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صابة عملية في القدس المحتلة: انفجار حافلة بعبوة ناسفة و  .1  إسرائيليا  بجروح متفاوتة 21ا 
، أمسمساء  واأصيب إسرائيلياً  21 أن وكاالت نقاًل عن القدس، من 19/4/2016األيام، رام هللا، قالت 

في جنوب القدس، في حين يجري  "ي برعامموش"في انفجار عبوة ناسفة، في شارع يطلق عليه 
وتسبب االنفجار  التحقق من شبهات بأن أحد ركاب الحافلة المصابين هو الذي زرع العبوة الناسفة.

 باحتراق حافلتين، في حين وقعت أضرار مادية لمركبات خصوصية في الجوار.
في القدس، ما أدى إصابة  وقالت الشرطة اإلسرائيلية إن عبوة ناسفة انفجرت في حافلة إسرائيلية

وقالت لوبا السمري، المتحدثة  إسرائيليا بجروح متفاوتة. 21ة بالجوار فأصيب يحافلة ومركبة خصوص
 إلىسبب االنفجار يعود  أنتبين من خالل فحوص خبراء المتفجرات "بلسان الشرطة اإلسرائيلية 

إصابة مسافرين فيها واندالع حريق  لىإ أدتعبوة ناسفة انفجرت بالقسم الخلفي من الحافلة وبالتالي 
داخلها وكذلك أصيب باص آخر ومركبة كانا بالجوار. هذا وأحالت طواقم اإلسعافات األولية للعالج 

إصابتهم متوسطة بينما الباقون  7إصابتهما بالغة و 2جريحا بما تضمن  21بالمستشفيات مجمل عدد
 لخلفية التي تقف وراء العملية.الشرطة تجري مراجعة ا أنوذكرت ". إصابتهم طفيفة

وكانت بيانات متضاربة صدرت عن الشرطة اإلسرائيلية بشأن الحادث قبل الجزم بأنه نتج عن 
وقال ضابط لواء القدس في الشرطة، المفتش يورام هليفي، في مؤتمر صحافي،  انفجار عبوة ناسفة.

فلة. كما أكدت مصادر أمنية أن ، أن الحديث بالتأكيد عن عبوة ناسفة انفجرت في الحاأمسمساء 
وقال هليفي إنه يجب فحص من أين أتت العبوة، ومن  التقديرات تتعزز بأن الحديث عن عملية.

 وبحسبه فإنه يجري فحص شبهات بأن المسافر الذي الذي وضعها، وكيف وصلت إلى الحافلة.
وح خطيرة في رجليه هو إسرائيليًا كان يجلس في الجزء الخلفي من الحافلة وأصيب بجر  21إصابة 

 الذي وضع العبوة الناسفة، مشيرا إلى أن هويته ال تزال غير معروفة.
. وأدى االنفجار إلى احتراق 12وكان االنفجار قد وقع في الجزء الخلفي من الحافلة التي تحمل الرقم 

لى مركبات  الحافلة تماما، وامتدت ألسنة النيران إلى حافلة ُأخرى بدون ركاب كانت تسير خلفها، وا 
 خصوصية أخرى.

وبحسب طواقم اإلطفاء فإن هناك عدة مميزات تالئم احتمال انفجار عبوة ناسفة في داخل الحافلة، 
مترا، وعالمات تفجير في الجزء الخلفي من الحافلة، كما تبين أن  15بينها تطاير الزجاج إلى مسافة 

يس عن حروق، بينهم المسافر الذي بعض المصابين كانت إصابتهم ناجمة عن شدة االنفجار ول
 كان يجلس في الجزء الخلفي من الحافلة، والذي أصيب بإصابات خطيرة في رجليه.

مصابا، وتم نقلهم إلى  21وعلم أن طواقم اإلسعاف التابعة لنجمة داوود الحمراء عالجت نحو 
 في القدس. "هداسا عين كارم"و "شعاري تسيدك"مستشفى 
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طة االحتالل في القدس، آساف أهاروني، إنه لم يكن هناك أي تحذير عيني وقال المتحدث باسم شر 
وظهر تردد وارتباك في روايات شرطة إسرائيل حول انفجار الحافلة، وترجيح  من عملية في القدس.

أن يكون سبب االنفجار عبوة ناسفة، وتراجعت الشرطة عن تقديراتها األولية بعد وجود مسامير في 
 وفحص إمكانية أن يكون صاحب الجروح الخطيرة هو مفجر الحافلة. أجساد المصابين 

نتيجة انفجار لسبب غير  "إيجد"وكانت الشرطة اإلسرائيلية أشارت إلى أن حريقا شب داخل حافلة 
 حافلة ُأخرى كانت تسير خلفها وأتت على الجزء األمامي منها. إلىواضح حتى اآلن، وانتقلت النار 

ن حالة من الهلع ، أإلياس كرام، عن مراسلها من القدس 18/4/2016لدوحة، الجزيرة نت، اوأضافت 
والذعر سادت القدس الغربية إثر انفجار الحافلة قرب حي تلبيوت جنوب المدينة، والذي وقع في 

 ذروة استنفار أمني يسبق احتفاالت اليهود بعيد الفصح األسبوع المقبل.
ر من ساعتين قبل أن تجزم بأن انفجار الحافلة في وأضاف أن الشرطة اإلسرائيلية تخبطت أكث

القدس نجم عن عبوة ناسفة، وليس بسبب خلل هندسي كما رجحت في بادئ األمر، مشيرا إلى أن 
وأوضح أن التفجير وقع وفي وقت حذرت فيه جهات  حالة اثنين من المصابين وصفت بالحرجة.

تهم، بينما اعتبرته إسرائيل تصعيدا خطيرا يؤشر أمنية إسرائيلية من احتمال تصعيد الفلسطينيين هجما
 .على انتقال الفلسطينيين من عمليات الطعن والدهس الفردية إلى أخرى منظمة وأشد تأثيراً 

 
 الدعوة لمؤتمر دولي وسبل تعزيز العالقات بين روسيا وفلسطين مع بوتين يناقشعباس  .2

يس الروسي فالديمير بوتين، أمس، فكرة وفا: بحث الرئيس محمود عباس، مع الرئ -موسكو، برلين 
 الدعوة لعقد مؤتمر دولي للسالم في الشرق األوسط.

ووضع الرئيس عباس، نظيره الروسي، خالل اجتماعهما بشكل منفرد، في الكرملين بالعاصمة 
، في صورة األوضاع السياسية على الساحة الفلسطينية، والجهود المبذولة عربيا أمسموسكو، ظهر 

 إلى مجلس األمن الدولي، بخصوص االستيطان. للتوجه
وناقش الرئيسان بشكل مفصل فكرة الدعوة النعقاد مؤتمر دولي بناء على المبادرة التي طرحتها فرنسا 
بهذا الخصوص، سيما إطاره ودائرة المشاركين فيه وآلياته التنفيذية المحتملة، كما بحثا تعزيز 

 ، خاصة التعاون االقتصادي.العالقات الثنائية بين روسيا وفلسطين
وتبع االجتماع المنفرد، اجتماع موسع على مأدبة غداء أقامها الرئيس بوتين على شرف الرئيس 
عباس والوفد المرافق، حضره أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، 

بشكل موسع بحضور وفد من الجانبين ووزير الخارجية رياض المالكي، لتتواصل بعد ذلك المباحثات 
 الفلسطيني والروسي.
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إلى العاصمة األلمانية، قادما من موسكو، في زيارة رسمية تستمر ثالثة  أمسووصل الرئيس مساء 
 أيام.

وسيلتقي الرئيس، اليوم، مع كل من الرئيس األلماني يواخيم غاوك، والمستشارة األلمانية أنجيال 
لمعتمدين في برلين، حيث سيضعهم في صورة األوضاع السياسية على ميركل، والسفراء العرب ا

 الساحة الفلسطينية، بما في ذلك فكرة عقد مؤتمر دولي للسالم.
 19/4/2016األيام، رام هللا، 

 
 الثنائي وتكريس التعاون  تطورات القضية الفلسطينيةمع نظيره الجزائري  يبحثالحمد هللا  .3

، مع نظيره أمسس الوزراء د. رامي الحمد هللا، في العاصمة الجزائر، "األيام": بحث رئي -رام هللا 
خر التطورات السياسية وعددا من القضايا ذات االهتمام المشترك، آالجزائري عبد المالك سالل 

 وسبل تكريس التعاون في عدد من المجاالت.
الشعب  أبناءل بحق خر التطورات السياسية وانتهاكات االحتالآواطلع رئيس الوزراء نظيره على 

وهدم البيوت والمنشآت خاصة في  األراضيالفلسطيني، خاصة تصاعد االستيطان ومصادرة 
التطورات على صعيد  أخركما وضع الحمد هللا رئيس الوزراء الجزائري في صورة  المناطق "ج".

 .اتاإلمكانيرغم شح  اإلعمار إعادةقطاع غزة وجهود الحكومة المبذولة في  إعمار إعادة
إلى ذلك، التقى د. الحمد هللا قبيل اجتماعه بنظيره الجزائري، لعمامرة، والمساهل، كال على حدة، 

لتوجهات  واألفريقيةحيث بحث معهم سبل حشد الدعم الالزم من قبل الدول واالتحادات العربية 
نهاءالقيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس في وقف االستيطان،  حتالل وصوال اال وا 

 وعاصمتها القدس. 1967الدولة كاملة السيادة على حدود عام  إقامةإلى 
موقف الجزائر الثابت في مساندة  أهميةواكد الحمد هللا خالل لقائه لعمامرة والمساهل، على 

 الفلسطينيين في كافة المحافل الدولية.
  19/4/2016األيام، رام هللا، 

 

 

 وقف تركيب كاميرات في المسجد األقصى ردناأل بقرار  يرحب القدسمحافظ  .4
رحب محافظ القدس عدنان الحسيني يوم االثنين بقرار الحكومة األردنية  :علي صوافطة-رام هللا 

ليه مع إسرائيل برعاية إوقف تركيب كاميرات في المسجد األقصى حسب اتفاق سابق تم التوصل 
 أمريكية.
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وقف حكيم ألنه فعال حصل جدل. في ناس رأت في وقال الحسيني لرويترز عبر الهاتف "هذا م
انه يمثل خطرا عليهم خالل وجودهم في باحات المسجد ووجهة نظر  الموضوع )تركيب الكاميرات(

 ما يقوم به المتطرفون في المسجد." ستنقلالكاميرات  أنثانية كانت ترى 
أنها كانت ستكون  وأضاف أن "الجدل يظهر مخاوف الناس أن تستغل هذه الكاميرات ال سيما

 مفتوحة بشكل دائم ضد المتواجدين والمرابطين في المسجد."
وتابع قائال "هذا األمر )تركيب الكاميرات( صار رأيا عاما وجدال حوله ومن الحكمة بمكان أن يتخذ 

 ."األردنهذا القرار من 
 18/4/2016، وكالة رويترز لألنباء

  

 ديلة" في حال فشل قرار دولي ضد االستيطانح بـ"خطة بتلو    "الخارجية الفلسطينية" .5
قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، لوكالة "سبوتنيك" أن القيادة : رائد جبر –موسكو 

الفلسطينية يمكنها االعتماد على روسيا الداعمة للموقف الفلسطيني في المطالبة بحقوقه، خالل 
مية أو خارجها. ولوح بوجود خطط بديلة لدى القيادة العمل في مجلس األمن الدولي والمنظمات األم

الفلسطينية في حال فشل مجلس األمن الدولي في اتخاذ قرار حول االستيطان، كما حدث عام 
2011. 

وأوضح أن الجانب الفلسطيني يعمل ضمن قناعة "أننا سننجح في مجلس األمن، وفي حال فشلنا 
عنها في شكل مسبق ولكن لن تفرغ جعبة فلسطين  سيكون لدينا خطط بديلة ال نستطيع أن نكشف

والدول الصديقة والشقيقة لفلسطين باألفكار الخالقة التي يستوجب اعتمادها من أجل إبقاء القضية 
الفلسطينية قضية حية وعلى رأس أولويات المجتمع الدولي". وزاد أنه "ال يجب أن نتوقع من اإلدارة 

له عالقة باالستيطان ولكن في حال فشلنا كما فشلنا في عام  األميركية إال أن تؤيد مشروع قرار
 سنتجه نحو البدائل". 2011

  19/4/2016الحياة، لندن، 
 

 الحكم باإلعدام على خمسة متهمين بالتخابر مع االحتالل في غزة .6
أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة التابعة للقضاء العسكري في قطاع غزة اليوم ": معا" –غزة 
 أحكاما باإلعدام شنقا ورميا بالرصاص على خمسة متهمين بالتخابر مع االحتالل اإلسرائيلي. ]أمس[

 85متهمين بالتخابر من مدينة غزة، وهم: )أ. ش( من مواليد عام  3وأصدرت المحكمة حكما على 
واليد باإلعدام رميا بالرصاص، والمتهم )و. أ( م 78باإلعدام شنقا، والمتهم )ن. أ( من مواليد عام 
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باإلعدام شنقا، كما أصدرت حكما على المتهم )ع. ق( من سكان مدينة رفح جنوبي القطاع  75عام 
باإلعدام شنقا، والمتهم )م. د( من مخيم النصيرات وسط القطاع من مواليد عام  64من مواليد عام 

 باإلعدام شنقا. 85
 .1979بات الثوري الفلسطيني لعام من قانون العقو  131جاءت وفقًا لنص المادة  األحكام أنوأكدت 

 18/4/2016، وكالة معا  اإلخبارية

 

 هيئة قضايا الدولة في مكتب النائب العام السلطة الفلسطينية: إنشاء .7
هيئة قضايا الدولة وفصلها عن  إنشاءأقر النائب العام لدولة فلسطين د. احمد براك  ":معا" -رام هللا

المحكمة الدستورية،  أمام اإلجراءاتتبدأ بمباشرة  أنالعام، على  نيابة العدل العليا في مكتب النائب
 .2006لسنة  3من قانون المحكمة الدستورية رقم  31وفقا لما نصت عليه المادة 

، والقاضي بتشكيل المحكمة 3/4/2016جاء ذلك على ضوء قرار الرئيس محمود عباس بتاريخ 
 .2006لعام  3محكمة الدستورية رقم الدستورية العليا، وبعد االطالع على قانون ال

وأوضحت الهيئة أنه سيتم فتح سجل لدى الدائرة تحت مسمى سجل قضايا المحكمة الدستورية تقيد 
المحكمة الدستورية العليا، يتم نقل جميع القضايا التي تخضع الختصاص  أمامفيه الدعاوى المقامة 

قبل المحكمة العليا ومتابعتها من قبل نيابة العدل المحكمة الدستورية العليا والتي كان يتم نظرها من 
حكام األصولبها حسب  اإلجراءاتالعليا وتسلم لهيئة قضايا الدولة ليتم متابعتها واستكمال   وا 

 القانون.
 18/4/2016، وكالة معا  اإلخبارية

 
 باستغالل الصمت الدولي "إسرائيل"تتهم  "الفلسطينية "الخارجية .8

حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة،  أنكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أ :)بترا( -رام هللا 
تستمد من صمت المجتمع الدولي غطاء لتصعيد سرقتها لألرض الفلسطينية، وتهجير المواطنين 

 الفلسطينيين منها.
لعدد وأوضحت في بيان صحفي أمس اإلثنين، أن حكومة نتنياهو باتت تتعايش مع اإلدانات اللفظية 

من الدول، إلدراكها أن تلك اإلدانات ال تؤثر مطلقًا على عالقات تلك الدول مع إسرائيل، وال يترتب 
 عليها أي مساءلة أو محاسبة لخروقاتها للقانون الدولي، واتفاقيات جنيف.

دونم من أراضي بلدة الزاوية في  2400ودانت الخارجية الفلسطينية استيالء سلطات االحتالل على 
افظة سلفيت بذريعة تحويلها إلى "أراضي دولة". وأكدت الخارجية الفلسطينية إصرار االحتالل مح
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على مواصلة تغوله في سرقة األرض الفلسطينية، ما يهدد بقوة مرتكزات الوجود الفلسطيني في أجزاء 
 واسعة من أرض دولة فلسطين.

  19/4/2016، الغد، عم ان
 

 لغزة المحاذيةعشرات األمتار من الشريط الحدودي والمستوطنات  ُبعدعلى  تكتشف نفقا   "إسرائيل" .9
كشف الجيش اإلسرائيلي أمس، النقاب عن أن وحدات الهندسة العسكرية : برهوم جرايسي - الناصرة 

اكتشفت قبل أسبوعين نفقا ضخما من قطاع غزة، كما يبدو تابع للجهاز العسكري لحركة حماس، 
مترا، وقد عبر الشريط الحدود بعشرات األمتار، وأعلنت  30ان بعمق "كتاب عز الدين القّسام"، وك

 "القّسام" أن "النفق ليس إال نقطة في بحر ما أعدته المقاومة".
أكثر  أثرهاوقال الجيش، إن وحدات الهندسة التابعة له، اكتشفت النفق قبل أسبوعين، انتشرت على 

مترا، وعلى ُبعد  30ير النفق، الذي كان بعمق من مائة آلية للبحث عن المزيد من األنفاق، وتدم
 بضعة عشرات األمتار من الشريط الحدودي، والمستوطنات القريبة من القطاع.

وحسب تقرير للجيش اإلسرائيلي، فإن النفق تم حفره بوسائل تكنولوجية أكثر تطورا، وبسرعة أكثر من 
عدوان على قطاع غزة في صيف العام ذي قبل، وبشكل خاص من األنفاق التي تم اكتشافها إبان ال

الجيش أن حركة حماس عرفت منذ أسبوعين باكتشاف النفق، إال أن "كتائب القسام"  . وأكد2014
 اختارت عدم الرد، وعدم تفعيل النفق قبل تدميره، ما تأكد للجيش خلوه المواد المتفجرة.

يجري هذه األيام حملة تفتيش وقال أحد كبار الضباط لوسائل إعالم إسرائيلية أمس، إن الجيش 
واسعة النطاق في المنطقة القريبة من قطاع غزة، للبحث عن أنفاق أخرى. وكانت الحكومة 

آلة كشف أنفاق يجري  إنجازفي  للسراعاألخيرة ميزانية أكبر،  األسابيعاإلسرائيلية قد رصدت في 
 تطويرها في الصناعات الحربية اإلسرائيلية.

ن يكون كشف النفق سببا الندالع مواجهة عسكرية مع غزة، إذ حتى اآلن واستبعد ضابط آخر، أ
يعتقد االحتالل أن حركة حماس ليست معنية بمواجهة كتلك. وقال ضباط في قيادة منطقة الجنوب، 

تدهور األوضاع، لقد خسرت حماس كنزا، وفي حالة بات  اللي"إنني ال اعتقد أن نفقا واحدا سيؤدي 
 المزيد من األنفاق بشكل منهجي، فحينها ستكون حماس أمام معضلة".بيدنا ما يمكن كشف 

 19/4/2016الغد، عمان، 
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  : ما أعلنه العدو ليس إال نقطة في بحر ما أعدته المقاومةردا  على اكتشاف أحد أنفاقها القسام .11
ق، أقرت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، بمسؤوليتها عن حفر نفة: غز 

 أعلن جيش االحتالل، اليوم عن اكتشافه قرب الحدود مع غزة.
لكن القسام قالت في بيانها الذي أصدرته االثنين، إن جيش االحتالل، لم "يتجرأ على نشر كافة 

 التفاصيل والمعلومات والحقائق أمام شعبه".
من أجل الدفاع عن  وأضافت الكتائب: "ما أعلنه العدو ليس إال نقطًة في بحر ما أعدته المقاومة

 شعبها، وتحرير مقدساتها وأرضها وأسراها".
وتابعت: "بعد االنتقادات الكبيرة التي تعرض لها قادة العدو العسكريون والسياسيون، )..( يعلن العدو 

وذكر البيان، أن كتائب القسام، "تحتفظ لنفسها بحق نشر كافة  عن اكتشاف نفق شرق مدينة رفح".
 فاها العدو الصهيوني في الوقت المناسب".التفاصيل التي أخ

وأعلنت سلطات االحتالل صباح اليوم االثنين، اكتشافها نفًقا هجومًيا يمتد من قطاع غزة إلى داخل 
 حدود األراضي المحتلة.

 18/4/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
ا طبيعيًّا على جرائم االحتالل .11 ها ردًّ  حماس تبارك عملية القدس وتعد 

باركت حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" عملية القدس، وعّدتها ردَّ فعل طبيعيًّا على جرائم : ةغز 
وقال الناطق باسم حركة "حماس" سامي أبو زهري، في تصريٍح مقتضب تلقى "المركز  االحتالل.

على الفلسطيني لإلعالم" نسخًة منه: "تبارك حركة "حماس" عملية القدس، وتعتبرها رد فعل طبيعي 
 الجرائم اإلسرائيلية وخاصة اإلعدامات الميدانية وتدنيس المسجد األقصى".

بدوره، عّد الناطق باسم "حماس" حسام بدران، العملية بأنها من أولى بشائر المقاومة التي تجهز على 
 الدوام لمفاجأة العدو في كل أماكن تواجده.

لإلعالم" نسخًة منه، على أن "ال أحد يملك وشّدد بدران في تصريح صحفي تلقى "المركز الفلسطيني 
مفتاح وقف الغضب الشعبي العارم من وراء جرائم االحتالل المتواصلة"، مؤكًدا أن المقاومة ماضية 

وأشاد بدران بالطريقة التي نفذت بها العملية، مشيًرا إلى  حتى دحر االحتالل عن أرضنا الفلسطينية.
ا له المشهد واضحًا اليوم؛ بأن الشعب يصّر على المضّي بها أن كل من توهم انتهاء االنتفاضة بد

وتابع "نشدد على أن الرد على جرائم المحتل الغاشم بحق كافة أبناء شعبنا  رغم كل الصعوبات.
وشدد بدران على أن العملية "ردٌّ صريٌح على تصعيد  ومقدساتنا هو حق وواجب على كل فلسطيني".
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لمسجد األقصى، وا عداماته المتواصلة واعتقاالته الواسعة في الضفة االحتالل األخير في القدس وا
 المحتلة، وهي بذلك تؤكد عزم الشباب المنتفض على مواصلة االنتفاضة".

 18/4/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 فتح: عملية القدس رد فعل طبيعي على ممارسات االحتالل .12

في القدس المحتلة رأفت عليان أن ما جرى اليوم في أكد المتحدث باسم حركة فتح  ة:القدس المحتل
الحافلة اإلسرائيلية بالقدس المحتلة بمثابة رد فعل طبيعي على ممارسات سلطات االحتالل ضد أبناء 

 الشعب الفلسطيني من قتل واعتقال وحصار واقتحامات متكررة للمسجد األقصى المبارك.
وقت نبحث عن الحياة بكرامة وأمان، إال أن سياسة وأضاف عليان: ال نريد العنف ولكن في نفس ال

التي تريد أن تجر المنطقة إلى دوامة العنف، ونحّذر مرارا وتكرارا حكومة اليمين  االحتالليةالحكومة 
 اإلسرائيلي أنها بهذه السياسة التصعيدية لن تجلب األمن واألمان".

ية مع الشعب الفلسطيني، فالحل فقط وأوضح: اذا كانت إسرائيل تبحث عن حل أمني فال حلول أمن
 يتمثل بتنفيذ إسرائيل لقرارات الشرعية الدولية".

 18/4/2016، رام هللا، الحياة الجديدة
 
 جاءت نتيجة اإلرهاب اإلسرائيلي عملية القدس  تؤكد أن فلسطينيةالفصائل ال .13

لقدس المحتلة عصر اعتبرت فصائل وقوى فلسطينية، تفجير الحافلة اإلسرائيلية في مدينة ا: غزة
 إسرائيلًيا، ردًا طبيعيًا على جرائم االحتالل اإلسرائيلي. 21اليوم اإلثنين والذي أسفر عن إصابة 

وقالت حركة حماس، في بيان مقتضب، إنها تبارك "عملية القدس"، مضيفة: "نعتبرها رد فعل طبيعي 
 مسجد األقصى".على الجرائم اإلسرائيلية وخاصة اإلعدامات الميدانية وتدنيس ال

بدورها، باركت حركة "الجهاد اإلسالمي" في فلسطين، العملية، معتبرة أنها رسالة تأكيد على استمرار 
 االنتفاضة الفلسطينية.

