
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 

  

  
 
 

 عريقات يطالب بتأمين حماية دولية عاجلة للفلسطينيين بمخيم اليرموك
 كتيبة إضافية بالضفة 12ضابط إسرائيلي: الجيش يستعد "لتصعيد كبير" ويعزز 

 تعرقل النمو االقتصادّي المتدهور في غزة "إسرائيل"تقرير حقوقي: 
 ب الذهب واليورانيوم من كردفانمسؤول سوداني: شركات إسرائيلية تهرّ  

 عامر عدنان أبو..لبنوك ومكاتب الصرافة... ساحة جديدة للمواجهة بين حماس والسلطة الفلسطينّيةمقال: ا

نتنياهو ويعلون يصادقان على البدء 
االستيطانية ببناء مئات الوحدات 

 الجديدة في الضفة
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  السلطة:
 5 يدعو روسيا إلى القيام بدور مركزي في جهود إنهاء االحتالل وتحقيق السالم عباس  2.
 6 السلطة الفلسطينية توزع مسودة قرار تندد باالستيطان  3.
 7 تنياهو على بناء وحدات استيطانية جديدة جريمة حربموافقة حكومة ن :عريقات  4.
 7 عريقات يطالب بتأمين حماية دولية عاجلة للفلسطينيين بمخيم اليرموك  5.
 8 داألوان كي يتحرك المجتمع الدولي بما يتجاوز اإلدانة واالستنكار والتندي الحمد هللا: آن    6.
 9 السلطة: إذا رفضت "إسرائيل" االنسحاب من مناطق "أ" سنعيد النظر بعالقاتنا معها  7.
 10 تدين تهويد المنطقة "ج" ومضاعفة االستيطان "الخارجية الفلسطينية"  8.
 10 ول تقديم مشروع قرار إلدانة االستيطان أمام مجلس األمنمشاورات فلسطينية عربية ح  9.

 11 خالد يطالب باحترام المجلس المركزي ووقف "التنسيق األمني" وأي لقاءات مع االحتالل تيسير  10.

 11 ى الحدود مع مصرإجراءات إضافية لتعزيز األمن علقوات األمن الوطني في غزة:   11.

 12 ": العمل بترتيبات العام الماضي من حيث التبعية للوظائف التعليميةالفلسطينية لتربيةوزارة ا"  12.

 13  ف ترفض نقل السفير الفلسطيني في بلغاريا قبل انتهاء التحقيقيعائلة الشهيد النا  13.

 13 الفلسطينيون ال يهتمون بوثائق "بنما" لمعرفتهم المسبقة بحجم فساد رجال السلطةهآرتس:   14.
 

  المقاومة:
 14  حة في الدو  ا  مدان: جولة ثالثة من مباحثات المصالحة ستنطلق قريبأسامة ح  15.
 15 اغتيال زيدان بالتنسيق مع األمن اللبناني ولجنة تحقيق فلسطينية خاصةبرار التحقيق استم: فتح  16.
 15 محاسبة المسؤولين عن اغتيال زيدان في حال توصلت لجان التحقيق إلى هويتهم"اللينو" يستبعد   17.
 16 الفلسطيني الحقيقي في االنقساماتفاقية أوسلو هي السبب : حبيب  18.
 17 الفلسطينية الوضع في مصر كان له تداعياته في تأخير ملف المصالحةقيادي بفتح:   19.
 17 فشلت في مهامها تجاه غزة حكومة الحمد هللا: أبو ظريفة  20.
 18 حدود غزة د: قوة إسرائيلية خاصة اختطفت ناشط ا في القسام عن"معاريف"  21.
 18 عن كل األعراف والقيم والتقاليد الوطنية خروج   "الشعبية"إحراق صورة عباس في مسيرة : "فتح"  22.
 18 الحساسة"لمرحلة ا"في هذه  عباسضرورة االلتفاف حول تدعو ل آمال حمد  23.
 19 اعتقال فلسطيني شمال فلسطين المحتّلة باّدعاء العثور على أسلحة بمكان عمله ومركبته  24.
 19 نا بزعم حيازتها سكي االحتالل يعتقل فتاة فلسطينية قرب بيت لحم  25.
 20 بيت لحمفي  األهليةبانتخابات كلية فلسطين  "الديمقراطية"الف فتح وفوز تح  26.

 
  :اإلسرائيليالكيان 

 20 با تراجع عمليات الطعنيعلون: "إسرائيل" والسلطة الفلسطينية سب    27.

 21 الفلسطينية شمل العائالت درعي يطالب بتمديد قانون منع لمّ   28.

 21 أوري أرئيل ينتقد قرار "العليا": منع دخول منتجات الشركات الفلسطينية سببه عدم جودتها  29.

 22 "العليا اإلسرائيلية" تلغي قرار وزارة الزراعة بمنع إدخال منتجات شركات فلسطينية للقدس  30.
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 22 غانتز: عملية التسوية مع الفلسطينيين أمر ممكن  31.

 23 كتيبة إضافية بالضفة 12ضابط إسرائيلي: الجيش يستعد "لتصعيد كبير" ويعزز   32.

 24 الشهيد الشريف حامال  لحزام ناسفاإلذاعة العبرية: ثالثة تحقيقات بالجيش لم تطرح احتمالية أن يكون   33.

 24 ترقية "عربي مسلم" إلى رتبة مفوض في الشرطة اإلسرائيلية  34.

 25 عّد خطرا  أمنيا  فتح ميناء بغزة ي  و عاموس جلعاد: حماس لن تهاجمنا خوفا  على نفسها..   35.

 26 أحمد الطيبي: النائب سموطريتش أظهر الوجه الحقيقي للعنصرية في "إسرائيل"  36.

 26 ن يكون تحت االحتالل العسكري الكفاح والقتالن حق م  فيغلين: النائب بهلول صادق.. م    37.

 27 ية بالتزامها بالحفاظ على الوضع القائم في "األقصى""إسرائيل" تطمئن األردن والسلطة الفلسطين  38.

 27 الكنيست يناقش قضية الفصل بين النساء العربيات واليهوديات في مستشفيات "إسرائيل"  39.

 28 "ذي ماركر": الحكومة اإلسرائيلية تتكتم على زيادة في ميزانية الجيش  40.

 28 " ويصف الجيش بـ"اإلرهاب" ويبرئ حماسبي دي أسالقناة العاشرة: نجل جنرال إسرائيلي يتزعم "  41.

 30 استطالع: الشباب اإلسرائيلي أكثر ميال  نحو اليمين والتشدد  42.

 30 طقوس زواجهما في باحات "األقصى"زوجان يهوديان يؤديان   43.

 31 القناة العاشرة: إحراق العلم الفلسطيني يتسبب بسجن جندي إسرائيلي  44.

 31 فلسطيني لتشغيل مقاولين وعمال بناء فلسطينيين –"معاريف": اتفاق إسرائيلي   45.

 32 نساء إسرائيليات للقناة الثانية: زئيفي اغتصبنا وتحرش بنا  46.
 

  :األرض، الشعب
 32 تعرقل النمو االقتصادّي المتدهور في غزة "إسرائيل"تقرير حقوقي:   47.
 34  يهعل لاالحتال يرفعون علم و  مستوطنون يعتدون على مسجد حسن بيك في يافا  48.
 35 د من اعتقاالته التعسفية بحق األطفال"الميزان": االحتالل يصعّ    49.
 35 منشأة بالقدس في الربع األول من العام الحالي 49مواطنا ويهدم  12االحتالل يقتل : وزارة اإلعالم  50.
 36 غد يوم من ابتداء   تسمح بخروج سكان غزة للصالة في األقصى "لإسرائي"  51.
 36 مئة اعتداء على كنائس فلسطين منذ النكبة  52.
 37 في تل أبيب عباس يتعالج سرا  محمود يديعوت أحرونوت: شقيق   53.
 38 إصابة في مواجهات مع االحتالل جنوب جنين 30لإلعالم: المركز الفلسطيني   54.
 39 القدسفي هيئات مقدسية: قرار "اليونسكو" يوثق ويدين انتهاكات االحتالل اإلسرائيلي بحق المقدسات   55.
 39 سجن نفحةت اإلسرائيلية القوااقتحام لألسرى خالل خطيرة  : إصاباتهيئة شؤون األسرى   56.
 40  فتاة في معتقالت الكيان 16قاصر فلسطيني بينهم  400: هيئة شؤون األسرى   57.
 40 41 الـ جاح في إلغاء أمر هدم منزل عائلة الشهيد عالن واألسير جنازرة يواصل إضرابه عن الطعام لليومن  58.
 41 جديدة في مخيم اليرموك إنسانيةسورية.. تقارير تحذر من كارثة   59.

 
  : ثقافة
 41 يفضح جرائم سلطة اآلثار اإلسرائيلية... كتاب "تحت السطح"  60.
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 42 اكتشاف أفران بيزنطية إلنتاج الزجاج بفلسطين  61.

 43 توقيع كتاب "حيفا.. ب رقة البحث عن الجذور"  62.
 

  األردن: 
 43 مشروع القرار األردني بخصوص القدس ىتبنتاليونسكو  :المومني  63.

 
  لبنان: 

 44 مخاوف من تمّدد العبث األمني إلى صيدا": السفير"  64.

 45 خفية للمخيمات وجوارها جزء من مخطط تعده أياد   ويعّدهاحزب هللا يدين اغتيال زيدان   65.

 45 ر للمخيمات الفلسطينية عموما ومخيم عين الحلوة خصوصادب  خطورة ما ي  من  يحذر منيمنة  66.
 

  عربي، إسالمي:
 46 قضية فلسطين تتصدر مناقشات قادة العالم اإلسالمي  67.
 46 ب الذهب واليورانيوم من كردفانمسؤول سوداني: شركات إسرائيلية تهرّ    68.
 47 في أيامه األخيرة "إسرائيل"القذافي طلب مساعدة : موقع "تايمز أوف إسرائيل"  69.
 47 " باالهتمام بقضية فلسطينإسطنبول"علماء المسلمين" يطالب "قمة   70.
 48 الصندوق الكويتي: تحويل الدفعة األولى من منحة إعمار غزة  71.

 
  دولي:

 48 جحية سحب قواتها من سيناء خوفا من "داعش"بأر  رسميا   "إسرائيل"الواليات المتحدة تبلغ مصر و  72.

 49 تحذير دولي من التباطؤ في إعادة إعمار قطاع غزة  73.
 

  حوارات ومقاالت:
 50 رجب طيب أردوغان... قمة إسطنبول من أجل العدل والسالم  74.
 53 عدنان أبو عامر... مكاتب الصرافة... ساحة جديدة للمواجهة بين حماس والسلطة الفلسطينّيةالبنوك و   75.
 56 وائل نجم... اغتيال فتحي زيدان والفلسطينيون في لبنان  76.
 58 ر تيسير الطباعماه د.... 2016واقع المعابر التجارية خالل الربع األول من عام   77.
 60 حلمي موسى... إسرائيل وصفقة الجزيرتين: ما ي نسج مع السعودية يتعمق  78.
 62 أليكس فيشمان... صفقة الصواريخ الروسية إليران ال تشكل خطرا  حقيقيا  غلى إسرائيل  79.

 
 64 :تيركاريكا

*** 
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 نتنياهو ويعلون يصادقان على البدء ببناء مئات الوحدات االستيطانية الجديدة في الضفة .2
صالالادر رئالاليس الحكومالالا السالالرائيليا بنيالالامين نتنيالالاهو  وويهالالر انمالالن موشالالي  ي لالالون  فالالي : بالال ض هالالاهر

 ي الهفا الغربيا.انسابيع القليلا الماهيا على دفع بناء مئات الوحدات السكنيا في المستوطنات ف
  مسالالاء يالالوم انرب الالاء  بالالمن  سالالما مالالن هالالكن الوحالالدات السالالكنيا اللكترونالالي "هالالترتس"وأفالالاد مو الالع صالالحيفا 

الوا  الا خالارا الكتالل ايسالتيطانيا. و الالت الصالحيفا طن مخططالات  "الم يولالا"سُتبنى فالي المسالتوطنات 
 ططات جديدة.ل رار مخ "التجميد الصامت"البناء هكن جاءت ب د فترة دامت سنا من 

الدارة "وبمصالالالاد ت ما هالالالكن  أعطالالالالى نتنيالالالاهو وي لالالالون هالالالالوءا أخهالالالر لمجلالالالس التخطالالالالي  انعلالالالى فالالالالي 
 التاب ا لجيش ايحت ض من أجل دفع مخططات بناء استيطاني جديدة.    "المدنيا

التالالي يسالالكن ا  "هالالار براخالالا"وحالالدة سالالكنيا فالالي مسالالتوطنا  54وتشالالمل مخططالالات البنالالاء الجديالالدة هالالكن بنالالاء 
وحالالدة  48  و"رهفافالالا"وحالالدة سالالكنيا فالالي مسالالتوطنا  17ن أعهالالاء الكنيسالالت مالالن حالاليب الليكالالود  وعالالدد مالال

وحالالالدة سالالالكنيا فالالالي مسالالالتوطنا  34الحرهديالالالا بمنطقالالالا رام    و "غالالالاني مالالالودي ين"سالالالكنيا فالالالي مسالالالتوطنا 
 ."تقواع"

خ ء  "نوكديم"ككلك شملت المخططات توسيع مسطح مستوطنا   70كرافان )بيت متنقالل  وبنالاء  69وا 
وحالدة  24شالماض القالدس الشالر يا  و "غف الات يئيال "وحدة سكنيا فالي مسالتوطنا  76حدة سكنيا  وبناء و 

 ."نيرها"وحدة سكنيا في مستوطنا  98و "رمات ميمرا"سكنيا في مستوطنا 
وحالالدة سالالكنيا  153وكالالان مجلالالس التخطالالي  انعلالالى  الالد صالالادر فالالي كالالانون البالالاني الماهالالي علالالى بنالالاء 

تالاليعم حكومالالا نتنيالالاهو أن الالا جمالالدت مخططالالات بنالالاء فالالي الشالال ور انخيالالرة و  اسالالتيطانيا بالهالالفا الغربيالالا.
 بسبب هغوط دوليا  لكن البناء في المستوطنات لم يتو   أبدا خ ض هكن الفترة.

 13/4/2016، 48عرب 
 

 القيام بدور مركزي في جهود إنهاء االحتالل وتحقيق السالم إلىيدعو روسيا  عباس .1
محمود عباس روسيا بمن تقوم بدور  السلطا الفلسطينيا ئيس: طالب ر وكايت-موسكو  طسطنبوض 
 طن اء ايحت ض السرائيلي لألراهي الفلسطينيا. طلىيؤدي  أنمركيي من شمن  

  "نحن نقدر المبادرة الفرنسيا ل قد أمسو اض عباس في مقابلا مع وكالا "سبوتنيك" الروسيا نشرت ا  
لي لتجديد ج ودن من أجل تحقيق الس م الن ائي"  مشيرا مؤتمر دولي  فقد حان الو ت للمجتمع الدو 

طلى "أننا بحاجا طلى هكن المبادرة لتكون بدايا ل مليا جديدة مت ددة انطراف مع وجود آليا جديدة 
حيث يجب أن تل ب روسيا دورا مركيها  ما  د يؤدي طلى خطوات عمليا نحو طن اء ايحت ض 

 ".السرائيلي وتحقيق الس م ال ادض
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وأكد عباس عدم  انونيا المستوطنات التي تبني ا طسرائيل في الهفا الغربيا واعتبرها "جرهما حرب"  
 وطالب انمم المتحدة بتليا لتنفيك  رارات ا في هكا الصدد.

وأهاف  "نحن نممل بمن يتم تنفيك القرارات من  بل انمم المتحدة والدوض انعهاء في ا. أنا هنا أرهد 
 جديد أن المستوطنات غير  انونيا وجرهما حرب بموجب القانون الدولي". أن أؤكد من

ولفت طلى أن "الحكوما الفلسطينيا  عبر ويارة الخارجيا وب بتنا في جني   تتابع عن كبب هكن 
 المسملا مع انمم المتحدة".

لدخوض في است دادن للقاء رئيس الويراء السرائيلي بنيامين نتنياهو "من أجل ا عباسكما أكد 
مفاوهات جادة ومبمرة من شمن ا أن تؤدي طلى طن اء ايحت ض وتحقيق س م دائم يهمن الحرها 

 لش بنا".
وتابع  "سياسات وممارسات الحكوما السرائيليا والحقائق الممساويا على انرض بسبب المصادرة 

نيا  ي تدع مجاًي للشك بمن المستمرة من أرهنا  وبناء الميهد من المستوطنات وهدم المنايض الفلسطي
 نتنياهو ملتيم بتدمير حل الدولتين".

  يهارة لمدينا طسطنبوض التركيا؛ للمشاركا في أعماض أمسمن جانب آخر  بدأ الرئيس عباس مساء 
  عقب وصول  طلى طسطنبوض  في ممدبا عشاء أ ام ا عباس وشارك القما الس ميا البالبا عشرة.

 ب أردوغان على شرف الرؤساء والقادة المشاركين في القما.الرئيس التركي رجب طي
   14/4/2016األيام، رام هللا، 

 
 توزع مسودة قرار تندد باالستيطان الفلسطينيةالسلطة  .3

 اض مندوب فلسطين لدى انمم المتحدة رهاض منصور طن تجديد المس ى : روهتري –نيوهورك 
ديد بالمستوطنات السرائيليا يست دف طيالا أكبر عقبا الفلسطيني ل ناع مجلس انمن المتحدة بالتن

 أمام الس م وت يهي المساعي الفرنسيا للتوس  في اتفار.
وأبلغ منصور مجموعا صغيرة من الصحافيين أن الوفود ال ربيا تسلمت مسودة القرار. وأوهح أن 

لهفا الغربيا هو ال دف من وهع مسودة بخصوص المستوطنات السرائيليا في القدس الشر يا وا
يالا هكن ال قبا من طرهق الس م وفتح انبواب للس م ومحاولا مساعدة المبادرة  "البقاء على انمل وا 

و اض منصور طن واشنطن استخدمت حق النقض هد  رار ممابل  الفرنسيا كي تق  على  دمي ا".
ادبات الس م  لكن  أشار بشمن المستوطنات السرائيليا  بل خمس سنوات لخشيت ا من أن يقوض مح

 طلى أن  ي توجد اآلن محادبات س م.
   14/4/2016الحياة، لندن، 
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 نتنياهو على بناء وحدات استيطانية جديدة جريمة حربحكومة موافقة  :عريقات .4
صائب عرهقات  انيام": أدان أمين سر اللجنا التنفيكيا لمنظما التحرهر الفلسطينيا د."–القدس 

كوما ايحت ض نتنياهو وويهر حرب  موشي ي الون على بناء مئات الوحدات موافقا رئيس ح
ايستيطانيا في الهفا الغربيا المحتلا  واصفًا كلك بجرهما الحرب بموجب القانون الدولي وميبار 

 روما المؤسس للمحكما الجنائيا الدوليا.
المجتمع الدولي من أجل طن اء و اض عرهقات في بيان  "طن الحاجا اليوم طلى طجماع وتوافق طرادة 

ايحت ض واستيطان  ايست ماري أصبحت ملحا وهرورها أكبر من أي و ت مهى  وهو مطالب 
اليوم بتحمل مسؤوليات  لنجاح ودعم الج ود السياسيا والقانونيا والدبلوماسيا الفلسطينيا على 

اكما وم حقا سلطات ايحت ض الص يد الدولي بما في كلك المؤتمر الدولي لن اء ايحت ض  ومح
و ادت  من مجرمي الحرب في المحكما الجنائيا الدوليا والتوج  طلى مجلس انمن لدانا 

 ايستيطان".  
وأكد عرهقات أن ايست مار السرائيلي نرض فلسطين المحتلا هو سياسا رسميا لحكومات طسرائيل 

اصل ارتكاب جرائم حرب تقهي من خ ل ا على المت ا با وأهم ا حكوما نتنياهو المتطرفا التي تو 
 وعاصمت ا القدس. 1967فرص الس م و يام دولا فلسطين المستقلا وكات السيادة على حدود 

   14/4/2016األيام، رام هللا، 

 
 عريقات يطالب بتأمين حماية دولية عاجلة للفلسطينيين بمخيم اليرموك .5

لمنظما التحرهر  صائب عرهقات  يوم الخميس  المجتمع طالب أمين سر اللجنا التنفيكيا : رام  
الدولي وانمم المتحدة بتممين الحمايا الدوليا ال اجلا نبناء الش ب الفلسطيني في مخيم اليرموك في 
سورها  داعيا  في تصرهح صحافي  وكالا غوث وتشغيل ال جئين الفلسطينيين "انونروا" وال يئات 

تصا  طلى هرورة تممين الحاجات النسانيا للفلسطينيين المحاصرهن داخل النسانيا  والدوليا المخ
 المخيم.

و اض طن "ما ترتكب  هكن التنظيمات الرهابيا من جرائم طبادة و تل للمدنيين انبرهاء  وحرر وتدمير 
 ا لما تبقى من المخيم  ومنايل   وشوارع  الرئيسا  وحصار عشرات ال ائ ت داخل منايل ا  وم انات

من أوهاع م يشيا  اسيا للغايا  بسبب ان دام الط ام والدواء والميان  ومنع انهالي من الخروا طلى 
المناطق اآلمنا  يتطلب تحركا دوليا عاج  من المجتمع الدولي  لتحمل مسؤوليات  السياسيا 

هكن المجيرة والنسانيا طياء الم اناة المستمرة تجان ال جئين الفلسطينيين في المخيم  وو   
 المتواصلا بحق م  ودعم ج ود طن اء ايحت ض".
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وأكد القيادي الفلسطيني أن الحل ي يكمن في استي اب ال جئين الفلسطينيين في دوض أوروبا وغيرها 
  طبقًا 1948من الدوض  أو في مخيمات جديدة  بل في ال ودة طلى ديارهم التي شردوا من ا  سرًا عام 

ن اء ايحت ض الكي طاض أمدن و يام دولا فلسطين.194للقرار انممي     وا 
   14/4/2016، العربي الجديد

 

 األوان كي يتحرك المجتمع الدولي بما يتجاوز اإلدانة واالستنكار والتنديد الحمد هللا: آن   .6
 فادي أبو س دى:  اض رئيس الويراء الفلسطيني رامي الحمد   أمس طن  "آن انوان كي –رام   

يتحرك المجتمع الدولي بما يتجاوي الدانا وايستنكار والتنديد يتخاك طجراءات فاعلا لحمايا ش بنا 
ليام طسرائيل برفع الحصار الظالم عن  طاع  وا غابا غية وا عادة وحدة أرهنا الجغرافيا والسياسيا وا 

جادة ومتواينا  غية". وأهاف "هكا هو المدخل انساس الكي ب  ن يد المصدا يا ل مليا سياسيا
ترتقي طلى طموحات وتهحيات ش بنا وتن ي ايحت ض السرائيلي عن أرهنا وتكرس السيادة 

في كن  دولا فلسطين المستقلا والقدس  1967الوطنيا على كامل انراهي المحتلا منك عام 
 عاصمت ا وغية وانغوار  لب ا النابض بانمل والحياة".

 طاع  طعمارات خ ض كلمت  في مؤتمر المانحين حوض عمليا طعادة وأطلق الحمد   هكن التصرهح
غية الكي عقد في رام   أمس  بحهور عدد من الويراء وممبلي الدوض والمؤسسات الدوليا 
الشرهكا. وأهاف "نجتمع في هكا المؤتمر الكي ي د أوض مراج ا شاملا لنتائج عمليا طعمار غية 

للوفاء بالتيامات ا تجان ش بنا فليس من الم قوض أن يق  عجي التموهل لندعو الدوض الشقيقا والصديقا 
 أو ه ف  حائ  دون الن وض في غية وانتشاض أهل ا من الم اناة وانلم والتشرد".

وتحدث عن الوهع في غية فقاض "طن أبناء ش بنا في  طاع غية عاشوا وي ت ب ث حروب في 
عشر سنوات تحت حصار ظالم وخانق ما خل   حوالي غهون ستا أعوام وي ييالون يريحون منك

أهواي ومتسي كبيرة وترك غية فرهسا للمرض والفقر والبطالا  وسوهت أحياء بكامل ا بانرض وبات 
اآليف من المواطنين ب  مموى يفترشون انرض وي يشون بين ركام وبقايا منايل م بل وي تاشون 

ب انمم المتحدة لتنسيق الشؤون النسانيا "أوتشا" أن على المساعدات. وأشار تقرهر أصدرن مكت
خمسا وسب ين أل  فلسطيني من الكين شردهم ال دوان السرائيلي انخير على  طاع غية  ما يالوا 

 ب  مموى".
واعتبر الحمد   "أن ال دوان السافر على غية واستمرار طسرائيل في حصارها الظالم ل  طنما يشكل 

ب السرائيلي المتواصل منك بمانيا وستين عاما من ايحت ض الكي يحاصر ش بنا امتدادا لإلرها
لغاء هوهت  الوطنيا حيث لم تخهع طسرائيل خ ض هكن  بالقتل والتدمير والتشرهد وبمحاويت طمس وا 
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ال قود المتصلا من اليمن نيا مساءلا أو عقاب وهو ما شج  ا على التمادي بارتكاب جرائم ا 
 في انت اك القانون الدولي ومبادئ حقور النسان". روايستمرا

وتابع القوض "سارعت الحكوما الفلسطينيا في ال مل وراكمت الكبير من الخطوات لتكون حكوما 
الوفار الوطني موجودة بل وفاعلا في القطاع لمواج ا الكاربا غير المسبو ا بشقي ا النساني 

رة في تقديم الخدمات انساسيا والطارئا وتممين المتطلبات والسياسي ول هط ع بمسؤولياتنا المباش
طك يصل دعم الحكوما وتحوي ت ا  اليوميا يستمرار صمود ش بنا في  والت امل مع نتائج ال دوان.

