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 حماس تملي قواعد اللعبة على "إسرائيل" وعلى هنية وسنوار أن يعّدوا ترتيبات جنازاتهم : ليبرمان
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 5 ماضية في تقديم مشروع قرار لمجلس األمن لوقف االستيطان السلطة :الفلسطينية" الخارجية"  2.
 5 طان في مجلس األمنيقّر بطلب فرنسا تأجيل طرح مشروع إدانة االستي مستشار عباس  3.
 6 نائب عن حماس بالتشريعي: محاصرة السلطة لجامعة البوليتكنك "قرصنة" لن تنفع "الشبيبة"  4.
 6 الحمد هللا يدعو سنغافورة لالعتراف بدولة فلسطين  5.
 7 في فلسطين أثرىموقع  7,000من  أكثر": الفلسطينية "السياحة  6.

 
  المقاومة:

 7 عباس ودعوات لمساءلته ومحاسبته بشأن التنسيق األمنيلالفصائل تصّعد من لغة االنتقاد   7.
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 12 ة "أ"ل في منطقبتأكيد مواصلة التوغمع السلطة الفلسطينية ض االتصاالت األمنية قوّ  ي "الكابينيت"  16.
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 18 مسؤول إسرائيلي يّدعي: منظمات إسالمية تنشط جنوب القدس "دون رقيب"  26.

 18 "" بي دي أسلمكافحة حركة مقاطعةمليون دوالر  31"إسرائيل" تخصص ميزانية قدرها   27.

 19 فوق األرض وتحتها على طول حدودها مع غزة جدار اتبني  "إسرائيل"  28.

 20 إذا هاجمت "إسرائيل" ع الثمن غالي استدفو  قائد المنطقة الجنوبية: حماس تستعد للحرب  29.
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 20  أجراه الجيش األمريكيخالل اختبار  تسقط طائرة أمريكية دون طيار "القبة الحديدية اإلسرائيلية"  31.

 21 على الجبهة السورية مفاجئا   عسكريا   يجري تمرينا  الجيش اإلسرائيلي   32.

 22 المستوطن قاتل الطفل أبو خضير يمثل جريمة اختطافه وقتلهالقناة العاشرة:   33.

 22 تعلن اعتقال أفراد تنظيم إرهابي يهودي نفذ وخطط لسلسلة اعتداءات ضد الفلسطينيين "يلإسرائ"  34.

 22 "باطن األرض"قتال في التكشف عن خطط لتدريب الجنود على  "إسرائيل"  35.

 23 إلى هذا الحد؟ لماذا رائحتك كريهةطالب في جامعة هارفرد لـ"ليفني":   36.
 

  :األرض، الشعب
 23 ا بعد رضوخ االحتالل لمطالبهمأسرى "نفحة" يسجلون انتصار    37.
 24 ضباط من شرطة االحتالل ومستوطنون يقتحمون األقصى  38.
 24  مواطنا في الضفة   50ويعتقل مخيم قلنديا االحتالل يهدم منزل عائلة شهيد في   39.
 25 ا لتشفير الصور والملفاتيبتكر تطبيق  في لبنان الجئ فلسطيني   40.
 26 أبناء غزة يثمنون مبادرة قطر إلعادة بناء بيوتهم المدمرة  41.
 26 منزل فلسطينية ويعتقلها بسبب تعليق على "فيسبوك"االحتالل يقتحم   42.
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 29 واجهة على حاجز قلندياتجار في قلب الم  47.

 
  : صحة

 30 جون بمشافي القدسآالف الفلسطينيين يعال    48.
 

  : ثقافة
 31 "حارة حريك" فيمعرض للراحل ناجي العلي   49.

 
  : مصر
 31 "داعش"له مع مصر واألردن ضد تعاون ال مثيل : مسؤول عسكري إسرائيلي  50.

 
  عربي، إسالمي:

 32 "إسرائيل"لجامعة العربية يدعو لبلورة موقف عربي موحد لمواجهة جرائم اأمين عام   51.

 33 بحق األسرى الفلسطينيين "إسرائيل"الجامعة العربية تدين ممارسات   52.

 34 منظمة التعاون اإلسالمي تدين تصريحات الحكومة اإلسرائيلية تجاه الجوالن  53.

 34 في البحر األحمر" إسرائيلو"تعاون عسكري مشترك بين السعودية : موقع أمريكي  54.
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 36 ر قلق اليهود في جزيرة جربةتونس: شعار نازي في احتفاالت للطلبة يثي  55.
 

  دولي:
 36 ن المسجد األقصى ع ليونيسكو تعارض قرار شطب اسم "جبل الهيكل"المديرة العامة ل  56.
 37 الفاتيكان: حل الدولتين أفضل وسيلة للتوصل إلى اتفاق سلمي  57.
 38 سفير جنوب أفريقيا: نضال الشعب الفلسطيني استمرار لمسيرتنا ضد العنصرية  58.
 39 فوز جزائرية معادية للصهيونية برئاسة اتحاد طالب بريطانيا  59.
 40 لفريقيا لإلفراج عن األسرى في سجون االحتال أانطالق الحملة الدولية في غرب   60.
يرلندا يدين اعتداءات االحتالل على الصحامؤتمر اتحاد الصح  61.  40   الفلسطينيينن فييافيين في بريطانيا وا 
 41 مثقفون فرنسيون: الوضع الراهن قاتل والمبادرة الفرنسية فرصة للخروج منه  62.

 
  : تقارير

 42 : إنها تهديد استراتيجي"إسرائيل"تثير قلق  "بي دي أس" حركة المقاطعة  63.
 

  حوارات ومقاالت:
 45 مهنا الحبيل... فلسفة القساميين وخارطة التحرير  64.
 47 عوني صادق... وأزمتها مع الرئاسة "الشعبية"عن   65.
 49 آفي يسسخاروف... مـاذا يعـنـي اكتشـاف نفــق "حمــاس"؟  66.
 51 ار ير يد. افرايم ه... بحماس دون االنجرار إلى حرب اإلضرار  67.

 
 52 :كاريكاتير

*** 
 

 لقدس با تفجير الحافلة حماس تكشف عن منفّ ذ عملية .1
أعلنت مصادر إعالمية صهيونية عن استشهاد الشاب الفلسطيني الذي أصيب : القدس المحتلة

 إصابات خطيرة في عملية تفجير الحافلة الصهيونية في القدس المحتلة.
وقالت القناة العاشرة الصهيونية، إن الشاب الفلسطيني توفي متأثرا بجراح أصيب بها في عملية 

 س المحتلة، وتشتبه أجهزة مخابرات االحتالل بأنه منفذ العملية.تفجير الباص في القد
" الصهيوني أن الشاب االستشهادي هو عبد الحميد أبو سرور 0404وفي وقت الحق أعلن موقع "

عامًا(، من مخيم عايدة شمال مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة، وهو ما أعلنته  19)
 بعد. وزارة الصحة الفلسطينية فيما
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مستوطًنا أصيبوا بجروح وحروق، مساء االثنين الماضي؛ في عملية فدائية استهدفت حافلة  21وكان 
وقالت المتحدثة باسم شرطة االحتالل الصهيوني، لوبا السمري،  صهيونية، بمدينة القدس المحتلة.

يرة إلى وجود في حينه إن االنفجار وقع جراء عبوة ناسفة داخل الباص المحّمل بالمستوطنين، مش
 مصاب لم تعرف هويته يعتقد أنه من وضع العبوة. 

محافظة بيت لحم ابنها الشهيد االستشهادي القسامي عبد الحميد أبو بمن جهتها زّفت حركة حماس 
 في القدس المحتلة االثنين الماضي. 12سرور، من مخيم عايدة، وقالت إنه هو منفذ عملية باص 

 20/4/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 ماضية في تقديم مشروع قرار لمجلس األمن لوقف االستيطان السلطة :الفلسطينية" الخارجية" .2
أكدت وزارة الخارجية، أن دولة فلسطين ماضية في طريقها لتقديم مشروع قرار لمجلس األمن : رام هللا

قيقة والصديقة الدولي لوقف االستيطان، وتواصل مشاوراتها مع المجموعة العربية والدول الش
 والمجموعات اإلقليمية بهذا الخصوص.

وفي السياق، نفت الوزارة األنباء التي ترد في اإلعالم العبري بين الفينة واألخرى، عن أن 
الفلسطينيين "يميلون إلى تجميد خطتهم أو التردد" بشأن أهمية التوجه لمجلس األمن لتقديم مشروع 

 قرار بخصوص االستيطان.
رة أن هناك محاوالت إسرائيلية متواصلة لعرقلة الحراك الفلسطيني تجاه مجلس األمن الوزا وأكدت

والتشويش عليه، وأن ما يثار في اإلعالم العبري بهذا الخصوص، يهدف إلى إجهاض المسعى 
 الفلسطيني.

   21/4/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 
 

 االستيطان في مجلس األمن يقّر بطلب فرنسا تأجيل طرح مشروع إدانة مستشار عباس .3
 لرئيس السلطة الفلسطينية محمودأشرف الهور: قال مجدي الخالدي المستشار الدبلوماسي  –غزة 

عباس، إن فرنسا طلبت من القيادة الفلسطينية تأجيل تقديم مشروع قرار حول االستيطان في مجلس 
 ."ارية لعقد المؤتمر الدوليإتاحة المجال أمام الجهود الفرنسية والمشاورات الج"األمن، لـ 

ونقل عن الخالدي القول لإلذاعة الفلسطينية الرسمية، حيث يرافق الرئيس عباس في جولته الخارجية 
الحالية القول، إنه سيتم عرض نتائج جولة الرئيس عباس على اللجنة الوزارية العربية، لتقرر طبيعة 

ؤولين األلمان نقلوا شكوكهم للسيد الرئيس بشأن التحرك المقبل وموعد تقديم المشروع. وأكد أن المس
موقف واشنطن من المبادرة الفرنسية، موضحا أن برلين ستجري مشاورات مع الواليات المتحدة بهذا 
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الشأن. وأضاف أن الرئيس سيتوجه عقب ألمانيا إلى نيويورك، وسيبحث مع عدد من القادة على 
 بادرة الفرنسية.هامش مؤتمر المناخ حشد التأييد الدولي للم

   21/4/2016القدس العربي، لندن، 
 

 السلطة لجامعة البوليتكنك "قرصنة" لن تنفع "الشبيبة" محاصرة: نائب عن حماس بالتشريعي .4
قال النائب في المجلس التشريعي عن محافظة الخليل باسم الزعارير إن تدخل أمن السلطة : الخليل

نك، ومالحقة أبناء الكتلة اإلسالمية واعتقالهم؛ لن ينفع الشبيبة في العملية االنتخابية بجامعة البوليتك
 الفتحاوية، وهو دليل على فقدانها لرصيدها بين الطلبة لعجزها عن خدمتهم.

وأكد الزعارير في تصريح صحفي له، إدانته لهذا السلوك، معتبرا أنه "قرصنة ترتكبها األجهزة األمنية 
ا إلى أن ذلك يعكس "حالة الذعر من فوز الكتلة اإلسالمية، بحق الجامعات الفلسطينية"، ومشير 

وقناعتهم بأن رصيد حركة فتح في الشارع الفلسطيني قد نفد بسبب برنامجها المساوم وسيرها بعكس 
 المزاج الفلسطيني، سواء في القضايا السياسية أو األمنية".

ماح بإجرائها ثم قمع الطالب، وتابع "إن منع إجراء االنتخابات على سوئه أكثر وضوحا من الس
وتوجيه العملية االنتخابية لتصب في صالح كتلة الشبيبة الفتحاوية، وفي المجمل العام هذا التدخل ال 

 يمت إلى القانون والنظام والديمقراطية بصلة".
 20/4/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 لالعتراف بدولة فلسطين سنغافورةالحمد هللا يدعو  .5

دعا رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد هللا سنغافورة إلى االعتراف بالدولة الفلسطينية  :رام هللا
المستقلة ودعم جهود القيادة الفلسطينية، في عقد مؤتمر دولي للسالم على أساس الشرعية الدولية، 

ستيطاني بما يضمن وقف انتهاكات االحتالل ال سيما سياسة الحكومة اإلسرائيلية في التوسع اال
 ومصادرة األراضي.

جاء ذلك خالل استقباله نظيره السنغافوري لي هسين لونغ والوفد المرافق. وثمن الدعم السنغافوري 
 للحكومة الفلسطينية، ال سيما على صعيد دعم قطاع غزة. 

وبحث الحمد هللا مع نظيره السنغافوري تعزيز التعاون في عدد من المجاالت خاصة في قطاعات 
صاد واالستثمار والتعليم واالتصاالت والمياه وناقش معه سبل االستفادة من التجربة السنغافورية االقت

 في النمو االقتصادي والتدريب المهني والتكنولوجيا.
  21/4/2016القدس العربي، لندن،  
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 في فلسطين أثريالف موقع آ 7,000من  أكثر": الفلسطينية "السياحة .6
 إنالفلسطينية في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي للتراث  واآلثاراحة قالت وزارة السي :بيت لحم

موقع  7,000 من أكثرفلسطين تعتبر من اغنى دول العالم في تنوع مصادرها التراثية والثقافية، وفيها 
 في مختلف محافظات الوطن الشمالية والجنوبية أثريم عل  وم  
خاصة وتعتني به عناية  أهميةومضامينه  أشكالهفي بمختلف كد البيان بان الوزارة تولي التراث الثقاأو 

عالوة  واالبتكار. واإلبداعودور ملموس في النهوض بالحياة الفكرية والفنية  أهميةمتميزة لما له من 
على وجود مجموعة من المواقع التراثية الفلسطينية على الئحة التراث العالمي والتي تمثل دليال 

بر العصور المختلفة في بناء الحضارات وتواصلها وتفاعلها مع الثقافات واضحا على المساهمة ع
 اإلنساني.وهو جزء من التراث  األخرى
تدمير ونهب خالل سنوات االحتالل  أعمال إلى األثريةتعرض عدد من المواقع  إلىالبيان  وأشار

ي الفلسطيني تقع تحت من مواقع التراث الثقاف %60من  أكثر، وان الفلسطينية لألراضي اإلسرائيلي
 سيطرة االحتالل حتى اليوم.

 20/4/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 
 

 عباس ودعوات لمساءلته ومحاسبته بشأن التنسيق األمنيل االنتقادالفصائل تصّعد من لغة  .7
نددت تنظيمات فلسطينية بالتصريحات المنسوبة للرئيس محمود عباس، حول استمرار التنسيق  :غزة

 واعتبرتها حماس تنكرا لالنتفاضة فيما دعت الجبهة الشعبية اللجنة التنفيذية لمساءلة الرئيس. األمني،
نسخة  "القدس العربي"وقال الناطق باسم حركة حماس سامي أبو زهري، في تصريح صحافي تلقت 

منه إن حركته تنظر ببالغ الخطورة إلى تصريحات عباس التي اعترف فيها بالتنسيق األمني ضد 
األلمانية أنه اعتقل  "ديرشبيغل"أقر في تلك التصريحات التي أدلى بها لمجلة ه النتفاضة. وأضاف أنا

 بالتعاون مع االحتالل ثالثة شبان من مدينة رام هللا مؤخرًا كانوا يخططون لتنفيذ عملية فدائية كبيرة.
الوقوف بالمحاسبة "ة لــ من جهتها جددت الجبهة الشعبية في تصريح صحافي، دعوتها اللجنة التنفيذي

. "والمساءلة أمام رئيس السلطة وسلوكه السياسي المتجاوز ألعراف وتقاليد شعبنا وثورته المعاصرة
األلمانية، إمعانًا في سياساته التي ُتشّكل  "دير شبيغل"واعتبرت تصريحاته الجديدة مع صحيفة 

ثارة لمشاعر شعبنا، وخروجًا عن حالة اإلجماع الشعبي التي باتت اآلن أشد اقتناعًا من  استفزازًا وا 
 أي وقت مضى بفشل خيارات السلطة وبعقم هذا النهج الذي أودى بنا إلى كارثة حقيقية.
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الخطيئة "من جهتها أيضا وصفت حركة المجاهدين الفلسطينية، التصريحات المنسوبة للرئيس بـ
رة ومحاولة اغتيال النتفاضة القدس الذي ضربة غاد". وقالت في بيان لها إنها تمثل "والكارثة الوطنية

 ، وأكدت على استمرار االنتفاضة حتى تحقيق أهدافها."تبناها شعبنا
وكانت األجهزة األمنية الفلسطينية في الضفة الغربية قد اعتقلت قبل عدة أيام ثالثة شبان، بعد أن 

ؤالء الشبان كانوا يخططون وعقب االعتقال ذكرت تقارير أن ه اختفوا عن منازلهم في منطقة جبلية.
 لشن عملية ضد االحتالل، وأن اعتقالهم أوقف مخططهم لتنفيذ الهجوم.