وقالت "الجهاد" في بيان صحفي، إن العملية دليل على حيوية "المقاومة"، كخيار استراتيجي ومتجذر 
 في العقل والوجدان الفلسطيني.

ا، قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في بيان صحفي، إن العملية تأتي كرد فعل ومن جهته
 طبيعي على "االنتهاكات اإلسرائيلية اليومية بحق الفلسطينيين".

وحمّلت الجبهة الديمقراطية، حكومة االحتالل اإلسرائيلية المسؤولية عن عملية القدس، وقالت في 
 "اإلرهاب اإلسرائيلي".بيان صحفي إن العملية جاءت نتيجة 
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إسرائيليًا بجراح بينهم اثنان في حالة الخطر مساء اإلثنين بتفجير عبوة داخل حافلة  21وأصيب 
 ركاب في مدينة القدس المحتلة.

 18/4/2016، فلسطين أون الين
 
 هذا الخيار فشلربع قرن من المفاوضات أثبتت  مروان البرغوثي ينتقد التنسيق األمني: تجربة .14

مروان البرغوثي، اعتماد "وثيقة العهد والشراكة  ،ح األسير الفلسطيني القيادي في حركة فتحاقتر 
السياسية" بهدف توحيد الصف الفلسطيني وبناء عالقة إستراتيجية مع حركة حماس، وانتقد تمسك 

عدم  السلطة الفلسطينية بالتنسيق األمني مع إسرائيل، وقال إن تجربة ربع قرن من المفاوضات أثبتت
مبادرة من عشر  -في حوار مع المركز الفلسطيني لإلعالم-وطرح البرغوثي  جدوى هذا الخيار.

نهاء االنقسام الداخلي. ودعا إلطالق حوار "  استراتيجينقاط لرسم عالقة إستراتيجية مع حماس وا 
ن، صريح وصادق ومخلص بين اللجنة المركزية لحركة فتح والمكتب السياسي لحركة حماس مجتمعي  

 وليس حواَر مندوبين".
عن رفض الشعب  واعتبر أن "الهبة الشعبية" التي تشهدها األراضي الفلسطينية جاءت تعبيراً 

لالحتالل والتهويد والعدوان والحصار والتجويع والقهر والظلم،  -وخاصة الجيل الشاب-الفلسطيني 
جز وحالة االنقسام الكارثي التي كما أنها تعد تعبيرا عن رفض الجيل الشاب لـ"حالة التقاعس والع

 يعيشها النظام السياسي الفلسطيني".
وأكد أن الهبة لكي تتحول النتفاضة شاملة تحتاج إلى "حاضنة سياسية ووطنية وا عالمية ومالية"، 

نجاز المصالحة الوطنية والسير قدما نحو الوحدة الوطنية".  وتتطلب "إنهاء االنقسام وا 
بشدة موقف السلطة الفلسطينية من  -2002قبع في األسر منذ أبريل/نيسان الذي ي-وانتقد البرغوثي 

التمسك بالتنسيق األمني، وقال إن "حالة مقاومة االحتالل ال تستقيم وال تنسجم مع التنسيق األمني، 
 وال يعقل أن تقاوم االحتالل من جهة وتنسق معه من جهة أخرى".

نها ء دورها األمني، "ألن الشعب أراد سلطة وطنية تشكل ودعا إلعادة النظر في وظائف السلطة وا 
جسر عبور لالستقالل وليس جسرا لتأبيد االحتالل واالستيطان، ومن الواضح أن السلطة عاجزة عن 

 أن تكون حاضنة لمقاومة االحتالل وللهبة الشعبية أو االنتفاضة".
الة من العجز والتآكل والفشل، عن اعتقاده أن النظام السياسي الفلسطيني "يعيش ح وعبر البرغوثي

ووصل إلى طريق مسدود"، ورأى أن "تصويب المسار يقتضي إعادة االعتبار لخطاب التحرر 
من جانب آخر، قال البرغوثي إن تجربة ربع قرن من المفاوضات أثبتت عدم جدوى هذا  الوطني".

مكانية  تحقيق السالم". الخيار، ورغم ذلك "ما يزال البعض غارقا في أوهام المفاوضات وا 
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وأشار إلى أن تعثر المفاوضات وفشلها "ال يعود فقط لغياب اإلرادة والقرار اإلسرائيلي إلنهاء 
االحتالل؛ بل لالنزياح الواسع نحو الفكر الديني القومي المتطرف في إسرائيل بشكل غير مسبوق، 

وحقه في تقرير مصيره، وال والذي ال يرى في السالم أي ضرورة، وال يؤمن بوجود الشعب الفلسطيني 
 يؤمن بأية تسوية سياسية".

 18/4/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
  رضوان: ال وجود ألي خالفات بين القيادة السياسية والعسكرية لحماس ونستعد ألي حرب جديدة .15

غزة: بشكل مطلق نفت حركة حماس وجود أي خالف بين المستويين السياسي والعسكري، خالفا لما 
القدس "أشاعته إسرائيل مؤخرا. وأكد الدكتور إسماعيل رضوان القيادي في الحركة في تصريحات لـ 

، أن قرارات الحركة شورية وأن الخالف هو مجرد أمان صهيونية. مؤكدا أنها ليست أكثر من "العربي
 إشاعات كاذبة يبثها االحتالل.

والعسكرية. كذلك أشار إلى أن وحدة حركة  وأكد أن الحركة موحدة بكل أجهزتها السياسية واألمنية
حماس موجودة ما بين قيادة الداخل والقيادة الموجودة في الخارج، مشيرا إلى أن قرارات الحركة 

 تتخذها مؤسسة شورية واحدة.
وعاد وأكد على أن حماس بكل أجنحتها على قلب رجل واحد، مشيرا إلى أن االحتالل الذي فشل في 

عسكريا بعد ثالث حروب يعمل على إشاعة هذه األكاذيب. وأشار إلى أن ما  إخضاع غزة والحركة
يشاع هي مجرد أمان إسرائيلية ال يمكن أن تتحقق. ورأى أن إشاعة هذه األنباء تأتي من باب تهدئة 

 الشارع الصهيوني القلق من المقاومة.
ب جديدة على قطاع رضوان، حول الحديث عن وجود نية لشن حر  "القدس العربي"إلى ذلك سألت 

غزة، فقال نستبعد أي حرب قريبة على قطاع غزة. وأرجع السبب إلى فشل االحتالل سابقا في تحقيق 
أي هدف له. وأكد على أن الدخول لغزة أو المساس بالمقاومة لن يكون نزهة. وأشار إلى عدة أسباب 

رباك وراء إشاعة االحتالل لهذه األنباء التي يتم تداولها ومنها لفت األ نظار عن انتفاضة القدس وا 
الساحة الفلسطينية. وأوضح أن من أهداف االحتالل كذلك طمأنة المستوطنين في غالف غزة، من 
 خالل التحريض على المقاومة. ومن بين األسباب أيضا التأثير على المصالحة الفلسطينية الداخلية.

 19/4/2016القدس العربي، لندن، 
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 ترغم االحتالل على مبادلة األسرى  الزهار: لدينا وسائل .16
محمود الزهار، إن "لدى حركته وسائل تذل بها كرامة كيان  ،ماسحقال القيادي في حركة : غزة

 االحتالل وترغمه على الموافقة على عقد صفقات تبادل لألسرى"، وفق تعبيره.
لوسائل "تتمثل في وأوضح الزهار في تصريحات إلذاعة "األقصى" المحلية في قطاع غزة، أن هذه ا

 أسر الجنود ومبادلتهم بصفقات ذات طابع وطني وليس فصائلي".
وشّدد عضو المكتب السياسي للحركة، على أن "اإلفراج عن األسرى من سجون االحتالل لن يتم 

 باالستجداءات والمفاوضات".
يز الرنتيسي تصريحات الزهار جاءت خالل زيارته الليلة الماضية لمنزل عائلة الشهيد عبد العز 

الستشهاده، وبعد ساعات قليلة من تصريحات مماثلة أدلى بها الناطق  12بمناسبة الذكرى السنوية الـ 
باسم "كتائب القسام"، الذراع العسكري لحركة "حماس"، أكد فيها على قدرة الكتائب على إنجاز صفقة 

 ي.لتحرير األسرى الفلسطينيين من سجون ومعتقالت االحتالل اإلسرائيل
 18/4/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم

 

 قيادي في حماس جمال الطويلعلى ال سنوات أربعاالحتالل يحكم بالسجن  .17
يوم االثنين، حكما بسجن القيادي في  أصدرت محكمة عسكرية إسرائيلية،: إيهاب العيسى -رام هللا 

 حركة "حماس" جمال الطويل، لمدة أربع سنوات، وغرامة مالية.
بشرى الطويل، أن محكمة "عوفر" العسكرية أصدرت اليوم حكما على والدها جمال وأوضحت 

 5,200ألف شيكل إسرائيلي )ما يعادل  20الطويل، بالسجن مدة أربع سنوات وغرامة مالية قدرها 
االنتماء إلى تنظيم غير  تهمةوأضافت األسيرة المحررة أن نيابة االحتالل وجهت لوالدها،  دوالر(.

 نفيذ أنشطة في إطاره، والتحريض في خطب الجمعة، باإلضافة إلى تهم أخرى.مشروع وت
وأشارت إلى أن قاضي المحكمة أكد خالل جلسة الحكم أن قرار المحكمة يصدر بالرغم من عدم 
وجود أدلة كافية ُتدين والدها، الفتة إلى أن كالم القاضي اإلسرائيلي ُيثبت أن القضاء اإلسرائيلي 

 ، وأن قرار المحكمة هو بتوجيه من مخابرات االحتالل.اإلسرائيليةاألمنية يخضع للمؤسسة 
عاما(، في سجن "مجدو" شمال فلسطيني المحتلة،  52االحتالل يحتجز والدها ) أنوأوضحت 

 صال من زيارته بحجج أمنية.أسجن قريب من مكان سكن عائلته الممنوعة  إلىويرفض نقله 
 18/4/2016قدس برس، 
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 تورطها في مستنقع التنسيق األمني تواصلسلطة : الحماس .18
اتهم الناطق باسم حركة حماس حسام بدران، القيادة السياسية واألمنية للسلطة الفلسطينية : الدوحة

بأنها "تواصل غرقها وتورطها في مستنقع التنسيق األمني مع قوات ومخابرات االحتالل عبر عملها 
 عبية في خاصرتها".الدؤوب والمشترك لطعن االنتفاضة الش

وقال بدران في تصريح صحفي، يوم االثنين، تلقى "المركز الفلسطيني لإلعالم" نسخًة منه، إن 
السلطة وعبر لقاءاتها المتواصلة والمكثفة مع المستويات األمنية والسياسية بالكيان الصهيوني، تؤكد 

 ة.إصرارها على معاداة الشعب الفلسطيني ومحاربة انتفاضته المبارك
وأوضح القيادي في حماس بأن مقترح السلطة بوقف ما سمته "نشاطات الجيش في المناطق 

"، والتي تبدو في ظاهرها خيًرا للشعب الفلسطيني، ستجعل من السلطة أداة "أالفلسطينية المصنفة 
ل خادمة لالحتالل على مدار الساعة، حيث ستكثف من مالحقتها للمقاومة إثباًتا لجدارتها في العم

 ضد ما تسميه بـ"اإلرهاب"، وحرًصا منها على إرضاء حكومة المتطرف بنيامين نتنياهو.
ونّبه بدران لخطورة ما سبق وطلبه رئيس السلطة من جيش االحتالل بتجريب قدرة أمن السلطة على 

لمدة أسبوع، واالطالع بعدها على نتائج عمل األجهزة األمنية  "أ"منع العمليات في مناطق 
 ينية في مالحقة المقاومة.الفلسط

 18/4/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 والتنسيق األمني "تناقض مع الذات الفلسطينية" السياسيقبها: االعتقال  .19

قال القيادي في حركة حماس، وصفي قبها، إن استمرار التنسيق األمني : خلدون مظلوم -جنين 
 ي"، مؤكًدا أنه "تناقض مع الذات الفلسطينية".واالعتقال السياسي يعمل على "إضعاف الصف الوطن

وندد قبها في حديث لـ "قدس برس"، يوم االثنين، باستمرار االعتقال السياسي "وتغييب العشرات من 
 الشبان الفلسطينيين في سجون أجهزة أمن السلطة بالضفة الغربية".

قصاء اآلخر الفلسطيني"، وأوضح القيادي في حماس أن االعتقال السياسي ُيراد منه "تغييب وا  
"هذا السلوك وهذه الممارسات تتناقض مع الذات الوطنية، وتتناقض مع الوطنية ًا مستطرد

واتهم السلطة الفلسطينية بـ "التساوق والتعاون" مع قوات االحتالل لمالحقة المقاومين  الفلسطينية".
" على تسليم مقاومين فلسطينيين من أبناء الشعب الفلسطيني، مشيًرا أن هناك "الكثير من الشواهد

ودعا وصفي قبها السلطة الفلسطينية لـ "االنخراط واالنسجام"  لالحتالل، تحت بند التنسيق األمني.
 مع الشارع ووقف التنسيق األمني، باإلضافة لوقف مالحقة المواطنين على خلفية االنتماء السياسي.

 18/4/2016قدس برس، 
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 ونروا في لبناناأل ت التمهيدية للحوار مع : انطالق الجلساقيادي بحماس .21
أعلن أحمد عبد الهادي، نائب المسؤول السياسي لحركة حماس في لبنان، عن انطالق : بيروت

الجلسات التمهيدية للحوار بين الفصائل الفلسطينية والمدير العام لـ"أونروا" برعاية وحضور المدير 
 ك في مقر األمن العام اللبناني في بيروت.العام لألمن العام اللواء عباس إبراهيم، وذل

وقال عبد الهادي، في تصريح له وصل "المركز الفلسطيني لإلعالم" نسخة عنه، "إن انطالق 
الجلسات التمهيدية للحوار اليوم هو بداية مشجعة، وهو استمرار للمشروع الذي نحمله جميعًا من 

 ساسية". أجل تلبية مطالب أهلنا في لبنان وتوفير حقوقهم األ
ل التحركات الشعبية االحتجاجية التي نفذتها الفصائل والقوى  وأوضح عبد الهادي أن هذا الحوار ُيكمِّّ
الفلسطينية واللجان الشعبية واألهلية والمؤسسات ولجان الحراك الشعبي والشبابي وعموم أهالي 

جميع المطالب، وفق  المخيمات، بإشراف خلية أزمة األونروا، والتي لن تتوقف حتى يتم تحقيق
تعبيره. وأكد أن الجلسة اتسمت بالصراحة والمسؤولية، كاشفًا عن اتفاٍق بعقد لقاء تمهيدي آخر يوم 
الخميس في سفارة دولة فلسطين، الستكمال البحث بأسس الحوار ومحدداته وتاريخ بدء جلسات 

 الحوار من اللجان الفنية في كافة الملفات.
 18/4/2016، مالمركز الفلسطيني لإلعال

 
 " الذي يصل حيفا160القسام تعرض صاروخ "آر كتائب  .21

عرضت كتائب القسام الجناح العسكري لـ حركة المقاومة اإلسالمية )حماس( فيديو يظهر صورا 
" وهو صاروخ مطور صنعته وأطلقت عليه االسم تيمنا برئيس الحركة 160تعرض ألول مرة لـ "آر 

 رز قادة حماس الذي وافق أمس األحد ذكرى استشهاده.عبد العزيز الرنتيسي، أحد أب
كلم، وقد استخدم أول مرة خالل العدوان اإلسرائيلي األخير على  160ويصل مدى هذا الصاروخ إلى 

، وتكمن أهميته في أنه سمح وألول مرة في تاريخ الصراع مع إسرائيل بالوصول 2014قطاع غزة 
 لي وصوال لمدينة حيفا.لمناطق بعيدة، حيث ضرب العمق اإلسرائي

 18/4/2016نت، الدوحة،  الجزيرة
 
 فتح تنعى عضو لجنتها المركزية عثمان أبو غربية .22

رام هللا: نعت حركة فتح الشاعر والمناضل عثمان أبو غربية عضو اللجنة المركزية للحركة ومفوض 
عملية قلب مفتوح عاما( أثناء إجرائه  70عام شؤون القدس، الذي توفي يوم أمس عن عمر يناهز )

ننعى إلى مناضلينا في الحركة وجماهير شعبنا الفلسطيني "وجاء في بيان أصدرته الحركة  في الهند.
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وامتنا العربية وأصدقاء شعب فلسطين األحرار في العالم المناضل القائد الوطني الفلسطيني عثمان 
ألخيرة من حياته قبل أن يفارق روح القائد الشهيد الذي ظل حتى الساعة ا"، وحيت فتح "أبو غربية

الحركة وفلسفتها ونظرياتها الثورية، التي جسدها  لمبادئالحياة أثر عملية جراحية معقدة، ظل وفيا 
 ."عمليا خالل مسيرته الكفاحية

 19/4/2016القدس العربي، لندن، 
 

 نتنياهو: سنصفي حساباتنا مع منفذي هجوم القدس .23
رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيـامين نتنيـاهو قـال، ، أن 19/4/2016موقع صحيفة القدس، القدس، ذكر 

 ن إسرائيل ستالحق منفذي عملية القدس وتصفي حساباتها معهم.إمساء أمس االثنين، 
ــه فــي تصــريحات لــه "ســوف نجــد مــن أعــد القنبلــة ومــن  ونقلــت وســائل إعــالم عبريــة عــن نتنيــاهو قول

 في حساباتنا مع هؤالء اإلرهابيين". وفق تعبيره.أرسلهم، سنصل لكل من يقف خلف هذا الهجوم ونص
وأضــاف "نحــن فــي معركــة مســتمرة ضــد اإلرهــاب، كــان بالســكاكين أو بالنــار أو بالصــواريخ واألنفــاق، 

 فنحن سنواصل عملياتنا".
نتنيــاهو توعــد فــي خطــاب نقلتــه القنــاة الثانيــة، مســاء ، أن 18/4/2016، فلســطين أون اليــنوأضــافت 

 ة الذين يقفون خلف عملية تفجير الحافلة اإلسرائيلية في مدينة القدس المحتلة. االثنين، بمحاسب
وأكـد نتنيــاهو أن "جـيش االحــتالل سـيرد ردا قويــا علـى كــل عمليـة تقــوم بهـا حركــة حمـاس فــي محاولــة 

 الستهداف الجنود أو المدنيين اإلسرائيليين"، وفق تعبيره. 
بنشــاطات متنوعــة فــي قطــاع غــزة إمــا فــي تحســين الوســائل وقــال إن األجهــزة األمنيــة والعســكرية تقــوم 

الدفاعيــة أو فــي إفشــال العمليــات لحفــر األنفــاق، مضــيفًا : "إن هنــاك اختراقــا مميــزا فــي التعامــل مــع 
 تهديدات األنفاق"، على حد زعمه. 

 
 اكتشاف النفق في جنوب قطاع غزة نتيجة تطور تكنولوجي فريد من نوعه: نتنياهو .24

رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو قال ، أن هاشم حمدان عن، 18/4/2016، 48عرب ذكرت 
إنه تم الكشف عن النفق في جنوب قطاع غزة نتيجة تطور  في حديثه مع المراسلين السياسيين،

 تكنولوجي فريد من نوعه.
 ."اسية األمنيةالحس"وقال نتنياهو إنه ال يستطيع اإلدالء بالمزيد من التفاصيل بهذا الشأن بسبب 

وأضاف أن الحديث عن تغيير جدي جدا في قدرات إسرائيل على الكشف عن األنفاق، مشيرا إلى أن 
 أمواال طائلة تستثمر في هذه التكنولوجيا بموجب قرار بهذا الشأن في المجلس الوزاري المصغر.
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موجودة فـي أي مكـان فـي  إننا ننتج نوعا من الدفاع، وقدرات على إفشال األنفاق غير"وتابع نتنياهو 
 . وبحسبه فإنه بإمكان المستوطنين في محيط قطاع غزة أن يكونوا مطمئنين."العالم

، 2014وقال أيضا إن السنتين األخيرتين، بعد الحرب العدوانية األخيرة على القطاع فـي صـيف العـام 
 كانتا األهدأ في الجنوب.

ل سترد بقوة كبيرة جدا في حال تعرضت لهجـوم وادعى أنه واثق من أن حركة حماس تدرك أن إسرائي
مــن الجــو أو البحــر أو البــر أو تحــت األرض، مضــيفا أن إســرائيل غيــر معنيــة بالتصــعيد حاليــا، وأن 

 حركة حماس أيضا غير معنية بالتصعيد.
نتنيـاهو قـال إن دولـة إسـرائيل طـورت ، أن حلمي موسـى، عن 19/4/2016السفير، بيروت، وأضافت 

ديــدة لمعالجــة خطــر األنفــاق مــن قطــاع غــزة وأنهــا "اختــراق فريــد". وأشــار فــي حــديث مــع تكنولوجيــا ج
المراســلين السياســيين لوســائل اإلعــالم اإلســرائيلية إلــى "أننــي أظــن أن ســكان غــالف غــزة يمكــنهم أن 
ــا واثــق أن  يكونــوا هــادئين، فــإذا كــانوا هــادئين، فــإن ســكان غــزة نفســها يمكــنهم أن يكونــوا هــادئين. وأن

اس تعــرف وتفهــم جيــدًا أننــا ســنرد بشــدة كبيــرة إذا تعرضــنا لهجــوم. واســتعداداتنا علــى هــذا الصــعيد حمــ
منهجيــة جــدًا، ونحــن نســتثمر فــي ذلــك أمــوااًل طائلــة. ونحــن ننــتج نوعــًا مــن الــدفاع وقــدرة اإلحبــاط ال 

 تتوفر في أي مكان في العالم".
يد الفصح اليهودي القريب، فقال إن "ما وعلق نتنياهو على المخاوف من تصعيد أمني جديد عشية ع

أشــعل موجــة اإلرهــاب كانــت، بــين أمــور عــدة، أكاذيــب بشــأن الوضــع فــي الحــرم القدســي. ومــا حــرك 
موجة العنف األخيرة، في الشهور السـتة هـذه، كـان اندفاعـة جـراء أقـوال كاذبـة نالـت زخمـًا فـي وسـائل 

د تغييــر الوضــع القــائم فــي جبــل الهيكــل، والمــّس اإلعــالم العربيــة قبيــل أعيــاد تشــرين، زاعمــة أننــا نريــ
باألقصى وبناء الهيكل ـ وقد انتشرت هذه الكذبة وقادت إلى نشوب موجة العنـف هـذه. واسـتمرت عـن 

 طريق كذبة أخرى عن إعدام أطفال".
وشــدد علــى أن "الخطــر راهنــًا هــو إعــادة تفعيــل هــذه الموجــة. ونحــن نعمــل أيضــًا فــي وســائل اإلعــالم 

وأيضــًا عبــر اتصــاالت مباشــرة مــع مصــر، األردن والفلســطينيين ضــد التحــريض. فضــاًل عــن العربيــة 
ذلــك، عززنــا القــوات والفعاليــات الدفاعيــة التــي نقــوم بهــا لمنــع اندالعــة مجــددة. وآمــل أن نجتــاز ذلــك 

 بنجاح".
رائيل واتهــم نتنيــاهو الــرئيس الفلســطيني محمــود عبــاس بعرقلــة الســالم بســبب عــدم اعترافــه بيهوديــة إســ

وعدم تخليه عن حق العودة و"هربه بشكل منهجي" من السالم. ومقابل الجمود مـع الفلسـطينيين، قـال 
نتنياهو إن إسرائيل توسع عالقاتها السرية مع دول مختلفة في العالم العربي. وحول االتفاق السعودي 

رة االتصاالت مسبقًا، ـ المصري بشأن جزيرتي تيران وصنافير، أكد نتنياهو أن إسرائيل كانت في صو 
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وأنهــا لــم تعتــرض ألن لــيس فــي ذلــك مــّس بمصــالحها. واعتبــر أن التعــاون المصــري ـ الســعودي شــأن 
سرائيل ترى ذلك إيجابًا. وأضاف "أنا أؤمن أنه عبر العالقـات اإلقليميـة هـذه يمكـن تحقيـق  يخصهما وا 

عـاكس". وتحـدث مـرارًا عـن تغيـر تقدم أيضًا في المحور الفلسطيني، ولكـن سـيكون صـعبًا بالترتيـب الم
 النظرة في الدول العربية تجاه إسرائيل.

