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تنم�ة القطاعات لو�عتمد خطة  الفلسطیني دولي لحما�ة الشعب لمؤتمرإعالن إسطنبول یدعو  .1

 القدسفي الحیو�ة 
بتبني قرار مشترك  أعمالها، امس، اإلسالميكاالت: اختتمت قمة منظمة التعاون و ال - إسطنبول

 .إسطنبول وٕاعالن 2016-2025�شان فلسطین وخطة عمل المنظمة للفترة 
القمة "القرارات التي اتخذناها في  أعمالردوغان في خطاب اختتام أوقال الرئ�س التركي رجب طیب 

 .األناضول"، �حسب وكالة اصاألشخلمل�ارات  األملتعطى  إسطنبول
لن یترك الشعب الفلسطیني  اإلسالميردوغان �ان العالم أوتعل�قا على القرار الخاص �فلسطین، تعهد 

وأكد مؤتمر القمة اإلسالم�ة على" مركز�ة قض�ة فلسطین والقدس الشر�ف �النس�ة لألمة  معزوال.
ي استعادة حقوقه الوطن�ة غیر القابلة اإلسالم�ة" وعلى " دعمه المبدئي لحق الشعب الفلسطیني ف

للتصرف، �ما في ذلك حق تقر�ر المصیر وٕانشاء الدولة الفلسطین�ة المستقلة ذات الس�ادة على 
، وعاصمتها القدس الشر�ف" و"على حق الالجئین 1967األرض الفلسطین�ة المحتلة منذ یونیو 

الذي اعتمدته الجمع�ة العامة  194والقرار  الفلسطینیین في العودة إلى د�ارهم �موجب القانون الدولي
 ". 11/12/1948لألمم المتحدة في 
على "ضرورة عقد مؤتمر دولي للسالم في وقت م�كر لوضع  إسطنبول إعالنوأكد المؤتمر في 

آل�اٍت لتوفیر الحما�ة الدول�ة للشعب الفلسطیني وٕانهاء االحتالل اإلسرائیلي لألرض الفلسطین�ة 
، �ما في ذلك القدس الشرق�ة، تنفیذًا لقرارات األمم المتحدة ذات الصلة وم�ادرة 1967م المحتلة منذ عا
 السالم العر��ة".



 
 
 
 
 

 5 ص                                              3905 العدد:        16/4/2016 السبت التار�خ: 
  

ودعا إلى "مواصلة العمل من أجل استصدار قرار من مجلس األمن الدولي إلنهاء االحتالل 
نضمام اإلسرائیلي ضمن إطاٍر زمني محدد، وأكد مجددًا دعمه الكامل لجهود دولة فلسطین لال

 للمعاهدات والمنظمات الدول�ة �غ�ة تعز�ز األهل�ة القانون�ة لدولة فلسطین على المستوى الدولي".
وأشاد المؤتمر "�الجهود التي یبذلها صاحب الجاللة الملك محمد السادس، رئ�س لجنة القدس، 

ت التي تقوم لحما�ة المقدسات اإلسالم�ة والمس�ح�ة في القدس الشر�ف والوقوف في وجه اإلجراءا
بها سلطات االحتالل اإلسرائیلي بهدف تهو�د المدینة المقدسة؛ كما ثمن الدور الذي تضطلع �ه 
وكالة بیت مال القدس الشر�ف، المنبثقة عن لجنة القدس من خالل إنجاز المشار�ع التنمو�ة 

دة الدعم واألنشطة لصالح سكان المدینة المقدسة ودعم صمودهم، ودعا الدول األعضاء إلى ز�ا
 المخصص للوكالة حتى تتمكن من مواصلة عملها".

كما أكد المؤتمر على "ضرورة مواصلة فر�ق االتصال الوزاري المعني �القدس الشر�ف، برئاسة 
المملكة المغر��ة التي یرأس عاهلها لجنة القدس، للجهود والتحركات التي �قوم بها من أجل التواصل 

غ�ة تبل�غ رسالة منظمة التعاون اإلسالمي ومطالبها المتعلقة �مدینة مع األطراف الدول�ة المؤثرة �
لتنم�ة القطاعات الحیو�ة في القدس  االستراتیج�ةالقدس الشر�ف؛ وأكد مجددًا اعتماد الخطة 

 الشر�ف، ودعا جم�ع الدول األعضاء لتقد�م الموارد المال�ة الضرور�ة لتنفیذ هذه الخطة".
 16/4/2016األ�ام، رام هللا، 

 
 دور فاعل بین الفلسطینیین واإلسرائیلیین للعبعمرو: روس�ا مؤهلة نبیل  .2

رأى عضو المجلس الثوري لحركة فتح وسفیر السلطة السابق في مصر، نبیل : موسكو -رام هللا 
وقال عمرو في  عمرو، أن روس�ا مؤهلة للعب دور فاعل بین الطرفین الفلسطیني واإلسرائیلي.

س برس" تعل�قا على أن�اء حول لقاء ز�ارة مرتق�ة لكل من الرئ�س محمود تصر�حات خاصة لـ"قد
ع�اس ورئ�س حكومة االحتالل بن�امین نتن�اهو یوم االثنین المقبل إلى موسكو: "نحن كفلسطینیین 
نتطلع إلى دور روسي أكثر فاعل�ة في العمل�ة الس�اس�ة المحتملة على المسار الفلسطیني ـ 

 اإلسرائیلي".
"روس�ا اآلن أكثر تأهیل من السابق للتدخل الم�اشر في العمل�ة الس�اس�ة، ولها وضع  وأضاف:

مشجع بین الطرفین الفلسطیني واإلسرائیلي. وأعتقد أن عضو�ة روس�ا في اللجنة الر�اع�ة وعالقاتها 
 كلها عوامل تجعلنا نتفاءل بهذا الدور". التار�خ�ة مع الفلسطینیین والعرب

نه ال �مكن الذهاب �عیدا في الرهان على الدور الروسي، لكنه قال: "الموقف وأشار عمرو إلى أ
الروسي �الغ األهم�ة، حیث ال توجد ت�اینات بین موقفي موسكو وواشنطن إزاء الملف الفلسطیني، 
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فكالهما مع حل الدولتین، وكالهما عضو في اللجنة الر�اع�ة، ثم إن روس�ا دائما تقترح حلوال وسط 
طینیین واإلسرائیلیین، ولذلك ال یوجد ما یدعو للقلق لدى الوال�ات المتحدة األمر�ك�ة من بین الفلس

 الدور الروسي"، على حد تعبیره.
 15/4/2016، قدس برس

 
 مع هوالند األفكار الفرنس�ة لعقد مؤتمر دولي لتحقیق السالم ی�حث ع�اس .3

امل الجهود الفرنس�ة لتوس�ع المظلة وكاالت: قال الرئ�س محمود ع�اس: إننا ندعم �شكل ك -�ار�س 
الدول�ة إلیجاد حل س�اسي، من خالل تشكیل مجموعة دعم دول�ة، وعقد مؤتمر دولي للسالم، وٕانشاء 
آل�ة متعددة تعمل على إنهاء االحتالل اإلسرائیلي لألرض الفلسطین�ة، وفق رؤ�ة حل الدولتین على 

، خالل وأضاف ذلك في إطار جدول زمني محدد.، وتطبیق م�ادرة السالم العر��ة، كل 1967حدود 
، في العاصمة الفرنس�ة، أمسمؤتمر صحافي مشترك مع نظیره الفرنسي فرانسوا هوالند، مساء 

 �ار�س، "إننا أطلعنا الرئ�س هوالند على الجهود التي نبذلها إقل�م�ا ودول�ا لدعم األفكار الفرنس�ة".
أمام تحقیق السالم، لذلك فإننا سنستمر في المشاورات مع وأكد "أن االست�طان �شكل العق�ة الكبرى 

فرنسا والدول المعن�ة، علما �أن اللجنة الوزار�ة العر��ة الر�اع�ة تدرس التوقیت المناسب لطرح مشروع 
 قرار في مجلس األمن حول االست�طان".

 قبل.ورحب الرئ�س بز�ارة رئ�س الوزراء الفرنسي مانو�ل فالس إلى فلسطین الشهر الم
"لقد عقدت مع الرئ�س، فرانسوا هوالند جلسة محادثات مثمرة، استعرضنا خاللها جملة من  وقال:

القضا�ا التي تهم بلدینا وشعبینا، والجهود المبذولة والمتواصلة من أجل المز�د من التنم�ة والتطو�ر 
ى آخر التطورات على وأطلعت الرئ�س هوالند عل للعالقات الثنائ�ة، و�ما یخدم مصالحنا المشتركة.

صعید القض�ة الفلسطین�ة، وما نع�شه من ظروف صع�ة، بل خانقة، جراء االحتالل والتوسع 
 االست�طاني، وممارسات المستوطنین، في ظل انسداد كامل لألفق الس�اسي."

أكدنا أن و  وقال: أطلعنا الرئ�س هوالند على الجهود التي نبذلها إقل�م�ًا ودول�ا لدعم األفكار الفرنس�ة.
االست�طان �شكل العق�ة الكبرى أمام تحقیق السالم، لذلك فإننا سنستمر في المشاورات مع فرنسا 
والدول المعن�ة، علما �أن اللجنة الوزار�ة العر��ة الر�اع�ة تدرس التوقیت المناسب لطرح مشروع قرار 

 في مجلس األمن حول االست�طان.
�ة الفرنس�ة هي عالقات صداقة تار�خ�ة قو�ة ومتینة، وفرنسا : تعلمون �أن العالقات الفلسطینوأضاف

ظلت دائمًا وف�ًة لم�ادئها، ودفاعها عن الحق والعدل، وال�حث عن حل عادل ومتوازن للقض�ة 
وقد عبرت عن جز�ل شكرنا وتقدیرنا ألشكال الدعم كافة التي  الفلسطین�ة، وهذا أمر نعتز �ه ونقدره.
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رنسا على المستوى الثنائي وفي إطار االتحاد األورو�ي لفلسطین، ولتمكیننا قدمتها وال زالت تقدمها ف
وقال ع�اس  من بناء مؤسساتنا، وٕاقامة البن�ة التحت�ة لدولة فلسطین المستقلة والد�مقراط�ة القادمة".

"كانت فرصة موات�ة لتناول ما یجري في منطقتنا وفي فرنسا ومناطق عدیدة في أورو�ا والعالم، وما 
ع�شه من عنف وٕارهاب المتطرفین، األمر الذي نرفضه، وفي اإلطار، فإننا نقف إلى جانب فرنسا ت

وقد رحبنا بز�ارة رئ�س الوزراء الفرنسي مانو�ل  وشعبها الصدیق في مكافحتها لكل أشكال اإلرهاب.
 فالس إلى فلسطین الشهر المقبل".

 16/4/2016األ�ام، رام هللا، 
 

  شجاعاً  دول�اً  �ات �ستدعي موقفاً  االست�طان�ةفي إجراءاتها  "إسرائیل"ار استمر وزارة الخارج�ة:  .4
واصلت الحكومة اإلسرائیل�ة تنفیذ س�اساتها الهادفة إلى تدمیر مقومات : فادي أبو سعدى –رام هللا 

والقضاء على أ�ة فرصة إلقامة دولة فلسطین�ة مستقلة كاملة الس�ادة عبر تكثیف  "حل الدولتین"
تها االست�طان�ة والتهو�د�ة في األرض الفلسطین�ة. وأدانت وزارة الخارج�ة الفلسطین�ة �شدة إجراءا

مین نتن�اهو ووز�ر حر�ه موش�ه �علون على بناء مئات امصادقة رئ�س الحكومة اإلسرائیل�ة بن�
مخططات بناء  إقرارالوحدات االست�طان�ة في الضفة الغر��ة، وهي مصادقة تفتح ال�اب أمام 

ت�طان�ة جدیدة وتعزز من التوجه اإلسرائیلي الهادف إلى فرض حقائق جدیدة في المناطق المصنفة اس
(ج) وفي القدس الشرق�ة ومح�طها لصالح التوجه ال�میني المتطرف في إسرائیل، الذي �عمل یوم�ا 

 على تقو�ض أ�ة حلول س�اس�ة ممكنة للصراع.
دیدة على بناء وحدات است�طان�ة، التي تترافق مع تزاید وأكدت الخارج�ة أن المصادقة اإلسرائیل�ة الج

متفرقة من الضفة الغر��ة والقدس الشرق�ة،  أنحاءفي عمل�ات هدم المنازل والمنشآت الفلسطین�ة في 
تأتي في ظل استمرار حالة الصمت المطبق التي تس�طر على المجتمع الدولي اتجاه اإلجراءات 

ل�ة المستمرة والمتصاعدة وهو صمت غیر مبرر خاصة من الدول التي التهو�د�ة واالنتهاكات اإلسرائی
تؤكد یوم�ًا دعمها ومؤازرتها لرؤ�ة حل الدولتین. واعتبرت أن استمرار حكومة ال�مین المتطرف في 
إسرائیل في إجراءاتها التوسع�ة على حساب األرض الفلسطین�ة �ات �ستدعي موقفا دول�ا شجاعا 

رائیلي على القانون الدولي و�عید األمل إلى رؤ�ة حل الدولتین والحل الس�اسي ینهي حالة التمرد اإلس
للصراع قبل فوات األوان و�فرض على مجلس األمن تحمل مسؤول�اته القانون�ة واألخالق�ة لوقف 

 االست�طان.
 16/4/2016القدس العر�ي، لندن، 
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 "إسرائیل" : السلطة أح�طت عمل�ات فدائ�ة ضدّ "واال"موقع  .5
ل الخبیر اإلسرائیلي في الشؤون الفلسطین�ة �موقع "واال" اإلخ�اري آفي �سسخاروف إن األجهزة قا

األمن�ة الفلسطین�ة أح�طت في الشهور الستة األخیرة عشرات العمل�ات الفدائ�ة ضد إسرائیل، متسائال 
وأشار  صالحها.عن سبب حالة إنكار إسرائیل لهذا الدور الكبیر الذي تقوم �ه السلطة الفلسطین�ة ل

�سسخاروف إلى أن استمرار اعتقال السلطة للعدید من الفلسطینیین الذین كانوا ینوون تنفیذ هجمات، 
یؤكد مجددا أهم�ة استمرار التنسیق األمني بین السلطة وٕاسرائیل، رغم مزاعم س�اسیین إسرائیلیین �أن 

ف أن هذه المقولة صح�حة وأضا السلطة تقوم بذلك خش�ة على نفسها من منافسة حركة حماس.
لكنها جزئ�ة فقط، فإذا كانت السلطة �حاجة إلى التنسیق األمني فإن الكثیر من اإلسرائیلیین أ�ضا 

ورأى الخبیر اإلسرائیلي أن الحدیث عن  مدینون �ح�اتهم لقوات األمن الفلسطین�ة، حسب قوله.
جهزة األمن�ة الفلسطین�ة نجحت تحر�ض السلطة في األشهر األولى لالنتفاضة غیر منطقي، ألن األ

الهجمات، الفتا إلى أن مسؤولین  -ور�ما مئات-خالل نصف السنة األخیر في إح�اط عشرات 
 أمنیین إسرائیلیین یر�طون �صورة م�اشرة بین انخفاض عدد الهجمات واستمرار التنسیق.

�عضها یخطط  و�حسب الكاتب، هناك شواهد كثیرة على اعتقال خال�ا فلسطین�ة مسلحة، كان
لعمل�ات فدائ�ة، على غرار ما شهدته االنتفاضة الثان�ة، معتبرا أن تلك العمل�ات ال تحتاج إلى تنظ�م 

 سر�ع بل بن�ة تحت�ة منظمة.
وأكد �سسخاروف أنه رغم االنتقادات الفلسطین�ة الستمرار التنسیق األمني، الس�ما من قبل 

و�زداد اتساعا، حتى إن رئ�س السلطة الفلسطین�ة  اإلسالمیین، فإن التنسیق �حافظ على وتیرته
الس�ما -وأضاف أن اإلعالم اإلسرائیلي  محمود ع�اس ال یخفي دعمه له ونیته المحافظة عل�ه.

اختار تجاهل الدور الكبیر الذي قامت �ه أجهزة األمن الفلسطین�ة في اعتقال خل�ة  -الصحف الیوم�ة
 ا إلى تنفیذ إحدى الهجمات.مسلحة األسبوع الماضي، كانت في طر�قه

 16/4/2016الجز�رة.نت، الدوحة، 
 

 وزارة الداخل�ة في غزة تنفي وجود معلومات رسم�ة لفتح معبر رفح البري  .6
أشرف الهور: أعلنت وزارة الداخل�ة في قطاع غزة، عدم توفر أي معلومات لدیها حول وجود  -غزة 

الناطق �اسم وزارة الداخل�ة في تصر�ح صحافي،  وقال إ�اد البزم ن�ة مصر�ة قر��ة لفتح معبر رفح.
إنه ال یتوفر لدیهم أ�ة معلومات رسم�ة حول فتح المعبر. وأضاف أي معلومات جدیدة تتوفر سنقوم 

 بنشرها عبر موقع وزارة الداخل�ة وصفحاتنا الرسم�ة عبر مواقع التواصل االجتماعي.
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مصر لفتح المعبر قر��ا. وكانت آخر مرة جاء ذلك في أعقاب تردد معلومات حول وجود ن�ة لدى 
 فتحت فیها السلطات المصر�ة هذا المعبر الحدودي قبل قرا�ة الشهر�ن.

وتغلق مصر معبر رفح منذ عمل�ة عزل الرئ�س السابق محمد مرسي، وال تعید فتحه إال أل�ام معدودة 
سلطات القاهرة وحركة وعلى فترات مت�اعدة، ال تكفي حاجة السكان، وذلك �عد نشوب خالفات بین 

 حماس في غزة.
 16/4/2016القدس العر�ي، لندن، 

 
 شهور جدیدة لمدة ستة االحتالل ُ�مدد اعتقال النائب حسن یوسف إدار�اً  .7

مددت سلطات االحتالل اإلسرائیلي، یوم الجمعة، اعتقال النائب في : خلدون مظلوم - رام هللا
شهور  6ر واإلصالح" حسن یوسف دار خلیل، مدة المجلس التشر�عي الفلسطیني عن كتلة "التغیی

قدس برس إن سلطات االحتالل سّلمت والده وكالة وقال أو�س، نجل النائب األسیر، ل إدار�ة جدیدة.
إلى أنه ُ�عاني من حالة صح�ة "ل�ست  للمرة الثان�ة على التوالي. مشیراً  أمر تمدید اعتقاله إدار�اً 

 مرة.�الجیدة" و�حتاج لرعا�ة طب�ة مست
 15/4/2016، قدس برس

 
 الجدل الفلسطیني یتصاعد في شأن المحكمة الدستور�ة .8

أثار قرار الرئ�س محمود ع�اس تشكیل المحكمة الدستور�ة العل�ا، مطلع : محمد یونس -رام هللا 
الشهر الجاري، جدًال واسعًا في األوساط القانون�ة والس�اس�ة الفلسطین�ة وصل إلى حد اعت�اره من 

لعدید من مؤسسات المجتمع المدني الفاعلة والقوى الس�اس�ة الرئ�سة وسیلة لحسم الخالفات قبل ا
 تمّثل منظمة التحر�ر الفلسطین�ة. بإدارةالس�اس�ة القائمة عبر حل مؤسسات السلطة واستبدالها 

لقانون�ة وانقسم الفلسطینیون حول القرار، فالمقر�ون من السلطة اعتبروه خطوة مهمة لبناء المنظومة ا
للدولة، ف�ما اعتبره المعارضون خطوة لـ تكر�س االنقسام ... وتعز�ز س�طرة السلطة التنفیذ�ة على 

 التشر�ع�ة والقضائ�ة.
مؤسسة حقوق�ة وقانون�ة رسالة إلى الرئ�س محمود ع�اس طالبته فیها بوقف تشكیل  20ووجهت 

انتخا�ات عامة وٕاعادة توحید القضاء  راءإجالمحكمة إلى حین إعادة الح�اة الدستور�ة المتمثلة في 
و�رى �عض الخبراء أن الرئ�س ع�اس �سعى من وراء تشكیل المحكمة الدستور�ة إلى  الفلسطیني.

البت في القضا�ا الخالف�ة العالقة في الوضع الفلسطیني مثل المجلس التشر�عي وحصانة النواب. 
 إجراء(دیوان المظالم): في ظل عدم  اناإلنسوقال عمار دو�ك مدیر الهیئة المستقلة لحقوق 
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نتجه اآلن نحو نظام س�اسي جدید �قفز  أنناانتخا�ات، وعدم وجود أي مؤشرات للتحضیر لها، یبدو 
عن كل مؤسسات السلطة التي نعرفها. وأضاف: �مكن المحكمة، والحال هذه، حل المجلس 

 التشر�عي وٕا�طال وجوده.
ر، وهو قاٍض سابق في محكمة العدل العل�ا، إنه عارض على وقال القاضي المتقاعد ع�سى أبو شرا

الدوام تأس�س محكمة دستور�ة �سبب عدم وجود س�ادة وعدم وجود كوادر �شر�ة لملء شواغرها، 
شرار عن خشیته من ان تقود المحكمة الدستور�ة  أبوفلسطیني. وأعرب  -ووجود خالف فلسطیني 

 لطة.إلى تشكیل نظام س�اسي جدید �قفز عن الس
لكن مؤ�دي القرار یدافعون عنه و�عتبرونه خطوة مهمة لبناء المنظومة القانون�ة للدولة. وقال الدكتور 
عبدهللا كمیل وهو محافظ في السلطة الفلسطین�ة: إن قرار تشكیل المحكمة الدستور�ة سیخلق حالة 

إیجاد حالة من الثقة من االستقرار على الصعیدین القانوني والس�اسي وكذلك الوطني وسیدفع نحو 
تشكیل المحكمة  إن�النظام الس�اسي الفلسطیني من قبل المجتمَعْین الفلسطیني والدولي. وأضاف: 

 العل�ا. الدستور�ةوالجدل حول تولي المحكمة العل�ا مهمات المحكمة  اإلر�اكالدستور�ة سینهي حال 
الت كثیرة حول تشكیل المحكمة ورد ال�احث القانوني عصام ع�ادین على ذلك �القول: هناك تساؤ 
أم الذراع األساسي  "سمو الدستور"الدستور�ة أولها وأهمها: هل ستكون المحكمة الذراع القوي لمبدأ 

للسلطة التنفیذ�ة؟. وعّبر عابدین عن شكوكه في أن تكون تجر�ة هذه المحكمة تكرارًا لتجارب أجر�ت 
ي البرلمانات أو قوانین معّینة خدمة لألنظمة في دول عر��ة، وقامت فیها هذه المحكمة �الطعن ف

لكن حسن العوري، المستشار القانوني للرئ�س محمود ع�اس، �قول إن تشكیل المحكمة  وس�اساتها.
كان ملحًا بهدف حما�ة القوانین من االنتهاكات التي تعززت في ظروف عدم استقرار النظام 

 الس�اسي.
 16/4/2016الح�اة، لندن، 

 
 تملك عناصر القوة المتكاملة التي تمّكنها من إتمام صفقة ت�ادل أسرى جدیدة حماس هن�ة:  .9

نائب رئ�س المكتب الس�اسي لحركة ، أن غزة، من 15/4/2016، المركز الفلسطیني لإلعالمقال 
قال إن النداء ما یزال قائمًا لكتائب القسام؛ بتطهیر السجون، وتحر�ر األسرى  ،حماس إسماعیل هن�ة

 ي سجون االحتالل.األ�طال ف
وقال هن�ة خالل خط�ة الجمعة أمام الصلیب األحمر �غزة خالل وقفة تضامن�ة مع األسرى نظمتها 

حتفاظ الفي ا األمنيسرون في المیدان والعقل آلحركة حماس، "سنعمل جن�ا إلى جنب؛ المقاتلون ا
 د من أجل تحر�ر أسرانا".، والمفاوض العنیاألسرى والحاضنة الشعب�ة القادرة على التضح�ة من أجل 
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ووّجه رسالة لألسرى في السجون أن أفعال المقاومة تسبق أقوالها، وقال: "إن تقادم الزمن ال �مكن 
أن �غیر الم�ادئ أو الثوابت، وكما أن الم�ادئ ال تتغیر فرجالها ال یتغیرون، وعلى خطى الشهداء 

ة حماس، مبینًا "أنه منذ أسر شال�ط واألسرى سنمضي". وأوضح أن قض�ة األسرى من أولو�ات حرك
 وحتى انتهاء معركة العصف المأكول لیؤكد أن قض�ة األسرى في مقدمة أهداف المقاومة".

