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لدينا خطة شاملة ألي مواجهة .. و ضابط إسرائيلي: حماس عدو ذكي ويعزز وحدة النخبة لديها .1
 بغزة

الجبهة الجنوبية للجيش  في قيادة ا  ضابط، أن بالل ضاهر عن، 14/4/2016، 48عرب  ذكر موقع
حماس "اإلسرائيلي، امتدح خالل لقاء مع صحافيين يوم الخميس، قدرات حماس العسكرية، وقال إن 

)يقصد الجناح العسكري كتائب القسام( عدو ذكي جدا. وهو يفاجئني ويستخلص الدروس بصورة 
 ."سريعة

ألم  مقاتم ، وأن القسمام  20ة تضمم كتيب 25وبحسب الضابط اإلسرائيلي، فإنه توجد في كتائب القسام 
، ا داد 2014لمديها وحممدة نخبمة للمهممام الدفاعيمة والهجوميممة، ومنمذ العممدوان ا خيمر علممى  م ة فممي العممام 

 عدد المقاتلين في وحدة النخبة ليص  إلى خمسة آالف مقات .
 250وقمممال الضمممابط اإلسمممرائيلي إن القسمممام تحممماول تطممموير أسممملحة جديمممدة، م ممم  براميممم  تحممموي علمممى 

كيلو راما من المتفجرات، وطائرات بدون طيار إضافة إلمى توسميع ممدل الصمواريأ. وأضماف أنمه منمذ 
العممدوان ا خيممر علممى  مم ة، القسممام منشممق  فممي تممرميم قوتهمما العسممكرية لانهمما لممم تصمم  بعممد إلممى الاميممة 

  إحبمما  المجهممود المصممري الواسممع مممن أجمم "بفضمم "والنوعيممة التممي كانممت لممديها قبمم  العممدوان، وذلمم  
إدخال أسلحة إلى قطاع   ة، وكذل  في سيناء وعند الحدود مع ليبيا، التي قال الضابط إنهما مصمدر 

 ا سلحة إلى القطاع.  
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وقال الضابط إن قيادة الجبهة الجنوبية تستعد  ي تصعيد في الجبهة مع قطاع   ة بمبمادرة حمماس، 
ضائقة اقتصادية وسياسية ولمذل  فإنهما مرتدعمة  لان التقديرات اإلسرائيلية تعتبر أن حماس تعاني من

 من تنفيذ خطوات عسكرية ضد إسرائي .
ويشار إلى أن الجيش اإلسرائيلي أجرل مناورات خالل ا شهر الماضية وجمرل التمدريب خاللهما علمى 

ا لمدينا قائممة بالبلمدات التمي بإمكاننما إخالئهم"إجالء سكان بلدات في جنوب إسرائي . وأاد الضابط أنمه 
 ."خالل تصعيد. والقرار باإلخالء أو ال سيتخذ بالتشاور مع السلطات المحلية أ ناء ا حداث

وقمممال الضمممابط إن قائمممد كتائمممب القسمممام، محممممد ضمممي ، ال يممم ال فمممي مكانمممة رئممميس هيئمممة أركمممان عاممممة 
ومنشمق  با سماس فمي بنماء القموة العسمكرية. ويمذكر أن إسمرائي  حاولمت أا مر ممن ممرة ا تيمال ضمي . 

تابع الضابط أن يحيى السنوار، مسؤول عن نشا  وعم  كتائب القسام، وأن ممروان عيسمى مسمؤول و 
 عن التنسيق بين كتائب القسام وقيادة حماس السياسية.

فممي الضممفة القربيممة  "أججممت التحممري "وتممابع الضممابط أن تقممديرات الجمميش اإلسممرائيلي هممي أن حممماس 
لحركمممة بمممإجراء م ممماهرات عمممن الشمممريط الحمممدودي. ممممن أجممم  تشمممجيع تنفيمممذ عمليمممات، ولمممذل  سممممحت ا
 آخرين. 800فلسطينيا وأصيب أا ر من  17وبحسب الضابط فإنه استهد في هذه المواجهات 

فإنهما تحماول تشمكي  خاليما مسملحة فمي لبنمان  "عقيدة حمماس"وادعى الضابط اإلسرائيلي أنه في إطار 
 سرائي  من عدة جبهات.وسيناء وسورية من أج  أن تعم  في الحرب القادمة ضد إ

)داعمش( فمي سميناء، وقمال إن همذا التن ميم تمكمن  "الدولة اإلسالمية"وتطرق الضابط إلى نشا  تن يم 
إلممى سمميناء، وأن ألفمما مممن عناصممره  "18 -اس.ايممه"مممن تهريممب صممواريأ مضممادة للطممائرات مممن طممرا  
 ينفذون عمليات ضد الجيش المصري في سيناء.

جيش االحتالل اإلسرائيلي أعد "خطة  أن، 14/4/2016القدس، موقع صحيفة القدس، وأضاف 
ا  ي مواجهة جديدة مع قطاع   ة، وفق ما قاله ضابط إسرائيلي كبير  حرب قتالّية شاملة" استعداد 

 في "المنطقة الجنوبّية".
وأضاف الضابط خالل مؤتمر صحفي، أن حماس تستعد للمعركمة بقموة وتطمّور ممن قمدراتها العسمكرية 

ات عناصمممرها فمممي الوحمممدات القتاليمممة المختلفمممة، مبين ممما أن خطمممة جممميش االحمممتالل تهمممدف لتوجيمممه وقمممدر 
ا على سالح الجو.  ضربات قوية ومفاجئة اعتماد 

وأشار إلى أن جيشه يمل  خطة دفاعية كبيرة تشم  إخمالء التجّمعمات االسمتيطانية والبلمدات المحيطمة 
ذه الخطمة التمي سميتم تطبيقهما فمور أي عمليمة عسمكرية. بالقطاع، وأن جنوده تدّربوا موخر ا على م   ه

ا نستخلص العبمر"، فمي إشمارة إلمى أن حمماس تطمّور قمدراتها الصماروخية  وأضاف: "حماس ونحن أيض 
 باستمرار لمنع تصدي القبة الحديدية لها.
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التصمعيد وقال الضابط اإلسرائيلي إن حماس  ير معنّية بالتصعيد فمي  م ة حالي ما، لاّنهما تمدفع باتجماه 
في الضفة القربية، وأشمار لمما تعانيمه ممن صمعوبات داخليمة وخارجيمة وخاصمة  علمى مسمتول العالقمات 

 مع إيران والسلطات المصرية.
 

القمة اإلسالمية: لن نقبل بأية حلول مؤقته ونعمل لتقديم مشروع قرار لمجلس  مخاطباً  عباس .2
 األمن حول االستيطان

محمود عباس مخاطبا مؤتمر القمة اإلسالمية ال ال ة عشرة  طينيةالسلطة الفلسقال رئيس إسطنبول: 
، إننا نتطلع لجهودكم إليجاد م لة حماية دولية لفلسطين أرضا  وشعبا  وقضية، إسطنبولالمنعقدة في 

نما تسعى للم يد من التوسع، إنها تريد ا ر  وا من  فإسرائي  كما هو واضح ال تريد السالم، وا 
 ار لها وحدها، وهي تضع نفسها فوق القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية.والسالم واالستقر 

من أن تحوي  الصراع مع إسرائي  إلى صراع ديني، هو خطير على المنطقة والعالم  عباس وحذر
واستقرارهما، كما حذر من مقبة ما يحا  للمسجد ا قصى من قب  إسرائي  القوة القائمة باالحتالل، 

ها االستيطانية وحفرياتها التي تستهدف القدس وا قصى وهويتهما العربية اإلسالمية وعبر أذرع
 والوجود الفلسطيني فيها، فال بد من التحر  قب  فوات ا وان.

وأاد "أننا لن نقب  بأية حلول مؤقتة أو ج ئية، فهي مرفوضة وال تعني شيئا ، ولن تقني في شيء، 
للجنة الو ارية العربية، وا طراف الدولية ذات العالقة، لتقديم ومن ناحية أخرل، فإننا نعم  مع ا

 مشروع قرار حول االستيطان لمجلس ا من في الوقت المناسب".
نشاء آلية  ورحب بالمشروع الفرنسي الرامي لتشكي  مجموعة دعم دولية، وعقد مؤتمر دولي للسالم، وا 

وجدول  1967لتين على أساس حدود العام جديدة ومتعددة تعم  على إنهاء االحتالل وفق ح  الدو 
  مني واضح، ووفق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، ومبادرة السالم العربية.

خوتام أبناء الشعب الفلسطيني، الذين يتطلعون إلى عباس وقال ، أحم  إليكم رسالة من أهلام وا 
بهم لتمكينهم من إحقاق حقوقهم الوطنية أمتهم المجيدة في أقطارها السبعة والخمسين، لتق  إلى جان

ال ابتة، ورفع ال لم التاريخي الذي وقع عليهم، بانت اعهم من وطنهم، وتهجيرهم بالقوة، وإلصالح هذا 
ال لم ال بد من إنهاء االحتالل اإلسرائيلي، وا  الة آ اره من مستوطنات وجدران ع ل وفص  

لمستقلة وعاصمتها القدس الشري  على حدود عنصري، وتمكين شعبنا من إقامة دولة فلسطين ا
 .1967الرابع من ح يران 
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وأضاف، إن تفعي  قرارات القمم اإلسالمية السابقة وتوصياتها أصبح ضرورة ملحة وواجبة، فالوضع 
لم يعد يحتم  االنت ار، خاصة في القدس؛ والبد هنا من الحث على تع ي  صناديق القدس ودورها 

 نة المقدسة، بحيث يلمسه المواطن المقدسي. وعملها خاصة في المدي
إننا مستمرون في العم  بمنتهى اإلخالص الستعادة وحدة أرضنا وشعبنا، وقد دعونا وال  لنا ندعو 
من أج  تشكي  حكومة وحدة وطنية فلسطينية، تضم فصائ  العم  الوطني الفلسطيني كافة، 

من حالة االنقسام والتشرذم، ولن نتخلى عن هذا والذهاب إلجراء انتخابات رئاسية وتشريعية للخروج 
 الهدف.

 14/4/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 عن استصدار قرار دولي حول االستيطان التراجع ينفي المالكي .3
نفى و ير الخارجية الفلسطيني ريا  المالاي االدعاءات التي تناقلتها : فادي أبو سعدل –رام هللا 
  إعالم عبرية مؤخرا حول تراجع دولة فلسطين عن التوجه لمجلس ا من لتقديم مشروع قرار وسائ

 حول االستيطان. وأاد أن المساعي الفلسطينية مستمرة لتحقيق هذا الهدف، وأنها لم ولن تتراجع.
وشدد الو ير على أن الجانب الفلسطيني يعم  على استامال مشاوراته مع المجموعة العربية في 

 مم المتحدة في أسرع ما يمكن، مما سيوفر لها المجال الستامال عملية التشاور مع باقي الدول ا
ا عضاء، من خالل جمهورية مصر العربية الدولة العربية العضو في مجلس ا من ومع مم لي 

 المجموعات اإلقليمية والتخصصية المم لة في ا مم المتحدة.
لعربية ستجتمع قريبا إلعطاء الضوء ا خضر للبع ات العربية في وأشار إلى أن اللجنة الرباعية ا

ا مم المتحدة الستامال تل  المشاورات والتحر  في مجلس ا من لصالح ضمان أابر دعم دولي 
 ممكن إلنجاح مشروع القرار ضد االستيطان.

نتنياهو  ميناوختم المالاي بالقول إن هذا المسعى الفلسطيني يأتي في    تجاه  حكومة بني
صرار إسرائي  على سياستها التوسعية  لإلدانات الدولية لالستيطان والمطالبات المستمرة بوقفه وا 

 االستيطانية الممنهجة في سرقة ا ر  الفلسطينية وتهويدها.
 15/4/2016القدس العربي، لندن، 
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 ليبرمان عن لقاءات سرية بين الرئيس ونتنياهو كذبة تصريحاتعريقات:  .4
أمين سر اللجنة التنفيذية لمن مة التحرير الفلسطينية صائب عريقات اليوم الخميس،  ا: نفىأريح

صحة تصريحات رئيس ح ب إسرائي  بيتنا المتطرف افقدور ليبرمان بشأن تن يم لقاءات سرية بين 
 الرئيس محمود عباس، ورئيس حكومة إسرائي  بنيامين نتنياهو.

دعاءات ليبرمان بشأن تن يم لقاءات سرية بين الرئيس وعقب عريقات في بيان مقتضب على ا
 ونتنياهو بالقول: هذا  ير صحيح، إنها كذبة جديدة تضاف إلى أااذيب ليبرمان.

 14/4/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 
 

 االستعماري  االستيطانعريقات يدين  .5
الفلسطينية صائب عريقات سر من مة التحرير  أميندان : وكاالت – إبراهيم كام -القدس المحتلة 

االستيطانية في  اإلسرائيليةتم   " يادة كبيرة في النشاطات  أنهاخطط البناء الجديدة قائال في بيان 
 ".2016عام 

تاون بم ابة تذكير للمجتمع الدولي بمسؤولياته ووضع  أن"ينبقي  ا خيرةالتطورات  إنوقال عريقات 
المتحدة  لألممالتابع  ا منكافة الوسائ  بما في ذل  مجلس استخدام  وأهميةحد لم   هذه الجرائم، 

نهاءعلى جرائمها المتواصلة  إسرائي لمحاسبة   لفلسطين". اإلسرائيلياالحتالل  وا 
 15/4/2016، الرأي، عم ان

 

 سلوك هابط يجرمه القانون عباس : حرق صور الرئيس الفلسطيني وزير العدل .6
محمود عباس في  رئيس السلطةي أبو ديا ، إن حرق صور قال و ير العدل عل: وفا –رام هللا 

مسيرة للجبهة الشعبية في مدينة   ة، "سلو  هابط يجرمه القانون، وينته  كافة المبادئ وا صول 
 والقيم الوطنية وا خالقية والتن يمية والح بية".

عن أ مة في وأضاف أبو ديا  في تصريح صحفي اليوم الخميس، "أن هذا السلو  المشين يعبر 
 ال قافة، وانحراف في المفاهيم، وعج  في اإلدرا ، وتشوه في التفكير".

وأشار إلى "أن االستقواء بواقع   ة، وحرف ا ن ار عن واقع االحتالل وجرائمه المتواصلة في 
ا راضي الفلسطينية المحتلة، والجنوح إلى تم يق الذات الوطنية وحرق صورة الرئيس الفلسطيني هو 

جرمي أحمق، يستهدف الصورة الرم ية النضالية العالية والراسخة في ذهنية وعقيدة وانتماء  فع 
 وتاريأ شعبنا الفلسطيني".

 14/4/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 التعاون مع "األونروا" لمواصلة الجهد اإلنساني في مخيم اليرموك نواصلمجدالني: أحمد  .7
ا مين العام لجبهة النضال الشعبي عضو اللجنة التنفيذية ومسؤول مل  سوريا بمن مة  أاد: رام هللا

التحرير أحمد مجدالني، اليوم الخميس، استمرار التعاون والتواص  المشتر  بين القيادة الفلسطينية 
ية، ووكالة  وث وتشقي  الالجئين "ا ونروا" لمواصلة الجهد اإلنساني وتوفير المستل مات ا ساس

 والمواد القذائية، والطبية لالجئين الفلسطينيين في مخيم اليرمو  وسائر المخيمات ا خرل.
ودعا مجدالني، في بيان له، إلى تحييد المخيمات الفلسطينية، والالجئين الفلسطينيين من الصراع 

يادة الفلسطينية الدائر في سوريا وعدم ال ج بهم با حداث الجارية، هذه السياسية التي انتهجتها الق
 منذ اندالع ا  مة في سوريا وما الت متمسكة بها.  

ودعا الحكومة السورية باعتبار المخيمات الفلسطينية ج ءا من السيادة السورية لتحم  مسؤولياتها 
 بالحفاظ على امنها، مشيرا إلى "ضرورة بلورة رؤية مشتركة لدحر اإلرهاب من مخيم اليرمو ".

 14/4/2016، لمعلومات الفلسطينية )وفا(وكالة األنباء وا

 

 ُسل م لـ"إسرائيل" رسمياً  سلطة الطاقة: مشروع إلمداد غزة بخط غاز لمحطة توليد الكهرباء .8
قال رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية عمر كتانة إن فريق المختصين : صفا خاص-رام هللا 

توليد كهرباء   ة، وتم تسليمه للجانب  الهولنديين أنهوا تجهي  مشروع إمداد خط القا  لمحطة
 اإلسرائيلي رسمي ا أمس ا ربعاء.

وأضاف كتانة في تصريح خاص لوكالة "صفا" الخميس، أن اجتماع ا ُعقد أمس في مدينة القدس، 
جمع مستشارين من الشركة والحكومة الهولندية، ومم لين عن الحكومة الفلسطينية واالحتالل 

 اإلسرائيلي.
لشركة الهولندية المكلفة عرضت تقرير ا نهائي ا شامال  لا  ما يتعلق بمشروع إمداد الخط، من وأاد أن ا

مواصفات ومسار وتاالي ، وتم تسليمه إلسرائي  كعطاء يمكن البدء بتنفيذه فور تلقي الرد اإلسرائيلي 
، أي حتى وأضاف "الجانب اإلسرائيلي طلب منا مدة شهر لدراسة المشروع والرد عليه والتموي .

