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 51 :كاريكاتير
*** 

 
 غزة خالل الحرب القادمة رات في غالف مستعمليبرمان: "حماس" تخطط الحتالل  .1

قال زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني المتطرف أفيغدور ليبرمان، إن حركة المقاومةة  القدس المحتلة:
 اإلسالمية "حماس" تسعى الحتالل تجمعات استيطانية في "غالف غزة" خالل الحرب القادمة.

دينةة بئةر السةبن جنةوب فلسةطين المحتلةة عةام ووصف ليبرمةان خةالل نةدوة عقةدت اليةوم السةبت، فةي م
، حكومةةةة االحةةةتالل اإلسةةةرائيلي برئاسةةةة بنيةةةامين نتنيةةةااو بانيةةةا فةةةي حالةةةة "انيزاميةةةة" أمةةةام حركةةةة 1948

 "حماس".
 وأكد في الوقت ذاته أن ")إسرائيل( تفاوض حماس لشراء اليدوء في المنطقة".

لةةه: "نوايةةا مسةةمولي حمةةاس فةةي قطةةا  غةةزة باتةةت ونقةةل موقةةن القنةةاة "العاشةةرة" العبريةةة، عةةن ليبرمةةان قو 
 واضحة باإلعداد لجولة أخرى من )إسرائيل(".

وأشار إلى أن "الحركة تستمر في بناء قوتيا العسكرية استعداًدا للدخول في مواجية قادمة"، علةى حةد 
 قوله.

تريةد مةن وأضاف قائال: "إن حماس ترغب في إقامة ميناء في غةزة ليكةون معبةر حةدودد، إلدخةال مةا 
 صواريخ دون أد رقابة، وخلق واقن جديد على غرار ما يفعل حزب هللا في جنوب لبينان".

وزعةم أن تقةةديرات الممسسةةة األمنيةةة اإلسةةرائيلية تشةةير إلةةى أن حمةةاس تخطةةط الحةةتالل مسةةتوطنتين أو 
 ثالثة، 

ضةةةعيفة فةةةي ووصةةةف سياسةةةات حكومةةةة االحةةةتالل اإلسةةةرائيلي تجةةةا" قطةةةا  غةةةزة، بانيةةةا "بالتخاذليةةةة وال
 مجابية حماس".

واعتبةر  وقال: إن )إسرائيل( تفاوض حماس عن طريق مصر والمبعوث األممةي نيكةوالد ميالدينةوف.
أن اذ" "سياسة خاطئة تستغليا حماس لتقوية نفسةيا حتةى تةتمكن مةن الةذااب إلةى الحةرب فةي الوقةت 

 الذد ترا" مناسًبا".
ات ليبرمان، وقةال الحةزب: "إن ليبرمةان فشةل كمحلةل وانتقد حزب "الليكود" الحاكم في إسرائيل تصريح

 يسعى ألن يكون محلل عسكرد". اآلنسياسي واو 
 16/4/2016، فلسطين أون الين
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 عريقات: ملف األسرى حاضر في "الجنائية الدولية" .2

أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات أن قضية األسرى تشكل ركيزة : رام هللا
نسانية، مشددًا أ ساسية ألد حل عادل وشامل في المستقبل لما تمثله من اعتبارات سياسية وحقوقية وا 

على أن ملف األسرى حاضٌر في أروقة المحكمة الجنائية الدولية وجمين المنابر الدولية والعربية 
أمام العدالة،  المثول إلىباعتبار" من أام الملفات الرئيسة التي تدين االحتالل وتجر مجرمي حربه 

 واالنتصاف لحقوق أسرانا.
وأوضح عريقات في بيان صحفي، مساء اليوم السبت، أن ملف األسرى يشمل فصواًل كاملة عن 
معاناتيم المتواصلة، بما في ذلك ملف األسرى المرضى واإلامال الطبي، واعتقال األطفال، 

لمعاملة الميينة الحاطة بالكرامة، واالعتقال التعسفي، والمحاكمات غير العادلة، والتعذيب، وا
واالعتقال اإلدارد والعزل االنفرادد، واإلقامة الجبرية وغيراا من الوثائق التي تثبت تورط إسرائيل 

 شعبنا األسرى. أبناءبارتكاب جرائم ضد 
وجدد الةتاكيد على موقف منظمة التحرير في استثمار جمين الجيود واإلمكانيات السياسية والقانونية 
والدبلوماسية الدولية إلسناد قضيتيم العادلة ولمالحقة االحتالل في الممسسات والمحافل الدولية 
وفضح ممارساته وانتياكاته التي يرتكبيا بحقيم، ومتابعة قضيتيم والدفا  عن حقوقيم ونضاالتيم 

 المشروعة وصون كرامتيم التي تمثل كرامة شعب باكمله.
ًا وطنيًا وعالميًا يشيد على سياسات االحتالل وتشريعاته العسكرية واعتبر عريقات يوم األسير يوم

الشاذة، وقال: "إن إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، تشكل خطرًا على منظومة القيم والقوانين 
العالمية، ويتجلى ذلك في تشريعاتيا العسكرية المشواة التي وضعت االنتياكات بحق األسرى في 

تعذيب واعتقال األطفال ومنن توثيق عملية التحقيق والتغذية القسرية ومنن التعليم إطار القانون كال
 وغيراا، ما يتناقض بشكل صارخ من المنظومة التشريعية الدولية واإلنسانية".

وطالب المجتمن الدولي وممسساته الرسمية والمدنية والحقوقية والدول األطراف في اتفاقيات جنيف 
ألمم المتحدة بفتح السجون اإلسرائيلية أمام التفتيش الدولي والتعرف عن كثب والمقررين الخاصين ل

طالق، واإلنسانيعلى أوضا  المعتقلين، ورفن الحصانة عن منتيكي قواعد القانون الدولي  سراح  وا 
 شرط. أوجمين األسرى دون قيد 
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وعية نضاليم في وحّيا عريقات الصمود األسطورد لألسرى األبطال في سجون االحتالل ومشر 
كبار لجمين األسرى المناضلين في سجون االحتالل  مواجية غطرسة االحتالل، ووجه تحية فخر وا 
بال استثناء، وفي مقدمتيم نائل البرغوثي، ومروان البرغوثي، وأحمد سعدات، وخالدة جرار، والنواب 

 المعتقلين.
 16/4/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 

 والسلطة يّتفقان في رفض إنشاء الميناء االحتاللالمصري: شير م .3
أكد القيادد في حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" والنائب عنيا في : شمس نيوز/ عبدهللا عبيد

المجلس التشريعي، مشير المصرد، اليوم السبت أن معارضة قادة االحتالل اإلسرائيلي إلقامة ميناء 
 ي من معارضة السلطة الفلسطينية بيذا الشان.بحرد في قطا  غزة، تلتق

وقال المصرد في تصريح خاص لة"شمس نيوز": لألسف إن معارضة االحتالل اليوم تلتقي من 
معارضة بعض قيادات السلطة كعزام األحمد وغير" إلقامة ميناء بقطا  غزة، في داللة على اليدف 

 طيني".المشترك واو تجديد الخناق والحصار على شعبنا الفلس
نسانيًا لشعبنا"، مشددًا على سعي حركة  وأضاف أن مطلب الميناء سيبقى حقًا وطنيًا وسياسيًا وا 

 حماس إلقامته بكل الطرق.
واعتبر النائب المصرد أن حديث االحتالل عن إقامة نفق إلمداد غزة بمقومات الحياة األساسية، 

 االحتالل قبل جند".دليل على حالة الرعب التي خلقتيا غزة في عقلية قادة 
ووصف القيادد في حماس، غزة بة"األسطورة"، وتابن قوله "إن غزة تشكل اليوم أسطورة وما صنعته 
من قوٍة لييبتيا، ستصل به إلى تحقيق أاداف شعبيا، عبر فتح ممرات الحياة سواًء البرية أو 

 البحرية، من خالل المقاومة"، حسب تعبير".
شير آذار الماضي، قال "بغض  حماس-ميناء خالل مباحثات القاارة وحول طرح وفد حركته إقامة 

النظر عن طرحه من عدمه، أعتقد أن حماس معنية بإقامة الميناء واو مطلب ليس للحركة فحسب، 
 ".2014بل كل قوى المقاومة الفلسطينية طالبت به خالل مفاوضات التيدئة عام 

" قد طرح على طاولة مفاوضات التيدئة منذ ولفت المصرد النظر إلى أن مطلب "إنشاء ميناء
الحرب األخيرة على غزة، مردفًا بالقول "ولن نّدخر جيدًا في سبيل تحقيق اذا اليدف لشعبنا 

 الفلسطيني".
 16/4/2016، فلسطين، وكالة شمس
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 يطالب بتكثيف الجهود إلطالق سراح األسرى "الوطني الفلسطيني" .4
وطني الفلسطيني بتكثيف الجيود الوطنية والدولية إلطالق طالب المجلس ال: زكارنة كمال-عمان

قضيتيم  والياءسراح األسرى والمعتقلين من سجون االحتالل اإلسرائيلي بمن فييم النواب األسرى، 
 المزيد من االاتمام بطرح قضيتيم أمام محكمة الجنايات الدولية.

سطيني، بالدور الطليعي لألسرى الذين بمناسبة يوم األسير الفل أمسوأشاد المجلس في بيان أصدر" 
يضحون بحريتيم من اجل حرية شعبيم ووطنيم، مقدرا عاليا دور الحركة الوطنية األسيرة في كافة 

 مراحل الثورة الفلسطينية.
وطالب ممسسات حقوق اإلنسان الدولية بتحمل مسمولياتيا تجا" ما تمارسه إسرائيل من انتياكات 

قلين الفلسطينيين، وما تقر" من قوانين وتشريعات تسمح بممارسة كافة جسيمة بحق األسرى والمعت
أنوا  التعذيب والتنكيل المحرمة دوليا، كونيا الدولة الوحيدة في العالم التي تشّر  التعذيب الجسدد 

 والنفسي.
م وأدان المجلس سياسة االعتقال اإلدارد المحرم دوليا، ووقف االعتداءات واالقتحامات لغرف وأقسا

دخال الكتب  األسرى، والكف عن سياسة اإلامال الطبي لألسرى المرضى، والسماح بالتعليم وا 
والصحف والمجالت، ووقف العقوبات الفردية والجماعية بحق األسرى. وشدد على ضرورة متابعة 

عوته قضية األسرى الفلسطينيين في جمين المحافل واالتحادات البرلمانية اإلقليمية والدولية، مجددا د
لكافة الممسسات الدولية اإلنسانية والحقوقية وبرلمانات العالم وشعوبيا الذين يممنون بالحرية والعدالة 
والكرامة اإلنسانية بضرورة إنقاذ األسرى الفلسطينيين والضغط لتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة 

 ة ليذ" االتفاقيات.والبرتوكول الملحق بيا علييم، ووضن حد لالنتياكات اإلسرائيلية المتكرر 
 17/4/2016، ، عّمانالدستور

 
 دحالن خالل احتفال لتأبين خليل الوزير "أبو جهاد"و أنصار عباس بين  كااشتبغزة:  .5

اشتبك أنصار الرئيس عباس من أنصار محسوبين على دحالن، خالل احتفال  مطر: أشرف-غزة 
ة الراحل خليل الوزير "أبو جياد"، في أقيم في قاعة نادد خدمات البريج، لتابين القيادد في الحرك

ذكرى استشياد". وأشارت مصادر إلى أن عناصر محسوبة على القيادد دحالن ااجمت بالحجارة 
والكراسي أبو سميدانة أثناء إلقاء كلمة فتح خالل الحفل، األمر الذد أدى إلى إخراجه من المكان. 

مالسنات كالمية وشتائم وقعت بين  وأوضحت إلى أن اشتباكات باأليادد والكراسي فضال عن
أنصار الطرفين أدت إلى إفشال االحتفال. وياتي اذا الحادث بعد أسبوعين من إصابة مستشار 
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الرئيس مامون سويدان إثر اعتداء أنصار دحالن عليه في احتفال تكريمي شرق خان يونس جنوب 
 قطا  غزة.

 17/4/2016، الشرق، الدوحة
 

 حماس والمنظمة هي الممثل الشرعي لشعبنا "ائيلإسر "فتح: نرفض مفاوضات  .6

أو من خالل وسطاء،  مباشرة كانترفضت حركة فتح أية مفاوضات بين إسرائيل وحماس : رام هللا
آمن تحت الرقابة اإلسرائيلية، ألنه يحقق أاداف إسرائيل باستدامة حالة  ميناء وممرحول إنشاء 

ئيا عن الوطن، ويسيل إلسرائيل عملية السيطرة الكاملة االنقسام ويميد الطريق إلى فصل القطا  نيا
على الضفة الفلسطينية وعلى رأسيا القدس، عدا عن تجاوزاا لألطر الشرعية للشعب الفلسطيني، 

 ممكدة أن أية مفاوضات خارج الشرعية الفلسطينية ال قيمة ليا.
ساء اليوم السبت، تبيان صحفي، م حماس فيوطالب المتحدث باسم الحركة أسامة القواسمي 

بإعالن موقف رسمي واضح تجا" تلك التقارير والتصريحات التي تخرج من قادة االحتالل 
شتاينس، الذد يمكد فيه إجراء  الطاقة يوفالما يسمى بوزير  آخراا تصريحاإلسرائيلي، والتي كان 

: كيف نفسر مفاوضات من حماس حول الميناء والممر اآلمن تحت الرقابة اإلسرائيلية، متسائال
الجيود المبذولة إلنياء االنقسام واللقاء المزمن عقد" في الدوحة قريبا إلتمام كافة الملفات، وقيام 

   إسرائيل؟حماس بمفاوضات سربة من 
ورفضت حركة فتح استخدام القضية الفلسطينية واألوضا  اإلنسانية في قطا  غزة على وجه 

ن االحتالل اإلسرائيلي على حساب المصالح الوطنية الخصوص إلعادة وترميم عالقة أد دولة م
 العليا لقضيتنا وشعبنا، ممكدا أن للشعب الفلسطيني عنوان واضح اسمه منظمة التحرير الفلسطينية.

 16/4/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 حماس: أي عدوان إسرائيلي على غزة سيكون مكلفا .7

حركة "المقاومة اإلسالمية" )حماس(، مشير المصرد، أّن تكلفة أد عدوان  أكّد القيادد في: غزةة
إسرائيلي على قطا  غزة لن تكون بسيطة، مقارنة من المواجيات السابقة التي خاضتيا قوى المقاومة 

 الفلسطينية من االحتالل.
لمقبلة من وقال المصرد في تصريحات صحفية، إّن "الحديث اإلسرائيلي المتكّرر عن المواجية ا

المقاومة في غزة، وطبيعتيا، يكشف حالة اليوس واالنييار األمني التي تعيشيا الممسسة العسكرية 
 اإلسرائيلية، من خالل ما قامت به المقاومة في المواجيات السابقة".
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وأشار المصرد إلى أّن "االحتالل اإلسرائيلي يحاول من خالل تضخيم قدرات المقاومة عبر التقارير 
عالمية والتصاريح المتكررة لقادته العسكريين إظيار نفسه بدور الضحية أمام المجتمن الدولي اإل

 ولتبرير عدوانه المتواصل على الشعب الفلسطيني".
وشّدد القيادد في "حماس" على أّن المقاومة الفلسطينية من خالل حالة التنسيق المشتركة فيما بينيا، 

سكرية قادرة على إدارة الميدان من االحتالل، والتعاطي من وبشكل خاص على صعيد األجنحة الع
 التطورات، ولن تسمح لالحتالل بمواصلة جرائمه وعدوانه.

وبيّن المصرد أّن حالة التنسيق بين األجنحة العسكرية للفصائل الفلسطينية في غزة تمر بافضل 
واصلة بشان أد مواجية مرتقبة من مراحليا وقادرة على التعامل بحكمة من التيديدات اإلسرائيلية المت

 القطا  وتحديد موقفيا من أد تطورات.
 17/4/2016، السبيل، عّمان

 
 فتح: دماء الوزير والرنتيسي ستبقى البوابة األقرب للقدس والتحرير .8

أكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني )فتح( السير بخطى واثقة وأكيدة : الحياة الجديدة –رام هللا 
ا ورثته الحركة بتاريخيا العريق من نضاالت وبطوالت الشييد خليل الوزير "أبو جياد"، على نيج م

 وكل شيداء الثورة الفلسطينية المجيدة.
وقال رئيس اللجنة اإلعالمية في مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة "فتح" منير الجاغوب، في بيان 

على استشياد القائد الفتحاود الكبير خليل  28صحفي، مساء اليوم الجمعة، لمناسبة مرور الذكرى الة
الوزير، "إنه في مثل اذا اليوم قدمت فلسطين ابنيا المناضل القائد أبو جياد وما يحمله اذا االسم 

 الكبير والشرف الثورد فداء على طريق التحرير والبناء والدولة".  
تح تجا" كل الشيداء التي ُتلِزُمنا وتابن "إن حرصنا ال ُينسينا األمانة الوطنية التي تحمليا حركة ف

الوفاء لدماء وروح الشييد الدكتور عبد العزيز الرنتيسي، شييدا فلسطينيا صلبا في مواقفه الُمقاِومة 
 والوطنية في وجه المحتل الغاصب".

 وأكد "أن دماء الشييدين خليل الوزير والرنتيسي ستكون دائما العنوان الُوحَدود الذد تتطلن إليه حركة
يمانيا العميق  فتح بكل ااتمام مسمول وثقة عالية، كضرورة وطنية حتمية في مثقاِل أصالِة الحركة وا 
بوحدة الصف ولملمة الجراح والُمضي قدما وجنبا إلى جنب خلف القيادة الفلسطينية الثابتة على 

 صون األرض والمقدسات".
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لوفية لشعبنا ولمقدساتنا، بل "نحن نفخر وشدد الجاغوب على أن الحركة ال يمكن أن تتجاال الدماء ا
 بكل المخلصين من أبناء شعبنا العظيم".

 17/4/2016، الحياة الجديدة، رام هللا
 

 القسام" كتائب"تويتر" تغلق حساب " .9
أكد الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكرد لحركة "حماس" أبو عبيدة  مطر: أشرف-غزة 

على موقن التواصل االجتماعي "تويتر" يفّند حيادية الموقن  الجراح، أن إغالق حساب الكتائب
 ويشكك في نزااته.