قال إسماعیل هن�ة، نائب رئ�س ، أنه غزةمن  15/4/2016، فلسطین أون الین موقعوأضاف 
ة التي تمّكنها من إتمام المكتب الس�اسي، لحركة "حماس"، إن حركته "تملك عناصر القوة المتكامل

، التي ُأق�مت 2016-4-15صفقة ت�ادل (أسرى) جدیدة". وأضاف هن�ة، خالل خط�ة الجمعة یوم 
أمام مقر اللجنة الدول�ة للصلیب األحمر �غزة: "قض�ة األسرى ل�ست فرع�ة، بل هي على جدول 

 لي والخارجي". �حث الق�ادات الیومي س�اس�ا وعسكر�ا وأمن�ا، وحتى على الصعیدین الداخ
وتا�ع: "تتمثل عناصر القوة أوًال في العقل�ة األمن�ة للمقاومة التي تمكنت من االحتفاظ �سر الجندي 

ولمدة خمس سنوات، مقترنًا  2006اإلسرائیلي جلعاد شال�ط الذي اعتقلته عناصرها منتصف عام 
 �صبر الحاضنة الشعب�ة". 

بـ"التفاوض المختلف"، دون أن �قدم المز�د من وأشار إلى التزام حركة حماس �أسلوب وصفه 
وأكمل: "من عناصر  "أ�ة مفاوضات قادمة ستحمل في ط�اتها ورقة قوة صع�ة". التفاصیل، مض�فا:

 قوتنا تكامل األداء الداعم لقض�ة األسرى، بین كل مكونات العمل داخل وخارج فلسطین". 
 

 اك الساحة الفلسطین�ةغزة تهدف إلر� رضوان: التهدیدات اإلسرائیل�ة ضدّ  .10
أكد الق�ادي في حركة حماس د. إسماعیل رضوان، أن تهدیدات االحتالل : محمد أبو شحمة -غزة 

اإلسرائیلي �شن عدوان على قطاع غزة، ال تعدو كونها إحدى المحاوالت إلر�اك الساحة الفلسطین�ة 
 ضة القدس.والتأثیر على مجر�ات المصالحة الفلسطین�ة، ولفت األنظار عن انتفا

وأكد رضوان في حدیثه لصح�فة "فلسطین" أن حركة حماس غیر معن�ة بدخول أي مواجهة عسكر�ة 
مع ج�ش االحتالل اإلسرائیلي، مشیرا في الوقت ذاته إلى أنه لو فرضت تلك المواجهة من قبل 

�علم أن الدخول و�یَّن أن ج�ش االحتالل اإلسرائیلي  االحتالل فالمقاومة جاهزة للتصدي لها وٕافشالها.
لقطاع غزة وشن عدوان عل�ه لن �كون نزهة وال أمرا سهال، خاصًة أن المواجهات الثالث مع 

وذكر رضوان أن التهدیدات اإلسرائیل�ة  االحتالل جم�عها فشلت ولم �حقق االحتالل أ�ا من أهدافه.
هدها الساحة األخیرة والتلو�ح �عدوان جدید تهدف للتأثیر على مجر�ات المصالحة التي تش

 الفلسطین�ة، مبیًنا أن الموعد الجدید للقاء وفد الحركتین لم �حدد �عد.
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وكانت صح�فة "ید�عوت احرونوت" العبر�ة، نقلت عن مصدر عسكري بج�ش االحتالل، قوله: "إن 
ق�ادة المنطقة الجنو��ة في ج�ش االحتالل اإلسرائیلي، أعدت خطة شاملة لخوض معركة محتملة في 

ة "في حال حدوث تصعید". كما زعم المصدر أن "الهجمات الجو�ة أكثر قوة وفاعل�ة، قطاع غز 
وستوفر الخطة خ�ارات منها شن هجوم رادع والس�طرة الكاملة على قطاع غزة وتوج�ه ضر�ة قو�ة 

 جًدا للجناح العسكري لحماس".
 16/4/2016فلسطین أون الین، 

 
 لمنع اتساع الخالف "قراط�ةو الد�م"و "الشعب�ة"القدس العر�ي: وساطات إلنهاء أزمة مخصصات  .11

عن وجود  "القدس العر�ي"أشرف الهور: كشف مسؤول كبیر في منظمة التحر�ر الفلسطین�ة لـ -غزة 
وساطات إلنهاء أزمة وقف المخصصات المال�ة التي یدفعها الصندوق القومي الفلسطیني للجبهتین 

لقوى الوطن�ة واإلسالم�ة �قرار وقف المخصصات قراط�ة، في وقت نددت ف�ه او الشعب�ة والد�م
المال�ة، خاصة وأن الخطوة أججت الخالف بین القوى الفلسطین�ة المنضو�ة تحت لواء منظمة 

 التحر�ر، �عد حرق أنصار الجبهة الشعب�ة صورا للرئ�س محمود ع�اس.
سیلقي �ظالله على  وأكد المسؤول الكبیر أن وقف المخصصات المال�ة للفصائل، �شكل نهجا جدیدا،

العالقات داخل أطر وه�اكل المنظمة، حال لم یتم تجاوز هذه األزمة، وكشف عن وجود اتصاالت 
ووساطات �قوم بها مسؤولون من عدة أحزاب أخرى غیر الجبهتین الشعب�ة والد�مقراط�ة، من أجل 

 الوصول إلى حل قر�ب لهذه المعضلة.
فصیلین الذین توقف عنهم الدعم، وٕانهم ینتظرون عودة الرئ�س وقال إن المسؤولین تشاوروا مع قادة ال

ع�اس من جولته الخارج�ة، من أجل �حث حل المسألة معه. و�حثت االتصاالت وقف الهجوم 
اإلعالمي من أنصار التنظ�مین ضد الرئ�س ع�اس، خاصة وأن االتصاالت شملت التطرق إلى ق�ام 

بل عدة أ�ام، وما رافقها من انتقادات شدیدة من ق�ادات أنصار الشعب�ة في غزة �حرق صور الرئ�س ق
وتوقع المسؤول أن تنتهي األزمة قر��ا، وتنتهي معها كل ت�عتها التي حدثت  في الجبهة لنهج الرئ�س.

على األرض، ألن استمرارها من شأنه أن یخلق جوا من الخالف والفرقة بین فصائل المنظمة في 
ف المخصصات المال�ة یؤثر كثیرا على نشاطات التنظ�مات التي المرحلة الحال�ة، خاصة وأن وق

 تتلقى مخصصات شهر�ة من الصندوق القومي.
 16/4/2016القدس العر�ي، لندن، 
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 �عكر صفو العالقات الوطن�ة" الجبهتین"قرار قطع مخصصات �غزة:  القوى الوطن�ة واإلسالم�ة .12
م�ة س�اسة "قطع ووقف" مخصصات فصائل وصفت القوى الوطن�ة واإلسال: محمد أبو شحمة -غزة 

سهمت في الكفاح الوطني من الصندوق القومي الفلسطیني من مؤسسات منظمة التحر�ر أ
في ب�ان لها، أمس، قرار قطع مخصصات الجبهتین "الشعب�ة  ،واستهجنت القوى  بـ"الخاطئ".

�ة و�حرف األنظار عن والد�مقراط�ة"، مؤكدة أن "القرار من شأنه أن �عكر صفو العالقات الوطن
واعتبرت القوى القرار "مخالفة واضحة" للنظام  األخطار المحدقة �الشعب الفلسطیني وقضیته العادلة".

األساسي لمنظمة التحر�ر الفلسطین�ة، مشددة على أنه "ال �عكس الحرص على الشراكة الوطن�ة في 
وقال ب�ان الفصائل  القرارات.إطار المنظمة". داع�ة رئ�س السلطة، محمود ع�اس، للعودة عن 

والقوى: إن المخصصات التي قام رئ�س السلطة �قطعها "حق مكتسب عبر سنوات النضال الطو�لة". 
وطالبت  قراط�ة، ودورها الكفاحي الحر�ص على الوحدة الوطن�ة.و معبرة عن تقدیرها للجبهة الد�م

لي لتجاوز أي إشكال إضافي على الساحة القوى بـ"معالجة األزمة" والحفاظ على الحوار واللقاء الداخ
 الوطن�ة.

قراط�ة، و ووقع على الب�ان كٌل من حركتي "حماس"، "الجهاد اإلسالمي"، والجبهتین الشعب�ة والد�م
 الق�ادة العامة، ومنظمة الصاعقة. -وحزب الشعب، والم�ادرة الوطن�ة، و "فدا"، والجبهة الشعب�ة

 15/4/2016فلسطین أون الین، 
 

 �قرار من األمین العام وزع�مها فصل نهائ�اً  "الصابر�ن"ال وساطات إیران�ة لدمج اد": "الجه .13
، عدم صحة "القدس العر�ي"أشرف الهور: أكد الناطق الرسمي �اسم حركة الجهاد اإلسالمي لـ -غزة 

التقار�ر التي تحدثت عن طلب إیران من الحركة، إعادة دمج عناصر حركة الصابر�ن، �الحركة، 
د أن مسؤول هذه الحركة وكافة عناصرها مفصولون من الجهاد �قرار معتمد من األمین العام، وأك

كذلك أكد أن الحركة تجاوزت األزمة المال�ة الخانقة التي كانت تع�شها العام الماضي، لكنها تعاني 
 كما �عاني الشعب الفلسطیني من سوء الوضع �شكل عام.

التي سألته عما ورد في تقار�ر حول طلب السلطات اإلیران�ة من وقال داوود شهاب لـ القدس العر�ي 
الحركة إعادة دمج عناصر حركة الصابر�ن ضمن صفوف الحركة، وٕاعطاء موقع ق�ادي ألمین 
الحركة هشام سالم، إن هذه التقار�ر كاذ�ة وغیر صح�حة، وال أساس لها من الصحة. وأشار إلى أن 

شقوا عن حركة الجهاد، وأنهم جم�عا �من فیهم األمین العام قادة وعناصر حركة الصابر�ن، لم ین
 هشام سالم، فصلوا �قرار معتمد من األمین العام للجهاد اإلسالمي الدكتور رمضان شلح.
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وتطرقت القدس العر�ي إلى ملف األزمة المال�ة الخانقة التي تع�شها حركة الجهاد منذ عدة أشهر، 
ران دعمها للحركة �الحصول على ذلك من خالل حركة وحول ما أش�ع من تقار�ر عن ر�ط إی

الصابر�ن، وفي هذا الس�اق نفى شهاب صحة ما یتردد، وقال إن األمین العام أعلن قبل فترة أن 
 الجهاد تجاوزت هذه األزمة.

لكنه قال إن تجاوز األزمة ال �عني أن الجهاد لدیها وفرة مال�ة، مشیرا إلى أن الحركة تعد حركة 
تعاني كما �عاني الشعب الفلسطیني من سوء األوضاع المال�ة. وقال إن مصادر الحركة فقیرة، و 

المال�ة محدودة، وانه ال یوجد لدیها مصادر تمو�ل، وعاد وقال في رده على التقار�ر التي تحدثت 
 عن الدعم اإلیراني �أنها كاذ�ة.

، وأن مواقفها لم تتغیر تجاه وأكد شهاب أن حركة الجهاد تعد حركة مستقلة في تمو�لها وقرارها
الملفات الفلسطین�ة أو العر��ة أو اإلقل�م�ة، التي تقوم على عدم التدخل في شؤون الدول العر��ة، 
وأنها ال تقف مع هذا الطرف، أو مع ذلك الطرف، وكان �قصد النزاعات التي تشهدها المنطقة بین 

 العدید من الدول العر��ة واإلقل�م�ة.
 16/4/2016لندن،  القدس العر�ي،

 
 وملف األونروا  أوضاع المخ�ماتوتناقش  به�ة الحر�ري حماس تزور  .14

به�ة الحر�ري في مجدلیون وفدا من حركة حماس ضم مسؤول  اللبنان�ة استقبلت النائب: صیدا
الحركة في لبنان علي بركة ومسؤول العالقات الس�اس�ة احمد عبد الهادي ومسؤول منطقة صیدا ابو 

ومسؤول الحركة في مدینة صیدا ا�من شناعة، وذلك �حضور منسق عام ت�ار المستقبل  احمد فضل
في الجنوب الدكتور ناصر حمود وعضو المنسق�ة محیي الدین جو�دي ورئ�س جمع�ة تجار صیدا 

 وضواحیها علي الشر�ف وعدنان الز��اوي. 
في مخ�مات صیدا  واألوضاعمة الفلسطین�ة العا األوضاعحول  أفق�عد اللقاء قال بركة: كانت جولة 

الجر�مة النكراء التي حدثت في صیدا  إدانة، وكان هناك تطابق في وجهات النظر في األونرواوملف 
�متا�عة الملف وكفصائل  األمن�ة األجهزةواستهدفت المسؤول الفلسطیني فتحي ز�دان ونحن نطالب 

اللبنان�ة لكشف  األمن�ة األجهزةا�ع وتنسق مع العل�ا تت األمن�ةفلسطین�ة شكلنا لجنة تحقیق من اللجنة 
 العقو�ات �حق هؤالء المجرمین.  أقسى وٕانزالالجناة 

برعا�ة الدولة  األونرواالحوار مع وكالة  إلىمتجهون  أننا: تداولنا في ملف األونروا واكدنا وأضاف
ن�سان في بیروت  18في  المتحدة وسینطلق الحوار یوم االثنین لألممالعام  األمیناللبنان�ة وممثلة 

في  األونرواالمتحدة ومدیر  األمموممثلة  إبراه�موتشارك ف�ه كافة الفصائل الفلسطین�ة واللواء ع�اس 
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نتائج مهمة في هذا الحوار وخصوصا أننا نر�د تأمین  إلىجادون في الوصول  أننالبنان، ونحن نؤكد 
لنا النازحین في نهر ال�ارد وتحسین المستوى أله اإلیجاراتالعالج الكامل ألهلنا في لبنان، و�دل 

تحقیق  أنالتعل�مي في مدارس األونروا، ونر�د اإلعانة ألهلنا النازحین من مخ�مات سور�ا ونعتبر 
ونحن متمسكون �الوكالة �اعت�ارها الجهة  األونرواهذه المطالب �عني نجاح الحوار الفلسطیني مع 

 د�ارهم في فلسطین. إلىئین لحین العودة وتشغیل الالج بإغاثةالدول�ة المكلفة 
 16/4/2016المستقبل، بیروت، 

 
 وث�قة تثبت أنه لم �كن یتصرف �مفرده 17عائلة النایف: المذبوح �متلك  .15

كشفت عائلة النایف، عن أن سفیر السلطة الفلسطین�ة لدى بلغار�ا، : نبیل سنونو -غزة  ،صوف�ا
ثبت أنه لم �كن یتصرف �مفرده، في كل ما یتعلق أحمد المذبوح، هدد �كشف وثائق �حوزته، ت

"، الفتة إلى أن 2015د�سمبر/ كانون األول  16�موضوع ابنها الشهید عمر منذ لجوئه للسفارة في 
"أخ�اًرا مؤكدة من عدة مصادر متطا�قة" حول نوا�ا لدى السلطة لنقل المذبوح إلى دولة أخرى، مع 

 الحفاظ على مسماه الوظ�في.
النایف، شقیق الشهید عمر، لصح�فة "فلسطین"، أمس، �شأن الحدیث عن نقل السفیر:  وقال كاشف

إن هناك "أخ�اًرا مؤكدة من عدة مصادر متطا�قة وأكثرها أهم�ة من حركة فتح"، مض�ًفا: "لن تستط�ع 
وزارة الخارج�ة فعل أي شيء �غضب السفیر، ألنه هدد �كشف الوثائق التي �حوزته �شأن توافقهم 

كل ما تعرض له الشهید عمر منذ لجوئه للسفارة وحتى تسلم السلطات البلغار�ة لجثمانه على 
الطاهر".وأكد أنه كان "هناك تواطؤ بین الخارج�ة والسفارة للتضییق على الشهید وتسل�مه ور�ما 

ول وتا�ع شقیق الشهید "مؤكًدا وجود قرار بنقله (المذبوح) إلى سلوفین�ا ونقل مسؤ  إخراجه �القوة".
األمن في السفارة إلى ترك�ا"، لكنه أردف: "ال أعلم ف�ما إذا كان هذا القرار سینفذ اآلن أم ال، وخاصة 

وث�قة تتضمن مخاط�ات وتسج�الت صوت�ة  17وأوضح أن المذبوح، "�متلك  �عد افتضاح األمر".
�سیر جرادات، تثبت أنه لم �كن یتصرف �مفرده بل كان یتلقى األوامر من وكیل وزارة الخارج�ة ت

 ".2015د�سمبر/ كانون األول  16و�نسق في كل ما یتعلق �موضوع الشهید منذ لجوئه للسفارة في 
 16/4/2016فلسطین أون الین، 

 
 "إسرائیل"ول في جهاز األنفاق التا�ع لحماس یهرب نحو ؤ مسموقع إسرائیلي یزعم:  .16

ولین عن حفر أنفاق حماس في علم "المصدر" من مصادر في قطاع غزة أّن أحد من أبرز المسؤ 
منطقة شرق ج�ال�ا هرب عبر الحدود الشرق�ة للمنطقة ذاتها �اتجاه إسرائیل دون معرفة إذا ما كان 
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وقالت مصادر خاصة من حماس إن  متورطا �قضا�ا أمن�ة أو أي عالقة مع المخابرات اإلسرائیل�ة.
اإلسرائیلیین، وأنه ال �عرف مدى "س.ع" من سكان مخ�م ج�ال�ا وصل الحدود وسلم نفسه للجنود 

 تورطه �المخابرات لكنه أص�ح اآلن في إسرائیل دون أن �عرف إذا ما كان معتقال أو غیر ذلك.
بینت المصادر أّن جهاز أمن حماس كان لد�ه شكوك كبیرة في إمكان�ة تورطه �عالقة مخابرات�ة مع 

غزة ("الجرف الصامد") تم قصف غالب�ة  إسرائیل، ألنه خالل العمل�ة العسكر�ة األخیرة على قطاع
 تلك األنفاق من قبل سالح الجو اإلسرائیلي.

واعتقلت شرطة حماس منذ أشهر "س.ع" على قض�ة جنائ�ة وتم اتخاذ قرار فصل ضده في حماس، 
ثم ما لبث أن عاد وتسلم مجددا المسئول�ة عن حفر األنفاق في منطقة شرق ج�ال�ا. وعممت حماس 

الموثوقین في حال نشر الخبر بین عامة أفرادها والناس إلدعاء �أنه ال زال مفصوًال على عناصرها 
 من كتائب القسام وال �عمل فیها، أو أنه اعتقل أثناء محاولة خروج من غزة عبر ال�حر.

نه�ارات و�ین اال اإلسرائیليعن تعاون س.ع مع الجانب  األن�اءو��قى سؤال هل هناك عالقة بین 
 نفاق حماس مؤخرا.المتتال�ة أل

 15/4/2016موقع المصدر، إسرائیل، 
 

 النتفاضة القدس 197 إصا�ات في الیوم الـ س�عةتقر�ر: شهید و  .17
اسُتشهد فلسطیني وُأصیب س�عة مواطنین آخر�ن، خالل المواجهات : ز�نة األحرس -القدس المحتلة 

الغر��ة ومدینة القدس  النتفاضة القدس) في الضفة 197التي اندلعت یوم الخم�س (الیوم الـ
وذكر تقر�ر میداني یومي صادر عن حركة حماس، یوم الجمعة، أن محاولتْي طعن  المحتّلتْین.

 54حصلت في الضفة والقدس، أّدت األولى إلى استشهاد المواطن الفلسطیني إبراه�م محمد برادع�ة (
عامًا) من  12عتقال طفلْین (عاًما) من مخ�م العروب شمالْي الخلیل، في حین أّدت الثان�ة إلى ا 

وأضاف التقر�ر، أن شاّبْین فلسطینّیْین ُأصی�ا �الرصاص الحي، وخمسة  البلدة القد�مة في القدس.
آخر�ن �الرصاص المطاطي، إلى جانب عدة إصا�ات �االختناق جراء استنشاق الغاز السام المن�عث 

 ضي الفلسطین�ة.من قنابل االحتالل، إثر المواجهات التي اندلعت في األرا
واعتراف االحتالل بإصا�ة جندي إسرائیلي خالل المواجهات التي اندلعت في مخ�م "العروب"، كما 

 ُأصیبت مستوطنة إثر رشقها مركبتها �الحجارة قرب "ر�شون لتسیون" جنو�ي تل أبیب.
رقة في بلدة واستطاع الشّ�ان الفلسطینیون إحراق حافلة تقّل مستوطنین �عد رشقها �الزجاجات الحا

 سلوان شرقي مدینة القدس المحتلة، دون أن تسفر عن وقوع إصا�ات في صفوف االحتالل.
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نقطة تماس، حیث سّجلت القدس  11وأحصى تقر�ر "حماس" اندالع مواجهات مع االحتالل في 
وضواحیها ثالثة نقاط (مستوطنة بیت أوروت، سلوان، حزما)، ومثلها في بیت لحم (نحالین، تقوع، 

لخضر)، ونقطتان في الخلیل (مخ�م العروب، بیت أمر)، ونقطة واحدة في جنین (�عبد)، ومثلها في ا
 (ر�شون لتسیون). 1948األراضي الفلسطین�ة المحتلة عام 

 15/4/2016قدس برس، 
 

 بتهمة االنتماء لحماس من الضفة والقدس فلسطین�اً  13االحتالل �عتقل  .18
مواطنًا فلسطین�ًا  13االحتالل اإلسرائیلي، فجر یوم الجمعة، اعتقل ج�ش : ز�نة األحرس -الخلیل 

 ، �عد اقتحام منازلهم وتفت�شها والعبث �محتو�اتها.المحتلةمن مدن و�لدات الضفة الغر��ة والقدس 
وذكر تقر�ر صادر عن ج�ش االحتالل، أن قواته أقدمت في ساعة متأخرة من اللیلة الماض�ة وفجر 

مّمن وصفتهم بـ "المطلو�ین"، مشیرًة إلى أن من بین المعتقلین ثالثة  اً �فلسطین 11الیوم، على اعتقال 
وأوضح التقر�ر أن االعتقاالت  متهمین �ممارسة أنشطة تتعّلق �المقاومة ضد الجنود والمستوطنین.