 منتص  مايو المقب ".
واللجنة الهولندية تم تشكيلها من أخصائيين لإلشراف على ك  ما يتعلق بإمداد الخط فني ا، من حيث 

 المواصفات والتاالي  والسيناريوهات.
 340ويقضي المشروع بإمداد خط  ا  لتشقي  محطة التوليد وتوسيعها، لتصبح قدرتها اإلنتاجية 

 ميقا وات.
 14/4/2016، الصحافة الفلسطينية )صفا(وكالة 
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 بحق "األقصى" ينذر بإشعال حرب دينية "إسرائيل"الهباش: استمرار انتهاكات  .9
 اإلسالميةأدان قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعالقات : وفا–رام هللا 

لمتطرفة بإجراء مراسيم  واج ا "معهد الهيك "محمود الهباش، اليوم الخميس، قيام ما تسمى بمن مة 
المبار  وذل  عبر عمليات تمويه سرية تم تو يقها  ا قصىشاب وشابة يهوديين في المسجد 
 بالصور الفوتو رافية ومقاطع الفيديو.

وقال الهباش إن هذه الخطوة هي مؤشر آخر على تمادي إسرائي  في استف ا  مشاعر العرب 
المبار  الذي هو ج ء من عقيدة مليار ونص  مليار  ا قصىوالمسلمين عبر انتها  حرمة المسجد 

 من المسلمين.
 14/4/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 

 تصر على تدمير اقتصاد فلسطين "إسرائيل": الفلسطيني وزيرة االقتصاد .11
ومة االحتالل حك إنقالت و يرة االقتصاد الوطني عبير عودة، اليوم الخميس،"  :معا-رام هللا

اإلسرائيلية بفع  جرائمها وسياساتها التعسفية تصر على تدمير االقتصاد الفلسطيني، والحد من جهود 
 الحكومة الفلسطينية في إرساء دعائم اقتصاد دولة فلسطين.

جاء ذل  خالل  يارتها لموقع شركة "العجولي" للصرافة وسط مدينة البيرة، التي استولت على 
ت االحتالل قب  إحراقها بالاام  مما نجم عنه حرق للمبنى الذي يضم محالت تجارية، محتوياتها قوا

 ومخا ن لتخ ين المنتجات ال راعية مما كبدهم خسائر مادية كبيرة.
وأضافت الو يرة عودة" الجريمة التي ارتابتها سلطات االحتالل دلي  واضح ودامغ على ان حكومة 

في تصفية االقتصاد الفلسطيني وا عدام روح ا م  للشعب  االحتالل اإلسرائيلي ماضية قدما  
الفلسطيني بهذا االقتصاد الذي يتعر  بشك  يومي ومبرمج إلى عمليات تدمير وأنها  لصمود 

 المواطنين.
وطالبت الو يرة المجتمع الدولي بتحم  مسؤولياتها اتجاه هذه الجريمة التي ارتابها حكومة االحتالل 

عملية وصريحة للقانون الدولي والشرعية الدولية بما يمكن من حماية الشعب  اإلسرائيلي، وترجمة
 الفلسطيني من مسلس  العدوان المتواص  بحق أبناء شعبنا.

طواقم و ارة االقتصاد الوطني وبالتنسيق مع كافة الشركاء في القطاعين العام  أنوبينت الو يرة عودة 
المواطنين، جراء الدمار الذي خلفته جريمة  متلااتبموالخاص باشرت في حصر اإلضرار التي لحق 

 االحتالل اإلسرائيلي.
 14/4/2016، وكالة معًا اإلخبارية
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 الخليل بفأس شمالإسرائيليًا جنديًا  هاجماستشهاد فلسطيني  .11
استشهد فلسطيني أمس، برصاص الجيش اإلسرائيلي في مخيم : ف ب أ-القدس المحتلة، رام هللا 

وأعلنت ناطقة باسم الجيش اإلسرائيلي في بيان .   في الضفة القربية المحتلةالعروب شمال الخلي
الخميس، أن فلسطينيا  هاجم جنديا  بفأس عند نقطة حراسة بالقرب من مخيم العروب شمال الخلي ، 

 ما دفع بالجنود إلى إطالق النار عليه وقتله.
 مستشفى.وقالت إن الجندي ُأصيب في شك  طفي  جدا  ولم ينق  إلى ال

عاما ( عند مدخ  مخيم  54محمد القرو  برادعيه ) إبراهيماستشهاد »وأعلنت و ارة الصحة الفلسطينية 
سرائي  أعمال عن  أسفرت منذ ا ول من تشرين «. العروب وتشهد ا راضي الفلسطينية المحتلة وا 

طالق نار وعم 201ا ول )أاتوبر( عن استشهاد  ليات طعن قت  من الفلسطينيين في مواجهات وا 
 إسرائيليا ، إضافة  إلى أميركيين ا نين وأريتري وسوداني. 28فيها أيضا 

 15/4/2016الحياة، لندن، 
 
 تدعو إلى تبني استراتيجية وطنية لتحرير األسرى  "الجهاد اإلسالمي" .12

دعت حركة "الجهاد اإلسالمي" في فلسطين، إلى تبني استراتيجية وطنية واضحة لتحرير :   ة
 ل من سجون االحتالل.ا سر 

الخميس، في مهرجاٍن بمناسبة يوم ا سير  يوم وشدد القيادي في الحركة خالد البطش خالل كلمه له،
الفلسطيني بق ة، أن "التاريأ والتجارب أ بت أن تحرير ا سرل لن يتم إال من خالل خط  الجنود 

رحمة ما يسمى "حسن النوايا" "اإلسرائيليين" ومبادلتهم با سرل، وأن إبقاء هذا المل  تحت 
 "اإلسرائيلية" يعني الحكم باإلعدام على كافة ا سرل في سجون االحتالل.

ودعا البطش، في المهرجان الذي أقامته مؤسسة "مهجة القدس لألسرل والمحررين"، إلى العم  بك  
ن قدموا  هرة جّد من أج  إنقاذ ا سرل من سجون االحتالل، مشير ا إلى أن "من حق ا سرل الذي

 شبابهم على المقاومة أن تعم  على إطالق سراحهم".
وحذر مما يتعر  له ا سرل في سجون االحتالل، مطالبا المن مات الحقوقية والدولية وا مم 

 المتحدة سرعة التدخ  إلنقاذ حياتهم.
جرائم  ودعا القيادي في الجهاد اإلسالمي إلى إدراج مل  ا سرل في سجون االحتالل على مل 
 الحرب في محكمة الجنايات الدولية؛ كي تبقى هذه القضية حّية في ضمير المجتمع الدولي.

 14/4/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 أبو زهري: تصريحات حسين الشيخ طعنة لشعبنا والنتفاضة القدس .13
جري قال الناطق باسم حركة حماس سامي أبو  هري إن تصريحات حسين الشيأ بأن السلطة ت

مفاوضات أمنية مع االحتالل تم   تاريسا  لسياسة التنسيق ا مني وطعنة لشعبنا ولالنتفاضة 
 الفلسطينية.

وعّد أبو  هري هذه التصريحات دليال  على بطالن ادعاءات السلطة التي  عمت سابقا  بأن 
 االتصاالت مع االحتالل تهدف إلى إبال ه بوق  التنسيق ا مني معه.

في تصريحات إلذاعة صوت فلسطين عن وجود مفاوضات أمنية ُتجريها السلطة وكش  الشيأ 
 الفلسطينية مع االحتالل منذ أا ر من شهرين.

 14/4/2016موقع حركة حماس، غزة، 
 
 : عباس أوقف مخصصاتنا المالية"الديمقراطية" .14

وم الخميس، إن يقيس أبو سمرة: قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين،  ،ا ناضول – رام هللا
الصندوق القومي "الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أوق  المخصصات المالية التي تتلقاها من 

 ."الفلسطيني
القرار تعسفي وخاطئ ومن "نسخة منه، إن  "ا ناضول"، في بيان صحفي وص  "الجبهة"وأضافت 

 ."دقة بالشعب الفلسطينيشأنه أن يعكر صفو العالقات الوطنية، ويحرف ا ن ار عن ا خطار المح
 ودعت الرئيس عباس إلى التراجع الفوري عن قراره.

إن مخصصات فصائ  من مة التحرير الفلسطينية من الصندوق القومي الفلسطيني حق "وقالت 
مكتسب بقرار من المجلس الوطني الفلسطيني، وال حق  حد مهما كان موقعه التصرف بهذا الحق 

 ."سول المجلس الوطني نفسه
 ولم تصدر الرئاسة الفلسطينية أي تعقيب على ما ورد في بيان الجبهة الديمقراطية.

 14/4/2016رأي اليوم، لندن، 
 
 سنلجأ للهيئات الشرعية لوقف قرار قطع مخصصاتنا: صالح زيدان .15

أاد صالح  يدان عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم  :رام هللا
الجبهة ُأبلقت رسميا من قب  الصندوق القومي لمن مة التحرير الفلسطينية بوق   الخميس، أن

 صرف مخصصاتها، أسوة بما جرل مع الجبهة الشعبية.
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ووص   يدان في حديث لم "القدس" دوت كوم قرار الرئيس بأنه "خاطئ وتعسفي"، مضيفا "ال يحق 
ت الوطنية بدال من أن يعالجها  حد أن يقطع هذه المخصصات، وهذا أمر يعكر صفو العالقا

 ويعم  على تع ي ها".
وأضاف أن من حق الفصائ  التعبير عن مواقفها بطريقة سليمة ووطنية؛ وممارسة حقها في التعبير 
عن الواقع السياسي الفلسطيني بما ال يمس بأي طرف، دون أن يحدد المواق  التي ُيرجح أن يكون 

 الرئيس قد اتخذ قراره على إ رها.
دعا  يدان الرئيس عباس للتراجع الفوري عن "القرار الخاطئ"، مبينا أن الجبهة ستلجأ إلى الهيئات و 

 الشرعية الفلسطينية لوق  القرار.
 14/4/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 

 
 فيها "الصابرين"لدمج حركة  "الجهاد" تنفي وجود مساع   .16

طين، صحة ا نباء التي ترددت حول وجود نفت حركة الجهاد اإلسالمي في فلس: صقر أحمد-   ة
تدخ  إيراني إلعادة دمج حركة الصابرين، التي يرأسها القيادي السابق في حركة الجهاد، هشام 

 سالم، المفصول بقرار مباشر من أمين عام الحركة رمضان شلح.
تعليقا على " 21وقال القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي، أحمد المدل ، في تصريح مقتضب لم"عربي

 خبر الدمج: "هذا الاالم  ير صحيح، وال وجود له".
و عم موقع "المصدر" اإلسرائيلي، أن "مصادر مقربة" من "الصابرين" قالت إن الحركة "ستبدأ بتسليم 

ن هشام سالم سيعين في منصب مهم بجناحها العسكري".  سالحها للمسؤولين في حركة الجهاد، وا 
ب عن أن إيران تدخلت مؤخرا بطلب من حركة الجهاد؛ إلعادة دمج حركة وقال الموقع: "ُكش  النقا

الصابرين في إطار حركة الجهاد التي انشقت عنها قيادة الصابرين، وذل  بعد خالفات كبيرة وصلت 
إلى إصدار قرارات بشك  مباشر من أمين عام حركة الجهاد، رمضان شلح، بفص  هشام سالم، 

 ياديين آخرين كانوا يحالفونه".أمين عام حركة الصابرين وق
وأضاف أن "اجتماعات عقدت في   ة بين مسؤولين من الجانبين؛ بعد تدخ  إيراني، وأن بع  
القضايا تم حلها، ويجري العم  على ح  كافة الخالفات ا خرل؛ إلعادة دمج حركة الصابرين مع 

لقاء اسم حركة الصابرين"، ناقال عن مصادر مقرب ة من "الصابرين" قولها إنها حركة الجهاد، وا 
ن قرارا سيصدر بتعيين سالم وقيادات  "ستبدأ بتسليم سالحها قريبا للمسؤولين في حركة الجهاد، وا 

 مقربة منه في مناصب مهمة داخ  الجناح المسلح لحركة الجهاد اإلسالمي )سرايا القدس(".
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ابقة، بسبب تشديد الخناق عليه و عم الموقع اإلسرائيلي أن "هشام سالم لم يمانع كما في مرات س
وعلى عناصره من قب  حركة حماس، التي عملت منذ أشهر على إ الق كام  لجمعية )الباقيات 
الصالحات( التابعة لحركة الصابرين"، والتي يعتقد أن "الصابرين" كانت تنفذ أنشطتها السياسية من 

عة، وأمواال طائلة؛ تحص  عليها وأضاف "المصدر": "تمتل  حركة الصابرين أسلحة متنو  خاللها.
 من قب  إيران، ومن خاللها تمول مجموعات عسكرية صقيرة ناشطة في   ة".

 14/4/2016"، 21موقع "عربي 
 
حراق االحتالل لشركة تدين  القوى الوطنية واإلسالمية في رام هللا .17  "العجولي للصرافة"اقتحام وا 

حراق قوات االحتالل اإلسرائيلي قالت القول الوطنية واإلسالمية في ر : رام هللا ام هللا إن اقتحام وا 
لشركة صرافة في المدينة )شمال القدس المحتلة( "ج ء بسيط من سلسلة االعتداءات التي تشك  

 استباحة لألر  الفلسطينية".
ورأت القول في بيان لها يوم الخميس، أن اعتداءات االحتالل بحق الفلسطينيين وممتلااتهم "تندرج 

 ار العقوبات الجماعية". مطالبة بتحر  رسمي وخطوات ملموسة لوق  االعتداءات.في إط
تأتي في إطار انتقام يمارس فيه أذل مالي وجسدي من قب  جنود  االحتاللوتابعت: "اعتداءات 

 االحتالل بحق أنباء شعبنا دون رادع من أي جهة دولية أو قانونية".
يوم الخميس، وسط مدينة رام هللا )شمال القدس المحتلة(، وكانت قوات االحتالل قد اقتحمت، فجر ال

ودهمت مقر شركة "العجولي للصرافة"، وقام الجنود بتخريب محتوياتها وسرقة ا موال والملفات قب  
 أن يقوموا بإحراقها.

 14/4/2016، قدس برس
 
 بدعوى التخطيط لطعن إسرائيليين ينمقدسي  اعتقال طفلين  .18

اعتقلت شرطة االحتالل اإلسرائيلية، اليوم الخميس، طفلين : أبو سبيتان فاطمة-القدس المحتلة 
فلسطينيين في ال انية عشر من عمرهما، على خلفية اّدعاءات بمحاولتهما تنفيذ عملية طعن في 

 البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة.
"حرس الحدود" في البلدة واّدعت الشرطة في بيان لها، أن طفلْين مقدسّيين أ ارا شكو  إحدل قوات 

القديمة، ما دفعها إلى توقيفها وتفتيشهما،  اعمة  الع ور على  الث سكااين كانت مخّبأة معهما، 
 و"رسالة وداع" لذويهما، بحسب البيان.
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وأضافت أن التحقيقات ا ولية أ هرت "نّية" الطفلْين محاولة تنفيذ عملية طعن، مشيرة إلى أنه تم 
ي أحد مراا  الشرطة بالقدس، الفتة إلى أنهما من أهالي ا حياء الشمالية للمدينة نقلهما للتحقيق ف

 المحتلة )دون الاش  عن هويتهما(.
 14/4/2016، قدس برس

 
 بينهم نشطاء من حركة حماس فلسطينًيا من الضفة والقدس 22االحتالل يعتقل  .19

فجر يوم الخميس، حملة اقتحامات  شّنت قوات االحتالل اإلسرائيلي،: م لوم خلدون - القدس المحتلة
 22ومداهمات واسعة في مدن وبلدات الضفة القربية ومدينة القدس المحتلتْين، أسفرت عن اعتقال 

 فلسطيني ا.
فلسطينين ا مّمن وصفهم  14وذكر تقرير صادر عن جيش االحتالل، أن قواته اعتقلت الليلة الماضية، 

معتقلين متهمين بممارسة أنشطة تتعّلق بالمقاومة ضد الجنود  9بم "المطلوبين"، مشير ا إلى أن بينهم 
 والمستوطنين.

وأوضح أن االعتقاالت طالت أربعة مواطنين من نابلس )شمال القدس المحتلة(، ا نين منها ب عم 
 نشاطهما في حركة "حماس"، وخامس من مدينة طوباس )شمال القدس( بدعول ارتباطه بالحركة.

سرائيلي، أن ا خير اعتق  خمسة فلسطينيين من مدينة قلقيلية )شمال القدس(، وذكر تقرير الجيش اإل
 بينهم ا نان من عناصر "حماس"، وأربعة مواطنين آخرين من مدينة الخلي  )جنوب القدس(.