وقال أبو عبيدة في تصريح لموقن "القسام" اإللكتروني اليوم: "إن تويتر خضعت لضغوط من 
االحتالل الصييوني، واذا يعطينا انطباعا بعدم حيادية ونزااة اذ" الشركة فيما يتعلق بالقضية 

 نيا تنصا  لضغوط سياسية وتنحاز إلى الجالد اإلسرائيلي ضد الضحية الفلسطيني".الفلسطينية، وأ
وأضاف:" اإلشارة األخرى التي تلقينااا من إغالق حسابات القسام او مدى إيالم رسالتنا للعدو 
وأذنابه وأدواته حول العالم، في داللة على تاثير الصوت الحر الصادق المقاوم الذد يخرج من 

 دّود في ضمائر كل أحرار العالم".فلسطين لي
وتابن: "سنوصل رسالتنا بطرق كثيرة ومبتكرة، وسنصّر على طرق كل باب وفتح كل نافذة إعالمية 
يمكن من خالليا أن نصل إلى عقول وقلوب الماليين، التي يرغب العدو ومن يدعمه في تخديراا 

 وتغييبيا عن حقيقة الصرا  على أرض فلسطين المباركة".
 17/4/2016، رق، الدوحةالش

 
 عاما 15آالف صاروخ فلسطيني سقط على مواقع صهيونية خالل  7: تقرير عبري .11

صاروخًا فلسطينيًا ُأطلقت من قطا  غزة  7160كشف تقرير عبرد، النقاب عن أن : القدس المحتلة
 .2015وحتى عام  2001على مواقن صييونية مختلفة داخل األراضي المحتلة، منذ عام 

ت القناة التلفزيونية العبرية الثانية في تقرير ُنشر على موقعيا اإللكتروني، السبت، أن أول وذكر 
صاروخ أطلق من غزة على المستوطنات الصييونية المحاذية للقطا ، كان في مثل اذا اليوم من 

 .2001عام 
د مدى صواريخ بعد أن ازدا 2001وقال التقرير، إن "خريطة التيديدات إلسرائيل تغّيرت منذ عام 

المقاومة الفلسطينية؛ إذ كان مدااا ال يتجاوز بضعة كيلومترات، ولم تتجاوز المستوطنات في 
 الجنوب".
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وأضاف "حتى قبل اذا التاريخ، كان الفلسطينيون يعتمدون أساسا على األسلحة واليجمات بقذائف 
بقطا  غزة، ولكن منذ أطلق  الياون ضد المستوطنين والجنود اإلسرائيليين في المستوطنات المحيطة

أول صاروخ محلي الصنن )القسام(، وبعد أن زاد مدااا وزاد الضرر الذد تحدثه وخاصة الضرر 
النفسي، عملت إسرائيل على تطوير بنية تحتية لمواجية اذ" الصواريخ، وكان في ذروتيا تطوير 

 القبة الحديدية للدفا  الجود".
ب القسام" الجناح العسكرد لحركة المقاومة اإلسالمية "حماس" عملت وأفادت القناة العبرية، بان "كتائ

"، حتى ابتكاراا وتطويراا 3" و"قسام 2"، مرورًا بة "قسام 1على تطوير صواريخيا، بدءا من "قسام 
 لصواريخ "غراد" و"المقادمة" و"الجعبرد".

كيلومترًا، واي قادرة على  160وذكرت القناة، أن "كتائب القسام" تملك اليوم صواريخ يبلغ مدااا 
 ، بحسب قوليا.1948الوصول إلى مدينة حيفا شمال فلسطين المحتلة عام 

ولفتت إلى أن جيش االحتالل نصب شبكات إنذار مبكر للتحذير من اذ" الصواريخ، في غضون 
 ثالث دقائق، اعتماًدا على المسافة.

الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى، في صّد واّدعى التقرير، نجاح منظومة "القبة الحديدية" العتراض 
 .2011صاروخ فلسطيني، وذلك منذ دخوليا حيز العمل عام 1200أكثر من 

ا بيذ"  وأّكد امتالك فصائل فلسطينية أخرى غير "حماس" للصواريخ، مشيرًا أن لكل فصيل لوًنا خاصًّ
" األحمر واألصفر، الصواريخ؛ فلون صواريخ "حماس" او األخضر واألحمر، و"الجياد اإلسالمي

 و"كتائب شيداء األقصى" اللون األصفر من األسود، وفق التقرير العبرد.
 16/4/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 إسرائيلي غامض "فعل أمني"صد لفي قطاع غزة  "قوات النخبة"كتائب القسام تنشر ": رأي اليوم" .11

ئب عز الدين القسام، واي الذرا  العسكرد بشكل مفاجئ نشرت كتا ”:رأد اليوم“ –خاص  –رام هللا 
، واي أقوى ”قوات النخبة“لحركة حماس، في شوار  قطا  غزة وللمرة األولى وفي وضن النيار 

تشكيالت الكتائب المسلحة، وتسلمت اذ" القوات زمام األمور األمنية بدال من قوات الشرطة، في 
إسرائيلي كانت قوات خاصة من الجيش ” منيفعل أ“كثير من المواقف، وذلك بعد أنباء عن إفشال 

 تنود تنفيذاا.
ودون معرفة السبب الحقيقي ووسط تنبمات من أاالي قطا  غزة انتشرت في وضح النيار قبل أيام 

التابعة لكتائب عز الدين القسام، واي أكثر وحدات حركة حماس تسلحا وتدريبا على ” قوات النخبة“
 الميمات الخاصة.
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نيم شاادوا أفرد من اذ" القوات يرتدون لباسيم العسكرد الخاص، إمن قطا  غزة مواطنون يقول و 
ويحملون بايدييم بنادق رشاشة، وانتشروا في عدة شوار  بمدينة غزة، ” قوات النخبة“ويضعون شعار 

، واي المنطقة التي تكثر فييا المحال ”الرمال“ومن ضمنيا مناطق في وسط المدينة مثل منطقة 
يفتشون ” قوات النخبة“تعد من أرقى مناطق غزة، وأنه في بعض المواقف كان أفراد التجارية و 

 سيارات مدنية، أو يدققوا في شخصيات ركاب السيارات.
يعتبر رسالة موجية ” قوات النخبة“واناك من يتحدث، دون وجود تاكيدات حاسمة، بان نشر 

ة اذ" العناصر المتشددة القيام لعناصر متشددة سلفية، بعد ورود معلومات ألمن حماس عن ني
 باألمن على غرار أعمال سابقة. لإلخاللباعمال جديدة 

وزارة الداخلية في غزة التي تتحكم فييا حركة حماس بررت انتشار قواتيا األمنية الخميس والجمعة 
 ”.قوات النخبة“في غزة دون أن تتحدث عن انتشار 

النتشار المكثف لعناصر الشرطة في مختلف مناطق قطا  اد البزم أن اإيوقال المتحدث باسم الوزارة 
 غزة، ضمن مناورة لجياز الشرطة تيدف لرفن كفاءة األداء الشرطي في الضبط والسيطرة.

تقول أن الجناح المسلح لحماس تمكن قبل عملية االنتشار ” رأد اليوم“واناك معلومات وردت 
ل تنود تنفيذ" في القطا ، ولم تكشف األمني من إفشال مخطط أمني إسرائيلي كانت إسرائي

 المعلومات مزيدا من التفاصيل.
فعليا أن تصد أد عمل أمني خاطف لقوات إسرائيلية في غزة، خاصة وأن ” قوات النخبة“ويمكن لة 

أفراد اذ" القوات يتم انتقائيم بدق، ويتمتعون بقوة بدنية عالية، ومدربين بشكل كبير على حرب 
 وتنفيذ الميام الخاصة. الشوار  واالقتحامات

في أوقات النيار ” قوات النخبة“وينتظر أن تقوم كتائب عز الدين القسام باإلعالن عن سبب نشر 
مختصرا في األيام السابقة على نشر اذ" القوات  األمربمناطق قطا  غزة المختلفة، بعد أن كان 

 المدربة جيدا في ساعات الليل فقط.
 16/4/2016، رأي اليوم، لندن

 
 تقرير "إسرائيلي": ارتفاع عدد العمليات الفلسطينية األسبوع الماضي .12

أظيرت معطيات "إسرائيلية"، اليوم السبت، ارتفاعًا في عدد عمليات المقاومة التي : القدس المحتلة
 نفذاا فلسطينيون خالل األسبو  الماضي، والتي أسفرت عن إصابة ثالثة "إسرائيليين".
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عملية للمقاومة في األراضي الفلسطينية، بينيا  90"الصوت الييودد"، تنفيذ ورصد تقرير نشر" موقن 
عملية إطالق نار واحدة، وثالث محاوالت طعن، باإلضافة إلى عمليات إلقاء القنابل الحارقة )يدوية 

 الصنن( ورشق الحجارة صوب مركبات عسكرية.
سبو  الماضي؛ بينيم مستوطنان تعّرضت وأشار إلى أن ثالثة "إسرائيليين" أصيبوا خالل يوم واحد األ

مركباتيم للرشق بالحجارة قرب مدينتي الرملة وأريحا؛ فيما أصيب الثالث، واو جندد صييوني خالل 
 مواجيات في مخيم "العروب" قضاء الخليل.

وبحسب التقرير، فقد شيد األسبو  الماضي عملية إطالق نار على قوة عسكرية لجيش االحتالل 
من قطا  غزة، دون وقو  إصابات، فيما اعتقل فلسطينيان، في حادثين منفصلين على الحدود 

 بالقدس، على خلفية دعاوى تتعّلق بحيازتيم ألدوات حادة )سكاكين( ومحاولتيما تنفيذ عمليات طعن.
وتظير المعطيات التي نشراا الموقن العبرد، ارتفا  عدد عمليات المقاومة خالل األسبو  الماضي 

 عملية ضد أاداف "إسرائيلية". 80الذد سبقه، والذد سّجل تنفيذ مقارنة ب
 16/4/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 مصدر في حماس لـ"رصد" ينفي تصريح ليبرمان حول وساطة مصرية بشأن األسرى .13

نفى مصدر مسمول في حركة حماس لشبكة "رصد" ما نقل على لسان وزير : محمد تيسير-القاارة
تالل األسبق "أفيغدور ليبرمان" أن إسرائيل تجرد مفاوضات من حماس عبر مصر خارجية االح

 ومبعوث األمم المتحدة للشرق األوسط "نيكوالد مالدينوف".
ولم يكشف "ليبرمان"، حسب ما نقلت عنه "معاريف" العبرية، مزيدا من التفاصيل، لكنه أشار إلى أن 

متيما في السياق رئيس الحكومة بنيامين نتنيااو  المفاوضات من أجل الحفاظ على اليدوء في غزة،
 بان يتبن سياسات خاطئة من حماس مكنتيا من تطوير قدراتيا العسكرية.

وقال المصدر لة"رصد": "إن وفد حماس الذد زار مصر ممخرا لم يناقش ملف األسرى وما جرى 
 غزة".اناك نقاش الملفات ذات العالقة بين الحركة والقاارة ورفن الحصار عن 

وأكد أن حماس لن تقدم أد معلومات عن أسرى االحتالل ولن تفتح الملف إال بعد أن يفرج االحتالل 
 عن أسرى صفقة شاليط الذين أعيد اعتقاليم في الضفة وأن يتعيد بعدم مالحقتيم.

وكان موقن المصدر اإلسرائيلي نقل عن مصادر فلسطينية مطلعة قوليا إن المبعوث األممي الخاص 
ملية السالم في الشرق األوسط، نيكوالد مالدينوف، نقل معلومات من قيادة حركة حماس إلى لع

 "إسرائيل" بشان اإلسرائيليين الموجودين بغزة "أبرااام منغستو" وااشم السيد.
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وأوضحت المصادر أن "مالدينوف" استطلن خالل وجود" لعدة أيام في قطا  غزة منذ نحو أسبوعين 
نغستو والسيد وعن ما إذا كانا أحياء وأنيم يتلقون رعاية جيدة من عدمه، واو عن ظروف اعتقال م

 األمر الذد أوضحت حماس بشكل ال لبس فيه أنيما بخير، ولن يفصحا عن مزيد من المعلومات.
المصادر أشارت إلى أن المبعوث األممي نقل إلى الجيات الرسمية في إسرائيل تلك المعلومات 

واي ذات اإلشارات اإليجابية التي كان تحدث عنيا "نتنيااو" وفقا لما نسب  بشان منغستو والسيد
 إليه.

وذكرت المصادر أن مالدينوف طلب المعلومات من حماس بناًء على طلب إسرائيلي رسمي بالتدخل 
لمعرفة مصيراما، وأن األمر ال يتعدى ذلك، ولم يكن ادفه الوساطة بين الطرفين إلتمام أد صفقة 

 يما ينفي مكتب نتنيااو اذ" األنباء كما تنفييا حماس.تبادل، ف
 16/4/2016، موقع رصد، القاهرة

 
 الوكالة األممية تجّمد قرار "التقليصات": "خلية أزمة األونروا" .14

قّررت وكالة األمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين "أونروا"، تجميد العمل بة : بيروت
الخدمات الصحية( في مخيمات الالجئين بلبنان، وذلك استجابة للتحّركات "خطة االستشفاء" )تقليص 

 االحتجاجية التي عّمت المخيمات الفلسطينية منذ أكثر من مائة يوم.
من جانبيا، اعتبرت "خلية أزمة األونروا" المنبثقة عن القيادة السياسية الفلسطينية في لبنان وُتعنى 

ارات واإلجراءات "التقشفية" الصادرة عن الوكالة األممية، قرار بمتابعة المستجدات المتعلقة بالقر 
األخيرة تجميد العمل بخطتيا لتقليص الخدمات الصحية المقّدمة لالجئين الفلسطينيين، بمثابة "إنجاز 

 متواضن تحّقق بفضل التحركات الجماايرية االحتجاجية في المخيمات الفلسطينية".
ليا، الجيود المبذولة من قبل اللجان الشعبية واألالية والحراكات وثّمنت "خلية األزمة" في بيان 

دارة "أونروا" في  الشبابية لخدمة اذا التحّرك، كما رّحبت بالحوار بين القيادة السياسية الفلسطينية وا 
مم لبنان، والمقّرر عقد" االثنين المقبل، برعاية المديرية العامة لألمن اللبناني ومنسقة األمين العام لأل

 المتحدة، سغريد كاغ.
وفي السياق ذاته، أعلنت "خلية أزمة األونروا" عن تمديد تعليق إغالق كافة مقرات ومكاتب الوكالة 
األممية في لبنان طول األسبو  القادم، في مسعى لة "توفير البيئة والمناخ المناسب إلنجاح الحوار"، 

لتيّرب من استحقاقات الحوار، وفق بيان من خالل القضاء على أد مبرر قد ُيستخدم للتنصل وا
 صادر عن الخلية.



 
 
 
 

 

 15 ص                                              3906 العدد:        17/4/2016 األحد التاريخ: 
  

كما أّكدت على استمرار حظر دخول المدير العام لوكالة "أونروا" في لبنان، ماثياس شمالي، إلى 
جراءاته  كافة المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان، "ما لم يتم اإلعالن عن وقف كافة قراراته وا 

حق الالجئين في لبنان، والتي مّست بشكل مباشر االحتياجات اإلنسانية الظالمة التي اتخذاا ب
 والمعيشية والحياتية ليم"، حسب ما جاء في البيان.

جديد لالستشفاء من بداية العام الجديد، يتضمن تخفيضا  عن نظاموكانت وكالة "أونروا"، قد أعلنت 
 في حجم الخدمات والمساعدات الطبية المقّدمة لالجئين.

 16/4/2016، مركز الفلسطيني لإلعالمال
 

 حماس تنفي وجود خالفات بين قيادتيها السياسية والعسكرية .15
التي تتحدث عن وجود  اإلسرائيلية األنباءنفت حركة "حماس" السبت صحة  :عالء المشيراود -غزة 

 ليا من الصحة. أساسخالفات داخل صفوف الحركة معتبرة ذلك أكاذيب ال 
 إنزارد المتحدث الرسمي باسم "حماس" في تصريح خاص لة"القدس"دوت كوم،  أبووقال د. سامي 

تصعيد  أداو المسمول عن  اإلسرائيليرسالتيا واضحة بان االحتالل  أنقرار الحركة موحد كما 
ممسسات الحركة  أوتباين في صفوف  أوذرائن يدعييا، وليس اناك أد خالف  أدبعيدا عن 

 بخصوص قراراتيا المختلفة.
بان اناك خالفات بين  اإلسرائيليةقد جاءت تصريحات أبو زارد ردا على ما زعمته القناة العاشرة و 

قيادتي الجناحين السياسي والعسكرد في حركة "حماس" واو ما قد يتسبب في التصعيد على جبية 
 .2014قطا  غزة على غرار العملية العسكرية في صيف 

لجناح العسكرد لحركة "حماس" واو الرجل األقوى في وحسب القناة، فإن محمد الضيف، قائد ا
قطا  غزة كما زعمت، دخل حديثا في خالفات من القيادة السياسية للحركة وخاصًة إسماعيل انية 
بشان األوضا  في قطا  غزة والعالقة من إيران وحزب هللا، حيث يرغب الضيف بإعادة العالقات 

 دة السياسية وخاصًة انية وخالد مشعل ذلك.مجددا، فيما تتجنب القيا األطرافمن اذ" 
ووفقا للقناة، فإن حماس في غزة تعاني كثيرا، ال سيما على صعيد توفير التمويل والدعم المالي، 

أن اذ" الخالفات تتسن  إلىولذلك يفضل الضيف عودة عالقات حركته من إيران وحزب هللا، مشيرة 
ان الضيف ميتم بالتصعيد عبر مواجية جديدة واو أكثر بسبب الوضن العام في قطا  غزة ولذلك ف

ال يرغب في مفاوضات غير مباشرة من إسرائيل، في حين أن انية يرغب باستمرار اليدوء في قطا  
 غزة رغم األوضا  الصعبة واو يفضل إعادة بناء المنازل المدمرة.
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ظروف التي سبقت محاولة وترى القناة أن اذ" الخالفات تقلق إسرائيل خاصًة أنيا كانت مماثلة لل
 حماس تنفيذ اجوم عسكرد على حدود غزة واو ما أدى فيما بعد للعملية العسكرية الواسعة.

