
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 

  

  
 
 

 منذ بداية العام "ج"مبنى في التجمعات الفلسطينية في المنطقة  539 سلطات االحتالل هدمتاألمم المتحدة: 
 نتنياهو ينفي تعهده للملك األردني بالحد من اقتحامات "األقصى"

 لبنان يعفي السلع الفلسطينية من الضرائب والرسوم الجمركية :وزيرة االقتصاد
 انتشال ثمانية عناصر من القسام جراء انهيار نفق في رفح"الحياة الجديدة": 

 ُيعدُّ تهديدًا استراتيجيًا وسببًا للحرباإلذاعة اإلسرائيلية: مشروع بناء جسر الملك سلمان 

قضية فلسطين بحاجة لعمقها هنية: 
العربي استراتيجيًا ووطنيًا وشعبنا ال 

 يستغني عن أمته
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  السلطة:
 5  غزة تغلبت على الحصار من خالل فعلها وقراراتها  كتلة نواب حماس خالل "الملتقى البرلماني الدولي":  2.
 7 الحية: انتفاضة القدس إحدى بوابات الوحدة الوطنية  3.
 7 مجلس األمن على أعضاء "مشروع قرار حول االستيطان" "الخارجية الفلسطينية" تنفي تسليم  4.
 8 بحق شعبنا اإلسرائيليةالزعنون يدعو إلى تبني خطة عمل لفضح الجرائم   5.
 8 ن يعفي السلع الفلسطينية من الضرائب والرسوم الجمركيةلبنا :وزيرة االقتصاد  6.
 8 هآرتس: وثائق بنما تكشف تورط نجل محمود عباس  7.
 10 كاتب إسرائيلي: عباس يواصل سلوكه "كديكتاتور"  8.

 
  المقاومة:

 12 تسعى إلفشال االنتفاضة وسياسة الباب الدّوار دليل تصاعد التنسيق األمني حماس: السلطة  9.
 13 بالضفة دين دور السلطة في اعتقال الشبان األربعةت حماس  10.
 13 لها باحتجاجات األونروالبنان: حماس تؤكد أن زيارة شمالي لممثل الحركة زيارة َمَرِضيَّة ال عالقة   11.
 14 إطالق نار تجاه دورية لالحتالل شرق غزة  12.
 14 انتشال ثمانية عناصر من القسام جراء انهيار نفق في رفح"الحياة الجديدة":   13.
 14 الضفة بدعوى ممارسة نشاطات تتعلق بالمقاومةمن  فلسطينياً  11االحتالل يعتقل   14.
 15 النتفاضة القدس 192نقاط تماس في اليوم الـ  تقرير: سبعة  15.
 15 االحتالل يزعم إحباط عملية طعن حاول تنفيذها شاب عند حدود غزة  16.

 
  :اإلسرائيليالكيان 

 15  نتنياهو: هناك تراجع كبير في نطاق الهجمات اإلرهابية وأقول ذلك بحذر شديد  17.

 17 نتنياهو ينفي تعهده للملك األردني بالحد من اقتحامات "األقصى"  18.

 17 في السجن نتنياهو يوصي بإبعاد رائد صالح: كان يجب أن يكون   19.

 18 حكومة نتنياهو تدرس مخططًا لتشديد قبضة شرطتها في شرقي القدس والوسط العربي بـ"إسرائيل"  20.

 18 48الحكومة اإلسرائيلية تقر خطة أردان بإقامة عشرة مراكز للشرطة في بلدات   21.

 19 النائب زهير بهلول: عبد الفتاح الشريف ليس إرهابيًا فهو لم يمس مدنيين  22.

 19 نواب في حزب "المعسكر الصهيوني" يطالبون زميلهم بهلول باالستقالة  23.

 20 هإسرائيل" ضدّ  دولة"جدعون ليفي: عندما قال بهلول أمرًا صحيحًا ومنطقيًا قامت   24.

 20 النيابة العسكرية اإلسرائيلي تبرئ الكولونيل الذي قتل الشاب "الكسبة" في قلنديا  25.

 20 اإلذاعة اإلسرائيلية: مشروع بناء جسر الملك سلمان ُيعدُّ تهديدًا استراتيجيًا وسببًا للحرب  26.

 21 العام الماضي %28.4مركز "ماكرو": ارتفاع الميزانية المالية للمستوطنات   27.

 21 يعلون  "الشاباك" يحقق في التحريض ضدّ   28.

 22 عامل فلسطيني وأردني في "إسرائيل" 81,600دائرة السكان والهجرة:   29.

 22 مستشرق إسرائيلي: هذه خطة بوتين السرية خلف انسحابه من سورية  30.
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  :األرض، الشعب

 24 منذ بداية العام "ج"تجمعات الفلسطينية في المنطقة مبنى في ال 539 سلطات االحتالل هدمتاألمم المتحدة:   31.

 24 لشيخ رائد صالح يرد على نتنياهوا  32.

 25 سلطات االحتالل تحول بحر غزة إلى كانتونات مختلفة المساحات  33.

 25 ارتفاع معدالت انتحار الشباب في غزة يقلق الفلسطينيين  34.

 26 لسطينيًا معتقاًل في سجون االحتاللطفاًل ف 450هيئة شؤون األسرى:   35.

 26 إلعالم للتركيز على معاناتهملأسير محرر: أوضاع األسرى مأساوية ودعوة   36.

 27 مركز حقوقي: منع األجهزة األمنية لمؤتمر مناهض لالنقسام في غزة ال يستند إلى أي مبرر موضوعي  37.

 27 نساء وشاب عن المسجد األقصى والقدس القديمة ثمانيإبعاد   38.

 28 أكاديميون يدعون إلى تحقيق الوحدة التعليمية بين الضفة وغزة  39.

 28 ةيمواطــنــًا بينهــم فتيان وصحاف 11قـــوات االحتـــالل تعتـــقل   40.

 29 أزمة انقطاع الكهرباء تشتد وغزة تغرق في الظالم مع استمرار فرض "ضريبة الوقود"  41.

 29 منازل جنوب األقصى بالهدم خمسةاالحتالل ُيخطر   42.

 30 17الل إلى معطيات: ارتفاع عدد الصحفيين المعتقلين لدى االحت  43.

 30 حنان الحروب: فوزي انتصار لفلسطين ولكل معلم  44.
 

  : اقتصاد
 31 ممنوعة إسرائيليةبضائع  إلدخالهمارام هللا: إحالة شركتين للقضاء   45.

 
  األردن: 

 31 ميم قبر السيد المسيح في كنيسة القيامةيتبرع لتر  عبد هللا الثاني  46.
 

  لبنان: 
 31 لالستيطان: المقاومة هي تذكرة هوية فلسطين وليست جواز سفر "البرلمانيين العرب"بري في   47.

 
  عربي، إسالمي:

 32 هيار بسبب تعنت مواقف الحكومة اإلسرائيليةباالن أصبح اليوم مهدداً  "حل الدولتين" العربي:  48.

 33 امبشأنه "إسرائيل"ن" وال معاهدات مع االجبير: تيران وصنافير "سعوديت  49.

 34 ويلتقي بمسؤولين "إسرائيل"دبلوماسي عراقي يزور   50.

 34 من االتحاد البرلماني الدولي "إسرائيل"مة الكويتي يدعو إلى طرد رئيس مجلس األ  51.

 35 دونما" 144جامعة قطر تحتضن القضية الفلسطينية في فعالية "  52.

 35 ناشط يتهم جامعات مغربية بتعمد التعاون مع أخرى إسرائيلية  53.

 36 واستمرار القتال في مخيم اليرموك… "النصرة"يرفض وساطات التهدئة مع  "داعش"  54.
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  دولي:

 37 : طائراتكم تقتلنا في قره باخ!"إسرائيل"أرمينيا تحتج لدى   55.

 38 "نستلة" ُتدرج منتجات شركة "إسرائيل"الحملة الدولية لمقاطعة   56.
 

  حوارات ومقاالت:
 39 منير شفيق... فصائل م.ت.ف ومحمود عباس  57.
 42 د. فايز رشيد... عباس وأسلوب الحصار المالي األرعن!  58.
 44 سىحلمي مو ... ثبوت جرائم إسرائيل ال يغّير سلوكها وحده  59.
 46 عاموس هرئيل... اإلرهاب يخبو ولكن  60.
 48 يديديا شتيرن ... تهديد السكاكين الحقيقي  61.

 
 50 :كاريكاتير

*** 
 

 ستغني عن أمتهقضية فلسطين بحاجة لعمقها العربي استراتيجيًا ووطنيًا وشعبنا ال يهنية:  .1
أّكد إسماعيل هنية نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أن حركته ماضية في تنظيم : غزة

 عالقاتها مع الدول العربية، وخاصة مع دول الجوار.
وقال هنية خالل الملتقى البرلماني الدولي الذي نظمته كتلة التغيير واإلصالح بغزة األحد: "منطلقون 

دولنا العربية، وهذا األمر ينطلق من أن قضية فلسطين بحاجة لعمقها العربي في االنفتاح على 
وأشار هنية إلى أّن االحتالل يريد أن يستغل  استراتيجيًا ووطنيًا، وشعبنا ال يستغني عن أمته".

المنطقة والعالم ليمرر المخططات لمحاولة تصفية قضية فلسطين، مشددًا أّن كل هذه المحاوالت قد 
وأّكد أّن حركته تسير بخطين متوازيين، وهما استعادة الوحدة  م تنل من القضية الفلسطينية.فشلت ول

نهاء االنقسام، وتحقيق المصالحة على أسس الشراكة، وقال: "نحن ال نطالب باتفاقيات  الوطنية وا 
 جديدة ولكن ندرس كيف نطبق االتفاقيات التي وقعناها".

ضة القدس في الضفة وساحات المسجد األقصى، دللت على أن وفي سياق آخر؛ أّكد هنية أن انتفا
الجيل الفلسطيني يتوارث المجد والمقاومة والمروءة، وأّن أبناء الضفة وغزة والمنافي والشتات ال يمكن 

واعتبر هنية، أّن انتفاضة القدس شكلت أهم تحول فلسطيني في األشهر  أن يسلموا لهذا االحتالل.
 ورة أن يشكل البرلمانيون أكبر حاضنة وطنية لهذه االنتفاضة لكي تستمر.الماضية، مطالبًا بضر 



 
 
 
 

 

 5 ص                                              3900 لعدد:ا        11/4/2016 اإلثنين التاريخ: 
  

وقال القيادي في "حماس"، "بدأنا نلمس شكال من أشكال التسويات التاريخية بالمنطقة، نأمل أن 
تستعيد األمة من خاللها العافية، وأن تحصل الشعوب على حريتها وكرامتها، وأن تحافظ على وحدة 

ومضى يقول: "هذا األفق والفضاء الذي نراه في المنطقة، نأمل أن يتطور  ة والموقف".التراب والسياد
وأّكد أن ذلك من  وأن تهدأ عاصفة الصراعات لصالح قضية األمة المركزية وهي قضية فلسطين".

 شأنه أن يعزز انتفاضة القدس وقضية فلسطين التي تمتلك ديمومة البقاء.
سنوات على حصار غزة، تأكيد على قوة غزة وأهلها وفعالية وأشار هنية إلى أّن مرور عشر 

المؤسسات الشرعية والتشريعية على أرض فلسطين وفي غزة بشكل خاص، مبينًا أّن غزة أصبحت 
نموذجا في العمل والصمود والمقاومة، وحماية المؤسسات التشريعية والتنفيذية، وتقديم رافعة للشعب 

 الفلسطيني في كل مكان.
آن األوان للمجلس التشريعي أن ينعقد بكامل هيئاته وكتله البرلمانية في ظل االنتفاضة التي وقال: "

 هي أحوج ما تكون إلى الحاضنة السياسية والشرعيات التي تعطيها المزيد من االحتضان".
 10/4/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
غلبت على الحصار من خالل فعلها غزة ت البرلماني الدولي": الملتقىكتلة نواب حماس خالل " .2

 وقراراتها 
غزة: شارك عدد من النواب األوروبيين واآلسيويين والعرب وأمريكيون التينيون في "الملتقى البرلماني 
الدولي" الذي نظمته كتلة حركة حماس البرلمانية في المجلس التشريعي، وشاركت فيه حركة فتح 

لمطالبة الفلسطينية المتمثلة في إقامة دولة فلسطينية مستقلة أيضا. وجرى خالله التأكيد على شرعية ا
 وتقرير المصير. ووجه النواب المشاركون انتقادات حادة لسياسة إسرائيل االحتاللية.

وأكد إسماعيل هنية نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، والعضو في المجلس التشريعي، في 
المجلس التشريعي في ظل التحديات التي تمر بها القضية  كلمة له خالل المؤتمر، على ضرورة عقد

الفلسطينية وانتفاضة القدس، بمشاركة برلمانية واسعة من فتح والفصائل والمجتمع الدولي. وقال إن 
االحتالل "يريد تمرير مخططاته الصهيونية في القدس والضفة وتصفية القضية في ظل انشغال 

الذي حاصر غزة برًا وبحرًا وجوا "فشل في محاصرة فعلها وقراراتها  المنطقة"، مشيرا إلى أن االحتالل
 بحيث أصبحت نموذجا في حماية المؤسسات التشريعية".

وقبل ذلك وفي بداية المؤتمر ألقى النائب الدكتور خليل الحية، رئيس كتلة حماس البرلمانية كلمة أكد 
اسي، وجلوس كل الكتل البرلمانية تحت قبة فيها أن الجميع الفلسطيني يتطلع إلنهاء االنقسام السي

 البرلمان. وأشار إلى أن الملتقى يشكل حافزا نحو تحقيق ذلك.



 
 
 
 

 

 6 ص                                              3900 لعدد:ا        11/4/2016 اإلثنين التاريخ: 
  

وأشار إلى أن قضية فلسطين يجمع على قدسيتها كل الساسة رغم اختالفات أفكارهم. وأوضح أنه 
ة. وأكد على بمجرد إرسال كتلة حماس دعواتها للبرلمانيين الدوليين والعرب سارعوا إلى الموافق

استمرار السعي لتحقيق الوحدة الفلسطينية، وعلى إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، ليكون 
الجميع مشاركا في المجلس الوطني الفلسطيني. وعن انتفاضة القدس قال إنها "تمثل هدية من 

 السماء للشعب الفلسطيني" من أجل صّد الهجمات اإلسرائيلية واالستيطان.
دكتور أحمد بحر، النائب األول لرئيس المجلس التشريعي، فقد طالب البرلمانات العربية أما ال

قامة دولته،  واإلسالمية والدولية بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، لنيل حقوقه المشروعة وا 
كذلك طالب بشطب عضوية الكنسيت اإلسرائيلي من البرلمان الدولي، لتشريعه قوانين عنصرية، 

طالب البرلمانات العالمية بالضغط على حكومات بالدها، للتحرك نحو الضغط على إسرائيل  وكذلك
 إليقاف سياستها العدوانية ضد الشعب الفلسطيني. 

وأكد أن المصالحة الفلسطينية الداخلية تعد خيارا استراتيجيا، لكنه انتقد تشكيل الرئيس محمود عباس 
عراقيل أمام حوارات المصالحة في الدوحة، وطالب المحكمة الدستورية، وأكد أن ذلك يضع 

 البرلمانات في العالم للضغط على الرئيس عباس إللغاء هذا القرار.
وناشد كل من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، اتخاذ 

 خطوات عملية بشأن نصرة القضية الفلسطينية.
د فنادق مدينة غزة، ويبدو أن ذلك يعود بسبب الخالف على عقد جلسات ونظم المؤتمر في قاعة أح

 .2007المجلس حتى اللحظة بين فتح وحماس، منذ أن وقع االنقسام السياسي في عام 
من جهته قال النائب فيضل أبو شهال، عن كتلة فتح البرلمانية التي شاركت في المؤتمر، إن حركة 

ة، وكذلك سياسات إسرائيل القائمة على استمرار حصارها فتح ترفض تصفية القضية الفلسطيني
المفروض على غزة منذ عشر سنوات، وكذلك استمرار االستيطان في الضفة الغربية وتهويد مدينة 

 القدس.
فيما قال الدكتور مروان أبو راس نائب رئيس كتلة حماس البرلمانية، إن القضية الفلسطينية ستبقى 

 لعربية والدولية واإلسالمية وبرلماناتها.حاضرة في أذهان الشعوب ا
وأوضح كذلك أن الملتقى هدفه "تسليط الضوء على االنتهاكات الصهيونية المتواصلة بحق شعبنا 

 الفلسطيني سواء القتل واالعتقال واالقتحامات والحصار المتواصل لغزة".
 11/4/2016، القدس العربي، لندن
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 الوحدة الوطنية الحية: انتفاضة القدس إحدى بوابات .3
خليل الحية أّن انتفاضة القدس تشكل إحدى بوابات  .أّكد رئيس كتلة التغيير واإلصالح د: غزة

 الوحدة الوطنية الفلسطينية، داعيًا كافة الفصائل لدعم االنتفاضة والوقف خلفها وتعزيز صمودها.
ر واإلصالح بغزة، يوم األحد وأشار الحية خالل الملتقى البرلماني الدولي الذي تنظمه كتلة التغيي

( أن انتفاضة القدس جاءت لتكون رادعًا لعنجهية االحتالل وجبروته وتنكبه لكل حقوق 10-4)
 الشعب الفلسطيني، وتقف حاجزًا منيعًا في سياسته لتهويد القدس.

فلسطيني، وأشار الحية، إلى أّن كتلته البرلمانية، نظمت هذا الملتقى بالتزامن مع ذكرى يوم األسير ال
واستمرار انتفاضة القدس، وذكرى مجزرة دين ياسين، وعشر سنوات من الحصار على غزة، مؤّكدًا 
أّن هذه عناوين تدعونا للتكاتف والتقارب والتوحد على طريق إنهاء االنقسام ولألبد، "وليكون لنا 

 مؤسساتنا الموحدة ومشروعنا الوطني الواحد".
ؤكد على وجوب أن نجلس تحت مظلة برلمان واحد"، داعيًا إلى وأضاف: "من خالل هذا الملتقى ن

 ضرورة أن يعود المجلس التشريعي لممارسة دوره الطبيعي تحت قبة برلمان واحد.
وأبدى عضو المكتب السياسي لحماس، سعادته لالستجابة الطيبة من كافة البرلمانيين العرب 

قى، مؤّكدًا بقوله: "العالم كله ينتظر منا كيف واإلسالميين وحتى األوروبيين للحديث في هذا الملت
 نكون موحدين لنقدم القضية الفلسطينية بأعظم صورها".

ودعا الحية، إلى ضرورة تفعيل كافة المؤسسات الرسمية الفلسطينية عبر االنتخابات الحرة ليأخذ 
 الكل الوطني دوره في خدمة القضية الفلسطينية.