 20/4/2016القدس العربي، لندن، 
 

 واألسرى لن يسكتوا على استهدافهم تغلي: السجون حماس .8
حسام بدران، أن السجون تعيش حالة من الغليان ضد  أكد الناطق باسم حركة حماس: الدوحة

مصلحة السجون بحق األسرى، مشيرًا إلى أنهم لن يسكتوا على سياسة االستهداف  ممارسات
إن إدارة مصلحة السجون تتحمل كامل ، تصريح صحفيبوقال  والتضييق الممنهجة بحقهم.

المسؤولية عن تبعات التصعيد الجاري داخل السجون، وذلك للسياسة القمعية التي تنتهجها بحق 
ها في عزل عدد منهم، واقتحامها غير المبرر لعدد من األقسام، األسرى، من خالل استمرار 

 ومواصلتها لإلهمال الطبي المتعمد بحق المرضى والذين وصلت حاالت بعضهم للخطر الشديد.
ودعا بدران كافة أبناء الشعب الفلسطيني إلى مساندة األسرى في محنتهم الحالية، مطالًبا الشباب 

على جرائم االحتالل المتصاعدة بحقهم عبر تكثيف العمليات، والتي  المقاوم باالنتصار لهم والرد
 بدورها ستساهم في التخفيف من معاناتهم، وتردع االحتالل عن مواصلة عدوانه عليهم. 

إلى أن معاناة األسرى وتحديهم للسجان جزء أصيل من مقاومة شعبنا، وقال: "واجٌب على  وأشار
 م في ظل ما يتعرضون له من إذالل وتنكيل وحرمان للحقوق".الشعب ومقاومته حمايتهم ومساندته

 20/4/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 فتح: قطر تحتضن لقاء عباس ومشعل قريبا   .9
قال عضو المجلس االستشاري في حركة "فتح"، اللواء الحاج خالد مسمار، : سعد الدين نادية-عمان

دًا للقاء الذي ستدعو إليه وتستضيفه قطر قريبًا إن "هناك حوارات تجري مع حركة "حماس" تمهي
 ويجمع الرئيس محمود عباس ورئيس المكتب السياسي "لحماس" خالد مشعل".
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مشعل قبل نهاية الشهر الجاري"،  –وأضاف، لـ"الغد"، إنه "من المتوقع الترتيب لعقد لقاء عباس 
في قطاع غزة، ضمن سياق تناول  مشيرًا إلى "إجراء حوارات جادة، مؤخرًا، بين "فتح" و"حماس"،

 مختلف القضايا والبحث في خطوات المصالحة وتحقيق الوحدة الوطنية".
وأوضح بأن "عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، عزام األحمد، توجه مؤخرًا إلى مصر، الدولة 

اليًا لعقد الراعية للمصالحة، والتقى بالمسؤولين هناك، حيث جرى تناول بحث الترتيبات الجارية ح
 لقاء الرئيس عباس ومشعل في الدوحة، وقد أبدت القاهرة موافقتها على ذلك".

ولفت إلى أنه "من المنتظر استكمال الترتيبات الالزمة لعقد لقاء الدوحة قريبًا، وذلك عقب ختام جولة 
ستجدات الرئيس عباس، التي زار خاللها كال من فرنسا وروسيا وألمانيا، وذلك ألجل بحث آخر الم

 في األراضي المحتلة في ظل عدوان االحتالل اإلسرائيلي المتصاعد".
وبين أن "جولة الرئيس عباس تهدف، أيضًا، إلى بحث ضرورة دعم المبادرة الفرنسية في مجلس 

 األمن الدولي، وذلك حتى ال تصطدم "بالفيتو" األميركي".
 21/4/2016الغد، عمان، 

 
 ة بلجيكية "فبركة وكذب": ما ُنسب للزهار في صحيفحماس .11

للحركة محمود  السياسينفت حركة حماس تصريحات صحفية مكذوبة منسوبة إلى عضو المكتب 
 " البلجيكية.Demorgenالزهار عبر صحيفة "

وقال الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري، في تصريح صحفي، يوم األربعاء، إن المقابلة الصحفية 
" البلجيكية ال أساس لها من الصحة، مشيرًا Demorgenصحيفة "المنسوبة للدكتور الزهار على 

وأكد على أن كل ما ورد في المقابلة هو فبركة  إلى أنه لم يجِر أي مقابلة مع هذه الصحيفة أصاًل.
وعّبر أبو زهري عن استياء الحركة لمسارعة بعض القيادات  وكذب تورطت فيه بعض الجهات.

 ح إلى تبني هذه األكاذيب ونشرها.والمواقع اإلعالمية في حركة فت
أن حركته وافقت على إخضاع ميناء غزة  مفادهاصحيفة البلجيكية نشرت تصريحات للزهار الوكانت 

 شريطة عدم وجود أي سيطرة لرئيس السلطة محمود عباس عليه. ،المنوي إقامته للرقابة اإلسرائيلية
 20/4/2016موقع حركة حماس، غزة، 

 
 من في المنطقة ما لم يتم إطالق سراح األسرىأبو سمهدانة: ال أ .11

الهادي عوكل: قال عضو الهيئة القيادية العليا لحركة فتح في المحافظات الجنوبية، عبد  عبد-غزة 
عن كافة  واإلفراجسمهدانة، إن "ال أمن وال استقرار في المنطقة مالم يتم تبييض السجون  أبوهللا 
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". وشدد أبو سمهدانة، خالل سلسلة زيارات ميدانية اإلسرائيلي من سجون االحتالل واألسيراتاألسرى 
والشهداء في المحافظة الوسطى في قطاع غزة، يوم األربعاء، على أن "أي  األسرىلمنازل ذوي 

تسوية ال تقوى على تحرير كل هؤالء األسرى هي تسوية ساقطة ولن تمرر ولن تكون مقبولة على 
 الشعب الفلسطيني.

األسرى على سلم أولويته وسلم أولويات حركة فتح وعلينا العمل على تحرير أسرانا وأكد أن قضية 
من خلف القضبان بجميع الوسائل المتاحة لحركة فتح، مشيرًا إلى أن الشعب الفلسطيني وقيادته لن 

 الموت. أقبيةداخل السجون وخلف  أبناءهيسكت على بقاء 
 20/4/2016، رام هللا، الحياة الجديدة

 
 فتح تجدد الدعوة إلنشاء مكتبة تعنى بشؤون الحركة الوطنية األسيرةية األسرى بمفوض .12

دعا نشأت الوحيدي الناطق باسم مفوضية األسرى والمحررين بحركة فتح في قطاع غزة ممثل : غزة
حركة فتح في لجنة األسرى للقوى الوطنية واإلسالمية إلى إنشاء مكتبة وطنية فلسطينية تعنى بشؤون 

الوطنية األسيرة وتضم اإلرث النضالي والثقافي واألدبي للحركة األسيرة وقضايا المفقودين  الحركة
 الفلسطينيين وجثامين الشهداء الذين يحتجزهم االحتالل في مقابر األرقام أو في ثالجات التبريد.

تبة العامة التابعة جاء هذا خالل اللقاء الذي نظمته اإلدارة العامة للشؤون الثقافية والمراكز بقاعة المك
لبلدية غزة أمس بحضور ومشاركة م. عماد صيام مدير عام الشؤون الثقافية والمراكز ببلدية غزة 
وحسن أبو عطايا مدير المكتبة العامة لبلدية غزة واللواء ركن محمود أبو مرزوق، ولجنة األسرى 

ألسير المحرر المقدسي المبعد بحركة فتح في إقليم غرب غزة وطواقم المكتبة العامة لبلدية غزة وا
فؤاد الرازم القيادي بحركة الجهاد اإلسالمي واألسيرة المحررة سمر صبيح وحشد من أهالي األسرى 

 واألسرى المحررين والضيوف.
 20/4/2016، رام هللا، الحياة الجديدة

 
 حماس: اعتقال السلطة "بشكار ودراغمة" تكريس للتعاون األمني .13

س اعتقال جهاز الوقائي، بعد ظهر اليوم األربعاء، عضوي مجلس طلبة أدانت حركة حما" غزة
 جامعة النجاح بنابلس فوزي بشكار وعمر دراغمة.

ورأت الحركة، في تصريح للناطق باسمها سامي أبو زهري، وصل "المركز الفلسطيني لإلعالم" 
ركة حماس، وتكريسًا نسخة عنه، في هذا االعتقال استمرارًا للتصعيد الممنهج من حركة فتح ضد ح

 للتعاون األمني بين أجهزة أمن فتح واالحتالل الصهيوني.
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حركة فتح إلى العودة للخيار الوطني والتوقف عن التعاون األمني مع االحتالل  ودعت حماس
 الصهيوني على حساب العالقات والمصالح الوطنية.

 20/4/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 أول دليل مصور يوثق أوضاع الالجئين بقطاع غزةتصدر بعة لحركة حماس التا "شؤون الالجئين" .14
وّثق دليل مصور أصدرته دائرة شؤون الالجئين الفلسطينيين التابعة لحركة : أحمد عبد العال -غزة 

حماس أوضاع الالجئين بقطاع غزة، وكل ما يتعلق بظروف معيشتهم والخدمات الصحية والتعليمية 
 ة المقدمة لهم.والرياضية والبلدي
وهو أول عمل توثيقي مصور متخصص في الالجئين في القطاع منذ النكبة -وتضمن الدليل 
عرضا لموقع كل مخيم في قطاع غزة، ومعلومات موجزة عنه تقدم  -1948الفلسطينية عام 

إحصائيات حول الجامعات والمدارس ورياض األطفال والمراكز الصحية والمستشفيات والبلديات 
 ر المياه واألسواق ومراكز التموين واألندية الرياضية والمؤسسات اإلغاثية.وآبا

في تسعة فصول، تناول كل فصل  -الذي حصلت الجزيرة نت على نسخة منه-وجاء الدليل 
معلومات عن أحد مخيمات غزة وتجمعات الالجئين القريبة منه، باستثناء الفصل األخير الذي تحدث 

 على أوضاع الالجئين. 2014ئيلي صيف عام عن آثار العدوان اإلسرا
من إجمالي عدد سكان القطاع، حيث  %63.6وبحسب الدليل، فإن نسبة الالجئين في غزة بلغت 

، ثم دير البلح %57.6، وتتلوها مدينة خانيونس )جنوب( بنسبة %48.9كان معدلهم في مدينة غزة 
، والبريج %86.2وسط( بنسبة ، والنصيرات )%79.7، ثم رفح )جنوب( %74.1)وسط( بمعدل 

ويتوزع الالجئون في قطاع غزة على كامل  .%95.4، وأخيرا المغازي )وسط( بنسبة %93.3)وسط( 
مساحة القطاع، وال يتمركزون في المخيمات الثمانية، التي تعترف بها وكالة غوث وتشغيل الالجئين 

ؤون الالجئين في حماس عصام وفي تعقيبه على الدليل المصور، قال رئيس دائرة ش )أونروا(.
عدوان إن "هذا الكتاب هو أول عمل توثيقي ألوضاع الالجئين في غزة، ويتيح رصد التغيرات التي 

 يمكن أن تطرأ على أوضاعهم خالل السنوات المقبلة".
وأضاف للجزيرة نت أن الدليل يهدف إلى توثيق البيانات اإلحصائية باألرقام والبيانات والصور 

مؤسسات القائمة في قطاع غزة، حيث عرض أكبر قدر ممكن من الصور التي تمثل وثائق لمعظم ال
تاريخية مهمة، إضافة إلى تثبيت لحظة تاريخية يمكن القياس عليها واالستناد إليها عند رصد 

 التطورات التي تطرأ على أوضاع الالجئين في القطاع في السنوات المقبلة.
 20/4/2016الجزيرة نت، الدوحة، 
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 استكمال الحوار مع األونروا حول تقليصات الالجئينتعلن عزمها  خلية األزمة .15
أعلنت خلية إدارة األزمة عزمها على استكمال الحوار مع وكالة غوث وتشغيل الالجئين : بيروت

 "أونروا"، وذلك في سفارة فلسطين ببيروت، يوم الخميس.
( أمام مقر األونروا 4-20وا، يوم األربعاء )جاء ذلك خالل مؤتمر صحفّي عقدته الخلية مع األونر 

وفي كلمته بالمؤتمر قال عضو خلية األزمة عدنان اليوسف  الرئيسي في العاصمة اللبنانية بيروت.
"أبو النايف": "إن تأسيس خلية األزمة جاء بعد أن عم الغضب الشعبي سائر المخيمات الفلسطينية، 

حفاظ على مؤسسات ومراكز األونروا، ومنع توظيف هذه ولتوحيد الحراك الفلسطيني وتوجيهه، ولل
وأكدت خلية إدارة األزمة على ترحيبها بالحوار مع األونروا، مثمنة مبادرة  األزمة في مسارات أخرى".

اللواء عباس إبراهيم، وشاكرة تفهمه للمخاوف من إنهاء وكالة األونروا، ومخاطر ذلك على حق 
زمة إلى أن الحوار الذي أُعلن عنه في مقر األمن العام اللبناني يوم وأشارت خلية إدارة األ العودة. 

االثنين الماضي، سُيستكمل في جلسة الخميس من أجل وضع اللمسات األخيرة من لجان فنية واآللية 
 التي ستسير فيها العملية.