من المصاره  التشغيليا". وأعلن أن  "رغم  %45 حواليلقطاع غية همن مواينا ال ام الحالي  طلى 
طي أن التقدم في ال مل لم يكتمل ب د  فبالهافا طلى القيود والشروط التي  كل هكن المشارهع والبرامج

ته  ا طسرائيل لدخاض مواد البناء وتنفيك المشارهع ش د ال ام الماهي  هناك تباطؤ في عمليا 
بلث الت  دات  حواليالتموهل وفي طيفاء المانحين بت  دات م الم لنا  طك وصلنا فق  وحتى اليوم 

ا المخصصا لغية ما تسبب في ت طيل وتمخير جملا من التدخ ت التي كان من الميمع الجمالي
 تنفيكها".
طلى أن احتياجات  طاع غية ي تق  عند حدود طعادة العمار بل تتطلب شراكا حقيقيا مع  وأشار

ع التنمويا دوض ال الم لرفع الظلم عن  وتلبيا احتياجات  النسانيا المطردة وتنفيك الميهد من المشاره
ك ندعوكم للوفاء بالتياماتكم والمساهما الفاعلا في طنقاك غية فإننا ندعوكم  والحيويا في . و اض: "طننا وا 
أيها طلى طعادة النظر بل وتطوهر آليا طعادة العمار التي تلبي فق  الحد اندنى من احتياجات 

ا الكبرى أو مواصلا تقديم الخدمات القطاع النسانيا وي تمكننا من تنفيك المشارهع ايستراتيجي
انساسيا والتصدي للحاجات المتيايدة في  طاعي الصحا والت ليم واستن اض القطاعات الحيويا في  

 خاصا  طاع اليراعا والصناعا".
وأكد الحمد   أن الفلسطينيين لن يقبلوا بفصل غية أو عيل ا "ولن تكون دولتنا المستقلا طي و طاع 

 ا وسنستمر في حشد أكبر تمييد والتفاف دولي لهرورة كسر الحصار عن ا وتمكين غية في  لب
 ش ب ا من ال يش بحرها وكراما كبا ي ش وب انرض".

 14/4/2016القدس العربي، لندن، 

 
 السلطة: إذا رفضت "إسرائيل" االنسحاب من مناطق "أ" سنعيد النظر بعالقاتنا معها .7

طكا  أن ار الشؤون المدنيا الفلسطيني حسين الشيخ طسرائيل من حكر ويه: رام   ال أحمد رمهان
 18رفهت اينسحاب من المناطق المصنفا )أ  والتي تشمل مدن الفلسطينيا  وتقدر مساحت ا بنحو 

سيدفع القيادة الفلسطينيا طلى طعادة النظر في  انمرفي المئا  من مساحا الهفا الغربيا  فإن هكا 



 
 
 
 

 

 10 ص                                              3903 العدد:        14/4/2016 الخميس التاريخ: 
  

على عدم  بوض الفلسطينيين الوهع الحالي  أمسالشيخ في تصرهح ادلى ب   وشدد ع  ات ا م  ا. 
القائم حيث يلتيم الجانب الفلسطيني بايتفا ات المو  ا بين الطرفين  في حين تتنصل طسرائيل من 

 التيام ب ا.  أي
   14/4/2016المستقبل، بيروت، 

 
 الستيطانتدين تهويد المنطقة "ج" ومضاعفة ا "الخارجية الفلسطينية" .8

طالبت ويارة الخارجيا الفلسطينيا ايتحاد انوروبي عاما  وبلجيكا خاصا  : رام  : كفاح يبون 
ايتحاد انوروبي في  بهرورة متاب ا عمليات الم حقا وال دم السرائيليا للمشارهع التي تمول ا دوض

ات ا الصارخا للقانون الدولي الهفا الغربيا  ومساءلا الحكوما السرائيليا ومحاسبت ا على انت اك
 واتفا يات جني .

و الت الخارجيا في بيان: "طن الحكوما السرائيليا برئاسا بنيامين نتنياهو  ص دت منك بدايا ال ام 
)ا   بشتى الوسائل وانساليب  في  الجاري  من طجراءات ا وهجمت ا الت وهديا للمناطق المصنفا

 ض  تحوض دون  يام دولا فلسطينيا  ابلا للحياة وكات سيادة".محاولا لفرض حقائق جديدة على انر 
ودانت الويارة ط دام جرافات ايحت ض على هدم حديقا لألطفاض وتجرهف ا في بلدة يعترة جنوب نابلس  

 والتي بنيت بتموهل من الحكوما البلجيكيا؛ مما تسبب في
شفت عن  حركا الس م اآلن السرائيليا  و الت الخارجيا: "تتيامن هكن الجراءات ال نصرها مع ما ك

وأشارت  2016الغربيا في عام   من تيايد كبير في خط  بناء وحدات استيطانيا في الهفا
مرات في البلث انوض من ال ام  3الم طيات طلى أن مشارهع البناء ايستيطاني تهاعفت أكبر من 

الوجود الفلسطيني وا ت ع  من سياسا حكوما نتنياهو في هرب  الجاري  في دليل واهح على
 مناطق )ا   والحد من  درة المواطنين الفلسطينيين على تلبيا احتياجات النمو الطبي ي  وفي
المقابل  تسرع سلطات ايحت ض من حم ت ا لتوطين ميهد من المستوطنين في تلك المناطق  في 

 وطنين".المست ططار مخططات ا الراميا طلى هم وت وهد مناطق )ا  لصالح
  14/4/2016الشرق األوسط، لندن، 

 

 مشاورات فلسطينية عربية حول تقديم مشروع قرار إلدانة االستيطان أمام مجلس األمن .9
 اض عهو اللجنا التنفيكيا لمنظما التحرهر الفلسطينيا  واصل أبو يوس   : س د الدين ناديا-عمان

ض ال ربيا حوض تقديم مشروع  رار لدانا طن "القيادة الفلسطينيا تجري حاليًا مشاورات مع الدو 
 ايستيطان أمام مجلس انمن الدولي".
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وأهاف أبو يوس   لال"الغد" من فلسطين المحتلا  طن "المباحبات تجري مع لجنا المتاب ا ال ربيا من 
أجل بحث ايست دادات ال يما لتقديم مشروع القرار  الكي يحمل  طلى حد كبير  نفس مهمون 

 واصطدم بالفيتو انمرهكي". 2011ي تم تقديم  في ال ام نظيرن الك
وأوهح بمن "المشروع  الكي تم تويهع مسودت  على أعهاء مجلس انمن الدولي مؤخرًا  ينص 
صراحا على طدانا ايستيطان  والمطالبا بو   اننشطا ايستيطانيا التي تمهي الحكوما 

 ان ا هد الش ب الفلسطيني".السرائيليا في تنفيكها  تيامنا مع تص يد عدو 
وتتهمن مسودة مشروع القرار  أيهًا  طهافا فقرة تدين عن  المستوطنين  واعتداءات م على 

 المواطنين الفلسطينيين. 
   14/4/2016الغد، عّمان، 

 

 خالد يطالب باحترام المجلس المركزي ووقف "التنسيق األمني" وأي لقاءات مع االحتالل تيسير .21
دعا عهو في اللجنا التنفيكيا لمنظما التحرهر الفلسطينيا  طلى هرورة  يام :  ورأشرف ال –غية 

السلطا الفلسطينيا بتنفيك  رار المجلس المركيي لمنظما التحرهر  والقاهي بو   "التنسيق انمني" 
 مع الجانب السرائيلي  و اض طن  لم يبق أي عكر ل دم تطبيق هكا القرار.

لجنا التنفيكيا لمنظما التحرهر  وعهو المكتب السياسي للجب ا وأكد تيسير خالد عهو ال
الديمقراطيا  على هرورة "الو   الفوري" ني مفاوهات أو لقاءات أمنيا مع الجانب السرائيلي 

ا تحام المدن الفلسطينيا وغيرها من المناطق  أوللبحث في امتناع جيش ايحت ض عن دخوض 
وشدد في تصرهح صحافي على هرورة احترام  رارات المجلس  المصنفا )أ  في الهفا الغربيا.

 المركيي  واللجنا التنفيكيا بشمن "و   التنسيق انمني".
  14/4/2016القدس العربي، لندن، 

 

 إجراءات إضافية لتعزيز األمن على الحدود مع مصرقوات األمن الوطني في غزة:  .22
سطيني في  طاع غية مؤخًرا بإجراءات أمنيا بدأت  وات انمن الوطني الفل: هاني الشاعر -رفح 

طهافيا جديدة لت يهي انمن والسيطرة على هب  الحدود الجنوبيا الفاصلا بين  طاع غية وجم ورها 
 مصر ال ربيا.

وعلمت وكالا "صفا" من مصادر أمنيا ُمطل ا أن هكن الجراءات تم الشروع ب ا بالتيامن مع توج  
متين المصرها القاهرة والقطرها الدوحا وتم تنفيكها على أرض الوا ع وفد حركا حماس ليهارة ال اص

 في أعقاب عودة الوفد للقطاع عبر م بر رفح   بل أسبوعين.



 
 
 
 

 

 12 ص                                              3903 العدد:        14/4/2016 الخميس التاريخ: 
  

طلى أن الجراءات التي تم اتخاُكها هي "يهادة عدد  وات انمن الوطني الُمنتشرة على النظر ولفتت 
عنصر  وتقسيم 100الحدود  ُيقدر عددها بنحو الشره  الحدودي من خ ض الدفع بكتيبا جديدة على 

 الحدود لب با كتائب )غربيا  وس   شر يا ".
وأشارت المصادر ككلك طلى ط اما ميهد من الموا ع انمنيا  مبينا أن  من المتو ع  رهبا وهع نقاط 

لموا ع  )غرف جاهية  ومك بات خرسانيا وكلك ب د اينت اء من تسويا انرض وت يئت ا ل اما تلك ا
نقطا من منطقا ال بد 15واختيار انماكن المناسبا ل ا"؛ ُمشيرًة طلى اينت اء من ت يئا انرض لنحو 

 جبر شرر رفح حتى البحر.
ونوهت طلى أن  سيتم ت يهي  وات "الهب  الميداني" التاب ا لويارة الداخليا في المنطقا الوا  ا ما بين 

ي ي تخهع لسيطرة ج اي انمن الوطني لُقرب ا من السياا م بري رفح البري وكرم أبو سالم والت
 انمني مع الكيان السرائيلي.

وشددت المصادر على أن تلك الجراءات ليست مرتبطا بمناسبا ما أو ت ني أن الحدود غير 
مهبوطا "بل هي مهبوطا بانساس لكن لت يهي انمن بشكل طهافي وبث رسالا طممنا لألشقاء 

 ك الحدود لم ولن تكون مصدر ت ديد لألمن القومي المصري".في مصر بمن تل
من جانب   أكد الناطق باسم ويارة الداخليا طياد البيم أن هكن الجراءات "مستداما  فقوات انمن 
 الفلسطينيا ت مل بشكل دائم في تطوهر طجراءات ا  من أجل تممين هكن الحدود بشكل كامل وُمطلق". 

اص لال"صفا" أن الحدود منطقا آمنا وُمستقرة و وات انمن تبس  سيطرت ا وأكد البيم في تصرهح خ
 بشكل كامل علي ا.

وشدد على أن م "حرهصون على انمن القومي المصري  كما ِحرصنا على انمن الفلسطيني  بالتالي 
 .ي يمكن أن نسمح نحد بت ديد أمن مصر انط ً ا من  طاع غية  وهكن رسالا لألشقاء المصرهين"

 13/4/2016، وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(
 

 ": العمل بترتيبات العام الماضي من حيث التبعية للوظائف التعليميةالفلسطينية لتربيةوزارة ا" .21
أفاد الوكيل المساعد للشؤون الدارها والماليا في ويارة التربيا والت ليم ال الي عيام أبو بكر : رام  

دة لل مل بترتيبات ال ام الماهي من حيث التب يا بما يخص طلبات التوظي  بمن الويارة  ررت ال و 
 للوظائ  الت ليميا.

و اض أبو بكر في بيان صدر  مساء اليوم انرب اء  أن  رار الويارة جاء في هوء ت دد الطلبات 
م الواردة طلي ا بخصوص طعادة تب يا ب ض المناطق المشمولا في ططار كل مديرها تربيا للتقد
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وأهافت أن  بإمكان المتقدمين للوظائ  الت ليميا التقّدم  للوظائ  الت ليميا في مديرهات أخرى.
 بطلبات م حسبما كان م موي ب  سابقا.

وتابع: "أّما بخصوص من تقدموا ف ليا هكا ال ام بطلبات في مديرهات خارا نطار ما كان م موي ب  
ن خ ض الويارة طلى المديرهات الواجب طدراا طلبات م في ا في السنوات السابقا  فسيتم نقل طلبات م م

 بناء على هكا القرار". 
 13/4/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 ف ترفض نقل السفير الفلسطيني في بلغاريا قبل انتهاء التحقيق يعائلة الشهيد النا .23

أن السلطا الفلسطينيا تست د لنقل سفيرها  كش  نشطاء فلسطينيون في بلغارها النقاب عنصوفيا: 
في بلغارها أحمد المكبوح طلى دولا أخرى مع الحفاظ على مسمان الوظيفي  على الرغم من أن اللجنا 
التي شكل ا الرئيس محمود عباس للتحقيق في استش اد ال جئ الفلسطيني عمر الناي  في مقر 

 الوفاة. السفارة لم تن  ب د م مت ا في الكش  عن حقيقا
وأدانت عائلا الش يد عمر الناي   والجاليا الفلسطينيا في بلغارها في رسالا مشتركا ب بوا ب ا اليوم 
طلى رئيس السلطا الفلسطينيا محمود عباس  وخصوا " دس برس"  بنسخا من ا   رار نقل السفير 

ار طن كان صحيحا وب ض أفراد طا م السفارة  ودعت الرسالا السلطا طلى التراجع عن هكا القر 
 ومحاسبا المسؤولين عن .

وطالبت الرسالا بتو ي  السفير احمد المكبوح وكل من تدور حول م الشب ات عن ال مل وتجميد 
 ص حيات م وم ام م طلى حين انت اء التحقيق.

  13/4/2016قدس برس، 

 
 رجال السلطةالفلسطينيون ال يهتمون بوثائق "بنما" لمعرفتهم المسبقة بحجم فساد هآرتس:  .24

 الت عميرن هاس الخبيرة السرائيليا في الشؤون الفلسطينيا بصحيفا هترتس طن الفلسطينيين  د 
يكونون آخر من اهتموا بالوبائق المسربا من "بنما" حوض  هايا الفساد  نن م ي لمون حجم ارتباط 

 الماض بيعمائ م السياسيين.
فلسطينيين هو أن الفساد بات يرتب  بصاحب أي وككرت هاس أن التقدير الش بي السائد بين ال

منصب سياسي رفيع  وأصبح كل من لدي  مكانا جماهيرها مشتب ا ب  وليس جديرا بالبقا  وبات من 
 النادر أن تسمع محادبا فلسطينيا طي وهككر في ا كلما "الفساد".
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تحدبون عن أشكاض وأشارت طلى أن ا أجرت ال ديد من المحادبات مع ب ض الفلسطينيين الكين ي
مت ددة من الفساد  من ا السر ا المباشرة للماض ال ام  وتلقي رشوة وحوافي ماليا مقابل تقديم خدمات 
حكوميا وغير حكوميا  والقيام بإجراء تغييرات في الموا ع القياديا  ونقل هكا المسؤوض من مو     

 واستبدال  بتخر بسبب تدخ ت لمسؤوض سياسي فلسطيني كبير.
أن أشكاض الفساد التي ت يش ا السلطا الفلسطينيا التي يتحدث ب ا الفلسطينيون  بل هاس أهافت و 

كش  "أورار بنما" تكمن في مشاركا مسؤولين فلسطينيين رفي ي المستوى بالسلطا الفلسطينيا في 
شركات تجارها خاصا  ونقل ملكيا ب ض انراهي الحكوميا نشخاص مسؤولين  وتلقي مبالغ 

ا كبيرة من أحد التنظيمات الفلسطينيا لبناء منيض نحد المسؤولين  وككلك تلقي ع ا طبي مالي
 شخصي  والقيام بجويت خارجيا حوض ال الم  وت يين ب ض ان ارب في الوظائ  الحكوميا.

وأوهحت الصحفيا أن أكبر مؤشرات الفساد المنتشر في السلطا الفلسطينيا تت لق ببيع أراض 
ي ود على جانبي الخ  انخهر  وتجلى مؤشر الفساد انكبر الكي ت يش  السلطا فلسطينيا لل

 بل أيام  -وب ه م مقربون من عباس-الفلسطينيا مع  يام عدد من  ادة فتح والسلطا الفلسطينيا 
 بتقديم الت يها بوفاة رئيس الدارة المدنيا السرائيليا في الهفا الغربيا.

ا طسرائيليا محايدا  ف ي الكراع ال ملياتيا السرائيليا لسياسا مصادرة والدارة المدنيا ليست كيان
انراهي الفلسطينيا  وسر ا الميان وهدم المنايض وبناء المستوطنات  مما يطرح السؤاض: هل 

 المصالح الشخصيا دف ت اليعماء الفلسطينيين للت يها  مما أبار علي م الرأي ال ام الفلسطيني؟
طن اليعماء الفلسطينيين يواصلون ال مل في م ام م القياديا ليس لكون م منتخبين و الت عميرن هاس 

 من  بل الش ب الفلسطيني  بل بفهل الدعم الدولي مقابل استمرار المفاوهات مع طسرائيل.
وختمت بالقوض طن الوا ع القائم ي ني استمرار السيطرة السرائيليا الكولونياليا  بما يحقق لليعماء 

ينيين رفاهيا واستقرارا ل م ول ائ ت م  ولكلك فلن يستطي وا  لب الطاولا على طسرائيل وفتح الفلسط
صفحا جديدة من الصراع م  ا  نن كلك كفيل بالتشويش على وه  م اي تصادي  وهكا هو عين 

 الفساد.
   13/4/2016الجزيرة.نت، 

 
 في الدوحة با  حمدان: جولة ثالثة من مباحثات المصالحة ستنطلق قريأسامة  .25

أعلن مسؤوض ال   ات ال ربيا في حركا المقاوما الس ميا "حماس" أساما حمدان  أن : الجيائر
 جولا بالبا من مباحبات المصالحا ستنطلق  رهبا في ال اصما القطرها الدوحا.
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خلي  و اض حمدان في تصرهحات نقلت ا فهائيا البلد الجيائرها  "منك ش ور ب با ونحن في حوار دا
توافقنا على حكوما وحدة وطنيا تتشكل من كل الفصائل الفلسطينيا  والحوار يمهي بشكل طيجابي  

 وفي الجولا البالبا سنستكمل ما ظل عالقا من ملفات".
وتو ع القيادي في حماس بمن تكون نتائج الحوار طيجابيا  وتظ ر خ ض أسابيع أو منتص  ال ام 

 الجاري.
دان أن عمليا طعادة العمار تسير بب ء شديد  مبينًا أن ايحت ض يشدد وفي سيار آخر  أكد حم

 الخنار على  طاع غية  وهرفض طدخاض مواد طعادة العمار.
 13/4/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم

 

 ولجنة تحقيق فلسطينية خاصة زيدان بالتنسيق مع األمن اللبناني اغتيالباستمرار التحقيق : فتح .26
حركا فتح  طن التحقيقات في اغتياض القيادي بالحركا في لبنان  فتحي يهدان  مستمرة  أكدت: بيروت

 بالتنسيق بين انج ية انمنيا اللبنانيا  ولجنا تحقيق فلسطينيا خاصا. 
و اض القائد ال سكري في حركا "فتح"  بمخيم "عين الحلوة"  منير المقدح  لال"انناهوض"  "تم تسليم 

تياض يهدان  وكل ما نملك  من م لومات لألج ية انمنيا اللبنانيا  كون عمليا مل  التحقيقات باغ
ايغتياض حصلت خارا حدود المخيم"  مشيرا طلى أن  تم تشكيل لجنا تحقيق فلسطينيا خاصا تنسق 

 مع أج ية أمن في لبنان. 
ال مليات   وأهاف  أن "الفتنا في المخيمات الفلسطينيا  وخاصا في صيدا  لن تحصل بسبب هكن

 فوحدتنا تقطع الطرهق أمام كلك". 
 13/4/2016قدس برس، 

 
 عن اغتيال زيدان في حال توصلت لجان التحقيق إلى هويتهم المسؤولينمحاسبة "اللينو" يستبعد  .27

  القائد السابق للكفاح المسلح الفلسطيني في لبنان  الملقب بال"اللينو"  اض محمود عيسىبيروت: 
  فتحي يهدان  فتحتح" طن  "ي يمكن توجي  أي ات ام في اغتياض القيادي بحركا القيادي في حركا "ف

 بل انت اء التحقيقات التي تجره ا القوة انمنيا المشتركا والفصائل في مخيم عين الحلوة  بالت اون 
 مع انج ية انمنيا اللبنانيا". 

 لى ميهد من الو ت للخروا بنتائج". وأهاف "عيسى"  أن "التحقيقات ما يالت في بدايات ا  وتحتاا ط
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وتابع  أن "المشكلا التي ن يش ا ون اني من ا  وخاصا ب د تكرار عمليات ومحاويت ايغتياض 
وانحداث انمنيا في مخيم عين الحلوة  تكمن في عدم محاسبا الجناة والفاعلين على الرغم من أن  

 يتم م رفت م في أغلب انحيان". 
قا الش ب الفلسطيني بالقيادة ه فت بسبب التراخي في محاسبا الجناة"  مشددا وأشار  طلى أن "ب

 على هرورة "عقاب المجرمين". 
واستب د "عيسى"  محاسبا وعقاب المسؤولين عن اغتياض القيادي بال"فتح" فتحي يهدان  في حاض 

ن الخير لمخيم توصلت لجان التحقيق طلى هوهت م  داعيا اتخاك طجراءات جديا تجان من "ي يرهدو 
 عين الحلوة".

 13/4/2016قدس برس، 
 

 الفلسطيني اتفاقية أوسلو هي السبب الحقيقي في االنقسام: حبيب .28
اعتبر خهر حبيب  أن اتفا يا أوسلو هي السبب الحقيقي في اينقسام  و اض: "نحن في ظل غية: 

 لم نمخك شيئًا". هكن ايتفا يا أعطينا ايحت ض كل ما يرهد  ولألس  نحن كطرف فلسطيني
وأشار حبيب طلى أّن أوسلو والسلطا وه وا في الساحا الفلسطينيا مبررا حقيقيا ل خت ف 
 واينقسام  مؤّكدًا أن اتفا ات المصالحا فشلت نن ا لم تتهمن رؤيا وحدويا تشمل الكل الفلسطيني.

فلسطيني  وهجب أن وأهاف: "من المفترض أن يرسم م مح الحاهر والمستقبل لفلسطين الكل ال
يكون ل م بصما ورأي  دون كلك سنبقى نظل في حلقات مفرغا"  م ربًا عن عدم تفاؤل  بلقاءات 

ن ولدت شيئًا تلد م ا ا" كما  اض.  الدوحا "نن ا وا 
-4-13مؤتمر نظم  مركي تحال  الس م الفلسطيني  انرب اء جاءت أ وال  خ ض مشاركت  في 

 .سطيني الراهن والمستجدات على الساحا الفلسطينيا"  ب نوان "الوهع الفل2016
وأوهح القيادي في الج اد الس مي  أّن اينقسام دمر القهيا الفلسطينيا وأعطى ايحت ض الفرصا 
لفرض مشروع   مبينًا أّن "طن اء اينقسام علي  فيتو ص يوني وأمرهكي حتى يبقى اينقسام وهتم 

 للمشروع انمرهكي السرائيلي" حسب  ول .تصفيا القهيا الفلسطينيا طبقا 
واختتم  ول : "المخرا الوحيد من هكا اينقسام هو الجلوس على  اعدة ايحترام المتبادض والشراكا 

 لنرسم رؤيا وطنيا".
 13/4/2016، فلسطين أون الين
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 الفلسطينية الوضع في مصر كان له تداعياته في تأخير ملف المصالحةقيادي بفتح:  .29
أن الوهع في مصر كان ل  تداعيات    اعتبر محمد النحاض  عهو المجلس البوري لحركا فتح غية:

 .الفلسطينيا في تمخير مل  المصالحا
و اض: "نحن نمر بظروف استبنائيا وغير عاديا كحركات تحرر ما يلنا لم نحقق أهدافنا ي بال ودة أو 

 ولا".د 140تقرهر المصير أو ط اما الدولا التي اعترف ب ا 
ونون عهو المجلس البوري لحركا فتح طلى أن آخر جولا للحوارات في  طر ش دت ايتفار على 
آليا  ابلا للتنفيك  داعيًا طلى عدم السماح بمن يكون الحوار بين حركتي حماس وفتح فق   مؤّكدًا أّن 

 الفصائل "تجامل الحركتين والش ب يدفع البمن"  وفق ت بيرن.
حاجا طلى حكوما وطنيا تجري انتخابات  طكا امتلكنا الرادة الحقيقيا نشكل ومهى يقوض: "نحن ب

حكوما ون د انتخابات شاملا"  مؤكدًا أّن نقاط ايتفار التي تجم نا وطنيا أكبر بكبير من النقاط التي 
 أحدوتابع: "على ص يد منظما التحرهر من يرهد أن ينهم طلي ا ينهم؛ لكن ي يستطيع أي  تفر نا.
 يفرض شروط   بل دخوض المنظما". أن

-4-13مؤتمر نظم  مركي تحال  الس م الفلسطيني  انرب اء جاءت أ وال  خ ض مشاركت  في 
   ب نوان "الوهع الفلسطيني الراهن والمستجدات على الساحا الفلسطينيا"2016

 13/4/2016، فلسطين أون الين
 

 جاه غزةفشلت في مهامها ت حكومة الحمد هللا: أبو ظريفة .11
مؤتمر خ ض مشاركت  في  عهو المكتب السياسي للجب ا الديمقراطيا ط ض أبو ظرهفا غية:  اض 

  ب نوان "الوهع الفلسطيني الراهن 2016-4-13نظم  مركي تحال  الس م الفلسطيني  انرب اء 
 مان بمفردن.أن  ي أحد يستطيع أن يقود السفينا طلى بر ان  والمستجدات على الساحا الفلسطينيا"

و اض: "فشلنا سياسيًا ولم نستفد من عوامل القوى الوطنيا  ولم نستفد من المقاوما  ولم نستفد من 
 السياسا  وحتى اللحظا عجينا عن الوصوض طلى استراتيجيا واحدة".