طالت شابین من جنین وآخَر�ن من بلدة ق�اط�ة، ومثلهما من بلدة كفر دان و�رقین (قضاء جنین)، 
افة إلى شابین من بلدة قر�وت وآخر�ن من بلدة دوما (قضاء نابلس)، ومواطن فلسطیني آخر �اإلض

 .وأشار االحتالل، إلى أن غالب�ة المعتقلین متهمین �االنتماء لحركة حماس من الخلیل.
 15/4/2016قدس برس، 

 
 �عقدان لقاءات سر�ة كثیرة في الشهور األخیرة في القدس ع�اسنتن�اهو و  :لیبرمان .19

 ،بدعوة من الرئ�س الروسي فالد�میر بوتین �صل إلى الكرملین في موسـكو: نظیر مجلي - تل أبیب
 ،كل من الرئ�س الفلسطیني محمود ع�اس ورئ�س الوزراء اإلسرائیلي بن�امین نتن�اهو ،�عد غد االثنین

�عد أن س�اسـ�ة فـي تـل أبیـب لـم تسـت حیث من المقـرر أن یجتمـع �كـل منهمـا علـى حـدة. لكـن أوسـاطاً 
إذ  "،إسـرائیل"وهو ما أثار ردود فعل غاض�ة داخل أوساط ال�مین المتطرف في  ،یتم بینهم لقاء ثالثي

 ،دور لیبرمــان أنــه "لــم تكــن هنــاك حاجــة للســفر إلــى موســكوجــحــزب "إســرائیل بیتنــا" أفی رئــ�سأوضــح 
 قدس".هنا في ال ،فنتن�اهو وأبو مازن �عقدان لقاءات سر�ة كثیرة في الشهور األخیرة

 16/4/2016 ،الشرق األوسط، لندن
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 زحالقة یرد على تهم نتن�اهو: "اقتحام األقصى هو ما یز�د الّتوّتر" .20
قراطّي فـي القائمـة المشـتركة و رّد الّنائـب عـن الّتجّمـع الـوطنّي الـّد�م: قاسـم �كـري و تحر�ر الطیب غنا�م 

تن�ــــاهو مــــن المستشــــار القضــــائّي د. جمــــال زحالقــــة علــــى طلــــب رئــــ�س الــــوزراء اإلســــرائیلّي بن�ــــامین ن
للحكومــة اإلســرائیلّ�ة فــتح تحقیــق ضــّد زحالقــة بتهمــة الّتحــر�ض، �قولــه "ال یوجــد أســاس قــانونّي لهــذا 

المستشـار القضـائّي للتحقیـق معـي. هـو �فعـل  إلـى، ومـع ذلـك توّجـه الطلب ونتن�اهو �عرف ذلـك جّیـداً 
ل وضـّد ق�اداتـه الّس�اسـّ�ة، �غ�ـة الحصـول علـى ذلك في إطار انفالته العنصـرّي ضـّد شـعبنا فـي الـّداخ

 ."المز�د من الّشعبّ�ة كقائد ال�مین المعادي للعرب وكّل ما هو عر�ّي وفلسطینيّ 
زحالقة إنه "ال شيء ممكن أن یزحزحنا عـن موقفنـا فـي ضـرورة حما�ـة األقصـى. علـى الحكومـة  قالو 

، �الض�ط كما یجب احترام الكنس والكنائس. اإلسرائیل�ة وغیرها احترام المكان كموقع مقدس للمسلمین
وأضــاف أن "التحــر�ض یجعلنــا أكثــر  نحــن ال نقــتحم الكــنس الیهود�ــة وعلــیهم عــدم اقتحــام مســاجدنا".

 �مواقفنا، فهي تغضب المحتلین والعنصر�ین وهذا دلیل على صحتها".  اً تمسك
لحكومـة اإلسـرائیلّ�ة �ـالّتحقیق فـي وكان بن�امین نتن�اهو قد طلب یوم الجمعة من المستشار القضـائّي ل

تصر�حات زحالقة، التي دعا فیها إلى وقـف اقتحـام األقصـى �كـّل الوسـائل الممكنـة، وانتقـد فیهـا "عـدم 
ق�ــام الفصــائل الفلســطینّ�ة بتفعیــل نضــال شــعبّي شــامل ضــّد االحــتالل وتركهــا الّســاحة لعملّ�ــات فردّ�ــة 

نتن�ــاهو �فحــص مــا إذا كانــت هــذه الّتصــر�حات تعتبــر لشــ�اب فلســطینّي یتحــّرك �ــال ق�ــادة." وطالــب 
اتهم نتن�اهو النائب زحالقة ببث ما ادعاه "أكاذیب حول ما یجري في جبل و  ومخالفة قانونّ�ة. تحر�ضاً 

 اله�كل"، وزعم �أنه "ال تغییر في الوضع القائم وال تغییر في س�استنا".
: "علـى لجنـة السـلوك�ات فـي الكن�سـت وعلـى النائ�ة عن الل�كود نافا بوكیر خرجت بتصر�ح تحر�ضي

 الشـــرطة اســـت�عاب أنهمـــا أمـــام شـــخص یر�ـــد أن یـــرى دم الیهـــود �ســـكب كالمـــاء عشـــ�ة عیـــد الفصـــح".
وطالبـت بـوكیر "رفـع الحصـانة البرلمان�ـة عـن النائـب جمـال زحالقـة والتحقیـق معـه واعتقالـه قبـل فــوات 

 األوان، فمكانه في السجن".
�كودي أمیـر أوحانـا النائـب زحالقـة �أنـه یر�ـد "سـلب الیهـود حقهـم فـي الع�ـادة" واتهم عضو الكن�ست الل

فــي �احــة المســجد األقصــى، وأضــاف: "زحالقــة القــومجي والعنصــري ال مشــكلة عنــده فــي ســلب حــق 
 ال مشكلة عنده في ترانسفیر للیهود فقط.. أنه ملك المنافقین". أنالع�ادة من الیهود وحدهم، كما 

شولي معلم قالت من جهتهـا: "عضـو الكن�سـت مـن كتلـة التجمـع یواصـل  "یت الیهوديرئ�سة كتلة "الب
التحــر�ض، عنــده ســجل غنــي مــن التحــر�ض، عل�ــه أن ینتقــل مــن الكن�ســت إلــى مكانــه الطب�عــي فــي 

 المقاطعة، فعمله ینسجم مع جهاز التحر�ض الفلسطیني".
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الكن�سـت عــن كتلــة "المعســكر  إلــى جوقــة التحــر�ض، حیـث قــال عضــو وانضـم نــواب المعارضــة أ�ضـاً 
للشــك أیــن مصــلحته. عضــو فــي  الصــهیوني" إســحاق شــموئیلي: "تصــر�حات زحالقــة ال تتــرك مجــاالً 

كن�ســت إســرائیل �شــجع التحــر�ض والعنــف و�قــوم �الدعا�ــة لنشــاطات خطیــرة ضــد الدولــة هــو أمــر ال 
مــان شــاي: "حــان �مكــن الســكوت عل�ــه، و�جــب وضــع حــد لــه �شــكل نهــائي". وقــال زمیلــه �الكتلــة نح

الوقــت لیتوقــف زحالقــة عــن الحــدیث عــن جبــل اله�كــل. هــذا مكــان مقــدس، و�ــدل التهیــیج عل�ــه العمــل 
 لتهدئة النفوس".

 15/4/2016 ،48عرب 
 

 دراسة إسرائیل�ة: تراجع االنتفاضة قد ینقلب لهجمات قاس�ة .21
الجمعـة مجلـة "إسـرائیل  قال ال�احث العسكري اإلسرائیلي عمیر ر�ـابورت، فـي ورقـة �حث�ـة نشـرتها یـوم

د�فینس" للشؤون العسكر�ة، إن االنتفاضة الفلسطین�ة الحال�ة في طور التراجع �صورة تدر�ج�ة، ور�مـا 
تصــل إلــى نهایتهــا قر��ــا. إال أنــه ن�ــه إلــى أن هنــاك مؤشــرات أخــرى الحتمــال ق�ــام الفلســطینیین بتنفیــذ 

 ف �القاس�ة في حال حدوث فوضى.عمل�ات نوع�ة قد تعطي نتائج معاكسة لإلسرائیلیین توص
، أن هنـاك معط�ـات واضـحة االسـتراتیج�ةن السـادات للدراسـات جوأوضح ر�ابورت، ال�احـث �مركـز بـی

أكتـــو�ر  /مـــؤخرا تشـــیر إلـــى انخفـــاض فـــي عـــدد العمل�ـــات الفلســـطین�ة التـــي انـــدلعت فـــي تشـــر�ن األول
المؤشـرات المیدان�ـة التــي مـت م رغ�ـالولفــت ر�ـابورت أنـه  الماضـي، وأنهـا فـي الطر�ـق لطـي صـفحتها.

 تجعل االنتفاضة من الماضي فإن هناك مؤشرات أخرى قد تعطي نتائج معاكسة لإلسرائیلیین.
وذكــر ر�ــابورت أن المؤشــر األول لفرضــ�ة نها�ــة االنتفاضــة مــرت�ط �اإلحصــائ�ات الرقم�ــة التــي تمــنح 

ضــحه األ�ــام األخیــرة رئــ�س قســم �ــأن موجــة العمل�ــات فــي طر�ــق نهایتهــا، وهــو مــا أو  واضــحاً  شــعوراً 
 األ�حاث بجهاز الشا�اك أمام وزراء الحكومة.

لمحاصـرة االنتفاضـة الحال�ـة،  "إسـرائیل"ولم �فـت ر�ـابورت اإلشـارة إلـى تعـاون السـلطة الفلسـطین�ة مـع 
أن المظـاهرات واالحتجاجــات الحال�ــة متفرقــة  وهـو مــا لــم یتــوفر �االنتفاضـتین األولــى والثان�ــة، مضــ�فاً 

�العشــرات أو المئــات فقــط غیــر مــا كــان عل�ــه  -كمــا قــال-غیــر منظمــة مــا جعــل المشــاركین یبــدون و 
 الوضع سا�قا �االنتفاضتین السا�قتین اللتین كانتا تجتذ�ان عشرات اآلالف.

وخــتم ر�ــابورت دراســته العســكر�ة �ــالقول إنــه یبــدو فــي ذات الوقــت أن اســتعدادات حركــة حمــاس لتنفیــذ 
عمل�ــات انتحار�ــة" وصــلت ذروتهــا فــي هــذه اآلونــة، ولــذلك أح�طــت قــوات األمــن عمل�ــات اختطــاف و"

 اإلســـرائیل�ة فـــي الســـنة األخیـــرة العشـــرات مـــن العمل�ـــات التـــي تخطـــط لهـــا الحركـــة علـــى هـــذه الشـــاكلة.
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وأضاف ر�ـابورت أنـه لـ�س �الضـرورة أن �ـأتي الخـوف مـن الضـفة، وذلـك ألن حمـاس فـي قطـاع غـزة 
 ."إسرائیل"عن خططها القتال�ة وٕانتاج القذائف الصاروخ�ة التي تهدد  اً واحد ولم تتنازل یوماً 

 15/4/2016 ،الجز�رة نت، الدوحة
 

 .. وٕالى نقل الغاز والماء للفلسطینیینمیناء في غزة إلقامةیدعو  أر�ئیل .22
عــة المذ� ،مــن "البیــت الیهــودي" أر�ئیــل، أوري  اإلســرائیليفاجــأ وز�ــر الزراعــة  :ترجمــة خاصــة -رام هللا 

دلى �عدة تصـر�حات وصـفتها صـح�فة "معـار�ف" التـي أص�اح یوم الجمعة، عندما  أبیبفي رادیو تل 
نــه "ال یوجــد لســكان غــزة مینــاء دولــي حتــى أ أر�ئیــلومــن بــین مــا قالــه  الخبــر �أنهــا "مفاجــأة". أوردت

ي إســـرائیل فـــ األمـــنالالزمـــة، فخبـــراء  األمن�ـــةالیـــوم.. لمـــاذا ال �كـــون لهـــم مینـــاء؟.. مـــع كـــل الشـــروط 
 إلسرائیل". األمن�ة�عرفون ما یلزم عمله حتى �كون هناك میناء ملتزم بجم�ع المطالب 

ننقـــل الغــاز والمـــاء للفلســطینیین فــي نـــابلس، الخلیــل، طـــولكرم  أنمــن الممكــن  إننـــا، "أر�ئیــل وأضــاف
معـالج  ننقـل لهـم مئـة ملیـون كـوب أنفـي  ةالمشـكل أیـنوجنین، فنحن المسـؤولون عـن هـذه المنطقـة.. 

 من الم�اه وهي موجودة عندنا".
جـل الـدخول ألـیهم �قفـون فـي الطـوابیر مـن إقـال "اذهـب وانظـر  "إسـرائیل" إلـىو�النس�ة لدخول العمال 

، فهنـاك �قـف األمن�ـة واألجهـزةذلك ألمر مخجل ومعیب على إسرائیل  إنإسرائیل عبر الحواجز،  إلى
 ملیون ش�كل؟". 50لجة ذلك؟ هل تكلف في معا ةفي الحر والبرد، فما المشكل األشخاص

 15/4/2016 ،القدس، القدسموقع صح�فة 
 

 درس إمكان�ة السماح لعمال من غزة �العمل في الداخلیوز�ر المال�ة اإلسرائیلي  .23
ـــة  :تـــل أبیـــب ـــر المال� ـــة الثان�ـــة، مســـاء أمـــس الجمعـــة، أن وز� ذكـــرت المراســـلة الس�اســـ�ة للقنـــاة العبر�

 .48یــدرس إمكان�ــة الســماح لعمــال مــن قطــاع غــزة �العمــل داخــل أراضــي اإلســرائیلي موشــ�ه كحلــون 
وأوضـــحت المراســـلة دانـــا فـــا�س عبـــر القنـــاة، أن الـــوز�ر اإلســـرائیلي یـــدرس ذلـــك بنـــاًء علـــى طلـــب مـــن 

االتفــاق علــى  وأشــارت إلــى أنــه تــمّ  األســبوع الماضــي ف�مــا بیــنهم. مقــاولین فلســطینیین عقــدوا اجتماعــاً 
العمـال الفلسـطینیین مـن الضـفة الغر��ـة، لكنـه سـیتم دراسـة دخـول عمـال مـن  السماح لدخول مز�د من

 غزة. 
 16/4/2016 ،القدس، القدسموقع صح�فة القدس 
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 فلسطیني �طاقة هو�ة زرقاء مؤقتة 2,000ستمنح  ةالداخل�ة اإلسرائیل� ةر ادرعي: وز  .24
ة العل�ـا أن السـلطات سـتمنح أبلـغ وز�ـر الداخل�ـة اإلسـرائیلي أر��ـه درعـي المحكمـ: تحر�ر �الل ضـاهر

 13فلسطیني �طاقة الهو�ة الزرقاء مؤقتة وتمكینهم من لم شمل عائالتهم، وذلك ألول مرة منـذ  2,000
، یوم الخم�سالنشر عنه ص�اح یوم الجمعة ومساء  وجاء تبل�غ درعي للمحكمة العل�ا، الذي تمّ  عاما.

 ي اإلسرائیلي وعدد من المحامین.على التماس قدمه مركز الدفاع عن الفرد الحقوق رداً 
، أنـــه فـــي أعقـــاب مشـــاورات أمن�ـــة أجراهـــا یـــوم الخمـــ�سوذكـــرت القنـــاة العاشـــرة للتلفز�ـــون اإلســـرائیلي، 

فلســطیني �حملــون تصـــار�ح  2,000حــو ندرعــي، أعلــن عــن قــراره �مــنح �طاقــات هو�ـــة زرقــاء مؤقتــة ل
 .2003�المكوث في إسرائیل منذ العام 

المحامي نجیب زاید �قـرار درعـي، وقـال للقنـاة العاشـرة إن "خطـوة الـوز�ر درعـي ورحب مقدم االلتماس 
مرحب بها رغم أنهـا غیـر كاف�ـة. وسنصـر علـى إلغـاء األمـر االحتـرازي علـى ضـوء المـس �ـالحق فـي 

 الح�اة العائل�ة". 
 15/4/2016 ،48عرب 

 
 المحتجز لدى حماس "المر�ض"عائلة بدو�ة تطالب �عودة ابنها النقب:  .25

تنفست عائلة هشام السید البدو�ة المق�مة في صحراء النقـب الصـعداء عنـدما عرفـت �عـد  .):ب.ف.أ(
ســنة مــن اختفــاء ابنهــا، بوجــوده لــدى حركــة حمــاس، وهــي تطالــب �ــاإلفراج عنــه، مؤكــدة أنــه مصــاب 

 �انفصام الشخص�ة.
م. وظهـرت صـورته عامـًا �عـ�ش مـع عائلتـه فـي النقـب وفقـد قبـل عـا 27وكان الشاب ال�الغ من العمر 

أبر�ـل، فـي أول إشـارة تـدل علـى أنـه علـى  /في تسجیل فیدیو بثته حركـة حمـاس فـي األول مـن ن�سـان
 قید الح�اة ومحتجز لدى الحركة منذ اختفائه.

وقـــال شـــع�ان الســـید، والـــد الشـــاب، فـــي صـــالون منزلـــه المتواضـــع: "عنـــدما رأیتـــه فـــي الفیـــدیو شـــعرت 
 ناك. قبل ذلك لم أكن أعرف إذا كان على قید الح�اة".�االرت�اح، ألنني بت أعرف أنه ه

وال تــــزال الطر�قــــة التــــي وصــــل فیهــــا هشــــام إلــــى قطــــاع غــــزة غامضــــة. وهــــو مســــلم �حمــــل الجنســــ�ة 
 اإلسرائیل�ة، لكن ال یوجد في الظاهر ما یبرر احتجازه لدى حماس.

ته أنه دخـل إلـى القطـاع و�رفض الج�ش اإلسرائیلي إعطاء أي تفاصیل حول المسألة، بینما تؤكد عائل
 �اجت�از الس�اج اإلسرائیلي الذي �طوق غزة و�خضع لمراق�ة مشددة.

وتؤكــد منــال، والــدة هشــام، أن ابنهــا "لــم �كــن مرتاحــًا فــي المنــزل. ذهــب إلــى غــزة. ظــن أن غــزة منزلــه 
�ـه فـي الثاني". وتقول العائلة إن هشام �عاني من انفصام الشخص�ة. وتؤكد أنه فقد من قبـل وعثـر عل
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األردن ومصر مرات عـدة قبـل أن �سـلمه هـذان البلـدان إلـى السـلطات اإلسـرائیل�ة. وسـبق لـه أن دخـل 
 قبل أن تطرده حماس التي تنبهت إلى وضعه الصحي. 2013و 2010مرتین إلى قطاع غزة في 

مــن . ال أعــرف لمــاذا احتفظــوا �ــه 2015أبر�ــل  /و�تســاءل والــده: "هــذه المــرة، دخــل القطــاع فــي ن�ســان
 دون أن �قولوا إنهم �حتجزونه".

وذكــرت حمــاس فــي تســجیل الفیــدیو الــذي ظهــر ف�ــه هشــام، أنهــا تحتجــز أر�عــة مــواطنین إســرائیلیین. 
وقـــدمت حمـــاس هشـــام علـــى أنـــه جنـــدي إســـرائیلي. لكـــن عائلـــة هشـــام تؤكـــد أن وصـــفه �العســـكري أو 

عاني نوعًا من أنـواع انفصـام الجاسوس أمر یثیر الضحك. و�قول والد الشاب: "هشام مر�ض نفسي، �
الشخصــ�ة. هشــام �أخــذ أدو�ــة لمرضــه النفســي. هــذا المــرض یدفعــه إلــى الــذهاب إلــى أمــاكن �عیــدة". 
و�ضـــیف: "حمـــاس نشـــرت شـــر�ط فیـــدیو �ـــأن هشـــام محتجـــز لـــدیها وأنـــه جنـــدي صـــهیوني. هـــذا كـــذب 

 �حت!".
 16/4/2016 ،الح�اة، لندن

 
 ةود إلى سور�: الجوالن إسرائیلي... ولن �ع"إسرائیل" .26

في األ�ام القلیلة الماض�ة، وكأنها على أبـواب اسـتحقاق تسـو�ة مـا یجـري  "إسرائیل"بدت : �حیى دبوق 
أكدت القناة الثان�ـة العبر�ـة أمـس، أنـه تقـّرر أن تعقـد جلسـة الحكومـة اإلسـرائیل�ة، و . ةاإلعداد له لسور�

أساسـي، سـ�حمل رسـالة واضـحة إلـى �كامل أعضائها، في الجـوالن المحتـل، وعلـى طاولـة ال�حـث بنـد 
�ضــًا الســور�ین، �ــأّن الجــوالن جــزء ال أیین، واألمــم المتحــدة و مــر�ككــل مــن �عنــیهم األمــر: الــروس واأل

، وأّن الحكومة اإلسرائیل�ة غیر معن�ة، وهي لن تقبل، �شكل أو �آخر، التنازل عن "إسرائیل"یتجزأ من 
 اإلعــداد، مهمــا كانــت التســو�ة التــي یجــري ةا إلــى سـور�وٕاعادتهــ "إســرائیل"هـذه المســاحة الجغراف�ــة مــن 

مراسل القناة للشؤون الس�اس�ة أودي س�غل أشـار إلـى أّن نتن�ـاهو سـ�حمل إلـى موسـكو، الخمـ�س  لها.
المقبـــل، رســـالة تتضـــمن المضـــمون نفســـه، وذلـــك فـــي خـــالل ز�ارتـــه المقـــررة لروســـ�ا، ولقائـــه الـــرئ�س 

 .فالد�میر بوتین، كما هو مقرر مس�قاً 
 16/4/2016 ،األخ�ار، بیروت

 
 القتلح�اة رح�عام زئ�في تلّخصت �األكل والجنس و  :الثان�ة ةلقناة اإلسرائیل�لتحقیق  .27

أكد تحقیق صحافي أجرته القناة الثان�ة في التلفز�ون اإلسرائیلي حول سلوك  :أسعد تلحمي -الناصرة 
ســیر" للفلســطینیین رح�عــام زئ�فــي ســبق صــاحب نظر�ــة "الترانفزعــ�م حــزب مولیــدت وز�ــر الســ�احة األ

عامـًا علـى یــد فلسـطینیین فـي القـدس المحتلــة، أن ح�اتـه كانـت حافلــة  15(غانـدي)، الـذي اغتیـل قبــل 
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�قتـــل عـــرب أبر�ـــاء و�اغتصـــاب نســـاء وعالقـــات وطیـــدة مـــع العـــالم الســـفلي. واعتبـــر مراقبـــون التحقیـــق 
تــراث غانــدي" �ــأكثر مــن ملیــون دوالر ســنو�ًا. "ضــر�ة قاتلــة" لمــن تخلِّــد الحكومــة ذكــراه ســنو�ًا وتمــّول "

و�ینما اعتبرت عائلة غاندي التحقیق "عمًال قذرًا"، صدرت أصوات تطالب الحكومة بإعادة النظـر فـي 
 تمجید ماض�ه وتعل�م تراثه.

ات القـرن الماضـي وحفـل سـجله �العدیـد مـن الجـرائم. ومـع خلـع �وُعرف زئ�فـي قائـدًا عسـكر�ًا فـي سـتین
ر�ة دخــل معتــرك الس�اســة تحــت "أجنــدة" ترحیــل "ترانســفیر" الفلســطینیین إلــى األردن، ولــم بزتــه العســك

یتردد رئ�س الحكومة السابق آر�یل شارون في منحه منص�ًا وزار�ًا فغدا مشـروع الترانسـفیر شـرع�ًا فـي 
 2001 السجال العام، حتى نجح ثالثة فلسطینیین من الجبهة الشعب�ة لتحر�ر فلسطین في اغت�اله عام

في فندق في القدس المحتلة. وقبل عشر سنوات قررت الحكومة تخلیـد ذكـراه سـنو�ًا وتعلـ�م "تراثـه" فـي 
 المدارس.