 14/4/2016، قدس برس
 
 خاصًة في القدس "اإلرهابية الستئناف "الهجماتفلسطينية محاوالت  هناكنتنياهو:  .21

رئيس الو راء اإلسرائيلي بنيمامين نتنيماهو، قمال ، أن 14/4/2016صحيفة القدس، القدس، موقع ذكر 
يموم الخممميس، إن هنما  محمماوالت فلسممطينية السمتئناف ممما وصمفها بممم "الهجمممات اإلرهابيمة" خاصممة  فممي 

 القدس، خالل عيد الفصح لدل اليهود، ومع قدوم شهر رمضان بعد شهرين.
نتنيماهو قولمه، إن حكومتمه سمتعم  ضمد ممن وصمفهم بمم "المحرضمين"،  ونقلت وسائ  إعالم عبريمة عمن

ومنع أي هجمات من خالل نشر م يد من العناصر ا منية في مناطق االحتاا ، مشمير ا إلمى أنمه تمم 
 إبالغ السلطة الفلسطينية وا ردن وجهات أخرل بذل .

 أنأعلن الخميس نتنياهو ، أن أ ف ب عن، 14/4/2016، موقع صحيفة الغد، عم انوأضاف 
بهدف  اليهوديتع ي ات سيتم نشرها قريبا حول باحة الحرم القدسي الشري  مع اقتراب عيد الفصح 

 الشقب". إعمالمنع "



 
 
 
 

 

 16 ص                                              3904 العدد:        15/4/2016 الجمعة التاريخ: 
  

حول سياستنا المتعلقمة  أااذيب ا شكالوقال في بيان "مع اقتراب الفصح، يبث المتطرفون من جميع 
الشممقب. سمنتحر  بمواجهممة االسمتف ا يين وسممنقوم  إعممال أ ممارةبجبم  الهيكم  )الحممرم القدسمي( مممن اجم  

 االحتاا ". أماانبنشر تع ي ات في 
عن  خالل عيمد الفصمح فمي  وأعمالاضطرابات   حياءرئيس الو راء "هنا  محاوالت حاليا  وأضاف

 الخري ". أعيادجب  الهيك  كما شهدناها خالل 
ي يسمح لليهمود ب يمارة المكمان بمدون الصمالة وااد مجددا عدم وجود نوايا لديه لتقيير الوضع القائم الذ

والسمملطة الفلسممطينية والعممالم العربممي  ا ردن إلممىوتممابع نتنيمماهو "لقممد وجهنمما رسممائ  بهممذا المعنممى  هنمما .
 ". بأامله

 
 مكتب نتنياهو ينفي الموافقة على بناء وحدات سكنية جديدة .21

نيمماهو، مسمماء أمممس الخممميس، أن ادعممى مكتممب رئمميس الحكومممة اإلسممرائيلية بنيممامين نت: هاشممم حمممدان
 البية المصادقات على البناء االستيطاني، التمي نشمر عنهما يموم أممس ا ول، ال تتصم  ببنماء جديمد، 

نما بمبان قائمة في المستوطنات، ولان على أر  الواقع يتضح أن الصورة مقايرة.  وا 
ديممد، باسممت ناء مبممان فممي وادعممى المكتممب أن رئمميس الحكومممة وو يممر ا مممن لممم يصممادقا علممى أي بنمماء ج

 مستوطنة " اني موديعين" التي "ستاون ج ءا من إسرائي  في أية تسوية مستقبلية".
 14/4/2016، 48عرب 

 
 ليبرمان يتهم نتنياهو بإدارة مفاوضات مع عباس .22

 "يمديعوت احرونموت"اتهم و ير الخارجية السابق أفيقدور ليبرمان فمي حمديث ممع موقمع : حلمي موسى
 السممملطة الفلسمممطينيةرئممميس رئممميس الحكوممممة بنيمممامين نتنيممماهو بمممإدارة مفاوضمممات سمممرية ممممع  اإللاترونمممي
لممممم المجلممممس الممممو اري المصممممقر. وشممممدد علممممى أن نتنيمممماهو يخفممممي أمممممر  محمممممود عبمممماس بعيممممدا  عممممن عل

هنمما  إشممارات  ريبممة عممدة "المفاوضممات بشممك  مقصممود عممن المجلممس الممو اري المصممقر، موضممحا  أن 
لممممة لممممرئيس الحكومممممة إلخفمممماء مفاوضممممات سياسممممية مممممع أبممممو ممممما ن عممممن علممممى ا ر  أفسممممرها كمحاو 

رأينا فجأة قب  حوالي أسبوعين رئيس الحكومة مستعدا إلفراغ كم  جمدول أوقاتمه ممن ". وقال: "الاابينت
أجممم  اللقممماء ممممع أبمممو مممما ن. ونحمممن نمممرل بشمممك  عجيمممب كيممم  حلمممت المشمممكلة بمممين شمممركتي الاهربممماء 

 ."، وكي  توق  قطع الاهرباءاإلسرائيلية والفلسطينية حول ديون 
وقال ليبرمان إنه متأاد أنه تجري مفاوضات سرية، وأن المطلب الفلسمطيني المركم ي، فمي ن مره، همو 

هنممما  مفاوضمممات علمممى مجمممرد ". وأضممماف: "أ"التنممما ل عمممن نشممماطات الجممميش اإلسمممرائيلي فمممي المنطقمممة 
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ق مختلفممة ُتتناقمم  بممين الطممرفين، مممن اللقمماء، بتقممديري، بممين نتنيمماهو وأبممو ممما ن، وهنمما  كممما يبممدو، و ممائ
 ."جهة مطالب فلسطينية من إسرائي  وبالمقاب  وعود إسرائيلية

وأشممار ليبرمممان إلممى أن نتنيمماهو ربممط هممذه المفاوضممات باالتصمماالت التممي يجريهمما مممع  عمميم المعارضممة 
 نتنيمماهو بنممى علممى أن هرتسمموغ سمميعر  هممذا"اسممحق هرتسمموغ لالنضمممام إلممى الحكومممة. وأوضممح أن 

كموضمموع لممدخول االئممتالف الحكممومي، ولاممن مشممروع توسمميع االئممتالف انتهممى فممي هممذه ا  نمماء، ولمميس 
. وحم  على نتنياهو  نه من جهة يتهم أبو ما ن بأنه "معروفا  كي  سيناور نتنياهو في ا يام القريبة

ربكممة و يممر المحممر  الممرئيس علممى العنمم ، ومممن جهممة  انيممة يبممدي اسممتعدادا  لمقابلتممه، وهممذه رسممالة م
 ُمقنلعة.

 15/4/2016السفير، بيروت، 
 
 : أردوغان جاد في رفع الحصار عن غزة كشرط للتطبيعيةسرائيلالخارجية اإل .23

عبرت محاف  إسرائيلية عن خيبة أملها من إصرار الرئيس التركي رجمب طيمب : النعامي صالح-   ة
  مة ال نائية في العالقات.أردو ان، على رفع الحصار عن   ة كشر  للتوص  التفاق ينهي ا 

ونقلت اإلذاعة العبرية صباح الخميس، عن مصدر في الخارجية اإلسرائيلية، قوله: "لألس  أردو مان 
ال ينمماور فممي هممذه المسممألة، هممو يبممدو مسممتعدا إلبممداء مرونممة إ اء بعمم  م مماهر رفممع الحصممار، لانممه 

 يصر على أن يحدث تحول جذري على الواقع االقتصادي في   ة".
وأوضممح المصممدر أن ا تممرا  قممدموا تنمما الت عممدة لاممنهم "يرفضممون التنمما ل عممن رفممع الحصممار، عممالوة 

 على أنهم يرفضون طلب إسرائي  إخراج قادة حماس من تركيا وف  االرتبا  مع الحركة".
 راء من ناحيته قال عراد نير، معلق الشؤون الخارجية في قناة التلف ة اإلسرائيلية ال انية، إن رئيس المو 

اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو معنّي تماما بإصمالح العالقمة ممع تركيما، علمى أمم  أن تمتم تهيئمة ال مروف 
 أمام تصدير القا  اإلسرائيلي لتركيا.

وخمالل تحليم  ب تمه القنماة الليلمة الماضمية، اسمتدر  نيمر قمائال : "المشمكلة تاممن فمي أن نتنيماهو مطالممب 
المصري عبد الفتاح السيسي، الذي يصر على تواص  الحصار علمى بالمناورة بين أردو ان والرئيس 

   ة ومنع ا ترا  من القيام بأي دور في القطاع".
وأشممار نيممر إلممى أن إسممرائي  لمميس بوسممعها "التنمما ل عممن العوائممد االسممتراتيجية الهائلممة التممي تجنيهمما مممن 

جيا وتبممادل معلومممات اسممتخبارية، العالقممة مممع مصممر حاليمما، والتممي تشممم  تعاونمما أمنيمما وتنسمميقا اسممتراتي
 وشرااة حقيقية في الحرب على ا صولية اإلسالمية السنية".

 14/4/2016، "21موقع "عربي 
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 المحاكمة إلى إسرائيليةرؤساء سلطات محلية  ثالثةتوصية بتقديم اإلذاعة العبرية:  .24
أوصت بتقديم  ال ة رؤساء  اإلسرائيليةالعبرية، اليوم الخميس، ان الشرطة  اإلذاعةذكر موقع : القدس

 المحاامة في  الث قضايا مختلفة. إلى إسرائيليةسلطات محلية 
سماءةالقضمية ا ولمى تتعلمق باالحتيمال  أنوأضاف الموقع،  االئتممان ضمد رئميس بلديمة "رممات  مان"  وا 

ابيمة )يسرائي   ينجر(، الذي يشتبه به بتقديم وعود بو ائ  ومنافع لنشمطاء سماعدوه فمي حملتمه االنتخ
 سنوات. 3قب  
القضية ال انية فتتعلق برئيس السملطة المحليمة فمي " خمرون يعقموب" )ايلمي ابمو طبمول( المشمتبه بمه  إما

 بتهديد رج  أعمال تتعار  مصالحه ومشاريع السلطة المحلية.
و الث القضايا تتعلق برئيس السلطة المحلية "حتسور هجلي " )شمعون سويسة( المشتبه به باالحتيال 

 لقي الرشاول.وت
 14/4/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 عبد الفتاح الشريفالئحة اتهام مخففة للجندي اإلسرائيلي الذي قتل  .25

أعلمن الممدعي العممام للنيابمة العسمكرية فمي جميش االحممتالل اإلسمرائيلي أدورم ر لمر أممس أنممه : تم  أبيمب
الفلسممطيني عبممد الفتمماح الشممري  قبمم   لي الممذي أعممدم الشممابسمميقدم الئحممة اتهممام ضممد الجنممدي اإلسممرائي

ممى علممى ا ر   يممر قممادر علممى اإلتيممان بحركممة وذلمم    ال ممة أسممابيع فممي الخليمم  بينممما كممان جري حمما ملق 
 بتهمة القت   ير العمد.

وأ ار ذل  احتجاجا في طرفي الخريطمة السياسمية فمي إسمرائي  حيمث طلمب اليسمار توجيمه الئحمة اتهمام 
خصوصما أنمه كمان قمد صمرح بأنمه سميقتله  العمد التي تلم م المحكممة بإرسماله إلمى السمجن المؤبمدبالقت  

  نه تسبب با ذل لرفيقه الجندي. 
قتم  إرهمابي  قمام بواجبمه فمي"ولان اليمين من جهته طلب إطالق سراحه واالمتناع عن محاامتمه  نمه 

يحاامون ابني  لمما  نمه "خ في المحكمة: . وراح والد الجندي يصر "هاجم القوة العسكرية بهدف القت 
المدفاع و يرهمما ممن المسمؤولين المذين قمالوا )ممن يمأتي  نفذ ا وامر التمي أطلقهما رئميس الحكوممة وو يمر

الممذي يعتبممر اليمموم أضممخم مؤسسممة فممي إسممرائي   الجمميش اإلسممرائيلي". وقممال: إن "لقتلنمما نسممبقه ونقتلممه(
. وأقسمم أن يحمارب نتنيماهو إلمى آخمر يموم "ين ودول القمربابني كبش فداء إلرضاء الفلسطيني يستخدم

 في حياته.
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سمممنة. ولامممن أحمممدا ال يتوقمممع أن  20وحسمممب الئحمممة االتهمممام المنممموي تقمممديمها يبلمممغ عقممماب الحمممد ا علمممى 
االحتجمماج الابيممرة التممي ين مهمما  تقضممي المحكمممة بسممجن القاتمم  مممدة طويلممة خصوصمما فممي  مم  موجممة

 كم في إسرائي .اليمين وباتت تف ع مؤسسات الح
 15/4/2016الشرق األوسط، لندن، 

 
 إسرائيليون يحرقون العلم الفلسطيني بتل أبيب .26

أحرق إرهابيون إسرائيليون، يوم الخميس، العلم الفلسطيني عمن ممدخ  مقمر و ارة ا ممن : بالل ضاهر
 في ت  أبيب.

كنيسممت سممابق، ورئمميس وذكممرت وسممائ  إعممالم إسممرائيلية أن اإلرهممابيين ميخائيمم  بممن أري، وهممو عضممو 
، بنتسي  وبشطاين، وباروخ مار ل أحرقوا العلم الفلسطيني عند ممدخ  و ارة ا ممن بتم  "ليهافا"حركة 
 أبيب.

وادعمممى اإلرهمممابيون أنهمممم أحرقممموا العلمممم احتجاجممما علمممى عقوبمممات فرضمممها جممميش االحمممتالل أممممس علمممى 
 جنديين أحرقا علما فلسطينيا قرب نابلس.

يوممما  28و 20ا ومتسمماهال علمى الجنممديين، حيمث فممر  عليهمما البقماء لمممدة وفمر  الجمميش عقابما سممخيف
 في قاعدة عسكرية.

 14/4/2016، 48عرب 
 
 تعرض على األردنيين وظائف في فنادقها بالبحر الميت "إسرائيل" .27

تممدرس إسممرائي  تعيممين مممواطنين أردنيممين للعممم  فممي الفنممادق المطلممة علممى وكمماالت: - القممدس المحتلممة
 بسبب نقص العمالة اإلسرائيلية. البحر الميت،

وقممال و يممر السممياحة اإلسممرائيلي يمماري  ليفممين، الخممميس: "تعمماني فنممادق البحممر الميممت مممن نقممص فممي 
فتر  أن يعود المو فمون فمي ويُ  العمالة وهذا يؤ ر سلبا على قدرتها على تقديم خدمة جيدة لن الئها".

 نهاية يوم العم  إلى ا ردن.
ي: "لهممذا المشممروع فائممدة م دوجممة؛ للسممياحة فممي البحممر الميممت، ولتع يمم  عممأريممي در وقممال و يممر الداخليممة 

 العالقات ال نائية مع ا ردن".
وقمممال ليفمممين، إنمممه يعمممم  لتقلممميص تالفمممة قضممماء العطمممالت فمممي إسمممرائي  وتحسمممين مسمممتول الخدممممة فمممي 

 الفنادق.
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لبحر الميمت. أنما علمى  قمة وأضاف: "قررنا محاولة توسيع نطاق تو ي  العمال ا ردنيين في فنادق ا
 بأن هذا سيساعد في سد نقص العمالة وسيحسن مستول الخدمة".

