلة، وخمسة في محافظة رام هللا والبيرة، وخمسة في من تلك المباني في القدس الش 16وتقع 

 محافظة أريحا واألغوار، وأربعة في محافظة نابلس، واثنان في محافظة الخليل.
مبنى( تشكل  513، وهي )2016وأشار التقرير إلى أن مجموع عدد المباني التي هدمت في عام 

 برمته. 2015م من مجموع عدد المباني التي هدمت في عا %93نسبة 
كما أشار التقرير إلى توسيع سلطات االحتالل في الثالث من نيسان/أبريل الجاري مناطق صيد 

أميال بحرية، بينما أبقت على حدود  9إلى  6األسماك، الواقعة على طول ساحل غزة الجنوبي، من 
 األميال الستة على ساحل شمال غزة.
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ميال بحريا،  20صت على أن حدود مناطق صيد األسماك تبلغ وأشار "أوتشا" إلى أّن اتفاقية أوسلو ن
 مواطن فلسطيني على الصيد لكسب العيش. 35,000بينما يعتمد ما يزيد على 

 9/4/2016الحيءة الجديدة، رام هللا، 
 
 " في بيروتاألوهنروا"فلسطيهنيءت يعتصمن ضد حاجئءت  .21

في بيروت. وتحدثت في « ألونرواا»اعتصمت العشرات من النساء الفلسطينيات أمس، أمام مقر 
منظمة »، وزهرة الربيع عن «حماس»االعتصام فاديا عبد المجيد عن الهيئات النسائية في حركة 

 .«الجبهة الديمقراطية»، وخلدات حسين عن «التحرير الفلسطينية
وري بتقليص خدماتها، ودعت الوكالة إلى التراجع الف« األونروا»وأكدت الكلمات على رفض قرارات 

 عنها، والعمل على تحسين الخدمات المقدمة إلى الالجئين الفلسطينيين.
 9/4/2016السفير، بيروت، 

 
 الجهنءزرة سءمي ترفض استئهنءف األسير السرائيلية العسكريةمحكمة ال .22

فادي أبو سعدى: رفضت المحكمة العسكرية التابعة لالحتالل في معسكر عوفر غرب  –رام هللا 
االستئناف الذي ُقدم باسم األسير المضرب عن الطعام سامي جنازرة خالل جلسة مطينة رام هللا، 

 عقدت بحضوره. وقال المحامي جواد بولس مدير الوحدة القانونية في نادي األسير الفلسطيني
 .إنه سيتقدم بالتماس للمحكمة العليا لالحتالل ضد قرار تثبيت اعتقاله اإلداري

( من مخيم الفوار في محافظة الخليل إضرابًا عن الطعام ضد عاما 43ويخوض األسير جنازرة )
نوفمبر/ تشرين 15اعتقاله اإلداري منذ تاريخ الثالث من مارس/ آذار الماضي، علمًا أنه معتقل منذ 

 .الثاني من العام الماضي إداريًا وهذا األمر اإلداري الثاني الذي يصدر ضده
كيلو غرامًا، كما أنه يشكو  16لصحي وقد فقد من وزنه وبدأ الجنازرة يعاني من تراجع في وضعه ا

من هبوط حاٍد في الضغط. يذكر أن الجنازرة أسير سابق قضى ما مجموعه سبع سنوات متفرقة في 
 سجون االحتالل بين أحكام واعتقال إداري.

 9/4/2016القدس العربي، لهندن، 
 
 ليةذوو الشادا  المحتجزة جثءميهنام يتوجاون للعليء السرائي .23

شهيًدا مقدسًيا يحتجز االحتالل جثمانيهم منذ خمسة أشهر، خالل مؤتمر  15أعلن مؤخرا أهالي 
صحفي عن قراراهم بالتوجه للمحكمة العليا اإلسرائيلية جّراء المماطلة اإلسرائيلية بتسليم جثامين 
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أحمد الرويضي،  وأكد والد الشهيد بهاء، محمد عليان، ومدير عام وحدة القدس في الرئاسة أبنائهم.
ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمير عبد اللطيف غيث، رفضهم إجراءات االحتالل االنتقامية، 
والعمل بكل الوسائل والطرق، عن طريق المستويين الرسمي والشعبي الستعادة الجثامين ودفنها وفق 

را، ومن دون أي تأخير الشريعة والتقاليد. وطالبوا باإلفراج الفوري عن كامل الجثامين المحتجزة فو 
وبشروط مناسبة لثقافتنا وديننا الحنيف، مؤكدين رفضهم التام لكل محاوالت االبتزاز واالستفراد بذوي 

وأعلنوا رفضهم الكامل الستالم جثامين  الشهداء المقدسيين، وفرض شروط مهينة وغير إنسانية.
خيار  إلىتحيط بالجثمان، والتوجه الشهداء وهم في وضع ال يسمح بدفنه، بسبب طبقة الصقيع التي 

وأشاروا إلى التوجه للمؤسسات والمحافل  المحكمة العليا في قضية التأخير في تسليم الجثامين.
باحتجاز  اإلنسانيالدولية لطرح هذا الملف، وفضح إسرائيل باعتبارها تخالف القانون الدولي 

 الجثامين.
 9/4/2016، الدستور، عّمءن

 
 ثر عرضة للتهنكي  المتعمد خلا  اقتحءمءت جيش احاحتلا  لمدن الضفةالقءصرون هم األك .24

أبو سعدى: كشف النقاب عبر شهادات فلسطينية موثقة أن جنود االحتالل  فادي –رام هللا 
اإلسرائيلي يتعمدون التنكيل باألطفال خالل اقتحامهم المنازل الفلسطينية سواء للتفتيش أو االعتقال. 

حاالت التي تعرض فيها األطفال والقاصرين، لعنف وتنكيل من قبل جنود وتم توثيق عدد من ال
 االحتالل خالل اقتحام منازل عائالتهم دون مبرر أو سبب يذكر لهذه الممارسات اإلسرائيلية.
 9/4/2016القدس العربي، لهندن، 

 
 بيهنام خطيب المسجد األقصى مواطهنءً  12قوات احاحتلا  تعتق   .25

مواطنا واستدعت شابًا خالل عمليات دهم  12قلت قوات االحتالل، أمس، اعت :األيام –محافظات 
 وعلى حواجز عسكرية في محافظات القدس والخليل وبيت لحم ورام هللا والبيرة وقلقيلية.

مواطنًا بينهم خطيب المسجد  12ففي محافظة القدس، شنت قوات االحتالل حملة اعتقاالت طالت 
 األقصى. 

حتالل، أمس، خطيب المسجد األقصى المبارك محمد سليم، بعد خروجه منه فقد اعتقلت شرطة اال
وذكرت مصادر محلية، أن شرطة االحتالل المتمركزة عند باب ُحطة  عقب انتهاء صالة الجمعة.

في البلدة القديمة من القدس المحتلة اعتقلت خطيب المسجد األقصى المبارك بعد خروجه من 
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اكزها. وفي وقت الحق، أفرجت قوات االحتالل عنه بعد اعتقاله المسجد، واقتادته إلى أحد مر 
 لساعات.

 9/4/2016األيءم، رام هللا، 
 
 غزة: أهءلي األسرى يتءبعون ك  شءردة وواردة حو  المفءوضءت لطلاق صفقة تبءد  .26

قال موفق حميد مسؤول العالقات العامة واإلعالم في جمعية األسرى والمحررين حسام:  حسن جبر:
 أهالي األسرى يتابعون كل شاردة وواردة حول المفاوضات إلطالق صفقة تبادل.إن 

ونوه إلى أن عقد هذه الصفقة سيكون إفشااًل لقرار إسرائيلي بعدم إطالق سراح أي أسير فلسطيني 
 حتى لو مقابل إطالق سراج جنود مخطوفين لدى المقاومة.

ق سراح جنودها، األمر الذي أعطى بارقة أمل وقال: إن إسرائيل استنجدت بالوسيط األلماني إلطال
 جديدة ألهالي األسرى.

 25أسيرًا في سجون االحتالل محكومون بالسجن المؤبد أو أمضوا ما يزيد عن  570وقال: إن هناك 
عامًا، األمر الذي يتوجب وضعهم على قائمة األولويات، إلى جانب الشبان والشابات الذين نفذوا 

 الهبة الحالية، وتم اعتقالهم والذين من المتوقع إصدار أحكام عالية بحقهم.عمليات مقاومة خالل 
وتحدث عن أهمية أن تشمل الصفقة القادمة كافة األسرى الذين تم اعتقالهم بعد إطالق سراحهم في 

أسيرة فلسطينية  71صفقة شاليط إلى جانب كافة األسيرات في سجون االحتالل، والبالغ عددهن 
وحذر حميد من تكرار الخطأ الذي حدث في أوقات سابقة من إبعاد عدد  اسية للغاية.يعشن ظروفًا ق

من األسرى الذين يتم إطالق سراحهم في أية صفقة تبادل إلى غزة، مؤكدًا أهمية تجنب تحويل غزة 
 إلى منفى لألسرى المبعدين.

 9/4/2016األيءم، رام هللا، 
 
 أكثر من مليون دوحارتعويض عءم  مقدسي بـمر بفي حيفء تأ السرائيليةالمحكمة المركزية  .27

في مدينة حيفا بتعويض شاب  اإلسرائيليةامر قاضي المحكمة المركزية  :"القدس" دوت كوم-حيفا 
، مليون دوالر( 1,320,010)حوالي  ماليين شيكل 5عاًما" بمبلغ فاق الـ  33مقدسي يبلغ من العمر " 

 .2012ببت ببتر قدمه اليسرى خالل عمله في عام إصابة عمل تس إلىتعرضه  إعقابوذلك في 
 9/4/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 
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 صيءدين وتاءجم عدة مراكب أربعةرفح: بحرية احاحتلا  تعتق   .28
محمد الجمل: كثفت بحرية االحتالل اعتداءاتها المتواصلة بحق صيادي األسماك، أثناء مزاولتهم 

ساعات القليلة الماضية، واعتقلت أربعة منهم، ليرتفع عدد عملهم جنوب غربي قطاع غزة، خالل ال
 المعتقلين من الصيادين خالل الثماني واألربعين ساعة الماضية إلى ستة صيادين.

ووفقا لمصادر المتطابقة، فإن جنود االحتالل المتمركزين على متن الزوارق الحربية المنتشرة بكثافة 
ساعة مبكرة من فجر أمس، أربعة صيادين بينما كانوا قبالة سواحل محافظة رفح، اعتقلوا في 

 يمارسون حرفة الصيد على مقربة من الشاطئ.
وبحسب المصادر، فإن الصيادين األربعة كانوا على متن قاربين صيد صغيرين، لدى قيام زوارق 

طالق النار باتجاههم، ما أجبرهم على التوقف، ورفع أيديهم خشية التعر  ض حربية بمطاردتهم، وا 
 لألذى.

وأوضحت المصادر أن زوارق حربية حاصرت القاربين من أكثر من جهة، قبل أن تطلب من 
 الصيادين التجرد من مالبسهم، والقفز في المياه.

في اإلطار، أطلقت بحرية االحتالل نيرانها بكثافة باتجاه مراكب الصيادين، خالل تواجدها في مياه 
جبار معظم البحر خالل ساعات ليلة أول من أمس و  فجر أمس، ما تسبب في تضرر عدد منها، وا 

كما أطلقت زوارق االحتالل الحربية قنابل إنارة في الهواء، ما حرم  الصيادين على مغادرة المياه.
 الصيادين من العمل بحرية.

