
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 

  

  
 
 

 خالف بين نتنياهو ويعلون حول عمليات الجيش اإلسرائيلي في مناطق السلطة: "معاريف"
 حماس: إطالع الفصائل على نتائج الحوارات تأكيد على الشراكة

 يوم واحد من الممكن أن تنعكس هذه الصورة": في تراجع "الهجمات الفلسطينيةر من الشاباك يحذ
  مناقصات إلقامة فنادق ومناطق تجارية ومتنزه ومكاتب وينشر "معاليه أدوميم"توسيع االحتالل يقرر 

 ي"بلو"ضريبة عن العمل بسبب استمرار فرض "سلطة الطاقة": توقف محطة كهرباء غزة 

تنسيق أمني بين "الشاباك" وأمن 
السلطة يقود العتقال خلية برام هللا 

 خططت لتنفيذ عملية عسكرية
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 خلية برام هللا خططت لتنفيذ عملية عسكرية تنسيق أمني بين "الشاباك" وأمن السلطة يقود العتقال .1
كشف موقع عبري عن اعتقال أمن السلطة ، أنه 9/4/2016، غزة، المركز الفلسطيني لإلعالمذكر 

أيام، ضمن تنسيق مشترك مع قوات االحتالل، قاد  10الشبان الثالثة المختفين من رام هللا، منذ نحو 
 ها.إلحباط عملية فدائية كانوا يخططون لتنفيذ

عامًا(  33وقال موقع والال العبري إن أجهزة السلطة، اعتقلت الشبان الثالثة: باسل محمود األعرج )
عامًا(  19عامًا( من جنين، هيثم السياج ) 23من قرية الولجة قرب بيت لحم، محمد عبد هللا حرب )

 ضاء رام هللا.من الخليل، أثناء توجههم لتنفيذ عملية ضد قوات االحتالل قرب بلدة عارورة ق
" أن أمن السلطة اعتقل الشبان الثالثة، في حين اعتقلت قوة 0404وفي التفاصيل، ذكر موقع "

 صهيونية خاصة فلسطينيًّا رابًعا بمحيط قرية قطنة بقضاء رام هللا؛ بحجة تزويدهم باألسلحة.
حوزتهم على وذكر الموقع أن اعتقال األربعة منع وقوع عملية كانوا يخططون لها؛ حيث عثر ب

وقال الموقع إنه "جرى اعتقال الثالثة بمنطقة جبلية بمحيط قرية عارورة بقضاء  أسلحة وقنابل يدوية.
 رام هللا في عملية دشنت مرحلة جديدة من التعاون األمني بين الشاباك وأمن السلطة".

عملية إطالق نار  من جانبها، ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية أن المعتقلين الثالثة خّططوا لتنفيذ
 وأسر مستوطنين أو جنود من مستوطنات قرب رام هللا.

أن مخابرات السلطة عثرت على الشبان الثالثة المختفين، مساء اليوم،  مصادر فلسطينية وقالت
وذكرت المصادر أن "الشبان  بالقرب من عين ماء في قرية عارورة شمال غربي مدينة رام هللا.

قائب ظهر كبيرة، وتم نقلهم بسيارات المخابرات العامة من قرية عارورة إلى الثالثة كانوا يحملون ح
 مقر المخابرات، وتم إبالغ ذويهم بالعثور عليهم"، في إشارة لتأكيد عملية اعتقالهم.

، أن زينة األخرسو  يوسف فقيه، من بيت لحم عن مراسليها 9/4/2016وكالة قدس برس، وأضافت 
يوم السبت، اعتقال أجهزة السلطة الفلسطينية لثالثة شبان اختفت  أّكدت مصادر إعالمية عبرية

آثارهم منذ عدة أيام قرب رام هللا )شمال القدس المحتلة(، بعد الكشف عن تخطيطهم لتنفيذ عملية 
 إطالق نار ضد أهداف إسرائيلية.

ات اإلسرائيلي وقال موقع "والال" العبري، إن أجهزة أمن السلطة قامت وبالتعاون مع جهاز المخابر 
العام "الشاباك" باعتقال الشبان الفلسطينيين الثالثة قرب قرية عارورة قضاء رام هللا، مدعيًة العثور 
بحوزتهم على سالح من نوع "كارلو" ومجموعة قنابل يدوية، كانوا يعتزمون استخدامها في عملية ضد 

 أهداف إسرائيلية، وفق الموقع.
ف" العبرية أن المعتقلين الثالثة خّططوا لتنفيذ عملية إطالق نار من جانبها، ذكرت صحيفة "معاري

 وأسر مستوطنين أو جنود من مستوطنات قرب رام هللا.
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 : ال نعارض تنظيم أي فعالية لتعزيز المصالحةبغزة وزارة الداخلية .2

من المتحدث باسم وزارة الداخلية واأل، أن غزةمن ، 9/4/2016، المركز الفلسطيني لإلعالمقال 
نهاء  الوطني إياد البزم، أكد أن وزارته ال تعارض تنظيم أي فعالية لتعزيز المصالحة الوطنية وا 

"فيسبوك" أن الفعالية التي  وأوضح البزم في تصريح صحفي عبر صفحته الشخصية على االنقسام.
ن هذه وأشار البزم إلى أ كانت ستعقد اليوم هي محاولة لتدشين جسم جديد عليه بعض المالحظات.

 الفعالية ليست مرتبطة على اإلطالق بدعم إنهاء االنقسام وتعزيز المصالحة الوطنية.

استنكر القائمون على المؤتمر التأسيسي ، من غزة، أنه 10/4/2016الخليج، الشارقة، وجاء في 
نعقاد غزة اببشدة، منع األجهزة األمنية  "لتجمع "وطنيون إلنهاء االنقسام واستعادة الوحدة الوطنية

المؤتمر الذي كان مقررًا، أمس، بمشاركة نواب وشخصيات وطنية تمثل عددًا من القوى ومختلف 
القطاعات الجماهيرية والشعبية في قطاع غزة تسعى من أجل إنهاء االنقسام الذي بات ُيلحق أفدح 

 لتأجيل.الضرر بالشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية، وقد أصبح إنهاؤه ضرورة وطنية غير قابلة ل
وقالت القوى الديمقراطية القائمة على المؤتمر إن مجموعة وطنيون إلنهاء االنقسام دأبت على 

مؤتمر منذ شهور وقد أطلعت القوى كافة على تحركها هذا، بما في ذلك الحصول على للالتحضير 
 أسباب مقنعة.غزة التي عادت وسحبت موافقتها هذه من دون إبداء بموافقة األجهزة األمنية المختصة 

 
 بغزة إلطالق الملتقى البرلماني الدوليتنهي استعداداتها  البرلمانية كتلة التغيير واإلصالح .3

أنهت كتلة التغيير واإلصالح البرلمانية التابعة لحركة حماس، استعداداتها إلطالق الملتقى : غزة
ت وطنية منها يوم األسير البرلماني الدولي غدا األحد، والذي يتم إطالقه تزامنا مع عدة مناسبا
 الفلسطيني ومرور عشر سنوات على الحصار المفروض على قطاع غزة.

وقال النائب مشير المصري المتحدث باسم الكتلة إن المؤتمر يأتي بمشاركة برلمانية فلسطينية 
سالمية ودولية، وبحشد التأييد البرلماني العالمي للقضية الفلسطينية في ظل الحصار  وعربية وا 
السياسي وأمام الحيلولة دون تمكن نواب المجلس التشريعي في التحرك الدبلوماسي البرلماني 
 الخارجي في شرح أبعاد القضية الفلسطينية وتعزيز مقومات الصمود لشعبنا وفضح جرائم المحتل.

على وأضاف "إن المشاركة البرلمانية العالمية الواسعة عبر كلمات متلفزة في ظل حرف البرلمانيين 
مشاركة بحضورهم وقائع هذا الملتقى على أرض غزة لهو دليل على حضور القضية الفلسطينية في 

 شعبنا بحقوقه وثوابته". ثمربع االهتمام الدولي أمام تشب
 9/4/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 
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 "بلو"ضريبة "سلطة الطاقة": توقف محطة كهرباء غزة عن العمل بسبب استمرار فرض  .4
أعلنت سلطة الطاقة في قطاع غزة في بيان أمس أن محطة توليد الكهرباء : فتحي صباح -غزة 

السبت، نتيجة استمرار فرض ضريبة بلو من وزارة المال  -الوحيدة توقفت عن العمل ليل الجمعة 
 )في حكومة التوافق الوطني(، ونقص الوقود واستنزاف موارد شركة توزيع الكهرباء.

يار سيصل إلى منازل الغزيين مدة أربع ساعات يوميًا، بداًل من ثمان. وأضافت ونتيجة ذلك، فإن الت
 هذا األمر. إلىشهر من الوصول  حواليسلطة الطاقة أنها حذرت منذ 

أنها تسعى جاهدة لتجاوز هذه األزمة وتشغيل المحطة فور إلغاء ضريبة بلو أو توافر  إلىوأشارت 
 ظروف أخرى.

 10/4/2016الحياة، لندن، 
 

 حماس: إطالع الفصائل على نتائج الحوارات تأكيد على الشراكة .5
أكدت حركة المقاومة اإلسالمية "حماس"، أنها تعمل على إشراك كافة : زينة األخرس - غزة

الفصائل والقوى الفلسطينية في صورة التطورات التي جرت مؤخرًا فيما يتعّلق بملفي حوارات 
ماعيل رضوان القيادي في الحركة لـ"قدس برس"، "إن هدف وقال إس المصالحة والعالقة مع مصر.