 14/4/2016، "21موقع "عربي 
 

 دونم من أراضي سلفيت وقلقيلية 2,800 يصادراالحتالل  .28
دونم من أراضي بلدة ال اوية  رب  2,400أصدرت سلطات االحتالل قرارا بمصادرة أا ر من  :نابلس

 جنوب شرق قلقيلية شمال الضفة القربية المحتلة. سلفيت وسنيريا
وقال رئيس بلدية ال اوية نعيم شقير، لمراس  "المرك  الفلسطيني لإلعالم"، إن القرار الذي وص  عبر 

 دونم من أراضي الجهة القربية لبلدة ال اوية. 2,400االرتبا  الفلسطيني يقضي بمصادرة ما يقارب 
التي تبين إحدا يات هذه ا راضي حتى اآلن، وتم مراسلة االرتبا  نه لم تصلهم الخرائط أ وأضاف

 المدني والمحاف ة وا جه ة ا منية وهيئة شؤون الجدار واالستيطان، لمواجهة هذا القرار.
دونم تقع خل  الجدار، وال  8,000أل  دونم، بينها  20وأشار إلى أن مساحة بلدة ال اوية تبلغ 

بينما تقع أ لب ا راضي التي يشملها قرار المصادرة في الجهة  يها.يستطيع أصحابها الوصول إل
ال انية من الجدار، وهي أرا   راعية وهنا  مشاريع استصالح  راعي وفيها عدد من اآلبار 

 ال راعية.
 14/4/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 حتاللهيئة األسرى: منع صالة الجمعة في "نفحة" ألول مرة في تاريخ سجون اال .29

كشفت هيئة شؤون ا سرل والمحررين مساء يوم الخميس، عن سابقة خطيرة في  ":وفا" –رام هللا 
تاريأ سجون االحتالل اإلسرائيلي، تم لت بقرار مدير سجن نفحة المدعو "يوسي ايفجي" بمنع 

سرل وأوضحت الهيئة في بيان صحفي أن مدير السجن أبلغ ا  ا سرل  دا من أداء صالة الجمعة.
بمنعهم من أداء هذه الفريضة، وهددهم بأنه سيكون هنا  اقتحام للسجن وللقرف بشك  كام  في 

وفي سياق متص ، أعلن ا سرل في سجني "رامون" و"النقب" عن خطوات  حال لم يتم تنفيذ القرار.
جرام تصعيدية تضامنا مع إخوانهم في نفحة، مؤكدين أنهم لن يبقوا مكتوفي ا يدي أمام هذا اإل

وطالبت الهيئة المجتمع الدولي بالتدخ  ووضع حد لما يتعر  له ا سرل على  واإلرهاب المن م.
أيدي شرطة وجنود االحتالل اإلسرائيلي، مشددة على أن منعهم من أداء صالتهم وشعائرهم الدينية 

 يعتبر استهتارا بك  القوانين واالتفاقيات والموا يق والدولية.
 14/4/2016، معلومات الفلسطينية )وفا(وكالة األنباء وال
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واالحتالل يعتقل ثمانية عشر  …أسيرًا يخوضون إضرابًا تضامنيًا مع الخواجا 35 ":نادي األسير" .31
 صحافيا 

أسيرا  فلسطينيا في سجون إسرائيلية مختلفة إضرابا  مفتوحا  عن  35واص  : فادي أبو سعدل -رام هللا 
عاما( من رام هللا الذي يخو  إضرابا  عن الطعام  45الخواجا )الطعام تضامنا  مع ا سير شكري 

 .2014رفضا  الستمرار سلطات االحتالل في ع له منذ عام 
يذكر أن ا سير الخواجا أسير سابق قضى سنوات في سجون االحتالل. ويبلغ عدد ا سرل 

 أسيرا . 16المع ولين في سجون االحتالل 
ير الفلسطيني أحمد صيام أن ا سير سامي الجنا رة مستمر في وفي السياق أاد محامي نادي ا س

على التوالي احتجاجا  على اعتقاله اإلداري وهو يعاني من أوجاع بالالى ودوخة  44إضرابه لليوم 
 مستمرة وفقدان للو ن وصعوبة في المشي.
ل آخرهم صحافيا  فلسطينيا  يقبعون في سجون االحتال 18في  ضون ذل  أعلن نادي ا سير أن 

الصحافية سماح دوي  من القدس. وأشار النادي إلى أن قوات االحتالل اعتقلت دوي  التي تعم  
 إبري  الحالي ومدد اعتقالها./ مراسلة لشبكة قدس اإلخبارية في العاشر من نيسان

 15/4/2016، لندن، القدس العربي
 
 لغزة اإلسمنتاالحتالل يواصل منع إدخال  .31

قال رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار النائب جمال الخضري  إبراهيم:  كام-القدس المحتلة 
للقطاع الخاص  اإلسمنتأيام دخول  عشرةامس، إن االحتالل اإلسرائيلي ما  ال يمنع منذ أا ر من 
 في قطاع   ة، باست ناء المشاريع القطرية ومشاريع "أونروا".
اء التي تناقلتها وسائ  إعالم حول تراجع وشدد الخضري في تصريح صحفي له، على أن ا نب

 إسرائيلي عن قرار المنع وآليات إدخال جديدة ليس له وجود على أر  الواقع حتى اآلن.
، اإلسمنتوأوضح الخضري أن االحتالل ال ي ال يشدد حصار   ة، ويستخدم سياسة التنقيط إلدخال 

د البناء للقطاع الخاص واإلعمار، ما أوق  ويتحكم في حركة المعابر، ويمنع دخول المواد الخام وموا
 مليون دوالر. 200مئات المشاريع بأا ر من 

وأاد أن توق  هذه المشاريع يكبد القطاع الخاص خسائر ضخمة مباشرة و ير مباشرة، إضافة 
 لتعطي  آالف العمال والفنيين والمهندسين عن العم ، ما يدخ    ة في مرحلة أشد من المعاناة.
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خضري المانحين الوفاء بالت اماتهم المالية تجاه المتضررين الذين هدم جيش االحتالل وناشد ال
منا لهم في العدوان ا خير إلعادة إعمارها، وكذل  الضقط على االحتالل لفتح المعابر، والسماح 

 بحرية االستيراد والتصدير دون قيود.
 15/4/2016الرأي، عم ان، 

 
 فقراء 48فلسطينيين م %48"ركاز":  بنك المعلومات .32

بن  المعلومات" في جمعية الجلي  للبحوث  -كش  بحث أجراه "ركا : قاسم بكري ، توفيق عبد الفتاح
 هم من الفقراء.  48فلسطينييمن  %48والخدمات الصحية معطيات مقلقة أشارت إلى أن 

جتمع العربي بن  المعلومات" في جمعية الجلي ، أحمد الشيأ، أوضاع الم -واستعر  مدير "ركا 
في الداخ  لرصد الواقع واالحتياجات في مختل  مناحي الحياة كخطوة أولى لمعالجة آفاته كخطوة 

 أولى..
" إن "المعطيات مقلقة وهي تستوجب التحر  لمعالجة أسباب 48وقال الشيأ في حدي ه لم"عرب 

قر ال  الت مرتفعة، ووفق اآلفات التي قد تت ايد بسبب الفقر المت ايد. بينت المعطيات أن نسبة الف
 شيك  9400معطيات جمعية الجلي  أ هر البحث أن معدل الدخ  لدل ا سرة العربية بلغ نحو 

لألسرة اليهودية، أي أن دخ  العائلة العربية أق   دوالر( 3958) شيك  15000مقاب    دوالر( 2480)
 الهامش". من  ل ي العائلة اليهودية مما يدفع بالمواطنين العرب إلى هامش

وحول المشاركة في سوق العم ، قال إنه "وفق أبحا نا نرل أن هنا  ارتفاع ملحوظ في معدالت 
 10قب   %43وذل  مقارنة بنسبة  2014عام  %51المشاركة في سوق العم  بالمعدل، إذ بلقت نحو 

قت لديهم سنوات، هذه المشاركة في سوق العم  ال  الت أق  منها لدل المجتمع اليهودي التي بل
 ".%63النسبة 

وأشار الشيأ إلى أن "هنا  ارتفاع بشك  ملحوظ بنسبة النساء العربيات في سوق العم ، فوفق 
. صحيح أن 1998في العام  %18بعد أن كانت  %30المسح االقتصادي االجتماعي بلقت النسبة 

ب من الناتج القومي هنا  ارتفاع ملحوظ مقارنة بسنوات سابقة، لان ما  الت حصة المواطنين العر 
 %8في الدولة خالل سنة معينة  انتتجتالمحلي وهو القيمة الالية لا  البضائع والخدمات التي 

 ".%3وحصة النساء العربيات أق  من 
 14/4/2016، 48عرب
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 فلسطينيينالمئات العمال  الشاباك يصادر مئات تصاريح العمل من .33
يلي )الشابا ( تصاريح العم  من مئات العمال صادر جها  ا من العام اإلسرائ: بالل ضاهر

 يوم الخميس. اإللاترونيموقع "واال"  أفادالفلسطينيين، حسبما 
تصريح عم  يوم ا حد الماضي، وفي ا يام الماضية صادر مئات  500وصادر الشابا  حوالي 

 التصاريح ا خرل.
طينية وعدد العمليات التي ينفذها ويأتي ذل  ر م ادعاء الشابا  مؤخرا بأن الهبة الشعبية الفلس

فلسطينيون قد تراجعت. وكان مسؤولون أمنيون إسرائيليون دعوا إلى  يادة عدد تصاريح العم  
 الممنوحة للفلسطينيين بدعول أن من شأن ذل  أن يهدئ الهبة الفلسطينية.

 14/4/2016، 48عرب 
 
 سيمه زمانيًّا: إبعاد المقدسيين عن األقصى تمهيد صهيوني لتقمفتي القدس .34

حّذر الشيأ عكرمة صبري، رئيس الهيئة اإلسالمية العليا، أن االحتالل الصهيوني ال ي ال : القدس
يحاول تطبيق موضوع التقسيم ال ماني في ا قصى، الفت ا إلى أن تصعيد االعتقاالت وعمليات 

ا لهذا التوجه الصهيوني.  اإلبعاد تعّد تمهيد 
لم"المرك  الفلسطيني لإلعالم": "منذ  14/4/2016مساء الخميس وقال صبري في تصريٍح خاّصٍ 

خمس سنوات نالحظ المحاوالت االحتاللية بشأن ا قصى وقد فشلت جميعها، وسيعود االحتالل مرة 
 تلو المرة لتنفيذ مخططه بشأن التقسيم ال ماني من خالل االعتقاالت وعمليات اإلبعاد".

لية تالحق الحافالت التي تنق  المصلين إلى ا قصى وتمنع وأشار صبري إلى أن الشرطة االحتال
 وصولها؛ بهدف تقلي  عدد المسلمين في المسجد ا قصى المبار .

وقال: "مع ا س  فإن سلطات االحتالل تّدعي أنها تحافظ على الوضع القائم في ا قصى"، الفتا 
 إلى أن تل  السلطات "تفسر الوضع القائم على م اجها".

"نحن نقول إن المراد بالوضع القائم هو الوضع التاريخي الذي كان عليه المسجد ا قصى وأضاف 
 ".67قب  حرب ح يران عام 

 14/4/2016/ المركز الفلسطيني لإلعالم
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 أمن السلطة يعتدي على نسوة اعتصمن بالخليل .35
يس، على مجموعة اعتدت عناصر من جها  المخابرات التابع للسلطة في الخلي ، يوم الخم: الخلي 

من النسوة اعتصمن أمام مقر الجها  في المدينة؛ السترجاع أجه ة حاسوب، وهوات  كان الجها  
 صادرها من منا لهن قب  أسبوعين.

وقالت المعتصمات لمراسلنا، إن عناصر من الجها  اعتدوا بالضرب المبرح والشتائم على المربية 
دكتور ع ي  دوي ، وابنتها صفاء النتشة، ما أدل نداء دوي  ابنة رئيس المجلس التشريعي ال

كما قالت صفاء النتشة لمراسلنا إنها كانت في االعتصام من  إلصابتهن بجروح وخدوش في الوجه.
التي استولى عليها  ا جه ةأج  الحصول على حاسوبها الخاص، والذي تم مصادرته من بين 

 عناصر المخابرات.
 رن مقر جها  المخابرات حتى يتم إعادة أجه تهن.وأادت المعتصمات أنهن لن يقاد

 14/4/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 من كبار السن وطفلة 11مواطنًا من الضفة بينهم  28االحتالل يعتقل  .36

مواطنا ،  البيتهم  28 شملتيوم الخميس، حملة اعتقاالت و الماضية قب  نفذت قوات االحتالل الليلة 
 لسن، وكان من ضمن االعتقاالت التي و قت طفلة من بيت لحم.من القدس، ومن كبار ا

مواطنا  من القدس  13وبين نادي ا سير الفلسطيني في بيان له اليوم الخميس، أن االحتالل اعتق  
 .عاما ( 70 -عاما   45تراوحت أعمارهم )

 والبيرة  ا ي ومن محاف ة نابلس، اُعتق  ستة مواطنين. فيما اعتق  االحتالل من محاف ة رام هللا
حراقها، إضافة إلى شاب آخر  العجولي وذل  بعد اقتحام جرل لشركة العجولي للصرافة في رام هللا وا 

 من بلدة عين سينا وهو ع مان أسعد  اهر.
ين من كذل  جرل اعتقال مواطن   ال ة مواطنين. وفي مدينة دورا في محاف ة الخلي  اعتق  االحتالل، 

وذكر النادي أن طفلة اعتقلت أمس من محاف ة بيت لحم وهي نوران أحمد  بلدة ع ون في قلقيلية.
هذا واعتق  مواطن آخر من محاف ة طوباس  عاما (، وهي ابنة الشهيد أحمد البلبول. 14البلبول )

 وهو أدهم ضرا مة.
 14/4/2016، رام هللا، الحياة الجديدة
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 ي البيرةجنود االحتالل يحرقون شركة للصرافة ومحال تجارية ف .37
داهمت قوات االحتالل اإلسرائيلي في عملية خاصة مكاتب شركة : فادي أبو سعدل -رام هللا 

العجلوني للصرافة في منطقة "الحسبة" في مدينة البيرة، وصادرت محتوياتها بالاام  وتعمدت 
ع خسائر التخريب  م أشعلت النيران فيها لتمتد إلى محال تجارية أخرل في العمارة ذاتها، ما أوق

مادية كبيرة  صحاب هذه المحال. واندلعت مواجهات عنيفة بين قوات االحتالل والشبان الفلسطينيين 
 في محيط مسجد جمال عبد الناصر في مدينة البيرة خالل وبعد عملية االقتحام.

وقالت مصادر في الدفاع المدني الفلسطيني لم "القدس العربي" إن قوات االحتالل تعمدت إعاقة 
وصول سيارات الدفاع المدني واإلطفاء إلى المحال المشتعلة ما أدل المتداد النيران ووقوع خسائر 

 كبيرة.
وبحسب التقديرات ا ولية فقد طالت النيران عشرة محاالت تجارية منها محال الصرافة التي تمت 
مداهمتها باإلضافة إلى الطابق ال اني من المبنى، وانتشرت النيران بشك  أدل الحتراق عشرة محال 

 تجارية بحسب اإلحصائية ا ولية.
 15/4/2016، لندن، القدس العربي

 
 وريد سيارات أجرة لقطاع غزة للمرة األولى منذ فرض الحصارتسمح بت "إسرائيل" .38

قررت السلطات اإلسرائيلية أمس دخول سيارات أجرة إلى قطاع   ة، للمرة : أشرف الهور -   ة 
ا ولى منذ أن فرضت الحصار المحكم على القطاع قب  تسع سنوات، في وقت نفى فيه النائب 

واجهة الحصار، الت ام إسرائي  بما جرل اإلعالن عنه جمال الخضري، رئيس اللجنة الشعبية لم
 بعدولها عن قرار منع إدخال مواد البناء إلى القطاع.

وقال فؤاد حميد رئيس جمعية قطع القيار والسيارات والمعدات ال قيلة في   ة، إنه تم إدخال ست 
المواصالت. وأضاف سيارة سمحت إسرائي  بإدخالها، بالتنسيق مع و ارة  36سيارات أجرة من أص  

أنه سيتم دخول باقي السيارات في أقرب وقت ممكن بعد استامال بع  المستندات الال مة. وأوضح 
أن عملية إدخال السيارات "جاء بعد جهود ح ي ة ومضنية تواصلت فترة طويلة، وبعد الحصول على 

 الموافقة المبدئية من قب  و ارة المواصالت".
 15/4/2016، لندن، القدس العربي
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 طائرات االحتالل تشن "غارات وهمية" على قطاع غزة .39
شن الطيران الحربي اإلسرائيلي صباح يوم الخميس " ارات :  ينة ا خرس ،القني الشامي عبد-  ة 

 وهمية" على قطاع   ة.
ّ(، 16وقال راصد ميداني لم "قدس برس، "إن أسراب ا من الطائرات الحربية اإلسرائيلية من نوع )إف 

حلقت صباح يوم الخميس بشك  مفاجئ ومك   في أجواء قطاع   ة، ال سيما فوق شاطئ البحر 
 وشنت سلسلة  ارات وهمية".

وأضاف "تحليق الطائرات أصدر أصوات انفجارات عالية مخترقة حاج  الصوت وما يعرف بالقارات 
أن تقوم هذه الوهمية؛ حيث سمع في عدة مناطق من قطاع   ة، في    تخوف المواطنين من 

 الطائرات بتنفيذ  ارات حقيقية".
وت امن هذه القارات مناورة عسكرية لقوات االحتالل اإلسرائيلي بالقرب من معبر بيت حانون "اير " 
شمال قطاع   ة تحااي التصدي لتسل  عدد من المقاومين الفلسطينيين للمستوطنات في محيط 

 قطاع   ة.
 14/4/2016، قدس برس

 
 سورية واألسرى  ي" يناقش قضايا القدس وحصار غزة وفلسطيني14نيي أوروبا "فلسطيمؤتمر .41

("، أن التحديات التي تواجه مدينة 14أاد القائمون على "مؤتمر فلسطينيي أوروبا ): مالمو )السويد(
القدس وما تتعر  له من انتهااات، وحصار   ة، ومعاناة فلسطينيي سورية، وا سرل الفلسطينيين 

 حتالل، ستاون على رأس اهتمامات المؤتمرين.في سجون اال
، أن الخميس وأوضح رئيس "تجمع أوروبيون من أج  القدس" يحيى عابد في تصريحات له يوم

"الشيأ عكرمة صبري، خطيب المسجد ا قصى المبار  ومفتي القدس والديار الفلسطينية، سيح  
 تفاصيلها". ضيفا  على المؤتمر، حامال  معه معاناة أه  القدس بكافة

وذكر عابد أن العديد من المعار  المتخصصة بالقدس بكافة تفاصيلها سترافق المؤتمر باإلضافة 
 إلى عر  أفالم تسجيلية عن القدس ومعاناة أهلها بمختل  اللقات العالمية.