 20/4/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 ة "أ"بتأكيد مواصلة التوغل في منطقالفلسطينية  السلطة معض االتصاالت األمنية قوّ  ي "الكابينيت" .16
: قوضــــت إســــرائيل فــــرص نجــــاح االتصــــاالت األمنيــــة الــــدائرة بينهــــا وبيــــت الســــلطة وكــــاالت-القـــدس 

، عـدم وجـود اتفاقـات مـع السـلطة حـول منـع أمساإلسرائيلي،  "الكابينت" أسابيع بتأكيدالفلسطينية منذ 
، رافضا هـذه الفكـرة، مؤكـدا "أ"ناطق السيطرة الفلسطينية المصنفة توغل قوات الجيش اإلسرائيلي في م

 ما اسمه حرية العمل والحركة لقوات الجيش اإلسرائيلي، أين ومتى شاءت واستدعت الظروف ذلك.
ـــ حــول محادثــات التنســيق  "الكابينــت"وقــدم رئــيس أركــان الجــيش اإلســرائيلي، غــادي آيزنكــوت، تقريــرا ل

 جهزة األمنية الفلسطينية.األمني التي تجرى مع األ
وأوضــح رئـــيس الحكومــة اإلســـرائيلية، بنيــامين نتنيـــاهو، ووزيــر الـــدفاع، موشــيه يعلـــون، وآيزنكـــوت أن 

وأي مكـان آخـر تتطلبـه  "أ"يحـافظ وسيواصـل الحفـاظ علـى إمكانيـة دخـول منـاطق "الجيش اإلسـرائيلي 
بحســب  "خصــوص مــع الفلســطينييناالحتياجــات األمنيــة وأن ليســت هنــاك أي تفاهمــات أخــرى بهــذا ال

 بيان صادر عن االجتماع.
تشـــكل خمـــس مســـاحة الضـــفة الغربيـــة وتتركـــز فيهـــا المـــدن الفلســـطينية والقـــرى  "أ"يـــذكر أن المنـــاطق 

داريــة  المحيطــة بهــا، ونصــت اتفاقيــات أوســلو علــى أن تكــون هــذه المنــاطق خاضــعة لســيطرة أمنيــة وا 
 لم ينسحب جيش االحتالل منها.  2002ن العام فلسطينية. لكن منذ اجتياح الضفة في نيسا
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القـــوات  أنالموقـــف اإلســـرائيلي، مؤكـــدين  "الكابينـــت"وأوضـــح نتنيـــاهو ويعلـــون ورئـــيس األركـــان أمـــام 
 وأي منطقة أخرى تتطلبها الضرورات العملية والميدانية. "أ"اإلسرائيلية ستدخل مناطق 

 أوالســـلطة الفلســـطينية يخـــالف هـــذا الموقـــف  تفـــاهم مـــع أووأضـــاف الثالثـــة، انـــه ال يوجـــد أي اتفـــاق 
 يتعارض معه.

 21/4/2016، األيام، رام هللا
 

 قالةاإلب بينيتهدد ينتنياهو  .17
ذكــرت وســائل إعــالم إســرائيلية أن تالســنا شــديدا جــرى بــين رئــيس الحكومــة اإلســرائيلية : بــالل ضــاهر

علــيم نفتــالي بينيــت، خــالل اجتمــاع ووزيــر التربيــة والت "البيــت اليهــودي"بنيــامين نتنيــاهو، ورئــيس حــزب 
المجلس الوزاري المصغر للشـؤون السياسـية واألمنيـة )الكابينيـت( اليـوم األربعـاء. ووصـل السـجال حـد 

 تهديد نتنياهو لبينيت باإلقالة.
سوف أقيلك، أنت ال "وبحسب مصادر مطلعة على التالسن بين االثنين، فإن نتنياهو قال لبينيت إنه 

 "البيـت اليهـودي"يبـدو أن تهديـد نتنيـاهو كـان أجوفـا، ألن إقالـة بينيـت يعنـي انسـحاب . لكن "تقرر هنا
ســـقاط الحكومـــة. ـــن يبحـــث فـــي  مـــن االئـــتالف وا  ـــم بينيـــت أن الكابينيـــت ل ـــدلع الســـجال بعـــد أن عل وان

االتصاالت مع السلطة الفلسطينية حول تقليص وجود قـوات جـيش االحـتالل اإلسـرائيلي فـي المنـاطق 
فة الغربيـة. واحــتج بينيــت أمـام نتنيــاهو علــى ذلـك وقــال إنـه تلقــى وعــدا ببحـث عميــق لهــذا فـي الضــ "أ"

 الموضوع خالل اجتماع الكابينيت.
وقالـــت مصـــادر إن الســـجال تصـــاعد وأن وزراء شـــعروا بعـــدم ارتيـــاح. وحـــاول نتنيـــاهو إســـكات بينيـــت 

فـــي اإلصـــرار علـــى مـــواقفي افعـــل مـــا تشـــاء، سأســـتمر "، بينمـــا رد بينيـــت قـــائال "ســـوف أقيلـــك"بـــالقول 
 ."األمنية

 20/4/2016، 48عرب 
 

 الطالب العلمانيين طقوس "أداء الصلوات اليهودية" تعليمتتضمن بينيت يضع خطة تعليمية  .18
ت، خطـة تعليميـة جديـدة، فـي سـعي منـه ينيـأعد وزير التعليم اإلسرائيلي نفتالي ب: النعامي صالح-غزة

يــة، وتعزيــز مضــامين الهويــة اليهوديــة لــدى الطــالب، تتضــمن لصــبغ الفضــاء التعليمــي بالصــبغة الدين
تعلــــيم الطــــالب اليهــــود ال ســــيما العلمــــانيين، طقــــوس "أداء الصــــلوات اليهوديــــة"، إلــــى جانــــب تــــدريس 

 مقتطفات من "سفر اآلباء"، الذي يتضمن التطرق لـ"أنبياء وملوك إسرائيل".
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األربعــاء، أن الخطــة ســيتم تطبيقهــا فــي  فقــد ذكــرت صــحيفة "هــسرتس" اإلســرائيلية فــي عــددها الصــادر
 األيام المقبلة، بحيث تشمل الطالب ابتداء من الصف األول االبتدائي. 

ونّوهــت الصـــحيفة إلـــى أن الخطـــة الجديـــدة تتضـــمن تنظــيم رحـــالت إلـــى "مواقـــع دينيـــة وأثريـــة مرتبطـــة 
 ية متعددة".بتاريخ أنبياء وملوك إسرائيل، بحيث تتضمن الرحالت مناقشات حول قضايا دين

وذكــــرت الصــــحيفة أن المســــاق الــــذي سيشــــمل كــــل هــــذه األنشــــطة ســــيطلق عليــــه "الثقافــــة اليهوديــــة 
اإلســـرائيلية"، فـــي حـــين أن الطـــالب العلمـــانيين فـــي إســـرائيل يتعرضـــون حاليـــا للمضـــامين الدينيـــة فقـــط 

 .ابتداء من الصف الخامس، ويطلق على المادة التي تدرس حاليا "تراث وثقافة إسرائيل"
وأوضــحت الصــحيفة أن الخطــة الجديــدة تهــدف إلــى القيــام بمناشــط خــارج أســوار المدرســة، مــن أجــل 

 تعزيز مضامين الهوية اليهودية لدى الطالب العلمانيين.
وبحســـب الخطـــة الجديـــدة، فـــإن بينيـــت، الـــذي يـــرأس حـــزب "البيـــت اليهـــودي" الـــديني، معنـــي بتكثيـــف 

 االهتمام بتدريس الصهيونية.وتوسيع دائرة تعليم اليهودية، على حساب 
وبرر بينيت خالل مقابلة أجرتها معه قناة التلفزة اإلسرائيلية، األحد الماضي، تركيزه علـى "المضـامين 
اليهوديــة الدينيــة فــي بــرامج التعلــيم"، قــائال: "هــذا التوجــه يمثــل احترامــا لنتــائج االنتخابــات األخيــرة، لقــد 

ح يلتـــزم بتكثيـــف دراســـة اليهوديـــة وتـــراث إســـرائيل القـــديم خضـــنا االنتخابـــات بنـــاء علـــى برنـــامج واضـــ
 وأنبيائها وملوكها، ونحن نجسد تطبيق التزامنا هذا للجمهور".

وكشــف تحقيــق بثتــه قنــاة التلفــزة اإلســرائيلية العاشــرة الخمــيس الماضــي، النقــاب، عــن أن وزارة التعلــيم 
نشــطة داخــل أســوار المــدارس، فــي تســمح لمرجعيــات دينيــة وجمعيــات متطرفــة بممارســة الكثيــر مــن األ

 سعي واضح للتأثير على توجهات الطالب الدينية.
وأشار التحقيـق إلـى أن حاخامـات محسـوبون علـى الجنـاح األكثـر تطرفـا فـي اليهوديـة، يقومـون بإلقـاء 

 محاضرات أمام الطالب، مثل الحاخام حاييم دروكمان.
تهويـــد البلـــدة القديمـــة، تحـــافظ علـــى أداء  وذكـــر التحقيـــق أن جمعيـــة "إليعـــاد" المتخصصـــة فـــي مجـــال

 أنشطة "تثقيفية دينية" داخل أسوار المدارس، خصوصا في القدس المحتلة.
 21/4/2016، "21موقع "عربي 

 
 "الكابينيت" يصادق على خطة خماسية للجيش اإلسرائيلي .19

يــوم، األربعــاء، أقــر المجلــس الــوزاري اإلســرائيلي المصــغر للشــؤون السياســية واألمنيــة ال: بــالل ضــاهر
تسمح للجـيش بـالتزود بأسـلحة متقدمـة  2020-2016خطة متعددة السنوات للجيش اإلسرائيلي لألعوام 

وبتعزيز قوته إلى جانب تحسين كيفية استخدام الموارد الموجودة بحوزته حاليـا، حسـبما جـاء فـي بيـان 
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الخطــــة الخماســــية وصــــادق الكابينيــــت علــــى هــــذه  صــــادر عــــن مكتــــب رئــــيس الحكومــــة اإلســــرائيلية.
 باإلجماع.

 20/4/2016، 48عرب 
 

 أن يعّدوا ترتيبات جنازاتهم" وعلى هنية وسنوار إسرائيل"على  اللعبةتملي قواعد  حماس: ليبرمان .21
وزير الخارجية اإلسرائيلي السابق أفيغدور ليبرمان، كرر  أن، 21/4/2016، السبيل، عّمانذكرت 

 سة التصفيات الجسدية، وقتل قادة حركة "حماس".مطالبته حكومة بالده بالعودة إلى سيا
اجتماعي نظمته إذاعـة محليـة فـي جنـوب  -وجاءت دعوة ليبرمان هذه، في كلمة له أمام مؤتمر أمني

 المحتلة، وشارك فيه قائد المنطقة الجنوبية في جيش االحتالل الجنرال أيال زمير. األراضي
تسـبق فـي اسـتعداداتها دولـة االحـتالل، وجـاء ذلـك  ورأى ليبرمان فـي سـياق كلمتـه، أن حركـة "حمـاس"

فـــي ضـــوء محـــاوالت رئـــيس الحكومـــة اإلســـرائيلية عـــرض إنجـــازات فـــي الحـــرب ضـــد "حمـــاس"، بينهـــا 
 الكشف مؤخرًا عن نفق هجومي.

وزعــم ليبرمــان أنــه يعتمــد علــى التصــريحات األخيــرة لــرئيس الطــاقم السياســي واألمنــي فــي وزارة األمــن 
ـــزم اإلســـرائيلية، الجنـــ ـــن األخيـــر قبـــل نحـــو أســـبوعين، أن "حمـــاس تعت رال عـــاموس جلعـــاد، عنـــدما أعل

 احتالل مستوطنة أو اثنتين وربما ثالث مستوطنات لتنفيذ مذبحة فيها".
وأضاف ليبرمـان، أنـه ال يقتـرح تجاهـل األخطـار التـي تمثلهـا ترسـانة "حمـاس" الصـاروخية، وال قـدرات 

ن األخيرة باتت صاحبة المبادرة، بينما انتقلت إسرائيل لسياسة السايبر التي تطورها الحركة، خاصة وأ
 الرد فقط.

وقال ليبرمان إن على إسـرائيل أن تبلـغ "حمـاس"، وأن عليهـا أن تعيـد اإلسـرائيليين الموجـودين عنـدها، 
ســماعيل هنيــة أن يعــّدوا ترتيبــات جنــازاتهم"  مــا "ســيكون علــى قادتهــا يحيــى ســنوار ومــروان عيســى وا  وا 

 قوله.على حد 
ليبرمـان قـال، فـي االجتمـاع: إن "حمـاس ، أن إيهـاب العيسـى، عـن 20/4/2016قدس برس، وأضاف 

 المنظمة اإلرهابية أصبح لها جيش، ودولة إرهابية". 
وطالب ليبرمان بالعودة إلى سياسة االغتياالت المستهدفة، متسائال "إلـى متـى يجـب علـى إسـرائيل أن 

 قوتها وتختار التوقيت المناسب بالنسبة له للمعركة المقبلة". تنتظر، إلى أن تستكمل حماس بناء
وقال: "حماس هي المبادر، وهي التي تملي قواعد اللعبة على إسـرائيل، ونحـن فقـط نتخـذ موقفـا سـلبيا 
ـــام األول ســـكان مســـتوطنات  ـــة وهـــي فـــي األســـاس تهـــدد فـــي المق دفاعيـــا ونراقـــب، هـــذه سياســـة خاطئ

 ل".الجنوب، وبقية مواطني إسرائي
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ودعا ليبرمان إلى تحسين مستوى المعيشة في غـزة، زاعمـا أن ذلـك سـوف يقلـل مـن الحـافز لالنضـمام 
 إلى "حماس".

 
 بأن حزب العمل محب للعرب الشعورهرتزوج للمعارضة: توقفوا عن  .21

قــال زعـيم حـزب "العمــل" يتسـحاق هرتـزوج مسـاء أول مــن أمـس أمـام حشــد : جرايسـي برهـوم- الناصـرة
ه، أنـه يجــب وقـف الشــعور بـأن حــزب "العمـل" "يحــب العـرب"، طالبــا أن يفهـم الحــزب مـن أنصـار حزبــ

 األجواء في الشارع.
وفيما وجد هرتزوج الكثير ممن يدعمونه بتصريحاته العنصرية، فقد صدرت عدة اصوات منها طالبت 
بتنحيــه عــن منصــب "رئــيس المعارضــة"، حيــث حــاول هرتــزوج "التخفيــف" مــن تصــريحاته العنصــرية، 
فأطلق أشد منها بقولـه إنـه لـم يكـن يقصـد مـن أسـماهم "عـرب إسـرائيل" بـل الفلسـطينيين، قاصـدا بـذلك 

 .1967من هم في المناطق المحتلة منذ العام 
وجاء تصريح هرتزوج في خطاب له في حفل أقامه ألنصار حزبه، وعقده فـي مدينـة عسـقالن القريبـة 

ات يمينيا أكثـر، "ونحـن نخلـق شـعورا، وفـق مـا نلمسـه ب اإلسرائيليمن قطاع غزة، وقال، إن الجمهور 
 ، بأننا دوما محبو العرب".اإلسرائيليفي اللقاءات مع الجمهور 

وانتقدت النائبة شيلي يحيموفيتش التي تنافس هرتزوج على رئاسـة حـزب "العمـل"، معتبـرة أنـه تصـريح 
، إن هرتـزوج يثبـت انـه لــيس يتنـاغم مـع اليمـين المتطـرف. وقالـت رئيسـة حـزب "ميـرتس" زهافـا غلـؤون

 جديرا بمنصب رئيس المعارضة، وعليه التنحي، فهو ال يمثل مواقف المعارضة. 
 21/4/2016، الغد، عّمان

 
 متساوو الحقوق وهم مواطنون العرب يشكلون ُخمس سكان الدولةبينيت ينتقد هرتزوج:  .22

البيـت "زعـيم حـزب المسـتوطنين  مـن مفارقـات السياسـة اإلسـرائيلية، أن يهـبّ : أسعد تلحمي –الناصرة 
وزيـــر التربيـــة والتعلـــيم نفتـــالي بينيـــت، لصـــّد التحـــريض عـــن المـــواطنين العـــرب وفلســـطينيي  "اليهـــودي