 9/4/2016األيءم، رام هللا، 
 
 ر "هآرتس" حرف للحقءئقالرقءبة الفلسطيهنية وتقري وأجازةالعقءد: "ايبك" تخضع للقواهنين طءرق  .29

استهجن رئيس مجلس إدارة الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار "ايبك"، طارق العقاد،  :وفا -رام هللا
ما ورد في تقرير نشرته صحيفة "هآرتس" اإلسرائيلية بخصوص الشركة، يوم الجمعة، مستندة إلى ما 

باء الرسمية التقرير بأنه "خروج عن ووصف العقاد في تصريح لوكالة األن تسمى "وثائق بنما".
السياق، ويقدم سردا للمعلومات بأسلوب ينطوي على التهويل"، مشددا على أن الشركة، وبصفتها 
إحدى الشركات المدرجة في بورصة فلسطين، تخضع للقوانين واألجهزة الرقابية الفلسطينية حسب 

 األصول".
عامة المدرجة في البورصة، ومنها "ايبك"، بنشر تقارير وتلزم القوانين السارية، الشركات المساهمة ال

عن أعمالها ونتائجها المالية كل ثالثة أشهر، إضافة إلى تقرير سنوي مفصل يتضمن أيضا 
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معلومات عن كبار المساهمين وقيمة مساهماتهم، علما إن أسهم الشركة، كجميع الشركات المدرجة، 
 سواء من داخل فلسطين أو خارجها. أسهمها مفتوحة للتداول أمام المستثمرين،

 9/4/2016الحيءة الجديدة، رام هللا، 
 
 "إسرائي "عن السيسي وخيمة على  المتحدة الوحايءت "تخلي"معءريف: عواقب  .31

نشرت صحيفة معاريف تقريرا لها اليوم أكدت فيه أن الرئيس المصري عبد الفتاح  وطن":-"خاص
ادة السياسية في تل أبيب بالعمل على منع تخلي أمريكا السيسي حليف قوي إلسرائيل، مطالبة القي

عنه ودعمه حتى النهاية، محذرة من العواقب التي وصفتها بالوخيمة على إسرائيل حال تخلي إدارة 
 أوباما عن السيسي.

أن العمليات العسكرية التي ينفذها الجيش المصري في  "وطن"واعتبرت الصحيفة في تقرير ترجمته 
ي إطار الحرب ضد عدو مشترك، فضال عن منفعة إسرائيل من هذه العمليات، سيناء تأتي ف

موضحة أن الحديث األمريكي عن تخفيض عدد قواتها في سيناء التي تشارك بها ضمن قوات حفظ 
 السالم، سينعكس سلبا على نظام السيسي والوضع األمني في سيناء.

يمز األمريكية مقال افتتاحي قالت فيه إن ولفتت معاريف إلى أنه قبل أسبوعين نشرت نيويورك تا
أوباما ترك مصر كحليف، ونشرت عن السيسي وانتهاك حقوق اإلنسان ضد أعضاء جماعة اإلخوان 
المسلمين والناشطين في مجال حقوق اإلنسان، مؤكدة أن هذه التطورات تدعو أوباما إلعادة النظر 

 في التحالف مع مصر.
الماضي، وجهت مجموعة بريد إلكتروني مشابه  2011ير عام وأوضحت معاريف أنه في شهر ينا

ألوباما، طالبوه بإجبار الرئيس المصري آنذاك حسني مبارك على االستقالة، مضيفة أنه مع نشر 
الرسالة كان اإلسرائيليون عبر الدوائر السياسية يساندون مبارك وحثت تل أبيب األمريكيين على عدم 

 التخلي عنه.
إلى أنه خالل السنوات الخمس الماضية، تحققت كثير من التوقعات والتحذيرات  وأشارت الصحيفة

مليون مصري في ميدان  2اإلسرائيلية، فمباشرة بعد سقوط مبارك وصعود اإلخوان المسلمين، اجتمع 
التحرير بعد أسبوعين من استقالة مبارك، وهتفوا بعد دعوة الشيخ يوسف القرضاوي للجهاد نحو 

 القدس.
معاريف أنه يتوجب على تل أبيب حماية حليفها السيسي والضغط على أمريكا من أجل عدم  وأكدت

 التخلي عنه كما حدث سابقا مع الرئيس المخلوع حسني مبارك.
 8/4/2016طن، موقع وطن يغّرد خءرج السرب، واشهن
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 والحذر عن سيءسة الشدةه حء  تخليفي  "ثورة جديدة"من اهندحاع  السيسيحءخءم إسرائيلي يحذر  .31

حذر الحاخام اإلسرائيلي نير بن آرتسي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من  وطن":-"خاص
سقاطه حال تخلي السيسي عن سياسة الشدة والحذر التي يتبعها في  اندالع ثورة جديدة ضد نظامه وا 

تمال تعززه التعامل مع الدوائر السياسية المحيطة به في القاهرة، مؤكدا أن حدوث ثورة جديدة اح
 التطورات السلبية الراهنة في مصر.

وترجمتها وطن ” كيكار هشبت“وأضاف الحاخام اإلسرائيلي في عظته األسبوعية التي نشرها موقع 
أن هناك بعض المسؤولين في مصر يريدون إسقاط حكم السيسي، موضحا أنه طالما ظل الرئيس 

 قاط نظامه.المصري متمسكا بالحذر والقوة لن يفلح هؤالء في إس
وقال بن آرتسي: من الصعب جدا أن تندلع ثورة جديدة في مصر، طالما يتمسك السيسي بالحذر 
والقوة، لكن التطورات السلبية في التوقيت الراهن في مصر، خاصة فيما يتعلق بالوضع في سيناء، 

 يتطلب أن يكون السيسي على قدر عال من الذكاء والحنكة.
الرئيس المصري بأن يواصل العمليات العسكرية في سيناء، مع الحفاظ  ونصح الحاخام اإلسرائيلي

على سريتها ونقاط االستهداف في الصحراء، مشددا على ضرورة أن تتم هذه العملية في هدوء وسرا 
 دون ضجيج.

 8/4/2016طن، موقع وطن يغّرد خءرج السرب، واشهن
 
 "إسرائي "ن في إبرام اتفءقيءت تشغي  أردهنيي تهنفيوزارة العم  : عّمءن .32

 أردنيينلتشغيل  اإلسرائيليةاتفاقية مع الحكومة  أي إبرامهانفت وزارة العمل  :الدسوقي سميرة-عمان 
يالت أبيبفي تل   .وا 

عالقة  أيالوزارة ليس لديها  أن« الرأي»في وزارة العمل محمد الخطيب لـ اإلعالميوصرح الناطق 
من شانه تسهيل  إجراءالوزارة لم تقم باي  أن إلىرا للعمل في إسرائيل مشي أردنيينعمال  بإرسال

 عملية التشغيل.
 األردنيينعملها تشغيل  أردنيةفي إسرائيل يتم عن طريق شركة  أردنيينتشغيل  أنالخطيب  وأوضح

 في الدول المجاورة.
 اتفاقيات تمت لغايات التشغيل. أيصلة مع هذه الشركة وال يوجد  أيالوزارة ليس لها  أنواكد 

الشركة تتعاقد مع مصانع وشركات بناء وفنادق من الجانب اإلسرائيلي  أنوذكر مصدر مطلع 
 فيها برواتب تعتبر منخفضة مقارنة برواتب العمال اإلسرائيليين.  أردنيينلغايات تشغيل عمال 
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أردني في الفنادق  500أبيب صادقت على عمل  إن تلاإلسرائيلية قالت « معاريف»وكانت صحيفة 
، لتعويض قلة األيدي العاملة، وفًقا لتصريحات وزارة السياحة «إيالت»قعة على شواطئ مدينة الوا

 عامل يعملون حاليا في فنادق إيالت. 400اإلسرائيلية، إضافة إلى 
 9/4/2016، الرأي، عّمءن

 
 مشروع الكءميرات عهنصر ضبط لحركة المرابطين يعدّ : العدو الصايوهني "الماهندسين" .33

لمهندسين األردنيين ضرورة إعادة الحكومة النظر في مشروع تركيب كاميرات المراقبة أكدت نقابة ا
 األردنية في المسجد األقصى، والبحث عن بدائل أكثر جدوى وأكثر تحقيقا لهدف حماية المسجد.

وبينت أن المخاوف التي يبديها المقدسيون من المشروع منطقية، مطالبة أن يتم دراسة األمر بشكل 
 لتبقى الرعاية الهاشمية ناصعة على الدوام ومحل إجماع. أفضل،

وأشارت النقابة في بيانها انه وبرغم المعارضة الواسعة التي لقيها مشروع تركيب كاميرات المراقبة 
األردنية في المسجد األقصى المبارك في أوساط المقدسيين، وفي األوساط الفلسطينية التي حملت 

الرباط في المسجد األقصى المبارك والذود عنه باألجساد العارية، إال أن لسنواٍت على أكتافها عبء 
الحكومة األردنية تبدو ماضيًة في تركيب الكاميرات غير آبهٍة بالنصح وبتحليل المخاوف المنطقية 
التي قد تترتب على هذا المشروع، وأمام خطورة هذا التطور الذي يتعّلق بأحد أقدس مقدسات األمة 

، وبمدينة القدس التي تشكل حمايتها والذود عنها أولوية ناصعة بالرعاية الهاشمية ومحّل اإلسالمية
إجماٍع لدى األردنيين كما أكدوا على ذلك فعاًل وقواًل مّرًة بعد مّرة، وجددت النقابة تأكيدها أن األردن 

مايته، إال أن بادر إلى اقتراح مشروع الكاميرات من باب الحرص على المسجد األقصى المبارك وح
العدو الصهيوني أّكد غير مرة أنه يرى في هذا المشروع إنجازًا له، وعنصر ضبٍط جديد لحركة 
المرابطين، مفصحًا بوضوح عن نيته استخدام ما تصوره وتبثه الكاميرات األردنية كوسيلٍة ترهيب 

جد من الحماية البشرية ومصدر أدلة إدانة جديدة تقدمها ضد المرابطين في المحاكم، مما يجّرد المس
المحدودة المتبقية له، بل إن مصادر صهيونية دَعت إلى تركيبها قبل عيد الفصح اليهودي لالستفادة 
منها في حماية االقتحامات المقبلة خالله؛ فكيف تستمر الحكومة بالمضي في المشروع رغم هذا 

 اإلعالن الصريح؟
األردنيين، ومن واقع تجربٍة وقرٍب من القدس والمسجد انطالقًا من ذلك، فإننا في نقابة المهندسين 

األقصى، ندعو الحكومة األردنية إلى إعادة النظر في موضوع الكاميرات، والبحث عن بدائل أكثر 
ننا جميعًا معنيون بوضع استراتيجية تحدد طبيعة الخطر  جدوى وأكثر تحقيقًا لهدف حماية المسجد، وا 
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ك، ومكامن القوة التي يمكن لنا تعزيزها واالستفادة منها، قبل أن المحدق بالمسجد األقصى المبار 
 نستعجل الخطى إلى ما قد نكتشف متأخرين أنه فخٌّ كان ينصب في غير مصلحة أهلنا المقدسيين.

 9/4/2016، ، عّمءنالسبي 
 
 التوهنسي على معءهنءة األسرى الرئيسوفد فلسطيهني يطلع  .34

 األسرىقايد السبسي اليوم الجمعة، رئيس هيئة شؤون التقى الرئيس التونسي الباجي : تونس
قدورة  األسيروالمحررين عيسى قراقع، والسفير الفلسطيني في تونس هايل الفاهوم، ورئيس نادي 

المناضل مروان البرغوثي، وذلك ضمن فعاليات  األسيرفارس، والمحامية فدوى البرغوثي زوجة 
 .األرضويوم  األسيرناسبة يوم التضامن التونسية مع الشعب الفلسطيني وبم

في السجون، واالنتهاكات  األسرى أوضاعووضع الوفد الفلسطيني الرئيس السبسي في صورة 
 التي ترتكب بحقهم بما يخالف المواثيق الدولية. اإلسرائيليةوالجرائم 

ني في تونس شعبا وقيادة تقف لجانب حق الشعب الفلسطي أنوأكد الرئيس التونسي للوفد الفلسطيني 
نهاءتقرير المصير  دولته الحرة  إقامةاالحتالل اإلسرائيلي، وتمكين الشعب الفلسطيني من  وا 

 والمستقلة وعاصمتها القدس.
 8/4/2016القدس، القدس، 

 
 #على_خطى_المقدسيءت: الفلسطيهنية بءلمرأةحملة طلابية مغربية تفخر  .35

"على خطى المقدسيات" شعاًرا لمنتدى  اختار طلبة "العدل واإلحسان" في المغرب، عبارة: الرباط
أبريل الجاري، في مدينة تطوان بجامعة عبد المالك السعدي، ويتضمن  21و 20طالبي ينظمه يومي 

 فعاليات تضامنية مع المرأة والقضية الفلسطينية. 
ي وحدد القائمون على المنتدى أهدافه في رسم صورة صحيحة عن المرأة المسلمة التي تقود التغيير ف

 الوطن العربي، وتحمل رسالة األمة إلى البشرية.
#على_خطى_المقدسيات، متخذين منه منّصة لإلشارة إلى دور  جوتفاعل نشطاء مغاربة مع هاشتا

المرأة الفلسطينية والمقدسية بالذات، وكذلك مساهمة رائدة في التعريف بالقضية الفلسطينية واإلعداد 
 المعرفي للتحرير القادم.