 10/4/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 مجلس األمن على أعضاء "مشروع قرار حول االستيطان" "الخارجية الفلسطينية" تنفي تسليم .4
رام هللا: نفى وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي األنباء التي تداولتها وسائل اإلعالم بشأن قيام 

مجلس األمن.  السلطة الفلسطينية بتوزيع مشروع قرار حول االستيطان على الدول األعضاء في
وقال إن ما تم فقط هو أن البعثة الفلسطينية في نيويورك تقدمت بنسخة عن المشروع لمجلس السفراء 

واستبعد المالكي خالل حديثه  العرب للتشاور بشأنه كخطوة أولى قبل التحرك في مجلس األمن
ع خالل فترة وجود لإلذاعة الرسمية أن تكون المشاورات قد وصلت إلى مرحلة التصويت على المشرو 

الرئيس الفلسطيني محمود عباس في نيويورك في الثاني والعشرين من إبريل/ نيسان الجاري. وكشف 
 .2011أن صيغة مشروع القرار الجديد هي الصيغة نفسها التي طرحت عام 

  11/4/2016القدس العربي، لندن، 
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 ق شعبنابح اإلسرائيليةالزعنون يدعو إلى تبني خطة عمل لفضح الجرائم  .5
دعا رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، مؤتمر االتحاد البرلماني : وفا –القاهرة 

وقال الزعنون في كلمته أمام  بحق شعبنا. اإلسرائيليةالعربي، إلى تبني خطة عمل لفضح الجرائم 
"في الوقت الذي  أعضاء مؤتمر االتحاد البرلماني العربي، اليوم األحد، في مقر الجامعة العربية،

والعراق واليمن وليبيا، تمضي إسرائيل في  ةينشغل فيه الكل العربي والعالم بما يجري في سوري
وتنفيذ سياسة تطهير عرقي ترمي لقيام دولة يهودية ومنع قيام  األقصىمخططاتها للنيل من المسجد 

 .1967دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس على حدود 
ل الصهيوني بلغ مداه ولم تعد حكومة التطّرف والعنصرية برئاسة بنيامين نتنياهو وأضاف أن التغو 

حساب لردات الفعل على ما ترتكبه من فظائع وجرائم كما حدث في حروبها الثالث على  أيتحسب 
قطاع غزة وحربها اإلرهابية ضد أهلنا في الضفة الغربية والقدس وتدنيسها وتهويدها للمقدسات 

 المسيحية.و  اإلسالمية
 10/4/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 لبنان يعفي السلع الفلسطينية من الضرائب والرسوم الجمركية :وزيرة االقتصاد .6

السلع الفلسطينية من  لبنانأعلنت وزيرة االقتصاد الوطني عبير عودة، أمس، عن إعفاء : رام هللا
ب األخرى ذات األثر المماثل واالستفادة من جميع االمتيازات التي الرسوم الجمركية والرسوم والضرائ

يمنحها البرنامج التنفيذي التفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية إلقامة منطقة 
 التجارة الحرة العربية الكبرى.

 11/4/2016األيام، رام هللا، 

 

 سهآرتس: وثائق بنما تكشف تورط نجل محمود عبا .7
تحدثت فيه عن ظهور اسم  نشرت صحيفة "هآرتس" اإلسرائيلية؛ تقريراً : وئام الجبالي - 21عربي

نجل الرئيس الفلسطيني ضمن وثائق بنما، وعن تورط شخصيات فلسطينية أخرى في هذه 
إن تسريبات بنما تشير إلى  "،21وقالت الصحيفة في هذا التقرير الذي ترجمته "عربي  التسريبات.

ضّم وجوها معروفة في المجال السياسي واالقتصادي. وتبين الوثائق أيضا أن طارق عباس، "ناد" ي
نجل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يمتلك شركة يبلغ رأس مالها ما يقارب المليون دوالر. وترتبط 

 هذه الشركة أيضا بأعضاء من السلطة الفلسطينية.
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، تم إنشاء "الشركة العربية الفلسطينية 1994ة وذكرت الصحيفة أنه في شهر أيلول/ سبتمبر سن
لالستثمار"، وتم تسجيلها في الجزر العذراء البريطانية. وفي أول لقاء للمساهمين في الشركة، تم 
قبول استقالة خلدون سرور، المدير الوحيد للشركة، وتعويضه برجل أعمال سعودي من أصل 

يفة أنه وفقا لمعلومات مسربة عن هذا وأضافت الصح فلسطيني، يدعى الشيخ عمر العقاد.
االجتماع، تحدث العقاد عن "األهداف العامة للشركة، والوضع االقتصادي في العالم العربي 
وفلسطين، وتحدث حول العقبات التي تواجه المستثمرين. وأكد ضرورة خلق فرص عمل، حتى ال 

 يصبح االقتصاد الفلسطيني ضحية االقتصاد اإلسرائيلي".
الصحيفة أن الشركة أصبحت أحد أهم الشركات في األراضي الفلسطينية، وكانت تنشط في وذكرت 

كل المجاالت االقتصادية تقريبا. وقد تولى رئاسة مجلس إدارتها طارق العقاد، نجل الشيخ عمر، بعد 
 .2014أن تم إدراجها في سوق األوراق المالية الفلسطينية سنة 

ين كل من الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار والسلطة الفلسطينية ولفتت الصحيفة إلى أن العالقة ب
لم تكن مالية فقط، بل كانت شخصية أيضا. فوفقا لوثائق بنما، تم تنصيب محمد رشيد ضمن مجلس 

. ورشيد كان أحد المقربين لياسر عرفات، وعمل مستشارا اقتصاديا لديه. وغادر 2000سنة  اإلدارة
 وفاة ياسر عرفات بشهر واحد. محمد رشيد منصبه بعد

وذكرت الصحيفة أن رشيد كان أيضا رئيس مجلس إدارة صندوق االستثمار الفلسطيني، لكن تم 
، أدين 2012بمحمد مصطفى، المستشار االقتصادي لمحمود عباس. وفي سنة  2006استبداله سنة 

ق االستثمار رشيد غيابيا بتهمة اختالس ماليين من الدوالرات، بعضها من أموال صندو 
الفلسطيني.وقالت الصحيفة إنه قد تم قبول طارق عباس ضمن أعضاء مجلس إدارة الشركة العربية 

ألف  982ما يقارب المليون دوالر ) 2013. وبلغت قيمة أسهمه سنة 2011الفلسطينية لالستثمار سنة 
نائب الرئيس  دوالر(، وذلك وفقا لوثائق بنما. وبينت الوثائق أيضا أن نجل عباس شغل منصب

في المئة من أسهمها. لكن تم بعد ذلك تنصيبه كمدير  10التنفيذي لشركة "سكاي"، ويمتلك أقل من 
 تنفيذي لها، أما اآلن فيشغل منصب رئيس مجلس اإلدارة.
، تضمن معلومات تفيد بأن شركات 2011وأشارت الصحيفة إلى أن تقريرا نشرته "رويترز" سنة 

اسر( فازت بمناقصات بقيمة ما يزيد عن مليوني دوالر من الوكالة لألخوين عّباس )طارق وي
يتمحور حول  2006األمريكية للتنمية الدولة. ووفقا للتقرير ذاته، وقعت شركة "سكاي" عقدا سنة 

 حملة تهدف لتحسين صورة الواليات المتحدة األمريكية في فلسطين.
تقريرا عن األخوين عّباس. وتناول هذا  ،2012كما سبق أن نشرت مجلة "فورين بوليسي" في سنة 

التقرير موضوع ممتلكات وأصول األخوين، متسائال عما إذا كان نجاحهما مرتبطا بمنصب والدهم. 
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حدى  وبّين التقرير حينها أن طارق عباس يشغل مناصب في عدد من الشركات في وقت واحد، وا 
مار، وهو ما يبين تهاون مكتب المحاماة أبرز هذه الشركات هي الشركة العربية الفلسطينية لالستث

 "موساك فونسيكا"، كما تقول الصحيفة.
وأضافت الصحيفة أن ضرغام مرعي تم تصنيفه أيضا من بين الشخصيات التي لها عالقة 
بالسياسة، وهو محام إسرائيلي يمثل مجلس إدارة الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار. ويشغل مرعي 

نفيذي لشركة "الوطنية موبايل" لالتصاالت في األراضي الفلسطينية، ويستحوذ حاليا منصب مدير ت
 في المئة من أسهمها. 34صندوق االستثمار الفلسطيني على 

وأضافت الصحيفة أن القنصل األمريكي السابق في القدس، جاك واليس، تطرق إلى العالقة بين 
من وثائق ويكيليكس، حيث كانت الشركة صندوق االستثمار الفلسطيني وشركة "الوطنية موبايل" ض

على وشك طرحها لالكتتاب علنا، وكان رئيس الوزراء آنذاك، سالم فياض، يناقش مع إسرائيل 
 إمكانية تمكينهم من ترددات تسمح للشركة ببدء نشاطها.

وأضاف واليس أنه "كان معروفا أن ياسر عباس كان له حصة مالية مهمة في الوطنية موبايل"، 
الذي أنكره ممثل األخوين عباس في حوار له مع صحيفة هآرتس. كما وجهت لهما اتهامات  األمر

، قام األخوان على إثرها برفع 2007على القناة اإلسرائيلية األولى في كانون الثاني/ ديسمبر سنة 
 قضية تشهير ضد هيئة اإلذاعة اإلسرائيلية.

ن طارق عباس كان موظفا في الشركة العربية وفي الختام، قالت الصحيفة إن أحد المصادر أوضح أ
الفلسطينية لالستثمار قبل تولي والده الرئاسة. ووفقا للمصدر ذاته، فإن طارق ال عالقة له بصندوق 

 االستثمار الفلسطيني أو السلطة الفلسطينية.
 8/4/2016، 21موقع عربي 

 
 يواصل سلوكه "كديكتاتور" عباسكاتب إسرائيلي:  .8

في مقال له بموقع "نيوز ون -سرائيلي في الشؤون العربية يوني بن مناحيم قال الخبير اإل
إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أقام في األيام األخيرة محكمة دستورية جديدة لتكون  -اإلخباري"

الحاسمة في مستقبل الصراع على وراثته حسب رغبته، مضيفا أنه "قد أظهر نجاحا أمام كل 
 وقعه كديكتاتور"، على حد وصف الكاتب.معارضيه، وتثبيت م

وأضاف بن مناحيم أن كل من كان يعتقد بأن عباس على شفا االستقالة من الحياة السياسية ظهر 
حجم خطئه، ألن الرئيس الفلسطيني قرر اتخاذ خطوة إضافية لترسيخ موقعه السياسي في الساحة 

 الفلسطينية، وفق تعبيره.



 
 
 
 

 

 11 ص                                              3900 لعدد:ا        11/4/2016 اإلثنين التاريخ: 
  

أن عباس فاجأ  -اإلسرائيلي السابق في االستخبارات العسكرية وهو الضابط-وتابع بن مناحيم 
خصومه السياسيين داخل منظمة التحرير الفلسطينية وحركة المقاومة اإلسالمية )حماس( حين أعلن 
قبل أيام مرسوما رئاسيا إلقامة المحكمة الدستورية الجديدة، مما حدا بحركة حماس لمنع قضاة 

 غزة إلى الضفة الغربية ألداء اليمين أمام عباس.المحكمة من الخروج من قطاع 
ونقل الكاتب عن أوساط في حركة فتح تفسيرها قرار عباس هذا بأنه رغبة منه في تفصيل الصراع 
الدائر حول وراثته على مقاسه الخاص، ال سيما أن العديد من قادة حركة فتح يرون أنفسهم مرشحين 

 اس، في ضوء المرحلة العمرية المتقدمة التي وصلها.مؤهلين للحلول في منصب الرئاسة بعد عب
وأوضح بن مناحيم أن القانون األساسي الفلسطيني ينص على أنه في حالة غياب عباس، فإن رئيس 
المجلس التشريعي الفلسطيني يمأل مكانه لمدة ستين يوما إلى حين إجراء انتخابات رئاسية عامة، 

 ل هذه المادة.لكن هناك خالفات فلسطينية قانونية حو 
وذكر في هذا السياق أن حركة فتح تقول إن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية هي التي 

 تمأل هذا الشاغر وليس المجلس التشريعي الذي يترأسه أحد قادة حركة حماس.
بعد وأشار بن مناحيم إلى أن إقامة المحكمة الدستورية يساعد عباس في حسم مصير صراع الوراثة 

غيابه عن المشهد السياسي الفلسطيني، في ظل وجود قيادات فتحاوية وصفها بالمتمردة أمثال محمد 
 دحالن ونجاة أبو بكر عضو المجلس التشريعي.

وبّين الكاتب أن توقيت إعالن عباس تشكيل هذه المحكمة يتزامن مع مباحثات المصالحة الجارية 
ي الخطوة قرارا أحادي الجانب، ألنه يجب أن يحظى بين حركتي حماس وفتح، حيث رأت األولى ف

 بإجماع فلسطيني واسع، ويعقب مشاورات مع جميع الفصائل الفلسطينية.
ولفت إلى أنه بغض النظر عن الخالفات التي أسفرت عن تشكيل المحكمة الدستورية الجديدة، فإن 

 غزة. صالحياتها ستكون داخل الضفة الغربية، وال يمكن تعميمها على قطاع
وقال إن "قرار عباس بتشكيل المحكمة الدستورية يشير إلى طبيعة إدارته للسلطة الفلسطينية في 
السنة األخيرة، فهو ال يحسب حسابا ألحد، ويرفض تعيين نائب له، ويواصل إمساكه بمفاصل 

 السلطة الفلسطينية رغم االنتقادات القاسية التي توجه إليه".
ن بإمكانية تحقيق المصالحة الوطنية مع حماس، لكنه يسمح لمساعديه وتابع "لم يعد )عباس( يؤم
 بمواصلة الحوارات معها".

واستطرد بن مناحيم أن عباس "يعلم أن إسرائيل غير معنية بانهيار السلطة الفلسطينية، لذلك يواصل 
، واالتحاد استمتاعه بدعم كل األطراف ذات العالقة: إسرائيل، ومصر، واألردن، والواليات المتحدة
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األوروبي، ويشعر باألمن بدرجة كافية، ومن ثم فهو يواصل سلوكه كديكتاتور، ويواصل عصر 
 الليمون حتى النفس األخير"، حسب وصف الكاتب.

 11/4/2016 الدوحة، ،الجزيرة.نت
 

 االنتفاضة وسياسة الباب الدّوار دليل تصاعد التنسيق األمني إلفشالحماس: السلطة تسعى  .9
السلطة الفلسطينية ممثلة برئيسها  ،باسم حماسالناطق  حسام بدراناتهم فادي أبو سعدى:  – رام هللا

محمود عباس وقيادة األجهزة األمنية بالمسؤولية عن اعتقال الشبان الثالثة باسل األعرج ومحمد 
 أيام.  10حرب وهيثم سياج الذين اختفت آثارهم منذ ما يزيد عن 

يادة حركة فتح أصبحت تعمل وبكل وضوح وعالنية على إفشال الهبة واعتبر أن رئاسة السلطة وق
الشعبية ووقف عمليات الشباب المقاوم ضد االحتالل. وقال إن االحتالل اعتقل العشرات من الشباب 

 المقاوم خالل األيام األخيرة فقط بعد اعتقالهم والتحقيق معهم من قبل أجهزة األمن الفلسطينية.
تناقلته وسائل إعالم االحتالل من تأكيد على أن عملية أمنية مشتركة بين وتحدث عن خطورة ما 

أجهزة السلطة وقوات االحتالل أحبطت عملية كبيرة كان يخطط لها الشبان الثالثة ضد االحتالل 
الذين اعتقلوا في منطقة جبلية في محيط قرية عارورة قرب رام هللا وكان بحوزتهم قنابل يدوية 

ة إلى جريمة السلطة في مشاركتها باعتقال الشبان الثالثة اعتقلت قوات االحتالل وأسلحة. باإلضاف
الشبان سيف حماد وبالل حامد ومؤمن حامد من بلدة سلواد شرق رام هللا وذلك بعد أن قضوا في 

 سجون السلطة قرابة أسبوعين.
الوطني ضد  طالب بدران القيادي في حماس بضرورة وجود موقف واضح من كافة فصائل العملو 

ما تمارسه قيادتا السلطة وحركة فتح من تنسيق أمني فاضح مع االحتالل ومن إفشاٍل لمئات عمليات 
 المقاومة ضد االحتالل منذ انطالق االنتفاضة وحتى اآلن.

لكن هجوم حماس لم يتوقف على قضية العملية المشتركة لالحتالل واألمن الفلسطيني، فقد تطرق 
مشاهد سياسة الباب الدوار التي باتت تتكرر في مختلف مناطق الضفة الغربية  بدران إلى ما وصفها

بشكل شبه يومي وهي دليل على تصاعد التنسيق األمني بين االحتالل والسلطة الفلسطينية حسب 
وأضاف أن االعتقاالت األخيرة التي شنتها قوات االحتالل ضد العديد من أبناء الكتلة  قوله.

ان آخرهم الطالبة سلسبيل الشاللدة والطالب إبراهيم سلهب من جامعة بوليتكنك اإلسالمية الذي ك
فلسطين يهدف إلى إضعاف الكتلة للحيلولة دون وصولها إلى مجالس الطلبة وهو هدف مزدوج 

 للسلطة واالحتالل بحسب قوله. 
 11/4/2016القدس العربي، لندن، 
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 بالضفة دين دور السلطة في اعتقال الشبان األربعةت حماس .11
أدان الناطق باسم حركة حماس سامي أبو زهري ممارسات األجهزة األمنية في الضفة المحتلة، 

وقال أبو زهري،  محماًل قيادة السلطة وحركة فتح المسؤولية عن الممارسات الالوطنية لهذه األجهزة.
ل العتقال في تصريح صحفي، إن المعلومات حول دور أجهزة أمن السلطة في التعاون مع االحتال

 المقاومين األربعة الذين أعلن عن اعتقالهم باألمس خطيرة جدًا.
وبّين أن هذه المعلومات تعكس ارتفاع وتيرة التعاون األمني بين هذه السلطة واالحتالل إلجهاض 

 االنتفاضة واستهداف المقاومة الفلسطينية.
الشبان  السبتفي الضفة المحتلة ليلة واعتقلت أجهزة أمن السلطة بمساعدة جهاز الشاباك اإلسرائيلي 

الثالثة التي ُفقدت آثارهم منذ أسبوعين، بتهمة التجهيز لتنفيذ عملية بطولية، فيما اعتقل االحتالل 
 شابًا رابعًا.

 10/4/2016موقع حركة حماس، 
 

 ألونروالبنان: حماس تؤكد أن زيارة شمالي لممثل الحركة زيارة َمَرِضيَّة ال عالقة لها باحتجاجات ا .11
أثارت زيارة مدير عام األونروا ماتياس شمالي لممثل حركة حماس في لبنان : صالح محمد -صيدا 

علي بركة بلبلة بين الالجئين الفلسطينيين، إذ اشتعلت مواقع التواصل االجتماعي في المخيم 
فلسطيني. تحدث انقساما في وحدة الموقف ال أنوسارعت إلى توجيه انتقادات حادة للزيارة كادت 

وتراوح الرأي بين من دعا إلى إدراج الزيارة في خانة أن شمالي زار بركة كون األخير مريضا وال 
 يستطيع عدم استقباله، وبين من رفض الزيارة بالمطلق واصفا إياها بأنها تشكل خرقا لـ خلية األزمة.

ناطق في الوكالة، بأن اللقاء والالفت لالنتباه في األمر كان ما صدر عن شمالي الذي أبلغ مدراء الم
يجابيا وتم التطرق فيه لمسألة االحتجاجات، ما   زيادة فتيل األزمة.  إلى أدىكان وديا ومثمرا وا 

المنبثقة عن القيادة السياسية الفلسطينية، كان لها رأي مغاير، إذ  األونروامع  األزمةأن خلية  إال
 تشكل خرقا للموقف الفلسطيني الموحد. اعتبرت استقبال بركة لشمالي، تحت عنوان المرض،

ذ أشارت الخلية في بيان إلى أنه بعد االستفسار من قيادة حركة حماس بّينوا لنا بأن الزيارة مرضية  وا 
رأت أن قبول بركة بهذه الزيارة يعد خرقا لإلجماع الفلسطيني و ليس أكثر، مؤكدة ثقتنا الكبيرة ببركة. 
حت أي من المبررات واألسباب من دون التشاور المسبق بين الذي قرر عدم اللقاء مع شمالي ت

 الفصائل.
 11/4/2016السفير، بيروت، 
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 إطالق نار تجاه دورية لالحتالل شرق غزة .12
أعلنت قوات االحتالل تعرض إحدى دورياتها إلطالق نار من مقاومين، مساء يوم األحد، شرق : غزة

أطلقوا النار تجاه دورية لالحتالل تواجدت قرب  العبري، إن مقاومين 0404وقال موقع  قطاع غزة.
 معبر "ناحل عوز" شرقي غزة، دون اإلبالغ عن وقوع إصابات.