على آخر المستجدات  اطالعهااللقاءات التي عقدتها حماس مؤخرًا مع الفصائل الفلسطينية، هو 
التي أسفرت عنها الزيارتان األخيرتان لوفدي الحركة إلى مصر وقطر، من باب إشراكهم في الشأن 

 حركة في تحقيق المصالحة والشراكة الوطنية".الوطني والتأكيد على استراتيجية ال
وأضاف "أكدت الفصائل على دعمها لتوجه حماس في ترتيب العالقة مع مصر وارتياحها لنتائج 

 الزيارتين ودعمها لجهود المصالحة في اإلطار الوطني".
 وأكد القيادي في "حماس" على أن حركته ترتب للقاءات أخرى مع المكونات الوطنية؛ من أجل

 وضعهم في صورة آخر التطورات.
 9/4/2016قدس برس، 

 
 شر على لسانه حول زيارة وفد من حماس للسعوديةالزهار ينفي ما ن   .6

نفى محمود الزهار، عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية "حماس"، ما نشر على ة: غز 
 دية.ركة دعوة رسمية لزيارة المملكة العربية السعو حلسانه حول تلقي ال
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وكانت وسائل إعالم نقلت عن الزهار، السبت قوله، إنه "وصلتنا دعوة رسمية من المملكة العربية 
السعودية لزيارتها في الذكرى السنوية لوفاة وزير خارجيتها السابق سعود الفيصل، وذلك في الرابع 

 والعشرين من شهر أبريل/نيسان الجاري".
لساني من تلقي حركة حماس دعوة رسمية لزيارة السعودية  وقال الزهار في بيان له: "ما نشر على

 هو غير صحيح، مع حرصنا على االنفتاح في عالقاتنا مع عالمنا العربي واإلسالمي".
 9/4/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 ل عباس مسؤولية تفاقم أزمة الكهرباء بغزةحم   ت ""الشعبية .7

محمود عباس، الفلسطينية و الفقار سويرجو، رئيس السلطة حّمل القيادي في الجبهة الشعبية ذ: غزة
 المسؤولية عن أزمة الكهرباء في قطاع غزة، واتهمه بإدارة الظهر لغزة.

وقال سويرجو عبر صفحته على "فيسبوك": "ال داعي لتوزيع المسؤولية تارة على رئيس الوزراء، وتارة 
 في النهاية على الرئيس".على وزير المالية، وأخرى على رئيس سلطة الطاقة، و 

وأضاف "طالما هناك رئيس فهو المسؤول، واستمرار إدارة الظهر لغزة يعني المساهمة في القطيعة 
 األبدية .. كفاكم تالعبا بأعصاب الناس وأعصابنا".

وتوقفت محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة عن العمل، الليلة الماضية؛ لعدم توفر الوقود 
 لتشغيلها، ما تسبب في انعدام ساعات وصول التيار الكهربائي ألهالي القطاع تقريبًا.الالزم 

وكشف سويرجو أن ما يسمى بضريبة البلو "ليست ضريبة؛ بل هي رسوم تأخذ شكل التأمين يتم 
 يوًما". 20إرجاعها لخزينة السلطة بعد 

لمعاناة التي يعيشها أبناء وأوضح أن ذلك "يعني ما حد بيعفي حد، ولكن هناك من يشعر بحجم ا
شعبه فيقوم بإعادة أموال التأمين بدون ضغط، وهناك من ال يشعر إال بنفسه وأحقاده االنتقامية 

 الدفينة فيقوم بحجزها أو مصادرتها".
 9/4/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 بغزةالمسؤولية عن أزمة الكهرباء "الديمقراطية" تحم  ل حكومة التوافق  .8

حملت الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين حكومة التوافق الوطني، المسؤولية : فتحي صباح -غزة 
 عن أزمة الكهرباء المستفحلة.

تقليص ساعات وصل الكهرباء من جديد وعودة التراشق، "في بيان أمس أن  "الديموقراطية"وقالت 
أبلغ األضرار بالمواطنين وتزيد من  والتجاذبات بين شركة الكهرباء ووزارة المال في رام هللا، تلحق
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. وطالبت الحكومة بتحمل مسؤولياتها تجاه القطاع "معاناتهم وال تأخذ وضع غزة الكارثي في االعتبار
ومعاناته الهائلة، ال سيما أزمة الكهرباء، باستمرار إعفاء الوقود )..( من ضريبة بلو للحفاظ على 

 برنامج ثماني ساعات وصل.
 10/4/2016الحياة، لندن، 

 
 خالف بين نتنياهو ويعلون حول عمليات الجيش اإلسرائيلي في مناطق السلطة: "معاريف" .9

ــــة األخــــرس -الناصــــرة  ــــيس الحكومــــة : زين ــــين رئ ــــات ب ــــة، عــــن خالف ــــة عبري كشــــفت مصــــادر إعالمي
في اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير جيشه موشيه يعلون، حول مسألة حرية حركة القوات اإلسرائيلية 

المنـــاطق الفلســـطينية المصـــنفة )أ( الخاضـــعة لســـيطرة أمنيـــة فلســـطينية وفـــق مـــا نّصـــت عليـــه معاهـــدة 
وأوردت صـــحيفة "معـــاريف" العبريـــة علـــى موقعهـــا اإللكترونـــي، يـــوم الســـبت، مـــا مفـــاده بـــأن  "أوســـلو".

منـاطق  يعلون يؤيد تقديم تنـازل معـين للجانـب الفلسـطيني يتمثـل بتحديـد نشـاط الجـيي االسـرائيلي فـي
 السلطة الفلسطينية )أ(، في حين يدفع أعضاء المجلس األمني المصغر "الكابينيت" ضد هذا التنازل.
وقالت الصحيفة "في مركز هذا الجدل والخالف األمني رئـيس الحكومـة بنيـامين نتنيـاهو الـذي يـرفض 

 الفلسطينية".بشكل قاطع هذا االقتراح، مطالًبا بالحفاظ على حرّية حركة الجيي في المناطق 
ـــ "تعميــق الحكــم  ــاقتراح فلســطيني يقضــي ب وأشــارت إلــى قبــول تســار مــن قيــادات الجــيي اإلســرائيلي ب

ألـف دونـم فـي  40المحلي للسلطة في أراضـيها، علـى أن ُيتـرجم ذلـك مـن خـالل منحهـا السـيطرة علـى 
ــ ــًة إلــى مطالبــات الفلســطينيين للجــيي االســرائيلي ب التوقف عــن الــدخول الضــفة الغربيــة المحتلــة"، الفت

الحر والمكثف لمدن وبلدات فلسطينية في الضفة الغربية والتي بحسب اتفاقية "أوسلو" يجب أن تكون 
 تحت السيطرة الكاملة لقوات األمن التابعة للمنظمة التحرير الفلسطينية.

نـاطق من جانبه، قال نتنياهو في تصريحات صحفية سابقة "إن حرية عمل الجيي االسرائيلي فـي الم
سـرائيل تـرفض العـودة إلـى األوضـاع التـي كانـت سـائدة قبـل العـام  الفلسطينية هو أمر مقدس )...(، وا 

"، فيمـــا هـــّدد وزيـــر التعلـــيم اإلســـرائيلي ورئـــيس حـــزب "البيـــت اليهـــودي" اليمينـــي نفتـــالي بينيـــت بــــ 2002
ــــيص عمليــــات ــــى تقل الجــــيي  "زعزعــــة أركــــان االئــــتالف الحكــــومي إذا مــــا ُاتخــــذت خطــــوات تــــؤدي إل

 اإلسرائيلي في مدن فلسطينية بالضفة الغربية )مناطق أ(".
 9/4/2016قدس برس، 
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 ليفني تعارض االنضمام لحكومة نتنياهو .11
فـــي رد لهـــا علـــى تقـــارير إخباريـــة أفـــادت أن المعســـكر الصـــهيوني أقـــام اتصـــاالت مـــع : احمـــد دراوشـــة

ســـكر، بـــوجي هرتســـوغ؛ قالـــت عضـــو الحكومـــة لالنضـــمام إليهـــا، قبـــل بـــدء التحقيقـــات مـــع زعـــيم المع
الكنيست اإلسرائيلي عن المعسكر الصهيوني، تسيبي ليفني في خطاب عّممته على كـوادر حزبهـا "ال 
طريق مشترًكا تجمعنا بالحكومة، فكل من يشارك بها أو يمنحها الثقة، يشارك بهدم قيمنا، البون بيننـا 

قيمنا، ال أن نساهم بتبيـيض سياسـات لسـنا  شاسع ومظلم، علينا أن نكون حازمين، وأن نحارب ألجل
 شركاَء فيها".

ومضــت ليفنــي قائلــة "األســابيع األخيــرة القاســية، فــإلى جانــب مــا رأينــا مــن هجمــات إرهابيــة فــي دول 
خارجّية، رأينا هجمات على الجيي وعلى وزيـر األمـن باإلضـافة للهجمـات علـى المحكمـة العليـا، كـل 

فــــي الحكومــــة وداعميهــــا، وهــــو مــــا يؤّكــــد أهمّيــــة المعارضــــة  هــــذه الهجمــــات كانــــت مــــن قبــــل أعضــــاء
 وانتصارها، لذلك، فأنا ضد االنضمام لهذه الحكومة".

ولــم تكــن ليفنــي المعارضــة الوحيــدة النضــمام المعســكر الصــهيوني، حيــث أعلنــت زعيمــة حــزب العمــل 
ول فــي هــذه )أحــد شــطري المعســكر الصــهيوني( شــيلي يحمــوفيتي، معارضــتها لالنضــمام، قائلــة "الــدخ

الحكومة كمقاول يطبق ما يمليه نتنياهو، الذي نعارض كل مسعى يقوم به في كل مجال ممكن، أمر 
 ال يمكن أن يكون في حسباننا".