 16/4/2016، القدس، القدسموقع صحيفة 
 

 إصابة مقاومْين جراء انفجار بموقع للتدريبغزة:  .16
لمقاومة الفلسطينية أصيب اليوم السبت، مقاومان فلسطينيان جراء انفجار وقن في أحد مواقن ا غزة:

 شرق مدينة غزة.
وقالت مصادر فلسطينية، إن انفجار قنبلة يدوية في أحد مواقن التدريب التابعة للمقاومة الفلسطينية 

وأضاف أنه تم نقل المصابين إلى المشفى  شرق مدينة غزة أسفر عن إصابة مقاومين فلسطينيين.
 جراء بتر في أحد أطرافه.لتلقي العالج، حيث وصفت إصابة أحداما بالخطيرة 

والتدريب  اإلعدادوسقط عدد من رجال المقاومة بين قتيل وجريح جراء انفجارات وأخطاء عمل أثناء 
 .األنفاقوحفر 

 16/4/2016، فلسطين أون الين
 

 توأم الروح بالنسبة لفلسطين األردنعباس زكي:  .17
األردن توأم الروح بالنسبة  إني، قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عباس زك: بترا –السبيل 

 لفلسطين، وانيما من بعض وجدانيا وجغرافيا وتاريخيا ومصاارة.
"معاناة الشعب الفلسطيني في ظل االحتالل"، اليوم السبت، نظميا  في محاضرة بعنوان وأضاف

لسطينية بحل القضية الف إالنعالج مشكالت المنطقة  أنحزب الجبية األردنية الموحدة، انه ال يمكن 
 خراب. إلى اإلسرائيليوحلول السالم، وفلسطين ارض السالم حوليا المحتل 

سرائيلالمحتلين يقتلون مئات المواطنين الفلسطينيين بدم بارد،  اإلسرائيليين إنوقال   األخطارتحيك  وا 
شريف ضدنا، يرفضون حل الدولتين، قيادتيا بلغت حد العقم، يريدون دولة ييودية كاملة من القدس ال

" يناسبيم، يحتل ويقتل ويدمر مثل "داعش والمنظمات إسالملبناء ايكليم المزعوم، ويريدون "
 ".اإلراابية

 أدالربين العربي ام صنعو" لتفتيت الجيوش والدول العربية حتى ال تستطين تقديم  أنواكد زكي 
 .الفلسطينيةللقضية  شيء
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 إالاألردنيين  أفراحالمجالي انه ال تكتمل  جدأمعام حزب الجبية األردنية الموحدة  أمينواكد 
 .األبرياء" من فلسطين، وبوقف اعتداءاتيم على المواطنين الفلسطينيين إسرائيلبانسحاب "

 17/4/2016، السبيل، عّمان
 

 للمرة األولى في الجوالن "األحد"سينعقد  اإلسرائيليمجلس الوزراء  .18
لسةةبت، أن مجلةةس الةةوزراء اإلسةةرائيلي سةةيعقد جلسةةته أفةةادت وسةةائل إعةةالم ا: ف ب أ-القةةدس المحتلةةة 

األسبوعية األحد في الجوالن المحتل، في حدث غير مسبوق يريد مةن خاللةه رئةيس الحكومةة بنيةامين 
 نتانيااو القول إن االنسحاب من اليضبة السورية المحتلة ليس ورادا على اإلطالق.

 ا.ورفض مكتب نتنيااو تاكيد صحة اذ" المعلومة أو نفيي
وبحسةةب اإلذاعةةة العامةةة، فةةإن نتنيةةااو قةةرر القيةةام بيةةذ" المبةةادرة إليصةةال رسةةالة إلةةى المجتمةةن الةةدولي، 
 مفاداا أن انسحاب إسرائيل من الجوالن "ليس مطروحا على اإلطالق، ال في الحاضر وال المستقبل".

ريكةي جةون كيةرد، وأضافت اإلذاعة أن نتنيااو سبق أن أوصل اةذ" الرسةالة إلةى وزيةر الخارجيةة األم
أثنةةةاء اجتماعةةةه بةةةه مةةةمخرا، كمةةةا يعتةةةزم تكراراةةةا علةةةى مسةةةامن الةةةرئيس الروسةةةي فالديميةةةر بةةةوتين الةةةذد 

 سيستقبله في موسكو.
وبحسةةةب وسةةةائل اإلعةةةالم اإلسةةةرائيلية، فةةةإن نتنيةةةااو يخشةةةى أن تتعةةةرض الدولةةةة العبريةةةة لضةةةغوط مةةةن 

إذا مةةا تةةم التوصةةل إلةةى اتفةةاق بشةةان  المجتمةةن الةةدولي، لحمليةةا علةةى االنسةةحاب مةةن اليضةةبة المحتلةةة
 مستقبل سوريا خالل مفاوضات السالم التي تجرد حول اذا البلد في جنيف.

 17/4/2016، "21موقع "عربي 
 

 اإلسرائيلي أنجز -المصالحة التركي  اتفاقمن %90: زشتاينت .19
مةةن %90، إن  مسةةاء امةةس زيوفةةال شةةتاين اإلسةةرائيليقةةال وزيةةر الطاقةةة  :"القةةدس" دوت كةةوم -رام هللا

 اتفاق المصالحة بين تركيا و إسرائيل تم إنجاز" .
في تصريحات نشرتيا القناة التلفزيونية العبرية العاشرة، خةالل نةدو" ثقافيةة فةي مدينةة  زوأضاف شتاينت

 "حولون" جنوبي يافا، إن اتفاق المصالحة يضمن بناء ميناء لقطا  غزة.
مرة التزاما رسميا ودوليا حيال إسرائيل وذلةك فةي  ألولدت ، ان السعودية أبزفي سياق اخر قال شتاين

 التي اقرت القاارة بتبعيتيما للرياض. األحمرقضية جزيرتي تيران وصنافير على البحر 
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 إضةةفاءحةةد مةةا  إلةةىفةةي مضةةيق تيةةران، يعتبةةر  اإلسةةرائيليةان التةةزام السةةعودية بحريةةة المالحةةة  وأوضةةح
 ديفيد".شرعية غير مباشرة على معاادة "كامب 

 17/4/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 
 

 شخصيات سياسية إسرائيلية تواصل التحريض على قطاع غزة .21
وكةةاالت:  تواصةل شخصةةيات سياسةية إسةةرائيلية التحةةريض علةى قطةةا  غةزة، مدعيةةة أن بنةةاء  -القةدس
ل إسةرائيل إنيةا يتواصل في ظل إعةادة التنظيمةات الفلسةطينية لبنةاء قةدراتيا العسةكرية التةي تقةو  األنفاق

 على القطا . األخيرةألحقت بيا خسارة كبيرة خالل الحرب 
الماضةةية العديةةد مةةن التصةةريحات لسياسةةيين إسةةرائيليين  األيةةامفةةي  اإلسةةرائيليةونشةةرت وسةةائل اإلعةةالم 

أثةةاروا خالليةةا القلةةق مةةن مةةا يحةةدث فةةي قطةةا  غةةزة، واصةةفين الوضةةن بةةالمتوتر نتيجةةة لنشةةاطات حركةةة 
 .إسرائيلباالستعداد لمواجية جديدة من  حماس المتعلقة

، إنه واضةح للجميةن أمسرئيس االئتالف الحكومي رئيس لجنة الخارجية واألمن تساحي انغبي قال، 
، واةةذا لةةيس سةةرا أن حمةةاس لةةم تغيةةر جلةةداا، األنفةةاقبةةان حمةةاس تعمةةل علةةى تسةةليح عناصةةراا وحفةةر 
 فيي تعرضت للرد  ولكنيا تواصل زيادة قوتيا.

أنةه ال ييةم مةا تفعلةه حمةاس لكةن « واجةه الصةحافة»غبي في أقواله التي وردت في برنامج وأضاف ان
مسةتعد لكةل االحتمةاالت حتةى القاسةية منيةا، وفةي حةال حةدوث اسةتفزاز فةإن انةةاك  اإلسةرائيليالجةيش 

 من نعتمد عليه.
، قاألنفةةةالمةةةا وصةةةفيا بتيديةةةدات  إسةةةرائيلالماضةةةي تطةةةرق مصةةةدر أمنةةةي كبيةةةر فةةةي  األسةةةبو وخةةةالل 

 األوضةةا تةةداور  إلمكانيةةةكةةل االسةةتعدادات العمليةةة  األخيةةرةفةةي اآلونةةة  أكملةةت إسةةرائيلموضةةحا أن 
 وحدوث تصعيد جديد من قطا  غزة.

افيغةدور ليبرمةةان إن حمةاس فةي قطةةا  غةزة تخطةةط « إسةرائيل بيتنةةا»فةي سةياق آخةةر قةال رئةةيس حةزب 
رائيل بحسةب تقييمةات أمنيةة، مةدعيا أن للسيطرة على ثالثة كيبوتسات خةالل المواجيةة القادمةة مةن إسة

 الصواريخ. إنتاجالحركة مستمرة في 
 17/4/2016، األيام، رام هللا

 
 مهمة عن تطورات في قطاع غزة معلومات"إسرائيل": سيتم كشف  .21

تعيدت إسرائيل بكشف معلومات ميمةة عةن تطةورات فةي قطةا  غةزة خةالل أيةام : زبون كفاح- رام هللا
رقابةةة عسةةكرية  ن أن تكةةون سةةببا فةةي حةةرب مقبلةةة علةةى القطةةا  مةةن فةةرضويخشةةى لةةدى جميةةور واسةة
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شةةديدة علةةى وسةةةائل اإلعةةالم فةةي إسةةةرائيل لمنةةن نشةةر أد تفاصةةةيل عةةن الحادثةةة التةةةي أشةةغلت الةةةرأيين 
مسةةمولين كبةةار فةةي الجةةيش لزيةةارة مسةةتوطنات فةةي  العةةامين فةةي إسةةرائيل وفلسةةطين وقةةادت إلةةى توجةةه

سةةقاط حمةةاس بةةال محةةيط القطةةا  قبةةل أن يطالةةب وزيةةر  الخارجيةةة السةةابق أفيغةةدور ليبرمةةان بضةةرب وا 
 رحمة.

ونقلت القناة اإلسرائيلية العاشرة عن مسمولين أنه سيتم الكشف قريبا عن معلومات سرية بشان حادثةة 
 في القطا  من دون أد تفاصيل.

صةةحافي ومنعةت الرقابةةة فةةي إسةةرائيل كشةةف أد معلومةةات فةةي اةةذا الوقةةت إلةةى الحةةد الةةذد نشةةر معةةه ال
ومةةن ثةةم حةةذفيا جميعةةا. « تةةويتر» والمحلةةل العسةةكرد المعةةروف ألةةون بةةن ديفيةةد ثةةالث تغريةةدات علةةى

وتحدث بن ديفيد عن كشف مرتقب ألحداث محددة في قطا  غزة مشيرا إلى سلسلة أنفاق وكتب عن 
 القسةةام التابعةةة لحمةةاس بسةةبب خالفةةات مةةن الجنةةاح السياسةةي واةةو مةةا يثيةةر مةةازق كبيةةر تعيشةةه كتائةةب

العاشرة إلى ما  المخاوف لدى الجيش من إمكانية بدء حماس بيجوم مرتقب. وذابت القناة اإلسرائيلية
ذاةةةب إليةةةه بةةةن ديفيةةةد وألمحةةةت إلةةةى تنفيةةةذ عمليةةةة خاصةةةة داخةةةل القطةةةا  أدت إلةةةى الكشةةةف عةةةن أنفةةةاق 

 ضخمة كما يبدو.
ت إلةةةى داخةةةل ويعتقةةةد أن الحةةةديث يةةةدور عةةةن نفةةةق كبيةةةر أو أكثةةةر حفرتيةةةا حمةةةاس بعةةةد الحةةةرب ووصةةةل

الكيبوتسةةةات أو اختطةةةاف  كيبوتسةةةات إسةةةرائيلية محاذيةةةة للقطةةةا  اسةةةتعدادا لتنفيةةةذ عمليةةةات داخةةةل اةةةذ"
إسرائيليين منيا. وعزز من اذا االعتقاد تصريحات لوزير الخارجية السابق أفيغدور ليبرمان قةال فييةا 

لقادمةة مةن إسةرائيل للسةيطرة علةى ثةالث كيبوتسةات خةالل المواجيةة ا إن حماس في قطا  غزة تخطط
 «.مستمرة في إنتاج الصواريخ كذلك»بحسب تقييمات أمنية مضيفا أن الحركة 

زامير قادة مستوطني غالف غزة وذلك فةي  ووسط اذا التوتر الكبير التقى قائد المنطقة الجنوبية إيال
مستوطنات محاولة للتيدئة من روعيم والتقليل من أامية تصريحات لضابط من الجيش كان قد زار ال

 من أن حرًبا قريبة قد تندلن من حماس التي تضاعفت قوتيا. اناك وحذر
حمةاس تقةوم بحشةد مقةاتلين وعتةاد بةوتيرة سةريعة وبشةكل »وكان الضابط الذد وصف بةالرفين قةال إن 

مباشةةةر مةةةن إسةةةرائيل فةةةي المسةةةتقبل  مةةةداش فةةةي غةةةزة ولكةةةن ال يبةةةدو أن الحركةةةة مسةةةتعدة لتجةةةدد صةةةرا 
 «.بادر إلييا الدولة الييوديةالقريب. الحرب ست

وبشكل الفت كانت إسرائيل قد أجرت الخميس الماضي أكبر تمرين مدني ليا بالقرب من الحةدود مةن 
 .2014القطا  منذ الحرب األخيرة بينيا وبين حماس في عام 

وأجرى جنود وطواقم طوارئ محاكةاة لعمليةة توغةل لحركةة حمةاس إلةى داخةل األراضةي اإلسةرائيلية بمةا 
واختطةةاف إسةةرائيليين واحتجةةازام داخةةةل  فةةي ذلةةك اجةةوم علةةى كيبةةوتس إسةةرائيلي بةةةالقرب مةةن الحةةدود
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وجيةاز اإلطفةاء « نجمةة داود الحمةراء»الكيبوتس. وشارك في التمرين الجيش والشرطة ومسعفون مةن 
مدنيةةةةة وآخةةةةرون. وعقةةةةب مسةةةةمولون علةةةةى التمةةةةرين اإلسةةةةرائيلي بقةةةةوليم إن الجةةةةيش  وطةةةةواقم اسةةةةتجابة

نشةةر قواتةةه علةةى  ئيلي اسةةتكمل فةةي األيةةام األخيةةرة اسةةتعدادات النةةدال  أد صةةرا  كمةةا عةةزز مةةناإلسةةرا
 الحدود المتاخمة لغزة.

وقبل أيام ارب أحد أبرز المسمولين عن حفةر أنفةاق حمةاس فةي منطقةة شةرق جباليةا باتجةا" إسةرائيل. 
ه إلى الجنود اإلسرائيليين الحدود وسلم نفس ونشرت وسائل إعالم إسرائيلية أن اذا المسمول وصل إلى

 دون أن يعرف مصير" أو خلفية خطوته اذ".
علةى قضةية جنائيةة وتةةم « س. »وبحسةب المصةادر فقةد اعتقلةت أجيةزة األمةن فةي حمةاس منةذ أشةير 

مجةددا المسةمولية عةن حفةر األنفةاق فةي  اتخاذ قرار فصل ضد" في حماس ثةم مةا لبةث أن عةاد وتسةلم
على عناصراا الموثوقين في حال نشر الخبر بين عامةة أفراداةا  منطقة شرق جباليا. وعممت حماس

زال مفصواًل من كتائب القسام وال يعمل فييا أو أنه اعتقل أثناء محاولة خروج  والناس االدعاء بانه ما
 من غزة عبر البحر.

ويعتقد أن اذا المسةمول قةد سةرب معلومةات إلةى إسةرائيل قةادت إلةى االكتشةاف الحةديث الةذد يفتةرض 
 أن تتضح معالمه اليوم أو غًدا.

 17/4/2016، الشرق األوسط، لندن
 

بات مسألة " التنظيمات السنية: تنفيذ هجوم ضد "إسرائيل" من "بالجوالن سرائيليجيش اإلالقائد  .22
 وقت

قال الجيش اإلسرائيلي، إن إقدام التنظيمات اإلسالمية السنية على تنفيذ اجوم : النعامي صالح- غزة
 من اضبة الجوالن بات مسالة وقت.ضد إسرائيل 

ونقل موقن صحيفة "اآرتس" اليوم عن "ج"؛ القائد الجديد للقوات اإلسرائيلية في اضبة الجوالن، قولةه 
إنةةه متاكةةد مةةن أن التنظيمةةات السةةنية ستشةةن اجمةةات علةةى المسةةتوطنات الييوديةةة فةةي اليضةةبة أثنةةاء 

 توليه منصبه اذا.
م "أحةةد التنظيمةةات الجياديةةة بشةةن اجةةوم متعةةدد األاةةداف، مثةةل وأشةار "ج" إلةةى وجةةود مخةةاوف مةةن قيةةا

االنقضاض على مسةتوطنة وعةدد مةن الةدوريات الراجلةة والمحمولةة للجةيش اإلسةرائيلي فةي المكةان فةي 
 آن واحد".

وأوضح "ج" أن الجيش اإلسرائيلي يعزز باستمرار الخطوط الدفاعية على طول الحدود، ال سيما قبالة 
 تعد أكثر قربا للجدار الفاصل.المستوطنات التي 
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وأوضح "ج" أن إسرائيل عملت ممخرا على تعزيةز قةدراتيا االسةتخبارية علةى طةول الحةدود مةن سةوريا، 
 من أجل توفير إنذارات في زمن حقيقي بشان نوايا الحركات الجيادية العاملة جنوب سوريا.

يةةرة وضةمنيا "الجةةيش الحةةر"، مشةةيرا وأشةار "ج" إلةةى أن التنظيمةةات السةنية العاملةةة فةةي سةوريا كليةةا خط
 إلى أنه وفق التقديرات اإلسرائيلية فإن اذ" التنظيمات "تتراوح بين السيئ واألسوأ".

وأضاف "ج" أن "التحوالت المجنونة التي تطرأ داخل سوريا والمنطقة تفةرض علينةا االسةتنفار واختبةار 
 استعداداتنا السابقة باستمرار".

للجدية التي تنظر بيا إسرائيل للتيديدات التي تنطود علييا جبية الجوالن، وذكرت "اآرتس" أنه نظرا 
فقةةد تةةم اختيةةار "ج" )الةةذد تةةم الةةتحفظ علةةى اسةةمه الحقيقةةي والكامةةل بسةةبب منصةةبه األخيةةر(، وقةةد كةةان 
قائةةةدا لوحةةةدة "سةةةرية األركةةةان" التةةةي تعةةةد أكثةةةر وحةةةدات الجةةةيش نخبويةةةة، قائةةةدا للجةةةيش اإلسةةةرائيلي فةةةي 

 اليضبة.
 17/4/2016، "21"عربي  موقع

 
 يغري األسد باالستهتار باألمم المتحدة الروسي: الدعم "يروشليم"مركز  .23

ذكر مركز أبحاث مرتبط بالحكومة اإلسرائيلية أن إجراء االنتخابات التشريعية : صالح النعامي - غزة
ة حكةم انتقاليةة "الصورية" في سوريا ييدف إلى "االلتفاف على مطالب المعارضة السورية بتدشين ايئة

 تتولى عمليا اختصاصات الرئيس، وترمي إلى تجاوز مسالة البحث في مصير بشار األسد".
وبحسةةةب "مركةةةز يروشةةةليم لدراسةةةة الجميةةةور والدولةةةة" الةةةذد يةةةرأس مجلةةةس إدارتةةةه وكيةةةل وزارة الخارجيةةةة 

 مه".اإلسرائيلية دورد غولد، فإن النظام يدعي أن مطالب المعارضة تعد "انقالبا على نظا
وفي تقدير موقف نشر" الموقن أمس، فقد نو" إلى أن نظام األسد "يحاول دعم موقفه من خالل العمةل 

 العسكرد ومحاولة تكريس حقائق على األرض".
واعتبةةر المركةةز أن حةةرص النظةةام علةةى إجةةراء االنتخابةةات "الصةةورية يمثةةل نموذجةةا لطةةابن تعاطيةةه فةةي 

عةةةدم جديتةةةه ورغبتةةةه فةةةي التسةةةويف بةةةدعم مةةةن الةةةروس  المفاوضةةةات الجاريةةةة فةةةي جنيةةةف، ويةةةدلل علةةةى
 واإليرانيين".

