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 بخير  "التنسيق األمني" أن : عباس يدين العمليات الفدائية ويؤكد"دير شبيغل" .1
ية: أدان الرئيس محمود عباس في مقابلة مع مجلة قدس اإلخبار  –ترجمات خاصة : هيئة التحرير

"دير شبيغل" األلمانية العمليات التي ينفذها شبان فلسطينيون ضد قوات االحتالل اإلسرائيلي 
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والمستوطنين في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، محمال في الوقت ذاته حكومة "بنيامين نتنياهو" 
 المسؤولية عن تدهور األوضاع.

باس في المقابلة التي نشرتها المجلة يوم الثالثاء على هامش زيارته التي يجريها للعاصمة وقال ع
األلمانية "برلين" للقاء المستشارة األلمانية "انجلينا مريكل": "إن التنسيق األمني مع "إسرائيل" يسير 

تنا األمنية على على ما يرام، ويمكنني القول إن األوضاع في المناطق الفلسطينية تحت سيطرة أجهز 
 الرغم من محاوالت حركة حماس لتخريب األمور".

من الشبان والتحقيق معهم ليتبين أنهم كانوا  3وأضاف عباس أنه "قبل أيام قامت قواتنا باعتقال 
 ينوون تنفيذ عملية ضد "إسرائيل"، ما يمكنني قوله إن قواتنا تعمل بكفاءة عالية لمنع "اإلرهاب".

إطالق اسم "انتفاضة" على ما يجري في المناطق الفلسطينية من عمليات  ورفض الرئيس عباس 
فدائية ينفذها شبان فلسطينيون، وقال: "أوال علينا أن نفهم لماذا يقدم هؤالء الشباب على تنفيذ مثل 
هذه الهجمات، إنه جيل يواجه العنف واإلذالل بشكل يومي من قبل "إسرائيل"، كما أنه ان يالحظ 

د من المستوطنين الحتالل أرضهم، فإذا وافقت إسرائيل على وقف هذه اإلجراءات ومنعت قدوم المزي
 بناء المزيد من المستوطنات فلن نلحظ أي طفل يأخذ سكينا لمهاجمة اإلسرائيليين".

وحول اتهامه من قبل رئيس حكومة االحتالل "بنيامين نتنياهو" بالتحريض، من خالل إرسال رسائل 
نفذي العمليات، قال أبو مازن: "إن أي فلسطيني يتوفى برصاص الجيش اإلسرائيلي تعزية لعائالت م

 يصبح لزاما على السلطة إعالة أسرته ماديا واجتماعيا، ولكن هذا ال يعني أننا نؤيد ما فعله أبنائهم".
وأضاف "نحن ال نشجع شبابنا على ارتكاب العنف، ولكن في حالة وفاة شخص على يد قوات األمن 

 سرائيلية، فإننا ندعو هذا الشخص شهيدا، هذه هي تقاليدنا".اإل
وعن تصريحاته التي قال فيها "إن حكومة نتنياهو تعمل على تغيير الوضع القائم في المسجد 
األقصى"، ومردودها في تسخين األوضاع رد الرئيس عباس بالقول: "صراعنا مع اإلسرائيليين ليس 

ائيل" تحتل أرضنا وتعتدي على األماكن المقدسة، ومنها المسجد صراعا دينيا، المشكلة هي أن "إسر 
األقصى الذي هو لنا، وهو جزء من مدينتنا عاصمة دولتنا القدس الشرقية التي احتلت منذ عام 

، ما يحتم على اإلسرائيليين أن يبقوا بعيدا عن المسجد األقصى، لكن بدال من ذلك، ينظمون 1967
ألقصى بشكل يومي، وينتهكون قدسية المكان من خالل إقامة شعائرهم زيارات استفزازية للمسجد ا

 التلمودية داخله".
وسألت "ديرشبيغل" عباس حول حقيقة قلق "إسرائيل" من ازدياد شعبية "الجماعات المتطرفة" مثل 
حماس في الضفة الغربية، وخاصة بين الشباب، وظهرت نتائجها من خالل االنتخابات الطالبية في 

عات، قال عباس: "كانت هذه النتائج حاالت فردية، وردا على سؤال حول تراجع شعبيته الجام
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وشعبية حكومته بين الناس، خاصة في ظل غياب االنتخابات النزيهة عن الساحة في الضفة الغربية 
منذ سنوات، وحقيقة خشيته من فوز حماس فيها قال عباس: "أنا على استعداد إلجراء انتخابات في 

ت، ولكن حماس ترفض ذلك، حاليا، نحن نتفاوض على تشكيل حكومة وحدة وطنية مع أي وق
 حماس في قطر، يمكننا إجراء االنتخابات في أقرب وقت، وحكومتنا حكومة وحدة وطنية".

وجدد عباس تأكيده على االعتراف بـ"دولة إسرائيل"، وقال: "نحن على استعداد إلعادة تأكيد على  
سرائيل"، على أساس حل الدولتين، ولكن نريد اعترافا بالمثل من اإلسرائيليين االعتراف بـ"دولة إ

 بدولتنا".
وختم عباس بالقول: "نجدد تقديرنا لـ"دولة إسرائيل" تعيش جنبا إلى جنب مع دولة فلسطين في سالم 

س وأمن، وأنا على استعداد تما للجلوس مع "نتنياهو" على طاولة واحدة للتفاوض على هذا األسا
 دون شروط مسبقة، نحن نريد التعايش معهم، ولكنهم يرفضون ذلك، إنهم يريدون فصل أنفسهم عنا".

 19/4/2016، قدس اإلخباريةموقع 
 

 االستيطان العقبة الكبرى أمام السالم.. لتوسيع المشاركة الدولية إليجاد حل سياسيعباس:  .2
مشاركة الدولية إليجاد حل سياسي، من توسيع ال إلىدعا رئيس دولة فلسطين محمود عباس، : برلين

نشاء آلية  خالل األفكار الفرنسية الداعية لتشكيل مجموعة دعم دولية، وعقد مؤتمر دولي للسالم، وا 
متعددة تعمل على إنهاء االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية، وفق رؤية حل الدولتين على 

ذلك في إطار جدول زمني محدد، وبما يؤدي إلى  ، وتطبيق مبادرة السالم العربية، كل1967حدود 
إقامة دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسالم إلى جانب دولة إسرائيل 

 .1967على حدود الرابع من حزيران عام 
كل وأكد خالل مؤتمر صحفي مع المستشارة األلمانية أنجيال ميركل، يوم الثالثاء، أن االستيطان يش

العقبة الكبرى أمام تحقيق السالم، وقال: إننا سنستمر في المشاورات مع الجميع، ومع اللجنة الوزارية 
العربية الرباعية التي ستدرس التوقيت المناسب لطرح مشروع قرار في مجلس األمن حول 

لموقرة على عن عميق تقديره للشعب األلماني الصديق والحكومة األلمانية اعباس ر وعب   االستيطان.
مواقف الدعم والمساندة المادية والمعنوية التي تقفها إلى جانبنا من أجل تمكين شعبنا من بناء 
رساء أسس بنية متينة لدولته القادمة، وبما يتيح لشعبنا العيش بكرامة وحرية  مؤسساته الوطنية وا 

بالتعاون القائم بين  أشادواستقالل في وطنه وتحقيق األمن لجميع دول المنطقة وشعوبها. كما 
 .واأللمانيةالحكومتين الفلسطينية 

 19/4/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 : الئحة اتهام الجندي قاتل الشريف تزوير لألدلة الفلسطينية" الخارجية" .3
ئحة اتهام بـ"القتل وزارة الخارجية الفلسطينية، توجيه النيابة العسكرية اإلسرائيلية ال : عّدتوفا-رام هللا

غير العمد" للجندي اإلسرائيلي الذي أعدم الشهيد عبد الفتاح الشريف، في جريمة موثقة شاهدها 
 العالم أجمع، تزوير لألدلة واستهتار بحياة الفلسطيني.

وقالت الوزارة، في بيان لها يوم الثالثاء، "إن سلطات االحتالل وأمام شدة وضوح وفظاعة الجريمة 
قها الفيديو، سعت إلى امتصاص ردة الفعل الدولية من خالل إجراءات وتحقيقات شكلية، التي وث

والتالعب بالمفاهيم واأللفاظ القانونية، إلخراج الجندي القاتل وجيش االحتالل من قفص االتهام بأقل 
)الجندي  األضرار، كما تعمدت المؤسسة اإلسرائيلية الرسمية، ووسائل اإلعالم العبرية استخدام عبارة

مطلق النار(، بدل الجندي القاتل، وبينت وسائل إعالم عبرية حقيقة المواقف واآلراء اليمينية 
المتطرفة التي يتبناها الجندي )ايلور عزاريا(، والدعم الذي حظي به من جانب منظمات متطرفة، 

يقة نوايا الجندي على رأسها منظمة )له فميليه(، صاحبة المواقف العنصرية ضد العرب، بما يؤكد حق
 القاتل في إعدام الشهيد الشريف عن سبق إصرار وترصد"

 19/4/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 األقصىالمسجد يثّمن قرار األردن وقف تركيب كاميرات بواصل أبو يوسف  .4
في المسجد األقصى ثمّن الفلسطينيون قرار األردن بوقف تركيب كاميرات  :سعد الدين نادية-عمان

المبارك، واعتبروه "موقفًا حكيمًا، ويجّسد الرعاية والدعم الكاملين لما فيه مصلحة األقصى، وبما 
 يفّوت الفرصة على االحتالل اإلسرائيلي للسيطرة عليه".

بدوره، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واصل أبو يوسف، إن قرار األردن 
موقفًا مسؤواًل، سعى من خالله االرتقاء إلى ناصية عدم الدخول في أي خالفات ونقاشات تدور "يعّد 

 حول مسألة تركيب كاميرات بالمسجد األقصى".
وأضاف، لـ"الغد" من فلسطين المحتلة، إن "األردن يشعر بثقة مطلقة بأن حكومة رئيس الوزراء 

لى أي حلول، بل تدفع باتجاه بقاء األمر الواقع كما اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ال تريد التوصل إ
هو في المسجد األقصى، من حيث حماية اقتحامات المستوطنين واعتداءاتهم المتواصلة ضد 

 الفلسطينيين".
وتابع قائاًل بأن "الحكومة أإلسرائيلية تقوم بإفشال إمكانية التوصل إلى حّل، بما يجعل حالة التوتر 

 ي سيدة الموقف القائم في األراضي المحتلة".واالحتقان الشديدة ه
  20/4/2016الغد، عّمان، 
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 "األوقاف الفلسطينية": قرار األردن وقف تركيب الكاميرات باألقصى اتخذ بالتنسيق مع السلطة .5
"القدس العربي": قال محمود الهباش وزير األوقاف الفلسطيني السابق إنه تم اتخاذ القرار  –رام هللا 
بالتنسيق مع القيادة الفلسطينية على أعلى  قف تركيب الكاميرات في المسجد األقصىبو  األردني

المستويات. وحسب أقواله فإن السبب الرئيسي لتجميد المشروع هو طلب إسرائيل السيطرة على 
وهو مطلب رفضه األردن والفلسطينيون. وأضاف انه كانت لدى  –المكان وعلى غرفة المراقبة 

 ظات أخرى، تم تحويلها إلى األردن، ولذلك جاء قرار تجميد المشروع.الفلسطينيين تحف
وقال مسؤول فلسطيني رفيع لصحيفة "هآرتس" طلب التكتم على اسمه أن التفاهمات بشأن تركيب 
الكاميرات لم تتجاوب منذ البداية مع المطالب الفلسطينية وأن الموقف الفلسطيني في كل ما يتعلق 

راهن في الحرم هو أنه يجب إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل تشرين بالحفاظ على الوضع ال
 .2000 / أكتوبراألول

 20/4/2016القدس العربي، لندن، 
 

 تحاكي تعرض المواقع األمنية لهجوم إسرائيلي "مناورة عسكرية"قوات األمن في غزة تجري  .6
واإلنقاذ في مدينة غزة، كبرى أجرت وزارة الداخلية في قطاع غزة مناورة شملت طواقم األمن  :غزة

 مدن القطاع، تحاكي هجوما إسرائيليا جديدا.
ومع ساعات الصباح انطلق مران طواقم وزارة الداخلية في مدينة غزة، وأحدثت فرق مختصة عمليات 
تفجير قنابل صوتية، حاكت شن إسرائيل غارات بالطائرات كعادتها على مواقع القوى األمنية في 

 القطاع.
التمرين تدريب طواقم الشرطة واألمن على عمليات إخالء المواقع العسكرية بسرعة فائقة، وتخلل 

تفاديا لهجمة إسرائيلية ثانية، على غرار ما كانت تقوم به قوات االحتالل في الحروب السابقة على 
 غزة.

ى وسمعت أصوات االنفجارات القوية التي حاكت القصف اإلسرائيلي في عدة مناطق. وهرعت إل
خراج مصابين من تلك المواقع العسكرية، حسب  مكان القصف المفترض طواقم المسعفين لتقديم وا 

 خطة المناورة.
وامتدت المناورة من الساعة التاسعة صباحا، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرا، ونفذت في عدة 

 مناطق في مدينة غزة، بينها مدينة عرفات للشرطة، وموقع أنصار العسكري.
إياد البزم الناطق باسم الداخلية في غزة إن وزارته أنهت مناورة تدريبية ألجهزتها األمنية وقال 

والخدماتية في محافظة غزة، وهي المناورة الخامسة ضمن سلسلة مناورات تم تنفيذها كل على حدة 
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ع في محافظات قطاع غزة كافة خالل األسابيع الماضية. وأضاف أن هذه المناورات تهدف إلى "رف
كفاءة أجهزة وزارة الداخلية لضمان تقديم الخدمة ألبناء شعبنا في الظروف واألوقات الصعبة 

رسالة طمأنة لشعبنا بأننا على أتم الجاهزية لخدمتهم ومساعدتهم، "والطارئة"، مشيرا إلى أنها تعتبر 
 ."من أجل تعزيز جبهتنا الداخلية وتقوية صمود شعبنا

بيع القليلة القادمة مناورة ختامية شاملة في محافظات قطاع غزة وأوضح أنه ستجرى خالل األسا
الخمس في آن واحد. وأكد أن هذه المناورات تعكس مدى التطور الذي وصلت إليه وزارة الداخلية في 
تحسين أداء أجهزتها األمنية والخدماتية، الفتا إلى أن وزارته مستمرة دائما في اتخاذ كل التدابير 

 فيلة بحفظ واستقرار الشعب وأمنه.واإلجراءات الك
 20/4/2016القدس العربي، لندن، 

 
 األمنمحاور على مجلس  ثالثةمنصور: وزعنا مشروع قرار يتضمن عدنان  .7

قال مندوب فلسطين الدائم لدي األمم المتحدة، السفير رياض منصور، إن بالده  "معا":-لحمبيت 
من الدولي يدعو إلى "استئناف مفاوضات ستعمل على تحريك مشروع قرار وزعته على مجلس األ

السالم بشكل فوري، والتوصل إلى اتفاق وضع نهائي خالل عام، إضافة إلى وقف النشاط 
 االستيطاني اإلسرائيلي بالكامل".

واعتبر منصور، في إفادة قدمها خالل جلسة دورية لمجلس األمن الدولي حول عملية السالم في 
سرائيل بات غير مقبول وال يمكن منطقة الشرق األوسط، أن "ال وضع الراهن بين الفلسطينيين وا 

 استمراره".
وكشف منصور أن فلسطين تعمل حاليا على تحريك مشروع قرار وزعته على أعضاء مجلس األمن 
الدولي، قبل نحو أسبوعين، و"يعالج القضايا الملحة التي تواجه الشعب الفلسطيني، بما في ذلك عدم 

تيطان اإلسرائيلية، وآثارها المدمرة على حل الدولتين، والتطرف المتزايد والعنف من شرعية حملة االس
 قبل المستوطنين اإلسرائيليين ضد المدنيين الفلسطينيين، والحاجة إلى حمايتهم".

قدما بالتنسيق مع مصر باعتبارها العضو العربي الوحيد في مجلس األمن من  نمضيوقال: "سوف 
 روع".أجل تحريك هذا المش

ويدعو مشروع القرار الفلسطيني إلى "استئناف مفاوضات السالم مع إسرائيل بشكل فوري، والتوصل 
 إلى اتفاق وضع نهائي خالل عام، إضافة إلى وقف النشاط االستيطاني اإلسرائيلي بالكامل".

 19/4/2016، وكالة معًا اإلخبارية
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 "األقصى"ترحب بقرار "اليونسكو" بخصوص  الفلسطينية الحكومة .8
المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" رفض استخدام  األممرحبت الحكومة بقرار منظمة  :رام هللا

 اإلسالمي المسمى العربيمصطلح االحتالل اإلسرائيلي التزويري )جبل الهيكل( واالستمرار باستخدام 
 الحقيقي والطبيعي المسجد األقصى المبارك.

دولة يدل  33باسم الحكومة يوسف المحمود، إن قرار المنظمة الدولية بأغلبية  وقال المتحدث الرسمي
على اقتناع العالم بحملة التزييف والتزوير اإلسرائيلية التي تستهدف التراث العربي وأقدس مقدسات 

 المسلمين والمسيحيين في مدينة القدس المحتلة.
   20/4/2016، رام هللا، الحياة الجديدة

 
 "الشيكلـ"تدرس وقف التعامل ب الفلسطينية السلطة نبيل شعث: .9

قال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" مفوض العالقات الدولية بها نبيل شعث، إن سلطة ": وام"
النقد ووزارتي المالية واالقتصاد بالسلطة الفلسطينية تدرس إمكانية إلغاء التعامل بالشيكل 

 "اإلسرائيلي".
أمس، إن دراسة إلغاء الشيكل تأتي ضمن القطع التدريجي للعالقة وأضاف شعث في تصريحات، 

مع "إسرائيل".. وأوضح أنه "حسب االتفاقيات الموقعة مع الجانب "اإلسرائيلي" نستطيع التعامل 
 بالدوالر األمريكي أو الدينار األردني، لكننا مع مرور الوقت بدأنا باستخدام الشيكل".

تعاملون مع الجانب الفلسطيني بالشيكل عند الشراء منهم ويرفضون وأكد شعث أن "اإلسرائيليين" ي
 التعامل بالدوالر، وبالتالي البد من االستغناء عن الشيكل. 

 20/4/2016الخليج، الشارقة، 
 
 وزير األشغال العامة واإلسكان: توقيع عقود جديدة من مشاريع المنحة القطرية .11

م مفيد محمد الحساينة، والسفير  العامة واإلسكان د. وقع وزير األشغال :عبد الهادي عوكل –غزة 
الجديدة، بحضور عدد من الشخصيات  اإلعمارالقطري م. محمد العمادي، عدد من عقود مشاريع 

 االعتبارية والحكومية، وأصحاب المكاتب المهندسين والمقاولين.
وم معا بتوقيع عقود حزمة " نحتفل الي فيهاقال ، وألقى الوزير الحساينة كلمة خالل حفل التوقيع

مليون دوالر( والتي أعلن عنها سمو األمير الوالد  407جديدة من مشاريع المنحة القطرية منحة الــــ )
الشيخ حمد بن خليفة آل ثان في زيارته التاريخية لغزة هذه المشاريع تشمل إنشاء المرحلة األولى من 

هيل واإلصالح وتزويد مستشفى األطراف الصناعية مدينة األمل لألسرى والمحررين وكذلك مركز التأ



 
 
 
 

 

 11 ص                                              3909 العدد:        20/4/2016 األربعاء التاريخ: 
  

مليون دوالر(. وأضاف:" لقد كان لدولة قطر  17.5باألجهزة والمعدات الطبية وبتكلفة إجمالية قدرها )
وحدة سكنية مهدمة كليا ونتمنى أن يتم تجديد الدعم ب  1,000الشقيقة السبق في إعادة إعمار 

لمليار دوالر التي تعهدت بها دولة قطر في مؤتمر وحدة سكنية إضافية ضمن منحة ا 1,000
 ،"عشر سنوات مرت وال زالت غزة تقع تحت حصار ظالم وجائرقائاًل: المانحين بالقاهرة." وتابع، 

، كنا 2014غزة التي مزقتها الحروب المتتالية والتي كان آخرها العدوان األخير على غزة في تموز 
الج آثار العدوان في ثالث سنوات ولكننا اليوم وحتى هذه اللحظة نتوقع أن نعيد لغزة الحياة وأن نع

من األموال التي رصدت في مؤتمر شرم الشيخ وصلت إلى القطاع وال زالت  %30نتحدث عن 
مئات األسر تعيش حتى هذه اللحظة في الكرفانات لتتجدد معاناة شعبنا الفلسطيني وكأن قدر هذا 

 اد".الشعب أن يعيش نكبة اآلباء األجد
  20/4/2016، رام هللا، الحياة الجديدة

 
 مشروع إدانة المستوطنات من مجلس األمن؟لسحب السلطة على  فرنسية ضغوطات .11

مارست فرنسا مؤّخًرا، ضغوطات كبيرة على الّسلطة الفلسطينّية لسحب مشروعها : الطيب غنايم
ّية والقدس الّشرقّية المحتّلتين، الذي إلدانة البناء االستيطانّي اإلسرائيلّي على أراضي الّضّفة الغرب

 تعمل على طرحه أمام مجلس األمن في األمم المّتحدة.
سرائيلّيون إلى أّن الفر  سّيين أّكدوا للفلسطينّيين أّن توقيت طرح نوأشار دبلوماسّيون فلسطينّيون وا 

 فرنسا لعقده.مشروع اإلدانة الّدولّي، غير مجد، وسيمّس بمؤتمر الّسالم الّدولّي الذي تسعى 
ويبدو أّن القيادة الفلسطينّية أقرب لالستجابة للطلبات الفرنسّية بالعدول عن مشروع إدانة المستوطنات 
بمجلس األمن، وهو طلب انضّمت إليه "بعض الّدول الّصديقة" للسلطة الفلسطينّية، كما جاء في 

 صحيفة "هآرتس" الّصادرة صباح اليوم األربعاء.
طينّي، رفض الكشف عن هوّيته أّن "فرصة الّتوّجه لمجلس األمن تظّل قائمة على وأوضح قيادّي فلس

الّدوام، ونحن نرغب بمنح فرصة للمبادرة الفرنسّية، ألّنه في نهاية المطاف هذه مبادرة لصالحنا، 
 وليست مبادرة تمّس بنا".