 
 في المنطقة "أ"  جيشالأنشطة ال يوجد اتفاق مع السلطة الفلسطينية حول نتنياهو:  .25

قال رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو، يوم اإلثنين، إن هناك فجوات ملحوظة : هاشم حمدان
ئيل والواليـات المتحـدة بشـأن اتفـاق المسـاعدات األمنيـة، كمـا جـدد معارضـته في المفاوضات بـين إسـرا

 إلقامة ميناء بحري في غزة.
وأشار إلى أن المفاوضات ال تزال مستمرة مـع الواليـات المتحـدة، وأنـه يأمـل فـي أن تـتقلص الفجـوات، 

 وأن يتوصل إلى اتفاق مع الرئيس باراك أوباما.
التصـــاالت بشـــأن المصـــالحة مـــع تركيـــا، وقـــال إن هنـــاك تقـــدما فـــي وتطـــرق نتنيـــاهو فـــي حديثـــه إلـــى ا

 المحادثات.
وعلى خلفية مطالبة تركيا إلسرائيل بفك الحصار المفروض على قطاع غزة، قال نتنيـاهو إن إسـرائيل 

 ."الصعوبة األمنية في مراقبة الدخول والخروج منه"تعارض إقامة ميناء في غزة بذريعة 
ن هذه السياسة لن تتغير. وأضاف  وقال إن إسرائيل تحافظ على سياستها األمنية بشأن قطاع غزة، وا 

 ."من يعتقد أن فتح قناة بحرية لغزة سوف تدعم األمن فهو مخطئ"
وادعى نتنياهو أن إسـرائيل تسـمح بـدخول المسـاعدات اإلنسـانية إلـى قطـاع غـزة، مضـيفا أن إلسـرائيل 

س فـي تركيـا، وفـي حـال تـم االتفـاق بشـأنها فإنـه مطالب أخرى ومصالح أخرى، مثل نشاط حركة حما
 من الممكن توقع تجديد العالقات بالكامل.

ونفى نتنياهو أن تكون إسرائيل على وشك التوقيع على اتفاق ما مع السلطة الفلسطينية بشأن أنشـطة 
، كمـــا نفـــى أن كـــون إســـرائيل قـــد التزمـــت رســـميا بعـــدم قيـــام الجـــيش "أ"جـــيش االحـــتالل فـــي منـــاطق 

 سرائيلي بأي نشاط في المدن الفلسطينية في الضفة الغربية.اإل
ياهو أيضا أن تكون االتصاالت مع السلطة الفلسطينية تجري من وراء ظهور وزراء المجلس نتنونفى 

المبدأ اإلسرائيلي بسيط جدا: إذا عملت قوات األمن الفلسـطينية أكثـر "الوزاري المصغر. وبحسبه فإن 
، مـدعيا أن إسـرائيل غيـر معنيـة بإدخـال قـوات كبيـرة إلـى منـاطق "سـيعمل أقـل فإن الجـيش اإلسـرائيلي

"A" .دون أي حاجة لذلك 
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إلى ذلك، تحدث نتنياهو عن األسـرى اإلسـرائيليين لـدى حركـة حمـاس، وقـال إن الحـديث عـن مسـألة  
 ."إننا نعمل بهذا الشأن كل الوقت، ولكن ال جديد"ال تنزل عن جدول أعماله. وقال 

النمسـاوي، هـاينز كريسـتيان شـتراخا، إلسـرائيل، وادعـى أن  "الحريـة"طرق إلـى زيـارة زعـيم حـزب كما ت
 الدعوة وجهت له من قبل الليكود دون معرفته، وأنه يفحص ذلك.

بشــأن فضــائح الــوزير القتيــل رحبعــام زئيفــي، وقــال إنــه  "عوفــداه"ورفــض نتنيــاهو التطــرق إلــى تحقيــق 
 ينوي التحدث عن ذلك قريبا.

 18/4/2016، 48ب عر 
 
 نتنياهو: "إسرائيل" تنشط في أي مكان لمحاربة "اإلرهاب" .26

قــال رئــيس وزراء دولــة االحــتالل بنيــامين نتنيــاهو، إن الجــيش اإلســرائيلي "ينشــط : أحمــد صــقر - غــزة
 في أي مكان لمحاربة اإلرهاب"، موضحا أن "إسرائيل تحارب اإلرهاب بوسائل لم يسبق لها مثيل".

هو أن أجهــزة األمــن اإلســرائيلية "تعمــل خــارج الحــدود"، مشــيرا إلــى أنــه "يــتم الــدفاع عــن وأضــاف نتنيــا
حدود الدولـة، وال سـيما قـرب الجـوالن وسـيناء، حيـث يتواجـد عناصـر مـن الدولـة اإلسـالمية )داعـش("، 
وذلــك بحســب مــا نقلتــه إذاعــة "صــوت إســرائيل"، خــالل حــديث رئــيس وزراء االحــتالل فــي حفــل أقــيم، 

 ألحد، في "تل أبيب" مع نشطاء من حزب الليكود بمناسبة قرب حلول "عيد الفصح" اليهودي.مساء ا
ونــوه إلــى أن االنخفــاض الــذي طــرأ مــؤخرا علــى حجــم العمليــات التــي ينفــذها الفلســطينيون ضــد جنــود 
االحــتالل، مــن الممكــن أن "يتغيــر فــي أي وقــت"، زاعمــا أن دولــة االحــتالل "هــي واحــة مــن االســتقرار 

 تقدم واألمن، في شرق أوسط عاصف ومتالطم األمواج؛ يقتل فيه مئات اآلالف"، كما قال.وال
 18/4/2016، "21موقع "عربي 

 
 "إسرائيل"إنجازا  عسكريا  مهما  ونتيجة جهود كبيرة بذلتها ُيعدُّ اكتشاف النفق يعلون:  .27

ئيلي موشـــيه يعلـــون وزيـــر الـــدفاع اإلســـرا، أن فتحـــي صـــّباح ، عـــن19/4/2016الحيـــاة، لنـــدن، ذكـــرت 
اعتبر اكتشاف النفق "إنجازًا عسكريًا مهمًا، جـاء نتيجـة جهـد كبيـر جـدًا لدولـة إسـرائيل خـالل السـنوات 

 األخيرة".
وقــال يعلــون إن "الكشــف عــن وجــود أنفــاق موجــود علــى رأس أولويــات جهــاز األمــن والجــيش، ونحــن 

معقد جدًا، ودولة إسرائيل رائـدة دوليـًا فـي هـذا نوفر التدابير الالزمة لذلك. والتعامل مع ظاهرة األنفاق 
 المجال".

بداعًا ومسؤولية وترٍو من جانب المعنيين".  واعتبر أن "هذا النضال يتطلب منا إصرارًا وا 
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واستبعد يعلون أن يتسبب النفق في اندالع مواجهة جديدة، قائاًل: "لـن نتوجـه لمواجهـة، لكـن فـي حـال 
وعرقلـة حيـاة سـكان مسـتوطنات غـالف غـزة، فسـنوجه لهـا ضـربة  حاولت حمـاس تحـدي دولـة إسـرائيل

 قاسية جدًا ولن نتهاون في أي محاوالت من هذا النوع".
موشــيه يعلــون عقــب علــى نبــأ ، أن كفــاح زبــون  عــن، 19/4/2016الشــرق األوســط، لنــدن، وأضــافت 

ئيل فـي هـذا المضـمار اكتشاف النفق واصًفا إياه بإنجاز عملياتي هام ونتيجـة جهـود كبيـرة بـذلتها إسـرا
 خالل السنوات األخيرة.

وأضاف يعلون: "ليس لدينا أي أوهام بالنسبة لنيات حركة حماس قبل عملية الجرف الصامد وبعدها. 
األنفـاق. وقـد أفلحنـا فـي اكتشـاف كثيـر منهـا  وقد بذلنا جهوًدا جبـارة تكنولوجيـة واسـتخباراتية الكتشـاف

 مهمة".ونواصل العمل الدؤوب إلنجاز هذه ال
 
 مبرر لنا للقيام بعملية عسكريةبينيت: الكشف عن النفق داخل األراضي اإلسرائيلية  .28

رئيس حزب "البيت اليهودي" وزير ، ان كفاح زبون  عن، 19/4/2016الشرق األوسط، لندن، ذكرت 
ر خرًقا والتعليم نفتالي بينت قال: "إن حفر النفق والكشف عنه داخل األراضي اإلسرائيلية يعتب التربية

إسرائيل منح األمن لإلسرائيليين  للسيادة اإلسرائيلية. وهذا مبرر لنا للقيام بعملية عسكرية. من واجب
 في الجنوب ومنع نيات حماس بأي ثمن كان".

بينيت قال إن "على إسرائيل تقديم األمن ، أن فتحي صّباح ، عن19/4/2016الحياة، لندن، وأضافت 
 اد على أن حماس تم ردعها".لسكان الجنوب، وعدم االعتم

 
 محمد ضيف ال يأخذ بالحسبان نتنياهوهرتزوج بعد كشف النفق:  .29

لــم تتخلــف المعارضــة اإلســرائيلية عــن اإلدالء برأيهــا فــي اكتشــاف النفــق، فــأعلن زعــيم حلمــي موســى: 
الحكومـة. وفـي نظـره، فـإن "هنيـة ال يخـاف مـن  إخفـاق، أن هـذا دليـل علـى زوجالمعارضة اسـحق هرتـ

 نت، ومحمد ضيف ال يأخذ بالحسبان نتنياهو".بي
 19/4/2016السفير، بيروت، 

 
ا وهو قتلنا اإلسرائيلي الجيشلبيد:  .31 ن للنفق هدف ا واحد   منع كارثة كبيرة وا 

رئـيس حـزب "يـش عتيـد" يئيـر لبيـد ، أن كفـاح زبـون  عـن، 19/4/2016الشرق األوسـط، لنـدن، ذكرت 
منــع كارثــة كبيــرة وأنــا أريــد أن أقــول للعــالم إن للنفــق هــدًفا  قــال معقًبــا علــى كشــف النفــق: "إن الجــيش

مجلـس األمـن والمجتمـع الـدولي أن يفهمـوا بـأن تهديـد األنفـاق هـو تهديـد حقيقـي  واحًدا وهو قتلنا فعلى
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عسـكري علـى  مثل تهديد الصواريخ أو العمليات االنتحارية. وعلى العالم أن يدعم إسـرائيل فـي أي رد
 ي تعتبر غًزوا ألراضي إسرائيل".تهديد األنفاق الت

لبيـد اعتبـر أن كشـف النفـق "منـع كارثـة ، أن فتحـي صـّباح ، عـن19/4/2016الحياة، لنـدن، وأضـافت 
 كبيرة"، معتبرًا أن "من المهم تذكير العالم أن هدف النفق قتل أطفال ونساء أبرياء داخل إسرائيل".

 
 "إسرائيل"ة بسياد ا  كبير  ا  مساسليبرمان: اكتشاف النفق يعد   .31

اعتبر رئيس حـزب "إسـرائيل بيتنـا" اليمينـي المتطـرف أفيغـدور ليبرمـان أن النفـق : فتحي صّباح -غزة 
"مســـاس كبيـــر بســـيادة إســـرائيل". ورأى أن "سياســـات االحتـــواء التـــي يقودهـــا )رئـــيس الحكومـــة بنيـــامين 

ز قوتهـــا والعمـــل فـــي نتنيـــاهو ووزيـــر الـــدفاع اإلســـرائيلي موشـــيه يعلـــون تســـمح لحمـــاس بمواصـــلة تعزيـــ
 المنطقة، وتشكل خطرًا على حياة سكان الجنوب وأمن إسرائيل".

 19/4/2016الحياة، لندن، 
 
 ة من الضعف العربي: تصريحات نتنياهو حول الجوالن مستمد  "المشتركة"القائمة نائبان في  .32

لـ "القدس  المشتركةعن القائمة العربية  "القدس العربي": قال عضو الكنيست مسعود غنايم –الناصرة 
العربي" "إن تصريحات نتنياهو االحتاللية الوقحة تعكـس عقليـة اسـتعمارية متعجرفـة عرفهـا العـالم فـي 
القــرون الماضــية ومــن المفــروض أنهــا انتهــت مــن قــاموس شــعوب ودول العــالم". لكــن نتنيــاهو بــرأي 

ة اســـتعالئية هـــدفها فـــرض غنـــايم مصـــاب بجنـــون العظمـــة ونشـــوة القـــوة ومـــا زال يحمـــل أفكـــارا احتالليـــ
. ويؤكــــد أن "فرعنــــة" إســــرائيل هــــذه 1967الهيمنــــة بــــالقوة علــــى أرض مغتصــــبة احتلتهــــا إســــرائيل عــــام 

مستمدة من قراءة للواقع العربي التي تقول إنه ال يوجد مـن يردعهـا ومـن يوقـف أطماعهـا ال عربيـا وال 
 عالميا.

تصــــريحات نتنيــــاهو تؤكــــد الطبيعــــة  وهــــذا مــــا يــــراه زميلــــه عضــــو الكنيســــت باســــل غطــــاس بقولــــه إن
االستعمارية والعدوانية إلسرائيل وأن أي كالم عن سالم بينها ومحيطها العربي إنما هي محض كـذب 

يتفق مع غنـايم حـول اسـتغالل إسـرائيل لحالـة التجزئـة والفوضـى بالعـالم العربـي للتمـادي فـي و وافتراء. 
حكومتــه يــوم األحــد الماضــي علــى أراضــيها  تصــريحاته وســلوكه حيــال هضــبة الجــوالن الــذي اجتمعــت

.وردا علــى ســؤال "القــدس العربــي" رأى النائــب غطــاس أنــه حــان الوقــت  1967للمــرة األولــى منــذ عــام 
لكــي يعامــل المجتمــع الــدولي إســرائيل كمــا عوملــت دول أخــرى إلرغامهــا علــى احتــرام اإلرادة والقــرارات 

 الدولية، أي بفرض العقوبات القاسية عليها.
 19/4/2016قدس العربي، لندن، ال
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 الشريف توجه تهمة القتل غير العمد إلى الجندي اإلسرائيلي قاتلالمحكمة العسكرية  .33
وجهــــت محكمــــة عســــكرية إســــرائيلية االثنــــين تهمــــة القتــــل غيــــر العمــــد إلــــى الجنــــدي  :أ ف ب -يافــــا 

عد إصـابته فـي إطـالق اإلسرائيلي الذي قتل مصابًا فلسطينيًا الشهر الماضي هو ملقى على األرض ب
 نار عليه إثر تنفيذه عملية طعن في الخليل في جنوب الضفة الغربية المحتلة.

ســنة( والــذي لــم يــتم الكشــف عــن هويتــه بالقتــل غيــر العمــد  19اإلســرائيلي ) -واتهــم الجنــدي الفرنســي
ينمــا آذار )مــارس( الماضــي ألنــه أطلــق النــار "مــن دون مبــرر عمالنــي ب 24للمصــاب الفلســطيني فــي 

 كان اإلرهابي مصابا على األرض وال يمثل أي خطر".
 وأضافت وثيقة االتهام أن "تصرفاته أدت بصورة غير قانونية إلى مقتل )...( عبد الفتاح الشريف".

ـــوات التلفزيـــون  ـــى اإلنترنـــت وعرضـــته قن ـــه فـــي شـــكل واســـع عل ـــم تبادل ـــذي ت ـــديو ال ويظهـــر شـــريط الفي
حــدة مــن أوضــح الحــاالت عــن عمليــة قتــل لفلســطيني مــن دون أن اإلســرائيلية الخاصــة والحكوميــة، وا

 يكون هناك أي خطر يهدد الجنود اإلسرائيليين.
 وبموجب القانون اإلسرائيلي فإن القتل غير العمد يعني القتل بنية لكن من دون سبق إصرار وترصد.

يون مــا حصــل بأنــه ونــدد المــدافعون عــن حقــوق اإلنســان بمــا اعتبــروه "إعــدامًا" بينمــا وصــف الفلســطين
 "جريمة حرب".

 19/4/2016الحياة، لندن، 
 
 من يهود روسيا تركوا "إسرائيل" ورحلوا لكندا %15العاشرة: القناة  .34

ـــذين قـــدموا مـــن روســـيا )االتحـــاد : القـــدس المحتلـــة أفـــادت "القنـــاة العبريـــة العاشـــرة" أن هجـــرة اليهـــود ال
 ة األخيرة.السوفييتي سابًقا( إلى "إسرائيل"، تصاعدت في اآلون

وأوضحت أن نحو ُخمس  المهاجرين إلى "إسرائيل" من االتحاد السوفييتي فـي سـنوات التسـعينيات )مـا 
ُيقــارب المليــون يهــودي(، هــاجروا مــن "إســرائيل" إلــى بلــدان أخــرى، وبالتحديــد إلــى كنــدا، "ألنهــم شــعروا 

 بأنهم ال ينتمون إلسرائيل".
سـنوات، مـع  6قولـه: "جئـت إلـى إسـرائيل عنـدما كـان عمـري  ونقلت القناة العاشرة عن أحد المهـاجرين

المئات من العائالت الشـابة، وخـدمت فـي الجـيش وتزوجـت فـي الـبالد، ولكـن مـع ذلـك لـم أشـعر أننـي 
 أنتمي لهذا المجتمع، وهاجرت مع عائلتي إلى كندا".

"غادروهــا بالفعــل، فــي المائــة مــن المهــاجرين لـــ "إســرائيل" فــي ســنوات التســعينيات  15ولفتــت إلــى أن 
عاًمــا فــي "إســرائيل"،  22ألنهــم لــم يجــدوا لهــم مكاًنــا فيهــا"، مبينــة أن إحــدى المهــاجرات "والتــي مكثــت 

 غادرتها ألنها لم تشعر بأنها )إسرائيل( بيتها".
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وكانــت تقــارير عبريــة، قــد كشــفت عــن أن المهــاجرين مــن االتحــاد الســوفييتي، رغــم أنهــم شــكلوا القــوة 
رائيل" لعـدة سـنوات، عـانوا مـن سياسـة تمييـز عنصـري مـن جانـب اليهـود الغـربيين ومـن الثانية في "إسـ

 جانب الحكومات الصهيونية المتعاقبة التي سيطر عليها اليهود الغربيون.
 18/4/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 وفد إسرائيلي يزور مصر لتعزيز العالقات التجارية"يديعوت أحرونوت":  .35

اع الصــناعة اإلســرائيلي القــاهرة األســبوع الماضــي لتعزيــز العالقــات االقتصــادية بــين زار وفــد مــن قطــ
 الجانبين، حسب ما أوردته صحيفة يديعوت أحرونوت اإلسرائيلية.

ن الوفـد أجـرى لقـاءات مـع عمـالء  وقالت الصحيفة إن هذه أول زيارة مـن نوعهـا منـذ عشـر سـنوات، وا 
 اعة والتجارة.مصريين قائمين ومحتملين في مجالي الصن

وضــم الوفــد صــناعيين فــي مجــاالت النســيج والكيميائيــات والبالســتيك والتغليــف، حيــث بحــث إمكانيــة 
 زيادة تصدير منتجات هذه القطاعات إلى مصر.

مليـون دوالر خـالل العـام الماضـي، فـي حـين  113وبلغت قيمة الصادرات اإلسرائيلية إلى مصر نحـو 
 مليون دوالر خالل العام نفسه. 55من مصر نحو  بلغت قيمة الواردات اإلسرائيلية

 18/4/2016، الجزيرة نت، الدوحة
 
 : عملية القدس منعطف جديد لالنتفاضةيةسرائيلاإلصحف ال .36

هيمنت عملية تفجير الحافلة اإلسرائيلية في القـدس علـى تغطيـات الصـحف اإلسـرائيلية الصـادرة اليـوم 
للــــين والكتــــاب بشــــأن تقييمهــــا ودورهــــا فــــي تصــــعيد الهبــــة الثالثــــاء، وأثــــارت العمليــــة ســــجاال بــــين المح

 الفلسطينية.
واعتبر الخبير العسكري اإلسرائيلي في صحيفة "يديعوت أحرونـوت" رون بـن يشـاي أن عمليـة القـدس 
التفجيرية تشير إلى "أننا دخلنا المحطـة التاليـة فـي االنتفاضـة الفلسـطينية، علـى اعتبـار أن العمليـة لـم 

 ة صغيرة".تتم بعبوة ناسف
وقال بن يشاي إن حركة المقاومة اإلسالمية )حماس( لديها الكثير من األسباب التـي تـدفعها إلشـعال 
الوضـع فــي الضــفة الغربيــة، رغــم "أنــه حتــى اللحظــة لــم يتبــين مــن نفــذ العمليــة، ولمــاذا  وكيــف حصــل 

 ذلك "، موضحا أن العبوة تم تحضيرها من قبل شخص محترف وليس هاويا.
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لى أنه خالل الهبة الفلسطينية حصلت حوادث قليلـة ألقيـت فيهـا عبـوات ناسـفة باتجـاه دوريـات وأشار إ
الجــيش وجنــوده، لكنهــا كانــت عبــوات متواضــعة بدائيــة، ولــم يكــن فيهــا شــظايا وكميــة مــن المتفجــرات 

 الثقيلة مثلما في عملية القدس، حيث أسفرت عن حريق هائل لحق بالحافلتين.
 توجه جديد
شــــاي إن العمليــــة تطــــرح أســــئلة عديــــدة مــــن قبيــــل: مــــن نفــــذ العمليــــة مــــن بــــين المنظمــــات وقــــال بــــن ي

الفلسطينية  وهل تعتبر توجها جديدا في الموجة الحالية من الهجمات الفلسطينية  وتابع "بمعنى أكثر 
 وضوحا: هل انتقلنا إلى هجمات قاتلة، مثلما عرفناها في االنتفاضة الثانية".

ة عن هذه التساؤالت تعيدنا إلى ما قام به جهاز األمن اإلسرائيلي العام )شاباك( وأشار إلى أن اإلجاب
، حـين كشـف أكثـر مـن 2015خالل الموجة الحالية من العمليات التي بدأت فـي أكتوبر/تشـرين األول 

عشر حاالت حاولت فيها العديد من المنظمات الفلسـطينية التحضـير لعمليـات تفجيريـة، "وربمـا يكـون 
 عملية القدس أحد التشكيالت التي لم ينجح الشاباك في إحباطها بصورة مسبقة". من نفذ

تحديــد جملــة مــن األســباب  -الــذي يتمتــع بعالقــات واســعة مــع قــادة الجــيش-وحــاول الخبيــر العســكري 
التـــي تـــدفع حمـــاس للمبـــادرة بتنفيـــذ مثـــل هـــذه العمليـــات، أولهـــا التراجـــع الحاصـــل فـــي عمليـــات الطعـــن 

نمــا تريــد الحركــة إبقــاء هــذه الموجــة علــى قيــد الحيــاة، "وحمــاس تعلــم أن عمليــة مســلحة بالســكاكين، بي
تسفر عن خسائر إسرائيلية كثيرة وتحظـى بتغطيـة إعالميـة واسـعة، كفيلـة بتجديـد عمليـات الطعـن مـن 

 جديد".
قـع وثاني هذه األسباب تجدد التحريض اإلعالمي عبر اإلكثار من الحديث عن الحرم القدسي، إذ ُيتو 

أن تعمـل هـذه العمليـة علـى إشــعال الوضـع مـن جديـد. وهنـاك ســبب ثالـث يـرتبط بخبـر كشـف الجــيش 
اإلســرائيلي نفقــا علــى حــدود غــزة، وربمــا أرادت حمــاس التغطيــة علــى ذلــك بتنفيــذ عمليــة تفجيريــة فــي 

 القدس.
 قبضة حديدية

مليــة حــادث غيــر مــن جهتــه اعتبــر المراســل العســكري فــي صــحيفة "هــآرتس" عــاموس هارئيــل أن الع
عادي في موجـة الهجمـات الفلسـطينية، لكنـه فـي الوقـت ذاتـه ال يشـير إلـى تغييـر جـوهري فـي الموجـة 
الحاصـلة، ألنـه طيلــة سـتة أشــهر مـن هــذه الموجـة لـم تعثــر إسـرائيل علــى عبـوات ناســفة بـالجودة التــي 

 شهدناها خالل االنتفاضة الثانية.
نية التي دأبت على الـدخول داخـل منـاطق الخـط األخضـر وأضاف أنه مع ذلك فإن العمليات الفلسطي

 في إسرائيل، باتت تتراجع في الشهرين األخيرين دون الزعم بأنه تم طي صفحتها كليا.
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أما عضو الكنيست عن حزب البيت اليهودي بيتسلئيل سموتريتش فقال إن عملية القـدس تـأتي لتـذكر 
سـكرية فـي قلـب المـدن الفلسـطينية بالضـفة الغربيـة، فإنـه الجيش اإلسرائيلي بأنه ما لم ينفذ عملياته الع
 سيتلقى مثل هذه العمليات في قلب إسرائيل.