واعتبةةر المركةةز أن إجةةراء االنتخابةةات يعةةد "صةةفعة قويةةة يوجييةةا نظةةام األسةةد لألمةةم المتحةةدة والجيةةود 
اليادفةةة لوقةةف القتةةال فةةي سةةوريا"، مشةةددا علةةى أن األسةةد لةةيس بوسةةعه "اإلقةةدام علةةى ذلةةك بةةدون الةةدعم 

 الروسي غير المتحفظ".
 17/4/2016، "21وقع "عربي م

 



 
 
 
 

 

 22 ص                                              3906 العدد:        17/4/2016 األحد التاريخ: 
  

 أسيرة في سجون االحتالل 69آالف أسير بينهم  7يوم األسير..  .24
يصادف يوم غد األحد، يوم األسير الفلسطيني، الذد أقر" المجلس الوطني  :الجديدة الحياة-هللارام 

 .1974خالل دورته العادية يوم السابن عشر من نيسان/ إبريل عام 
أسيرة  17من ضمنين  أسيرة 69في سجون االحتالل اإلسرائيلي، بينيم آالف أسير  7 ويقبن نحو

سجنا  22عاما، ويحتجز األسرى في  17قاصر، أقدمين لينا الجربوني، المحكومة بالسجن لمدة 
 ومركز توقيف وتحقيق.

 18طفل وقاصر تحت سن ) 400وبحب نادد األسير، فإن قوات االحتالل تعتقل في سجونيا 
 عاما(. 12عاما(، وشادد فراح ) 12األسيرة ديما الواود )عاما(، أصغرام 

أسير، منيم  700أسيرًا، والمرضى  750ويبلغ عدد األسرى اإلداريين في سجون االحتالل ما يقارب 
 أسيرًا يقبعون في "عيادة سجن الرملة"، وغالبيتيم ال يتلّقون سوى المسّكنات واألدوية المخّدرة. 23

، 2014أسيرًا من المحررين في صفقة "شاليط" عام  70اعتقال أكثر من  وأعادت سلطات االحتالل
 عامًا في سجونيا. 34وأبرزام األسير نائل البرغوثي الذد أمضى 

عنه بفترة  اإلفراجعامًا(، من الخليل، بعد  22، األسيران جعفر عوض )2015واستشيد خالل عام 
ن، جّراء سياسة اإلامال الطبي المتعمد، عامًا(، من جني 30قصيرة، وفادد علي أحمد الدربي )
 .207ليرتفن عدد شيداء الحركة األسيرة إلى 

وتفيد الوقائن وشيادات المعتقلين بان الغالبية العظمى ممن مّروا بتجربة االحتجاز أو االعتقال 
راد تعرضوا ألحد أشكال التعذيب الجسدد أو النفسي واإليذاء المعنود واإلاانة أمام الجميور أو أف

 العائلة.
وفي إطار استيداف الحركة األسيرة والتضييق علييا، أقرت الكنيست اإلسرائيلية العديد من القوانين 

، وقانون تشديد العقوبة 2015العنصرية، كقانون التغذية القسرية لألسرى المضربين عن الطعام عام 
لزام المحاكم بضرورة الحكم علييم كحد أدنى  عامين وحد أقصى أربعة أعوام، على راشقي الحجارة وا 

وصادقت بالقراءة األولى على مشرو  قانون يسمح بإنزال عقوبة الحبس الفعلي على األطفال 
عامًا(، إضافة إلى مشارين لقوانين خطيرة أخرى، كمشرو  قانون إعدام  14الفلسطينيين دون )

وتشديد العقوبة على محررد األسرى، وحرمانيم من التعليم واالتصال، ومشرو  قانون "اإلرااب"، 
 صفقة شاليط، وتطبيق القانون الجنائي على األسرى األمنيين.

 16/4/2016، الحياة الجديدة، رام هللا
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 معاناة األسرى لمناسبة يوم األسير حولإصدار ملخص إعالمي  .25
 ألسيريوم ا أصدرت دائرة شمون المفاوضات في م.ت.ف، اليوم ملخصًا إعالميًا بمناسبة: رام هللا

، ركزت فيه على سياسة اعتقال األطفال، واإلقامة الجبرية في القدس، مذكرة بان إسرائيل، الفلسطيني
السلطة القائمة باالحتالل، اي الدولة الوحيدة في العالم التي تحاكم فييا األطفال بشكل ممنيج في 

 .التعذيب والمعاملة الالانسانية والعقاب إلىالمحاكم العسكرية وتخضعيم 
المعتقلين، وخاصة في السنوات  األطفالبحق  1967ورصد الملخص سياسة االحتالل منذ العام 

حرمان األطفال من حق وجود محامي في  واإلحصاءاتالخمس األخيرة، مبينًا حسب المصادر 
جلسات التحقيق أو وجود أاليم، وتعرضيم للعنف الجسدد بعد اعتقاليم، كما أشار إلى أنه في 

الت يتم نقل األطفال إلى قواعد عسكرية تقن في المستوطنات غير القانونية في أرض معظم الحا
فلسطين المحتلة أو بجانبيا قبل نقليم إلى مراكز التحقيق داخل إسرائيل ما يشكل انتياكًا صارخًا 

 من اتفاقية جنيف الرابعة المعني بحماية المدنيين في أوقات الحرب. 76للبند رقم 
عامًا( مثااًل حيًا على سياسة اعتقال األطفال  12حالة الطفلة األسيرة ديمة الواود )وأورد الملخص 

الترايبية  التحقيق، واألساليبومنعيم من حقيم في الحصول على محامي أو وجود األال خالل 
 الجائرة والضغوط النفسية التي كابدتيا أصغر أسيرة في سجون االحتالل حسب والدتيا ومحامييا.

قى الملخص الضوء على ٌاإلقامة الجبرية لألطفال في القدس المحتلة، مبينًا أنه في الربن كما أل
أمر إقامة جبرية بحق أطفال مقدسيين، وما  60أصدرت سلطات االحتالل  2015األخير من عام 

أمر خالل السنوات الثالث الماضية، من العلم أنه في بعض الحاالت يتم اعتقال  300مجموعه 
منزليًا في أحد بيوت أقربائيم خارج القدس، وبعضيم يخضن لمحاكمة ويتم زجيم في السجن األطفال 

 بعد إمضائيم بضعة أشير تحت اإلقامة الجبرية.
عامًا( ووالدته شفاء اللذين اعتقال من  13وّدلل الملخص على حالة الطفل المقدسي فادد الشلودد )

 منزليما في سلوان دون ذكر األسباب.
ي العائلة فقد منن األال من حضور التحقيق، واتخذ قرار بوضن الطفل فادد تحت وحسب محام

أيار المقبل، بينما خضعت والدته  11اإلقامة الجبرية في منزله إلى حين صدور الحكم عليه بتاريخ 
شفاء لجلسات طويلة من االستجواب تعرضت خالليا لسوء المعاملة والتيديدات اللفظية والشتائم 

عائلتيا، وتم نقليا إلى سجن "اشارون" االحتاللي، ثم فرضت علييا اإلقامة الجبرية  ضداا وضد
 حزيران المقبل.  16المفتوحة في منزليا بانتظار جلسة "استما  الحكم" في 
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كما تم تلخيص الموقف الفلسطيني وموقف القانون الدولي من قضية األسرى عمومًا، والمطالبات 
ج الفورد عن األسرى كافة، وتامين الحماية لألطفال الفلسطينيين وفقا للقانون الدائمة والثابتة باإلفرا

 الدولي واإلنساني ووقف السياسات التعسفية اإلسرائيلية.
 16/4/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 طفاًل فلسطينيًا في سجون االحتالل 440: "الحركة العالمية" .26

قالت الحركة العالمية للدفا  عن األطفال ة فلسطين، إن قضاة المحاكم العسكرية  "األيام": -رام هللا 
اإلسرائيلية، نادرًا ما يستبعدون االعترافات التي يتم الحصول علييا من األطفال المعتقلين، عن 

 طريق اإلكرا" أو التعذيب، أو حتى تلك التي صيغت باللغة العبرية، واي لغة ال يفيميا غالبيتيم.
أوضحت الحركة العالمية في تقرير جديد أصدرته، أمس، حول األطفال المعتقلين في سجون و 

االحتالل، تحت عنوان: "ليس اكذا يعامل األطفال"، بالتزامن من يوم األسير، أن المدعين 
 144العسكريين يعتمدون في بعض األحيان فقط على اذ" االعترافات للحصول على إدانة، وذكر 

أّن المحقق عرض علييم وثائق مكتوبة باللغة العبرية أو أجبرام  %33.6بنسبة  429طفال من أصل 
 على التوقين علييا في حين أّن التحقيق عادًة ما يكون باللغة العربية.

 %75.5طفال فلسطينيا، أد ما نسبته  429طفال من أصل  324وأظيرت نتائج التقرير، تعرض 
الجسدد، الذد عادة يشمل الدفن والصفن واللكم والركل أو  ، للعنف2015و 2012اعتقلوا بين عامي 

 الضرب بخوذة الجندد أو بندقيته.
(، اعتقلتيم قوات االحتالل من منازليم في %41.7) 429طفال من أصل  179وأشارت إلى أن 
(، اعتقلتيم قوات االحتالل دون إبالغ الوالدين بسبب %88.1) 429من أصل  378منتصف الليل، و

 ال أو مكان االحتجاز.االعتق
(، لم يكن أحد من الوالدين متواجدا أثناء التحقيق معيم، %97) 429طفال من أصل  416وبيّنت أن 

من حاالت األطفال المعتقلين لم تبلغيم شرطة  %84كذلك لم يحصلوا على استشارة قانونية، وفي 
 االحتالل بشكل صحيح بحقوقيم.
ليين استخدموا اإلساءة اللفظية والتيديدات، والعزل االنفرادد النتزا  وأكد التقرير أن المحققين اإلسرائي

طفاًل تعرضوا للحبس  66االعترافات من عدد من األطفال المعتقلين، ووثقت الحركة العالمية 
، وضعت 2015يوما، خالل الفترة التي شمليا التقرير، وفي العام  13االنفرادد لفترة متوسطيا 

يوما، في حين  45عاما( في العزل االنفرادد لمدة  17ل عبد الفتاح عورد )سلطات االحتالل الطف
 من األطفال الذين وضعوا في العزل االنفرادد اعترافات. %90قدم أكثر من 
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ولفتت الحركة إلى أن إلقاء الحجارة التيمة األكثر شيوعا التي ُتوّجه لألطفال، حيث إّن ما مجموعه 
شملت  2015و 2012مو الحركة العالمية على إغالقيا بين عامي عمل محا 297ملفا من أصل  235

 سنة بحسب الظروف والحيثيات. 20إلى  10تيمة إلقاء الحجارة التي تصل عقوبتيا القصوى من 
وأوضح التقرير أنه بغض النظر عن اإلدانة أو البراءة، يقر غالبية األطفال بالذنب مقابل تخفيف 

بقاء ران االحتجاز العسكرد قبل المحاكمة لفتراٍت طويلة قد تتجاوز على العقوبة، ألّن البديل يعني ال
، تمكن 2015و 2012األرجح أد عقوبة قد تفرض علييم بموجب االتفاق من االدعاء، وبين عامي 

 ( تمت بعد عقد صفقة من االدعاء.%99.3منيا ) 295ملفا،  297محامو الحركة من إغالق 
شيرا، فيما  12( تلقوا عقوبة السجن الفعلي بين ثالثة أشير إلى %51.2طفال ) 151وأشار إلى أن 

(، وقد تم فرض أحكام من وقف %19.9طفال ) 59تم فرض عقوبة السجن ألكثر من عام على 
( ما بين ثالث وخمس سنوات، فيما فرض قضاة المحاكم العسكرية %86.6طفال ) 256التنفيذ على 

 400شيكال ) 1,550(، كان متوسط الغرامة حوالي %88.5طفال ) 261اإلسرائيلية غرامات على 
 دوالر(.

من األطفال الفلسطينيين المعتقلين من  %60ولفت التقرير إلى أن سلطات االحتالل، نقلت ما يقارب 
األراضي المحتلة إلى سجون داخل إسرائيل، في انتياك التفاقية جنيف الرابعة، بحسب معطيات 

ئيلية، األمر الذد يعني تقييد الزيارات العائلية لعدم حصول العائالت وبيانات مصلحة السجون اإلسرا
 على تصاريح دخول إلى إسرائيل.

وقال مدير عام الحركة العالمية للدفا  عن األطفال في فلسطين، خالد قزمار، إنه ال يجوز احتجاز 
تعذيب أو سوء األطفال إال كمالذ أخير وألقصر فترة زمنية ممكنة، ويجب أال يتعرض الطفل لل

المعاملة تحت أد ظرف من الظروف، فالقانون الدولي واضح"، وأضاف: "رغم ذلك فإننا نرى 
األطفال يعانون عاما بعد عام وعلى نطاق واسن، من ضروب التعذيب والحرمان المنيجي من 

 معايير المحاكمة العادلة من قوات االحتالل".
ل المعتقلين في سجون االحتالل ارتفن منذ اندال  اليبة وأشارت الحركة العالمية إلى أن عدد األطفا

أطفال تتراوح أعمارام  104، بينيم 2016طفال حتى نياية شباط  440، إلى 2015الشعبية في خريف 
عندما بدأت مصلحة  2008عاما، ويعتبر اذا العدد او األعلى منذ كانون الثاني  15و 12بين 

 اد المعتقلين األطفال لدييا.السجون اإلسرائيلية باإلفصاح عن أعد
سرائيل اي الدولة الوحيدة في العالم التي تحاكم بشكل منيجي حوالي  طفل أمام المحاكم  700وا 

أطفال فلسطينيين كل شير،  204كان يتم احتجاز ما معدله  2012العسكرية كل عام. ومنذ العام 
 وفقا للبيانات التي قدمتيا مصلحة السجون.
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، تعمل على تطبيق نظامين قانونيين منفصلين في الضفة 1967ومنذ العام  وما زالت إسرائيل،
الغربية المحتلة، وذلك بإخضا  المستوطنين للقانون المدني والجنائي في حين يخضن الفلسطينيون 

 للقانون العسكرد.
 وقال تقرير صادر عن منظمة األمم المتحدة للطفولة )اليونيسف( بعنوان "األطفال في االحتجاز

مالحظات وتوصيات"، إن إساءة معاملة األطفال في نظام االحتجاز  –العسكرد اإلسرائيلي 
العسكرد اإلسرائيلي ال تزال تجرد "على نطاٍق واسن وبشكٍل منتظم ومنيجي في كافة مراحل 

 االحتجاز".
لزمت ، وبموجب ذلك أ1991وكانت إسرائيل صادقت على اتفاقية األمم المتحدة لحقوق الطفل العام 

نفسيا بتنفيذ كافة الحقوق والحماية المدرجة في االتفاقية، لكّن لجنة حقوق الطفل التابعة لألمم 
المتحدة التي ُتعنى بمراقبة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل كانت أعربت عن قلقيا العميق خالل 

لشكاوى من ، إزاء "االدعاءات وا2002استعراضيا األولي المتثال إسرائيل لالتفاقية في العام 
الممارسات الالإنسانية أو الميينة والتعذيب وسوء المعاملة بحق األطفال الفلسطينيين" خالل االعتقال 

 والتحقيق واالحتجاز.
 

 القدس
وقالت الحركة: تخضن القدس الشرقية للقانون المدني اإلسرائيلي على عكس الضفة الغربية المحتلة 

عقب احتالل إسرائيل لقطا  غزة  1967ي، وذلك منذ العام التي تخضن للقانون العسكرد اإلسرائيل
 والضفة، بما فييا القدس الشرقية.

وأضافت: خالفا لمبادئ القانون اإلنساني الدولي والقانون الدولي، ضمت إسرائيل القدس الشرقية 
في خطوة غير معترف بيا من قبل المجتمن الدولي، ومنذ ذلك  1967حزيران العام  28إلييا في 

الحين، اتخذت سلطات االحتالل إجراءات إدارية وتشريعية وديموغرافية لضم القدس من جانب واحد، 
كانت إحدى نتائجيا إخضا  األطفال فييا لقانون األحداث اإلسرائيلي الذد ُيطبق نظريا على 

ليين على حٍد سواء، ويوفر ضمانات وحمايات خاصة لألطفال في نزاٍ  األطفال الفلسطينيين واإلسرائي
 من القانون خالل عملية االعتقال والنقل والتحقيق والمحاكمة.

وينص قانون األحداث اإلسرائيلي على توفير الضمانات والحماية الخاصة لألطفال في نزاٍ  من 
مة، بما في ذلك استخدام االعتقال كمالٍذ القانون خالل عملية االعتقال والنقل والتحقيق والمحاك

أخير، وتوجيه إشعار مسبق قبل التحقيق، واستخدام الحد األدنى من القيود، ووجود أحد أفراد العائلة 
 البالغين أثناء التحقيق.
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وتفيد معطيات الحركة العالمية للدفا  عن األطفال، بان شرطة االحتالل حرمت األطفال المقدسيين 
ثناء االعتقال والتحقيق من خالل اإلفراط باستخدام االستثناءات في حالة عدم وجود من حقوقيم أ

الظروف الضرورية المصاحبة، أد بعبارة أخرى أصبحت االستثناءات اي القاعدة في التعامل من 
 األطفال المقدسيين، وانا يتجلى التمييز العنصرد بتطبيق القانون.