 "اليسـار اإلسـرائيلي"المحسـوب زورًا علـى  "المعسـكر الصـهيوني"األراضـي المحتلـة، الـذي أطلقـه زعـيم 
الشــعور بأننــا نحــب العــرب مــن أجــل  التحــرر مــن واجــب"يعقــوب هرتــزوج، بدعوتــه أعضــاء حزبــه إلــى 

 ."كسب أصواتهم في االنتخابات
، بقولـه إن العـرب يشـكلون ُخمـس سـكان "الحمـائمي"واستهجن بينيت أقوال هرتزوج ولبس بدوره لبوس 

الدولة، وهم ال يتدّفقون )على صناديق االقتراع، فـي غمـز مـن قنـاة رئـيس الحكومـة بنيـامين نتنيـاهو(. 
و الحقوق. وأنا وزير التعليم للجميع. أحب جميع الطالب وال نكرههم. كفـى لمثـل إنهم مواطنون متساو 
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ماذا يمكن لطالب عربـي أن يشـعر عنـدما يسـمع أقـوال هرتـزوجت توقعـت منـه ". وأضاف: "هذه األقوال
 ."أن يكون أكثر ذكاء وحساسية

 21/4/2016الحياة، لندن، 
 

 مصادرة األراضي وانتهاج التمييز العنصري من خاللالنائب عايدة: "العمل" أثبت حبه للعرب  .23
قالـت النائبـة عايـدة تومـا سـليمان، مـن الجبهـة الديمقراطيـة للسـالم والمسـاواة : جرايسي برهوم- الناصرة

فــي القائمــة المشــتركة، إن يتســحاق هرتــزوج يثبــت مجــددا أنــه يفتقــد ألي ميــزة مــن ميــزات القيــادة، هــو 
لالنضمام لجوقة الشعبويين الذي يحيون ويبنـون أنفسـهم علـى مجرور وليس قائدا ويسعى بكل طريقة 

  .48أساس التحريض ضد فلسطينيي 
وأضافت أنه "خالفا لما يعتقده هرتزوج عـن الجمهـور الـذي تكلـم عنـه، نحـن نعـي تماًمـا كميـة "الحـب" 
التـــي أظهرهـــا حـــزب العمـــل للعـــرب علـــى مـــر عقـــود، مـــن خـــالل مصـــادرة األراضـــي وانتهـــاج التمييـــز 

 نصري في جميع مجاالت الحياة.الع
 21/4/2016، الغد، عّمان

 
 "إسرائيل"العربي في  المجتمعهرتزوج باالعتذار من النائب بهلول يطالب  .24

 ســـحاقي زهيـــر بهلـــول زعـــيم حزبـــه العمـــل طالـــب النائـــب العربـــي فـــي حــزب: أســـعد تلحمـــي –الناصــرة 
التخلّـي عـن ُخمـس سـكان الدولـة فـي " هرتزوج باالعتذار من المجتمع العربي في إسـرائيل، مضـيفًا أن

هـــذا "هــذه الصـــورة والتنكـــر بلبـــاس اليمـــين المعتـــدل، لــن يكفـــال للحـــزب أن يكـــون البـــديل لليكـــود. وزاد: 
االعتـذار  إلـىتدهور آخر غيـر مبـرر لحـزب اسـحاق رابـين وتراثـه. أنـّدد بتصـريحات هرتـزوج، وأدعـوه 

ـــه ـــذهاب الجنـــوني نحـــو اليمـــين، الغمـــز إلرضـــا". وتـــابع أن هـــذا "للمجتمـــع العربـــي كل ء المعربـــدين وال
 ."يتسّببان في أن يفقد حزبي هويته

 21/4/2016الحياة، لندن، 
 

 التحريض والكراهية والعنصرية إلىلالنضمام إلى الحكومة يقوده  هرتزوج لهاث"ميرتس":  .25
ات يسحاق تنتقد تصريح اليساري، زهافا عالؤون "ميرتس"قالت زعيمة حزب : أسعد تلحمي –الناصرة 
. وأضــافت زميلتهــا "هــذه صــهيونية عنصــرية مــن أجــل التمّلــق للجمهــور المّتجــه نحــو اليمــين": هرتــزوج

نتنيــاهو، بنيــامين هرتــزوج يبــدو كمــن ينــافس علــى منصــب النــاطق بلســان يســحاق ميخــال روزيــن، أن 
شـعبوي نـاجم التحـريض والكراهيـة والعنصـرية. هـذا تصـريح  إلـىولهاثه لالنضمام إلـى الحكومـة يقـوده 
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عــن ضــائقة سياســية يــراد منــه تحقيــق مكاســب انتخابيــة، لقــد بــات التحــريض علــى العــرب عجلــة إنقــاذ 
 ."لقيادته المهزوزة، واألفضل له أن يقدم استقالته

 21/4/2016الحياة، لندن، 
 

 تنشط جنوب القدس "دون رقيب" إسالميةمسؤول إسرائيلي يّدعي: منظمات  .26
اعدت حـــدة التصـــريحات التحريضـــية اإلســـرائيلية ضـــد أهـــالي القـــدس تصـــ: مظلـــوم خلـــدون-الناصـــرة 

 المحتلة، في أعقاب التفجير الذي استهدف حافلة إسرائيلية غربي المدينة، مساء االثنين الماضي.
وأطلــق عضــو بلديــة القــدس االحتالليــة آرييــه كينــغ، يــوم األربعــاء، تصــريحات وصــف فيهــا بلــدة "جبــل 

 دينة، بأنها "منبع اإلرهاب".المكبر" الواقعة جنوبي الم
وأظهـــرت تصـــريحات كينـــغ التـــي نشـــرها موقـــع "القنـــاة الســـابعة" فـــي التلفزيـــون العبـــري، يـــوم األربعـــاء، 

 تحريضا ضد "جبل المكبر" التي زعم أن "حزب التحرير اإلسالمي" ينشط فيها بشكل خاص.
"لـن يفاجـأ فـي حـال تبـين أن  وحّذر المسـؤول اإلسـرائيلي مـن نشـاط الحـزب اإلسـالمي، مشـيرا إلـى أنـه

هذا الحزب هو من نفذ الهجوم على الحافلة، داعيـا شـرطة االحـتالل إلـى العمـل وتكثيـف تواجـدها فـي 
 األحياء العربية جنوبي القدس المحتلة.

وقـال "إن حـزب التحريـر اإلسـالمي منظمـة إرهابيـة تنشـط فـي القـدس دون عـائق، فـي الوقـت الـذي تـم 
 من الدول األوروبية".حظر نشاطه في العديد 

وأضــاف "هــذا الحــزب مثــل تنظــيم الدولــة اإلســالمية يعمــل علــى إقامــة دولــة إســالمية فــي القــدس دون 
 وجود يهودي، وينشط في الحرم القدسي وجبل المكبر وصور باهر".

واستطرد "جبل المكبر عش اإلرهاب الكبير، والموظفون المدنيون اإلسرائيليون وعمال البلديـة يخشـون 
 لدخول إلى األحياء العربية، والتي ال توجد فيها مراكز للشرطة".ا

 20/4/2016قدس برس، 
 

 ""بي دي إس لمكافحة حركة مقاطعةمليون دوالر  31"إسرائيل" تخصص ميزانية قدرها  .27
تأخذ إسرائيل التهديد القـادم مـن حركـة "بـي دي اس" علـى محمـل الجـد : )ا ف ب(  -القدس المحتلة 
مليون  118لون كبار بـ "التهديد االستراتيجي". وتم تخصيص ميزانية هذا العام قدرها وقد وصفه مسؤو 

 .إسرائيلمليون دوالر( لمكافحة حركة مقاطعة  31شيكل )
، حيــــث تمثــــل األنمحــــدودا حتــــى  اإلســــرائيليعلــــى االقتصــــاد  أوســــعويبــــدو تــــأثير المقاطعــــة بشــــكل 

 .إلسرائيليةامن التجارة  % 3 أو 2المستوطنات ما يقارب نحو 
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وبحسب مجلس يشع االستيطاني الذي يمثل المسـتوطنات فـان عـدد المصـانع فـي المسـتوطنات ارتفـع 
 .2015مصنعا في  890 إلى 2011مصنعا في  680من 

 21/4/2016، الغد، عّمان
 

 فوق األرض وتحتها على طول حدودها مع غزة جدارا  تبني  "إسرائيل" .28
عســكرية إســرائيلية أمــس عــن مخطــط الجــدار المنــوي بنــاؤه كشــفت مصــادر : نظيــر مجلــي -تــل أبيــب 

عمــق الحــدود.  لتمتــد فــي "حمــاس"علــى طــول الحــدود مــع قطــاع غــزة لمواجهــة األنفــاق التــي تحفرهــا 
واتضح منها أنها تتضمن بناء جدار فوق األرض وتحتها مـع مجسـات إلكترونيـة. وسـتكلف أكثـر مـن 

 مليار دوالر ويستغرق بناؤها سنتين.
إن رئـيس الـوزراء بنيـامين نتنيـاهو أمـر ببـدء البنـاء فـورا مـن دون تحديـد سـقف "هذه المصـادر: وقالت 

عند أداء مهمة أمنية مقدسة كهذه ال يسـألون " . وقال مصدر:"لموازنته؛ ما أثار استغراب وزارة المالية
 ."عن التكاليف وال عن كيفية تدبيرها

إجـــراء تحليـــل معمـــق للعـــائق "شـــهر األخيـــرة: وحســـب مصـــادر فـــي الجهـــاز األمنـــي فقـــد تـــم خـــالل األ
مفهـــوم عمـــل أساســـي مـــن قبـــل  المطلـــوب مـــن أجـــل مواجهـــة األنفـــاق. وكمرحلـــة أولـــى تمـــت صـــياغة

الضباط الكبار في سالح الهندسة وسالح االستخبارات والشاباك وشركات هندسة مدنية وشركات بنى 
جهـات رفيعـة فـي الجـيش وفـي الجهـاز  ومهندسـين خبـراء باألنفـاق. وقـررت تحتية وشركات تكنولوجيـة

اكتشاف النفق  األمني اإلسرائيليين العمل انطالقا من الفرضية الصارمة التي تقول إنه على الرغم من
الهجومي هذا األسبوع فإن هناك أنفاقا أخرى لم يتم كشفها بعـد. ويفتـرض بالعـائق المخطـط أن يكـون 

األرض وتحتهـــا. وسيشـــمل إنشـــاء ســـياج وأســـوار  معقـــدا ويـــوفر ردا علـــى سلســـلة مـــن التهديـــدات فـــوق
وتركيب وسائل هندسية وتكنولوجية مستحدثة ومميـزة مـن نوعهـا فـي العـالم. وعلـى سـبيل المثـال سـيتم 

نشـاء  تركيب أجهزة استشعار الكتشاف الفجوات تحت األرض وحفريات حتـى أعمـاق الميـاه الجوفيـة وا 
وســيتم تركيــب منظومــات  ام ســور فــي أعمــاق األرضســياج علــوي لتــوفير رد للتهديــدات البريــة. وســيق

لرصــد المعلومــات وجمعهــا ومنظومــات إلطــالق النــار وأجهــزة استشــعار وبالونــات مــزودة بالكــاميرات 
ويقــوم الجهــاز األمنــي بتفعيــل منظومــة كاملــة مــن طــرق االكتشــاف بعضــها تجريبــي. لــذلك؛  ."وغيرهــا

إلجــراء حفريــات عميقــة  طق الحــدود مــع القطــاعأرســل الجــيش آليــات هندســية ثقيلــة إلــى قســم مــن منــا
 بواسطة أدوات تم إحضار بعضها خصيصا من الخارج.

 21/4/2016الشرق األوسط، لندن، 
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 إذا هاجمت "إسرائيل" ستدفع الثمن غالي او  للحرب تستعدقائد المنطقة الجنوبية: حماس  .29
يش االحــتالل إيــال زاميــر، إن قــال مــا يســمى قائــد المنطقــة الجنوبيــة فــي جــ :خاصــة ترجمــة-رام هللا 

 حركة حماس تستعد بقوة للحرب المقبلة، وأنها تعمل على حفر مزيد من األنفاق.
واّدعــى زاميــر فــي كلمــة لــه خــالل مــؤتمر أمنــي بمســتوطنة ســديروت، أن حمــاس تســتغل إدخــال مــواد 

 البناء لحفر األنفاق وتأهيل نفسها للمواجهة المقبلة.
حمـاس بمهاجمـة إسـرائيل فسـتدفع الـثمن غالًيـا، مشـيًرا إلـى أن الجـيش  وشدد علـى أنـه فـي حـال قامـت

 اإلسرائيلي أعد خطة خاصة إلخالء المستوطنات المحيطة بالقطاع في حال نشبت مواجهة جديدة.
 20/4/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 

 
 في الضفة لسطينيين" تمنع شركة الكهرباء اإلسرائيلية من قطع التيار عن الف ةاإلسرائيلي "العليا .31

أصـــدرت المحكمـــة العليـــا اإلســـرائيلية أمـــرا مؤقتـــا، يـــوم األربعـــاء، يقضـــي بمنـــع شـــركة : بـــالل ضـــاهر
الكهربـــاء اإلســـرائيلية مـــن المبـــادرة إلـــى قطـــع التيـــار الكهربـــائي عـــن الفلســـطينيين فـــي الضـــفة الغربيـــة 

 المحتلة.
هربــاء القــدس الشــرقية، التــي تمــّد عــدة ويــأتي قــرار المحكمــة العليــا فــي أعقــاب التمــاس قدمتــه شــركة ك

 مناطق في الضفة بالكهرباء.
وكانت شركة كهرباء القدس الشرقية أكدت في التماسها أن تقليص شركة الكهرباء اإلسرائيلي مـن قـوة 

 التيار الكهربائي للفلسطينيين يشكل عقابا جماعيا.
العليا، بينما يتعين عليها الرد علـى القـرار وأعلنت شركة الكهرباء اإلسرائيلية أنها تحترم قرار المحكمة 

 حتى منتصف أيار المقبل.
 20/4/2016، 48عرب 

 
 خالل اختبار أجراه الجيش األمريكي طياردون  أمريكيةتسقط طائرة  "القبة الحديدية اإلسرائيلية" .31

بــاالختراق : نجحــت القبــة الحديديــة ألول مــرة فيمــا ســمته المواقــع اإلســرائيلية العبريــة وكــاالت-القــدس 
التكنولــوجي اإلســرائيلي بإســقاط طــائرة أمريكيــة دون طيــار وذلــك خــالل اختبــار لهــذه المنظومــة أجــراه 
الجيش األمريكي على األراضي األمريكية كجزء من اختبارات منظومات الدفاع الجوي التابعة للقوات 

 ، المصادر اإلسرائيلية.أمسالبرية األمريكية وفقا لما أوردته، 
خاللها  أطلقالجيش األمريكي أجرى األسبوع الماضي تجربة ناجحة  إنلمصادر اإلسرائيلية، وقالت ا

مــن طــراز "تــامير" وتــم إطــالق هــذا الصــاروخ مــن  صــاروخا إســرائيليا خاصــا بمنظومــة القبــة الحديديــة
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قــاذف أميركــي متعــدد األغــراض ونجــح بإســقاط طــائرة صــغيرة دون طيــار وذلــك ألول مــرة منــذ اختــراع 
وادخــل الجــيش األمريكــي ألجــل تنفيــذ هــذه التجربــة تغييــرات علــى القــاذف األمريكــي  ة الحديديــة.القبــ

 لتناسب صاروخ القبة الحديدية.
وجــاء فــي إعــالن أصــدرته ســلطة تطــوير الوســائل القتاليــة "رفــال" صــاحبة االمتيــاز فــي تصــميم القبــة 

جـــيش األمريكـــي ان عمليـــة إطـــالق الحديديـــة نقـــال عـــن العميـــد "ميكـــل بيتشـــارد" رئـــيس المشـــروع فـــي ال
صـــاروخ "تـــامير" مـــن قـــاذف متعـــدد األغـــراض ســـجلت نجاحـــا كبيـــرا وذلـــك ضـــمن عمليـــة فحـــص عـــدة 

 خيارات خاصة بالدفاع الجوي يقوم الجيش األمريكي بدراستها واختبارها.
 21/4/2016، األيام، رام هللا

 
 السوريةعلى الجبهة  مفاجئا   عسكريا   يجري تمرينا  الجيش اإلسرائيلي  .32

األيام: قال الجيش اإلسرائيلي إنـه أنهـى، أمـس، تمرينـا مفاجئـا يحـاكي مواجهـة علـى الجبهـة  -القدس 
 السورية وذلك على مستوى األركان العامة في القيادة الشمالية العسكرية.