وتضمن التحقیق إفادات شخص�ة تـدین سـلوك غانـدي علـى مختلـف األصـعدة. وأبـرَز عالقـات زئ�فـي 
كتبـوا عنـه. ف�مـا اشـتكت مع العالم السفلي ولجوئه إلى مجرمین ك�ار لتهدیـد صـحافیین لـم یـرق لـه مـا 

نساء، بینهن ممثلة إسرائیل�ة �ارزة، أن الوز�ر تحّرش بهن جنس�ًا. وقالـت إحـداهن أن زئ�فـي اغتصـبها 
فــي مكت�ــه عنــدما كانــت مجّنــدة وهــي فــي الثامنــة عشــرة مــن عمرهــا، فضــًال عــن شــهادات �ق�امــه �قتــل 

ایتـان إن زئ�فـي قـام فـي سـتینات القـرن وقال الوز�ر السابق رافي  عرب أبر�اء خالل خدمته العسكر�ة.
 الماضي بإطالق النار على شابین بدو�ین في النقب فقتل أحدهما وأصاب الثاني إصا�ات �الغة.

ووفــق قائــد ســابق لكتی�ــة عســكر�ة فــي غــور األردن فــإن زئ�فــي اقتــرح عل�ــه حــین كــان األخیــر قائــدًا لـــ 
ین�ة مطــاَردین خرجــوا مــن مغــارة ومستســلمین. "المنطقــة الوســطى" فــي الجــ�ش إعــدام أفــراد خل�ــة فلســط

ف�مــا أفــاد الط�ــار الــذي قــاد المروح�ــة العســكر�ة لزئ�فــي أن األخیــر طلــب مــن ط�ــار مروح�ــة عســكر�ة 
 أخرى أن �حوم فوق ثالث قرى فلسطین�ة مع جثة فلسطیني مقتول تتدلى �حبل من الطائرة.

زئ�فـي طلــب منــه شخصـ�ًا "االعتنــاء" �صــحاف�ة وقـال أحــد قـادة العــالم الســفلي سـا�قًا طو��ــا أوشــري أن 
من "ید�عوت أحرونوت" تهكمت عل�ه، فقام بإرسال أفراد عصابته لتفجیر عبوة ناسفة في مدخل منزل 
الصـــحاف�ة. وأضـــاف اوشـــري أنـــه خـــالل مرافقتـــه لزئ�فـــي فـــي ز�ـــارة لنیو�ـــورك قـــام األخیـــر بز�ـــارة لبیـــت 

 كل والحرب وممارسة الجنس".دعارة، مبررًا ذلك �أن الح�اة تختزل في "األ
وقالــت الممثلــة الشــهیرة ر��كــا میخــائیلي التــي تعرضــت لمحاولــة اغتصــاب مــن زئ�فــي لإلذاعــة العامــة 
أمس إن قصتها كانت معروفة لقادة الج�ش لكنهم لم �حركوا ساكنًا بـداعي "أخـّوة المقـاتلین". وأضـافت 

طفـــال علـــى تـــراث شخصـــ�ة اســـتخدمت أنهــا قـــررت فضـــح القضـــ�ة مـــن جدیـــد ألنـــه ال �عقـــل تنشـــئة األ
المجرمین وسیلة للتخو�ف. وكتب أحد المعلقین أن زئ�في �عتبر في نظـر مـن قـرر تخلیـد ذكـراه سـنو�ًا 
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شخص�ة تحتذى تمّثل ق�مًا ایجاب�ة لدى مختلف األج�ال و "عل�ـه تجـدر إعـادة النظـر فـي تعلـ�م تراثـه" 
لزئ�فـي مّیـز فـي حینـه كثیـر�ن مـن الق�ـادیین "فـي لألج�ال الناشئة". لكنه أضـاف أن السـلوك المنسـوب 
 وقت لم �كن تقد�م شكوى �التحرش الجنسي مألوفًا".

وطالب النائب یوئیل حسون من "المعسكر الصهیوني" وز�ر المال بوقف تحو�ل موازنة سنو�ة لتخلیـد 
 "تراث زئ�في". وأعلن نواب آخرون أنهم قد �حذون حذو زمیلهم.

عامًا" معتبـرًا  15ن "من المعیب توج�ه مثل هذه التهم لجثة هامدة في القبر منذ وقال محامي العائلة إ
 أن الهدف من التحقیق الصحافي هو تسو�د سمعة قائد عسكري حاز على وسام "�طل إسرائیل". 

 16/4/2016 ،الح�اة، لندن
 

 رائد صالح: حكومة االحتالل ُتخطط لـتصف�ة ق�ادات الداخل .28
ركة اإلسالم�ة" في الداخل الفلسطیني المحتل، الشیخ رائد صالح، من حذر رئ�س "الح :القدس

محاولة األجهزة األمن�ة الصهیون�ة "تصف�ة" مجموعة كبیرة من الق�ادات العر��ة الناشطة، بزعم 
 محار�ة "اإلرهاب".

وقال الشیخ صالح إن نهج ونشاط األجهزة األمن�ة الصهیون�ة "الظالم"، �شیر إلى أنها "أصیبت 
جنون ال�قر"، مشدًدا على أّن اإلرهاب الحق�قي هو ما تقوم �ه حكومة االحتالل �مختلف أجهزتها ب

تصر�حات الشیخ رائد صالح، جاءت خالل خط�ة الجمعة التي ألقاها، في خ�مة حظر  وأذرعها.
ضمن سلسلة الفعال�ات إلح�اء یوم األسیر الفلسطیني التي ، الحركة اإلسالم�ة �مدینة أم الفحم

 تنظمها لجنة الحر�ات واألسرى المنبثقة عن لجنة المتا�عة العل�ا للجماهیر العر��ة.
وأوضح أن اعتقال الق�ادات العر��ة "و�شكل جنوني" یهدف إلى "تخو�ف و�ث الرعب في األوساط 

 ".اإلسرائیليالعر��ة والفلسطین�ة �الداخل المحتل"، مؤكًدا: "ولكن إرادتنا أقوى من الظلم واالحتالل 
وطالب الشیخ رائد الفلسطینیین في مختلف أماكن تواجدهم �الدفاع عن حقوقهم ونصرة المسجد 

 األقصى الم�ارك.
 15/4/2016، المركز الفلسطیني لإلعالم

 
 تدن�س القرآن.. استفزاز عائلة مسودة المهّدم بیتها .29

تفزاز حینما حضرت لم تبُد على أهل وذوي الشهید إیهاب مسودة أّ�ة عالمات اس: خاص -الخلیل 
قّوات االحتالل لهدم منزلهم، ما دفع أحد الجنود لتمز�ق القرآن الكر�م، ودوسه �قدمه، األمر الذي 

 أثار حف�ظة العائلة.
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وكان الشهید مسودة قتل مستوطنا في عمل�ة طعن نفذها قرب مدخل المسجد اإلبراه�مي في مدینة 
مر الذي دفع االحتالل إلعدامه في المكان، ومالحقة الخلیل بدا�ة أحداث "انتفاضة القدس"، وهو األ

 عائلته وصوال إلى هدم منزلها.
تقول والدة مسودة لصح�فة "فلسطین": "الهدم ال یهزنا أو �ضعفنا... االحتالل �ظّن أّنه یدمر 

كبده معنو�اتنا بهدم منزلنا لكّنه واهم"، مشیرة في الوقت ذاته إلى أّن هدم المنزل ل�س أغلى من فلذة 
وتتا�ع: "ما آلمنا في كّل األمر هو اخت�ار أحد الجنود تمز�ق كتاب  الذي قّدمته شهیدا ألجل الوطن.

هللا (القرآن الكر�م) أمام ناظر�نا"، الفتة إلى أّن هذا االستفزاز �أتي لالنتقام من العائلة، وللرد على 
المختلفة، والتي استفزت مشاعر  خ�ارات نجلها الذي اختار مقاومة االحتالل، والّرد على جرائمه

الجم�ع، ما اضطره للتوجه والثأر من االحتالل على جرائمه خاصة �حّق الفت�ات والنساء والشیوخ 
وصد�قه همام سعید الذي تعّرض لإلعدام أثناء سیره في حّي تل الرمیدة بدا�ة أحداث انتفاضة 

، وارتقاء نجلها شهیدا، لكّنها ل�ست مقهورة كما وتؤّكد والدة الشهید أّنها ورغم خسارتها لمنزلها القدس.
االحتالل، ألّنها تعرف أهم�ة وق�مة الشهادة في سبیل هللا وما لها من مكرمات، لكّنها تشیر إلى أّن 

 ما قهرها هو دوس جنود االحتالل على مصحف إیهاب �عد تمز�قه.
 16/4/2016فلسطین أون الین، 

 
 1967ل ملیون مواطن منذ العام االحتالل اعتق: هیئة شؤون األسرى  .30

، إن أمسذكر تقر�ر صادر عن هیئة شؤون األسرى والمحرر�ن ونادي األسیر الفلسطیني، : رام هللا
 نحو ملیون مواطن ومواطنة. 1967سلطات االحتالل اإلسرائیلي اعتقلت منذ بدء االحتالل العام 

طیني الذي �صادف غدا: منذ بدا�ة وأضافت التقر�ر الذي تم إصداره لمناس�ة یوم األسیر الفلس
ألف  11ألف مواطن، بینهم  90وحتى الیوم، اعتقل االحتالل أكثر من  2000انتفاضة األقصى العام 

ألف قرار  15نائً�ا ووز�ًرا سا�ًقا، وأصدرت المحاكم اإلسرائیل�ة قرا�ة  65امرأة، و 1,300طفل، ونحو 
 اعتقال إداري.

أسیرة،  70أسیر، بینهم  7,000االحتالل لهذا العام بلغ  وأضاف: إن عدد األسرى في سجون 
سجنا ومركز توقیف وتحقیق إلى جانب معتقلي "عتصیون"  22تحتجزهم سلطات االحتالل في 

 و"حوارة".
) 1,400مواطن منهم نحو ( 4,800وأضاف: اعتقل االحتالل منذ شهر تشر�ن األول الماضي نحو 

دس والخلیل، وقد جاء تصعید االعتقاالت مترافقا مع أحداث طفل وقاصر غالبیتهم من محافظتي الق
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�ارزة على الّساحة الفلسطین�ة، تزامنت مع االعتداءات اإلسرائیل�ة المستمّرة على ُحرمة المسجد 
 األقصى.

 16/4/2016األ�ام، رام هللا، 
 

 السور�ةشهداء من الالجئین منذ بدء األزمة  3,205ة: مجموعة العمل من أجل فلسطینیي سور� .31
، فرض الحصار على مخ�م 2013یولیو / یواصل النظام السوري منذ منتصف تموز: نبیل سنونو

وجبهة النصرة  "داعش"الیرموك لالجئین الفلسطینیین، جنوب العاصمة دمشق، كما �فرض تنظ�م 
ا یجري حصاًرا على المخ�م، بینما الخاسر الوحید هم الالجئون الفلسطینیون، الذین ال ناقة لهم ف�م

 ".ةوال جمل، �حسب مسؤول في "مجموعة العمل من أجل فلسطینیي سور�
ووفًقا لمسؤول قسم األ�حاث والدراسات في المجموعة، إبراه�م العلي، یبلغ عدد الالجئین الفلسطینیین 

شهیًدا، ف�ما یبلغ المجموع  1,244الذین استشهدوا في "الیرموك" منذ بدا�ة األزمة السور�ة، حوالي 
حالة قضت داخل  436شهیًدا، منهم نحو  3,205، ةعام لالجئین الفلسطینیین الشهداء في سور�ال

سجون النظام السوري نتیجة التعذیب، وأ�ًضا هناك �عض الحاالت قضت تحت التعذیب لدى 
وقال  ضحا�ا الجوع والحصار، �حسب إحصائ�ات "مجموعة العمل". 186المعارضة السور�ة، و

، 2013لسطین"، أمس، "إن المخ�م ما زال الحصار مفروضا عل�ه منذ منتصف العلي، لصح�فة "ف
وكل المداخل الرئ�سة للمخ�م مغلقة �استثناء المدخل الجنو�ي الغر�ي �اتجاه یلدا، للحصول على 

 المساعدات فقط من تلك المنطقة والرجوع للمخ�م".
ما یخرج أي شخص من مكانه وأضاف: "إن أهالي المخ�م ال �ستط�عون الخروج �شكل طب�عي، ك

المعتاد والعودة إل�ه في آخر النهار، إنما أص�ح الالجئ محاصًرا ضمن المخ�م، وال �سمح له 
وأوضح أنه "ترافق مع هذا وضع میداني صعب وسیئ للغا�ة، خصوًصا أنه في سبیل  �الخروج".

ضها، واستخدامها س�طرة كل منهما (التنظ�مین) على اآلخر قاما �حرق �عض المنازل وهدم �ع
 كمناطق الستهداف مناطق الخصم، ونهب وسرقة ما ت�قى من منازل ضمن المخ�م".

أ�ًضا �شأن الوضع المیداني، قال العلي: "إن المخ�م �ال كهر�اء، و�ال ماء، و�ال أط�اء، ما عدا 
 �عض الع�ادات الخاصة المیدان�ة في مناطق نائ�ة قد �كون الوصول إلیها صعً�ا".

ألف الجئ فلسطیني ما قبل األزمة السور�ة، بینما  220إلى أن مخ�م الیرموك، كان �ضم حوالي ونّوه 
كل من �قطن المخ�م في هذه المرحلة، ال یتجاوز تعدادهم خمسة آالف شخص، وأص�ح سكان 

 المخ�م مهجر�ن، جزء منهم لجؤوا إلى خارج سور�ة، والجزء اآلخر إلى ضواحي دمشق.
 16/4/2016فلسطین أون الین، 
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 مواطنًا جراء قمع االحتالل للمسیرات األسبوع�ة في الضفة والقطاع 22إصا�ة  .32
مواطنًا بجروح بینهم فتى أقدمت قوات االحتالل على دهسه، والعشرات �حاالت  22أصیب، أمس، 

 اختناق متفاوتة، خالل قمع قوات االحتالل تظاهرات ومسیرات في أنحاء متفرقة من الضفة والقطاع.
مواطنین بجروح والعشرات �حاالت اختناق خالل مواجهات  ثالثةمحافظة رام هللا والبیرة، أصیب  ففي

 تركزت في قر�تي النبي صالح و�لعین و�لدتي بیتون�ا وسلواد.
فقد قمعت قوات االحتالل مسیرة قر�ة النبي صالح األسبوع�ة، شمال غر�ي محافظة رام هللا والبیرة، 

 ادرة األراضي، ما أدى إلى إصا�ة عدد من المواطنین �حاالت اختناق.المناهضة لالست�طان ومص
وفي قر�ة بلعین، غرب رام هللا، أصیب العشرات من المواطنین والمتضامنین األجانب �االختناق 
الشدید إثر استنشاقهم الغاز السام، خالل قمع االحتالل لمسیرة بلعین األسبوع�ة الرافضة لالحتالل 

 وسع العنصري وذلك على مدخل القر�ة الغر�ي.وجدار الضم والت
وفي بلدة بیتون�ا، أصیب عشرات المواطنین �حاالت اختناق متفاوتة جراء استنشاق الغاز المسیل 
للدموع الذي أطلقته قوات االحتالل �كثافة خالل قمعها تظاهرة، في مح�ط معتقل "عوفر" المقام على 

 ة.أراضي بیتون�ا �محافظة رام هللا والبیر 
وفي قطاع غزة، أصیب عشرة مواطنین بجروح متفاوتة، وحاالت اختناق، في مواجهات متفرقة، 

 اندلعت عند أر�ع محاور رئ�سة شرق قطاع غزة، خالل ساعات مساء أمس.
وفي محافظة الخلیل، أصیب عدد من المواطنین بجروح وحاالت اختناق خالل مواجهات مع قوات 

عامًا)  15ل الخلیل، مساء أمس، ف�ما أصیب، �التزامن، فتى عمره (االحتالل في مخ�م العروب شما
 إثر صدمه �س�ارة جیب عسكر�ة؛ ما استدعى نقله إلى المستشفى األهلي �الخلیل لتلقي العالج.

 16/4/2016األ�ام، رام هللا، 
 

 دا�ة العاممنزًال ومنشأة هدمها االحتالل في القدس منذ ب 113اللجنة الشعب�ة للدفاع عن المنازل:  .33
قال مسؤول اللجنة الشعب�ة للدفاع عن المنازل المهدمة في مدینة القدس : أحمد المصري  -القدس 

منزال ومنشأة في مدینة القدس المحتلة، هدمها االحتالل اإلسرائیلي  113المحتلة فخري أبو د�اب: إن 
وأضاف أبو د�اب  الجاري. مارس/ أبر�ل، وحتى األول من شهر 2016منذ بدا�ة العام الجاري 

خصت �قرارات هدم من بلد�ة االحتالل أو  113 لصح�فة "فلسطین"، إن جم�ع المنازل والمنشآت الـ
 محاكمه، مشیرا إلى أن آخر منزل هدم كان یوم أمس ألحد مواطني المدینة في حي الفاروق �سلوان.

سات االحتالل المختلفة تجاه وشدد على وجود حالة ارتفاع كبیرة في أوامر الهدم من قبل مؤس
منشآت ومنازل المقدسیین، وذلك مقارنة �العام الماضي، منبها إلى أن انتفاضة القدس زادت من 
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الف منزل ومنشأة مهددة �الهدم هي  24و�ین أبو د�اب أن أكثر من  هجمة االحتالل في هذا الملف.
م إدار�ة وقانون�ة، مشیرا إلى أن بلدة األخرى في مدینة القدس المحتلة، وقد أعطیت فعل�ا أوامر هد

من المساعدات  %90أمر هدم وحدها فقط. وأضاف أن  4,313سلوان جنوب المسجد األقصى فیها 
التي تقدم لمن یهدم منازلهم، تتم عبر المواطنین أو الجمع�ات الخیر�ة، وذلك �المساعدة الم�اشرة، أو 

وأكد أن من یهدم منزله، ال �مكن  قدس �كافة مناطقها.إیجاد إیواء مؤقت لهؤالء العوائل في مدینة ال
إعادة بناء منزله أو حتى ترم�مه، حیث �طال من �قوم بذلك عقو�ات إسرائیل�ة شدیدة، مشددا على 

 أن هذا المنع واجه حملة إعادة بناء ذوي الشهداء الذین ارتقوا خالل "انتفاضة القدس" المتواصلة.
 16/4/2016فلسطین أون الین، 

 
 �السرطان   مصا�اً  25أسیر مر�ض في سجون االحتالل بینهم  1,700: اتحاد لجان العمل الصحي .34

أسیر مر�ض �ق�عون في  1,700قال اتحاد لجان العمل الصحي یوم الجمعة، إن ": وفا" -رام هللا
وأضاف االتحاد في ب�ان صحفي لمناس�ة یوم  �عانون مرض السرطان. 25سجون االحتالل، منهم 

یر، إن سلطات االحتالل تقدم لألسرى المرضى في أحسن األحوال مسكنات دون السماح لهم األس
 بتلقي العالج الكافي، ف�ما تحرمهم من ز�ارة األط�اء األمر الذي ینعكس سلً�ا على صحتهم.

ودعا االتحاد إلى العمل على كافة الصعد لإلفراج عن األسرى؛ حتى ال �قتلهم الموت ال�طيء، وٕالى 
وذكر �أن األرقام الصادرة عن  وجه �ملفاتهم إلى المؤسسات الصح�ة واإلنسان�ة والحقوق�ة الدول�ة.الت

 7,000الجهات المختصة �متا�عة شؤون الحركة األسیرة الفلسطین�ة تشیر إلى أن أكثر من س�عة 
 400رة وأسی 67سجنًا ومركز توقیف منهم س�عة أسرى أمضوا أكثر من ثالثین عامًا و 22�ق�عون في 

 إداري. 700نواب، و 6طفل و
 16/4/2016، رام هللا، الح�اة الجدیدة

 
 �اب العمود.. أسطورة القدس تتحول لمنطقة عسكر�ة .35

�اب العمود هو المدخل الشمالي الرئ�سي للبلدة القد�مة من مدینة القدس. : أسیل جندي -القدس 
 ن أبواب المدینة.ظل منذ القدم األكثر حیو�ة بی االستراتیجيونظرا لموقعه 

تبلغ مساحة الساحة في منطقة �اب العمود ومدرجاته والمحالت التجار�ة المملوك�ة الموجودة في 
 متر مر�ع). 8,500مدخله نحو ثمان�ة دونمات ونصف دونم (
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و�عتبر �اب العمود األكثر فخامة من بین أبواب القدس من ناح�ة الزخارف واالرتفاع، �اإلضافة 
ال�اب الروماني القد�م لمدینة القدس المبني منذ عهد إمبراطور روما هدر�ان في القرن  لكونه �قع فوق 

 الثاني الم�الدي.
، 2015 أكتو�ر /تشر�ن األول و�قي ال�اب محافظا على حیو�ته حتى اندالع اله�ة الشعب�ة األخیرة في

منطقة عسكر�ة ارتقى  حیث اتخذ االحتالل اإلسرائیلي إجراءات في ساحته حولته �شكل تدر�جي إلى
شهیدا ارتقوا في القدس خالل اله�ة، فضال عن تعرض المقدسیین فیها  40شهیدا من بین  11فیها 

 أل�شع صور اإلذالل من خالل التفت�ش والضرب واالحتجاز واالعتقال التعسفي.
األفواج الس�اح�ة كان ل�اب العمود أهم�ة منذ العهد العثماني �اعت�اره ممرا رئ�س�ا للقوافل التجار�ة و 

التي كانت تؤم القدس، نظرا التساع مساحته وقر�ه من األسواق وطر�قه الممهدة التي تؤدي لداخل 
أسوار القدس، و�تفرع منها الطر�قان الرئ�س�ان لألسواق وللحّیین اإلسالمي والمس�حي، وهما طر�ق 

 �اب خان الز�ت وطر�ق الواد.
بو شمس�ة، فإن التغییرات الد�موغراف�ة التعسف�ة، و�دء ووفق ال�احث في تار�خ القدس رو�ین أ

، إذ كثفت البلد�ة 2000محاوالت تقل�ص عدد المارة من �اب العمود بدأت في انتفاضة األقصى عام 
من هجمتها على �اعة الخضراوات المتجولین في المنطقة، وحرصت على تفر�غ المكان منهم �شكل 

 ت ومصادرة ال�ضائع.مستمر ثم خالل مالحقتهم �المخالفا
وأشار ال�احث المقدسي إلى التطور النوعي في الهجمة العسكر�ة في منطقة �اب العمود مؤخرا، إذ 
تمنع شرطة االحتالل المقدسیین �شكل عام والش�ان �شكل خاص من الجلوس على مدرجاته، 

 ومعاق�ة من �فعل ذلك �المخالفات التعسف�ة أو االعتقال.
�رة نت أن قض�ة تفر�غ �اب العمود �القوة تتطلب التصدي بتعاضد مؤسسات وأكد في حدیثه للجز 

القدس كافة لكسر الحصار المفروض على هذا ال�اب، كونه �شكل مدخال رئ�س�ا و�ؤدي إلى أح�اء 
سكن�ة كبیرة في البلدة القد�مة، مما �سهم في عودة الح�اة االقتصاد�ة واألثر�ة والس�اح�ة ل�اب 

 العمود.
 16/4/2016.نت، الدوحة، الجز�رة

 
 أسرى نفحةمع  تضامناً  عن الّطعام �ضر�ون األسرى في سجون الّنقب : هیئة شؤون األسرى  .36

أعلنت هیئة شؤون األسرى والمحّرر�ن مساء الجمعة، أّن األسرى في كّل من سجون : الطیب غنا�م
یًرا عن تضامنهم مع الّنقب، رامون إ�شل وعوفر، سیخوضون إضراً�ا عن الّطعام لیوم واحد، تعب
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األسرى الفلسطینّیین �سجن نفحة، الذي �عاني أسراه الفلسطینّیون من معاملة عنصرّ�ة وظروف 
 مع�شّ�ة قاس�ة.