 9/4/2016، 48عرب 
 

 يوم واحد من الممكن أن تنعكس هذه الصورة ": في تراجع "الهجمات الفلسطينيةالشاباك يحذر من  .11
عـاريف" العبريـة، يـوم سـبت، تقريـرا مطـوال أشـار فيـه إلـى تحليـل أمنـي نشر موقع صـحيفة "م :تل أبيب

 وسياسي النخفاض العمليات الفلسطينية ضد اإلسرائيليين بشكل مفاجئ.
وبحسب المحلل العسكري ألون بن دافيد، فإن ال أحد يملك تفسيرا واضحا وشاماًل حول انخفاض تلك 

زئيات معينة أن هذا االنخفاض يعـود لعملياتـه اليوميـة الهجمات، مبينا أن الجيي اإلسرائيلي يعتقد بج
فــي األراضــي الفلســطينية بمســاعدة الشـــاباك مــن خــالل شــن حمـــالت اعتقــال كبيــرة تســتهدف ُنشـــطاء 

 فلسطينيين.
من تراجع ما وصفها بـ "ظاهرة الهجمات الفلسـطينية" باعتبـار  –وفقا للموقع  –ويحذر جهاز الشاباك 

 مكن أن تنعكس هذه الصورة بسهولة من خالل سلسلة عمليات مفاجئة.أنه في يوم واحد من الم
 9/4/2014موقع صحيفة القدس، القدس، 
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 2016فالشي إثيوبي في  1,300تستجلب  "إسرائيل"الليكود": " .12
 1300ستجلب خالل العام الحالي  "إسرائيل"قائد االئتالف الحاكم أن  "الليكود"أعلن حزب : )أ.ف.ب(

ا اإلثيوبيين ممن لديهم عائالت في الكيان، بموجب تسوية داخل االئـتالف ترمـي إلـى من يهود الفالش
 حل خالف يهدد بإسقاط الحكومة.

وكــان االئــتالف الحكــومي مهــددا منــذ قــرر نائبــان مــن حــزب رئــيس الــوزراء بنيــامين نتنيــاهو مقاطعــة 
تحديــــد عــــدد هــــؤالء آذار الماضــــي لالتصــــويت فــــي البرلمــــان احتجاجــــًا علــــى قــــرار أعلــــن فــــي مــــارس/

هذه المقاطعة إلى إحـراج الحكومـة وتأجيـل النظـر فـي بعـض النصـوص فـي  وأدت. 500ـ المهاجرين ب
الكنيست. كما تخوفت الحكومة من إسقاطها لدى التصويت على أمور مهمة كالميزانية، التي يفترض 

 أن تبدأ المناقشات حولها الصيف المقبل.
 يهودي إثيوبي. 9,100مشروع يسمح باستجالب نحو وصوتت الحكومة العام الماضي على 

لكن مسـؤواًل فـي مكتـب رئـيس الـوزراء أبلـغ النـواب عـدم تطبيـق المشـروع بسـبب مشـاكل فـي الميزانيـة. 
فـــي بيـــان أنـــه توصـــل مـــع أعضـــاء آخـــرين فـــي االئـــتالف الحكـــومي إلـــى االتفـــاق علـــى  "الليكـــود"وأكـــد 

 .2016فالشي عام  1300استقبال 
  10/4/2016رقة، الخليج، الشا

 
 تطالب السلطة بجدول زمني لتسديد ديون الكهرباء  "إسرائيل: ""معاريف" .13

ذكر موقـع صـحيفة "معـاريف" العبريـة، يـوم السـبت، أن إسـرائيل طالبـت السـلطة الفلسـطينية  :تل أبيب
 بجدول زمني لتسديد ديون الكهرباء التي تزداد بشكل كبير في اآلونة األخيرة.

فإن إسرائيل ترغب أيضا بالتزام فلسطيني بهدف الدفع شهريا لصالح شـركة الكهربـاء  وبحسب الموقع،
اإلسرائيلية التي تنظر في قطع الكهربـاء مـرًة أخـرى فـي حـال لـم يـتم التوصـل لتسـوية مـع حلـول نهايـة 

 العام الجاري.
جد صــعوبات ويقــول الموقــع إنــه فــي ظــل العجــز المــالي الكبيــر علــى موازنــة الســلطة، فــإن األخيــرة ســت

 بالغة في تسديد الديون وهو ما يهدد بقطع الكهرباء مجددا.
مليار شـيكل، حيـث أن الدفعـة الماليـة التـي حولتهـا السـلطة منـذ  1,74وتبلغ ديون الكهرباء اإلسرائيلية 

 مليون شيكل ليس لها أي قيمة مالية مقابل الديون الكبيرة. 20أيام والبالغة 
 9/4/2014موقع صحيفة القدس، القدس، 
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 من المتدينين اليهود يؤيدون الفصل في المستشفيات %72استطالع:  .14
 %41أظهر استطالع للرأي العام نشـرته اإلذاعـة العامـة اإلسـرائيلية أن  :)وكاالت(-فلسطين المحتلة 

مــن اليهــود يؤيــدون الفصــل بــين العــرب واليهــود فــي المستشــفيات. ويــأتي هــذا االســتطالع فــي أعقــاب 
العنصـــرية لعضـــو الكنيســـت الفاشـــي بتســـلئيل ســـموتريتي، الـــذي دعـــا إلـــى الفصـــل بـــين التصـــريحات 

 الوالدات العربيات واليهوديات في المستشفيات.
عارضـــوا أو تحفظــوا مــن فصــل كهـــذا فــي المستشــفيات، حيــث قـــال  %62وبحســب االســتطالع، فــإن 

هــذا الفصــل. وفـــي بــالمطلق مثــل  %39إنــه ال يوافقــون كثيــرا علــى فصــل كهــذا بينمـــا عــارض  23%
 آخرين إنهم يوافقون جـدا. %19إنهم يوافقون عليه، وقال  %19هذا الفصل، وقال  %38المقابل، أيد 

 %68من العلمانيين و %72من المتدينين اليهود إنهم يؤيدون هذا الفصل، بينما عارضه  %72وقال 
 من المتدينين غير المتشددين.

 10/4/2016الدستور، عمان، 
 

 مناقصات إلقامة فنادق ومناطق تجارية ومتنزه ومكاتب وينشر "معاليه أدوميم"توسيع رر االحتالل يق .15
قررت سلطات االحتالل اإلسرائيلي توسيع مستوطنة "معاليه أدوميم"، : نادية سعد الدين - انعم  

بالقدس المحتلة، في الوقت الذي يستعد فيه الجانب الفلسطيني خوض مضمار مجلس األمن الدولي 
 تصدار قرار بإدانة االستيطان في األراضي الفلسطينية المحتلة.الس

وأفادت الصحف اإلسرائيلية، عبر مواقعها اإللكترونية أمس، بأن ما يسمى "صندوق أراضي إسرائيل" 
بالتعاون مع الشركة االقتصادية لتطوير مستوطنة "معاليه أدوميم" الجاثمة في األراضي المحتلة، 

شرق القدس المحتلة، "نشرت مؤخرًا أربع مناقصات إلقامة فنادق ومناطق  ببلدة العيزرية جنوب
 تجارية ومتنزه ومكاتب في المستوطنة".

وقالت صحيفة "كول هعير" اإلسرائيلية، إن "الفندق سيقام وسط المستوطنة قرب مقر البلدية 
 دونم". 2.2ومستوطنة "كينيون أدوميم"، ضمن مساحة 

إقامة فندق بستة طوابق على مساحة تبلغ حوالي ثالثة آالف متر وأوضحت أن "المخطط يتضمن 
مربع من البناء، بحيث يكون الفندق األول الذي سيقام في المستوطنة"، باإلضافة إلى "إقامة متنزه 

 دونم". 100بأرض تقع شرق المنطقة الصناعية، وتبلغ مساحته 
ب فتقع في المنطقة الصناعية والتجارية أما "قطع األراضي التي ستقام عليها مناطق تجارية ومكات

عامًا،  49في مستوطنة "ميشور أدوميم"، فيما سيتم تأجير أراض إلقامة محال تجارية ومكاتب لمدة 
 عامًا أخرى". 49مع إمكانية تمديد فترة اإليجار لمدة 
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اية العام ويشار إلى ارتفاع عدد المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس، مع بد
 عشوائية. 220مستوطنة و 185ألف مستوطن، ضمن  651الجاري إلى زهاء 

 10/4/2016الغد، عمَّان، 
 

 فلسطينيا بالضفة ويعتدي على قوارب الصيادين في غزة 11االحتالل يعتقل  .16
فلسطينيا في الضفة الغربية، بحسب بيان  11اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي ": بترا" –عم ان 

 دي األسير الفلسطيني أمس.لنا
قوات االحتالل دهمت مدن الخليل وبيت لحم ونابلس ورام هللا وجنين وسط إطالق  إنوقال البيان، "

 .  من سكان هذه المدن" 11نار كثيف واعتقلت 
تجاه قوارب الصيادين قبالة شاطئ شمال قطاع  أمس نيرانها اإلسرائيليةكما وفتحت زوارق االحتالل 

 غزة.
نيران رشاشاتها تجاه قوارب الصيادين قبالة  أطلقتزوارق االحتالل  إنمصادر فلسطينية  وقالت

 .إصاباتشاطئ شمال قطاع غزة دون وقوع 
 10/4/2016الدستور، عمَّان، 

 
 األقصى "تكميم لألفواه"المسجد هيئات مقدسية: توقيف خطيب  .17

بت، توقيف الشرطة اإلسرائيلية انتقدت هيئات مقدسية، يوم السل": األناضو  " – محمود مجادلة
محمد سليم، واصفة اإلجراء بأنه "أمر خطير غير مسبوق وتكميم الشيخ  خطيب المسجد األقصى

 لألفواه".
وقالت الهيئة اإلسالمية العليا، ومجلس األوقاف والشؤون اإلسالمية، ومؤسسات فلسطينية أخرى في 

 ا حرمتها واحترامها".القدس، في بيان مشترك، "إن الخطابة في األقصى له
وأضاف البيان، "أن ما أقدمت عليه سلطات االحتالل اإلسرائيلي من اعتقال للشيخ محمد سليم، 
والتحقيق معه لهو أمر خطير غير مسبوق، وهو تكميم لألفواه، وتدخل في الشؤون الدينية 

 للمسلمين".
األقصى من خالل التدخل وأوضحت، أن "سلطات االحتالل تريد أن تطبق سيطرتها على المسجد 

في إعماره وترميمه، ومن خالل التدخل في عمل حراس المسجد، وكذلك السيطرة على األبواب 
الخارجية له، ومالحقة المصلين الذين ينطلقون من المدن والقرى قبل وصولهم إلى األقصى، وغير 
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ن فيه، وضد خطباء ذلك من الممارسات العدوانية والعنصرية المبيتة ضد األقصى، وضد المصلي
 وأئمة األقصى".