ا دلترا، توّجه األسبوع الماضي وصّرح قيادّي إسرائيلّي أّن الّسفير الفرنسّي في األمم المّتحدة، فرنسو 
لنظيره الفلسطينّي، رياض منصور، وشرح له "إشكالّية تقديم قرار ضّد المستوطنات في مجلس األمن 

 في هذا الّتوقيت".
وقال قيادّي فلسطينّي، رفض أيًضا الكشف عن هوّيته، إّن الفرنسّيين توّجهوا للفلسطينّيين، بمحادثات 

"ال جدوى باستثمار مجهود بمشروع قرار بمجلس األمن، بينما هناك شّك مغلقة، ليوضحوا لهم أّنه 
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كبير بشأن احتمال المصادقة عليه، سواء من ناحية تجنيد األصوات وسواء بسبب فرض حّق الّنقض 
وأوضحت مصادر إسرائيلّية وفلسطينّية أّن كالا من األردن، المملكة العربّية الّسعودّية  ".األمريكيّ 

 اضية عن طرح مشروع القرار بمجلس األمن في هذا الّتوقيت.ومصر غير ر 
 20/4/2016، 48عرب 

 
 القدس تفتح الباب لمرحلة جديدة من تطور االنتفاضة عمليةفصائل المقاومة:  .12

عّدت فصائل المقاومة الفلسطينية عملية القدس بأنها تطور نوعي ألداء وقدرات المقاومة وتفتح : غزة
ة من مراحل االنتفاضة وتؤكد إصرار شعبنا على استمرارها وتصاعدها، الباب أمام مرحلة جديد

 وتدعو إلى المزيد منها للجم االحتالل.
وقالت الفصائل عقب اجتماع لها في مقر حركة األحرار بغزة، تغيبت عنه حركتا فتح والجهاد 

م االحتالل اإلسالمي والجبهتين الشعبية والديمقراطية، إن عملية القدس رد طبيعي على جرائ
 وا عداماته اليومية بحق أبناء شعبنا واعتداءاته المتكررة على المسجد األقصى".

ورأت أن التهويل اإلعالمي من االحتالل ومحاولته استغالل اكتشاف نفق للمقاومة الفلسطينية على 
 أنه إنجاز كبير يهدف لطمأنة المجتمع الصهيوني.

ى فشله على كافة األصعدة األمنية والعسكرية والسياسية، وقالت: "هذا التباهي ما هو إال دليل عل
وخاصة في ظل االنهيار األمني والنفسي لدى الصهاينة وخاصة سكان المستوطنات المحاذية 
للقطاع وفشله في تحقيق األمن لهم، وتؤكد فصائل المقاومة على استمرار معركة اإلعداد والتجهيز 

 للدفاع عن شعبنا الفلسطيني".
لسلطة الفلسطينية لوقف جريمة التنسيق األمني وكل أشكال التعاون واللقاءات المرفوضة ودعت ا

 وطنيًا مع االحتالل، ورفع يد أجهزة أمن السلطة الثقيلة عن أبناء ومقاومة شعبنا في الضفة.
كما دعت فصائل المقاومة األشقاء في مصر لفتح معبر رفح باالتجاهين إلنقاذ حياة آالف المرضى 

 تقبل الطالب، والتخفيف من معاناة شعبنا.ومس
 19/4/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 حول استمرار التنسيق األمني بالغة الخطورة ذحماس: تصريحات عباس .13

قالت حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" إنها تنظر ببالغ الخطورة إلى تصريحات رئيس السلطة 
التنسيق األمني ضد االنتفاضة، وأنه اعتقل بالتعاون مع  محمود عباس التي اعترف فيها باستمرار

 االحتالل ثالثة شبان من مدينة رام هللا مؤخرًا كانوا يخططون لتنفيذ عملية فدائية.
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وأدان الناطق باسم حركة حماس د. سامي أبو زهري في تصريح صحفي، تنكر محمود عباس 
 لالنتفاضة وعمليات المقاومة.

إلى التوقف عن هذه المواقف والتصريحات الغريبة عن ثقافة شعبنا ومواقفه ودعا أبو زهري، عباس 
 الوطنية.

وكان رئيس السلطة محمود عباس قد صرح خالل مقابلة مع مجلة "ديرشبيغل" األلمانية، عن تمكن 
األجهزة األمنية الفلسطينية بالتنسيق مع الجيش اإلسرائيلي وبكفاءة عالية من اعتقال ثالثة شبان من 

 رام هللا كانوا يخططون لتنفيذ "عملية إرهابية".
 19/4/2016موقع حركة حماس، غزة، 

 
 األمني جلب التهويد لشعبنا والتنسيقالرشق: إدانة الفعل المقاوم معيب  .14

قال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، عّزت الّرشق، إن  كل فعل خلدون مظلوم:  –الدوحة 
به"، ويلّبي تطلعات الشعب الفلسطيني في انتزاع حقوقه ويعّبر عن  مقاوم على أرض فلسطين "مرّحب

 حقه المشروع في نيل حريته "في ظل إرهاب االحتالل".
وشدد الرشق في تصريح خاص لـ "قدس برس"، يوم الثالثاء، على أن إدانة بعض األطراف )دون 

تالل "مخالف لإلجماع الوطني، تسميتها( للفعل المقاوم والرد الطبيعي للفلسطينيين على جرائم االح
 ومعيب وطنيًا وأخالقيًا، وال يخدم إال االحتالل".

وطالب القيادي في حركة "حماس" األطراف التي أدانت المقاومة الفلسطينية بـ "مراجعة نفسها، 
 واالنحياز لخيار الشعب في مقاومة المحتل".

لتنسيق األمني "الذي جلب للشعب وجدد عّزت الّرشق دعوته لوقف مسار "التفاوض العبثي"، وا
 الفلسطيني اإلجرام والتهويد"، وفق قوله.

وتابع: "ستمضي جماهير شعبنا في مقاومة االحتالل بكل الوسائل، ال يضّرها تخاذل القريب 
جرامه، حتى تحرير األرض والمقدسات".  وتواطؤه، وال إرهاب العدو وا 

 19/4/2016قدس برس، 
 
 المصالحة من أجل اإلعالن النهائي عن اتفاققريبًا بالدوحة  عباسو  اجتماع بين مشعل :األحمد .15

 فيأشاد عزام األحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح بجهود الدوحة : السعدني السيد-القاهرة 
المصالحة الفلسطينية، وقال في تصريحات خاصة لـ"الشرق" علي هامش مشاركته في  إلتمامرعايتها 

عربي، إنه بعد جمود سنتين قامت دولة قطر بجهود كبيرة من أجل إنهاء االنقسام فعاليات البرلمان ال
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بين كافة الفصائل والحركات الفلسطينية والعمل علي تنفيذ وثيقة المصالحة خاصة بعد شلل عمل 
األول في فبراير والثاني  لقاءينوأضاف األحمد أنه تم عقد  حكومة الوفاق الوطني في قطاع غزة.

الرحمن وزير  لماضيين وشارك في أجزاء من اللقاءات معالي الشيخ محمد بن عبدفي مارس ا
 الخارجية؛ وهو ما يؤكد الرعاية القطرية والجهد المبذول من قبل قطر.

وأشار األحمد إلى أن الحوارات اتسمت بالصراحة الكاملة والتفصيلية من أجل الوصول إلى اتفاقية 
نهاء االنقسام بشكل أبدي. واضحة من أجل إزالة كافة العقبات  أمام عمل حكومة الوحدة الوطنية وا 

القليلة القادمة سيكون هناك اجتماع بين كل من خالد مشعل ومحمود عباس  األياموأكد انه خالل 
نهاء االنقسام وقطع  بالدوحة من أجل اإلعالن النهائي عن االتفاق وتشكيل حكومة الوفاق الوطني وا 

 ين بالقضية الفلسطينية.كل المتربص علىالطريق 
 20/4/2016الشرق، الدوحة، 

 
 ابتزاز وتنفيذ لمطلب إسرائيليالجبهة بدران جابر: وقف أموال " الشعبية"في  القيادي .16

وصف القيادي البارز في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بدران جابر )أبو غسان( قرار : الخليل
حق جبهة قاومت وناضلت من أجل رفعة قطع المخصصات عن الجبهة بالجائر والمجحف في 

أسير ال يزالون  2000شهيد و 400الشعب الفلسطيني حيث قدمت خالل مسيرتها النضالية نحو 
 يقبعون في سجون االحتالل الصهيوني.

وقال أبو غسان والذي أمضى في سجون االحتالل نحو عشرين عاما، في حديث خاص لمراسلنا: 
هذا القبيل بحق جبهتنا متجاوزا اللوائح التنظيمية لعمل منظمة التحرير "ال ندري لماذا يتخذ قرار من 

ومؤسساتها ونحن شريك أساسي فيها، وقد شكل قرار قطع المخصصات عن الجبهة تجاوزا للجنة 
 التنفيذية للمنظمة والهيئة القيادية الفلسطينية العليا في األراضي المحتلة".

در كإجراء عقابي على خلفية غير معروفة حتى اآلن سوى وأشار أبو غسان إلى أن هذا القرار ص
 االنسجام مع المطلوب أمريكيا و"إسرائيليا" لمالحقة الثورة والمناضلين والنضال ضد االحتالل.

وحول موقف الجبهة الشعبية وردة فعلها حول القرار، قال: "لقد تم إرسال رسالة رسمية من الجبهة 
اللجنة التنفيذية، كما تم مخاطبة مركزية حركة فتح وكذلك الفصائل للمنظمة عبر ممثل الجبهة داخل 

الفلسطينية وا عالمهم بعدم قانونية هذا اإلجراء الذي تمثل بإجراء عقابي ليس بحق شخص خالف 
نما بحق جبهة مناضلة وشريك رئيس في المنظمة".  القوانين واللوائح، وا 

 19/4/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 خلية للجبهة الشعبية خططت ألسر مستوطنين يدعي اعتقال الشاباك .17
ادعى جهاز األمن العام اإلسرائيلي ، أنه رامي حيدر، عن مراسله 19/4/2016، 48موقع عرب نشر 

)الشاباك(، يوم الثالثاء، أنه اعتقل الشهر الماضي خلية تابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، 
وبحسب  تحرير أسرى فلسطينيين مقابل إطالق سراحه. كانت تخطط ألسر مستوطن من أجل 

عاًما، أنهما حاوال  15ادعاء الشاباك، اعترف اثنان من المعتقلين، وهما قاصران يبلغان من العمر 
وخالل التحقيق معهما، بحسب  تنفيذ عملية طعن قرب نابلس بنية قتل جنود إسرائيليين وليستشهدا. 

ى قاصر ثالث مشترك في العملية، الذي اعترف خالل التحقيق في زعم الشاباك، توصل المحققون إل
 الشرطة اإلسرائيلية بالتورط في العملية، وأنه عضو في خلية أخرى تنوي أسر مستوطنين.

وزعم الشاباك أنه خالل التحقيق، توصل المحققون العتقال سعد حسام فقيه من قرية بورين، البالغ 
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وبعد التحقيق معه اكتشفوا أنه عاًما، وهو عضو في  30من العمر 

يخطط مع شريك له يدعى مالك قدوس، ألسر مستوطنين في الضفة الغربية، من أجل التفاوض 
 لتحرير أسرى فلسطينيين.

خفاء المستوطنين، كذلك جهز معدات لتقييدهم في  وبحسب االدعاء، جهز فقيه مكاًنا لالختباء وا 
ما خطط لعملية طعن وسرقة سالح من جنود االحتالل. وزعم الشاباك أن مالك فاتح المخبأ، ك

طالق نار  قدوس، وهو أحد أعضاء حماس، اعترف خالل التحقيق معه أنه خطط لعمليات طعن وا 
 على جنود االحتالل وسرقة أسلحتهم، وأنه عضو في الخلية التي تنوي أسر المستوطنين.

سمح جهاز ، أنه القدس المحتلة، من 19/4/2016ينية لإلعالم، غزة، وكالة الرأي الفلسطوأضافت 
يوم الثالثاء، بنشر تفاصيل اعتقال منفذي عملية الطعن بمستوطنة  "الشاباك"األمن اإلسرائيلي العام 

 "براخا" على جبل جرزيم بنابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.
قرية عراق بورين القريبة من نابلس، حيث وذكرت وسائل إعالم عبرية، أن المنفذين من سكان 

أسفرت العملية عن إصابة جنديين من جيش االحتالل وصفت جراح احدهما في حينه بالطفيفة 
وأضافت أن أفراد المجموعة ينتمون للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وأنهم كانوا  واآلخر بالمتوسطة.

 ى فلسطينيين.يعتزمون اختطاف جنود أو مستوطنين لمبادلتهم بأسر 
 
 بالمسجد األقصىيثّمن قرار األردن بوقف تركيب كاميرات قيادي بفتح  .18

قرار األردن بوقف تركيب كاميرات في المسجد  قيادي في حركة فتحثمّن : سعد الدين نادية- عمان
ّوت األقصى، واعتبره "موقفًا حكيمًا، ويجّسد الرعاية والدعم الكاملين لما فيه مصلحة األقصى، وبما يف

 الفرصة على االحتالل اإلسرائيلي للسيطرة عليه".
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أكد عضو المجلس االستشاري في حركة "فتح"، اللواء الحاج خالد مسمار، بأن "الفلسطينيين يثقون و 
 بقرار أألردن، ورعايته ومساندته الدائمة للمسجد األقصى المبارك، واألماكن والمقدسات الدينية".

عن تثمينه للموقف األردني، "بخاصة وأن هناك جداًل وخوفًا لدى وعّبر، في حديثه لـ"الغد"، 
، من 1948المقدسيين وعند أفراد وقيادات من الشعب الفلسطيني، السيما في األراضي المحتلة العام 

قيام سلطات االحتالل باستغالل "الكاميرات" دونما رقيب أو حسيب، لخدمة أهداف عدوانها 
 ني".المتواصل ضّد الشعب الفلسطي

وأضاف إن "ذلك ال يعني االبتعاد األردني عن مالحقة ومتابعة جرائم االحتالل والمستوطنين بحق 
نما القرار يؤكد على التفّهم والروح األخّوية التي أحّست  المسجد األقصى، وضّد الشعب الفلسطيني، وا 

وف والقلق من قيام بها الحكومة األردنية تجاه ما تم طرحه في األراضي المحتلة، من منطلق الخ
 االحتالل باستغالل الكاميرات للمراقبة والتجسّس على المرابطين والمرابطات في األقصى".
 20/4/2016الغد، عمان، 

 
 بلبنان لقياداتنااغتياالت لتنفيذ التخطيط ب "أنصار هللا"ضلوع بشكوك ": 21مصادر بفتح لـ"عربي  .19

ن أنفاسهم تخوفا من انفجار الوضع األمني على يحبس أهالي مخيم الرشيدية جنوبي لبنا: بيروت
غرار ما حصل سابقا في مخيم عين الحلوة في صيدا، في تطور جاء على خلفية اعتقال شابين 
متهمين بالتخطيط الغتيال القيادي في حركة فتح، رفعت شناعة، بينما تشير مصادر متطابقة إلى 

 .انتمائهما لحركة أنصار هللا المقربة من حزب هللا
غير أن الحركة تنفي عالقتها بالمعتقلين، وتقول إنها هي من قامت باعتقالهما وتسليمهما لألمن 

وتعد حركة "أنصار هللا" التي يطلق عليها أيضا وصف "سرايا مقاومة المخيمات  الوطني الفلسطيني.
 الفلسطينية"، ذراعا عسكرية لحزب هللا في المخيمات.

قتها بتخطيط كل من سلمان محمود ناصر وطارق علي المهداوي وبشأن نفي حركة أنصار هللا عال
" أن الشكوك ما زالت حاضرة بشأن ضلوع 21لعمليات اغتيال، أكدت مصادر فتحاوية خاصة لـ"عربي

 أكثر من مخيم.بعناصر تابعة ألنصار هللا في التخطيط لتنفيذ اغتياالت ضد قيادات في فتح 
إلى أن قيادة الحركة تلقت اتصاالت وضغوطات من وكان مصدر مسؤول في حركة فتح أشار 

جهات لبنانية نافذة، بينها اتصال من مسؤول االرتباط بحزب هللا وفيق صفا ومسؤول الملف 
الفلسطيني نبيل قاووق، طالبت بعدم التسرع في االتهام وترك الفرصة لألجهزة األمنية اللبنانية 

 الستكمال التحقيق.
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ي الروايات، فإن الثابت هو األوضاع الهشة، في حين أفاد شهود وبغض النظر عن التضارب ف
" أن مخيم الرشيدية، جنوب مدينة صور، شهد استنفارا متبادال بين عناصر "أنصار 21عيان لـ"عربي

هللا" وحركة فتح، وذلك على خلفية اعتقال أحد عناصر األولى في المخيم، وقد اعترف في التحقيقات 
 ت شناعة بوضع قنبلة في سيارته.أنه مكلف باغتيال رفع

زاء هذه االتهامات، أصدرت حركة أنصار هللا بيانا أكدت فيه أن "سلمان محمود ناصر وطارق  وا 
 علي المهداوي ال ينتميان إلى حركة أنصار هللا، وليس لهم أي عالقة تنظيمية أو في أي إطار

 الجنوب توفيق عبد هللا".بحركة فتح  مسؤوللتنظيمي، ولقد تم اعتقالهما من قبل حركتنا وتسليمهما 
 19/4/2016"، 21موقع "عربي 

 
 حول محاولة اغتيال شناعة ما ستكشفه التحقيقات اللبنانية: ال اتهامات.. بانتظار أبو العردات .21

قال فتحي أبو العردات، أمين سر حركة فتح وفصائل منظمة التحرير في لبنان، في تصريحات 
تعاونا كبيرا لضبط األوضاع بين الفصائل الفلسطينية، واألمور باتت  "، إن "هناك21خاصة لـ"عربي

 زيدان في صيدا".فتحي جيدة نوعا ما في المخيمات، بعد الجريمة النكراء التي استهدفت القيادي 
إثر انفجار قنبلة في سيارته أمام قد قتل مخيم المية ومية، فتحي زيدان، بمسؤول حركة فتح وكان 

 قرب مدخل مخيَمْي عين الحلوة والمية ومية في مدينة صيدا جنوب لبنان. مدرسة األميركان
ولفت العردات إلى أن "جميع األطراف الفلسطينية متفقة على تصنيف هذه الجريمة بأنها محاولة 

 لبث الفتنة، وذلك بالنظر إلى طريقة االستهداف والموقع الذي نفذت فيه داخل مدينة صيدا".
قيق الفلسطينية تعمل لجمع األدلة والمالبسات، إلى جانب لجنة التحقيق وأوضح أن "لجنة التح

اللبنانية التي تعمل بجد ونشاط وتمتلك المهنية، وكل ذلك بهدف الوصول إلى الحقيقة المطلوبة 
  والكشف عن الفاعلين".

العردات: وحول ما إذا ما تمكنت لجنتا التحقيق من الوصول إلى خيوط في عملية اغتيال زيدان، قال 
"ال نستطيع أن نطلق العنان لمواقفنا، فالتحقيق هو الذي سيكون حاسما ويقول كلمته، ولن ندخل في 

 متاهات ما يشاع من اتهامات وأقاويل"، وفق تعبيره.
وعن محاولة اغتيال شناعة في مخيم الرشيدية وربطها باألحداث التي سبقتها، أوضح القيادي 

من الخطورة، والقلق هنا مشروع خصوصا لجهة التطور في الرشيدية،  الفتحاوي أن "الوضع ال يخلو
وقد تم إلقاء القبض على المتهمين في التخطيط لالغتيال وتم تسليمهما من قبلنا كحركة فتح 
وفصائل فلسطينية لمخابرات الجيش )اللبناني(، ويتم اآلن التحقيق معهم للوقوف على أبعاد هذه 
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"توجيه االتهام حاليا مباشرة إلى أي جهة"، بانتظار ما ستكشفه التحقيقات ورفض العردات  المحاولة".
 األمنية اللبنانية.

 19/4/2016"، 21موقع "عربي 
 
 لجمع أصوات اليهود "ورقة ابتزاز"القوى الوطنية ترفض استخدام كلينتون لفلسطين كـ .21

دانتها للتصري حات الصادرة من مرشحة غزة: أعلنت قيادة القوى الوطنية واإلسالمية، رفضها وا 
الحزب الديمقراطي للرئاسة األمريكية هيالري كلينتون، التي تتساوق مع موقف االحتالل اإلسرائيلي، 

 بشأن المسجد األقصى. "اليونسكو"في وقت أثنت فيه على قرار منظمة 
الغربية، نسخة منه في ختام اجتماعها المركزي في الضفة  "القدس العربي"ونددت في بيان لها تلقت 

رفضها الستخدام كلينتون القضية الفلسطينية كـ ورقة ابتزاز من أجل أصوات اليهود. وأكدت أن 
القضية الفلسطينية ستبقى هي مركزية القضايا في المنطقة ودعت لتأمين حل يفضي إلى تأمين حق 

قامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها ا  لقدس.عودة الالجئين وحق تقرير المصير وا 
وشددت على أنه لن يكون سالم أو استقرار أو أمن في المنطقة مؤكدة أن أساس وجذر ما تعانيه 
رهاب الدولة المنظم والتنكر لحقوق شعبنا. وجددت رفضها لموقف الواليات  المنطقة هو االحتالل وا 

 المتحدة المنحاز بشكل سافر لالحتالل.
 20/4/2016القدس العربي، لندن، 

 
 على حدود غزة النفق الذي اكتشفه مؤخراً  سرائيلي يفجرالجيش اإل .22

أفاد مصدر إعالمي إسرائيلي، وآخر أمني فلسطيني، أن الجيش اإلسرائيلي  األناضول:- غزةالقدس، 
 فّجر، مساء يوم الثالثاء، نفقًا على حدود قطاع غزة.