ا على استمرار االعتداءات على أسرى الّسجن، وٕاطالق "وأشارت الهیئة إلى أّن هذه الخطوة  تأتي رد�
من قبل مدیر الّسجن �اقتحام غرف األسرى واالعتداء  الّتهدیدات �حّقهم والتي كان آخرها تهدید علنيّ 

 ."علیهم وقمعهم في حال لم یلتزموا �القرار الّصادر عنه والمتمّثل �حرمانهم من أداء صالة الجمعة
في حال لم تتراجع إدارة نفحة عن هذه الخطوات "ونقلت الهیئة على لسان األسرى في الّسجون أّنه 

ا على أسرى نفحة، س�كون هناك تصعیدات جدّ�ة وتمّرد ومواجهة فعلّ�ة االنتقامّ�ة ولم توقف هجمته
 ."مع اإلدارات في كافة الّسجون 

 15/4/2016، 48عرب 
 

 أوامر بهدم منازل في سلوان واشت�اكات مع االحتالل في الضفة .37
الجمعة أوامر هدم إدار�ة على  أمسص�اح  اإلسرائیليسّلمت سلطات االحتالل  :وكاالت –القدس 

دد من المنازل في حي ال�ستان ببلدة سلوان جنوب المسجد األقصى الم�ارك �مدینة القدس المحتلة. ع
مركز وادي حلوة  أعلنوتذرعت سلطات االحتالل �أن المنازل ُشیدت من دون ترخ�ص، حس�ما 

 للمعلومات في سلوان.
 16/4/2016الرأي، عمَّان، 

 
 خطأ"الج�ش اإلسرائیلي سلم جثمان البرادع�ه "�ال .38

قامت قّوات االحتالل، عصر یوم الجمعة، بإعادة جثمان الّشهید إبراه�م برادع�ه إلى : الطیب غنا�م
 الجانب الفلسطینّي.

عاًما)، وهو من بلدة صور�ف، قد استشهد أمس الخم�س، �ع�ارات نارّ�ة أطلقتها  54وكان برادع�ه (
یوقع الّشهید الفلسطینّي إصا�ات في أوساط  عل�ه قّوات االحتالل، وذلك بزعم ح�ازته بلطة. بینما لم

 الجنود.
وقع، وصّرح  "نتیجة خطأ"و�عد تسل�م الجثمان، سارع الج�ش اإلسرائیلّي �اإلعالن عن تسل�م الجثمان 

أّنه سوف �قوم �الّتحقیق �مصدر ما أسماه �الخلل. وتأتي هذه االعتراضات الّرسمّ�ة والّشعبّ�ة 
 مین الّشهداء الفلسطینّیین لذو�هم.اإلسرائیلّ�ة على تسل�م جثا
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وفي الّس�اق ذاته، �أتي تسل�م الجثمان البرادع�ه، یوًما واحًدا �عد أن صّرح رئ�س الحكومة 
اإلسرائیلّي، ببن�امین نتن�اهو، إثر استشهاد البرادع�ه، �عدم نّیته إعادة جثامین الّشهداء الفلسطینّیین 

 لذو�هم.
 15/4/2016، 48عرب 

 
 ة الدوالر في غزةأزمة �عمل .39

یوًما،  15�شهد قطاع غزة أزمة في نقص عملة الدوالر األمر�كي منذ أكثر من ": صفا"خاص  -غزة 
 أدت إلى اختفاء هذه العملة في الكثیر من القطاعات.

وأكد مدیر العالقات العامة واإلعالم في غرفة تجارة غزة ماهر الط�اع في تصر�ح خاص لوكالة 
، أن هناك شح كبیر في عملة الدوالر �عاني منه القطاع، حیث لم تعد تتوفر "صفا" الیوم الخم�س

یوًما، أدى  15وقال الط�اع "إن هذا الشح المستمر منذ أكثر من  هذه العملة في معظم البنوك.
الختفاء هذه العملة، مشیًرا إلى أن هذه األزمة متجددة على مدار سنوات الحصار اإلسرائیلي 

ن سبب األزمة الحال�ة هو أن "إسرائیل" تشدد قیودها على دخول وخروج العمالت وأضاف أ للقطاع".
 لغزة، لذلك فإنه ال یوجد انس�اب لدخول وخروج األموال.

وأفاد �أن القطاع �شهد أزمة عامة في توفر العمالت النقد�ة خاصة الش�كل والدوالر، لكن وفي الفترة 
 ن قطاعات حیو�ة وهامة على رأسها البنوك.الحال�ة فإن الدوالر �كاد یختفي تماًما م

وطالب الط�اع سلطة النقد �صفتها الجهة المسئولة بهذا الشأن �التدخل العاجل والضغط لدى الجانب 
 اإلسرائیلي، من أجل إدخال عملة الدوالر إلى القطاع و�أسرع وقت.

ن ورجال األعمال خسائًرا وحذر من أن استمرار اختفاء هذه العملة الهامة، �كّبد التجار والموظفی
فادحة، خاصة وأن هذه الفئات وأخرى تتقاضى أموالها �عملة الدوالر، وٕاذا ما تم صرف عملة الش�كل 
بدًال منها فسیؤدي لخسائر كبیرة، خاصة وأن هناك فجوة كبیرة بین سعر صرف الدوالر في البنك 

 وفي السوق.
 14/4/2016وكالة الصحافة الفلسطین�ة (صفا)، 

 
 ومصر "إسرائیل"تنسیق أمني غیر مسبوق بین : یر أمني إسرائیليخب .40

قال الخبیر األمني اإلسرائیلي في صح�فة معار�ف یوسي میلمان إنه "منذ اعتالء الجنرال عبد الفتاح 
الس�سي للحكم في مصر، نشأت بینها و�ین إسرائیل عالقات وث�قة هي األقوى من نوعها، و�ات 

وأضاف أن  هرة وتل أبیب في حالة تحسن تدر�جي مع مرور الوقت.التعاون األمني بین القا
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المصالح المت�ادلة للطرفین في محار�ة تنظ�م الدولة اإلسالم�ة في سیناء وحركة المقاومة اإلسالم�ة 
 حماس، التي تتهم مصر جناحها العسكري �أنه یتعاون مع التنظ�م ساهمت في تعز�ز هذا التعاون.

اتفاق مصر والسعود�ة حول تیران وصنافیر یتطلب إحداث تغییرات في  وأوضح یوسي میلمان أن
نص اتفاق السالم بین مصر وٕاسرائیل، كما حصل إ�ان موافقة إسرائیل على إدخال قوات مصر�ة 
إضاف�ة لش�ه جز�رة سیناء أكثر مما كان منصوصا عل�ه في اتفاق السالم، لتحسین قدرة القوات 

 لدولة هناك.المصر�ة على محار�ة تنظ�م ا
ال اإلخ�اري أمیر ت�فون أن عدم معارضة إسرائیل امن جان�ه أكد المراسل العسكري في موقع و 

لالتفاق المصري السعودي حول الجز�رتین �عود �األساس لرغبتها �الحفاظ على عالقاتها مع القاهرة، 
 والس�ما مع دخول المنظمات المعاد�ة إلسرائیل إلى ش�ه جز�رة سیناء.

رأى الخبیر العسكري اإلسرائیلي في صح�فة "هآرتس" أمیر أورن أن اتفاق مصر والسعود�ة  بدوره
حول جز�رتي تیران وصنافیر �عد سا�قة إیجاب�ة في مسألة ت�ادل األراضي �مشاركة إسرائیل، و�مكن 

وسط لما حصل بین الر�اض والقاهرة أن تتم محاكاته في المستقبل، ومن شأنه �عثرة أوراق الشرق األ
 �حیث �عاد تقس�م دولها من جدید لصالح كل الالعبین.

 14/4/2016الجز�رة.نت، الدوحة، 
 

 األیو�ي �عرض وشلح أوضاع المخ�مات .41
في لبنان عزام األیو�ي، في مركز الجماعة في بیروت،  اإلسالم�ةاستقبل األمین العام للجماعة 

لح، یرافقه ممثل الحركة في لبنان أبو األمین العام لحركة الجهاد اإلسالمي في فلسطین رمضان ش
عماد الرفاعي وأنور أبو طه وعلي أبو شاهین، في حضور عضو المكتب الس�اسي للجماعة وائل 

وعرض شلح األوضاع الفلسطین�ة في القدس والضفة الغر��ة وقطاع غزة،  نجم والشیخ أحمد العمري.
ستوى األمة. كما تناول أوضاع مخ�مات واعت�ار أن القض�ة الفلسطین�ة تمثل نقطة التقاء على م

الالجئین الفلسطینیین في لبنان، والمعاناة التي �ع�شونها في ظل تحد�ات كثیرة على المستوى 
 واألمني. اإلنساني

، ولن تدخر جهدًا في األمةأن "الجماعة ستظل تنظر إلى فلسطین على أنها قض�ة  األیو�يوأكد 
عر�ا عن "قلقه ح�ال المشار�ع المشبوهة التي تستهدف مخ�مات دعم هذه القض�ة والعاملین لها"، م

 الالجئین الفلسطینیین في لبنان"، مؤكدا أن "الجماعة تعمل إلفشال كل هذه المشار�ع المشبوهة".
 16/4/2016المستقبل، بیروت، 
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 من�منة ومدیر "األونروا": مسار لحل مشكلة االستشفاء .42
نان ماث�اس الشمالي مقر لجنة الحوار اللبناني الفلسطیني في في لب األونروازار مدیر عام وكالة 

السراي الحكومي والتقى رئ�سها الوز�ر السابق حسن من�منة. وتناول ال�حث قضا�ا ذات صلة 
�أوضاع الالجئین، الس�ما االستشفاء وٕاعمار مخ�م نهر ال�ارد وأوضاع مخ�م عین الحلوة وما �مر �ه 

 حوادث. 
تمهیدا  ،شكلت وفدًا من الخبراء والتقنیین أنهافصائل الفلسطین�ة أبلغته وذكر الشمالي أن ال

الجتماعات لجنة فن�ة من الطرفین مكلفة مراجعة االستراتیج�ة االستشفائ�ة التي اعتمدتها الوكالة 
موجة التحركات واالحتجاجات الواسعة. كما عرض أجواء  إثرمطلع العام قبل أن تعلن تجمیدها 

 الق الحوار. التحضیر النط
حساس�ة الوضع الصحي لدى الالجئین. وأمل أن  إلى�النظر  �اإلیجابيووصف من�منة هذا التطور 

اتفاق من شأنه أن �حل  إلىالمقبل، في الوصول  األسبوعتنجح اللجنة الفن�ة التي ستبدأ اجتماعاتها 
�المساهمة  إمكاناتهمتسمح لهم المشكلة الراهنة، و�ؤمن استمرار هذه الخدمة الحیو�ة لالجئین الذي ال 

 استشفائهم.  تكالیففي تغط�ة 
 16/4/2016المستقبل، بیروت، 

 
 لس�اسة وطن�ة تجاه الالجئین :سل�مانم�شال  .43

 أننه من غیر المقبول أمس برئاسة الرئ�س م�شال سل�مان، أثر اجتماعه إوأكد "لقاء الجمهور�ة" 
یتحول �عضها إلى "داعش  أن، وال اإلقل�م�ةسا�ات تص�ح المخ�مات الفلسطین�ة مسرحًا لتصف�ة الح

الند" كما �ات ُینظر إلى "عین الحلوة"، في حین لن �قبل الشعب اللبناني وال الفلسطیني، عودة 
عقارب الحرب إلى الوراء، وال إلى "اتفاق�ة القاهرة" وال إلى بوسطة عین الرمانة"، منبِّهًا "من خطورة 

وداع�ا إلى "ص�اغة س�اسة وطن�ة متكاملة تجاه الالجئین الفلسطینیین، اللعب على وتر المخ�مات"، 
 تكون أ�عد من التحذیر واالستنكار".

 16/4/2016المستقبل، بیروت، 
 

 رأس الناقورة: زورق حر�ي إسرائیلي یخرق الم�اه اإلقل�م�ة اللبنان�ة .44
�مّ�ة اللبنانّ�ة مقابل منطقة رأس خرق زورق حر�ّي إسرائیلّي الیوم الجمعة، الم�اه اإلقل: الطیب غنا�م

وقال ب�ان صادر عن ق�ادة الج�ش  دقائق. عشرالناقورة الحدودّ�ة مع إسرائیل، جنو�ّي ال�الد لمّدة 
، أقدم زورق حر�ّي تا�ع للعدّو اإلسرائیلّي على خرق 3:53اللبنانّي الیوم إّنه "بتار�خه عند الساعة 
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وأضاف الب�ان أّنه  دقائق". عشرمتًرا ولمّدة  315أس الّناقورة، لمسافة الم�اه اإلقل�مّ�ة اللبنانّ�ة مقابل ر 
 "تجري متا�عة الخرق �الّتنسیق مع قّوات األمم المّتحدة المؤّقتة في لبنان".

 15/4/2016، 48عرب 
 

 في خطر �سبب العنف واالست�طان "حل الدولتین": األمم المتحدة .45
ر صادر عن مكتب ن�كوالي مالدینوف، منسق األمم عبد الحمید ص�ام: جاء في تقر� -نیو�ورك 

، أن احتمال تنفیذ حل الدولتین (إسرائیل "أونسكو"المتحدة الخاص لعمل�ة السالم في الشرق األوسط 
وفلسطین) في خطر، �سبب االتجاهات السلب�ة على األرض من بینها أعمال العنف األخیرة 

 والتحر�ض وغ�اب الوحدة الفلسطین�ة. واستمرار األنشطة االست�طان�ة وعمل�ات الهدم
وعلى الرغم من الجهود الدول�ة، یؤكد التقر�ر عددا من العوامل التي استمرت �منع التقدم نحو 

 السالم، كما أوضح ست�فان دو غار�ك المتحدث �اسم األمین العام، في مؤتمره الصحافي الیومي.
لى اتجاه مثیر للقلق �شیر إلى ز�ادة في وقال على الجانب اإلسرائیلي، �سلط التقر�ر الضوء ع

األنشطة االست�طان�ة وتعز�ز الس�طرة اإلسرائیل�ة على الضفة الغر��ة. أما على الجانب الفلسطیني، 
ف�الرغم من المناقشات المستمرة من أجل المصالحة، �قول التقر�ر إن الفصائل الفلسطین�ة لم تتمكن 

ة الفلسطین�ة الحق�ق�ة على أساس الالعنف والد�مقراط�ة من التوصل إلى توافق حول تحقیق الوحد
وم�ادئ منظمة التحر�ر الفلسطین�ة. وقال إن رأب صدع الخالفات الفلسطین�ة وتشكیل حكومة وحدة 

 وطن�ة وعقد انتخا�ات حق�ق�ة من شأنها أن تعزز إمكان�ة بناء دولة فلسطین�ة مستقلة.
ر النغمة نفسها أن االست�طان �عطل حل الدولتین ومع وردا على سؤال لـ القدس العر�ي حول تكرا

هذا فاالست�طان یتضاعف وكل ما تقوم �ه األمم المتحدة هو التعبیر عن القلق. وعندما تقدمت 
�مشروع قرار حول االست�طان تم استخدام الفیتو. والوفد الفلسطیني  2011المجموعة العر��ة عام 

لب بوقف االست�طان. فهل لمشروع القرار هذا فرصة االعتماد عازم اآلن على تقد�م مشروع قرار �طا
أم سیلحق �سوا�قه؟ قال دوغر�ك في معرض إجابته إنه ال �ستط�ع أن یجیب عن مجلس األمن ألن 
هذا السؤال من اختصاصه. أما األمین العام ومن �مثله على األرض علیهم إطالق صفارات 

 اإلنذار.
 16/4/2016القدس العر�ي، لندن، 
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 والند: نحث المجتمع الدولي على دعم عمل�ة تفضي لحل القض�ة الفلسطین�ة سلم�اً ه .46
والند، إن �الده "تحث المجتمع الدولي على دعم هقال الرئ�س الفرنسي، فرانسوا  :األناضول –�ار�س 

عمل�ة، تفضي لحل القض�ة الفلسطین�ة �الطرق السلم�ة"، مض�فًا أن "ذلك یجب أن یتم وفق جدول 
 زمني بین األطراف المعن�ة (الفلسطینیین واإلسرائیلیین)".

جاء ذلك خالل مؤتمر صحفي عقده أوالند، مساء الجمعة، مع الرئ�س الفلسطیني محمود ع�اس، 
عقب استق�اله لألخیر في قصر اإللیز�ه �العاصمة �ار�س، حضره رئ�س الوزراء الفرنسي، مانو�ل 

 و.فالس، ووز�ر خارجیته، جان مارك إیر 
وأوضح الرئ�س الفرنسي، أنه ت�ادل مع ع�اس، وجهات النظر حول آخر التطورات المتعلقة �قضا�ا 
األمن في المنطقة، والتطورات المقلقة في سور�ا، وأكد توافقهما �شأن ضرورة حل األزمة السور�ة 

"یتسبب في وشدد أن انتهاك اتفاق "وقف األعمال العدائ�ة" في سور�ا، بدأ  عبر الطرق الس�اس�ة.
أزمات مأساو�ة، كنزوح المدنیین من مناطقهم"، مض�فًا "مجر�ات األحداث في سور�ا والعراق، تحتم 

 على األهالي ترك أراضیهم والنزوح إلى لبنان، وترك�ا، واألردن".
 16/4/2016القدس العر�ي، لندن، 

 
 وكلینتون تدافع" إسرائیلـ"نیو�ورك: ساندرز �كیل االنتقادات ل .47

وكاالت: ت�ادل بیرني ساندرز وه�الري كلینتون االتهامات في مناظرة حام�ة نظمت في  -ك نیو�ور 
بروكلین اللیلة قبل الماض�ة بینما �شتد التنافس بینهما لكسب ترش�ح الحزب الد�موقراطي في 

 .ك�ة�األمر االنتخا�ات الرئاس�ة 
قط على االنتخا�ات التمهید�ة في ف أ�اموفي المناظرة التاسعة للحزب الد�موقراطي والتي تتم قبل 

نیو�ورك ت�ادل المرشحان االتهامات حول قضا�ا تراوحت بین االقتصاد والتغیرات المناخ�ة والرقا�ة 
 .وٕاسرائیلوالتمییز العنصري ولیب�ا  األسلحةعلى 

خالل مناظرة في نیو�ورك،  إسرائیل إلىوكان ملفتا أن ساندرز وهو یهودي الد�انة وجه انتقادات 
والتي �عبر عنها وهو ما  إسرائیلحیث الثقل االنتخابي الیهودي، وواصل بذلك االلتزام �مواقفه من 

 .أمیركا�عد أمرا الفتا في تار�خ الحمالت االنتخاب�ة الرئاس�ة في 
وانتقد ساندرز موقف واشنطن األحادي الجانب من الفلسطینیین، بینما دافعت كلینتون عن س�اسة 

وقال ساندرز إن حرب إسرائیل على غزة كانت "غیر متكافئة"، داع�ا  ئیل ولیب�ا.واشنطن �شأن إسرا
 إلى تخلي واشنطن عن موقفها األحادي الجانب تجاه القض�ة الفلسطین�ة.
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لها الحق �الط�ع في الدفاع عن نفسها، مض�فا أنه نفسه قضى عدة أشهر في  إسرائیلوقال : إن 
ائلته �ع�شون في إسرائیل. إال أنه أشار إلى إصا�ة نحو عشرة طفولته في إسرائیل وأن أفرادا من ع

 آخر�ن في غزة، متسائال: "أل�س هذا هجوما غیر متكافئ؟" 1500آالف مدني ومقتل 
وأكد خالل المناظرة أن �الده تحتاج إلى تبني توجه عادل، مشیرا إلى أنه إذا سعت الوال�ات المتحدة 

 الفلسطیني �احترام وكرامة.إلى تحقیق سالم فیجب معاملة الشعب 
واتهم المرشح الد�مقراطي منافسته �أنها في خطا�اتها حول هذا الموضوع ال تذكر احت�اجات الشعب 

 الفلسطیني تقر��ا.
وردا على سؤال من مدیر المناظرة حول الملف اإلسرائیلي الفلسطیني، قال ساندرز السیناتور عن 

كانت قوتها مفرطة، مض�فا أنه  2014ة على قطاع غزة عام وال�ة فیرمونت، إن الهجمات اإلسرائیل�
 ."في �عض األح�ان علینا أن نقول لنتن�اهو أنه ل�س محقا دائما"

في حال أردنا إحالل السالم في تلك "وأكد ساندرز على تأییده التام إلسرائیل، إال أنه قال إنه 
 ."المنطقة، علینا أن نتعامل �احترام مع الشعب الفلسطیني

دورها قالت كلینتون إن من الضروري أن تتخذ إسرائیل إجراءات وتدابیر محسو�ة، معتبرة أن ب
إسرائیل تضطر التخاذ قرارات صع�ة تحت التهدید الدائم الذي تتعرض له ما یؤكد حقها في الدفاع "

واتهمت كلینتون حركة "حماس" �شن حرب أضرت �المدنیین عن قصد، وس�طرت على  "عن النفس
 ع وحولت غزة إلى مالذ "لإلرهابیین".القطا

وقالت أنه ین�غي على الوال�ات المتحدة مواصلة السعي من أجل تحقیق حل الدولتین، مشیرة إلى "أنه 
إذا كان الرئ�س الفلسطیني الراحل �اسر عرفات قد وافق على اقتراح رئ�س الوزراء اإلسرائیلي األسبق 

 ولة فلسطین�ة الیوم".ایهود �اراك في كامب د�فید لكان هناك د
 16/4/2016األ�ام، رام هللا، 

 
 ملیون یورو 12الفلسطین�ة بـ  سلطةللالمخصصات االجتماع�ة االتحاد األورو�ي یدعم  .48

في الدفعات الفصل�ة  2016فادي أبو سعدى: أعلن االتحاد األورو�ي عن مساهماته لعام  –رام هللا 
الفلسطین�ة. وهو ما �عني أن ما �قرب من مئة  لصالح المخصصات االجتماع�ة الخاصة �السلطة

وعشر�ن ألف عائلة فلسطین�ة فقیرة في الضفة الغر��ة وغزة سوف تتسلم دفعات مال�ة عبر برنامج 
ملیون  12.2التحو�الت النقد�ة الخاص �السلطة. والمساهمة الحال�ة التي تصل إلى ما �قرب من 

 لنمسا وایرلندا والبرتغال.یورو ممولة من االتحاد األورو�ي وحكومات ا
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أما المستفیدون المؤهلون لتسلم هذه المخصصات فهم عائالت فقیرة مسجلة في برنامج التحو�الت 
النقد�ة التا�ع لوزارة الشؤون االجتماع�ة. وقد تم تصم�م هذا البرنامج لتوفیر ش�كة أمان أساس�ة إلى 

ساعدات نقد�ة وعین�ة. و�وجد ما �قرب من الفلسطینیین األكثر فقرا وعوزا في الضفة وغزة عبر م
ألف عائلة فلسطین�ة مسجلة حال�ا في البرنامج. وما �قرب من ثلثي العائالت المستفیدة تع�ش  119

من تكلفة هذه الدفعة.  %40ملیون یورو تغطي ما �قرب من  12.2في غزة. والمساهمة الحال�ة �ق�مة 
 و�تم تسییر هذه المساهمة عبر آل�ة ب�غاس.

وقال رالف طراف ممثل االتحاد األورو�ي: اتحدت جهود االتحاد األورو�ي والنمسا وایرلندا والبرتغال 
عائلة مسجلة  ألف 119لدعم الدفعة األولى لهذا العام من المخصصات االجتماع�ة إلى ما �قرب من 

التار�خي والقوي  في برنامج التحو�الت النقد�ة الفلسطیني. وتظهر هذه المساهمة مرة أخرى التزامنا
 لتوفیر دعم عملي إلى الفلسطینیین األكثر عوزا �الشراكة مع وزارة الشؤون االجتماع�ة الفلسطین�ة.