خــالل التمــرين تمــت محاكــاة مواجهــة علــى "وقــال النــاطق بلســان الجــيش اإلســرائيلي أفيخــاي أدرعــي، 
ة الســــورية حيـــث تــــم اســـتدعاء قــــوات خاصـــة ومشــــاة وجويـــة كبيــــرة حيـــث تعاملــــت القـــوات مــــع الجبهـــ

ســيناريوهات مختلفــة ومــن بينهــا مواجهــة ســيناريوهات ميدانيــة عملياتيــة وحمايــة الجبهــة الداخليــة مــن 
طالق نار باتجاه قوات الجيش  ."سقوط صواريخ وقذائف وا 

التكنولوجيـة  إلـىبـين القـوات المختلفـة باإلضـافة  كمـا تمـت محاكـاة تعـاون وتكامـل"وأضاف في بيان، 
 ."واالستخبارات

تحســين مســتوى الجاهزيــة واالســتعداد لــدى القــوات فــي تلــك  إلــىهــدف التمــرين "وبحســب أدرعــي فقــد 
 ."الجبهة ألحداث الطوارئ المشتعلة

وية لعـــام نؤكـــد انـــه تـــم التخطـــيط لهـــذا التمـــرين مســـبًقا فـــي إطـــار خطـــة التـــدريبات الســـن"وقـــال أدرعـــي، 
2016". 

جيش الدفاع استعداده الميداني في جميع الجبهـات للتأكـد مـن  أكملمع انتهاء هذا التمرين "وأضاف، 
 ."حالة الجاهزية الكاملة

 21/4/2016، األيام، رام هللا
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 المستوطن قاتل الطفل أبو خضير يمثل جريمة اختطافه وقتلهالقناة العاشرة:  .33
، مقـاطع فيـديو تظهـر المسـتوطن اإلسـرائيلي أمسالعبرية العاشرة، مساء  : بثت القناةوكاالت-القدس 

 يوسيف حاييم بن دافيد وهو يمثل جريمة اختطاف وقتل الطفل محمد أبو خضير.
 21/4/2016، األيام، رام هللا

 
 تعلن اعتقال أفراد تنظيم إرهابي يهودي نفذ وخطط لسلسلة اعتداءات ضد الفلسطينيين "إسرائيل" .34

األيـام"، وكـاالت: كشـفت الشــرطة اإلسـرائيلية عـن اعتقـال أعضــاء تنظـيم إرهـابي يهـودي نفــذ "-القـدس 
العديــد مــن الهجمــات اإلرهابيــة علــى فلســطينيين وممتلكــاتهم فــي الضــفة الغربيــة وخطــط لتنفيــذ أخــرى، 

 مشيرة الى ان من بين أعضاء التنظيم الذي يضم ستة مستوطنين جنديا إسرائيليا.
ة باسم الشرطة اإلسرائيلية لوبا السـمري فـي بيـان صـحافي، انـه "تـم الكشـف عـن تنظـيم وقالت المتحدث

يهودي إرهابي استهدف فلسـطينيين فـي منطقـة الضـفة الغربيـة مـع تنفيـذه عـدة عمليـات إرهابيـة عنيفـة 
 طالت فلسطينيين وكذلك منازل ومركبات وممتلكات فلسطينيين من سكان المنطقة".

يادة التنظـيم اإلرهـابي مـن مسـتوطنة "نحليئيـل" قـرب رام هللا، وتـم إلقـاء القـبض وأشارت الى انه جرى ق
لـــيهم مـــن إوالتوقيـــف للتحقيـــق مـــع مشـــتبهين باالنتمـــاء لهـــذا التنظـــيم واعتـــراف الكثيـــر مـــنهم بمـــا نســـب 

شــــبهات محــــاوالت الحــــاق األذى واالعتــــداءات التــــي اســــتهدفت حيــــاة فلســــطينيين ومنــــازلهم المأهولــــة 
 من مركبات وغيرها بصورة ممنهجة عنيفة مقصودة متعمدة مخطط لها".وممتلكاتهم 

وأعلــن جهــاز األمــن العــام اإلســرائيلي )الشـــاباك( أن التنظــيم خطّــط لتنفيــذ عمليــات ضــد فلســـطينيين، 
شبيهة بعملية دوما، التي أسفرت عن قتل وحرق أسـرة دوابشـة )العـام الماضـي(، ومـن بـين المعتقلـين: 

 رائيلي، وثالثة أشّقاء هم أبناء حاخام في إحدى المستوطنات.جندي في الجيش اإلس
ووصــــف "الشــــاباك" التنظــــيم بأنــــه "منظمــــة متطرفــــة وعنيفــــة، اســــتهدفت بشــــكل منهجــــي الفلســــطينيين 
وممتلكاتهم، مع علمهم الكامل أن هنـاك احتمـاال بـأن ذلـك قـد يـؤدي السـتهداف السـكان نفسـهم، حتـى 

 ."وما، بل استلهموا خطتهم من ذلك البيتبعد إحراق منزل أسرة دوابشة في د
 21/4/2016، األيام، رام هللا

 
 "باطن األرض"قتال في التكشف عن خطط لتدريب الجنود على  "إسرائيل" .35

القدس العربي: بعد يومين من إعالن إسرائيل عن اكتشـاف نفـق لحركـة حمـاس داخـل حـدودها  –غزة 
، فجـرت وحـدات الهندسـة فـي "غالف غزة"ى بلدات الجنوبية مع قطاع غزة ويصل إلى مقربة من إحد

الجيش اإلسرائيلي النفـق، وترافـق ذلـك مـع كشـف تقـارير إسـرائيلية أن الجـيش يسـتعد لخـوض تـدريبات 
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جديدة لمواجهـة األنفـاق. وتشـمل التـدريبات التـي سـينخرط فيهـا أفـراد مـن الجـيش، التـدرب علـى القتـال 
 ة العثور على األنفاق.تحت األرض، باإلضافة لتدريبات على كيفي

ويدور الحديث عـن إمـداد قـوات الجـيش العاملـة علـى حـدود غـزة بمعـدات عسـكرية مصـممة خصيصـا 
للقتال داخل األنفاق، ومن بينها أقنعة األوكسجين، ومعـدات الرؤيـة الليليـة التـي يمكـن اسـتخدامها فـي 

 ظالم دامس، والمسدسات، والدروع الواقية خفيفة الوزن.
 21/4/2016بي، لندن، القدس العر 

 
 لماذا رائحتك كريهة إلى هذا الحد؟طالب في جامعة هارفرد لـ"ليفني":  .36

ــع، : احمــد دراوشــة تلقــت عضــو الكنيســت عــن المعســكر الصــهيوني، تســيبي ليفنــي، ســؤااًل غيــر متوّق
خالل ندوة عقدتها جامعة هارفرد األمريكية ناقشت موضوع المفاوضات، الخميس الماضي، إذ سـألها 

 "لماذا تبدو رائحتك كريهًة إلى هذا الحدت"أحد طالب القانون في الجامعة 
وقد أثار هذا السؤال، الذي وصفته وسائل إعالم إسرائيلية بالالذع والهّدام، نظرات فضولية من جميـع 

إنــه ســؤال عــن العطــر الــذي تســتخدمه "المشــاركين، مــا اضــطر الطالــب إلــى إيضــاح مقصــده بــالقول 
 ."ليفني، رائحة كريهة للغاية، لهذا أنا متعّجب جًدا السّيدة تسيبي

وقد القى سؤال الطالب شجًبا من قبل الجامعة، ألنه يذّكر بالالسامّية، إذ كان يرمز لليهود في ألمانيا 
 ، حيث ينص قانون الجامعة على إدانة الالسامية."األشخاص ذوي الرائحة الكريهة"النازية بـ 

 20/4/2016، 48عرب 
 

 االحتالل لمطالبهم رضوخا بعد "نفحة" يسجلون انتصار   أسرى .73
أكدت مصادر حقوقية فلسطينية متخصصة بشؤون األسرى الفلسطينيين في سجون : رام هللا

االحتالل في سجن "نفحة" رضخت لمطالب األسرى، وأبلغتهم بالموافقة عليها،  إدارةاالحتالل، أن 
 بير في السجن.األخيرة وما صاحبها من توتر ك األحداثبعد 

وذكرت إذاعة "األسرى" في بيان لها مساء يوم األربعاء، نقال عن األسرى في السجن، أن إدارة 
االحتالل وافقت على إعادة "الفورة" )الفسحة( عند رأس الساعة، بدون وجود مرافقة شرطية، أي أن 

كما يحق لألسرى العمال األسير يستطيع أن يرجع من "الفورة" إلى غرفته دون أن يرافقه أي شرطي، 
 بفورة إضافية بعد انتهاء الفورات، ولممثلي األسرى أن يجتمعوا مرة كل أسبوع، أو عند الحاجة.

كما وافقت إدارة السجن على رفع العقوبات التي فرضت على أسرى سجن نفحة، إثر األحداث التي 
 .ات الكهربائية، والسماح بدخول بعض األدو 14و 13شهدتها مؤخرًا، وخاصة على قسمي 
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كما ستسمح بدخول بعض أنواع الطعام خاصة البيض، بأن يدخل لهم نيئ وليس مسلوقًا، واستبدال 
بقنوات أخرى تهم األسرى، وتعويض األسرى عن األدوات واألجهزة التي ، عدد من القنوات التلفزيونية

 تضررت على أثر األحداث األخيرة.
ألقسام كما كان بالسابق وعودة الحياة لشكلها الطبيعي داخل وفي مقابل ذلك، يلتزم األسرى بفتح ا

 السجن.
 20/4/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 يقتحمون األقصى ومستوطنونضباط من شرطة االحتالل  .73

مس، عددا من ضباط الشرطة في أ"وفا": ترأس نائب شرطة االحتالل اإلسرائيلي،  -القدس 
 بحراسات أمنية مشددة، بمشاركة مستوطنين. اقتحامهم للمسجد األقصى المبارك

وقال شهود عيان، إن عشرات المستوطنين اقتحموا األقصى من باب المغاربة، بحماية شرطة 
 االحتالل، فيما تصدى المصلون وطلبة حلقات العلم لهذه االقتحامات بهتافات التكبير االحتجاجية.

لقدس القديمة تزامنا مع اقتراب عيد "الفصح تجدر اإلشارة إلى أن التوتر يتصاعد في األقصى وا
بل منظمات "الهيكل المزعوم" ألنصارها العبري" بعد يومين ويستمر لمدة أسبوع، وزيادة الدعوات من قِ 

في المشاركة في اقتحامات واسعة لألقصى، فضال عن محاولة إقامة طقوس وفعاليات تلمودية 
 خاصة داخله.

 21/4/2016األيام، رام هللا، 
 
 مواطنا في الضفة 50ويعتقل االحتالل يهدم منزل عائلة شهيد في مخيم قلنديا  .73

أصيب ثمانية شبان من مخيم "قلنديا" بجروح، جراء إصابتهم بالرصاص،  سائد أبو فرحة، "وفا":
خالل تصديهم لقوات االحتالل اإلسرائيلي، التي اقتحمت المخيم، فجر أمس، ونفذت عملية عسكرية، 

ها منزل عائلة الشهيد حسين أبو غوش، فيما أعلنت مصادر عبرية عن إصابة هدمت في إطار 
 جنديين بجروح طفيفة خالل العملية.

وشارك في العملية وتخللها اعتقال الشاب حسن سجدية، مئات الجنود الذين حاصروا المخيم من 
 ي المخيم.مختلف الجهات، قبل أن يشرعوا بهدم منزل عائلة أبو غوش، وفق ما ذكرت مصادر ف

خمسين مواطنًا خالل عمليات  شملتمن جهة ثانية، شنت قوات االحتالل حملة اعتقاالت واسعة 
 دهم تركزت في بلدة العيسوية في القدس المحتلة إلى جانب العديد من محافظات الضفة.
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ع مواطنًا في بلدة العيسوية في القدس الشرقية في واحدة من أوس 31فقد اعتقلت قوات االحتالل 
الحمالت التي تنفذها قوات االحتالل في البلدة المقدسية خالل ساعات قليلة، فيما استدعت للتحقيق 

 آخرين خالل مداهمتها البلدة. 18
الحمص، عضو لجنة المتابعة في البلدة، لـ"األيام" الحملة بالواسعة جدا والشديدة،  أبوووصف محمد 

وتكسير أبواب ونشر المئات من عناصر الشرطة على الفتًا إلى أنها شملت اعتقاالت ودهم منازل 
مداخل وخارج البلدة وفي شوارعها وتنفيذ حجوزات ومصادرة سيارات ودهم محال تجارية والتحقيق مع 

 أطفال في ساعات منتصف الليل في الشوارع بعد ترويع أهاليهم".
بيانات تحذر السكان من  وأضاف، "قامت قوات االحتالل بمحو الشعارات الوطنية عن الجدران ونشر

المشاركة في مقاومة االحتالل كما شددت على الحواجز المقامة على مداخل البلدة واستفزاز 
 السكان".

ومن محافظة الخليل، اعتقل االحتالل خمسة مواطنين، فيما جرى اعتقال خمسة مواطنين من عدة 
 .بلدات في محافظة رام هللا والبيرة

 .ن من محافظة طولكرمياعتقل مواطن  ، كما ة مواطنينوفي بيت لحم، اعتقل أربع
وفي محافظة جنين، اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، مساء أمس، شابا من مخيم جنين، على 

 حاجز عسكري مفاجئ قرب طولكرم.
عاما(،  19وذكرت مصادر محلية أن قوات االحتالل اعتقلت الشاب كمال محمد طالب األلماني )

في محافظة أريحا، اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي مواطنين من منزليهما في بلدة أثناء مروره و 
 الزبيدات في األغوار، واقتادتهما إلى جهة مجهولة.