من جانبها، قالت الكاتبة من حزب الليكود نافا بوكر إن العملية تعطي مؤشرا على ارتفاع خطير فـي 
ا انســـحاب مســـتوى العمليـــات الفلســـطينية الحاليـــة، مطالبـــة علـــى الفـــور بوقـــف أي مقترحـــات مـــن شـــأنه

 الجيش اإلسرائيلي من المدن الفلسطينية، حتى يتمكن من الدفاع عن اإلسرائيليين.
وأضــافت بــوكر أن هنــاك حاجــة ملحــة إلــى بقــاء القــوات اإلســرائيلية فــي المنــاطق الفلســطينية، ويجــب 

نية جباية ثمن باهظ من منفذي العمليات، والخروج إلى عملية عسكرية كبيرة في كل المناطق الفلسطي
التـــي خـــرج منهـــا منفـــذو العمليـــات األخيـــرة، زاعمـــة أن القبضـــة الحديديـــة هـــي الكفيلـــة بتـــوفير الــــردع 

 اإلسرائيلي أمام الفلسطينيين.
 19/4/2016، الجزيرة نت، الدوحة

 
 مجندة إسرائيلية: رحبعام زئيفي اغتصبني على سريره العسكري  .37

ام وزيــر الســياحة الراحــل رحبعــام زئيفــي، كشــفت مجنــدة ســابقة فــي الجــيش اإلســرائيلي، عــن قيــ: لنــدن
 باغتصــابها خـــالل قيادتـــه للمنطقـــة المركزيـــة فـــي الجــيش اإلســـرائيلي، فـــي ســـبعينيات القـــرن الماضـــي.

 عاما على اغتيال زئيفي. 15وتأتي شهادة المجندة بعد 
ــــاة الثانيــــة اإلســــرائيلية، إن  ــــدة فــــي برنــــامج "عوفــــداه" )الحقيقــــة( علــــى شاشــــة القن زئيفــــي وقالــــت المجن

"اســــتدرجني إلــــى غرفتــــه فــــي المعســــكر حــــين كــــان يحمــــل رتبــــة لــــواء، وكــــان يطرحنــــي علــــى الســــرير 
 ويغتصبني بقوة ولم يكن يرحم توسالتي".

وحـــول واقعـــة اغتصـــاب المجنـــدة واالنتهاكـــات الجنســـية التـــي كـــان يرتكبهـــا زئيفـــي ضـــد المجنـــدات فـــي 
كومــة إســرائيل علــى هــذه الشــهادة، فــي الوقــت الجــيش، قالــت القنــاة الثانيــة اإلســرائيلية: "كيــف ســترد ح

الــذي تصــرف فيــه عشــرات ماليــين الشــواكل علــى إقامــة نصــب تــذكاري لــه باعتبــاره بطــال مــن أبطــال 
 إسرائيل".

 18/4/2016، "21موقع "عربي 
 

 أشهر تسعةالحكم على الشيخ رائد صالح بالسجن  .38
نين، حكًما بحبس رئيس الحركة اإلسالمية أصدرت المحكمة العليا اإلسرائيلية، يوم اإلث: حمد دراوشةأ

أشهر، بعدما أدانته بتهمة "التحريض على العنف"، خالل خطبة  تسعةالشمالّية، الشيخ رائد صالح، 
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والحكم أصدرته المحكمة العليا اإلسرائيلية، ما يجعله حكًما  سنوات. تسعله يعود تاريخها إلى ما قبل 
 قاطًعا ونهائًيا.

، في منطقة وادي 2007فبراير / شباط  16ة إلى خطبة ألقاها الشيخ صالح في وتعود بداية القضي
 الجوز بمدينة القدس.

إذ نسبت النيابة العامة اإلسرائيلية إلى الشيخ صالح قوله في هذه الخطبة: "المؤسسة اإلسرائيلية تريد 
يمكن أن يتم بناء  بناء الهيكل من أجل استخدامه كبيت صالة هلل، كم هي وقحة، وكم هي كاذبة، ال

 بيت صالة هلل، ودماؤنا ما زالت على مالبس وأبواب وطعام وشراب جنراالت إرهابيين".
واستناًدا لهذا التصريح، وجهت النيابة للشيخ صالح، تهمتي "التحريض على العنف" و"التحريض 

 على الكراهية".
مارس / آذار نف"، فيوبالفعل، أدانت محكمة الصلح الشيخ صالح بتهمة "التحريض على الع

 أشهر. ثمانية، وأسقطت عنه تهمة "التحريض على الكراهية"، وحكمت عليه بالسجن 2014
إال أن النيابة استأنفت الحكم أمام المحكمة المركزية، وطلبت إدانة الشيخ صالح بتهمة "التحريض 

 شهرا. 40و 18على الكراهية"، أيًضا، مطالبة بحبسه فترة تتراوح بين 
 شهًرا. 11، قضت المحكمة األخيرة بحبس الشيخ صالح لمدة 2015توبر/ تشرين األول وفي أك

يناير الماضي أمام المحكمة العليا، / كانون الثاني 25قبل أن يستأنف الشيخ صالح على الحكم في 
 أشهر. تسعة، حكمها المتقدم بتخفيف عقوبة حبس الشيخ إلى اإلثنين والتي أصدرت، يوم

 18/4/2016، 48عرب
 
 فقط بيد %15مساحة فلسطين التاريخية و %85"اإلحصاء الفلسطيني": االحتالل يستغل  .39

 الفلسطينيين
 من مساحة الضفة % 12ارتفاع وتيرة االستيطان والجدار العنصري يعزل 

قال الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني إن "سلطات االحتالل : نادية سعد الدين - انعمَّ 
من مساحة فلسطين التاريخية، ولم يتبق للفلسطينيين سوى حوالي  %85كثر من اإلسرائيلي تستغل أ

 فقط من مساحة األراضي المحتلة، في ظل ارتفاع وتيرة االستيطان في السنوات األخيرة". 15%
من مساحة قطاع  %24وأضاف، في تقرير شامل أصدره مؤخرًا، أن "االحتالل يسيطر على حوالي 

من  %29من مساحة غور األردن، والذي يشكل ما نسبته  %90وزهاء ، ²كم365غزة، البالغة 
 إجمالي مساحة الضفة الغربية المحتلة". 
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 وبين أن "االحتالل أقام منطقة عازلة على طول الشريط الحدودي لقطاع غزة بعرض يزيد على 
وكثافة سكانية  عتبر من أكثر المناطق ازدحاماً على طول الحدود الشرقية للقطاع، والذي يُ  ترم1,500

 ". 2فرد/ كم 5,000 بنحوفي العالم 
ولفت إلى أن "سلطات االحتالل تنفذ مخططًا تهويديًا مكثفًا وممنهجًا في القدس المحتلة، عبر هدم 
المنازل ومصادرة األراضي المحتلة، وعرقلة إصدار تراخيص البناء للفلسطينيين، مقابل إقامة أالف 

 يلية".الوحدات االستيطانية اإلسرائ
وحدة استيطانية في القدس المحتلة،  12,600 نحو، 2015وأفاد التقرير بأن "االحتالل أقام، في العام 

 غرفة فندقية". 2,500المصادقة على إقامة أكثر من  إلىباإلضافة 
وأشار إلى "تغيير أسماء الشوارع في البلدة القديمة وتسميتها بأسماء عبرية لفرض الطابع االحتاللي 

ها، وذلك ضمن سياسة ممنهجة لتغيير الطابع الديموغرافي وطمّس المعالم التاريخية والجغرافية علي
 لمدينة القدس المحتلة".

مبنى فلسطينيا )مساكن ومنشآت( وتوزيع مئات أوامر  152وتحدث عن "قيام االحتالل بهدم نحو 
نيين في تجمعّي العيسوية دونمًا من أراضي الفلسطي 546بالهدم ألبنية أخرى، فضاًل عن تجريف 

 ومخيم شعفاط إلقامة ما سّماه "حديقة قومية لليهود" ومكب للنفايات".
وقال إن "العام الماضي شهد ارتفاعًا في وتيرة األنشطة االستيطانية، حيث صادق االحتالل على 

ي تمت وحدة استيطانية في محافظات الضفة الغربية المحتلة، عدا تلك الت 4,500إقامة أكثر من 
 المصادقة عليها في القدس المحتلة".

وتابع أن "سلطات االحتالل تضّيق الخناق على التوسع العمراني للفلسطينيين، بخاصة في القدس 
من  %60المحتلة والمناطق المسماة "ج" )وفق تصنيف اتفاق "أوسلو"(، والتي تزيد مساحتها على 

 الكاملة". اإلسرائيليةت السيطرة مساحة الضفة الغربية المحتلة، وما تزال تقع تح
من مساحة الضفة الغربية المحتلة"، الفتًا إلى أن "عدد  %12فيما "عزل الجدار العنصري نحو 

، بينما بلغت المواقع االستعمارية 2014مستعمرًا، مع نهاية العام 599,901 نحو المستوطنين بلغ 
 بؤرة استيطانية".  119مستعمرة و 150ها موقعًا، من 413والقواعد العسكرية اإلسرائيلية حوالي 

من المستوطنين في محافظة  %48 نحووتكشف البيانات، وفق تقرير الجهاز الفلسطيني، عن أن "
مستوطنًا، بحيث تشكل نسبة المستوطنين إلى 286,997  نحوالقدس المحتلة، حيث بلغ عـددهم 

فلسطيني، فيما بلغت  100مقابل كل  مستوطناً  21الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة حوالي 
 فلسطيني". 100مستعمرًا مقابل كل  69أعالها في محافظة القدس المحتلة بنحو 
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دونما من أراضي الفلسطينيين في 6,386 ويقابل ذلك، بطبيعة الحال، "قيام االحتالل بمصادرة 
 مختلف محافظات الضفة الغربية، خالل العام الماضي".

لحاق الضرر بأكثر من  645كما صحبه "هدم   2,180مسكنًا ومنشأة، مما أدى إلى تهجير وا 
أطفال في محافظات الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، والتهديد بهدم 1,108 و فلسطينيًا، منهم 

 مسكنًا ومنشأة فلسطينية أخرى". 780
لى معظم الموارد المائية من المياه المتدفقة من األحواض الجوفية، وع %85"يسيطر االحتالل على و

 سنويا". 3مليون م 750المتجددة في فلسطين المحتلة، والبالغة نحو 
من الموارد المتاحة، علمًا  3ماليين م 110وتبعًا لذلك "ال يحصل الشعب الفلسطيني سوى على نحو 
 ، فيما كان من المفترض3مليون م 118بأن حصته من األحواض الجوفية، بحسب "أوسلو"، تبلغ 

لو تم تنفيذ االتفاقية المرحلية منه". ويتجاوز عدوان  2000بحلول العام  3مليون م 200 زيادتها
االحتالل حّد "تعّمد اإلضرار بالبيئة الفلسطينية عبر قيام المستوطنات بضخ ماليين األمتار المكعبة 

زراعية الفلسطينية، مليون متر مكعب سنويًا، في األودية واألراضي ال 40من المياه العادمة، بنحو 
 مليون متر مكعب، كمية ما ينتجه الشعب الفلسطيني منها". 34بالضفة الغربية المحتلة، مقابل نحو 

وهذا يعني، بحسب التقرير، أن "المستوطن ينتج أكثر من خمسة أضعاف ما ينتجه الفرد الفلسطيني 
 من المياه العادمة".

 19/4/2016، الغد، عم ان
 

 ادعاءات االحتالل حول تسهيالت بحصاره على غزة تقرير حقوقي يفند .41
د تقرير حقوقي فلسطيني مزاعم سلطات االحتالل اإلسرائيلي حول إدخال تسهيالت فنَّ  :بترا - غزة

على الحصار المستمر على قطاع غزة للعام التاسع على التوالي، مؤكدا استمرار اإلجراءات 
جعله مقبوال على المستوى الدولي، رغم انتهاكه لقواعد اإلسرائيلية التي تهدف إلى مأسسة الحصار، و 

 القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان.
في تقريره الشهري "حالة معابر قطاع غزة" والذي تناول آخر  اإلنسانوقال المركز الفلسطيني لحقوق 

 ، إنالماضي وصدر اليوم آذار/ مارسع غزة خالل شهر التطورات التي طرأت على معابر قطا
واصلت فرض حظر شبه كلي على صادرات قطاع غزة إلى أسواق  اإلسرائيليسلطات االحتالل 

انه في استثناء محدود سمحت السلطات المحتلة بتصدير  وأشارالضفة الغربية، إسرائيل والعالم. 
شاحنة منها محملة بسلع زراعية، وشاحنة واحدة  87شاحنة فقط ألسواق الضفة الغربية،  100حمولة 

شاحنات خردة. ويشكل حجم  خمسشاحنات مالبس، و  ثالثشاحنات أثاث،  أربعمحملة بالسمك، و 
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فقط من حجم الصادرات قبل فرض الحصار على القطاع  %2.2صادرات القطاع خالل فترة التقرير 
 .2007في حزيران )يونيو( 

اع عدد الشاحنات التي تم توريدها إلى قطاع غزة خالل شهر آذار )مارس( لم ووفقًا للتقرير، فإن ارتف
سنوات، ولم يحدث أي تغيير جوهري على  تسعيمس جوهر الحصار المفروض على القطاع منذ 

شاحنة معظمها مواد غذائية وسلع استهالكية، وبمعدل  17,241الحركة التجارية، فرغم السماح بتوريد 
 شاحنة يوميًا. 556

محرومين من حقهم في حرية  واسكان القطاع ما زال نَّ إوعلى صعيد حركة األفراد، قال التقرير 
الحركة، ويعانون بشكل كبير جراء القيود المفروضة على تنقالتهم عبر جميع المعابر التي تصل 

سرائيل. ودعا التقرير في توصياته المجتمع ال دولي، قطاع غزة بالعالم الخارجي والضفة الغربية وا 
، إلى التدخل الفوري 1949وخاصة األطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة للعام 

والعاجل من أجل إجبار السلطات اإلسرائيلية على فتح كافة المعابر الحدودية بشكل عاجل وفوري 
 لوقف التدهور الخطير في األوضاع اإلنسانية للسكان المدنيين في قطاع غزة.

 19/4/2016، عم انالغد، 
 
 / مايو المقبلالعليا اإلسرائيلية تؤجل قرارها بشأن تسليم جثامين الشهداء إلى مطلع أيارالمحكمة  .41

القدس: أرجأت المحكمة العليا اإلسرائيلية حتى مطلع الشهر المقبل البت في التماس ذوي الشهداء 
إلسرائيلية بتحديد موعد لتسليم الشرطة ا بإلزامالفلسطينيين من سكان مدينة القدس الذي طالب 

 جثامين الشهداء.
وقال المحامي محمد عليان، والد الشهيد بهاء عليان، لـ "األيام": استمعت المحكمة الدعاءات 
الشرطة اإلسرائيلية وأقوال ذوي الشهداء من خالل المحامين الذين يمثلونهم وكان واضحًا أن 

السياسي الذي اتخذه رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين  االدعاءات اإلسرائيلية تتمحور حول القرار
نتنياهو بعدم تسليم الجثامين وكل االدعاءات التي ألحقت به هي واهية وال أساس قانونيًا لها، 
فاالدعاء اإلسرائيلي لم يقنع المحكمة باحتجاز الجثامين وهو ما بدا واضحًا من خالل المداوالت، إذ 

 ة اإلسرائيلية بأسئلة حول سبب احتجاز الجثامين.أحرج القضاة ممثل النياب
وأضاف: قررت المحكمة إرجاء القرار إلى ما بعد األعياد اليهودية على أن تقدم الشرطة اإلسرائيلية 

 في األثناء تقريرا مفصال عن تفاصيل أسباب احتجاز الجثامين.
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أن توافق على ادعاءات  ن، فإمااثنن ااوتابع عليان "التأجيل كان متوقعًا، إذ إن أمام المحكمة خيار 
نه يجب تسليم الجثامين إأن تقول  أووهو ما سيحرجها أمام العالم، ، المستوى السياسي وال تتدخل فيه

 وبالتالي تحرج الحكومة اإلسرائيلية، وبالتالي هي أرادت أن تمنح نتنياهو سلما للنزول عن الشجرة.
يومًا إضافية من  15أشهر فترة  ستةوقال: نحن غير راضين عن قرار التأجيل فهو يضيف إلى الـ

االنتظار ولكن أيضا فإن التأجيل يعني أن المحكمة لم ترفض االلتماس وما زالت هناك آمال بأن 
 تقرر وجوب تسليم الجثامين.

شاط الجماهيري والسياسي ومع ذلك فقد أضاف عليان "نحن ال نثق بالمحكمة ويجب تكثيف الن
 واإلعالمي من أجل ضمان أن تتخذ المحكمة القرار باإلفراج عن الجثامين".

 19/4/2016األيام، رام هللا، 
 
 اإلسرائيلية تقرر اليوم مصير القاتل الرئيس للفتى أبو خضيرالمحكمة   .42

الشرقية، صباح اليوم عبد الرؤوف أرناؤوط: تنعقد المحكمة المركزية اإلسرائيلية في القدس -القدس
الثالثاء، لتقرر ما إذا كان المتهم الرئيس بقتل الشهيد الفتى محمد أبو خضير مسؤوال جنائيا عن 

 يعاني من اضطرابات نفسية. أوالقتل 
خضير، لـ "األيام" إن جلسة اليوم ستكون  أبووقال المحامي مهند جبارة، محامي عائلة الشهيد 

قرار ما إذا كان القاتل الرئيس في هذه الجريمة عاقال كما هو واضح وتقتصر على إعالن ال ،قصيرة
 أو أنه يعاني من اضطرابات نفسية كما يدعي.

نه عاقل فإنها ستحدد جلسة ُأخرى من أجل النطق بالحكم عليه أوأضاف "في حال قررت المحكمة 
ال فإنها ستقرر كيف ستتعامل معه".  وا 

 19/4/2016األيام، رام هللا، 
 
 ة عشرات الطلبة باالختناق في اعتداءات لالحتالل بالقدس والخليلإصاب .43

"وكاالت": أصيب عشرات الطلبة بحاالت اختناق في مدينتي القدس والخليل،  - "األيام" –رام هللا 
 أمس، إثر إطالق قوات االحتالل قنابل الغاز باتجاههم. 

ة عقب إطالق قوات االحتالل واباًل ففي مدينة القدس، أصيب عشرات الطلبة، بحاالت اختناق شديد
من القنابل الصوتية الحارقة والغازية السامة تجاه الطلبة في شارع المدارس بحي راس العامود ببلدة 

 سلوان جنوب المسجد األقصى.
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وقال مصادر متعددة: إن قوات االحتالل المتمركزة على ما يسمى حاجز أبو الريش في المنطقة 
خليل، أطلقت الغاز باتجاه طالبات المدرسة، ما أدى إلى إصابة عدد منهن الجنوبية من مدينة ال

باالختناق جراء استنشاقهن الغاز، وتم معالجتهن من قبل طواقم اإلسعاف الفلسطينية، وصفت 
 حالتهن الصحية بالمستقرة، فيما عملت إدارة المدرسة على تهدئة الطالبات والتخفيف من روعهن.

 19/4/2016األيام، رام هللا، 
 

 فلسطينيو العراق.. الهجرة الثالثة دون وطن .44
انتقد الجئون فلسطينيون في العراق المفوضية السامية لشؤون الالجئين : ناصر شديد - أربيل 

التابعة لألمم المتحدة بالقول إنها ال تهتم بمشاكلهم التي وصفوها بـ"المستعصية"، مطالبين بإعادتهم 
 بلد ثالث.إلى فلسطين أو توطينهم في 

بأربيل شمالي العراق عدة مرات للمطالبة بالهجرة  "بحركة"واعتصم الالجئون الفلسطينيون في مخيم 
 والتوطين خارج العراق وتحسين ظروفهم المعيشية، إال أن محاوالتهم لم تؤت ثمارها، حسب قولهم.

يطالبون بالعودة إلى  للجزيرة نت "أغلب الالجئين -من مخيم بحركة-وقال الفلسطيني خالد النصار 
 فلسطين، أو الهجرة ومن ثم التوطين في أي بلد أجنبي".

وطالب النصار بالحماية قبل ذلك حسب وصفه، فالبطاقة التعريفية التي أصدرتها لهم المفوضية كما 
 طات األمنية، وال في كثير المؤسسات الرسمية بالعراق".ليقول "ال يعترف بها عند الس

كن الفلسطينيين من التنقل البري بين محافظات البالد، وال حتى بين مطارات وأشار إلى عدم تم
 العراق.

شخصا منذ سيطرة تنظيم الدولة  212عائلة فلسطينية فقط، بواقع  17ويعيش في مخيم بحركة 
 اإلسالمية على الموصل التي جاء معظمهم منها.

لجزيرة نت، قالت إنها "تسعى وفي رد مقتضب من مفوضية الالجئين ببغداد على استفسارات ا
لتوطين الالجئين الفلسطينيين في بلد ثالث، حيث يمكن أن تكون فرصة إلعادة بناء حياتهم"، لكن 
المفوضية أشارت إلى أنها "عملية طويلة، واألمر يعتمد على استعداد الدول لقبول الجئين من 

 فلسطين".
اختطاف نحو  -ي مؤسسة أهلية مركزها بغدادوه-وفي السياق نفسه، تؤكد رابطة فلسطينيي العراق 

منهم في السجون من دون محاكمة حتى اآلن، في حين  35الجئا فلسطينيا منذ احتالل العراق،  45
 اعتقل سبعة فلسطينيين في السنتين الماضيتين وال يعرف مكان اعتقالهم.
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ل عدم ني ببغداد فضَّ وهو أمين سر الرابطة وباحث مختص في الشأن الفلسطي-ويتهم أبو الوليد 
بعض المليشيات الطائفية التي تتحدث باسم العشائر العراقية، وأضاف أن  -كشف اسمه لدواع أمنية

تلك المليشيات تطالب بفدية مالية كبيرة إلطالق سراح المعتقلين الفلسطينيين تصل إلى أكثر من مئة 
 ألف دوالر.

كي ولم يلعراق ارتفعت وتيرتها بعد االحتالل األمر يذكر أن االنتهاكات ضد الالجئين الفلسطينيين با
ن خفت، ومن ضمنها عمليات خطف وتعذيب وابتزاز مالي تتهم فيها جهات  تتوقف حتى اآلن وا 

 طائفية، باإلضافة إلى االعتقال من دون محاكمة.
 18/4/2016.نت، الدوحة، الجزيرة

 
 "قرارات خارجة عن المألوف"امتعاض شعبي من تصريحات أبو ردينة حول ": القدس العربي" .45

ر الشارع الفلسطيني عن امتعاضه الشديد من التصريحات التي عبَّ : فادي أبو سعدى - رام هللا 
التي أعلن فيها أن األيام واألسابيع القريبة  ،أطلقها الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة
ستخرج عن المألوف. وذلك ألن مثل هذه المقبلة ستشهد اتخاذ مواقف وقرارات سياسية واضحة 

التصريحات لم تتغير منذ زمن الرئيس الراحل ياسر عرفات، لكن شيئًا لم يتغير في السياسة الرسمية 
 الفلسطينية.