يذكر أن قوات االحتالل كثفت في اآلونة األخيرة من عمليات إطالق النار والتوغل المحدود التي 
 تنفذها في األطراف الشرقية لقطاع غزة، آخرها كان صباح اليوم.

 10/4/2016، لسطيني لإلعالمالمركز الف
 

 انتشال ثمانية عناصر من القسام جراء انهيار نفق في رفح"الحياة الجديدة":  .13
انهيار  إثرانتشلت طواقم خاصة تابعة لحركة حماس الليلة ثمانية عناصر من كتائب القسام  :غزة
 الحدودية في منطقة يبنا غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة. األنفاق أحد

صادر خاصة للحياة الجديدة أن حركة حماس فرضت تعتيما إعالمية على الحدث وطوقت وأكدت م
قوات كبيرة من كتائب القسام منطقة الحادث وقامت بانتشال العناصر الثمانية وهم بصحة جيدة وفقا 

 للمصادر.
لقتلى وتكررت حوادث انهيار األنفاق الحدودية في قطاع غزة خالل الفترة األخيرة مخلفة عدد من ا

 والجرحى بين صفوف كتائب القسام التابعة لحركة حماس.
 10/4/2016، رام هللا، الحياة الجديدة

 
 من الضفة بدعوى ممارسة نشاطات تتعلق بالمقاومة فلسطينياً  11االحتالل يعتقل  .14

فلسطينًيا عقب  11اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، فجر يوم األحد، : مظلوم خلدون  -رام هللا 
 ملة مداهمات واقتحامات لمدن وبلدات في الضفة الغربية المحتلة.ح

فلسطينًيا ممن وصفهم بـ "المطلوبين"، ستة  11وذكر جيش االحتالل في بيان له، أن قواته اعتقلت 
منهم بدعوى ممارسة نشاطات تتعلق بالمقاومة ضد الجيش والمستوطنين. مشيًرا إلى أنه تم نقلهم 

 ائيلية.لمراكز التحقيق اإلسر 
وأوضح البيان أنه تم اعتقال أربعة فلسطينيين من سلفيت )شمال القدس المحتلة(، وخمسة من 
 نشطاء حركة "حماس" من قرى تابعة لرام هللا )شمال القدس(، وفلسطينيْين اثنْين من الخليل )جنوًبا(.

 10/4/2016قدس برس، 
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 دسالنتفاضة الق 192تماس في اليوم الـ  نقاط تقرير: سبعة .15
أحصى تقرير ميداني لحركة حماس اندالع المواجهات بين قوات االحتالل  :خلدون مظلوم - رام هللا

النتفاضة  192نقاط تماس خالل أمس السبت )اليوم الـ  7اإلسرائيلي والشبان الفلسطينيين في 
ن إصابة وأشار التقرير إلى أن المواجهات أسفرت ع القدس( بمختلف األراضي الفلسطينية المحتلة.

فلسطينيين بالرضوض، إلى جانب حاالت اختناق جّراء استنشاق الغاز المسيل للدموع. الفًتا النظر 
 إلى أن االحتالل "لم يعلن عن إصابات في صفوفه".

وأفاد التقرير أن المقاومة الفلسطينية نفذت ثالث هجمات بالزجاجات الحارقة في حي الطور وراس 
تلة، ومخيم العروب لالجئين الفلسطينيين شمالي مدينة الخليل )جنوب العامود بمدينة القدس المح

نقاط تماس بالقدس المحتلة )حي  4ورصدت حركة "حماس" اندالع المواجهات في  القدس المحتلة(.
الطور، رأس العامود، مخيم شعفاط، والعيزرية(، ونقطة واحدة في كل من الخليل )مخيم العروب(، 

 )عشيرة الترابين(. 48"(، والداخل الفلسطيني المحتل عام 443رام هللا )شارع رقم "
 11/4/2016قدس برس، 

 
 االحتالل يزعم إحباط عملية طعن حاول تنفيذها شاب عند حدود غزة .16

: اعتقلت قوات االحتالل، صباح أمس، شابًا من قطاع غزة، تسلل عبر السياج وكاالت-القدس 
 ."سوفيمكي"الفاصل إلى الداخل المحتل قرب معسكر 

وزعمت قوات االحتالل أن التحقيقات مع الشاب أفادت بأنه كان ينوي تنفيذ عملية طعن، وبأن قوة 
 من وحدة جوالني التابعة لجيش االحتالل هي من قامت باعتقاله بعد اجتيازه السياج الفاصل.

 11/4/2016األيام، رام هللا، 
 

 أقول ذلك بحذر شديد و  بيةاإلرهاتراجع كبير في نطاق الهجمات هناك نتنياهو:  .17
بنيـامين نتنيـاهو  اإلسـرائيليرئـيس الـوزراء  ، أن)أ ف ب( ، عـن10/4/2016، رأي اليـوم، لنـدنذكرت 

 أعمـالمـن  أشـهرهناك "تراجعـا كبيـرا" فـي الهجمـات التـي ينفـذها فلسـطينيون بعـد سـتة  أن أعلن األحد
 فلسطيني. 200من  أكثرمقتل  إلى أدتالعنف التي 
الــداخلي )الشــين بيــت(  األمــنبيانــات جهــاز  إنلحكومتــه  األســبوعياهو فــي بــدء االجتمــاع وقــال نتنيــ

 ".اإلرهابيةتظهر "تراجعا كبيرا في نطاق الهجمات 
 باإلضــافةلمنــع وقـوع الهجمـات،  إسـرائيلالسـبب هــو "التـدابير الوقائيـة" التــي اتخـذتها  أنواكـد نتنيـاهو 

 ض في الشارع الفلسطيني".قوية جدا ضد التحري إجراءات"اتخاذ  إلى
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 اإلسرائيليةالسبب هو "التدابير الوقائية  إنونقل مكتب نتنياهو عن مسؤول كبير في الشين بيت قوله 
الواســعة النطــاق" ضــد الناشــطين الفلســطينيين، بمــن فــيهم عناصــر حركــة حمــاس التــي تســيطر علــى 

جهودهـا لشـن هجمـات، بمـا فـي  "بزيـادة األخيـرة األشـهرقطاع غـزة والتـي قامـت بحسـب المسـؤول فـي 
 ذلك عمليات خطف وهجمات انتحارية".

الحازمـة التـي تـم اتخاذهـا ضـد  اإلجـراءات" إلـى باإلضـافة"تـدابير الـردع الفاعلـة"  إلـىالمسـؤول  وأشار
 التحريض الفلسطيني".

 الشــعور بــان إلــىدفعــت الجمهــور الفلســطيني  إســرائيلالتــي اتخــذتها  اإلجــراءات أنالمســؤول  وأضــاف
هناك " محاوالت  أنوبحسب المسؤول فان الوضع ما زال متوترا، مؤكدا  "التصعيد امر ال فائدة منه".

 لزعزعة االستقرار". أخرى  إرهابيةال هوادة فيها من قبل الفلسطينيين وعناصر 
ــذين كــانوا وراء الهجــوم الــذي  اإلرهــابيينكشــف واعتقــال " أن أيضــاواكــد المســؤول   إلــى أدىاليهــود" ال

 إلـى باإلضـافةالدوابشة حرقا في الضفة الغربيـة المحتلـة العـام الماضـي،  علىتل الطفل الفلسطيني مق
 كنائس، ساعد في تهدئة الوضع. أحراق
يـاهو عبـر عـن مخاوفـه مـن تواصـل العمليـات ننت، أن 10/4/2016، المركز الفلسطيني لإلعـالمونشر 

انتفاضة القدس، رغم زعمه أن "هناك انخفاضا البطولية التي يتعرض لها االحتالل، في ظل استمرار 
 في عدد عمليات المقاومة في الفترة األخيرة".

وأضاف نتنياهو، كـل نجـاح نحققـه فـي منـع عمليـة لـه تـأثير كبيـر فـي اتجـاهين؛ األول يتعلـق بإحبـاط 
ابهة، العمليــة ذاتهــا، والثــاني منــع تــأثير نجــاح هــذه العمليــة علــى شــبان فلســطينيين لتنفيــذ عمليــات مشــ

 كون نجاح أية عملية يكون له إلهام كبير على فتية لتنفيذ عمليات مشابهة، على حد زعمه.
ــام، رام هللا، وأضــافت  نتنيــاهو أشــار إلــى أن "المعطيــات التــي يقــدمها )الشــاباك( ، أن 11/4/2016األي

 تشير إلى انخفاض ملموس في وتيرة العمليات. 
لتوجه قد يتغير رأسًا على عقب، ولكننـا نعلـم أنـه تـم تحقيقـه وأضاف: أقول ذلك بحذر شديد ألن هذا ا

 بفضل السياسة الحازمة والمسؤولة والممنهجة التي تقودها الحكومة".
ولكن ثمة مؤشرات على أن األوضاع قد تتفجر من جديد في حـال تصـاعدت االقتحامـات اإلسـرائيلية 

ة الشــهر الجــاري، وفــي حــال عــادت لســاحات المســجد األقصــى لمناســبة عيــد الفصــح اليهــودي، نهايــ
الشــرطة اإلســرائيلية إلــى فــرض قيــود علــى دخــول المصــلين المســلمين إلــى المســجد األقصــى كمــا كــان 

 الحال قبل تفجر الهبة الجماهيرية في شهر تشرين األول الماضي.
نتنياهو طالب، الوزراء وأعضاء الكنيست ، أن بالل ضاهر عن، 11/4/2016، 48عرب وأوردت 

 المشاركة في اقتحامات المتطرفين اليهود للمسجد األقصى خالل عيد الفصح اليهودي. بعدم
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وقالــت صــحيفة "هــآرتس"، اليــوم االثنــين، إنــه خــالل اجتمــاع حكومتــه األســبوعي أمــس، شــدد نتنيــاهو 
 على التعليمات القاضية باالمتناع عن اقتحام الحرم القدسي، وأن هذا المنع يسري خالل الفصح.

تنيـاهو أنـه مـع اقتـراب حلـول الفصـح اليهـودي يتصـاعد "التحـريض الفلسـطيني" حـول المسـجد وادعى ن
 األقصى، وطالب الوزراء وأعضاء الكنيست بعد اقتحام األقصى حتى إشعار آخر.

 
 نتنياهو ينفي تعهده للملك األردني بالحد من اقتحامات "األقصى" .18

يامين نتنياهو، مساء اليوم نالوزراء اإلسرائيلي ب نفى مكتب رئيس :"القدس" دوت كوم ترجمة -هللا رام 
األحــد، مــا نشــرته صــحيفة "هــآرتس" العبريــة حــول تقريــر منظمــة "مجموعــة األزمــة الدوليــة" بــأن يكــون 
تعهــد للملــك األردنــي عبــدهللا الثــاني بالحــد مــن "دخــول" اقتحامــات المســتوطنين اإلســرائيليين وخاصــًة 

 المتطرفين للمسجد األقصى.
تنياهو في تصريح رسمي صدر عن مكتبه "لم يتعهد رئيس الوزراء في أي مرحلـة كانـت بالحـد وقال ن

مـــن زيـــارة اليهـــود إلـــى جبـــل الهيكـــل" مشـــيرا إلـــى أن القيـــود الوحيـــدة التـــي ُفرضـــت كانـــت علـــى نـــواب 
 الكنيست العرب واإلسرائيليين وال يزال هذا ساري المفعول حتى اليوم.

تحــافظ علــى الوضــع الــراهن، واســتعدادا لعيــد الفصــح تأمــل مــن الجميــع  وأضــاف "الحكومــة اإلســرائيلية
 .األقصىالتحلي بروح المسؤولية وضبط النفس من أجل الحفاظ على السالم" في المسجد 

 10/4/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 
 

 نتنياهو يوصي بإبعاد رائد صالح: كان يجب أن يكون في السجن .19
إلســـرائيلي بنيـــامين نتنيــاهو إلـــى وزارة العـــدل وأجهــزة األمـــن اإلســـرائيلية القــدس: أوعـــز رئـــيس الــوزراء ا

وقــال نتنيــاهو أثنــاء جلســة الحكومــة  بإبعــاد الشــيخ رائــد صــالح، رئــيس الحركــة اإلســالمية فــي الــداخل.
اإلسرائيلية، أمس: نشاهد محاوالت يقوم بها رائد صالح تهـدف إلـى تصـعيد الموقـف فـي جبـل الهيكـل 

 " مع اقتراب عيد الفصح اليهودي. هذا الرجل يشكل فتيل تفجير بحد ذاته."الحرم القدسي
وأضاف نتنياهو، بحسب نص تصريحه: أطالب أجهزة األمن ووزيـرة العـدل بالعمـل علـى إبعـاده. كـان 

 يجب على هذا الرجل أن يكون اآلن وراء القضبان.
 11/4/2016األيام، رام هللا، 
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 "إسرائيلبـ"القدس والوسط العربي شرقي شديد قبضة شرطتها في حكومة نتنياهو تدرس مخططًا لت .21
القـدس: تعتــزم الشـرطة اإلســرائيلية تشــديد قبضـتها علــى الفلسـطينيين فــي القــدس الشـرقية المحتلــة وفــي 
المدن والقرى العربية في إسرائيل، بعـد مؤشـرات اسـتخبارية عـن انخفـاض ملمـوس فـي وتيـرة الهجمـات 

 الجاري، مقارنة مع األشهر األخيرة الماضية. الفلسطينية، شهده الشهر
وبحثت الحكومة اإلسرائيلية في اجتماعهـا األسـبوعي، أمـس، مخططـًا متعـدد السـنوات؛ لتعزيـز قبضـة 

 الشرطة اإلسرائيلية على القدس الشرقية والقرى والمدن العربية في الداخل.
جلســــة األســــبوعية، أمــــس: ســــتبحث وقــــال رئــــيس الــــوزراء اإلســــرائيلي بنيــــامين نتنيــــاهو فــــي مســــتهل ال

الحكومة مخططًا متعـدد السـنوات مـن شـأنه تعزيـز األمـن فـي القـدس وتحسـين تطبيـق القـانون وتعزيـز 
األمــن الفــردي فــي الوســط العربــي. وأضــاف: ســنقيم، خــالل الســنوات الخمــس المقبلــة، مخــافر شــرطة 

 رطة.شرطي وسنعزز الوحدات العملياتية التابعة للش 2600جديدة وسنجند 
وتـــابع: نريـــد دولـــة قـــانون واحـــدة ال توجـــد فيهـــا بـــؤر ال يســـود فيهـــا القـــانون ونريـــد أن نقلـــص الفجـــوات 

 األخرى التي توجد بين المجتمع العام والمجتمع العربي اإلسرائيلي.
 11/4/2016األيام، رام هللا، 

 
 48مراكز للشرطة في بلدات الحكومة اإلسرائيلية تقر خطة أردان بإقامة عشرة  .21

أقرت حكومة االحتالل خالل جلستها األسبوعية أمـس األحـد، خطـة وزيـر األمـن الـداخلي جلعـاد بترا: 
مراكز شرطة في مختلف القرى والمدن العربية في األراضي الفلسطينية المحتلة عـام  10ن، إقامة اأرد
الشــرطية وأعلنــت شــرطة االحــتالل تعزيــز الوحــدات  مراكــز شــرطة قائمــة. 10، إضــافة إلــى تعزيــز 48

شــرطي خــالل الســنوات الخمــس المقبلــة. فــي خطــة مــن المتوقــع أن تبلــغ  2600الميدانيــة وتجنيــد نحــو 
 .48مليون دوالر بزعم مكافحة الجريمة في أوساط المجتمع العربي في ال 53كلفتها 

بلــدات عربيــة إلقامــة مراكــز شــرطة فيهــا وهــي: ســخنين،  9وكشــفت "يــديعوت أحرونــوت"، عــن أســماء 
المغار، كفر كنا، طمـرة، مجـد الكـروم، جسـر الزرقـاء، باقـة الغربيـة، ومركـز شـرطة فـي عكـا.  إكسال،

وســتزيد الشــرطة عــدد أفرادهــا فــي مراكــز قائمــة فــي كــل مــن: الناصــرة، شــفاعمرو، أم الفحــم، الطيبــة، 
 الطيرة، كفر قاسم.

 11/4/2016الخليج، الشارقة، 
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 فهو لم يمس مدنيينس إرهابيًا النائب زهير بهلول: عبد الفتاح الشريف لي .22
النائـب زهيـر بهلـول تعـرض أمـس  ، أنوديـع عـواودة، عـن 11/4/2016القـدس العربـي، لنـدن، ذكرت 

لحملــة شــعواء لقولــه إن "الشــاب عبــد الفتــاح الشــريف الــذي طعــن جنــديا إســرائيليا لــيس إرهابيــا فهــو لــم 
أيـام إن الشـعب الفلسـطيني تحــت  وفـي حـديث إلذاعـة جـيش االحــتالل قـال بهلـول قبـل يمـس مـدنيين".

 االحتالل ويخوض نضاال من أجل حريته واستقالله.
وشـكك نــواب مـن حزبــه إمكانيـة بقائــه عضـوا فيــه. لكـن بهلــول لـم يتراجــع عـن رأيــه، وبـاألمس اســتعان 

وفيـه قـال  1999بالتاريخ اإلسرائيلي ذاته باستذكاره تصريحا لـرئيس الحكومـة األسـبق إيهـود بـاراك مـن 
كنت فلسطينيا لكنت فدائيا". كما استذكر تصريحا لزميلته في الحزب تسيبي ليفني التي قالـت فـي "لو 

إنه ليس كل من يقاتل الجنود واالحتالل هو إرهابي". وتساءل "فلماذا تنقضـون علـي أنـا طالمـا  2006
 أن غيري قد قال أقواال مشابهة؟."

ل رفض اعتبار َمن يطعن جنديًا في الخليل النائب بهلو  أن، 11/4/2016السفير، بيروت، وأضافت 
مخربًا فتعّرض لحملة واسعة في حزبه وفي اليمين. وقال إن "كل َمن يكافح في سبيل حريته 
واستقالله مخرب في نظر اإلسرائيليين. أنا أتفق بأن الطاعن هو قاتل، ولكنه ليس مخربًا. مشكلتي 

لسطيني مخربًا". وعقب نتنياهو في صفحته على هي أن هذه الكلمة تصبح تعميمية جدًا فتجعل كل ف
يحمون بأجسادهم حياتنا في وجه  اإلسرائيليالفيس بوك قائاًل: "أقوال بهلول مخجلة. فجنود الجيش 

 قتلة متعطشين للدماء". 
أما النائبة عنات باركو من الليكود فقالت: "هذا مثال آخر على أن حزب العمل ليس حقًا حزبًا 

ما بعد صهاينة ومن لم يرتبطوا بالصهيونية أبدًا". وفي حزب البيت اليهودي شجبوا  صهيونيًا ـ فيه
مؤيد للفلسطينيين. اسحق  إلىوقالوا إن "حزب العمل يتحول رويدًا رويدًا من ما بعد صهيوني  األقوال

 رابين يتقّلب في قبره".
 