 21/4/2016األيام، رام هللا، 
 
 لتشفير الصور والملفات اتطبيق  يبتكر في لبنان الجئ فلسطيني  .04

جئ الفلسطيني في لبنان عامر حالق أن يتغلب استطاع الال": األناضول"  - حمزة تكين -طرابلس 
على معاناة اللجوء، ويتميز بتصميم ونشر تطبيق على "أندرويد" فريد من نوعه، عبارة عن نظام 

 لتشفير الصور والنصوص داخل أجهزة الهواتف أو تلك المرسلة بالوسائط اإللكترونية المختلفة.
بأنه يقوم بحفظ الصور  -("Private Identityصة" )الذي يحمل اسم "الهوية الخا-ويتميز التطبيق 

والنصوص بطريقة سرية، يكاد يكون اختراقها من قبل "الهاكرز" مستحيال، إذ إنه يحّول كل الصور 
 والنصوص إلى صور مشفرة.  
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عاما( إلى تسجيل براءة اختراعه والشركة المشغلة له في تركيا "لما لها في قلبي  36ويسعى حالق )
 ، ولما لها من مكانة عالمية تهتم بالمخترعين والمبتكرين"، كما يقول.من محبة

وأوضح حالق أن "التطبيق عبارة عن أداة لتشفير الصور والنصوص، ويعمل دون الحاجة لالرتباط 
بشبكة اإلنترنت، ويتيح للمستخدم الحفاظ على سرية وخصوصية الصور والنصوص التي يقوم 

 بريد أو وسائل التواصل االجتماعي".بأرشفتها أو إرسالها عبر ال
 21/4/2016، لندن، القدس العربي

 
 إلعادة بناء بيوتهم المدمرة قطرأبناء غزة يثمنون مبادرة  .04

إلى قطر أميرًا وحكوًمة وشعًبا، على ما بذلته  أعرب سكان غزة عن بالغ الشكر: مطر أشرف-غزة 
األلف وحدة سكنية التي نفذتها مرة، عبر المدمنازلهم إعمار  إعادةمن جهود من أجل السرعة في 

بالفعل قطر من خالل اللجنة القطرية إلعادة اإلعمار بغزة وسملت جميعها إلى أصحابها الذين 
 إليها.عادوا 

غزة إلى  إعمار إلعادةكما رحبوا بالزيارة التي قام بها السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية 
 منازلهم بعد إعادة تشييدها.

نهم لم يصدقوا انهم عادوا إلى منازلهم بهذه السرعة، وبعد عام تقريبًا على إ"للشرق" ـوقال المواطنون ل
  يومًا. 51انتهاء العدوان األطول والذي امتد لـ 

 21/4/2016الشرق، الدوحة، 
 
 بسبب تعليق على "فيسبوك" ويعتقلهااالحتالل يقتحم منزل فلسطينية  .04

الثالثاء بسبب تعليق  يومالل اإلسرائيلي فتاة فلسطينية بعد مداهمة منزلها اعتقلت قوات االحت: القدس
 لها على موقع "فيسبوك" للتواصل االجتماعي.

وقالت مواقع فلسطينية إن قوة عسكرية اقتحمت منزل يوسف عطوان جنوبي مدينة بيت لحم، 
 ومة.عاما( بعد تفتيش المنزل ونقلتها لجهة غير معل 22واعتقلت ابنته مجد )

وقال والد الفتاة إن متحدث باسم شرطة االحتالل أبلغه اليوم األربعاء أن سبب اعتقال ابنته يعود إلى 
 تعليق لها على موقع فيسبوك، حيث يتهمها "بالتحريض على العنف ضد".

وأضاف أنها ستعرض غدا على المحكمة العسكرية اإلسرائيلية في سجن "عوفر"، حيث تترقب العائلة 
 سيخلى سبيلها أم يمدد اعتقالها. إن كان

 20/4/2016الغد، عمَّان، 
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 لصحافيي غزة "السترات الواقية"تمنع إدخال  "إسرائيل: "غزةفي لجنة دعم الصحافيين  .07
أكدت لجنة دعم الصحافيين في قطاع غزة أن السلطات اإلسرائيلية، تمنع إدخال "السترات  :غزة

ي قطاع غزة، مما سيعرض حياتهم للخطر، خالل تغطيتهم الواقية" والدروع للصحافيين العاملين ف
 لألحداث وقت اندالع المواجهات.

وأعلنت اللجنة أنها تنظر بقلق لعدم دخول "السترات الواقية" والدروع للصحافيين الفلسطينيين في غزة. 
مة وأشارت إلى أن جهات عربية ودولية كثيرة حاولت إدخال "خوذات" و"سترات واقية" من أجل سال

الصحافيين المهنية، وأنه في كل مرة كانت السلطات اإلسرائيلية تمنع إدخالها بـ "حجج واهية دون أي 
 اعتبار للقوانين والمواثيق الدولية والقيم اإلنسانية".

وحملت اللجنة االحتالل اإلسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة مئات الصحافيين الفلسطينيين الذين 
رات واقية" للرصاص والقذائف الصاروخية التي تطلقها إسرائيل في المواجهات مع يعملون بال "ست

الفلسطينيين. وذكرت بحاالت سابقة تعرض فيها زمالء صحافيون لإلصابة المباشرة بنيران االحتالل 
 أثناء التغطية الصحافية لعدم توفير الدروع الواقية من اإلصابة.

 21/4/2016، لندن، القدس العربي
 
 فيين"ادخول السترات الواقية لغزة قرار بـ "إعدام الصح منعفيين: اابة الصحنق .00

فيين الفلسطينيين من مغبة القرار احذرت نقابة الصح: زينة األخرس، عبد الغني الشامي -غزة 
اإلسرائيلي القاضي بمنع إدخال السترات الواقية إلى قطاع غزة، معتبرًا أنه يعّبر عن "قرار بإعدام 

 الصحفيين".
وحتى يومنا هذا لم  2008فيين الفلسطينيين، تحسين األسطل، "منذ عام اوقال نائب نقيب الصح

 غزة األمر الذي يعرض الصحفيين لخطر كبير". تدخل أي سترة واقية للصحفيين إلى قطاع
وأضاف لـ "قدس برس"، "سلطات االحتالل تسمح فقط دخول هذه السترات الواقية للشركات األجنبية، 

 فيين الفلسطينيين".اوتفرض شروطا تعجيزية إلدخالها لبقية الصح
ّرض حياتهم للخطر واعتبر األسطل، أن عدم إدخال السترات الواقية للصحفيين في قطاع غزة يع

 الشديد، ال سيما وأن غزة منطقة صراع واشتباك متواصل دون وجود أي عمق لها.
وأشار إلى أن القرار اإلسرائيلي يتطّلب من السلطة الفلسطينية أن تعتمد قانون مهنة المخاطرة 

 للصحفيين بشكل سريع".
 20/4/2016، قدس برس
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 ار ا بالغة بعمل مؤسسات المجتمع المدنيجمعية إسرائيلية: سياسة فصل غزة تسبب أضر  .04
مسلك" اإلسرائيلية لحقوق اإلنسان، يوم األربعاء، -كشف بحث جديد لجمعية "چيشاه ":وفا" –غزة 

عن أن سياسة الفصل اإلسرائيلية تسبب أضراًرا بالغة لعمل مؤسسات المجتمع المدني في قطاع 
ها، يضر بروابط المجتمع الفلسطيني والثقافة غزة، وأن عرقلة عمل المؤسسات والقضايا التي تعالج

 الفلسطينية المشتركة.
وأصدرت الجمعية، بحثًا جديًدا بعنوان "شرذمة مجتمع"، يتناول تأثير اإلغالق وسياسة الفصل 

 اإلسرائيلية بين قطاع غزة والضفة الغربية على مؤسسات المجتمع المدني في غزة وعلى عملها.
األضرار التي تنجم عن سياسة الفصل وتقييد الحركة والتنقل بين قطاع  وبحسب البحث فإن من أبرز

غزة والضفة، انعدام إمكانية اللقاءات بين مؤسسات غزة وفروعها أو المؤسسات الموازية لها في 
الضفة، بهدف التخطيط المشترك وتنسيق األنشطة لمواجهة القضايا المعقدة الماثلة أمام المجتمع 

إلى صعوبات في إرسال موظَّفيها للتدريبات المهنية والدورات لتطوير قدراتهم  الفلسطيني، إضافة
 المهنّية وتعلُّم التجديدات التكنولوجّية، التي تقام عادة في الضفة أو في دول الخارج.

وأشار البحث إلى أن المؤسسات الثقافية والمؤسسات التي تقدم خدمات رياضية لألشخاص ذوي 
أجل مشاركة أعضائها في مسابقات ونشاطات خارج غزة، لكن كثيًرا ما يمنع اإلعاقة، تصارع من 

منهم الخروج، األمر الذي يؤثر سلًبا على عزيمة الرياضيين والفنانين ويحد من قدرتهم على تطوير 
 مهاراتهم.

وأظهر البحث أن التقييدات المفروضة على تنقل سكان قطاع غزة، كما التقييدات على دخول 
إلى ِقطاع غّزة، تعرقل عملّية تجنيد األموال وتشكيل عالقات طويلة األمد مع شركاء األجانب 

عالوة على هذه اآلثار المباشرة، لفت ممّثلو المؤّسسات  ومانحين لضمان العمل المتواصل والمبرمج.
أولوّيات إلى أّن سياسة الفصل اإلسرائيلية واإلغالق إلى تغييرات اجتماعّية بعيدة المدى وتغييرات في 

سّكان الِقطاع أّثرت كثيًرا على عملهم. النقص المتواصل في الكهرباء ومياه الشرب، ومعّدالت 
البطالة العالية، والخدمات الصّحّية المتدّنية، كّلها هّمشت قضايا هاّمة كحقوق النساء، والفنون، 

 وتعزيز ِقي م حقوق اإلنسان وتلك مواضيع هي في صميم عمل المؤّسسات.
ضح من المحادثات داخل المجموعات البؤرّية والمقابالت المعمقة أّن لألضرار الالحقة بعمل ويتّ 

المؤّسسات وبالقضايا التي تعمل على تعزيزها جّراء ذلك، ثّمة أبعاد أخرى، فهي تؤّدي إلى تسكل 
الشرذمة في الروابط التي تربط المجتمع الفلسطينّي في غّزة وفي الضّفة الغربّية، األمر الذي ينتج 

 الثقافة المشتركة وفي القدرة على إيجاد الحلول للتحّديات الحالّية والمستقبلّية.
 20/4/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(



 
 
 
 

 

 29 ص                                              3910 العدد:        21/4/2016 الخميس :التاريخ 
  

 تراخيص بناء للفلسطينيين بالضفة إصدارباالمتناع عن  "إسرائيل"تقرير حقوقي يتهم  .04
 اإلسرائيليفت مصادر حقوقية النقاب عن أن االحتالل كش: إيهاب العيسىه، سليم تاي –الناصرة 

 وأعطىرفض رسميا ما يزيد عن ألفي طلب لتراخيص قدمها فلسطينيون للبناء بالضفة الغربية، 
 ، خالل السنوات األربع الماضية.%1موافقته على أقل من 

، إن ما 1948وقالت مؤسسة "حقوق المواطن" التي تنشط في األراضي الفلسطينية المحتلة عام 
كشف في جلسة ُعقدْت  مردخاي، فؤايسمى منّسق عمليات الحكومة في المناطق المحتّلة الجنرال ي

يوم األربعاء الماضي في لجنة شؤون االستيطان، وهي لجنة فرعّية تابعة للجنة الخارجية واألمن في 
 ئيل كقّوة محتّلة".برلمان االحتالل )كنيست(، عن "انفصام الشخصية التي تعاني منه دولة إسرا

وتابعت بالقول "فمن جهة، هي تحاول أن تظهر نفسها أمام العالم كم ن تسلك بموجب القانون الدولّي 
في المناطق الخاضعة لسيطرتها، المناطق المحتّلة. باإلضافة إلى ذلك، عليها أن تواجه اّدعاءات 

د نظام قوانين مختلف وممّيز صعبة على المستوى الدولّي وكذلك في داخل إسرائيل، بخصوص وجو 
للفلسطينيين مقارنًة بالمستوطنين اليهود الذين يعيشون في المنطقة ذاتها تحت الحكم ذاته، ومن 

 ضمن ذلك االستخدام المسيء لقوانين التخطيط والبناء التي تبدو محايدة ظاهريًّا.
ت هدم هائلة وغير مسبوقة، بعمليا االحتالل، تقوم سلطات 2016وأكدت الجمعية أنه منذ بداية عام 

مبنى ُهدمت في  447مبنى منذ بداية هذا العام ُمقارنة بـ  300فحتى مطلع شهر آذار ُهدم أكثر من 
 شخًصا باتوا بال مأًوى، أكثر من نصفهم من األطفال. 435نحو  أن، وهذا أدى إلى 2015عام 

ُقّدم لُمؤّسسات التخطيط في  2014-2010وبحسب المعطيات الرسمّية لإلدارة المدنّية، فبين السنوات 
طلب لتراخيص بناء من قبل سّكان فلسطينّيين. لم ُيصّدْق إال على  2000اإلدارة المدنّية ما يزيد عن 

ا ال فكاك لهم منه، فمن جهة، هم  منها. 33 وأشارت الجمعية إلى أن إسرائيل تحيك للفلسطينيين فخًّ
ناء، وذلك لسبب بسيط هو عدم منحهم تراخيص بناء. ومن ال يستطيعون أن يبنوا بيوتًا بتراخيص ب

الجهة األخرى، إذا قاموا بالبناء على أراضيهم بدون ترخيص لعدم وجود أي خيار آخر لديهم، يتّم 
 تدمير منازلهم.

 20/4/2016، قدس برس
 
 على حاجز قلنديا المواجهةتجار في قلب  .03

ه االحتالل معبرا، مدينتي القدس ورام هللا، يفصل حاجز قلنديا، ويسمي :الرجوب عوض- رام هللا
ويشكل نقطة مواجهة ساخنة مع االحتالل اإلسرائيلي، لكن ذلك ال يمنع عددا من التجار من 

 المحافظة على وجودهم، رغم الخسائر التي يتكبدونها وا غالق محالتهم في أيام كثيرة.
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ت آالف الفلسطينيين بين القدس ورام ويأخذ حاجز قلنديا أهيمته من استخدامه يوميا من قبل عشرا
 هللا، وبين رام هللا وباقي المحافظات األخرى جنوب الضفة الغربية.
، وهو مخصص الستخدام 2000وأقام االحتالل هذا الحاجز مع اندالع انتفاضة األقصى عام 

ر العازل، الفلسطينيين من حملة هوية القدس وسياراتهم، خاصة عشرات آالف القاطنين بمحاذاة الجدا
 إضافة إلى حملة التصاريح من فلسطينيي الضفة.

ر عدد من التجار الذين التقتهم الجزيرة نت عن حالة الضيق التي وصلوا إليها نتيجة اعتداءات وعبَّ 
االحتالل المستمرة بالقنابل الغازية والرصاص الحي والمطاطي، مما دفع كثيرين إلى تقليص 

 ر آخرون الرحيل.البضاعة خشية تلفها، بينما قر 
واضطر كثير من أصحاب المحالت في منطقة قلنديا إلى مغادرتها، وتبدو آثار الرصاص 
اإلسرائيلي واضحة على كثير منها، دون أمل في عودة الهدوء قريبا، كما يقول عدد من التجار، 

 ودون وجود جهة مساندة للبقاء.
تدبر الباعة المتجولون قرب حاجز قلنديا ومقابل الخسارة المحققة ألصحاب المحالت التجارية، ي

 أمورهم، وأحيانا يكون االزدحام المروري فرصة للبيع.
 20/4/2016. نت، الدوحة، الجزيرة

 
 جون بمشافي القدسآالف الفلسطينيين يعال   .03

بلة لمرضى الضفة قِ  -رغم أنها خاضعة لالحتالل-شكلت مستشفيات القدس في السنوات األخيرة 
غزة، نظرا لما تتمتع به من إمكانات تفوق في بعض المجاالت نظيراتها في الضفة الغربية وقطاع 

 والقطاع.
وفق كتاب القدس اإلحصائي السنوي الصادر عن الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، فقد بلغ 

 . 2013مركزا وعيادة عام  49عدد مراكز الرعاية الصحية األولية في المحافظة 
منظمات  -2015وفق تقرير صدر عن المصدر نفسه في منتصف عام -اكز وُتشرف على هذه المر 

غير حكومية، ووكالة غوث وتشغيل الالجئين )أونروا( ووزارة الصحة الفلسطينية، إضافة إلى 
 الخدمات الطبية والمشافي اإلسرائيلية.