ع للشأن الفلسطيني يستطيع أن يجد بسهولة تصريحات وعلى صعيد الشارع الفلسطيني فإن المتتبِّّ 
ود القضية الفلسطينية على مفترق طرق، أو أن األيام مطابقة لتصريحات أبو ردينة حول وج

واألسابيع القادمة ستشهد قرارات حاسمة أو غيرها من المصطلحات. لكن الواقع كان دائمًا معاكسًا 
 لهذه التصريحات ولم تتغير سياسات القيادة الفلسطينية منذ إعالن قيام السلطة الوطنية الفلسطينية.

 19/4/2016، لندن، القدس العربي
 
 هناك سحب لكل اإلنجازات التي انتزعها األسرى  المنسق العام لحملة "تضامن" الدولية فهد حسين: .46

يمّر هذا العام يوم األسير الفلسطيني، واألسرى أكثر ثقة في عودتهم القريبة إلى : أحمد الحاج
تي تعتريهم. وبهذه أسرهم، بفعل عمل مقاوم أّدى إلى أسر عدد من جنود الصهاينة، رغم كل اآلالم ال

المناسب كان لقاء مع المنسق العام للحملة الدولية للتضامن مع األسرى في سجون االحتالل 
 الفلسطينيين فياإلسرائيلي "تضامن" فهد حسين. وهي حملة دولية تعمل على إبراز معاناة األسرى 

ات العاملة في العالم وذلك بالتعاون والشراكة مع المؤسسات والجمعي اإلسرائيليسجون االحتالل 
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لألسرى في فلسطين. كما تهدف الحملة إلى تذكير الناس بقضية األسرى وتحفيزهم للتضامن معهم، 
لى حشد التأييد الشعبي والرسمي في سبيل هذه القضية.  وا 

يوجز المنسق العام للحملة أبرز ما حققته بالمشاركة في جلسات مجلس حقوق اإلنسان الثالث للعام 
ثارة قضية األسرى المرضى واألطفال والنساء واالعتقال اإلداري. وكذلك في  2015 جنيف، وا 

سطنبولمؤتمرًا وملتقى في بيروت  45المشاركة في أكثر من  وتونس والمغرب وماليزيا وجنيف  وا 
فعالية واعتصامًا  98من  أكثروبرلين وغيرها، وتعريف المؤتمرين بقضية األسرى. كما نظمت الحملة 

نفوغراف في عشرين بلدًا، إضافة إلى إصدار ونشر عشرات التقارير والمذكرات واإل تضامنياً 
األسرى ونشرها لتصل إلى اكثر من مليوني مهتم.  ويضيف حسين إلى قائمة  بشؤون المختصة 

اإلنجازات تنظيم زيارات وجوالت ألسرى محررين ومبعدين للعديد من الدول بهدف التعريف بقضية 
 األسرى.
سبب تركيز حملة هذا العام على "المرضى واألطفال والنساء"، فيقول حسين إنه جاء بسبب  أما عن

طفاًل  2179األبعاد اإلنسانية العميقة لهذه الشرائح والفئات. كما أن األعداد كبيرة. فاالحتالل اعتقل 
ثامنة طفاًل أسيرًا دون ال 450، يضاف إلى أن هناك 2016طفاًل منذ بداية  271، و2015خالل 

حالة خالل انتفاضة  118، كذلك 2015حالة اعتقال خالل  291عشر. أما بالنسبة للنساء فهناك 
 .2016 - 2015القدس 

ويصف حسين األوضاع الحالية لألسرى في السجون بالصعبة "وهناك اقتحامات وسحب لكل 
الزيارة وغيرها مما يجعل اإلنجازات التي انتزعها األسرى من إدارات السجون مثل التعليم، وتمديد مدة 

ضرابات عن  األسير بقلق دائم وخاصة أسرى المؤبدات، لذلك نرى الحراك في أكثر من سجن، وا 
 .الطعام وخاصة ضد العزل االنفرادي

وعن الحالة المعنوية لألسرى بعد تمكن المقاومة من أسر عدد من الجنود الصهاينة، يقول حسين إنه 
األسرى. وأعطى لهم  ل الذي حصل بعد خمس سنوات ماثل أمام هؤالءأسر شاليط والتباد أن"ال شك 

 األمل باإلفراج". 
18/10/2016 

 
 أسرى سابقون ينتشلون عائالت فلسطينية من الفقر .47

خالل فترة تواجدهم في السجون اإلسرائيلية، قطع معتقلون فلسطينيون ": األناضول" - مروى حنا
 راء في حال تم اإلفراج عنهم.سابقون عهدا على أنفسهم، بمساعدة الفق
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ووفاًء لهذا العهد، شّكل هؤالء "المحررون"، فريقا خيريا أطلقوا عليه اسم "ُربى الخير"، بعد أن خرجوا 
 .2011من السجن، خالل صفقة تبادل لألسرى أبرمت عام 

فقر، ويرى أعضاء فريق "ُربى الخير"، أن سكان القطاع يستحقون المساعدة، بسبب ارتفاع نسبة ال
 جراء الحصار المفروض، والحروب التي شنتها إسرائيل خالل األعوام الماضية.

 معتقال سابقا، جّلهم تم إبعادهم من مسقط رأسهم في الضفة الغربية. 17ويتكون الفريق من 
، 2011وأفرج عن المعتقلين خالل صفقة تبادل أسرى أبرمتها حركة حماس، مع إسرائيل، عام 

ا أسير الجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليط، فيما أفرجت إسرائيل عن قرابة ألف وأطلقت حماس خالله
 معتقل فلسطيني.

 ونحومنزاًل،  80ومنذ أكثر من عام وحّتى اللحظة، ساهم فريق "ُربى الخير" في بناء وترميم أكثر من 
دفع كفاالت مساجد، باإلضافة إلى توزيع آالف المساعدات الغذائية على األسر المحتاجة، و  ثمانية

 مالية لألطفال األيتام.
، باإلضافة لتنفيذ عدد من 2016منزال خالل عام  30ويسعى فريق "ُربى الخير"، لبناء وترميم 

 المشاريع الصغيرة، وفق ما توّفر لديهم من إمكانيات مادية.
عت دائرة ويطمح الفريق الشبابي، إلى أن يتحول إلى جمعية أهلية، لمساعدة فقراء غزة في حال توسّ 

تمويلهم المادية، إذ يعتمدون اآلن على مساعدات من "أهل الخير في داخل فلسطين، وخارجها"، 
 على حد قولهم.

 18/4/2016، 48عرب
 
 فلسطينيو بريطانيا يطالبون المجتمع الدولي بالضغط إلطالق سراح األسرى  .48

والمجتمع الدولي  األوروبيالتحاد دعا "المنتدى الفلسطيني في بريطانيا" الحكومة البريطانية وا ن:لند
وكافة مؤسسات حقوق اإلنسان بتحمل مسؤولياتهم والضغط على حكومة االحتالل من اجل إطالق 
نهاء كافة أشكال المعاناة والممارسات القمعية ضدهم داخل سجون  سراح األسرى الفلسطينيين وا 

 االحتالل.
ان صادر عنه بمناسبة يوم األسير الفلسطيني، كما طالب "المنتدى الفلسطيني في بريطانيا"، في بي

العالم الحر بالتحرك من أجل إيجاد حل عادل وعاجل لمعاناة األسرى وخصوصًا األسرى األطفال 
تكثيف الجهود الرسمية والشعبية من اجل اإلفراج  إلىوداعيا  اإلسرائيلية،واألسيرات في المعتقالت 

 عنهم.
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قضية األسرى قضية مركزية ومحل إجماع وطني للشعب  وشدد المنتدى "على ضرورة أن تبقى
الفلسطيني في الداخل والخارج حتى خروج جميع األسرى من سجون االحتالل، مؤكدا على حق 
قامة دولته المستقلة  الشعب الفلسطيني بالحرية والكرامة وتحرير األرض وتقرير المصير، وا 

 وعاصمتها القدس الشريف.
 18/4/2016، قدس برس

 
ر هدم اال .49  شرق القدس ومسجدا   منزال   11حتالل ُيقر 

أصدرت محكمة "الصلح" اإلسرائيلية، يوم اإلثنين، : خلدون مظلوم، فاطمة أبو سبيتان -القدس 
 منزاًل ومسجٍد في تجّمع "جبل البابا" شرقي مدينة القدس المحتلة. 11قرارات بهدم 

 11ن المحكمة اإلسرائيلية أصدرت قرارات بهدم وأفاد ممثل تجمع "جبل البابا"، عطا هللا مزارعة، بأ
 منزاًل تعود لعائلتي "مزارعة" و"جهالين"، إلى جانب مسجد "عبادة بن الصامت".

ورأى عطا هللا في حديث لـ "قدس برس"، أن القرار يعّبر عن "سابقة قانونية خطيرة تحدث ألّول مّرة"، 
 هالي تلك المنازل الذين سيتم تشريدهم.مشيًرا إلى أن القرار لم يراعِّ عدم وجود مأوى أل

فرًدا،  50متًرا مربًعا، وتأوي هذه المنازل أكثر من  880وقال إن المساحة اإلجمالية للمنازل نحو 
 متًرا مربًعا. 150وتبلغ مساحة المسجد نحو 

ف البناء في أمًرا بوق 12وأشار إلى أّن ما تسمى بـ "اإلدارة المدنية" برفقة القوات اإلسرائيلية سّلمت 
 تجّمع جبل البابا في شهر شباط/ فبراير الماضي، "لكّن األمر اليوم خطير للغاية".

وأضاف "إصدار القرارات من محاكم االحتالل بهدم المزيد من المنازل، سيساهم في نجاح االحتالل 
 ".االستيطانيةبتشريدنا من التجمعات البدوية جميعها لصالح مشاريعه 

 18/4/2016، قدس برس
 
 وزيرة االقتصاد: خسائر االقتصاد الفلسطيني تفوق ما أعلنه البنك الدولي بكثير  .51

وكاالت األنباء قالت وزيرة االقتصاد الوطني، عبير عودة، أمس اإلثنين إن حجم الخسائر  - رام هللا
ك الدولي التي لحقت باالقتصاد الفلسطيني جراء السياسات اإلسرائيلية يتجاوز "بكثير" ما أعلنه البن

 في بيان نشره في اآلونة األخيرة.
مليون  285وأشارت عودة في مقابلة أمس اإلثنين إلى أن الخسائر التي حددها البنك الدولي بمبلغ 

مليار دوالر سنويا في  3.5دوالر لم تشمل الخسائر في المنطقة "ج" التي قالت إنها تقدر بنحو 
 منطقة األغوار وحدها.
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من غياب آلية واضحة تمكنهم من معرفة حجم أموال الضرائب التي تقوم  ويشكوا الفلسطينيون 
السوق الفلسطينية من خاللها  إلىإسرائيل بجمعها، مقابل عمولة مالية، على البضائع التي تدخل 

 وفق اتفاق باريس االقتصادي.
( التي وقالت عودة "اآللية المتبعة غير واضحة في تحصيل ما تسمى بالمقاصة )أموال الضرائب

على جميع الوثائق ال  اطالعنا.. لكن لعدم %3تحصلها إسرائيل للجانب الفلسطيني مقابل عمولة 
 يوجد لدينا تأكيدات على قيمة المبالغ المحصلة من اإلسرائيليين رغم مطالبتنا بذلك."

لنا  عودة أنه "تمت الموافقة من الجانب اإلسرائيلي على تسليم بعض المبالغ التي تعتبر وأوضحت
 ولم يتم تحويلها".

 19/4/2016القدس العربي، لندن، 
 
   نفسي: المعاناة في غز ة تتسبب في أمراض عضوية كالسرطان والجلطات المفاجئة أخصائي .51

الطب النفسي حبيب الحواجري من استمرار المعاناة  أخصائيحّذر  :محمد مسالمة -رام هللا  
تمرار الحصار، والتي تطال كافة شرائح المجتمع، النفسية للمواطنين في قطاع غزة، نتيجة اس

المعاناة النفسية تتسبب في أمراض عضوية خطيرة، كالسرطان الذي يسّجل ارتفاع  أنموضحًا 
 .اإلحصائيات آخرحسب  أسبوعياحاالت  عشروتيرته 

ة، بوزارة الصحة في غز  اإلكلينيكيينالنفسيين  األخصائيينوقال االخصائي الذي شغل منصب مدير 
وخريجو الجامعات والعمال والموظفون وربات البيوت، وهذا  األطفالالمعاناة النفسية يتأثر بها  إن

 .اآلخرالصاعدة في وضع يتدهور يومًا بعد  األجيالبدوره يسقط على 
وأوضح في لقاء الحواجري لـ "الحياة الجديدة" أن الوضع النفسي القائم أفرز ظواهر وسلوكيات 

 ، أبرزها حاالت االنتحار والقتل والسرقة واتساع نسبة المدمنين على المخدرات.اجتماعية خطيرة
ذلك، أكد خالد ثابت رئيس قسم األورام في مجمع الشفاء الطبي أنه وبالنسبة للحرب األخير عام  إلى

فلم يسمح االحتالل بإجراء أي إحصائيات بخصوص تلوث البيئة رغم أن الدمار كان أضعاف  2014
ولم يتم السماح للبعثات األجنبية بالدخول للقطاع حتى ال يتم الكشف عن استخدام أسلحة ما سبق 

 محرمة دوليا.
سنوات داخل الجسم ليحدث السرطان،  عشرإلى  خمسوأوضح أن الملوثات البيئية بحاجة لفترة من 

دأت النسبة ، لقد ب2008/2009قائال: "نحن اآلن في بداية الموجة التي سوف تكون مترتبة عن حرب 
 ".2020نحن بحاجة لالنتظار حتى عام  2014باالرتفاع ألننا بدانا نتأثر، ولقياس تأثير حرب 
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مريضا بالسرطان معظمهم من النساء المصابات  2750ويبلغ عدد مرضى السرطان في قطاع غزة 
ان جديدة حاالت سرط 10، أسبوعيا 2015بسرطان الثدي، حيث بدأ االرتفاع الملحوظ منذ بداية عام 

 على األقل.
 18/4/2016، رام هللا، الحياة الجديدة

 
 األردن يقرر التوقف عن تركيب كاميرات في المسجد األقصى .52

هللا النســور أن األردن ســيتوقف عــن تركيــب كــاميرات  عبــد األردنــي أكــد رئــيس الــوزراء :بتــرا – انعّمــ
ردنيـة )بتـرا( االثنـين، "إننـا فوجئنـا منـذ بالمسجد األقصى المبارك، وقال، في تصريح لوكالـة األنبـاء األ

إعـــالن نيتنــــا تنفيـــذ المشــــروع بـــردود أفعــــال بعــــض أهلنـــا فــــي فلســـطين تتــــوجس مـــن المشــــروع وتبــــدي 
وأضــاف "ألننــا نحتــرم اآلراء جميعهــا إلخوتنــا فــي  هدافــه".أ مالحظــات عليــه وتشــكك فــي مراميــه وفــي 

ا دعمنـــا الكامـــل والتـــاريخي لخيـــارات فلســـطين عامـــة وفـــي القـــدس الشـــريف خاصـــة، وألننـــا نؤكـــد دومـــ
وتطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق وسيادته على ترابه الوطني ومن ضـمنه الحـرم القدسـي الشـريف، 
ووقوفنا إلى جانبه في كل الظروف واألحوال، فقد وجدنا أن هذا المشروع لم يعد توافقيا، بل قـد يكـون 

 في تنفيذه".  محل خالف، وبالتالي فقد قررنا التوقف عن المضي
 18/4/2016 ،موقع صحيفة الغد، عم ان

 
 "األقصىمشروع كاميرات " إيقافتثمن قرار  األردنيين المهندسيننقابة  .53

عن ارتياحهـا لقـرار الحكومـة إيقـاف مشـروع تركيـب كـاميرات  األردنيين عبرت نقابة المهندسين: انعمّ 
أبنــاء القــدس وفلســطين واألردن ونــداءات المراقبــة داخــل الحــرم القدســي الشــريف اســتجابة لــدعوات مــن 

 والنقابية المعنية بشؤون القدس والمقدسات. واألهليةالمؤسسات الشعبية 
 19/4/2016 ،الدستور، عم ان

 
 يدينان كالم نتنياهو عن الجوالن وكرامي"حزب هللا"  .54

ائيلي والتـي تمثلـت الخطوة "الوقحـة التـي قامـت بهـا قيـادة العـدو اإلسـر  اللبناني بيروت: دان "حزب هللا"
بعقد اجتماع للحكومة الصـهيونية فـي هضـبة الجـوالن السـورية المحتلـة، كمـا التصـريحات التـي رافقـت 

الســـابق  اللبنـــاني هـــذه الخطـــوة والتـــي أطلقهـــا رئـــيس وزراء العـــدو بنيـــامين نتنيـــاهو"، فيمـــا ســـأل الـــوزير
إلـى األبـد، مؤكـدًا أن  "إسـرائيل"من فيصل كرامي كيف سيجعل نتانياهو الجوالن المحتل جزءًا أساسيًا 

إســرائيل، وهــذا  نيــاهو يعطــي مشــروعية إضــافية لكــل حركــات المقاومــة الشــعبية المســلحة ضــدّ ت"كــالم ن
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وقـــال: "هـــذا الكيـــان الصـــهيوني يحاصـــر مـــدن وبلـــدات  أبســـط رد فعـــل يمكـــن أن يتوقعـــه الصـــهاينة".
ومع ذلك لم ينجح عبر كل هذه السـنين فلسطين المحتلة بآالف المستوطنات، وبجدار الفصل الغبي، 

 في إلغاء الهوية العربية لألرض والبشر والشجر".
ورأى حــزب هللا أن "هــذه الخطــوة تأكيــد للعدوانيــة الصــهيونية بحــق أمتنــا وشــعوبها، ودليــل علــى طبيعــة 

ل فــي هــذا الكيــان التوســعية، والتعامــل معــه ال يكــون إال بالمقاومــة المســتمرة عبــر اســتخدام كــل الوســائ
مواجهته، وفي مقدمتها االنتفاضة الشعبية التي شهدنا بعض فصولها فـي تحـرك أبنـاء الجـوالن رفضـًا 
لالجتمــاع الصــهيوني". وســـأل عــن "موقـــف الجامعــة العربيـــة والــدول العربيـــة مــن هـــذا االعتــداء علـــى 

 سيادة ووحدة دولة عربية".
 19/4/2016 ،الحياة، لندن

 
 يشغ ل شركة هندية تساعد الجيش اإلسرائيلي!لبنان اللبنانية": األخبار " .55

هـــذه المـــرة، االختـــراق اإلســـرائيلي للبنـــان "صـــناعّي" : عـــداد ناصـــر األمـــيناإلشـــارك فـــي ، محمـــد وهبـــة
مدن صناعية فـي البقـاع والجنـوب، وضـعت علـى سـكة التنفيـذ. الخبـر بحـد  3الطابع، وبهوية هندية. 

 ز القطاع الصناعي، ويخلق آالف فرص العمل.ذاته إيجابي، ومنتظر منذ سنوات، بما أنه يحفّ 
لكــن المشــكلة فــي مكــان آخــر. فــاألمم المتحــدة لّزمــت تنفيــذ االستشــارات الالزمــة إلنشــاء هــذه المنــاطق 
الصــناعية إلــى شــركة "ماهينــدرا" الهنديــة. واألزمــة هنــا أن لهــذه الشــركة نشــاطًا هــائاًل فــي كيــان العــدو 

ـــر مـــن نشـــاطها  ـــة واضـــحة. اإلســـرائيلي، وجـــزء كبي "التجـــاري" و"الصـــناعي"، ذو أبعـــاد عســـكرية وأمني
المعلومات عن الشركة وعالقتها بكيان العدو ليست سرًا، بل هي منشورة علـى موقعهـا الرسـمي، وفـي 
ـــ"مجموعة ماهينــدرا للخــدمات الخاصــة" هــي "الشــريك فــي مجــال األمــن  وســائل اإلعــالم اإلســرائيلية. ف

رائيلية" )وكالــة حكوميــة إســرائيلية تعمــل تحــت إشــراف وزارة العمــل(. القــومي" لـــ"مؤسسة التصــدير اإلســ
وتسـاعد "ماهينــدرا" مؤسسـة التصــدير اإلسـرائيلي فــي مجـال مســاعدة الشـركات اإلســرائيلية علـى دخــول 

 السوق الهندي.
، أن "شــــــركة تكنولوجيــــــا 2015ونقلـــــت صــــــحيفة "ذا تــــــايمز أوف إســـــرائيل" اإللكترونيــــــة، فــــــي نيســـــان 

لتابعــة لماهينــدرا دخلــت فــي شــراكة مــع شــركة "كــومفرس" األمريكيــة ــــ اإلســرائيلية، إلنشــاء المعلومــات ا
، وّقعت "ماهينـدرا" اتفاقـًا مـع شـركة "رافاييـل أدفانسـد 2012وفي عام  مركز أبحاث وتنمية في إسرائيل.

ير بالذكر ديفينس سيستمز" اإلسرائيلية، التي تصّنع أسلحة وتكنولوجيا عسكرية لجيش االحتالل. وجد
ـــد مـــن األســـلحة  ـــة"، إلـــى جانـــب العدي أن الشـــركة األخيـــرة هـــي التـــي صـــّنعت منظومـــة "القّبـــة الحديدي

 المتطورة لترسانة الجيش اإلسرائيلي!
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كل هذه المعلومات المعلنة، تؤكد خطـورة إدخـال الشـركة الهنديـة إلـى السـوق اللبنانيـة، ألسـباب شـتى. 
، لكونها تسمح لشـركاء أمنيـين للعـدو بالعمـل فـي لبنـان بحّريـة. األولىفلدخولها مخاطر أمنية بالدرجة 

، فضـــاًل عــن األزمـــة األخالقيـــة التـــي توجـــب منـــع هـــذه "إســـرائيل"كــذلك فإنـــه مخـــالف لقـــوانين مقاطعـــة 
الشــركة مــن العمــل فــي لبنــان، لكونهــا شــريكة آللــة القتــل اإلســرائيلية. لكــن مــا تقــّدم مــّر مــن دون أن 

د. وزير الصناعة حسين الحاج حسن قال لـ"األخبار" إن تلزيم "ماهيندرا" لـم يلحظه مسؤول لبناني واح
يجــرِّ عبــر وزارة الصــناعة التــي ال عالقــة لهــا بهــذا التلــزيم، بــل عبــر األمــم المتحــدة. وأضــاف: "يجــب 
الّتأكــد مــن المعطيــات التــي تشــير إلــى وجــود عقــد لــدى هــذه الشــركة مــع جــيش العــدو اإلســرائيلي قبــل 

خطــوة. إذا تبــّين أن لــدى هــذه الشــركة عالقــات مــن هــذا النــوع، فســنقوم بمراســلة الـــ"يونيدو" القيــام بــأي 
 )منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية( ونبلغها بموقفنا".