 يطالبون زميلهم بهلول باالستقالة "المعسكر الصهيوني"نواب في حزب  .23
المعسكر الصهيوني" اإلسرائيلي المعـارض المحسـوب علـى  -طالب نواب في حزب "العمل : الناصرة

يســار الوســط، زمــيلهم النائــب زهيــر بهلــول باالســتقالة مــن عضــويته فــي الكنيســت علــى خلفيــة رفضــه 
اع اعتبـــار الفلســـطيني الـــذي طعـــن جنـــديًا إســـرائيليًا فـــي الخليـــل المحتلـــة "مخربـــًا"، وفـــق قـــاموس اإلجمـــ

 الصهيوني، على رغم أنه اعتبره "قاتاًل".
 11/4/2016الحياة، لندن، 
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 هضدّ  "دولة إسرائيل"أمرًا صحيحًا ومنطقيًا قامت بهلول  قال عندماجدعون ليفي:  .24
رأى محللـون أن تهجـم قـادة حـزب "العمـل" علـى زميـل لهـم مـرده محاولـة الحـزب نفـي صـبغة : الناصرة

اإلسـرائيلي إلـى التطـرف اليمينـي. ويعتبـر زهيـر بهلـول جديـدًا علـى  اليسار عنه في وقت يتجه الشـارع
لحزبــه عشــية االنتخابــات العامــة الســابقة كــنجم إعالمــي،  زوجهرتــإســحاق الســاحة الحزبيــة إذ اســتقدمه 

آمـاًل بجـذب أصــوات العـرب للحــزب، لكـن معظــم العـرب صــوتوا لمصـلحة "القائمــة العربيـة المشــتركة". 
جــدعون ليفــي منــددًا بــالهجوم علــى بهلــول: "طيلــة حياتــه اجتهــد بهلــول ليكــون وكتــب المعلــق اليســاري 

العربي الجيد في نظر اإلسرائيليين... وهؤالء أحبوه فعاًل، لكن عنـدما قـال أمـرًا مفروغـًا منـه، صـحيحًا 
ومنطقيًا قامت دولة إسرائيل ضده.. اآلن الحملـة ضـد العـرب تطاولـه، حملـة الـدهس شـبه الفاشـية فـي 

 إخراس اآلخر".دولة 
 11/4/2016الحياة، لندن، 

 
 في قلنديا "الكسبة"الكولونيل الذي قتل الشاب  برئ تاإلسرائيلي النيابة العسكرية  .25

: أصـدرت النيابــة العســكرية اإلسـرائيلية، أمــس، قرارهــا النهـائي بخصــوص التحقيــق الوكــاالت -القـدس 
فـــي جـــيش االحـــتالل، الـــذي قتـــل الشـــاب فـــي قضـــية الكولونيـــل إســـرائيل شـــومر، قائـــد لـــواء "بنيـــامين" 

 الفلسطيني محمد سامي الكسبة بدعوى إلقائه حجارة على مركبته.
وجاء القرار بتبرئة الكولونيل القاتل باعتبار أنه "أطلق النار بهدف القبض على ملقـي الحجـارة"، علـى 

 حد تعبير الموقع اإللكتروني للقناة الثانية اإلسرائيلية الذي أورد النبأ.
ما تبين من التحقيق "أن إطـالق النـار لـم يكـن مـن وضـع الثبـات، مـا حـال دون الدقـة فـي التصـويب ك

 وتسبب في قتل الشاب الفلسطيني،" كما زعمت النيابة العسكرية.
 11/4/2016األيام، رام هللا، 

 
 حرب: مشروع بناء جسر الملك سلمان ُيعدُّ تهديدًا استراتيجيًا وسببًا لليةسرائيلاإلذاعة اإل .26

بــين  "جســر الملــك ســلمان"تبــدي إســرائيل انزعاجــًا شــديدًا مــن مشــروع بنــاء : رمضــان أحمــد -رام هللا 
وقالـــت اإلذاعـــة اإلســـرائيلية "إن  مصـــر والســـعودية، وتعتبـــره تهديـــدًا اســـتراتيجيًا وســـببًا مباشـــرًا للحـــرب.

يج العقبة، يمثل تهديدًا إسرائيل تعتبر بناء جسر فوق جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين عند مدخل خل
لــى منفــذها البحــري الجنــوبي للخطــر". وأضــافت أن  اســتراتيجيًا لهــا ألنــه يعــرض حريــة المالحــة مــن وا 

 "إسرائيل أعلنت مرارًا وتكرارًا أنها تعتبر إغالق مضيق تيران سببًا مباشرًا للحرب".
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ر تؤكـد حـق حريـة المالحـة وأشارت اإلذاعـة إلـى أن "معاهـدة كامـب ديفيـد الموقعـة بـين إسـرائيل ومصـ
عبــر مضــيق تيــران، حيــث تــنص المــادة الخامســة منهــا علــى أن الطــرفين يعتبــران مضــيق تيــران مــن 
الممرات المائية الدولية المفتوحة لكافـة الـدول دون عـائق أو إيقـاف لحريـة المالحـة أو العبـور الجـوي، 

لـى أراضـيه عبـر مضـيق تيـران". كما يحترم الطرفان حق كل منهما في المالحة والعبور الجوي من  وا 
المتحــدة االنســحاب مــن قبــل الــرئيس  األمــممضــائق تيــران والطلــب مــن مراقبــي  إغــالقويشــار إلــى ان 

والحقــًا  األوضــاعتــدهور  إلــى أدتالتــي  األســباب، كانــا مــن 1967المصــري جمــال عبــد الناصــر ســنة 
لصـحراء سـيناء المصـرية  إسـرائيل حزيران مـن ذات العـام، والتـي انتهـت بـاحتالل 5اندالع الحرب في 

 .األردنوهضبة الجوالن السورية والضفة الغربية التي كانت حينها جزءًا من 
 11/4/2016المستقبل، بيروت، 

 
 العام الماضي %28.4ارتفاع الميزانية المالية للمستوطنات مركز "ماكرو":  .27

ياسـية واالقتصـادية"، أن الميزانيـة كشف تقرير شامل أعده "مركـز مـاكرو لألبحـاث والدراسـات السبترا: 
المالية المخصصة للمســتوطـــنات "اإلسرائيلية" في األراضــي الفلـــسطيـــنية المحتلـة فـي القـدس والضــــفة 

. وجاء في التقرير 2015في المئة خالل العام الماضي  28.4الغربية والنقب والجوالن، ارتفعت بنسبة 
ونــوت" أن "إســرائيل" تفضــل بنــاء المســتوطنات فــي مدينــة القــدس الــذي نشــرته صــحيفة "يــديعوت أحر 

 والضفة الغربية المحتلتين أكثر من بنائها في منطقتي النقب جنوبًا والجليل شمااًل. 
 11/4/2016الخليج، الشارقة، 

 
 يعلون  ضدّ  التحريضيحقق في  "الشاباك" .28

قا في حملة التحريض ضد وزير األمن بدأ جهاز األمن العام اإلسرائيلي )الشاباك( تحقي: بالل ضاهر
اإلسرائيلي، موشـيه يعلـون، التـي شـملت نشـر صـور لـه، كـان آخرهـا صـورة ليعلـون يرتـدي زّي ضـابط 
نـــازي. وتـــأتي حملـــة التحـــريض هـــذه فـــي أعقـــاب االنتقـــادات التـــي وجههـــا يعلـــون ضـــد مظـــاهر التأييـــد 

يف فيمـــا كـــان جريحـــا وممـــدا علـــى للجنـــدي القاتـــل، الـــذي أعـــدم الشـــاب الفلســـطيني عبـــد الفتـــاح الشـــر 
 األرض.

صــور ليعلــون، كتــب فيهــا أنــه سُصــّفي سياســياس وأخــرى  اإلنترنــتوظهــرت فــي شــبكات التواصــل علــى 
يظهــر فيهــا بــزي ضــابط نــازي وكتــب عليهــا سظــالم اليهــود، ليمحــى اســمه وذكــرهس. ويعتقــد الشــاباك أن 

 تهديد السياسي.حملة التحريض هذه تشكل تهديدا على يعلون ربما يتجاوز ال
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وقالـــت صـــحيفة سيـــديعوت أحرونـــوتس يـــوم األحـــد، إن الشـــاباك يـــدقق فـــي مجمـــل األقـــوال ضـــد يعلـــون 
واألجواء العامة واألقوال المنفلتة التي قد تمنح دعما للمس بيعلون. وقال يعلون في األيـام األخيـرة إن 

 هذه الحملة ضده لن تردعه، معتبرا أنه سهذا صراع على صورة الدولةس.
 10/4/2016، 48عرب 

 
 "إسرائيل"عامل فلسطيني وأردني في  81,600دائرة السكان والهجرة:  .29

قــال تقريــر دائــرة الســكان والهجــرة التابعــة لــوزارة الداخليــة اإلســرائيلّية، نشــر الجمعــة، إن : احمــد دراوشــة
ــة و 16,200ألــف عامــل أجنبــي يعملــون فــي إســرائيل، مــنهن  174  81,600عامــٍل بصــيغة غيــر قانونّي

ســـائح بقـــوا فـــي الـــبالد، بعـــد أن وافقـــت  ألـــف 91وقـــال التقريـــر، أيًضـــا، إن  عامـــٍل فلســـطينّي وأردنـــي.
، العمــل فــي مجــال 2010الســلطات علــى مــنحهم تأشــيرة للعمــل فيهــا، حيــث يفّضــل أغلــبهم، منــذ العــام 

 التمريض، ومن ثم في مجالّي الزراعة والبناء، على التوالي.
ر أن انقالًبا كبيًرا حصل على مجاالت عمل العمال األجانب، فقد حل مجال ويّتضح من خالل التقري

 البناء ثالًثا، بعدما كان المجال المفّضل للغالب األعم من العّمال األجانب.
عــاماًل(، أمــا فــي  3,284وأوضــح التقريــر أن غالبيــة العــاملين فــي مجــال البنــاء هــم مــن أصــل صــيني )

ــال(؛ فــي حــين يشــهد مجــال التمــريض  2,103مــن أصــل تايلنــدي )مجــال الزراعــة فغالبّيــة العمــال  عّم
ممرًضــــا(  9,998ممــــرض( ومــــن ثــــم الهنــــد ) 15,200تنوًعــــا أكبــــر مــــن دول عــــّدة، أبرزهــــا: الفيليبــــين )

 ممرًضا(. 3,052ممرًضا( ونيبال ) 5,061ممرًضا(، سريالنكا ) 7,765مولدوفا )
من العمـال، فـي  %85، 1995ر، حيث شّكلوا في العام كما أظهر التقرير تراجًعا كبيًرا في نسبة الذكو 

مــن مجمــل العمــال فقــط، وعــزا التقريــر ذلــك إلــى تغّيــر مجــاالت العمــل  %31حــين تبلــغ نســبتهم اليــوم، 
 المفّضلة لهم.

 10/4/2016، 48عرب 
 

 ةبوتين السرية خلف انسحابه من سوري خطةمستشرق إسرائيلي: هذه  .31
إســرائيلي بــارز إن إعــالن روســيا المضــلل عــن انســحابها مــن  قــال مستشــرق : صــالح النعــامي - غــزة

 سوريا جاء ضمن "مخطط سري تعكف عليه موسكو لتصفية المعارضة السورية".
وأوضح البروفيسور يرون فريدمان، رئيس دائرة الدراسات الشرقية في جامعة تل أبيب أن كـل الـدالئل 

 لتدريجي على قوى المعارضة السورية.تشير إلى أن الروس يعملون ضمن مخطط "سري" للقضاء ا
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ونـوه فريــدمان إلــى أن ممثــل روســيا فـي األمــم المتحــدة فيتــالي تشــوركين، وبـخ بشــار األســد فــي شــباط/ 
فبراير الماضي، ألنه أعلن عن نيته استعادة كل المدن السورية "ليس ألنه اعتقد بأن األسد لم يتحدث 

 ي".عن الحقيقة بل ألنه كشف المخطط الروسي السر 
وأضـــاف فريـــدمان أن روســـيا توظـــف المفاوضـــات فـــي جنيـــف مـــن أجـــل شـــراء الوقـــت وتحقيـــق هـــدفها 
النهائي الهادف للقضاء علـى المعارضـة، مشـددا علـى أن المنطـق يقـول إن الـرئيس الروسـي فالدميـر 
بوتين ال يمكنه أن يسمح بدور حقيقي للمعارضة في مسـتقبل سـوريا، وال يمكـن أن يقبـل بالتنـازل عـن 
نظام األسد على اعتبار أنه النظام الوحيد الذي يضـمن تحقيـق مواصـلة تـأمين المصـالح الروسـية فـي 

 سوريا.
وأشــار فريــدمان إلــى أن المخطــط الروســي األساســي كــان يقضــي بــأن يــتم "اإلجهــاز علــى المعارضــة 

قــف إطــالق الســورية المعتدلــة، وبعــد ذلــك يــتم اســتهداف المعارضــة األكثــر تطرفــا، أمــا بعــد التوصــل لو 
 النار فإنه تقرر التركيز على المتطرفين، وبعد ذلك استغالل الظروف والعودة لضرب المعتدلين".

وأردف قــائاًل: "بعــد أن ينهــار وقــف إطــالق النــار كمــا هــو متوقــع ســتعود روســيا للتركيــز علــى ضــرب 
 المعارضة المعتدلة التي تمثل التحدي األكبر لنظام األسد وشرعيته".

مان إلـى أن وقـف إطـالق النـار مـنح الـروس الفرصـة لالنفـراد بتنظـيم "الدولـة اإلسـالمية" و وأشار فريـد
"جبهة النصرة"، منوها إلى أن "السعوديين وقعوا في الفخ الذي نصبه الروس من خالل تأييدهم لوقف 

تحديـد  إطالق النار بالشروط الروسية"، مشيرا إلى أن هذا االتفاق منح بـوتين هـامش منـاورة كبيـرا فـي
 اآلليات التي تحقق أهدافه في سوريا".

واعتبــر فريــدمان أن اإلعــالن الروســي "المضــلل عــن االنســحاب مــن ســوريا يــأتي فــي إطــار المخطــط، 
 وإلعطاء االنطباع بأن سوريا معنية بإنجاح مسار المفاوضات في جنيف".
لى أن موسكو تؤمن "بفاعلية ووفقا لرؤية فريدمان فإن الروس معنيون بتعزيز دور األقليات، مشددا ع
 التحالف مع العلويين واألكراد والمسيحيين في مواجهة التطرف السني".

واســـــتدرك فريـــــدمان قـــــائاًل: "إن فـــــرص نجـــــاح الخطـــــة الروســـــية تـــــؤول إلـــــى الصـــــفر بســـــبب العوامـــــل 
ن مــ %80الموضــوعية المتعلقــة بمــوازين القــوى الديموغرافيــة التــي تميــل لصــالح الســنة الــذين يشــكلون 

وأشــار فريــدمان إلــى أن أكبــر مصــدر إلحبــاط هــذا المخطــط يكمــن فــي حقيقــة أنهــا تتطلــب  الســكان".
ووصـف فريـدمان بشـار األسـد بأنـه "شـخص  تواجدا أجنبيا روسيا إيرانيا طويل األمـد، وهـذا مسـتحيل".

 مقعد قلبه علوي وعقله ويده اليمنى روسية ويده اليسرى إيرانية".
 11/4/2016، "21موقع "عربي 
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منذ  "ج"تجمعات الفلسطينية في المنطقة مبنى في ال 539 االحتالل هدمت سلطاتاألمم المتحدة:  .31
 بداية العام

مبنى في  539الرؤوف أرناؤوط: قالت األمم المتحدة، إن السلطات اإلسرائيلية هدمت  عبد -القدس 
مبنى  453مع ما مجموعه  التجمعات الفلسطينية في المنطقة )ج( منذ بداية العام الجاري، مقارنة

، مقارنة مع ما 2016شخصًا في المنطقة )ج( في العام  804، ما أدى إلى تشريد 2015طوال عام 
 .2015في عام  580مجموعه 

وأشار مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع لألمم المتحدة )أوتشا( إلى أنه، في السابع من الشهر 
 خمسةرائيلية عمليات هدم في أنحاء الضفة الغربية، بما فيها الجاري، نفذت اإلدارة المدنية اإلس

وأيضًا في خربة طانا التي شهدت عددًا من عمليات  E1تجمعات للبدو تتأثر بالمخطط االستيطاني 
 الهدم، خالل العام الجاري.

ت لحم( وأشار إلى أن عمليات الهدم األخيرة في بلدات الزعيم )القدس( ونعلين )رام هللا( والخضر )بي
ممولة من  18مبنى، بما فيها  54شملت مساكن ومنشآت للحيوانات والرزق وقال: "بالمجمل تم هدم 

طفاًل، وتأثر  60شخصًا، بمن فيهم  124تجمعات سكانية، ما أدى إلى تشريد  تسعةالمانحين، في 
 طفاًل نتيجة عمليات الهدم". 98شخصًا، بمن فيهم  293

 11/4/2016األيام، رام هللا، 
 

 صالح يرد على نتنياهو رائد الشيخ .32
رفض الشيخ رائد صالح، رئيس الحركة اإلسالمية في الداخل الفلسطيني، تهديدات رئيس : القدس

 الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو ضده.
وقال ردًا على تصريحات نتنياهو في الحكومة اإلسرائيلية ضده، أمس: "نحن قوم ال نخاف إال هللا 

يشرفنا أن نواصل الدفاع عن القدس والمسجد األقصى المباركين حتى نلقى هللا تعالى". تعالى، و 
وأضاف في بيان، مساء أمس: "لن توقفنا أي لغة تهديد لنا أو تحريض علينا عن مواصلة فضح 

وتابع الشيخ صالح:  جرائم االحتالل اإلسرائيلي في القدس والمسجد األقصى المباركين وما حولهما".
على يقين أن االحتالل اإلسرائيلي ومن يمثلون االحتالل اإلسرائيلي إلى زوال قريب بإذن هللا  "نحن

ت بغيظك وطق من تعالى، "مشددًا على أن "هذه بعض ثوابتنا، ومن لم يعجبه ذلك نقول له: مُ 
 القهر".

 11/4/2016األيام، رام هللا، 
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 المساحاتتحول بحر غزة إلى كانتونات مختلفة  االحتاللسلطات  .33
كشف مصدر موثوق عن سبب رفض سلطات االحتالل توسيع مساحة الصيد مقابل  حسن جبر:

رفضت السماح للصيادين بالتعمق في هذه المساحة  إسرائيلشواطئ مدينة غزة وشمالها، مؤكدًا أن 
 في المنطقة منذ مدة. إسرائيلحتى ال يصلوا إلى مصافي الغاز التي تقيمها 

ي حديث لـ"األيام": إن سلطات االحتالل تعنتت بشكل واضح ورفضت نقاش هذه وقال هذا المصدر ف
القضية خالل الحوارات التي جرت لتوسيع مساحة الصيد المسموح بها للصيادين والتي وصلت إلى 

 في مناطق محددة من بحر قطاع غزة. ةبحريتسعة أميال مسافة 
ن ساحل مدينة غزة حيث تم اكتشاف عدة أميال م عشرةوتقع مصافي الغاز وفق المصدر على بعد 

 حقول من الغاز الطبيعي.
هي التي تشرف على المنطقة وتسمح فقط  اإلسرائيليةقوات خفر السواحل  أنوذكر المصدر 

 .الفلسطينيينللصيادين اإلسرائيليين بالصيد في المناطق المحرمة على الصيادين 
افة ثالثة أميال في المنطقة الواقعة من حدود تسمح فقط بالصيد لمس االحتالليشار إلى أن قوات 

بيت الهيا الشمالية إلى منطقة السودانية، ثم تتسع المساحة إلى ستة أميال مقابل المنطقة الواقعة من 
السودانية حتى وادي غزة، لتتسع مرة أخرى إلى تسعة أميال من وادي غزة حتى الحدود الجنوبية 

 الفلسطينية المصرية. لمحافظة رفح والتي تصل إلى الحدود
ويقول صيادون إن هذه التقسيمة أضرت بالصيادين الذين باتوا ال يعرفون المناطق المسموح بها 

 بسبب تداخلها مع بعضها البعض.
خطوة توسيع  إنبدوره قال زكريا بكر مسؤول لجان الصيادين التابعة التحاد لجان العمل الزراعي 

ظهارلاللتفاف على الحصار  إسرائيليةؤكدًا أنها كذبة غير مجدية، م األخيرةمساحة الصيد   وا 
 .اإلنسانكدولة ديمقراطية تراعي حقوق  إسرائيل

 11/4/2016األيام، رام هللا، 
 

 ارتفاع معدالت انتحار الشباب في غزة يقلق الفلسطينيين .34
الت االنتحار شهدت فلسطين أخيرًا ارتفاعًا ملحوظًا في عدد حاالت ومحاو : زيدان بديعة -رام هللا 

مقارنة باألعوام الماضية، بخاصة في قطاع غزة، لتتحول ظاهرة تستدعي دق ناقوس الخطر 
والوقوف في شكل معمق عند أسبابها وآثارها، مع اإلشارة إلى تفاوت نسب االنتحار بين القرية 

 والمدينة والمخيم.
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حالة توزعت بين  13طاع غزة( وبلغت حاالت االنتحار في األراضي الفلسطينية )الضفة الغربية وق
محاولة في  158محاولة، توزعت بين  227 إلىإناث، ووصلت محاوالت االنتحار  أربعذكور و  تسعة

 .2015للذكور، في األشهر التسعة األولى من العام  69صفوف اإلناث، و
 الشرطة.أما سبل االنتحار فكانت بغالبيتها شنقًا بالحبل، أو بالتسمم واألدوية، وفق إحصاءات 

رزيقات أن حاالت االنتحار شهدت ارتفاعًا بنسبة اوأوضح الناطق باسم الشرطة الفلسطينية لؤي 
 2013حالة انتحار، مقارنة بعام  32الذي سجلت فيه  2014في عام  إحصائيةخالل آخر  68.4%

 حاالت. ثمانيسجلت  2012حالة، بينما في عام  19عندما سجلت الشرطة 
وأفاد تقرير نشره المرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسان بأن معدالت االنتحار في قطاع غزة 

حتى  2013خالل األشهر الماضية، مقارنة بالفترة نفسها من األعوام  %40إلى  %30ارتفعت من 
2015. 