إلخراجات سريرا، وبلغ عدد ا 643أما عن المستشفيات، فهناك تسعة منها عاملة في القدس بسعة 
، كما %62.5ألف مريض، في حين بلغ معدل إشغال األسّرة  34)المغادرين( فيها للعام نفسه نحو 

 عملية. 15,362بلغ عدد العمليات الجراحية المنجزة 



 
 
 
 

 

 31 ص                                              3910 العدد:        21/4/2016 الخميس :التاريخ 
  

طبيبًا، بينما بلغ  129بلغ عدد األطباء العامين العاملين في مستشفيات المحافظة  2013وفي عام 
 ممرضا وممرضة وقابلة. 661بيبا، إلى جانب ط 154عدد أطباء االختصاص 

 20/4/2016.نت، الدوحة، الجزيرة
 
 "حارة حريك" فيناجي العلي للراحل معرض  .03

عاد ناجي العلي عصر البارحة، ليحضر في حارة حريك، عبر معرض "تجليات حنظلة" الذي نظمته 
وكأنه يعيد استنطاق تلك  جمعية "حواس" بالتعاون مع بلدية حارة حريك )في مبنى البلدية(. معرض

 الرسوم الماضية، ليظهر كم أنها ال تزال راهنة في حدثيتها، وراهنة في حضورها. 
فنان الكاريكاتور، عبد الحليم حمود، صاحب الفكرة و"دينامو" جمعية "حواس"، طلب من عشرين 

 فنانا أن يقدموا نظرتهم ورؤية كل واحد منهم ألعمال ناجي العلي. 
ن كان الم عرض يحتفي برمز ناجي العلي، في "قوالب تشكيلية متعددة ومواد لونية مختلفة ومناسبة وا 

 .لتمجيد حنظلة وضخ اللون في شرايينه وتقاسيمه البسيطة"
كذلك ُوزع في المعرض كتاب "أبجدية حنظلة" للفنان عبد الحليم حمود الذي تناول في دراسته هذه، 

 لفكرية".رسومات ناجي من الناحية التشكيلية وا
لنقل هي فسحة مستقطعة من الزمن. من هذا الليل الطويل الذي يلفنا. نقطة أعادت إضاءة بعض 

 األنوار، حول فنان كانت بيروت تعني له الكثير، مثلما كانت تعني له فلسطين.
 21/4/2016السفير، بيروت، 

 
 "داعش"تعاون ال مثيل له مع مصر واألردن ضد : إسرائيليمسؤول عسكري  .51

قال مسؤول عسكري إسرائيلي كبير يوم األربعاء إن إسرائيل تقدم لألردن ومصر مساعدة : لقدسا
فيما يتعلق بالمعلومات في معركتهما ضد تنظيم الدولة اإلسالمية ووصف البلدين المدعومين من 

 الواليات المتحدة بأنهما مستقران رغم تهديدات المتشددين.
نائب قائد القوات المسلحة اإلسرائيلية في بيان إن البلدين يعمالن وقال الميجور جنرال يائير جوالن 

 مع إسرائيل في سعيهما لدحر الدولة اإلسالمية.
وأضاف "مصر تقاتل الدولة اإلسالمية في شبه جزيرة سيناء. األردن يخشى وجود الدولة اإلسالمية 

 ما في أمنهما."في مدنه وبلداته. ونحن نحاول العمل معهما من أجل المساهمة بشيء 
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وقال جوالن في رابطة الصحافة األجنبية بالقدس إن المساعدة تأتي "بشكل أساسي من خالل تقديم 
معلومات مخابراتنا.. وتعرفون أنه في قتال أي نوع من التمرد تكون لمعلومات المخابرات األهمية 

 القصوى في النظام بأكمله."
لم يسبق له مثيل فقد حذر قائال "لن أصف ذلك بأنه  ورغم وصف جوالن هذا التعاون العسكري بأنه

 نوع من التصالح بين الشعوب. لكنها نقطة بداية جيدة وأنا متفائل جدا بشأن ذلك."
ووصف الجنرال اإلسرائيلي األردن بأنه مستقر رغم التدفق الكبير لالجئين عليه من سوريا والعراق 

 ن اإلسالميين لحدوده.ورغم أنه يراقب الحدود خشية اختراق المتشددي
وقال جوالن إن التعداد السكاني الكبير لمصر والصعوبات االقتصادية خالل فترة التوتر السياسي 

وأضاف "أنا متفائل جدا بشأن مستقبل مصر لكني أعتقد ... أنهم  األخيرة تمثل تحديا أكبر.
 سيواجهون أزمة في الفترة المقبلة."

 20/4/2016، وكالة رويترز لألنباء
 

 "إسرائيل"يدعو لبلورة موقف عربي موحد لمواجهة جرائم  العربيةلجامعة اأمين عام  .51
أكد األمين العام للجامعة العربية، الدكتور نبيل العربي، أهمية مواصلة مسيرة : فتحي مراد-القاهرة 

لتعامل إصالح وتطوير الجامعة العربية وميثاقها لتواكب متغيرات العصر وتمكن الدول العربية من ا
مع التحديات الراهنة والمخاطر التي باتت تهدد استقرار دول المنطقة، وفي صدارتها مغاالة االحتالل 

 اإلسرائيلي واستمرار جرائمها التي تقوض النظام الدولي.
وشدد العربي، في كلمته يوم األربعاء، أمام حفل التكريم الذي أقامته منظمات العمل العربي المشترك 

نة العامة للجامعة العربية بمناسبة انتهاء مهام عمله كأمين عام لجامعة الدول العربية، بمقر األما
على أهمية االجتماع الطارئ للمندوبين الدائمين المقرر غدا الخميس، من أجل بلورة موقف عربي 
 موحد إزاء تصريحات رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن الجوالن السوري المحتل،

 معتبرا أن إسرائيل بهذا التصعيد تضرب عرض الحائط بالقوانين والمواثيق الدولية.
وأعرب العربي، عن أمله في العبور بالعمل العربي المشترك إلى بر األمان في ظل العواصف 

 الراهنة، بفضل جهود منظمات العمل العربي المشترك وحكمة القادة العرب.
عربية تمر بمرحلة غير مسبوقة وأزمات كبيرة تكاد تعصف ببعض ونبه العربي، إلى أن المنطقة ال

 دولها، مشيرا في هذا اإلطار إلى األوضاع المأساوية في فلسطين وسوريا والعراق وغيرها.
 21/4/2016، الشرق، الدوحة
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 بحق األسرى الفلسطينيين "إسرائيل"ممارسات  تدينالجامعة العربية  .52
العربية، إن االحتالل اإلسرائيلي اعتقل منذ األول من تشرين األول/ قالت الجامعة  الرأي: –القاهرة 

فلسطينيًا، جميعهم تعرضوا للتعذيب الجسدي أو  3847أكتوبر الماضي وحتى نهاية كانون الثاني 
 النفسي أو المعاملة المهينة التي تمس الكرامة اإلنسانية.

محتلة بالجامعة يوم األربعاء، والخاص وأشار تقرير صادر عن قطاع فلسطين واألراضي العربية ال
طفاًل تقل أعمارهم عن الثامنة  1631بتطورات األسرى والمعتقلين في سجون االحتالل، إلى اعتقال 

 من إجمالي االعتقاالت. %42.4عشرة، يشكلون ما نسبته 
نيين وأضاف التقرير أن سلطات االحتالل، تصعد سياسة التعسف تجاه األسرى والمعتقلين الفلسطي

في السجون اإلسرائيلية، وتواصل تنفيذ سياسة اإلهمال الطبي المتعمد ضد األسرى المرضى، ما 
 أدى إلى تدهور حالتهم الصحية.

أسير يعانون من أمراض مختلفة، لظروف االحتجاز  1700وأوضح البيان أن هناك ما يقارب من 
م تقديم العالج المناسب، وما يالقونه الصحي وعد واإلهمالالصعبة والمعاملة السيئة وسوء التغذية 

أسرى  7من انتهاكات على المستوى المعيشي واإلنساني التي تزيد من تفاقم األمراض عندهم، ويوجد 
أسيرا مضى على اعتقالهم ربع قرن  17عاما بشكل متواصل، و 30مضى على اعتقالهم أكثر من 

 ما.عا 20أسيرا مضى على اعتقالهم أكثر من  40وما يزيد، و
ولفت البيان إلى أن االحتالل اإلسرائيلي يقيد الصحافة في األرض الفلسطينية المحتلة باألغالل، 
ويكبل الصحفيين باألصفاد، ويوظف أجهزته األمنية المختلفة وقواته العسكرية المدججة بالسالح 

بذريعة  لمالحقتهم واعتقالهم ومصادرة معداتهم وكاميراتهم، واعتقل العشرات من الصحافيين
 صحفيا أبرزهم الصحفي محمد القيق. 17التحريض، وال يزال يعتقل في سجونه نحو 

صحفيين فلسطينيين، واقتحمت وأغلقت  7وبين أن قوات االحتالل اعتقلت منذ بداية العام أكثر من 
مكتب فضائية "فلسطين اليوم"، وشركة "ترانس ميديا" الفلسطينية، وصادرت معداتها وعبثت 

تها، واعتقلت مدير مكتب القناة الصحفي فاروق عليات، والمصور الصحفي محمد عمرو، بمحتويا
 وفني البث شبيب شبيب.

أسيرا يقبعون في العزل االنفرادي بذريعة "األسباب األمنية"، أقدمهم  16وتطرق التقرير إلى أن هناك 
ع األسرى المعزولون على ، وُيوزّ 2013آذار  10األسير عبد الرحمن عثمان الذي تم عزله في تاريخ 

 عدد من السجون، ويعيشون في أقسام مخصصة للعزل في ظروف قاسية وغير إنسانية.
وقال التقرير، إن األسرى المرضى في سجون االحتالل اإلسرائيلي يعانون من تدهور مستمر في 

، ما أدى إلى صحتهم، جراء سياسة اإلهمال الطبي والمماطلة في العالج الذي تمارسه إدارة السجون
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أسير مريض يقبعون في سجون االحتالل اإلسرائيلي، ال يقدم  1700تدهور حالتهم الصحية، وهناك 
 لهم العالج المناسب في ظل ظروف سيئة للغاية وترتكب بحقهم جرائم طبية ممنهجة.

للقانون وقال، إن سلطات االحتالل تواصل عدوانها على األطفال الفلسطينيين في انتهاك سافر ودائم 
الدولي واتفاقية حقوق الطفل، حيث تقوم باعتقالهم والتنكيل بهم في تصعيد غير مسبوق، وكشفت 

طفال قاصرا يقبعون في سجون االحتالل اإلسرائيلي ومراكز  450هيئة شؤون األسرى والمحررين أن 
من القاصرين  9فتاة، و 16عاما، بينهم  18–12التوقيف والمعسكرات، وأعمار القاصرين تتراوح من 

 حكموا باالعتقال اإلداري.
من األسرى القاصرين تعرضوا ألشكال مختلفة من التعذيب والضرب  %95وقالت الهيئة إن 

 خالل اعتقالهم واستجوابهم، ومعظمهم تم اعتقالهم من البيت في ساعات متأخرة من الليل. واإلهانات
 20/4/2016، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 

 الحكومة اإلسرائيلية تجاه الجوالن تصريحاتالتعاون اإلسالمي تدين منظمة  .53
دانت منظمة التعاون اإلسالمي بأشد العبارات اجتماع الحكومة اإلسرائيلية االستفزازي في  الرياض:

"بأن مرتفعات الجوالن ستبقى بيد  الجوالن السوري المحتل وتصريحات رئيس الحكومة اإلسرائيلية
بد" وعّدت هذه األفعال والتصريحات من قبل الحكومة اإلسرائيلية تصعيدًا خطيرًا إسرائيل إلى األ

 الشرعية الدولية والقانون الدولي. وتحديًا صارخًا لقرارات
وأعلن إياد بن أمين مدني األمين العام لمنظمة التعاون اإلسالمي في بيان صدر يوم )األربعاء( أن 

منظمة التعاون اإلسالمي بغية بحث  بي الدول األعضاء فيالمنظمة ستدعو إلى عقد اجتماع لمندو 
 التصريحات اإلسرائيلية األخيرة بشأن الجوالن السوري المحتل.

وشدد مدني على موقف منظمة التعاون اإلسالمي الذي يعّد مرتفعات الجوالن أرضًا عربية سورية 
الحتالل اإلسرائيلي لكل األراضي بإنهاء ا مؤكدًا في الوقت نفسه موقف المنظمة الموحد الذي يطالب

بما فيها الجوالن السوري واعتبار استمراره تهديدًا لألمن والسلم في  1967العربية المحتلة منذ عام 
 .المنطقة والعالم

 20/4/2016، الشرق األوسط أونالين
 

 في البحر األحمر" إسرائيلو"تعاون عسكري مشترك بين السعودية : موقع أمريكي .54
األمريكّي البحثّي النقاب عن معلومات تُفيد إبرام مذكرة تفاهم حول  "Veterans Todayموقع "كشف 

 .2014التعاون العسكري المشترك بين الدولة العبرّية والسعودية في البحر األحمر منذ العام 
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اإلسرائيلّي،  "ميرتس"وقد استند الموقع المذكور إلى وثيقٍة كشف عنها أحد المسؤولين في حزب 
حسوب على ما ُيسمى باليسار الصهيونّي اإلسرائيلّي، حيث خلص االتفاق، بحسب تقرير الموقع الم

سرائيل سُتديران مضيق باب المندب وخليج عدن وقناة السويس،  األمريكّي، إلى أّن السعودية وا 
 باإلضافة إلى الدول المطلة أيًضا على البحر األحمر.

شؤون العسكرّية، إلى أّن المعلومات المنشورة من هذا المصدر وأشار الموقع األمريكّي، الُمخّتص بال
ذكرت أن إسرائيل استضافت عدًدا من الضباط السعوديين للمشاركة في دورات تدريبية عسكرية في 

. وعلى ما يبدو، وبهدف إرباك صّناع القرار في 2015قاعدة البولونيوم من ميناء حيفا في عام 
الضباط السعوديين المشاركين في الدورات، ونشر األسماء والُرّتب  الرياض، كشف الموقع عن أسماء

 باللغة العربّية.
ولفت الموقع، نقاًل عن المصادر ذاتها، أّن الدورات شملت العديد من المجاالت، ولكّنها باألساس 
ركّزت على تدريب الضباط السعوديين على الحرب في البحر، إضافًة إلى دوراٍت في القتال ضمن 

 وحدات الخاّصة.ال
اإلسرائيلّي، ستقوم الدولتان بُمحاربة العناصر -وقال الموقع أيًضا إّنه بحسب االتفاق السعوديّ 

اإلرهابّية التي تنشط بالقرب من البحر األحمر، باإلضافة إلى الحفاظ على األمن واالستقرار في 
يكّي، التي أضافت أّن طاقًما منطقة الشرق األوسط، كما قالت المصادر اإلسرائيلّية للموقع األمر 

ُمشترًكا من البلدين ُيدير هذه العمليات، حيث يترأس الجانب اإلسرائيلّي الجنرال دافيد سالمي، أّما 
 الجانب السعودّي فيترأسه الميجور جنرال صالح الزهراني.