 19/4/2016 ،، بيروتاألخبار
 
 دين تصريحات نتنياهو حول "الجوالن"يالعربية  لجامعةلاألمين العام  .56

األمـين العـام لجامعـة الـدول العربيـة، بالتصـريحات  ،نبيـل العربـي .دد دن: سوسن أبو حسين - القاهرة
المحتّـل، وعـدها  الصادرة عن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو بشـأن الجـوالن العربـي السـوري 

ـــل انتهاكـــاً  لمبـــادئ القـــانون الـــدولي وقـــرارات  وســـافراً  صـــارخاً  "اســـتفزازية" وخطـــوة تصـــعيدية جديـــدة تمّث
العامـــة لألمـــم المتحـــدة ومجلـــس األمـــن ومجلـــس حقـــوق  ة الدوليـــة الممثلـــة فـــي قـــرارات الجمعيـــةالشـــرعي

 اإلنسان واتفاقيات جنيف.
اإلســرائيلي للجــوالن  كمــا أكــد األمــين العــام علــى موقــف الجامعــة العربيــة الــذي يعــد اســتمرار االحــتالل

علـى  لعالم. وأكد األمين العـام مجـدداً للسلم واألمن في المنطقة وا مستمراً  العربي السوري يشكل تهديداً 
ســلطات االحــتالل اإلســرائيلي مــن إجــراءات تهــدف إلــى تغييــر  الموقــف العربــي الــرافض لكــل مــا تتخــذه

 الوضــع القــانوني والطبيعــي والــديمغرافي للجــوالن العربــي الســوري المحتــل، واعتبارهــا إجــراءات باطلــة
 س األمن والجمعية العامة لألمم المتحدة ذات الصلة.غير قانونية تشكل انتهًاكا خطًيرا لقرارات مجل

لاللتـزام بجميـع قـرارات الشـرعية  "إسـرائيل"وناشد العربي مجلس األمن تحمل مسؤولياته والضغط على 
والقــرار  ،1973" لعــام 338والقــرار رقــم " ،1967 " لعــام242الدوليــة، خصوصــا قــرار مجلــس األمــن رقــم "

دت جمعيهــــا علــــى وجــــوب االنســــحاب اإلســــرائيلي الكامــــل مــــن كــــل التــــي أكــــ ،1981" لعــــام 497رقــــم "
 الفلسطينية والعربية المحتلة بما فيها الجوالن العربي السوري المحّتل. األراضي

 19/4/2016 ،الشرق األوسط، لندن
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 حول "الجوالن" "إسرائيل"ستنكر تصريحات يرئيس البرلمان العربي  .57
فــي الجــوالن العربــي  "إســرائيل"البرلمــان العربــي مواقــف اســتنكر رئــيس : سوســن أبــو حســين - القــاهرة

المحتلــة بمــا فيهــا الجــوالن  المحتــل، وأكــد البرلمــان العربــي علــى عروبــة وقدســية كــل األراضــي العربيــة
الســوري المحتــل. وقــال رئــيس البرلمــان العربــي أحمــد بــن محمــد الجــروان، إن أراضــي الجــوالن أراض 

الحتالل اإلسرائيلي، مؤكدا أن كل المواثيق والقوانين الدولية تؤكـد ا عربية سورية محتلة من قبل قوات
فـــي  اجتمـــاع الحكومـــة اإلســـرائيلية عروبـــة الجـــوالن وعـــدم شـــرعية االحـــتالل اإلســـرائيلي لهـــا، مســـتنكراً 

الجوالن العربي المحتل. وشدد البيان الذي أصـدره أمـس وحصـلت "الشـرق األوسـط" علـى نسـخة منـه، 
إلـى أن مكتـب  قضـية الجـوالن المحتـل، مشـيراً  لن تنسـي الشـعب العربـي ةسوريعلى أن األوضاع في 

البرلمان العربي يعمل على إنشاء لجنة الجوالن المحتل التي تنبثق من لجنة الشؤون السياسية واألمن 
مـن أجـل إنهـاء  "إسـرائيل"البرلمـان العربـي. وطالـب البيـان المجتمـع الـدولي بالضـغط علـى  القومي في

 ا لكل األراضي العربية المحتلة، بما فيها هضبة الجوالن السورية. احتالله
 19/4/2016 ،الشرق األوسط، لندن

 
 والقاعدة "داعش"بالتعاون مع  هاتهموت في الجوالن اإلسرائيلية ةحكومالسورية تدين عقد اجتماع  .58

كبيــر  ،لجعفـري اتهـم بشـار ا: تحريـر سـيف الـدين حمــدان ،إعـداد لبنـى صـبري للنشــرة العربيـة -جنيـف 
يـوم االثنـين بالتعـاون مـع مقـاتلي  "إسـرائيل" ،مفاوضي الحكومـة السـورية فـي محادثـات السـالم بجنيـف

وقال الجعفري للصـحفيين إن هـذا "االسـتفزاز" اإلسـرائيلي  والقاعدة في منطقة الجوالن. داعشتنظيمي 
مية وجبهــة النصــرة عنــد الخــط و"إرهــابيي" تنظــيم الدولــة اإلســال "إســرائيل"يؤكــد دون شــك التعــاون بــين 

 الفاصل بين الجوالن ومكان تمركز قوات األمم المتحدة.
 وكان يعلق على عقد رئيس الوزراء اإلسرائيلي الجتماع لحكومته في الجوالن.

وقال الجعفري إنه ليس من قبيل الصدفة على اإلطالق أن يأتي هذا التصعيد اإلسرائيلي بالتزامن مع 
لة" ألعضـــاء فـــي وفـــد المعارضـــة الـــذي يشـــارك فـــي محادثـــات جنيـــف. ودعـــا تصـــريحات "غيـــر مســـؤو 

 أعضاء في الهيئة العليا للمفاوضات المعارضة المسلحة الستئناف الهجمات على القوات الحكومية.
وأضــاف الجعفــري أن حــدوث كــل ذلــك بشــكل متــزامن يشــير بوضــوح إلــى أن هنــاك روابــط وثيقــة بــين 

وقـال إنـه أرسـل خطابـات لألمـين العـام  .ة"اإلرهـابيين" داخـل سـوري اإلسرائيليين وبعض العرب وبعض
لألمــم المتحــدة ولمجلــس األمــن يطلــب فيهــا تــدخلهما الفــوري إلدانــة عقــد اجتمــاع وزاري إســرائيلي فــي 

 الجوالن والمطالبة بأال يتكرر ذلك.
 18/4/2016 ،وكالة رويترز لألنباء
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 الجوالنبشأن  اإلعالم السوري يهاجم تصريحات نتنياهو .59
األحد رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين  يوملم تمر التصريحات التي أطلقها : سالفة جبور -دمشق 

نتنياهو خالل جلسة عقدتها حكومته ألول مرة من الجوالن السوري المحتل، بوقع طبيعي على وسائل 
فــي محاولـة لــربط هــذه  اإلعـالم الســورية الرسـمية، حيــث شــغل هـذا الخبــر وتحليالتــه عناوينهـا األولــى،

 التصريحات بالحرب الدائرة في البالد منذ خمسة أعوام.
فالوكالــة العربيـــة الســـورية لألنبــاء )ســـانا( ســـارعت إلدانــة التصـــريحات اإلســـرائيلية التــي أكـــدت تمســـك 

ـــذ  "إســـرائيل" ـــة من ـــي عنهـــا، حيـــث أوردت نـــص رســـالة  1967بالهضـــبة الســـورية المحتل ورفضـــها التخل
 الخارجية والمغتربين السورية لألمين العام لألمم المتحدة ورئيس مجلس األمن.وجهتها وزارة 

ألبناء الهضبة المحتلة، أكدوا فيـه أن الجـوالن كـان منـذ  بدورها نشرت صحيفة "تشرين" الحكومية بياناً 
 عربية سورية "وهي حقيقة لن تغطيها مهاترات االحتالل الزائل". األزل وسيبقى لألبد أرضاً 

نائــب وزيــر الخارجيــة  ،المقربــة مــن النظــام، فنشــرت تصــريحات لفيصــل المقــداد ،حيفة الــوطنأمــا صــ
بكـل الوسـائل بمـا  "إسـرائيل"والمغتربين، أكد خاللها استعداد السـوريين السـترجاع الجـوالن المحتـل مـن 

طيــة علــى أن هــذه الخطـوة اإلســرائيلية جـزء مــن الهجمـة السياســية ومحاولـة للتغ فيهـا العســكرية، معتبـراً 
كمــا نفــى المقــداد نيــة دمشــق االتصــال بموســكو  الــدعم اإلســرائيلي للجماعــات المســلحة عنــد الحــدود.

علـى أن ال الـرئيس الروسـي بـوتين وال أي رئـيس فـي العـالم  بشأن "التصرف المجنون لنتنياهو" مشدداً 
 سيقبل بهذا المنطق اإلسرائيلي المدان.

 18/4/2016 ،نت، الدوحة.الجزيرة
 
 مليون دوالر إلعمار غزة 20جديدة بقيمة قطرية ادي: مشاريع العم .61

أعــرب رئـــيس اللجنـــة القطريـــة إلعــادة إعمـــار غـــزة الســفير محمـــد العمـــادي عـــن : أشـــرف مطـــر -غــزة 
ــــ"الشرق" خـــالل جولـــة تفقديـــة  ارتياحـــه لســـير العمـــل فـــي المشـــاريع القطريـــة فـــي هـــذا المجـــال. وقـــال ل

ي قــدمتها قطــر بعــد انتهــاء الحــرب علــى غــزة، أنجــزت بشــكل مــن األلــف وحــدة التــ %98للمشــاريع إن 
 كامل، واليوم نتابعها ونقدم التهنئة إلى أصحابها.

وأشــــار إلــــى أن المشــــاريع القطريــــة ال تواجــــه أي مشــــاكل، فيمــــا يتعلــــق بإدخــــال المــــواد مــــن المعــــابر 
، فهنالــك موافقــات الحدوديــة، فجميــع مــا نطلبــه يــتم إدخالــه، بمــا فــي ذلــك المــواد المزدوجــة االســتخدام

 لجميع الطلبات التي تقدمها اللجنة القطرية إلدخال المواد للمشاريع القطرية.
وأضاف سيتم اليوم توقيع عقود لمشاريع قطرية جديدة ستنفذ في قطاع غزة في المرحلـة المقبلـة بقيمـة 

 مليون دوالر، حيث سنعلن عن طبيعة تلك المشاريع. 20
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ؤتمر اإلعمار الذي عقد يوم األربعـاء الماضـي فـي رام هللا، حيـث أشـار وأكد العمادي أنه شارك في م
إلــى أن الهــدف مــن هــذا المــؤتمر كــان حــث الــدول المانحــة لإليفــاء بالتزاماتهــا التــي تعهــدت بهــا خــالل 

وبـين أن المـؤتمر حقـق الهـدف منـه بالنسـبة إلـى التـزام الـدول  مؤتمر المـانحين الـذي عقـد فـي القـاهرة.
مــن حجــم مــا تــم التبــرع بــه، وهــو أمــر  %38ث وصــل مــن أمــوال اإلعمــار حتــى اآلن حتــى اآلن، حيــ

 إيجابي ثمناه في دولة قطر واعتبرناه خطوة طيبة في االتجاه الصحيح إلعادة اإلعمار بغزة.
 19/4/2016 ،الشرق، الدوحة

 
 لإلفراج عن األسرى  "إسرائيل""اتحاد الصحفيين العرب" يطالب بالضغط على  .61

االتحاد العام للصحفيين العـرب كافـة المنظمـات الحقوقيـة والدوليـة بالضـغط علـى سـلطات طالب  :وفا
وقال بيان صـادر عـن رئـيس اتحـاد  االحتالل اإلسرائيلي إلطالق سراح األسرى القابعين في سجونها.

ة الصحفيين العرب، يوم اإلثنين، لمناسبة يوم األسير الفلسطيني، إن هذه االعتقاالت تتنـافى مـع حريـ
الرأي والتعبير وحقوق اإلنسان، خاصة أن هؤالء األسرى يتعرضون للتعذيب القاسـي واإلسـاءة البالغـة 

وأكـد البيـان أن قضـية األسـرى الفلسـطينيين تعتبـر مـن  من قبل المحققين وقوات االحتالل اإلسـرائيلي.
يني دخـــل أكبـــر القضـــايا اإلنســـانية فـــي العصـــر الحـــديث، خاصـــة أن أكثـــر مـــن ثلـــث الشـــعب الفلســـط

 السجون على مدار سنوات الصراع الطويلة مع االحتالل اإلسرائيلي والحركة الصهيونية.
 18/4/2016 ،الحياة الجديدة، رام هللاموقع صحيفة 

 
 الجزائر تقرر مضاعفة المنح الدراسية والمحافظة على مقاعد طلبة غزة .62

دمة لفلسطين سنويًا بزيادتها رسـميًا مـن رام هللا: أعلنت الجزائر أمس عن مضاعفة المنح الدراسية المق
 وأوضـــحت وزارة التربيـــة منحـــة مخصصـــة للطـــب البشـــري. 50منحـــة بمـــا فيهـــا  300منحـــة إلـــى  118

فـــي بيـــان صـــحافي صـــدر عنهـــا فـــي رام هللا أمـــس أن ذلـــك جـــاء بموجـــب  الفلســـطينيةوالتعلـــيم العـــالي 
ة والتعلــيم العــالي د. صــبري صــيدم برنــامج تنفيــذي وقــع فــي العاصــمة الجزائــر أمــس بــين وزيــر التربيــ

 ونظيره الجزائري د. الطاهر الحجار.
وشملت مداوالت الوزيرين تعهد الجزائر بالحفـاظ علـى مقاعـد أبنـاء غـزة الـذين يتـأخرون عـن االلتحـاق 

 بالجامعات الجزائرية بفعل إغالق المعابر وتعذر وصولهم إلى تلك الجامعات.
 19/4/2016 ،األيام، رام هللا
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 اليونيسكو" تؤكد فلسطينية الخليل وبيت لحم وتدين حفريات األقصى" .63
وجهـت منظمـة األمـم المتحـدة للتربيـة ، عمـار عـوض، نقاًل عـن 19/4/2016 ،الخليج، الشارقةنشرت 

صــفعة قويــة إلــى "إســرائيل" عنـدما صــادقت علــى مشــروع قــرار يعــّد مــدينتي  "ونيســكو"يوالثقافـة والعلــوم 
ســطينيتين، بـــالنص علـــى أنهمــا "جـــزء ال يتجـــّزأ مــن فلســـطين"، وســـّمى المســـجد "بيــت لحـــم والخليـــل" فل

األقصــى وحــائط البــراق باســميهما المعــروفين، متجــاهاًل االعتراضــات اإلســرائيلية علــى ذلــك، وتضــّمن 
 القرار اإلشارة إلى "إسرائيل" بقوة االحتالل في جميع المواضع التي تستدعي ذكرها.

ن الحصار الذي تفرضه على قطـاع غـزة، وسـيطرتها علـى أبش إلى "إسرائيل" كما وّجه القرار انتقادات
"زرع قبــور يهوديــة مزيفــة فــي ـالحــرم اإلبراهيمــي فــي الخليــل وقبــر راحيــل فــي بيــت لحــم، متهمــًا إياهــا بــ

 مساحات مختلفة من المقابر اإلسالمية".
روَع قراٍر مقدمًا من روسيا، جاء ذلك في الجلسة التي عقدتها المنظمة في باريس، ومررت خاللها مش

دعــا إلــى تحديــد دور المنظمــة األمميــة فــي الحمايــة والحفــاظ علــى مدينــة "تــدمر" األثريــة، وآخــر حــول 
"تعزيز إسهامات اليونيسكو لتعزيز ثقافة االحترام المتبـادل والتسـامح". إضـافة إلـى القـرار الثالـث الـذي 

"إسرائيل" حيـال الحـرم القدسـي والحفريـات والتعـديات أتى بعنوان "فلسطين المحتلة"، ويتناول تصرفات 
التي تجري هناك بعد تقّدم األردن والجزائر ومصـر ولبنـان والمغـرب وعمـان وقطـر والسـودان بمشـروع 

 قرار وجد مساندة ودعمًا دوليًا، ما يعّد هزيمة دبلوماسية كبيرة في هذا الخصوص.
)اللجنـة التنفيذيـة( أن المـوقَعين المعنيَّـين اللـذين وجاء في القـرار بخصـوص الخليـل وبيـت لحـم: "تؤكـد 

ـــى الحـــرم  يقعـــان فـــي الخليـــل وبيـــت لحـــم، همـــا جـــزآن أساســـيان مـــن فلســـطين"، وتطـــرق المشـــروع، إل
اإلبراهيمي وقبر راحيل، وأشار إلى "الحفريات، واألعمال، وبناء الطرق الخاصة للمسـتوطنين، وجـدار 

لدة القديمة في الخليل، ما يؤثر سلبًا فـي سـالمة الموقـع، وفـي الفصل غير القانوني المستمر داخل الب
 حرية التنقل والوصول إلى أماكن العبادة، نتيجة عن ذلك".

"زرع قبـور يهوديـة مزّيفـة فـي مسـاحات مختلفـة" مـن "المقـابر اإلسـالمية"، كمـا ـواتهم القـرار "إسـرائيل" بـ
 أدان القرار حصار قطاع غزة، وطالب برفعه فورًا.

تقــد القــرار أيضــًا المخطــط اإلســرائيلي لبنــاء مســاحة صــالة متســاوية بــالقرب مــن "قــوس روبنســون"، وين
"قوة محتلـة" فـي ـوتحديد الدخول "إلى الموقع خالل األعياد اإلسالمية". ويتطرق القرار إلى "إسرائيل" ك

دون ذكـر تسـمية الحـرم الشـريف، للموقـع بـ كل ذكر لها، ويستخدم التسمية العربيـة، المسـجد األقصـى/
"جبـل الهيكــل"، التــي يطلقهـا عليــه اليهــود. ويتطــرق الـنص إلــى باحــة حــائط المبكـى، ولكنــه يضــع هــذا 

 المصطلح بين قوسين، بعد استخدام "حائط البراق".
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ــــانوأضـــافت  مــــدير المســـجد األقصــــى فــــي وزارة  ، أنبتـــرا ، نقــــاًل عـــن وكالــــة19/4/2016 ،الغــــد، عم 
للقـدس حيـث اشـتمل  حول القـدس انتصـاراً " ونيسكو"ي العبادي اعتبر قرار هللا عبد .م األردنية األوقاف
دولـــة  56ن أ دولـــة، موضـــحاً  58صـــل أمـــن  صـــوتاً  33وقـــال إن القـــرار فـــاز بــــ . بنـــداً  40حـــو نالقـــرار 

عـن أسـفه الشـديد  دول، معربـاً  6دولة وعارض القرار  17حضرت الجلسات فيما امتنع عن التصويت 
 .ثقافياً  عن التصويت ألن هذا القرار يعتبر قراراً المتناع هذه الدول 

 
 إلى مرحلة خطرة وصلحل الدولتين  بان كي مون:أعضاء مجلس األمن و .64

أجمع أعضاء مجلس األمـن واألمـين العـام لألمـم المتحـدة أمـس، علـى وصـول حـل الـدولتين  :نيويورك
 وفلسطين إلى مرحلة خطرة. "إسرائيل"بين 

المتحدة بان كـي مـون فـي جلسـة لمجلـس األمـن حـول الشـرق األوسـط أمـس،  وقال األمين العام لألمم
إن الرباعيـــة الدوليـــة "تعمـــل علــــى وضـــع تقريـــر حـــول الظــــروف الميدانيـــة، والتهديـــدات القائمـــة لحــــل 
الدولتين، وسـتقدم توصـيات حـول كيفيـة التحـرك قـدمًا نحـو هـذا الحـل". واعتبـر أن حـل الـدولتين "يبـدو 

منـــذ عقــود"، مشــددًا علــى ضــرورة "اعتـــراف كــل األطــراف بالمخــاطر التـــي أبعــد مــن أي وقــت مضــى 
إلــى وقــف  "إســرائيل"يرتبهــا عــدم التوصــل إلــى تفــاهم كامــل" علــى قضــايا الحــل النهــائي. وجــدد دعــوة 

األعمال االستيطانية بالكامل، مشيرًا إلى أن "أعمال الهدم للممتلكات الفلسطينية تشـكل عقابـًا جماعيـًا 
 وجب القانون الدولي". وهو محظور بم

وقال إن القرارات األخيرة بإنشاء وتوسيع المستوطنات "تدل على استراتيجية استيطانية تعتـزم مواصـلة 
 ."إسرائيل"التوسع بما يهدد حل الدولتين" من جانب 

رًا وأكد نائب السفيرة األمريكية ديفيـد برسـمان "التـزام الواليـات المتحـدة حـل الـدولتين بشـكل ثابـت"، مشـي
"تدعو القيادة  بالدهإلى القلق البالغ حيال "انعدام التقدم" نحو هذا الحل وتزايد أعمال العنف. وقال إن 

 الفلسطينية إلى إدانة أعمال العنف والهجمات اإلرهابية"، مؤكدًا معارضة بالده االستيطان.
تمر دولـي يجمـع أطـراف وقال السفير الفرنسي فرنسوا ديالتـر إن بـاريس تجـدد مبادرتهـا الستضـافة مـؤ 

يونيو، يهدف إلى جمع طرفي النزاع  /الرباعية وجامعة الدول العربية ومجلس األمن في مطلع حزيران
 في مفاوضات في خريف العام الحالي.

 19/4/2016 ،الحياة، لندن
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 بوتين: روسيا تدعم جهود الفلسطينيين لتسوية الصراع .65
تين يوم االثنين عن دعم بالده لجهود الفلسطينيين لتسوية فالديمير بو  الروسيعرب الرئيس أ  :موسكو

اجتماع مع الرئيس الفلسطيني محمـود عبـاس "سـندعم جهـودكم ي وقال بوتين ف ."إسرائيل"الصراع مع 
 ضروري لتحقيق حوار بناء". شيءتفعيل كل  إلىتهدف  يالت

 18/4/2016 ،القدس، القدس
 
 في الشرق األوسط دون حل القضية الفلسطينيةرئيس الوزراء اإلسباني األسبق: ال سالم  .66

أكــد خوســيه لــويس روديغيــث ثبــايترو، رئــيس الــوزراء اإلســباني األســبق، فــي : مــريم عــدنان - أبــوظبي
، محاضرة ألقاها أمس بعنوان "قوة الدبلوماسية العامة" فـي أكاديميـة اإلمـارات الدبلوماسـية فـي أبـوظبي

ألوسـط مـا دامـت مشـكلة القضـية الفلسـطينية مسـتمرة، ألنهـا أنه لن يكون هنـاك أي سـالم فـي الشـرق ا
شـــروط  4وأضــاف: هنــاك  ، وتــؤثر فــي كـــل دول المنطقــة.21ـ شــكلت التحــدي الرئيســي فــي القـــرن الــ

ـــة،  يجـــاد أهـــداف مســـتدامة للتنميـــة، وثقافي ـــز الدبلوماســـية والحـــوار، وا  ضـــرورية للســـالم، سياســـية لتعزي
 دي موحد، وتنسيق العمالت وتبادلها وصرفها.واقتصادية تشمل إيجاد نظام عالمي نق

 19/4/2016 ،الخليج، الشارقة
 
 "إسرائيل"من  بعد ألمانيا: الجوالن ليس جزءا   الواليات المتحدة األمريكية .67

رفضــت كــل مــن الواليــات المتحــدة وألمانيــا، يــوم اإلثنــين، تصــريحات رئــيس الحكومــة : هاشــم حمــدان
 تي قال فيها إن الجوالن السوري سيظل تحت السيادة اإلسرائيلية.اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو، وال

وقال المتحدث باسم الخارجية األمريكية، جون كيربـي، مسـاء يـوم اإلثنـين، إن إدارة الـرئيس األمريكـي 
ـــاراك أوبامـــا تعتقـــد أن هضـــبة الجـــوالن ليســـت جـــزءاً  فـــي حديثـــه مـــع  ،وقـــال كيربـــي ."إســـرائيل"مـــن  ب

لخارجيــة فــي واشــنطن، إن سياســة الواليــات المتحــدة فــي هــذا الســياق لــم تتغيــر، الصــحافيين فــي وزارة ا
قراطيـــــة و أن الحـــــديث عـــــن سياســــة متبعـــــة منـــــذ ســــنوات كثيـــــرة مـــــن قبــــل إدارات أمريكيـــــة ديم مضــــيفاً 

وأضاف أن مكانة هذه األراضي يجب أن تتقرر في المفاوضات، وأن الوضع الحـالي فـي  وجمهورية.
 ثل هذه المفاوضات.سورية ال يسمح بإجراء م

كما رفضت الحكومة األلمانية، يوم اإلثنين، أيضا تصريحات نتنياهو، بشأن السيادة اإلسـرائيلية علـى 
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية األلمانية مارتن شيفر إن الضم األحادي  الجوالن السوري المحتل.

وقــال "هــذا مبــدأ أساســي فــي  ون الــدولي.يتنــاقض مـع القــان "إســرائيل"الجانـب لهضــبة الجــوالن مــن قبــل 
 القانون الدولي وميثاق األمم المتحدة بأنه ال يوجد حق ألي دولة في ضم أراضي دولة أخرى إليها".
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اآلن بأن تعيد بشكل فوري الجوالن إلى سورية  "إسرائيل"ومع ذلك، أضاف شيفر أن ألمانيا ال تطالب 
 بسبب الوضع األمني والحرب الدائرة فيها.