ل طلبة العدل واإلحسان، االمتداد الطالبي لجماعة العدل واإلحسان اإلسالمية داخل ويعد فصي
الساحة الجامعية بالمغرب، ويحتل موقع القيادة حاليا في منظمة االتحاد الوطني لطلبة المغرب أزيد 

 عاًما. 20عن 
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التضامنية مع وسبق أن نظم خالل األعوام الماضية العديد من الفعاليات والملتقيات والمسيرات 
القضية الفلسطينية وقضايا األمة، كان آخرها حملة "طالب المغرب مع االنتفاضة الثالثة" التي 

 انطلقت في شهر أكتوبر بداية انتفاضة القدس.
وتأتي هذه الفعالية بعد نجاح ملتقى القدس الثالث الذي نظمه االتحاد الوطني لطلبة المغرب بتنسيق 

مارس في مدينة الدار البيضاء بجامعة  26و 25رة قضايا األمة يومي مع الهيئة المغربية لنص
 الحسن الثاني.

 8/4/2016، المركز الفلسطيهني لإلعلام
 
 غزةبالمتضررين  المزارعين تمّو  "قطر الخيرية" .36

لم يتوقع المزارع الفلسطيني نافع أبو دراز، والكائن في مدينة : مصعب اإلفرنجي ومحمد جمال -غزة
جنوب قطاع غزة، أن يعيد بناء مزرعته بعد أن دمرها االحتالل اإلسرائيلي قبل سنوات خان يونس 

خالل تصعيد عسكري شنه على الحدود الشرقية الفاصلة بين القطاع والداخل المحتل، سعادة وسرور 
ي اعتلت فؤاد الحاج أبو دراز فور توقيعه لعقود مشروع إعادة تأهيل قطاع الدواجن واللحوم الحمراء ف

شهر ديسمبر من العام الماضي. وجاء المشروع ليخفف من معاناة المزارعين الفلسطينيين، خاصة 
، وما سبقه من 2008أصحاب المزارع المتضررة خالل العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة عام 

ن اجتياحات إسرائيلية استهدفت جميع محافظات القطاع، بتنفيذ مكتب قطر الخيرية بغزة، وبتمويل م
مليون  2دول مجلس التعاون الخليجي، وبإدارة البنك اإلسالمي للتنمية بجدة، وبلغت قيمته المالية 

 من المزارعين المتضررين. 533دوالر، لدعم حوالي 
 9/4/2016، الشرق، الدوحة

 
 2016مهنز  ومهنشأة في الضفة والقدس مهنذ مطلع  500احاحتلا  هدم أكثر من ": أوتشء" .37

اتهمت األمم المتحدة أمس إسرائيل بهدم وتفكيك مئات المنازل والمباني «: عربيالقدس ال»لندن ـ 
. وهذه 2016والمنشآت في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية المحتلة، منذ مطلع عام 

من مجمل ما هدم في  % 94. ويعادل هذا العدد 2009أعلى نسبة هدم في فترة زمنية واحدة منذ عام 
 . 2015عام 

«. أوتشا»جاء هذا االتهام في تقرير نشره أمس مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع لألمم المتحدة 
في األشهر الثالثة األولى من العام  513وحسب التقرير فقد بلغ عدد ما هدم من مبان ومنشآت 
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نصفهم من فلسطينيا أكثر من  440الحالي. وبلغ عدد المشردين جراء عمليات الهدم أكثر من 
 األطفال.

وهي المناطق الخاضعة أمنيا « ج»وتقع غالبية هذه المباني والمنشآت في مناطق ما يعرف بمنطقة 
داريا لقوات االحتالل وفق اتفاق   .1993لعام  أوسلووا 

عن هدم اإلدارة المدنية اإلسرائيلية في يوم واحد )األربعاء الماضي( عشرات « أوتشا»وتحدث تقرير 
لمنشآت الزراعية في خربة طانا جنوب شرق مدينة نابلس شمال الضفة، وتشريد عشرات المباني وا

 36الفلسطينيين بحجة أن المباني شيدت في منطقة عسكرية دون ترخيص، موضحا أن الهدم ترك 
مبنى ومنشأة من ضمنها مدرسة. ومن بين  41طفال، وأن الهدم طال  11فلسطينيا دون مأوى، بينهم 

مبنى قدمت من قبل السلطة الفلسطينية وجمعية الهالل األحمر الفلسطيني  12دمة المباني المه
 كمساعدة إنسانية.

ويقع ما ال يقل عن عشر بؤر استيطانية إسرائيلية تعّد غير قانونية حتى في نظر القانون اإلسرائيلي، 
منشآت والمنازل من ال 16بأكملها أو جزء منها ضمن مناطق إطالق النار. وأشار التقرير إلى أن 

 التي هّدمت، موجودة في القدس الشرقية.
من مساحة الضفة الغربية،  %18بأن سلطات االحتالل أعلنت ما يقرب من « أوتشا»وأفاد تقرير 

 38مناطق إطالق نار، يعيش فيها ما ال يقل عن خمسة آالف فلسطيني معظمهم من الرعاة، في 
 تجمعا.

 9/4/2016، القدس العربي، لهندن
 
 بشأن الادم بءلضفة "إسرائي "بعوث دولي يدعو أوروبء لزيءدة الضغط على م .38

قال مبعوث األمم المتحدة لألراضي الفلسطينية إنه يتعين على االتحاد  :جابريال باتشينسكا-بروكسل
األوروبي أن يزيد الضغط السياسي على إسرائيل بسبب تسريعها وتيرة أعمال الهدم في الضفة الغربية 

 تعارض مع القانون الدولي وتؤثر بشكل متزايد على مشاريع اإلغاثة التي يرعاها االتحاد.والتي ت
عملية هدم ومصادرة في الضفة الغربية المحتلة حتى اآلن هذا العام  540وفي ظل تنفيذ أكثر من 

فيما يشدد الضغط على  2015فقد وصل الجيش أو تجاوز عدد تلك العمليات اإلجمالي خالل 
 يين الذين يعيشون هناك.الفلسطين

وأطلع روبرت بايبر وهو مساعد لألمين العام لألمم المتحدة ومدير الشؤون اإلنسانية لألراضي 
 الفلسطينية مسؤولين من االتحاد األوروبي على ذلك في بروكسل يوم الجمعة ودعاهم للرد.
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مواجهة بين القانون اإلنساني وقال بايبر لرويترز "دخلنا مرحلة جديدة ومزعجة للغاية فيما يتعلق بال
 الدولي واالحتالل اإلسرائيلي للضفة الغربية."

إنه ينفذ عمليات الهدم ألن  1967ويقول الجيش اإلسرائيلي الذي احتل الضفة الغربية في حرب عام 
تلك المباني غير قانونية إما ألنها بنيت دون تصريح أو في منطقة عسكرية مغلقة أو في منطقة 

 أو تنتهك قيودا أخرى لها صلة بالتخطيط. إطالق نار
وقال بايبر "وتيرة الهدم تجاوزت كل ما سجل سابقا ونحن ما زلنا في الشهر الرابع من العام. نشعر 

 بقلق بالغ بشأن ما يحمله لنا ما تبقى من العام."
بي قيمتها مشروع إغاثة من مانحين بينها استثمارات لالتحاد األورو  140وذكر أنه جرى تدمير نحو 

 شخص منازلهم وفقد نحو ألفين مصادر رزقهم. 600ألف يورو بينما فقد نحو  200أكثر من 
وأضاف أنه بعمل ذلك فإن إسرائيل تطرد الفلسطينيين من بعض مناطق الضفة الغربية في الوقت 

خالف الذي يظهر فيه مزيد من المستوطنات اإلسرائيلية هناك رغم أن بناءها على األرض المحتلة م
 للقانون.

وقال "ينبغي لالتحاد األوروبي أن يفكر في استراتيجيته وكيف سيرد... ال يمكن ترك هذا الموضوع 
 دون التعامل معه. هذا استفزاز."

وشكك بايبر في تبرير الجيش اإلسرائيلي لعمليات الهدم قائال إن إسرائيل ال تمنح الفلسطينيين هناك 
 للبناء. فرصة حقيقية للحصول على تصاريح

وذكر أنه رغم بذل الكثير من المساعي الدبلوماسية خلف األبواب المغلقة فإن هناك ضرورة للمزيد 
من التصريحات العلنية بشأن هذه المسألة مضيفا أن االتحاد األوروبي يستطيع أيضا أن يوفد 

للحديث عن كيفية  وقال "نحتاج أيضا دبلوماسيين للمواقع المتأثرة ليبعث برسالة سياسية إلسرائيل.
 السعي للحصول على تعويض مالي من القوة المحتلة."

دولة في مارس آذار على أول حزمة مساعدات للسلطة  28ووافق االتحاد األوروبي المؤلف من 
مليون دوالر( لمساعدة الالجئين  287.62مليون يورو ) 252.5وخصص 2016الفلسطينية في 

 التعليم ضمن مجاالت أخرى.الفلسطينيين وتطوير خدمات الصحة و 
 8/4/2016، وكءلة رويترز لألهنبء 
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 : للعودة عن قرار بهنء  جدار في الضفة"إسرائي ـ"الفرهنسية ل "الخءرجية" .39
أعلن الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية والتنمية الدولية رومان نادال، : "الوكالة الوطنية لإلعالم"

"قلقة من إعادة إطالق السلطات اإلسرائيلية أعمال بناء جدار  اليوم في مؤتمره الصحافي أّن بالده
 الفصل في وادي كريمزان في الضفة الغربية" المحتلة، وأنها "تطالب إسرائيل بالعودة عن قرارها".

وأضاف: "ستتضرر عشرات العائالت الفلسطينية في بيت جاال من هذه األعمال ألّن هذا الجدار 
 تنمية االقتصادية واالجتماعية لمدينة بيت لحم".يشّكل عقبة جديدة أمام ال

، فان بناء الجدار في االراضي الفلسطينية 2004تموز  9وختم: "وفقا لرأي محكمة العدل الدولية في 
 المحتلة هو غير شرعي في نظر القانون الدولي".

 8/4/2016، الهناءر، بيروت
 
صلاح الجيش واألمن... وح   "تقءليةالايئة احاهن"جوابًء عن  ٩٢المعءرضة تدافع في سورية:  .41 وا 

 البرلمءن
المعارضة، في وثيقة إجاباتها عن األسئلة « الهيئة التفاوضية العليا»تمسكت : إبراهيم حميدي -لندن 
على أفكارها، بتشكيل « الحياة»التي وجهها المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا واطلعت  ٩٢الـ 

إليها وحل مجلس « نقل صالحيات رئيس الجمهورية»كاملة بعد هيئة حكم انتقالي تتمتع بصالحيات 
الشعب )البرلمان(، إضافة إلى تشكيل مؤسسات تنفيذية تابعة للهيئة االنتقالية بينها مجلس أمن 
وطني يشرف على إصالح الجيش وأجهزة األمن، مع مقترحات تتضمن خيارات دستورية وتوسيع 

من دون أن يقود ذلك إلى »للتركيبة المذهبية والقومية  صالحيات اإلدارات المحلية وتقديم مسح
وكان المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا سلم وفدي الحكومة «. محاصصة طائفية أو عرقية

المعارضة في الجولة التفاوضية السابقة في جنيف الشهر « الهيئة التفاوضية العليا»السورية و 
، فيما تضمنت «مبادئ الحكم األساسية»ئلة تناولت الماضي، وثيقتين، تضمنت األولى عشرة أس

الذي دعا إلى  ٩٩٢٢بموجب تفويض القرار الدولي « الحكم»سؤااًل تفصيليًا عن  ٩٢الثانية 
لإلعداد لدستور جديد وانتخابات « حكم شامل وذي صدقية وغير طائفي»مفاوضات سورية لتأسيس 

 شهرًا. ٨١ين من سوريي الشتات خالل بإدارة تحت إشراف األمم المتحدة بمشاركة المخول
مبادئ »نقطة لـ  ٨٩الشهر الماضي وثيقة من  ٩٢وأعلن دي ميستورا في ختام الجولة السابقة في 

انطلقت من مسودة صاغها فريق المبعوث الدولي واسترشد بوثيقتين كان وفدا « التسوية السياسية
حرص دي ميستورا على القول إن وثيقته  الحكومة والمعارضة قدماها عن مبادئ الحل السياسي، مع

ال تشكل الورقة بأي شكل من األشكال وثيقة إطارية أو نصًا تم التفاوض عليه، ولن يتم تقديمها »
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، «إلى مجلس األمن وال إلى الفريق الدولي لدعم سورية إال في حالة الحصول على موافقة الطرفين
 «.لمبادئ الدستوريةإعالن ا»مع رهانه أن تشكل الوثيقة أساسًا لـ 

وبعد زيارته إلى موسكو الثلثاء، يتوجه دي ميستورا إلى دمشق وطهران في اليومين المقبلين على 
أمل إقناع النظام وحلفائه بإعطاء توجيهات للوفد الحكومي للدخول في مفاوضات جدية حول 

لى اإلجراءات والمبادئ، في بداًل من التركيز ع ٩٢وتقديم أجوبة عن األسئلة الـ « االنتقال السياسي»
المعارضة في الرياض على صوغ أجوبتهم النهائية ودرس « الهيئة التفاوضية»وقت عكف أعضاء 

مسودات عدة لألجوبة عن هذه األسئلة كي يسلمها الوفد المفاوض إلى دي ميستورا بعد وصولهم 
 إلى جنيف األحد.