وأشار عهو المكتب السياسي للجب ا الديمقراطيا طلى أّن حكوما الحمد   فشلت في م ام ا تجان 
   كما فشلت في حل مشكلا الشباب والبطالا والبيوت المدمرة وجميع الملفات انخرى.غية

أّن ال قبا الحقيقيا تكمن في تحميل الوير لحركتي فتح وحماس فق   و اض: "حماس وفتح ليسا وبين 
 بحاجا طلى نصائح ف م ي لمون الحقيقا أكبر منا جمي ا  وما نستمع من م يحرجنا" كما  اض.

 13/4/2016، أون الينفلسطين 
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 حدود غزة د: قوة إسرائيلية خاصة اختطفت ناشط ا في القسام عن"معاريف" .12
ال بري التابع لصحيفا م اره   يوم انرب اء  عن مصادر فلسطينيا في  NRGنقل مو ع  :رام  

 .حدود غية  مؤخًرا د طاع غية أن  وة طسرائيليا خاصا اختطفت ناشًطا في كتائب القسام  عن
وبحسب المصادر ال برّها  فإن الناش  الكي تم اختطاف  كان في م ما "رصد" شرر جباليا برفقا 
مجموعا من المسلحين التاب ين لحماس  حيث تمّكنت  وة طسرائيليا من اختطاف  بينما نجح رفا   في 

 اينسحاب.
 13/4/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 

 
 عن كل األعراف والقيم والتقاليد الوطنية خروج   "الشعبية"إحراق صورة عباس في مسيرة : "فتح" .11

طحرار صورة الرئيس محمود عباس في مسيرة للجب ا الش بيا في غية   أن   اعتبرت حركا فتح :غية
عن كل انعراف والقيم والتقاليد الوطنيا التي تحكم ال   ا بين فصائل ال مل الوطني  مطالبا  خروا  

 ار عما حدث بصفت م المسؤولين عن ا. يادة الجب ا بايعتك
وأدان المتحدث باسم الحركا فايي أبو عيطا في تصرهح صحفي  يوم انرب اء  هكا السلوك 
المرفوض وطنيا وأخ  يا. وتساءض عن السبب أو الدوافع من وراء خلق مشاكل وهميا على الساحا 

    مخصصات الجب ا الش بيا.نفى الصندور القومي أي  رار بو  أنسيما ب د ي الفلسطينيا  
وشدد على أن ال   ا بين رفار الدرب والمناهلين ليست ع  ا أمواض  طنما ع  ا يحكم ا التارهخ 

 الوطني المشترك والموا   الوطنيا والتهحيات الجسام ودماء الش داء.
يتبين وأشار طلى أن "فتح" ترهبت كبيرا ومارست هب  النفس في الرد على هكا السلوك  حتى 

المو   الرسمي للجب ا الش بيا مما حدث  مؤكدا الحرص الشديد على استمرار ال   ات انخويا 
 التي ربطت بين الحركتين تارهخيا.

 13/4/2016وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية، وفا، 
 

 الحساسة"المرحلة "في هذه  عباسحول  االلتفافضرورة تدعو ل آمال حمد .13
طالب عهو اللجنا المركيها لحركا "فتح"  آماض حمد   يادة "الجب ا : انخرسيهنا  -بيت لحم 

الش بيا لتحرهر فلسطين" بايعتكار عن ط دام مجموعا من أنصار انخيرة على حرر صور رئيس 
السلطا محمود عباس  أبناء ف اليا ش دت ا مدينا غية  أمس الب باء  طحياء لككرى انسير الش يد 

أمس  الش بيا الت حمد في تصرهح صحفي "طن ما أ دم علي  ب ض أنصار الجب ا و  عمر الناي .
من حرر لصور أبو ماين في غية  ي تبر خطوة خارا السيار الوطني الكي ع دنان لدى الرفار في 
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نما أيها من كافا شرائح الش ب على  الجب ا الش بيا  وف ل مستنكر ليس فق  من حركا فتح  وا 
 سبب رميها مو    ك نوان للش ب الفلسطيني"  على حد ت بيرها.مختل  انتماءات م ب

وأهافت "الش بيا بانهوائ ا تحت منظما التحرهر الفلسطينيا فإن  ُيحّتم على  ادت ا مراج ا هكن 
السقطا من ب ض أنصارها ومحاسبت م وتقديم ايعتكار ال يم للش ب  كون هكا التصرف كان خطئا 

 عتكار للرئيس"  وفق رأي ا.بحق الش ب كل   ومن بم اي
وأّكدت القياديا في "فتح" على هرورة ايلتفاف حوض رئيس حركت ا في هكن المرحلا التي وصفت ا 

 بمن ا "شديدة الد ا والحساسيا"  داعيًا طلى "الوحدة في مواج ا التحديات".
 13/4/2016قدس برس، 

 
 على أسلحة بمكان عمله ومركبتهاعتقال فلسطيني شمال فلسطين المحتّلة باّدعاء العثور  .14

اعتقلت شرطا ايحت ض السرائيلي  مساء انرب اء  مواطًنا فلسطينًيا : مظلوم خلدون -القدس المحتلا 
 في طحدى ورش البناء شماض فلسطين المحتّلا  بادعاء عبورها على أسلحا.
"مدفونا تحت التراب" في ويعمت شرطا ايحت ض في بيان ل ا  أن  ّوة طسرائيليا عبرت على بند يا 

 طحدى ورش البناء في منطقا "الشارون" شماض فلسطين المحتلا.
واّدعت عبور عناصر الشرطا على "ج اي على هيئا  لم مع عيار ناري م د لإلط ر داخل مركبت  

 المركونا  رهبًا من المكان"  بحسب البيان.
ا   وهو من سكان  رها "جلجوليا" في عامً  50وأهاف البيان أن شرطا ايحت ض اعتقلت الحارس )

   ونقلت  للتحقيق.1948الداخل الفلسطيني المحتل عام 
 13/4/2016، قدس برس

 
 نا بزعم حيازتها سكي االحتالل يعتقل فتاة فلسطينية قرب بيت لحم .15

اعتقل جيش ايحت ض السرائيلي  اليوم انرب اء  فتاة فلسطينيا من بيت : يوس  فقي  -بيت لحم 
 حم )جنوب القدس المحتلا   على حاجي عسكري مؤٍد طلى مدينا القدس  بيعم حيايت ا سكين.ل

عامًا  على  15وككرت مصادر فلسطينيا  أن جيش ايحت ض اعتقل الفتاة نوران أحمد البلبوض )
 " شماض بيت لحم  ب د ادعاء جنود ايحت ض حيايت ا سكين في حقيبت ا. 300"حاجي 

طلى أن الفتاة كانت ترتدي يه ا المدرسي لحظا اعتقال ا  وهي ابنا الش يد أحمد  وأشارت المصادر 
 في مدينا بيت لحم. 2008المبلوض الكي اغتال  ايحت ض عام 

 13/4/2016، قدس برس
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 بيت لحمفي  األهليةكلية فلسطين  بانتخابات "الديمقراطية"فوز تحالف فتح و .16
  كتلا "فلسطين توحدنا" بانتخابات مجلس اتحاد انرب اءفايت يوم  :الرحمن يونس عبد –بيت لحم 

 الطلبا في كليا فلسطين انهليا الجام يا في بيت لحم.
وتهم كتلا "فلسطين توحدنا" الط بيا  كتلا "الش يد ياسر عرفات" الكراع الط بي لحركا فتح  وكتلا 

 اليسار الموحد التاب ا للجب ا الديمقراطيا.
كتلا  أنغنام لمراسل "القدس" دوت كوم  أبو    ات ال اما بالكليا جرهس و اض مدير دائرة ال

فيما حصلت  مقاعد  10علي مصطفى أبو مق دا  وكتلا الش يد  20"فلسطين توحدنا" حصلت على 
 مقاعد. 3 علىكتلا بادر للتغيير 

 أن طلىرا من عدد الط ب المسموح ل م بالتصوهت  مشي %57 طلىنسبا اي تراع وصلت  أن وأوهح
 صناديقطن  تم افتتاح  وأوهح ور ا. 14  والفارغا 42  والباطلا 1097الصحيحا عددها  انورار

   عصرا3.15في تمام الساعا ) طغ   ااي تراع الساعا التاس ا صباحا وجرى 
 13/4/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 

 
 ت الطعنبا تراجع عملياسب   الفلسطينية والسلطة "إسرائيل"يعلون:  .17

عيا ويهر الدفاع السرائيلي موشي  ي لالون التراجالع فالي عمليالات الط الن والالدعس : الصحافا السرائيليا
بالسيارات التي يشن ا الفلسطينيون طلى الج الود التالي اهالطل ت ب الا  الوات الجاليش وانمالن السالرائيليا  

 وككلك أج ية انمن الفلسطينيا.
شالاط  الوى انمالن الفلسالطينيا هالد ال مليالات الفرديالا التالي ينفالكها ويحظ ويهر الالدفاع السالرائيلي يهالادة ن

 فلسطينيون بحق طسرائيليين.
طن "عالالائ ت الشالالبان )منفالالكي ال مليالالات  عنالالدما يشالالتب ون فالالي أن  -فالالي طيجالالاي صالالحفي الب بالالاء-و الالاض 

 أبناءهم ينوون شن هجوم  فإن م يبلغون  وات انمن بكلك".
ي هجمالالات "الي الالود الرهابيالالا"  وأهالالاف أن ب الالض ال جمالالات و الالاض ي لالالون طنالال  يحالالظ أيهالالا انحسالالارا فالال

الفلسالالالطينيا جالالالاءت ردًا علالالالى طهالالالرام مسالالالتوطنين ي الالالود النالالالار فالالالي منالالاليض عائلالالالا دوابشالالالا فالالالي  رهالالالا دومالالالا 
بالهفا الغربيا في يوليو/تموي الماهي  غير أن  حكر مالن أن المنطقالا  الد تشالت ل  بيالل عيالد الفصالح 

 الي ودي.
شالاط ال سالكري السالرائيلي فالي منالاطق )أ  فالي الهالفا الغربيالا  التالي مالن وانتقل ي لون للحالديث عالن الن

 المفترض أن تكون خاه ا للسيطرة الفلسطينيا الكاملا بموجب اتفار أوسلو.
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و الالاض طن المفاوهالالات انمنيالالا مالالع الفلسالالطينيين ليسالالت بشالالمن وهالالع حالالدٍّ للنشالالاط السالالرائيلي فالالي المالالدن 
بالقيام ب مليات في الحايت التي تتحرك في ا  وات انمن الفلسطينيا  بل حوض اتفار يسمح لسرائيل 

 الفلسطينيا "لحباط أنشطا طرهابيا"  حسبما نقلت عن  صحيفا هترتس.
ويعم ي لون أن خ  ت رهب انسلحا طلى غية كان يبدأ في السالابق مالن طيالران مالرورًا بالسالودان بالم شالب  

 جيهرة سيناء وصوًي طلى القطاع.
 ح ينطلق اآلن من ليبيالا طلالى ساليناء حيالث يالكهب م ظمال  لجماعالا وييالا ساليناء وأدعى أن ت رهب الس

 -مالالن ج ت الالا-وأشالالار طلالالى أن مصالالر  التاب الالا لتنظالاليم الدولالالا السالال ميا الالالكي يقاتالالل الجالاليش المصالالري.
 تشن عمليات عسكرها لحباط ت رهب الس ح في سيناء والحدود الليبيا.

 13/4/2016، الجزيرة نت، الدوحة
 

 شمل العائالت الفلسطينية لمّ  منعقانون لب بتمديد درعي يطا .18
  توصالاليا للحكومالالا السالالرائيليا بتمديالالد مالالا أمالالسدرعالالي"   أرهالال  الالدم ويهالالر الداخليالالا السالالرائيليا " :القالالدس

 يسمى " انون المواطنا ودخوض طسرائيل" ل ام آخر.
خطالالرا امنيالالا علالالى وهت لالالق انمالالر بقالالانون يمنالالع وهالالرفض لالالم شالالمل ال الالائ ت التالالي يشالالكل دخالالوض أفرادهالالا 

طسرائيل بمن في م الفلسطينيون سالكان الهالفا الغربيالا و طالاع غالية وانجانالب وانعالداء ومالن  الدموا مالن 
 مناطق ت يش حالا مواج ا متواصلا مع طسرائيل.

مالن مالالرة ويطالالب "درعالالي" حاليالا بتمديالالدن  أكبالالروتالالم تمديالدن  2013ودخالل هالكا القالالانون حيالي التنفيالالك ال الام 
 .لسرائيلمواصلا اعتبار  طاع غية كمنطقا ي يالت تخرا من ا أعماض م اديا  طلىمرة أخرى طهافا 

 14/4/2016األيام، رام هللا، 
 

 سببه عدم جودتهامنتجات الشركات الفلسطينية  دخولأرئيل ينتقد قرار "العليا": منع أوري  .19
البقالاء علالى  ال ليا ر المحكمابشّدة  را أرئيلأوري  سرائيلياحكوما الالانتقد ويهر اليراعا في  :رام  

شالالركات ألبالالان ولحالالوم فلسالالطينيا طلالالى أسالالوار القالالدس   الالائ   "طنالال  مسالالؤوض  5السالالماح بإدخالالاض منتجالالات 
بحكم منصب  عن همان مطابقا المنتجات الغكائيا التي تدخل طسرائيل للم ايير الم نيا المحالّددة فالي 

 للقدس سبب  عدم جودت ا  حسب يعم . الويارة"  في طشارة من  طلى أن منع دخوض هكن المنتجات
وأهالالاف  أن ويارة اليراعالالا سالالتلجم طلالالى اتخالالاك كافالالا الوسالالائل المتالالوفرة بغيالالا تسالالرهع الجالالراءات القهالالائيا 

 "حرصا من ا على صحا المواطن السرائيلي".
 14/4/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 
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 فلسطينية للقدسشركات منتجات  منع إدخالوزارة الزراعة ب "العليا اإلسرائيلية" تلغي قرار .31
شالركات ألبالان ولحالالوم  5 الررت محكمالا ايحالالت ض ال ليالا البقالاء علالالى السالماح بإدخالاض منتجالالات  :رام  

فلسطينيا طلى أسوار القدس  ملغيا بكلك  رارا سابقا من ويارة اليراعا السرائيليا بمنع دخالوض منتجالات 
 هكن الشركات للمدينا.
يليا اليوم الخميس  أن القرار اتخك طلى حين عقد المحكمالا جلسالا أخالرى للنظالر وككرت الكاعا السرائ

فالالي القهالاليا خالال ض شالال ر تمالالوي المقبالالل  وكلالالك عقالالب التمالالاس  ّدمتالال  شالالركا حمالالودة للمنتجالالات الغكائيالالا 
 الفلسطينيا لو   طدخاض منتجات ا طلى الب د.

 14/4/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 
 

 الفلسطينيين أمر ممكن : عملية التسوية معغانتز .32
رئالاليس انركالالان السالالابق فالالي جالاليش   أن يهنالالا انخالالرس  عالالن 13/4/2016وكالــة قــدس بــرس، ككالالرت 

دعالالا  طلالالى التوصالالل يتفالالار سياسالالي للتسالالويا بالالين حكومتالال  والسالاللطا  يايحالالت ض السالالرائيلي بينالالي غالالانت
 الفلسطينيا.

تصالرهحات  يانرب الاء  عالن غالانتونقلت صحيفا "يدي وت أحرونوت" ال برها في عددها الصادر  يالوم 
أدلالى ب الا خالال ض مشالاركت  فالي مالالؤتمر "م  الد دراسالالات انمالن القالومي" بتالالل أبيالب  أمالس  جالالاء في الا "طنالال  

اتفار سياسي مع الفلسطينيين )...   حتى نكالون مسالت دين  طلىيجب بكض كل ج د من أجل التوصل 
 للنظر في عيون أطفالنا والقوض ل م طننا حاولنا حقا".

اتفالالار بشالالكل متالالواي  غيالالر أنالال   طلالالى"كالالل رؤسالالاء الحكومالالا  الالالوا طن الالم يرهالالدون التوصالالل  يانتوأهالالاف غالال
نمالا  يجب أن نسّل  طحدى أعيننا بشكل دائم  علالى ايحتياجالات انمنيالا التالي لالم تصالبح أكبالر سال ولا وا 

 أكبر تحديا  وهكا صحيح من ناحيا استراتيجيا  لكن  في انساس م م بالنسبا لنا".
لى التيام  يادة الجيش السرائيلي بالس ي للتوّصل طلى اتفار سياسي ين ي الصراع مع ط يوتطرر غانت

الفلسطينيين  وبالتالي يو   طرا ا دماء جنودن   ائً  "ب د الحرب انخيرة في غية  مت بيهارة عائ ت 
مالل القتلى وكان هناك غهالب كبيالر  وأحيانالا ات امالات هالدي بشالكل شخصالي  )...  الجنالود أرادوا ال 

وعلالالالي م ان ي رفالالالوا بالالالمن القيالالالادة تحالالالاوض وي يمكالالالن م المطالبالالالا بوعالالالدهم  ولكالالالن علالالالى ان الالالل أن يحالالالاولوا 
 التوصل طلى اتفار"  وفق تصرهحات .

  طن عمليا التسويا مع ي  اضغانت  أن عامر دكا عن، 13/4/2016، المصدر، إسرائيلوأهاف 
مصالح مشتركا مع الدوض ال ربيا. "حتى لو لم الفلسطينيين أمر ممكن  بالنظر طلى أن طسرائيل لدي ا 

ننجح  يجب أن نحاوض   د نهطر طلى ايستمرار في سحب السي  من غمدن  ولكن على ان ل  
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يمكننا أن نقوض نطفالنا طننا حاولنا حقا"  مشيرا طلى أن  يجب ال مل في هكا ايتجان محليا  ط ليميا  
أيا تسويا سياسيا يجب أن تتم بموجب ترتيبات أمنيا ودوليا. وأهاف رئيس انركان السابق أن 

  ويا.
السالرائيليا  و الاض طنال  سالملت  مالؤخرا شخصاليات  ايستراتيجياوفي كلمت  ايفتتاحيا أشار طلى التحديات 

ما هو التحدي انكبر الكي يواج  طسرائيل. فقاض: "أجبت أن طسالرائيل نفسال ا  الدوليا بارية في الساحا 
أ وال   ائ  طن  رغم أن طيران  داعش  والت ديدات انمنيا  يث بوان". وعلل غانتوكلك في غهون ب 

انخرى تشكل تحالديا للدولالا  ولكالن فالي رأيال   أكبالر التحالديات هالي: الت لاليم  واينقسالامات فالي المجتمالع 
 السرائيلي  وعدم المساواة في ا.

 
 إضافية بالضفةكتيبة  21ويعزز  "يستعد "لتصعيد كبيرضابط إسرائيلي: الجيش  .31

  طن تراجالالع ال مليالالات أمالالس:  الالاض هالالاب  طسالالرائيلي كبيالالر فالالي  يالالادة الجب الالا الوسالالطى  وكالالايت-القالالدس 
ن الجيشالفلسطينيا في الهفا الغربيا خ ض انسابيع انخيرة هي "هدوء غير مستقر"   السرائيلي  وا 

انسالالبوع المقبالالل  وخالال ض شالال ر يسالالت د "لتصالال يد كبيالالر فالالي فتالالرة انعيالالاد" الي وديالالا  التالالي تبالالدأ فالالي ن ايالالا 
 رمهان.

وبحسالالب هالالكا الهالالاب   فالالإن القالالوات السالالرائيليا ي تالالياض تتلقالالى طنالالكارات حالالوض النيالالا بتنفيالالك عمليالالات مالالن 
 جانب فلسطينيين أفراد أو بتوجي  من منظمات فلسطينيا. 

حتالالى وأهالالاف  طنالال  منالالك بدايالالا موجالالا ال جمالالات الفلسالالطينيا الحاليالالا فالالي مطلالالع تشالالرهن انوض الماهالالي و 
تنظيمالا "طرهابيالا"  وأنال  فالي  57ن ايا آكار الفائت  كش  ج اي انمن ال الام السالرائيلي )الشالاباك  عالن 

عشالالر حالالايت من الالا كالالان ينالالوي فلسالالطينيون أسالالر مسالالتوطنين أو جنالالود  وفالالي أربالالع حالالايت أخالالرى جالالرى 
 اكتشاف مختبرات لصنع مواد متفجرة وتركيب أحيما ناسفا.

ي بدايا نيسان الجاري م طيات تدض على تراجع ملموس في انحالداث وكان الجيش السرائيلي نشر ف
مالالالرة   664بالهالالفا الغربيالالالا  خالالال ض آكار الفائالالت  و الالالاض طنالالال  منالالالك مطلالالع ال الالالام الحالالالالي تالالم طلقالالالاء حجالالالارة 

"عمال  طرهابيالا". وفالي شال ر آكار  48حالا جرى طلقاء يجاجات حار ا و 79مواج ا  وفي  484وو  ت 
 "عم  طرهابيا". 17و ع 

ونقلت وسائل طع م طسرائيليا عن الهاب   ول  طنال  علالى الالرغم مالن تراجالع ال مليالات والمواج الات  طي 
 أن  "نرى استمرار النكارات من وجود منفكي عمليات أفراد ويست دون ينديع الوهع مرة أخرى".

يتم ت يهالي وأهاف  طن  علالى خلفيالا انجالواء "المشالحونا" وفالي ساليار ايسالت دادات لتصال يد محتمالل "سال
كتيبا طهافيا خ ض عيد الفصالح )الي الودي الالكي يبالدأ  21منطقا ي ودا والسامرة )أي الهفا الغربيا  بال
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نيسالالالان الجالالالاري  وهالالالوم ايسالالالتق ض وشالالال ر رمهالالالان. والتخالالالوف هالالالو مالالالن التحالالالرهض حالالالوض جبالالالل  23فالالالي 
ال بالالالا ال يكالالالل )المسالالالجد ان صالالالى  والقالالالدس والتالالالي سالالالت ود علالالالى نفسالالال ا مبلمالالالا كالالالان الوهالالالع فالالالي بدايالالالا 

 الحاليا".
وبحسالالالالب الهالالالالاب  نفسالالالال   فالالالالإن تراجالالالالع ال جمالالالالات فالالالالي انسالالالالابيع الماهالالالاليا ي الالالالود طلالالالالى جمالالالالع م لومالالالالات 
اسالالالتخبارها وت يهالالالي  الالالوات ايحالالالت ض فالالالي نقالالالاط م ينالالالا بالهالالالفا  مبالالالل البالالالؤرة ايسالالالتيطانيا فالالالي الخليالالالل  

عالن  تالل متظالاهرهن  والمدخل الجنوبي لمدينا نابلس والمناطق المحيطا برام    طهافا طلى ايمتنالاع
فلسطينيين  بحسب الهالاب  السالرائيلي  الالكي  الاض طن التحقيقالات أظ الرت أن مالوت فلسالطينيين يغالكي 

 أجواء ال ن  والمواج ات.
بيتالالا منالالك بدايالالا ال جمالالات  هالالو  13لكالالن هالالكا الهالالاب  اعتبالالر أن هالالدم بيالالوت منفالالكي عمليالالات  وعالالددها 

التخالالالوف مالالالن هالالالدم  أبالالالرائ ت م جالالالاء علالالالى عقالالالاب رادع  وأن "جالالاليءا مالالالن تسالالالليم مخالالالربين مالالالن جانالالالب عالالال
البيالالالت". وتالالالابع  طن ايحالالالت ض فالالالرض عقوبالالالات أخالالالرى علالالالى نشالالالطاء مبالالالل مصالالالادرة سالالاليارات واعتقالالالايت 

 وسحب تصارهح عمل من أ رباء النشطاء.
 14/4/2016األيام، رام هللا، 

 
حامال  لحزام الشريف يكون الشهيد  أنجيش لم تطرح احتمالية الثالثة تحقيقات ب: العبرية اإلذاعة .33

 ناسف
 3ال برهالا عالن مصالدر عسالكري فالي جاليش ايحالت ض  ولال  بالان  الكاعانقلت  :الحياة الجديدة –رام   

الجنود النار على الش يد عبد  أحد طط رتحقيقات عسكرها على مستويات مختلفا أجربت ب د حادبا 
 الفتاح الشره  في الخليل.

تطرح احتماليالا ان يكالون الشال يد حالامً  لحاليام ناسال   وكلالك ان كل التحقيقات لم  طلىوأشار المصدر 
 خ فًا لما  ال  الجندي.

الماهالالي  لالالم تسالالجل  أكتالالوبرمطلالالع  انخيالالرةال برهالالا أنالال  منالالك بالالدء ال بالالا الجماهيرهالالا  الكاعالالاوأوهالالحت 
 تفجير أحيما ناسفا. أحداث

 14/4/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 
 

 اإلسرائيليةوض في الشرطة رتبة مف إلىمسلم" عربي "ترقية  .34
تر يالا عربالي مساللم  انولالى  للمالرة انرب الاء  يالوم السالرائيلياالشالرطا  أعلنالت :أ ف ب –الحياة الجديدة 

 في الج اي. انعلىرتبا مفوض  وهي  طلى
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مفوض من المسلمين فالي تالارهخ  أوضفي بيان ل ا طن "جماض حركوش  وهو  السرائيلياو الت الشرطا 
   تم ت يين  رئيسا للدائرة المكلفا تطوهر خدمات الشرطا في القطاع ال ربي".يلياالسرائالشرطا 

مراكالالالي جديالالالدة  طنشالالالاءيشالالالمل علالالالى وجالالال  الخصالالالوص  أنيت لالالالق "ببرنالالالامج يجالالالب  انمالالالر وأوهالالالحت أن
 بالنسبا لل رب". أكبرللشرطا في البلدات ال ربيا وت يهي القائم من ا ليكون عمل الشرطا متاحا 

وشالغل مناصالب عالدة طالواض حياتال  الم نيالا  1978و من بلدة كفركنا  بالشرطا عالام والتحق حركوش وه
 .السرائيليافي الشرطا  انعلىيحوي رتبا مفوض  وهي  أن بل 

  المقالالالرب مالالالن رئالالاليس الالالالويراء بنيالالالامين نتنيالالالاهو  علالالالى مو الالالع أردانالالالالداخلي جل الالالاد  انمالالالنوكتالالالب ويهالالالر 
مسالاللم فالالي هالالكا المنصالالب فالالي تالالارهخ الشالالرطا فيسالالبوك "منحنالالا رتبالالا مفالالوض لجمالالاض حركالالوش وهالالو أوض 

 السرائيليا".
 14/4/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 ا  أمني ا  خطر .. وفتح ميناء بغزة ي عّد على نفسها حماس لن تهاجمنا خوفا  عاموس جلعاد:  .35

وب استب د رئيس الدائرة السياساليا انمنيالا بالويارة جاليش ايحالت ض "عالاموس جل الاد" نشال: القدس المحتلا
 حرب جديدة مع  طاع غية هكا الصي ؛ بيعم أن "حماس مرتدعا عن القيام بحرب جديدة".