 9/4/2016، 48عرب 
 

 آالف الفلسطينيين بمهرجان "ربيع طفل األقصى" .18
فلسطين إلى ساحات المسجد  أنحاءتوافدت حشود المصلين من كافة إبراهيم: كامل  -القدس المحتلة 

هيئة الشعبية األقصى المبارك ، وذلك للمشاركة في مهرجان "ربيع طفل األقصى" الذي دعت إليه ال
 لدعم األقصى.

وشمل المهرجان فعاليات ونشاطات فنية وتربوية لألطفال، باإلضافة إلى العديد من الجوائز التي تم 
 توزيعها في حفل ختامي.

، عبر تهديد عدد من 48ُيذكر أن سلطات االحتالل تحاول إفراغ ساحات األقصى من فلسطينيي 
بعادهم واعتقال عدد أ خر منهم، باإلضافة العتراض ومالحقة حافالت شد الرحال المصلين فيها وا 

 إليه، والتي تخرج من كافة بلدات الداخل.
منعت إدخال أدوات الرسم  اإلسرائيليالمبارك أن قوات االحتالل  األقصىوأفاد حراس المسجد 

اليات وفعاليات المهرجان كاأللوان واألوراق ولباس المهرجين، إال أن ذلك لم يحد من مواصلة فع
 المهرجان بأشكال مختلفة ومتنوعة.

وأضاف أن آالف المصلين احتشدوا في المسجد األقصى وفي الجامع القبلي المسقوف والمصلى 
المرواني، حيث تم توزعهم على مجموعات في جميع نواحي األقصى، وخاصة مصاطب العلم، 

محفزات الداعية للمزيد من التواصل مع للقيام بفعاليات ثقافية وترفيهية، إلى جانب توزيع الشعارات وال
 المسجد األقصى.

 آخرون وتبادلت المجموعات فيما بينها المعلومات المعرفية حول معالم المسجد األقصى، فيما أجرى 
 المجموعة. أومسابقات معلوماتية خفيفة بين أفراد العائلة 

للمشاركة في مهرجان  48 ييفلسطينيذكر أن اللجنة الشعبية لدعم األقصى دعت عموم أهل القدس و 
 ، كنوع من أنواع التواصل مع المسجد األقصى وتحفيز شد الرحال إليه."ربيع طفل األقصى"

 10/4/2016الرأي، عمَّان، 
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 "خدمات الطفولة" تقدم مساعدات مالية لفقراء بغزة .19
الفقر من قدمت جمعية خدمات الطفولة واألسرة الفلسطينية، مساعدات عاجلة ألسر شديدة : غزة

بالتعاون مع المبادرة العمانية دوالر(  4,754)شيكل  18,000منطقة الدرج شرق مدينة غزة بقيمة 
 األهلية لمناصرة فلسطين.

، أنه تم صرف مبلغ 2016-4-9وأوضح رئيس مجلس اإلدارة عالء البقري في بيان مكتوب، السبت 
لألسر الفقيرة باإلضافة لتوزيع مبلغ بقيمة  لتوفير إيجار المنازلدوالر(  3,961)شيكل  15,000بقيمة 
كمساعدات نقدية لحاالت تحتاج للعالج وتوفير بعض المستلزمات دوالر(  792 )شيكل  3,000

 األساسية للمنزل.
 9/4/2016، فلسطين أون الين

 
 األسرى: فروقات رواتب األسرى الموظفين ستصرف بأثر رجعي شؤون هيئة  .21

األسرى والمحررين، إن فروقات رواتب األسرى الموظفين القابعين في قالت هيئة شؤون  :رام هللا
سجون االحتالل اإلسرائيلي ومن بينهم األسرى العسكريون لم تصرف لشهر آذار المنصرم، على أن 

 تصرف على الراتب الشهر المقبل.
تصرف  وأوضح مدير عام العالقات العامة واإلعالم في الهيئة فؤاد الهودلي، أن الفروقات لم

الستكمال بعض اإلجراءات الداخلية في الهيئة، وستصرف بأثر رجعي على راتب شهر نيسان 
 الحالي.

 9/4/2016، رام هللا، الحياة الجديدة
 

 القدسمحاكمة مقدسي ْين وانتشار عسكري إسرائيلي مكث ف في  .21
، مساء يوم ائيليةاإلسر محكمة "الصلح"  : عقدتإيهاب العيسى، فاطمة أبو سبيتان -القدس المحتلة 

السبت، جلسة محاكمة لمواطنْين فلسطينيين من سكان البلدة القديمة في مدينة القدس المحتلة، اعتقال 
 دون معرفة األسباب.

وذكر رئيس "لجنة أهالي األسرى والمعتقلين" المقدسيين، أمجد أبو عصب في تصريحات لـ "قدس 
عامًا(  30عامًا(، وأمجد أبو صبيح ) 36مد الشلبي )برس"، أن قوات االحتالل اعتقلت المواطنْين مح

أثناء تواجدهما في أحد شوارع المدينة، مشيرًا إلى أنه تم اقتيادهما إلى مركز تحقيق "المسكوبية" 
 غربي القدس.
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 شرطة لعناصر مكّثفاً  انتشاراً  يوم السبت، صباح منذ المحتلة القدس مدينة شهدت أخرى  جهة من
 ".العامود باب" محيط في خاصة البوليسية، الكالب برفقة الحدود حرس وقوات ليةاإلسرائي االحتالل

وطالت حملة التفتيشات اليومية عددًا من الشّبان الفلسطينيين في محيط "باب العامود"، كما اعتدى 
جنود "حرس الحدود" على مواطنين في البلدة القديمة أثناء تأمين الحماية للمستوطنين، ما أثار 

 زاز المقدسيين.استف
 9/4/2016، قدس برس

 
 فلسطيني تعليمي يحول النفايات الورقية إلى أسمدة للنباتات "روبوت"  .22

"وفا": نجح فريق من مدرسة ذكور قلقيلية األساسية األولى التابعة لوكالة الغوث "األونروا"،  -قلقيلية 
ات، ضمن مشروع تقدموا به في تصميم روبوت تعليمي يحول النفايات الورقية إلى أسمدة للنبات

 في الجامعة األمريكية ببيروت مؤخرا. أقيمتللبطولة العربية التاسعة للروبوت التي 
والمسابقة التي شارك فيها الفريق هي مسابقة أطلقتها شركة "ليجو" أواخر القرن الماضي، وتقسم إلى 

قعة موحدة لجميع الفرق شقين؛ األول عبارة عن تصميم روبوت يقوم بتنفيذ مهمات محددة على ر 
بالعالم، والشق الثاني هي رسالة المسابقة التي تتغير كل عام، وفي العام الحالي كانت التخلص من 

مشروع يساعد  أوالمهام المحددة على الرقعة وتقديم بحث  إنجازالنفايات، فيجب على كل فريق 
 على حل المشكلة المعلن عنها.

منصور ومحمد داود، والطالب: محمد ثابت نزال، ومحمد  وتكون الفريق من المعلمين: صهيب
مشعل، ومحمد سائد داود، وأمير وسام أبو خضر، وباسل زياد أبو حامد، وحسن ماجد أبو شهاب، 

ابتكر الفريق طريقة لتحويل الورق والنفايات الورقية إلى ، وقد وعبد الحميد محمد عوض عبوشي
 .أسمدة للنباتات

 10/4/2016األيام، رام هللا، 
 

 األردن يستنكر اعتقال خطيب المسجد األقصى .23
أعربت الحكومة األردنية عن استنكارها العتقال سلطات االحتالل خطيب ": كونا" -" بترا" -"الخليج" 

 المسجد األقصى الشيخ محمد سليم لساعات، عقب خروجه من صالة الجمعة أول أمس. 
مية األردني هايل داود، رفضه هذه الخطوة من قبل وأكد وزير األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسال

سلطات االحتالل باعتقال رجل دين يمارس عبادته، وقال داود، إن اعتقال خطيب المسجد األقصى 
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يعّد "تدخاًل من قبل سلطات االحتالل في شؤون المسجد األقصى، وتجاوزًا على واجباتها والتزاماتها 
 خالفة للقوانين الدولية".كسلطة محتلة، إضافة إلى أنه يشكل م

وأشار إلى أن الحكومة األردنية قامت من خالل وزارة الخارجية ومديرية أوقاف القدس وشؤون 
 المسجد األقصى، بمتابعة اعتقال الشيخ محمد سليم الذي تم اإلفراج عنه بعد ساعات من اعتقاله. 

 10/4/2016الخليج، الشارقة، 
 

 " تستقبل المراجعين في القطاع41المستشفى الميداني األردني "غزة  .24
" امس 41شرعت الطواقم الطبية والفنية واإلدارية في المستشفى الميداني األردني "غزة  ":بترا "–غزة  

في قطاع غزة. وقال قائد المستشفى العقيد الركن بسام عوض المزايدة  األهلباستقبال المراجعين من 
ذًا للرسالة اإلنسانية والطبية باشرت الطواقم الطبية منذ ساعات صباح اليوم باستقبال انه تنفي

 المراجعين وتقديم أفضل الخدمات العالجية ألبناء القطاع.
االستعداد والجاهزية  أتم" تعتز بوجودها على ارض القطاع وهي على 41طواقم "غزة  أنوأضاف، 

 قطاع من خدمات إنسانية جليلة على مدار الساعة.ال أبناءالعالية لتقديم األفضل لكافة 
من جانبه أكد مدير المستشفى العقيد طبيب نايل الكردي أن طواقم المستشفى تعاملت خالل اليوم 

وجود كادر  إلىمع المئات من المراجعين من خالل العديد من العيادات االختصاصية، الفتا  األول
 . لهم األفضل والممرضين والفنيين لتقديم األطباءمن 

 10/4/2016الدستور، عمَّان، 
 

 للسفر صالحة 2016آذار/ مارس  21الصادرة قبل  ةسفر الفلسطينياللبنان: وثائق  .25
 21أعلن األمن العام اللبناني أن وثائق سفر الفلسطينيين الالجئين في لبنان الصادرة قبل ": بترا"