وم بتفجير النفق الذي ُعثر وقالت القناة العاشرة في التلفزيون اإلسرائيلي، إن الجيش قام مساء الي
 عليه مؤخرًا، دون أن تذكر المصدر الذي نقلت عنه.

وكان الجيش اإلسرائيلي أعلن اإلثنين أنه اكتشف نفقًا هجوميًا تابعًا لحركة حماس، نجح في اختراق 
 األراضي اإلسرائيلية.

وات من الجيش ، مفضاًل عدم ذكر هويته، إن ق”األناضول“وفي سياق متصل، قال مصدر أمني لـ 
اإلسرائيلي، فجرت مساء الثالثاء النفق الُمكتشف، بعد انتهاء الحفريات والتجريف شرقي مدينة رفح، 

ونقل مراسل األناضول عن عدد من سكان رفح القاطنين على الشريط الحدودي  جنوبي قطاع غزة.
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النفجار كان وأضاف شهود عيان أن ا سماعهم أصوات انفجارات ضخمة، وتصاعد كثيف للدخان.
 قويًا وأحدث ارتجاجات أرضية في المنطقة.

 20/4/2016القدس العربي، لندن، 
 
 زجاجة حارقة 16شبان فلسطينيون يرشقون أهداًفا إسرائيلية بـ  :القدس .23

تمّكن شّبان فلسطينيون مساء يوم الثالثاء، من إلقاء عدد من : خلدون مظلوم -القدس المحتلة 
 قوات االحتالل اإلسرائيلي في مناطق شرق القدس المحتلة. الزجاجات الحارقة باتجاه

وأفادت مراسلة "قدس برس" أن قوات االحتالل اقتحمت قرية العيساوية شرقي القدس، وانتشرت بين 
 أحيائها، ما أّدى إلى استفزاز الشّبان واندالع مواجهات "محدودة" في المنطقة.

لقوا ست زجاجات حارقة باتجاه القوات اإلسرائيلية في ( العبري، أن الفلسطينيين أ0404وذكر موقع )
 العيساوية، "دون أن يبلغ عن وقوع إصابات".

وألقى ألقى الشبان عدًدا من الزجاجات الحارقة باتجاه حافلة تقّل مستوطنين في حي "عين اللوزة" 
 ببلدة سلوان، ما أّدى إلى احتراق أجزاء منها.

زجاجات حارقة، ما ّأدى إلى  10جيش االحتالل أن الشبان ألقوا وأضاف الموقع العبري المقّرب من 
 إصابة مستوطن "بالهلع"، وألحقت النيران أضراًرا مادية في الحافلة.

باستهداف القطار التهويدي الخفيف أثناء مروره بحي شعفاط  فلسطينيون وشمال القدس، قام شبان 
 أن استهدافه "ازداد" خالل اليومين الماضيين.بالحجارة، ما ألحق أضراًرا مادية، مع اإلشارة إلى 

 19/4/2016قدس برس، 

 
 ي القدس وخضوري ي طلبة جامعت  بانتخابات مجلس   "الشهيد ياسر عرفات"فوز كتلة  .24

المنبثقة عن حركة الشبيبة الطالبية  –فازت، أمس، كتلة الشهيد ياسر عرفات  :القدس، طولكرم
 امعتي القدس وفلسطين التقنية خضوري.)فتح( في انتخابات مجلسي اتحاد طلبة ج

في انتخابات جامعة القدس، حيث تنافس  51مقعدًا من أصل  32وحصلت كتلة الشهيد عرفات على 
 على مقاعد المجلس ست كتل طالبية شاركت في العملية االنتخابية.

رة مقاعد، وتجمع المباد 9وحصلت جبهة العمل الطالبي )كتلة الشهيد أبو علي مصطفى( على 
مقاعد، وكتلة فلسطين للجميع مقعدين، وكتلة  5مقاعد، وكتلة الوحدة الطالبية على  3الطالبي على 

 االستقالل الطالبية لم تحصل على نسبة الحسم.
 مقعدًا.  33مقعدًا من أصل  22وفي انتخابات جامعة خضوري حصلت كتلة الشهيد عرفات على 
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 -ت كتل وأطر طالبية )جبهة العمل الطالبي وحصلت كتلة فلسطين التي تكونت من تحالف س
الذراع الطالبية للمبادرة الوطنية  –الذراع الطالبية للجبهة الشعبية، تجمع المبادرة الطالبي 

 –الذراع الطالبية للجبهة الديمقراطية، كتلة اتحاد الطلبة التقدمية  –الفلسطينية، كتلة الوحدة الطالبية 
الذراع الطالبية لحركة فدا وكتلة نضال  –الفلسطيني، كتلة االستقالل الذراع الطالبية لحزب الشعب 

 مقعدا. 11الذراع الطالبية لجبهة النضال الشعبي( على  –الطلبة 
 20/4/216األيام، رام هلل، 

 
 اإلسمنت إلى القطاع بعد اكتشاف نفق إدخال يقرر وقفنتنياهو  .25

لي بنيــامين نتنيــاهو وقــف إدخــال اإلســمنت إلــى قــرر رئــيس الــوزراء اإلســرائي: رمضــان أحمــد-رام هللا 
 األخيــرةفــي اآلونــة  أشــيعقطــاع غــزة حتــى إشــعار آخــر، وعــدم الســماح ببنــاء مينــاء علــى بحــره، كمــا 

 تركي.ـ  إسرائيليبموجب اتفاق 
، إن "قرار نتنياهو جـاء بعـد يـوم مـن اإلعـالن أمسالصادرة  اإلسرائيليةوقالت صحيفة "إسرائيل اليوم" 

ف نفق لحركـة حمـاس جنـوب القطـاع، وعلـى خلفيـة اسـتخدام اإلسـمنت ألغـراض عسـكرية، عن اكتشا
مينــاء بحــري فــي قطــاع غــزة، وأن المينــاء الوحيــد الــذي  بإقامــةناقلــة عــن نتنيــاهو قولــه إنــه لــن يســمح 

 .اإلسرائيليسيخدم القطاع هو ميناء أسدود 
علــى اإلشــراف علــى  إســرائيللكــن قــدرة وزعــم أنــه يرغــب بتقــديم المســاعدة اإلنســانية لســكان القطــاع، "

ميناء هناك معقـدة جـًدا"، مضـيفًا "نحـن ال نتحـدث عـن سـفن حـب تصـل إلـى هنـاك". وقـال: "اختيـاري 
واضــح، لــن أضــحي بأمننــا لمصــلحة عنــوان بــراق، لــن اســمح بإقامــة شــريان بحــري إليصــال الســالح 

 لإلرهاب".
 20/4/2016المستقبل، بيروت، 

 
 جندي قاتل الشهيد الشريفال عندفاع نتنياهو يقود حملة ال .26

أطلــق رئــيس حكومــة االحــتالل اإلســرائيلي بنيــامين نتنيــاهو أمــس، تصــريحات يعبــر  :الغــد - الناصــرة
، قبـل األرضفيها عن دعمه للجندي قاتل الشهيد الشريف في الخليـل، حينمـا كـان جريحـا ملقـى علـى 

 نحو شهر. 

صـــفتي والـــدا لجنـــدي فـــي جـــيش الـــدفاع اإلســـرائيلي وقـــال نتنيـــاهو فـــي تصـــريح عممـــه مكتبـــه أمـــس، "ب
ورئيسا للحكومة، أود أن أقـول مـرة أخـرى: إن الجـيش اإلسـرائيلي يـدعم جنـوده. إننـي مقتنـع أن النظـرة 
للحدث في الخليل سيتم من خالل ترجيح الرأي والمسؤولية. ومن معرفتي للجهاز القضائي العسكري، 
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ان كافـة ظـروف الحالـة. جنودنـا ليسـوا قتلـة، وهـم يعملـون ضـد فإّني متأكد أن المحكمة سـتأخذ بالحسـب
قتلة، وآمل أن يجدوا الطريق إلجراء توازن بين العمل الذي ارتكب والسياق الشامل للحدث، وفـي هـذه 

 األثناء أنصح الجميع بخفض ألسنة اللهيب".
 20/4/2016، الغد، عّمان

 
 في الصيف المقبل غزةعلى : هناك حرب  غاالنت .27

أعلـن وزيـر اإلسـكان اإلسـرائيلي الـذي شـغل منصـب قائـد اللـواء الجنـوبي فـي : مجلـي نظير- يبتل أب
الصــيف المقبــل ألن  رئاســة أركــان الجــيش يــوآف غاالنــت أنــه يتوقــع حربــا جديــدة علــى قطــاع غــزة فــي

 حركة "حماس" تعزز من قدراتها الهجومية "وينبغي وضع حد لتبجحها" على حد قوله.
نــت هــذه تعقيبــا علــى حــادثي كشــف النفــق )الممتــد مــن قطــاع غــزة فــي عمــق وجــاءت تصــريحات غاال

القـدس أول مـن أمـس. وقـال غاالنـت:  مئات األمتار داخل األراضـي اإلسـرائيلية( وعمليـة التفجيـر فـي
"واضـــح أن حمـــاس تســـتعد للحـــرب القادمـــة. ومـــع أنهـــا مثـــل إســـرائيل ليســـت معنيـــة بحـــرب فـــي الوقـــت 

لمفاجــأة إســرائيل بكــل مــا تســتطيعه مــن قــوى ضــاربة. وعلينــا أن نعــرف  الحاضــر إال أنهــا تعــد نفســها
نابعــة مــن  كيــف نشــل حركتهــا قبــل فــوات األوان". وحــرص الــوزير اإلســرائيلي علــى القــول إن توقعاتــه

 تقدير وليس من معلومات.
ن وكــان مســؤولون وخبــراء إســرائيليون قــد أكــدوا بــدورهم أن الحــرب قادمــة حتمــا ولــو أن الطــرفين يبثــا

 الحاضر. الرسائل لبعضهما البعض بأنهما غير معنيين بها في الوقت
 20/4/2016الشرق األوسط، لندن، 

 
 " واإلسرائيليون ال يشعرون باألمنإسرائيل"الحكم في  نتنياهومنذ تولى هرتزوج:  .28

دات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالجبن وبالفشل في معالجة التهدياإلسرائيلية المعارضة اتهمت 
إن رئيس الوزراء يحاول طول الوقت التظاهر بأنه  زوجيتسحاق هيرت األمنية. وقال رئيس المعارضة

 "أبو األمن" في إسرائيل بينما المواطن ال يشعر بأي أمن منذ تولى نتنياهو الحكم.
وأضاف: "في السابق كانت في إسرائيل حكومات سكت رؤساؤها والعدو يلقى الضربات. في السنوات 

يوجـه الضـربات". وحسـب أقوالـه: "بعـد الجـرف  خيرة توجد في إسرائيل حكومات تتحدث فقط والعدواأل
الصــامد وعــدنا الثرثــارون بأنــه سيســود الــردع والهــدوء لســنوات طويلــة لكنــه يتضــح أن هنيــة ال يخــاف 

ال يأخــذ نتنيــاهو فــي االعتبــار. آن الوقــت لتشــكيل حكومــة فــي إســرائيل يصــمت قادتهــا  ومحمــد ضــيف
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ليبرمـان إن نتنيـاهو جبـان. وال  ويضربون العدو على رأسه". وقال رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور
 يجرؤ على اتخاذ القرار الصحيح بتصفية حكم حماس في قطاع غزة.

 20/4/2016الشرق األوسط، لندن، 
 
 أبو خضير بالقتل العمدالطفل محمد قاتل  المحكمة المركزية اإلسرائيلية تدين .29

القــدس العربـــي: أدانــت المحكمــة المركزيـــة فــي القـــدس المحتلــة أمــس أحـــد أعضــاء الخليـــة  –اصــرة الن
ورفضــت مــزاعم  عــاميناإلرهابيــة اليهوديــة التــي قتلــت الطفــل الفلســطيني محمــد أبــو خضــير حرقــا قبــل 

يـوم محاميه بأنه مختل عقليا. وأكدت المحكمة أن يوسيف بن حاييم بن دافيد كان بكامل قـواه العقليـة 
 خطف وأحرق أبو خضير من أمام بيته في شعفاط في القدس. وسيصدر الحكم بحقه الحقا.

وعلل القضاة إدانتهم بالتأكيـد أن بـن دافيـد لـم يكـن مجنونـا بـل فهـم جيـدا مـا فعلـه وتحكـم بنفسـه وكـان 
ة أن قتلـة قادرا على االمتناع عن الجناية التي ارتكبها سوية مع مجرمين آخرين. واستذكر قرار اإلدانـ

الطفل المقدسي خطفوه من موقع قريب من مسجد شعفاط، وضربوه والحقـا قـاموا بخنقـه وأحرقـوه حتـى 
المــوت داخــل غابــة فــي القــدس الغربيــة. وتســبب الكشــف عــن الجريمــة بموجــة احتجاجــات فلســطينية 

وا جـريمتهم واسعة على طرفي الخط األخضر. وخالل عملية المقاضاة ادعى القتلـة الثالثـة أنهـم اقترفـ
 انتقاما لثالثة شبان مستوطنين تم خطفهم وقتلهم في العام ذاته.

 20/4/2016، القدس العربي، لندن
 

 في مستشفى شعاري هتصيدق "هو من فجر الباص بالقدس" الجريح الفلسطينيالقناة الثانية:  .31
الثــاء، أن هنــاك "تقــدما ذكــرت القنــاة العبريــة الثانيــة، مســاء يــوم الث :"القــدس" دوت كــوم ترجمــة-هللارام 

 االثنين". أمسملحوظا في التحقيقات التي تجري بشأن عملية تفجير الباص في القدس يوم 
هناك تطـورا فـي مسـار التحقيقـات ولكنـه ال يمكـن فـي الوقـت الحـالي تقـديم تفاصـيل  أنوادعت القناة، 

 نتهاء.عن طبيعة مجريات التحقيق الن هناك حظر مؤقت على نشر التفاصيل حتى اال
وقالـــت انـــه "أصـــبح مـــن شـــبه المؤكـــد أن الفلســـطيني المصـــاب بجـــروح حرجـــة فـــي مستشـــفى شـــعاري 

 هتصيدق هو من نفذ العملية وأنه جرى تقدما في التحقق من هويته".
 19/4/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 
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 : عملية القدس دشنت مرحلة جديدة من االنتفاضةبن يشاي .31
محلل العسكري لصـحيفة "يـديعوت أحرنـوت" العبريـة رون بـن يشـاي: إن عمليـة قال ال: القدس المحتلة

القــدس التــي حــدثت أمــس تشــكل بدايــة مرحلــة جديــدة مــن انتفاضــة القــدس المندلعــة منــذ مطلــع أكتــوبر 
 الماضي.

وأضاف بن يشاي في مقال له نشر بالصحيفة، لقد دخلنا المحطة التاليـة مـن االنتفاضـة، فالعمليـة لـم 
بــوة ناســفة صــغيرة، فمنــذ انطــالق االنتفاضــة وقعــت عمليــات معــدودة ألقيــت فيهــا عبــوات ناســفة تنفـذ بع

باتجاه جنود االحتالل اإلسرائيلي، لكن تلك العبوات متواضعة بدائية، ولم يكن فيها شظايا وكمية مـن 
 المتفجرات الثقيلة مثلما في عملية القدس، التي أدت إلى حريق هائل لحق بحافلتين أمس.

تــابع، عمليــة القــدس أثــارت مخـــاوف كبــرى لــدى األجهــزة األمنيـــة والجمهــور فــي )إســرائيل(، وأســـئلة و 
عديدة من قبيل: من نفذ العملية من بين الفصـائل الفلسـطينية ، وهـل العمليـة توجـه جديـد فـي الموجـة 

فتاكة والقاتلة الحالية من العمليات الفلسطينية ، وهل وصلت االنتفاضة الحالية إلى مرحلة العمليات ال
 كما شهدنا خالل االنتفاضة الثانية .

وزعم بن يشاي أن جهاز مخابرات االحتالل "شاباك" نجح منذ بداية االنتفاضة الحاليـة بإحبـاط عشـر 
عمليات، حاولت فيها حركتا "حماس" والجهاد اإلسالمي تنفيذ عمليات تفجير داخل األراضي المحتلـة 

 .1948عام 
 هجوم القدس جزء من تشكيالت الخاليا التي لم ينجح )شاباك( باعتقالها". وأضاف "ربما من نفذ

 19/4/2016، فلسطين أون الين
 

 : عملية القدس نوعّية وقّوة الردع اإلسرائيلّية تآكلتالصحافة اإلسرائيلية .32
س مـان، قلـق وتـوجّ إرباك وارتباك، إحبـاط، تلعـثم، شـعور بفقـدان األمـن واأل زهير أندراوس: –الناصرة 

من القـادم، هكـذا ُيمكـن تلخـيص شـعور اإلسـرائيليين، قيـادًة وشـعًبا، بعـد عمليـة تفجيـر الحـافلتين أمـس 
االثنــين فــي القــدس الُمحتّلــة. أكثــر مــن ثــالث ســاعات بعــد االنفجــار الــذي هــّز القــدس لــم يعــرف قــادة 

دائّيــة  فــي الســاعة األجهــزة األمنّيــة علــى جميــع مشــاربها تحديــد ســبب االنفجــار: خلــل فنــّي أْم عمليــة ف
الشعب “التاسعة بالتوقيت المحلّي، عقد قائد لواء القدس في الشرطة اإلسرائيلّية مؤتمًرا صحافًيا وبّشر 

، بأّن العملية فدائّية، ولكّنه لم يعرف فيما إذا كان التنفيذ من قبل انتحارّي أْم أّن ”الجالس في صهيون 
 الفدائّي وضع القنبلة في الحافلة وهرب.

ائل اإلعــالم اإلســرائيلّية تلّقــت النبــأ بصــدمةع كبيــرةع، علــى خلفيــة تــبجح رئــيس الــوزراء اإلســرائيلّي، وســ
بنيامين نتنياهو، قبل عّدة أّيام بأّن سياسته قد أّدت إلى تراجع االنتفاضة الثالثة، فجـاءت هـذه العمليـة 
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. الُمحللـة الُمخضـرمة فـي صـحيفة لتؤّكد لكّل َمْن في رأسـه عينـان، علـى أّن نتنيـاهو، ال يقـول الحقيقـة
سّيد “)يديعوت أحرونوت(، سيما كدمون كتبت اليوم أّن نتنياهو، الذي زاحم ونافس الجميع على لقب 

، وسخر من ُمنافسيه على هذا اللقب، أثبت أّنه ال يسـتّحق هـذا اللقـب بتاتًـا، بـل علـى العكـس، ”األمن
 بحسب أقوالها.

وعود نتنياهو عشية االنتخابـات، كـّل انتخابـات، ال نعـرف أنضـحك  وأضافت قائلًة: عندما نستمع إلى
الجــــرف “أْم نبكــــي ، ُمشــــّدّدة علــــى أّن إســــرائيل لــــم تــــتمّكن مــــن الحصــــول علــــى الــــردع خــــالل عمليــــة 

. ورأت الُمحللـة أّن كـّل 2014، أْي الحرب العدوانّية البربرّية ضّد قطاع غّزة فـي صـيف العـام ”الصامد
 الفدائّية الفلسطينّية هي محض صدفة، ال أّقل وال أكثر، بحسب تعبيرها. انخفاض في العمليات

بالتشديد في تقاريره اإلخبارّية، وليس ” األخ األكبر“اإلعالم العبرّي، تلّقى على ما يبدو، تعليمات من 
لحــديث التحلــيالت، علــى أّن عمليــة القــدس ال ُتعتبــر ارتفاًعــا نوعًيــا فــي العمليــات، إنّمــا تــّدل علــى أّن ا

 يجري عن عملية نادرة وخارجة عن السياق.
ولكــّن اإلعــالم عينــه وعلــى ُمختلــف مشــاربه، الــذي عــادًة فــي ظــروفع مــن هــذا القبيــل، يتطــّوع إليجــاد 
ـــى  ـــا وشـــديًدا عل ـــا الذًع ـــة خـــرج اليـــوم عـــن أطـــواره، وشـــّن هجوًم ـــة الفدائّي الُمبـــررات والتســـويغات للعملّي

 بنيامين نتنياهو.  الحكومة اإلسرائيلّية وعلى رئيسها
صحيفة )يديعوت أحرونوت(، كبرى الصحف اإلسرائيلّية، خرجت بعنوان رئيسّي على صدر صفحتها 
الرئيسّية وبالبنط العريض أّكدت: الردع اإلسرائيلّي تآكل. كما تبيّن أّنه على الرغم من الموارد البشرّية 

حــوادث مــن هــذا القبيــل ذهبــت هبــاًء، فقــد  والمالّيــة التــي يصــرفها جهــاز األمــن العــام )الشــاباك( لمنــع
اعترفت مصادر أمنّية إسرائيلّية رفيعـة بـأّن الشـاباك لـم يُكـن يملـك أّيـة معلومـات عـن العمليـة، كمـا أّن 
التنســـيق األمنـــّي مـــع األجهـــزة األمنّيـــة، التابعـــة للســـلطة الفلســـطينّية، لـــم ُتـــوّفر المعلومـــات، علًمـــا بـــأّن 

الُمحتّلـة بـين الطـرفين فـي الليلـة الواقعـة بـين األحـد واالثنـين، واسـتمّر لمـّدة  اجتماًعا مهًما ُعقد بالقـدس
ــــة. الســــؤال الــــذي طرحــــه كبــــار  12خمــــس ســــاعات، ولكــــن بعــــد مــــرور  ســــاعة وقعــــت العمليــــة الفدائّي

الُمحللـين: َمـْن يقــف وراء العمليـة  هــل هـي عمليــة فردّيـة أْم مدعومـة مــن قبـل تنظــيمع فلسـطينّي  كيــف 
 ائيين من إدخال المواد الُمتفجّرة إلى القدس، على الرغم من الحراسة الُمشّدّدة تمّكن الفد

، د. رونـين بيرغمـان، وهـو ابـن المؤسسـة األمنّيـة الُمـدلل، االسـتراتيجيةوأكثر من ذلك، ُمحلـل الشـؤون 
ا مباشـًرا لم يتمالك أعصابه على ما يبدو وقـال إّن الفلسـطينيين ال يخـافون، وتـابع قـائاًل إّن هنـاك ربًطـ

حبــــاط عــــددع مــــن العمليــــات  بــــين انتفاضــــة الســــكاكين، ومشــــروع األنفــــاق الهجومّيــــة لحركــــة حمــــاس، وا 
ـــردع، والحكومـــة  ـــّوة ال ـــومع ق ـــا بعـــد ي ـــد يوًم ـــى أّن إســـرائيل تفق ـــة، ُمشـــيًرا إل ـــة الحافل ـــة، وأمـــس عملي الفدائّي
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لتوجيــه الشـــعب اإلســـرائيلّي، اإلســرائيلّية، أضـــاف بيرغمــان، ال تجـــد االتجــاه الُمناســـب لتوجيــه نفســـها و 
 علًما أّنها هي المسؤولة عنه، على حّد تعبيره.