ورغم كلك فقد أبدى جل اد  خ ض كلما ل  في الجام ا ال برها  مساء انرب اء  عن مخاوف  مالن  يالام 
 ة".القائد ال ام لكتائب القسام محمد الهي  بخطوة مفاجئا  ائً : "طن  يف ل ما يحلو ل  في غي 

وأهالالاف  الالائً  "انخبالالار الجيالالدة مالالن الناحيالالا انمنيالالا هالالي أن  الالوة الالالردع ي يالالالت ف الالالا مقابالالل حمالالاس  
سيكون هنالك صي  ساخن ولكن من ناحيا درجات الحرارة وليس المواج ا مع حماس فالردع ي ياض 

ن يتو فالالالوا عالالالن  ائمالالالًا وحمالالالاس لالالالن ت اجمنالالالًا خوفالالالًا علالالالى نفسالالال ا... ي يالالالالت محالالالاويت م السالالالرها  ائمالالالا ولالالال
 المقاوما حتى ينجحوا".

أن الخطالالالر الحقيقالالالي يتمبالالالل بميديولوجيالالالا حمالالالاس التالالالي ي تقبالالالل الم ادنالالالا   الالالائً : "الخطالالالر  طلالالالىوأشالالالار 
الحقيقي ينبع من أيدلوجيا حماس التي ي تتغير وي تقبالل بالمي اتفالار م نالا  وخ فالًا لألوهالام فلالم تتغيالر 

 لدي م طوض النفس في هكا السيار".حماس يومًا وي يالوا ملتيمين بطرهق م و 
و الالالاض واصالالالفًا رجالالالايت حمالالالاس "مسالالالت دون ل نتظالالالار  ولالالالدي م طالالالوض الالالالنفس وي يمكالالالن م تبنالالالي أي فكالالالرة 

 ت ترف بالت ايش الحقيقي  وال دوء ينبع من  وتنا ومن الردع".
طالرد وواصل حديب  عن حماس  ائً  "حماس بمبابا شالبكا م اديالا ولكالن سياسالتنا واهالحا فطالمالا لالم ت

حماس من غية فلن يحصل هنالك ايدهار  في غية أناس مؤهلين ومن الممكن أن تصبح غية جالوهرة 
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ولكالالن طالمالالا ال الالدو هنالالاك فلالالن يتغيالالر الوهالالع  وسالاليتدهور الوهالالع أكبالالر لالالو دخلالالوا الهالالفا"  علالالى حالالد 
 يعم .

ركيالا  يعالم وفيما يت لق باننباء التي يتم تداول ا عالن رفالع الحصالار عالن القطالاع كجاليء مالن اتفالار مالع ت
جل اد  ائ : "ي يوجد حصار  هنالك طغ ر أمني  فالتح مينالاء حالر ي تبالر خطالر أمنالي ننال  لالن يكالون 

 بالمكان السيطرة علي  بشكل كامل  ميناء سيمتي بت ديدات لم نر مبل ا".
 14/4/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 "إسرائيل"ية في أظهر الوجه الحقيقي للعنصر  سموطريتشأحمد الطيبي: النائب  .36

لجنالا مكانالا المالرأة ب الد مشالاركت  فالي جلسالا  "المشالتركا"القائمالا الناصرة: أكد النائب أحمالد الطيبالي عالن 
فهالاليحا فصالالل ويارة الصالالحا بالالين النسالالاء الوالالالدات ال ربيالالات عالالن بالكنسالاليت حالالوض  والمسالالاواة الجندرهالالا

أنالال  يشالالكر  "القالالدس ال ربالالي"ال نظيالالرات ن الي وديالالات فالالي أ سالالام الالالويدة داخالالل مستشالالفيات ا فالالي تصالالرهح لالال
عهالالالو الكنيسالالالت بتسالالاللئيل سالالالموطرهتش علالالالى أنالالال  وهالالالع مالالالرآة أمالالالام الجم الالالور وأظ الالالر الوجالالال  الحقيقالالالي 

أؤكالد أن الغهالب ال الارم مالن يمال ء  "لل نصرها في طسرائيل. وتابع متبنيا مو   يم ئال  فالي المشالتركا
 ."ظ ر وج  م الحقيقيسموطرهتش في حيب  وأحياب أخرى هو لسبب واحد بسي  أن   د فهح م وأ

 14/4/2016القدس العربي، لندن، 
 

 ن يكون تحت االحتالل العسكري الكفاح والقتالن حق م  م   ..بهلول صادقالنائب فيغلين:  .37
في مو   ليس بالجديد على المتطرف يعيم حيب "يهوت" عهو الكنيست السابق موشالي   :بيت لحم

ب لوض  والتي  اض في ا طن منفكي ال مليات في  فيغلين ناصر تصرهحات عهو الكنيست ال ربي يهير
نما" طرهابينالهفا الغربيا ليسوا "  مقاتلين من أجل الحرها. وا 

للوهلا انولى وكمنال  يناصالر  السرائيلياهكا المو   الكي صرح ب  اليوم الب باء لمو ع القناة الساب ا 
ا يوهح لماكا  اض هكا الك م وأيد ما كفاح الش ب الفلسطيني من اجل الحرها ايستق ض  ولكن  سره 

صالالالرح بالالال  ب لالالالوض  مؤكالالالدا بمنالالال  مالالالن حالالالق مالالالن يكالالالون تحالالالت ايحالالالت ض ال سالالالكري الكفالالالاح والقتالالالاض هالالالد 
 ايحت ض.

  السالرائيليشالافيا مالن اليسالار واليمالين  أجوبالاوفي الوهع الراهن فالي منالاطق الهالفا الغربيالا ي يوجالد 
ض فالالي هالالكا الوهالالع  وعلالى ال كالالس فمنالال  صالالادر فالالي الالالرد علالالى تصالالرهحات يهيالر ب لالالو  أحالالداوي يسالتطيع 

  طسالرائيليهكا التصرهح  وي يوجد فرر كبير بين الشاب الفلسطيني فالي الخليالل الالكي  الدم لقتالل جنالدي 
 .النجلييي في  تل هباط الجيش  السرائيليوبين ما  ام ب  جنود الجيش 
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واليمالين فالي المو ال  مالن الهالفا  ليالسرائيولكن فيغلين يطرح الحل الشافي لين ي الجدض بين اليسار 
خهالالالالاع ابشالالالالكل كامالالالالل  طسالالالالرائيل طلالالالالىالغربيالالالالا  والمتمبالالالالل بهالالالالم الهالالالالفا   لسالالالالرائيلللسالالالاليطرة الكاملالالالالا  وا 

" ولالاليس طرهالالابيبمنالال  عمالالل " طسالالرائيليو وانين الالا  عنالالدها سالالنقوض لكالالن مالالن يقالالدم علالالى محاولالالا  تالالل جنالالدي 
ض ليهيالالر ب لالالوض بمنالالك "كالالاكب"  انالالو كفالالاح مالالن أجالالل الحرهالالا  وعنالالدها نقالالوض بشالالكل واهالالح وي يقبالالل الجالالد

 علي ا. السرائيلياهم الهفا الغربيا وفرض السيادة  طسرائيلالو ت الكي يجب على 
 12/4/2016، وكالة معا  اإلخبارية

 
 "األقصى" تطمئن األردن والسلطة الفلسطينية بالتزامها بالحفاظ على الوضع القائم في "إسرائيل" .38

خال ض انيالام انخيالرة طلالى كالل  تطمينيال أن طسرائيل نقلت رسالائل  خباري أد ب ا: ككر تقرهر  -تل ابيب
 حوض التيام ا بالحفاظ على الوهع القائم في الحرم القدسي الشره . الفلسطينيامن انردن والسلطا 

أكالالدت علالالى سالال ي ا الالالدائم نحالالو بقالالاء الوهالالع هادًئالالالا  طسالالرائيل أن انرب الالاء السالالرائيليا الكاعالالاوككالالرت 
عيالالالاد القرهبالالالا مالالالع التشالالالديد علالالالى عالالالدم التسالالالامح مالالالع أي مالالالن مظالالالاهر الخالالال ض بالنظالالالام خالالال ض فتالالالرة ان
 وايستفياي.
والشالرطا ي كفالان علالى نشالر  السالرائيليأن ال يئالات الع ميالا الرسالميا بمالا فالي كلالك الجاليش  وأهافت

 هكن الرسائل التطمينيا للرأي ال ام عبر شبكات التواصل ايجتماعي.
  خ ض اجتماع في مقرن في القدس المحتلا انرب اء أكدرهفلين  رؤوفين ائيليالسر الرئيس  أنوتاب ت 

مع أعهاء مجلس رؤساء انديان والطوائ  في الب د  على ايلتيام بالحفالاظ علالى الوهالع القالائم فالي 
المسالالجد ان صالالالى  محالالالكًرا مالالن ان كاسالالالات حالالالالا التالالالوتر فالالي البلالالالدة القديمالالالا مالالن القالالالدس ومنطقالالالا الحالالالرم 

 ره .القدسي الش
على عدم طجراء أي تغيير فالي الوهالع القالائم فالي الحالرم  أردنل اد جالداخلي  انمنوبدورن  شدد ويهر 

القدسي  يفًتا طلى أن ج ات متطرفالا تسال ى لتالمجيج الخالواطر عبالر نشالر أكاكيالب حالوض الحالرم القدسالي 
 مع  رب حلوض عيد الفصح الي ودي.

 13/4/2016، رأي اليوم، لندن
 

 "إسرائيل"ية الفصل بين النساء العربيات واليهوديات في مستشفيات الكنيست يناقش قض .39
الناصالرة: نالا ش البرلمالان فالي طسالرائيل فهاليحا فصالل ويارة الصالحا بالين النسالاء الوالالدات ال ربيالات عالن 

 نظيرات ن الي وديات في أ سام الويدة داخل مستشفيات ا.
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واة الجندرهالالالا  برئاسالالالا النائبالالالا عالالالن وسالالال  حهالالالور طع مالالالّي مكبالالال   عقالالالدت لجنالالالا مكانالالالا المالالالرأة والمسالالالا
المشالالتركا عايالالدة تومالالا ال سالالليمان جلسالالا ب الالكا الخصالالوص  وتمالالت مسالالاءلا منالالدوبي ويارة الصالالحا حالالوض 
الفهيحا التي أججت ا تصرهحات ب ض النواب الي ود ممن يفهلون ويدة يوجالات م بم سالام منفصاللا. 

الفصالالالل ال ر الالالي  علمالالالا أن أ سالالالام  وفالالي الجلسالالالا أكالالالدت تومالالالا ال سالالالليمان أنالالال   الالالد آن انوان للحالالالديث عالالن
القالالدس "الالالويدة هالالي ليسالالت المكالالان الوحيالالد الالالكي يقالاليم فصالالً  مالالن هالالكا النالالوع. و الالالت تومالالا ال سالالليمان لالالال 

طن الممسالالاة هنالالا أن ج الالاي الصالالحا فالالي طسالالرائيل كالالان آخالالر الموا الالع التالالي نجالالت مالالن تسالالونامي  "ال ربالالي
بتساللئيل سالموطرهتش المؤهالد للفصالل ال نصرها في طسالرائيل. وت قيبالا علالى تصالرهحات عهالو الكنيسالت 

بإمكالان يوجالا سالموطرهتش طعطالاء دروس فالي نظرهالا "بين النسالاء الوالالدات  تاب الت ات امات الا بسالخرها 
. وخلصالالت اللجنالالا الخاصالالا بالالالمرأة بتقالالديم توصالاليا عاجلالالا لالالويارة الصالالحا السالالرائيليا "التفالالّور ال ر الالي 

داخالل المستشالفيات. وطالبالت المشالتركا ويارة للتدخل الفوري ومنالع الفصالل ال نصالري فالي أ سالام الالويدة 
 الصحا بايستجابا الفورها لتوصيا لجنا المرأة البرلمانيا حوض المستشفيات.

 14/4/2016القدس العربي، لندن، 
 

 جيشالتتكتم على زيادة في ميزانية  يةسرائيل"ذي ماركر": الحكومة اإل .41
  عالالن ان ويارتالالي الماليالالا انرب الالاءليا أمالالس كشالالفت صالالحيفا "كي مالالاركر" اي تصالالاديا السالالرائي :الناصالالرة

عالن  الفصالاحوالحرب أبرمتالا اتفا الا مبالدئيا ليهالادة مييانيالا الحالرب فالي ال الامين الماهالي والجالاري  دون 
حجم اليهادة  وبشكل يخال  اننظمالا القائمالا  وكمالا يبالدو فالإن مالن خلال  هالكا  تجّنالب احتجاجالات مالن 

قلالاليص مييانيالالا جالاليش ايحالالت ض  فالالي جوانالالب الرواتالالب أوسالالاط اجتماعيالالا  وأخالالرى ا تصالالاديا  تطالالالب بت
 وايمتيايات الهخما  وتحوهل المييانيات طلى الخدمات ايجتماعيا.

مليار دوير  وبهمن هكا ب بالا  16البابت لمييانيا الحرب السنويا ما يقارب  الجماليويصل الحجم 
مليالالاري  طلالالىمالالا يتالالراوح مالالن مليالالار  مليالالارات دوير دعمالالا عسالالكرها أميركيالالا سالالنويا بابتالالا وتحالالوض الحكومالالا

دوير  مالالالن فالالالائض مييانيالالالات الالالالويارات المختلفالالالا  مبالالالل تلالالالك المييانيالالالات التالالالي لالالالم تسالالالتغل خالالال ض السالالالنا 
 الماليا.

 14/4/2016، الغد، عّمان
 

 بـ"اإلرهاب" ويبرئ حماسويصف الجيش  "بي دي أسيتزعم " إسرائيلي: نجل جنرال القناة العاشرة .42
تالالرى دوائالالر طسالالرائيليا أن أحالالد أبالالري انسالالباب التالالي تفسالالر عجالالي تالالل أبيالالب عالالن : الن الالامي صالالالح-غالالية 

" فالالي الوييالالات المتحالالدة يكمالالن فالالي الالالدور الحاسالالم BDSو الال  ظالالاهرة ت الالاظم حركالالا المقاط الالا الدوليالالا "
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الالالالكي يل بالالال  نجالالالل جنالالالراض طسالالالرائيلي فالالالي التنظيالالالالر نفكالالالار الحركالالالا والالالالدعوة ل الالالا فالالالي أرو الالالا الجام الالالالات 
 يا.ومؤسسات البحث انمرهك

وفي تحقيق موسع ببت  مساء اليوم انرب اء  أشارت  ناة التلفية السرائيليا ال اشرة طلالى أن كالوبي بيلالد 
نجالالل الجنالالراض مالالاتي بيلالالد  أحالالد أبالالري  الالادة الجالاليش السالالرائيلي خالال ض حالالرب انيالالام السالالتا وحفيالالد شالاللومو 

 ا منظالالالرا نفكالالالار بيليالالالد  الالالالكي ي الالالد مالالالن مؤسسالالالي طسالالالرائيل ينتقالالالل فالالالي طالالالوض الوييالالالات المتحالالالدة وعرهالالال
"BDS مشالاليرة طلالالى أن خلفيتالال  ال ائليالالا تمالالنح مسالالوغات  صالالد يا كبيالالرة فالالي نظالالر كبيالالر مالالن انمالالرهكيين  "

 وتج ل من الص ب على ماكينا الدعايا السرائيليا وانمرهكيا تفنيد موا ف .
يلالد "يتحالرك ونقل التحقيق التلفيهوني عن محافالل طسالرائيليا وه وديالا أمرهكيالا أنال  يسالتحيل ايدعالاء أن ب

 هد طسرائيل لدواع ي ساميا".
واعتبالالالرت القنالالالاة أن بيلالالالد يقهالالالي و تالالال  متالالالنق  بالالالين الجام الالالات للقالالالاء المحاهالالالرات التالالالي تالالالدعو لفالالالرض 

 مقاط ا على طسرائيل ومحاكما  ادت ا.
وفي مقابلا أجرت ا م   القناة في مدينالا "كالويردو"  حيالث ي اليش   الاض بيلالد طن والالدن أسال م فالي تمساليس 

 السرائيلي الكي ي د "أكبر تنظيم طرهابي في تارهخ البشرها".الجيش 
وأهاف بيلد الكي حرص على الظ الور وهالو يرتالدي الكوفيالا الفلسالطينيا وهاليهن ساليارت  ب لالم فلسالطين: 
"رئيس هيئا أركان الجيش السرائيلي يجب أن يالتم هالبط  ونقلال  لمحكمالا الجنايالات الدوليالا لمحاسالبت  

 على جرائم ".
  مراسل القناة عالن كيفيالا الت امالل مالع والالدن لالو كالان حيالا   الاض بيلالد: "يتوجالب الت امالل م ال  وعندما سمل

 تماما كما يتم الت امل مع  ادة التنظيم الرهابي الكي يطلق علي  جيش الدفاع السرائيلي".
وأوهح بيلد أن طسرائيل  امت على أسس عنصالرها و"تمبالل أبشالع صالور الفصالل ال نصالري فالي تالارهخ 

 ".البشرها
وكش  بيلد أن السبب الكي دف   لتبني أفكارن هكن عن طسرائيل تمبالل فالي مقتالل بنالت أختال  فالي عمليالا 

  فالي كروة انتفاهالا 2001استش اديا نفكها مقاوم فلسطيني في شارع ديينغوف بتل أبيب مطلالع ال الام 
 ان صى.

الكي يقدم على مبل  وأهاف: "ب د هكن الممساة أدركت كن  الصراع مع الفلسطينيين  حيث تمكدت أن
هالالكا النالالوع مالالن ال مليالالات طنمالالا يف الالل كلالالك للمطالبالالا بحقالال  المسالاللوب  لقالالد أدركالالت أن الشالالاب الفلسالالطيني 
الالالالكي فجالالالر نفسالالال   طنمالالالا يسالالال م فالالالي نهالالالاض وطنالالالي هالالالد احالالالت ض يحالالالرم أبنالالالاء شالالال ب  الحالالالق فالالالي الحيالالالاة 

 الكرهما".
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ن هكن ال مليات هالربا مالن هالروب ودافع بيلد عن ال مليات التي تنفكها حركا "حماس"  نافيا أن تكو 
 الرهاب.

ونقلت القناة عن محافل في السفارة السرائيليا في واشنطن وفي الجاليا الي وديالا  ول الا طن "طسال امات 
بيلد حاسما في الدعوة لمقاط ا طسرائيل والتحرهض علي ا  على اعتبار أن الحجج التي يسو وها تبدو 

 م قولا ومنطقيا".
 13/4/2016، "21موقع "عربي 

 
 استطالع: الشباب اإلسرائيلي أكثر ميال  نحو اليمين والتشدد .41

د.ب.أ: أشالالالالالار اسالالالالالتط ع للالالالالالرأي نشالالالالالرت نتائجالالالالال  فالالالالالي صالالالالالحيفا "طسالالالالالرائيل اليالالالالالوم" طلالالالالالى أن -تالالالالالل أبيالالالالالب 
 السرائيليين الشبان أصبحوا أكبر مي  نحو اليمين والتشدد.

 18و 17 ب المدارس البانويا أعمارهم من ط 308وكلفت الصحيفا م  دا ل ستط ع بتوجي  أسئلا لال
 عاما بشمن آرائ م السياسيا.

مالالن انشالالخاص الالالكين تالالم اسالالتط ع آرائ الالم  أنفسالال م بالالمن م ي تنقالالون أراء "جنالالاح اليمالالين"  %59ووصالال  
فق  أن لدي م آراء "يسالارها"  %13الكي يمبل بشكل عام في طسرائيل المحافظين والصقور  بينما ككر 

 ا أكبر ليبراليا أو تمبل الحمائم بشكل أكبر.ينظر طلي ا على طن 
 لم ي لنوا عن آرائ م. %5أن م وسطيون و %23ويعم نحو 

من الط ب الكين تم استط ع آرائ م  طن  ي يت ين محاكمالا جنالدي طسالرائيلي أبالار هالجا  %60و اض 
 طع ميا هخما الش ر الماهي عندما  تل م اجما فلسطينيا كان يحمل سكينا.

 طبداء أي رأي. %10من البلث  طن المس   يت ين أن يمبل أمام المحكما  بينما رفض  و اض أ ل
أن غالبيالالا الطالال ب متشالالككون بشالالكل كبيالالر  %5.7وأظ الالر ايسالالتط ع أيهالالا الالالكي لديالال  هالالامش خطالالم 

طنالال  لالاليس هنالالاك فرصالالا للتوصالالل طلالالى  %82بشالالمن عمليالالا السالال م المت بالالرة مالالع الفلسالالطينيين  بينمالالا  الالاض 
 اتفار.

 14/4/2016، رام هللا، األيام
 

 "األقصى"زوجان يهوديان يؤديان طقوس زواجهما في باحات  .43
الميعالوم  "طنشالاء ال يكالل البالالث"الالكي ي الدف طلالى  "ال يكالل"كشال  م  الد : فالادي أبالو سال دى - رام  

  بل عدة أيام. ان صى المسجدليوجين من الي ود في  أن  أجرى عقد  ران سرهاً 
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وك للم  د الي ودي المتطرف أن الراب حاييم رهتشمان مدير النشاط الالدولي وُنشر على صفحا الفيسب
 . ان صىلل يكل استجاب لطلب شابين مخطوبين وعقد يواج ما في باحا 

وجالالرى هالالكا الحالالدث فالالي أكبالالر انمالالاكن حساسالاليا التالالي يحالالرص في الالا رجالالاض الو الال  و الالوات الشالالرطا علالالى 
ة الي وديالا. و الاض الم  الد طن ط امالا مراسالم الاليواا انت اا سياسا متشددة هد كل من يقوم بمداء الص 

في هوء التمييي الم ادي للي ود من  بل الو   والشرطا التي تالرفض "في المكان يشكل طنجايا كبيرا 
 "أي ت بير ي ودي في المكان المقدس.