طفال تتراوح أعمارام بين  65إفادات مشفوعة بالقسم أخذت من وتستند اذ" المعطيات والنتائج على 
عاما اعتقلوا وجرى التحقيق معيم من قبل شرطة االحتالل بين شيرد كانون الثاني  17إلى  9

 .2015وكانون األول من العام 
( للتحقيق، في %9.2وبتحليل اذ" اإلفادات، تبين أّن شرطة االحتالل استدعت ستة أطفال منيم )

( مباشرة من منازليم أو من الشوار  المجاورة لمنازليم، من العلم %90.8طفال ) 59جرى اعتقال  حين
 (.%38.5طفال منيم جرى اعتقاليم من منازليم بين منتصف الليل والساعة السادسة صباحا ) 25أّن 

وينص قانون األحداث على ضمانة أخرى واي حظر تكبيل الطفل المعتقل إذا كان من الممكن 
تحقيق اليدف ذاته من خالل تدابير أخرى، وفي حال اضطرت شرطة االحتالل الستخدام القيود، 
علييا تكبيل الطفل ألقصر فترة ممكنة، لكّن األدلة التي جمعتيا الحركة تشير إلى قيام شرطة 

ثال في االحتالل بتقييد األطفال الفلسطينيين في كثيٍر من األحيان خالل عمليتّي النقل والتحقيق، فم
(، استخدمت شرطة االحتالل القيود خالل االعتقال والنقل %87.7حالة ) 65حالة من أصل  57

 ( خالل التحقيق.%43طفال ) 28وقامت بتكبيل 
( وقعوا على وثائق باللغة العبرية %93.8طفال ) 65طفال من أصل  61وأفادت بيانات الحركة بان 

 ل بشرح محتوااا.واي لغة ال يفيمونيا ولم تقم شرطة االحتال
وتشير ممارسات شرطة االحتالل التي شملتيا اإلفادات وبشكل قاطن إلى التساال في تفسير قانون 
األحداث اإلسرائيلي واالستخدام غير المبرر لالستثناءات بحق األطفال الفلسطينيين في القدس، 

 نونية.الذين يتعرضون للتمييز على أساس القومية على الرغم من الضمانات القا
طفال في سجون االحتالل، اعتقلتيم قوات أو شرطة  429وذكرت أن التقرير استند إلى شيادات 

 .2015وكانون األول  2012االحتالل من الضفة، في الفترة بين كانون الثاني 
 17/4/2016، األيام، رام هللا
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 2000صحافي منذ عام  400لجنة دعم الصحافيين: "إسرائيل" اعتقلت  .27
أوضحت لجنة دعم الصحافيين في تقرير لمناسبة يوم األسير الفلسطيني الذد : فتحي صّباح -غزة 

اعتقلت منذ تشرين األول )أكتوبر( الماضي  اإلسرائيلييصادف اليوم )األحد( إن سلطات االحتالل 
 صحافيًا، من بينيم صحافيان أجنبيان. 43

ي حق األسرى الصحافيين، ينتيجيا اناك انتياكات صارخة تمارس ف»وشددت اللجنة على أن 
االحتالل في سياق سياسة دائمة ومستمرة، منيا تمديد االعتقال اإلدارد مرات عدة من دون تيمة أو 

 «.محاكمة
وطالبت اللجنة باإلفراج فورًا عن الصحافيين، وعدم التضييق علييم أثناء قياميم بواجبيم الميني في 

 ضفة والقدس وغزة.نقل الحقيقة وجرائم االحتالل في ال
كما طالبت الممسسات الدولية التي تعني بحقوق الصحافيين بضرورة التحرك للضغط على االحتالل 

 لوقف عدوانه على الصحافيين الفلسطينيين.
من جيته، قال عضو األمانة العامة لنقابة الصحافيين عمر نزال إن سلطات االحتالل اعتقلت نحو 

تم اعتقاليم عقب اندال   43كل عام، من بينيم  25د بمعدل ، أ2000صحافي منذ العام  400
 انتفاضة القدس في األول من تشرين األول )اكتوبر( الماضي.

صحافيًا ما زالوا ران االعتقال، من بينيم سبعٌة محكومون لمدد مختلفة، أقدميم  18وأضاف نزال أن 
 عامًا. 33عامًا قضى منيا  46األسير محمود عيسى المحكوم عليه بالسجن الممبد ثالث مرات و

العويود ومصعب قفيشة ومحمد  وعلى، ام: محمد القدومي إداريينأنه اناك أربعة أسرى  إلىوأشار 
 موقوفين، أو ران التحقيق آخرام الصحافية سماح الدويك. أسردالقيق، فيما ال يزال سبعة 

 17/4/2016الحياة، لندن،   
 

 ير مريض يقبعون في سجون االحتاللأس 1,700: اتحاد لجان العمل الصحي .28
قال اتحاد لجان العمل الصحي المقرب من الجبية الشعبية لتحرير فلسطين : فتحي صّباح -غزة 

 25أسير مريض يقبعون في سجون االحتالل، من بينيم  1,700لمناسبة يوم األسير الفلسطيني إن 
 يعانون من مرض السرطان.

ات االحتالل تقدم لألسرى المرضى، في أحسن األحوال، وأضاف االتحاد في بيان أمس إن سلط
مسكنات من دون السماح ليم بتلقي العالج الكافي، وتحرميم من زيارة األطباء، األمر الذد ينعكس 

لى التوجه بملفاتيم إلى  إلىسلبًا على صحتيم، داعيًا  إطالقيم حتى ال يقتليم الموت البطيء، وا 
 لحقوقية الدولية.الممسسات الصحية واإلنسانية وا
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 22جيات مختصة، إلى أن أكثر من سبعة آالف فلسطيني يقبعون في  إلحصاءاتوأشار، وفقًا 
أسيرة،  67، من بينيم سبعة أسرى أمضوا أكثر من ثالثين عامًا، وإسرائيليسجنًا ومركز توقيف 

 معتقل إدارد. 700طفل، وستة نواب، و 400و
 17/4/2016الحياة، لندن،   

 
 أعلنوا اإلضراب عن الطعام تضامنًا مع أسرى سجن نفحةبأربعة سجون  األسرىألسرى": "شؤون ا .29

قال رئيس ايئة شمون األسرى والمحررين في فلسطين عيسى قراقن في بيان : فتحي صّباح -غزة 
يشل، أعلنوا اإلضراب عن الطعام ليوم واحد  إن األسرى في سجون النقب، ورامون، ونفحة، وا 

قمن امجي من قوات » إلىمن أسرى سجن نفحة، الذين تعرضوا الخميس  )أمس(، تضامناً 
 «.السجون

في سجن نفحة، واعتدت علييم  14اقتحمت غرف األسرى في قسم  إسرائيليةوكانت قوات خاصة 
بالضرب بالعصي ورشتيم بالغاز والفلفل، ما تسبب بإصابة عدد كبير منيم بجروح واختناق، تطلب 

 .اإلسرائيلي« سوروكا»شفى نقل عدد منيم إلى مست
 17/4/2016الحياة، لندن،   

 
 مسؤوليته "إسرائيل"علّي يتحمل رئيس وزراء  اعتداءصالح: أي رائد الشيخ  .31

( الشيخ رائد صالح رئيس 48حمل رئيس الحركة اإلسالمية في مناطق الة): المستقبل –رام هللا 
 ».ألد مكرو" أسرته وأفرادبنيامين نتنيااو مسمولية تعرضه  إسرائيلحكومة 

نتنيااو يمارس التحريض المكشوف ضدد، واو ما قد يدفن مستوطنًا أو » إنوقال الشيخ صالح 
 ».أكثر لالعتداء علي

اذا التحريض قد يقود المستوطنين »أن « فيسبوك»وأضاف صالح في تصريح على صفحته على 
عتداء قد يقن علّي أو على بيتي أو لالعتداء علّي أو على منزلي أو على أحد أفراد أسرتي. إن أد ا 
 ».على أحد أفراد أسرتي فإن سببه الوحيد او تحريض نتنيااو علي

لذلك فيو المسمول األول عن مثل اذا االعتداء قبل أن يقال: إن مجنوًنا ييودًيا قام »واستطرد 
 ».بذلك

 17/4/2016المستقبل، بيروت، 
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 وب" عقب تشييع الشهيد البراذعيةمواطنين خالل مواجهات في "العر خمسة إصابة  .31
األيام: أصيب خمسة مواطنين بجروح خالل مواجيات في مخيم العروب، شمال الخليل،  –الخليل 

 عقب تشيين جثمان الشييد محمود إبراايم البراذعية، أمس.
، إن المواجيات من «األيام«وقال متطوعون في طواقم اإلسعاف التابعة لجمعية اليالل األحمر لة

ات االحتالل تركزت على مدخل المخيم، حيث استخدم جنود االحتالل األعيرة المعدنية والقنابل قو 
مواطنين على األقل باألعيرة المعدنية، والعشرات بحاالت  5إلى إصابة  أدىالمسيلة للدمو ، ما 

 –)القدس اختناق متفاوتة، بينيم أفراد عائالت تقيم في محيط مدخل المخيم المحاذد للشار  الرئيس 
 الخليل(.

وأشارت مصادر محلية إلى أن جنود االحتالل أغلقوا مداخل المخيم، خالل المواجيات التي أعقبت 
 التشيين.

 17/4/2016، األيام، رام هللا
 

 إحياء لذكرى استشهاد أبو جهادرام هللا: ندوة بعنوان "القدس: واقع وتحديات"  .32
لتعاون من ممسسة محمود درويش، في رام هللا، أحيت ممسسة خليل الوزير، وبا يوسف الشايب:

مساء أمس، الذكرى الثامنة والعشرين الستشياد خليل الوزير )أبو جياد(، في متحف محمود 
درويش، بمشاركة حنان الوزير، وحاتم عبد القادر، وخليل تفكجي، وميدد عبد اليادد، وذلك في 

من أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح  ، بحضور عدد«القدس: واقن وتحديات»ندوة حملت عنوان 
 الفلسطينية. واألحزابوقياداتيا، وعدد من قيادات الفصائل 

وتحدثت حنان الوزير، عن دور ممسسة خليل الوزير في توثيق التاريخ المتعلق بالثورة الفلسطينية، 
عن العمل بما في ذلك ما يتعلق بسيرة ومسيرة أمير الشيداء )أبو جياد(، لتكوين صورة أصدق 

 الثورد، وتقديميا لألجيال الشابة.
ولفتت الوزير إلى أامية توثيق تلك المرحلة الميمة من تاريخ الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل 
الظروف التي نعيشيا اذا اليوم، من توغل لقوات االحتالل والمستوطنين على مختلف المستويات، 

إلى تيويداا، وسلبيا اويتيا العربية الفلسطينية، وخاصة في القدس التي يسعى االحتالل بكل قوته 
وتيجير سكانيا، وبشكل ممنيج ينعكس على قضية الشعب الفلسطيني، ومن انا جاء الربط بين 
واقن القدس والتحديات فيه، وبين تاريخ الثورة الفلسطينية، عبر اذ" الندوة، في الذكرى الثامنة 

التركيز على المدينة المقدسة في اذ" المرحلة بالتحديد،  ، وذلك ألامية«أبو جياد»والعشرين لرحيل 
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، عبر عمله في السياسة، والميدان، «أبو جياد»كانت على الدوام محور ااتمام « زارة المدائن»وألن 
 وبينيا العمليات العسكرية التي خطط ليا في المدينة ضد االحتالل.

حركة فتح، على دور الوزير في بناء من جيته، شدد حاتم عبد القادر، مسمول ملف القدس في 
الممسسات ومقاومة االحتالل، حيث عمل على بناء ممسسات سيادية داخل القدس، كما كان على 
دراية باامية العمل الثقافي واإلعالمي، حيث أنشا ممسسات إعالمية داخل مدينة القدس، ولكنيا 

 أغلقت بسبب قلة تدفق الدعم ليا.
الخرائط واالستيطان، ومدير الخرائط في مركز الدراسات العربية وكان وتحدث خليل تفكجي، خبير 

يعمل في بيت الشرق قبل إغالقه من قبل سلطات االحتالل، عن المشارين االستيطانية المتواصلة 
في القدس، وخص بالذكر مشرو  حاييم رامون، وقانون الجيل الثالث، معتبرًا إيااما من أخطر 

 لقدس والوجود الفلسطيني فييا، باتجا" تيودييا.القوانين التي تستيدف ا
وأشار د. ميدد عبد اليادد رئيس الجمعية الفلسطينية األكاديمية للشمون الدولية والمعروفة )باسيا( 

تعرف خليل الوزير،  أنإلى خصوصية خليل الوزير على أكثر من صعيد، وقال: ليس من السيل 
انتم المستقلون .. »ية التي ربطته بالوزير، الذد كان يقول لنا وتنسا"، متحدثًا عن تلك العالقة العاطف

 «.الظيير للحركة أوالسند  أنتم
 17/4/2016، األيام، رام هللا

 
 للمنازل سلم العشرات من أهالي سلوان إخطارات هدمت بلدية االحتالل بالقدس .33

بلدية القدس الغربية والقوات لليوم الثاني على التوالي اقتحمت طواقم مشتركة من  كتب مندوبو األيام:
، إضافة إلى «إخطارات ادم إدارية»اإلسرائيلية أحياء بلدة سلوان في القدس الشرقية، وقامت بتوزين 

 تصوير األحياء وشوارعيا.
وقال مركز معلومات وادد حلوة إن قوات االحتالل اقتحمت منزل ياسين الرجبي في سلوان، وسلمت 

أفراد، ولفت الرجبي الى أن المنزل مملف  8عامًا، ويمود  02لقائم منذ إخطار ادم إداريًا لمنزله ا
 غرف ومنافعيا. 4من 

المعلق على جدار منزله لنجله األسير « البوستر»وأضاف الرجبي: إن قوات االحتالل طالبته بإزالة 
 المحرر، واددت باعتقاله مجددًا.

خطار ادم إداريًا، وتبلغ مساحة منزله كما سلمت طواقم االحتالل المواطن محمد طالل حليسي، ا
غرف ومنافعيا، واو عبارة عن طابق ثالث من بناية سكنية، وقائم  3أمتار مربعة، مملف من  112

 ة ويعيش فيه من زوجته.0214منذ شير تشرين الثاني عام 
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 منزال في حي البستان 18ووزعت طواقم بلدية االحتالل ظير الجمعة اخطارات ادم إدارية على 
للبلدية، كما أوضح فخرد أبو دياب « مخالفات بناء»بالبلدة، قائمة منذ سنوات، وأصحابيا يدفعون 
 عضو لجنة الدفا  عن أراضي وعقارات سلوان.

وقال أبو دياب ان طواقم البلدية أصبحت تقتحم بلدة سلوان يومي الجمعة والسبت من كل أسبو ، 
ت سكنية وتجارية، ولدييا قرارات ادم من محاكم وتقوم بتوزين إخطارات ادم إدارية على منشآ

 بآالف الشواكل شيريًا.« مخالفات بناء»االحتالل، وتدفن 
وأضاف إن طواقم البلدية تتعمد توزين اإلخطارات يومي الجمعة والسبت كل أسبو ، واي العطلة 

حالة من التوتر األسبوعية لمعظم سكان البلدة، بيدف حرمان المواطنين من الراحة من جية، ولخلق 
أن كل يوم جمعة توز  طواقم البلدية  إلىوالخوف وعدم األمان من جية ثانية للمقدسيين، الفتا 

 المسجد األقصى. إلىاالخطارات بالتزامن من أذان الظير وصالة الجمعة لثني الناس عن التوجه 
 17/4/2016، األيام، رام هللا

 
 وء األخضر لبناء مئات الوحدات االستيطانيةحكومة نتنياهو منحت الض ":المكتب الوطني" .34

ومقاومة االستيطان في تقرير  األرضالمكتب الوطني للدفا  عن  إبراايم: أعلن كامل-القدس
االستيطان األسبوعي أن رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتانيااو، ووزير الجيش موشيه يعلون، 

 كنية في المستوطنات في الضفة الغربية. صادقا ممخًرا على دفن بناء مئات الوحدات الس
وحسب التقرير، فإنه وبمصادقتيما اذ"، أعطى نتنيااو ويعلون ضوًءا أخضر لمجلس التخطيط 

 جديدة.التابعة لجيش االحتالل من أجل دفن مخططات بناء استيطاني « اإلدارة المدنية»األعلى في 
وحدة سكنية في مستوطنة  54تيطانية منيا وحدة اس 299 وتشمل مخططات البناء الجديدة اذ" بناء

وحدة سكنية في  17التي يسكنيا عدد من أعضاء الكنيست من حزب الليكود، و« اار براخا»
 ‹.ريفافا المقامتين شمال الضفة الغربية المحتلة›مستوطنة 

الحريدية بمنطقة رام هللا، « غاني موديعين»وحدة سكنية في مستوطنة  48كما تشمل المخططات 
في منطقة « جفعات زئيف»وحدة استيطانية في  76، و «تقوا »وحدة سكنية في مستوطنة  34و

 القدس.
خالء « نوكديم‹»كذلك شملت توسين مسطح مستوطنة  وحدة  70كرافان )بيت متنقل( وبناء  69وا 

وحدة سكنية في  24شمال القدس، و« غفعات زئيف»وحدة سكنية في مستوطنة  76سكنية، و
 «.  نيريا»وحدة سكنية في مستوطنة  98و« ات ميمرارم»مستوطنة 
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، أن غالبية المصادقات على البناء االستيطاني، التي نشرت وفي الوقت نفسه، يدعي مكتب نتنياا
نما بمبان قائمة في المستوطنات، واي التي نفته حركة  السالم اآلن »ال تتصل ببناء جديد، وا 

استيطانية  أبنيةبانيا  أكدتالتي « معاريف«و« اآرتس»وما نشرته الصحف العبرية »اإلسرائيلية 
 جديدة .

وحدة استيطانية، في الفترة بين كانون الثاني  674ومنذ مطلن العام الجارد تم تقديم خطط لبناء 
عن الخطط الجديدة، يرتفن عدد خطط الوحدات السكنية االستيطانية الموافق  اإلعالن، ومن وآذار
 دة على االقل.وحدة جدي 903 إلىعلييا 

سلطات االحتالل االرتباط المدني الفلسطيني قراًرا  أبلغتوقال التقرير إنه وفي خطوة استفزازية 
دونم من أراضي بلدة الزاوية غرب سلفيت شمال الضفة الغربية المحتلة، بحجة أنيا  2400بمصادرة 

 «.  أراضي دولة»
ة سريسيا، وخلة حمد، وخلة الوطاوط، ووادد وتقن األراضي التي يشمليا القرار تقن في مناطق: خل

النجاصات، والوادد القبلي، وجبل الكروم، ودير قسيس، والّزرد، وخلة الكزبرة، والقسطل. في الجية 
الغربية للبلدة، على طرفي جدار الفصل العنصرد وغالبيتيا يقن في الجية القريبة من التجمن 

 السكاني.
التابن لألمم  اإلنسانيةحتالل ادمت، حسب مكتب الشمون وذكر المكتب الوطني أن سلطات اال

 ( منذ بداية العام الجارد. Cمبنى في التجمعات الفلسطينية في المنطقة )  539المتحدة )أوتشا( 
وبذات الوقت تم الكشف عن قرار حكومي إسرائيلي بعدم إقرار مشارين إسكان لصالح الفلسطينيين 

قدسية األخرى العتبارات سياسية، رغم حاجة المواطنين الفلسطينيين في بلدة بيت صفافا واألحياء الم
 الماسة لمشارين البناء، لسد احتياجات النمو الطبيعي للسكان العرب في المدينة.