الهيئة »على « الهيئة»رها، بدا مدى تركيز على أفكا« الحياة»وبحسب إحدى المسودات التي اطلعت 
« المخولة إدارة شؤون البالد في المرحلة االنتقالية»ومؤسساتها بحيث تكون هذه الهيئة « االنتقالية

على أن تكون من أولوياتها « حفظ األمن وا عادة الحياة الطبيعة»على أن تتمتع بسلطات تمكنها 
زالة جمي» ع أشكال الحواجز )األمنية والعسكرية( وعودة الطالب تبييض السجون وعالج الجرحى وا 

 «.والمدارس والخدمات
بينها حكومة تنفيذية « الهيئة»اقتراح تشكيل مؤسسات أخرى تتبع إلى « الهيئة»وتضمنت أفكار 

من عدد « الهيئة االنتقالية»ومجلس أمن وطني ومجلس قضاء وهيئة للرقابة والتفتيش، بحيث تشكل 
االعتراض المبرر بناء على »لجانبين، النظام والمعارضة، مع حق كل طرف بـ متفق عليه بين ا

كما قدمت أفكارًا كي يكون الحكم ومؤسساته «. معايير وشروط توضع سابقًا بمساعدة األمم المتحدة
مع إمكانية حصول اتفاق « جميع المكونات والمناطق واالتجاهات السياسية»شاماًل بحيث يشمل 
ديموغرافية وسياسية ومناطقية ومعايير اختيار كل مرشح لكل منصب. ولبى  دولي على خريطة

لحاح دي ميستورا على تمثيل النساء في « الهيئة»أعضاء  في صوغ المسودة المطالب الدولية وا 
في المئة عبر ترشيح سيدات ذات خبرة تتوافر فيهن  ٠٣المؤسسات السورية الجديدة بنسبة تصل إلى 

، إضافة إلى حصة مماثلة للمجتمع المدني في هذه المؤسسات المأمولة. وعن المعايير المطلوبة
المعارضة بوجوب التزام النظام « الهيئة»معايير اختيار الشخصيات في الهيئة االنتقالية، تمسكت 

وأال يكون الشخص المختار مشاركًا في جرائم وفاسدًا وأن يكون « عدم التطرف»الديموقراطي و 
كما اقترحت الحفاظ على مؤسسات الدولة عمومًا مقابل حل مجلس «. طرف اآلخرمقبواًل من ال»

إعادة تشكيل أجهزة األمن »الشعب )البرلمان( الذي تجري األربعاء انتخابات دورة جديدة له و 
صالح الجيش والقضاء ذو صالحيات كاملة للدولة »هي الجسم الحاكم « الهيئة»وزادت أن «. وا 

هي القضاء والشرطة والجيش واألمن بعد إعادة الهيكلة... وتشكل مؤسسات  وأدواتها في التنفيذ
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جديدة أهمها الحكومة ومجلس األمن الوطني ومجلس قضاء وهيئة رقابة وهيئات ولجان مختصة. أما 
مع « صالحيات رئيس الجمهورية، فتنقل مباشرة إلى الهيئة ويتم حل مجلس الشعب وحزب البعث

ية على األحزاب الموجودة ورخصت في ظروف استثنائية في السنوات احتمال وضع حراسة قضائ
 األخيرة.

وكانت موسكو ودمشق رفضتا بحث مصير الرئيس بشار األسد خالل الجولة التفاوضية المقبلة، 
وبحث مصير األسد. واقترحت وثيقة سابقة « الهيئة االنتقالية»وسط تمسك المعارضة بموضوع 

لرئيس الجمهورية مع رفض أي « صالحيات بروتوكولية»التدخل الروسي  للمبعوث الدولي أعدها قبل
. كما رفضت دمشق أي ٩٣٣٠على الطريقة العراقية بعد حرب العام « اجتثاث البعث»فكرة لـ 

صالح الجيش»حديث عن  خصوصًا في « الجيش السوري»، داعية إلى دعم «إعادة هيكلة األمن وا 
 واإلرهاب.« داعش»حربه ضد 

ال بد من إصالح الجيش واألجهزة »، التي يمكن أن تخضع لتعديالت: «الهيئة»مسودة وثيقة وأفادت 
مع اقتراح االستعانة بأجهزة « األمنية بإشراف مجلس األمن الوطني الذي تشكله الهيئة االنتقالية

نية إدارة الشؤون األم»، إضافة إلى تشكيل لجان تشرف على «ريثما تشكل األجهزة األمنية»الشرطة 
 «.والمراقبة والمحاسبة

الذي نص  ٨٢٢٣، هو دستور العام «الهيئة»دستوريًا، فان الخيار المفضل لـمعدي مسودة وثيقة 
على نظام برلماني وواليتين للرئيس خمس سنوات لكل منهما، علمًا أن دمشق تفضل دستور العام 

االنتقالية ألنها غير  الذي يتضمن صالحيات استثنائية لرئيس الجمهورية وترفض هيئة ٩٣٨٩
دستورية، وتقترح تشكيل حكومة تحت سقف الدستور الحالي والرئيس األسد. وهناك حديث في أروقة 

 ينظم المرحلة االنتقالية.« إعالن دستوري»مختلفة عن حل وسط عبر 
 المتعلق بالخيارات الدستورية ٩٨وتضمنت مسودة أخرى أعدت باللغة إنكليزية، جوابًا عن السؤال 

، ٨٢٢٣وآلياته، اقتراح خيارين: أما إعالن دستور موقف باالستناد إلى دستور عام « الحكم»إلنشاء 
مع إبعاد جميع الفقرات التي تتناقض مع مبادئ القانون الدولي  ٩٣٨٩أو االنطالق من دستور عام 

 والتوافق بين األطراف السورية، مع اقتراحات إلصالح المحكمة الدستورية العليا.
دي ميستورا تطرقت إلى موضوع الالمركزية والفرق بين الحدود السياسية واإلدارة  أسئلةن الفتًا أن كا

لألقاليم، في وقت طرح قطب كردي خيار إقامة نظام فيديرالي في شمال شرقي سورية. وأدى طرح 
يين. إذ اقترب موضوع الفيديرالية إلى إعادة تموضع بين األطراف السورية والالعبين اإلقليمين والدول

عن « المجلس الوطني الكردي»في رفض الفيديرالية، فيما ابتعد « الهيئة التفاوضية»رأي الحكومة و 
وبات أقرب إلى خصمه في الساحة الكردية « الهيئة»و « االئتالف الوطني السوري»حليفيه في 
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يران بسبب كما أدى طرح موضوع الفيديرالية إلى تقارب بين «. االتحاد الوطني الكردي» تركيا وا 
إلى مناطقهما، في حين دعمت موسكو خيار « كردستان سورية»الخوف من امتداد تأسيس 

الفيديرالية، فيما سادت ضبابية في الموقف األميركي. وتقصد دي ميستورا في وثيقته إلى تجنب 
 الحديث عن الالمركزية أو الفيديرالية.

كيف يكون تمثيل »سؤااًل:  ٩٢ثالثة أسئلة بين الـ « ئةالهي»وسأل المبعوث الدولي وفدي الحكومة و 
المناطق الجغرافية السورية في هياكل الحكم؟ هل ستكون الحدود نسخًا للحدود السياسية أم الحدود 

تضمنت مسودة «. اإلدارية المحلية؟ كيف يتم تمثيل الطوائف واألعراق على المستوى المحلي؟
اد مبدأ المناصفة ووضع مرشحين بموجب خريطة ديموغرافية تأكيدًا على اعتم« الهيئة»إجابات 

الرفض »وسياسية ومناطقية لكل جسم، بحيث يقدم كل طرف مرشحيه مع حق الطرف اآلخر بـ 
مع إمكان البحث في »، مع التأكيد على بقاء الحدود اإلدارية الحالية في المرحلة االنتقالية «المبرر

ية موحدة أرضًا وشعبًا عند كتابة الدستور الجديد وقانون كل االحتماالت شرط الحفاظ على سور 
 «.االنتخاب

وكان موالون للنظام ومعارضون تحمسوا لفكرة اإلدارات والالمركزية مع وجود مشروع لتطوير قانون 
خصوصًا ما يتعلق باالعتماد على انتخاب ممثلي « ٨٣١القانون »اإلدارة المحلية المعروف بـ 

وتابعت «. أقصى حد من الالمركزية وأقل حد من احتماالت التقسيم»لى مبدأ الوحدات اإلدارية ع
يجب أن تضمن الهيئة االنتقالية عودة المهجرين مع إمكان تشكيل لجان لوضع تصور »المسودة: 

للتركيبة الديموغرافية للدائرة أو البلدة أو المدينة يبين نسب المذاهب والقوميات من دون أن يقود ذلك 
 «.صصة طائفية أو عرقيةإلى محا

وظهرت ثالثة مؤشرات في الفترة األخيرة فسرها محللون على أنها خطوات في طريق السير نحو 
تضمنت إعالن فيديرالية على أساس المكونات وليس الجغرافيا في « المحاصصة الطائفية»نظام 

سماء موقعيها وتاريخ من دون ذكر أ« الهوية العلوية»شمال شرقي سورية، وتسريب وثيقة عن إعالن 
بحيث يكون  ٩٣٨٩حصول ذلك، إضافة إلى حديث عن إجراء تعديالت الدستور الحالي للعام 

 انتخاب رئيس الجمهورية في البرلمان وليس في شكل مباشر.
 9/4/2016الحيءة، لهندن، 
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 مفءجأة كتءئب القسءم واحتمءحاتاء .41
 ماجد كيالي

عنها كتائب عز الدين القسام، بعرضها صورا ألربعة أسرى لم تكن مفاجأة كاملة تلك التي أعلنت 
إسرائيليين، في مؤتمر صحفي موجز وسريع للناطق باسمها أبو عبيدة، فقد أعلنت سابقا عن وجود 
أسرى، دون إفصاح عن حالتهم، إن كانوا أحياء أو أمواتا، أو إن كانوا لديها أو لدى جهة قريبة 

ثارة الرأي العام فيها، منها، متعمدة الغموض البناء إلر  باك إسرائيل وزيادة الضغوط على حكومتها، وا 
 على غرار ما جرى إبان أسر الجندي جلعاد شاليط.

هناك عدة أسباب جعلت حركة حماس تدفع نحو هذا التطور، أولها، تصريح رئيس الحكومة 
المعتقلين بالتعاون مع  اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو الذي قال فيه إن حكومته تعمل على إطالق سراح

دول إقليمية معينة، لتهدئة خواطر أهالي المعتقلين والرأي العام اإلسرائيلي، وبما يفيد بأنه يعمل على 
 ذلك في تجاوز لحركة حماس، أي من دون دفع أي ثمن مقابل.