وحسالالالب الم  الالالد فقالالالد تالالالم توبيالالالق المراسالالالم بالفيالالالديو لكنالالال  لالالالم يالالالتم نشالالالر الشالالالره  بكاملالالال  بنالالالاء علالالالى طلالالالب 
ط امالا  طنالاليوجين. مالع كلالك نشالر علالى صالفحت  صالورا نيالدي ال روسالين دون كشال  هوهت مالا. وكتالب 

 "سنا. 2000هو الحدث انوض من نوع  منك خراب ال يكل  بل  "ال يكل"مراسم اليواا في 
 14/4/2016، لندن، القدس العربي

 
 إسرائيليالعلم الفلسطيني يتسبب بسجن جندي  القناة العاشرة: إحراق .44

ككر مو ع القنالاة ال برهالا ال اشالرة  مسالاء اليالوم انرب الاء  أن الشالرطا ال سالكرها  :خاصا ترجما- م را
جالراء تالمديبي بحالق جنالدي آخالر بإبقائال  داخالل القاعالدة  20 ررت اعتقاض جنالديا لمالدة  السرائيليا يومالا  وا 

 يوما  بسبب ط دام ما على حرر علم فلسطين. 28ال سكرها لمدة 
باسالم الجاليش السالرائيلي   الاض فالي و الت سالابق أنال  تالم فالتح تحقيالق فيمالا وصالف  بالال  وكان ناطق عسكري 

 "الحادث الخطير" المتمبل في طحرار "علم فلسطين" على حاجي عورتا  رب نابلس.
وبحسالالالب وسالالالائل طعالالال م عبرهالالالا  فالالالإن التحقيالالالق يسالالالت دف جنالالالود لالالالواء" كفيالالالر" المتواجالالالدين علالالالى الحالالالاجي 

 يبيا بحق م ب د طحرار ال لم أمام مئات الفلسطينيين.حين ا  وهنتظر اتخاك طجراءات تمد
 13/4/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 

 
 فلسطيني لتشغيل مقاولين وعمال بناء فلسطينيين –: اتفاق إسرائيلي "معاريف" .45

كشالالفت صالالحيفا "م الالاره " ال برهالالا  صالالباح يالالوم انرب الالاء  عالالن اتفالالار  :"القالالدس" دوت كالالوم -تالالل أبيالالب 
ني  لتشالالالغيل مقالالالاولين وعمالالالاض بنالالالاء فلسالالالطينيين لنشالالالاء مشالالالارهع سالالالكنيا كبيالالالرة داخالالالل فلسالالالطي -طسالالالرائيلي

 طسرائيل فق .
وبحسب الصحيفا  فإن ايتفالار جالاء خال ض اجتمالاع عقالد بالين ويهالر الماليالا السالرائيلي موشالي  كحلالون 
وويهالالالالر الشالالالالؤون المدنيالالالالا حسالالالالين الشالالالاليخ  ومسالالالالؤولين مالالالالن مسالالالالتوى بالالالالاٍن ومختصالالالالين فالالالالي  طالالالالاع البنالالالالاء 

ولين مالالن الجالالانبين  مشالاليرًة طلالالى أن ايجتمالالاع عقالالد بمبالالادرة مالالن مالالا يسالالمى منسالالق أعمالالاض الحكومالالا والمقالالا
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وأعرب الجانبان عن رهاهم الكبير بشمن ايتفار الكي سي مل على رفع وتيالرة البنالاء  يؤاف مردخاي.
بالمالالالالدن السالالالالرائيليا  وهالالالالن ش اي تصالالالالاد الفلسالالالالطيني مالالالالن حيالالالالث تشالالالالغيل ال مالالالالاض وتحسالالالالين أوهالالالالاع م 

 .تصاديااي 
طسالالرائيل أن هالالكا ايتفالالار سالاليكون لالال  تالالمبير كبيالالر باعتبالالار أنالال   فالاليو الالاض مسالالؤولون فالالي " طالالاع البنالالاء" 

 سي مل على سد النقص في انيدي ال املا بإسرائيل.
 13/4/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 

 
 : زئيفي اغتصبنا وتحرش بناللقناة الثانية نساء إسرائيليات .46

طسالالرائيليا لبرنالالامج "عوفالالدا" الالالكي تببالال  القنالالاة البانيالالا للتلفيهالالون السالالرائيلي أن أكالالدت سالاليدة : بال ض هالالاهر
عامالالالا   18ويهالالالر السالالالياحا السالالالرائيلي انسالالالبق رحب الالالام يئيفالالالي  اغتصالالالب ا عنالالالدما كانالالالت مجنالالالدة عمرهالالالا 

 وكانت تحت طمرت  في  يادة الجب ا الوسطى.
سيشمل ش ادات أخرى حوض فترات أخرى و الت القناة البانيا أن البرنامج  الكي سيبث غدا الخميس  

فالالي حيالالاة يئيفالالي  وبين الالا شالال ادة الع ميالالا والممبلالالا رهفكالالا ميخالالائيلي التالالي تتحالالدث عالالن اعتالالداء يئيفالالي 
 عاما. 13جنسيا علي ا خ ض حفل بمناسبا بلوغ ابن  سن 

  وكانت المحكما رفهت طلب عائلا يئيفي بمنع بالث التحقيالق حالوض اعتالداءات جنساليا ارتكب الا يئيفالي
واعتبالرت أنال  "ي توجالالد أي شالرعيا صالحفيا بنشالالر ادعالاءات حالالوض تحرشالات جنساليا مهالالى علي الا  رابالالا 

 عاما  وفيما يئيفي ي يمكن  الدفاع عن نفس ". 50
وتسالالالاءلت القنالالالاة البانيالالالا مالالالا طكا كانالالالت طسالالالرائيل سالالالتتراجع عالالالن تخليالالالد "تالالالراث يئيفالالالي" ب الالالد بالالالث التحقيالالالق 

 صحفيا حوض ع  ات  مع ال الم السفلي.  الصحفي في برنامج "عوفدا" ونشر تقارهر 
 13/4/2016، 48عرب 

 

 المتدهور في غزة االقتصاديّ تعرقل النمو  "إسرائيل"تقرير حقوقي:  .47
  13/4/2016 مسلك" السرائيليا لحقور النسان  يوم انرب اء -لخصت جم يا "چيشان ":وفا" –غية 

لى  طاع غية خ ض ال ام أهم الم طيات المت لقا بتنقل انشخاص  ونقل البهائ   2015ع  من وا 
مشيرة طلى ما لكلك من دييت على السياسات السرائيليا تجان  طاع غية وعلى انوهاع 
اي تصاديا وايجتماعيا والسياسيا في   وأن هكن التس ي ت لم تفض طلى تغيير ملموس على أرض 

 دات في مجايت هاما.الوا ع  بل طن  كان هنالك تراجع وفرض الميهد من التقيي



 
 
 
 

 

 33 ص                                              3903 العدد:        14/4/2016 الخميس التاريخ: 
  

و الت الجم يا  التي أصدرت تقرهر تيامًنا مع "مؤتمر المانحين" الكي ي قد يوم انرب اء في مدنيا 
رام    وهنا ش تقدم مسيرة طعادة طعمار  طاع غية  طن التنا هات وعدم ايتسار في الّسياسات 

للمبادرهن التجارّهين في غّية أن ينتجوا  تهع عرا يل في وج  النمو اي تصادّي الكي بإمكان  أن يتيح
وأن يتاجروا  ن الّسياسا الُممارسا تجان  طاع غّية لم تجني أهداف ا الم لنا. ف  يياض ا تصاد غّية 

 مته هً ا.
  تّم تسجيل ما م ّدل  2015ن التقرهر  "أن  على ص يد تنّقل انشخاص: فإن  خ ض ال ام وبي  

حالا خروا ش رهًّا لفلسطينّيين عبر م بر بيت حانون "طيري" شماض القطاع  وهو ما يشكل  14,276
. ورغم كلك فإن هكا 2014مقارنا بالم دض الش رّي لحايت الخروا لل ام  %128ارتفاًعا بنسبا 

 الم طى ي يياض ب يدا عن ايستجابا للحاجات القائما. ف لى سبيل المقارنا  تّم تسجيل أكبر من
  أي  بل بدء 2000نص  مليون حالا خروا ل ماض فلسطينّيين ش رّها عبر "طيري" خ ض ال ام 

  فإن عدد حايت الخروا اليوم ما 2014اينتفاها البانيا. بم نى  أن  رغم ايرتفاع الكي طرأ عام 
من م ديت تنّقل انشخاص التي كانت في الم بر حين كان يستجيب  %3ياض ي يتجاوي نحو 

 لحاجات السكان.
كانت  2015وتشير الم طيات طلى أن ما يفور نص  حايت الخروا عبر م بر "طيري" في ال ام 
 للتجار الكين يحملون تصارهح تجارّها وهخرجون وهدخلون طلى غّية عدة مّرات في الش ر.

  على أما المجموعا البانيا من حيث الحجم  فكانت من المرهى ومرافقي م. وغالبيا سّكان غية
سبيل المباض  الشباب  والنساء  أصحاب انعماض التجارّها الصغيرة  ما يالوا ممنوعين من الخروا 
نغراض ال مل أو الدراسا في الهفا الغربيا  وهي القسم الباني من انراهي الفلسطينّيا  كما أن م 

 ستبنائيا".ي يتمّكنون من الخروا ل لتقاء بم ارب م طي في الحايت "النسانيا اي
  جاء في التقرهر  أن  طرأ تشديد على الم ايير المت ّلقا بخروا المرهى 2015وفي تشرهن الباني 

ومرافقي م من  طاع غية  انمر الكي ي ني  عملًيا  حظر خروا المرافقين من سكان  طاع غية 
مح  بسبب ا  الخروا عاما. كما تّم تقليص  ائما أنواع انمراض التي يس 55الكين تقل أعمارهم عن 

 من غّية لتلّقي ال  ا في طسرائيل.
و اض التقرهر: طن م بر رفح  والكي كان يشّكل في السابق بدي  لمن أراد الخروا من غّية طلى 

أل  حالا  40الخارا  كان مغلقا م ظم أيام السنا الماهيا  حيث ُسّجل في  في الماهي  رابا 
 دخوض وخروا كل ش ر.

  تّم طلغاء الحظر السرائيلي 2014ن التقرهر أن  في ن ايا ال ام بنقل البهائع  بي  وفيما يت لق 
الجارف الكي استمر فترة سبع سنوات على تسوهق البهائع من  طاع غّية طلى الهفا الغربيا  كما 
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نات . وكنتيجا لألمر  ارتفع الم دض الش ري للّشاحطسرائيل طلىتّم  فيما ب د  السماح بتسوهق محدود 
. وي د هكا جيءا 2015شاحنا في  113طلى  2014شاحنا في ال ام  19الخارجا من  طاع غّية من 

من عدد شاحنات البهائع الخارجا من غّية  %10صغيرا جدا من المكانات القائما  مقارنا بقرابا 
    بل فرض الغ ر على غّية.2007خ ض النص  انوض من ال ام 

بالنظر طلى عام كامل  بالمكان م حظا أن الّسياسا الُممارسا تجان  طاع وجاء في التقرهر  "أن  
غّية لم تجن أهداف ا الم لنا. ف  يياض ا تصاد غّية مته ه ا  وم ديت البطالا ي تياض  رهبا من 

  ووهع التيوهد بالميان يواصل تدهورن  والبنى التحتيا للك رباء مت الكا  والّسّكان يتحدبون عن 40%
 شاعر  اسيا  و د تّم استبداض انمل بمفق أفهل  باليمس  وبالخوف من عمليا عسكرها جديدة".م

وعلى هوء فشل الّسياسات  وكما ورد بالتقرهر  يبدو أن  من ال ئق طحداث تغييرات سره ا على 
ان طمكانيات تنّقل سكان  طاع غّية والمنتجات التي يقومون بتصني  ا. وهنبغي أخك حاجات الّسكّ 

المدنيين بايعتبار  طلى جانب الفحص المد ق للمطالبين بالمرور عبر بوابات ا للوصوض طلى الّسّكان 
الفلسطينّيين الكين تسيطر طسرائيل على تفاصيل حيات م اليوميا  هكا طلى جانب الحاجات ال ائلّيا  

 مصادر الرير  الت ليم  وتحقيق الكات  التي هي من حق كل طنسان.
 13/4/2016، نباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(وكالة األ 

 
 يهعل االحتالليرفعون علم و  بيك في يافا حسنمستوطنون يعتدون على مسجد  .48

أ دمت عصابا مستوطنين طرهابيا الليلا  بل الماهيا  على ايعتداء على مسجد حسن بيك  في 
لسلسلا من ايعتداءات  مدينا يافا  وهو المسجد المركيي للمدينا  وت رض على مدى السنين

ال نصرها  طك فوجئ المصلون عند ص ة الفجر  برؤيا يجاا نوافك محطما  بم علق الم تدون "علم 
 طسرائيل" على بوابا المسجد من الساحا الداخليا.

عيل  عن أحياء يافا  طلى  لمخططات من النظام الحاكم  هدفت انبري وت رض مسجد حسن بيك 
ان طسرائيليا هخما  طي أن انهالي تمسكوا بالمسجد وحافظوا علي  وهؤدون في  بمب بإحاطت ال ربيا  

لقاء برأس طالص ة بانتظام  و بل سنوات  ليلا  ت رض المسجد ل دة اعتداءات مت حقا كان من ا  
 خنيهر طلى باب المسجد الداخلي.

 14/4/2016، عم ان، الغد
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 ته التعسفية بحق األطفالاعتقاال  مند "الميزان": االحتالل يصعّ   .49
 اض مركي المييان لحقور النسان  يوم انرب اء  طن سلطات ايحت ض السرائيلي  ":وفا" –غية 
 دت بشكل غير مسبور اعتقايت ا الت سفيا بحق انطفاض الفلسطينيين.ص   

و رار منع لقائ   واستنكر المركي في بيان ل   استمرار اعتقاض الطفل عمر عبد الباري ال بد أبو فوض 
مع محامي المركي ما حاض دون حصوض كوي  والمركي على أي م لومات حوض ظروف وأسباب 
اعتقال  ومجرهات التحقيق م    م ربا عن خشيت  أن يكون الطفل  د ت رض للت كيب أو غيرن من 

 هروب الم املا القاسيا والم ينا.
ور جلسا تمديد احتجاي الطفل  الكي يككر أن سلطات ايحت ض رفهت السماح للمحامي بحه

 .ينت ي وفقًا لقرار المحكما يوم انرب اء
أن ما  امت ب   وات ايحت ض بحق الطفل أبو فوض يشكل انت اكا خطيرا لقواعد  "المييان"وأكد 

القانون الدولي لحقور النسان ويسيما اتفا يا حقور الطفل  التي تحظر ت رهض انطفاض ل عتقاض 
جاي الت سفي أو تروي  م وتخويف م أو طخهاع م للت كيب وغيرن من هروب الم املا القاسيا وايحت

  من 37والم ينا  وتهمن للطفل الحق في تلقي المساعدة القانونيا بسرعا وكلك وفقًا لنص المادة )
 ايتفا يا الدوليا لحقور الطفل.

يستمرار وتصاعد ايعتقايت الت سفيا ر مركي المييان لحقور النسان عن استنكارن الشديد وعب  
بحق انطفاض الفلسطينيين  وممارسا الت كيب وغيرن من هروب الم املا القاسيا وال طنسانيا التي 
تنت ج ا سلطات ايحت ض بحق الم تقلين الفلسطينيين  مطالبا المجتمع الدولي بالتدخل ال اجل لو   

للسكان المدنيين ويسيما انطفاض أمام تصاعد أعماض القتل اينت اكات السرائيليا وتوفير الحمايا 
 وايعتقايت الت سفيا بحق م من  بل  وات ايحت ض السرائيلي.

 13/4/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 حاليمنشأة بالقدس في الربع األول من العام ال 49مواطنا ويهدم  12االحتالل يقتل : وزارة اإلعالم .51
أكد تقرهر صدر عن وحدة شؤون القدس في ويارة الع م  أمس  أن الربع انوض وكايت: -رام   

مواطنا  12  ش د تص يدا طسرائيليا بالقدس في مختل  المجايت. وأوهح التقرهر أن 2016من ال ام 
والبطن استش دوا في القدس  من م طفلا وأم لخمسا أطفاض أصيبت بب ث رصاصات في الرأس 

ش يدا ارتقوا خ ض  12أبناء سيرها في شارع الواد بالقدس القديما. وما تياض طسرائيل تحتجي جبامين 
 .9/3/2016وحتى  8/10/2015الفترة من 
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منشمة  وتركيت عمليات ال دم في سلوان وال يساويا  49وأهاف التقرهر أن سلطات ايحت ض هدمت 
 طف . 216سيدة  و 16مواطنا  من بين م  456 ض وجبل المكبر. كما اعتقلت  وات ايحت

أسرة من عائلا الرجبي في سلوان  م ددة بايستي ء  18وفي مجاض ايستيطان  أشار التقرهر طلى أن 
على انرض المقاما علي ا بيوت م منك عشرات السنين  بدعوى أن ا مملوكا لي ود من اليمن منك 

 لمنايض وطرر منطقا وادي حلوة في سلوان نتيجا الحفرهات.. كما تتسع التشققات في ا1881ال ام 
مواطنا عن المسجد ان صى لفترات تصل طلى ستا  11ووفقا للتقرهر  أب دت سلطات ايحت ض 

بطا ات هويا  كما تم حرمان عشرات من المدرجا أسمائ م على "القوائم  4أش ر  وتم سحب 
بلا بالتممين الصحي ومخصصات انطفاض السوداء" من مخصصات "التممين الوطني" المتم

والشيخوخا وهمان الدخل  وهؤيء م ظم م نساء يرابطن في المسجد ان صى للتصدي يعتداءات 
 المستوطنين.

 14/4/2016، عم ان، الغد
 

 غد يوم من ابتداء   تسمح بخروج سكان غزة للصالة في األقصى "إسرائيل" .52
لنحو ش ر  أعلنت السلطات السرائيليا أن ا وافقت على ب د عمليا منع دامت : أشرف ال ور-غية 

عودة السماح لمصلي  طاع غية كبار السن  للص ة في المسجد ان صى  وفق الترتيبات الخاصا 
 التي أ رت ا طسرائيل.

ف مردخاي  أن طسرائيل ؤاوأعلن منسق أعماض الحكوما السرائيليا في المناطق الفلسطينيا الجنراض ي
 جديد على خروا مصلي غية من القطاع للص ة في المسجد ان صى.وافقت من 

و اض طن هكن الخطوة سيتم تطبيق ا من جديد ابتداء من غد الجم ا  وأشار طلى أن  رار السماح 
 الجديد  يمتي في أعقاب التنسيق وايتفار مع مسؤولين في هيئا الشؤون المدنيا الفلسطينيا.

عاما بدخوض  60شخص من سكان  طاع غية ممن تفور أعمارهم الال  200وأوهح أن  سيتم السماح لال 
ان صى  مشيرا طلى أن ال ام الجاري سيش د "يهادة ملموسا" في عدد المواطنين الكين سيسمح ل م 

 بدخوض انراهي المحتلا والقدس نداء الص ة.
 14/4/2016، لندن، القدس العربي

 
 بةمئة اعتداء على كنائس فلسطين منذ النك .51

تستمر المنظمات الي وديا "المتطرفا" في اعتداءات ا على المقدسات الدينيا : سبيتان فاطما- القدس
  والتي كان من بين ا ايعتداء على شواهد 1948في مدينا القدس وانراهي الفلسطينيا المحتلا عام 
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غرب -لسيدة ال كراء القبور في مقبرة دير جماض  وكتابا ش ارات "عنصرها" على جدران كنيسا ر اد ا
 بدايا ال ام الحالي. -القدس

وتشكل هكن ايعتداءات است دافا مباشرا للمسيحيين وأماكن ت بدهم ومقدسات م  س يا من تلك 
اعتدت  وات  2015وحتى ن ايا عام  1948المنظمات طلى ت جيرهم من انراهي المقدسا  فمنك عام 

ة في جميع انراهي الفلسطينيا المحتلا  طلى جانب ايحت ض والمستوطنون على مئا كنيسا ومقبر 
  ص  مقبرة وكنيسا بقطاع غية.

وت د منظمتا "تدفيع البمن" أو "تاا محير"  و"يهافا" من المنظمات التي تست دف المسيحيين وتدعو 
طلى حرر كنائس م في جميع أماكن تواجدهم  وتنت ك حرمات المقدسات الدينيا  وفا م كلك رفض 

باعتبار تلك المنظمات  2014ا السرائيليا والكنيست طلبا كان  د تقدم ب  النواب ال رب عام الحكوم
 "طرهابيا".

يقوض انمين ال ام لل يئا الس ميا المسيحيا لنصرة القدس والمقدسات حنا عيسى طن الجيش 
 .حياوهو يحارب المقدسات الدينيا  سواء الس ميا أو المسي -منك النكبا-السرائيلي 

أل  فلسطيني في النكبا  ودمر  750 رها وخربا وهجر نحو  531ويهي  أن جيش ايحت ض دمر 
 خ ض هكن الفترة وما ب دها ال شرات من الكنائس والجوامع أيها.

من انم ك المسيحيا في الجيء الغربي  %50ويشير عيسى طلى أن ايحت ض اعتدى على ما نسبت  
من مساحا المدينا  ليقوم ب د كلك بايعتداء المباشر على  %84ض نحو من مدينا القدس ب د احت 

 .1967كنيسا القياما ب د احت ض شر ي القدس عام 
بلغت مئا اعتداء على  2015وهؤكد عيسى أن ايعتداءات على الكنائس منك النكبا وحتى ال ام 

سرائيل كانت في سبار مع اليمن في ايعتداء على  المقدسات  محاولا طرد كنيسا ومقبرة  وا 
المسيحيين من انراهي المقدسا  والسبب هو ج ل الصراع دينيا بين الي وديا والس م  وأن تخرا 

 المسيحيا من هكا النطار.
 13/4/2016. نت، الدوحة، الجزيرة

 
 في تل أبيب عباس يتعالج سرا  محمود شقيق  :يديعوت أحرونوت .53

ير د شقيق رئيس السلطا الفلسطينيا في حالا ص با في في ظروف محاطا بالسرها  : هاشم حمدان
 مستشفى "أسوتا" في تل أبيب.
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عاما   شقيق الرئيس الفلسطيني محمود  76) "أبو لؤي "وبحسب صحيفا "يدي وت أحرونوت"  فإن 
نما في  طر   د اكتش  أن  مصاب  عباس  والكي لم يكن ي يش في مناطق السلطا الفلسطينيا  وا 

 تار تلقي ال  ا في طسرائيل من بين كل الخيارات التي كانت أمام .بالسرطان  واخ
وأهافت الصحيفا أن شقيق عباس بدأ بتلقي ال  ا في المستشفى الخاص والفاخر في "أسوتا" في 
تل أبيب. وب د كل ع ا وعمليا تسرهر ل دة أيام ي ود طلى بيت   و بيل ال  ا التالي يصل طلى 

 ن.الب د عن طرهق انرد
وبحسب الصحيفا فإن حالت  الصحيا ت تبر ص با  وأن   د وصل الب د البنين الماهي  وبدأ جولا 

 أخرى من ال  ا.
كما لفتت الصحيفا طلى أن  في السنتين انخيرتين توج  طلى مستشفى "أسوتا" في تل أبيب ابنان من 

عن المستوطنين الب با  في  عائلا محمود عباس  لتلقي ال  ا  حيث أن  في أوا عمليات البحث
تم تسرهر أمينا عباس  يوجا عباس  في المستشفى لجراء عمليا جراحيا في  2014صي  ال ام 

 رجل ا  وعادت طلى رام   ب د عدة أيام مكبت في ا في المستشفى.
 13/4/2016، 48عرب

 
 إصابة في مواجهات مع االحتالل جنوب جنين 30المركز الفلسطيني لإلعالم:  .54

طالبا مدرسا بايختنار بالغاي المسيل للدموع  في مواج ات  20مواطنًا بين م  30أصيب : جنين
 اندل ت في بلدة جبع جنوب مدينا جنين شماض الهفا الغربيا المحتلا.

طن مواج ات اندل ت في بلدة جبع  ب د  لإلع م المركي الفلسطيني  و الت مصادر محليا لالمراسل
 تحام  وات ايحت ض البلدة وتمركيها  رب مدرسا بنات جبع انساسيا  حيث ظ ر انرب اء  عقب ا

طصابا تلقى أصحاب ا ال  ا  20أطلقت وابً  من القنابل الغايها على طالبات المدرسا  ما أو ع 
 الميداني من طوا م الس اف.

يت ايختنار  فيما وأشارت المصادر طلى أن الشبان تصدوا لقوات ايحت ض  ما أو ع ميهدًا من حا
استجوبت مخابرات ايحت ض عددًا من المواطنين ميدانيًا  وأو فت مركبات ومواطنين  ود قت في 

 هويات م  وانتشرت في شوارع البلدة.
 13/4/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم
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في دسات هيئات مقدسية: قرار "اليونسكو" يوثق ويدين انتهاكات االحتالل اإلسرائيلي بحق المق .55
 القدس
القدس  أو افبمنت طدارة أو اف القدس وشؤون المسجد ان صى المبارك  ومجلس : بترا –عم ان 
المسيحيا في مدينا القدس  مو   الدوض التي دعمت  الس مياال ليا  وال يئا  الس مياوال يئا 

نظما انمم المتحدة للتربيا م رسميا من المجموعا ال ربيا بمنص  رار انردن ودولا فلسطين  والمقد  
داناوال لم والبقافا )اليونسكو   لتوبيق   الس ميابحق المقدسات  السرائيليانت اكات ايحت ض  وا 

 والمسيحيا وتراث مدينا القدس.
القدس وشؤون "ان صى"  أو افجاء كلك في بيان لال"أو اف القدس" أمس  وج  خ ل  مدير عام 

 الس مياال ليا  وال يئا  الس مياالقدس وال يئا  أو افلسطينيا  ومجلس ومفتي القدس والديار الف
 الفلسطيني. - انردنيالمسيحيا في مدينا القدس  رسالا شكر وتقدير للدوض التي دعمت نص القرار 

واست جنت ال يئات خصوصا "توج  ب ض الدوض لمو   داعم لسلطات ايحت ض  بما يتنا ض مع 
التارهخي المشرف ل كن الدوض والداعي ليواض ايحت ض  وللحفاظ على التراث المو   الش بي و 

 والوهع القائم في مدينا القدس القديما من عبث المتطرفين".  والس ميالمسيحي 
 14/4/2016، عم ان، الغد

 
 سجن نفحةالقوات اإلسرائيلية اقتحام لألسرى خالل خطيرة  : إصاباتهيئة شؤون األسرى  .56

في سجن نفحا يت رض في هكن  14أفادت هيئا شؤون انسرى والمحررهن أن  سم  ":م ا" – رام  
طصابا أعداد  طلىالقمع  أدت  وأج يةهجما شرسا من  بل  وات كبيرة من شرطا السجن  طلىانبناء 

 مستشفى سيروكا. طلىكبيرة من انسرى  نقل ال شرات من م 
علي م بطرهقا وحشيا بال صي ورش م  وايعتداءالقسم   مبا تحاانسرى تفاجموا  أنوكشفت ال يئا 

 بالغاي والفلفل  وأن الهرب كان عشوائي وبطرهقا هستيرها.
  وأن الحشودات ايعتداءاتوبينت ال يئا أن حالا من التوتر تسود السجن بشكل كامل ب د هكن 

با وخطيرة و د تطور للشرطا ووحدات القمع ييالت تحي  السجن وتنتشر بالقسم  وأن انمور ص 
 خ ض الساعات القادما.

دارة سجن نفحا تحديدا المسؤوليا الكاملا عن حياة كافا انسرى  مطالبا  وحملت ال يئا طسرائيل وا 
 ل طمئنانمستشفى سيروكا  طلىالسجن  وككلك  طلىالمؤسسات الحقو يا والنسانيا بالتوج  فورا 

 على انسرى.
 13/4/2016وكالة معا اإلخبارية، 
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 فتاة في معتقالت الكيان 16قاصر فلسطيني بينهم  400: هيئة شؤون األسرى  .57
طن سياسا التنكيل وايعتداء على انسرى    الت هيئا شؤون انسرى والمحررهن: وكايت – غية

القاصرهن منك لحظا اعتقال م على يد جنود ايحت ض "السرائيلي" هي سياسا مستمرة ومتواصلا  ولم 
م التنديد الدولي باعتقال م  وت رهه م للت كيب  والم املا الم ينا  في حين يبلغ عدد تتو   رغ

 16 اصر  مويعون على م تقلي "مجدو"  و"عوفر"  من بين م  400القصر في م تق ت ايحت ض 
 فتاة موجودات في م تقل "هشارون".

عددًا من القاصرهن في  وككرت محاميا ال يئا هبا مصالحا في بيان صحفي أمس  عقب يهارت ا
م تقل "مجدو"  أن م أدلوا بش ادات عن ت ره م لهرب وحشي وت سفي خ ض عمليا اعتقال م و بل 

 توجي  أي ت ما ل م  ووصول م طلى مراكي اعتقاض رسميا. 
 14/4/2016، الشارقة، الخليج

 
ابه عن الطعام جاح في إلغاء أمر هدم منزل عائلة الشهيد عالن واألسير جنازرة يواصل إضر ن .58

 41 الـ لليوم
نجحت المساعي القانونيا بإلغاء  رار عسكري طسرائيلي يقهي ب دم منيض : أبو س دى فادي-  رام 

عائلا الش يد طبراهيم ع ن في بلدة بيت عور التحتا القرهبا من رام    ب د أن تراجع القائد ال سكري 
وتم كلك ب د تقديم وبائق فلسطينيا تؤكد عمق مخالفا لسلطا ايحت ض عن  رار سابق ب دم المنيض. 