الذي ، والحصار المستمر 2014ن اإلسرائيلي على قطاع غزة عام اوذكر المرصد قبل أيام، أن العدو 
أدى إلى انهيار االقتصاد، وعدم وجود فرص عمل للشباب، هي األسباب الرئيسية الرتفاع معدالت 

 االنتحار.
 11/4/2016الحياة، لندن، 

 
 طفاًل فلسطينيًا معتقاًل في سجون االحتالل 450: هيئة شؤون األسرى  .35

عيسى قراقع، إن عدد  قال رئيس هيئة شؤون األسرى والمحررين الفلسطينيين": بترا " –"الخليج" 
وأضاف قراقع في بيان أمس األحد، أن  طفاًل. 450األسرى األطفال في سجون االحتالل ارتفع إلى 

عامًا، مثل الطفلة ديما الواوي. موضحًا أن من بين األطفال  12لـهناك أطفااًل لم تتجاوز أعمارهم ا
قانون اإلسرائيلي أجاز لجيش وأكد أن ال المعتقلين أطفااًل جرحى مصابين برصاص االحتالل.

 االحتالل اعتقال األطفال الفلسطينيين ومحاكمتهم في محاكم عسكرية. 
 11/4/2016الخليج، الشارقة، 

 
 إلعالم للتركيز على معاناتهملأسير محرر: أوضاع األسرى مأساوية ودعوة  .36

ير عبد الكريم منير أفرجت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، مساء يوم األحد، عن األس ":وفا" –جنين 
عاما(، من بلدة يعبد جنوب غرب جنين، بعد قضاء عشر سنوات داخل سجون  32أبو بكر )
 االحتالل.
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وقال األسير المحرر أبو بكر لحظة اإلفراج عنه لـ"وفا"، إن أوضاع األسرى في سجون االحتالل 
قمع والتنكيل، وتبتكر مأساوية من كافة الجوانب، حيث تتعمد سلطات االحتالل انتهاج سياسة ال

أساليب جديدة في تعذيب األسرى أبرزها عملية التنقالت لألسرى، وعزلهم وحرمانهم من أبسط 
وأكد تصعيد السياسة العدوانية من كافة  الحقوق، وسياسة االقتحامات المتواصلة في كافة السجون.

اسة العزل والحرمان الجوانب الصحية والنفسية، حيث ال يتوفر الدواء في النقب وتصاعد سي
 والعقوبات التي أصبحت تزداد، وتتفاقم المعاناة من الناحية الصحية، وتماطل في ذلك.

وأضاف أن رسالة األسرى التي يحملها، هي العمل على إنهاء االنقسام ولملمة الجرح الفلسطيني من 
محور الصراع مع  خالل الوحدة الوطنية، وفاء لدماء شهداء فلسطين، ألن المصالحة الوطنية هي

 االحتالل وفي المقدمة األرض ومن ثم قضية األسرى وتبييض السجون من أجل نيل الحرية.
 10/4/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
ال يستند إلى أي مبرر  في غزة مركز حقوقي: منع األجهزة األمنية لمؤتمر مناهض لالنقسام .37

 موضوعي
، لعقد "أمن حماس"لمركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان في غزة، يوم األحد: إن منع قال ا ":وفا" –غزة 

 مؤتمر "وطنيون إلنهاء االنقسام"، ال يستند إلى أي قانون أو مبرر موضوعي.
السبت، مجموعة من الشخصيات العامة من عقد  يوموكانت األجهزة األمنية في قطاع غزة منعت 

وطنيون إلنهاء االنقسام واستعادة الوحدة الوطنية"، والذي كان من "المؤتمر التأسيسي األول لتجمع 
 المقرر عقده في قاعة الهالل األحمر الفلسطيني بمدينة غزة. 

وأدان المركز في بيان له، قرار المنع، مؤكدا أن الحق في حرية التجمع السلمي وعقد االجتماعات 
 الخاصة مكفوالن بموجب القانون الفلسطيني.

 10/4/2016، نباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(وكالة األ 
 

 وشاب عن المسجد األقصى والقدس القديمة نساء ثمانيإبعاد  .38
ثماني نساء وشاب عن المسجد األقصى  األحدأبعدت شرطة االحتالل يوم  :القواسمي منى- القدس

 والبلدة القديمة في القدس.
كز المسكوبية وسلمتهن أوامر إبعاد عن هؤالء النساء إلى مر  استدعتوكانت شرطة االحتالل 

 أشهر. ستةو  أربعةالمسجد األقصى لمدة تراوحت بين 
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 وأصدرتكما  ،الشاب حازم صيام عن المسجد األقصى لمدة شهور أيضا إسرائيليوأبعدت محكمة 
آالف  خمسةضده قرارا بالحبس المنزلي لمدة يومين، وفرضت عليه التوقيع على كفالة مالية قدرها 

 .دوالر( 1,320) لشيك
 10/4/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 

 
 أكاديميون يدعون إلى تحقيق الوحدة التعليمية بين الضفة وغزة .39

دعا أكاديميون فلسطينيون، يوم األحد، إلى تحقيق الوحدة التعليمية بين الضفة الغربية وقطاع : غزة
نهاء ما وصفوه "االنق  سام األكاديمي والتعليمي".غزة في كافة المجاالت التعليمية وا 

جاء ذلك خالل ندوة نظمتها وزارة التربية والتعليم العالي في مقرها بغزة، بمشاركة رؤساء جامعات 
 وكليات وأكاديميين ومسئولين بالوزارة.

وأوصى المشاركون بضرورة حل كافة اإلشكاليات المتعلقة بالتعليم العالي والعام والناجم عن 
هيئة االعتماد والجودة بالعمل بشكل توافقي وخدمة التعليم العالي، وضرورة االنقسام، وتمكين 

استمرار اللقاءات والندوات من أجل تفعيل عمل اللجان المشكلة بين الوزارة والجامعات لتطوير 
 المجاالت التعليمية والعمل على تكثيف الجهود لزيادة تحفيز الطالب بدخول الفرع العلمي.

 10/4/2016، القدس، موقع صحيفة القدس
 

 مواطــنــًا بينهــم فتيان وصحافية 11قـــوات االحتـــالل تعتـــقل  .41
مواطنين بينهم صحافية وفتيان خالل عمليات دهم في محافظات رام  عشرةاعتقلت قوات االحتالل 

 ير البلح. هللا والبيرة والخليل وسلفيت والقدس، كما اعتقلت شابًا بعد اجتيازه الشريط الحدودي شرق د
ففي محافظة رام هللا والبيرة، اعتقلت قوات االحتالل أربعة شبان من بلدة سلواد شمال شرقي رام هللا، 

وفي محافظة الخليل، اعتقلت قوات االحتالل أربعة مواطنين بينهم  وقرية دير جرير شرق رام هللا.
 فتى.

 عامًا(، من بلدة الزاوية. 23قورة )وفي محافظة سلفيت، اعتقلت قوات االحتالل الشاب معتز نبيل ش
وفي محافظة القدس، اعتقلت قوات االحتالل صحافية مقدسية بعد دهم منزل ذويها في حي "رأس 

 العامود" جنوب المسجد األقصى المبارك.
عامًا( بعد  25وأشارت مصادر متعددة إلى أن قوات االحتالل اعتقلت الصحافية سماح دويك )

حي "رأس العامود"، بعد أن فتشت في محتوياته وصادرت كافة األجهزة  مداهمة منزل ذويها في
 اإللكترونية، كأجهزة المحمول والحاسوب.
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يذكر أن الصحافية دويك تعمل في شبكة "قدس"، وأدرجت سلطات االحتالل اسمها على "القائمة 
 السوداء" التي تضم أسماء الممنوعات من دخول المسجد األقصى منذ عدة شهور.

ي قطاع غزة، اعتقلت قوات االحتالل، صباح أمس، شابًا في العشرينيات من عمره، تسلل عبر وف
 فتحة في السياج األمني الفاصل بين شرق دير البلح وداخل الخط األخضر.

 11/4/2016األيام، رام هللا، 
 

 تغرق في الظالم مع استمرار فرض "ضريبة الوقود" وغزةأزمة انقطاع الكهرباء تشتد  .41
تفاقمت أزمة انقطاع التيار الكهربائي في قطاع غزة، مع توقف عمل محطة توليد الكهرباء  :غزة

بشكل كامل عن العمل، وفي ظل قصور الخطوط المصرية التي تمد جنوب القطاع بكمية محدودة 
 .من الكهرباء، مما جعل التيار يصل إلى السكان ألقل من أربع ساعات يوميا

قطاع غزة بكمية تعتبر الثانية بعد الخطوط اإلسرائيلية، بشكل كامل عن  وتوقفت المحطة التي تغذي
العمل ليل الجمعة الماضية، مع نفاد الوقود المخصص لتشغليها، بعد أن كانت تعمل بقدرة مولد 
طاقة وحيد طوال األيام الماضية، وهو ما فاقم أزمة سكان غزة، في ظل عدم وجود أي بوادر لحل 

 وقيت.األزمة في هذا الت
ويتأثر من عملية القطع الطويلة المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل األمراض الصدرية، 
وكذلك المشافي والعيادات الطبية. وكانت شركة توزيع الكهرباء قد حذرت من وقوع "كارثة إنسانية" 

نه  نتيجة هذا النقص الشديد في الطاقة، وقالت إنه سيطال كافة القطاعات الحيوية في القطاع، وا 
 بموجبه "ستتوقف الكثير من الخدمات اللوجستية المقدمة للمواطنين".

وناشدت سلطة الطاقة جميع الجهات المعنية والفصائل والفعاليات الوطنية والشعبية للضغط، لوقف 
هذه اإلجراءات التي وصفتها بـ "غير المسؤولة" من طرف وزارة المالية، وتجنيب القطاع مزيدًا من 

 ألزمات.ا
 11/4/2016، لندن، القدس العربي

 
 جنوب األقصى بالهدم منازل خمسةاالحتالل ُيخطر  .42

ذكرت مصادر محلية أن سلطات االحتالل اإلسرائيلي : خلدون مظلوم، زيد أبو عّرة -القدس المحتلة 
اللوزة"  أخطرت، يوم األحد، عدًدا من المنازل والمنشآت الفلسطينية العمرانية بالهدم، في حي "عين

 المبارك في القدس المحتلة. األقصىببلدة سلوان جنوب المسجد 
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وأوضحت المصادر لـ "قدس برس" أن ما يسمى بـ "التنظيم والبناء" التابع لسلطات االحتالل دهم بلدة 
 حماية أمنية من شرطة االحتالل اإلسرائيلي، وأخطر خمسة منازل سكنية بالهدم.بسلوان، 

 10/4/2016، قدس برس
 

 17الصحفيين المعتقلين لدى االحتالل إلى  عددمعطيات: ارتفاع  .43
قالت "لجنة دعم الصحفيين الفلسطينيين" إن عدد : خلدون مظلوم، زيد أبو عّرة -القدس المحتلة 

)بينهم أربعة  17المعتقلين في سجون االحتالل اإلسرائيلي ارتفع، صباح يوم األحد، إلى  الصحفيين
وطالبت لجنة دعم الصحفيين في  محاكمة(، عقب اعتقال صحفية مقدسية. موقوفين دون تهمة أو

بيان لها يوم األحد، المؤسسات الحقوقية الدولية والعربية، التي ُتعنى بحقوق الصحفيين، بضرورة 
وأكدت اللجنة على أن  التدخل والضغط على االحتالل لوقف اعتداءاته بحق الصحفيين الفلسطينيين.

 في إطار "التضييق على الصحفيين الفلسطينيين، ومنعهم من التغطية بحرية". االعتقاالت تأتي
 10/4/2016، قدس برس

 
 حنان الحروب: فوزي انتصار لفلسطين ولكل معلم .44

 المعلمة الفلسطينية حنان على لقاء حصري معاألردنية  "الغد"جريدة حصلت : مجد جابر - انعم  
وتطرقت خالله إلى حال التعليم في فلسطين،  العالم،الفائزة بجائزة أفضل معلم في  الحروب،

 وتجربتها كمعلمة، وشعورها بالفخر واالنتصار بحصولها على جائزة رفيعة تحدث عنها العالم أجمع.
تحدثت ابنة مخيم الدهيشة عن فلسطين وعن انتصارها الذي شكل اعترافا حقيقيا بهذا البلد الذي 

 ن واألدباء.لطالما خرج منه المبدعون والمميزو 
ليس من السهل أن تحصل على مثل هذا اللقب، لكنني اعتبرته بصدق نصرا للمعلم الفلسطيني "تقول 

مكانياته المتواضعة أن يحقق إنجازا عظيما، وهذا الفوز هو  الذي استطاع رغم كل ظروفه الصعبة وا 
ناء الفوز شعرت عندما رأيت فلسطين على خريطة العالم أث"وتضيف  ."لكل شخص عربي وفلسطيني

بفرحة ال توصف وفوز أكبر بكثير من أي فوز آخر كونه جاء هذا االعتراف من خالل أهم المنابر، 
 ."وهو منبر التعليم وهو نصر لكل المعلمين، وتوجيه ألنظار العالم كلها تجاه المعلم

 11/4/2016، الغد، عّمان
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 ممنوعة ائيليةإسر بضائع  إلدخالهماللقضاء  شركتينإحالة  :رام هللا .45
محكمة صلح رام  إلىأحالت نيابة مكافحة الجرائم االقتصادية في رام هللا يوم األحد،  ":وفا" –رام هللا 

السوق الفلسطيني، خالفا للقرار الصادر عن  إلىممنوعة  إسرائيليةهللا، شركتين أدخلتا بضائع 
السوق  إلى إسرائيليةشركات منتجات خمس  إدخالوالذي يمنع  22/3/2016مجلس الوزراء بتاريخ 

 الفلسطيني.
 10/4/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 السيد المسيح في كنيسة القيامة قبريتبرع لترميم  عبد هللا الثاني .46

 -قبر السيد المسيح  -تبرع الملك عبدهللا الثاني، وعلى نفقته الخاصة، لترميم القبر المقدس : عمان
 القيامة بالقدس.في كنيسة 

وثمن ثيوفيلوس الثالث مكرمة الملك، قائال "كان جاللته وما يزال وسيبقى الحارس األمين وصاحب 
الوصاية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس، والذي يجسد بالفعل ال بالقول أسس العيش 

اضي المقدسة على وجه المشترك بين أتباع الديانتين اإلسالمية والمسيحية في العالم واألر 
وقال ثيوفيلوس الثالث إن "الدور األردني في حماية الوجود المسيحي واضح للعيان، وال  الخصوص".

يستطيع أحد أن ينكره، كما أن مساعي األردنيين جميعا، وعلى رأسهم جاللة الملك، في زرع بذور 
زمن، الذي باتت فيه الحروب المحبة والتآخي بين المسلمين والمسيحيين نجني ثمارها في هذا ال

 الطائفية نارا توقد فتحرق دوال، واألدلة واضحة في المحيط الذي نعيش به".
 11/4/2016، الغد، عّمان

 
 لالستيطانهي تذكرة هوية فلسطين وليست جواز سفر  المقاومة: "البرلمانيين العرب"بري في  .47

بيه بري على رأس االتحاد البرلماني العربي، تتزامن الوالية الثانية لرئيس مجلس النواب ن: نبيل هيثم
 مع واقع عربي مريض، مفكك بعالقاته، مشتت بخياراته، مأزوم بعصبياته ومهدد بانقساماته.

المؤتمر الثالث والعشرين لالتحاد  أعمالبري  بترأسومع أولى خطوات هذه الوالية التي تجلت 
مهمة مستحيلة الختراق هذا  أمامالقاهرة، بدا بري البرلماني العربي في مقر جامعة الدول العربية في 

 بالحد األدنى خفض سقف الخالفات في ما بين العرب. أوالواقع العربي، 
المؤتمر البرلماني، أكد بري على اعتماد ديبلوماسية برلمانية عربية  ألعمالفي كلمته االفتتاحية 

رساءفعالة،  ذ  وا  الدولة الذي  إرهابشدد بري على مواجهة مفهوم الحوار لحل القضايا الخالفية. وا 
 إرهاب، مؤكدًا أن "القضية المركزية بالنسبة لنا هي مواجهة اإلرهاب وفي األساس إسرائيلتمثله 
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 لإلرهاب أمميةضد أشقائنا أبناء الشعب الفلسطيني"، دعا إلى مواجهة  إسرائيلالدولة الذي تمثله 
برعاية مجلس األمن تنسق النشاط العسكري  التكفيري، مقترحا إنشاء غرفة عمليات أممية

وعمليات تجفيف موارد اإلرهاب المالية والتسليحية وموارده البشرية وتمنع حركته عبر  واالستخباري 
 الحدود.

"حل مشكلة النازحين والالجئين  أنوتناول بري موضوع النازحين السوريين وكذلك الفلسطينيين، ورأى 
المجتمعين،  أماموحرص بري على التأكيد  وطنهم". إلىتي تعيدهم هي بتعجيل الحلول السورية ال

التي تواصل تهديداتها ومناوراتها ونشر  إسرائيلعلى "مثلث الجيش والشعب والمقاومة في مواجهة 
يمر  إنه المنظوماتها القتالية الحديثة على حدودنا، وانتهاكها دائمًا لمجالنا الجوي ـ وال أبالغ إن قلت 

تحصل انتهاكات كهذه ـ وحدودنا السيادية البرية ومياهنا اإلقليمية، مما يستدعي زيادة  أن دون  أسبوع
تمسكنا بوحدة شعبنا وجيشنا ومقاومتنا. وان ذلك يستدعي دعمكم ودعم مختلف األطر البرلمانية 

 إسرائيل اإلسالمية والجهوية والقارية واللغوية والدولية لترسيم الحدود البحرية للبنان والضغط على
 ".1701لتنفيذ كامل مندرجات القرار 

وأعاد بري توجيه البوصلة نحو فلسطين بالتأكيد على استعادة موقع القضية الفلسطينية كقضية 
تأكيد دعمنا المطلق للقيامة الفلسطينية الراهنة والتي  إلىمركزية للعرب. وقال: "إننا مدعوون 

شهيدًا وهي تقاتل بصدرها  230اليوم ما يزيد عن  ، والتي قدمت حتىواالنتفاضةتجاوزت الهبة 
للجريمة المنظمة في العالم ممثلة بالجيش  إرهابيةوبقبضاتها العارية والسكاكين والحجارة أعتى قوة 

المقاومة تذكرة هوية وليست جواز سفر  أنوالشباب والنساء  واألطفالاإلسرائيلي. أثبت هؤالء الفتية 
 في هذا المكان أو ذاك". لالستيطانية فلسطين، وليست جواز سفر . هي تذكرة هو اإلطالقعلى 

قائمة  إعدادورحب بري بقرار لجنة حقوق اإلنسان الدولية التابعة لألمم المتحدة وخصوصًا ما يعنيه 
 سوداء بأسماء الشركات اإلسرائيلية والدولية العاملة في المستوطنات.