 18/4/2016 ،48عرب 
 
 تتسع ببريطانيا "إسرائيل"مظاهر مناهضة  :كاتب إسرائيلي .68

أكد الكاتب اإلسرائيلي اليميني بصحيفة "إسرائيل اليوم" إيزي ليبالر أن  :المصدر الصحافة اإلسرائيلية
ســيما فــي صــفوف حــزب العمــال الــذي  ظــاهرة معــاداة الســامية واليهــود آخــذة بالتنــامي فــي بريطانيــا، ال

وكتب ليبالر أن كوربن يزعم أن حركـة حمـاس رسـول سـالم، ويـدعو  انتخب جيرمي كوربن زعيما له.
 ، وأنـــه يـــدعم علنـــا )رئـــيس الحركـــة اإلســـالمية بالـــداخل الفلســـطيني( رائـــد صـــالح."إســـرائيل"لمقاطعـــة 

حزب  تسللت للجامعات البريطانية حتى أن الرئيس السابق لنادي "إسرائيل"وأضاف الكاتب أن كراهية 
العمـال بجامعـة أوكسـفورد ألـيكس تشـيمبورس يـرى أن ظـاهرة معـاداة السـامية، والـدعم الـذي تحظـى بــه 
حماس دفعته لالستقالة، بينما يتزايد ترديد األغاني المشيدة بإطالق الصواريخ على تل أبيب، وتسمية 

الجامعــات البريطانيــة عديــدين فــي  يهــوداً  وزاد أن طالبــاً  معســكر "أوشــفيتس" بأنــه بقــرة حلــوب لليهــود.
إلـى أن بعــض الشخصـيات البريطانيــة قـد تضــطر أحيانــا  بـاتوا يشــعرون بـالخوف علــى أنفسـهم، مشــيراً 

 لتبني الخطاب المعادي للصهيونية للمحافظة على موقعها االجتماعي في المملكة.
"دولــة  بعــد يــوم بضــرورة وضــع حــد لمــا يســمى وأشــار ليــبالر إلــى وجــود مطالبــات علنيــة تــزداد يومــاً 

إلى أن تصاعد هذه الحوادث المعادية للسامية واليهود في بريطانيا يدعو إلى  األبارتايد اليهودية" الفتاً 
التوقف عن ترويج الفرضية السـائدة منـذ زمـن طويـل، مفادهـا أن مـن يقـف وراءهـا فقـط هـم المسـلمون 

 والعناصر "المتطرفة".
ر إسالمية، لكنها دأبت علـى اتخـاذ خـط "متطـرف" وقال إن قناة "بي.بي.سي" ال تسيطر عليها عناص

ن معــاداة  "إســرائيل"عمــل علــى تصـــميم الــرأي العــام البريطـــاني لتجــريح  باتـــت  "إســرائيل"وتشـــويهها، وا 
إلـى أن حركـة المقاطعـة  لدى أوساط واسعة من اليسـار البريطـاني، مشـيراً  أساسياً  ظاهرة عامة ومكوناً 

 من قبل عناصر يسارية محلية في بريطانيا. يتم تحريكها "إسرائيلـ"العالمية ل
واعتبر الكاتب أن الوضع في بريطانيـا بـات أخطـر بكثيـر مـن سـنوات الثالثينيـات مـن القـرن الماضـي 

 حين كانت تهاجم بعض المجموعات الليبرالية واليسارية اليهود.
 18/4/2016 ،نت، الدوحة.الجزيرة
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 للفلسطينيين والنازية "إسرائيل"ة وزير سويدي يستقيل بعد أن قارن بين معامل .69
مس إن وزير اإلسكان محمد كابالن أقال رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين  :رويترز –ستوكهولم 

للفلســطينيين بمــا حــدث لليهــود أيــام  "إســرائيل"سيســتقيل بعــد تصــريحات ســابقة لــه قــارن فيهــا معاملــة 
صــحيفة سفينســكا داجبالديــت أول مــن نشــرها  التــي كانــت-وكــان كــابالن أدلــى بتصــريحاته  النازيــة.

كممثــل عــن  قبــل أن ينضــم لحكومــة يســار الوســط المشــكلة حــديثاً  2009فــي عــام  -األســبوع الماضــي
 حزب الخضر الشريك الصغير في الحكومة االئتالفية.

 وتأتي االستقالة وسط تقارير عن توترات داخل حكومة السويد االئتالفية. 
 19/4/2016 ،الرأي، عم ان

 
 كليفتون مدينة ثالثة ترفع العلم الفلسطيني في نيوجيرسي بعد باترسون ونورث بيرغن .71

عبد الحميد صيام: احتفل أول من أمس المئات من أبناء الجالية الفلسـطينية  - نيوجيرسي –كليفتون 
ألمريكيـة والعربية برفع العلم الفلسطيني أمام مبنى بلدية كليفتـون، إحـدى أكبـر مـدن واليـة نيوجيرسـي ا

والمتالصقة مع مدينة باترسون. وحضر االحتفال نائب السفير الفلسطيني لدى األمم المتحدة عبد هللا 
 الشاويش ممثال للسفير رياض منصور.

وأعلن عمدة المدينة جيمس أنزالدي عن إعالن يـوم السـايع عشـر مـن أبريـل/ نيسـان مـن كـل عـام يـوم 
المدينة الثالثة التي ترفع العلم الفلسطيني بعد باترسون ونـورث العلم الفلسطيني لتصبح مدينة كليفتون 

الفلســطيني "فــدائي" قــام نائــب العمــدة برفــع العلــم الفلســطيني علــى  الــوطنيوعلــى أنغــام النشــيد  بيــرغن.
الســارية قــرب العلــم األمريكــي، معلنــا أمــام الجمهــور المــتحمس الــذي يرفــع مئــات األعــالم الفلســطينية 

ة كليفتـــون تفتخـــر بـــالمكون األصـــيل مـــن أبنائهـــا المنحـــدرين مـــن أصـــول فلســـطينية الصـــغيرة، أن مدينـــ
والــذين أصــبحوا اآلن يشــكلون مــع فلســطينيي مدينــة باترســون المجــاورة "أكبــر تجمــع للفلســطينيين فــي 

 الواليات المتحدة".
ن وأضـــــافت نانســـــي فريغنـــــو ممثلـــــة للعمـــــدة إن كليفتـــــون تفتخـــــر برجـــــال األعمـــــال واألطبـــــاء والمعلمـــــي

مين وأصــــحاب الحــــرف العديــــدة وأصــــحاب االفلســــطينيين فــــي مــــدارس المدينــــة وأفــــراد الشــــرطة والمحــــ
 المطاعم المنتشرة في المدينة وضواحيها.

 19/4/2016 ،القدس العربي، لندن
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 اليسار الفلسطيني وعقوبات "منظمة التحرير" .71
 هاني المصري 

عن وقف مخصصات الجبهتين "الشعبية" و شهد األسبوع المنصرم تطّوًرا الفًتا، تمّثل بالكشف 
"الديموقراطية" اللتين تتقاضاهما من الصندوق القومي لـ "منظمة التحرير"، بوصفهما فصيلين 
لِّ ناطق باسم الرئاسة أو المنظمة أو الصندوق  مؤسسين للمنظمة. وحتى كتابة هذه السطور، لم ُيد 

الجبهتين أن رئيس الصندوق القومي أبلغهما القومي بتصريح يؤكد أو ينفي هذا الخبر، مع إعالن 
 بأن تعليمات شفوية صدرت عن الرئيس بوقف المخصصات من دون توضيح األسباب.

برغم ذلك، انبرى صحافي كبير، مدير مؤسسة إعالمية كبرى، لنفي الخبر، بقوله: "ال يوجد شيء 
ة"، وهو بذلك يكون "ملكًيا أكثر رسمي مكتوب من اللجنة التنفيذية، وما جرى مجرد "التهابات" إعالمي

من الملك"، متجاهاًل أن مثل هذه المسائل ال ُتعرض أصاًل على اللجنة التنفيذية وال ُتصدر بقرارات 
 رسمية.

وبداًل من التوقف أمام هذا اإلجراء الذي يعّكر صفو العالقات الوطنية، انشغلت األوساط السياسية 
موضوع بعيًدا عن المؤسسة واإلعالم وبانتظار عودة الرئيس من الفلسطينية إما بالوساطة لحل هذا ال

جولته الخارجية، أو بما أقدم عليه بعض األشخاص من المحسوبين على "الجبهة الشعبية" في قطاع 
غزة بحرق صور الرئيس احتجاًجا على قطع مخصصات الشعبية، برغم أّن قيادًيا في الجبهة قال إّن 

 س سياسة وثقافة الجبهة في إدارة الخالفات.حرق الصور مرفوض، وال يعك
حرق الصور مرفوض )مع أن مثل هذه األحداث تحصل في الدول الديموقراطية من دون تحميل 
األشياء أكثر مما تحتمل(، ولكنه ال يبرر طمس الحدث األصلي )قطع المخصصات( واالنشغال 

 بردود األفعال عليه.
لى ما اعُتبر خروًجا عن القيم والتقاليد الوطنية الفلسطينية، ولم لقد قامت الدنيا ولم تقعد احتجاًجا ع

يتوقف غالبية المنتقدين إلحراق صور الرئيس أمام الفعل الذي أدى لردة الفعل هذه، وكأن وقف 
مخصصات فصائل وطنية ترتبط بشراكة تاريخية مع حركة "فتح" في إطار "منظمة التحرير" عمل 

الوطنية الفلسطينية، خصوًصا أنه اُتخذ من دون تفسير وال تبرير وال إقرار ينسجم مع القيم والتقاليد 
أو حتى توضيح من اللجنة التنفيذية، التي يفترض أنها قيادة الشعب الفلسطيني، والمؤتمنة على 
تطبيق قرار المجلس الوطني الفلسطيني الذي قرر منذ زمن بعيد تخصيص مبلغ من المال لدعم 

تحت لوائها، وبرغم أن الرئيس منتخب من اللجنة التنفيذية، وبالتالي من الفصائل المنضوية 
المفترض أن يكون خاضًعا لها، وليس من حقه اتخاذ مثل هذه القرارات من دون الرجوع إليها. هذا 
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إذا كانت حًقا تقوم بدورها بوصفها المرجعية العليا وقيادة الشعب الفلسطيني، ولكنها أصيبت وبقية 
 ظمة التحرير بالشلل منذ توقيع "اتفاق أوسلو" وحتى إشعار آخر.مؤسسات من

وبداًل من رفض هذا القرار الفردي والمطالبة بالتراجع عنه؛ يتم حرف األنظار نحو حرق صور 
 الرئيس وضرورة اعتذار الجبهة عن هذا السلوك وعدم االكتفاء بالنأي بنفسها عنه.

 ا يأتي:وفي ضوء ما سبق، ال بد من التأكيد على م
أواًل: ال بد من التذكير بأن وقف المخصصات تم قبل حرق صور الرئيس وشمل الجبهتين، وهو 
استمرار لممارسة شهدناها سابًقا، وكان يتم اللجوء إليها عادة عقاًبا على مواقف سياسية تنتقد مواقف 

 للقيادة الفلسطينية.
يد من المواقف المّتخذة من الجبهتين لقد شهدت الفترة الماضية التي سبقت وقف المخصصات العد

ضد سياسات وقرارات اّتخذها الرئيس، بدًءا من رفض الدعوة لعقد مجلس وطني انفرادي وبمن 
حضر، وعدم تطبيق قرارات المجلس المركزي، والمضي في التنسيق األمني، وعدم تبني الموجة 

ة التطبيع مع االحتالل لدرجة إرسال االنتفاضية، وقمع العديد من التظاهرات المواكبة لها، ومواصل
وفد للتعزية بوفاة جنرال احتاللي مسؤول عن سياسات االحتالل، وكيفية التعامل مع إضراب 
قرار قانون الضمان االجتماعي، وتشكيل المحكمة الدستورية، واغتيال عمر النايف  المعلمين، وا 

 وغيرها.
لقرار وقف المخصصات، بذريعة أن األموال التي  ثانًيا: ال يمكن قبول التبرير الضمني أو المباشر

يتم قبولها هي أموال أوسلو القذرة التي من المفترض أن تمتنع "الشعبية" و"الديموقراطية" عن قبولها، 
أو ألن الفصائل قد تقادمت وتكّلست ولم تعد تستحق شيًئا، وكأّن من أوقف المخصصات أوقفها لكي 

 –وهذا صحيح  –حيح والتجديد والتغيير، أو ألن الجبهتين أخطأتا يقدم األموال لطالئع ثورة التص
حين لم ترفعا الصوت عالًيا احتجاًجا على الكوارث التي حّلت بالشعب الفلسطيني وأقامتا كل هذه 
الضجة عندما تم وقف مخصصاتهما، أو ألنهما أصبحتا رهينتين لألموال التي تحصالن عليها من 

ل قرارهما وقدرتهما على معارضة السياسات والقرارات والممارسات المنظمة، ما يمس باستقال
االنفرادية والخاطئة والخطيرة في أحيان عديدة. إن كل المالحظات الجوهرية التي تساق عن حق 
على سياسة وأداء الجبهتين، واليسار عموًما، ال يمكن أن تكون ذريعة تعطي الحق لوقف 

 طوال السنوات الماضية.مخصصاتهما التي تضاءلت باستمرار 
ثالًثا: إن األموال التي تحصل عليها المنظمة من موازنة السلطة هي أموال عامة تم الحصول عليها 
باسم الشعب الفلسطيني، وال يستطيع أحد، مهما كان، أن يمنحها أو يمنعها خدمة لمصالحه 

نما حق، كم بداء الشخصية، أو ألغراضه السياسية، فهي ليست مّنة من أحد وا  ا أن حق الخالف وا 
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الرأي والمعارضة مقّدس وال يمكن جعل الوالء شرًطا للحصول على األموال العامة المفترض أنها 
 مخصصة لدعم صمود الشعب ومتطلبات استمرار نضاله من خالل فصائله وقواه وأفراده.

ر الفلسطيني مدعوة رابًعا: إن الجبهتين "الشعبية" و "الديموقراطية" وبقية فصائل ما يسمى اليسا
جراء التجديد  إلجراء مراجعة عميقة وجريئة لتجاربها التي أدت إلى تراجع دورها بشكل كبير، وا 
والتغيير واإلصالح الضروري إلعادة االعتبار لدور اليسار، وبما يساعد على قيام تيار ثالث في 

از الحقوق الوطنية الساحة الفلسطينية يضم كل الحريصين على القضية والكفاح من أجل إنج
 والديموقراطية من داخل الفصائل وخارجها، بما فيها عناصر من "فتح" و "حماس".

إن بلورة مثل هذا التيار ضرورة حيوية تتزايد أهميتها في ظل االستقطاب الحاد الثنائي بين قطبين لم 
ال يسر صديًقا  يستطيعا إنقاذ القضية، بل أوصالها إلى ما هي فيه اآلن من انقسام مدمر ووضع

 ويفرح كل األعداء.
هناك حاجة أكثر من ملحة إلعادة بناء مؤسسات المنظمة على أسس جديدة وطنية وديموقراطية 
توافقية وشراكة حقيقية، لتضم مختلف ألوان الطيف السياسي واالجتماعي داخل الوطن المحتل 

نما مفترض أن وخارجه، ولكن هذه المهمة ال يمكن أن يقوم بها المستفيدون من  الوضع الراهن، وا 
تقوم بها عناصر ومجموعات من الفصائل القائمة وأفراد ومجموعات وفصائل جديدة تعّبر عن 

 مصلحة األغلبية الساحقة من الشعب الفلسطيني.
لقد اعتقدت إثر عودتي إلى الوطن بعد أوسلو التي هي حق طبيعي وليست مّنة من أحد، وال تفترض 

سّبحوا بحمد االتفاق الذي دفع الشعب الفلسطيني ثمنه غالًيا جًدا وال يزال يدفع حتى من العائدين أن ي
اآلن، أنه حان األوان لتغيير وتجديد الفصائل. ودعوت لتشكيل فصائل وأحزاب جديدة ألكتشف أن 
ا، الفصائل القائمة تتقادم ويتراجع دورها، ولكن ما يحّل محّلها ليس فصائل جديدة أكثر حيوية وتقدمً 

نما أدوار ألفراد وجماعات تحيي المصالح الفردية والعائلية والعشائرية والجهوية، ما أوجد مراكز  وا 
قوى داخل السلطة وخارجها تعمل لمصلحة أفراد على حساب القضية والمصلحة العامة. فراجعت 

ي الهاوية، نفسي وقلت إن الفصائل على عاّلتها هي الجدار األخير الذي يعرقل استكمال السقوط ف
وعلينا المحافظة عليها في الوقت نفسه الذي نعمل ونأمل فيه تجديد وتغيير الفصائل القائمة وميالد 
حركات وفصائل وأحزاب جديدة. وأيقنت أنه من الخطأ الفادح الذي يمكن أن نقع فيه المساعدة على 

نناموت القديم قبل أن يأتي أوان ميالد الجديد،  دم ساعة ال ينفع الندم ... إذا فعلنا ذلك سنن وا 
 فالجديد يولد من رحم القديم.

  19/4/2016السفير، بيروت، 
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 السلطة الفلسطينية أقل من السقوط وأعلى من الترنح .72
 عمر كالب

وقوميا، وال  إنسانياكل عام من عمر السلطة الوطنية ينعكس سلبا على األيام الفلسطينية الُمعتبرة 
المعتبرة وكأن  األياملكل  واإلحياءكي يكتشف حجم البرودة في التعاطي كبير عناء  إلىيحتاج العقل 

لصاقذمتها  إبراءعلى  أجمعتالناس والقوى السياسية قد  المهمة بالسلطة الوطنية كخطيئة  وا 
تاريخية لمفهوم الممثل الشرعي والوحيد الذي ورثته السلطة عن منظمة التحرير الفلسطينية الموؤدة 

 الُمعتبرة.الفلسطينية  األياملى هيئة مبنى مليء بالبرودة الوطنية حاله كحال فعال والقائمة ع
الفلسطيني الذي يخوض معارك  األسيروكان االحتفال فيه باهتا كما يوم  األرضكان يوم  آذارنهاية 
من بعض الحالمين بمقعد نيابي وبعض الشباب  إالالخاوية والعقول الناسية والمتناسية،  األمعاء

، فقد مرت تلك األهلوذكرياتها التي سمعوها من  األيامن ما زالوا على تواصل مع تلك الذي
حضور مسلسل  إلى أقربكفاح مسلح وهّبات جماهيرية، فكانت  وأطاللالمناسبات على هيئة صمت 

 المفضل.المرأة ذكريات عالقة حب قديمة قاربوا فيها نجوم مسلسلهم  أوقديم يستعيد فيه الرجل 
 إزاحةحالة  أراهاانني  إالالتهويم الشبابي،  أووالتطرف  اإلرهابنختلف على تفسير ظواهر  أونتفق 

تدمير ذاتي لغياب المشاريع القومية والوطنية الكبرى، فكل رافض لواقع الظلم والمرارة الوطنية  أو
 اإلرهابيةات والقومية كان يجد في منظمة التحرير ومشاريعها النضالية منفذا ومنفسا، قامت التنظيم

قنابل  إلىحرية وثقافة وديمقراطية  اإليجابيبملء فراغها وتحويل الشباب من طاقات راغبة باالنفجار 
لغاءبشرية تنفجر ثقافة سوداء وتكفير للديمقراطية  عدو ونام العدو آمنا  إلىللحرية، وتحول الوطن  وا 

 هدى.العربات السائرة دون  أوالغاضبة  األجسادمطمئنا من انفجار 
بلغت الحناجر خشية  الفلسطينيةالسلطة اآلن تعيش حالة اعلى من الترنح وأقّل من السقوط، والقلوب 

بيد آثمة،  أو إنسان أليغياب الرئيس سواء بالنهاية الطبيعية  إعالنانفالت الحالة الفلسطينية لحظة 
ظرف الضفة الغربية  أنة خصومه القادمون عبر بوابة االنقالب في غزة مع مراعا إالفال خليفة له 

قسرا ال طوعا، وكذلك بنية السلطة في الضفة محكومة بيد  وأهلهايقبل بما قبلته غزة  أنال يمكن 
ال يقل  األردنقذفها في البحر كما غزة، وبالطبع فإن  إسرائيلالسلطة والكيان الصهيوني وال تتمنى 

 بالتوازي والتساوي. األردنفجاره في فلسطين ألن انفجار الوضع في الضفة يعني ان أهلقلقا عن 
الفلسطيني، والحالة  األساسيالرهانات السياسية بائسة ومقلقة اذا لم يقم الرئيس بتعديل النظام 

 األمليتغلغل بفضل ارتفاع التطرف وانحسار  فاإلرهاباالجتماعية والثقافية ليست اقل اقالقا، 
تنويرية ونضالية  أسسالة الثقافية والتربوية على ، وكل لحظة تأخير في استعادة الحاألمانيوغياب 

، وتغلغل األرواحيعني استمرار مسلسل المفخخات البشرية وتنامي ظاهرة السيارات العابرة لحصد 
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، فكل ما يجري يضرب العقل في مقتل وال ضير من تغييبه أيضاالمخدرات بين شبابنا وربما كهولنا 
يكون جوكر  أنتية فهما يمنحان نفس الهدف والغاية وليس بعيدا المخدرا أوقليال بالجواكر السياسية 

بكميات هائلة من الجوكر  إمساكناالسياسة هو تاجر الجوكر الكبير في المخدرات واال كيف نفسر 
 بالرأس الكبيرة. اإلمساكوشقيقاته دون 
مت رسمي وتوفير حواضن التطرف وسط ص اإلرهابسحرية تقوم بمهمات دعم  إرادةثمة يقين بأن 

سبيال لمقاومته، في توافق  أويطرح بديال  أحدوسياسي رهيب، فالكل يعرف مصدر الخطر وال 
التوافق من اجل انتحار جماعي لقطيع هائم، فالحرب دائرة  إلىالتواطؤ منه  إلىغريب اقرب 

هرة في وجوه الوطنية والقومية المش األسلحة أوالثقافة والتنوير  أسلحةالمخازن سواء  أسيرة وأسلحتنا
 نستفيق.الحل وآخره فمتى  أولمرآتنا، فلسطين 

  19/4/2016الدستور، عم ان، 
 
 األرض حامل من حوامل البقاء الفلسطيني .73

 ماجد الّشيخ
يواصل فلسطينيو الجليل والمثلث والنقب تحديهم المتواصل، للغزوة الصهيونية التي أعلنت إقامة 

نتداب البريطاني على أرض فلسطين في أيار/مايو من عام كيانها االستيطاني، في أعقاب إنهاء اال
واصل الفلسطينيون تشبثهم باألرض، معلنين هبة  1976، وبعد الثالثين من آذار/مارس 1948

انتفاضية جماهيرية ضد المصادرات والنهب التي تعرضت لها أراضي وممتلكات شعب فلسطين 
تى اليوم في مواجهة األهداف الصهيونية التي التاريخية. وها هي الهبات االنتفاضية تتواصل ح

تمثلت منذ البدء في نفي أي حق للفلسطيني في أرض وطنه، بل في نفي حق تواجده ووجوده 
 كإنسان، وبالتالي نفي الهوية الوطنية الفلسطينية، واعتبارها وكأنها لم تكن.
وع القومي الصهيوني"، ال وفي سياق التواصل الكفاحي، فقد بات واضحا أن مخططات تجديد "المشر 

تتضمن فقط نفي إمكانية قيام دولة فلسطينية، محدودة ومحددة في إطار ما اتفق عليه في اتفاق 
أوسلو، بل أضحى واضحا أن المطلوب نفي ملكية الفلسطيني ألرضه، أو بيته أو أية أمالك هي 

ول في الجليل والمثلث والنقب، ملك آبائه وأجداده منذ آالف السنين. وهذا ما جرى منذ االحتالل األ
وما يجري في القدس منذ زمن، ويتواصل اليوم، وما جرى وسوف يجري تكثيفه وفقا لمخططات هدم 
القرى واالستيالء على المزيد من األراضي في الضفة الغربية؛ وتشريد المزيد من المواطنين 

ابع الترانسفير الفردي أو الفلسطينيين ولو إلى مناطق شتات داخلي، أو الدفع بهجرات لها ط



 
 
 
 

 

 55 ص                                              3908 العدد:        19/4/2016 الثالثاء التاريخ: 
  

الجماعي إلى الخارج، جراء المضايقات والضغوط االحتاللية المتواصلة، ضد أفراد وعائالت 
 وجماعات هنا أو هناك أو هنالك من األرض الفلسطينية.