وفي ذات الوقت، أوضح التقرير أن حكومة االحتالل صادقت على مشارين بناء في نفس المنطقة 
 المحتلة.صفافا في القدس ، في بيت ‹غفعات امطوس›لصالح مستوطنة 

 17/4/2016، الرأي، عّمان
 

 مؤسسة خيرية بغزة تشيد بجهود الدوحة الداعمة للفلسطينيين .35
أشادت جمعية المجمن اإلسالمي في قطا  غزة، بجيود : محمد جمال -مصعب اإلفرنجي  -غزة 

من معاناة المواطنين  دولة قطر في مساندة الفلسطينيين، وتنفيذ البرامج الخيرية واإلغاثية للتخفيف
 في قطا  غزة.
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وأثنى رئيس لجنة إعمار مسجد "اإلصالح" ااني إسليم، على الدور الريادد القطرد في تحسين 
الوضن العام للقطا ، مثمًنا الجيود الكبيرة التي يبذليا السفير محمد العمادد رئيس اللجنة القطرية 

 إلعادة إعمار قطا  غزة.
فير العمادد وجه بإعادة إعمار المسجد بعد زيارته األخيرة، مشيًرا إلى أنه تم وقال لة"الشرق"، إن الس

عرض المخططات على اللجنة القطرية وتمت الموافقة، و"شرعنا قبل ثالثة أشير ببناء المسجد، 
 ونامل أن يتم افتتاح المسجد في شير رمضان المبارك".
ناثًا، ومشغل خياطة وأشار إلى أن المسجد يضم مركزا لتحفيظ القرآن الكر  يم لألطفال والرواد ذكوًرا وا 

لتشغيل النساء ممن تعاني أسران من وضن اقتصادد ومعيشي صعب، كذلك عيادة أسنان، ومركزا 
لتعليم قص وتصفيف الشعر، إضافة إلى التدريب على صناعة الطعام والحلوى، بمعنى أن المشرو  

 من نوعه خاصة في غزة.متعدد األاداف والجوانب ويعد المشرو  األول 
 17/4/2016، الشرق، الدوحة

 
 لإلفراج عن مروان البرغوثي "إسرائيل"الخارجية المصرية: نسعى لدى  .36

أعلنت مصر، سعييا لدى إسرائيل لإلفراج عن مروان البرغوثي، عضو : حسين محمود- القاارة
 اًما.ع 14اللجنة المركزية لحركة فتح، المعتقل في السجون اإلسرائيلية منذ 

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية المصرية، صدر اليوم السبت، عقب لقاء وزير الخارجية المصرد 
 سامح شكرد، من فدوى البرغوثي قرينة مروان.

البيان، أكد على "التقدير البالغ الذد تكنه مصر للسيد مروان البرغوثي، واعتزاميا استمرار بذل 
 اقي السجناء الفلسطينيين".الجيد من أجل اإلفراج عنه، وعن ب

ووفق البيان، "استمن شكرد إلى الرسائل التي بعث بيا مروان البرغوثي إلى حكومة وشعب مصر، 
والتي تمكد على ثقته الكاملة في محورية دور مصر في إعادة القضية الفلسطينية إلى بمرة االاتمام 

 الدولي واإلقليمي".
 16/4/2016، ، أنقرةلألنباء األناضولوكالة 

 

 

 يدعو لسرعة إنجاز ملف برلماني عربي شامل حول قوانين الكنيست اإلسرائيلي العنصرية الطراونة .37
لالتحاد البرلماني العربي،  23قال رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة إن الممتمر الة :الغد –عمان 

اجية االستحقاقات خرج بقرارات مساندة لألردن وللقضية الفلسطينية، حيث دعا لدعم المملكة بمو 
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عداد ملف شامل حول القوانين  الملتزم بيا دوليًا بشان أزمة نزوح الشعب السورد إلى أراضييا، وا 
 " بحق الشعب الفلسطيني.الكنيستالعنصرية التي أقراا البرلمان اإلسرائيلي "

كلف وأضاف، في تصريح صحفي أمس، إن الممتمر الذد ُعقد بالعاصمة المصرية القاارة ممخرًا 
بختام أعماله، اللجنة القانونية باالتحاد إعداد ملف شامل حول تلك القوانين العنصرية لة"الكنيست" أو 
تلك التي في طور اإلقرار، وبيان مخالفتيا لميثاق وأنظمة االتحاد البرلماني الدولي وانتياكاتيا 

اتخاذ إجراءات عملية بحق الجسيمة للقانون والمعاادات الدولية ولمبادئ حقوق اإلنسان، وستوصي ب
 "الكنيست"، ورفضيا والتصدد ليا بالمحافل البرلمانية الدولية.

 17/4/2016، الغد، عّمان

 

 

 علي بركة ويبحث معه الوضع الفلسطيني يستقبلمسؤول الجماعة بالجنوب  .38
ا، في الجنوب بسام حمود، في مركز الجماعة في صيد اإلسالميةاستقبل المسمول السياسي للجماعة 

وفدا قياديا من حركة حماس برئاسة ممثل الحركة في لبنان علي بركة وضم مسمول العالقات 
السياسية أحمد عبد اليادد، مسمول منطقة صيدا أبو احمد فضل، مسمول الحركة في مدينة صيدا 

 أيمن شناعة، وحضور أعضاء اللجنة السياسية أحمد الحبال ومحمد الزعترد.
في الشان الفلسطيني، سياسيا وامنيا واجتماعيا، وتداعيات جريمة اغتيال  وتم خالل اللقاء البحث

الفلسطينية في  األمنيةليه التحقيقات، وكذلك ضرورة تفعيل القوة إالعميد فتحي زيدان وما توصلت 
موضو  األونروا  إلىالمخيمات لضبط األمن والمحافظة على االستقرار، كما تم التطرق في اللقاء 

 ليه خلية األزمة في اذا الشان.إصلت وآخر ما تو 
فلسطين »، ممكدين ان «أبناء ثورة السكاكين، والمرابطين والمرابطات في األقصى»حيا المجتمعون و 

جانب  إلىكسر الحصار الظالم عن غزة والوقوف » إلى، ودعوا «ستبقى البوصلة لكل شرفاء األمة
 «.غاصبمقاومة الشعب الفلسطيني في وجه العدو الصييوني ال

 17/4/2016، المستقبل، بيروت

 
 إلى سوري سبل توفير الحماية للفلسطينيين األمميالعربي يبحث مع المبعوث  .39

من المبعوث  اليوم،يبحث األمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي : بترا –السبيل 
لجارية حاليا في جنيف وسبل األممي إلى سوريا ستيفان دد مستورا تطورات المفاوضات السورية ا

 دفعيا قدًما.
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المفوض  جنيف،وأفادت جامعة الدول العربية في بيان اليوم بان العربي سيلتقي خالل زيارته إلى 
السامي لشئون الالجئين فيليبو جراندد لمناقشة أزمة الالجئين السوريين وسبل تعزيز التعاون بين 

 ن اذ" األزمة.جامعة الدول العربية والمفوضية للتعامل م
كما أشار البيان إلى أن زيارة األمين العام لجامعة الدول العربية إلى جنيف تتضمن أيضا لقائه 
رئيس اللجنة الدولية للصليب األحمر للتباحث حول سبل توفير الحماية للفلسطينيين، ومجلس 

 القضايا العربية. السفراء العرب لتنسيق المواقف في األمم المتحدة، ومجلس حقوق اإلنسان لدعم
 17/4/2016، السبيل، عّمان

 
 في مخيمات لبنان مباشر لمجموعات "مال سعودي": "رأي اليوم" .41

التي تجرييا ممسسات أمنية وعسكرية لبنانية اذ" األيام  : االتصاالتخاص – بيروت-اليومرأد 
مخيمات الالجئين إعالن تستيدف إقنا  رموز وقيادات ميدانية في  والكواليس وبدونخلف الستارة 

الذد يدفن مباشرة اذ" المرة ” المال السعودد“ واستحقاقاتالتعاطي من تداعيات  الفلسطينيين بتجنب
 وفصائل مسلحة داخل مخيمات لبنان. السني لمجموعاتتحت يافطة التحشيد 

اط تسريبات وأنباء عن نش الموضو  بعدمن اذا  أضواء ممخرا بالتعامل بدون ااتمتأكثر من جية  
غير معيود برز في صفوف مسلحي المخيمات من عدة فصائل ومجموعات بسبب دفعات مالية 

الدفن للممسسات اللبنانية بالدفن المباشر لعدة أطراف داخل  وقطرية تستبدلسعودية  إنيانشطة يقال 
 المخيمات.

اللبناني بالشار   السعودد إلى مواقن المخيمات او تثبيت التصدد” النفوذ المالي“ امتداداليدف من  
اللبناني على قاعدة تماسك البمر السنية الشعبية ومواجية مجموعات توالي حزب هللا  هللاحزب  لنفوذ

 الفلسطينية.داخل بعض المخيمات 
األسبوعين األخيرين بما فييا السلطة الفلسطينية ورئيسيا محمود  أطراف فياذا الموضو  اقلق عدة 

تنسيقية بدعم من  اجتماعاتجميعيا  مخيمات لبنانث عقدت في في حركة فتح حي وأوساطعباس 
العودة لتجذير مشرو  القوة " السلطات اللبنانية وبالتنسيق من جيات فلسطينية متعددة تحت عنوان

 ”.األمنية الموحدة
ممسسات لبنانية من بينيا الجيش اللبناني نفسه ومديرية األمن  أيضابين الميتمين جدا بالموضو  

بين نشطاء وقادة مجموعات مسلحة في فلسطين وممثلية حركة فتح وسفارة  اتصاالتنظمت . العام
المخيمات  استعمالواو العمل على تجنب  االجتماعاتمعلن ليذ"  بيروت بيدففلسطين في 

 لبنان.الفلسطينية في الصراعات الطائفية في المنطقة والداخلية في 
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بروز ممشرات على وصول أموال من دول عربية من بينيا دخلت للحيز الفعلي بعد  االتصاالتاذ" 
للمجموعات اإلراابية المتشددة التي ينمو  يافطة التصددالسعودية ألطراف داخل المخيمات تحت 

 مخيمات الفلسطينيين. أوساطنفوذاا داخل 
 16/4/2016، رأي اليوم، لندن

 
 لسطينيةزوجة ف 600مؤسسة خليفة بن زايد تعالج العقم لـ ": الخليج" .41

أكبر مشرو  إنساني حيود في األراضي « ممسسة خليفة بن زايد آل نييان لألعمال اإلنسانية»تنفذ 
 زوجة في األراضي الفلسطينية. 600الفلسطينية يقوم على تمويل عمليات عالج العقم ألكثر من 

ا المشرو  ، إن اذ«ممسسة خليفة بن زايد آل نييان لألعمال اإلنسانية»ويقول مصدر مسمول في 
اإلنساني الحيود جاء بعد تقارير تفيد بان العقم في األراضي الفلسطينية يحتل أكبر نسبة في العالم، 

 وذلك نتيجة الظروف الصعبة التي يعيشيا المجتمن الفلسطيني.
وأكد المصدر أن اذا المشرو  اإلنساني، الذد اعتمد على تقنية أطفال األنابيب حقق نتائج ميمة 

عائلة فلسطينية في غزة والضفة الغربية، وحقق نجاحًا كبيرًا،  600فرحة إلى قلوب أكثر من أدخلت ال
 في المئة. 50إذ تخطت نسبة النجاح الحد المسموح به واو 

بيذا المشرو  اإلنساني الحيود في « ممسسة خليفة بن زايد آل نييان لألعمال اإلنسانية»وتتكفل 
م اإلنجاب لمئات من األزواج الفلسطينيين الذين راودام لسنين األراضي الفلسطينية، الذد حول حل

 طويلة إلى حقيقة بعد أن فتحت ليم الممسسة باب األمل، ورزقوا بالبنين الذين انتظروام طوياًل.
 17/4/2016، الخليج، الشارقة

 
 لسفيرة بروما نتنياهوتتحفظ من تعيين  إيطاليا .42

عن أن ايطاليا تتحفظ من قرار رئيس الحكومة اإلسرائيلية، ُكشف النقاب اليوم، األحد، : بالل ضاار
بنيامين نتنيااو، لعضو البرلمان االيطالي السابقة، فياما نيرنشطاين، سفيرة إلسرائيل في روما. 
وقالت صحيفة "اآرتس" إن رئيس الوزراء االيطالي، ماثيو رنتسي، بعث رسالة سرية إلى نتنيااو، 

 تنيااو طالبه فييا بإعادة النظر في اذا التعيين.قبل شير ونصف الشير، إلى ن
عاما( في آب الماضي. ونيرنشطاين اي صحافية، وانتخبت  71وكان نتنيااو أعلن عن نيرنشطاين )

عن حزب اليمين بزعامة رئيس الوزراء  2013 – 2008عضو في البرلمان االيطالي في األعوام 
 جنة الخارجية في البرلمان.السابق سيلفيو برلوسكوني وكانت نائبة رئيس ل
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ونقلت الصحيفة عن مصدر إسرائيلي مطلن على الموضو  قوله إن تم إرسال الرسالة إلى نتنيااو 
بعد أن أدركوا في مكتب رئيس الوزراء االيطالي اإلشكالية التي ستنشا جراء اذا التعيين، وذلك على 

رة الخارجية في روما والممسسة األمنية ضوء استياء في الجالية الييودية في ايطاليا ومعارضة وزا
 االيطالية.

وتنبن المعارضة في ايطاليا من عدة تناقضات في المصالح ليذا التعيين، وعلى رأسيا أن سياسية 
رفيعة في البرلمان االيطالي ومثلت ناخبين ايطاليين ستصبح سفيرة لدولة أجنبية في روما. كما أن 

ة االيطالية لكونيا عضو برلمان سابقة، بينما ستمثل حكومة نيرنشطاين تتلقى راتبا من الحكوم
 إسرائيل في ايطاليا.

إضافة إلى ذلك، اطلعت نيرنشطاين في إطار عمليا كعضو برلمان على أسرار كثير للدولة 
االيطالية، كما أن ابنيا يتولى منصبا رفيعا في االستخبارات االيطالية. وااتان الحقيقتان تسببان 

 ا من التعيين من جانب الممسسة األمنية االيطالية.تحفظا بالغ
إال أن مركز حياتيا بقي في  2013ورغم أن نيرنشطاين تسجلت كمياجرة جديدة إلسرائيل في العام 

روما، وترشحت لمنصب رئيس الجالية الييودية في ايطاليا وخسرت. وال تزال اليوم أيضا نشطة في 
ليا، وتعيينيا من جانب نتنيااو سفيرة إلسرائيل في روما يعتبر الحلبة السياسية واإلعالمية في ايطا

 انتياكا للبروتوكول الدبلوماسي.
ورغم رسالة رئيس الوزراء االيطالي إال أن نتنيااو لم يتراجن عن التعيين، وفي نياية آذار الفائت 

نيرنشطاين.  توجه مكتب نتنيااو إلى مفوضية خدمات الدولة وطلبت البدء بإجراءات إقرار تعيين
وذكر مصدر رفين في الخارجية اإلسرائيلية إن المفوضية صادقت على التعيين وستتم المصادقة 

 عليه في الحكومة اإلسرائيلية في األسابين المقبلة.
وكانت رئيسة الجالية الييودية االيطالية وحاخام روما قد طالبا الرئيس اإلسرائيلي، رموفين ريفلين، 

في أيلول الماضي، بالتدخل ووقف التعيين، ألن التعيين من شانه أن يظير "والء  خالل زيارته لروما
 مزدوجا" للييود االيطاليين.

وأضافا أن نيرنشطاين تنتمي لليمين في الخريطة الحزبية االيطالية وتعيينيا سفيرة إلسرائيل من شانه 
 ي ايطاليا اي حكومة يسار.  أن ينعكس سلبا على العالقات بين الدولتين ألن الحكومة الحالية ف

 17/4/2016، 48عرب 
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 عباس المبادرة الفرنسية لدفع عملية التسويةمع  يبحثوزير الخارجية الفرنسي  .43
بحث وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرولت رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس : كونا

 ة السيما الفرنسية لدفن عملية التسوية. تطورات الوضن األمني في األراضي المحتلة والمساعي الدولي
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية رومان نادال في ممتمر صحفي إن الوزير ايرولت 

الوضن الذد يتداور باستمرار في القدس وفي األراضي الفلسطينية »والرئيس عباس استعرضا 
 «.يةوالمبادرة الفرنسية الساعية إلى إطالق ديناميكية سياس

رادتيم للقيام  وأوضح نادال أن الوزير الفرنسي أكد خالل اللقاء على تضامن باريس من الفلسطينيين وا 
 بكل ما من شانه إطالق المسيرة السلمية. 

على تنمية وتوسين المستوطنات « اإلسرائيلية»على صعيد متصل، اعتبر نادال أن موافقة السلطات 
يدة تمجج التوتر وتيدد بشكل مباشر الحفاظ على حل الدولتين إشارة سلبية جد»في الضفة الغربية 

ليس فقط »دعم اذا الحل « اإلسرائيلية»، مشددا على انه يتعين على السلطات «على األرض
فرنسا مجندة إلى جانب كل األسرة الدولية لصالح الحفاظ على »وأضاف أن «. بالكالم بل باألفعال

 «.  بشكل مستداماذا الحل واو وحد" الذد يحل النزا 
 17/4/2016، الخليج، الشارقة

 
 موظفين دوليين يعملون بغزة تسحب تصاريح "إسرائيل" .44

أن إسرائيل سحبت تصاريح عدد من موظفي  أمسذكرت اإلذاعة العبرية : الرأد وبترا -القدس 
 الممسسات الدولية والبعثات الدبلوماسية العاملة في قطا  غزة.

فلسطينية قوليا إنه تم رفض تجديد التصاريح ألسباب أمنية. معتبرًة اذ" ونقلت اإلذاعة عن مصادر 
أجرت تحقيًقا من عدد من امالء الموظفين لدى وصوليم معبر  إن إسرائيلوقالت  اإلجراءات سابقة.