 11/4/2016، السفير، بيروت
 

 باالنهيار بسبب تعنت مواقف الحكومة اإلسرائيلية أصبح اليوم مهدداً  "دولتينحل ال" العربي: .48
دعا األمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، البرلمانات العربية إلى مواصلة التحرك : القاهرة

قامة الدولة مع مثيالتها الدولية واإلقليمية من أجل دعم الجهود المبذولة إلنهاء االحتالل اإلسرائيلي وا  
 وعاصمتها القدس الشرقية. 1967الفلسطينية المستقلة على حدود عام 

وقال العربي خالل كلمته أمام المؤتمر الثالث والعشرين التحاد البرلمان العربي الذي بدأ أعماله، 
يظل  اليوم األحد، في مقر الجامعة العربية، إن إنهاء االحتالل اإلسرائيلي لألرض الفلسطينية المحتلة
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الهم األكبر والقضية المركزية للعرب، مشيرا إلى أن القضية يتمحور حولها مستقبل األمن واالستقرار 
في المنطقة، حيث ما تزال شعوب المنطقة وحكوماتها تدفع األثمان الباهظة نتيجة الستمرار هذا 

ي في العالم االحتالل الذي أضحى يشكل آخر معاقل االستعمار واألبارتايد والتمييز العنصر 
أن هذه الممارسات والسياسات اإلسرائيلية في األرض المحتلة تعكس إرهاب  وأوضح المعاصر.

الدولة وهو أسوء وأخطر أنواع اإلرهاب، التي أصبحت تمثل تحديًا خطيرًا للشرعية الدولية وعدم 
 التصدي لها سيؤدي إلى تقويض النظام الدولي المعاصر.

ولة الفلسطينية المستقلة، وفقًا لحل الدولتين أصبح اليوم مهددا باالنهيار وأكد العربي أن إقامة الد
صرارها على المضي في سياسات االستيطان وقضم  بسبب تعنت مواقف الحكومة اإلسرائيلية، وا 
األراضي الفلسطينية، وممارسة أبشع أنواع االنتهاكات ضد الشعب الفلسطيني وضد حقوقه الوطنية 

ى أن البرلمانات العربية تستطيع القيام بدور فاعل في دعم الحركة الدولية وشدد عل المشروعة.
( التي تحظى باهتمام واسع من B.D.Sلمقاطعة بضائع المستوطنات اإلسرائيلية التي يطلق عليها )

الرأي العام الدولي، وتمكنت من إحراز نجاح واسع في محاصرة البضائع اإلسرائيلية التي يتم إنتاجها 
راضي العربية المحتلة، مطالبا في هذه المرحلة بذل المزيد من الجهود وطرق جميع األبواب في األ

 لممارسة ضغوط متزايدة على إسرائيل من جميع الجهات الدولية.
وقال العربي إنه يستدعي من الجانب العربي على مستوى الحكومات وآليات العمل العربي المشترك، 

حركا دبلوماسيا جديا باتجاه المجتمع الدولي واألمم المتحدة ومجلس أن تبلور موقفا واضحا وتطلق ت
صدر باإلجماع منذ ما يقرب من خمسة عقود، والقرارات األخرى  الذي 242األمن لطرح تنفيذ القرار 

وفقا لمبادرة  1967ذات الصلة إلنهاء االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عام 
 عربية التي لم تتجاوب إسرائيل معها حتى اآلن.السالم ال

 10/4/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 امبشأنه "إسرائيل"وال معاهدات مع  "ناالجبير: تيران وصنافير "سعوديت .49
قال عادل بن أحمد الجبير وزير خارجية المملكة العربية السعودية إن عالقات المملكة مع مصر 

، على أن جزيرتا األحد وشدد الجبير، خالل اللقاء الذي جمعه باإلعالميين في القاهرة يوم ة،تاريخي
عبر رسالة  أكدتيران وصنافير سعوديتين، وأن وزير الخارجية المصري في ثمانينات القرن الماضي 

ع إسرائيل ن أن المملكة لن توقع أي معاهدات من، وبي  ابعث بها إلى السعودية أن الجزيرتين سعوديت
 فيما يتعلق بجزيرتي تيران وصنافير.

 11/4/2016، الشرق، الدوحة
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 ويلتقي بمسؤولين "إسرائيل"دبلوماسي عراقي يزور  .51
قام الدبلوماسّي الّسابق بوزارة الخارجّية العراقّية، حامد الّشريف، بزيارة إلى إسرائيل، : الطيب غنايم

وذكر موقع صحيفة "يديعوت  تربط إسرائيل بالعراق. يوم األحد، برغم عدم وجود عالقات دبلوماسّية
أحرونوت" على الّشبكة، أّن وزارة الخارجّية اإلسرائيلّية هي من رّتب ونّسق لهذه الّزيارة. ومن ضمن 
برنامج الّدبلوماسّي العراقّي في إسرائيل، التقاء إسرائيلّيين من أصول عراقّية، أعضاء في الكنيست، 

ان الّتوحيدّية الّثالثة، زيارة المحكمة العليا وكذلك مؤّسسة "ياد فشيم" لتخليد رجاالت دين من األدي
 ضحايا المحرقة اليهودّية.

وصّرح الّشريف قبيل وصوله إسرائيل أّنه يعتبر نفسه صديًقا لها وأضاف إلى أّنه "في هذا المحور 
ول العربّية، بل يوجد صراع الّزمنّي، على العرب أن يدركوا أّنه ال صراع بين إسرائيل وبين الدّ 

وأعرب الّشريف عن أمله بتقّلد منصب سفير العراق في إسرائيل، مستقباًل، على  إسرائيلّي".-فلسطينيّ 
 حّد تعبيره.

عاًما، من مواليد العاصمة العراقّية بغداد. وقد شغل في العقد األخير  55والّشريف يبلغ من العمر 
رجّية العراقّية، من بينها مسؤول الّسفارة العراقّية بالكويت بين عّدة مناصب دبلوماسّية بوزارة الخا

، إضافة إلشغاله منصب الممّثل العراقّي األّول للكويت، منذ الغزو مع بداية سنوات 2006و 2005
 الّتسعينات. كما وشغل الّشريف أيًضا منصب مستشار سياسّي للخارجّية العراقّية باألردن.

مركز األبحاث المدعّو "اإلسالم الليبيرالّي" المختّص، وفق تعريفه لنفسه، ويرأس الّشريف حاليًّا 
 بالعمل على تفسيرات وتأويالت عصرّية للقرآن الكريم.

 10/4/2016، 48عرب 
 

 من االتحاد البرلماني الدولي "إسرائيل"رئيس مجلس األمة الكويتي يدعو إلى طرد  .51
ي رئيس الدورة السابقة لالتحاد البرلماني العربي مرزوق دعا رئيس مجلس األمة الكويت :بترا –القاهرة 
طرد الكنيست اإلسرائيلي بصفته الممثل إلسرائيل،  إلىتحرك برلماني دولي منظم يؤدي  إلىالغانم، 

 باألراضي الفلسطينية والعربية المحتلة. اإلسرائيلية، ووضع حد للغطرسة البرلماني الدوليمن االتحاد 
لالتحاد البرلماني العربي بمقر الجامعة العربية اليوم أن  23ته أمام الدورة الـ وأكد الغانم في كلم

استمرار الجرح الفلسطيني مفتوحا ألكثر من سبعة عقود كان بوابتنا للهزيمة على المستوى الوجداني 
 األنانيةفي  واإلغراق ومبررات للتشرذمالعربي، وكان في أحيان أخرى ذريعة للفساد والتقاعس 

 والقمع والتجبر والتأخر في اإلصالح ". وذريعة للطغيانقطرية على حساب المشترك القومي ال
بقاء الملف الفلسطيني بال حل عادل كان حجة لإلرهاب في تضييع البوصلة العربية،  أن وأضاف
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ائدة واستخدامها أداة للتجنيد والتعبئة المنحرفة وأرضية انطلقت منها كل دعوات االستسالم بحجة أال ف
 من النضال القومي والعمل العربي المشترك.

 11/4/2016، الدستور، عّمان
 

 دونما" 144جامعة قطر تحتضن القضية الفلسطينية في فعالية " .52
في خطوة لتعزيز الهوية الفلسطينية نظمت إدارة األنشطة الطالبية مساء الخميس : الولي محنض

من الشهري الجاري، وأقيمت  24التي تنظم حتى  الماضي في جامعة قطر أمسية األسبوع الفلسطيني
 دونما نعين ونعان" برعاية قطر الخيرية. 144هذا العام بعنوان "

الختامي عددا من الفقرات التي القت استحسان الجمهور وحظت بتفاعله، حيث قدمت  وشهد الحفل
عددا من  المسرحية الذات، واستعرضتالتي جمعت بين الطرافة والتأثير ونقد  مسرحية "قهوة عوض"

 .الفلسطينيالمواقف المعبرة عن االنقسامات السياسية في الوسط 
كما حملت المسرحية رسالة إلى المسلمين والعرب بضرورة تظافر الجهود، لتحقيق أثر حيوي يعكس 

مع غياب أبسط  والحصار المستمرواقعا أفضل للفلسطينيين الذين يعيشون تحت وطأة االحتالل 
 ياة اليومية التي تزداد سوءا يوما بعد آخر.مقومات الح

الذي سلط الضوء  -للمخرجتين هالة عبيد ونور عقيل  -تخلل الفعالية عرض لفيلم "عودة الزيتون" 
على تاريخ فلسطين والمسجد األقصى بصفة خاصة، والعالقة الوجدانية التي تشكلها فلسطين مع 

ا حضاريا تجسد في المسجد األقصى الشريف ثالث التراثين اإلسالمي والمسيحي باعتبارهما رافد
المسيحي من جانب آخر حيث "كنيسة  والتراث العربيالمساجد التي تشد إليها الرحال من جانب. 
 القيامة " داخل أسوار البلدة القديمة في القدس.

 10/4/2016، الشرق، الدوحة
 

 ناشط يتهم جامعات مغربية بتعمد التعاون مع أخرى إسرائيلية .53
، في الوقت إسرائيليةالرباط: اتهم ناشط مغربي جامعات مغربية بتعمد التعاون الدائم مع جامعات 

وقال المغربي سيون  العالم. أنحاءفي مختلف  اإلسرائيليةالذي تتسع فيه حركة مقاطعة الجامعات 
مريكا المغربية إن "المقاطعة األكاديمية للكيان الصهيوني في أ BDSمؤسسي حركة  أحدأسيدون 

تسير بشكل أفضل مما هي عليه بالمغرب، حيث تعمُد جامعات مغربية إلى التعاون الدائم مع 
 جامعات إسرائيلية".
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وأضاف أسيدون، الذي كان يتحدث في ندوة بمناسبة يوم األرض نظمتها الجمعية المغربية لحقوق 
مساء السبت، ونقلها موقع  اإلنسان حول القضية الفلسطينية تحت عنوان "لماذا نحيي يوم األرض؟"،
، وتدعو إلى مقاطعة 2004هسبرس أن "فكرة المقاطعة األكاديمية للكيان الصهيوني بدأت سنة 

الناشط  وأوضح ميزًا وحيفًا ملحوظْين". 48التعاون مع الجامعات اإلسرائيلية التي يعيش فيها عرب 
" السلمية العالمية، BDSتمدها حركة "المقاطعة األكاديمية، هي واحدة من الطرق التي تع أنالمغربي 

بثالثة مطالب أساسية؛ وهي حق رجوع الالجئين الفلسطينيين، وتفكيك  2005والتي تأسست سنة 
وقال  .48المستوطنات، وهدم جدار الفصل العنصري ووضع حد للتمييز الذي يعاني منه فلسطينيو 

ًا وفشاًل ألهداف الحركة الصهيونية، كما "هذه المطالب الثالثة، إن تحققت، ستشكل إخفاق إناسيدون 
 ستوحد جميع شرائح المجتمع الفلسطيني بكل توجهاتها".

 11/4/2016، القدس العربي، لندن
 

 واستمرار القتال في مخيم اليرموك… "النصرة"يرفض وساطات التهدئة مع  "داعش" .54
العاصمة السورية، وساطات دمشق ـ عبدهللا العمري: رفض تنظيم "الدولة" في مخيم اليرموك، جنوب 

المستمرة منذ ثالثة أيام مع مقاتلي  لالشتباكاتعدة لوجهاء وأعيان من بلدات مجاورة لوضع حد 
 "جبهة النصرة".

وقال مصدر مطلع على الوضع الميداني في المخيم لـ "القدس العربي"، "إن جهودا للوساطة والتهدئة 
لفشل بعد رفض التنظيم وساطة أي جهة". وأضاف، إن بين تنظيم الدولة وجبهة النصرة قد باءت با

تنظيم "الدولة" استطاع خالل ثالثة أيام "قتل العديد من قيادات وكوادر جبهة النصرة والسيطرة على 
 معظم مواقع تمركز الجبهة".

وأصدر تنظيم "الدولة" بعد رفضه الوساطة بيانًا وزعه في المخيم دعا فيه مقاتلي "جبهة النصرة إلى 
بضمانات تتعلق بعدم المساس بهم، لكن قيادة الجبهة رفضت عرض تنظيم الدولة  أنفسهمتسليم 

 وسالحهم"، على حد قول المصدر. أنفسهمبينما سلم جنود 
من جهة أخرى، ذكر المصدر، أن عددًا من وجهاء المخيم والبلدات القريبة شرعوا بالتحرك "للضغط 

هدنة مؤقتة إلى حين التوصل إلى حل  إعالناالشتباكات، أو على قيادة تنظيم الدولة من اجل وقف 
 يرضي الطرفين".

وحسب المصدر، فإن فصائل مسلحة من المنطقة ال زالت تتخذ "موقف الحياد، مثل "شام الرسول" 
و"األبابيل" و"أكناف بيت المقدس"، لكن فصائل أخرى من خارج المخيم، مثل "الجيش اإلسالمي" 

تعزيزات لمؤازرة "جبهة النصرة" لكن مقاتلي  إرسالتواجدين في بلدة يلدا حاولوا و"أحرار الشام" الم
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تنظيم "الدولة" بادروا بشن هجوم مباغت أفشل تحرك أرتال المؤازرة واستولى التنظيم على بعض 
 مواقعهم وأسلحتهم في حي الزين".

ح تنظيم الدولة ألبنائهم وطالب ذوو المقاتلين في "جبهة النصرة" من أبناء بلدة "بيت سحم بسما
بمغادرة المخيم مقابل تركهم القتال مع "جبهة النصرة"، وقد وافق تنظيم "الدولة" على هذا الطلب 

 مشترطًا "تسليم أسلحتهم"، بحسب ما قاله مصدر ميداني من مخيم اليرموك لـ "القدس العربي".
 11/4/2016، القدس العربي، لندن

 
 : طائراتكم تقتلنا في قره باخ!"إسرائيل"أرمينيا تحتج لدى  .55

قدمت أرمينيا احتجاجًا رسميًا إلسرائيل لتزويدها الجيش األذري بالسالح. وجاء هذا : حلمي موسى
االحتجاج أساسًا على خلفية ما ُنشر مؤخرًا من أن طائرة انتحارية من دون طيار إسرائيلية الصنع 

 المطالبة باالستقالل عن أذربيجان.  قتلت سبعة مقاتلين أرمن في منطقة ناغورنو قره باخ
وكانت الخارجية اإلسرائيلية قد رفضت التعليق على أنباء متعلقة بهذه الطائرة أو إبداء موقف حيال 

 ما يجري من اقتتال هناك.
وأشارت صحيفة "هآرتس" إلى أن أرمينيا قدمت األسبوع الماضي إلسرائيل احتجاجًا شديد اللهجة 

د باستخدام الجيش األذري طائرة انتحارية من دون طيار من إنتاج إسرائيلي على خلفية تقرير أفا
لمهاجمة قافلة أرمنية أثناء المعارك التي استؤنفت في األسبوع األخير في الجيب األرمني المطالب 
باالنفصال. ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى تأكيده أن األرمن احتجوا على 

 ل ألذربيجان بالسالح وعلى استخدام هذا السالح ضد األرمن.تزويد إسرائي
وكانت الصدامات قد تجددت األسبوع الماضي في ناغورنو قره باخ بين قوات من الجيشين األذري 
واألرمني. وتعتبر الجولة األخيرة واحدة من الجوالت األشد خطورة في هذه المنطقة منذ انتهاء 

 الحرب.
مع أذربيجان على صفقة هائلة بقيمة  2012ة اإلسرائيلية وقعت في العام يذكر أن الصناعات الجوي

 مليار دوالر شملت أيضًا تسليم طائرات من دون طيار. 1.6
وخالل األسبوع الماضي، وصل إلى تل أبيب سفير أرمينيا في مصر، أرمان مالكونيان، الذي يخدم 

إلى أن مالكونيان اجتمع إلى مدير شعبة  أيضًا كسفير لبالده في إسرائيل. وأشار مسؤول إسرائيلي
آسيا في وزارة الخارجية، وسّلمه رسالة احتجاج رسمية وشديدة اللهجة بسبب حادثة الطائرة  -أوروبا 

من دون طيار االنتحارية، وبسبب تزويد أذربيجان بالسالح اإلسرائيلي. وشدد السفير األرمني على 
 جان بأسلحة تستخدم ضد أرمينيا.أن بالده تنتظر أال تزود إسرائيل أذربي



 
 
 
 

 

 38 ص                                              3900 لعدد:ا        11/4/2016 اإلثنين التاريخ: 
  

ورفض السفير األرمني أن يقدم لـ "هآرتس"، التي تواصلت معه، أية معلومات عن فحوى حواراته في 
إسرائيل، لكنه لم ينف المعلومات الواردة في النبأ. وأشار إلى أنه وصل إسرائيل في زيارة عمل 

االت الديبلوماسية التي أجراها مع وزارة روتينية، وليس بوسعه تقديم معلومات للصحافة عن االتص
الخارجية اإلسرائيلية. كما رفض المتحدث باسم الخارجية اإلسرائيلية، عمانويل نحشون، أيضًا التعليق 

 على النبأ، وتجنب إبداء أي موقف بشأن المعارك الجارية حاليًا في ناغورنو قره باخ.
يد، أن الصمت العلني إلسرائيل بشأن معارك ناغورنو واعتبر المراسل السياسي لـ "هآرتس"، باراك راب

قره باخ ظهر واضحًا في ضوء واقع تزويد إسرائيل ألذربيجان بالكثير من األسلحة. ولكن حكومة 
باكو هي األخرى احتجت على الموقف اإلسرائيلي الصامت. فقد أبلغ المستشار السياسي للرئيس 

ت" األسبوع الماضي أن بالده تنتظر من إسرائيل األذري، علي حسانوف، صحيفة "جروزليم بوس
إبداء موقف واستخدام عالقاتها مع الواليات المتحدة للضغط على أرمينيا لوقف القتال والبدء 

 بالتفاوض.
تجدر اإلشارة إلى أن هناك تحالفًا استراتيجيًا قديمًا بين إسرائيل وأذربيجان. وترى "هآرتس" أن أسباب 

ي واقع أن أذربيجان دولة علمانية مسلمة تقع إلى جوار إيران جغرافيًا، وهذا هذا التحالف تتمثل ف
يمنحها أهمية بالغة في نظر اإلسرائيليين. وعدا ذلك، فإن أذربيجان من بين أكبر مصدري النفط 

 إلسرائيل. وفي السنوات الماضية، صارت إسرائيل مزودًا رئيسيًا للسالح ألذربيجان.
فإن إسرائيل باعت ألذربيجان في السنوات األربع الماضية أسلحة بحوالي  وبحسب تقارير مختلفة،
 خمسة مليارات دوالر.