 16/4/2016القدس العر�ي، لندن، 
 

 االتحاد األورو�ي یدین بناء جدار الفصل في وادي كر�مزان قرب مدینة بیت لحم .49
في األراضي الفلسطین�ة الجمعة، استئناف أعمال  دانت �عثة االتحاد األورو�ي: أ ف ب -بیت جاال 

 بناء إسرائیل الجدار الفاصل في وادي كر�مزان قرب مدینة بیت لحم في الضفة الغر��ة.
ن�سان (أبر�ل) بناء كتل إسمنت�ة �ارتفاع ثمان�ة أمتار في قطاع تسكنه  7وكانت إسرائیل بدأت في 

وب القدس، األمر الذي یلقى رفضًا شدیدًا من غالب�ة مس�ح�ة في بیت جاال ووادي كر�مزان جن
عندما علقت المحكمة  2015المس�حیین. وكان الفلسطینیون حققوا انتصارًا موقتًا في ن�سان 

اإلسرائیل�ة العل�ا مرور الجدار في المنطقة، وطلبت من الحكومة درس مسارات أخرى. لكنها سمحت 
وأفاد ب�ان �عثة االتحاد األورو�ي: عندما یبنى،  �عد ثالثة أشهر �البناء وفرضت �ضعة قیود فقط.
ستین عائلة فلسطین�ة إلى أراضیها الزراع�ة  حواليس�قلص هذا الحاجز إلى حد كبیر إمكان وصول 

وسیؤثر في شكل كبیر في وسائل ع�شها، مؤكدًا معارضة االتحاد األورو�ي الحازمة لس�اسة 
 االست�طان اإلسرائیل�ة.

 16/4/2016الح�اة، لندن، 
 

 بوتین یلتقي ع�اس ونتن�اهو في موسكو �عد غد اإلثنین: الكرملین .50
أعلن الكرملین أن الرئ�س الروسي فالد�میر بوتین سوف یلتقي الرئ�س الفلسطیني محمود : د.ب.أ)(

ونقلت وكالة أن�اء نوفوستي عن  ع�اس ورئ�س الوزراء اإلسرائیلي بن�امین نتن�اهو �عد غد اإلثنین.
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ادر عن الكرملین أن بوتین وع�اس سیناقشان في العاصمة الروس�ة موسكو آفاق العمل�ة الب�ان الص
اإلسرائیل�ة، و�نتظر أن یناقش الطرفان خطوات مشتركة لتوس�ع مجمل  -التفاوض�ة الفلسطین�ة 

 التعاون الثنائي، الس�ما في المجاالت التجار�ة واالقتصاد�ة واإلنسان�ة.
شات بوتین ونتن�اهو سوف تتطرق إلى مسائل التعاون الثنائي، فضًال عن وأشار الب�ان إلى أن مناق

 -ت�ادل اآلراء �شأن أهم القضا�ا اإلقل�م�ة والدول�ة، و�الدرجة األولى آفاق التسو�ة الفلسطین�ة 
 اإلسرائیل�ة، إضافة إلى الوضع في سور�ا.

 16/4/2016الخلیج، الشارقة، 
 

 إلى وقف األعمال العدائ�ة في "مخ�م الیرموك" �سور�ة"األونروا" تدعو األطراف المعن�ة  .51
أعرب المتحدث �اسم "األونروا" كر�س غان�س، عن قلقه إزاء اآلثار اإلنسان�ة المترت�ة عن : دمشق

النزاع المسلح العنیف بین الجماعات المسلحة المتطرفة داخل "مخ�م الیرموك" منذ السادس من ن�سان 
في تصر�حات نشرها اتلقسم اإلعالمي لألمم المتحدة: "من المؤلم أن  وقال غان�س (أبر�ل) الجاري.

وأوضح "أن  نرى فصال آخر من التوتر الشدید والمعاناة المفروضة على المدنیین في مخ�م الیرموك".
القتال الضاري المستمر ال �سبب فقط سقوط ضحا�ا من المدنیین والوف�ات، ولكنه �فاقم أ�ضا �شكل 

 والم�اه الصالحة لنحو ستة آالف أسرة داخل الیرموك". حاد نقص الغذاء
ودعت "األونروا" األطراف المعن�ة إلى وقف األعمال العدائ�ة واالمتثال اللتزاماتها �موجب القانون 

 اإلنساني الدولي �احترام وحما�ة أرواح المدنیین في مخ�م الیرموك.
 2016/4/15قدس برس، 

 
 " لمقاطعة "إسرائیل"بي دي أسلحملة "بلد�ة مونتورو اإلس�ان�ة تنضم  .52

 أعلنت بلد�ة مونتورو/ قرط�ة، أنها انضمت إلى حملة المقاطعة العالم�ة ضد "إسرائیل": غزة
)BDS(.سبب س�اساتها العنصر�ة وعدم التزامها �القانون الدولي� ، 

انا مار�ا رومیرو واتخذ القرار مؤخرا، في جلسة عاد�ة للمجلس البلدي برئاسة رئ�سة بلد�ة مونتورو "
او�ر�رو"، حیث جرى استعراض معاناة الشعب الفلسطیني جراء االحتالل الصهیوني، وٕاقامة جدار 

 الفصل العنصري وسلب األراضي وهدم المنازل وحمالت االعتقال، وغیرها.
كما ناقش االجتماع تداع�ات ق�ام "إسرائیل" بتسر�ع وتیرة البناء غیر الشرعي في المستوطنات في 

 األراضي الفلسطین�ة المحتلة �ما فیها شرقي القدس.
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وتضمن قرار البلد�ة، المطال�ة �ضرورة احترام "إسرائیل" لحقوق اإلنسان، وأن تلتزم �القانون الدولي 
 الذي منح الشعب الفلسطیني حق تقر�ر المصیر، من خالل إنهاء االحتالل وٕازالة الجدار الفاصل.

 1948ق المواطنة والمساواة للفلسطینیین والفلسطین�ات في أراضي كما طالب �ضرورة االعتراف �ح
 194اللذین �ع�شون في "إسرائیل"، موضحا ضرورة تطبیق حق العودة للفلسطینیین حسب قرار 

 للجمع�ة العامة لألمم المتحدة.
) في إقل�م كتالون�ا من أجل التطبیق الجدید لهذه BDSونص القرار على ز�ادة التعاون مع (

 مقاطعة، ووضع إشارة ممیزة (وسم) للسلع القادمة من المستوطنات.ال
كما حثت البلد�ة في قرارها الحكومة المركز�ة والحكومات المحل�ة على العمل من أجل أال تحظى 
سلطات االحتالل بوضع مفضل وخاص، مطال�ة بوقف الت�ادل التجاري في مجال األسلحة مع 

 معها."إسرائیل"، وعدم التنسیق األمني 
 15/4/2016، المركز الفلسطیني لإلعالم

 
 "الحرب" استخ�ار�ة وأمن�ة... وسینار�و الخطف قائمقطاع غزة:  .53

الجنـــد�ان اإلســـرائیل�ان هـــدار جولـــدن وشـــاؤول آرون، اللـــذان أعلنـــت المقاومـــة  :یوســـف فـــارس -غـــزة 
، حّیـین كانـا 2014الفلسطین�ة أسر أحدهما ولم تقدم إجا�ة واضحة عن مصیر الثاني، في حرب عـام 

ـــین، همـــا كلمـــة الســـر التـــي تخـــوض فـــي ســـبیلها أجهـــزة األمـــن اإلســـرائیل�ة، المتعـــددة، معركـــة  أو مّیت
 استخ�ار�ة شدیدة الحساس�ة.

لذلك یجب أال یخدعكم الهدوء المالحظ على الحدود الشرق�ة (البر�ـة) والغر��ـة (ال�حر�ـة) لقطـاع غـزة؛ 
 في غرف المخابرات واألمن، لدى الطرفین. فهدوء المیدان یخفي كثیرًا من الصخب

مـن جهــة المقاومــة، ال �مثــل مقتـل رجــل "الشــا�اك" أمیــر م�مــوني، فـي الثــامن مــن آذار الماضــي علــى 
حدود غزة من الجانب الفلسطیني، إال جزءًا من معركة تخوضـها المقاومـة الفلسـطین�ة مـع أجهـزة أمـن 

أن مقتله كـان بنیـران صـد�قة، تقـول مصـادر فـي المقاومـة العدو. فف�ما انتهى التحقیق اإلسرائیلي إلى 
لـــ"األخ�ار" إن هــذا لــ�س دق�قــًا. فهــل تكــون القصــة عمل�ــة اســتدراج عبــر عمیــل مــزدوج انتهــت �ــه إلــى 

 "نقطة الموت"؟
أســیرًا  1027(حــّررت الصــفقة  2011�عــدما فرضــت الخســارة اإلســرائیل�ة فــي صــفقة جلعــاد شــال�ط عــام 

تغییر الم�ادئ التي تحكم تنفیذ الت�ـادل مـع "الجهـات المعاد�ـة"، ستسـتنفد األجهـزة  بینهم ق�ادات كبرى)
األمن�ة اإلسرائیل�ة كل السبل لمعرفة مصیر الجنـود أوًال، ومحاولـة تحر�ـرهم إن كـانوا أح�ـاء، أو اتخـاذ 

یر أن إجــراء "هنب�عــل" �صــورة متــأخرة... قبــل أن ینتقــل الــدور إلــى صــفقة اضــطرار�ة. والجــدیر �التــذك
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قضــ�ة شــال�ط اســتغرقت خمــس ســنوات، ف�مــا یبــدو حال�ــًا أن غــزة �ملفاتهــا المعقــدة، إضــافة إلــى وجــود 
نحو أر�عة جنود أسرى كما أظهرت رسالة "كتائب القسام" المرئ�ة األخیرة، ستأخذ نفسًا أطول قبـل أي 

 إنجاز.
، و�ــنص علــى اســتخدام 2014إلــى جانــب "هنی�عــل"، الــذي فّعلــه الجــ�ش اإلســرائیلي لمــرتین فــي حــرب 

أقصــى قــوة وقصــف عشــوائي لمنــع عمل�ــات األســر، أقــّرت تــل أبیــب رفــض المصــادقة علــى أّي ت�ــادل 
�قا�ض ف�ه جنـود أمـوات، �أسـرى فلسـطینیین أح�ـاء، وهـو مـا �فّسـر احتفاظهـا �عـدد كبیـر مـن جثـامین 

شــومر، وهــو مخــتص فــي  الشــهداء الفلســطینیین، إلجــراء م�ادلــة أمــوات ــــ أمــوات، كمــا یــرى توفیــق أبــو
الشؤون اإلسرائیل�ة. الالفت أكثر، أن المؤّسسة العسكر�ة في إسرائیل تولي اهتمامهـا �ـالجنود العـاملین 
في الخدمة، و�تبّین ذلك من إخراجها جندي االحت�اط والمدني األسیر�ن لدى المقاومة، إبراهم منغستو 

ال غــزة عــن طر�ــق الخطــأ. وقــد تظــاهر یــوم وهاشــم شــع�ان الســید، مــن إطــار ال�حــث، قائلــة إنهمــا دخــ
 أمس عشرات المستوطنین في مدخل مدینة عسقالن المحتلة للمطال�ة �اإلفراج عن منغستو.

�ــالعودة إلــى العمل�ــات اإلســرائیل�ة فــي غــزة، یتضــح أن هنــاك مــن ی�حــث عــن "صــیٍد ثمــین" �مكــن أن 
ه فــي ســبیل إغــالق ملــف الجنــود. �ســتخدمه كورقــة قــوة تفیــده فــي تخفــ�ض الــثمن الــذي �مكــن أن یخســر 

وتـداخل ذلـك مـع "اختطـاف" الشــابین عمـر أبـو فـول وسـامي العطاونــة مـن الحـدود الشـرق�ة والشــمال�ة، 
ولكن یبدو أنهـا قضـ�ة منفصـلة عـن سـینار�و اختطـاف ق�ـادي وازن فـي المقاومـة، وفـق تأكیـد مصـادر 

ور كثیــف لـــ"كتائب القســام" علــى أمن�ــة، وتجــري معالجــة قضــیتهما علــى انفــراد. وتــزامن ذلــك مــع حضــ
مختلــف مفترقــات وطــرق القطــاع، خاصــة الحدود�ــة، مــع تأكیــد المصــادر األمن�ــة أن "القســام" حــددت 

 جدوًال دور�ًا موزعًا على خال�اها كافة لالنتشار. لكن، لماذا اآلن؟
لت علیهــا �كشـف أحـد الق�ــادات المیدان�ـة فـي "ســرا�ا القـدس" ("الجهــاد اإلسـالمي") عـن معلومــات حصـ

المقاومة، تشیر إلى "تشكیل العدو وحدة كومانـدوس متخصصـة فـي عمل�ـات االختطـاف، نشـطت فـي 
ـــدًا  كـــل مـــن لبنـــان وســـور�ا ومـــؤخرًا فـــي غـــزة، وتهـــدف إلـــى اختطـــاف شخصـــ�ات �مكـــن أن تشـــكل راف

م معلومات�ــًا �حتــاج إل�ــه الشــا�اك". هــذا الســینار�و تحدیــدًا حــدث عقــب أســر الجنــدي جلعــاد شــال�ط عــا
، حینما خطـف اإلسـرائیلیون مهـاوش القاضـي، أحـد ق�ـادات "القسـام"، وهـو ممـن خططـوا لعمل�ـة 2007

أســـر شـــال�ط، �عـــدما تنكـــرت قـــوة إســـرائیل�ة بل�ـــاس "القـــوة التنفیذ�ـــة التا�عـــة للشـــرطة الفلســـطین�ة". لكـــن 
حـدة كومانــدوس القاضـي لـم �كــن "الصـفعة" األمن�ــة الوحیـدة آنــذاك التـي تلقتهـا المقاومــة، بـل حاولــت و 

)، وفـــق تأكیـــد 2014أخـــرى اختطـــاف الشـــهید رائـــد العطـــار، أحـــد أبـــرز ق�ـــادیي الكتائـــب (استشـــهد فـــي 
 المصادر.
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"عمل�ًا لم تـدخل إسـرائیل حتـى هـذا اللحظـة حّیـز المواجهـة الم�اشـرة"، �قـول المحلـل واألسـتاذ الجـامعي 
ر�ة الالزمــة، وتبر�ــد قضــ�ة جنودهــا ولیــد المــدلل، "هــي حاولــت شــراء الــزمن لجمــع المعلومــات االســتخ�ا

األسرى في جبهتها الداخل�ة". المدلل، الذي ینشط في مجال الشؤون اإلسرائیل�ة، �قّدر أن "إمكان�ة أن 
�فــاجئ االحــتالل فصــائل المقاومــة �عمل�ــات كومانــدوس واردة، خصوصــًا أنــه �متلــك اإلمكانــات التــي 

دثة مقتل م�موني أظهرت أن منظومة االحتالل فیهـا تشعره �أنه �س�طر على المیدان". و�ستدرك: "حا
ثغرات تشكل نقاط قوة للمقاومة"، لكن أبو شومر یرى أن نقاط ضعف المقاومة تتثمل فـي "اسـتعجالها 
الذي دفعها إلى اإلعالن عن عدد ما تحتفظ �ه من جنود، أمام مـا یتمتـع �ـه االحـتالل هـذه المـرة مـن 

 الة".هدوء وروّ�ة، وما یبد�ه من الم�ا
المصــادر التــي تحــدث أوًال، ذكــرت أن العــدو حــاول مــؤخرًا تنفیــذ عمل�ــات كومــانوس مصــدرها ال�حــر، 
ف�ما �عزو الق�ادي في "السرا�ا" فتح ساحة ال�حر، إلى أن المقاومة "سّدت منافذ الحدود الشـرق�ة البر�ـة 

أن عمل�ـة فاشـلة �قـع فیهـا أمام العدو"، نظرًا إلى "وجـود وحـدات ر�ـاط مكثفـة فـي تلـك المنـاطق". ومـع 
جنـــود إســـرائیلیون فـــي ق�ضـــة المقاومـــة �مكـــن أن تقـــود إلـــى حـــرب، فـــإن ال�ـــاب مفتـــوح أمـــام المغـــامرة، 
خاصــة أن اإلســرائیلیین �ســتعینون فیهـــا، عــادة، بوحــدات عر��ــة (بـــدو ودروز والهــار�ین مــن "میل�شـــ�ا 

 لحد"). 
ظــن االحــتالل أن الســاحل ال�حــري منطقــة أمن�ــة یختــتم الق�ــادي المیــداني فــي "الجهــاد" �ــالقول: "ر�مــا �

 رخوة، فیتخذه ممرًا لوحدات الكوماندوس الخاصة �ه، فلیجّرب... نحن مستعدون".
 

 سعي إسرائیلي للهرب من "لع�ة كشف المصیر"
مـــن الواضـــح أن إســـرائیل، �مســـتو�اتها الق�اد�ـــة، قـــررت أال تخـــوض مـــع المقاومـــة الفلســـطین�ة عامـــة، 

ع�ـة "كشـف المصـیر"، التـي أصـابت مجتمعهـا �صـدمة كبیـرة، خـالل إجـراء ت�ـادل و"حماس" خاصـة، ل
األسرى بینها و�ین حزب هللا في لبنان، حینما كانـت تنتظـر فرصـة لخـروج جنودهـا أح�ـاًء، لیتبـین لهـا 
في النها�ة أنهما تابوتان؛ هذه المرة، أعلنت إسرائیل أن من فقدتهم في غزة �حكم األموات، بل أقامـت 

ات عسـكر�ة ل�عضـهم، لتبـدأ التفـاوض علـى قاعـدة أنهـم أمـوات، وتنهـي أي شـعور �الصـدمة لـدى جنـاز 
الرأي العام، واست�اقًا ألي مطالب فلسطین�ة عال�ة، خاصة أن "حمـاس" اسـت�قت التفـاوض �شـرط، هـو 

 .2011تحر�ر األسرى المحرر�ن ممن أعید اعتقالهم في الت�ادل األخیر عام 
ج�ــة. فقبــل أن تعلــي إســرائیل ســقف الشــروط كمــا الحــال اآلن، اشــترطت كشــف هــذه العمل�ــة كــان تدر�

أسـیرًا وأسـیرة  1027مصیر جلعاد شال�ط حتى تدفع ثمنًا فارقًا في تـار�خ الصـراع العر�ـي ـــ اإلسـرائیلي، 
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فلسطین�ة، مقابل جندي واحد. كذلك فإن شر�ط الفیدیو الذي أثبت أن شال�ط علـى قیـد الح�ـاة، اشـترط 
 اإلفراج عن غالب�ة األسیرات... فهل تنجح المقاومة وتضطر العدو إلى تقد�م ثمن مسبق؟ مقابله

 16/4/2016 ،األخ�ار، بیروت
 

 نتن�اهو وجنون العظمة .54
 رائد صالحالشیخ 

�ات من الواضح أن االحتالل اإلسرائیلي قد انتقل الیوم مـن جنـون اإلرهـاب واسـت�احة الـدماء وطمـس 
والضـــفة الغر��ـــة ومواصـــلة تهدیـــد مصـــیر المســـجد األقصـــى، قـــد انتقـــل مـــن المقدســات وتهو�ـــد القـــدس 

جنون كل ذلك إلى جنون العظمـة، وقـد انتقـل مـن جنـون اإلفسـاد والقهـر والتسـلط إلـى جنـون الغـرور، 
وسن القوانین العنصـر�ة إلـى جنـون كبـت  الطوارئ ومن جنون االعتقاالت والمطاردات األمن�ة وأحكام 

 م والحجر على عقولهم وتكسیر أقالمهم وحرمانهم من حر�ة التعبیر.الناس وٕاغالق أفواهه
والنموذج الرديء الصارخ الذي �ات �قوم �ه االحتالل اإلسرائیلي كمثال على كل ما قلت هـو إصـرار 
االحتالل اإلسرائیلي على مواصلة فرض س�ادته ال�اطلة على المسجد األقصى وٕاصراره على مواصلة 

ل�ه فوق األرض وتحت األرض وعلى الحجر وال�شر ف�ـه صـ�اح مسـاء، ومواصـلة اعتداءاته الدائمة ع
إلغائه لدور هیئة األوقاف اإلسالم�ة واالدعاء أنها ال تملك إال حق (اإلدارة الدین�ة) ف�ه �معنى تنظـ�م 

 شؤون الصالة واألذان والوضوء واإلمامة وخطب الجمعة فقط.
رة األمن�ــة) لالحــتالل اإلســرائیلي وحــده فهــو الــذي �ملــك (اإلدا وفــي نفــس الوقــت مواصــلة االدعــاء أن

بنشر جنود احتالله وشـرطته االحتالل�ـة علـى كـل أبـواب المسـجد  -ال�اطل ادعائهوفق -الحق الوحید 
وحــده أن یــدخل مــن �شــاء إلــى المســجد األقصــى، وأن  -وفــق هــذا االدعــاء ال�اطــل-األقصــى، و�ملــك 

�ضــرب مــن �شــاء فــي المســجد األقصــى وأن �ســب الــذات  ی�عــد مــن �شــاء عــن المســجد األقصــى، وأن
اإلله�ــــة و�شــــتم الرســــول عل�ــــه الصــــالة والســــالم و�ركــــل القــــرآن �قدم�ــــه و�خلــــع الحجــــاب عــــن �عــــض 
المسلمات و�شد ال�عض من شعورهن و�ؤذي ال�عض منهن �كلمات سـافلة ها�طـة حقیـرة، وأن یواصـل 

األطفال �ادعاء ان هـذا مـرا�ط، وهـذا معتكـف، في نفس الوقت اعتقال من �شاء من الرجال والش�اب و 
وهذا یواصل شد الرحال یوم�ا إلى المسجد األقصى، وهذا یواصـل تنظـ�م الحـافالت یوم�ـا أو كـل لیلـة 
جمعـــة أو لیلــــة ســــبت إلـــى المســــجد األقصــــى، وهـــذا یواصــــل تصــــو�ر اقتحامـــات صــــعال�ك االحــــتالل 

مصـاطب المسـجد األقصـى وقـراءة القـرآن أو اإلسرائیلي للمسجد األقصى، وهذا یواصل الجلوس على 
 إلقاء الدروس أو التحلق مع سائر المصلین علیها.
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وأن یواصــل هــذا االحــتالل اإلســرائیلي فــي نفــس الوقــت التصــر�ح عالن�ــة والعمــل �قــوة الســالح جهــارا 
على فرض تقس�م زماني، ثم تقس�م مكاني على المسجد األقصى، ثم بناء ه�كـل خرافـي علـى أنقـاض 

ة الصــخرة التــي تقـع فــي مركــز المسـجد األقصــى متوهمــا انــه سـینجح فــي تحقیــق كـل ذلــك، لقــد دفــع ق�ـ
جنــون العظمــة وجنــون الغــرور وجنــون كبــت النــاس االحــتالل اإلســرائیلي أن یواصــل ارتكــاب كــل تلــك 
الجرائم طوال الوقت �صلف ما �عده صلف، وفي نفس الوقت دفعه هذا الجنون �كل مرك�اتـه الحمقـاء 

یواصل رجم كل من یواصل منا الـدفاع عـن المسـجد األقصـى (�اإلرهـاب)، ورجـم كـل مـن یواصـل أن 
(�ـــالتطرف) ورجـــم كـــل مـــن األقصـــى منـــا فضـــح جـــرائم االحـــتالل اإلســـرائیلي المتواصـــلة فـــي المســـجد 

یواصــــل منــــا الوقــــوف بخاصــــة فــــي وجــــه صــــعالیلك االحــــتالل اإلســــرائیلي الــــذین �قتحمــــون األقصــــى 
كـــل مـــن �كشـــف عـــن اســـتمرار االحـــتالل اإلســـرائیلي فـــي الحفر�ـــات فـــي المســـجد  (�ـــالتحر�ض)، ورجـــم