 وثانيها، ربما وجدت حماس أن من مصلحتها إشهار هذه الورقة، ووضعها في التداول، للرد على
محاوالت إسرائيل تجاهل هذا الملف، أو التقليل من شأنه، السيما وأن أطرافا من قوى اليمين 
اإلسرائيلي المتطرف تحرض وترفض دفع أي ثمن مقابل اإلفراج عن أسرى إسرائيليين، خاصة مع 
تشريع الكنيست لقانون ينص على رفض إطالق أسرى فلسطينيين ممن تعتبرهم إسرائيل "ملطخة" 

 هم بالدم، وكأن جنودها أطفال أبرياء أو سياح أو حمائم سالم!أيادي
وثالثها، هناك ما يشير لالعتقاد بأن حركة حماس تحاول توظيف هذا الملف لتعزيز عالقاتها 
اإلقليمية، وللخروج من حال الضغط أو الحصار التي تتعرض لها، خاصة مع قيام وفد رفيع منها 

 بزيارة إلى مصر.
كة حماس تحاول في هذه الظروف تعزيز مكانتها فلسطينيا وعربيا، وتحقيق انتصار ورابعها، أن حر 

 سياسي يتمثل باإلفراج عن أعداد كبيرة من األسرى من السجون اإلسرائيلية.
 

 تجءرب سءبقة
إضافة إلى ما تقدم يجدر بنا هنا التنويه هنا إلى أن أوساط حماس تؤكد أن ملف األسرى هو ملف 

ذاته، وليست له صلة بملفات أخرى، كملف رفع الحصار مثال، وأنها تتوخى من خاص في ذاته ول
آالف(، وفي مقدمتهم األسرى المفرج عنهم  6إلى 5طرحه اإلفراج عن األسرى الفلسطينيين )ما بين 

، والذين قامت 2011في صفقة وفاء األحرار التي تم التبادل فيها مع إسرائيل بجلعاد شاليط في العام 
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ل بمعاودة اعتقال مجموعة منهم في الفترة السابقة، بما يخل بكل االتفاقات التي تم التوصل إسرائي
 إليها، كما هو عادة إسرائيل.

ويبدو من الوجاهة بمكان تمسك حماس بهذا المنطق قياسا على التجارب السابقة، ففي التبادل الذي 
 4500ود إسرائيليين بحوالي ، استطاعت حركة فتح مبادلة ستة جن1982حصل بعد غزو لبنان 

فلسطيني من معتقل أنصار، وفي التبادل الذي أجرته الجبهة الشعبية القيادة العامة، جرى مبادلة 
أجرى حزب هللا مفاوضات تبادل  2004فلسطيني ولبناني مقابل ثالثة إسرائيليين، وفي العام  1153

يليين، أما في التبادل الذي أجرته فلسطيني ولبناني مقابل ثالثة إسرائ 4000تمخضت عن إطالق 
 1050حركة حماس، والذي أفرجت بموجبه عن الجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليط فقد تم تحرير 

 فلسطينيا من سجون االحتالل.
القصد من كل ذلك لفت االنتباه إلى أنه من حق حركة حماس، ومن حق الفلسطينيين عموما، 

لمعقلين الفلسطينيين في السجون اإلسرائيلية، خاصة أن هؤالء الضغط بهذه الورقة لإلفراج عن كافة ا
 الجنود تم أسرهم في ميدان القتال.

وبالمقابل فإن العدد األكبر من المعتقلين الفلسطينيين، هم من المدنيين الذين لم يشاركوا في أعمال 
وال يخضعون ألية قتالية، وخاصة منهم المعتقلون اإلداريون الذين يتم اعتقالهم لمجرد الشبهة، 

محاكمة، ويجري تجديد حبسهم ستة أشهر بشكل مستمر ودون أي سبب، اللهم إال إجراءات 
 االحتالل العسكرية التعسفية والعنصرية.

 
 قضية األسرى

أصبحت قضية األسرى الفلسطينيين واحدة من أهم قضايا الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي، ال سيما إذا 
ألفا )بعضهم اعتقل  800ين الذين زجت بهم إسرائيل في سجونها يقارب الـ علمنا أن عدد الفلسطيني

 عدة مرات(.
االعتقال جزء من السياسة التي تنتهجها إسرائيل إلخضاع الفلسطينيين، وتطويعهم  والمشكلة هي أن

 لسياساتها، وتدفيعهم غاليا ثمن رفض االحتالل ومقاومته. وفوق هذا وذاك فإنه يمثل جزء من سياسة
العقاب الجماعي ضد الفلسطينيين، وبخاصة ضد جيل الشباب الذين يظهرون عناد الفلسطينيين، 
واستعصاء قدرة إسرائيل على وأد مقاومتهم، ثم إن معظم عمليات االعتقال تتم بشكل تعسفي أي 

 لمجرد الشبهة، وبشكل استباقي.
لكن إسرائيل  1993تفاق أوسلو وكانت قضية المعتقلين الفلسطينيين إحدى المسائل المدرجة في ا

من االستحقاقات المطلوبة منها، ولم تفرج عن  تنصلت-مشابهةوكما في مواضيع أخرى -كعادتها 
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المعتقلين الفلسطينيين الذين اعتقلتهم قبل االتفاق المذكور. ثم رفضت قبل عامين مواصلة تعهداتها 
فاوضات التي كانت قد استؤنفت برعاية باإلفراج عن األسرى القدماء، األمر الذي قوض عملية الم

 .2013أميركية وعربية في مايو/أيار 
في كل األحوال فإن قضية األسرى تعتبر بمثابة جرح فلسطيني مفتوح، ألنها تتعلق باستنزاف مجتمع 
الفلسطينيين، وهدر أعمار شبابه، وتفويت فرص التعليم عليهم، ومحاولة كسرهم، وهو أمر لم يجد 

مناسبة للرد عليه، إذا استثنينا عمليات تبادل األسرى التي تجري  استراتيجيةحتى اآلن  الفلسطينيون
من حين آلخر، والتي تقوم إسرائيل بعدها بمواصلة السياسات ذاتها، المتعلقة بالعقاب الجماعي، 

 وضمنه أخذ مزيد من األسرى كرهائن، في محاولتها "كي وعي" الفلسطينيين.
فعالة، بالتعاون مع األطراف الدولية  استراتيجيةلسطينيين مطالبون بصياغة القصد من ذلك أن الف

واإلقليمية والعربية، لوضع حد النتهاج إسرائيل سياسة العقاب الجماعي، وخاصة منها االعتقال 
التعسفي، وهدم البيوت، ومصادرة األراضي، وانتهاك حرمات المسجد األقصى، وحرمان الفلسطينيين 

 يه، وحصار غزة منذ قرابة عشرة أعوام.من الوصول إل
 

 احتمءحات وخيءرات
ولكن ماهي احتماالت التعامل اإلسرائيلي مع هذا الملف؟ معلوم أن كتائب القسام ألقت بهذه "الجمرة" 
في ظروف ال تعيش فيها الحكومة اإلسرائيلية في أحسن أحوالها، وفي ظل اتهامات متزايدة لجيشها 

متعمد، كإعدام دون محاكمة، ودعاوي الفساد على بعض أركان الحكومة  بقتل الفلسطينيين بشكل
اإلسرائيلية ما يهدد بتفككها في أي لحظة والذهاب إلى انتخابات مبكرة، مع وجود قوى إسرائيلية 

 يمينية متطرفة تحاول المزايدة على نتنياهو في كثير من الملفات المتعلقة بالفلسطينيين.
االنتباه إلى أن األمور ال تسير بحسب الرغبات، إذ ثمة عدة احتماالت على ضوء كل ذلك ينبغي 

 إسرائيلية للتعامل مع هذه الملف، ينبغي أخذها بعين االعتبار.
األول، يقوم على أساس سياسة مفادها استمرار تجاهل إسرائيل لهذا األمر، أو التقليل من شأنه، 

وض حول حيثيات صفقة معينة بأقل كلفة إلرغام حماس على إبداء تساهل أكبر بخصوص التفا
 ممكنة.

قليمية مقربة من حماس أو لديها قوة ضغط أو تأثير عليها  والثاني، ينطلق من حث أطراف عربية وا 
في هذا الموضوع )تركيا ومصر وقطر( لدفعها للمقايضة، مقابل تسهيالت معينة ال تؤثر على 

وهذا احتمال سيبقى قائما، السيما في هذه  الملف األصلي، أي المتعلق باإلفراج عن األسرى،
 الظروف.
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وثالثها، إمكان شن إسرائيل حملة عسكرية ضد قطاع غزة على نحو ما جرى بعد أسر شاليط، وما 
ن -ضد لبنان إثر أسر جنديين إسرائيليين، وهو احتمال ينبغي عدم استبعاده  2006جرى في حرب  وا 

نما يفترض االنتباه له والحذر من الوصول إليه، السيما على ضوء التجارب السابقة، و  -كان مكلفا ا 
في ظروف االضطراب الحاصلة في المنطقة، إذ أن إسرائيل ستجد نفسها مطلقة السراح في البطش 
بقطاع غزة واإلمعان فيه قتال وتدميرا، مع تأكيدنا أنها ستلقى مقاومة كبيرة وأنها ستتكبد خسائر 

 فادحة.
ى حماس أن تتصرف بهذا الملف بحكمة وتعقل كبيرين، ومن دون القصد من كل ذلك أن عل

مبالغات، ومع األخذ في االعتبار كل االحتماالت من دون استثناء، والسيما الحرص الشديد على 
عدم الوصول إلى اللحظة التي تدفع إسرائيل إلى شن حرب جديدة، ومن المجدي لحركة حماس أن 

سرائيليين، وأن تحصن موقفها بمنح هامش معين في هذا األمر تعزز ورقتها المتعلقة باألسرى اإل
لحلفائها اإلقليميين، وعبر حملة عالقات عربية ودولية، يمكن أن تكبح أي حماقة إسرائيلية ضد 

 قطاع غزة.
أن توظف هذا األمر في  -وبغض النظر عن تقييمنا للنظام المصري-وربما من المفيد لها أيضا 

ة معها ومع قطاع غزة، ما يفيد في التسهيل على قرابة مليوني فلسطيني تصويب العالقة المصري
يعانون األمرين جراء إغالق مصر لمعبر رفح بسبب التوتر الحاصل في العالقة بين حماس ونظام 

 السيسي.
المشكلة أنه بغض النظر عن رأينا ببطوالت المقاومة وصمودها وقدرتها على تكبيد إسرائيل خسائر 

ر هيبة جيشها، إال أن الواقع يفيد أن الفلسطينيين هم الطرف األضعف في هذه فادحة، وكس
 المعادلة، فهم هنا الضحايا، وهم الذين يقتلون ويعتقلون ويخضعون للحصار.

والمشكلة أيضا أن كل هذا يحصل في ظروف االضطراب أو الخراب في المشرق العربي، أي أن 
ي مواجهة إسرائيل التي تمتلك آلة عسكرية مدمرة، وتحظى الفلسطينيين متروكون في هذه المرحلة ف

 برعاية وتفهم دوليين لكل ممارساتها الوحشية بحق الفلسطينيين.
 8/4/2016، الجزيرة هنت، الدوحة

 
 مشءريع تركيء في غّزة ترّسخ هنفوذهء بين الفلسطيهنّيين .42

 عدنان أبو عامر
التشريعّية  االنتخاباتفوز "حماس" في  شهد قطاع غّزة منذ فرض الحصار اإلسرائيلّي عليه عقب

، حراكًا إقليمّيًا ودولّيًا ملحوظًا لتقديم الدعم إلى السّكان المحاصرين، ومنها مشاريع 2006عام 
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صحية، وبنية تحتية، وا عمار المنازل المهدمة، وبناء مدارس، وبدا الفتًا حضور تركيا في هذا 
ي تربطها بـ"حماس"، مع أّن هناك مشاريع تركّية تقّدم أيضًا المجال، رّبما بسبب العالقات الجّيدة اّلت

 15في الضفة الغربّية، لعل أهمها مشروع منطقة جنين الصناعية شمال الضفة الغربية، التي توفر 
 ألف فرصة عمل.