ــه فــي ظــّل عــدم وجــود عــالج لمــا أســماه باإلرهــاب الفلســطينّي، وبالُمقابــل الجمــود فيمــا  وتــابع قــائاًل إّن
لتـي ُيطلق عليها بالعملية السلمّية، فإنّنـا سُنواصـل االسـتماع إلـى تصـريحات رناّنـة مـن قـادة إسـرائيل، ا

 ال ُتسمن وال ُتغني عن جوع، بحسب وصفه.
ــه للمــّرة  فــي الســياق عينــه، قــال ُمحلــل الشــؤون العســكرّية فــي صــحيفة )هــآرتس(، عمــوس هارئيــل، إّن

الحلّيـة، يـتمّكن الفلسـطينيون مـن تنفيـذ ” إرهـاب”األولى بعد أكثـر مـن نصـف سـنة علـى عمـر موجـة الــ
لــى أّن عمليــات اإلحبــاط الُمركــّزة التــي يقــوم بهــا الشــاباك عمليــة تفجيــر حافلــة فــي قلــب القــدس، الفًتــا إ

والجـــيش اإلســـرائيلّي فـــي الضـــّفة الغربّيـــة الُمحتّلـــة أســـفرت عـــن إحبـــاط عـــددع كبيـــرع مـــن العمليـــات التـــي 
خططــت لهــا حركــة حمــاس. عــالوة علــى ذلــك، لفــت إلــى أّنــه خالًفــا لالنتفاضــة الثانّيــة، فــإّن األجهــزة 

الســلطة، محمــود عّبــاس، تقــوم بحمــالت دهــم واعتقــال ضــّد نشــطاء فــي حركــة األمنّيــة التابعــة لــرئيس 
المقاومـــة اإلســـالمّية )حمـــاس(، األمـــر الـــذي ُيصـــّعب علـــى الحركـــة إخـــراج عمليـــات نوعّيـــة إلـــى حّيـــز 

 التنفيذ، بحسب تعبيره.
 19/4/2016، رأي اليوم، لندن

 
 الجيش اإلسرائيلي يعتزم بناء "جدار أمني" على حدود قطاع غزة .33

: أعلـن الجـيش اإلسـرائيلي، مسـاء أمــس، أنـه مـن المقـرر فـي غضـون عـامين أن يــتم وكـاالت-القـدس 
إنجــاز بنــاء جــدار أمنــي متطــور علــى الحــدود مــع قطــاع غــزة، بهــدف منــع حفــر المزيــد مــن األنفــاق 

 الهجومية انطالًقا من قطاع غزة باتجاه المستوطنات المحاذية للقطاع.
ار الجديـــد المتطـــّور هندســـًيا وتكنولوجًيـــا يفتـــرض أن يكـــون قـــادًرا علـــى وذكـــر بيـــان الجـــيش، أن "الجـــد

مواجهة كافة التهديدات سواء كانت فوق األرض أو تحتها، مضيًفا إنه سـيبدأ العمـل بـه فـي أكثـر مـن 
 موقع قبالة حدود غزة، للبحث عن مزيد من األنفاق التي يمكن أن تكون تخطت الحدود".

موجـود  األقـلقال الجيش: ان نفقـا واحـدا علـى  اإلسرائيليةتدة داخل المنطقة وفيما يتعلق باألنفاق المم
 في المنطقة.

 20/4/2016األيام، رام هللا، 
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 إلفراج عن جندي متهم بقتل فلسطينيبا مطالبينآالف اإلسرائيليين تل أبيب: تظاهر  .34
ل أبيــب يــوم الثالثــاء تظــاهر آالف اإلســرائيليين فــي ميــدان رئيســي بتــ: الــدين حمــدان ســيف-تــل أبيــب 

 مطالبين باإلفراج عن جندي متهم بقتل مهاجم فلسطيني بطريق الخطأ بإطالق النار عليه.
وردد كثيرون أغلبهم من أعضاء الجناح اليميني هتافات وطنية في ميدان رابين حيـث لوحـوا بـاألعالم 

نهم اعتبـروا أن عزاريـا تصـرف بشـكل اإلسرائيلية ورفعوا الفتات تنتقد القادة اإلسرائيليين الذين يقولون إ
 غير مالئم قبل أن تتضح كل الحقائق.

ات عبـارة "الحريـة إللـور" بينمـا قـدرت الشـرطة عـدد المشـاركين فـي المظـاهرة تـوكتبت على إحدى الالف
 بنحو خمسة آالف وهو ربع العدد الذي توقع المنظمون مشاركته.

 19/4/2016، وكالة رويترز لألنباء
 
 اعتقال مافيا من الحاخامات لتبييض األموالرائيلية: الشرطة اإلس .35

أعلنــــت الشــــرطة اإلســــرائيلية أنهــــا اعتقلــــت، يــــوم أمــــس، العشــــرات مــــن شــــبكة تبيــــيض أمــــوال، يــــديرها 
 حاخامات يهود متزمتون، ضمن ما أطلقت عليه تسمية "مافيا الحريديم".

لمكافحــة جــرائم االحتيــال"، تشــير  وأشــار بيــان الشــرطة إلــى أن األدلــة المجمعــة لــدى "الوحــدة القطريــة
حتى اآلن، إلى أن مئات الماليين من الـدوالرات مـن "األمـوال السـوداء" جـرى تبييضـها لحسـاب شـبكة 
دولية تصل إلى عدد كبير من الدول الغربية، وأن جـزءا مـن هـذه األمـوال يعـود إلـى عـائالت الجريمـة 

 المنظمة حول العالم.
"بصــورة ســرية جــدا"، وقــادت إلــى االشــتباه  2014بــدأت فــي أيلــول وكشــف البيــان عــن أن التحقيقــات 

ـــة والخـــارج، معظمهـــم مـــن الحاخامـــات  بعشـــرات مـــن اإلســـرائيليين الـــذين يقيمـــون فـــي فلســـطين المحتل
 المتزمتين من سكان الحي ذي الصبغة الدينية، "بني براك"، جنوب تل أبيب.

قطــاع الصــيرفة" الناشــط جــدًا فــي إســرائيل، ولفتــت شــرطة العــدو إلــى أن معظــم المتهمــين يعملــون فــي "
 مع امتالك شرطات موازية في الخارج الستالم األموال السوداء، بهدف تبييضها.

وأظهـــرت التحقيقـــات أن المتـــورطين اســـتخدموا مجموعـــة متنوعـــة مـــن األســـاليب إلخفـــاء مســـار تحـــرك 
م عبر حـواالت ووثـائق كاذبـة األموال وتجنب الكشف عنها، بما في ذلك نقلها بين مختلف بلدان العال

ومحرفة المصدر، ومن بينها دفوعات أثمان لبضائع غير موجودة جرى إصدارها من شركات مسـجلة 
 بحسب األصول والقوانين المرعية اإلجراء إسرائيليا وفي الخارج.

 20/4/2016، ، بيروتاألخبار
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 قدساإلسرائيليون يخشون ركوب الحافالت بعد عملية الوسائل اإلعالم:  .36
ذكـــــرت وســـــائل اإلعـــــالم اإلســـــرائيلية، أن حالـــــة مـــــن الرعـــــب تســـــود أوســـــاط : النعـــــامي صـــــالح- غـــــزة

المستوطنين في إسرائيل، وتحديدا في القدس، في أعقاب عملية التفجير التـي نفـذت بعـد عصـر أمـس 
 االثنين جنوب المدينة.

أن المسـتوطنين اليهـود وفي تقرير نشره موقعهـا صـباح اليـوم، نوهـت صـحيفة "يـديعوت أحرنـوت" إلـى 
 باتوا يتخوفون من الصعود لوسائط النقل العام، سيما األوتوبيسات في أعقاب العملية.

وأشــارت الصــحيفة إلــى أن العمليــة أعــادت ألذهــان اإلســرائيليين أجــواء عمليــات التفجيــر التــي عصــفت 
 تها.بشوارع إسرائيل، وتحديدا في القدس، خالل انتفاضة األقصى والفترة التي تل

مــن ناحيتــه، ســخر إيهــود يعــاري، معلــق الشــؤون العربيــة فــي قنــاة التلفــزة الثانيــة، مــن الــذين "احتفلــوا" 
مؤخرا بتراجع عمليات المقاومة، والتي وصلت إلى حد أن رئيس الوزراء بنيامين نتنيـاهو تبـاهى بـدوره 

 في وضع حد لعمليات الدهس والطعن.
لماضــية، قــال يعــاري: "لقــد أخطأنــا فــي قــراءة دالالت تراجــع عــدد وخــالل تعليــق لــه بثتــه القنــاة الليلــة ا

 عمليات الطعن والدهس، وها نحن نخطئ في قراءة دالالت عملية التفجير هذه".
من ناحيته، اعتبر الصحفي نير حسون، أن تنفيذ عملية التفجير أمس يدلل فقط على خطورة المرحلة 

لفصـح"، الـذي يصـادف السـبت المقبـل، وفـي ظـل تعـاظم التي تمر بها إسرائيل، ال سيما عشية عيـد "ا
 الدعوات المنادية بتكثيف عمليات اقتحام المسجد األقصى.

وفي تحليل نشرته صحيفة "هآرتس" في عدها الصادر الثالثاء، حذر حسون من خطورة "االسـتفزازات 
 كن توقعه".التي يخطط لها نشطاء منظمات الهيكل، والتي يمكن أن تحدث حريقا هائاًل ال يم

وفــي ســـياق متصــل، هـــاجم المعلـــق العســكري عـــاموس هارئيــل، قيـــادة الجـــيش اإلســرائيلي فـــي أعقـــاب 
الكشــف عــن النفــق الكبيــر الــذي حفرتــه "كتائــب عــز الــدين القســام"، الجنــاح العســكري لحركــة حمــاس، 

 والذي امتد في عمق إسرائيل.
الثالثــــاء، ورد أن "قيــــادة الجــــيش وفــــي تحليــــل نشــــرته صــــحيفة "هــــآرتس" فــــي عــــددها الصــــادر اليــــوم 

اإلسرائيلي لم تصدق الجمهور اإلسرائيلي؛ فضبط النفـق يـدلل علـى أن الجـيش لـم يقـل الحقيقـة عنـدما 
أعلن في نهاية الحرب األخيرة على غزة أنه قام بتصفية تهديد األنفاق، إلى جانب أن هـذا يـدلل علـى 

 أن إسرائيل فشلت في ردع حركة حماس".
 19/4/2016، "21موقع "عربي 
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 الجيش اإلسرائيلي تقنية جديدة طورها ".. الخاصة باألنفاق الحديدية"القبة   .37
ال تتوقـف األنفـاق التـي تحفرهـا حركـة حمـاس عـن االنهيـار فـي األشـهر األخيـرة، وفـي : ليئور بن أري 

ي لحركـة حال عدم انهيارها، تكتشفها إسرائيل. وقـد كشـف الجـيش اإلسـرائيلي البارحـة عـن نفـق هجـوم
حمـــاس. ونجـــح هـــذا الكشـــف بواســـطة تقنيـــة جديـــدة طورهـــا الجـــيش اإلســـرائيلي وحظيـــت باســـم "القبـــة 

 الحديدية الخاصة باألنفاق". إًذا، ما الذي يتضمنه النظام الجديد وما الذي ُيمكنه فعله 
لــم يــتم الكشــف عــن تفاصــيل كثيــرة خاصــة بالنظــام ولكــن تــم الكشــف عمــا يكفــي مــن تفاصــيل إلقنــاع 

ماس بـالتوقف عـن الحفـر. مـن الجـدير بالـذكر أنـه قبـل تطـوير هـذا النظـام الجديـد، ُفحصـت تقنيـات ح
ُمختلفة، في إسرائيل، كانت قـد أثبتـت نجاعتهـا فـي العـالم بالكشـف عـن األنفـاق مثـل تلـك التقنيـة ذات 

 المجسات والميكرفونات الصغيرة التي ترصد أصوات الحفريات.
  يضـــم النظــام مجموعـــة مــن المجســـات. ويتلقــى لمعلومـــات القادمــة مـــن إًذا، كيــف يعمــل هـــذا النظــام

 الميدان ومن ثم يفحصها. ُيمكن للنظام تحديد األنفاق ومعرفة مكانها الدقيق.
هل هناك مثيل لهذا النظام في العـالم  ال. هـذا النظـام هـو أول نظـام فـي العـالم وتـم تطـويره فـي وقـت 

 من تهديد اتضحت خطورته في عملية "الجرف الصامد". قياسي أيًضا بسبب ما ُتشكله األنفاق
 من شارك في تطوير النظام  صناعات أمنية ُمختلفة.

 60كـم ثمنــه  ُتشــير تقــديرات أجنبيــة إلــى أن وزارة الــدفاع اإلســرائيلية اســتثمرت فــي تطــوير هــذا النظــام 
 مليون دوالر خالل السنوات الخمس األخيرة.

 19/4/2016، المصدر، إسرائيل
 

 منظمات "الهيكل" تنفذ تدريبات ذبح قرابين قبالة األقصى .38
نفذت منظمات "الهيكل المزعوم" الليلة الماضية، تدريبات افتراضية على ذبح قرابين ": وفا" –القدس 

الطور الُمطل على القدس القديمة والمسجد األقصى  "الفصح العبري" في سفح حي جبل الزيتون/
، وبحراسة معززة ومشددة من شرطة وجنود إسرائيلات اليهود في المبارك، بمشاركة كبار حاخام

 االحتالل.
وتضمنت تلك التدريبات هتافات وشعارات تدعو لطرد المسلمين منه، والتسريع بعملية بناء "الهيكل 

األقصى، وجرت في البؤرة االستيطانية "بيت أورت" في حي جبل الزيتون، ونصبت  " مكانالمزعوم
رة تتوسطها صورة لمجسم الهيكل المزعوم في قلبه "المذبح"، وبقربها منصة أخرى تم خلفها الفتة كبي

 تخصيصها لعملية التدريب االفتراضي على تقديم القرابين.
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يشار إلى أن هذه المنظمات أعلنت ظهر يوم أمس، انتهاء استعداداتها لعروض هذه التدريبات، 
 م على أنقاض األقصى".كجزء مما اّدعوا أنها "استعدادات لبناء هيكله

 19/4/2016، رام هللا، الحياة الجديدة
 
ا" تستهدف "األقصى" مخططاترائد صالح:  .39  صهيونية "خطيرة جدًّ

، من مخططات صهيونية 48حّذر الشيخ رائد صالح، رئيس الحركة اإلسالمية في أراضي : القدس
ا" و"مجنونة"، تستهدف المسجد األقصى، موجًها نداء ا ستغاثة إلنقاذ المسجد من "مؤامرات "خطيرة جدا

 خبيثة" لبعض أذرع االحتالل اإلسرائيلي، قد يوقعها عليه خالل "عيد الفصح العبري" األسبوع المقبل.
؛ يبدو أن هناك وقال الشيخ رائد صالح في حديث لكيوبرس: "ما زلت أؤكد وأحذر بصوت عالع 

رع االحتالل اإلسرائيلي القيام بها ضد مخططات خطيرة جدا ومجنونة في نفس الوقت تنوي بعض أذ
المسجد األقصى، وقد يكون ذلك خالل أيام ما يسمونه عيد الفصح العبري"، الفتا إلى أن ما وصفها 
بـ"الحملة المسعورة" التي تشنها األذرع األمنية "اإلسرائيلية" في القدس والداخل الفلسطيني، بهدف 

 وأضاف "هدفهم هو االستفراد بالمسجد األقصى لوحدهم". .تفريغ المسجد األقصى من رجالنا ونسائنا
وأعرب الشيخ رائد صالح عن خشيته من أن يكون المتوقع في "حساباتهم المجنونة" أبعد من أداء 
"صلوات تلمودية" داخل المسجد األقصى ومن ذبح قرابين أعيادهم فيه، وأبعد من إلقاء دروس 

أخشاه أن يكون هناك أخطر من ذلك ينتظر المسجد األقصى تلمودية على أبوابه، وقال: "أخشى ما 
 من مؤامراتهم الخبيثة والشريرة".

وأضاف "لذلك أوجه نداء استغاثة عاجل إلى كل األمة المسلمة والعالم العربي والشعب الفلسطيني، 
 .أقول لهم انتبهوا! أفيقوا! استيقظوا! األقصى في خطر... األقصى في خطر... األقصى في خطر"

 19/4/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 األقصىالمسجد رائد صالح: سجني لن يوقف حركة الدفاع عن  .41

إن  أمسقال رئيس الحركة اإلسالمية في إسرائيل، رائد صالح، ": األناضول" –القدس المحتلة 
مسجد "الحكم اإلسرائيلي بسجني، بتهمة التحريض على العنف لن يستطيع وقف حركة الدفاع عن ال

 األقصى".
وفي تصريح لـ"األناضول"، أضاف "صالح"، "إن محكمة العدل العليا أصدرت حكما خائبا، لدولة 

 ظلم، ظنت أنها بذلك، تستطيع وقف حركة الدفاع عن األقصى".
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وتابع، أن "نتانياهو واهم، حين يظن أن اعتقالي، سينهي حضور الشعب الفلسطيني في الداخل 
 قضاياهم، فأنا من شعب يدرك مسؤولياته ودوره تجاه الواقع الذي يعيشه".والقدس، وتفاعلهم مع 

 20/4/2016الرأي، عم ان، 
 
 في معتقالت االحتالل %250أعداد األسيرات بنسبة  ارتفاع: مركز أسرى فلسطين .41

"مركز أسرى فلسطين للدراسات" رياض األشقر إن عدد ـقال الناطق اإلعالمي ل: رائد الفي - غزة
من العام  / نيسانعما كان عليه في إبريل %250األسيرات في معتقالت االحتالل ارتفع بنسبة 

أسيرة، بينهن قاصرات، بينما كان عددهن في الوقت نفسه العام  70الماضي، حيث وصل إلى 
االحتالل صعد بشكل ملحوظ من استهداف أسيرة. وأكد األشقر في بيان، أن  20الماضي فقط 

 النساء والفتيات الفلسطينيات حيث ال يكاد يمر يوم إال ويقوم جنود االحتالل باعتقال نساء أو فتيات.
 20/4/2016، الخليج، الشارقة

 
 القتلة ومن خلفهم حتى هدم منازلهم سنالحقأبو خضير: الطفل والد  .42

، المتهم المركزي بجريمة قتل الفتى أمسالقدس صباح أدانت المحكمة المركزية في : رامي حيدر
محمد أبو خضير، يوسف بن دافيد، في القدس المحتلة، بتهم القتل المتعمد واالختطاف، رغم محاولة 

 محاميه المناورة وادعاء أن حالته النفسية ال تسمح بمحاكمته.
" إنه "كنا ندري 48ير، لـ"عرب وبعد إدانة القاتل، قال والد الشهيد محمد أبو خضير، حسين أبو خض

أن المجرم النازي ال يعاني من أي مشاكل نفسية، وأنها محاولة للمراوغة من قبل محاميه من أجل 
 تبرئته من الجريمة التي ارتكبها، لقد نفذ الجريمة عن اقتناع وهو بكامل قواه العقلية". 

تل والحكم عليه بأكثر من مؤبد، وأكد أبو خضير أنه "سنطالب بإنزال أقسى العقوبات على القا
ونطالب بهدم منازلهم أسوة بما تفعله قوات االحتالل مع الفلسطينيين ظلًما، وسنضغط حتى نكشف 

 من خلفهم، من المؤكد أن هناك من أرسلهم ومن حرضهم على الخطف والقتل". 
لقبض عليهم قبل واعتبر أبو خضير أن الشرطة ساعدت القتلة على تنفيذ جريمتهم، بتقاعسها عن ا

تنفيذ الجريمة، رغم وجود اإلمكانية لذلك، وأكد أن الشهيد "كان يحمل هاتًفا ذكًيا معه عندما خطفوه، 
وكان بإمكان الشرطة تتبعه ومنع حدوث الجريمة، لكنها تقاعست وحققت معنا عوًضا عن تتبعه 

 ومنع الجريمة اإلرهابية". 
 19/4/2016، 48عرب
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 .. معركة الوجود وانتزاع الحقوق سطينبفلطف المهربة الن   .43
حال األسير فهمي صالح هي ذات الحال التي يعيشها ثالثون أسيرا ممن :  أحمد فياض -غزة 

أنَجبوا بواسطة النطف المهربة في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث ُتتخذ بحقهم سلسلة إجراءات 
خضاعهم للعزل ا النفرادي وفرض غرامات مالية أو منع عقابية تبدأ بحرمانهم من رؤية أبنائهم وا 

 زوجاتهم من زيارتهم، وفقا لما يؤكده 
إلى أطفال  -الباحث المختص في شؤون األسرى عبد الناصر فروانة -تنظر سلطات االحتالل 

النطف المهربة على أنهم "غير شرعيين"، وال تعترف إال بمن أنجبوا قبل وقوع آبائهم في األسر، 
ا من األسرى إلى توكيل مراكز حقوقية إسرائيلية من أجل انتزاع حكم قضائي األمر الذي دفع عدد

 يجيز لهم االلتقاء بأطفالهم وزوجاتهم.
ونجحت مؤخرا الجهود الحقوقية في انتزاع موافقة إسرائيلية ُيسَمح بموجبها لزوجات األسرى بزيارة 

 أزواجهن دون اصطحاب أطفال النطف المهربة.
أطفال النطف المهربة آباءهم، وحين اكتشفت إدارة السجون الطريقة التي  وفي بعض الحاالت زار

 أنجبوا بها عمدت إلى منعهم من الزيارات الحقا.
ويؤكد رئيس هيئة شؤون األسرى والمحررين عيسى قراقع أن سلطات االحتالل تمنع أطفال النطف 

أن سياسية  -هاتفي مع الجزيرة نتفي اتصال -وتابع رئيس الهيئة  المهربة من زيارة آبائهم األسرى.
 المنع من الزيارة تطال أيضا أسر الكثير من األسرى لسنوات طويلة دون إبداء األسباب.