 صالحيتها. مارس من العام الحالي تبقى صالحة لحين انتهاءآذار/ 
ولفت إلى أن لحائزي هذه الوثائق الحق في أن يستبدلوا بها النموذج الجديد المقروء آليا، قبل انتهاء 

 مدة صالحيتها.
 10/4/2016الخليج، الشارقة، 

 
لت التمهلفي األمم المتحدة  المجموعة العربية .26  مشروع قرار ضد االستيطانفي طرح  فض 

فلسطينية مشروع قرار ضد االستيطان لطرحه في مجلس األمن خالل قوبل إعداد القيادة ال: نيويورك
 .زيارة مرتقبة للرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى نيويورك، بترٍو عربي وعدم ترحيب فرنسي
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وقال ديبلوماسيون في األمم المتحدة إن مشروع القرار الفلسطيني ُوزع على سفراء مجموعة الدول 
جموعة العربية، ال سيما مصر والمملكة العربية السعودية، فّضلت العربية في نيويورك "لكن الم

التمهل في طرحه في مجلس األمن للوقوف على آراء المجلس الوزاري العربي" الذي ينتظر أن يدرس 
 أيام. 10نص مشروع القرار وتوقيته في اجتماع خالل 

على اللجنة العربية المصغرة التي وتقرر في اجتماع السفراء العرب في نيويورك "إحالة مشروع القرار 
ترأسها مصر وتضم األردن والمغرب، وعلى المجلس الوزاري العربي لدرسه واالتفاق على الموعد 

 المناسب لطرحه في مجلس األمن"، وفق ديبلوماسيين شاركوا في االجتماع.
على نص  واتفق السفراء العرب في نيويورك على "انتظار مالحظات اللجنة العربية المصغرة

المشروع، على أن يدرس على مستوى المجموعة العربية في ضوء هذه المالحظات، لالتفاق على 
مضمون مشروع القرار والوقت المناسب لطرحه في مجلس األمن"، وفق ديبلوماسي شارك في 

 اجتماع المجموعة العربية في نيويورك.
 10/4/2016، لندن، الحياة

 
 نصرة وتنظيم "داعش" في مخيم اليرموك تجدد االشتباكات بين جبهة ال .27

االشتباكات بين جبهة النصرة وتنظيم "داعي" محتدمة في مخيم اليرموك  أنتقارير صحفية  أفادت
لالجئين الفلسطينيين، على األطراف الجنوبية للعاصمة دمشق، لليوم الثالث على التوالي، وسط 

 سقوط قتلى وجرحى بين الطرفين.
، 9/4/2016ة بسقوط قتلى وجرحى بين الطرفين خالل اشتباكات يوم، السبت وأفادت مصادر متطابق

رف من بينهم قيادي في التنظيم يعرف باسم "أبو مجاهد"، وأبو هشام الخابوري، أحد قادة "داعي" عُ 
 العسكريين في المنطقة.

شتباكات أمس، تلوا خالل اوقالت وكالة أعماق التابعة للتنظيم، إن أربعة عناصر من جبهة النصرة قُ 
 فيما سلم ثالثة آخرون أنفسهم لمقاتلي التنظيم.

وذكر شهود عيان أن تنظيم "داعي" فرض حظًرا للتجوال على المدنيين في شوارع: لوبية والجاعونة 
 وصفد، داخل المخيم، وتشهد جميعها اشتباكات بين الطرفين. 15وحيفا وصفورية وشارع 

يس، أدت إلى سيطرة التنظيم على مواقع تابعة لجبهة النصرة وكانت االشتباكات التي اندلعت الخم
 وحاجز العروبة. 15في المخيم، وهي جورة الشريباتي وشارع 

 10/4/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 
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 "األعمال الخيرية" تطلق مرحلة في برنامج تدريب أمهات األيتام في فلسطين  .28
رية اإلماراتية المرحلة الثانية من برنامج الدورات التدريبية أطلقت هيئة األعمال الخي": وام" -"الخليج" 

لمجموعة من األرامل وأمهات األيتام، في األراضي الفلسطينية، بهدف تعليمهن مهنًا متعددة تمكنهن 
من االعتماد على أنفسهن وتلبية احتياجات أسرهن وأطفالهن الذين فقدوا أحد األبوين، وذلك في 

 تنموي تنفذه الهيئة. إطار مشروع مجتمعي و 
وقال إبراهيم راشد، مفوض عام الهيئة في الضفة الغربية، إن الهيئة ستعمم هذا المشروع الحيوي 
لتستفيد منه أكثر من عشرين ألف امرأة من أمهات األيتام الذين تكفلهم الهيئة في األراضي 

يع التي تنفذها الهيئة في الفلسطينية، ضمن برنامج كفالة األيتام، والذي يعتبر من أهم المشار 
 ألف يتيم ويتيمة تنفق عليهم الهيئة نحو عشرة ماليين دوالر سنويًا. 22فلسطين لكفالة نحو 

وأوضح أنه يتم خالل هذا البرنامج التدريبي، تدريب األرامل واألمهات على عدة مهن أبرزها الحاسب 
ي أي قطاع من قطاعات المجتمع لتجد اآللي والخياطة والتدبير المنزلي، حيث تتخرج األم لتعمل ف

مصدرًا للدخل لها وألسرتها يغنيها عن السؤال، من دون أن تعتمد فقط على كفيل األيتام من ناحية 
 أخرى.

وذكر راشد أن عدة أمهات تخرجن في هذا المشروع والتحقن بوظائف متعددة وأصبحن يعتمدن على 
، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يعتبر عماًل إنسانيًا أنفسهن في إيجاد مصادر دخل لإلنفاق على أسرهن

تقدمه هيئة األعمال للشعب الفلسطيني بهدف مساعدته على تخطي الظروف االقتصادية الصعبة 
 التي يعانيها.

 10/4/2016الخليج، الشارقة، 
 

 ألقصىللمسجد اخرقت تعهداتها لألردن بتقييد االقتحامات  "إسرائيل"تقرير دولي:  .29
كشف تقرير صادر عن "مجموعة األزمات الدولية" عن تسلسل أحداث األزمة بين : ربالل ضاه

إسرائيل واألردن، وتبين منه أن إسرائيل تعهدت لألردن بتقييد اقتحامات المستوطنين المتطرفين 
 للمسجد األقصى، لكنها خرقت هذه التعهدات.

تنياهو، تعهد أمام الملك األردني عبد هللا وأشار التقرير إلى أن رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين ن
، بمنع اقتحامات سياسيين إسرائيليين للمسجد األقصى وتقليص 2014الثاني، في تشرين الثاني العام 

 عدد اليهود الذين يشاركون في هذه االقتحامات.
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صا شخ 11754وبحسب معطيات الشرطة اإلسرائيلية فإن عدد المشاركين في االقتحامات تراجع من 
. وفي موازاة ذلك تراجعت المواجهات بين 2015شخص في العام  11001إلى  2014في العام 

 الفلسطينيين وقوات االحتالل التي اندلعت في أعقاب استشهاد الفتى المقدسي محمد أبو خضير.
وكشف تقرير "مجموعة األزمات الدولية"، الذي ُنشر في نهاية األسبوع الماضي، عن التفاهمات بين 

 / نوفمبرنتنياهو والملك األردني. وتبين أن نتنياهو تعهد، خالل زيارة لألردن في تشرين الثاني
، بمنع اقتحام سياسيين إسرائيليين لألقصى وتقليص عدد المتطرفين اليهود من حركات "جبل 2014

ى المسجد الهيكل" الذين ينفذون هذه االقتحامات، ووقف سياسة تقييد دخول المصلين الفلسطينيين إل
وتحديد أعمارهم. وفي المقابل، تعهد الملك بأن تمنع األوقاف اإلسالمية أن يرابط الشبان 

 الفلسطينيون في المسجد األقصى لكي ال يستعدون مسبقا لمواجهات مع قوات االحتالل.
وفي أعقاب تطبيق هذه التفاهمات ساد هدوء في األقصى والقدس المحتلة، لكن هذه التفاهمات 

، خالل األعياد اليهودية، بعد أن أمر وزير األمن الداخلي 2015 / ديسمبررت في تشرين األولانها
لعاد إردان، بإبعاد النساء المرابطات عن األقصى واقتحام وزير الزراعة، أوري أريئيل، جاإلسرائيلي، 
 لألقصى.

أنه على أثر ذلك ورأى األردن بهاتين الخطوتين انتهاكا للتفاهمات من جانب إسرائيل، خاصة و 
اندلعت الهبة الشعبية الفلسطينية الحالية. ورفض عبد هللا الثاني استقبال نتنياهو في تشرين أول 
الماضي، لكن تم التوصل إلى تفاهمات جديدة تقضي بأن يعلن نتنياهو عن استمرار الوضع القائم 

 ط".في الحرم القدسي وأن "المسلمين يصلون في الحرم واليهود يزورونه فق
ووفقا للتسوية الجديدة جرى االتفاق على نصب كاميرات مراقبة في الحرم القدسي. وال تزال 

الحرم تدعو إلى تكسير  المحادثات جارية حول نصب هذه الكاميرات. وتم إلصاق منشورات في
ورغم أن تقارير إسرائيلية تتحدث عن تراجع المواجهات وعمليات الطعن حاليا، لكن . الكاميرات

تقديرات لدى أجهزة األمن اإلسرائيلية، هي أن الهبة ستتصاعد مجددا مع حلول عيد الفصح ال
 .      المسجد األقصىاليهودي في وقت الحق من الشهر الحالي، بسبب نية يهود متطرفين باقتحام 

 9/4/2016، 48عرب
 

 بو شاك: الهدوء في غزة لن يدوم .31
بو شاك، إن الهدوء الحالي في غزة غير مطمئن ولن قال مدير عمليات "األونروا" في غزة : غزة 

يدوم، داعيا إلى التحرك لوقف تدهور الوضع في قطاع غزة الذي ال يزال بعيدا عن االستقرار، 
 حسب قوله.
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وأضاف بو شاك في تصريح للصحفيين في بروكسل يوم الجمعة، أن رسالة سكان غزة هي رؤية 
وير ذاتهم، مطالبا برفع الحصار اإلسرائيلي المفروض على السالم الذي يتيح لهم رعاية أسرهم وتط