 11/4/2016، السفير، بيروت
 

 "نستلة"ُتدرج منتجات شركة  "إسرائيل"الحملة الدولية لمقاطعة  .56
ها نشر موقع "ستابفود" تقريرا عرض فيه عددا من المنتجات التي تقاطع: وئام الجبالي - 21عربي

"، أن هذه الحملة التي بدأت 21وذكر الموقع في التقرير الذي ترجمته "عربي حملة "بي دي أس".
، تلعب دورا هاما منذ ذلك الوقت في الضغط على إسرائيل الحترام القوانين الدولية، وذلك 2005سنة 

 لضمان حصول الفلسطينيين على حقوقهم االقتصادية التي حرموا منها.
لة على مقاطعة المنتجات اإلسرائيلية، أو المنتجات التي لها عالقة بإسرائيل، سواء وتقوم هذه الحم

سياسيا أم اقتصاديا أم اجتماعيا، حيث تروج هذه الحملة لمقاطعة عدد كبير من العالمات التجارية، 
 بما في ذلك "ستارباكس" و"كوكاكوال" و"نستلة"، وغيرها.
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مالت، فإننا قد نستهلك بصفة يومية العديد من المنتجات ولفت التقرير إلى أنه رغم كل هذه الح
منتجا مختلفة  16الداعمة إلسرائيل، خاصة تلك التابعة لشركة "نستلة" التي قامت الحملة بحصر 

 لها.
في المئة من  51، عندما اشترت 1995وقال التقرير إن "نستلة" بدأت باالستثمار في إسرائيل سنة 

"أوسوم"، قبل أن يندمجا معا في شركة واحدة. وحصل المدير التنفيذي  أسهم شركة إسرائيلية تدعى
السابق لـ"نستلة" على جائزة "غوبيلي"، وهو أهم تكريم تقدمه الحكومة اإلسرائيلية لألطراف التي تعمل 

 على دعم النشاطات اإلسرائيلية في كل المجاالت.
 10/4/2016، "21موقع "عربي 

 
 فصائل م.ت.ف ومحمود عباس .57

 نير شفيقم
ال تترك  31/3/2016المقابلة التي أجراها محمود عباس مع القناة الثانية الصهيونية يوم الخميس في 

مجاال لإلدعاء أنه ال يعمل إلنهاء االنتفاضة، أو أنه توقف، أو قّلل، من التنسيق األمني مع 
طبوا، بأنهم مع االحتالل. األمر الذي يفرض على كل قادة فتح وكوادرها، ممن أعلنوا، أو خ

االنتفاضة، وأنهم مشاركون فيها، اتخاذ موقف حازم من تصريحات محمود عباس ومواقفه، وما كشفه 
من جهود أمنية فلسطينية في مناهضة االنتفاضة، مثال، قوله: "إن قوات األمن الفلسطينية تذهب 

 نع العمليات".إلى المدارس وتفتش حقائب التالميذ للتأكد من أنهم ال يحملون سكاكين لم
وضرب مثال آخر على فعالية هذا اإلجراء قائال: "إن األجهزة األمنية الفلسطينية عثرت في مدرسة 

سكينا، في حقائب التالميذ وصادرتها". وأضاف: "وقد أقنعتهم أجهزة األمن  70واحدة على 
اع هنا أن األجهزة الفلسطينية بعدم جدوى القتل أو الموت على الحواجز اإلسرائيلية". طبعا اإلقن

األمنية اعتقلت التالميذ الذين وجدت بحوزتهم سكاكين وأخذتهم للتحقيق وعذبتهم وهّددت أهاليهم. 
فقول محمود عباس إن األجهزة األمنية "أقنعتهم بعدم جدوى القتل أو الموت على الحواجز 

من ُيتهم بمقاومة االحتالل أو اإلسرائيلية" يجب أن ُيفَهم وفقا لتقاليد األجهزة األمنية في "إقناع" 
التعّرض للمستوطنين. وهنا يكفي سماع تجربة كثيرين من الذين تعّرضوا للتعذيب لدى الشاباك 
الصهيوني ولدى األجهزة األمنية الفلسطينية، إذ قالوا إن األجهزة األمنية الفلسطينية أشّد وحشية 

 وقسوة وهمجية من وحشية الشاباك وقسوته وهمجيته.
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كان محمود عباس توّسع بإرسال أجهزته األمنية كل صباح لتفتيش حقائب تالمذة المدارس إن إذا 
كانوا يحملون سكاكين، فهل هنالك ما هو أشّد فضيحة وأفسد عمال، وأكثر خدمة لالحتالل 

 واالستيطان وتواطؤا معهما، من هذا التصميم على وقف االنتفاضة؟
يجيته وسياسته عبر التسوية والمفاوضات، وفشل كل ما قّدمه واألنكى أن يفعل ذلك بعد فشل استرات

من خدمات لنتنياهو عبر التنسيق األمني ليعطيه ولو بعضا من السيطرة على مناطق )أ(. وكان 
بعد إعادة احتالل مناطق )أ( و)ب(. ومنذ ذلك  2002ذلك مقررا في اتفاق أوسلو ثم سحب عام 
الكاملة لالحتالل. وقد قِبل محمود عباس، بعد أن تسلم  الوقت عادت تلك المناطق تحت السيطرة

الرئاسة الفلسطينية، أن يوقع في ظلها اتفاق التنسيق األمني بإشراف كيث دايتون، وا عادة بناء 
 األمريكي. أي كّرس احتالل تلك المناطق. –األجهزة األمنية على القياس الصهيوني 

ة المذكورة بأنه "مستعد الستئناف المحادثات مع نتنياهو. ومع ذلك كّرر عّدة مّرات في أثناء المقابل
بل أبدى استعداده للقاء نتنياهو، وباللغتين العربية واإلنكليزية، قائال: "سألتقي به في أي وقت. 
وبالمناسبة اقترحت عليه أن نلتقي". وعندما سئل ماذا كان جواب نتنياهو؟ أجاب: "ال، ال، هذا سر، 

 كم".يمكنه هو أن يقوله ل
يعني هل من المعقول أن تصل األمور بمحمود عباس إلى هذا الدرك من التعارض مع ما تريده 
أغلبية فتح المنتكبة، والمقهورة، الضائعة والمرتبكة؟ وهل من المعقول أن يذهب إلى هذا المستوى هو 

غزة ومناطق  وأجهزته األمنية في تحّدي إرادة الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس وقطاع
 وفي كل بلدان الشتات؟ 48الـ

إذا كانت فتح ما زالت صابرة ومحتِملة، وبغض النظر عن األسباب، فلماذا تستمر الجبهة الشعبية 
والجبهة الديمقراطية وحزب الشعب، ومن ينتسب إلى الفصائل في م.ت.ف، في الصبر على تغطية 

لتنفيذية والمجلس المركزي وسلطة رام هللا. محمود عباس من خالل البقاء معه تحت سقف اللجنة ا
علما أنها اتخذت قرارا، وبإجماع، في المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية بوقف التنسيق 
األمني. وطالبت بإعادة النظر في االتفاقات السابقة. وكّررت كل منها مرارا في أثناء االنتفاضة 

 المطالبة بوقف التنسيق األمني.
حمود عباس ضرب بذلك القرار عرض الحائط منذ اللحظة األولى. بل وقرأه، عمليا، بأنه ولكن م

دعوة لتصعيد التنسيق األمني، والمضّي بحماسة أكبر في التوّسل لنتنياهو باستئناف المفاوضات 
 التي تسّميها كل الفصائل بالعبثية.
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في المجلس المركزي واللجنة  وهنا يبرز السؤال: أَوَلم يحّول محمود عباس كل مواقف شركائه
التنفيذية إلى مواقف عبثية فيما أصّر على سياسة استئناف المفاوضات باعتباره الشيء الجّدي 

 الوحيد في الموقف الرسمي الفلسطيني لمنظمة التحرير التي يرأسها وينطق باسمها ويمثلها؟
يق األمني. وقد طّبقت أجهزة األمن أما الشيء الجّدي الوحيد اآلخر الذي يتبّناه، عمليا، فهو التنس

الفلسطينية تنفيذه، من خالل تعليمات محمود عباس، في كل مدرسة وبيت ومكان عمل فلسطيني. 
االحتالل للضفة الغربية، وحتى في  إن استمراروهو ما ال يستطيع االحتالل فعله. ولهذا يمكن القول 
ها محمود عباس لوقف االنتفاضة، وشّل فصائل القدس، يرجع إلى التنسيق األمني والجهود التي يبذل

المقاومة المتعاونة معه، من أن تنخرط في االنتفاضة، وتشكيل وحدة فلسطينية لتصعيد االنتفاضة 
 وتحويلها إلى انتفاضة شعبية شاملة.

يجب على فصائل المقاومة، وال سيما الجبهة الشعبية، ثم الديمقراطية ثم الفصائل األخرى، أاّل 
في هذه العالقة مع عباس، وذلك باإلعالن عن موقف من االنتفاضة ووقف التنسيق األمني،  تستمر

وتحقيق الوحدة الوطنية من جهة، ولكن عمليا ترك أمر التنفيذ لمحمود عباس، وتغطيته تحت حّجة 
المحافظة على م.ت.ف والوحدة الفلسطينية من جهة أخرى، األمر الذي يؤدي في المحصلة، ومهما 

ت النّيات، حسنة، أو صادقة، إلى إطالق يد محمود عباس وأجهزته األمنية في مناهضة كان
حكام الحصار على قطاع غزة.  االنتفاضة وحماية االحتالل واالستيطان وتكريس سجن األسرى وا 

يحدث هذا في الوقت الذي بمقدور الجبهة الشعبية وفصائل م.ت.ف األخرى وضع حد لهذا الخلل 
ضع الفلسطيني؛ ألن محمود عباس ال يستطيع أن يستمر في سياسته األمنية الخطير في الو 

والتفاوضية، إذا ما ُسِحَب غطاء هذه الفصائل عنه، وذلك بعقد لقاء وطني يضّمها مع حماس 
والجهاد والحراكات الشبابية في االنتفاضة، ويتخذ موقفا موحّدا من تصعيد االنتفاضة وتحقيق أوسع 

 ها.وحدة وطنية في ظل
فالمطلوب تشكيل جبهة متحّدة لالنخراط الواسع في االنتفاضة، ولتحريك الشوارع بتظاهرات 
ضرابات واعتصامات تحت هدفين أساسيين وهما: رحيل االحتالل وتفكيك المستوطنات من القدس  وا 
والضفة، وبال قيد أو شرط، ويصحبهما فورا إطالق كل األسرى وفك الحصار عن قطاع غزة، األمر 

لذي سُيحّرك فتح لالنضمام إليها أو للضغط على محمود عباس لوقف التنسيق األمني، والمضّي ا
باالنتفاضة لتحقيق هَدَفْيها بدحر االحتالل وتفكيك المستوطنات. أي تحرير القدس والضفة وبال قيٍد 

ك أو شرط. هذا وبال أّي حديث عما سيؤخذ من خطوات بعد ذلك، حيث لكل حادٍث حديث، وُيتر 
 للشعب أن يقّرر ما سيفعل بجلد الدب بعد اصطياده.
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وبالمناسبة، يجب أن ُيرّد على محمود عباس حين يدعي أنه ضّد انتفاضة السكاكين؛ بالقول له: 
ضرابات حاشدة جماهيرية وسلمية ال تتوقف إاّل بدحر االحتالل وتفكيك  تفضل إلطالق تظاهرات وا 

بقاء االحتالل المستوطنات. أما التذّرع بأنك ضد انت فاضة السكاكين فحّجة واهية لعمل ال شيء، وا 
مستمرا واالستيطان مستشريا. وهذا ما تفعله بالضبط. فأنت ال تريد مواجهة االحتالل ال سلما وال 

 حربا. وُأقفل قلبك على التفاوض.
في عدم أما الجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية وفصائل المجلس المركزي؛ فالطابة في ملعبها 

تصعيد االنتفاضة وترك الحبل على الغارب لمحمود عباس ليطّبق سياساته باسمها. بل وتكفي ستة 
أشهر من االنتفاضة وا عالن سياسات ومواقف حّولها محمود عباس إلى شكلية وعبثية. ولكن إلى 

 متى؟
 10/4/2016، "21موقع "عربي 

 
 عباس وأسلوب الحصار المالي األرعن! .58

 د. فايز رشيد
رئيس السلطة محمود عباس يستعمل أسلوبًا بدائيًا قديمًا: الحصار المالي ضد كّل من يطالب 
بمحاسبته على تصريحاته البعيدة عن الحقيقة، والتي تقع خارج إطار الزمن، والتاريخ والجغرافيا 

الطعن  أيضًا. رئيس السلطة عندما يتباهى بإصداره األوامر لمدير مخابراته بمنع عمليات المقاومة
حباط ما ينوف عن  الراهنة،بالسكاكين في حالتنا  عملية ضد قوات  200ويتباهى األخير بمنع وا 

االحتالل الفاشي الصهيوني، تمامًا كما التصريح ولمن؟ للتلفزيون الصهيوني، بأنه أصدر األوامر 
ذي يعتبره بتفتيش حقائب طلبة المدارس بحثا عن السكاكين المطبخية، كما التنسيق األمني، ال

مقدسًا، كما نهج المفاوضات كخيار استراتيجي وحيد يتبناه! رغم عبثيته وال جدواه وعقمه، ورغم أن 
االستيطان الصهيوني تجاوز نطاق أية إمكانية لقيام دولة فلسطينية! عباس، والحالة هذه، ال يرى 

 أكثر من مسافة تمتد إلى أرنبة أنفه فقط ال غير.
لطة، مسألة رعناء مارسها للمرة األلف، وهي األمر بتوقيف مخصصات آخر تقليعات رئيس الس

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من الصندوق القومي الفلسطيني، المقّرة من المجلس المركزي 
الفلسطيني واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية قبل أن يسمع أحد باسم الرئيس، اال بعد 

الذي هندس اتفاقيات أوسلو المشؤومة سيئة الصيت والسمعة، والتي لم تجلب  اعترافه وتفاخره بأنه
. كانت هذه الفلسطينيسوى الكوارث حتى اللحظة لمشروعنا الوطني ولقضيتنا ولحقوق شعبنا 

الحصة التي هي أصغر بكثير جدا مما تستحقه الجبهة من أموال التبرعات للفلسطينيين وليست من 
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ررة ومنذ زمن طويل، مثل كل باقي التنظيمات األخرى، التي تأخذ أضعاف جيب عباس أو غيره، مق
ما تأخذه الجبهة شهريا، لكن جرى اقتصارها على أقل من مئة ألف دوالر شهريًا، برغم أن الجبهة 
الشعبية وكما تثبت الوقائع، هي الفصيل الثاني في منظمة التحرير الفلسطينية وباعتراف فصائلها 

لطبع مواقف الجبهة ضد تصريحات رئيس السلطة، الخارجة عن المشروع الوطني كافة. السبب با
 منظمة التحرير. وأعرافالفلسطيني والميثاق الوطني وقوانين 

الجبهة الشعبية معروفة تاريخيًا بنظافة أيدي قادتها وكوادرها وأعضائها ماليًا، وهي في المسلكية 
لى شاكلة اليعاقبة الثوريين، ولم تضع في حسبانها يومًا النضالية أقرب منها إلى الطهارة الثورية ع

رهن موقفها السياسي بفائدة تجنيها أو ثمن تدفعه أو ستدفعه، سواء أكان على الصعيد المالي أو 
على األصعدة األخرى، ولم ترتهن يومًا لنظام أو لدولة على مدى تاريخها. أما على الساحة 

أمينها العام األسبق، مرورًا بالشهيد أبو علي مصطفى أمينها الفلسطينية ومنذ الراحل جورج حبش 
العام الثاني، الذي دخل األراضي الفلسطينية رافعًا شعار جئنا لنقاوم ال لنساوم وصواًل إلى الحاضر 
وأمينها العام أحمد سعدات المعتقل في السجون الصهيونية، والمحكوم بثالثين عاما، إثر اختطافه 

يحا التابع للسلطة وهي التي قامت باعتقاله أواًل ردًا على العملية العسكرية التي ورفاقه من سجن أر 
قامت بها الجبهة وهي اغتيال العنصري الشوفيني الصهيوني رحبعام زائيفي ردًا على اغتيال أمينها 
 العام. يومها لم تقم السلطة بالدفاع عن سجن أريحا وال عن معتقليها، ووقفت صاغرة أمام الهجوم
الصهيوني على الرغم من ذلك فان الجبهة الشعبية ومنذ انطالقتها تميزت باالنحياز الدائم والعنيد 
والراسخ للوحدة الوطنية الفلسطينية وناضلت من أجل تحقيقها وال تزال. لقد قدمت أوراقًا ومقترحات 

عن الجبهة في كثيرة للخروج من مأزق االنقسام الفلسطيني الداخلي الراهن. هذا ما هو معروف 
الساحة الفلسطينية وخارجها. تمثلت ردود أفعال الجبهة في المنعطفات السياسية الخطرة والحرجة 

 والمواقف التي كانت ترفضها ببعض الخطوات المختلفة التي ال تطال وحدة الساحة الفلسطينية.
ل، عن الحصار حصار الجبهة الشعبية بالمال من قبل أبو مازن، ال يختلف بأي شكل من األشكا

قليميًا على التنظيمات التي ال تزال ترفع شعار المقاومة، بتهمة اعتبارها إرهابًا،  المفروض دوليًا وا 
ولذلك، فإن هذه التنظيمات أصبحت تعاني ماديًا وبشكل قاٍس نتيجة سياسة تجفيف مصادر ما 

ماديًا، فمن المعروف أن الجبهة  يعتبرونه إرهابًا. إنها ليست المرة األولى التي ُتحاَصر فيها الجبهة
وقفت ضد مباحثات مدريد وأعلنت موقفا رافضا لها، وهي فعليا مباحثات هيأت ألوسلو. لقد تزعمت 
الجبهة التيار الفلسطيني الرافض لالتفاقيات المشؤومة وجّمدت عضويتها في اللجنة التنفيذية، فما 

 .2000إلى  1991ظمة التحرير بين األعوام كان من الرئيس حينها سوى قطع حصتها المالية من من
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عانت الساحة الفلسطينية تاريخيا من االستئثار والهيمنة من قبل الفصيل الواحد، ومن قبل القائد 
األوحد على منظمة التحرير الفلسطينية المهيمن والمتحكم في قرارات هيئاتها والمؤسسات التابعة لها. 