وحاولت الجزيرة نت التواصل مع اللجنة الدولية للصليب األحمر في غزة للوقوف على أسباب عدم 
 أن المسؤولة عن هذه القضية إدراج أسماء أطفال النطف المهربة في سجالت مواعيد الزيارة، إال

 آثرت عدم الحديث.
 19/4/2016. نت، الدوحة، الجزيرة

 
 تجربتها باالنتفاضة الثالثة تروي أصغر صحفية فلسطينية  .44

نشرت قناة فايس نيوز على موقعها بموقع التواصل االجتماعي "يوتيوب" تقريرا مثيرا حول : لندن
 أصغر صحفية فلسطينية.

ة الطفلة الفلسطينية "الصحفية" ذات التسعة أعوام، ويظهر مشاهد من تغطيتها ويستضيف تقرير القنا
 لالنتفاضة الثالثة، وجرأتها وشجاعتها حتى في االحتكاك بجنود االحتالل.

وخالل التقرير، تتحدث أصغر صحفية فلسطينية عن نفسها بالقول: "أنا اسمي جنى جهاد، عمري 
 وير منذ عام ونصف". سنوات بالصف الرابع.. بدأت التص تسع
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المعاناة التي يجدها الصحفيون في فلسطين؛ حيث "ال يوجد من  -رغم صغر سّنها-وتصف جنى 
 يغطي األحداث"، على حد وصفها.

نستغرام وسناب شات  وتقول جنى إنها تنشر ما تصوره على حسابها في فيسبوك وتويتر وسكايب وا 
 ويوتيوب.

فيها مسألة التغطية عبر التكنولوجيا الحديثة، وذلك إلطالع العالم  وتؤكد أن االنتفاضة الثالثة أهم ما
 على تفاصيل ومجريات األحداث في الساحة الفلسطينية.

وتؤكد أنها تربت في أجواء االنتفاضة، فما الذي يمنعها رغم صغر سنها من تغطية انتفاضة بلدها 
 وشعبها 

 20/4/2016، 21عربيموقع 
 
يطالب بإنهاء سياسة العقاب  اإلنسانسطيني: مجلس منظمات حقوق بمناسبة يوم األسير الفل .45

 الجماعي
وبمناسبة يوم األسير الفلسطيني إنهاء سياسة العقاب  اإلنسانطالب مجلس منظمات حقوق 

الجماعي، التي تمارسها قوات االحتالل بشكل مستمر بحق الشعب الفلسطيني على شكل حمالت 
والمعتقلين  األسرى ال اإلداري على نطاق واسع، وحرمان اعتقال جماعية، واستخدام االعتق

 .واإلبعادالفلسطينيين من ضمانات المحاكمة العادلة، وعمليات النقل القسري 
استمرار قوات االحتالل بممارسة سياسية االعتقال الجماعي، هو جزء ال يتجزأ من  إنمجلس وقال ال
شعب الفلسطيني، وان تمزيق نسيج المجتمع العنف التي تنتهجها قوات االحتالل بحق ال أعمال

سحق قدرة الفلسطينيين على الصمود في نضالهم  إلىالفلسطيني وحمالت االعتقال األخيرة، تسعى 
 ضد االحتالل وجرائمه.

محكمة الجنايات الدولية، لفتح تحقيق فوري في قضية  اإلنسانمجلس منظمات حقوق  دعاكما 
خارج  واإلعدامومحاسبة كل من عرض الشعب الفلسطيني للتعذيب،  والمعتقلين الفلسطينيين، األسرى 

 نطاق القانون والنقل القسري واالعتقال التعسفي المساءلة والمحاسبة.
 17/4/2016، بيت لحم، المركز الفلسطيني )بديل(
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 يصّب في مصلحة المسجدالمراقبة بوقف تركيب كاميرات األردن  قرار أن   الفلسطينيون يؤكدون  .46
 ألقصىا
ثمّن الفلسطينيون قرار األردن بوقف تركيب كاميرات في المسجد األقصى  :نادية سعد الدين -انعم  

المبارك، واعتبروه "موقفًا حكيمًا، ويجّسد الرعاية والدعم الكاملين لما فيه مصلحة األقصى، وبما 
 يفّوت الفرصة على االحتالل اإلسرائيلي للسيطرة عليه".

نجاز يسجل ال رئيمن جانبه ق س مركز القدس الدولي، حسن خاطر، إن القرار األردني "حكيم وا 
للحكومة األردنية ويشكل موضع ترحيب وتقدير، حيث يفّوت الفرصة على االحتالل للدخول في 
تفاصيل وخصوصيات المسجد األقصى، من خالل الكاميرات التي كان االحتالل يستهدف السيطرة 

 الكاملة عليها".
"األردن بصفته الراعي للمقدسات الدينية، قد اتخذ الموقف الذي يصّب في مصلحة  وأوضح بأن

األقصى ومصلحة األمة العربية واإلسالمية، في ظل مناشدات انطلقت من قبل المقدسيين 
والمرابطين والمرابطات والمتابعين لالبتعاد عن تلك الخطوة المحفوفة بالمخاطر والتي تفوق أضرارها 

ا، بخاصة في ظل االحتالل". وقال إن "القرار األردني يشكل إحباطًا صريحًا لمخطط جانب منافعه
االحتالل، الذي كان يستهدف، من خالل كاميرات المراقبة، بلوغ عمق األقصى واألماكن التي ال 
يستطيع الوصول إليها وتعتبر بمثابة زوايا معتمة بالنسبة إليه، من أجل "التغلغل" في تفاصيل 

 ت المسجد تمهيدًا التحكم به والسيطرة عليه كليًا".وخصوصيا
 20/4/2016الغد، عم ان، 

 
 أطفال خمسةفتيات و  ثالثمواطنًا بينهم  25تعتقل قوات االحتالل  .47

مواطنًا خالل عمليات دهم في محافظات  25شنت قوات االحتالل، أمس، حملة اعتقاالت طالت 
 وسلفيت ونابلس.القدس والخليل وبيت لحم ورام هللا والبيرة 

ففي محافظة القدس، أفاد نادي األسير بأن قوات االحتالل اعتقلت تسعة مواطنين من القدس 
مواطنين  سبعةوفي محافظة الخليل، اعتقلت قوات االحتالل . وضواحيها، بينهم خمسة أطفال وفتاة

 بينهم الطالبة الجامعية سلمى أبو شرار من بلدة دورا جنوب غربي المدينة.
محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات االحتالل فتاة من بلدة الخضر وشابين من بلدة بيت فجار  وفي

من بلدة بيت فجار مواطّنين اعتقال  إلىوفي ذات السياق أشار مصدر أمني  جنوب بيت لحم.
 ثالثةوفي محافظة قلقليلية، اعتقلت قوات االحتالل  جنوب بيت لحم، بعد دهم منزليهما وتفتيشهما.

وفي محافظة رام هللا والبيرة، اعتقل االحتالل الفتاة نور  نين من قرية كفر قدوم شرق قلقيلية.مواط
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وفي محافظة سلفيت أفاد  مشعل. أبوعامًا( وهي طالبة جامعية، من بلدة دير  19أحمد درويش )
ا أفاد عامًا(، فيم 30نادي األسير بأن قوات االحتالل اعتقلت المواطن صالح محمد إسماعيل أسعد )

 مواطن آخر من محافظة نابلس سامي ياسر صالح.
 20/4/2016األيام، رام هللا، 

 
 أقره عباسالذي  آالف الفلسطينيين يتظاهرون في رام هللا ضد قانون الضمان االجتماعي .48

تظاهر آالف الفلسطينيين في رام هللا أمس أمام مقر الحكومة احتجاجا على : زبون  كفاح- رام هللا
االعتراضات الواسعة  على الرغم من ،بقانون قبل نحو شهر قر  ان االجتماعي الذي أُ قانون الضم

التي أبداها متخصصون ونقابات واقتصاديون وقطاعات عمالية ونسائية ونواب المجلس التشريعي 
آالف من الغاضبين دعوة من اللجنة الوطنية للضمان االجتماعي بالتظاهر  عشرةولبى نحو  ضده.

بداعي أن رئيس الوزراء خارج  لحكومة أثناء عقدها االجتماع األسبوعي الذي ُألغي الحقاأمام مقر ا
 البالد.

وطالب المشاركون الحكومة بوقف العمل بقانون الضمان االجتماعي بصيغته الحالية وا عادته إلى 
 الحوار االجتماعي وهتفوا ضد القانون الذي وصفوه بالظالم.

ة في المجلس التشريعي المعطل اعترضوا على مسودة القانون وطالبوا وكان أعضاء الكتل البرلماني
ويتهم النقابيون الحكومة التي  محمود عباس أقره بقانون. السلطة الفلسطينية بتعديله لكن رئيس

 يرأسها رامي الحمد هللا بتهميشهم واستبعادهم قدر اإلمكان. 
 ،( من أن "اإلصرار على إقرار القانون وحذر مرصد السياسات االجتماعية واالقتصادية )المرصد

االشتراكات واالستثمار ومعامل  بًدءا من نسب ،والقصور الذي يعتريه ،النقاط الخالفيةمن رغم بال
وعدم وجود آليات محفزة  ،احتساب التقاعد وغياب الضمانات الحكومية الفعلية ألموال المساهمين

اب الفاعلين في قطاع غزة عن النقاش حول وغي ،لمؤسسة الضمان النضمام العاملين لحسابهم
للقطاع  القانون وما يتضمنه من تجاهل الحقوق الخاصة بالعاملين والموظفين وانحيازها المطلق

سيزيد من الفجوة بين الحكومة والناس".  ،الخاص ومصالحه الذي انعكس في كثير من بنوده
ستناًدا إلى أفضل الممارسات اإلقليمية ا وأضاف: "القول بأن قانون الضمان االجتماعي تم إعداده

والدولية ووفًقا لمبادئ الحكومة والحكم الرشيد والشفافية والعدالة االجتماعية مجاف للحقيقة حيث إن 
 سبيل المثال ال الحصر هو األسوأ على المستوى اإلقليمي". هذا القانون على

 ونشر كثير من الفلسطينيين هاشتاغ "الضمان ال ضامن له".
 20/4/2016، لشرق األوسط، لندنا
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 في الجيش اإلسرائيليالعسكرية تحرر فلسطيني من الخدمة  "شهادة مجنون " .49
" من الخدمة  إعفائهزّف الشاب الفلسطيني مصطفى زهر الدين سعد، نبأ ": برهوم جرايسي -الناصرة

أن أصدر له الجيش الطائفة العربية الدرزية، بعد  أبناءفي الجيش اإلسرائيلي المفروضة قسرا على 
شهادة "ال يصلح للخدمة العسكرية"، وهي بالتسمية الشعبية تدعى "شهادة مجنون". وتحولت صفحة 

 .صفحة تهاني إلىالشاب الفلسطيني، على شبكة فيسبوك، 
ويجد المئات من الشبان العرب الدروز سنويا، طريقا للتخلص من خدمة جيش االحتالل القسرية، 

، مع توجه لتراجع %48ن نسبة خدمة الشبان الدروز في "الجيش" ال تتعدى وحسب أبحاث عدة، فإ
أكبر. وغالبية الرافضين، هم من الذين اختاروا التدين كنهج حياة، وهذا سبب إلعفائهم الفوري. 
وهناك من يختار مسارات أخرى، حتى الحصول على "شهادة مجنون". وبعض من بحوزتهم مثل هذه 

ويزاولون حاليا المهنة؛ في حين يختار البعض، أو تفرض عليهم المواجهة  الشهادة، درسوا الطب،
. ويحصل في أحيان كثيرة، أن إرادتهمالمباشرة، ويقبعون في السجون لفترات طويلة في محاولة لكسر 

ضجة تساهم في اتساع  إحداثرافضي الخدمة، في محاولة لعدم  إعفاءُيعّجل جيش االحتالل في 
 الظاهرة. 

 20/4/2016عم ان، الغد، 
 
 آخرين ثالثةوتعتقل  قوات االحتالل تهاجم قطاع غزة وتصيب صياداً  .51

ن قوات البحرية اإلسرائيلية، شنت عدة هجمات ضد صيادين إمصادر محلية وصيادون  قالتغزة: 
خالل عملهم اليومي. وقال صيادون إن زميال لهم أصيب بجراح جراء إطالق الزوارق الحربية 

النار عليه، خالل عمله على أحد مراكب الصيد، فيما أدى الهجوم إلى اعتقال ثالثة  اإلسرائيلية
صيادين آخرين. ووقع العدوان في بحر مدينة رفح جنوب القطاع، ووصفت جراح الصياد 

 بالمتوسطة.
ووفق الصيادين فإن قوات البحرية اإلسرائيلية حاولت تدمير مراكب صيدهم وا غراقها، وأنها في نهاية 

 لهجوم صادرت مركبي صيد بمعداتهما.ا
وفي عدوان آخر شنت قوات االحتالل المتمركزة على الحدود الشرقية لمدينة خان يونس جنوب 
القطاع، هجوما باألسلحة النارية الرشاشة، على مزارعين، بينما كانوا يزاولون أعمالهم في حقولهم. 

صفوف سكان المنطقة الحدودية، وكذلك وأحدثت عملية إطالق النار حالة من الهلع والخوف في 
 أحدثت أضرارا مادية، وحالت دون إكمال المزارعين عملهم اليومي.
 20/4/2016، لندن، لقدس العربيا
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 مجدو يعيشون ظروف حياتية صعبة سجنفي  اً أسيرا قاصر  70: هيئة شؤون األسرى  .51
لتي كانت في زيارة لسجن كشفت محامية هيئة شؤون األسرى والمحررين هبة مصالحة وا: رام هللا

مجدو صعبة  سجنمجيدو أمس اإلثنين، أن األوضاع الحياتية والمعيشية لألسرى األشبال في 
القوانين  الحترامللغاية، وبحاجة لتدخل المؤسسات الحقوقية واإلنسانية، للضغط على إسرائيل 

 والمعاهدات الدولية ذات العالقة بحقوق األطفال واألسرى بشكل عام.
أسيرا، وذلك بعد نقلهم من  70ضحت مصالحة أنه يعيش في قسم أربعة في السجن حاليا وأو 

دخال عدد آخر من سجون أخرى ومعتقلين جدد، مشيرة  القسم في  إلىأنهم دخلوا  إلىهشارون وا 
وبرادات معطلة وال  ةسر  مجدو وكان فارغا من كل المستلزمات الحياتية، وال يوجد بداخله سوى األَ 

 تعمل.
التي من المفروض أن تكون  احتياجاتهممضيفة "أبلغني األسرى أنهم طلبوا من اإلدارة توفير كل 

 استخدام إلىفرشة، مما دفع األشبال  18دخل عبارة عن داخل القسم، ولم تستجيب لطلباتهم، وما أُ 
ات فرشات قديمة، والتي كان لها أثر سيء عليهم، حيث يعاني الكثيرين منهم من حكة والتهاب

 جلدية".
 19/4/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 "إسرائيل" تبتز المرضى على معبر بيت حانون : مركز الميزان .52

غزة: اتهم مركز حقوقي فلسطيني ينشط في قطاع غزة، أمس، سلطات االحتالل بمواصلة انتهاج 
"اإلسرائيلية" ويفصل سياسة ابتزاز المرضى واعتقالهم على معبر بيت حانون "إيرز" الخاضع للسيطرة 

 والضفة الغربية. 1948القطاع عن األراضي المحتلة عام 
وأكد مركز الميزان لحقوق اإلنسان في بيان، أن سلطات االحتالل تواصل سياسة ابتزاز واعتقال 
المرضى وعرقلة وصولهم للمستشفيات في وقت مناسب، األمر الذي يفضي إلى تدهور أوضاعهم 

 اناة وألم شديدين.الصحية ويتسبب في مع
 20/4/2016الخليج، الشارقة، 

 
 م ُينف ذوال أهمية لما فيه طالما ل لـ "القدس العربي": تقرير البنك الدولي جاء متأخراً  محلل اقتصادي .53

رغم التقارير الفصلية التي تصدر عن البنك الدولي التي أكدت مرارًا أن االقتصاد الفلسطيني  :رام هللا
دم استخدام السلطة الفلسطينية للمناطق المسماة "ج" حسب توصيف اتفاق أوسلو شبه منهار، وأن ع

يزيد من الخسائر، إال أن التقرير األخير للبنك وعلى غير العادة تحدث عن ضرورة العمل على 
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تعديل اتفاقية باريس االقتصادية لوقف الخسارة السنوية التي تلحق بالسلطة الفلسطينية والبالغ قيمتها 
 مليون دوالر سنويا. 285

ولم يتوقف التقرير عند هذا الحد بل طالب بإحياء اللجنة االقتصادية المشتركة التي انبثقت عن 
لكنها لم تعاود  1994اتفاقية باريس االقتصادية بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي في عام 

 .2009االجتماع منذ عام 
سلي تقرير البنك الدولي بقوله بالعامية "صح النوم" في وهاجم المحلل االقتصادي المقدسي خليل الع

رده على سؤال لـ "القدس العربي" بخصوص التقرير. ورأى أن ال أهمية بالمطلق لما جاء في التقرير 
 ألن االتفاقية على أرض الواقع لم تعد موجودة.

سف لم يحاول تغيير واعتبر أن إسرائيل تستفيد من بعض بنودها لكن الجانب الفلسطيني الرسمي لأل
بعض البنود الضارة فيها بعد أكثر من عشرين عامًا عليها ولم ينجح بطرح وجهة نظره بالطريقة 

سرائيل بوجوب التعديل على أقل تقدير.  الصحيحة إلقناع العالم وا 
كان وأكد العسلي أن تقرير البنك الدولي إنما يراد منه محاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه هذا إن كان باإلم

ذلك خاصة وأن له سلطة مباشرة على إسرائيل والسلطة الفلسطينية لكنه لم يمارسها وبقي يلعب دور 
 المراقب ومكتفيًا بذلك إلى أن وصلت األمور إلى هذا الحد.

ويؤكد أن أقل شيء يمكن للبنك الدولي القيام به هو الدعوى لمؤتمر اقتصادي دولي بما يمكنه 
إسرائيل لتصحيح األخطاء التي نتجت عن بروتوكول باريس  الضغط على الطرفين وخاصة

نقاذ االقتصاد الفلسطيني من االنهيار الحقيقي.  االقتصادي ووقف خسائر الفلسطينيين وا 
 20/4/2016، لندن، لقدس العربيا

 
 بسبب الحصار والدوالر في شحّ   …من جديد غزة تعاني اقتصادياً  .54

لة في قطاع غزة للمعاناة مجددا، جراء الحصار اإلسرائيلي عادت البنوك العام: الهور أشرف –غزة 
الخانق على قطاع غزة، والممتد منذ عشر سنوات، من شح الدوالر األمريكي في خزائنها، في وقت 
أعلن فيه مسؤول فلسطيني كبير قيام المؤسسات المختصة بدراسة االستغناء عن الشيكل اإلسرائيلي 

 داله إما بالدوالر أو الدينار األردني.في التعامالت التجارية، واستب
ولم يعد في إمكان المتعاملين مع بنوك غزة سحب الدوالر من حساباتهم، والجواب المباشر الذي 

 يتلقونه من موظفي البنك "نأسف ال توجد عملة الدوالر".
والر في ويقول متعاملون مع البنوك، وجميعهم تجار أو موظفو مؤسسات أجنبية، حيث يتعاملون بالد
 تخليص العديد من المعامالت التجارية، إنهم بدأوا يواجهون أزمة في السحب من حساباتهم.
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ويذكر أحد الموظفين ويعمل في إحدى هيئات وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين "األونروا" 
سب ما أبلغه أنه لم يتمكن من الحصول على جزء من راتبه المودع في البنك بالدوالر، لعدم توفره ح

موظف البنك. ويضيف أن البنك يقوم بتحويل الدوالر إلى الشيكل اإلسرائيلي المتوفر، لكن بقيمة أقل 
 من سعر الصرف في السوق، مما يعني خسارته جزءا.