وأضاف: "سيتم تناول نتائج  يارة الوفد ا وروبي ا خير إلى مدينة القدس، خصوصا  المتعلقة 
 نتهااات اإلنسانية التي يتعر  لها أهالي القدس".باال

من جانبه أاد أمين أبو راشد رئيس "حملة الوفاء ا وروبية"، أن "المؤتمر سيولي قضية فلسطينيي 
سورية اهتماما  خاصا  بمختل  أبعادها السياسية واإلنسانية والقانونية، حيث أن فلسطينيي سورية 

 في أوروبا". أصبحوا يشكلون شريحة مهمة اآلن
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إلى ذل  أاد ما ن كحي ، رئيس "الحملة ا وروبية لرفع الحصار عن   ة"، أن قضية   ة والحصار 
ال الم المفرو  عليها والسب  السياسية لمعالجة قضية الحصار ونصرة المحاصرين ستاون حاضرة 

 على جدول أعمال المؤتمر.
في الدنمار "، أن قضية ا سرل ستاون شحيبر رئيس "المنتدل الفلسطيني  أاد سعدمن جانبه 

حاضرة خالل أعمال المؤتمر، حيث ستح  ك  من فدول البر و ي  وجة ا سير مروان البر و ي، 
وفيحاء شلش  وجة ا سير محمد القيق ضيفتان على المؤتمر، وذل  للحديث عن معاناة ا سرل، 

 ل.وما يتعرضون له من مضايقات وتجاو ات من قب  سلطات االحتال
من أيار )مايو( المقب ،  7لمؤتمر فلسطينيي أوروبا في مدينة "مالمو" السويدية، في  14وتنعقد الدورة 

ومن المرتقب أن يشار  فيها باإلضافة إلى قادة العم  الفلسطيني في أوروبا والخارج، عدد من 
 القيادات السياسية والحقوقية العربية والدولية.

 14/4/2016، قدس برس
 
 مارس ع مؤشر غالء المعيشة في فلسطين خالل آذار/ارتفا .41

قالت مصادر فلسطينية رسمية، إن ارتفاع ا سعار و الء : خلدون م لوم، سليم تايه -رام هللا 
 %0.05المعيشة بالنسبة للمستهل  سجلت رقم ا قياسي ا في ا راضي الفلسطينية بارتفاع طفي  بنسبة 

 .2016نة بشهر شبا / فبراير ؛ خالل شهر آذار/ مارس الماضي مقار 
وأرجع "الجها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني"  الء المعيشة إلى ارتفاع أسعار مجموعة من السلع 

 ا ساسية وال انوية؛ كالخضار والمحروقات والسجائر المستوردة، إلى جانب خدمات التعليم.
ر السلع خالل شهر آذار/ وبحسب معطيات صادرة عن الجها ، اليوم الخميس، فإن مقارنة أسعا

مع ذات الشهر من العام الماضي، تشير إلى ارتفاع "الرقم القياسي  سعار المستهل "  2016مارس 
مع الفترة ذاتها من العام الماضي،  2016وبمقارنة البيانات للربع ا ول من العام  .%0.32بنسبة 

 مع نفس الفترة من العام السابق. مقارنة %0.63يتضح أن أسعار المستهل  سجلت ارتفاع ا بنسبة 
 14/4/2016، قدس برس

 
 دؤوب لتوثيق التراث والحياة الفلسطينية.. عمل كتاب "أرض الورد" .42

في مسعى دؤوب لتو يق التراث والحياة الفلسطينية، يأتي كتاب "أر  الورد" ": رويتر " –رام هللا 
سنوات، ويعد بم ابة موسوعة مصورة للمصور الصحافي أسامة السلوادي الذي استقرق تأليفه خمس 

 لمختل  أنواع ال هور والنباتات التي تنمو في ا راضي الفلسطينية.
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صورة   هار ونباتات تنمو في سهول  2700صفحات من القطع الابير ويضم  210يقع الاتاب في 
ر  الذي ووديان وجبال في فلسطين، تابد المصّور مشقات جمة للوصول إليها من فوق كرسيه المتح

 خالل مسيرة في رام هللا. 2006أصبح وسيلة تنقله الوحيدة بعدما أقعدته رصاصة طائشة في 
واستطاع السلوادي إنجا  كتابه بدعم من المن مة العربية للتربية وال قافة والعلوم "ألاسو" وبالتعاون 

للاتاب: "هذا العم  ليس مع اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية وال قافة والعلوم. وكتب في تقديمه 
موسوعة لل هور البرية الفلسطينية، ب  عم  فني تو يقي يلقي الضوء ويعطي فكرة بطريقة بصرية 

 جميلة عن التنوع الطبيعي والبيئي في فلسطين". 
ويؤمن السلوادي الذي عم  مصورا  مع عدد من الوكاالت الدولية قب  إصابته بأهمية الصورة التي 

 وأنه بعمله هذا يقوم بدوره في مقاومة االحتالل. ،سائ  اإلعالم الحدي ةأصبحت من أهم و 
وقال: "المعركة ال قافية ال تق  أهمية عن االشتبا  السياسي أو العسكري... والحفاظ على الهوية 

 الفلسطينية يعتبر ج ءا  أصيال  من نضال الفلسطينيين". 
 15/4/2016الحياة، لندن، 

 
 وصديقًا للسيسي للمصريينستظل عدوًا  "إسرائيل": "معاريف" .43

اإلسرائيلية تقريرا لها اليوم أادت فيه أنه ر م تنامي ” معاري “نشرت صحيفة  ":وطن –خاص "
هي العدو ” إسرائي “العالقات السياسية بين القاهرة وت  أبيب، إال أن المصريين ال ي الون يعتبرون 

ردود ا فعال الشعبية التي أعقبت ترجمة رواية ا ول لهم في منطقة الشرق ا وسط، موضحة  أن 
للااتب عالء ا سواني إلى العبرية تؤكد تل  الحقيقة التي ال تقب  الش  والتي ” عمارة يعقوبيان“

 مفادها أن إسرائي  ست   عدو للشعب المصري، بينما صديقا للن ام الحاام.
الماضي، قال رئيس و راء االحتالل  أنه خالل ا سبوع” وطن“وأضافت الصحيفة في تقرير ترجمته 

بنيامين نتنياهو إن السالم بين ت  أبيب والقاهرة خالل الفترة الراهنة أقول من أي وقت  اإلسرائيلي
مضى، وأشارت الصحيفة إلى أن تصريح نتنياهو هذا يؤكد على متانة وقوة العالقة مع ن ام عبد 

 الفتاح السيسي.
برا  معاداتها على الصعيد الشعبي مادة دسمة يتم معاري " إلى أن الحديث ع“ولفتت  ن إسرائي  وا 

 االستعانة بها في ك ير من البرامج التلف يونية التي يقدمها مشاهير الفنانين.
وأشارت الصحيفة اإلسرائيلية إلى أن بع  رجال القانون في مصر، طالبوا بمحاامة الااتب عالء 

ومن الواضح أن إسرائي  قد اختارت هذه “ي سمير صبري ا سواني بتهمة الخيانة، حيث قال المحام
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الرواية التي هي ضارة جدا لسمة مصر، حيث تدور أحداث الرواية حول الم لية، والدعارة، 
 ”.والمخدرات والفساد

ورفع صبري شكول إلى محكمة أمن الدولة إل هار أن القضية تهدد ا من القومي، ور م أن ا مانة 
رفضت الشكول، بحجة أنه ال يوجد أي عائق في القانون من التعام  مع العامة للمحكمة قد 

 اإلسرائيليين، إال أن هذه الواقعة أادت أن الشعب المصري لن يقب  بالتطبيع مع إسرائي .
أنه بخالف هذه العالقات المتوترة على المستول الشعبي، تشهد العالقات السياسية ” معاري “وأادت 

درجة عالية من التعاون والتنسيق بين ن ام عبد الفتاح السيسي ورئيس  بين القاهرة وت  أبيب
الحكومة بنيامين نتنياهو، ال سيما وأن الفترة الماضية شهدت تصريحات ك يرة من الجانبين تؤكد 

 على قوة العالقة بينهما.
د خارج السرب، واشنطن  14/4/2016، موقع وطن يغر 

 
لنفس: إخوانكم في فلسطين يتحدون أعتى حاالت اإلجرام يدعو إلى ضبط ا األردنمراقب إخوان  .44

 واالستئصال

وجه الشيأ همام سعيد مراقب عام جماعة اإلخوان المسلمين  :هدي   بون  -(CNNعمان، ا ردن )
في ا ردن، التي تصفها الحكومة ا ردنية "بقير القانونية"، رسالة إلى كوادر الجماعة، مساء 

رص  الصفوف، وااللت ام بنهج "ضبط النفس" ردا على ما قال إنه "هجمة  ا ربعاء، دعاهم فيها إلى
 منكرة" عقب إ الق السلطات ا ردنية المقر المرك ي لإلخوان "ا م" في البالد.

بالعربية نسخة منها، بين إجراءات التضييق على  CNNوقارب سعيد في رسالة التي وصلت 
الفلسطينية المحتلة، بحسب تعبيره، متسائال إن  راضيا جماعته، ون يرتها الحركة اإلسالمية في 

ن كان هذا هو الوقت المناسب لفتح "معركة  كانت اإلجراءات حيال ك  منهما "من باب المصادفة" وا 
مع الدعوة اإلسالمية الراشدة"، في حين تواجه المملاة تحديات إقليمية وداخلية ومنها استهداف 

 المسجد ا قصى.
ر سعيد الذ ي تنتهي واليته أواخر أبري / نيسان الجاري، قواعد اإلخوان للجماعة التي توجه ن اعا وّذك 

خوان  قانونيا مع جمعية رخصت مؤخرا حملت اسمها، با حداث التي ألمت بإخوان مصر، وا 
فلسطين، وقال: "دعوتام أيها اإلخوان المسلمون دعوة ربانية، مقراتها قلوبكم، ومراا ها بيوتام وبيوت 

ردنيين الشرفاء، وهي في كن  هللا ورعايته إن شاء هللا، وهو القاب  الباسط، ولن يضيركم أبدا ا 
هذه اإلجراءات، وها هم إخوانكم في مصر تعرضوا البتالءات جسام، وها هم إخوانكم في فلسطين 

 .يتحدون أعتى حاالت اإلجرام واالستئصال والدمار، فما النت لهم قناة وما ضعفت لهم ع يمة"
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ودعا سعيد المحسوب على تيار المتشددين "الصقور" الذي يقود سدة اإلخوان منذ دورتين انتخابيتين، 
الاوادر التي تجري انتخابات داخلية الختيار قيادة جديدة سريا بعد منعها، إلى رص  الصفوف 

 والحفاظ على نهج "ضبط النفس العالي".
للجماعة، إ الق السلطات ا ردنية  اإلعالمي وجاءت رسالة سعيد بعد ساعات من إعالن المكتب
، بعد إخالئه بقرار من الحاام اإلداري ا حمرمقرا  انيا لها في محاف ة جرش شمال البالد، بالشمع 

 فيها.
في  اإلخوانوال تستبعد قيادات في الجماعة، إ الق مقرات أخرل الحقا، حيث يبلغ عدد مقرات 

 خوانية.شعبة إ 39مقرا يم لون  39المملاة 
 13/4/2016أن،  أنسي 

 
 اء فلسطين تحت الظلم اإلسرائيلي جرح غائر في صدر العالم اإلسالميقأردوغان: ب .45

أاد الرئيس التركي رجب طيب أردو ان أن "المن مات اإلرهابية التي تعتدي : أمراه  وناي /إسطنبول
الحني ، الذي هو دين  على الم لومين، وتقت  وتنهب باسم اإلسالم، ال تم   الدين اإلسالمي

 سالم".
لم"من مة التعاون  13جاء ذل  خالل إلقاء أردو ان، اليوم الخميس، الالمة االفتتاحية للقمة الم

 اإلسالمي"، المنعقدة في إسطنبول.
اء فلسطين تحت ال لم اإلسرائيلي جرح  ائر في صدر العالم قوفيما يتعلق بفلسطين قال أردو ان: "ب

 ن قيام دولة فلسطين المستقلة من أج  ح  القضية في المنطقة".اإلسالمي، والبد م
 14/4/2016 ،لألنباء األناضولوكالة 

التقى الرئيس التركي رجب طيب أردو ان، مساء الخميس، ن يره الفلسطيني من ناحية أخرل، 
في  واستمر اللقاء المقلق بين ال عيمين، نحو ساعة، .إسطنبولمحمود عباس، على هامش القمة في 

 قصر "دولمه باهجه" التاريخي.
 15/4/2016 ،لألنباء األناضولوكالة 

 
 تدعو إلى تدويل ملف األسرى الفلسطينيين العربيةالجامعة  .46

تفعي  مل  ا سرل "دعت جامعة الدول العربية، اليوم الخميس، إلى : رامي حيدر-ا ناضول
طالق والمعتقلين الفلسطينيين دولي ا واستخدام كافة الوسائ  ال ممكنة لوضع حد لمعاناتهم المتفاقمة وا 

 ."سراحهم، ومالحقة الجرائم واالنتهااات اإلسرائيلية أمام جهات االختصاص الدولية
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إحياء اليوم "وأادت الجامعة، في بيان أصدره قطاع فلسطين وا راضي العربية المحتلة بمناسبة 
قضية ا سرل والمعتقلين "  من ك  عام، أن نيسان/ أبري 17، الذي يوافق "العربي لألسير الفلسطيني

العرب في سجون االحتالل اإلسرائيلي ست   في طليعة القضايا التي تتصدر اهتماماتها حتى يتم 
 ."إطالق سراحهم جميعا

الضقط على سلطات االحتالل اإلسرائيلي إلطالق "وطالبت جامعة الدول العربية المجتمع الدولي بم 
ل امها بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، كما حملت سلطات االحتالل سراح كافة ا سرل وال معتقلين وا 

المسؤولية الااملة عن حياة جميع ا سرل وخاصة المرضى منهم المحتج ين في  روف صعبة 
 ."والإنسانية وتمارس ضدهم سياسة اإلهمال الطبي المتعمد
الدولة الوحيدة في العالم التي شرعت "هي  وأشارت الجامعة العربية، بحسب بيانها ذاته، أن إسرائي 

 ."التعذيب، مما يتطلب وقفة دولية جادة في مواجهتها
آالف أسير، إضافة إلى أا ر من  7وكش  البيان أن سلطات االحتالل اإلسرائيلي تعتق  حاليا  نحو 

عين على ، مو  نواب 6وأسيرة  68طفال باإلضافة إلى  480معتق  إداري دون محاامة، وحوالي  700
 سجن ا ومعتقال  ومرك  توقي . 25نحو 

 14/4/2016، 48عرب 
 

 تحقيق حكومة توافق وطنيةلالفرقاء الفلسطينيين  يناشد "التعاون اإلسالمي"أمين  .47
 13ناشد ا مين العام لمن مة التعاون اإلسالمي إياد بن أمين مدني في كلمة له خالل القمة الم

الفرقاء الفلسطينيين بمختل  فصائلهم  ،بول أمس )الخميس(لمن مة التعاون اإلسالمي في إسطن
للعم  على تجاو  الخالفات الضيقة، والتقاضي عن االختالفات، وتقديم التنا الت لتحقيق حكومة 

 توافق فلسطينية قادرة وحقيقية وصاحبة قرار بما يقوي الموق  التفاوضي الفلسطيني ويدعمه.
 15/4/2016، الحياة، لندن

 
 "إسرائيل"تيران وصنافير كشفت العالقات السرية بين السعودية و ابوست: جزيرتواشنطن  .48

قالت صحيفة "واشنطن بوست" ا ميركية، إن اإلعالن عن انتقال ج يرتي تيران : خالد عمر
وصنافير إلى السيادة السعودية ألقى الضوء على العالقات والتعامالت السرية واالنتقائية بين المملاة 

 "، مرجحة أن يكون نق  السيادة جائ ة مصرية للريا  على مساعدتها المالية الابرل.و"إسرائي 
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وأادت الصحيفة، في التقرير الذل أعدته الااتبة راث إجالش، أنه على الر م من عدم وجود عالقات 
أو على ا ق  حوار  -رسمية بين الريا  وت  أبيب، لان هنا  إشارات إلى تعاون هادئ 

 خصوص قضايا معينة كالنفوذ اإليراني في المنطقة.ب -استراتيجي
وأشارت إلى إعالن و ير الدفاع اإلسرائيلي موشى يعلون تلقيه و يقة رسمية مفادها أن السعودية 
ستواص  السماح بحرية مرور اإلسرائيليين في هذه المنطقة البحرية، وأن تشاورا جرل مع إسرائي  

 ن مصر للسعودية.قب  انتقال السيادة على الج يرتين م
كما ألمحت الااتبة إلى تصريح و ير الخارجية السعودي عادل الجبير بشأن الت ام بالده باالتفاقيات 

أبرمتها مصر مع المجتمع الدولي، على الر م من قوله إن بالده لن تاون لها عالقات  التيالسابقة 
 مباشرة مع إسرائي .