ونجح محامي مركي القدس لحقور النسان  ال دم للقوانين والمبادئ انساسيا لحقور النسان.
والمساعدة القانونيا ب د اعتراض  دم  المحامي رائد ناصر بشير وبشكل مفّصل وُمستندات داعما 

 أساس ا بحث ميداني و انوني. 
ي القدس أن هكا القرار هو انوض من نوع  ول   يما طهافيا م ما لل مل القانوني أمام وككر مرك

 91منيي بسيار عقابي خ ض الفترة السابقا. في المقابل هناك  27المؤسسات ايحت ليا حيث تم هدم 
  سلطات منيي م ددا بال دم وتشرهد القاطنين في م  وكلك لتنفيك سياسا ال قاب الجماعي الكي تنت ج

ايحت ض وتت ارض مع القانون الدولي وايتفا يات الدوليا وبانخص اتفا يا جني  الراب ا وأهميا 
 حمايا المدنيين.

من ج ا بانيا يواصل انسير سامي جنايرة من مخيم الفوار جنوب الخليل طهراب  عن الط ام الكي 
عتقال  الداري. ونقل محامي ال يئا مارس الماهي مطالبا بإن اء ا / آكار شرع ب  منك البالث من

م تي شقيرات عن انسير الكي يارن في م يل  في سجن النقب أن  ي اني من أوجاع في الكلى 
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ومختل  أنحاء جسدن وي يقوى على الحركا والسير. كما أن  يتناوض الماء فق  دون أيا مدعمات 
 أخرى.

أدوات  الشخصيا كافا  وتحاوض بشكل وككر انسير جنايرة للمحامي أن طدارة السجن صادرت 
 أن  ي يياض مستمرا ب  حتى تحقيق مطالب . طيمتواصل كسر طهراب  

 14/4/2016، لندن، القدس العربي
 

 جديدة في مخيم اليرموك إنسانيةسورية.. تقارير تحذر من كارثة  .59
في "مخيم  جديدة طنسانياحّكرت "مجموعا ال مل من أجل فلسطينيي سورها" من كاربا : دمشق

 اليرموك" بسورها.
  عن أن "مخيم اليرموك ل جئين الفلسطينيين"  انرب اءوكشفت المجموعا النقاب في تقرهر ل ا يوم 

  أبرهلالوا ع جنوب ال اصما السورها دمشق  يت رض منك بدايا انسبوع الباني من ش ر نيسان )
داعش" و"جب ا النصرة" للسيطرة وبس  الجاري لمحاويت  وصفت ا بال "المحموما" من  بل تنظيم "

 النفوك على المخيم عسكرها.
وأشار التقرهر طلى ما يرافق هكا الصراع من أعماض " ص  و نص وانت اكات  دونما التحلي بمي 
درجا من درجات المسؤوليا حياض المدنيين الصامدين داخل بيوت م من سكان وأهالي مخيم اليرموك 

 فلسطيني". 5,000 نحو أعدادهموالمقدرة 
ودعت المجموعا طلى "التدخل السرهع والفوري من كل انطراف لو   انعماض القتاليا وتحييد 

كما طالبت بفك الحصار عن مخيم اليرموك  المدنيين واج ئ م طلى مناطق أكبر أمناً  داخل المخيم".
  اجلا ل جئين داخل المخيم.والسماح بدخوض المساعدات والطوا م الطبيا والنسانيا لتقديم الغابا ال

 13/4/2016، قدس برس
 

 يفضح جرائم سلطة اآلثار اإلسرائيلية... كتاب تحت السطح""  .61
في كتاب  "تحت السطح" فتح مدير سلطا اآلبار السرائيليا السابق : محسن وتد محمد-القدس 

لمؤسسا السرائيليا ا واستراتيجياتشوكي دروفمان النقاش على مصراعي  فيما يت لق بتناغم موا   
والجم يات الي وديا لطمس الم الم التارهخيا والحهارة ال ربيا والس ميا بالقدس وتيهف ا برموي 

واختار دروفمان التيام الصمت حياض كواليس الحفرهات أبناء القيام ب ا  لكن  دّون كل  توراتيا.
وّبق طفادات تت لق بالحفرهات ونبش مككرات  من خ ض كتاب  الكي صدر ب د وفات   وسرد اعترافات و 
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لوهع حجر  2006و 2005شواهد القبور بمقبرة مممن    والتي  امت ب ا سلطا اآلبار بين عامي 
 دونما. 25انساس لال"متح  التسامح" المقام على مساحا 

وتكشفت من خ ض اعترافات دروفمان وفصوض كتاب  صورة  اتما عن حقيقا الحفرهات التي  امت 
  حيث اعترف بالقيام خ ض هكن الفترة بتدمير 2014ا سلطا اآلبار التي تولى طدارت ا حتى عام ب 

 مئات القبور الس ميا بمقبرة مممن   ونقل من في ا نماكن مج ولا.
واست رض الهغوط التي مورست علي  وعلى سلطا اآلبار من  بل شخصيات رسميا في الحكوما 

واعترف بمن  رار طجراء الحفرهات  نتاض" انميركيا المبادرة لمشروع المتح .السرائيليا ومنظما "فيي 
كان خاطئا كون  تسبب في تدمير مئات القبور وطمس أوض مقبرة طس ميا بالمدنيا والتي ي ود 

 تارهخ ا لبدايا ال صر الس مي انوض.
وم انبرها بالقدس وان صى من جانب   يجيم الباحث في اآلبار الس ميا وال ربيا والمختص بال ل

عبد الراير متاني أن مبل هكن ايعترافات تكش  عن حجم وخفايا اينت اكات السرائيليا للمقدسات 
وهوض مشارهع طمس وتدمير الحهارات وتيه  تارهخ وجغرافيا المكان بمشارهع ت وهديا واستيطانيا 

نت مبل هكن ايعترافات والتصرهحات ل لماء وعيا متاني في حديب  للجيهرة   وام ا الرموي التلموديا.
اآلبار السرائيليين طلى محاولا الخروا من الممير والهائقا ب د تدمير الحهارات والشراكا في 

 تيهي  التارهخ واآلبار.
 13/4/2016. نت، الدوحة، الجزيرة

 
 اكتشاف أفران بيزنطية إلنتاج الزجاج بفلسطين .62

على آبار أفران هي ان دم حتى اآلن لنتاا اليجاا بفلسطين من  عبر باحبون : وديع عواودة -حيفا 
عصر البيينطيين الكين أداروا شبكا عالميا للمتاجرة ب كن المادة طيلا  رون. واعتبرها باحبون 

  محليون ودوليون اكتشافا عالميا نهميت ا في ف م تجارة اليجاا البيينطيا.
أعماض تطوهر وبناء سكا الحديد الحجايها التارهخيا بين  وتم ال بور على أط ض أرب ا أفران خ ض

حيفا وبيسان  و الت سلطا اآلبار السرائيليا طن انفران التي كش  النقاب عن ا بالقرب من جباض 
  عام. 1600الكرمل المتميي بوفرة أشجارن وأخشاب   بنيت  بل 

 دم في الب د حتى اآلن  حيث سبق أن وككرت سلطا اآلبار في بيان ل ا الب باء أن انفران هي ان
اكتشفت أفران ممابلا بمنطقا الخهيرة القرهبا لكن ا من القرن البامن المي دي  وشددت مديرة  سم 

 .جورهن رويهن على أهميا ايكتشاف اليجاا بتلك السلطا ياعيل
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عكا الم ئما  و الت طن  يوفر دلي  على صحا مصادر تارهخيا تحدبت عن الجودة النادرة لرماض 
 لصناعا اليجاا.

 13/4/2016.نت، الدوحة، الجزيرة
 

 توقيع كتاب "حيفا.. ب رقة البحث عن الجذور" .61
تقيم دار "اآلن ناشرون ومويعون" حفل تو يع كتاب "حيفا.. ُبر ا البحث عن الجكور"؛ كاكرة المكان/ 

   بمقر الرابطا.الجيء الباني للدكتور سميح مس ود  اليوم في السادسا والنص  مساءً 
يشارك في الحفل: د. بسام أبو غيالا  الشاعر نيار سرطاوي  د.أيوب أبودّيا  والناشر والقاص ج فر 

 ال قيلي  ويسرد الكتاب يهارات المؤل  ل دد من المدن والقرى الفلسطينيا  سبر في ا أيام أس ف .
 14/4/2016، انعم  ، الرأي

 
 قرار األردني بخصوص القدسال مشروع ىتبنتاليونسكو  :المومني .63

الناطق الرسمي باسم الحكوما الدكتور محمد المومني   الع م اض ويهر الدولا لشؤون  :بترا -عمان
طن  نتيجا للج ود الدبلوماسيا انردنيا المكبفا  تبّنى المجلس التنفيكي لمنظما انمم المتحدة للتربيا 

في بارهس مشروع  رار  199اء خ ض اجتماعات  للدورة والبقافا وال لوم )اليونسكو  يوم أمس الب ب
"فلسطين المحتلا" )فقرة القدس   ب د مواج ا دبلوماسيا مع عدد من الدوض انعهاء في المجلس 
التي ا ترحت عدة ت دي ت على مشروع  رارنا تتنا ض مع مهامين  وتتهمن ل جا مخففا هد 

 لمبارك/ الحرم القدسي الشره ".اينت اكات السرائيليا في المسجد ان صى ا
القرار يبّبت نوض مرة في اليونسكو مف وم "الوهع التارهخي القائم" في المسجد  أنوأكد المومني 

ان صى المبارك/ الحرم القدسي الشره  حسب المف وم الصحيح  وهو الوهع الكي ساد في الحرم 
دنيا تمارس بموجب  سلطا حصرّها على   والكي كانت طدارة انو اف انر 2000حتى أيلوض من عام 

المسجد ان صى المبارك/ الحرم القدسي الشره  تشمل طدارة كافا شؤون  دون أيا طعا ا بما في كلك 
 الصيانا وا عادة العمار وتنظيم الدخوض.

و اض الويهر المومني طن القرار يؤكد على أهميا مرا با انوهاع في البلدة القديما في القدس عن 
 عن طرهق طرساض ب با الرصد التفاعلي التاب ا لليونسكو.كبب 

 14/4/2016، الغد، عّمان
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 من تمّدد العبث األمني إلى صيدا مخاوف": السفير" .64
 لبت عمليا اغتياض المسؤوض ال سكري لحركا "فتح" في منطقا صيدا و ائد مخيم الميا : محمد صالح

صيدا  ووجدت القوى انمنيا والسياسيا  اللبنانيا  وميا ال ميد فتحي يهدان  الم اديت انمنيا في
  وشّكل سابقا خطيرة تستدعي استنفارًا بإتقاناستخباري مشغوض  أمنىوا ع  أماموالفلسطينيا  نفس ا 

 سياسيًا وتحركًا أمنيًا رسميًا لمتاب ا تفاصيل  بد ا.
مجموعات نمن حركا  أوا هكا الخرر انمني الفاهح من  بل خ ي أماموتو فت المصادر انمنيا "

فتح في عمليا جرت وس  الن ار وب كن الس ولا  واست دفت مسؤوًي عسكرهًا ب كا المستوى  تّمت 
 خارا مخيمي الميا وميا وعين الحلوة".

وطالبت المصادر "الفصائل الفلسطينيا وفتح بالو وف ولو لمرة واحدة في مواج ا كل الحايت 
 طلىانتقاض ل با ال بث بممن المخيم لن تمر ب كن البساطا  أنمن " الشاكة بحيم وص با"  محكرة

كل القيادات الفلسطينيا  طلىالجيش اللبناني وّج  رسالا  أنوعلم في هكا الصدد  ال بث بممن صيدا".
منطقا لبنانيا  وأن ما حصل تجاوي للخطوط  أيامن  أومهمون ا ان  "ممنوع الل ب بممن صيدا 

 الحمر".
خابرات الجيش اللبناني على جمع كاميرات المرا با المنتشرة في محي  المح ت و د عملت م

يكون سلك ا يهدان ما بين الميا وميا ونقطا التفجير  لتحليل  أنوالمؤسسات وعلى الطرر المفترض 
 كان التفجير  د تم عن ب د بواسطا "رهموت طكاي  وما  أمكان يهدان بمفردن  طكامحتويات ا وللتمكد ما 

 أمكانت  د وه ت تحت مق دن مباشرة  طكاال بوة كانت مربوطا بساعا تو يت  وما  أن أمكونتروض" 
 م رفا ماهيا تلك ال بوة. طلىالسيارة  طهافا  أسفلتم لصق ا في 

 .أيهاالجرميا  اندلاالداخلي على جمع  انمنكما عملت ش با الم لومات في  وى 
يخرا من المخيم عبوة بوين كيلو غرام من  أنبمقدورن  من أن" طلىوأشارت المصادر انمنيا 
يخرا  أن أيهاخارجا من المخيم ويفجرها ساعا يرهد... بمقدورن  سيارة أياالمتفجرات وهنقل ا عبر 

 مركي". أوتجمع  أونقطا  أياعبوة وين ا عشرات الكيلوغرامات ساعا يرهد ويفجرها في 
است دفت المدينا بقدر است داف ا لمسؤوض حركا  ما حصل "جرهما أنفي صيدا  بما من ي تبر 

فتح". وتجمع القوى الم نيا في المدينا على أن هكن ال بوة تشكل تص يدًا خطيرًا في انعماض 
 والرهابايغتياض  أعماضالتخرهبيا الرهابيا همن المدينا  بالتيامن مع السؤاض المقلق "هل انتقلت 

 وة لتهرب في مدينا صيدا؟" .بكل مظاهرن من داخل مخيم عين الحل
 انمنيابالخلفيات السياسيا لل بوة  وطالبت الجيش اللبناني والقوى  أمسوانشغلت القوى الصيداويا 

المدينا  أنكافا ب دم السكوت عن تنامي ظواهر الرهاب وال بث بانمن وايستقرار  مشددة على 
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 انمنياالتصدي لكل المخاطر والتحديات  تق  خل  الجيش اللبناني والقوى انمنيا اللبنانيا في
بكل  ساوة  وكش   وأمبال وكش  الشبكات والخ يا النائما والت امل مع هكا ال مل الرهابي 

 وم حقا المتورطين  ورفع الغطاء عن م.
مواج ا است دافات كلك لقطع الطرهق على كل من يحاوض استدراا  طلىودعت القوى الصيداويا 

ال بث انمني  مع اعتبار أن ما حصل يشكل اخترا ا خطيرا غير مسموح التمادي ب  ل با  طلىصيدا 
 خصوصيت ا والى مو   ا والى ما ُتمبل  من ت ُدديا في النسيج السكاني. طلىفي صيدا  نظرًا 

 14/4/2016، السفير، بيروت

 
 وجوارها خفية للمخيمات جزء من مخطط تعده أياد   ويعّدها زيدانحزب هللا يدين اغتيال  .65

"ال مليا الجراميا التي است دفت القيادي في حركا فتح  الش يد  أنرأى "حيب  " : محمد صالح
فتحي يهدان  تشكل جيءًا من المخط  الكي ت ّدن أياٍد خفّيا للمخيمات وجوارها في صيدا والجنوب"  

كما  طهافا طلى التنسيق "اينتبان من هكن المخططات والتحّلي بم صى درجات الوعي والح طلىداعيا 
 الكامل مع القوى انمنيا اللبنانيا  وعلى رأس ا الجيش اللبناني  لفشاض هكا المخط  الجرامي".

ك ندد الحيب بال "عمليا ايغتياض  "  طالب بال "بكض كل الج ود لكش  المجرمين واتخاك أ صى اآلبماوا 
كماض جرائم م  ووهع حّد ل بب م بممن الجراءات القانونيا بحق م  وكلك من أجل من  م من است

أهلنا في المخّيمات  بما يحمي الخوة الفلسطينيين وكل لبنان من المخاطر الناجما عن هكن 
 الجرائم".

 14/4/2016، السفير، بيروت

 
 ر للمخيمات الفلسطينية عموما ومخيم عين الحلوة خصوصادب  ما ي   خطورةمن  يحذر منيمنة .66

"لجنا الحوار اللبناني ال الفلسطيني" حسن منيمنا  القيادات والفصائل حكر رئيس : محمد صالح
الفلسطينيا من "خطورة ما يدبر للمخيمات الفلسطينيا عموما ومخيم عين الحلوة خصوصا"  مؤكدا 

 أن "ب ض الجماعات تحاوض تكرار تجربا مخيم ن ر البارد".
 14/4/2016، السفير، بيروت
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 ات قادة العالم اإلسالميمناقش تتصدرقضية فلسطين  .67
أعلنت منظما الت اون الس مي أمس )انرب اء  أن  ادة ال الم الس مي : "الحياة" -أنقرة 

وبيقا  على رأس ا  هيا فلسطين  12سيتدارسون خ ض فاعليا  ما طسطنبوض اليوم )الخميس  
 السرائيلي. -والصراع ال ربي 

مس )انرب اء : "طن ملوك ورؤساء الدوض انعهاء في و الت المنظما في بيان صحافي أصدرت  أ
منظما الت اون الس مي سيتوافدون صباح اليوم )الخميس  طلى مركي المؤتمرات في مدينا 

نيسان  15و 14لمؤتمر القما الس مي التي تستهيف ا تركيا خ ض يومي  13طسطنبوض ل قد الدورة الال
 )أبرهل  الجاري".

ويراء خارجيا منظما الت اون الس مي أن وا اجتماع م التحهيري للقما التي  وأشار البيان طلى أن
ت قد دورت ا الحاليا تحت ش ار "الوحدة والتهامن من أجل ال دالا والس م"  يفتًا طلى أن  "تم طعداد 

يوم المسودة الن ائيا للبيان الختامي والوبائق الختاميا الخاصا بملفات القما  تم يدًا لرف  ا ال
)الخميس  طلى  ادة ال الم الس مي لمنا شت ا". وأهاف طن  ادة الدوض انعهاء في منظما الت اون 

 -وبيقا تشمل  " هيا فلسطين والصراع ال ربي  12الس مي سيتدارسون في القما المرتقبا 
مسلما في السرائيلي  حايت النياع في ال الم الس مي وال جرة  وه يا المجتم ات المحليا ال

الدوض غير انعهاء  مكافحا الرهاب والتطرف ال ني   الس موفوبيا  الوهع النساني في ال الم 
الس مي  برنامج الخطا ال شرها لمنظما الت اون الس مي  ت يهي الت اون ال لمي في مجايت 

ماعي والع مي  القهاء الصحا والت ليم والبيئا بين الدوض انعهاء  ت يهي الت اون البقافي وايجت
على الفقر وتطوهر البنيا التحتيا  المسائل القانونيا والتنظيميا  تمكين منظما الت اون الس مي من 

 الوفاء بوييت ا".
 30لمنظما الت اون الس مي  بمشاركا أكبر من  13وتستهي  مدينا طسطنبوض التركيا القما الال 

 برلمانات  وويراء خارجيا الدوض انعهاء في المنظما.رئيس دولا وحكوما  طلى جانب رؤساء 
 14/4/2016، الحياة، لندن

 
 واليورانيوم من كردفان الذهبب مسؤول سوداني: شركات إسرائيلية تهرّ   .68

د.ب.ا: كشفت حكوما وييا جنوب كردفان السودانيا النقاب عن عمليات ت رهب للكهب  -الخرطوم 
شماض طلى طسرائيل عبر دولا الجنوب  مشيرة طلى أن الحركا  امت تقوم ب ا الحركا الش بيا  طاع ال

سابقًا باستج ب شركات أجنبيا طسرائيليا بغرض التنقيب عن الكهب بالمناطق التي كانت تحت 
 سيطرت ا.
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و اض حسن عبد   دودو م تمد محليا أم دورهن بوييا جنوب كردفان في تصرهح للمركي السوداني 
  طن الشركات السرائيليا تقوم باستخ ص الكهب أمسسي  نشر   أم أس) للخدمات الصحافيا

والم ادن انخرى كاليورانيوم من المناجم ومرب ات الت دين وتقوم بترحيل  طلى دولا الجنوب تم يدًا 
 لنقل  طلى دولا طسرائيل.

 14/4/2016، األيام، رام هللا
 

 في أيامه األخيرة "إسرائيل"طلب مساعدة  القذافي: موقع "تايمز أوف إسرائيل" .69
كش  مو ع "تايمي أوف طسرائيل"  أن الدكتاتور الليبي م مر القكافي طلب : لندن ال ب ض ياسين

  التي أدت طلى سقوط  2011مساعدة طسرائيل لو    ص  التحال  الغربي لب دن خ ض بورة عام 
 ومقتل .

م يتم الكش  عن ا طلى طسرائيل لطلب وبحسب المو ع السرائيلي  أتى مب وث من دولا بالبا ل
 مساعدة دبلوماسيا نيابا عن القكافي  بحسب تقرهر طكاعا الجيش  انرب اء.

و اض المو ع طن القائد الليبي أراد أن تستخدم طسرائيل ع  ات ا الدبلوماسيا مع الوييات المتحدة 
وات النظام الليبي خ ض وفرنسا؛ لتو ي  حملا حل  شماض انطلسي ال سكرها التي است دفت  

 م ركت ا مع البوار  بقرار من مجلس انمن الدولي.
و اض "تايمي أوف طسرائيل" طن المب وث  ام بالتحكير من أن سقوط النظام  د ي رض ليبيا وأوروبا 

ونون تقرهر المو ع طلى أن السلطات السرائيليا أجرت تقديرا سره ا للظروف  و ررت عدم  للخطر.
 التصرف.

ات م "تايمي أوف طسرائيل" القكافي بمن  نادى خ ض حكم  طلى دمار طسرائيل  و ام بتموهل عدة و 
هد  1972مجموعات فلسطينيا مسلحا  من همن ا منظما أيلوض انسود  التي نفكت عمليا عام 

ا رهاهيين طسرائيليين في انل اب انولمبيا في ميونخ. وفي و ت يحق في حيات    دم ا تراح ط ام
دولا طسرائيليا فلسطينيا مشتركا أسماها "طسراطين"  في مقاض رأي في صحيفا النيوهورك تايمي عام 

2009. 
 13/4/2016، "21موقع "عربي 

 
 " باالهتمام بقضية فلسطينإسطنبول قمة"علماء المسلمين" يطالب " .71

طلى طعطاء  طسطنبوضي دعا ايتحاد ال المي ل لماء المسلمين القما الس ميا المن قدة فطسطنبوض: 
انولويا لمنا شا  هايا انما في فلسطين  وال رار  وسورها  ومصر  وليبيا  واليمن  والصوماض  
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وشدد  وبنج ديش  وميانمار  وكشمير  وان ليات  وغيرهم ب دف الوصوض طلى مو   موحد تجاه ا.
 عملي ت يش  وتلمس  الش وب. ايتحاد على هرورة تحوهل ش ار القما "الوحدة والتهامن" طلى وا ع

 14/4/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 من منحة إعمار غزة األولىالصندوق الكويتي: تحويل الدفعة  .72
كونا: أعلن مدير طدارة ال مليات في الصندور الكوهتي للتنميا اي تصاديا ال ربيا مروان  –رام   
 تيا لعادة طعمار  طاع غية ستحوض اليوم.أن الدف ا انولى من المنحا الكوه أمسالغانم 

 طاع غية أن  طعماروأهاف الغانم في تصرهح على هامش اجتماع في رام   للمانحين حوض طعادة 
في  السرائيليفي المئا من المنحا الكوهتيا لعادة طعمار ما دمرن ايحت ض  50الدف ا انولى تمبل 

 .2014حرب  انخيرة على القطاع عام 
مواطنا من  طاع غية  1154وهح أن هكن الدف ا من المنحا ستحوض عبر الحكوما الفلسطينيا طلى وأ

 150 طلى 100ليقوموا ببناء منايل م التي دمرها ايحت ض وستخصص لبيوت تتراوح مساحت ا ما بين 
 مترا مرب ا.

مليون  200تخصيص وأشار الغانم طلى أن الدف ا انولى من المنحا تمتي في ططار طع ن الكوهت 
 .2014دوير لعادة طعمار  طاع غية خ ض في مؤتمر المانحين الكي عقد في القاهرة في أكتوبر 

وحدة سكنيا مويعا على جميع  1500 طعماروتشمل المنحا الكوهتيا مشروع طسكان لعادة 
لقطاعات جنوب القطاع ودعم ا طلىالمحافظات الجنوبيا للقطاع ومشروع خ  نقل ميان من شماض 

 25اي تصاديا والبروة الحيوانيا في محافظات القطاع ومشروع البنيا التحتيا لبلديات القطاع وعددها 
 بلديا.