 شمال بيت حانون، قبل أن تمنعيم من السفر.« إيرز»
 17/4/2016، الرأي، عّمان

 
 عسكرية اإلسرائيلية ال تستبعد اعترافات األطفال تحت التعذيب: المحاكم ال"الحركة العالمية" .45

"األيام": قالت الحركة العالمية للدفا  عن األطفال ة فلسطين، إن قضاة المحاكم العسكرية  -رام هللا 
اإلسرائيلية، نادرًا ما يستبعدون االعترافات التي يتم الحصول علييا من األطفال المعتقلين، عن 

 أو التعذيب، أو حتى تلك التي صيغت باللغة العبرية، واي لغة ال يفيميا غالبيتيم.طريق اإلكرا" 
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وأوضحت الحركة العالمية في تقرير جديد أصدرته، أمس، حول األطفال المعتقلين في سجون 
االحتالل، تحت عنوان: "ليس اكذا يعامل األطفال"، بالتزامن من يوم األسير، أن المدعين 

 144في بعض األحيان فقط على اذ" االعترافات للحصول على إدانة، وذكر  العسكريين يعتمدون
أّن المحقق عرض علييم وثائق مكتوبة باللغة العبرية أو أجبرام  %33.6بنسبة  429طفال من أصل 

 على التوقين علييا في حين أّن التحقيق عادًة ما يكون باللغة العربية.
ن استخدموا اإلساءة اللفظية والتيديدات، والعزل االنفرادد النتزا  وأكد التقرير أن المحققين اإلسرائيليي

طفاًل تعرضوا للحبس  66االعترافات من عدد من األطفال المعتقلين، ووثقت الحركة العالمية 
، وضعت 2015يوما، خالل الفترة التي شمليا التقرير، وفي العام  13االنفرادد لفترة متوسطيا 
يوما، في حين  45عاما( في العزل االنفرادد لمدة  17بد الفتاح عورد )سلطات االحتالل الطفل ع

 من األطفال الذين وضعوا في العزل االنفرادد اعترافات. %90قدم أكثر من 
وأوضح التقرير أنه بغض النظر عن اإلدانة أو البراءة، يقر غالبية األطفال بالذنب مقابل تخفيف 

ان االحتجاز العسكرد قبل المحاكمة لفتراٍت طويلة قد تتجاوز على العقوبة، ألّن البديل يعني البقاء ر 
، تمكن 2015و 2012األرجح أد عقوبة قد تفرض علييم بموجب االتفاق من االدعاء، وبين عامي 

 ( تمت بعد عقد صفقة من االدعاء.%99.3منيا ) 295ملفا،  297محامو الحركة من إغالق 
ا  عن األطفال في فلسطين، خالد قزمار، إنه ال يجوز احتجاز وقال مدير عام الحركة العالمية للدف

األطفال إال كمالذ أخير وألقصر فترة زمنية ممكنة، ويجب أال يتعرض الطفل للتعذيب أو سوء 
المعاملة تحت أد ظرف من الظروف، فالقانون الدولي واضح"، وأضاف: "رغم ذلك فإننا نرى 

ق واسن، من ضروب التعذيب والحرمان المنيجي من األطفال يعانون عاما بعد عام وعلى نطا
 معايير المحاكمة العادلة من قوات االحتالل".

وأشارت الحركة العالمية إلى أن عدد األطفال المعتقلين في سجون االحتالل ارتفن منذ اندال  اليبة 
ح أعمارام أطفال تتراو  104، بينيم 2016طفال حتى نياية شباط  440، إلى 2015الشعبية في خريف 

عندما بدأت مصلحة  2008عاما، ويعتبر اذا العدد او األعلى منذ كانون الثاني  15و 12بين 
 السجون اإلسرائيلية باإلفصاح عن أعداد المعتقلين األطفال لدييا.

سرائيل اي الدولة الوحيدة في العالم التي تحاكم بشكل منيجي حوالي  طفل أمام المحاكم  700وا 
أطفال فلسطينيين كل شير،  204كان يتم احتجاز ما معدله  2012. ومنذ العام العسكرية كل عام

 وفقا للبيانات التي قدمتيا مصلحة السجون.
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وقالت الحركة: تخضن القدس الشرقية للقانون المدني اإلسرائيلي على عكس الضفة الغربية المحتلة 
عقب احتالل إسرائيل لقطا  غزة  1967التي تخضن للقانون العسكرد اإلسرائيلي، وذلك منذ العام 

 والضفة، بما فييا القدس الشرقية.
وأضافت: خالفا لمبادئ القانون اإلنساني الدولي والقانون الدولي، ضمت إسرائيل القدس الشرقية 

في خطوة غير معترف بيا من قبل المجتمن الدولي، ومنذ ذلك  1967حزيران العام  28إلييا في 
حتالل إجراءات إدارية وتشريعية وديموغرافية لضم القدس من جانب واحد، الحين، اتخذت سلطات اال

كانت إحدى نتائجيا إخضا  األطفال فييا لقانون األحداث اإلسرائيلي الذد ُيطبق نظريا على 
األطفال الفلسطينيين واإلسرائيليين على حٍد سواء، ويوفر ضمانات وحمايات خاصة لألطفال في نزاٍ  

 عملية االعتقال والنقل والتحقيق والمحاكمة. من القانون خالل
وينص قانون األحداث اإلسرائيلي على توفير الضمانات والحماية الخاصة لألطفال في نزاٍ  من 
القانون خالل عملية االعتقال والنقل والتحقيق والمحاكمة، بما في ذلك استخدام االعتقال كمالٍذ 

استخدام الحد األدنى من القيود، ووجود أحد أفراد العائلة أخير، وتوجيه إشعار مسبق قبل التحقيق، و 
 البالغين أثناء التحقيق.

وتفيد معطيات الحركة العالمية للدفا  عن األطفال، بان شرطة االحتالل حرمت األطفال المقدسيين 
من حقوقيم أثناء االعتقال والتحقيق من خالل اإلفراط باستخدام االستثناءات في حالة عدم وجود 
الظروف الضرورية المصاحبة، أد بعبارة أخرى أصبحت االستثناءات اي القاعدة في التعامل من 

 األطفال المقدسيين، وانا يتجلى التمييز العنصرد بتطبيق القانون.
طفال تتراوح أعمارام بين  65وتستند اذ" المعطيات والنتائج على إفادات مشفوعة بالقسم أخذت من 

وجرى التحقيق معيم من قبل شرطة االحتالل بين شيرد كانون الثاني  عاما اعتقلوا 17إلى  9
 .2015وكانون األول من العام 

طفال في سجون االحتالل، اعتقلتيم قوات أو شرطة  429وذكرت أن التقرير استند إلى شيادات 
 .2015وكانون األول  2012االحتالل من الضفة، في الفترة بين كانون الثاني 

 17/4/2016، األيام، رام هللا

 
 وثائق بنما... تكشف المستور من فساد السلطة الفلسطينّية .46

 عدنان أبو عامر
، دأبت منّظمات محلّية ودولّية على إصدار تقارير تتابن 1994منذ نشاة السلطة الفلسطينّية في عام 

ات إدارّية ومالّية ملّفات الفساد داخل وزاراتيا ودوائراا الحكومّية، ولم يقتصر الفساد فييا على تجاوز 
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بحتة يرتكبيا أفراد غير مسمولين بدافن المصالح الشخصّية، بل إّنه فساد مزمن ومتاّصل في ايكل 
 السلطة األساسّي.

 
 غياب المساءلة

وآخر ما كشف الّنقاب عن مظاار الفساد في السلطة الفلسطينّية ما سّمي بة"وثائق بنما"، اّلتي نشرت 
ت توّرط شخصّيات عالمّية بالتيّرب الضريبّي وتبييض أموال، ومن نيسان/أبريل، وأظير  4في 

األسماء الفلسطينّية الواردة فييا طارق عّباس، واو نجل الرئيس الفلسطينّي محمود عّباس، وقالت 
الوثائق إّنه يملك شركة قابضة بشكل سرّد تتعّدى قيمتيا المليون دوالر في جزر فرجينيا، بالشراكة 

 سطينّية.من السلطة الفل
ورئيس صندوق  2015كما ورد اسم نائب رئيس الوزراء الفلسطينّي السابق المستقيل في عام 

االستثمار الفلسطينّي محّمد مصطفى، من دون الكشف عن حجم األموال اّلتي تعامل بيا، وتناولت 
فلسطين وتضّم الوثائق الشركة العربّية الفلسطينّية لالستثمار "أيبك"، واي إحدى أكبر الشركات في 

 موّظف. 1500ما يتجاوز الة
مجّلة "اإلقتصادّية" محّمد أبو جياب لة"المونيتور": "ال خالف على  وفي اذا اإلطار، قال رئيس تحرير

مصداقّية وثائق بنما، فبعض الشخصّيات الفلسطينّية والشركات المرتبطة بيا تعمل في تبييض 
د باّن اناك حراكًا ديبلوماسّيًا دولّيًا لمتابعة توّرطيا األموال. ولقد حصلت على معلومات أخيرة تفي

بيذ" المخالفات عقب كشف وثائق بنما، اّلتي سيكون ليا األثر البالغ على مستويين: سياسّي من 
خالل إمكانّية خضو  السلطة الفلسطينّية إلى ضغوط ومساءلة دولّية حول دوراا في استخدام 

تمويلّي مرتبط بتراجن الجيود الدولّية للنيوض  اقتصاددّية، وضرر األموال بعيدًا عن العيون الدول
الفلسطينّي، لكّني ال أرى أّن اناك تحّركًا قضائّيًا على المستوى الفلسطينّي المحلّي  باالقتصاد

 للّتحقيق بيذ" الملفات".
ركز الفلسطينّي وتزامن الكشف عن وثائق "بنما" من نتائج استطال  للرأد العام الفلسطينّي أجرا" الم

نيسان/أبريل، جاء فيه أّن نسبة  4ونشر" في  للبحوث السياسّية والمسحّية في الضّفة الغربّية،
 في المئة. 79الفلسطينّيين اّلذين يعتقدون بوجود فساد في السلطة الفلسطينّية تبلغ 

ّود "المونيتور" وتواصل "المونيتور" من مكتب محّمد مصطفى، اّلذد ورد اسمه في وثائق "بنما"، وز 
بتوضيح خطّي جاء فيه: "المعلومات الواردة في وثائق بنما ليست سرّية، بل متوافرة للعاّمة، وتتعّلق 
ّني أسّجل استغرابي للجوء بعض وسائل اإلعالم لإلثارة من  بعضوّيتي في مجلس إدارة شركة أبيك، وا 
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لمينّية والموضوعّية، بعيدًا عن العناوين دون أّد أسس، مّما يدفعني إلى مطالبتيا باتّبا  األساليب ا
 المبيمة والفضفاضة اّلتي تيدف إلى الّتيويل، والعودة إلى المصادر األصلّية وأصحاب الشان".

ويقوم الفساد في ممّسسات السلطة الفلسطينّية على الشبكات الزبائنّية، اّلتي تحكم طبيعة العالقات 
داراتيا، وتمنح النخبة الفلسطينّية الحاكمة أداة استراتيجّية للسيطرة على القواعد  في ممّسساتيا وا 

الشعبية، وتوسين شبكة ممّيدييا بإعادة توزين الموارد العاّمة لشراء الوالءات السياسّية، مّما ساعداا 
، وتنفيذ أجندتيا واالقتصاديةفي المحافظة على الوضن الراان والييمنة على األصول السياسّية 

 ون معارضة فاعلة.السياسّية من د
واذ" الييئة اي جية رسمّية تابعة  -وتواصل "المونيتور" من رئيس ايئة مكافحة الفساد رفيق النتشة 

فابلغه أّنه لم يّطلن بما فيه الكفاية على ما نشرته وثائق "بنما"، فيما شّدد منّسق  -للسلطة الفلسطينّية
نيسان/أبريل على ضرورة التحقيق من األسماء  8ي إئتالف النزااة والشفافّية "أمان" عزمي الشعيبي ف

 الواردة في وثائق "بنما".
ومن جيته، قال رئيس لجنة الرقابة في المجلس التشريعّي الفلسطينّي يحيى موسى لة"المونيتور": 
"وثائق بنما كشفت المزيد من الحقائق عن فساد السلطة الفلسطينّية، لكن في الحقيقة إّن اذ" السلطة 

بيئة مثالّية لظيور الفساد، فيي ذات ميام أمنّية لصالح إسرائيل، ومقابل أدائيا ليا يتغاضى تمنح 
المجتمن الدولّي عن فساداا، فاصبح شريكًا ليا في فساداا، ويغّض الطرف عن االحتكارات 

 االقتصاديةللرئيس عّباس وعائلته والمقّربين منه، ويتركيم يتالعبون في المساعدات  االقتصادية
 اآلتية من الدول المانحة".

 
 التحقيقات القضائّية

ولقد حاول "المونيتور" الّتواصل عبر طرق عّدة من طارق عّباس، نجل الرئيس، من دون جدوى، 
لكّن مسمواًل سياسّيًا فلسطينّيًا مقّربًا من محمود عّباس، رفض كشف اوّيته، أبلغ "المونيتور" أّن ما 

حملة ضّد الرئيس وعائلته ومنسجمة من مزاعم إسرائيلّية بقصد تشويه  "نشرته وثائق بنما او جزء من
الرئيس عباس، وترويج اّتيامات بالفساد ضّد عائلته غير مستندة إلى مستندات قانونّية، وقد ال يكون 

 الرئيس مضطرًا للرّد على خبر ينشر انا أو اناك".
تقريرا مطوال حول ما اعتبر"  2016مارس  12وكان الموقن اإلخبارد اإلسرائيلي "إن آر جي" نشر في 

أبريل الحالي  10ثراء غير مشرو  لعائلة الرئيس عباس، وكررت صحيفة اآرتس اإلسرائيلية يوم 
اتيامات للمسئولين الفلسطينيين المقربين من عباس باستغالل مناصبيم الحكومية لمصالحيم 

 الشخصية.
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 8ة "أيبك"، اّلتي ورد اسميا في وثائق "بنما"، في وأعلن طارق العقاد، واو رئيس مجلس إدارة شرك
نيسان/أبريل، أّن الشركة تخضن إلى األجيزة الرقابّية الفلسطينّية، وتنشر تقارير أعماليا ونتائجيا 
المالّية، ودفعت ما يزيد عن مليار دوالر إلى وزارة المالّية الفلسطينّية بين جمارك وضرائب ورسوم، 

ا مصالح احتكارية، علمًا باّن طارق عّباس، نجل الرئيس، أحد مديرييا وال توجد لدى موّظفيي
 من موازنة الشركة. 1999التنفيذّيين، ويتقاضى راتبًا ومزايا كبقّية الموّظفين منذ عام 

ومن جيته، أشار الكاتب السياسّي الفلسطينّي ورئيس تحرير مجّلة "كنعان" اإللكترونّية عادل سمارة 
ى أّن "وثائق بنما تمّكد أّن السلطة الفلسطينّية اي منّظمة غير حكومّية، والفساد أحد لة"المونيتور" إل

أوسلو من إسرائيل، وتمارس "بيزنيس" علنّيًا، وتنتج  اتفاقمكّوناتيا، وتتقاضى الرين المالّي لتثبيت 
إلى نتيجة فسادًا يكتسب الشرعّية، والدول المانحة ال تمارس رقابتيا على السلطة، مّما يوصلنا 

مفاداا أّن كشف وثائق بنما لن يمّثر على استمرار الدعم الدولّي للسلطة الفلسطينّية الفاسدة، بل 
 بمشروعيا السياسّي من إسرائيل". التزامياسيتواصل، طالما أّنيا تواصل 

ينّية، وأخيرًا، رّبما سّلطت وثائق "بنما" الضوء على شبيات بالفساد ثقيلة العيار في السلطة الفلسط
كتبييض األموال والتيّرب الضريبّي، لكّن مظاار فساد اذ" السلطة رّبما تكون أكثر من أن تحصى، 

مالّية مقابل تقديم خدمات حكومّية، ومشاركة  رشاودبين السرقة المباشرة للمال العام، وتلّقي 
األراضي  مسمولين فلسطينّيين رفيعي المستوى في شركات تجارّية خاّصة، ونقل ملكّية بعض

الحكومّية إلى أشخاص مسمولين، والقيام بجوالت شخصّية خارجّية حول العالم على حساب السلطة، 
 وتعيين األقارب في الوظائف الحكومّية.

 15/4/2016المونيتور، 
 

 الرعب يعيشكيان  .47
 د. محمد السعيد إدريس

وجية تمكد تفوقه المطلق على الرغم من كل ما يمتلكه الكيان الصييوني من قدرات عسكرية وتكنول
النوعي على كل الجيوش العربية، وعلى الرغم من استقرار قناعة، تبدو عامة، مضمونيا أنه لم يعد 

، أو على األقل لديه النية واإلغراء للتورط في حرب «إسرائيل»لدى العرب جيش قادر على محاربة 
االنتفاضة الشبابية ضد الكيان من اذا النو ، وعلى الرغم من وجود ممشرات حول تراجن وتيرة 

)انتفاضة السكاكين(، واو ما أكد" خفوت االحتفاالت الشعبية بذكرى يوم األرض اذا العام، 
وباألخص في مدن الضفة الغربية، وعلى الرغم من انشغاالت العرب بصراعات أخرى، غير الصرا  
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اذا الكيان يعيشان الفز  بكل على الرغم من اذا كله، فإن المجتمن والدولة في «.. إسرائيل»من 
 معانيه، واو األمر الذد انعكس بوضوح على التبااي بالتجرد من الحد األدنى من األخالقيات.