تركت آثارها وتداعياتها في مختلف المناحي، وبخاصة المتمثلة هذه المظاهر المغالية في سلبيتها، 
في قرارات سياسية أقل ما يمكن أن يقال فيها إنها كانت كارثية على المشروع الوطني الفلسطيني، 
مثل اتفاقيات أوسلو، والمباحثات التي امتّدت لعقدين مع العدو اإلسرائيلي، وها هي النتائج تثبت بما 

 للشك، التداعيات التدميرية الكبيرة لالتفاقيات والمباحثات على القضية الفلسطينية.ال يقبل مجااًل 
المهيمنون على الساحة الفلسطينية يريدون للوحدة الوطنية الفلسطينية أن تكون قميصًا يلبسونه عندما 

الثاني في يريدون، ويخلعونه عندما ال يناسبهم، فالجبهة الشعبية، حتى وفقًا لتقييمهم، هي التنظيم 
منظمة التحرير عندما يلزمهم العودة إلى المنظمة ومؤسساتها، ويحاصرونها بحصتها المالية في 
ميزانية المنظمة التي هي ملك لكل الفلسطينيين وفصائلهم في حالة اختالفها معهم. الجبهة الشعبية 

والداني أما الخارجون هي أكثر من يتمسك بالميثاق الوطني الفلسطيني، وهذه حقيقة يعرفها القاصي 
عن ميثاق المنظمة فأبرزهم السلطة ورئيسها وأركانه، ومن ال يستحق أخذ أموال من المنظمة بالطبع 
هم الخارجون عن ميثاقها وليس الملتزمين به. منذ تشكيل السلطة الفلسطينية وهي الواقعة فعليًا تحت 

فة، وظلت العودة إليها شعارًا ليس إاّل االحتالل جرى إهمال متعمد لمنظمة التحرير ومؤسساتها كا
يرفعه المهيمنون عليها، عندما تقع السلطة في ورطة سياسية. تنظيمات فلسطينية عديدة وعلى رأسها 
الجبهة الشعبية رفعت لواء اإلصالح في المنظمة ومؤسساتها، وتم توقيع أوراق على هذا الصعيد، 

ليها، العتباراتهم الخاصة، لبدء هذا اإلصالح، وبالتالي لكن ال تتوفر اإلرادة السياسية للمهيمنين ع
ظّل اإلصالح وا عادة االعتبار للمنظمة ومؤسساتها شعارًا فقط، لم يبدأ تطبيقه. ال يقتصر التفرد 
والهيمنة واالستئثار على األموال وحدها في المنظمة، بل تتجاوزها إلى الوظائف كلها بال استثناء في 

ا ال نطالب فقط بالحصة المالية للجبهة فقط، ولكن أيضًا بتوزيع مالي جديد مؤسسات المنظمة. إنن
 للحصص.

 11/4/2016، بيروت، البناء
 

 ثبوت جرائم إسرائيل ال يغّير سلوكها وحده .59
 حلمي موسى
رغم أن الفلسطينيين يعرفون منذ زمن طويل مقدار العنصرية التي تعاملهم بها إسرائيل فإن العالم لم 

واسع على جرائم إسرائيل إال بعد تطور وسائل االتصال. وكان واضحًا أن شريط  ينكشف بشكل
فيديو مصّورًا لجندي يطلق النار على رأس مصاب فلسطيني، وهو ممدد على األرض إلى جانب 
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سيارات إسعاف تمر من جواره وال تقّدم له اإلسعاف الالزم، أقوى من آالف الصفحات والروايات. 
نما أيضًا ردود أفعال المحيطين به وكان فالشريط، بالصوت  والصورة، أظهر ليس فعل الجندي وا 

 واضحًا أن نزف فلسطيني وبعدها قتله ال ُيعتبر من األمور الهامة.
ويكشف النقاش الذي دار في إسرائيل في أعقاب ذلك على مستوى النفاق الذي يتعامل به الساسة 

ولي المنّدد من جانب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو كان والقادة العسكريون. وواضح أن رد الفعل األ
بشكل أساسي تعبيرًا عن الغضب من نشر الشريط وليس من عملية القتل. فقد كان هو بنفسه بين 
َمن شّجع على أجواء القتل وسيلة لخلق ردع في مواجهة الهّبة الفلسطينية. وهو بين أكثر َمن شّجع 

 ى حمل السالح للتصّدي لمن يحاول طعنهم.حتى المدنيين اإلسرائيليين عل
ووفر نتنياهو، أكثر من غيره، مثااًل جيدًا على مستوى النفاق. وفي ظل معرفته بطلب أعضاء 
كونغرس أميركي من خارجية دولتهم التحقيق في اتهامات بقيام جنود وشرطة إسرائيلية بإعدام 

نه يتعارض مع القيم فلسطينيين من دون محاكمة، سعى ألن يقول إن الجندي نب ت شيطاني وا 
اليهودية وطهارة السالح اإلسرائيلي. ولكن ما أن سمع األصوات المؤيدة للجندي حتى غّير موقفه 

 واتصل هاتفيًا بوالد الجندي معربًا عن موقف متفهم.
 غير أن المسألة ال تتعلق بنتنياهو وموقفه بقدر ما تتعلق بموقف إسرائيل عمومًا من فرية "طهارة
السالح". فقد أشاعت إسرائيل على مدى عقود وجودها أنها الديمقراطية الوحيدة في الشرق األوسط 
وأنها تتعامل بأخالقية قل نظيرها تجعل جيشها "األكثر أخالقية" في العالم. ورفضت على الدوام 

كل من االتهامات بأنها تنتهك حقوق اإلنسان أو تمارس جرائم حرب ضد المدنيين واألسرى وتصم 
يتهمها بالكذب والالسامية. وفي األشهر األخيرة بدأت السلطات اإلسرائيلية عمومًا بقمع كل مظاهر 
كشف الجرائم المرتكبة من جانب عسكريين فالحقت جماعة "كسر الصمت" وبدأت تصنفهم ضمن 

 باب "الخونة" في محاولة إلخراجهم عن القانون ومعاقبتهم اجتماعيًا.
رية بدا وكأن الجيش والمؤسسة األمنية، يأخذان موقفًا مغايرًا للموقف الشعبي ومن الوجهة الظاه

السائد في إسرائيل. فرئيس األركان الجنرال غادي آيزنكوت قال صراحة إن قتل المصاب كان جريمة 
وسبق له أنه ال يتوقع من جندي أن يفرغ كل رصاص بندقيته في طفلة تحمل مقصًا. كما أن وزير 

ي يعلون تحّدث عن رفضه دفع الجيش نحو "البهيمية" من خالل عدم التقيد بأخالقيات الدفاع موش
الحرب. ولكن ال كالم آيزنكوت وال موقف يعلون يغيران من واقع األمر شيئًا. فهم وضباطهم والجنود 

 يأتون من المجتمع ذاته الذي يرى في قتل العربي "فريضة".
 67يمقراطية وجامعة تل أبيب أمس نتائج استطالع أظهر أن وقبل أيام نشر المعهد اإلسرائيلي للد

في المئة من الجمهور اليهودي يتفق مع ما قاله الحاخام األكبر إلسرائيل، اسحق يوسف، بأن  قتل 
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في المئة فقط عارضوا ذلك. ورغم ما ُيشاع حول أن هذه  30مخرب يحمل سكينًا يعتبر فريضة، و
الوضع في الماضي كان أفضل تكشف معطيات كثيرة أن هذا كان،  النسبة تعكس الواقع الحالي وأن

 بشكل أو بآخر، الحال دومًا في إسرائيل.
والتي شهدت  1948فجرائم الحرب وقتل المدنيين الفلسطينيين موجودان ومعروفان منذ حرب 

ارك فظاعات كثيرة كما حدث في مجازر دير ياسين. وحتى بعد أن استقّر الوضع للدولة العبرية ش
نما أيضًا ضد  جنودها في مجازر ضد المدنيين ليس فقط في "العمليات الثأرية" في غزة وقبية وا 

. واإلسرائيلي عمومًا يؤمن بما 1956المواطنين العرب في هذه الدولة، كما حدث في كفر قاسم عام 
 أعلنه الحاخام أليكيم ليفانون بأن "تربوا على عقلية عنف وال يمكن تجاهل ذلك".

تب أبراهام بورغ الذي تولى في الماضي منصب رئيس الكنيست أنه ال صحة لمقولة "الجيش يك
األكثر أخالقية" في العالم ويتحّدث عن أن االستطالعات تظهر أن نصف اإلسرائيليين عنصريون 

كان نصف الشعب  إذاويقومون بالمطاردة وعنيفون ومتعطشون للدماء وقوميون متطرفون. ويتساءل: 
؟ ويعتبر أنه إذا كانت إسرائيل تستند إلى بعد أيضاً فهل يعني هذا أن نصف الجيش هو هكذا هكذا. 

أخالقي من ناحية فإنها من الناحية األخرى تستند إلى الدنس. وهي مارست أفعااًل مملوءة "بنيات 
ى وجرائم حرب". وذهب أبعد من ذلك للقول بأنه حتى إذا وافقنا عل أخالقيةغير  وأفعالمرفوضة 

رضه" فمنذ متى مسموح لصاحب أكليشيهات الصهيونية بأن "الشعب ال يمكنه أن يكون محتاًل في 
، حرية التعبير والحركة وحرية األساسيةالبيت أن يقوم بتحويل السكان عبيدًا؟ أن يسلب حقوقهم 

 االنتظام وحرية التحرر وتقرير المصير؟
والدولي ُيشعران إسرائيل بشكل متزايد أن ادعاء البراءة  في كل األحوال من الجلي أن الواقع اإلقلــــيمي

والطهرانية لم يعد قاباًل للتصديق. فال يكــــفي للقاتل والمحــــتل والمغتصب أن ينكر عن نفسه 
االتهامات خصوصًا عندما تكون مثبتة بالصوت والصورة. ولكن هذه الحقيقة ال تدفع أغلبية 

لهم وفكرتهم عن أنفسهم وعن العرب. فتغيير العقلية يتطلب وضعًا اإلسرائيليين لتغيير ما في عقو 
 يضطر فيه اإلسرائيليون لذلك عندما تصــــطدم رؤوسهم بواقع عنيد يجبرهم على االعتراف به.

 11/4/2016، السفير، بيروت
 

 …اإلرهاب يخبو ولكن .61
  عاموس هرئيل

ثالثة، انفجار العنف الذي بدأ في ، على األقل، إلى ميل واضح: االنتفاضة الاإلحصاءاتتشير 
الماضي، توجد اليوم في حالة خفوت. فالهبوط التدريجي في حجم العنف في المناطق  األولتشرين 
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هو  األخيركان هبوطا حادا أكبر )القتيل  أذاركانون الثاني وشباط. وفي  أشهرسجل على مدى 
كثر من شهر(، والذي يتواصل حاليا في السائح األمريكي الذي قتل في عملية الطعن في يافا، قبل أ

اعتقل بعض الفلسطينيين على الحواجز في الضفة وفي التمشيطات في  األخير األسبوعنيسان. وفي 
التي وقع فيها مصابون نفذت قبل  األخيرةالقدس القديمة، بينما كانوا يحملون سكاكين. ولكن العملية 

قاسم، طعنت وجرحت بجراح طفيفة مواطنا في من قبل عربية إسرائيلية، من سكان كفر  أسبوع
 المنطقة الصناعية المجاورة.

التشخيص بشأن الخبو المتماثل يجب أن يقال بحذر. فكون االنتفاضة الحالية تدار من الميدان، من 
تحت إلى فوق، وال توجهها قيادة مركزية، صعب أكثر تحليلها وبالتأكيد توقع اتجاهات تطورها. ومع 

إال بضعة  األحوالالمظاهرات الكبرى، التي حتى في ذروتها لم تجتذب في اقصى ذلك، توقفت 
معدل عمليات "الذئاب  أيضاً الف من سكان الضفة الغربية ـ توقفا تاما تقريبا، بل وانخفض جدا آ

المنفردة". عندما بدأ العنف تحدثوا في الجيش اإلسرائيلي عن موجة تغذي نفسها: نجاح مخرب فرد، 
ينهض محاكون له يقومون بمبادراتهم، بعد أن رأوا التغطية في وسائل اإلعالم ومواقع  هأعقابفي 

 أنشأالتواصل االجتماعي. ومؤخرا، عندما باتت نجاحات العمليات اقل، يبدو أن أثر العدوى الذي 
 .اآلخرمحاكين قد توقف هو 

ر مركزي في االنفجارات في تتناول مالحظة التحذير أيضًا تأثير العنصر الديني، الذي كان له دو 
تشرين األول، بسبب التوتر حول الحرم. في القدس بدأ انخفاض، وان كان محدودا، في عدد 
العمليات حوالي كانون األول ـ كانون الثاني. وقد نسب لالنتشار المكثف لقوات الشرطة في خط 

السبب المركزي الثاني التماس بين شطري المدينة، في شرق القدس وفي الحواجز باتجاه الضفة. و 
النخفاض العنف في القدس يعود لجهود كبح الجماح التي اتخذت في الجانب اإلسرائيلي، بالنسبة 
لنشاط السياسيين والمنظمات المختلفة في محيط الحرم. ومن شأن عيد الفصح القريب أن يجلب معه 

ينما تبدو ملموسة لدى حماسة متجددة. فالمزيد من اليهود سيرغبون في الوصول إلى الحرم، ب
 على تركيب كاميرات المتابعة في الحرم. واألردن إسرائيلالفلسطينيين المعارضة لالتفاق بين 

تفسير جهاز األمن اإلسرائيلي لالنخفاض النسبي في العنف، سواء في الضفة أم في داخل الخط  إن
ت على التشخيص واالعتقال : تحسين قدرة االستخبارات والمخابراأسباب، يتشكل من ثالثة األخضر

" )احيانا ينشر هؤالء تلميحات األفرادالمسبق للشباب الفلسطينيين الذين يرغبون في تنفيذ "عمليات 
األمن  أجهزةمسبقة عن نواياهم في الشبكات االجتماعية(؛ حمالت االعتقال التي تقوم بها 

 إلقناعفي المدارس الثانوية واالبتدائية، األمن  وأجهزةاإلعالمية الواسعة للسلطة  واألعمالالفلسطينية 
 التالميذ بعدم الخروج إلى عمليات من المعقول أن تنتهي بموتهم.
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وفي إسرائيل يشيرون أيضًا إلى التنسيق األمني المحسن مع السلطة واللجم النسبي الذي تتخذه على 
الم حماس وعلى التحريض في قنوات اإلعالم الرسمية لديها )رغم أن التحريض في وسائل إع

مستمر تقريبا بال عراقيل(. هذه هي الخلفية لتأييد الجيش اإلسرائيلي القتراح تقليص النشاط  اإلنترنت
العسكري في مناطق أ التي تحت سيطرة السلطة، في عدة مدن، وحصره بحاالت "القنبلة المتكتكة". 

ئيلي، تبنتها القيادة السياسية وتتداخل هذه الخطوة مع توصية ال لبس فيها من جانب الجيش اإلسرا
منذ بداية المواجهة، لالمتناع عن المس بسكان الضفة وعدم فرض قيود على دخول العمل للعمل في 

 إسرائيل.
عديدة  فألشهرالعنف الذي تعاظم في تشرين األول لم يقع على إسرائيل كالرعد في يوم صاف.  إن

يأس  أنلمناطق وقيادة المنطقة الوسطى، من في ا األعمالحذرت محافل األمن، بمن فيها منسق 
يؤدي  أناالقتصادية والجمود السياسي، من شأنه  اإلمكانياتالجيل الشاب في الضفة، إلى جانب 

إلى االنفجار. التوقيت لم يكن متوقعا مسبقا. وخبو العنف كفيل بان يستمر لزمن ما، ويحتمل أن 
طينية مع حلول الذكرى الخمسين لالحتالل، في حملة فلس أومثل التوتر في الحرم  أحداثتشعل 

 تشعل النار من جديد. أنحزيران القريب القادم، 
 10/4/2016هآرتس 
 11/4/2016القدس العربي، لندن، 
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 يديديا شتيرن 
التحدي الذي تطرحه عليها انتفاضة السكاكين. فالشوارع تعج  أمامتقف إسرائيل على نحو جميل 

الحياة بدينامية وبوتيرة تزيغ البصر كميزة نتميز بها. لم يتغير أي شيء كبير في الحياة الوطنية. ب
فإسرائيل التي شهدت المعاناة ولكنها قوية، مصممة ومحبة للحياة كما هي دوما. ال ينبغي 

وى االستخفاف برفع السكاكين يجب القضاء عليها، ولكنها ال تشكل تهديدا ذا أهمية على المست
 الوطني. سطحيا، نجد أن الحياة الطبيعية اإلسرائيلية تهزم الناشطين. 

النار غير المأذون به من جانب الجندي على فلسطيني جريح، كشف هشاشة هذه  إطالقولكن 
الحياة الطبيعية. والمفارقة هي أن ليست سكين هي التي تهز حياتنا، بل بالذات ما فعله الجندي 

صعبة  بإمكانيةتفيد  لألحداثالعاطفية الذي جاء في أعقابها. وقراءة قريبة وتسونامي ردود الفعل 
آخذة في التبلور: فقد نشأت فجوة واسعة بين موقف قادة الجيش في موضوع طهارة السالح وبين 

 مواقف سائدة في الجمهور الذي يحميه الجيش اإلسرائيلي.
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حرب ارتكبها جنود الجيش اإلسرائيلي. وأمر في السابق كتب نتان الترمان قصيدة انتقد فيها جريمة 
نسخة على كل الجنود في ذروة حرب البقاء القاسية،  ألف 100دافيد بن غوريون بنشر القصيدة بـ 

التي في اثنائها قتلت نسبة واحد في المائة من عموم السكان. وفي رسالة شكر للشاعر قال رئيس 
لم يعمل هذا الضمير ولم  إذا؛ اإلنسانيللضمير  –لسانا طاهرا ومخلصا  –الوزراء: "كنت لسانا 

 ، لن نكون جديرين بالعظائم التي حققناها حتى اآلن...".األيامينبض في قلوبنا في مثل هذه 
آيزنكوت في أعقاب بن غوريون حين نشر على الجنود رسالة عنوانها "ندافع عن  األركانسار رئيس 

فا شاذا. فأوامر الجيش كانت منذ األزل تتطابق نحمي طهارة السالح". هذا ليس موق –الوطن 
الدارجة في العالم الغربي، وبموجبها ال يجب القتل عندما ال يكون تهديد.  واألخالقوالقانون الدولي 

في  24في المائة يعرفون فعلة الجندي كـ "مسؤولة"،  42ولكن معظم الجمهور يتبنى موقفا آخر: 
المائة يعتقدون بأن ال حاجة  في 57وبيعي على الضغط" المائة آخرون يدعون بان هذا "رد ط

 في المائة يعتقدون بانها فريضة هي قتل فلسطيني مع سكين. 66المحاكمة. ومؤخرا،  إلىلتقديمه 
الكنيست،  –بالثقة التي يكنها اإلسرائيليون لثالث سلطات الحكم  أسفلتفيد االستطالعات بدرك 

( األصوليينيلي وحده يحظى بتأييد واسع من الحائط )باستثناء المحكمة والحكومة. والجيش اإلسرائ
الجيش بشبابها، ومن هنا  إلى(. وتكاد تكون كل عائلة تبعث 48الحائط )باستثناء فلسطيني  إلى

هكذا دوما: فالخالفات بين الجمهور وقادة  األمورقصة الحب بين الشعب والجيش. ولكن ليست 
 رائيلية بالقادة.أزمة ثقة إس إلىالجيش قد تترجم 

السياسة اإلسرائيلية، قصيرة الروح والمتطرفة، تشعل الخالف بدال من تهدئته، وهكذا تقلص قدرة 
الشخصية  آرائهميمتنعوا عن استخدام القوة بناء على  أنالقيادة العسكرية على أن تحمل الجنود على 

 الجيش. أوامروان يتصرفوا حسب 
لجيش، في ظل الهجوم العلني على تعليمات القيادة العليا في فتأييد الشخصيات العامة لفعلة ا

 .األولىالجيش، هو فعل مناهض للوطنية من الدرجة 
فاإلسرائيليون حصينون من  –تهديد السكاكين الحقيقي ليس في تشويش نمط الحياة اليومية لدينا  إن

 .األخالقيبل في تشويش ضميرنا  –ذلك 
 اإلنسانيةللروح الشريرة بل تهزمها. محظور أن نسمح للمفاهيم مطلوب قيادة مسؤولة ال تستسلم 

 تصبح كيس ضربات المخاوف والمصالح السياسية. أن، أعدائنا، التي تميزنا عن األساس
عنصر القوة المركزية لدينا هو استعدادنا لمواجهة التهديدات في ظل الحفاظ على طابعنا  إن

سائب على ناشط جريح، فانه يقتل الناشط ولكنه يجرحنا. النار ال إطالق أماواليهودي.  اإلنساني
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عمليا، هذا يخدم الهدف العميق للحركات المسلحة: هز المجتمع اإلسرائيلي. تعالوا نعود ونتعهد 
 : "فليكن معسكرك مقدسا".األصيلبالواجب الديني 

 10/4/2016، يديعوت أحرنوت
 11/4/2016، الغد، عّمان
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