األقصى (بتوتیر األجواء)، ورجم كل من یواصل التحذیر من تصر�حات نتن�اهو وز�انیته التي تتعلـق 
�المسجد األقصى (بتأجیج المشاعر) في القدس والمسجد األقصى الم�اركین، وكأن هـذا الجنـون �كـل 

لغل في االحتالل اإلسرائیلي حتى النخـاع �ـات یـدفع االحـتالل اإلسـرائیلي أن یواصـل مرك�اته الذي تغ
ارتكاب كل تلك الجرائم متحد�ا بذلك كل الشـعب الفلسـطیني واألمـة المسـلمة والعـالم العر�ـي والضـمیر 

 اإلنساني، و�ات یدفعه أن �فرض علینا الصمت المطبق والمطلق واألبدي على كل جرائمه.*
ـــات یدفعـــه أن ینتظـــر منـــا أن نهتـــف �*بـــل لعـــل هـــ ســـمه مـــرددین: عـــاش اذا الجنـــون �كـــل مرك�اتـــه �

االحتالل اإلسرائیلي، وعاشت جرائم االحتالل اإلسرائیلي، وعاش اإلرهاب اإلسرائیلي، وعاش التطرف 
والتحر�ض والعنصر�ة اإلسرائیل�ة، وعاش تهو�د القـدس والضـفة الغر��ـة، وعاشـت اعتـداءات االحـتالل 

ائیلي المتواصلة على المسـجد األقصـى وعلینـا فـي المسـجد األقصـى، وعـاش تنفیـذ حكـم اإلعـدام اإلسر 
المیـــداني الـــذي �ـــات ینفـــذه فینـــا االحـــتالل اإلســـرائیلي حرقـــا أو خنقـــا أو رم�ـــا �الرصـــاص فـــي القـــدس 

ـــداخل الفلســـطیني ( ـــة وال ـــاركین وغـــزة العـــزة والضـــفة الغر�� ـــل لعـــل هـــذا 48والمســـجد األقصـــى الم� )، ب
لجنـون �كـل مرك�اتــه �ـات یدفعــه أن ینتظـر منــا أن نـوزع �اقـات األزهــار علـى جنــود احتاللـه الــذین ال ا

یزالــون �طلقــون علینــا الرصــاص، وأن نقــدم دروع التقــدیر الفضــ�ة إلــى ســائقي جرافاتــه الــذین ال یزالــون 
زع الجـوائز الثمینـة ) وأن نو 48( والضفة الغر��ة والداخل الفلسطیني ةیهدمون بیوتنا في القدس الم�ارك

ـــى الشـــتات  ـــا عـــن أرضـــنا إل ـــا وترحیلن ـــون �فتـــون بوجـــوب قتلن ـــذین الیزال ـــه اإلرهـــابیین ال ـــى حاخامات عل
ة) واللعــب والعصــائر والفطــائر والمنــاق�ش والمعجنــات علــى ت(الشــوكوال والمســتقبل المجهــول، وأن نــوزع

 صعال�كه خالل اقتحامهم الیومي للمسجد األقصى.
�كــل مرك�اتــه �ــات یدفعــه أن ینتظــر منــا أن نقــدم لــه االعتــذار تلــو االعتــذار تلــو  بــل لعــل هــذا الجنــون 

 %100على االنتحار الجماعي بنس�ة  -ك�ارا وصغارا- االعتذار ألننا خیبنا آماله ولم نتفق ف�ما بیننا
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و�ــذلك نر�حــه مــن شــيء اســمه (الشــعب الفلســطیني)، وألننــا لــم نتفــق ف�مــا بیننــا علــى اســت�احة الخ�انــة 
وتسل�مه مفات�ح المسجد األقصى حتى یهدمـه أو یهـدم ق�ـة الصـخرة ف�ـه علـى األقـل ك�مـا یبنـي ه�كلـه 
الخرافي علـى أنقاضـها، وألننـا لـم نتفـق فیهـا بیننـا علـى جـواز التنـازل عـن حـق العـودة وطـي صـفحات 

ألرامــل جــرح النك�ــة وٕاغــالق ملــف الشــهداء والتخلــي عــن ملــف األســرى والجرحــى والالجئــین واألیتــام وا
والبیــــوت واألوقــــاف والمقدســــات وراء ظهورنــــا وٕاســــقاط ملــــف القــــدس  األرضوالمشــــردین ورمــــي ملــــف 

والمسجد األقصى عن أكتافنا وٕاخراجه من قلو�نا وسلخه من عقولنا وذاكرتنـا وٕاعـالن الطـالق �ـالثالث 
ذا الجنـون �كـل عالن�ة في وضح النهار من فلسطینیتنا ومن األمة المسلمة والعالم العر�ي، بل لعل هـ

مرك�اته �ات یدفعه أن ینتظر منا أن نكتفـي �عـ�ش كعـ�ش األطفـال الصـغار الشـاطر�ن الـذین �طـر�هم 
أن یجلسوا على كراسیهم في حضانة أو روضة أو صف �ستان �قشرون الب�ض المسلوق و�ضغطون 

التــي بــین (المعجونــة)  �شــفاههم علــى أك�ــاس عصــیر العنــب والبرتقــال والتــوت ثــم �صــنعون مــن مــادة
یـتكلم  أنأیدیهم أشكاال مختلفة قد تكـون طیـرا أو سـمكة أو حمـارا أو قـردا أو بیتـا، وٕاذا مـا أراد أحـدهم 

یرفــع إصــ�عه �كامــل الهــدوء واالحتــرام و�ســتأذن معلمتــه فــإذا أذنــت لــه تكلــم وٕاال الذ �الصــمت وواصــل 
ـــم إذا مـــا أراد أحـــ ـــة معجونتـــه وصـــناعة األشـــكال المختلفـــة منهـــا، ث دهم أن �قضـــي حاجتـــه فـــي مداع�

المرحاض یرفع إص�عه بتوسل ورجـاء وانكسـار، و�تشـفع معلمتـه أن تـأذن لـه �التوجـه إلـى المرحـاض، 
فإذا أذنت له قام یجري نحو المرحاض حتى ال یبول فـي ث�ا�ـه، وٕاال صـبر وانتظـر �فـارغ الصـبر قـرع 

لخـاطف حتـى ال �سـ�قه أحـد الجرس واإلعـالن عـن نها�ـة الـدرس ك�مـا ینـدفع نحـو المرحـاض كـالبرق ا
 من سائر األطفال إل�ه.

بل لعل هذا الجنون �كل مرك�اته �ات یدفعه أن ینتظر منا أن ننخرط في (لع�ة السید) اإلسرائیل�ة من 
رؤوسنا حتى اخمص قدمینا وأن نرضى ألنفسنا الذو�ان فیها كما یذوب الملح في الماء حتى ال ت�قـى 

وال جـوهر وال شـكل وال مضـمون وأن ننخـرط فـي (الخدمـة المدن�ـة) وان لنا هو�ة وال انتمـاء وال مظهـر 
ننفذ طائعین كل استحقاقاتها حتى لو طلب منـا أن نقـف علـى أبـواب المسـجد األقصـى �اسـم (الخدمـة 
المدن�ة) لحراسة صعال�ك االحتالل اإلسـرائیلي خـالل اقتحامـاتهم الیوم�ـة للمسـجد األقصـى، وحتـى لـو 

صــ�ة(متنبي الســالم) و(متنبــي التطب�ــع) و(متنبــي التعــا�ش) والق�ــام �ــاختراق طلــب منــا أن نــتقمص شخ
المجتمع الفلسطیني ثم المجتمع اإلسالمي والمجتمع العر�ي و�اسم الخدمة المدن�ة �ادعـاء أننـا جسـور 
السالم والتطب�ـع والتعـا�ش مـا بـین االحـتالل اإلسـرائیلي مـن جهـة والشـعب الفلسـطیني واألمـة المسـلمة 

 لم العر�ي من جهة ثان�ة!!والعا
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*ولكــن ســلفا و�نــاء علــى مــا ذكــرت أعــاله أقــول: هیهــات هیهــات أن نعطــي الدن�ــة فــي أي موقــف مــن 
مواقفنـــا �كـــل أ�عادهـــا وامتـــداداتها الفلســـطین�ة واإلســـالم�ة والعرو��ـــة �ســـبب أي ضـــغط مـــن االحـــتالل 

 ته.اإلسرائیلي أو من ق�اداته سواء كان نتن�اهو أو أي واحد من ز�انی
ـــد أو بلغـــة التـــرو�ض أو  أووســـواء كـــان هـــذا الضـــغط بلغـــة الوعـــد  ـــد أو بلغـــة اإلغـــراء أو التهدی الوعی

التحــر�ض أو بلغــة التســو�ف أو التخو�ــف أو بلغــة الترهیــب أو الترغیــب أو بلغــة المنــع مــن الســفر أو 
ـــاركین أو االعتقـــال  المطـــاردة  االســـتدعاء للتحقیـــق أو أواإل�عـــاد عـــن القـــدس والمســـجد األقصـــى الم�

المخابرات�ـــة أو الرصـــد والتجســـس أو الســـجن تلـــو الســـجن أو اصـــطناع الملفـــات القضـــائ�ة المـــزورة أو 
المحاكمة تلو المحاكمـة أو بلغـة حظـر الحركـة اإلسـالم�ة أو بلغـة إغـالق عشـرات المؤسسـات األهل�ـة 

ة اإلســـالم�ة أو بلغـــة الح�اد�ـــة المســـتقلة وذات الرســـائل والمهمـــات المختلفـــة �ادعـــاء أنهـــا تا�عـــة للحركـــ
 تسل�ط منابر إعالم االحتالل اإلسرائیلي علینا.

هیهــات هیهــات أن یخ�فنــا كــل ذلــك وســن�قى كمــا نحــن، وســت�قى الحركــة اإلســالم�ة �اق�ــة ونام�ــة �عــد 
حظرها كما كانت قبل حظرها، وسی�قى منصب رئاسة الحركة اإلسالم�ة واضـحا وصـادحا �عـد حظـر 

ن قبـــــل حظرهـــــا، وســـــن�قى متمســـــكین �كـــــل ثوابتنـــــا اإلســـــالم�ة العرو��ـــــة الحركـــــة اإلســـــالم�ة كمـــــا كـــــا
الفلســـطین�ة، وســــن�قى منتصــــر�ن لكــــل هــــذه الثوابــــت وفــــي مقــــدمتها نصــــرة القــــدس والمســــجد األقصــــى 

 الم�اركین.
سن�قى نؤكد عالن�ة �ال تلعثم أن الوجود اإلسـرائیلي فـي القـدس والمسـجد األقصـى هـو وجـود احتاللـي 

ال شــرع�ة وهــو إلــى زوال قر�ــب ال ر�ــب ف�ــه وال أســف عل�ــه وال عــودة لــه بــإذن هللا �اطــل �ــال ســ�ادة و 
 تعالى

في القدس والمسجد األقصى هـو وجـود احتاللـي  اإلسرائیليوسن�قى نؤكد عالن�ة �ال تلعثم أن الوجود 
 �اطــل �ــال ســ�ادة وال شــرع�ة وهــو إلــى زوال قر�ــب ال ر�ــب ف�ــه وال أســف عل�ــه وال عــودة لــه بــإذن هللا

 تعالى.
ولذلك كم ضحكت قهقهة حتى كدت أسـتلقي علـى ظهـري عنـدما قیـل لـي إن نتن�ـاهو قـد صـرح خـالل 

) وقال:( رائد صالح �عمل علـى إشـعال منطقـة المسـجد األقصـى 2016-4-10جلسة حكومته( األحد 
ي وجاء الوقت حتى یـدخل إلـى السـجن)، وعنـدما قیـل لـ -جبل اله�كل وفق تسم�ة نتن�اهو ال�اطلة  -

إن نتن�ــاهو قــد صــرح خــالل نقــده الــذي وجهــه إلــى األذرع األمن�ــة المرت�طــة �ــه و�ــوز�ر القضــاء وقــال 
وفـق تسـم�ة  -جبـل اله�كـل-األقصـى لهم:( نحن نالحظ محاوالت رائد صالح إشعال منطقة المسـجد 

الــب علــى أبــواب عیــد الفصــح، هــذا الرجــل هــو فتیــل متفجــرات �كــاد ینفجــر، أنــا أط -نتن�ــاهو ال�اطلــة 
األذرع األمن�ة ووز�ـرة القضـاء العمـل علـى إ�عـاده، هـذا الرجـل مـن الواجـب أن �كـون فـي السـجن) نعـم 
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ضــحكت قهقهــة وقلــت ب�قــین: هــذه ثوابتنــا وســن�قى ننتصــر لهــا، ومــن لــم �عج�ــه ذلــك فنقــول لــه: مــت 
 �غ�ظك و"طق" من القهر.

 15/4/2016 ،المركز الفلسطیني لإلعالم
 

55. "BDSیل" والمنظمة وٕاسرائ 
 علي الصالح

".. BDSعشر سنوات هي عمر حركة المقاطعة وسحب االستثمارات وفرض العقو�ات على إسرائیل "
و�اعتراف صـح�فة "یـد�عوت أحرونـوت" اإلسـرائیل�ة، أصـ�حت الحركـة األخطـر علـى إسـرائیل، واسـمها 

ات أصــ�ح یثیــر الرعــب فــي أوســاط المؤسســة االحتالل�ــة، �عــدما أصــ�حت تضــم فــي صــفوفها شخصــ�
ناعوم تشومسكي  األمر�كيعالم�ة، ثقاف�ة وس�اس�ة وعلم�ة وفن�ة وأكاد�م�ة، أمثال الفیلسوف الیهودي 

وجیرمي كور�ین زع�م حزب العمل البر�طاني، الذي اتخذ حز�ه قرارا �مقاطعة شـركة الخـدمات األمن�ـة 
"G4S.البر�طان�ة، �سبب خدماتها لسجون االحتالل " 

غ العـــالم البر�طـــاني األشـــهر والفنـــان والموســـ�قي روجـــر وولتـــرز وغیـــرهم وهنـــاك ط�عـــا ســـت�فین هوكینـــ
اآلالف، ناه�ـــك عـــن المنظمـــات الطالب�ـــة والنقا�ـــات العمال�ـــة والجامعـــات األشـــهر فـــي العـــالم، وحتـــى 

 صنادیق الضمان االجتماعي التي سحبت استثــماراتها في البنوك اإلسرائیل�ة وغیرها الكثیر.
ـــــق مضــــاجع قــــادة االحــــتالل الس�اســــیین والعســــكر�ین أصــــ�ح BDSعلــــىعشــــر ســــنوات  ت خاللهــــا تقلــ

ـــبت وترتكــب �حــق الشــعب الفلســطیني، فتطــاردهم قضــائ�ا فــي  المســؤولین، �ســبب المجــازر التــي ارتكــ
ـــذهم مــن المثــول أمــام القضــاء ســــوى تــدخل حكومــات الــدول التــي یزورونهــا.  حلهــم وترحــالهم.. وال ینقـ

ـــه المقاطعــة العر��ــة BDSإنجــازات عشــر ســنوات فاقــت خاللهــا  ، عمرهــا أضــعافا وحققــت مــا لــم تحققــ
الرســــم�ة علــــى مــــدى عقــــود.. إنجــــازات وقفــــت دولــــة االحــــتالل �كــــل إمكاناتهــــا وماكناتهــــا اإلعالم�ــــة 
وعالقاتهــا الدبلوماســ�ة والس�اســ�ة، عــاجزة أمامهــا، فتــارة تحــاول التغط�ــة علــى هــذه اإلنجــازات، وتــارة 

یل من شأنها، ولكنها في الواقع تعقـد المـؤتمرات السـر�ة للوقـوف علـى أفضـل السـبل أخرى تحاول التقل
 لمواجهتها وتعد ك�ار المحامین لیوم الحساب.

، قوة ال �ستهان بها جعلت إسرائیل دولة االحـتالل.. الدولـة الوحیـدة BDSعشر سنوات أص�حت فیها 
تفعلـه أمـام هـذا  أنها حـائرة فـي مـا �مكـن فـي العـالم التـي تعامـل كدولـة فـوق القـانون، تـدور حـول نفسـ

المــد الجمــاهیري، وهنــا الحــدیث عــن شــعوب الــدول الغر��ــة التــي تحــررت مــن عقــدة اضــطهاد الیهــود، 
وأصــــ�حت ال تهــــاب �ع�ــــع "الالســــام�ة" الــــذي نجحــــت الماكنــــة اإلعالم�ــــة الصــــهیون�ة فــــي اســــتغالله 
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د إســـرائیل وتأییـــدا للفلســـطینیین واســـتخدامه فـــي الماضـــي غیـــر ال�عیـــد، ضـــد كـــل مـــن �علـــو صـــوته ضـــ
 وحقوقهم المشروعة.

فــي ســاحات  BDSوتعو�ضــا عــن عجزهــا جماهیر�ــا وهزائمهــا فــي معظــم المعــارك التــي خاضــتها ضــد 
الجامعات العالم�ة والنقا�ات العمال�ة والتجمعات البرلمان�ة والسو�رماركت والمصنع حتى فـي الوال�ـات 

ذه الدول للتصدي لحركـة المقاطعـة �قـرارات متعسـفة. كـالقرارات المتحدة، تلجأ إسرائیل إلى حكومات ه
التـي اتخــذتها أكثــر مــن دولــة غر��ـة فــي مقــدمتها بر�طان�ــا.. ولكــن مثـل هــذه القــرارات لــم تعرقــل مســیرة 

BDS. 
وحس�ما قال محمود النواجعة المنسق العام للجنة الوطن�ة الفلسطین�ة للمقاطعة، تعل�قا على ما سماها 

" فــي مــؤتمر الحركــة الخــامس الــذي عقــد فــي رام هللا قبــل أ�ــام، BDSســرائیل�ة ال�ائســة علــى "الحــرب اإل
"تتخــذ حــرب إســرائیل علــى الحركــة أشــكاال عــدة اســتخ�ارات�ة ودعائ�ــة وس�اســ�ة وقانون�ــة، �الــذات فــي 

ر�ـة الوال�ات المتحدة وفرنسا و�ر�طان�ا، حیث تتواطأ حكومات هذه الدول مع االحـتالل، لدرجـة قمـع ح
التعبیــر والحقــوق المدن�ــة لمواطنیهــا المتضــامنین مــع نضــال الشــعب الفلســطیني. و�عكــس هــذا القمــع 
ــــى  ــــأثیر الحركــــة الثقــــافي وحت ــــاط نمــــو ت ــــد الفائــــت فــــي إح� ــــى مــــدى العق والترهیــــب فشــــل إســــرائیل عل

 االقتصادي".
ق الصــدوق إلســرائیل، وال تجن�ــا �ــالقول إن الحكومــة البر�طان�ــة الحال�ــة برئاســة د�فیــد كــامیرون الصــدی

، منهـا BDSمن اكثر الحكومـات الغر��ـة محار�ـة لحركـة المقاطعـة. واتخـذت خطـوات عمل�ـة لمواجهـة 
وقف تمو�ل اي من المنظمات الرسم�ة التي تدعو إلى مقاطعة إسرائیل. وهـو مـا أكـده سـفیرها الجدیـد 

قوال وفعال  BDSبر�طان�ة تواجه في تل أبیب د�فید كو�ري، �قوله لـ"ید�عوت أحرونوت"، إن الحكومة ال
 واتخذت قرارت في هذا الصدد.

وال غرا�ــة فــي ذلــك.. فد�فیــد كــامیرون هــو نفســه، الــذي كــان فــي صــغره فــي ثمانین�ــات القــرن الماضــي 
و�اعترافه من اشد المعارضین لحركة مقاطعة جنوب افر�ق�ا العنصر�ة، وها هو في كبره �علن أنه من 

وأمــــام مـــــد حركــــة مقاطعـــــة نظــــام الفصـــــل … المعـــــادین لحركــــة مقاطعتهـــــاأشــــد المؤ�ـــــدین إلســــرائیل و 
العنصـري، غیــر مــن رأ�ــه.. وهــذا �عنــي أن التغییــر مقبــل ولــو �عــد حــین.. مقبــل إن عــاجال أو آجــال.. 

وانصـــار فلســـطین والعـــرب والمســـلمین فـــي بر�طان�ـــا وهـــم كثـــر، فـــي فـــرض  BDSمقبـــل عنـــدما تـــنجح 
عندئذ سیذعن كـامیرون وغیـره مـن عتـاة المؤ�ـدین … االنتخاب�ة القض�ة الفلسطین�ة كبند في الحمالت

لالحــتالل والعنصــر�ة، ومــن هــم علــى شــاكلتهم، و�ســتمعون لصــوت العقــل والعــدل والحــق.. �ســتمعون 
 لصوت الناخب و�غیرون من مواقفهم المتصل�ة. وٕان غدا لناظره قر�ب.
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لتحر�ـر الحال�ـة، تتمثـل �االنسـحاب ومطالب حركة المقاطعة وهي �التأكید اوسـع مـن مطالـب منظمـة ا
اإلسرائیلي الكامل من جم�ـع االراضـي المحتلـة لـ�س الفلسـطین�ة �مـا فیهـا القـدس الشـرق�ة فحسـب، بـل 
أ�ضا من هض�ة الجوالن السور�ة، التي أعلن رئ�س الوزراء اإلسرائیلي قبـل أ�ـام انـه لـن یتنـازل عنهـا، 

لب ا�ضا بتنفیذ قرار حـق العـودة لالجئـین الفلسـطینیین، داع�ا رئ�س النظام السوري إلى نس�انها. وتطا
 ، وضمان الحقوق المدن�ة الكاملة للفلسطینیین داخل إسرائیل.194رقم 

" ل�ست البدیل ولـن BDSوهي أن "… وحتى ال �أخذنا تفكیرنا �عیدا.. ال بد من توض�ح نقطة اساس�ة
، بـل مكمـال اساسـ�ا لـه، كمـا كانـت تكون البدیل عـن مقاومـة الشـعب الفلسـطیني وصـموده فـوق أرضـه

حركــة المقاطعــة للنظــام العنصــري فــي جنــوب افر�ق�ــا، داعمــا ورافــدا لنضــال وكفــاح المــؤتمر الــوطني 
للـدفاع عـن حقـوق السـود، ضـد  1912األفر�قي الذي واصل النضال منذ الیوم االول من تأس�سه عـام 
، واجــــراء 1994العنصــــري فــــي مــــایو  ســــ�طرة األقل�ــــة الب�ضــــاء، وحتــــى تحق�قــــه النصــــر �الغــــاء الحكــــم

االنتخا�ات على أساس "مواطن واحد شخص واحد"، وهو المطلب الذي لم �حد عنه المـؤتمر الـوطني 
 حتى تحقیق النصر.

ی�قــى ثمــة فــارق كبیــر بــین ق�ــادة منظمــة التحر�ــر الفلســطین�ة وق�ــادة المــؤتمر الــوطني االفر�قــي، فبینمــا 
 82حرى مطلبهــا "مـــواطن واحــد.. صـــوت واحــد" وحتـــى تحق�قــه �عـــدتمســكت الثان�ـــة �مطالبهــا، أو �ـــاأل

عامــا، اختــارت األولــى أن تتنــازل عــن اهــداف الثــورة واســالیب نضــالها عنــد أول منعطــف، واحــدا تلــو 
االخــر حتــى لــم یبــق لــدیها مــا تفــاوض العــدو عل�ــه، او تقاتــل �ــه او تســتر عوراتهــا �ــه.. فقــد اعترفــت 

 �العدو ولم �عترف بها.
هر عســـل اوســـلو، �عـــد قـــران قبلـــت �ـــان تكـــون ف�ـــه العصـــمة بیـــد العـــدو، بـــدون أن تحســـب وعاشــت شـــ

حساب للخالفات المتوقعـة فـي الح�ـاة الزوج�ـة.. ومـا كـاد شـهر العسـل ینقصـي، حتـى أصـ�ح الطـالق 
أمــرا محتومــا، ولكــن الماســك �العصــمة یــرفض مــنح الطــالق بــدون مقابــل و�ــدون التنــازل عــن مــؤخر 

 عن رفع قض�ة خلع ضده. الصداق.. وهي عاجزة
 وتعاملت �حسن ن�ة مع العدو الذي اثبتت انها تجهله، بدون ان �عاملها �المثل وهو ما كان متوقعا.