يلي، يااوف أميدرور، قوله إن اشتمال االتفاق ونقلت عن مدير مجلس ا من القومي اإلسرائ
السعودي على إسرائي   ير معتاد، مؤكدا أن العالقات بين القاهرة وت  أبيب حاليا في -المصري 

مستول أعلى مما كانت عليه في أي وقت مضى، وأن السعودية لديها مصالح ك يرة مرتبطة 
ح المشتركة يمكن أن تاون أساسا جيدا وأن تل  المصال -كذل  ا ردن-بالمصالح اإلسرائيلية 

 لعالقات متعددة.
كما نقلت عن الااتب يوسى ميلمان قوله إن "الموافقة التي أعطتها إسرائي  لمصر إلعادة السيادة 
على ج يرتين صقيرتين.. للسعودية هي فقط  ي  من في  من المحاد ات السرية" التي ُأجريت 

لعالقات مشير ا إلى احتياج البلدين للتنسيق بشأن محاربة خل  الاواليس، مؤكدا استمرار تحسن ا
 "تن يم الدولة" بسيناء".

وبخصوص العالقات مع السعودية، قال ميلمان إن هنا  عالقات اقتصادية  ير مباشرة بين 
الريا  وت  أبيب، حيث تذهب المنتجات والتقنيات اإلسرائيلية إلى السعودية، كما أن هنا  

 ادار" بين مسؤولين رفيعي المستول من الجانبين.محاد ات "تحت الر 
 15/4/2016، موقع رصد، القاهرة

 
 "إسرائيل"يهدد بطلب اللجوء إلى  منشقطيار إيراني  .49

: هدد طيار إيراني انشق إلى تركيا في العام الماضي بطلب اللجوء في "القدس العربي"لندن م 
م تتوق  إيران عن استخدام أساليب التهديد إسرائي ، والعم  بشك  علني على تقوي  الن ام إذا ل

 ضد  وجته وابنه اللذين بقيا في إيران.
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عاما(، وهو طيار في وحدة المروحيات في أجه ة ا من اإليرانية، إلى  39وفر أحمد رضا خسروي )
بعد رف  طلباته المتاررة بتسريحه من الجيش، وهي طلبات تقدم بها  2015تركيا في آذار/ مارس 

 الفات آيديولوجية مع الن ام.بسبب خ
في مدينة وان التركية حيث يقيم حاليا، قال خسروي إنه  "تايم  أوف إسرائي "وفي لقاء مع صحيفة 

إذا لم يتوق  الن ام عن تهديد  وجته وابنه، اللذين ال ي االن في إيران، فإنه سيسعى إلى إلحاق 
 الضرر بالن ام بك  طريقة ممكنة.

لة وجهها إلى القادة اإليرانيين خالل المقابلة التي أجرتها معه النسخة الفارسية وقال خسروي، في رسا
إذا لم تتركوني لوحدي ولم تتوقفوا عن مضايقة عائلتي، سأطلب اللجوء "، "تايم  أوف إسرائي "من 

 ."إلى إسرائي  وأبدأ بمحاربتام، حتى مع أسلحة
 15/4/2016، القدس العربي، لندن

 
 "الفيتو"ألوباما: استخدم  رسالكونغأعضاء في  .51

في    خشية مت ايدة من احتماالت تأييد الرئيس ا ميركي بارا  أوباما لمشروع قرار : حلمي موسى
في مجلس ا من الدولي بشأن التسوية بين إسرائي  والفلسطينيين، تحشد إسرائي  قوتها في الاونقرس 

 لمنع ذل .
برسالة إلى أوباما، يحذرون فيها من مقبة تقيير  وقد بعث عدد من أعضاء الاونقرس ا ميركي

السياسة الموالية إلسرائي . وقد بع ت مجموعة من أعضاء الاونقرس ا ميركي رسالة إلى أوباما 
حذرته فيها من مقبة دعم الخطوات الفلسطينية في ا مم المتحدة. وجاءت الرسالة على خلفية نية 

لس ا من الدولي قريبا  إلدانة المستوطنات واعتبارها  ير الفلسطينيين تقديم مشروع قرار إلى مج
 شرعية.

قَّع على الرسالة عدد من رؤساء اللجان من الح ب الجمهوري و ال ة ديموقراطيين كبار. ويبدو أن  و  و 
أن نشرته عن نية الرئيس  "نيويور  تايم "الرسالة جاءت أساسا  لترد على ما سبق لصحيفة 

خاصة للتسوية على أساس ح  الدولتين، وربما الدفع بها إلى مجلس ا من ا ميركي تقديم خطة 
 التخاذ قرار بشأنها.
إننا شركاء في اإلحبا  الذي تشعر به جراء  ياب التقدم الجوهري نحو اتفاق سالم "وقالت الرسالة: 

رسالة تأايدها . لان الفقرة ا هم في ال"إسرائيلي م فلسطيني، ونشارك  االلت ام بح  دولتين لشعبين
الموق  اإلسرائيلي القائ  بأن الطرفين هما من يجب أن يديرا مفاوضات مباشرة، والتوص  التفاق 
سالم من دون تدخ  خارجي، سول الرعاية ا ميركية. وشددت على أن دور الوساطة ا ميركية 
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وات معارضة خط"، وكذل  "معارضة المحاوالت الضارة لفر  ح  على الطرفين"يتلخص في 
 ، وليس عبر المفاوضات."الفلسطينيين لني  االعتراف في المحاف  الدولية

ن تطلب ا مر أيضا استخدام الفيتو ضد قرارات من "وتطالب الرسالة أوباما  باالستعداد لمعارضة، وا 
بسبب دعمنا القوي لهذه المبادئ، ". وفي هذا السياق كتبوا أنه "طرف واحد في مجلس ا من الدولي

بالقلق الشديد من التقارير حول مبادرات من طرف واحد قد ت ار في الشهور القريبة في مجلس نشعر 
 ."ا من. فم   هذه ا فعال تعر  للخطر فرص العودة للمفاوضات المباشرة بين الطرفين

النقاب عن مخاوف مت ايدة في إسرائي  من احتمال إقدام أوباما  "معاري "وأمس كشفت صحيفة 
هذه، كنوع من االنتقام المتأخر من رئيس الحكومة اإلسرائيلية الذي تصادم معه على على خطوة ك

من المؤكد أن بارا  "مدل سنوات. ونقلت عن مسؤولين إسرائيليين، بصيغ مختلفة، عبارات م  : 
أوباما يعد لنتنياهو عبوة جانبية في عامه ا خير. ال يمكن أن تنتهي شبكة عالقاتهما من دون انتقام 

أعاد إلى  "نيويور  تايم ". وأوضحت أن التقرير الذي نشر مؤخرا  في "حلو للرئيس ا ميركي
 الواجهة المخاوف اإلسرائيلية مما سيحدث في مجلس ا من.

 15/4/2016، السفير، بيروت
 

  مشروع قرار يدين المستوطنات اإلسرائيلية إزاء الصمتواشنطن تلزم  .51
كانت تعت م تأييد مشروع قرار  إذاعما  اإلفصاحمتحدة الخميس رفضت الواليات ال :ف ب أ-واشنطن

على بنائها مساان جديدة في  إسرائي  إلدانةالدولي  ا منيحاول الفلسطينيون استصداره في مجلس 
 مستوطنات بالضفة القربية المحتلة.

ر قدمه هنا  مشروع قرا أنفهمنا “جون كيربي  ا مريكيةوقال المتحدث باسم و ارة الخارجية 
على اقتراح قرار  ير رسمي، ليس هنا   أعلق. لن ا منالفلسطينيون بشك   ير رسمي في مجلس 

نحن قلقون للقاية من هذه التوجهات “ وأضاف ”.ا منعر  على مجلس  أوشيء قدم رسميا  أي
 ، مشيرا إلى خطورة التوسع االستيطاني على ح  الدولتين.”ا ر على 

المشتركة  أهدافناسندرس ك  الخيارات التي تتيح المضي قدما نحو تحقيق “ يا مريكوتابع المتحدث 
 ”.والفلسطينيين اإلسرائيليينبان يكون هنا  سالم دائم بين 

 15/4/2016، القدس العربي، لندن
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 الثقافي في غزة بعد عام ونصف من تفجيره المركز افتتاحفرنسا تعيد  .52
ال قافي بمدينة   ة، بعد إ الق دام لنحو عام  مرك هافتتاح أشرف الهور: قررت فرنسا إعادة ا–  ة 

ونص ، في أعقاب تفجيرات استهدفت المرك  وأحد ت أضرارا مادية. وذكرت القنصلية العامة لفرنسا 
في القدس المحتلة، أن قرارا صدر بإعادة فتح المعهد الفرنسي في   ة بعدما أ لق أبوابه طوال عام 

 ونص  العام.
المرك  سيستأن  أعماله تدريجيا من أج  انتفاع سكان   ة بدورات اللقة وال قافة وذكرت أن 

. وذكرت أن "في حين ال ي ال الوضع اإلنساني مقلقا جدا في   ة"الفرنسيتين. وأادت أن ذل  يأتي 
 ."رسالة صداقة ودعم لسكان   ة"فرنسا توجه بهذه الطريقة 

ال قافية ا جنبية الوحيدة العام  في   ة. وأنشئ عام ويعتبر المرك  ال قافي الفرنسي المؤسسة 
 ، كأول مرك   قافي أجنبي ناشط في ا راضي الفلسطينية.1982

، تسببت 2014وكان المرك  قد أ لق أبوابه بعد تفجيرات استهدفته من جهات مجهولة، في نهاية عام 
 بحريق في محيط مبنى المرك .

 15/4/2016، القدس العربي، لندن
 

 بالواليات المتحدة نواب في الكونغرسو  كنيستال من ألعضاءاجتماع  إفشالتحاول  ي دي أس""ب .53
( الداعية لمقاطعة BDSحاول نشطاء من حركة ) :ترجمة خاصة -"دوت كوم  "القدس -رام هللا 

 ا ميركيمن الانيست من جهة، ونواب في الاونقرس  أعضاءاالحتالل اإلسرائيلي إفشال لقاء بين 
المجلس المحلي لمدينة تشاب  هي  في والية كارولينا الشمالية، من جهة  وأعضاءلرئيسة  إضافة
 أخرل.

 أنالخبر في عددها الصادر اليوم الخميس،  أوردتوأوضحت صحيفة "يديعوت احرونوت" التي 
طي يع  نهمكان اللقاء وطالبوا رئيسة المجلس بوقفه " إلىمناصرا للقضية الفلسطينية دخلوا  20 نحو

، التي تتبع سياسة الفص  العنصري وتمس بالحقوق الوطنية إسرائي الشرعية واالعتراف بدولة 
المت اهرين حملوا يافطات كتب عليها "كفى لسياسة الفص   أن إلىالصحيفة  وأشارت للفلسطينيين".

 العنصري"، و"كفى لتعذيب الفلسطينيين وقتلهم".
والتحري   اإلرهابسلطة الفلسطينية هي التي تشجع "ال أنالانيست  أعضاءوردا على ذل   عم 

"، اإلنسانالتي تحافظ على حقوق  ا وسط؛ التي هي الدولة الوحيدة في الشرق إسرائي السافر ضد 
 وفق ادعائهم.

 14/4/2016، القدس، القدسموقع صحيفة 
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 اليهودية الديانةابنة ترامب تعتنق  .54
 إلىتحولت  أنهانة المرشح الجمهوري دونالد ترامب، فانكا ترامب ابأ أادت :"راي اليوم" –لندن 

 وجدت ك  التشجيع من والدها. وأنهاالديانة اليهودية، 
، اإلسرائيليةوالدها معجب جدا ب وجها جيرد كوشنر الذي يعتبر مستشاره في الشؤون  إنفانكا أوقالت 

 .إسرائي لدولة  هفيه عن تأييد أعربالذي  ا خيروكان خل  خطابه 
 15/4/2016، ، لندناليومرأي 

 

 
 ما يفسد عباس يصلحأبو عبيدة  .55

 عبد الستار قاسم
أمران مخ يان ه ا مشاعر الشعب الفلسطيني بالت امن مع الذكرل ا ربعين ليوم ا ر  الفلسطيني، 
وهما قيام بع  الفلسطينيين المنتسبين للسلطة الفلسطينية ولمن مة التحرير الفلسطينية بتع ية أحد 

، وتبرير أحدهم بأنه 1984اإلدارة المدنية الصهيونية في بلدته داخ  فلسطين المحتلة عام أركان 
تربطه عالقات أسرية مع هذا الشخص، وكان السؤال الذي خيم على رؤوس الفلسطينيين هو كي  

 تطورت عالقة أسرية مع ضابط يخدم في ا من الصهيوني؟
بإجراء مقابلة مع القناة ال انية الصهيونية. لم  31/1/2016أما ا مر ال اني فهو قيام عباس بتاريأ 

يحترم المع ون وعباس مشاعر الشعب الفلسطيني، ولم يحترموا مناسبة يوم ا ر  المؤ رة جدا في 
 نفوس الشعب الفلسطيني.

 
 أحاديث عباس

م تأنيبه كالعادة، لم تان مقابلة عباس الئقة أو محترمة، وكان يجلس أمام المستجوب وكأنه طف  يت
أو التحقيق معه ليبوح بما جرل وما يجري، لقد كانت مقابلته مستف ة للشعب الفلسطيني ومهينة ومذلة 
للقاية. وتل  عادته عندما يقاب  صهاينة، إنه ينحي الشعب الفلسطيني جانبا ويوجه خطابه أو 

التي ينطق بها،  إجاباته للصهاينة، وما على الفلسطيني إال أن يشعر بالخج  والعار من الجم 
 والرؤية االنه امية التي يتمس  بها حيال القضية الفلسطينية والحقوق ال ابتة للشعب الفلسطيني.

عباس يوجه حدي ه للصهاينة بطريقة مبتذلة ربما من أج  استدرار عط  وشفقة الصهاينة فيقدمون 
لشفقة فاشلة حتى اآلن بالر م له شيئا يبرر به أعماله أمام الشعب الفلسطيني، محاوالته الستدرار ا

 من ك  ما يقدمه من تذل  وانبطاح وخنوع وذلة.
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في مقابلته مع القناة الصهيونية يؤكد عباس على نهجه التطبيعي مع الصهاينة على الر م من أن 
الموق  الوطني الفلسطيني يرف  التطبيع من الناحية الن رية، والمفرو  أن يقع ك  المطبعين 

انون الفلسطيني أو القرارات التي صدرت عن المجلس الوطني الفلسطيني قديما ضد تحت طائلة الق
 التطبيع والمطبعين.

نما يعود مجددا للتأايد على التنسيق ا مني ومالحقة  وفي مقابلته، ال يطبع عباس فقط وا 
مع الصهاينة الفلسطينيين الذين يمكن أن يمسوا با من اإلسرائيلي، وهذا المنحى مبرر في االتفاقيات 

 من اتفاقية أوسلو إلى آخر ما تبعها من اتفاقيات.
ا من الصهيوني كان دائما حجر ال اوية في ك  اتفاقية عقدها العرب عموما والفلسطينيون خصوصا 
مع الصهاينة، الصهاينة حريصون على أمنهم دائما، وال يوقعون اتفاقيات مع العرب إال إذا ارتضي 

نصب وكي  أمني إلسرائي ، هكذا كان ا مر بالنسبة التفاق كامب ديفيد مع الطرف العربي لنفسه م
 مايو/أيار مع لبنان، واتفاق أوسلو واتفاق وادي عربة. 17مصر، واتفاق 

وفي ك  المعادالت ال يوجد ذكر لألمن الفلسطيني على الر م من أن الفلسطينيين هم الذين يعانون 
بناءهم وأراضيهم وبيوتهم وأشجارهم ك  يوم، بينما الصهاينة من  ياب ا من، وهم الذين يفقدون أ

 يمعنون في ضرب الفلسطينيين على كافة المستويات.
ال يوجد في عروق المسؤولين العرب والفلسطينيين دم عربي يشعرهم بالقيرة على أه  فلسطين، 

فة والتي هي ويفضلون تو ي  أنفسهم مطايا لألمن الصهيوني، حتى في جوالت التفاو  المختل
تطبيع أيضا يبقى التركي  على ا من الصهيوني، ويوص  الفلسطينيون باإلرهابيين. حتى في رسالة 

تعهد رئيس المن مة بنبذ اإلرهاب  1993رئيس من مة التحرير لرابين، رئيس و راء الصهاينة، عام 
 ذل  بالحسنى وبالقوة. والذي عنى وفق فلسفة اللقة أن الفلسطينيين كانوا إرهابيين وسيتوقفون عن

فبدل أن يبقى بع  الفلسطينيين يتشدقون بالتنسيق ا مني ويتقنون بمحاسنه المخ ية، على الشعب 
الفلسطيني أن يتحر  من أج  حشد مختل  القول للدفاع عن أمنه هو، وعلى رأسها القول الذاتية 

م يعرضون أمنهم للخطر دفاعا للشعب. ال يعق  أن يطلب الفلسطينيون من العالم حمايتهم بينما ه
 عن الصهاينة.