وتكبد هذه العملية األشخاص الملتزمين بسداد ديون أو أقساط بالدوالر خسائر أكبر، حيث يتوجب 
تحويل الدوالر إلى شيكل في البنوك مع إذن الصرف، العودة من جديد بهذه  عليهم بعد خسران قيمة

العملة إلى شركات الصرافة لتحويلها إلى دوالر، مع وجود فرق كبير في القيمة الموجودة عند هذه 
الشركات عن ذلك السعر في البنوك. ويرد موظفون في البنوك أن هناك تجارا سحبوا كميات من 

 تحقيق مكاسب مالية.الدوالرات، بهدف 
شح الدوالر في غزة راجع إلى الحصار  ن  إوفي ظل استفحال األزمة قالت سلطة النقد الفلسطينية، 

اإلسرائيلي المفروض على السكان. وذكرت في بيان لها أن الحصار اإلسرائيلي المشدد والتحكم في 
ريكية، أمور تسببت في نقصها. المعابر وبما هو مسموح بإدخاله، وازدياد الطلب على العملة األم

وذكرت أن معظم المؤسسات الدولية التي تعمل في غزة تدفع رواتب موظفيها بالدوالر، وكذلك يتم 
الدفع لمتضرري الحرب بالدوالر، مما رفع الطلب عليه بشكل كبير، بينما العرض مربوط بما يسمح 

أيضا في نقص العملة في غزة.  بإدخاله وبفترات زمنية متفاوتة. وذكرت أن هذا هو ما تسبب
وأشارت إلى أنها "تبذل جهودًا حثيثة إلدخال الدوالر إلى القطاع وتجاوز آثار النقص الحالي". 
وأكدت أنها ستواصل المتابعة مع األطراف المعنية كافة إلدخال ما يلزم من الدوالر إلى غزة، وفي 

 أسرع وقت ممكن.
 20/4/2016، لندن، لقدس العربيا

  
 48 ّييفلسطينلدباء والكتاب العرب" يقرر استحداث جائزة إلبداعات "األ .55

أعلن حبيب الصايغ، األمين العام لالتحاد العام لألدباء والكتاب العرب، تحديد آخر نيسان عم ان: 
الحالي موعًدا نهائياا لتتلقى األمانة العامة لالتحاد العام ترشيحات االتحادات األعضاء للجوائز 

 فلسطين.الخاصة ب
وأضاف الصايغ أنه تقرر منح جائزة القدس الثنين من األدباء والمفكرين، بداًل من منحها لواحد فقط 
كما كان معمواًل به في الفترة السابقة، على أن يكون أحدهما غير عربي، وذلك لتشجيع الكتاب 

الجائزة هذا العام  والمفكرين األجانب على الكتابة عن القدس، المدينة والتاريخ. كما تقرر منح
 للباحثين والمفكرين، حيث منحت في العام الماضي ألديب فلسطيني هو الكاتب رشاد أبو شاور.
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، خصصت هذا العام للشعراء، 48 ييفلسطينلوأضاف أنه تقرر استحداث جائزة جديدة إلبداعات 
وعدم تركهم وذلك بهدف ربط العرب الفلسطينيين داخل األراضي المحتلة بثقافتهم العربية، 

لإلغراءات المادية والمعنوية التي يقدمها لهم االحتالل الحتوائهم. وعن إجراءات اإلعالن عن 
الفائزين بالجائزة ووقت تسليمها أشار حبيب الصايغ إلى أن الترشيحات سوف تناقش في اجتماع 

ا المكتب الدائم المكتب الدائم القادم، الذي سيعقد بعد عيد الفطر، من خالل لجنة مصغرة يختاره
، وسوف 48برئاسة األمين العام حسب الئحة جائزة القدس، كما يتم تشكيل لجنة أخرى لجائزة عرب 

يتم تسليم الدروع نهاية هذا العام في االجتماع التالي للمكتب الدائم. يذكر أن جائزة القدس هي أرفع 
 .الجوائز التي يمنحها االتحاد العام لألدباء والكتاب العرب

 20/4/2016، عم ان، لرأيا
 

 المصرية: هضبة الجوالن جزء ال يتجزأ من األراضي السورية الخارجيةوزارة  .56
أكدت مصر، موقفها الثابت من هضبة الجوالن وأّنها جزء من ال يتجزأ من األراضي : أكرم سامي

 السورية، وذلك بعد التصريحات اإلسرائيلية حولها.
لها: "إنه تعقيًبا على ما أعلنه رئيس الحكومة اإلسرائيلية خالل  وقالت الخارجية المصرية في بيان

اجتماعها األخير بشأن نيتها االحتفاظ بهضبة الجوالن السورية المحتلة، تؤكد مصر على أن ذلك 
والشرعية الدولية المتمثلة في قرارات مجلس األمن والجمعية  الدولييمثل انتهاًكا لمبادئ القانون 

وأكدت الخارجية، أّن الجوالن جزء ال يتجزأ من األراضي السورية التي تم  متحدة".العامة لألمم ال
 .1967احتاللها من قبل إسرائيل إبان حرب يونيو 

 19/4/2016، الوطن، مصر
 

 منطلق وحدة الصف وجمع الكلمةمن  "األقصى"تركيب كاميرات داخل  أوقفنا :وزير أوقاف األردن .57
لمقدسات اإلسالمية الدكتور عبد الحفيظ داود إن الوزارة قررت إيقاف قال وزير األوقاف والشؤون وا

مشروع تركيب كاميرات داخل المسجد األقصى المبارك من منطلق وحدة الصف وجمع الكلمة، وذلك 
 عقب تصريحات مشككة من قبل البعض في هذا السلوك، معتبرين أنه يخدم االحتالل.

م" اليوم الثالثاء أن االحتالل لديه كاميرات مثبتة بالقرب من وأضاف داوود خالل حديثه لـ"حياة اف ا
األقصى، ويرصد ما يدور داخل الحرم، وأضاف أن تركيب الكاميرات كان قد بدأ فعليًا إال أنه تم 

 إيقافه لغاية "الوحدة في الكلمة".
 20/4/2016، السبيل، عّمان
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 مليون دوالر 20مشاريع قطرية جديدة بغزة بكلفة  .58
وّقع رئيس اللجنة القطرية إلعادة إعمار غزة السفير محمد العمادي على ثالثة : أحمد فياض -غزة 

مشاريع جديدة تقدر تكلفتها بنحو عشرين مليون دوالر، شملت: إنشاء ثماني عمارات سكنية ومركز 
إصالح وتأهيل، وتوريد وتركيب معدات وأجهزة طبية، وتأثيث مبنى مستشفى الشيخ حمد بن خليفة 

 ل ثاني للتأهيل واألطراف الصناعية.آ
وأكد العمادي أنه بتوقيع اللجنة على العقود الجديدة تكون قد نفذت مشاريع ضخمة في قطاع غزة 

ماليين  407بقيمة ثالثمئة مليون دوالر، من منحة األمير الوالد حمد بن خليفة آل ثاني البالغ قيمتها 
 دوالر.

ت مراسم التوقيع، أن المشاريع القطرية المنفذة في غزة تعد وذكر السفير القطري في كلمة له سبق
 األضخم على مستوى فلسطين.

وأشار إلى أن دولة قطر ستفرغ قبل نهاية العام الجاري من بناء ألفي وحدة سكنية من أصل ثالثة 
كيلومترا وعرض  28آالف وحدة، كما ستنتهي أيضا من تعبيد شارع صالح الدين الرئيسي بطول 

 سارات.ستة م
من جانبه، أشاد وزير األشغال الفلسطيني مفيد الحساينة بالجهود القطرية على صعيد إعادة 
اإلعمار، الفتا إلى أن قطر كان لها السبق في إعادة إعمار ألف وحدة سكنية مهدمة كليا في أعقاب 

 .2014العدوان اإلسرائيلي على القطاع عام 
 19/4/2016، الجزيرة نت، الدوحة

 
 في البحر األحمر "إسرائيل"وثائق سرية تكشف التعاون العسكري بين السعودية و: "رصد" .59

يأتي كل من محمد بن عبدهللا الزهراني ومحمد بن عبدهللا ربيع ووليد بن عبدالرحمن : رصد –ترجمة 
 العبيدي على رأس قائمة تضم أسماء كبار الضباط في المملكة العربية السعودية.

ءا من وثائق سرية تم تسريبها لتعلن عن األمر: فهناك تعاون بين المملكة كانت هذه القائمة جز 
العربية السعودية والحكومة اإلسرائيلية في صورة برامج تدريبية عسكرية وتعاون عسكري مشترك 

دارة للمناطق الحساسة في الشرق األوسط.   وا 
ون عسكري مشترك بين السعودية عن تعا 2014فقد أسفرت مذكرة التفاهم التي تم االتفاق عليها عام 

سرائيل في البحر األحمر، وقد تم الكشف عن األمر مؤخرا من خالل الوثائق التي قام بتسريبها  وا 
 مسؤول عسكري كبير ذي صلة بالحزب الليبرالي اليساري في إسرائيل "ميرتس".
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ة العربية السعودية كان أحد أكثر التفاصيل الصادمة هو أن االتفاقية قد نصت على أن تقوم المملك
سرائيل بإدارة الممرات الحساسة مثل مضيق باب المندب وخليج عدن وقناة السويس وكذلك الدول  وا 

 المطلة على البحر األحمر.
سرائيل بعملية مشتركة في  وكجزء من لعبة المصالح المشتركة، سوف تقوم الدولة الغنية بالبترول وا 

رة كمركز لعملية مشتركة بين تل أبيب والرياض في البحر جزيرة تيران، فسوف يتم استخدام الجزي
 األحمر.

وقد تضمنت الوثائق المسربة قائمة تضم أسماء ورموز ورتب الضباط السعوديين المشاركين في 
الدورات التدريبية، وسوف تضم هذه الدورات التدريبية مدرسة قيادة ودورات متخصصة، ودورات 

 ضافة إلى تدريب متخصص للقوات المحمولة جوا. متقدمة ومتخصصة في البحرية باإل
ووفقا لما جاء في الوثائق المسربة، تم اختيار العقيد ديفيد سالمي من الجانب اإلسرائيلي واللواء 

 أحمد بن صالح الزهراني من الجانب السعودي كقيادة مشتركة للقوات البحرية. 
ست إنه بالرغم من عدم وجود عالقات جدير بالذكر أنه قبل يومين، قالت صحيفة الواشنطن بو 

سرائيل، فإنه كان هناك نوع من التعاون أو الحوار  مباشرة بين المملكة العربية السعودية وا 
 االستراتيجي حول بعض القضايا على األقل.

وكتب الصحفي يوسي ميلمان في صحفية معاريف اليومية اإلسرائيلية قائال: "لقد كانت موافقة 
زل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير للملكة العربية السعودية جزءا صغيرا جدا من إسرائيل على تنا

كما أشار أيضا إلى العالقات االقتصادية غير  المحادثات السرية التي تمت خلف الكواليس".
المباشرة، حيث وجدت الصناعات والتقنيات اإلسرائيلية طريقها إلى المملكة العربية السعودية، 

 سرية التي يتم عقدها بين مسؤولين كبار من الجانبين.والمحادثات ال
 19/4/2016، موقع رصد، القاهرة

 
 السعودية تدين أمام مجلس األمن الممارسات اإلرهابية اإلسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني .61

ل أدانت السعودية الممارسات اإلرهابية والعدوانية واالنتهاكات الخطيرة التي تمارسها إسرائي الرياض:
أو محاسبة مطالبة مجلس األمن  ضد القانون الدولي وتحديها للشرعية الدولية دون خوف من معاقبة

بإلزام إسرائيل بإنهاء جرائم الحرب التي ترتكبها وانتهاكاتها لحقوق اإلنسان وتحميلها مسؤوليات هذا 
 العدوان ومحاسبتها على

 جرائمها المتكررة تجاه الشعب الفلسطيني.
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كلمة السعودية التي ألقاها المندوب الدائم للمملكة لدى األمم المتحدة السفير عبد هللا  جاء ذلك في
 الشرق األوسط. المعلمي أمس )االثنين( في جلسة مجلس األمن المنعقدة حول

 19/4/2016"، الشرق األوسط أونالينموقع "
 

لزام  تأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني: يجب لمجلس األمن دول عربية .61 وقف  "إسرائيل"وا 
 االستيطان

أجمعت الدول العربية في الجلسة على دعم المطلب الفلسطيني بتأمين ": الحياة" –نيويورك، لندن 
لزام إسرائيل وقف االستيطان وااللتزام بمفاوضات ضمن إطار  الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وا 

. كما دان ممثلو الدول العربية في 1967ونيو( إنهاء االحتالل حتى حدود حزيران )ي إلىزمني تؤدي 
جلسة حول الشرق األوسط والقضية الفلسطينية عقد الحكومة اإلسرائيلية اجتماعها في الجوالن 

 السوري المحتل.
وقال مندوب فلسطين الدائم لدي األمم المتحدة السفير رياض منصور، إن السلطة ستعمل على 

األمن يدعو إلى "استئناف مفاوضات السالم بشكل فوري،  تحريك مشروع قرار وزعته على مجلس
والتوصل إلى اتفاق وضع نهائي خالل عام، إضافة إلى وقف النشاط االستيطاني اإلسرائيلي 

 بالكامل".
وقال السفير المصري عمرو أبو العطا إن قرارات مجلس األمن أقرت "أحقية الشعب الفلسطيني في 

لرابعة الخاصة بحماية المدنيين في وقت الحرب" مطالبًا مجلس األمن الحماية وفقًا لمعاهدة جنيف ا
 بمتابعة تطبيق قراراته.

"إنقاذ حل الدولتين قبل  إلىودعا السفير المصري، العضو العربي الوحيد في مجلس األمن، المجلس 
نهاء االحتالل اإلسرائي لي وفق محددات فوات األوان، والقيام بواجبه في حفظ السلم واألمن الدوليين وا 

الشرعية الدولية"، وأكد تمسك مصر بأن إسرائيل "ملزمة االنسحاب من األراضي السورية المحتلة في 
 الجوالن".

هللا المعلمي على ضرورة إلزام إسرائيل وقف جرائمها بحق الشعب  وشدد السفير السعودي عبد
للسالم بما يساهم في تعزيز األمن الفلسطيني. ورحب "بالمبادرة الفرنسية الداعية إلى مؤتمر دولي 

والسالم في المنطقة، وفقًا لمرجعيات عملية السالم والمبادرة العربية للسالم وقرارات مجلس األمن 
ذات الصلة، وذلك بهدف الخروج بآلية دولية فعالة تضمن إنهاء االحتالل اإلسرائيلي لدولة فلسطين 

 وفق إطار زمني محدد".
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نواف سالم مجلس األمن إلى تحمل مسؤولياته "وفق ميثاق األمم المتحدة ودعا السفير اللبناني 
نهاء االحتالل اإلسرائيلي واتخاذ كل اإلجراءات لتأمين الحماية الدولية لحماية الشعب الفلسطيني  وا 

 بما في ذلك وقف كل أشكال االستيطان على أراضيه المحتلة".
"أي محاولة لفرض سياسة األمر الواقع على الجوالن وانتقدت السفيرة القطرية علياء أحمد آل ثاني 

، وهي الغية 497العربي السوري المحتل باعتبارها تتناقض مع القانون الدولي وقرار مجلس األمن 
تحقيق السالم الشامل في الشرق  إلىوباطلة وليست ذات أثر قانوني وتقوض الجهود الرامية 

 األوسط".
منذر مجلس األمن واألمم المتحدة "بالتدخل الفوري إلدانة عقد وطالب نائب السفير السوري منذر 

الحكومة اإلسرائيلية اجتماعها في الجوالن السوري المحتل وضمان عدم تكرار مثل هذه المخالفة 
 الخطيرة".

وأبدى منذر االستياء من "عدم تضمن إحاطة األمين العام بان كي مون إدانة واضحة لهذه الخطوة 
ؤكدًا تمسك حكومته "باستعادة الجوالن المحتل كاماًل حتى خط الرابع من حزيران اإلسرائيلية" م

 ".1967)يونيو( 
وأشار إلى مسؤولية األمم المتحدة عن إنهاء االحتالل اإلسرائيلي لألراضي العربية بما فيها الجوالن، 

طنات وجلب المزيد حيث "تواصل إسرائيل سياساتها االستيطانية لتكريس احتاللها عبر توسيع المستو 
 أسرة يهودية جديدة". 1500حيًا استيطانيًا جديدًا الستقبال  18من المستوطنين، ومنها مخطط إلقامة 

 338و 242وأكد مسؤولية مجلس األمن إلزام إسرائيل تطبيق قرارات المجلس ذات الصلة، وخصوصًا 
 واالنسحاب الكامل من الجوالن. 497و

 20/4/2016، الحياة، لندن
 

 "إسرائيل"ايدن وكيري ينتقدان نتنياهو واالستيطان ويؤكدان دعم ب .62
خاطب نائب الرئيس األميركي جو بايدن، ووزير الخارجية األميركي جون  :عريقات سعيد-واشنطن

كيري، االثنين، حفل العشاء الذي نظمته منظمة "جي ستريت" األميركية اليهودية، وهي المنظمة 
لوبي اإلسرائيلي القوي إيباك و"العمل من أجل إسرائيل قوية وسالم التي أسست لمواجهة منظمة ال

 قوي يقوم على أساس حل الدولتين" وفق شعارها.
وقال كيري الذي تحدث قبل بايدن الذي كان المتحدث الرئيسي في الحفل "إن منظمة جي ستريت 

، تعيش جنبًا إلى جنب طالما وقفت إلى جانب السالم والى جانب إسرائيل قوية، يهودية وديمقراطية
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لن نتوقف عن مساعينا في هذا  إنناوأضاف كيري "أقول لكم  مع دولة فلسطينية حيوية ومستقلة ".
 االتجاه خالل الشهور التسعة المقبلة )حتى نهاية رئاسة الرئيس باراك أوباما(".
تؤكد لنا ضرورة إنهاء وأشار كيري إلى انفجار حافلة في القدس صباح االثنين قائاًل "إن هذه المأساة 

سرائيل وجلب األمن والسالم" ولذلك "فإننا لن نكل عن الدفع نحو هدف  الصراع بين الفلسطينيين وا 
 الدولتين، الن ذلك هو الحل الوحيد، وغير ذلك لن يضمن إسرائيل يهودية وديمقراطية في آن واحد".

"اإلحباط الجارف" الذي يشعر به من واستهل نائب الرئيس األميركي جو بايدن خطابه باإلشارة إلى 
تصرفات الحكومة اإلسرائيلية وقال إن "رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو قاد البالد في 

 االتجاه الخطأ"، فيما اعتبر انتقادا حادا وغير معتاد.
شددا على أن ذلك وقال بايدن "ليس هناك إرادة للسالم عند القيادة السياسية اإلسرائيلية والفلسطينية" م

"الواليات المتحدة ستحافظ على دعمها األمني  أنلن يغير مسار االلتزام األميركي بإسرائيل حيث 
 إلسرائيل عبر حزمة مساعدات عسكرية واسعة النطاق سيتم تحديدها في مذكرة تفاهم جديدة".

الحكومة اإلسرائيلية في وانتقد بايدن االستيطان قائاًل "أعتقد جازما أن اإلجراءات التي اتخذتها 
ضفاء الشرعية على البؤر  –السنوات القليلة الماضية  التوسع المطرد والممنهج للمستوطنات وا 

 تقودنا )واألهم من ذلك تقود إسرائيل( في االتجاه الخاطئ". –االستيطانية ومصادرة األراضي 
ما يعني دولة واحدة  –دة" أن هذه السياسات تسير بإسرائيل نحو "واقع الدولة الواح إلى وأشار

للفلسطينيين ولإلسرائيليين لن يكون فيها اليهود في نهاية المطاف أغلبية منبها إلى خطورة هذه 
 النتيجة.

وتابع قائال "لم أخرج من لقاءاتي األخيرة مع رئيس الوزراء نتنياهو أو الرئيس عباس بشعور مشجع 
 ثقة الضرورية للسالم محطمة عند الجانبين"."ال نحول آفاق السالم في المستقبل القريب" أل

وندد بايدن بما أسماه "اللجوء األحادي" سواء إلى المنظمات الدولية مثل المحكمة الجنائية الدولية من 
"تحركات ضارة تبعدنا أكثر عن  الجانب الفلسطيني، أو سياسة االستيطان اإلسرائيلية معتبرا ذلك

 الطريق نحو السالم".
معارضته المستوطنات منذ أكثر من ثالثة عقود "ألنني أعتقد بأنها تأتي بنتائج  إلى بايدن وأشار

عكسية لألمن"، وتحدث متفاخرا عن مواجهة كالمية حول الموضوع بينه وبين رئيس الوزراء 
 اإلسرائيلي األسبق مناحيم بيغين.

ية وتقوض الثقة في وقال محذرا "على الجانبين تحمل مسؤولية الخطوات التي تأتي بنتائج عكس
المفاوضات" لكنه بدا محبطا من وجود احتمال حقيقي للسالم على المدى القصير، وقال إن "مهمتنا 



 
 
 
 

 

 45 ص                                              3909 العدد:        20/4/2016 األربعاء التاريخ: 
  

المشتركة هي التشجيع على خطوات بناءة تعمل على تخفيف التوتر وتعيد بناء مجموعة دعم من 
 أجل السالم".

ه على ستاف شافير، وهي نائبة شابة في وأشار بايدن إلى التوجه اليميني في إسرائيل في إطار ثنائ
الكنيست اإلسرائيلي، ومن منتقدي نتنياهو في اليسار اإلسرائيلي قائاًل "أتمنى أن تصبح آراؤك مرة 

 أخرى رأي الغالبية في الكنيست".
وشدد على أنه وعلى الرغم من انتقاده لسياسات حكومة نتنياهو، فإن دعم إسرائيل أكثر من أي وقت 

وهناك خالفات سياسية بيننا  –"بغض النظر عن الخالفات السياسية بيننا وبين إسرائيل  مضى وقال
 لن يكون هناك أبدا أي شك حول التزامنا بأمن إسرائيل". –اآلن 

سرائيل حاليا مفاوضات على اتفاق لمدة  سنوات لتقديم مساعدات  10وتجري الواليات المتحدة وا 
دين إن مذكرة التفاهم الجديدة ستكون حزمة األمن األكثر سخاء في دفاعية أمريكية إلسرائيل، وقال با

تاريخ المساعدات األمريكية إلسرائيل، مكررا ما قاله في خطاب له الشهر الماضي في مؤتمر "إيباك" 
 بأن "إسرائيل لن تحصل على كل ما تطلبه، ولكنها ستحصل على كل شيء تحتاجه".
 19/4/2016، القدس، القدس

 
 تأييدها للمبادرة الفرنسية وتشدد على ضرورة وقف البناء االستيطاني لعباسكد ميركل تؤ  .63

 األخيرةدعم بالدها للمبادرة الفرنسية  أمسأنجيال ميركل  األلمانية: أكدت المستشارة وكاالت-برلين 
 الداعية إلى استئناف عملية السالم في الشرق األوسط.