التــي �قــي  %22مــن فلســطین التار�خ�ــة بــدون ان تضــمن ســ�طرتها علــى الـــ %78وتنازلــت للعــدو عــن 
 معظمها تحت س�طرة ج�ش االحتالل �موجب اتفاق اوسلو..

المقاومــة المســلحة، بــدون أن تضــمن خ�ــار المفاوضــات، فلــم تضــع البــدائل فــي حــال  وأســقطت خ�ــار
الفشل.. وفشـلت المفاوضـات والتسـو�ة الس�اسـ�ة.. و�قیـت ق�ـادة المنظمـة فـي العـراء ال سـاتر لهـا، مـع 

العر��ة وسقوط ما �سمى �التضامن العر�ي والتقل�ات االقل�م�ة والدول�ة وانشغال الكل  األوضاعتدهور 
 همومه الداخل�ة.ب
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ووجدت نفسها في وضع ال �حسدها عل�ه ال عدو وال صدیق عاجزة حتى عن تطبیق قرارات تتخذها، 
 فهي كمن وضع الشفرة في حلقه فال هو قادر على بلعها وال هو قادر على إخراجها..

ـــذ الســوداو�ة.. فــال تــزال هنــاك مخــارج  ـــس بهـــ ـــع لیـــ ـــدم فــإن الوضــ امــام ق�ــادة منظمــة ورغــم كــل مــا تقـــ
 التحر�ر ان اختارت الخروج من مأزقها.

اولهــا: یجــب ان تكســر قیــد التســو�ة الس�اســ�ة الــذي كبلــت بهــا یــدیها.. واعــادة النظــر فــي اتفــاق ســالم 
أفشلته دولة االحتالل، لغ�اب الرغ�ة في تحقیق السـالم، واللعـب علـى الوقـت مـن اجـل إحكـام الق�ضـة 

 على األراضي المحتلة..
�ا: ان تتحرر من مقولـة "السـالم هـو خ�ارنـا االسـتراتیجي"، الـذي ألزمـت نفسـها بهـا بـدون ان تكـون ثان

 هناك قوة تدعم هذا الخ�ار، واسالیب نضال�ة اخرى مواز�ة لتعز�زه..
ثالثا: سحب اعتراف المنظمة بإسرائیل الذي أعطي إلیها علـى طبـق مـن فضـة قبـل حتـى توق�ـع اتفـاق 

 اوسلو.
كل خ�ـارات النضـال والمقاومـة �كـل اشـكالهما مفتوحـة امـام الشـعب الفلسـطیني �عـد اثبتـت  را�عا: إ�قاء

 خ�ارات التفاوض فشلها.. فالمقاومة ل�ست عمل مزاجي بل حق.
خامســا: العمــل مجــددا مــن أجــل مســاواة إســرائیل ولــ�س الصــهیون�ة فحســب �العنصــر�ة ونظــام جنــوب 

رغـم ضـعف احتمـاالت النجـاح فـي ذل … لقـوى العالم�ـةوغیرها من ا BDSأفر�ق�ا بتنسیق الجهود مع 
 األوضاع التي نع�شها.. ولكن كما �قول المثل "الطلق اللي ما ب�صیب بیدوش"..

�التنسـیق مـع الـدول العر��ـة ودول  1975والشيء �الشـيء یـذكر فـإن منظمـة التحر�ـر نجحـت فـي عـام 
صـدار قـرار �عتبـر الصـهیون�ة شـكال مـن عـدم االنح�ـاز، والـدول الصـد�قة فـي اورو�ـا الشـرق�ة، فـي است

فـي الغائـه،  1991 أشكال العنصر�ة. ونجحت الوال�ات المتحدة �عد مسرح�ة "مؤتمر سالم مدر�د" عـام
دول عر��ة هي مصر والكو�ـت وال�حـر�ن والمغـرب وعمـان وجیبـوتي وتـونس وجـزر القمـر  8وامتنعت 

 عن التصو�ت.
ي ال هجــومي علـــى جم�ـــع الصــعد. ولـــدینا المقومـــات سادســا: حشـــر إســرائیل س�اســـ�ا فـــي موقــع دفـــاع

 والطاقات والعزائم إن وجدت الرغ�ة. فالهجوم خیر وسیلة للدفاع.
ســا�عا: العمــل علــى ترتیــب البیــت الفلســطیني علــى أســس صــل�ة قو�ــة والــدفع فــي اتجــاه مشــاركة كــل 

 خلي هو األساس.فالبناء الدا… واالست�عاد اإلقصاءالس�اس�ة ورفض س�اسات  واألط�اف األطراف
 16/4/2016 ،القدس العر�ي، لندن
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 س�اسة األجهزة األمن�ة الفلسطین�ة حك�مٌة أم عمیلةٌ  .56
 د. مصطفى یوسف اللداوي 
ال تنكــر الســلطة الفلســطین�ة وأجهزتهــا األمن�ــة أنهــا أح�طــت عشــرات العمل�ــات العســكر�ة التــي كانــت 

تخطــط لهــا، و�ته�ــأ شــ�ابها فــي ظــل االنتفاضــة المقاومــة الفلســطین�ة علــى اخــتالف أجنحتهــا وت�اراتهــا 
لتنفیــذها، وأنهــا تمكنــت مــن اعتقــال العشــرات مــن النشــطاء والمشــت�ه فهــم، كمــا قامــت �عمل�ــات تفتــ�ش 
واســـعة لل�حـــث عـــن الســـكاكین واألدوات الحـــادة، شـــملت المـــدارس والجامعـــات، وأن عناصـــرها كـــانوا 

أي أدواٍت حــادٍة یخفونهــا فــي حقــائبهم أو تحــت  �قومــون بتفتــ�ش حقائــب الطــالب والطال�ــات �حثــًا عــن
ث�ــابهم، و�حثــًا عــن أي أدلــٍة أو شــواهد تشــیر إلــى نوا�ــا الطــالب، كالوصــا�ا والرســائل الوداع�ــة، وغیــر 
ذلــك ممــا �كشــف عــن نوا�ــاهم الجهاد�ــة، وقــد اعترفــت أجهــزة الســلطة األمن�ــة أنهــا صــادرت أكثــر مــن 

 س�عمائة سكینًا كانت �حوزة الطالب.
سلطة الفلسطین�ة ال تتخفى وراء أص�عها، وال تنكر فعلتها، بل إن رئـ�س السـلطة الفلسـطین�ة یجـاهر ال

و�فاخر أنه "شلح" الطالب سكاكینهم، وأن عناصره األمن�ة تالحق "المشبوهین" في الشوارع والطرقات 
شـددة، وهـي قـد والمساجد والجامعات وكل مكان، وأن التعل�مات المعطاة للعناصر األمن�ة واضـحة وم

تتجاوز عمل�ات "التشل�ح" والعقاب، إلـى االعتقـال وصـوًال إلـى القتـل أح�انـًا، رغـم أنـه لـم تسـجل خـالل 
فترة االنتفاضة عمل�ات قتٍل �أیدي األجهزة األمن�ة، ولكن رئ�س السلطة ال �مانع من "قتل" أي مشت�ه 

سـیلة لمنعـه أو إح�ـاط عملیتـه إال �القتـل، ف�ه في حال التأكد من نیته، وأنه ماٍض ال محالة، وأنه ال و 
 فإنه على استعداٍد لذلك.

یــتهم كثیــرون الســلطة الفلســطین�ة ورئ�ســها واألجهــزة األمن�ــة ومــدراءها، �ــأنهم �قومــون �أعمــاٍل خ�ان�ــٍة 
معی�ة، وأنهم یتعاونون مـع العـدو و�نسـقون معـه، و�خدمونـه و�نشـطون ضـمن س�اسـته، وأنهـم �قومـون 

عنــه، و�ــؤدون لصــالحه مهامــًا قــذرة، تجعــل مــنهم أدواٍت ومــن ســلطتهم عمیلــة، وأنهــم  مقامــه و�نو�ــون 
بـــذلك �قلبـــون ظهـــر المجـــن لشـــعبهم، و�عـــادون منظماتـــه وفصـــائله، و�تســـببون فـــي اعتقـــال المئـــات أو 
قتلهم، إن لـم �قومـوا هـم �أنفسـهم بتسـل�م �عضـهم أو تسـهیل اعتقـالهم، وهـذا عمـٌل مشـین ال یرضـى �ـه 

  �قبل �ه حٌر شر�ٌف.وطنٌي، وال
ولكن السلطة الفلسطین�ة التي ال تنكر أعمالهـا، بـل تعتـرف بهـا وتقـر، وُتشـهد العـدو علـى مـا تقـوم �ـه 
وتنفذه، وتقم له األدلة والبرهان على صدق ما تقول، و�شهد لها العدو بذلك، و�قر �أنـه بـدونها عـاجٌز 

ًال عــــن أن �ــــأمن ومســــتوطنوه، و�ســــلم ومــــن غیرهــــا فاشــــٌل، وال �ســــتط�ع أن �ســــ�طر أو یــــتحكم، فضــــ
 ومصالحه ومرافقه.
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وتعلن السلطةُ أنها ماض�ة على هذا النهج ولن تتراجع، بل إنها تطالب سلطات االحتالل أن تنسحب 
مــن المنــاطق المصــنفة "أ"، وتلــك المكتظــة �الســكان الفلســطینیین، وأن تتــرك لألجهــزة األمن�ــة الفرصــة 

منــاطق، والعمــل علــى إعــادة الهــدوء واالســتقرار إلیهــا، وتحــاول أن تــورد لمعالجــة "العنــف" الــدائر فــي ال
لتعز�ــز مقترحاتهــا ب�انــاٍت رقم�ــة وشــواهد یوم�ــة، تثبــت قطعــًا أن المنــاطق الخاضــعة لســلطتها األمن�ــة، 
مناطٌق هادئة ومستقرة نسب�ًا، وأنها ال تشهد عمل�ات عسكر�ة، وأن عدد النشطاء الذین یخرجون منهـا 

ق أخـرى لتنفیـذ عمل�ـاٍت عسـكر�ة قلیـٌل جـدًا، �المقارنـة مـع المنـاطق الخاضـعة لسـلطة جـ�ش إلى منـاط
 االحتالل العسكر�ة واألمن�ة.

لكــن فر�قــًا آخــر ومعــه رمــوٌز وقــادٌة فــي الســلطة الفلســطین�ة، یرفضــون هــذه االتهامــات، و�نكــرون أنهــم 
مــع العــدو عل�ــه، بــل إنهــم  �ضــرون �الشــعب الفلســطیني ومصــالحه، وأنهــم ینســقون ضــده و�تعــاونون 

یــدافعون عــن س�اســتهم، و�بــررون مــا �قومــون �ــه، و�نتقــدون مــن �صــفها �الخ�انــة والعمالــة والتفــر�ط، 
و�قولــون �ــأنهم �حمــون الجیــل الفلســطیني و�ــدافعون عــن مســتقبله، وأنهــم �حولــون دون ق�ــام ســلطات 

داء الفلسطینیین من جیل الش�اب في االحتالل اإلسرائیلي �قتل الش�ان والشا�ات، و�رون أن عدد الشه
هذه االنتفاضة كبیٌر، وأن من الشهداء أخوٌة وأشقاٌء، وأقارب وجیـران، األمـر الـذي یجعـل مـن "مقـتلهم" 

 خسارة وطن�ة كبیرة، وفاجعة اجتماع�ة أل�مة.
 كمــا أن الســلطة الفلســطین�ة ورئ�ســها ومعــه أجهزتــه األمن�ــة، ال یــرون جــدوى مــن هــذه االنتفاضــة، وال
�عتقدون �أنها مجد�ة، أو أنها ستحقق أهدافها، وستجبر العـدو علـى تقـد�م تنـازالٍت كبیـرة، و�ـرون أنهـا 
مقاومــة "عبث�ــة" ال تــؤثر فــي العــدو اإلســرائیلي وال تؤلمــه، وال تلحــق �ــه خســائر كبیــرة فــي األرواح أو 

 عوض �سهولة.الممتلكات، بینما خسارة الشعب الفلسطیني بهؤالء الش�ان كبیرة، وقد ال ت
كمـــا تعیـــب الســـلطة الفلســـطین�ة علـــى القـــوى والفصـــائل الفلســـطین�ة التـــي تحـــرض الشـــ�ان علـــى الق�ـــام 
�عمل�ات طعٍن أو دهٍس دون أن تقوم بتحصینهم أو حمایتهم، ودون أن تـدر�هم وتـؤهلهم، كمـا أنهـا ال 

الفـرار أو النجــاة مــن تشـترك معهــم فـي انتقــاء األهـداف والوصــول إلیهــا، وضـمان تنفیــذها والنجـاح فــي 
القتل، حیث أن أغلب عمل�ات الدهس والطعن انتهت �استشهاد منفـذیها، والقلیـل مـنهم قـد نجـا �ح�اتـه 
�االعتقـال، ولـم �قتــل خـالل تنفیــذه لعملیتـه، وتــرى السـلطة أن هــذه القـوى مســتهترة وعد�مـة المســؤول�ة، 

قاومة، وأنها تضحي �ش�اب الوطن، دون أن وأنها تقوم �عمل�اٍت استعراض�ة ال ق�مة لها في میدان الم
تكون لها أجندتها الخاصة، أو رؤ�تها الوطن�ة الرشیدة العاقلة، و�ذا فإنها تتسبب في فواجع اجتماع�ة 

 كبیرٍة ونكساٍت وطن�ٍة غیر مدروسٍة.
تــدعي الســلطة الفلســطین�ة أنهــا حك�مــة وعاقلــة، وأنهــا مخلصــة وغیــورة، وأنهــا مح�ــة لشــعبها وصــادقة 

عه، وأنها ال تفرط ف�ه وال تضحي �ش�ا�ه، وال تفرط في مستقبله، وال تقامر �ح�ـاة واسـتقرار العـائالت م
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الفلسطین�ة، وال تقودهم إلى الهاو�ة أو التهلكة، وال تمضي بهم إلى حیث ال نها�ـة آمنـة، فـي حـین أن 
منهـــا وطهــــٌر مــــن األطـــراف األخــــرى تســـتخدمهم لمــــا تر�ـــد، وتتــــاجر بهــــم ألهـــداٍف وغا�ــــاٍت هـــم بــــراء 

 مخططاتها.
بینمــــا یــــرى قطــــاٌع كبیــــٌر مــــن الشــــعب الفلســــطیني، ومعــــه لفیــــٌف مــــن القــــوى والفصــــائل والشخصــــ�ات 
والفعال�ـــات الوطن�ـــة، أن الســـلطة الفلســـطین�ة تخـــون الشـــهداء، وتفـــرط فـــي الـــدماء، وتضـــحي �مســـتقبل 

وسائلها غیر شر�فة، وأدواتها األج�ال كلها �حجة الحفاظ على ح�اة الجیل، وأن أهدافها غیر وطن�ة، و 
غیر شرع�ة، وأنها ال تنفذ س�استها، وال تتصرف بإرادتها، بل هي ت�ٌع للعدو وأداٌة فـي یـده، �سـتخدمها 

 للتلطیخ واإلساءة، واإلهانة والتحقیر، في تكامٍل لألدوار مخزي.
حارسًا لمصـالحه، �عمـل ترى هل یوجُد عاقٌل �صدق متعاونًا مع العدو ومنسقًا معه، ومنفذًا لس�استه و 

عنــده أجیــرًا مهینــًا، ســجانًا و�وا�ــًا، وحارســًا ومراق�ــًا، �صــافح یــده الملوثــة بــدمائنا، و�نســق معــه للقضــاء 
علـى مقاومتنــا، ولــو بـدا أنــه حكــ�ٌم فـي رأ�ــه، ورز�ــٌن فــي عقلـه، وهــادٌئ فــي صـوته، وأنــه حــر�ٌص علــى 

 مستقبلهم. شع�ه، ومحٌب لوطنه، وأنه �غار على الش�اب و�خاف على
 16/4/2016بیروت في 

 
 ماذا تخطط إسرائیل؟ .57

 برهوم جرا�سي 
تكثفـــت، فـــي األ�ـــام األخیـــرة، التقـــار�ر العســـكر�ة اإلســـرائیل�ة المـــأل �التهدیـــدات الم�طنـــة للفلســـطینیین. 
وشــــهدنا فــــي الماضــــي أن مثــــل هــــذه التقــــار�ر والتصــــر�حات كانــــت تســــبق كــــل عــــدوان علــــى الشــــعب 

عدوان جدید قائم جدا، ألن العقل�ة المس�طرة على قادة االحـتالل، تعتقـد أنـه  الفلسطیني. واحتمال شن
�عد كل عدوان تنشأ ظروف جدیدة، ت�عد أكثر إقامة الدولة الفلسطین�ة، وتثّبت سـ�طرة االحـتالل علـى 

 األرض.
، تركـــزت التقـــار�ر األخیـــرة حـــول تراجـــع العمل�ـــات الفلســـطین�ة الفرد�ـــة فـــي الشـــهر�ن الماضـــي والحـــالي

مقارنــة مــع مــا كانــت عل�ــه قبــل ســتة أشــهر. وراح قــادة االحــتالل، مــن بن�ــامین نتن�ــاهو ووزرائــه وقــادة 
العسكر، یت�اهون أمام جمهورهم زاعمین أن هذا ناجم عن الق�ضة الحدید�ة التي استخدمها االحتالل، 

 وشّكلت رادعا للجمهور الفلسطیني وحركة المقاومة الشعب�ة.
و�ث أوهام، ألن كـل المؤشـرات التـي ظهـرت فـي الشـهر األول للهّ�ـة الفلسـطین�ة، وهذا �حد ذاته كذب 

مـــع كـــل مـــا أبدتـــه مـــن زخـــم، فـــي تشـــر�ن األول (أكتـــو�ر) الماضـــي، كانـــت تـــدل علـــى أننـــا لســـنا أمـــام 
، أو فـــي 1987انتفاضـــة شـــعب�ة عارمـــة، علـــى شـــكل انتفاضـــة الحجـــر التـــي انـــدلعت فـــي نها�ـــة العـــام 
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. ونشــب فــي األشــهر األخیــرة جــدل حــول 2000تفاضــة الثان�ــة فــي خر�ــف العــام األســاب�ع األولــى لالن
تســم�ة النشــاط المقــاوم، إذ رأى كثیــرون أنهــا انتفاضــة، ف�مــا أن وْصــفها بـــ"الهّ�ة" لــم �كــن انتقاصــا ممــا 
یجري، ألنه مهم جدا، وكان �مثا�ة رسالة إنـذار شـعب�ة جد�ـة وشـجاعة لالحـتالل، �ـأن ال �غـرق أكثـر 

 استدامته.في وهم 
و�قول قادة االحتالل إن هذا التراجع الكمي في العمل�ـات الفلسـطین�ة ال �عنـي انتهـاء هـذه الموجـة مـن 
المقاومة الشعب�ة، بل إنهـا قـد تنـدلع �قـّوة أكبـر مـن جدیـد فـي المرحلـة القر��ـة. وهـذا اعتـراف صـهیوني 

حتالل. بـل إن َنَفـس المقاومـة مـا جدید �أن الشعب الواقع تحت االحتالل لن �ستسلم و�رضخ لواقع اال
من العمل�ات نفـذها  %50یزال یولد من جدید مع والدة كل طفل فلسطیني، إذ �كفي أن نشیر إلى أن 

 عاما. 18عاما، ونس�ة عال�ة ممن هم دون سن  20من هم دون سن 
إلــى وأمــام هــذا االعتــراف، فــإن جــ�ش االحــتالل أرســل فــي األ�ــام األخیــرة وحــدات أخــرى مــن عســكره 

جم�ــع أنحــاء الضــفة المحتلــة. وهــذه القــوات لــن تكــون مهمتهــا االســتعداد ألي طــارئ فقــط، بــل أ�ضــا 
المسـاهمة فــي تضــییق الخنــاق علــى الح�ــاة الیوم�ــة للفلســطیني، مــن خــالل انتشــار الحــواجز العســكر�ة 

 سطین�ة.على الطرقات، وتعطیل حركة الح�اة العامة والتنقالت، وتكثیف االقتحامات للبلدات الفل
وفــــي الیــــومین األخیــــر�ن، ظهــــرت تقــــار�ر أخــــرى لجــــ�ش االحــــتالل، تحــــذر ممــــا ســــمته "تعــــاظم القــــوة 
العسكر�ة" لحركة "حماس"، وأن الحركة تستعد إلشعال المیدان من جدید. وهـذه تقـار�ر تنـاقض تقـار�ر 

كر�ة في أخرى صدرت حتى قبل أساب�ع قلیلة جدا، كانت تقول إن "حماس" ل�ست معن�ة �مواجهة عس
هذه المرحلة، ومثل هذا سمعناه أ�ضا من �عض قادة الحركة. ورغم ذلك فإن الج�ش بـدأ أ�ضـا یرسـل 

 وحدات أكثر نحو قطاع غزة.
وما یز�د من احتماالت أن حكومة نتن�ـاهو تسـعى إلـى عـدوان جدیـد، هـو أنهـا تسـعى یوم�ـا لالسـتفزاز 

ة، وتـدمیر البیـوت الفلسـطین�ة فـي أنحـاء شـتى �شتى المسارات، من خالل سلسلة المشار�ع االست�طان�
مــن الضــفة والقــدس المحتلــة، �ادعــاء مــا �ســمى "بنــاء غیــر مــرخص". و�جــري الحــدیث عــن رفــع وتیــرة 
تــدمیر البیــوت فــي األشــهر األخیــرة، �أر�عــة أضــعاف مــا كانــت عل�ــه مــن قبــل. كــذلك، وحینمــا یــدعي 

حــرم القدســي الشــر�ف، فإنــه �فســح المجــال أمــام االحــتالل أنــه لــ�س معن�ــا بتغییــر الوضــع القــائم فــي ال
 عصا�ات المستوطنین ل�فعلوا فعل حكومتهم من استفزازات في الحرم ومح�طه.

فــي المقابــل، فــإن احتمــال شــن العــدوان، ستســاهم فــي حســمه حســا�ات ر�ــح وخســارة حكومــة االحــتالل 
ففـــي حـــین أن كـــل عـــدوان وأحزابهـــا؛ إضـــافة إلـــى حســـا�ات إســـرائیل�ة علـــى مســـتوى الســـاحة العالم�ـــة. 

�شحن أجواء العنصر�ة المتطرفة، �ما �عزز قوة ال�مین المتطرف الحاكم، فإن عدوانا كهـذا قـد �شـوش 
عمل�ــة ترتیــب إســرائیل ألوراقهــا فــي الحل�ــة الدول�ــة �مــا یخــدم مصــالحها االســتراتیج�ة، وأوالهــا، طمــس 
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لمي. وهذا �الضـ�ط مـا أقلـق إسـرائیل مـن القض�ة الفلسطین�ة وٕا�عادها عن واجهة النشاط الس�اسي العا
الهّ�ــة الشــعب�ة الفلســطین�ة فــي األشــهر األخیــرة؛ إذ رغــم محــدودیتها شــعب�ًا، إال أنهــا نجحــت فــي وضــع 

 القض�ة الفلسطین�ة مجددا في واجهة الحراك الدولي.
 16/4/2016الغد، عّمان 
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