 14/4/2016، السياسة، الكويت
 

 بأرجحية سحب قواتها من سيناء خوفا من "داعش" رسميا   "إسرائيل"الواليات المتحدة تبلغ مصر و .71

أخطر ويهر الدفاع انمرهكي  آشتون كارتر  مصر  : CNNكيا )الوييات المتحدة انمره - واشنطن
سرائيل رسميا أن الوييات المتحدة انمرهكيا تدرس طعادة تشكيل  وات ا في سيناء عن طرهق رفع  وا 
مستوى ايعتماد على تكنولوجيا ايستش ار عن ب د  حيث يمكن عندئك نقل القوات انمرهكيا من 

 ب الخطر المتيايد الكي ُيمبل  تنظيم "داعش" في الشماض.شماض سيناء طلى الجنوب بسب
و اض المتحدث باسم البنتاغون  الكابتن جي  ديفيس  للصحفيين  الب باء  طن  في ظل البيئا الحاليا 
دون حدوث تغييرات  "فإن  مو   ينطوي علي  جانب من الخطورة " مشيرا طلى وجود "داعش". 
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نمرهكيا تحاوض تحديد كم من عناصر الب با من القوات مت ددة وأهاف ديفيس أن ويارة الدفاع ا
  ُيمكن استبدال م بمج ية استش ار عن 1979الجنسيات التي ُترا ب ايمتباض بم اهدة الس م في عام 

 ب د متقدما  بم تقرر عدد الجنود انمرهكيين المطلوب وجودهم في الم سكر الشمالي بسيناء.
ن الخطار جاء ب د أسابيع من المنا شات غير الرسميا بين جميع و اض مسؤولون أمرهكيون ط

 انطراف لم ما القوة المت ددة الجنسيات والمرا بين  والتي تم طخطارها أيها.
و د تم بالف ل طغ ر ب ض محطات المرا با الصغيرة عن ب د  وفي اآلونا انخيرة  في سبتمبر/ 

 ع ب يد في شماض سيناء بسبب ت ديد ال جمات. طك أصيب أيلوض الماهي  أجلت الب با أفرادا من مو 
أرب ا جنود أمرهكيين في كلك الش ر في هجوم على جانب الطرهق في سيناء ُي تقد أن  نفك من  بل 

 طحدى الجماعات التاب ا لال"داعش" هناك.
 13/4/2016، أن أنسي 

 
 إعمار قطاع غزة إعادةتحذير دولي من التباطؤ في  .73

حكر مسؤولون دوليون من التباطؤ في طعادة طعمار  طاع غية الكي ت رض  :ب أ ف -رام   
 18  مشيرهن طلى أن الدوض المانحا أوفت ببلث التيامات ا فق   ب د 2014في صي   طسرائيليل جوم 

 ش رًا على مؤتمر القاهرة لعادة طعمار غية.
هفا الغربيا المحتلا  بحهور ممبلين في مدينا رام   في ال انرب اءوعقد مؤتمر طعادة العمار 

 عن الدوض المانحا وانمم المتحدة والحكوما الفلسطينيا.
المتحدة ل مليا الس م نيكويي م دينوف أن "طعادة العمار تتقدم  وهي تتقدم  انمموأكد منسق 

 ائما في  بف ل الج ود الممتاية من حكوما فلسطين والمجتمع الدولي)...  ولكن الص وبات ما يالت
نتمكن من طعادة بناء البنيا  أنغية". وتابع "أعلم ان  يمكننا ال مل جمي ًا لعادة بناء المنايض وآمل 

 التحتيا الحيويا في غية وتلبيا ايحتياجات من الماء والك رباء".
 بتقديم ا من أجل طعادة انوض/ أكتوبردوير ت  د مؤتمر القاهرة في تشرهن  مليار 3.5ومن أصل 

 طعمار غية  لم يصل سوى البلث  وفق الفرهق الوطني لعادة طعمار  طاع غية.
"جيءًا كبيرًا من البلث  طنو اض بشير الرهس  المنسق ال ام للفرهق الوطني لعادة طعمار  طاع غية 

ولط ام الناس وغيرن. وما لدينا  طنسانياالدوض المانحا لعادة العمار  كهب مساعدات  أمواض)من 
 مليون دوير  وهكن مشكلا كبيرة". 400ًا لعادة طعمار غية هو ا ل من حق
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بؤس ا الكي كانت علي  عام  طلىلن تكون كافيا "سوى لعادة غية  انمواضووفق الرهس  فإن هكن 
ووفق الرهس  فإن  "في حاض تواصل التموهل    ولكن هكا ليس كافيًا ين علينا المهي  دمًا".2014

 ".2020عام  أو 2019كنا سننت ي )من طعادة العمار  عام  طنة  ي أعلم على هكن الوتير 
 14/4/2016، الحياة، لندن  

 
 قمة إسطنبول من أجل العدل والسالم .74

 رجب طيب أردوغان
م ما اختلفت آراؤهم السياسيا وجنسيات م  وم تقدات م الدينيا أو بقافات م  يبقى ال دض والس م رغبا 

 بشر  ويشكل ما ي ّد التارهخ البشري أيها تارهخا من البحث عن ال دض والس م.مشتركا بين جميع ال
بدايا من اسم  المنحوت من الجكر ال ربي "سلم"  يممرنا الس م بإ اما ال دض في جميع مجايت 
الحياة السياسيا والتجارها وايجتماعيا واي تصاديا  ويحهنا على ال دض بدءا من انسرة باعتبارها 

اة المجتمع. وعلى مدار التارهخ الس مي الممتد نرب ا عشر  رنا  كانت السما انكبر برويا لدى نو 
دوض المسلمين التي تمسست في أفرهقيا وآسيا وأوروبا والشرر انوس  هي أهميا طرساء ال دض 

 والس م.
يجتماعيا واي تصاديا  "يممرنا الس م بإ اما ال دض في جميع مجايت الحياة السياسيا والتجارها وا

 ويحهنا على ال دض بدءا من انسرة "
لكن مع كلك ن حظ اليوم أن المدن الس ميا التي ُيفترض أن تكون رميا لل دض والس م  أهحت 
عوالم تفتقر أشد الفقر ل كين المف ومين  ابتداء من سورها مرورا بال رار وأفرهقيا الوسطى وليبيا  طلى 

يكافح الم يين من طخواننا وأخواتنا من أجل البقاء  وهتو ون للس م وانمان والكراما فلسطين واليمن  
 النسانيا.

أما المدن القديما الياخرة بمعماض الحهارة الس ميا الفنيا  وبالمكتبات والمساجد وانهرحا وغيرها 
أيدي المنظمات الرهابيا  من اآلبار التارهخيا  فيتم تدميرها وتحوهل ا طلى أنقاض أمام أعيننا على

 واننظما الوحشيا.
ُيسحق ال الم الس مي اليوم تحت وطمة أخطر المشاكل التي يواج  ا منك الحرب ال الميا انولى  
فال ديد من الدوض الس ميا ُتحرم من الس م وانمان جراء المواج ات المسلحا والحروب انهليا  

 يا المتداعيا.والدوض المن ارة  وال ياكل السياس
لقد أهحت هكن المشاكل تمبل ت ديدا ليس فق  على ايستقرار ال ليمي بل على الس م ال المي؛ 
فكما هي الحاض في سورها أسفر تدخل الدوض انجنبيا التي ي تتمتع بمدنى درايا بمجتمع وبقافا و يم 
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الشرعيا لخدما مصالح ا  وتارهخ المنطقا  ومن خ ض استخدام ا انسلحا ودعم ا الحكومات غير
 الخاصا  أسفر عن الوصوض بتلك المشاكل طلى طرر مسدودة.

ع وة على كلك  أسفر التحرهض الطائفي عن انقسام أكبر في صفوف المسلمين  وتبقى حقيقا أن 
أوروبا عالجت هكن الم هلا في و ت مبكر من القرن السابع عشر  بينما ي يياض ال الم الس مي 

 في القرن الواحد وال شرهن  وهو أمر يت ين علينا أن نولي  اهتماما فائقا. أسيرا ل ا
لقد تمت طبارة هكا الخ ف الكي يقوم على أسباب سياسيا ي دينيا باسم الجشع السياسي والمصالح 
 القصيرة انمد  وتظل المنظمات والقوى الرهابيا الم روفا بال داء الكي تكّن  لإلس م أهم المستفيدين
من هكن السياسات التي تحرض على الكراهيا وال داء بين الجماعات ال ر يا والدينيا وأبناء مختل  

 الطوائ  الكين ت ايشوا م ا لقرون خلت.
وصارت ب ض فئات المجتمع يسيما الشباب  الكين أهحوا يس ون خل   يم جديدة كردة ف ل على 

المنظمات الرهابيا مبل داعش والقاعدة  وي يمكن التوترات الطائفيا وايجتماعيا  عرها يستغ ض 
 للدوض الس ميا وي ينبغي علي ا أن تق  مكتوفا انيدي أمام مبل هكا الوهع.

لم ت د مشكلا الرهاب في عصرنا الحاهر م نيا ب دد محدود من البلدان والمناطق  بل اكتسبت 
لممتدة من أوروبا طلى جنوب آسيا  ومن ب دا عالميا  وهبقى أكبر المتهررهن من موجا الرهاب ا

غرب أفرهقيا طلى القارة انميركيا  هم مرة أخرى المسلمون  ورغم اخت ف  وى الحقد في انسماء 
وانيديولوجيات تتشاطر جمي  ا ال دف كات   طن ا تحاوض تدمير الكاكرة والقيم المتراكما وحاهر 

 ومستقبل المسلمين.
والتمييي وكراهيا انجانب والس موفوبيا في المجتم ات الغربيا على  وي مل دعم تص يد ال نصرها

بارة جميع المسلمين  وهتم اليوم بال ديد من المدن في أوروبا طهرام النار وم اجما  الساءة وا 
المساجد واليوايا وأماكن ال مل والمباني التاب ا للمسلمين  ولكلك فمن المحتم علينا أن نق  هد 

ين وات ام م بممور لم يهطل وا في ا بمي شكل من انشكاض  ولكن م يدف ون مع كلك ط حام المسلم
 لقاءها أب ظ انبمان.

كدولا حاربت هد منظما طرهابيا انفصاليا لمدة ب بين عاما  وهّحت بمرب ين ألفا من مواطني ا 
لكي أحدب   ونحاوض جراء ال جمات الرهابيا  ن لم جيدا ال دف من وراء الرهاب والمسار والدمار ا
 جاهدين ط ناع المجتمع الدولي من أجل صياغا مو   مشترك بشمن هكن المسملا.

لكن ي بد لي من القوض مع انس  طن الحساسيا ال يما والمو   الحايم لم يظ را عندما ت لق 
 انمر بالمنظمات الرهابيا التي ت د عدوا للبشرها جم اء.



 
 
 
 

 

 52 ص                                              3903 العدد:        14/4/2016 الخميس التاريخ: 
  

  ي م ن YPG  ووحدات حمايا الش ب )PYDد الديمقراطي )وعلى الرغم من أن حيب ايتحا
بوصف ما الكراع السورها لمنظما حيب ال ماض الكردستاني الرهابيا  يجبران طخواننا وأخواتنا ال رب 
والتركمان على مغادرة المناطق التي  طنوا في ا آليف السنين  وهنفكان عمليا تط ير عر ي  

تبني م أفكارهما  فإن ما ي يياين يتمت ان بالقبوض  بل يدعمان كشرهك  وي كبان السكان انكراد ل دم
 جدير بالبقا من  بل ال ديد من البلدان.

وأيا كانت انسباب  فإن  من الخطم الفادح أن نفرر بين المنظمات الرهابيا  وأن نحاوض محاربا 
كا الن ج من سياسا الكيل بمكيالين "الرهابيين انشرار" بمساعدة من يسمون "الرهابيين انخيار"؛ ه
 يشجع المنظمات الرهابيا ويقّوض ج ود الكفاح هد الرهاب.

ولكلك فإن الطرهقا الوحيدة ل يهما التنظيمات الرهابيا تمر من خ ض ت يهي الت اون والتهامن بين 
عهاء في أعهاء المجتمع الدولي  مع تقّلد المسلمين منصب القيادة  وأنا مؤمن بمن الدوض ان

 منظما الت اون الس مي سوف يهطل ون بدور  يادي في هكا المس ى.
علينا نحن المسلمين أن نرفع أصواتنا هد كل أنواع الظلم بصرف النظر عن منفكي  ومصدرن  
وعلينا الو وف بجانب الهحايا أيا كانوا  ف ويا الظالم أو الهحيا ليست كات أهميا. وانط  ا من 

ت تركيا أبواب ا أمام ال جئين الكين يحاولون الفرار من الصراعات المسلحا في هكا انساس فتح
سورها وال رار  لم نتخل عن م أو نترك م تحت رحما المنظمات الرهابيا أو اننظما التي تطبق 

 طرهاب الدولا.
المدن  واليوم ي يش أكبر من ب با م يين من طخوتنا وأخواتنا من سورها وال رار في ال ديد من

والمخيمات التركيا كهيوف على دولتنا  وسنواصل رعايا طخواننا وأخواتنا حتى تهع الصراعات 
 المسلحا أويارها  وحتى يحل الس م في أوطان م مرة أخرى.

تستهي  طسطنبوض هكا انسبوع مؤتمر  ما  ادة منظما الت اون الس مي البالث عشر  وخ ض ما 
نك تمسيس ا  أهحت منظما الت اون الس مي عبر الج ود التي تبكل ا يربو على نص   رن تقرهبا م

البلدان انعهاء  أكبر منصا تنا ش وتتشاور حوض  هايا ال الم الس مي  حيث يتم في ا تبّني أهم 
 القرارات بشمن تلك القهايا.

ا بين بنود وتحظى  هيا فلسطين والقدس التي كانت السبب انوض وراء تمسيس المنظما  بانولوي
جدوض انعماض  ونحن نؤمن بمن المشاكل السائدة في ال ديد من انماكن همن منطقتنا  وخاصا 

 في سورها وال رار  مدرجا أيها همن أهم مسؤوليات المنظما.
ي بد لي من التمكيد مع التشديد الخالص على أننا نجتمع هنا في طسطنبوض في البالث عشر والرابع 

ان الجاري ليس بوصفنا شي ا وسنا  أفار ا وآسيوهين  شر يين وغربيين  سودا عشر من أبرهل/نيس
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 1.7وبيها  أغنياء وفقراء  من أبناء هكا ال رر أو كاك  بل بوصفنا  ادة يتحملون عبء مسؤوليا 
مليار مسلم وأعباء البشرها جم اء. نجتمع هنا كمعهاء في حهارة تؤمن بمن النسان أكبر 

 وتنص أن على النسان أن يحيا طكا أردنا للدولا أن تحيا.المخلو ات تكرهما 
نحن ندرك ال بء البقيل الكي نحمل  على عاتقنا خ ض هكن انو ات الص با  وأعتقد بمن علينا أن 
نقارب مشاكلنا من خ ض طعطاء انولويا لقهايا انما وا ع ئ ا فور مصالحنا الفرديا  لنترك بالتالي 

نما وفي الو ت عين  بصمتنا في القرن الو  احد وال شرهن  ليس من خ ض ال مل كقوة حاميا فحسب  وا 
كقوة مؤسسا وبناءة وموِج ا  وهكا أمر في غايا انهميا بالنسبا للمجتمع الس مي الكي يشكل ربع 

 سكان ال الم  كي يستطيع أن يتبوأ مكانت  التي يستحق ا همن النظام ال المي.
: خطا ال مل" التي تحدد انهداف على مدى السنوات ال شر المقبلا في IIT-2025طن اعتماد وبيقا "

خطوة  يما للغايا في هكا ايتجان  وخ ض فترة رئاستنا  -طن شاء  - ما طسطنبوض  ستكون 
 للمنظما سنبكض كافا ما في وس نا لهمان نجاح هكن الخطا.

من أجل الس م وال دض نما أن كت ا  على ت يهي اآلماض 13أتمنى أن ت مل القما الس ميا الال
الصراعات الطوهلا  وأشكر جميع القادة والهيوف الكين سيشرفون اجتماعنا  وأدعو   أن تكون 

 هكن القما لصالح البشرها جم اء.
 14/4/2016، الجزيرة نت، الدوحة

 
 ةالبنوك ومكاتب الصرافة... ساحة جديدة للمواجهة بين حماس والسلطة الفلسطينيّ  .75

 عدنان أبو عامر
ي تمد الفلسطينّيون في م ام ت م المالّيا على البنوك ومكاتب الصرافا  في است م مستحّقات م المالّيا 
وحوايت م الشخصّيا  من  بل الجّ ات التي ي ملون لدي ا وأ ربائ م  ورّبما حوايت مالّيا ترسل ا 

انراهي الفلسطينّيا  مّما  د يواج  أحيانًا  الفصائل الفلسطينّيا في الخارا طلى عناصرها في داخل
فرض سياسات متشّددة من السلطا الفلسطينّيا على البنوك ومكاتب الصرافا  خشيا وصوض انمواض 

 طلى ب ض الشخصّيات والمؤّسسات التي تراها مؤّهدة لحماس أو تاب ا ل ا.
 المرسل والمستقبل

آكار/مارس عن طحباط  28تكش  هوّهت ا  في  فقد كشفت مصادر سياسيا فلسطينّيا مّطل ا  لم
تحوي ت مالّيا كبيرة بم يين الدويرات لحسابات شخصّيا ومؤّسسات فلسطينّيا لتنفيك أنشطا 
مناهها للسلطا الفلسطينّيا  مّما حدا بانج ية انمنّيا الفلسطينّيا  طلى تشديد طجراءات ا الر ابّيا على 
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وتقوم بفحص عمل المصارف والتد يق ب   بإجراءات عاليا  هكن الحسابات  التي لم تككرها 
 المستوى  خشيا تحوهل أمواض طلى جّ ات م اديا للسلطا الفلسطينّيا.

  بين الجم ّيات 2015يرتب  هكا الخبر بانيما الناشبا في انراهي الفلسطينّيا منك أّيار/مايو 
لفلسطينّيا من جّ ا أخرى  وتمّبلت باحتجاي الخيرّها ال املا الفلسطينّيا من جّ ا  وبين السلطا ا

البنوك الفلسطينّيا الحوايت المالّيا الواردة طلى هكن الجم ّيات في ا  وعدم صرف ا  بيعم تب يت ا طلى 
 حماس  واستفادت ا من هكن انمواض.

اصل منك و اض مدير جم ّيا أصد اء الطالب في غّية محّمد ال تاض لال"المونيتور" طّن "ب ض البنوك يو 
رفض تسليم الجم ّيا حوايت مالّيا  ادما من الجّ ات المانحا  مّما راكم علينا ديونًا  2016بدايا عام 

أل  دوير  نننا اهطررنا ل ستدانا لتويهع المساعدات على الطلبا المحتاجين  والقيام  330بال
طاءنا ر م الحساب بنفقات تشغيليا على المؤسسا  وحين توّج نا طلى مصارف أخرى رفهت طع

   بسبب ت ليمات أمنّيا وصلت ا من السلطا الفلسطينّيا  نّن ا ترهد أن IBANالمصرفّي الدولّي )
 ت ا ب غّية والمؤّسسات الخيرّها في ا  يعتبارات سياسّيا".

وكش  رئيس الجم ّيا الوطنّيا للتطوهر والتنميا نماء  المتهّررة من طجراءات السلطا الفلسطينّيا 
جم ّيا خيرّها  وهي  31نير البرش لال"المونيتور" أّن "هغوط السلطا الفلسطينّيا على البنوك شملت م

أخرى  وأرج ت مئات الحوايت المالّيا الواصلا من الج ات  50ترفض فتح حسابات جديدة لال
رة على المانحا  و د تمبرت هكن المؤسسات سلبيًا من عدم است م ا للحوايت الماليا  فلم ت د  اد

أل  كفالا لأليتام والفقراء والمرهى والم ا ين  بقيما  40توفير خدمات ا الم تادة  وتسّببت بو   
مليوني دوير ش رّهًا  ب د رفض البنوك تسليم هكن الجم يات لحوايت ا الماليا القادما من الخارا 

آيف طالب  وتهّرر  9هّم مدرسا لأليتام والم ا ين ت 11الخاصا ب كن الفئات المست دفا  وتهّرر 
آيف طالب جام ّي من  7مركيًا صحّيًا يترّدد علي ا نص  مليون مرهض سنوّيًا  وحرمان  20

 المساعدات النقدّيا".
ي تبر برنامج كفالا انيتام من أهم برامج الجم يات الخيرها التاب ا لحماس  حيث تقوم الجم يا نيابا 

ا في دوض الخليج ال ربي  بتحوهل مبلغ ش ري لليتيم المست دف  عن الكافل المقيم في الخارا  يسيم
والكفالا نوعان عيني ونقدي  حيث توصل الجم يا الكفالا ال ينيا لمنايض المستحقين  أما النقديا 

 فتصرف ا الجم يا عبر شيكات بنكيا لكل من م.
قير  اض لال"المونيتور" طّن "البنوك لكّن مدير ال ملّيات المصرفّيا في البنك الس مّي الفلسطينّي يايد ش

ليست لدي ا مشكلا بتسليم حوايت مالّيا طلى أّي مؤّسسا لدي ا مستندات  انونّيا  وأحيانًا نسّلم الحوالا 
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طلى المستفيد مباشرة  فتكون ال ملّيا المالّيا أكبر شفافيا  لكّننا ي نمانع طيصال ا طلى الجمّ يا مباشرة 
 الببوتّيا". طكا حصلت على انورار

يسود اعتقاد بين الفلسطينيين أن السلطا الفلسطينّيا ت تبر هكن المؤّسسات الخيرّها موردًا هاّمًا مالّيًا 
لحماس  حّتى لو لم تستفد الحركا من ا في صورة مباشرة  لكّن ا تمخك عن ا عبئًا مالّيًا كبيرًا  نّن ا 

غّية  وبالتالي تسّد عن ا بغرة كبيرة في أجواء  تتكّفل ب شرات اآليف من ال ائ ت المحتاجا في
الحصار المفروض من  بل طسرائيل والسلطا الفلسطينيا هد الحركا منك عشر سنوات  وهو ما يدفع 

 السلطا طلى فرض القيود على البنوك والجم يات  للتهييق على حماس في صورة أساسّيا.
ش  عن هوّهت   "المونيتور" بمّن "طجراءات السلطا أبلغ مسؤوض أمنّي فلسطينّي في رام    رفض الك

  لم رفا 2016الفلسطينّيا بمرا با الحسابات المصرفّيا للشخصّيات والمؤّسسات يادت بدايا عام 
طبي ا الحوايت وحجم ا  خصوصًا لما ييهد عن نص  مليون دوير للحوالا الواحدة  فيصبح من 

وب د ت ّقبنا عددًا من الحوايت  عرفنا أّن ا تصل طلى أطراف حّقنا م رفا تفاصيل المرسل والمستقبل  
 م اديا للسلطا الفلسطينّيا  وتمتي لحداث    ل أمنّيا في الهّفا الغربّيا".

 
 قوائم سوداء

وأبلغت رّساما الكارهكاتير الفلسطينّيا المش ورة أمّيا جحا  التي تسخر رسومات ا عادة من السلطا 
تور" بمّن ا "فوجئت  بل أش ر بإغ ر حساب ا في أحد البنوك  رافها ككر اسم   الفلسطينيا  "الموني

مع أنّني أستلم حوايتي من  منك خمس سنوات  بّم عرفت أّن السبب وجود ت ليمات أمنّيا الفلسطينّيا 
بإغ ر حسابات شخصّيات م اديا ل ا  ومقّربا من حماس  واهطررت لفتح حساب بنكي جديد 

 حقاتي الماليا ب د طغ ر حسابي القديم".يست م مست
وأبلغ مدير عام المنّظمات غير الحكومّيا في ويارة الداخلّيا في غّية أيمن عايش "المونيتور" بمّن 
"شكاوى عّدة وصلت الويارة من فلسطينّيين حوض وجود ت ليمات أمنّيا من السلطا الفلسطينّيا تجان 

من السلطا الفلسطينّيا على  هايا طنسانّيا بحتا تقوم ب ا البنوك  مّما يكش  التغّوض انمنّي 
الجم ّيات الخيرّها  وترفض البنوك ال املا في غّية اعتماد توا ي نا على الحسابات المصرفّيا  و د 

 تواصلنا م  ا لب ادها عن التجاكبات السياسّيا بين غّية ورام  ".
البنوك  بل توّج ت نحو مكاتب الصرافا المنتشرة في  لم تقتصر المتاب ا انمنّيا الفلسطينّيا على

انراهي الفلسطينّيا. فقد ت ّرهت محّ ت صرافا في الهّفا الغربّيا طلى مداهمات طسرائيلّيا بين 
حين وآخر  بيعم نقل ا أمواًي لنشطاء حماس  واعتقلت انج ية انمنّيا الفلسطينّيا في أّيار/مايو 

من رام   بت ما ت رهب أمواض بمئات آيف الشوا ل لصالح حماس  الصحافّي محّمد عوض 2015
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عبر محّ ت الصرافا  وواج  ال ديد من الصحافّيين الفلسطينّيين احتجاي حوايت م المالّيا من 
 الجّ ات التي ي ملون م  ا  بناء على طلب انج ية انمنّيا الفلسطينّيا.