ّن آخر المشاريع التركّية، ما أعلنته وزارة األشغال الفلسطينّية في غّزة بـ  اتفاقهاآذار/مارس عن  23وا 
وحدة سكنّية لمتضّرري الحرب اإلسرائيلّية على غّزة في صيف  320مع الحكومة التركّية على بناء 

ألف وحدة سكنّية  160ألف وحدة سكنّية في شكل كلّي، و 12، اّلتي أسفرت عن هدم 2014عام 
سكان غير صالحة للسكن، وفقًا لما أعلنه وزير األشغال العامة واإل 6600مهدمة بشكل جزئّي، منها 

 .2015حزيران/ يونيو  24الفلسطيني مفيد الحساينة يوم 
 

 مشءريع إغءثّية
وفي هذا السياق، قال منّسق مكتب غّزة في وكالة الّتعاون والتّنسيق التركّية "تيكا" محّمد مرتجى 

، دونماً  22مليون دوالر، وهو مقام على مساحة  13.5لـ"للمونيتور": "إّن تكلفة المشروع األخير تبلغ 
متر مرّبع، موّزعة  100وحدة سكنّية، والوحدة مساحتها  320، ويتكّون من 2ألف م 22بما يعادل الـ

طوابق، وأقيم في منطقة وادي غّزة اّلتي تبعد كيلو  4عمارة سكنّية، والعمارة مكّونة من  20على 
لناحية األمنّية، نبلغ ونصف كيلو عن الحدود الشرقّية لغّزة مع إسرائيل. ونظرًا لخطورة المنطقة من ا

إسرائيل باإلحداثّيات الهندسّية لمشاريعنا حّتى ال تتضّرر من مواجهات عسكرّية قادمة. وهذا المشروع 
وغيره من المشاريع التركّية، يدّل على تعاطف تركيا شعبّيًا ورسمّيًا مع فلسطينّيي غّزة، ومحاولة لفّك 

 الحصار المفروض عليهم منذ عشر سنوات".
والتنموّية واإلنسانّية في غّزة، ومن  االقتصاديةالعشرات من المشاريع  2006نّفذت تركيا منذ عام لقد 

، 2008أبرزها توفير مالجئ موّقتة لمن دّمرت منازلهم في حروب إسرائيل األخيرة على غّزة في أعوام 
ألف  25 منزل بشكل كامل، ودمرت 4312، التي أسفرت جميعها عن هدم إسرائيل 2014، و2012

منزل بشكل جزئي، وتضرر عشرات المساجد والمقابر والمدارس والجامعات والمباني والمؤسسات 
 والمكاتب الصحفية.

كما نفذت تركيا مشاريع إصالح شبكات الكهرباء واآلبار والمياه والصرف الصحّي وا عادة إعمار دور 
ل الطرق والجسور المدّمرة، وتعويض المزارعين العبادة والمراكز الثقافّية والمواقع التراثّية وا عادة تأهي

عن خسائرهم. وأوصلت تركيا أطنانًا من المساعدات الطبّية، وعالجت الفلسطينّيين المصابين فيها، 
ومنحت طاّلب غّزة فرصًا دراسّية للّتعليم العالي والدراسات العليا في جامعاتها، بجانب تنظيم 
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حدودي الدخل، عبر مؤّسسات إغاثّية تركّية، ومنها: جمعّية األعراس الجماعّية آلالف الشباب الم
 "ياردم إلي"، الهالل األحمر التركّي، وهيئة اإلغاثة التركّية.

في جامعة األزهر بغّزة الدكتور معين رجب لـ"المونيتور": "إّن  االقتصادوفي هذا اإلطار، قال أستاذ 
الفلسطينّي مع ما يعانيه الفلسطينّيون من  االقتصاد المشاريع التركّية في غّزة لها مكانة كبيرة لخدمة

حصار وا غالق، وخدمت مجاالتها قطاعات واسعة من الفلسطينّيين، ال سّيما المقاوالت، ووّفرت كثيرًا 
من فرص العمل، مما يرفع مستوى الناتج المحلّي، ويقّلل معّدالت البطالة اّلتي وصلت في أّيار/مايو 

لمشاريع  االقتصاديةالمئة، وهي الّنسبة األعلى في العالم. وبجانب الفوائد  في 43إلى  2015من عام 
 تركيا في غّزة، فإّنها تبحث عن دور ملموس وتأثير سياسّي في مجريات السياسة الفلسطينّية".

"المونيتور" حاول معرفة العدد التقريبي لفرص عمل المشاريع التركية في غزة، فأبلغه أحد المسئولين 
طينيين المتابعين لها في غزة، رافضًا كشف هويته، أن "من الصعب وضع رقم دقيق لفرص الفلس

العمل التي وفرتها المشاريع التركية في غزة، لكن هذه المشاريع تعمل في غزة منذ قرابة العشر 
 ألف فرصة عمل". 15سنوات، وبحساب تقديري فإنها وفرت ما ال يقل عن 

عداد هذا التقرير بجولة ميدانّية على بعض المشاريع التركّية في غّزة، ولقد قام "المونيتور" خالل إ 
الفلسطينّي" في وسط قطاع غّزة، اّلذي بدأ العمل به عام  –لعّل أهّمها مستشفى "الصداقة التركّي 

مليون دوالر، وبإدارة الجامعة اإلسالمّية، لتقديم الخدمات  35دونمًا، بكلفة  33، على مساحة 2011
ة إلى الفلسطينّيين، وهو يشمل كّل التخّصصات الطبّية المجّهزة بأحدث غرف العملّيات الصحيّ 

 والّتصوير الشعاعّي.
وفي هذا اإلطار، قال مدير البحوث في المركز الفلسطينّي ألبحاث السياسات والدراسات 

ّن غّزة رغم صغر مسارات في رام هللا، خليل شاهين لـ"المونيتور": "إّن تركيا تدرك أ -االستراتيجية
، لكّنها ذات وزن في سياسات المنطقة، وتسعى تركيا بمشاريعها 2كم 360مساحتها الجغرافّية المقّدرة بـ

في غّزة إلى زيادة نفوذها السياسّي بالساحة الفلسطينّية، مع أّنها ال تقّدم أموااًل نقدّية إلى حماس، بل 
حماس واحتوائها، لتكون أكثر مرونة بمواقفها  للوصول إلى مرحلة عقلنة اقتصاديةتنّفذ مشاريع 

في غّزة يزيد حسابات الربح والخسارة عند حماس قبيل  االقتصاديةالسياسّية. كما أّن تزايد مشاريعها 
الذهاب إلى مواجهة عسكرّية مع إسرائيل خشية التسّبب بتدمير المشاريع، ويصبح لحماس ما قد 

 تخسره".
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 المء  السيءسيّ 
تركّي كبير، ضّم عددًا من كبار الشخصّيات  اقتصاديشباط/فبراير زيارة وفد  3غّزة في  لقد شهدت
التركّية، التقى نائب رئيس المكتب السياسّي في "حماس" إسماعيل هنّية، وأّكد سعيه إلى  االقتصادية

آالف فرصة عمل  10غّزة، اّلتي سوف تستوعب  شمال-إنشاء منطقة صناعّية في بيت حانون 
 طينّية.فلس

 29وطالب وزير شؤون المنّظمات األهلّية الفلسطينّية األسبق حسن عصفور الرئاسة الفلسطينّية في 
عارمة لما تقوم به تركيا في غّزة من دور سياسّي يرمي إلى  انتفاضةشباط/فبراير بالقيام بما وصفها 

الغربّية وقطاع غّزة، وتمرير  تدمير الشرعّية الفلسطينّية، وخلق حال فصل وطنّي جغرافّي بين الضّفة
 مشروع دولة غّزة.

 6كالم عصفور تزامن مع مباحثات المصالحة الجارية بين إسرائيل وتركيا، عقب قطيعة امتدت 
، حيث قتل سالح البحرية 2010سنوات، بعد حادثة السفينة مرمرة على شواطئ غزة أواسط 

زة المحاصرة، حيث تسربت أنباء في كانون أتراك، جاؤوا على متنها للتضامن مع غ 9اإلسرائيلية 
أول/ديسمبر الماضي مفادها أن تركيا تشترط أن يكون لها موطئ قدم في غزة مقابل إتمام المصالحة 

 مع إسرائيل.
ومن جهته، قال وكيل وزارة الخارجّية الفلسطينّية في غّزة وأحد قيادات "حماس" غازي حمد 

ّية في غّزة منذ ما يقرب عشر سنوات، متنّوعة في المجاالت لـ"المونيتور": "إّن المشاريع الترك
الصحّية والبنية التحتّية والتعليمّية واإلسكانّية، واألتراك كرماء مع الفلسطينّيين في غّزة، وافتتحوا 
مكاتب دائمة لمؤّسساتهم الخيرّية في القطاع. وتعتبر المواقف السياسّية لتركيا متزامنة مع دعمها 

 االقتصاديةمتقّدمة كثيرًا على بعض المواقف العربّية. ومع ذلك، فإّن األتراك بمشاريعهم  االقتصادي
ّنما كانت مساعداتهم إنسانّية بحتة".  في غّزة لم يطلبوا من حماس مواقف سياسّية بعينها، وا 

تكون  ويمكن القول بكثير من الثقة، إّن الدول المانحة، ومنها تركيا، ليست جمعّيات خيرّية، بل قد
لها مصالح سياسّية من مساعداتها المالّية واإلنسانّية. ولذلك، فقد تكون ألموالها وظيفة سياسّية تسبق 

 ، رغم ما قد ينفيه الجانبان: التركّي والفلسطينّي.االقتصاديةوظيفتها 
سًا في وهو ما يعني أن تزايد المشاريع التركّية في غّزة، قد يمنح تركيا فرصة ألن تكون العبًا رئي

الملف الفلسطينّي بشكل جلّي، ويّتضح في تحّركاتها تجاه حصار إسرائيل لغّزة، رغم أّن مصر، 
 الجارة األقرب لغّزة، ترفض منح تركيا موطئ قدم لها في القطاع، ألن مصر تعتبر غزة ملفًا مصريا 
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ن اإلخوان المسلمين داخليًا، وفي ظل توتر عالقاتها مع تركيا على خلفية إيواء األخيرة قيادات م
 المصريين، فإن القاهرة تخشى أن يكون زيادة نفوذ أنقرة في غزة تهديدًا لحدودها الشرقية مع القطاع.

 7/4/2016الموهنيتور، 
 
 تخوف إسرائيلي من سقوط السيسي! .43

 أحمد نصار
التخوف اإلسرائيلي من سقوط السيسي علني وغير خفي! فبعد تصريحات كثيرة شديدة المدح 

بوست له بأنه "هبة الشعب المصري إلسرائيل"، ووصف  جيروساليميسي، منها وصف صحيفة للس
صحيفة هآرتس له على أنه "بطل إسرائيل الجديد"، وتصريح وزير الشؤون االستراتيجية الصهيوني 
يوفال شتاينتز أن "السيسي أثبت أنه منقذنا"، بدأت األوساط اإلسرائيلية في التخوف من احتمال 

 السيسي أو انهيار سلطته بشكل مفاجئ!سقوط 
فبحسب تقرير للباحث المتخصص في الشأن اإلسرائيلي "صالح النعامي"، فقد توقع رجل 
االستخبارات السابق والمستشرق المعروف "إفرايم هراري" أال يسقط النظام الحالي فقط، بل وأن تنتهي 

ائب العام "هشام بركات" والرئيس األسبق "أنور حياة "السيسي" بعملية اغتيال، تماما كما تم اغتيال الن
 السادات".

وفي مقال نشرته صحيفة "يسرائيل هيوم" منذ عشرة أشهر تقريبا، أوضح "هراري" أن مخاوف إسرائيل 
من تداعيات سقوط السيسي مبررة؛ لفشل السيسي المدوي في مواجهة الجهاديين في سيناء، ويتزامن 

 والسياسية في البالد.مع تعاظم األزمة االقتصادية 
ونوه "هراري" إلى أن فشل السيسي من الناحية االقتصادية فاق أكثر التوقعات تشاؤما، مشيرا إلى 
تعاظم البطالة في أوساط الشباب، وأن المساعدات الخليجية هي فقط التي "تضمن بقاء رأس الدولة 

 فوق الماء وقبل الغرق".
ماعية بشكل سريع ألنه تصادم مع التوجهات اإلسالمية وشدد على أن السيسي فقد حاضنته االجت

 -وبخالف االنطباع السائد  -للشعب المصري، مشيرا إلى أن األغلبية الساحقة من المصريين 
 التي يدعو لها السيسي.“ الثورة الدينية”تتبنى اإلسالم وترفض 

يؤيدون تطبيق الشريعة من المصريين  %75وأوضح "هراري" أن الدراسات التي أجريت تدلل على أن 
 اإلسالمية.