 القطاع "ألنه يؤدي لعواقب سلبية وخطيرة".
في غزة دمرت بسبب حظر سلطات االحتالل الستيراد الخشب  األثاثولفت بو شاك إلى أن صناعة 

 استخدامه لبناء األنفاق. إمكانيةالذي تزداد سماكته عن سنتيمتر واحد بحجة 
ساهمت بشكل كبير  أنشطتها"األونروا" هي "الدعامة الوحيدة التي تساعد سكان غزة"، وأن وقال، إن 

 في دعم السكان الذين ال يحظون بتأييد كبير من اي طرف آخر.
وأشاد بو شاك بإسهامات دول الخليج العربية ومنها الكويت والسعودية وقطر، ودعمها الرئيسي 

، بعد الدمار الواسع الذي خلفه العدوان اإلسكانط قطاع غزة وخاصة في مخط إعمارإلعادة 
 .2014اإلسرائيلي صيف عام 

وأشار إلى أن ميزانية برنامج )أونروا( التي تدعم تقديم الخدمات الضرورية األساسية مثل التعليم 
والرعاية الصحية واإلغاثة والخدمات االجتماعية تواجه عجزا كبيرا، يتوقع أن يصل في العام الحالي 

 مليون دوالر. 81لى إ
 8/4/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 

 
 

 االعتراف بحقوق الفلسطينيين "إسرائيل"ساندرز: على  .31
أجاب مرشح الرئاسة األمريكي المحتمل عن الحزب الديمقراطي، بيرني ساندرز، في : حمد دراوشةأ

سرائيلي من األراضي الجمعة، عن إن كان االنسحاب اإل يومالصباحّي،  msnbcلقاء برنامج قناة 
 ."إن ال فكرة لديه حول الموضوع"، هو الطريق الوحيد للوصول للسالم، بالقول 1967المحتّلة عام 

في  "جّيدين"بوجود أشخاٍص "في بداية إجابته، فّضل ساندرز االمتناع عن اإلجابة، قائاًل إنه يؤمن 
ي أسرة تقطن هناك، فإنني أؤمن أن كال الجانبين؛ كيهودي عشت في إسرائيل عّدة أشهر شاًبا، ول

استقالل إسرائيل وحقها في الحياة بأمن وسالم، أمور ال مناص منها، لكن عليها، بالمقابل، االعتراف 
 ."بحقوق الفلسطينّيين

ال يمكن الوصول لسالم مستدام، دون االعتراف بأن الوضع القائم في قطاع غّزة "وأكمل ساندرز 
ك بفقر مدقع، وال زلت أعتقد أن حل الدولتين هو الحل، ويمكن مناقشة بشع، حيث يعيي الناس هنال

 ."التفاصيل
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، قال 1967وبعدما عاد المذيع إلى سؤاله عن االنسحاب اإلسرائيلي إلى حدود الرابع من حزيران عام 
 ."ليس في هذه المرحلة"ساندرز 

ي الدفاع عن نفسها من إلسرائيل الحق ف"وحول حق إسرائيل بالدفاع عن نفسها، قال ساندرز 
الصواريخ، القذائف، والقنابل كلها صنعت بغّزة، وهذا طبًعا غير مقبول، لكنني "، وأكمل "اإلرهابيين

 ."أعتقد أن إسرائيل رّدت بشكل غير متكافئ
 9/4/2016، 48عرب

 
 السكوت يحبطنا .32

 فهمي هويدي
ان تحت العنوان التالي: حماس الحالي ك 7/4الصادرة في  "فلسطين اليوم"الخبر الرئيسي في نشرة 

ترفض أي مشروع على حساب األراضي المصرية. تحريت تفاصيل الخبر فوجدت الكالم منسوبا 
إلى السيد إسماعيل هنية نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، وقد صرح به أثناء اجتماع 

ين من أعضاء وفد حماس عقده مع قيادة القوى والفصائل الوطنية اإلسالمية بالقطاع، بحضور اثن
الذي زار القاهرة مرتين خالل األسابيع األخيرة. تحدث السيد هنية بإيجابية عن العالقة مع مصر، 
قائال إن الحركة متمسكة بمبدأ عدم التدخل في الشأن المصري، وحريصة على "عدم السماح ألحد 

" وفي ثنايا الكالم أكد نائب أن ينطلق من القطاع لإلضرار بمصر أو أن يستخدم غزة لإلضرار بها
رئيس المكتب السياسي رفض أي مشروع يمكن أن يطرح على حساب األراضي المصرية وتحديدا 

 في سيناء.
لم أجد أي تفصيالت تلقي مزيدا من الضوء على الجملة األخيرة، التي تركت غامضة بحيث تحتمل 

 أن يطرح في تصريح مقتضب وعابر.عدة تأويالت. وهو ما أثار انتباهي، ألن الموضوع أكبر من 
حين دفعني الفضول إلى محاولة تحري األمر، وقعت على تقرير يتحدث عن الموضوع بثه موقع 

وعضو في اللجنة المركزية  فلسطينيوالحظت أنه نسب إلى مسؤول  6/4"الخليج أون الين" يوم 
يرا إلقامة دولتهم في شبه عرضا قدم للسلطة الفلسطينية أخ"لحركة "فتح" )وليس حماس( قوله إن 

الذي طلب عدم  "فتح". وذكر مسؤول "جزيرة سيناء، كجزء من الحل النهائي مع الجانب اإلسرائيلي
ذكر اسمه أن عروضا عربية ودولية تبنت الفكرة إلنهاء الصراع مع االحتالل اإلسرائيلي، بينها 

رجل أن المقترح تم طرحه في العام مخطط إلقامة الدولة الفلسطينية في شبه جزيرة سيناء، أضاف ال
، وكانت السلطة الفلسطينية على علم به وكذلك اإلدارة األمريكية. وكذلك الرئيس عبد الفتاح 2014

السيسي لكنه تم تجميده آنذاك بسبب الدخول في جولة جديدة من المفاوضات السرية مع الجانب 
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ياسية التي نشأت في أفق عالقات السلطة اإلسرائيلي لتحريك الملف، إضافة إلى بعض العقبات الس
مع اإلسرائيليين. ذكر عضو مركزية فتح أيضا أن السلطة الفلسطينية بعد اطالعها على مجريات 
الخطة ونقلها إلى بعض الدول العربية التي رفضتها بشدة، فضلت عدم تحريكها في الوقت الراهن 

بقائها مجمدة.  وا 
إشارته إلى أن أحد الضباط السابقين في االستخبارات ــ اسمه  استوقفني في التقرير المنشور أيضا

ماتي ديفيد ــ ذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ناقي الموضوع مع الرئيس الفلسطيني محمود 
فإن حل " نيوز وان اإلخباري "عباس. وطبقا لما أورده الضابط المذكور في مقال نشره على موقع 

دا رويدا، وأن فكرة البديل السيناوي أصبحت مطروحة في أروقة الدولتين آخذ في التراجع روي
األطراف المهتمة بالصراع. من إدارة الرئيس أوباما أو اللجنة الرباعية وصوال إلى اإلسرائيليين 

 والفلسطينيين أنفسهم.
تحدث الكاتب في المقال ذاته عن خطة أخرى للجنرال غيورا آيلند، الرئيس السابق لمجلس األمن 

 االستراتيجيةقومي اإلسرائيلي الرئيس السابق لقسم التخطيط في الجيي، وهو أحد أصحاب العقول ال
 في الدولة العبرية، تقضى باعتبارها بديال عن حل الدولتين.

خطة "آيلند" ــ التي نشرها مركز بيجين/ السادات للدراسات االستراتيجية بجامعة بار إيالن ــ تقضى 
ن عدة أطراف منخرطة في الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني، بحيث تقوم مصر بإجراء تبادل أراض بي

على طول ساحل  2كم 24من أراضى سيناء إلى الفلسطينيين، بما فيها  2كم 720بنقل ما مساحته 
البحر المتوسط، وهو ما سيضاعف مساحة قطاع غزة إلى ثالثة أضعاف، وهذه المساحة تساوى 

 من مساحة الضفة الغربية. 12%
أرجح أن تكون كل تلك القصص من قبيل الشائعات السياسية أو األفكار القديمة التي يروجها 
البعض لتحقيق أهداف معينة. وأكثر ما أثار انتباهي فيها أنه تم الزج باسم الرئيس السيسي في 

يرات سياقها. والترجيح الذي أزعمه ليس مبنيا على معلومات، لكنه يستند إلى مجرد استنتاجات وتقد
صادرة عن طرف ليس مطلعا على ما يجرى وراء الكواليس. وأحسب أن الشك يمكن أن يقطع 
باليقين إذا صدر عن القاهرة تصريح يحسم األمر، فيوضح أو يصوب أو ينفى. وما لم يحدث ذلك 
فسنظل نعتمد على الترجيحات التي تعتمد على حسن الظن أو سوأه، وهذه قد تصيب وقد تخيب 

ص من البلبلة تماما لو أننا تلقينا بيانا يوضح ما التبس علينا في الموضوع، وما لم وسوف نتخل
يحدث ذلك فقد نعذر إذا استسلمنا لالكتئاب واإلحباط خشية أن يكون الصمت من عالمات الموافقة 

 والرضى.
 10/4/2016، الشرق، الدوحة
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 شم اعات الصهاينة  .33

  برهوم جرايسي
"فوق العادة" في وسائل اإلعالم والحلبة السياسية اإلسرائيلية؛ تارة ترفض  شهدت األيام األخيرة صخبا

جريمة ارتكبها جندي احتالل؛ وتارة أخرى، تنزعج من تصريحات عضو كنيست عنصري شرس، 
ضد العرب؛ حتى ُيخّيل للمرء وكأن هذه الجرائم ترتكب حقا "في واحة العدالة والديمقراطية". فقد 

أرض الواقع أن الصهيونية والصهاينة، ينتهزون من حين إلى آخر حادثا عّلمت التجربة على 
صارخا، ليدبوا عليه كل أوساخهم، وكأنهم براء من كل هذا، في حين أن كل مشاهد العنصرية 

 والجرائم نابعة من العقلية الصهيونية االستعالئية العنصرية.
نيست الشرس بتسلئيل سموتريتي، فالضجة األحدث الدائرة اآلن، تدور حول تصريحات عضو الك

الذي أيد في تصريحات له، إجراء فصل في مستشفيات الوالدة بين النساء العربيات واليهوديات، 
وكتب يقول: "إن زوجتي ستلد قريبا، وهي ليست معنية باالستماع لحفالت النساء العربيات". 