محمود عباس، قالت ميركل إنه في ظل حالة القطيعة  ةالسلطة الفلسطيني وفي أعقاب لقاء مع رئيس
بين طرفي الصراع فإنه من "المهم استغالل أية فرصة حتى لو كانت مستبعدة، من أجل تحقيق 

في الوقت نفسه، ذكرت ميركل أنه "ليس من المرجح بقوة أن يتم طرح خطة سالم على  تقدم".
 الطاولة غدا".

كل األطراف المهمة في المبادرة الفرنسية التي من المرجح أن وتصر ميركل من جانبها على إشراك 
 يبدأ تنفيذها بعقد مؤتمر وزاري دولي أوائل حزيران المقبل في باريس تمهيدا لعقد مؤتمر للسالم.

وانتقدت ميركل سياسة االستيطان التي تنتهجها إسرائيل في األراضي الفلسطينية وقالت إنها تتفهم 
رة للبحث عن حل عن طريق مجلس األمن الدولي، "لكن سيكون من األفضل محاوالت عباس المتكر 

 أن ننجز نحن وقف بناء المزيد من المستوطنات".
 ، الرئيس األلماني يواخيم غاوك.أمسالتقى، في وقت سابق  عباسوكان 

 20/4/2016، األيام، رام هللا
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 باالستيطان "إسرائيل"بان كي مون يجدد انتقاده استمرار  .64
ندد األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون، بـ "المعدل المنذر بالخطر" المستمر لهدم : ركنيويو 

إسرائيل المباني الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، وانتقد إسرائيل الستمرارها في االستيطان في 
لي وتعمل على األراضي الفلسطينية، مجددًا اعتباره "المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدو 

 تقويض حل الدولتين".
ودعا بان كي مون، في جلسة لمجلس األمن اإلثنين الزعماء اإلسرائيليين والفلسطينيين إلى "االنخراط 

 في حوار بناء، يمكن من خالله إعادة بناء الثقة".
 20/4/2016، الحياة، لندن

 
 والنللج "إسرائيل"ر بعدم اعترافه باحتالل االتحاد األوروبي يذكّ   .65

ذكر االتحاد األوروبي أمس بأنه ال يعترف باحتالل "إسرائيل" لهضبة الجوالن رغم : أ.ف.ب
تصريحات لرئيس الوزراء "اإلسرائيلي" بنيامين نتنياهو قال فيها: إن الجزء الذي ضمته "إسرائيل" من 

 الهضبة "سيبقى إلى األبد تحت سيادة "إسرائيل".
"إسرائيل" بحدودها ما ـفيديريكا موغيريني "يعترف االتحاد األوروبي بوقالت وزيرة الخارجية األوروبية 

، أيًا كانت مطالبة الحكومة "اإلسرائيلية" بمناطق أخرى، حتى التوصل إلى حل نهائي". 1967قبل 
وأضافت المسؤولة قبل اجتماع للمانحين الدوليين لدعم االقتصاد الفلسطيني في بروكسل "إنه موقف 

تحاد األوروبي ودوله األعضاء تأكيده". ودانت سوريا والجامعة العربية هذه مشترك يكرر اال
 التصريحات.

 20/4/2016، الخليج، الشارقة
 
 بوتين يشيد بدور المنظمات اليهودية .66

قال الرئيس الروسي، فالديمير بوتين، إن المنظمات اليهودية تساهم بشكل كبير في : هاشم حمدان
بالده، مشيًرا إلى اللقاءات المكثفة التي تجري بين المنظمات اليهودية  إحالل االستقرار السياسي في
 الروسية ونظيراتها األوروبية.

جاء ذلك خالل استقبال بوتين لرئيس المؤتمر اليهودي العالمي، رونالد لورد، في مبنى الكرملين، 
لمساهمتهم فيما أسماه اليوم الثالثاء، حيث تقّدم بالشكر إلى كافة المنظمات اليهودية في بالده، 

 "االستقرار السياسي".



 
 
 
 

 

 47 ص                                              3909 العدد:        20/4/2016 األربعاء التاريخ: 
  

من جانبه أشاد لورد بجهود بوتين الرامية "للقضاء على ظاهرة معاداة السامية واالعتداء على المعابد 
 اليهودية المنتشرة في روسيا".

وقال لورد "عندما التقينا بوتين للمرة األولى، كانت روسيا تشهد موجة قوية ضّد السامية، وكانت 
العتداءات على المعابد اليهودية كثيرة، لكنكم وعدتم بإنهاء هذه الظاهرة ومنع االعتداء على ا

المعابد، وقد نفذتم ما وعدتم به، فظاهرة معاداة السامية تضاءلت بشكل كبير في روسيا، واليهود 
 ينعمون بالعيش في هذا البلد".

 19/4/2016، 48عرب 
 
 تيح األمن االقتصاديالضابطة الجمركية الفلسطينية ومفا .67

 بكر ياسين اشتية
الضابطة الجمركية الفلسطينية جهاز أمن يتبع وزارة الداخلية ويناط به تنفيذ مهام أمنية من نوع 
مختلف، فمن ضبط ورقابة الموارد المالية الضريبية والجمركية للحكومة الفلسطينية، مرورا بتنفيذ 

لية، إلى ضمان سالمة جودة السلع المتداولة محليا. قرارات مقاطعة منتجات المستوطنات اإلسرائي
وبين هذا وذاك، يحمل جهاز الضابطة الجمركية مفاتيح ومهام استقرار األمن االقتصادي للمناطق 

 الفلسطينية بموارد بشرية ومخصصات مالية ال تتناسب والدور الملقى على عاتقه.
من  %1عناصر(، وبأقل من  510من مجموع موظفي األجهزة األمنية ) %0.8فبأقل من 

مخصصاتها المالية، ُيطلب من الجهاز ضمان سالمة تدفق المستحقات المالية للسلطة الفلسطينية 
من النفقات الجارية  %57على الجانب اإلسرائيلي فيما يعرف ببند المقاصة الذي يشكل قرابة 

 بند الرواتب واألجور.للموازنة العامة، والذي يغطي كامل نفقات السلطة الفلسطينية على 
 

 تسرب جمركي وتهرب ضريبي
من  %73يشكل وعاء المقاصة )المستحقات المالية الفلسطينية على الجانب اإلسرائيلي( قرابة 

، ويتوزع بشقه األكبر على ضرائب 2016إجمالي اإليرادات المحلية للسلطة الفلسطينية للعام المالي 
لمستورد الفلسطيني على المعابر التي تسيطر عليها إسرائيل، جمركية يجبيها الجانب اإلسرائيلي من ا

 وضريبة القيمة المضافة على المشتريات الفلسطينية من الجانب اإلسرائيلي.
ونظرا لغياب التمثيل الفلسطيني على المعابر، وضعف السيطرة األمنية واإلدارية على األراضي 

من  %65والسيادة األمنية واإلدارية اإلسرائيلية الفلسطينية التي تشكل المناطق )ج( ذات الوالية 
 مساحتها اإلجمالية، تبرز إشكالية ضمان سالمة تدفق مستحقات المقاصة للجانب الفلسطيني.
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وبمراجعة البيانات المالية والتقارير والتقديرات السابقة الصادرة عن كل من البنك الدولي ومنظمة 
 ، نصل إلى التقديرات التالية:2015العام المالي  األونكتاد، وبإسقاط تلك التقديرات على

من الواردات الفلسطينية من العالم الخارجي تأتي عبر وسيط إسرائيلي، األمر الذي  %40 -أوال
يؤدي إلى تسرب الضرائب الجمركية على تلك الواردات إلى الخزانة اإلسرائيلية. وبإضافة الفاقد من 

توردين بالقيمة الحقيقية لوارداتهم في البيان الجمركي، يكون الجمارك نتيجة عدم تصريح بعض المس
 مليون دوالر سنويا. 380الفاقد على الجمارك بأدنى تقدير نحو 

من الواردات الفلسطينية من الجانب اإلسرائيلي تهرب دون تسليم فواتير مقاصتها من  %35 -ثانيا
ذي يحرم الخزانة الفلسطينية بشكل مباشر من التاجر الفلسطيني لوزارة المالية الفلسطينية، األمر ال

مليون دوالر، هذا عدا الفاقد من ضريبة الدخل نتيجة عدم اإلفصاح الحقيقي عن الدخل  125نحو 
 المتحقق من تصريف تلك الواردات في السوق الفلسطينية.

وهو رقم ماليين دوالر سنويا،  505وبذلك يكون مجموع التسرب الجمركي والتهرب الضريبي قرابة 
 من إجمالي عجز الموازنة العامة الفلسطينية قبل التمويل. %36كفيل بتغطية 

 
 دور ضعيف للضابطة الجمركية

 210عنصرا، ثم  150بـ 1996وبالعودة إلى جهاز الضابطة الجمركية الذي بدأ ممارسة مهامه عام 
ذا الجهاز الذي ، نجد أن ه2015-2009عناصر خالل الفترة  510-410، وصوال إلى 2000عام 
محافظة فلسطينية، وآالف الطرق ونقاط العبور الرئيسية والفرعية لخطوط التجارة الداخلية،  11يخدم 

إضافة إلى مهامه في الرقابة على المحال التجارية ونقاط البيع والتوزيع، ال يحظى بما يكفيه من 
من  %27ية التي تتجاوز مخصصات مالية كجزء من إجمالي النفقات األمنية للسلطة الفلسطين

 إجمالي الموازنة العامة.
وحري بنا في هذا اإلطار مراجعة سياسات اإلنفاق العام للمالية الفلسطينية على المؤسسة األمنية 

 %42بين نفقات استهالكية جارية، وأخرى تنموية. فحصة المؤسسة األمنية بكافة أجهزتها تبلغ نحو 
اتب واألجور. وبينما يصل عدد موظفي المؤسسة األمنية في من مجموع اإلنفاق العام على الرو 

ألف موظف أمن داخلي، نجد أن عدد موظفي األمن االقتصادي ضمن جهاز  65موازنة رام هللا إلى 
الضابطة الجمركية ال يتناسب والدور الملقى على عاتقه من مهام ومسؤوليات تأمين تدفقات الوعاء 

 ة.المالي إليرادات الخزانة العام
وفي ظل الصعوبات المالية والعددية التي يواجهها الجهاز، تبرز مشكلة السيطرة على األرض، فنجد 
أن الغالبية العظمى من التجار والمستوردين الفلسطينيين يخزنون بضائعهم في األراضي الخاضعة 
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عناصر الضابطة، للسيطرة األمنية واإلدارية اإلسرائيلية المصنفة )ج( لتفادي االحتكاك المباشر مع 
وذلك إما إلتمام عمليات التهرب الضريبي )إخفاء فواتير المقاصة وتزوير البيانات الجمركية 
والتالعب بفواتير اإلرساليات الداخلية(، أو إلتمام صفقات شراء وتوزيع منتجات المستعمرات 

الجودة  اإلسرائيلية المحظورة بقرار رئاسي فلسطيني، أو لتمرير صفقات مشبوهة من حيث
 والمواصفات الفنية والصحية والبيئية.

ويسجل ألفراد وعناصر الضابطة أداؤهم لمهامهم األمنية في تلك المناطق المحظورة عليهم أمنيا بزي 
مدني، مما عرضهم لمئات الحاالت من االحتجاز والترهيب من قبل قوات االحتالل اإلسرائيلي 

 هناك.
 

 السيطرة على الرف
حاجة إلى حلول استثنائية تساعد الضابطة على السيطرة على الموارد المالية من هنا تبرز ال

الفلسطينية في ظل العربدة اإلسرائيلية من جهة، وضعف الوازع والرادع لدى شريحة من التجار 
 الباحثين عن تعظيم الربح بغض النظر عن مشروعية الوسيلة من جهة أخرى.

القتصاد الفلسطيني األسبق الدكتور باسم خوري قال فيها إن ويحضرني في هذا اإلطار عبارة لوزير ا
"االحتالل اإلسرائيلي يسيطر على األرض، لكنه ال يسيطر على الرف". وأعتقد أن خلف تلك العبارة 
حلوال مبتكرة للسيطرة على مواردنا المالية، وأن آليات "السيطرة على الرف" تلتقي مع ما هو متاح لنا 

 ش القدرات والصالحيات التي أبقتها لنا اتفاقيتا أوسلو وباريس سيئتا الصيت.كفلسطينيين من هام
وضمن رؤية شاملة للظروف األمنية والسياسية واالقتصادية التي تربطنا وتقيدنا مع االحتالل 

 اإلسرائيلي، يمكن اقتراح اآلليات التالية:
األمنية واإلدارية يتم تخصيص مناطق شحن وتخليص في ثالث مناطق خاضعة للوالية  -1

الفلسطينية )في الشمال والوسط والجنوب( ُتدار بالكامل من قبل كل من وزارة االقتصاد الوطني 
 ووزارة المالية والضابطة الجمركية الفلسطينية، ضمن صالحيات محددة لكل جهة.

المراكز من  ُتلزم كافة البضائع المستوردة من أو من خالل الجانب اإلسرائيلي بالتفريغ في تلك -2
أجل الحصول على ملصق إلكتروني )بار كود( يثبت أن تلك السلعة قد استوفت ما عليها من 
التزامات ضريبية، وخضعت لفحوصات الجودة المطلوبة، مع مراعاة أن ال يتحمل التاجر أعباء مالية 

جرائية معقدة، حيث يتم تخصيص إرجاعات ضريبية بنسب مدروسة لكل مستورد استوفى  ما عليه وا 
 من ضرائب.
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تجهيز تلك المناطق باألعداد الكافية من خبراء الضابطة الجمركية المؤهلين والمدربين، وكذلك  -3
 بالمعدات والتجهيزات التقنية والفنية المساندة بما يتناسب وسرعة إنجاز المهام الموكلة إليهم.

ع المتواجدة على رفوف تلك عمل فحوصات دورية على المحال التجارية للرقابة على البضائ -4
المحال، حيث تتم مصادرة البضائع غير القانونية، أو تغريم تلك المحال بما يتناسب وطبيعة تلك 
البضائع، وذلك إللزام كافة نقاط البيع والتوزيع بالتعامل مع التجار والمستوردين ممن استوفوا ما 

 عليهم من مستحقات.
لحمل الملصقات القانونية بآليات يتم تحديدها بناء على طبيعة  التعامل مع البضائع غير القابلة -5

 كل سلعة.
بالنسبة للتكاليف، فال حاجة إلى تفريغ موظفين جدد في جهاز الضابطة الجمركية الذي سيتطلب  -6

وجود آالف العناصر في تلك المراكز، فالمطلوب هنا إجراء تنقالت طوعية بين أفراد وضباط 
إلى جهاز الضابطة الجمركية، مع االحتفاظ بكافة حقوق  -لمتضخمة وظيفياا-األجهزة األمنية 

 وامتيازات الرتب للمنتقلين.
، والدين العام الذي 2016مليار دوالر للعام المالي  1.3الموازنة الذي تجاوز  إن عجزخالصة القول 

لطة الفلسطينية، مليارات دوالر، والتضخم الوظيفي والهيكلي الواضح في أجهزة الس 4.6وصل إلى 
كل ذلك يمكن التعامل معه بشيء من إعادة تخصيص الموارد، وبكثير من اإلرادة السياسية 
واالقتصادية، وهو ما يضمن إعادة هيكلة النفقات العامة بما ينسجم واحتياجات المرحلة تنمويا ال 

 إغاثيا.
 19/4/2016، الجزيرة نت، الدوحة

 

 عام؟ 100هل ستعمر إسرائيل  .68
 ديفيد ميلر*آرون 

 ترجمة: عبد الرحمن الحسيني
عامًا في الشهر المقبل، فهل ستندثر إسرائيل  وهل ستحول  68سوف يصبح عمر إسرائيل 

الديموغرافية السيئة والجيران السيئون والسلوك اإلسرائيلي سيئ الفكرة التي كانت ذات مرة مثالية 
معزولة في المجتمع -رطة شرق أوسطية حقيقية وآملة بوجود دولة يهودية ديمقراطية مزدهرة إلى إسبا

الدولي، والتي تكافح من أجل البقاء في منطقة معادية، حتى بينما تحتل أغلبية فلسطينية قلقة 
 ومتنامية 



 
 
 
 

 

 51 ص                                              3909 العدد:        20/4/2016 األربعاء التاريخ: 
  

ألنني عملت في الموضوع اإلسرائيلي مع نصف دزينة من وزراء الخارجية األميركيين، فإنني ال أريد 
 التي يواجهها اإلسرائيليون في الوطن والخارج على حد سواء. بالتأكيد أن أقلل من التحديات

فإنني  -وأعترف مقدمًا بأن وجهة النظر من واشنطن العاصمة ليست مثلها من القدس-ومع ذلك 
مقتنع أكثر من أي وقت مضى بأن إسرائيل قد وجدت هنا لتبقى. وقد ال أكون على قيد الحياة ألشهد 

 ل. لكن اإلسرائيليين سيكونون هناك. وهذه هي األسباب.الذكرى المئوية لقيام إسرائي
 دولة عاملة إلى حد كبير: -

تنصهر المنطقة التي تعيش فيها إسرائيل بمعدل ما كان ليتوقعه أحد. وفي الحقيقة، إذا كانت هناك 
م أي أعمال من اختفاء الدولة، فإنها ربما تكون في الجانب العربي وليس الجانب اإلسرائيلي. وتنقس

دول مثل ليبيا واليمن وسورية، بينما الدول غير العاملة مثل العراق ولبنان ومصر مثقلة بالتحديات 
السياسية واالقتصادية والمتعلقة بالهوية، وال تستطيع التغلب عليها. وباختصار، باستثناء الملكيات 

رائيل التقليديين، خرج العربية، هناك جزء كبير من العالم العربي، بما في ذلك العديد من خصوم إس
 على السكة.

إسرائيل وتركيا -ومن جهة أخرى، وحتى مع كل مشاكلها، فإن دول المنطقة الثالث غير العربية 
يران ربما تكون هي الكيانات العاملة أكثر ما يكون في المنطقة. كلها مستقرة محليًا؛ وكلها تتمتع  -وا 

تها في المنطقة. ومن بين هذه الدول الثالث، تتوافر بقوة اقتصادية هائلة؛ وكلها قادرة على عرض قو 
إسرائيل أكثر بكثير على أفضل توازن في القوى العسكرية واالقتصادية والبراعة التقنية الفائقة، وقوة 
األدمغة. ويبدو من المرجح أن تحافظ هذه الدولة على هذه الميزة في المستقبل المنظور. ووفق أي 

تسبق المنطقة وكثيرًا من باقي العالم بهوامش واسعة من حيث إجمالي معيار مهم، فإن إسرائيل 
الناتج القومي واألصول التعليمية وحصتها من جوائز نوبل؛ وحتى في المرتبة على مؤشر السعادة 

 العالمي.
 
 البيئة األمنية أكثر مواتاة من أي وقت سابق: -

وبين أي فترة أخرى منذ تأسيس الدولة،  2016فلنقارب بين الحالة التي تواجهها إسرائيل في العام 
وسيكون هناك القليل من الشك في أن البلد هو أقوى وأكثر أمنًا ويتمتع بتفوق عسكري نوعي أكثر 
من أي وقت سابق مر به. وزيادة على ذلك، وباستثناء إسرائيل، فقد أصبح أعداؤها التقليديون 

 أضعف، وهم يتخلفون أبعد خلفها في غمرة تشتتهم.
وال شك أن الوضع بعيد عن الكمال بطبيعة الحال، وال توجد ضمانات بأنه سيدوم طوياًل. فبعد كل 
شيء، هذا هو الشرق األوسط. ويواجه اإلسرائيليون سلسلة متالحقة من الهجمات الفردية التي يشنها 
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من مجموعات شباب فلسطينيون في القدس والضفة الغربية، باإلضافة إلى المزيد من تهديد اإلرهاب 
مثل حزب هللا وحماس وداعش في سيناء. لكن هذا ال يشكل تهديدات أمنية وجودية للدولة. فقد تم 
إيقاف سعي إيران المزعوم للحصول على سالح نووي في الوقت الراهن. وهناك تعاون وظيفي 

السعودية وروابط متحسنة مع تركيا، وعالقات وثيقة مع مصر، واصطفاف مصالح متزايد مع العربية 
 ضد إيران، وهي أمور تشير كلها إلى تخفيف الحساسية تجاه إسرائيل.

 
 األميركية:-العالقة اإلسرائيلية -

ال جدال في أن العالقة بين إسرائيل والواليات المتحدة مرت بأوقات قاسية جدًا. ومع ذلك، وعلى 
الوزراء اإلسرائيلي بنيامين  الرغم من العالقة غير العاملة بين الرئيس باراك أوباما وبين رئيس

سرائيل تحتفظان برابط عالقات وثيق على نحو استثنائي. ويتفاوض  نتنياهو، فإن الواليات المتحدة وا 
البلدان راهنًا على التوصل إلى اتفاقية ترتيبات أمنية أخرى لمدة عشرة أعوام، والتي من شأنها زيادة 

لعديد من المرشحين الرئاسيين الجمهوريين والديمقراطيين المساعدات األميركية إلسرائيل، بينما تعهد ا
 على حد سواء بتوجيه دعوة لنتنياهو لزيارة واشنطن في وقت مبكر من رئاسة الفائز منهم.