في المقابل ويوما بعد يوم، تؤكد الجماهير الفلسطينية تحت االحتالل وفي الشتات أن الصراع على 
الحامل الرئيس من حوامل البقاء وديمومة الصراع. وفي الذكرى األربعين ليوم األرض  األرض يشكل

توقع مركز أبحاث فلسطيني )مدى الكرمل( أن الّزيادة في وتيرة هدم البيوت في البلدات العربّية داخل 
، من شأنها أن تؤّدي إلى مواجهات ساخنة وخطيرة بين 1948األراضي الفلسطينية المحتلة عام 

سرائيل.   فلسطينيي الداخل وا 
وبحسب ما جاء في استطالع رأي عاّم حول سياسات إسرائيل، فيما يخّص قضايا األرض والمسكن، 
كقضايا البناء غير المرّخص، وسياسة هدم البيوت، الفصل السكانّي بين العرب واليهود، قوانين 

 إن( %81ة. رأت غالبّية المشاركين )التخطيط والبناء، أوضاع البلدات العربّية وقضايا أخرى متعّلق
 البناء غير المرّخص في البلدات العربّية هو نتيجة لعدم وجود خرائط هيكلّية جديدة لهذه البلدات.

سياسة الحكومة بالّنسبة لهدم البيوت التي ُبنيت من دون  أن( تعتقد %23بالمقابل، هناك أقّلية )
( يعتقدون %78ئج أيضا إلى أّن غالبية المستطَلعين )ترخيص، هي بهدف تنظيم البناء. وتشير النتا

أّن سياسة الحكومة اإلسرائيلية بالنسبة لهدم البيوت غير المرّخصة في البلدات العربّية، هي سياسة 
 غير عادلة. 

( أّن هدف %69وفي سؤال بشأن سياسة هدم البيوت في النقب تحديدا، يرى معظم المستطلعين )
اسة هو تجميع بدو النقب في مناطق محّددة، ومصادرة أراضيهم. ونسبة أعلى إسرائيل من هذه الّسي

إسرائيل تهدف، بواسطة قوانين التخطيط والبناء، إلى تركيز أكبر عدد من  أن( يعتقدون 75%)
العرب في أقّل مساحة، ما يعني أن "الصهيونية التاريخية" ما زالت ماضية في تحقيق غايتها األولى، 

( أّن الّزيادة في وتيرة %76مساحة من األرض بأقل عدد ممكن من العرب. ويرى ) بالظفر بأكبر
سرائيل،  هدم البيوت في البلدات العربّية، من شأنها أن تؤّدي إلى مواجهات بين المواطنين العرب وا 

 مثل تلك التي كانت يوم األرض، أو هّبة القدس واألقصى.
ومقاومة االستيطان، أن حكومة بنيامين نتنياهو  األرضوقبل أيام أفاد المكتب الوطني للدفاع عن 

أخذت تستحضر وتنفذ المشروع االستيطاني، الذي سبق وطرحه في حينه، نائب رئيس الوزراء ووزير 
. ففي أكبر 1967إيغال آلون في حكومة ليفي اشكول، بعد حرب حزيران عام  اإلسرائيليالهجرة 

، وقع رئيس اإلدارة المدنية اإلسرائيلية في 2014منذ العام  عملية استيالء على األراضي الفلسطينية
العاشر من آذار )مارس( الماضي، خالل تواجد نائب الرئيس األميركي جو بايدن في المنطقة، على 

 دونما من األراضي الفلسطينية، جنوب أريحا، وتصنيفها "أراضي دولة". 2342قرار مصادرة 



 
 
 
 

 

 56 ص                                              3908 العدد:        19/4/2016 الثالثاء التاريخ: 
  

دونم  1500ن من مصادقة وزير الدفاع اإلسرائيلي على مصادرة وقد جاء هذا القرار فقط بعد شهري
في جنوب أريحا، وتصنيفها كذلك على أنها "أراضي دولة"، وتقع األراضي المصادرة جنوب مدينة 

يومًا لالعتراض على  45أصحاب األراضي  االحتاللأريحا قرب البحر الميت، وقد أمهلت حكومة 
 القرار.

األراضي الفلسطينية في األغوار، أنها تأتي في سياق تنفيذ خطة "ألون" ويتضح من قرارات مصادرة 
، والقاضية بمصادرة شريط من األراضي الفلسطينية بمحاذاة نهر األردن 1967التي أعدت عام 

والبحر الميت، حيث نفذت السلطات اإلسرائيلية جزءا كبيرا من خطة ألون خالل السنوات الماضية، 
وفي منطقة تبدأ  الخليل،في منطقة جنوب شرق محافظة  1996نمات في العام بمصادرتها آالف الدو 

 .  2009من جنوب البحر الميت حتى مشارف بلدة سعير عام 
الون تلك، على فكرة تحديد الحدود الشرقية إلسرائيل بنهر األردن، وخط يقطع  إيغالوتقوم خطة 

هاشمية، وضم مناطق غور األردن والبحر البحر الميت من منتصفه تماما مع المملكة األردنية ال
قامة مجموعة من المستوطنات والتجمعات إسرائيل إلىكيلومترا  15الميت بعمق يصل إلى نحو  ، وا 

الزراعية والعسكرية والمدنية فيها بأسرع ما يمكن، وتلتقي مع ضواح ومستوطنات سكنية يهودية في 
" بالقضاء على إمكانيته الواقعية، واالقتراب أكثر القدس الشرقية. وذلك بهدف استبعاد "حل الدولتين

 من مقاربة موضوعة استكمال االحتالل االستيطاني لكامل الوطن الفلسطيني.
مكانًا  22نواة استيطانية في  35ووفق خريطة التوزع االستيطاني الحالي، فإنه يوجد اآلن حوالى 

عكا وبيت شان وسديروت وكريات شمونة مختلفًا في كامل األراضي الفلسطينية، من ضمنها مدينة 
ضافة إلى بؤر الخليل االستيطانية المحروسة من قبل جنود االحتالل، هناك عمليات بناء  ويرحيم، وا 
غرف إسمنتية تتواصل في مستوطنات األغوار الشمالية شمال شرقي الضفة الغربية، حيث تم إضافة 

ي قامت قوات االحتالل مؤخرا بتوسيعها بشكل عدد من الغرف اإلسمنتية في مستوطنة "مسكيوت" الت
كبير، في حين أن عمليات البناء في المنطقة الغربية من المستوطنة، ال زالت تتوسع على حساب 

 أراضي المواطنين الفلسطينيين، الذين تم هدم مساكنهم وتهجيرهم منها. 
ما، ما زال الفلسطينيون فيها وفي المدن خصوصا، كالقدس وعكا وحيفا ويافا وغيرها، ومنذ ثالثين عا

ُيمنعون من البناء، حتى أنهم ُيمنعون من ترميم منازلهم، لتعلن عنها سلطات االحتالل مباني خطرة! 
تطالب الناس بتركها من دون توفير البدائل. وباإلضافة إلى ما يسمى "قانون أمالك الغائبين" 

واز يمنع الفلسطيني من اإلقامة الدائمة في المطبق بحق المواطنين الفلسطينيين، هناك قانون آخر م
منزله، أو في منزل ُمستأجر، حيث أن القانون المجحف هذا يمنع المستأجر من تمّلك المنزل، إذ 

 عليه تركه بعد الجيل الثالث وتسليمه لـ "الدولة" التي تعمد إلى بيعه.
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ن"، عقارات الالجئين كذلك، تلك ويستهدف قانون السكن اإلسرائيلي هذا؛ إضافة إلى "عقارات الغائبي
، وهي تتحّكم بها منذ ذلك 1948التي وضعت حكومات االحتالل اليد عليها منذ بداية االحتالل عام 

الحين، وفي ذات الوقت يجري اآلن "استحقاق" إجالء مئات العائالت الفلسطينية من عقاراتها أو من 
 ضيها المحتلة.عقارات ُمستأجرة، ال بديل لها سوى ممتلكاتها وأرا

على هذه الخلفية، اتهمت األمم المتحدة قبل أيام إسرائيل بهدم وتفكيك مئات المنازل والمباني 
. وهذه 2016والمنشآت في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية المحتلة، منذ مطلع عام 

من مجمل ما هدم في  94 . ويعادل هذا العدد2009أعلى نسبة هدم في فترة زمنية واحدة منذ عام 
. وقد جاء هذا االتهام في تقرير نشره مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع لألمم المتحدة 2015عام 

في األشهر الثالثة األولى من  513"أوتشا". وبحسب التقرير فقد بلغ عدد ما هدم من مبان ومنشآت 
فلسطينيا أكثر من نصفهم من  440ثر من العام الحالي. وبلغ عدد المشردين جراء عمليات الهدم أك

األطفال. وتقع غالبية هذه المباني والمنشآت في مناطق ما يعرف بمنطقة "ج" وهي المناطق 
داريا لقوات االحتالل وفق اتفاق   .1993لعام  أوسلوالخاضعة أمنيا وا 

من مساحة  18بأن سلطات االحتالل أعلنت ما يقرب من  "أوتشا"عالوة على كل هذا، أفاد تقرير 
الضفة الغربية، مناطق إطالق نار، يعيش فيها ما ال يقل عن خمسة آالف فلسطيني معظمهم من 

 تجمعا. 38الرعاة، في 
عاما على يوم األرض،  40عاما على النكبة، بكل مآسيها، وبعد  68بمعنى من المعاني وبعد مضي 

من األراضي الفلسطينية المصادرة "كرمى" ما زالت "الدولة اليهودية" المسماة إسرائيل، تقدم المزيد 
لعيون المستوطنين، ومشروع دولتهم التي تنشأ اليوم على أنقاض ما يفترض أنها الدولة الفلسطينية، 
التي كان ينبغي أن تنشأ ضمن ما أسمي "حل الدولتين" ذاك الذي نقضته وتنقضه "الدولة الواحدة" 

رة، وابتلعتها سياسات االستيطان، والنهب والمصادرة، المتحققة منذ أن كفت فلسطين عن أن تكون ح
وبناء الجدران والتمييز العنصري، والقتل واإلرهاب، وكل موبقات االحتالل، وما ترتب على االحتالل 

 من مظالم تاريخية في حق الشعب الفلسطيني والشعوب العربية وأجيالهم المتعاقبة.
  19/4/2016المستقبل، بيروت، 

 
 اجة لطرح مبادرة سياسية.. عاجال  إسرائيل بح .74

 درور يميني –بن 
 توجه إلّي محاٍم يهودي، وهو أحد المحامين المهمين في واشنطن، قبل بضعة أيام، بعد محاضرة. 
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فهو يحب إسرائيل، يدافع عنها في كل محفل، يساهم في مبادرات الشباب الذين يكافحون ضد 
 ؛ فقد سأل لماذا ال تبادر إسرائيل لشيء.أيضاالحمالت ضدها في الحرم الجامعي، وهو محبط 

 . إسرائيلهو ضليع في المادة. يعرف أن الجمود ليس بذنب 
مازن  ألبو، وهو ضليع بالسلوك الملتوي إسرائيليعرف على نحو ممتاز أن "حماس" تريد تصفية 

"جي  ىإلالشباب اليهودي. فبعضهم يتوجه  إقناعوالسلطة الفلسطينية، ولكنه يجد صعوبة في 
 ستريت"، وآخرون يتخذون اتجاهات أسوأ بكثير.

 األقلفلو كان نتنياهو يبادر لشيء ما بالنسبة لغزة، بالنسبة لتجميد البناء في المستوطنات، على 
 . إسرائيلخارج الكتل، كما يقول، فان هذا سيضيف الكثير من النقاط للكفاح ضد كارهي 

، هكذا إسرائيل. ولكن إيجابيبها، تحاول تحديد اتجاه  مراأل، بقدر ما يتعلق إسرائيلهذا يثبت أن 
من المحاضرة بعث لي  أسبوع. وبعد BDSضرورة ضد الـ  واألكثر األبسطاشتكى، ال تفعل الشيء 

حول زيادة البناء في "المناطق".  األخيرتحمل توجيها لخبر عن القرار  اإللكترونيبرسالة عبر البريد 
  رائيلإسوسأل، هل جن جنون حكومة 

وفي اليوم ذاته بالضبط، بالصدفة، تلقيت رسالة الكترونية من ضابط كبير في االحتياط، أرفق طية 
ورقة عمل رفعها في اطار الدراسات االستراتيجية. وعنيت الورقة بقطاع غزة فقط. فقد حلل الخيارات 

وقت. ومن الواضح أن  . فاالنفجار ال بد سيأتي. والمسألة هي فقط مسألةإسرائيل أمامهاالتي تقف 
، بسبب اليأس، بسبب اإلغالقمخزون االدعاءات ضد إسرائيل سيشكل مدافع للدعاية: هذا بسبب 

الخنق، بسبب أن القطاع هو "السجن األكبر في العالم" وباقي الخضراوات. وبالتالي فقد تساءل 
 الضابط لماذا ال نستبق الوباء بالوقاية 

، فتح اإلغالقالقطاع  شيء ما كبير ودراماتيكي، بما في ذلك رفع  إلنقاذلماذا ال نخرج بمبادرة 
ميناء، استثمارات اقتصادية، وغيرها وغيرها. بشرط واضح: تجريد القطاع، مثلما اقترح االتحاد 

، وقف العنف واالعتراف بإسرائيلفي الماضي، في ظل قبول شروط الرباعية )االعتراف  األوروبي
، الواليات األوروبيالمتحدة، االتحاد  األمم –الدولية  األسرةه هي شروط باالتفاقات السابقة(. هذ

 المتحدة، وروسيا.
 . إسرائيلال حاجة النتظار مبادرة دولية أو ضغط أو حمالت ضد 

 (. Win - Winينبغي المبادرة. فالحديث يدور على حد ما كتبه عن وضع يكون فيه الكل رابح )
 ستربح.  إسرائيلفان  إيجابيافلسطيني فاذا كان الجواب من الجانب ال
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الثابتين سيواصلون  إسرائيلواذا كان الجواب سلبا فالمسؤولية ستقع على الفلسطينيين، فمع أن ناكري 
هي المذنبة، ولكّن هناك كثيرين آخرين. هذه المبادرة هي أمر الساعة:  إسرائيلشعارهم الدائم بأن 

 واء.ومصلحة وطنية على حد س إنسانيفهي نهج 
في الحرم  إلسرائيلالمحامي من واشنطن والضابط الكبير محقان. فالكفاح ضد الحملة المناهضة 

تبدو منطقية، ألن اإلحساس  إسرائيلالجامعي في الواليات المتحدة ليس بسيطا. فاالدعاءات ضد 
في  في العديد من الجامعات، األخيرة األسابيعال تفعل شيئا. لقد حاضرت في  إسرائيلهو أن 

الكنس، وفي المراكز الجماهيرية. استمعت ألصوات متنوعة، بما في ذلك من هم قلقون. فال يكفي 
من شأنه أن يجعل الوضع  اإلسرائيليالفلسطينيين رفضوا كل عرض للسالم وان االنسحاب  إنالقول 
 . أسوأ

في المئة  90كل شيء صحيح، ولكنه ال يلغي التساؤالت الصعبة. فلن يكون من الخطأ القول إن 
من يهود الواليات المتحدة يجدون من الصعب فهم المنطق الكامن في استمرار مشروع االستيطان، 

 .إسرائيلويجري الحديث عن نشطاء من أجل 
 هو خطوة في االتجاه السليم.  إلسرائيلإن تصميم الحكومة على معالجة حملة المناهضة 

 للسياسة. لعرض نية طيبة. أيضاير محدود. ثمة حاجة وحده، مع كل االحترام، ذو تأث اإلعالمولكن 
. غير أن هذا مال إلسرائيلمليون شيكل للصراع ضد الحملة المناهضة  100لقد خصصت الحكومة 

. فلماذا، بحق الجحيم، ال يفهم األقلمليارات دوالر على  10ستساوي قيمة  إسرائيليةقليل. فمبادرة 
  لماذا يصر على عدم عمل شيء  لماذا يصر على إسرائيلما يفهمه محبو  إسرائيلرئيس وزراء 
  .BDSمساعدة الـ 

  19/4/2016األيام، رام هللا، 
 
 نتنياهو يضخم عدد الدول التي تقيم عـالقـات دبـلـومـاسـيـة مـع إسـرائـيـل .75

 رفائيل أهرين
اني من عزلة تحدث رئيس الوزراء، بينيامين نتنياهو، الحريص على دحض المزاعم بأن إسرائيل تع

دولية بسبب سياساتها، بحماس، في األسابيع األخيرة، عن عدد قياسي من الدول التي تربطها 
 عالقات دبلوماسية بإسرائيل. المشكلة الوحيدة هي أن ما يقوله ليس بالضبط صحيحًا.

اليوم لدينا عالقات “آذار الماضي:  22في ” إيباك“فقد قال نتنياهو خالل خطاب أمام مؤتمر 
دولة، أكثر من أي وقت مضى في تاريخنا. وعلى فكرة، لم تتبق هناك دول  161دبلوماسية مع 

 ”.دولة في العالم 200كثيرة. ال يوجد سوى 
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قبل أسبوعين من ذلك، أشار نتنياهو إلى الرقم نفسه خالل خطاب من على منصة الكنيست، مضيفا 
 يهودية عالقات دبلوماسية كاملة.أن إسرائيل تتعامل حتى مع دول ال تربطها بالدولة ال

بإمكاني أن أعد على أصابعي العشر عدد الدولة التي ال تربطها عالقات بإسرائيل: ال توجد لدينا “
ومع دولة ’ الدولة اإلسالمية’عالقات مع كوريا الشمالية ومع إيران، وكذلك ال توجد عالقات مع 

ات دبلوماسية كاملة مع الغالبية العظمى من هذا صحيح. ولكن لدينا عالق –الحوثيين ]في اليمن[ 
دول العالم. ليست إسرائيل هي المعزولة في المجتمع الدولي، بل هذه الدول التي ال تربطها عالقات 

 ”.بإسرائيل، وهذا العدد آخذ بالهبوط طوال الوقت
الذي ” الليكود“مساء السبت، متحدثا في حفل بمناسبة اقتراب عيد الفصح اليهودي نظمه حزب 

مرة أخرى بأن  –الذي يشغل منصب وزير الخارجية أيضا  –يتزعمه نتنياهو، تباهى رئيس الوزراء 
وأضاف نتنياهو أنه في سنوات الثمانين، عندما ”. دولة 161عالقات دبلوماسية رسمية مع “إلسرائيل 

هذا الرقم “دولة فقط.  80كان سفيرا إلسرائيل لدى األمم المتحدة كانت إلسرائيل عالقات مع 
 ”.تضاعف

االتحاد السوفييتي، الذي نتج عنه دول منفصلة  النهيارالجزء األخير صحيح، ويعود الفضل بذلك 
في وسط وشرق أوروبا، والتفاق أوسلو، الذي مهد الطريق أمام كثير من الدولة إلقامة عالقات 

 دبلوماسية مع إسرائيل.
، بحسب ما قاله 158دولة، ألن الرقم هو  161ولكن ليس صحيحًا أن إلسرائيل حاليا عالقات مع 

 المتحدث باسم وزارة الخارجية، عمانويل نحشون، لـ "تايمز أوف إسرائيل".
وزارة الخارجية مسؤولة عن إدراج جميع البلدان التي تربط إسرائيل بها عالقات “وقال نحشون إن 

دولة. سنحرص على نقل  158بعد استفسار إضافي، العدد الدقيق هو “وأضاف: ”, دبلوماسية
 ”.المعلومات لمكتب رئيس الوزراء، ألن هذه مسؤوليتنا

لزيادة اإلرتباك، الموقع الرسمي لوزارة الخارجية، الذي تم تحديثه، الشهر الماضي، يشير إلى أن 
 دولة. 159إلسرائيل عالقات دبلوماسية مع 

وثائق قديمة لوزارة الخارجية. بالفعل، على األرجح أن نتنياهو يكرر أرقاما غير دقيقة ألنه يستشهد ب
، 2009دولة: كان ذلك في أوائل العام  161قبل بضعة سنوات، كان إلسرائيل في الواقع عالقات مع 

، عندما قامت كل من فنزويال ”الرصاص المصبوب“ردا على الحرب في غزة والتي ُتعرف بعملية 
 بقطع عالقاتها مع إسرائيل. وموريتانياوبوليفيا 

ذ ذلك الحين قامت إسرائيل بإنشاء عالقات دبلوماسية مع دولة واحدة فقط: جنوب السودان، التي من
 .2011أعلنت استقاللها في العام 
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عند مواجهتم باألرقام غير الدقيقة التي يطرحها رئيس الوزراء، قال مسؤولون إسرائيليون بأن هدفه 
أن إلسرائيل عالقات دبلوماسية مع الغالبية  ليس اإلشارة إلى الرقم الدقيق، ولكن التشديد على 

 العظمى من دول العالم اليوم.
ويبدو أن هناك مجاال آخر ال يركز فيه رئيس الوزراء على الحقائق لدعم سياسته الخارجية. فهو 
يشيد بعالقات إسرائيل الثنائية مع دول منفردة ولكنه ينتقد الهيئات متعددة األطراف التي ال تمنح 

 اليهودية معاملة عادلة.الدولة 
في حين أن إسرائيل تلقى احتضانا من عدد “، الشهر الماضي، قال نتنياهو: ”إيباك“خالل مؤتمر 

متزايد من الدول المنفردة، هناك من يسعى إلى النيل من إسرائيل بين الدول، وخاصة في األمم 
يقية الوحيدة في الشرق األوسط، في األمم المتحدة، إسرائيل، الديمقراطية الحق“، وأضاف: ”المتحدة

بشكل ال تتعرض له أية دولة أخرى على وجه األرض. في األمم المتحدة، إسرائيل  لالفتراءتتعرض 
إسرائيل فقط تتعرض لمطاردة من قبل هيئات أنشئت “، وتابع: ”عرضة لتمييز مستمر ومنهجي

قرارا معاديا  20ام من خالل خصيصا لنزع الشرعية عن وجودها. يتم إدانة إسرائيل فقط في كل ع
 ”.في الجمعية العامة لألمم المتحدة

، ”اليونسكو”مساء األحد، هاجم نتنياهو منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، أو ما ُيعرف  بـ
هذا قرار أممي آخر مناف “لتمريرها قرارًا ينفي أي عالقة يهودية بالحرم القدسي. وقال نتيناهو: 

األمم المتحدة تعيد كتابة جزء أساسي من تاريخ البشرية، ومرة أخرى تثبت “وتابع بأن ، ”للعقل
 ”.استعدادها الوصول إلى أدنى المستويات من دون توقف

نتنياهو محق بشأن كون الجمعية العامة لألمم المتحدة هيئة تستقصد باستمرار وبشكل غير منصف 
لمثير للسخرية. ولكن ما لم يقر به هو حقيقة أن من يقوم إسرائيل وفي انتقاده أيضا لقرار اليونسكو ا
، بل الدول األعضاء التي تشكل هذه ”األمم المتحدة“بتمرير هذه القرارات ليس "اليونسكو" أو 

 المنظمات.
تجدر اإلشارة إلى أن األغلبية العربية التلقائية في الكثير من الهيئات الدولية تجعل حصول إسرائيل 

صفة أمرا مستحيال. ولكن قرار "الينوسكو"، األسبوع الماضي، حول الحرم القدسي، على معاملة من
سبانيا والسويد و دولة أخرى. بالتالي يبدو من  29على سبيل المثال، حظي بدعم فرنسا وروسيا وا 

بأنه في حين أن المنظمات متعددة األطراف معادية إلسرائيل، فإن عالقات القدس  االدعاءالغريب 
 ة مع دول منفردة لم تكن يوما أفضل مما هي عليه اليوم.الثنائي

 عن "تايمز أوف إسرائيل"
 19/4/2016األيام، رام هللا، 
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