عاما  20ليوم ابنا، سيكون بعد وأضاف، "زوجتي ليست معنية أن تكون بجانبها امرأة عربية تلد ا
مخربا". وانضمت له زوجته بتصريحات ال أقل حقارة بقولها: "إن الوالدة هي أمر مقدس، وال أريد 

 امرأة ليست يهودية أن تمس طفلي"، في إشارة الى الممرضات.
ة، ومن يستعرض قائمة المتحفظين، والمعترضين وحتى "الغاضبين"، سيدرك فورا حجم اللعبة الدائر 

في محاولة لتجميل وجه إسرائيل والصهيونية القبيح. فقد كان بينهم، زعيم تحالف أحزاب 
 المستوطنين، وزير التعليم نفتالي بينيت، الذي تباهى أكثر من مّرة بأعداد العرب الذين قتلهم.
لخليل، والحدث الثاني، الذي ما يزال يتفاعل منذ أسبوعين، هو جريمة إعدام الفلسطيني الجريح في ا

الشهيد عبد الفتاح الشريف، على يد جندي إرهابي، الذي يحظى بدعم واسع جدا من اليهود 
 اإلسرائيليين في جريمته.

إذ ظهر فريق من السياسيين والعسكريين، الذين طالبوا بمحاكمته، وكأن ما أقدم عليه خارج المألوف 
ج القائم في هذا الجيي، على مدى في جيي االحتالل؛ بينما الحقيقة، أن هذه الجريمة هي النه

 السنين، وخاصة في األشهر األخيرة، وراح ضحيته عشرات الشهداء.
ولنضع األمور في نصابها؛ فسموتريتي هذا، عضو في كتلة المستوطنين، وهو من أكثر نواب 
االئتالف فاعلية، وذراعه يمتد إلى كافة أروقة النظام الحاكم، وعلى اسمه مسجلة عدة مشاريع 
قوانين، منها ما هو قيد التشريع، لخدمة أهداف عصابات المستوطنين في االستيالء على كامل 
األرض. وهو يقود واحدة من أخطر عصابات المستوطنين االرهابية "رغافيم"، التي تتخصص في 



 
 
 
 

 

 24 ص                                              3899 العدد:        10/4/2016 األحد التاريخ: 
  

االستيالء على األراضي الفلسطينية في كافة فلسطين التاريخية، وتسعى لمحاصرة كافة البلدات 
 بية لتبقى في حالة اختناق.العر 

أما ذلك الجندي المجرم، فإن الحظ لم يخدمه، كما خدم العشرات من زمالئه في جيي االحتالل، 
الذين أعدموا بدم بادر عشرات الشهداء في األشهر الستة الماضية، إذ لم تكن كاميرات لتوثق 

ّماعة لهم، ليلقوا عليها كل جرائمهم. ولذا فقد اختار وزير الحرب وقادة العسكر هذا الجندي ش
جرائمهم، وليّدعوا أن هذا النهج ليس مألوفا في جيشهم. والقضية أن هناك من يريد أن يسّوق لنا هذه 

ومن بينهم "عرب"، يتبنون ويروجون مزاعم أن جريمة الجندي  -البضاعة الفاسدة -البدعة
لينا "يتطوعون" لحصر وتصريحات سموتريتي، هي حاالت استثنائية. وفي أقصى "كرمهم" ع

العنصرية لدى الجهاز الحاكم، في شخص بنيامين نتنياهو، وهذا الُسخف بعينه، ولكنه ُسخف 
 خطير، يزرع األوهام، بتشويه الحقيقة.

كي "بيو" نتائج استطالع واسع النطاق أجري يفي الشهر الماضي، نشر معهد االستطالعات األمر 
 %50جدا، وامتد العمل فيه لستة أشهر. وبّين أن نحو في إسرائيل، ويرتكز على شريحة ضخمة 

من اليهود التمييز  %79من اليهود اإلسرائيليين يؤيدون طرد الفلسطينيين من وطنهم، فيما أيد 
. وقد بّين تحليل االستطالع أن نسبة من يؤيدون طرد الفلسطينيين، 48العنصري ضد فلسطينيي 

وهذا هو المعسكر الذي يشكل قاعدة حكم بنيامين  ،%72بين مصوتي أحزاب اليمين ترتفع الى
 نتنياهو وائتالفه.

وهذه النتائج مألوفة جدا، وتظهر في العديد من استطالعات الرأي االسرائيلية. وعلى أساس هذه 
األجواء، تظهر تصريحات سموتريتي، ويرتكب ذلك الجندي جريمته، فهذا هو الوجه الحقيقي 

 هو الوجه الحقيقي لما يقل عن ثلثي أعضاء الكنيست، إن لم يكن أكثر.للصهيونية والصهاينة، وهذا 
 9/4/2016، الغد، عم ان
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 ميرون رابوبورت
، أنه يصدر تصريحات حمقاء وغبية، إذ صرح "إسرائيل كاتز"، "اإلسرائيلي"معروف عن وزير النقل 

إذا استمر البلجيكيون في أكل الشوكوالتة "قائاًل:  بعد يوم واحد من الهجمات القاتلة في بروكسل
، فكلماته مرت من دون أن يالحظها أحد "والتمتع بحياتهم.. فلن يكون بمقدورهم محاربة اإلرهاب

في الخارج، فقط  "إسرائيل"لتشويهه صورة  "اإلسرائيليين"تقريبًا، لكن تم انتقاده من قبل بعض الكتاب 
 إلعالم الغربية من تصريحاته. بعد أن نقلت وسخرت وسائل ا
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وهو أن األوروبيين  "اإلسرائيليين"كاتز عبر عما كان يردده الكثير من السياسيين والخبراء العسكريين 
 ."يتعلموا منا نحن"ولذلك يجب عليهم أن  "اإلرهاب اإلسالمي"ال يعرفون كيفية محاربة 

يتبنى نفس رؤاه، وصرح في مؤتمر  "لالذي يرى كاتز أنه سيرثه في المستقب"وبنيامين نتنياهو 
مارس/آذار الماضي  22صحفي غير مألوف بعد ساعات قليلة من وقوع هجمات بروكسل يوم 

، الذين تتزايد "مكافحة اإلرهابيين"إن العديد من دول العالم يأتون إلينا للتعلم من تجربتنا في "قائاًل: 
 أعدادهم يومًا بعد يوم.

تخوضان نفس الحرب، وأضاف أنا  "إسرائيل"تمر لالدعاء بأن أوروبا ووانتهز نتنياهو فرصة المؤ 
" داعي"كررت مرارًا وتكرارًا أن اإلرهاب سببه ليس االحتالل أو اليأس ولكن األمل، فأمل تنظيم 

 ."إسرائيل"إقامة دولة الخالفة في كل أنحاء أوروبا وأمل الفلسطينيين إقامة دولة فلسطين في أنحاء 
، الكثير منهم، جنراالت ومسؤولون "اإلسرائيليين"ن ذلك، فإن معظم الخبراء العسكريين وعلى الرغم م

كبار سابقون في القوات األمنية ال ينحون منحى نتنياهو وكاتز، فهم تحديدًا يشتركون في بعض 
طورت أساليب فعالة للغاية لمحاربة  "إسرائيل"الرؤى واالدعاءات مع االثنين. فعلى حد قولهم، 

 -فالفرصة مواتية أمام أوروبا لمحاربة تنظيم داعي  -رهاب وتمكنت من صد هجمات استشهادية اإل
 إذا اتبعت أسلوبنا.

له مآرب عندما يدعي أن أسلوبه في مكافحة اإلرهاب يتم تقليده في أنحاء  "اإلسرائيلي"فالجيي 
بعد اتفاق هدنة عقد في  2005فبراير/شباط  8العالم، وفي إبان االنتفاضة الثانية التي توقفت في 

والذي يعني توجيه ضربات  "القتل باالستهداف"اتبعت أسلوب ما يعرف بـ "إسرائيل"شرم الشيخ، كانت 
بمقاتالت حربية ضد المدنيين الفلسطينيين أثناء تواجدهم في منازلهم أو في الشوارع أو في مدنهم أو 

 ي وفي المستقبل.قراهم، مدعية مسؤوليتهم عن التخطيط لهجمات في الماض
عن سبق اإلصرار والترصد، نفذتها طائرات حربية وطائرات  "إسرائيل"فهذه الجرائم التي ارتكبتها 

مسّيـرة، وكانت قد أدينت من قبل المجتمع الدولي في الحال كواحدة من جرائم اإلعدامات خارج إطار 
عض الجيوي الغربية بالكامل كوسيلة تتبناه الواليات المتحدة وب "القتل باالستهداف"القانون، واآلن 

 مشروعة وفعالة في حروبهم في العراق وأفغانستان وفي بلدان أخرى.
، يوتام شلدمان، كيف تخوض "اإلسرائيلي"يشرح صانع األفالم الوثائقية « المختبر»في فيلمه 

بأحدث  حربها ضد الفلسطينيين وكيف تقصفهم بالصواريخ والطائرات المسيرة المزودة "إسرائيل"
التكنولوجيا في الضفة الغربية وقطاع غزة. ومن أجل الترويج لهذه الطائرات المسيرة يقول شلدمان 

 واآلن في طور التجريب." محاربة اإلرهاب"أصبح قطاع غزة مختبرًا للتكنولوجيا المصنعة لـ
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ر في عام مليار دوال 2أضعاف. فمن  3إلى  "اإلسرائيلية"فقد تضاعفت قيمة الصادرات العسكرية 
، وذلك لم يكن من قبيل 2012مليارات دوالر في  7، ارتفعت مع انطالقة االنتفاضة إلى 2002

بأنهم في وضعية تسمح لهم بإعطاء النصح  "إسرائيل"الصدفة، فمفهوم لدينا لماذا يشعر خبراء 
 لآلخرين، خاصة الدول األقل خبرة في هذا المجال.