*** 
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تصريحات كثيرة إذن لمسؤولين وباحثين صهاينة تحذر من األثر السلبي جدا لسقوط السيسي على 
أمن إسرائيل، ما دعا صحيفة يديعوت أحرنوت إلى أن تقول: على إسرائيل الصالة من أجل 

 السيسي!
 فهل يكتفي شخص مثل نتنياهو بالصالة؟؟

تعداد العدو الصهيوني لسقوط السيسي بدأ مبكرا، بتضييق هامش المناورة أمام أي الحقيقة أن اس
حكومة قادمة حتى لو كان يقودها مرسي بنفسه، مدعوما بأكبر زخم ثوري يمكن تخيله! كما عمدت 
إسرائيل عبر السيسي ورجالها في الجيش إلى قص أظافر مصر التي يمكن أن تستغل الحقا في 

 ضد إسرائيل!حال سقوط السيسي 
 تاجير أه  سيهنء : -1

وهو ما قام به السيسي فورا في اليوم التالي لالنقالب، بغض النظر عن السجال السياسي الدائر 
 غرب القناة حول حقيقة ما جرى هل هو ثورة أم انقالب.

عقب وفي الوقت الذي كانت فيه القاهرة تستقبل الوفود السياسية لبحث األزمة التي تمر بها البالد 
قامة منطقة  بيان الجيش، كانت األوامر قد صدرت بهدم األنفاق على طول الحدود مع قطاع غزة وا 

 كم داخل عمق سيناء، مزيال مدينة رفح من الوجود، ومهجرا أهل سيناء من بيوتهم! 5عازلة بعمق 
لسالح وخالل عامين ظل الجيش يقصف بلدات وأهالي سيناء بكل األسلحة التي يملكها باستثناء ا

 الكيماوي، فإسرائيل طالما صرحت أن تعمير سيناء أخطر عليها من القنبلة الذرية!
ضمن الصهاينة خروج سيناء من سيطرة الجيش، بتمرير أسلحة نوعية منها صواريخ مضادة للدروع 
إلى المتمردين في سيناء عبر عصابات دحالن التي لم يعد خافيا الدور الذي تقوم به في سيناء! 

صار الجيش ال يستطيع تأمين الطريق الدولي الرابط بين رفح والعريش واضطر في وقت من  اآلن
 األوقات إلى نقل جنوده عن طريق البحر!

 إضءفة مءهنع مءئي جديد: -2
بحفر تفريعة جديدة لقناة السويس، ال جدوى اقتصادية منها بحسب كبريات الصحف والمؤسسات 

يفة "أسوشيتد برس" األمريكية عن اقتصاديين وشركات شحن االقتصادية العالمية! فقد نقلت صح
دولية قولهم إنهم يشككون في جدوى تفريعة قناة السويس الجديدة، كما قالت مجلة بيزنس انسايدر 

 إنه: ال جدوى اقتصادية لمشروع قناة السويس الجديدة!
ي مصر، لضغط الترة وعلى الرغم من أن التفريعة الجديدة كانت أحد أهم أسباب نقص الدوالر ف

الزمنية المطلوبة للحفر من خمس سنوات إلى سنة واحدة، فقد تراجعت إيرادات القناة التي لم تكن 
 تعاني أصال من اختناق مروري، بل من تراجع حركة التجارة العالمية!
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يق التفريعة الجديدة تفادت األعمدة الرئيسية للمشروع الذي كان ينوي الرئيس مرسي إنشاءه، بتعم
المجرى المالحي الحالي، ليستقبل عددا أكبر من الحاويات العمالقة التي ال تستطيع المرور من 
القناة بعمقها الحالي! وفي المقابل فإن وجود تفريعتين يجعل مهمة أي جيش في نقل قواته من غرب 

 القناة إلى سيناء شبه مستحيل.. فمن المستفيد من ذلك؟؟
 ن وصهنءفير!التفريط في جزيرتي تيرا -3

، وسبب اشتراك إسرائيل فيها! ما الذي يدفع دويلة 1956قليلون من يعلمون األسباب الحقيقية لحرب 
 جديدة لالصطدام بأكبر قوة عسكرية في المنطقة، وتتفوق عليها في القوات الجوية كما وكيفا!

ضوا في مجلس مذكرات عبد اللطيف البغدادي في هذا الشأن خطيرة وصادمة، وقد كان طيارا وع
قيادة الثورة! طلب البغدادي من قائد الطيران ضرب القوات الصهيونية التي تقدمت في سيناء، فتلعثم 
الرجل وقال إن الطائرات غير محملة بالوقود! تعجب البغدادي من عدم استعداد الطائرات رغم رياح 

أخبر عبد الناصر أن  الحرب التي تهب على المنطقة منذ قرار تأميم قناة السويس؛ ورغم هذا
الطائرات تمتلئ بالوقود تلقائيا بعد التدريب! ازداد تلعثم الرجل، ولم ينفذ األوامر الحقا، حتى تدخلت 
القوات البريطانية والفرنسية وفقا للخطة، وضيع علينا ضرب الصهاينة ضربة قاصمة! لم يحاكم بعد 

وُضربت طائراتنا على  1967ي حرب الحرب واستمر الرجل في منصبه حتى فعلها فينا ثانية ف
 األرض، وبالوقود هذه المرة!

 
 كءن للصاءيهنة من هذه الحرب هدفءن:

تأمين الحدود الجنوبية مع مصر بحيث ال تشن أي حرب عليهم قبل أن يشتد عود الدولة  -أ
حدود، الجديدة! وتحقق هذا الهدف بموافقة عبد الناصر على وجود قوات دولية )بوليس دولي( على ال

ما يعني أن أي حرب تشنها مصر ال بد وأن يسبقها طلب إلى البوليس الدولي بمغادرة الحدود، أي 
 !1967أن تفقد مصر عامل المفاجأة وهو ما حدث فعال قبل حرب 

فتح مضيق تيران أمام المالحة اإلسرائيلية، فإغالق هذا المضيق يخنق إسرائيل وتعتبر ذلك  -ب
لفعل فقد حصلت إسرائيل على قرار أممي بحرية المالحة في المضايق بعد إعالن حرب عليها! وبا

 .1956حرب 
اآلن، ووفق مصادر صحفية متواترة، يبيع السيسي بجرة قلم جزيرتي تيران وصنافير التي تتواجد في 
قلب مدخل خليج العقبة، مما يفقد مصر أي فرصة مستقبلية إلغالق المضيق في وجه إسرائيل! 

كم  6عن أي خلفية تاريخية للجزيرتين، فإن جزيرة تيران تحديدا التي تتواجد على بعد  وبغض النظر
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فقط من ساحل سيناء الشرقي لم تعد مصرية، وصار تهديد الممر المالحي أمام إسرائيل أمرا صعبا 
 للغاية! وفقدت مصر نقطة تفوق تاريخية جديدة!

*** 
ئيلة، وهي تحاول استثمار فترة وجوده في تجريف باختصار، إسرائيل تعلم أن فرص بقاء السيسي ض

األرض أمام أي رئيس قادم مهما كان مناصرا للقضية الفلسطينية ورافضا للتطبيع مع إسرائيل 
 ومقاوما له!

سرعت تل أبيب من بناء سد النهضة اإلثيوبي، وجعلت مصر تتنازل عن حقوقها في حقول الشمال، 
دم األنفاق مع قطاع غزة، وبناء ترعة جديدة تكون مانعا إضافيا وأرغمتها على تهجير أهل سيناء، وه

لنقل قوات من غرب القناة إلى سيناء، هذا غير تصفير االحتياطي الدوالري والتهاون في عودة أموال 
 مصر المنهوبة من الخارج.

السيسي من هذا المثقف الذي قال إن مبارك كان كنز إسرائيل االستراتيجي؟؟ لعله لم ير ما يفعله 
 اآلن؟؟

 8/4/2016، "21موقع "عربي 
 
 ياود أوروبء يدعون إسرائي  للتعق ..! .44

 عودة عودة
من اإلسرائيليين مرتعبون من  %50أظهر استطالع للرأي أجرته جريدة هآرتس اإلسرائيلية أن 

ا فقدو  %70يتوقعون هجومًا عسكريًا مباغتًا ال يعرفون من أين يجيء، كما أن  %76وأن  المستقبل،
انعدمت ثقتهم بصورة إسرائيل  %70يفضلون الهجرة إلى الخارج، وأن  %37الثقة بقيادتهم، وأن 
 السياسية واألمنية.

وفق هآرتس مؤيد بتحليالت إسرائيلية أخرى تفيد أن التحجر السياسي اإلسرائيلي  االستطالعوهذا 
يهود الذين هاجروا إلى السوفييتي، وسيضيع ال باالتحادوراء ذلك والذي سيذهب بها كما ذهب 

 إسرائيل ويصبحون ضحية التحجر هذا.
إضافة إلى تحليالت أخرى تفيد أن يهود الخارج أكثر أمنًا من يهود إسرائيل، وهذا يعني أن معظم 

الشائكة  واألسالكاليهود في فلسطين المحتلة في حالة هلع ورعب تفسد عليهم معيشتهم فالجدر 
 مكان وفي كلالمدن والمستوطنات والقرى الزراعية  والجنود المدججون بالسالح في

 ويعني أيضًا أن المشروع الصهيوني قد فشل في تحقيق هدفه وهو إقامة وطن قومي آمن لليهود.
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ويرى المفكر األميركي اليهودي نعوم تشومسكي: أن إسرائيل تتصرف ضمن سياسة غير منطقية 
كود يرفض قيام دولة عربية غرب نهر األردن، وقال ومدمرة للذات، وأن البرنامج السياسي لحزب اللي

أيضًا: إن عقلية حكام إسرائيل اآلن شبيهة بعقلية حكام جنوب إفريقيا قبل مجيء نيلسون منديال فقد 
المحتلة جاءت  واألراضيراهنتا على أن أمريكا معهما ولن تهزما، مشيرًا: أن جرائم إسرائيل في غزة 

حدة تنظر إلى إسرائيل كأنها ذراعها العسكري للحفاظ على المصالح بدعم أمريكي فالواليات المت
ورأى تشومسكي: أن الحل الوحيد قيام المجتمع الدولي بمقاطعة  األمريكية في الشرق األوسط،

 إسرائيل كما فعل مع نظام األبرتهايد في جنوب إفريقيا.
األوروبي مؤخرًا  االتحادعضاء في وقّدم عدد من المثقفين والكتاب والناشطين اليهود في أوروبا وأ 

عريضة بعنوان )دعوة إلى التعقل( وّقع عليها أكثر من ثالثة آالف يهودي أوروبي من بينهم مثقفون 
وفالسفة حذروا فيها من الدعم المنهجي األوروبي للحكومة اإلسرائيلية، وطالب الموقعون تشكيل 

في احتالل األراضي العربية كما  واستمرارهاسرائيلية حركة أوروبية لتفنيد السياسة الحالية للحكومة اإل
طالبوا بحل شامل للنزاع العربي اإلسرائيلي مؤكدة العريضة: أن إسرائيل تواجه تهديدًا بسبب االحتالل 
والسعي المستمر من أجل بناء المستوطنات في الضفة الغربية وفي المناطق العربية المحتلة والقدس 

 الشرقية.
فسور جون مير شايمر مؤلف كتاب عن دور اللوبي اليهودي األمريكي في غزو ويتوقع البرو 

الواليات المتحدة للعراق قيام دولة ثنائية القومية يتمتع فيها الفلسطينيون واليهود بحقوق مدنية 
متساوية مشيرًا أن الفلسطينيين سيتفوقون عدديًا على اليهود وسيتفكك المشروع الصهيوني في 

ى أرض فلسطين الكاملة من غرب الفرات إلى شرق النيل وا عالن فشل إسرائيل في عل االستيالء
 عاما؟!68صنع سالم على طريقتها على مدى نحو

 9/4/2016، الرأي، عّمءن
 
ه  يشق الليكود بحزب جديد على خطى شءرون؟ يعلون يعترف: احاحتلا  ُيفسد الجيش  .45

 السرائيلي
 أمير أورن

هي الغاز والسائل والصلب وعقل موشيه يعلون. فحينما يثبت  أشكالبعة توجد للمادة في الطبيعة أر 
موقف يعلون فليس هناك قوة في العالم يمكنها أن تغيره. فهو يتحصن ويجمع المعطيات، حقيقية أو 

. هذا عناد يمكن تحمله، يتمسك أخطأأنه قد  بإمكانيةكاذبة، إلثبات صحة موقفه، ويرفض االعتراف 
في وجه رؤسائه. لذلك، عندما دافع عن موقفه بشدة في  أجلهكنه ال يناضل من يعلون بموقفه، ل
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، ُذهل من نتائج االنتقادات العلنية لبنيامين نتنياهو أسبوعينموضوع الجندي من حادثة الرميدة قبل 
 «.بينهما»الذي كان موقفه معاكسا. وقال إن أقواله لرئيس الحكومة ستبقى 

رئيسًا  أصبحوالسلوك الفعلي السلبي ميزت يعلون منذ  اإليجابي ياألساسهذه الظاهرة للموقف 
ال شك أن حقيقة أنك تفرض على شعب آخر مقدار »، وافق في حينه، «االحتالل ُمفسد»لألركان. 