ليس رئيس السلطة المنتهية واليته وحده الذي يقدس التنسيق ا مني، فهنا  جمهور من المنافقين 
وسماسرة ا وطان المنقمسين في العم  المباشر ضد الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، وهم 

ماس  الشعب الفلسطيني ووحدته الوطنية، هؤالء يلحقون أابر ا ضرار بالقضية الفلسطينية وبت
جميعا أصحاب فتنة وتفتيت اجتماعي  نهم جميعا يتجاو ون المحرمات الوطنية الفلسطينية 

 ويسمسرون على الشعب والوطن.
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ال يستطيع عباس أن يدر  حتى اآلن أن استعرا  الضع  يلحق الضرر الابير به هو وبالشعب 
يشفقون على أحد، ولو كانوا يشفقون لما ا تصبوا ديارنا وشردوا شعبنا الفلسطيني.. الصهاينة ال 

وهدموا بيوتنا وصادروا أراضينا. الضع  بالنسبة للصهاينة يعني التمادي بالصل  واالستابار 
 وتوجيه اإلهانات ورفع سق  المطالب واالعتداءات.

ا مني ومالحقة الفلسطينيين، الصهاينة ال يحترمون من يتذل  لهم ويؤكد باستمرار على التنسيق 
هؤالء العنصريون المنحطون الذين هم أعداؤنا ال يحترمون الضعفاء، ويعملون دائما على إذاللهم، 
ذا  ن عباس أن التذل  ومواصلة االستهتار  وال ي قون إال با قوياء، وال يحترمون إال ا قوياء، وا 

فإنه بالتأايد واهم وال يعرف عن فلسفة السياسة،  بالشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية سيجديه نفعا
وك  ما يؤكده حول خدمة ا من الصهيوني يصبح مادة للتندر في دولة الصهاينة، وما عليه إال أن 

 يقارن بين رد فع  الصهاينة حيال ما يقوله وحيال ما يقوله السيد حسن نصر هللا.
وال يتحدث أصال حول انهيار قواه، القائد السياسي  القائد السياسي الحقيقي ال يتذل  وال يمجد ضعفه،

يعم  على ااتساب القوة، ويعم  لنفسه دائما صورة يخشاها العدو، القائد السياسي الحقيقي يرفع من 
مستول ا داء ا خالقي لدل شعبه، ويعم  على رفع مستول التماس  االجتماعي، ويسهر على 

النفس.. هذه أمور ال يبدو أنها تخطر على بال السلطة مشاريع تجعله قادرا على االعتماد على 
الفلسطينية وبال القائمين عليها، يبدو أنه يكفيهم أن تاون السلطة مشروعا است ماريا يخدم مصالحهم 

 الذاتية ولو على حساب الشعب والقضية.
 

 حقائب األطفال
إن سلطته تفتش الحقائب وقال عباس المنتهية مدته ما يطعن شعب فلسطين في الصدر عندما قال 

ن لم أان قد نسيت فإنه قال إن أجه ة أمن الفلسطينيين وضعت يدها  المدرسية  طفال فلسطينيين، وا 
على سبعين سكينا في هذه الحقائب! من في ا ر  يدعي أنه يقود شعبا يمكن أن يبوح بهذا الاالم 

نما إلى تفك ير بسيط ليهتدي إلى الصواب. وهذا عن أطفال شعبه؟ المسألة ال تحتاج إلى عبقرية وا 
الحديث يشير بوضوح إلى محاوالت ضرب نفسيات ا طفال الفلسطينيين وأولياء أمورهم. هؤالء 
ا طفال يجب أن يحصلوا على تربية وطنية تؤهلهم للدفاع عن أنفسهم والسترجاع حقوقهم الوطنية 

 ال ابتة.
ذا كان يريد قول شيء  طفال حديث عباس يهدم نفسيات الناس ويش  شخصيات ا طف ال، وا 

 فلسطين فعليه أن يقوله بطريقة ال تشّهر بالشعب الفلسطيني وال تجعلنا أضحوكة أمام ا مم.
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وفي مقابلته كرر حرصه المفر  على ا من الصهيوني، ولانه لم يترحم على أبناء فلسطين الذين 
صهاينة وفق كالمه أن يقتلوا أبناءنا يسقطون ك  يوم برصاص ا من الصهيوني.. يبدو أنه يحق لل

 ولان ال يحق لنا نحن أن ندافع عن أنفسنا.
 

 شحنة العزة
في مقاب  هذا االنحطا  في المستويين ا خالقي والوطني،  هر أبو عبيدة الناطق باسم كتائب 

هاينة القسام ليعطي شحنة من التفاؤل والع ة واإلحساس بالارامة عندما أعلن بالصور وجود أربعة ص
في ا سر لدل حركة المقاومة اإلسالمية حماس. لقد ضأ أبو عبيدة في نفوس الفلسطينيين ما 

 أشعرهم باالطمئنان والقوة والشجاعة والتفاؤل بأن المستقب  لنا بإذن هللا.
وقد كان وْقع حديث أبو عبيدة كبيرا على ا سرل الفلسطينيين الذين تفاءلوا بتبادل قريب يعيدهم إلى 

اة الحرية والنشا . الشعب الفلسطيني كله متفائ  اآلن بقيام مفاوضات عبر طرف  الث لتبادل حي
 ا سرل، وهكذا يفع  الحريصون على حرية أسرل فلسطين.

أما الحديث ا جوف حول تسريح ا سرل تحت م لة التنسيق ا مني ومالحقة المناضلين فلن يقود 
اجع واله ائم.. هنا  فرق شاسع بين كالم عباس وبيان أبو الشعب إال إلى م يد من اإلحبا  والتر 

عبيدة، ب  إن المقارنة  ير واردة إطالقا، عباس يسرح في واد بعيد عن صدل صواريأ أبو عبيدة 
 التي رفعت رأس الشعب الفلسطيني.

أبو عبيدة قائد حقيقي يحرص على البعد ا مني، ويعم  على رصد ومالحقة الجواسيس لاي تاون 
مقاومة الفلسطينية في مأمن عن عيون العدو، وهنا  فرق شاسع بين من يصنع البيئة المالئمة ال

 لتاا ر الجواسيس وبين الذي يقطع دابرهم.
نما  هر ليبين قوته وبأس المقاومة  لم ي هر أبو عبيدة على الشاشة لاي يندب ح ه أو يتذل  وا 

نه هذا إربااا كبيرا داخ  الايان الصهيوني، الفلسطينية وليفاجئ العدو بما لم يحسب، وصنع بإعال
 وصنع تالسنا سياسيا واتهامات متبادلة.

من ناحية أخرل، فاجأ أبو عبيدة الفلسطينيين وبشرهم بخير كبير، ورفع من مستول تالحمهم 
ور باتهم في العم  معا لمواجهة العدو، بينما  رس عباس أسافين الفتنة وا حقاد والاراهية بين 

 الشعب. صفوف 
لقد  رع أه  أوسلو الفتنة بين الناس وم قوا شملهم وضربوا وحدتهم الوطنية، وصنعوا لهم هموما 
خاصة عميقة ما  الت تتقذل على الهم الوطني، و يبوا ال وابت الفلسطينية عن الوعي الجماهيري 
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ي االتجاه المعااس وساقوهم إلى مشنقة الرواتب والمصالح المالية الخاصة.. كالم أبو عبيدة يسير ف
 عله يصلح ج ءا مما أفسدته السلطة الفلسطينية.

 14/4/2016، الجزيرة نت، الدوحة
 
 لماذا كل هذا الصبر على عباس؟ .56

 مصطفى الصواف
ماذا تنت روا من محمود عباس بعد ك  السلوكيات الخارجة عن الوطنية المنافية للشرااة المخالفة 

كان آخرها حجب مخصصات الجبهة الشعبية المالية والتي تدفع لها للقيم وا عراف الفلسطينية والتي 
من أموال الصندوق القومي الفلسطيني وليست من مي انية محمود عباس أو حتى من مي انية حركة 

 فتح.
محمود عباس يتصرف بالشأن الفلسطيني منذ اللح ة التي تواجد فيها على سدة السلطة أي منذ احد 

ي دكتاتوريته وتفرده وضربه عر  الحائط بك  القيم الديمقراطية، فال يقب  عشر عاما وهو يتعمق ف
من أحد أن يقول له ال، أو يقول أن ما تقوم به يا عباس يضر بالوطن والشعب والقضية ، وان هذا 
السلو  السياسي ال يقدم عليه فردا عاديا فكي  بمن هو على رأس للسلطة ، فلم يعد هنا  حد بين 

ات العمالء والخونة وتصرفات محمود عباس والتي من المفتر  أن توقفه أمام أعمال وتصرف
القضاء لمحاسبته، ولان بسياساته وتصرفاته قضى على ك  مؤسسات الشعب الفلسطيني ولم يبق 
إال سلطة السي  التي بحو ته فيمنع عن هذا ويمنح هذا ويطرد ذا  ويبقي على من هم على 

 شاالته.
بهة الشعبية عضوا أساسيا ومؤسسا في اللجنة التنفيذية لمن مة التحرير والسؤال أليست الج

وان المخصصات المالية من يقرها  فتح،وأنها تتمتع بنفس الدرجة التي تتمتع بها حركة  الفلسطينية،
إذن لماذا هذا الصمت من اللجنة التنفيذية على هذا التصرف  التنفيذية،ويقدرها ويمنحها هي اللجنة 

أم أن الخوف من أن يلحق بها ما لحق بالشعبية من قرار جائر  عباس؟من قب  محمود المشين 
ن تحد ت تحد ت على  تحت مبرر نعم  بهدوء ليعدل عباس عن قراره  استحياء؟يجعلها تصمت؟ وا 

 قراره.ونبتعد عن الحديث عبر اإلعالم عما نقوم به ل نيه عن 
ن بما يقوم به عباس بعيدا عن اللجنة التنفيذية أليس هذا الموق  بحد ذاته هو تخاذل ورضا مبط

والتي من المفتر  أن تقوم بواجبها وتقول بأعلى صوتها ال يا عباس ما تقوم به جريمة وطنية وهذا 
التصرف هو الديكتاتورية بعينها، ه  بات تحكم عباس بالمال الفلسطيني والذي هو حق مقر من 
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اس أو  يره سي  مسلط على رقاب أعضاء اللجنة مؤسسات الشعب الفلسطيني وليس منه من عب
 التنفيذية.

إذا كان هنا  لوم فهذا اللوم ال يقع على عباس وحده؛ ولان يقع على الا  الفلسطيني وخاصة 
من مة التحرير الفلسطينية،  ن الرج  ال يعرف للمؤسسة معنى وال قيمة في ك  ما يقوم به ويتخذه 

حصر لها، واليوم بات من الضروري وق  الرج  عند حدوده وفق من قرارات وا م لة ك يرة وال 
القانون الفلسطيني وليس على قاعدة المعاملة بالم   أو االنتقام والمكيدة ، وطالما هذه عقيدة الرج  

ي مش لعاجبه عاجبه وال اللييمارسها على المكشوف ودون مواربة أو ل  ودوران وعلى قاعدة ) 
يط( هو يقول ذل  عمليا كونه يدر  حقيقة من هم معه في اللجنة عاجبه يخبط رأسه في الح

 التنفيذية.
لقد آن ا وان  عضاء اللجنة التنفيذية من القول والفصائ  الفلسطينية أن تخرج للجماهير وتقول 
أمامها لمحمود عباس )كفاية( وتعلن مقادرتها لمواقعها وتر  اللجنة التنفيذية  نها أصبحت ديكورية 

ويقاطعوا عباس ويتركوه وحده مع اتخاذ مواق  عملية على ا ر  لتقيير هذا الواقع  يمة لها،ال ق
الم ري، أقول ذل  وأنا اعلم أن عدد من القول لن تتخذ هذا الموق ، كما أن لعبة المستقلين والذين 

 للجنة.ينتمون في  البيتهم لحركة فتح لن يتركوا أماانهم وسي اودوا على موق  من انسحب من ا
هذا االنسحاب من اللجنة والمقاطعة لمحمود عباس هو رسالة يمكن أن تضع حدا لتصرفاته ورسالة 
إلى من يتشدقون بالديمقراطيات والحريات بأن من تقفون إلى جواره هو دكتاتور بك  ما تحم  الالمة 

ن كانت هذه الرسالة لن تؤ ر بهم كون الرضا عن عباس عال جدا لسبب بسيط انه ينفذ ك   وا 
 السياسات التي تخدم مصالحهم والتي على رأسها حماية أمن )إسرائي (.

 14/4/2016فلسطين أون الين، 
 

 اإلسرائيلي األحدث "المسمار" .57
 د. أسعد عبد الرحمن

، صعدت حكومة االحتالل اإلسرائيلي وبصورة ممنهجة عمليات التطهير العرقي 2016منذ بداية عام 
ضفة القربية، وفي الطليعة منها القدس المحتلة، خدمة لمشروعها في مناطق مختلفة في ال

االستعماري االستيطاني اإلحاللي بهدف السيطرة على أراضي الفلسطينيين وتشريدهم و رع 
مستوطنين مكانهم. وهذه ا يام، ترك  سلطات االحتالل، على التهام ونهب الم يد من ا راضي 

من مساحة الضفة،  %60اقات أوسلو، والبالقة مساحتها الفلسطينية في مناطق )ج( بحسب اتف
 ساعية لضرب "المسمار" ا حدث في "تابوت" الدولة الفلسطينية.
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، تنفذ سلطات االحتالل حملة هدم  ير مسبوقة في مناطق )ج(، كان آخرها نهاية 2016منذ بداية 
الفلسطيني "عين الرشاش"،  فبراير الماضي حيث جرل هدم جميع المباني القائمة في التجمع البدوي 

بين محاف تي نابلس ورام هللا، تحت عنوان "منطقة إطالق نار"، وأيضا  بذريعة عدم وجود تراخيص 
بناء! وبحسب "المكتب الوطني للدفاع عن ا ر "، فإن حكومة االحتالل اإلسرائيلي هدمت خالل 

في أراٍ   2015طوال عام  مبنى هدمت 447مبنى، مقاب   293شهري يناير وفبراير ما مجموعه 
بؤرة استيطانية تم    265)ج(. ومن جانبها، نشرت "حركة السالم اآلن" اإلسرائيلية تقريرا  يؤكد "بناء 

 1547من مجم  عمليات البناء داخ  بؤر استيطانية  ير رسمية حتى اآلن، كما جرل بناء  15%
مبنى للمرافق ال راعية وريا   42عاما  و مبنى 63مبنى متنقال  منها  253بؤرة  ابتة باإلضافة إلى 

ا طفال". وفي هذا السياق، صرح منسق ا نشطة اإلنسانية في ا مم المتحدة "روبرت بيبر" بأن 
" البية عمليات الهدم تتم بذريعة قضائية كاذبة هي عدم وجود تراخيص، علما  بأن المعطيات تشير 

من طلبات التراخيص التي تقدم لها من  %1.5  من إلى أن سلطات االحتالل ال توافق إال على أق
قب  الفلسطينيين". وحسب معطيات "أوتشا" )مكتب ا مم المتحدة للتنسيق اإلنساني(، فإنه بالمقارنة 

في عدد المباني التي هدمت.  %230، "هنا   يادة بنسبة 2015و 2016مع المتوسط الشهري بين 
موي  أوروبي، السيما تل  التي هدمت أو تمت مصادرتها". في عدد المباني بت %68.9و يادة بنسبة 

 إنها صفعة إضافية على الخد ا وروبي!
لقد انتهج االحتالل جملة من السياسات بقية مصادرة ا راضي الفلسطينية )ج(، وها هي "اإلدارة 

ق )ج(، ( مخططات تنهي الوجود الفلسطيني في مناط6المدنية" لالحتالل تنفذ منذ العام الماضي )
( بدوي وع لهم 12500بالقرب من منطقة النويعمة في مدينة أريحا وا  وار الشمالية، بهدف تهجير )

في منطقتي العي رية جنوب محاف ة القدس وعرب النويعمة وا  حيمان في ا  وار، ما يشك  تطهيرا  
ية االستيطانية، علما  عرقيا  لتواجد الفلسطينيين في هذه المناطق لصالح توسيع المشاريع االستعمار 

بأن نص  مليون دونم من ا راضي ستاون خالية. وبحسب المخططات اإلسرائيلية، سيتم تحوي  
هذه المناطق إلى مستوطنات ومناطق تدريب عسكري ومحميات طبيعية، وبالتالي يصبح من 

ها.. ولع  المستحي  عودة البدو إلى تل  المناطق، فضال عن فص  شمال الضفة القربية عن جنوب
 هذا هو الهدف الرئيس.