"المونيتور" طّن  "يت امل مع شركات دولّيا لنقل انمواض و اض رائد حميد  وهو صاحب محّل صرافا لال
  وصلتنا ت ليمات من جّ ات أمنّيا فلسطينّيا  بوهع ب ض 2016منك سنوات  ومنك بدايا عام 

الشخصّيات والمؤّسسات في  وائم سوداء ل دم تسليم م حوايت م المالّيا  وبين حين وآخر يتم تحديث 
هتطّلب صرف حوالا بملفي دوير ني مواطن فلسطيني  موافقا انج ية هكن القوائم بمسماء جديدة  و 

 انمنّيا  وم رفا مصدرها  مع أّن ب ه ا ل ائ ت ش داء وأسرى وأيتام".
وأّكدت النائب في المجلس التشره ّي عن حماس من نابلس في الهّفا الغربّيا منى منصور  

 2006ب ض الحسابات المصرفّيا مستمّرة منك عام  لال"المونيتور" أّن "حملا السلطا الفلسطينّيا هدّ 
عقب فوي حماس في اينتخابات التشره ّيا  حّتى نحن النّواب المنتخبون  رفض ب ض البنوك طبقاء 
حساباتنا لدي ا خشيا اّت ام ا بدعم الرهاب  واهطررنا طلى فتح حسابات جديدة في بنوك أخرى  

 وجي  من ا".بإي اي من أوساط أمنّيا فلسطينّيا وت
أخيرًا... باتت البنوك ومكاتب الصرافا جب ا جديدة من المواج ا بين حماس والسلطا الفلسطينّيا  
حيث تم ن انخيرة بفرض الميهد من ظروف الحصار على الحركا  التي ت يش أيما مالّيا خانقا  

 بو ا.وتحاوض طدارة شؤون ا في غّية بكبير من طجراءات التقّش  القاسيا غير المس
 13/4/2016المونيتور، 

 
 اغتيال فتحي زيدان والفلسطينيون في لبنان .76

 وائل نجم
طبرهل/ نيسان الجاري  أمام مدرسا انميركان  12دّوى انفجار كبير  ظ ر أوض من أمس الب باء )

 رب مدخل مخيمي عين الحلوة والميا وميا ل جئين الفلسطينيين في مدينا صيدا جنوب لبنان  
مسؤوض حركا فتح في مخيم الميا وميا  فتحي يهدان  ما أّدى طلى مقتل   ومقتل بائع   وة است دف 

صابا أرب ا أشخاص في محي  المكان  طهافا طلى احترار سيارت  وأهرار  في محي  المكان  وا 
لحقت بمحي  اينفجار. وعلى مستوى التداعيات  وما يحمل  ايغتياض من رسائل  فإن انمر  د 

تلفًا بشكل كبير؛ فإكا كان اينفجار  د است دف المغدور  طي أّن القهيا أب د من كلك يكون مخ
وأعمق  طك يشتمل اينفجار على مشروع فتنا  د يكون هدف ا المخيم والوجود الفلسطيني في لبنان 

 بشكل عام. 
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ت طلى اشتباكات وكان مخيم عين الحلوة   د ش د في انيام وانسابيع انخيرة  عدة طشكايٍت تحّول
بانسلحا الخفيفا  ب ه ا كان يجري على خلفيا عائليا  وأخرى على خلفيٍا شخصيا وفرديا  لكن ا 
كانت تمخك  في أغلب انحيان  ب دًا فصائليًا  وغالبًا ما كان يتم تصوهر تلك ايشتباكات في المخيم 

ظيماٍت أو مجموعات على أن ا بين عناصر محسوبا على حركا فتح  وأخرى محسوبا على تن
"طس ميا"  وغالبًا ما كان ينت ي الشكاض  أو ايشتباك  بمقتل ب ض انشخاص ممن ل م ع  ا أو 

 ليس ل م ع  ا  في حين يبقى مطلقو النار من دون حسيب أو ر يب. 
القهيا في مخيم عين الحلوة  وغيرن من المخيمات  أب د من هكن المسملا. طن ا تت لق بتصفيا 

جود الفلسطيني في لبنان  والقهاء على القهيا الفلسطينيا التي يرمي طلي ا بشكل أساسي اليوم الو 
مخيم عين الحلوة وبقيا المخيمات  باعتبارها تتمسك بحق ال ودة طلى فلسطين  بمقدار ما تتمسك 

انيا التي برفض التوطين في لبنان  أو الت جير طلى خارج   وبالمقدار نفس  المطالبا بالحقور النس
 أ ّرت ا انديان السماويا والقوانين الدوليا  وعدم التنايض عن أي شيء من هكن الحقور. 

تاب نا  منك أسابيع  كي  لجمت وكالا غوث وتشغيل ال جئين الفلسطينيين )أونروا  طلى تقليص 
صائل خدمات ا ل جئين في المجايت الطبيا والرعائيا والتربويا وغيرها  وكي  اتحدت الف

الفلسطينيا  على تنّوع ا  للو وف بوج  هكا المشروع الكي يرمي طلى هرب الوجود الفلسطيني في 
المخيمات أوًي  وفي لبنان أيهًا  خطوة على طرهق تصفيا الوجود الفلسطيني في هكن المخيمات  

ب كن المسملا وعلى طرهق طن اء القهيا الفلسطينيا وشطب ا من  اموس التداوض  نن الدوض الم نيا 
تدرك  تمام الدراك  أن بقاء المخيمات وبقاء الوكالا كفي ن بإبقاء القهيا حّيا في وجدان كل 

 فلسطيني  وبالتالي  سي يق كلك شطب القهيا الفلسطينيا ومحوها من كاكرة الفلسطينيين وال رب.
ي دف طلى طدخاض  جاء اغتياض القيادي في فتح  فتحي يهدان  همن هكا المشروع والمخط  الكي

المخيمات  ي سيما عين الحلوة  في دّواما من الصراعات وايشتباكات الفصائليا التي تستنيف 
الجميع  وتيهق الدم الفلسطيني بميٍد فلسطينيا  وتدّمر المخيم بمدوات فلسطينيا. وهنا  ي يكون أمام 

ستقرار  و"الكفر" بالفصائل والس ح  ال جئين سوى الفرار طلى الخارا  بحبًا عن انمن وانمان واي
وحتى بالقهيا وكل شيء  والتخّلي عن الحقور التي تم التمسك ب ا عقودًا  والقبوض بالحلوض 
رغام الجميع على  بوض انمر الوا ع. وهنا   المرحليا و"السلميا"  حتى لو كانت على أي حساب  وا 

الكي يت ّدد الفلسطينيين  في وجودهم  ي بّد للفصائل أن تكون يقظا ومدركا حجم هكا الخطر
وحقو  م و هيت م  وهبدو أن الجميع يدرك هكن الحقيقا  وي مل لقطع الطرهق على أي مندّس يرهد 

 أخك المخيم طلى المج وض  تحقيقًا لرغباٍت وتطل اٍت آنيا وخاصا. 
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هكن المّرة  خارا وفي السيار نفس   ي بّد من طدراك مسملا أخرى  هي أن عمليا ايغتياض تمت  
المخيمات  بل في مدينا صيدا  ول ّل الجاني أراد في كلك أن "ُيحدث" ردة ف ل داخل المخيمات 
على اغتياض يهدان  بغرض طدخاض المخيم في صراع مع محيط   أي مع الدولا. وهنا  تمتي الكاربا 

مير المخيم  وت جير أهل   وتحّل النتيجا نفس ا  نن من شمن اينيير طلى هكا المربع  أيهًا  تد
والقهاء على القهيا والحق الفلسطيني. ومن هنا  رأينا كي  بادرت القوى الصيداويا طلى شجب 
هكا ايغتياض واستنكارن  والدعوة طلى التمسك بالحق الفلسطيني  وال مل لقطع الطرهق على أي 

 محاويٍت لش اض فتنا لبنانيا فلسطينيا. 
يا الحقيقيا للجاني الكي ارتكب تلك الجرهما ليس فتحي يهدان فق   طنما يبقى أن نقوض طن الهح

القهيا الفلسطينيا بشكل عام  وسيكّرر هكا الجاني محاويت  في صور وأشكاض مختلفا  وهو ما 
 يجب أن يكون الجميع ل  بالمرصاد.

 14/4/2016، العربي الجديد، لندن
 

 2016ن عام واقع المعابر التجارية خالل الربع األول م .77
 ماهر تيسير الطباع د.

أي جديد علي وا ع الم ابر , فكافا م ابر  طاع غية التجارها  2016لم يش د الربع انوض من عام 
مغلقا باستبناء م بر كرم أبو سالم وهو الوحيد الكي ي مل حتى اللحظا وفق انليات  السابقا , فلم 

ات ال مل , عدد الشاحنات الواردة , نوع وكميا يتغير أي شيء على آليا عمل الم بر من حيث ساع
البهائع الواردة , واليهادة التي حدبت في عدد الشاحنات الواردة ناب ا من يهادة عدد الشاحنات 
الواردة للمساعدات و دخوض مواد البناء للمشارهع الدوليا و المشارهع القطرها ال املا في  طاع غية و 

 لقطاع الخاص لعادة طعمار  طاع غية.كميات مقننا من مواد البناء ل
انوليا ال يما للقطاع  والبهائع والمواد الخامومايالت طسرائيل تمنع دخوض ال ديد من السلع 

 وبكميات مقننافق   والتي تدخلمواد البناء  والم دات واآلليات والماكينات وعلى رأس االصناعي 
 البوسكورس . –الحديد  –الحصما  – نت)السموفق خطا روبرت سيري لدخاض مواد البناء 

 

 الواردات
بالرغم من كل الجراءات و الت قيدات السرائيليا ومن خ ض رصد حركا الشاحنات الواردة والصادرة 

في عدد الشاحنات الواردة  ارتفاعلوحظ  2016عبر م بر كرم أبو سالم خ ض الربع انوض من عام 
شاحنا خ ض الربع انوض من عام  33006اردة طلى  طاع غية والصادرة حيث بلغ عدد الشاحنات الو 
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شاحنا في عام  11303, و  2015شاحنا واردة طلى  طاع غية في عام  16978, مقارنا مع  2016
من مختل  انصناف المسموح دخول ا طلى  طاع غية ,  2013شاحنا في عام  13445و  2014

 2016خ ض الربع انوض من عام  %51ت الواردة عدد الشاحنا طجماليفي  ايرتفاعوبلغت نسبا 
, وبلغ عدد الشاحنات الواردة للقطاع الخاص خ ض الربع  2015مقارنا مع الربع انوض من عام 

عن الربع انوض  %177 ارتفاعشاحنا للقطاع الخاص بنسبا  28831حوالي  2016انوض من عام 
نسانيا للمؤسسات الدوليا ال املا بقطاع كمساعدات  الواردة, وعدد الشاحنات  2015من عام  طغابيا وا 

 اينخفاضالواردات في تلك الفترة , وبلغت نسبا  طجماليمن  %12.6شاحنا وهي تشكل  4175غية 
عن الواردة  %36 بحوالي 2016في عدد الشاحنات الواردة للمساعدات في الربع انوض من عام 

 362عدد الشاحنات الواردة يوميا طلى  طاع غية  , و بلغ متوس 2015خ ض الربع انوض من عام 
 شاحنا.

 الصادرات 
اتب ت ا منك فرهت الحصار على  طاع غية  , بمنع  التيكما تستمر طسرائيل بتطبيق سياست ا 

تصدير المنتجات الصناعيا و اليراعيا من  طاع غية طلى ال الم الخارجي , ككلك منع تسويق ا في 
ما تم تصديرن من  طاع غية ي يمبل طي القليل من المنتجات اليراعيا أسوار الهفا الغربيا , و 

والصناعيا , وعلى ص يد الشاحنات الصادرة من  طاع غية طلى ال الم الخارجي و الهفا الغربيا و 
شاحنا من  595حوالى  2016طسرائيل فقد بلغ عدد الشاحنات الصادرة خ ض الربع انوض من عام 

شاحنا تم تصديرها خ ض الربع انوض من عام  233و اليراعيا , مقارنا مع المنتجات الصناعيا 
,  2013شاحنا في نفس الفترة من عام  69,  2014شاحنا في نفس الفترة من عام  74, و  2015

 2016خ ض الربع انوض من عام  %51عدد الشاحنات الصادرة  طجماليفي  ايرتفاعوبلغت نسبا 
ب د سماح طسرائيل بتسوهق ب ض  ايرتفاع, ويمتي هكا  2015من عام  مقارنا مع الربع انوض

 ارتفاعمنتجات غية اليراعيا و الصناعيا بمسوار الهفا الغربيا وانسوار السرائيليا , وبالرغم من 
 نسبا الصادرات طي أن ا لم ترتقي للمطلوب.

شاحنا  423فا الغربيا واله شاحنا  64عدد الشاحنات الصادرة لخارا فلسطين  طجماليوبلغ 
سرائيل  وهكا يدض على أن السور الرئيسي لمنتجات  طاع غية هي أسوار الهفا  شاحنا  108وا 
 الغربيا.

وماياض المصدرهن و المسو ين من  طاع غية يواج وا ال ديد من المشاكل أبناء خروا بهائ  م من 
لخروا المنتجات اليراعيا و  طاع غية و من ا عدم توفر المكانيات في م بر كرم أبو سالم 

الصناعيا طلى الخارا , تنيهل و تحميل البهائع ل دة مرات مما يؤبر على الجودة خصوصا في 
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السلع اليراعيا , شروط طسرائيل بمن تتم عمليا نقل البهائع طلى الهفا الغربيا و الخارا في 
تر هكا بالهافا طلى م 1.6شاحنات مغطاة ) ب جات  و أن ي يتجاوي ارتفاع الطبليا عن 

مما يساهم في مهاعفا تكالي  النقل على التاجر وبالتالي   مواصفات خاصا بالتغلي  والت بئا
 على المست لك.

 إعادة إعمار قطاع غزة
اللحظا وب د مرور ما يقارب من عامان على الحرب البالبا لم تبدأ عمليا طعادة العمار  هكنحتى 

قيقي في المنايض التي تم تدميرها بشكل كلي , ومن أهم أسباب ت بر الحقيقيا وي يوجد أي تقدم ح
طدخاض مواد البناء وفق  استمرارالحصار السرائيلي على  طاع غية و  استمرارعمليا طعادة العمار 

انليا الدوليا ال قيما الم موض ب ا حاليا , و التي ببت فشل ا في التطبيق على أرض الوا ع , حيث 
 طاع غية خ ض الفترة من  طعمارللقطاع الخاص لعادة  السمنتمن مادة  خال طدأن ما تم 

الواردة خ ض الربع  السمنتطن , وبلغت كميا  584,173بلغت  31/3/2016حتى   14/10/2014
خ ض عام  الواردةالكميات  طجماليمن  %54طن وهي تمبل  198,850 بحوالي 2016من عام  انوض
 طن. 366595والتي بلغت  2015

ت اي تصاديا فحال ا كما تأما على ص يد القطاع الخاص ف  يوجد أي جديد على ص يد المنش
بما ي  اي تصاديات تهو صرف ت ويهات للمنش اي تصاديفي المل   طنجاينحيث أن ما تم  هي 

 دوير.يف آت الصغيرة التي بلغ تقيم خسائرها أ ل من سب ا تمليون دوير وصرفت للمنش 9يتجاوي 
13/4/2016 

 
 إسرائيل وصفقة الجزيرتين: ما ي نسج مع السعودية يتعمق .78

  حلمي موسى
خ فًا ل نطباعات انوليا التي أبيرت بشمن المو   السرائيلي من ايتفار المصري الس ودي حوض 

في  جيهرتي تيران وصنافير  يتيايد الرأي الكي يرى أن الخطوة ليست مجرد موافقا على ت ديل جغرا
بقدر ما هي ت بير عن تغيير سياسي استراتيجي. وهلحظ م لقون طسرائيليون أن ايتفار هو بدايا 

مجرد طرف "  وعلى رأس  طيران  وأن كلك ليس سوى "محور الشر"في مواج ا  "تحال  ب بي"
 ."جبل الجليد لخطوات تنسج سرًا من وراء الكواليس

يمكن ف م موافقا طسرائيل انخيرة على ايتفار الس ودي الخباري طلى أن  ي  "واي"وأشار مو ع 
المصري طي بال ودة طلى ايستراتيجيا التي انت ج ا البنائي بنيامين نتنياهو وموشي ي لون منك الحرب 
انخيرة على غية مع مصر. وكتب المحرر السياسي للمو ع أن نتنياهو وي لون رفها في الحرب 
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الخارجيا انميركي جون كيري بشمن الوساطا القطرها والتركيا لو    انخيرة على غية مقترح ويهر
للحفاظ على منظوما ال   ات الوبيقا "يومًا  52النار. وأهاف أن الرجلين فه  استمرار الحرب 

بكلك  لصت "  مهيفًا أن  "مع مصر ومنح الرئاسا المصرها وينًا أكبر في الوساطا واتخاك القرارات
 ."ر وتركيا  برغم انصوات في البيت انبيضتل أبيب نفوك  ط

وألمح المو ع السرائيلي طلى الراب  بين تلك انحداث وما يجري اليوم  خصوصًا أن نتنياهو وي لون 
ُفتحت أمام طسرائيل على المستوى السياسي في الشرر انوس    "فرص استبنائيا"تحدبا حين ا عن 

ولم يككر أحد اسم المملكا "لتي تطورت ال   ات م  ا  لكن ما رفها الفصاح عن أسماء الدوض ا
. وفي نظرن  لم يطل الو ت حتى اتهحت الصورة في نقطتين تت لقان بمياا "ال ربيا الس وديا

المحور السني  وعلى رأس  الس وديا. انولى س ي طسرائيل للبحث عن شرهك ط ليمي في مواج ا ما 
 بدعم من  طر وتركيا. "الخوان المسلمين"  والبانيا دور "حيب  "يجري في سورها  وهد طيران و

على غية   "الجرف الصامد"على أن الحوار بين طسرائيل ومصر ت ّمق ب د حرب  "واي"وشدد مو ع 
ب دما برهنت طسرائيل على أن ا ترى في مصر حليفًا صلبًا. وبدأ البناُء ين اض على الرئيس عبد الفتاح 

والرهاب في شب  جيهرة سيناء.  "حماس"لحسني مبارك  ي مل وي يتكلم هد السيسي نن   خ فًا 
 وكافحت مصر اننفار وت رهب انسلحا ووبقت الت اون الميداني مع الجيش السرائيلي.

أن مصاد ا طسرائيل على ايتفار الس ودي المصري وعلى طنشاء الجسر بين  "واي"ولكلك رأى مو ع 
الدفء في ال   ات المصرها السرائيليا والرغبا في ت يهي مكانا مصر الدولتين جاء على خلفيا 

 ك امل تواين ط ليمي. ولكن ي يقل أهميا عن كلك أن الموافقا كانت غميًة للتقارب مع الس وديا. 
المصاد ا السرائيليا على ايتفار المصري الس ودي  "درة تاا"وفي كل انحواض  رأى المو ع أن 

ن تل أبيب والرهاض. وحتى طكا لم يتجسد انمر بفتح سفارات  ف  رهب أن  ستكون هو التقارب بي
يجابيا من ناحيا طسرائيل. فإسرائيل  تقترب وتنتج فرصًا مبيرة مع دوض المحور "لكلك عوا ب كبيرة وا 
يران  ."السني الم تدض  لتشكل وينًا مهادًا لتركيا وسورها وا 

 "هل تشكل حل  ب بي سري؟"سي ميلمان  فكتب تحت عنوان   يو "م اره "أما الم لق انمني في 
طرف جبل "طن موافقا طسرائيل على طعادة مصر للس وديا جيهرتي تيران وصنافير ليست سوى 

. وأهاف أن  من الناحيا الظاهرها  فإن نقل "الجليد لخطوات سرها تنسج من خل  الكواليس
اتفار الس م بين طسرائيل  طلىال ا منك يمن ما هو جيء من الت دي ت التي يجري طدخ"الجيهرتين 
شب  جيهرة سيناء  طلىعلى أن ُتدخل مصر ". وفي ططار هكن الت دي ت  وافقت طسرائيل "ومصر

. " وات عسكرها أكبر مما سمح ل ا ايتفار  كي تتمكن من تحسين مكافحت ا لرهاب فرع داعش
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فالدوض "طعادة الجيهرتين نن ي مشكلا لدي ا  وأشار طلى أن الوييات المتحدة أيهًا صاد ت على
 ."الب ث الهال ا حلفاء

وكتب ميلمان عن ال   ات انمنيا الوبيقا بين طسرائيل ونظام السيسي والمصالح المشتركا في 
يران. لكن  أوهح أن الوهع بالنسبا للس وديا أكبر ت قيدًا   "داعش"و  "حماس"مكافحا  طك ي "وا 

. "يا بين طسرائيل والمملكا  ولن تكون ككلك  بل حل النياع السرائيلي ال الفلسطينيتوجد ع  ات رسم
حسب المنشورات انجنبيا  توجد بين الدولتين ع  ات ا تصاديا غير "ومع كلك  أوهح أن  

الس وديا عبر السلطا  انردن أو  طلىمباشرة  والبهائع من طسرائيل ال يراعيا وتكنولوجيا ال تصل 
كن انهم هو أن  توجد اتصايت  وحسب منشورات أجنبيا  حتى لقاءات بين مسؤولين  برص. ول

 ."كبار
المصلحا المشتركا هي أوًي و بل كل شيء  فكرة أن الخطر انكبر هو طيران. في "وحدد ميلمان أن 

الماهي  نشرت أنباء تفيد بمن الس وديا أعطت موافقت ا على أن تمر طائرات س ح الجو في 
ي ا  طكا ما  ررت طسرائيل م اجما المنشتت النوويا اليرانيا. وتمنى الس وديون أن تقوم طسرائيل أراه

 ."نيابًا عن م بتوجي  الهربا ال سكرها ليران ال وخاب ظن م حين لم يحدث كلك
 وفقًا لمنشورات أجنبيا  التقى رؤساء الموساد  وبين م مئير"وأن ى ميلمان مقالت  بالشارة طلى أن  

داغان  في الماهي  برؤساء ايستخبارات الس وديين. كما أن رئيس الويراء السابق طي ود أولمرت 
التقى وتحادث مع انمير بندر بن سلطان  الكي كان سفير ب دن في واشنطن  بم رئيس مجلس 
ك انمن القومي وايستخبارات الس وديا. ويمكن ايفتراض بمن اتفار الجيهرتين هو استمرار لتل

ايتصايت والمصالح المشتركا التي أشارت طلي ا المنشورات انجنبيا  ولكن من المشكوك ب  أن 
تنهج هكن في أي و ت من انو ات وتطفو فور سطح انرض  طالما لم تقم دولا فلسطينيا وصار 

 ."بوسع الس وديا أن ترفع علم ا على المسجد في الحرم القدسي
 14/4/2016، السفير، بيروت

 

 فقة الصواريخ الروسية إليران ال تشكل خطرا  حقيقيا  غلى إسرائيلص .79
  أليكس فيشمان

الروسيا طلى طيران هي اليوم رميها أكبر من كون ا  S-300يجب أي نصاب بالرعب  فصفقا صوارهخ 
تشكل خطرًا حقيقيًا. خ ض السنوات التي خاهت في ا طسرائيل صراعًا هد الس ح النووي اليراني  

ت صفقا الصوارهخ هكن ترمي ليس فق  طلى كسر الحظر المفروض على طيران  بل بصورة كان
أساسيا طلى أسوار الدفاع ال سكرها التي بنيت حوض المنشتت النوويا اليرانيا  والتي كانت ستج ل 
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من الص ب على طسرائيل هرب ا من الجو. اليوم أصبحنا في مكان آخر  فالحظر الدولي انت ى  
 فتراض أن طسرائيل تخلت عن احتماض م اجما طيران في السنوات القرهبا المقبلا.ويمكن ا

من ناحيا نظر طسرائيل  طالما بقيت هكن الصوارهخ في أراهي طيران ولم تصل طلى سورها ولبنان  
فإن صفقا الس ح هكن كات مغيى سياسي م ين ي أكبر. كما يوجد هنا مشاكسا روسيا هد حل  

نجاي طيراني على الساحا الدوليا ب د تو يع ايتفار النووي.شماض انطلسي    وفي مواج ا الغرب  وا 
  2007حتى اآلن لم تؤكد ويارة الخارجيا الروسيا تنفيك الصفقا المو  ا في انساس في ال ام 

 . والتقارهر من طيران التي تؤكد تنفيكها ي تكفي لتببت أن ا ُنفكت بالف ل. فقبل2015وُجددت في الال
نص  سنا جرى الحديث عن تنفيك الصفقا  وفي اللحظا انخيرة أّجل الروس نقل الصوارهخ نن 

 اليرانيين لم يدف وا المبلغ المطلوب.
شمل صورًا لشاحنات تنقل شيئُا ما  الكي-ولن نستغرب أن يكون الع ن اليراني انحادي الجانب 

. في انساس تهمنت الصفقا أربع بطارهات من م ركا مساوما ماليا بين الدولتين جيءاً -مغطى 
. وعلى خلفيا الخ ف القهائي ومطالبا اليرانيين الروس بالحصوض على ت ويض S-300صوارهخ 

عدد  ليران طلىمالي كبير بسبب تمخير الصفقا  وافق الروس على يهادة عدد البطارهات التي ستنقل 
 غير م روف.

في المستقبل في مواج ا طيران  فإن هكا سيكون همن ططار  طكا تحركت طسرائيل على الرغم من كلك
. ومن الفتاكا S-300 ائت ف دولي  وفي ال الم الواسع توجد حلوض تكنولوجيا لمواج ا صوارهخ

التي ست ب   35 -طف  "شبح"المنتظر أن تقدم طسرائيل في و ت  رهب أحد هكن الحلوض: طائرات 
 هنا في ن ايا السنا الحاليا.

على حدود طسرائيل في أراهي سورها ولبنان م نان أن كل طائرة في أجواء  S-300د صوارهخ طن وجو 
الدولا م رها للخطر. وي تبر هكا خطرًا عسكرهًا حقيقيًا. وفي الوا ع سبق للروس أن تحدوا طسرائيل 

في أراهي  5أي  -بصوارهخ مهادة للطائرات عندما نشروا في بدايا البمانينيات صوارهخ أس 
ورها. لم يت ّدم ال الم يوم ا  وت لمت طسرائيل ال يش في ظل هكن الصوارهخ وواصلت عمل ا في س

 لبنان وسورها عندما ا تهت الحاجا. 
الصفقا اليرانيين بطارهات صوارهخ كانت تستخدم ا  وات  ططارعلى ما يبدو سي طي الروس في 

-S الروسي صوارهخمحل ا في الجيش  وحل S-300الدفاع الروسيا. لم ي د الروس ينتجون صوارهخ 

 تطورًا.  انكبر 400
السنونوة التي تبشر بفتح أبواب ال الم للربح وبيع س ح متطور  هي S-300 طن صفقا الصوارهخ

مليار دوير في طعادة بناء جيش ا. الروس وحدهم  20ليران  التي بحسب منشورات رسميا ستستبمر 
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وطائرات طنكار  وطائرات  تاليا  وطائرات للتدرهب وطائرات  يادة سيبي ون اليرانيين طائرات شحن  
 . "خيرات"من كل ما لدى روسيا من  -"ياخونت"بحر  -وتحكم  وصوارهخ بر

طن الطرف الكي يش ر بالقلق من هكن الحفلا هو ايئت ف السني بقيادة الس وديا  التي تست د 
المنطقا. وم نى هكا الج د السني عمليات شراء لمواج ا طيران من أجل طب اد النفوك الشي ي عن 

مليار دوير تقدم علي ا دوض ليست بالهرورة صديقا لسرائيل. ليس في طمكان  60للس ح بقيما 
وكلما كان هكا أسرع  -طسرائيل تجاهل سبار التسلح ال ليمي هكا  لكا فإن  يت ين علي ا أن تو ع 

 الوييات المتحدة. صفقات المساعدة انمنيا مع  -كان أفهل 
 "يديعوت"

 14/4/2016، األيام، رام هللا
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