حركته وكيفية كسب رزقه، هي ُمفسدة. الجيش ال يمكنه أن يتملص من الحديث عن ذلك أمام 
لمصداقية ألنهم يناضلون من اجل شيء عادل. نحن شعب له ا إكسابهم إلىالجنود. وهناك حاجة 
، لكن يعلون ال «هآرتس»التي جاءت في افتتاحية  األقوالتالئم  األقوالهذه «. قيم ومجتمع له قانون

في  األخالقيالنقاش القيمي ». وقد وفر بحث داخلي أجراه في الجيش بعنوان األقواليكرر هذه 
، برهانا آخر حول تلون «ينيين في مرآة التحقيقات العملياتيةالجيش حول المواجهة مع الفلسط

 الضباط رفيعي المستوى في الزي العسكري وفي السياسة.
الرصاص على أي حامل  إطالقتلك الرصاصة القاتلة، لم يتم  إطالقاألخيرين، منذ  األسبوعينفي 

ي الذي اخطأ، والغطاء الدائم الغطاء ليعلون، التنديد الفوري بالجند وا عطاءسكين. طريقة التنديد 
وفي « الليكود»، غادي آيزنكوت، دفعا يعلون نحو اليسار في النقاش الداخلي في األركانلرئيس 

إن ما حدث له حدث مع أسالفه الذين جاؤوا من جهاز «. البيت اليهودي«التنافس بين اليهود و
وليس اتخاذ القرارات. عيزر وايزمان،  ، والذين أدركوا أن المستوطنين يريدون منهم التنفيذ فقطاألمن

 إلىشارون الذي ُدفع  أريئيلالذي تصادم مع مناحيم بيغن، اسحق مردخاي الذي تجادل مع نتنياهو، 
قامةتفكيك االئتالف  « الليكود»، يريد «الليكود»حزب منافس للسلطة، شاؤول موفاز الذي غادر  وا 

 جنراالت ينفذون األوامر ال أن يعطوها.
كاتس، أحد المدافعين عن الجندي من  إيالنيتمنون اآلن سقوط يعلون. مثال المحامي  كثيرون

. والمدعي العام العسكري في حينه 2003الخليل. كاتس كان نائب المدعي العام العسكري في العام 
مناحيم فنكلشتاين قام بمنح رتبة جنرال لنفسه، ألول مرة في تاريخ الجيش اإلسرائيلي. كان المهم 

بأن هذه الرتبة ليست شخصية، بل تعكس الوزن الجديد للقضاء العسكري  اإلقناعالنسبة لفنكلشتاين ب
داخل الجيش وخارجه )المستشار القانوني للحكومة، المحكمة والعالم(. لذلك طلب فنكلشتاين ترفيع 

يعلون،  األركانطاولة رئيس  إلىرتبة نائبه كاتس. وفي الوقت الذي كان فيه طلب ترفيع كاتس 
وُقتل العقيد ايالن رامون. وأراد سالح الجو منح رامون رتبة نائب « كولومبيا»تحطمت مركبة الفضاء 

جنرال بعد موته، لكن يعلون رفض حتى ال تصبح هذه سابقة. ألنه مع كل سقوط لعالم فضاء 
 إسرائيلي سُيطلب ترفيعه رتبة.
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، كتب العقيد عتار دغان، كطالب في ركانلأل، في ذروة السنوات الثالث ليعلون كرئيس 2004في 
في الجيش حول المواجهة مع « األخالقيالنقاش القيمي »القومي، بحثا سنويا حول  األمنمعهد 

الفلسطينيين. دغان هو من مواليد كيبوتس مرحافيا، وكان من أبرز قادة سالح المدرعات، مثله مثل 
ن منهم قائد وحدة النخبة في سالح الجو. وبعد أن الكثير من الطيارين الذين شاركوا في الدورة. وكا

 )أيوش(. 877أنهى تعليمه أصبح ضابطا في القيادة الوسطى. وكان آيزنكوت في حينه قائدا لفرقة 
بن رؤوبين )اآلن هو عضو كنيست في المعسكر  إيالنقائد الكلية، الجنرال  إعجابأثار بحث دغان 

البحث على جميع الجنراالت وقادة األلوية والمعاهد العسكرية الصهيوني(. وقد قام بن رؤوبين بتوزيع 
يجب عدم وصول هذا البحث »والوحدات الخاصة. ولكن بسبب حساسية هذا الموضوع حذر قائال: 

 «.خارج نطاق الجيش أخرىجهات  إلى
كان دائما عامال مهما في حياة الجيش  األخالقيالنقاش القيمي »وحسب ما جاء في البحث، 

الحرب مهمة  أخالقائيلي. وكجيش في دولة ديمقراطية أنشئ على خراب وذكرى الكارثة، فان اإلسر 
جدا في تربية الجنود. ولكن بعد حرب يوم الغفران حدث تغيير في سلوك العدو الذي نواجهه. 

الحرب  بأخالقوأصبحت الحرب في مناطق مأهولة بالمدنيين األبرياء تنشئ وضعا معقدا فيما يتعلق 
 األمروهذا «. يقوم العدو بحمل السالح ويظهر كأنه مواطن ساذج وبسيط فأحيانارة السالح. وطها

 خشي منه دغان، وأكد عليه في بحثه.
، قال له دافيد «هناك مشكلة حقيقية»وقد كتب دغان أن الحاالت الشاذة كانت طرف جبل الجليد. 

 المدنية. دارةلإلمناحيم، قائد كتيبة في حينه وقبل وقت قصير كان رئيسا 
في محاضرة لها في جامعة تل  أيامرئيسة قسم التعليم في الجيش اإلسرائيلي، ياعيل هاس، قالت قبل 

الجنود الذين يجدون  أوساطفي « يالحظ وجود ضبابية في فهم القيم» األركانإن رئيس  أبيب
تابة عنها هنا في مشكلة تمت الك إلىمواقفهم السياسية في البيت. وأشارت هاس  إبقاءصعوبة في 

تأثير مواقع اليمين المتطرف في  إلىحقيقة أن الجنود يتعرضون باستمرار »وهي  2015 األولتشرين 
والمفارقة هي أنه قبل المحاضرة بيوم ُبث في هذا الموقع خطاب «. 0404»مثل موقع  اإلنترنت
، أخرى. وبكلمات قضية الخليل إلىأمام عدد من الضباط حيث تطرق بشكل معمق  األركانرئيس 

يحصلون على  أيضاالجنود، هم  إلىمثلما أن الموقع وأشباهه يلتفون على القيادة العسكرية ويصلون 
 المعلومات من هؤالء الجنود.
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 «حمءس«قءئد كتيبة لـ
. فقبل شهرين تم أخالقيةالتعامل مع فضيحة  إلىفي قطاع غزة، مؤخرًا، « حماس»اضطرت قيادة 

في منطقة الزيتون جنوب مدينة « حماس»ي، قائد كتيبة في الذراع العسكرية في محمود شتيو  إعدام
بالرصاص. وفي بداية شباط أعادت  إعدامهغزة. شتيوي كان معتقال ألكثر من سنة وبعدها تم 

 .أخالقيةبعد اعترافه في التحقيق بمخالفات  إعدامهجثته الى عائلته وقالت إنه تم « حماس»
خالد  األولفي طرفه «. حماس»الكتيبة يتساوق مع صراع القوى المتزايد في  الجدل حول قضية قائد

في قطر، وفي الطرف الثاني الرباعية التي تقود الذراع « حماس«مشعل، رئيس المكتب السياسي لـ
العسكرية في غزة التي تشمل ضيف ومروان عيسى ويحيى السنوار، الذي يشكل حلقة الوصل بين 

مستوى السياسي والذي له صالحية كبيرة وتأثير في كتائب عز الدين القسام، وهو الذراع العسكرية وال
تشددا نحو إسرائيل، والذي كان من خلف تصميم الذراع العسكرية على  األكثرالذي يتبنى الخط 
 في سيناء، رغم أن هذا يغضب مصر بشكل كبير. « داعش»تعزيز العالقة مع 

شتيوي في محكمة ميدانية داخل الذراع  إعدامار طرفا في عملية وحسب تقديرات كثيرة فقد كان السنو 
إن قرارا كهذا كان يفترض أن يكون من صالحية القيادة السياسية. غضب «. حماس«العسكرية لـ

في القرار حول قضية قائد الكتيبة، ومشعل الذي يقلق من استقاللية وقوة  إشراكهمشعل من عدم 
لجنة تحقيق في القضية ووضع حدودًا للصالحيات والمسؤوليات.  القيادة العسكرية، اقترح تعيين

 ويجلس هنية على الجدار، ويتلوى بين قطبين أكثر قوة منه.
تكبح استخدام قوتها العسكرية، وهي « حماس»يتمسك بموقفه وهو أن  اإلسرائيليوما زال الجيش 

حينما تصاعد العنف في الضفة الماضي،  األولالقطاع عسكريا واقتصاديا. في تشرين  بإعمارتهتم 
سرائيل. ولكن في اآلونة   األخيرةالغربية، كانت مظاهرات احتجاج عنيفة على الحدود بين القطاع وا 

ال ترى أي « حماس»العشرات. ويبدو أن  إلىتراجع عدد المشاركين في هذه المظاهرات من اآلالف 
 فائدة من االحتكاك مع إسرائيل على الحدود.

فترة الهدوء واالستعداد لمواجهة  إطالةل فرضت على الجيش اإلسرائيلي العمل على حكومة إسرائي
في الضفة أو اتخاذ الجناح العسكري « حماس«محتملة. واالنفجار قد يأتي بعد عملية كبيرة لـ أخرى

 األجهزةالهجومية قبل كشفها من قبل الجيش اإلسرائيلي وقبل وضع  األنفاقالقرار باستخدام 
 في المستقبل. األنفاقجية التي تكشف التكنولو 

في القطاع قبل سنتين تقريبا هو  األخيرةمن الحرب « حماس»الدرس الرئيسي للذراع العسكرية في 
فقد فقدت عنصر المفاجأة في الجولة « حماس«أنه يجب مفاجأة الجيش اإلسرائيلي. وبالنسبة لـ

 األخيرة.
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المواجهة مع إسرائيل بسبب الوضع السياسي « ماسح»وحسب تقديرات الجيش اإلسرائيلي، ال تريد 
والوضع االقتصادي المعقدين. ولكن قوة الذراع العسكرية في ازدياد، وهناك توتر بينه وبين القيادة 
السياسية. االستخبارات اإلسرائيلية تتعامل بشك مع ما يحدث في القطاع والجيش اإلسرائيلي يستعد 

 أن هذه المواجهة ربما لن تحدث. إدراكهصيف، رغم لمواجهة محتملة في الربيع أو ال
 «هآرتس»

 9/4/2016، األيءم، رام هللا
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