على أوروبا تبني أسلوب آخر تتبعه القوات  "اإلسرائيليون "خبراء وعودة إلى هجمات بروكسل، اقترح ال
وهو: استهداف كل السكان، وحتى إن لم يكونوا متورطين مباشرة في الهجمات  "اإلسرائيلية"األمنية 

كل حي وقرية في الضفة الغربية وقطاع  "إسرائيل"القاتلة، ومراقبتهم الدؤوبة، كما تراقب وتتقصى 
 أوروبا أحياء المسلمين ومساجدهم في أوروبا ؟. غزة.. فهل ستراقب

في إجراءاتها األمنية حيث يتم التفتيي  "اإلسرائيلي"قيل إن المطارات األوروبية، تتبنى األسلوب 
أنه لو كان مثل هذا النهج متبعًا  "إسرائيل"واالستجواب حسب الخلفيات اإلثنية والجنسيات، وادعت 

 ات اإلرهابية.!!في مطار بروكسل لما وقعت الهجم
 10/4/2016، الخليج، الشارقة
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 محمد غازي الجمل
تبرز انتفاضة القدس مؤشرات على تغير ذي مغزى في أساليب النضال الفلسطيني، وتشير أساليبها 
إلى أن الشعب يتكيف بوعي وذكاء ليواجه حالة الجمود التي وصل إليها المشروع الوطني 

 فلسطيني.ال
فقد اتضح أن عملية التسوية "طبخة حصى"، كما أن مسار تدويل التفاوض بطيء وغير جذاب، 
فيما تضاءلت حظوظ العمل العسكري المنظم بفعل الضغط األمني المزدوج من السلطة واالحتالل، 
 وبفعل انكشاف البنية التنظيمية للفصائل عموما ولحركة حماس خصوصا. وفي هذا التكيف مؤشر

 على حيوية الشعب الفلسطيني وعزمه على الخالص من االحتالل.
"إقامة الدولة تحت االحتالل" التي تتضمن  استراتيجيةوتقاطع هذا مع تبني الرئيس محمود عباس 

إغضابا إلسرائيل وللواليات المتحدة، وتستلزم إسنادا شعبيا؛ أقله من حركة فتح التي كانت تتعالى 
بة بالعودة إلى مواجهة االحتالل، وهو ما جعل السلطة تخفف من قبضتها فيها أصوات عديدة مطال

على الحراك الجماهيري في مطلع االنتفاضة، إال أن التغاضي عن التظاهرات والمواجهات مع جيي 
 االحتالل لم يستمر طويال خوفا من خروجها عن السيطرة.
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م المرابطون في إثارة قضية المسجد وبدورها كانت حركة حماس تشجع على اندالع االنتفاضة، وأسه
 األقصى وقدموا نماذج ملهمة للشعب الفلسطيني.

وتزامنت هذه الظروف مع ازدياد مستوى انتهاكات المستوطنين بحق الفلسطينيين في الضفة، 
واعتداءات المتطرفين على المسجد األقصى ومحاولة فرض التقسيم الزماني عليه، بدعم وتغطية من 

 ل شديدة التطرف.حكومة االحتال
ومما يصعب مهمة االحتالل في وأد االنتفاضة عدم وجود هياكل للعمل المقاوم يستطيع ضربها، 
وهو ما يعبر عنه سياسيون وعسكريون صهاينة بقولهم "ال يوجد عنوان لالنتقام وتدفيع الثمن"؛ خالفا 

تمد فيها جيي االحتالل لما كان عليه الحال في االنتفاضتين والحروب مع غزة ولبنان التي اع
إستراتيجية الردع و"كي الوعي" وما سماه "عقيدة الضاحية" إشارة إلى الدمار الواسع الذي أحدثه في 

 .2006الضاحية الجنوبية لبيروت في عدوانه عام 
وحتى عقاب عائالت منفذي العمليات لم يشكل ردعا للمقاومين؛ إذ طور المجتمع ردا عليه وهو 

بناء، كما أن له كلفة مرتفعة على صورة االحتالل دوليا، فعائالت المنفذين يعدون تمويل إعادة ال
 أبرياء وال تجوز معاقبتهم على أفعال أبنائهم.

ومما صعب على قيادة السلطة وأد التظاهرات أن موضوعي انتهاكات المستوطنين وتقسيم األقصى 
 .يعدان موضوعي إجماع داخل الشعب الفلسطيني بكافة فصائله

 
 دالالت

 هناك مجموعة من المؤشرات الدالة في سياق الحراك الحالي من الضروري التوقف عندها.
تشير وقائع االنتفاضة إلى نمو حس المبادرة لدى األفراد وتجاوز حالة انتظار الفصائل، وهذا جزء  -

ظار اإلمام من عالج "عقدة االنتظار" التي تمنع العمل والمبادرة عند طوائف من المسلمين )انت
 (.2022الغائب، انتظار المهدي، انتظار نزول عيسى عليه السالم، انتظار زوال إسرائيل عام 

وظهر هذا األمر بشكل واضح عند أفراد الفصائل الذين كانوا يبادرون إلى العمليات دون الترتيب مع 
 تنظيماتهم.

من العمل الجماعي تنسيق  وفي ظهور المبادرة إعادة لألمور إلى نصابها الطبيعي؛ إذ الهدف
 مبادرات وجهود األفراد، وليس أن يتوقف األفراد عن المبادرة ويكتفوا بانتظار األوامر من قيادتهم.

التوجه نحو نمط الفردية في العمل الجهادي، وهو ما يدلل عليه طغيان نمط العمليات الفردية،  -
لعديد من مناحي الحياة لدى الشباب العربي وهذا التغير ال ينفصل عن نمط التوجه نحو الفردية في ا

 في عصر ثورة المعلومات ووسائل التواصل االجتماعي و"تمكين األفراد".
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ومن الشواهد على هذا التطور تصريح رئيس األركان اإلسرائيلي "غادي آيزنكوت" الذي قال فيه: ال 
ألننا ال نرى قيادة تقود األحداث، نرى في األحداث الحالية تشابها مع االنتفاضتين األولى والثانية "

 فهناك نموذج جديد من الفلسطينيين يأخذون قراراتهم على عاتقهم بشكل فردي".
إنتاج "الفلسطيني الجديد"  استراتيجيةحصول تغير فكري وثقافي لدى الجمهور الفلسطيني، وتآكل  -

جنرال كيث دايتون في بناء التي تبنتها الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي، من خالل جهود ال
مؤسسات األمن، وجهود رئيس الوزراء السابق سالم فياض في "بناء مؤسسات الدولة"، والتي تتماهى 
مع طرح السالم االقتصادي المتمثل في ربط أقوات مئات آالف الفلسطينيين بمؤسسات مرتبطة 

 وجوديا باالحتالل.
تأثيرها في المجال السياسي واالجتماعي، وكان  أهمية دور شبكات التواصل االجتماعي، وزيادة -

من أبرز أدوارها في االنتفاضة "ترميز الشهداء" وتمجيد ما قاموا به، وهو ما كان له أثر بالغ في 
 إلهام الكثير من "سكان العالم االفتراضي" ليحذوا حذوهم.

، فلسطين اليوم؛ إذ الدور التعبوي الهام لوسائل اإلعالم وعلى رأسها فضائيات األقصى، القدس
من المنفذين هم من صغار السن  %95أشارت إحصائية حديثة لجهاز الشاباك اإلسرائيلي إلى أن 

 الذين تأثروا "بالتحريض" من التلفاز.
 

 مؤشرات المستقبل
إن العامل األساس في العمليات هو الرأي العام وهو ذو طبيعة ثقافية فكرية قائمة على التقييم 

ومن المتوقع أن يبذل -ة النضال الفلسطيني، وتغيره ال يمكن أن يتم في وقت قصيرالشعبي لمسير 
ولذلك فإن تقديرات االحتالل األمنية ال تتوقع توقفا قريبا  -االحتالل جهودا كبيرة في هذا المجال

 للعمليات الفردية.
 وهذا المتغير مرتبط بمجموعة من المدخالت التي تؤثر فيه وعلى رأسها:

 ى اعتداءات االحتالل والمستوطنين في القدس والمسجد األقصى.مستو  -1
استمرار الجمود في مساري التسوية والمقاومة المسلحة؛ إذ أن تحرك مسار التسوية سيؤثر سلبا  -2

على العمليات الفردية، كما سيزيد من قدرة السلطة على قمع التظاهرات، أما تحرك المقاومة المسلحة 
 ن الشباب نحوه، فيما يصعب التنبؤ بتأثيره على الحالة الجماهيرية.فقد يستقطب قطاعا م

 الوضع االقتصادي للفلسطينيين في الضفة والقدس. -3
مستوى التوافق أو الصراع بين الفصائل، إذ أن أجواء التهدئة الفلسطينية الفلسطينية توفر بيئة  -4

 مشجعة على العمل الجماهيري، والعكس بالعكس.
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 أسئلة عالقة
إن هذا التكيف الشعبي الذي أدخل سمات جديدة على النضال الفلسطيني يضع مفكري الشعب 
وقادته أمام تحد جديد يتعلق باإلجابة عن أسئلة هامة، منها كيف يمكن إدامة العمليات وتوظيفها 
كقوة دافعة للمشروع الوطني الفلسطيني؟ وكيف يستطيع العمل الجماعي المنظم التكيف وتجاوز 

 حديات التي دفعت الكثير من الشباب إلى تبني نمط العمل الفردي باعتباره أكثر فعالية؟الت
إن اإلجابة الصحيحة على هذه األسئلة ووضع إجاباتها موضع التنفيذ سيكون عامال أساسيا في 

 تحديد مسيرة المشروع الوطني الفلسطيني في قابل األيام.
 9/4/2016، الجزيرة نت، الدوحة
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