سياسة السيطرة على المناطق )ج( يتفق عليها القادة اإلسرائيليون بالمجم . فعشية  يارة نائب الرئيس 
ا ميركي جو بايدن إلى "إسرائي "، عقدت "مجموعة الضقط من أج  أر  إسرائي " جلسة علنية في 

معاليه أدوميم والدعوة إلى استئناف البناء  مقر الانيست للبحث فيما وصفته بمم"مصير مستوطنة
فيها". وهذه المجموعة تضم أعضاء من أطياف ح بية إسرائيلية مختلفة، دعت إلى تا ي  البناء 
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االستيطاني في المستوطنة ومحيطها، وبشك  خاص المشروع االستيطاني في المنطقة المسماة 
(E1الذي يقل  فرص حدوث تواص  جقرافي مستقبلي ما ،)  بين شمال الضفة القربية المحتلة

وجنوبها حال قيام دولة فلسطينية. وقد تسابق المشاركون في إطالق مواق  متطرفة داعمة 
لالستيطان، حيث دعا أفيقدور ليبرمان،  عيم ح ب "إسرائي  بيتنا"، إلى سرقة الم يد من ا ر  

يه أدوميم ستضمن انضمامه إلى حكومة الفلسطينية، معلنا  أن "بناء ألفي وحدة سكنية جديدة في معال
نتنياهو". ومن جانبه، ادعى يئير لبيد،  عيم ح ب "هنا  مستقب "، أن "معاليه أدوميم والات  
االستيطانية ا خرل هي ج ء ال يتج أ من دولة إسرائي "، في حين أاد رئيس المجموعة عضو 

ا  إجماعا  واسعا  على البناء في معاليه الانيست )بتسلئي  سموتريتش(، من "البيت اليهودي"، أن "هن
 أدوميم".

إن سياسة هدم المنا ل في المناطق )ج(، والتي هي في ا ص  تابعة للسلطة الفلسطينية، تم   
جريمة حرب تضاف إلى سلسلة الجرائم التي ترتاب بحق الشعب الفلسطيني. وفي هذه الجريمة، 

، 1967ية ال تعترف بوجود دولة فلسطينية على حدود الشاهد الجديد الذي ي بت أن الدولة الصهيون
وأنها بسياستها هذه إنما تحاول قت  أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية عبر جهودها على درب توسيع 
مشاريع االستيطان مقاب  منع البناء للفلسطينيين وقطع الخدمات عنهم وتقلي  عدد السكان منهم، 

للسيطرة عليها، تمهيدا  لضم مناطق )ج( وتهويدها، وبالتالي تدمير وصوال إلى إخالء المنا ل وهدمها 
 ح  الدولتين من خالل ا تيال مقومات وجود دولة فلسطينية.

 15/4/2016، االتحاد، أبو ظبي
 

 إسرائيل قلقة من تخل ي واشنطن عن السيسي .58
 صالح النعامي

ارة ا ميركية تجاه ن ام تبدي ت  أبيب مخاوف عميقة من إمكانية حدوث تحّول في موق  اإلد
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي قد يص  إلى حّد قطع واشنطن ارتباطها بهذا الن ام. 
وبحسب بع  الاتاب اإلسرائيليين من ذوي التوجهات اليمينية، فإّن أي تحول في موق  اإلدارة 

ائيلي بسبب العوائد الابيرة ا ميركية من ن ام السيسي سيشك  ضربة مباشرة لألمن القومي اإلسر 
 التي تجنيها إسرائي  من العالقة مع هذا الن ام.

وانصّب االهتمام اإلسرائيلي على التوصيات التي رفعتها، أخيرا ، مجموعة من كبار الباح ين 
ا ميركيين إلدارة الرئيس ا ميركي بارا  أوباما، تدعو فيها إلى اشترا  تواص  المساعدات العسكرية 

قتصادية لن ام السيسي مقاب  تحسين سج  حقوق اإلنسان في مصر. وما فاقم المخاوف واال
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اإلسرائيلية حقيقة أن الباح ين ا ميركيين الذين قدموا التوصيات وينضوون في ما ُيعرف بم"مجموعة 
العم  الخاصة بمصر" يشكلون اإلجماع ا ميركي، إذ إنهم ينتمون إلى الح ب الديمقراطي، 

ي، والمحاف ين الجدد. ويرأس هذه المجموعة روبرت كيقن، الذي يعد من من ّري والجمهور 
المحاف ين الجدد، ويعم  في معهد "بروكين " للدراسات وأبحاث ا من القومي، فضال  عن 
الديمقراطية ميشال دان، وهي دبلوماسية سابقة، تعم  حاليا  كباح ة كبيرة في معهد "كارنيقي للسالم 

 العالمي".
هذا السياق، حّذرت الااتبة اليمينية اإلسرائيلية كارولين كليغ من أن استجابة اإلدارة ا ميركية ي 

للتوصيات التي قّدمتها المجموعة "ستتر  آ ارا  بالقة الخطورة على ا من القومي اإلسرائيلي". وفي 
  ما يدل على مقال، نشر، السبت الماضي، على موقع صحيفة "معاري "، نّوهت كليغ إلى أن هنا

أن توصيات المجموعة قد تركت تأ يرا  عميقا  على اإلدارة. وتوقفت كليغ عند الدعوة التي صدرت، 
مطلع ا سبوع الماضي، عن إحدل افتتاحيات صحيفة "نيويور  تايم "، التي وصفتها بم"بوق" إدارة 

 اإلدارة". أوباما للتخلي عن ن ام السيسي،  اعمة أن هذه الدعوة "تعّبر عن توجهات
واستهجنت كليغ أن "يم   المّس بسج  حقوق اإلنسان في مصر مبررا  للمطالبة بالتخلي عن 
السيسي". وبحسب هذه الااتبة، فإّن االعتبار الذي يجب أن يحكم اإلدارة ا ميركية في تعاطيها مع 

اإلسالمية" )داعش(،  ن ام السيسي، هو دوره في مواجهة تن يم "والية سيناء" المبايع لتن يم "الدولة
 وحركة المقاومة اإلسالمية )حماس(، وما قد يترتب على إسرائي  تبعا  لذل .

وأشارت كليغ إلى أن تن يم "والية سيناء"، هّدد، ا سبوع الماضي، باستهداف مدينة إيالت والعمق 
ليمين المتطرف في الداخلي اإلسرائيلي. وفي محاولة إلبرا  "الفرق" بين اإلدارة ا ميركية وحكومة ا

ت  أبيب في ك  ما يتعلق بالتعام  مع ن ام السيسي، نّوهت كليغ إلى أن ن ام السيسي يشّن حربه 
على "والية سيناء بمساعدة مباشرة من الجيش اإلسرائيلي". وما يستف  كليغ حقيقة أن إدارة أوباما 

الوقت الذي عم  فيه الرئيس  ت هر مؤشرات إلى نّيتها في التخلي عن ن ام السيسي، "تحديدا  في
المصري للمرة ا ولى على إحداث تحسن كبير على العالقات بين القاهرة وت  أبيب، وتحّولها إلى 

 عالقات جوار وتعاون حميمة". 
وقالت كليغ إّن "إضعاف ن ام السيسي يعني تع ي  القول وا طراف التي تشك  تهديدا  إلسرائي  

لباح ين التي توصي حاليا  بالتخلي عن السيسي هي نفسها التي بع ت وأمنها". و عمت أن مجموعة ا
رسالة مما لة  وباما دعته فيها للتخلي عن الرئيس المصري المخلوع  2011في يناير/كانون ال اني 

حسني مبار . ونّوهت كليغ إلى أن "إسرائيليين من مختل  التوجهات الح بية قد وقفوا في حينه إلى 
 ّذروا من المّس به".يمين مبار ، وح
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وأوضحت الااتبة اإلسرائيلية أن القيادات السياسية وأوسا  التقدير االستراتيجي في إسرائي ، 
أوضحت لإلدارة في واشنطن في حينه، أنه ما بعد خلع مبار  سيكون في مصر، إّما "ديكتاتورية في 

المي جهادي متطرف". ولفتت تحال  مع القرب تحافظ على معاهدة السالم مع إسرائي ، أو ن ام إس
كليغ إلى أن ما يمّي  السيسي، حقيقة أنه يؤمن بأنه "إلى جانب الحرب على الجماعات اإلسالمية 
المتطرفة، يتوجب إحداث  ورة إصالحية على الدين اإلسالمي لتجفي  منابع التطرف". وشددت كليغ 

سالمية يتطلب منه تدشين تحال  على أن "السيسي أدر  مبكرا  أن نجاحه في مواجه الجماعات اإل
 قوي مع إسرائي ، ال سيما ضد حركة حماس، التي اعتبرها تن يما  إرهابيا ".

حبا  توجهها للتخلي عن السيسي وضمان  ودعت كليغ حكومة إسرائي  لمواجهة اإلدارة ا ميركية وا 
قاء إسرائي  قوية وآمنة". بقاء الن ام وتع ي  قوته، معتبرة أن بقاء ن ام السيسي "يعد من متطلبات ب

وتبين أن كليغ قد عبرت في الواقع عن مخاوف دوائر صنع القرار في ت  أبيب. فقد كشفت معلقة 
الشؤون العربية في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، سمدار بيري، عن أّن قلقا  يسود دوائر صنع القرار 

 ربعاء الماضي، نّوهت بيري في ت  أبيب على مصير ن ام السيسي. وفي مقال نشرته الصحيفة ا
إلى أن ت  أبيب تدر  أن ن ام السيسي يمر في أ مات أمنية، واقتصادية، وسياسية، ودبلوماسية، 
مشيرة إلى أن توتر العالقات مع إيطاليا بعد مقت  الطالب اإليطالي جوليو ريجيني، يعد م اال  على 

 طابع التحديات التي يواجهها الن ام.
ذاتها أّنه "في إسرائي  يتابعون ا وضاع في القاهرة، ويسكتون  نهم  ير معنيين  وأضافت المعّلقة

بأن يلتفت أحد للقلق اإلسرائيلي على مصير السيسي. وعلى الر م من التصريحات المتفائلة، فإن 
ي مشاا  السيسي ت داد، وأجه ته ا منية لم تعد قادرة على أن مواجهة الن اعات الداخلية". وأقرت بير 

بدور استشراء الفساد في تهاوي  قة المصريين بن ام السيسي، مشيرة إلى أن الن ام اضطر لإلطاحة 
برئيس الجها  المرك ي للمحاسبات، المستشار هشام جنينة  نه كش  عن أّن قيمة ما فقدته مصر 

 مليار دوالر، على حّد تعبيرها. 76بسبب الفساد هو 
العربية في قناة التلف ة اإلسرائيلية ا ولى، عوديد  رانوت، إّن وفي سياق متص ، قال معلق الشؤون 

إسرائي  قررت أن يتم تصميم أي اتفاق لتطبيع العالقات مع تركيا بحيث "ال يؤ ر على تحالفها مع 
السيسي في مواجهة حركة حماس وجماعة اإلخوان المسلمين". وخالل تعليق له ب ته القناة، يوم 

 رانوت إلى أن التعاون مع ن ام السيسي يعد من أهم مرتا ات االستراتيجية الجمعة الماضي، نّوه 
 اإلسرائيلية للتعام  مع التحوالت اإلقليمية.

 14/4/2016، العربي الجديد، لندن
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 ماذا نفعل بغزة؟ .59
 روني شكيد

را سميكا المدنية في   ة، رفع العميد شايكا اير  تقري اإلدارةفي أواخر واليته كرئيس  1986في العام 
". ورسم التقرير الصورة االجتماعية م 2000إلى جها  ا من والقيادة السياسية بعنوان "  ة 
. في ن رة إلى الوراء، يتبين أن التقرير كاد 21االقتصادية م السياسية م ا منية لق ة في بداية القرن الم 

بشك  دائم على طاولة رئيس  سنة. وكان التقرير يوضع 15بعد  2000يتوقع بدقة الواقع في العام 
الفلسطيني  اإلصراربعد  أصبحتالو راء اسحق رابين، وصار الحقا المحف  لخطة "  ة أوال" التي 

 .أوسلومن تطبيق اتفاقات  ا ولى" وكانت المرحلة وأريحا"  ة 
ررة، شارون انطالقا من مصلحة إسرائيلية مب أرئي لقد تركنا الخروج من   ة بقيادة رئيس الو راء 

تركنا في الوهم بأننا فككنا ارتباطنا عن القطاع. في اختبار الواقع،   ة لم تف  ارتباطها عنا. ر م 
وقنوات التهريب، فبال إسرائي  ال وجود لق ة.  ير أنه بينما تواص  إسرائي  كونها العبا  ا نفاق

ترل   ة فقط عبر العلبة مرك يا في الملعب الق ي، فليس لديها استراتيجية في هذا الموضوع. وهي 
 ا منية م العسكرية م ويكاد ال يكون هنا  تفكير بدي  خارجها.

الواقع في قطاع   ة على شفا الاار ة. الاهرباء تص  إلى البيوت ل ماني ساعات في اليوم فقط؛ 
في المئة من المجاري تتدفق إلى البحر  80في المئة من الماء  ير مالئمة للشرب؛ نحو  90نحو 

في المئة من الق يين  44تنجرف شماال إلى شواطئنا، وبعد قلي  ستلوث منشأة التحلية في عسقالن؛ و 
في  72في المئة يعيشون دون خط الفقر العالمي )اق  من دوالر في اليوم(،  39عاطلون عن العم ، 

 أل  75. ةإنسانيفي المئة تتلقى مساعدات  80المئة من العائالت تعاني من نقص ا من القذائي، و
المتحدة بانه  ا ممشخص نا حون، وال سيما بسبب هدم المنا ل في الجرف الصامد. وقضى خبراء 

لن تاون   ة مكانا مناسبا للمعيشة. رئيس تقرير شعبة االستخبارات، الذي استند إلى  2020في العام 
 .أمنيةالمتحدة، حذر من انه ستاون لهذا الوضع آ ار  ا ممتقرير 

في معهد ترومان في الجامعة العبرية ندوات  ا يامة التوقعات القاتمة تعقد في هذه على خلفي
بهدف عر  بدائ  لتقيير الوضع االقتصادي  وأوروبيينأااديمية لمشاركة إسرائيليين، فلسطينيين 

إيران وبشك   أذرعواالجتماعي في   ة. تقيير في هذه المجاالت سيسرع مي  ف  ارتبا    ة عن 
تقرير لم  إعداداشر سيساعد في تحسين امن إسرائي . في ضوء المعطيات الخطيرة، يجب  ير مب
". وال ينبقي أن يكون أي ش . فالتقرير سيشير إلى المنحدر السلس الذي سيؤدي إذا لم 2025"  ة 

 يتخذ عم  جدي إلى المصيبة.
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تقيير الوضع في مما في الماضي يمكن الحصول على دعم عربي ودولي ل أا راليوم،  أن ير 
القطاع. هكذا م ال، المحاد ات مع تركيا هي فرصة ذهبية لني  عصفورين بحجر واحد: استئناف 

 ا ترا العالقات مع تركيا وربطها في نفس الوقت لتقيير الواقع في   ة. فتحسين العالقات يشترطه 
. وال ينطوي ح  برفع الحصار وبتوريد الاهرباء من خالل محطات طاقة تنصب على سفن تركية

 ا ماممشكلة الاهرباء على مشاا  أمنية ب  على النية الطيبة فقط. كما يمكن لتركيا أن تدفع إلى 
العاملة  با يديميناء ومناطق صناعية  نية  إقامةفي   ة، بما في ذل   أخرل بمشاريع اقتصادية 

 تركي. بإشراف
حماس  إلخراجقاتهما مؤخرا، يمكن العم  من خالل مصر والسعودية، اللتين تعمقت عال أيضاهكذا 

ستحسن وضع الق يين وليس اق   ا عمالمن دائرة النفوذ اإليراني وخلق توا نات قوة جديدة. هذه 
تمليها  إيجابيةمن ذل  وضع إسرائي  وامنها. فم   هذه التنمية االقتصادية ستؤدي إلى عالقات 

 قتال التالية اق  جدول.، وهذه ستجع  جولة الا طرافمصالح ك  واحد من 
ال ينبقي أن تاون أوهام، فطالما لم يتقير الوضع االجتماعي م االقتصادي في   ة، ولن يكون القلي  

  ة من  إلنقاذقريبا في محاولة  أخرل لسكانها، فمن شأن حماس أن تجر نحو جولة قتالية  ا م من 
وفي  2012ود السحاب في ، في عم2009كنا في الرصاص المصبوب  أنالحصار. لقد سبق 
م  ا ق . وحده التقيير الدراماتيكي والسريع كفي  بأن يمنع م أو يؤخر على 2014الجرف الصامد في 

 الحملة العسكرية التالية.
 14/4/2016، يديعوت

 15/4/2016، ، لندنالقدس العربي
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بهم حسن الراعي، الذي اعتقلته قوات العبو كاراتيه مكفوفون يتضامنون مع مدر  -لقطة من غزة 

 االحتالل على معبر بيت حانون. 
 14/4/2016األيام، رام هللا، 

 