غياب الحد األدنى من األخالقيات أضحى أمرًا قيميًا، أد أضحى قيمة يفاخر بيا قادة الكيان سواء 
عالميين بل والمستوطن العادد، واو أمر من السياسيين أم العسكريين أم رجال الدين والمثقفين واإل

يمكد أن الرعب بات إحدى أام سمات اذا الكيان، على نحو ما أكدته أحداث تتراكم يوميًا 
وممارسات تفضح العنصرية باعلى معانييا، ولعل اذا ما دفن كبار قادة اذا الكيان إلى التصدد 

والدفا  عن مقولة « ال يوجد جيش أخالقي»للدفا  عن تدني أخالقيات جيشيم والترويج لمقولة، إنه 
 «.الحرب واألخالق ال يسكنان في مكان واحد»أخرى مثل 

موشيه »ترويج اذ" المقوالت جاء بمناسبة اليجوم الذد يتعرض له اآلن كل من: وزير الدفا  
إسرائيل »زعيم حزب « أفيغدور ليبرلمان»من جانب « غادد إيزنكوت»ورئيس األركان « يعلون
وغيراما، بسبب « البيت الييودد»زعيم حزب « نفتالي بينيت»وزير الخارجية السابق و« ابيتن

ضد الشاب « إسرائيلي»للجريمة البشعة التي ارتكبيا جندد « إيزنكوت»و« يعلون»استنكار 
الفلسطيني عبد الفتاح الشريف في تل الرميدة بالخليل، واو االستنكار الذد لم يرَق إلى مستوى 

 لجريمة البشعة.اإلدانة ل
جريمة ال تعّرد جيش الكيان من األخالقيات فقط، بقدر ما تكشف عن عمق الفز  الذد يسكن عقل 
سكان اذا الكيان من حاضر ومستقبل غير آمنين. فالشاب الفلسطيني كان قد أصيب إصابة قاتلة، 

قف بحذائه فوق ي«« اإلسرائيلية»»وسقط على األرض يصار  الموت، لكن وبينما كان ضابط القوة 
دقيقة  11جسد اذا الشاب الذد كان يحتضر، اقترب أحد الجنود وأطلق النار على رأسه بعد مرور 

 على وقو  الحادث.
ما الذد دفن اذا الجندد الرتكاب اذ" الجريمة ضد جريح يصار  الموت إال الفز ، ربما يكون اناك 

إسحق يوسف « إلسرائيل»م الشرقي األكبر ما او أسوأ من الفز ، على النحو الذد عبر عنه الحاخا
 شديد العنصرية في عدائه للعرب.« عوفاديا يوسف»ابن الحاخام الشرقي األكبر األسبق 

عن أعتى صور العنصرية المقيتة في التعامل  -في تعليقه على تلك الجريمة  -فيذا الحاخام كشف 
ام لم يكتف بترديد كالم أبيه في وصف الييودد من العرب، ال لشيء إال لكونيم عربًا. فيذا الحاخ

بادتيم جميعاً »العرب بانيم مجرد  ، ولكنه «أسوأ من األفاعي»واعتبرام « صراصير يجب قتليم وا 
 طالب بطردام.

إن أتى أحدام حاماًل سكينًا فبادر بقتله؛ إن »وقدم الحاخام الفتوى الشرعية لقتل الفلسطينيين بقوله: 
بادر بقتل من ياتي لقتلك، ال ينبغي »العنصرية والفز  معًا بقوله: ، واو يربط بين «قتله فريضة
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الخوف من شئ الحق.. أن يصلوا بك الحقًا إلى المحكمة العليا، أو أن ياتي رئيس أركان ويقول 
كالمًا آخر.. اذا أيضًا يردعيم، لحظة أن يعلم )المخرب( أنه إذا جاء من سكين فلن يعود حيًا، اذا 

 «.ك قتله فريضةأمر يردعيم، لذل
الرعب من شاب مصاب والتورط في قتله، لم يكن الشكل الوحيد للتعبير عن الفز  والعنصرية، لكن 
أشكال ممارسات الفز  والعنصرية باتت السمة العامة للكيان، التي كان آخراا إقرار القانون المسمى 

واليته، واو القانون الذد يعتبر الذد بموجبه سيتم إبعاد عضو الكنيست طوال فترة « التعليق»بقانون 
موجيًا بشكل أساسي ضد أعضاء الكنيست العرب، في محاولة من حكومة نتنيااو إلسكات الصوت 

 العربي داخل الكنيست )البرلمان(.
 17/4/2116، الخليج، الشارقة

 
 تسخين جبهة غزة والحرب االستخبارية الخفية .48

 أيمن الرفاتي
ذال الغزيين ومن قبليم مستوطنو غالف غزة ربما يحمل في طياته تسخين جبية غزة المفاجئ الذد أ

معركًة استخبارية وحربًا أمنيًة بين المقاومة وأجيزتيا األمنية وبين الجيش اإلسرائيلي وأذر  أمنه، 
 تدار في الخفاء وقد وصلت ذروتيا في الفترة األخيرة.

سي األمني في وزارة الجيش "عاموس اذا التسخين اإلعالمي جاء بعد تصريحات رئيس القسم السيا
غلعاد"، حول األوضا  في غزة وتقييماته بشان حدوث مواجية أخرى من حركة حماس، حيث قال 

 إنه يقدر أن الحركة لن تياجم "إسرائيل" لكنيا تواصل استعداداتيا ولن تغير استراتيجيتيا.
ه مسبقًا من الجبية الداخلية تلى ذلك اإلعالن عن تدريب مفاجئ لم يكن معلنا عنه أو مخططا ل

اإلسرائيلية في منطقة غالف غزة في كيبوتس "ايرز" حيث يعد اذا التدريب األكبر الذد يدمج جمين 
القوات سواء الخاصة من الجيش والشرطة اإلسرائيلية والدفا  المدني ونجمة داود والموظفين 

 المدنيين.
عابران أو اعتياديان سرعان ما تنطفئ جذوتيما اذين الخبرين كان أغلب الظن فييما أنيما خبران 

كما في السابق، خاصة في ظل عدم وجود تسخين ميداني ظاار كعمليات إطالق صواريخ أو 
 اشتباكات على الحدود من قطا  غزة.

وبعد التصريحات اإلسرائيلية أمس وأول أمس المتتالية يظير أن التصعيد اإلعالمي من الجانب 
طياته دفعًا وتوجييًا رسميًا لتسخين جبية غزة إعالميًا، ربما يكون للتخفيف من  اإلسرائيلي يحمل في

 فشل أمني كبير مني به االحتالل خالل األيام الماضية في ساحة القطا .
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ال شك أن المعركة األمنية واالستخبارية في أوجيا خالل الفترة األخيرة، ومقتل ضابط الشاباك أمير 
ى حدود غزة، وا عالن كتائب القسام الجناح العسكرد لحركة حماس عن ميموني بطريقة غامضة عل

أسرى لدييا ووضن عالمة تشير لوجود آخرين، يدفن "إسرائيل" لتجريب كل الطرق إلعادة امالء  4
 الجنود؛ وانا مكمن الحرب التي تدار في الخفاء.

حماس حول جنوداا في من المسلم به أن "إسرائيل" لن تقدم على الدخول في مفاوضات من حركة 
غزة قبل استنفاذ كافة األوراق والوسائل األخرى، والعمل االستخبارد وربما العسكرد المحدود ليس 
بعيدًا عن حسبان "إسرائيل"، بما في ذلك العمليات الخاصة واإلنزال البحرد ومحاولة اختطاف 

 قيادات عسكرية أو سياسية بيدف الحصول على معلومات.
يح مراسل القناة العبرية العاشرة اإلسرائيلية "أورد الر" حول العثور على نفق للمقاومة ربما يكون تلم

عابر للحدود تغطية لعمل أمني في منطقة أخرى، فيو يريد أن تلتفت األنظار حاليًا نحو األنفاق 
وخطراا، بينما يعمل الجيش اإلسرائيلي في مكان أو مجال آخر داخل قطا  غزة ضمن حربه 

 ة واالستخبارية.األمني
األيام المقابلة ربما تكون حبلى بمزيد من التصريحات والتسخين على جبية غزة إال أن كال الطرفين 
غير معني حاليًا بالوصول لمعركة جديدة، وعلى األغلب "إسرائيل" تعمل حاليًا بشكل جدد لتحجيم 

كسر موازين القوى يمكن تعاظم قوة حركة حماس بيدف حرمانيم من الحصول على وسائل قتالية ت
 أن تسبب للجيش اإلسرائيلي الكثير من الضرر في أد حرب مقبلة.

ال شك أن االحتالل يمارس اآلن ما يطلق عليه "الحالة االعتيادية" وفق استراتيجية عمل الجيش 
اإلسرائيلي التي وضعيا رئيس ايئة األركان "غادد ايزنكوت" ممخرًا، التي تعني شن عمليات سرية 

فية أو علنية متعددة المجاالت تجمن بين النشاط العسكرد وخطوات إعالمية واقتصادية ادفيا خ
 توفير أطول فترة ادوء ممكنة لة"إسرائيل".

 16/4/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم

 

 في الطريق إلى "كامب ديفيد" جديد مع السعودية؟ .49
 تسفي برئيل    

على حسابه في التويتر بان السعودية تشترد « مجتيد»روى المغرد السعودد الذد يسمي نفسه 
. وعلى حد قوله، فان الطريقة تعمل على أفريقياطائرات صغيرة بدون طيار من إسرائيل عبر جنوب 

، اناك تفكك إلى أجزاء، ثم تنقل إلى أفريقياالنحو التالي: تشق الطائرات الصغيرة طريقيا إلى جنوب 
محلي.  إنتاجليذا الغرض، حيث يعاد تركيبيا وكانيا  يمأقالسعودية من خالل مشرو  خاص 
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سبق صحافي آخر في جعبته: في اطار زيارة محمد بن سلمان، ابن الملك السعودد « مجتيد«ولة
، التقى مسمولين إسرائيليين كبارا لتنسيق األسبو اذا  األردنوالذد يتبوأ منصب وزير الدفا  إلى 
عالقات  إلقامةالذد سيربط بين السعودية ومصر او مقدمة  المواقف، والبناء المخطط له للجسر

 بين المملكة والدولة الصييونية. 
المالكة السعودية، واو يحرص على اطال  قرائه  األسرةبشكل عام ضد « مجتيد»تتجه تغريدات 

تحظى بآالف  فإنياعلى كل قضية فساد في البالط الملكي. وحتى لو لم تكن تغريداته دقيقة، 
تثير حوارا يجتاز الحدود. ولكن تعزيز التقارب بين إسرائيل  أحيانابعين وردود الفعل، بل المتا

فالمقاالت النقدية في مصر ضد اتفاق نقل جزيرتي «. مجتيد»والسعودية ال يعتمد فقط على تقارير 
 تيران وصنافير من مصر إلى السعودية تصف االتفاق كموافقة سعودية على اتفاق كامب ديفيد بل

سعودية لتوسين نفوذ إسرائيل في  –أميركية  –اذا جزء من ممامرة صييونية  –« أخطر من ذلك«و
 . األوسطالشرق 

المصرية فان موافقة إسرائيل على نقل الجزيرتين  األعالملماذا توسين؟ إذ حسب التقارير في وسائل 
 إقامةى كل مراحل جاءت فقط بعد ان اتفقت مصر والسعودية على ان تكون إسرائيل مطلعة عل

، ولكن «الجسر إدارة». ليس واضحًا ماذا تقصد اذ" التقارير بتعبير أدارتهالجسر، وان تشرك في 
يكفي ذكر الشراكة اإلسرائيلية والتاكيد الذد نشرته إسرائيل عن التنسيق المسبق بينيا وبين مصر 

 عاصفة في مصر.  ألثارة
ة المصرية بشكل استثنائي وثائق تشيد على أن ولمواجية ادعاءات المنتقدين، نشرت الحكوم

الملك إلى  إعادةوان اذا ليس سوى  1950الجزيرتين كانتا بملكية سعودية قبل أن تمجرا لمصر في 
التزاما منيا بالتمسك  أعطت. ولكن ليس في اذ" المنشورات أد تلميح إلى ان السعودية أصحابه
 قة إسرائيل. من أجل الحصول على مواف« كامب ديفيد»بشروط 

غير مباشرة بين  أواكتفت السعودية ببيان علني، ولكن يبدو انه سبقت اذا البيان اتصاالت مباشرة 
سرائيليين. ومن أنه من السابق  عالقات  إلقامةانتظارا  األنفاسنحبس  أن ألوانهمندوبين سعوديين وا 
سرائيل، ولكن ال شك  إلى السعودية، اعتراف من نقل الجزيرتين  أندبلوماسية بين السعودية وا 

المملكة باتفاقات كامب ديفيد، إلى جانب سيطرتيا، بموافقة إسرائيل، على المدخل إلى البحر 
 «. أصحابهالُملك إلى  إعادة»بكثير من مجرد  أكثر، األامية، واي خطوة استراتيجية شديدة األحمر

ة ومن يصمم مكانتيا في التقلبات تطرح اذ" الخطوة السمال من يقرر في المملكة السياسة الخارجي
. ولكن سلمان األخيرةالتي تشيداا المنطقة؟ ظاارا، الملك سلمان ابن الثمانين او صاحب الكلمة 

بانه يميل إلى فقدان التركيز في منتصف  أسماءامرجل مريض. وروى من التقوا به دون أن يذكروا 
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 يستخدم سوى مجموعة كلمات الحديث، ويرود صحافيون عرب بان خطاباته مصوغة بحيث ال
 محدودة.

تحالف  إلقامةاستراتيجيته  أوومن ذلك، فانه ال يمتنن عن اتخاذ قرارات كشن الحرب في اليمن 
سني ضد نفوذ إيران. ولكن حتى في اذ" القرارات يعتمد الملك بشدة على رأد ابنه محمد،  إسالمي

 األميردنى بدرجة من مرتبة ولي العيد الذد عينه في منصب ولي ولي العيد، وان كانت مرتبة أ
محمد بن نايف، ولكن التوقن او أن ينقلب اذا الترتيب قريبا. فالصرا  الحقيقي في البالط الملكي 

 58سنة وولي العيد محمد بن نايف ابن  31او على الخالفة، حيث إن الشابين، االبن محمد ابن 
العائلة  أبناءمن  34بيعة الذد يتشكل من يتنافسا على قلب مجلس ال أنسنة، سيتعين علييما 

 المالكة والمخول بان يقرر من او الملك التالي بعد وفاة سلمان. 
عالقات  وأقامالميام الدولية. فقد زار موسكو مرتين،  أساسوحتى ذلك الحين يكلف سلمان ابنه 

ورا بكامل طوله يعانق ص األسبو األميركية التي ترى فيه خليفة، والتقطت له اذا  اإلدارةميمة من 
 السني ضد إيران. – اإلسالمي، واو الذد ينسج الحلف األكبر، وكانه أخو" األردنعبد هللا ملك 

غير أنه حتى في المملكة الغنية التي تبقي رأس مصر فوق الماء وشقت الطريق إلى تركيا 
ثال الزيارة إلى العربي، ال يسير كل شيء كما او مخطط. اكذا م األوسطلالنضمام إلى الشرق 

مصرية  -مصالحة تركية  أحداث، بيدف أردوغانمصر والتي استمرت نحو تركيا في لقاء من 
انعقاد  أثناءلغرض استكمال التحالف السني، لم تحقق نتيجتيا. وكان اختباراا، أول من أمس، 

صرد إلى . فقد أمل الملك السعودد بان يكون المندوب المإسطنبولفي  اإلسالميةممتمر الدول 
على االعتذار عن االنتقاد الشديد الذد وجيه  أردوغانالممتمر الرئيس السيسي، وان يوافق الرئيس 

 يتعانق الرجالن وينسيا الماضي.  أن. وتصور سلمان األخيرتينللسيسي في السنتين 
 يطرد من تركيا كبار رجاالت أن أردوغانمن االعتذار. فيو يطلب من  أكثرولكن السيسي يطلب 

المصريين الذين وجدوا فييا ملجا والكف عن دعمه للحركة التي تعتبر في « المسلمين اإلخوان»
التي فرضت على نشطاء  اإلعداملغاء عقوبات إمن جيته فيطلب  أردوغان أما. إراابيةمصر حركة 

 واألغراءالمنظمة في مصر وتحرير الرئيس المخلو ، محمد مرسي، من السجن. ورغم الضغط 
كان المندوب المصرد  أند، فان اذ" الشروط بالنسبة للطرفين متعذرة. وكانت النتيجة السعود

وزير الخارجية، سامح شكرد، الذد تال خطابا مكتوبا للسيسي وعلى الفور  اإلسالميةلممتمر الدول 
 .أردوغانعاد إلى القاارة دون أن يتحدث من 

من  أسطولالحكومة التركية لتجنيد ، والذين اضطرت إسطنبولمرافق للملك سلمان إلى  500
السيارات الفاخرة لتسفيرام، سيعودون من الملك إلى الرياض دون النتيجة السياسية التي أمل في 
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المساعدة االقتصادية، ميما كانت  أنيتعايش بسالم من حقيقة  أنتحقيقيا. وسيتعين على سلمان 
األميركية في  لإلدارةاو صحيح بالنسبة  كبيرة، ال ضمن الطاعة السياسية من جانب الزبائن. وما

 بالنسبة للسعودية في عالقاتيا من مصر.  أيضاعالقاتيا من إسرائيل صحيح 
تركيا خصما للسعودية. لكل واحدة منيما مصالح خاصة  أوولكن فشل اذ" الخطوة ال يجعل مصر 

ودية، توجد مبادئ سياسية بيا تفترض عالقات وثيقة من المملكة. ولكن لكل واحدة منيما، مثلما للسع
 بناء تحالفات استراتيجية واسعة.  إمكانيةداخلية تمنن في اذ" اللحظة  وباألساسخارجية 

االقتصادد السعودد « االستعباد»اكذا مثال، فان العديد من الحركات في مصر غير راضية عن 
ة اقتصادية الحكم المصرد على وضن خط« االستعباد»يشجن مثل اذا  أاللمصر. واي تخشى 

 االقتصاد.  إلشفاءسليمة 
استثمارات  أيضافي تركيا بالذات فراضون عن الحلف الجديد من السعودية، والذد سيتضمن  أما

تجارية كبيرة في الدولة. ولكن في الوقت ذاته فان تركيا، التي تستضيف اآلن طائرات قتالية سعودية 
قتصادية الميمة من إيران، وتامل بمضاعفة حجم تفقد عالقاتيا اال أنفي مطار انجرليك، ال تريد 

مليار دوالر. وال يمكن للسعودية أن تملي على تركيا  30من  أكثرإلى  أضعافالتجارة معيا ثالثة 
 أكثرالمشاركة بشكل  أومن يكون حلفاماا، مثلما ال يمكنيا أن تملي على مصر المصالحة من تركيا 

 كثافة في الحرب في اليمن. 
ميم. إسرائيل لم تعد الالعب االستراتيجي الذد  إسرائيليقيدات في العالقات يوجد درس ليذ" التع

محليا كتيديد استراتيجي على الدول العربية، ولكن اذ"  إيران. فقد حلت اإلقليميةتدور حوله اللعبة 
يبة من . السعودية ليست قر إسرائيل أصدقاءإيران ام  أعداءمتداخلة يكون فييا  أدواتليست منظومة 

لييا، ومصر ليست قريبة من التطبين من إاستئناف العالقات من إسرائيل بفضل نقل الجزيرتين 
 إسرائيل بسبب التوتر بينيا وبين تركيا. ال تزال إسرائيل بمثابة عدو للدول العربية.

 «هآرتس»
 16/4/2016، األيام، رام هللا

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 51 ص                                              3906 العدد:        17/4/2016 األحد التاريخ: 
  

 
 :كاريكاتير .51

 

 
 17/4/2016، ، عّمانالغد

 