ال يغيب عن البال حقيقة أن التوترات بسبب القضية الفلسطينية غير المحلولة سوف تستمر. وحتى 
الي في نتنياهو شريكًا صعبًا. ومع ذلك، وفي منطقة حيث في الجانب الجمهوري، سيجد الرئيس الت

ال توجد فيها ديمقراطية عربية واحدة، وحيث إيران في صعود، وحيث ثمة تهديدات من جهاديين 
عابرين للقوميات، فإن من المؤكد تقريبًا أن تستمر واشنطن في النظر إلى إسرائيل كحليف في 

إن شرقًا أوسط قيد االنصهار سيوفر أفضل مجموعة من منطقة مضطربة وعنيفة. وفي الحقيقة، ف
سرائيل. ومن شأن التهديد  نقاط الحديث من أجل استمرار العالقة الخاصة بين الواليات المتحدة وا 
بهجمات إرهابية كبيرة على التراب األميركي في األعوام المقبلة أن يؤكد أكثر على مدى التشارك في 

 لدين، حتى بالرغم من أن هناك مواضيع أخرى تفرقهما.التحديات التي تواجه كال الب
عام،  100ليس السؤال الحقيقي هو ما إذا كانت دولة إسرائيل ستكون موجودة عندما يبلغ عمرها 

نما هو ما هو نوع الدولة الذي ستكون عليه في ذلك الحين. والكثير بالطبع على كيف ستجلى  وا 
واللذان يهددان استقرار وأمن إسرائيل وشخصيتها البعدان الخاصان بالموضوع الفلسطيني، 

مليون مواطن فلسطيني،  1.7الديمقراطية والديموغرافية. هل من الممكن دمج أقلية قومية قوامها 
ويكون هناك استعداد أكبر لقبولهم في كيان إسرائيلي مستند إلى مفهوم الدولة اليهودية  ثانيًا، هل 

لعات الوطنية لفلسطينيي الضفة الغربية وغزة الذين يعيشون في من الممكن إيجاد حل مستدام للتط
 األراضي التي إما تحتاجها إسرائيل أو تسيطر عليها بدرجات متفاوتة 
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ثالثون سنة وزيادة قبل بلوغ المئوية، من المستحيل اإلجابة عن هذه األسئلة، كما أن الصعوبات 
التي ستدخل -ة. ومع ذلك، ليست إسرائيل التي تعترض حلها في أي وقت قريب كبيرة في الحقيق

قطعة سيئة الطالع من الخشب الطافية بال هدف في بحر متالطم األمواج. إنها  -قريبًا عقدها السابع
دولة عاملة بتفوق، والتي لديها مؤسسة قوية وموارد بشرية استثنائية وقدرة واضحة على التعامل مع 

 بحون أضعف وليس أقوى.تحدياتها األمنية وجيران يبدون أنهم يص
سوف تبلغ إسرائيل المائة عام ولديها العديد من األسباب الجيدة لالحتفاء بميالدها المئوي. لكن 
جيران إسرائيل والتحديات المرجح أن تبقى، لن تجعال من ذلك مناسبة سعيدة تمامًا، ولن تسمح 

 لإلسرائيليين بالتمتع بها على الوجه األكمل.
ويدرو ويلسون، عمل كمفاوض في الشرق األوسط وكمحلل ومستشار في *نائب رئيس مركز 

 اإلدارات األميركية الجمهورية والديمقراطية.
 12/4/2016)ريل كلير وورلد( 
 20/4/2016، الغد، عّمان
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 راسم المدهون 
الضفة الغربية وقطاع غزة، ومنشغلة عن تبدو السلطة الفلسطينية منذ تأسيسها، غارقة في شؤون 

فلسطينيي الخارج وبالذات منهم من يعيشون في الدول العربية. ال نتحدث هنا عن الوالية السياسية 
للسلطة باعتبارها تتبع منظمة التحرير الفلسطينية، لكن عن الشأن المعيشي وما يّتصل به من قضايا 

يق من أن تسمح للسلطة بتأمين الوظائف للعمالة العمل والتوظيف، التي نعرف أن مساحتها أض
 المتزايدة يومًا بعد يوم.

ذلك مفهوم ويعرفه الجميع، وهو فوق طاقات السلطة الفلسطينية وميزانيتها المتقطعة التي تقدمها 
الدول المانحة، لكن توظيف فلسطينيي الخارج يبقى على رغم ذلك ضمن مسؤولية السلطة، أو بدقة 

منظمة التحرير باعتبارها أواًل الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، وثانيًا، تملك  أكبر مسؤولية
عالقات سياسية وديبلوماسية مع الدول العربية كافة، وبالذات تلك التي تحتاج في صورة دائمة الى 

 .1948العمالة الوافدة، والتي اعتاد الفلسطينيون العمل فيها منذ عقود طويلة بعد نكبة 
عرف أن تشغيل العمالة الفلسطينية في هذه الدول ليس مسألة إدارية وحسب، بقدر ما تتشابك مع ن

الشأن السياسي وتؤثر فيها سياسات تلك الدول تجاه الفلسطينيين وقضيتهم الوطنية بكل تعقيداتها 
ومالبساتها وتفاصيلها، لكن المسألة تبقى على رغم ذلك كله معضلة تستحق البحث عن حلول 
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وتستحق بذل جهود كبرى لفتح ثغرات في الجدار المغلق اليوم أمام الكفاءات الفلسطينية، خصوصًا 
 من األجيال الشابة.

يمكن في هذا المجال بذل جهود حثيثة وحقيقية مع الدول التي يقيم فيها الفلسطينيون، كما مع الدول 
طرح المسألة في الجامعة العربية  العمالة، لكن نفترض بالضرورة إلىالغنية القادرة التي تحتاج 

ومنظماتها المتخصصة، في محاولة لجعل المسألة قضية عربية تستند إلى قرارات واضحة، واألهم 
 من ذلك قابلة للتنفيذ.

مأزق السلطة الفلسطينية في هذا المجال أنها تعتمد في شكل كلي في تعامالتها على العالقات مع 
موضوع السياسي باعتباره الموضوع الوحيد. مهم ذلك بالطبع، ألنه يعني الدول العربية، انطالقًا من ال

بالضبط شؤون قضية فلسطين الوطنية، غير أن القضية الوطنية ذاتها ومهما بلغت أهميتها في وعي 
الفلسطينيين شعبًا وقيادة، ال يجوز أن تكون مبررًا للقفز عن األوضاع المعيشية اليومية ألصحاب 

هم من يكتوون بنارها، ومن حقهم أن تعمل قيادتهم على التخفيف من أعبائها عليهم.  القضية، والذين
ذلك يعني أن تباشر قيادة السلطة الفلسطينية برنامج سعي حثيث من أجل تشغيل الفلسطينيين في 

 البلدان العربية بل في بلدان العالم األخرى.
مفتوحة، وأن قضايا التشغيل ال يمكن نعرف أنها ليست مسألة سهلة، وأن الدروب أمامها ليست 

عزلها عن التباسات وحساسيات سياسية ال تحصى، لكننا نؤمن على رغم ذلك بأنها مسألة ممكنة 
 تستحق السعي الدؤوب لتحقيقها، أو على األقل تحقيق اختراقات ملموسة فيها.
زة، أو حتى النكوص عن ذلك ال يعني إهمال الجوانب التنموية المختلفة في الضفة الغربية وقطاع غ

فكرة إنشاء مشروعات اقتصادية صغيرة ومتوسطة في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في البلدان 
العربية، خصوصًا أن نسبة كبرى من أبناء المخيمات الفلسطينية تعيش حاالت مختلفة من البطالة، 

 .وكثر منهم يحملون شهادات جامعية ولديهم خبرات في مجاالت تخّصصهم
 20/4/2016، الحياة، لندن
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  محمد كريشان
هو العنوان الذي اختاره  "الزاوية اإلسرائيلية لصفقة جزيرتي تيران وصنافير بين مصر والسعودية"
لمقال نشر قبل أيام للباحث سيمون هندرسون حاول فيه  "معهد واشنطن لسياسة الشرق األدنى"

 ومعارض طوالإسرائيل لهذه القضية التي هزت المجتمع المصري بين مؤيد  استعراض كيفية متابعة
األسبوع الماضي بعد أن أعلنت القاهرة أن هذين الجزيرتين الواقعتين في البحر األحمر تابعتان 
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للسعودية على عكس ما استقر في وجدان المصريين لعقود. هذه الزاوية هي التي يفترض بكثير من 
رصدها في مقبل األيام ألنها األكثر قدرة على إفهامنا حقيقة ما جرى في  بين العربوالمراقالباحثين 

في مناكفات داخلية عميقة  وانغماس المصريينضوء تحفظ السعوديين في الخوض في القضية 
 بسببها.
كبؤرة توتر سياسية ساخنة على غرار بحر الصين الجنوبي في الوقت  "تيران"عَرف  وبعد أنالكاتب 

 1956المحطات التاريخية في عالقة إسرائيل بها خاصة إبان حربي  واستعرض بعضلي الحا
، خلص إلى أنه من الممكن أن تنشأ تحديات جديدة في المنطقة إذا تم فعال بناء الجسر بين 1967و

أكبر نقطة ضعف في الصفقة في الوقت الحالي هي المعارضة "، معتبرا أن والسعوديةمصر 
نقل السيادة هو مسألة حساسة "ذلك أن  "القوي للرئيس السيسي والوضع غيرالداخلية في مصر 

 ."حتى لو بقيت الجزر عمليا تحت السيطرة المصرية
إلى أن القاهرة تشاورت مع إسرائيل وواشنطن خالل أشهر المفاوضات التي أسفرت  ويشير الكاتب

ائيلية لم ُتثر أي اعتراض شريطة عن اإلعالن المصري المتعلق بالجزيرتين، كما أن الحكومة اإلسر 
في الوقت الذي " ويضيف أنهأن ال تؤثر الصفقة على النقل البحري والمالحة الخاصة بإسرائيل. 

يؤكد فيه ما سبق العالقة القوية بين إسرائيل ومصر، والتي تتضمن حاليًا وجود تعاون وثيق في 
ًا يعكس النضج المتنامي في العالقات مجاالت مكافحة اإلرهاب وتطوير الغاز الطبيعي، فإنه أيض

سرائيلالمؤقتة بين السعودية  ذا كان الباحث في أمريكا حاول تناول الموضوع من زاوية "وا  . وا 
جيوسياسية عامة فإن بعض الكتابات اإلسرائيلية حول هذا الموضوع اتسمت بلهجة الفتة للغاية 

اجاي سيغال على سبيل المثال تحت يمكن أن نسوق من بينها ما كتبه الصحافي اإلسرائيلي ح
على عكس ما كنا "أشار فيه إلى أنه  "هل ستقوم دولة فلسطينية في سيناء مقابل المال "عنوان 

نعتقد، فإن العرب ال يرون في األرض شيئًا مقدسًا، فالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أثبت أنه 
نما نظير المال البحت، ليس فقط نظير السالم أو نظير أر … مستعد لتسليم أراضع  ض بديلة، وا 

مشيرا إلى إمكانية إقامة  "فمصر ستحصل على الكثير من األموال السعودية مقابل تيران وصنافير
تلوح في األفق إمكانية التوصل مع السيسي ومع الفلسطينيين إلى "إذ … دولة فلسطينية في سيناء

 ."مقابل الشيكلأي صفقة األرض … صفقة ُيدفع فيها مبلغ مجز من المال
ذكر الكاتب اإلسرائيلي أمير أورن،  "سابقة إيجابية لتبادل األراضي بمشاركة إسرائيل"وتحت عنوان 

نقل جزيرتي تيران وصنافير من مصر إلى "اإلسرائيلية أن  "هآرتس"في مقال نشرته صحيفة 
هذه السابقة، لكنها، السعودية ُيعتبر صفقة جيدة إلسرائيل، فالناظر إلى الخلف سيشعر بقلق إزاء 

من ". وتابع "لنا، ويجدر بنا نسيان الماضي اإليجابياتوبنظرة إلى األمام، تحتوي على كثير من 
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الممكن مثاًل التفكير في توسيع اإلطار الضيق لتبادل األراضي المقترح بين اإلسرائيليين 
ُيضم إلى غزة(، والفلسطينيين، لتصبح ضمن صفقة رباعية تشمل مصر )تأجير جزء من سيناء 

والسعودية )بحيث تعطي المصريين قطعة من الضفة الشرقية للبحر األحمر مقابل االعتراف 
منطقة حيوية  إسرائيلبمكانتها في الحرم القدسي(، وربما ُتضاف سوريا إلى النادي )من خالل تأجير 

( 1949فاقيات الهدنة في للدفاع في الجوالن، مقابل قطاع في منطقة الحّمة، منزوعة السالح طبقًا الت
اسم اللعبة هو التعاون االقليمي لتحقيق المصلحة المتبادلة للجميع، "واألردن. وأضاف الكاتب أن 

 ."وصفقة الجزيرتين تشكل مثااًل جيدًا لفكرة إبداعية تستحق التقليد
أشارت  ،"الجزيرتين شمال البحر األحمر من مصر "شراء"وفي سياق الحديث عن قيام السعودية بـ 

 "يديعوت أحرونوت"الكاتبة اإلسرائيلية سمادار بيري في مقال نشرته صحيفة 
ما حدث فجأة هو أن السعودية اختطفت من المصريين، وهم في أوج ضعفهم، ريادة العالم "إلى أن 
خطة إقامة جسر سياسي أمني اقتصادي بين مصر والسعودية حيكت بعمل "، معتبرة أن "العربي

يستند إلى "مؤكدة أن التوجه الجديد في المنطقة  "علم مسبق ما الذي يحدث ومتى مشترك. ولدينا
. أما الجنرال اإلسرائيلي "التعاون االستراتيجي بال تطبيع وبال تحييد لعدائية الشارع إزاء إسرائيل

 إسرائيل ال تملك سبباً "أن "إسرائيل اليوم"المتقاعد يعقوب عاميدرور فرأى في مقال نشرته صحيفة 
لمعارضة التعاون المتنامي بين مصر والسعودية بل ويمكن لهذا التعاون أن يشكل أساسا إلسرائيل 

مصر بحاجة إلى السعودية إلنعاش اقتصادها والسعودية بحاجة إلى "قائال إن  "للتنسيق مع البلدين
ني وذلك إلحداث التوازن مع إيران قائدة ال عالم الشيعي بال مصر لتوطيد قيادة البلدين للعالم السُّ

ربما عبر الصحافة اإلسرائيلية أكثر من غيرها، طالما استمر صمت … . قضية للمتابعة"منازع
 . قضية تبدو كالشجرة التي تخفي غابة كثيفة.. و ربما مخيفة.وغضب المصريينالسعوديين 

 20/4/2016، القدس العربي، لندن
 

 لم نعالج معضلة األنفاق ولم نردع "حماس" .71
 مون سيما كد

قولوا عّني انهزامية، قولوا عّني هّدامة حفالت، ولكني أعترف بان فرحي لكشف النفق في غزة أبعد 
 عن أن يكون كاماًل.

بات خلفنا، وان  األنفاقفاذا كان بوسعنا حتى اآلن أن نتمتع بالشك، وان نصدق الوعود بان تهديد 
هذا الشك أصبح، أول من أمس،  ُهزمت فان "حماس"انتهت بالردع وان  "الجرف الصامد"حملة 

ملموسًا. ليس بسبب ذاك النفق الذي انكشف بوسائل تكنولوجية متطورة للغاية، كما أشار رئيس 
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التي لم تنكشف بعد. فتلك الوسائل التكنولوجية والهندسية لم  األنفاقالوزراء، بل بسبب كل تلك 
يلومتر ونصف من بلدة إسرائيلية ما، مترًا، على مسافة ك 30تكتشفها بعد، وهي توجد هناك، بعمق 

، لتحدث مصيبة لم نشهد لها "حماس"جاهزة ألن تلفظ من داخلها عشرات مقاتلي الكوماندو من 
 مثياًل.

الواضحة التي تنطلق  األصواتالماضي، كان بوسعنا أن نسمع  األسبوعحتى العثور على النفق، 
ه أصوات رعد. أما اآلن فلم يعد هناك شك: من منازل السكان في غالف غزة ونوهم أنفسنا بان هذ

 األخرون يكون سكان الشمال، الذين هم  أالفي  األملشكاوى السكان كانت مبررة. وينبغي فقط 
 مشابهة، محقين مثلهم. أصواتيسمعون 

الهجومية ملموس ومؤكد أكثر من أي وقت مضى،  األنفاقولكن بات واضحا اليوم أن الخطأ في 
حات تهدئة من تغيير ذلك. إذًا، يمكن أن نجلد بينيت من هنا وحتى غزة على ولن تتمكن أي تصري

، مثلما فعل رئيس الوزراء ووزير الدفاع، ولكن يتبين أنه كان األنفاقانتقاده المستمر في موضوع 
. والسكان "حماس"ودون ردع  األنفاقمحقا. فقد خرج الجيش اإلسرائيلي من غزة دون حل لمشكلة 

ذاف غزة عرضة لمخاطر يومية حقيقية. في بلدات غال كانت الوسائل التكنولوجية المتطورة معناها  وا 
العثور على نفق هجومي مرة كل سنتين، فهذا ليس حال حقا. ولما كان ال يوجد حل آخر للمشكلة ال 

الذي اكتشفنا المرة تلو  األمر، "حماس"يكون شروعا في حرب أخرى، وهذه المرة حتى تصفية 
نتخلى عن  األقلأيضًا، فهيا على  األعمالانه ليس ممكنا وال يوجد على جدول ب األخرى 

 التصريحات التي هي بكاملها تظاهر باننا حققنا ردعا وأبعدنا المخاطر.
يواصل العربدة في الشوارع، وكل هبوط في عدد العمليات هو  "اإلرهاب"لم نحقق ردعًا في غزة. 

، عملية الباص في القدس. وفي الشمال أيضًا، كما أمسل من صدفة على ما يبدو، مثلما أثبتت، أو 
 ينبغي االعتراف، ال يطل علينا أي شيء جيد وال يهم كم جلسة حكومية تنعقد في الجوالن.

نتنياهو عشية االنتخابات، كل انتخابات يتنافس فيها، ليس مؤكدا  أغدقهاعندما نفكر بالوعود التي 
نضحك. فالرجل الذي هزأ بقدرات منافسيه على تحقيق  أنأم  نبكي أنما الذي يروق لنا أكثر: 

. والسؤال اآلن هو األخرى فشل فشال ذريعا في النقطة التي تنافس عليها، وانتصر المرة تلو  األمن
 فقط متى سيكف الجمهور عن االقتناع 

 "يديعوت"
 20/4/2016، األيام، رام هللا
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 عملية الباص هي برهان على ضائقة حماس .72
 بين باركورؤو 

بدأ يوم أمس بالكشف عن النفق الهجومي الذي عبر الحدود من غزة إلى إسرائيل، وانتهى بعملية 
 .األحداثالصلة بين  إيجادالباص في القدس. وهناك رغبة طبيعية في 

أخرى: نظرا ألن العملية في الباص تحتاج إلى بنية هندسية ومجندين  أسئلةبرمشة عين يتم طرح 
الوقائي الفلسطيني   األمنأو  "الشباك"كيف نجحوا في التنفيذ دون االنكشاف من قبل ومتعاونين. ف

هل المنفذ كان يريد تفجير نفسه في الباص أم كان يريد الوصول إلى مكان آخر، واضطر لفعل 
 ذلك 
تقتصر على سؤال مركزي واحد: هل توجد لحماس القدرة على العودة إلى نموذج  األسئلةهذه 

الثانية التي شملت االنتحاريين في الحافالت وفي المقاهي والمجمعات التجارية والقتل في  االنتفاضة
إلى عمليات اطالق  إضافةالفنادق والعمليات اإلرهابية في التجمعات المدنية في محطات السفر 

 النار والطعن والدهس ورشق الحجارة .
في الجنوب وبين عملية الباص في  الصلة بين الكشف عن النفق إيجادال يوجد أساس لمحاولة 

 القدس. المنظمة الدموية تنفذ العمليات طالما سنحت الفرصة لها، وهي ال تبحث عن سبب لذلك.
اليهودية من اجل خلق  األعيادالحقيقة هي أن المنظمة اإلسالمية توجه عملياتها خصوصا في 
مية في إسرائيل، باستخدام الحرم عامل األلم الواسع. ولذلك تقوم حماس، بمساعدة الحركة اإلسال

وتدمير الكاميرات  واألردنالمطل على حائط المبكى، كنقطة مواجهة دموية من اجل قطع يد إسرائيل 
 مؤامراتها. إفشالالتي سيتم وضعها بشكل مشترك. ألنها تهدف إلى 

بادرة إلى االنطباع بأنها قادرة على الم إلنشاءجهود حماس في الحرب النفسية، تسعى  إطارفي 
 العمليات في التوقيت الذي تريده، وبالتالي معاقبة إسرائيل.

، لم يسبق له أن كان "الجرف الصامد"الحقيقة هي أن وضع حماس الذي ال زال مصابا ونازفا منذ 
 أنفاقسيئا بهذا الشكل. ووضع الردع اإلسرائيلي ما زال قائما. تيارات المجاري المصرية أغرقت 

 في محور فيالدلفيا. أما معابر الحدود مع مصر في رفح فهي مغلقة. ألموالواتهريب السالح 
التي  واألموالالمسلمين كتنظيمات إرهابية.  واإلخوانودول مثل السعودية والكويت أعلنت عن حماس 

غزة لم تصل. وتركيا أيضًا التي تستضيف قادة  إلعماروعدت بها إيران والدول العربية المانحة 
 .إنجازراء إسرائيل وهي لم تقدم لحماس أي حماس تركض و 

صفقة شليط. لهذا حاول المتحدث  إعادةحماس تحاول في ظل ضائقتها تحسين مكانتها بواسطة 
والكشف  لألنفاقباسم حماس، أبو عبيدة، مؤخرا تحريك خطوة في هذا االتجاه. االنهيارات الخفية 
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التحت  األنفاقوجية اإلسرائيلية للقضاء على إلى القدرة التكنول إضافةعن النفق داخل إسرائيل، 
مكانياتهاللمنظمة القاتلة بعد استثمارها لكل مصادرها  "11ضربة الموت الـ "، كل ذلك هو أرضية  وا 

 البنى التحتية. إعماربدل استثمارها في 
تفاضة ان إنشاءالمنظمة تعمل بشكل دائم من اجل القيام بعمليات إرهابية في الضفة الغربية من اجل 

 "الشباك"تؤدي إلى سقوط السلطة الفلسطينية وسيطرة حماس. وعلى خلفية التعاون الكثيف بين 
وبين المخابرات الفلسطينية، فان ظاهرة اإلرهاب في تراجع، وخاليا حماس اإلرهابية يتم القضاء 

 عليها بشكل منهجي.
األمنية الفلسطينية وعدم  زةاألجهيشير إلى التراخي في عمل  "تفويت"يمكن أن عملية الباص هي 

 عمق التعاون المتبادل، لكنها ال تشير إلى زيادة قدرات حماس في يهودا والسامرة.
 19/4/2016 اليوم إسرائيل
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