دولة العبرّية في عالوة على ذلك، قال الموقع إّن التعاون مع الدولة الثرّية جًدا، السعودّية، وبين ال
مضائق تيران، كما أفادت المصادر، التي اعتمدت على وثائق ُصنّفت على أّنها سرّية، هدفه التأكيد 
على أّن الدولتين تتشاركان في تدريب العسكريين السعوديين في إسرائيل، وباإلضافة إلى ذلك، فإّن 

قط على ذلك، إنّما ينتقل إلى المجال التعاون العسكرّي بينهما، شّدّدت المصادر عينها، ال يقتصر ف
العملياتّي، في البحر األحمر، وتحديًدا في مضائق تيران، لكبح جماح اإلرهاب الذي ُيهدد الرياض 

 وتل أبيب، على حّد قول المصادر.
باإلضافة إلى ذلك، قال الموقع إّن صحيفة )واشنطن بوست( األمريكّية، كانت قد أّكدت قبل يومين 

ها ُعقب نقل جزيرتي صنافر وتيران من السيادة المصرّية إلى السيادة السعودّية، أّكدت في تقريٍر ل
نقاًل عن مصادر رفيعة في واشنطن إّنه ال توجد عالقات دبلوماسّية طبيعّية بين المملكة العربّية 

اون في عدٍد السعودّية وبين الدولة العبرّية، ولكن بين الدولتين، أضافت الصحيفة األمريكّية، هناك تع



 
 
 
 

 

 36 ص                                              3910 العدد:        21/4/2016 الخميس :التاريخ 
  

من المجاالت بين تل أبيب والرياض، والذي ُيمكن تسميته بالحوار االستراتيجي حول مواضيع 
 وقضايا محددة ُتشغل بال الدولتين، قالت الصحيفة، نقاًل عن المصادر عينها.

ي، وكانت القناة العاشرة في التلفزيون اإلسرائيلّي، قد كشفت النقاب في أواخر شباط )فبراير( الماض
عن زيارة وفٍد رسمّي إسرائيلّي رفيع الُمستوى للرياض قبل عّدة أسابيع، ضمن سلسلة زيارات مماثلة 

 للمملكة في الفترة األخيرة.
 20/4/2016، موقع وطن يغّرد خارج السرب، واشنطن

 
 تونس: شعار نازي في احتفاالت للطلبة يثير قلق اليهود في جزيرة جربة .55

التي تضم أقلية  "جربة"فع طالب تونسيين لشعار نازي في جزيرة حسن سلمان: أثار ر –تونس 
يهودية، جداًل كبيرًا في البالد، حيث بدأت وزارة التربية التحقيق في األمر، فيما استنكرت جمعيات 

الذي ينطلق في شهر  "حج الغريبة"مدنية هذه الخطوة وحذر مراقبون من أثرها السيئ على موسم 
 أيار/مايو الُمقبل.

في جزيرة جربة )جنوب شرق( شعارًا شبيهًا  "حومة السوق"رفع طالب المعهد الثانوي في منطقة و 
دخلة "بشعار الحزب النازي في احتفاالت بداية امتحانات البكالوريا الرياضة أو ما ُيعرف في تونس بـ

الذين حذروا من وأثارت هذه الخطوة استياء لدى الموطنين اليهود القاطنين في الجزيرة  ."الباك سبور
أثرها على الموسم السياحي في إحدى أكثر مناطق الجذب السياحي في البالد، فيما طالبت رئيسة 
الجمعية التونسية لمساندة األقليات يمينة ثابت وزارة التربية بتقديم التوضيحات الالزمة حول هذه 

 الخطوة.
لتربية ناجي جلول دعا إلى عدم تضخيم وسارعت وزارة التربية لفتح تحقيق في األمر، إال أن وزير ا

، وأضاف أن "أي خلفية سياسية وال يعدو إاّل طيش تالميذ"األمر، مشرًا إلى أنه ال يحمل 
، متعهدًا باتخاذ "المؤسسات التربوية في جربة هي مثال للتعايش بين التالميذ المسلمين واليهود"

 إجراءات تأديبية في حق المخالفين.
 21/4/2016، دنالقدس العربي، لن

 
  ن المسجد األقصىع تعارض قرار شطب اسم "جبل الهيكل" ليونيسكوالمديرة العامة ل .56

رئيس  إلىبعثت المديرة العامة لمنظمة اليونيسكو ايرينا بوكوفا، برسالة  :برهوم جرايسي -الناصرة
ا يسمى "جبل حزب "يوجد مستقبل" اإلسرائيلي يائير لبيد، اعتبرت فيه قرار المنظمة بشطب اسم م
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الشريف، في أوراق المنظمة "هو قرار سياسي للدول األعضاء في  األقصى المسجدالهيكل" عن 
 منظمة اليونسكو وليس مقبوال من جانبي".

وكان هذا ردا على رسالة لبيد وآخرين من ساسة إسرائيل الذين أثار غضبهم قرار اليونيسكو، بإسقاط 
 .األقصىللمسجد  اإلسرائيليتسمية االحتالل 

المتحدة، أمس برسالة اعتبرتها  لألممالعام  األمينوبعثت البلغارية بوكوفا، التي تتنافس على منصب 
 لبيد وادعت فيها أن هذا قرار سياسي وأنها تعارضه.  إلى"مفاجئة"  إسرائيل

ئتان ال لليونسكو وهما هي اإلداريةوقالت بوكوفا إن "القرارات اتخذت في المؤتمر العام وفي اللجنة 
"القدس  إننيسان )أبريل(، فور انتهاء الجلسة، قلت فيه  17: "نشرت تصريحا في وأضافتأديرهما". 

السماوية الثالثة ومكان للحوار بين كل الناس: يهودا، مسيحيين ومسلمين".  لألديانهي مكان مقدس 
السبل لتطوير في اليونسكو مسؤولية للبحث عن  األعضاءذكرت في تصريحي أن للدول  أنىكما 

 الحوار والسالم". 
المديرة العامة تقول: "قلت في الماضي عدة مرات بانه ال يجوز تسييس هذه المنظمة.  وأضافت

المشتعلة في  األحداثكمديرة عامة لليونسكو، اتخذت موقفا واضحا حول أوضاع قد تزيد التهاب 
 كمواقع تراث عالمي في اليونسكو". ، المسجلة وأسوارهاوفي البلدة القديمة للقدس  األوسطالشرق 

، مثل المعرض الخاص إلسرائيلووفق بوكوفا، فإن "اليونيسكو تعمل بالذات على المواضيع المهمة 
بتعاون اليونسكو ومركز فيزنطال باسم "ناس، كتاب، بالد"، والمعرض الذي يقدم العالقات  أقيمالذي 

تشرين  30في الكنيست  أقيمد المقدسة، ومعرض سنة للشعب اليهودي في البال 3500 إلىالتي تعود 
. وانا مصممة على العمل من أجل هذا الهدف ولتعزيز الجهود لبناء الثقة 2015الثاني )نوفمبر( 

االحترام والتفاهم المتبادل، واللذين هما المبدأين اللذين تتبناهما المنظمة. وختاما، بودي  أساسعلى 
 امية والعنف ستستمر".أن أعدك بأن جهودي لمكافحة الالس

 21/4/2016، الغد، عّمان
 

 الفاتيكان: حل الدولتين أفضل وسيلة للتوصل إلى اتفاق سلمي .57
المتحدة المونيسنيور برناديتو أوزا، أن  األممأكد المراقب الدائم للكرسي الرسولي لدى : الفاتيكان

يلة للتوصل إلى اتفاق سلمي الكرسي الرسولي على قناعة تامة بأن مبدأ حل الدولتين، هو أفضل وس
 .الفلسطيني-اإلسرائيليينهي الصراع 

وأعرب المونسنيور أوزا في كلمة ألقاها في األمم المتحدة حول الوضع في الشرق األوسط، عن أمل 
الكرسي الرسولي بأن يكون االتفاق الذي وقع بين الفاتيكان وفلسطين ودخل حيز النفاذ في الثاني من 
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ير المنصرم، خير مثال يشجع أطراف الصراع في المنطقة على االلتزام بصدق من كانون الثاني/ينا
 أجل حل سلمي، وأن يكون أيضا مثاال للحوار والتعاون مع الدول العربية، وذات األغلبية المسلمة.

وأشار إلى أن توقف محادثات السالم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، إضافة إلى اإلجراءات أحادية 
 نب، تعرض الحوار إلحياء عملية سالم حقيقية، للخطر.الجا

وقال المونسنيور أوزا إن "البابا فرنسيس ي ْدُعو الجانبين اإلسرائيلي والفلسطيني، للنظر بضرورة 
 السعي لتحقيق السالم بشجاعة، من خالل الحوار والمصالحة".

قيقة على أرض الواقع، وأضاف أن التوصل إلى حل تسوية سلمي بين الجانبين يجب أن يصبح ح
وأن ال يبقى مجرد حلم، وهو ما عبر عنه البابا فرنسيس خالل رحلته إلى األراضي المقدسة عام 

2014. 
 20/4/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 سفير جنوب أفريقيا: نضال الشعب الفلسطيني استمرار لمسيرتنا ضد العنصرية .58

( حفل استقبال ولقاء مفتوح لسفير دولة 4-19ات الدولية بغزة، أمس الثالثاء )نظم مجلس العالق: غزة
أشرف سليمان وزوجته، بمشاركة لفيف من الشخصيات االعتبارية واألكاديميين وقادة  أفريقياجنوب 

 المجتمع المدني والنشطاء الشباب.
سليمان وزوجته، مؤكدا  ورحب الدكتور باسم نعيم، رئيس مجلس العالقات الدولية، بالسفير أشرف

 على عمق العالقة التي تربط بين الشعبين الفلسطيني والجنوب أفريقي.
من جانبه؛ أعرب سفير جنوب أفريقيا، عن شكره وامتنانه لمجلس العالقات الدولية على ترتيب هذا 

لمختلفة، مشددا اللقاء المميز، وكذلك المساعدة في ترتيب برنامج الزيارة ولقاء الفعاليات الفلسطينية ا
 على الحب العميق الذي يحمله كل جنوب أفريقيا نحو فلسطين وشعبها.

واعتبر السفير سليمان أن نضال الشعب الفلسطيني ضد االحتالل هو استمرار لنضال شعب جنوب 
أفريقيا ضد العنصرية، استجابة لقول الزعيم الخالد نيلسون مانديال، والذي اعتبر أن حرية جنوب 

 ال تكتمل إال بنيل الفلسطينيين لحريتهم. أفريقيا
كما عبر السفير سليمان عن حزنه الشديد لما شاهده من آثار الدمار التي خلفتها الحرب على غزة، 

 وحجم المعاناة ألهل غزة بسبب استمرار الحصار.
ادة وتحدث السفير أشرف سليمان خالل اللقاء المفتوح عن تجربة جنوب أفريقيا وكيف يمكن االستف

منها، مؤكدا على أن الوحدة خطوة إلزامية لتحقيق األهداف والغايات، وان االحتالل اإلسرائيلي 
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رادة  يستغل هذه الثغرة لينفد منها إلضعاف الفلسطينيين، وأن هذه الوحدة لن تتم إال بأيدي وا 
 فلسطينية.
 53لقارة اإلفريقية الـعن ضرورة أن يبذل الفلسطينيون جهدا أكبر في التواصل مع دول ا كما تحدث

والتي كانت تاريخيا مناصرة للحق الفلسطيني، ولكن هذا الوضع تراجع كثيرًا بسبب النشاط 
وشدد السفير أن ال أحد يمكن أن يكون فلسطينيًا أكثر من الفلسطينيين،  الدبلوماسي الصهيوني.

رضها على األجندة فالتعويل األساس هو على الشعب الفلسطيني في دفع قضيته إلى األمام وف
 الدولية.

 20/4/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 برئاسة اتحاد طالب بريطانيا للصهيونيةفوز جزائرية معادية  .59
انتخب االتحاد العام للطالب البريطانيين امرأة مسلمة "ملونة" رئيسة له : الخالدي بالل-21عربي

الفائزة "ماليا بوعطية" والرئيسة السابقة لالتحاد ألول مرة في تاريخه، بعد حملة انتخابية عاصفة بين 
 "ميغان دون"، التي أطيح بها بعد عام من رئاستها لالتحاد.

وتستند الرئيسة الجديدة لالتحاد ماليا بوعطية، وهي طالبة "يسارية" في جامعة بيرمنغهام، إلى ما 
االستراتيجية الحكومية لمقاومة أسمته جريدة الغارديان البريطانية "قاعدة شعبية راديكالية تعارض 

 (.preventالتطرف المعروفة بـ"امنع" )
وتعليقا على انتصارها، قالت بوعطية لموقع "ميدل إيست آي" إن هذا االنتصار ليس لها وحدها، "بل 

 آلالف الطالب الذين عبدوا الطريق لحصول هذا االنتصار".
مستوى بريطانيا وجهوا رسالة مفتوحة إلى  من رؤساء الجمعيات اليهودية الطالبية على 50وكان 

بوعطية أثناء االنتخابات، باعتبارها ناشطة ضد الصهيونية، طالبوها فيها بتوضيح موقفها من 
التي تضم مجتمعا يهوديا -"معاداة السامية"، مشيرين إلى تصريحات وصفت فيها جامعة بيرمنغهام 

 التعليم العالي البريطاني".بأنها تمثل "قاعدة أمامية للصهيونية في  -كبيرا
وفي ردها على هذه الرسالة، نفت بوعطية أن يكون لها أي مشكلة مع الجمعيات اليهودية في 
الجامعات، مضيفة: "أنا أحتفي بقدرة الطالب والناس عموما من جميع الخلفيات، ليتعايشوا معا، 

يجابية، وسأستمر   على هذا النهج".وليعبروا عن انتماءاتهم ومعتقداتهم بانفتاح وا 
من جهته، أصدر اتحاد الطالب اليهود بيانا بمناسبة فوز بوعطية، عبر فيه عن أمله بعالقات 
إيجابية معها، ولكنه أكد وجود قلق لدى كثير من الطالب اليهود بسبب هذا الفوز، وطالبها كرئيسة 

 لالتحاد الوطني للطالب باإلجابة على دواعي القلق لدى هؤالء الطالب.
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في رد فعل أولي على انتصار ماليا بوعطية، أعلنت مجموعة من طالب جامعة كامبريدج عن و 
 تحركها لالنسحاب من االتحاد الوطني للطالب بعد هذا االنتصار.

 21/4/2016، "21موقع "عربي 
 

 فريقيا لإلفراج عن األسرى في سجون االحتاللأفي غرب  الدوليةانطالق الحملة  .61
: شاركت سفارة فلسطين في السنغال، في إطالق الحملة الدولية في غرب إفريقيا "األيام" -رام هللا 

من أجل حرية األسرى في سجون االحتالل، تزامنًا مع يوم األسير الفلسطيني، وذلك ضمن مؤتمر 
 شعبي ورسمي أقامته السفارة في بيت الصحافة بالعاصمة دكار.

بريغيث، كل من: رئيس منظمة أمنستي ـ وشارك في المؤتمر، إضافة لسفير فلسطين صفوت إ
السنغال سيدي غسامة، وممثل حركة التضامن السنغالية مع فلسطين مادياي مبودجي، ومنسق 

 الحملة الوطنية السنغالية إلطالق سراح األسرى الفلسطينيين ديالو ديوب.
ة سفارة فلسطين وُبدئ المؤتمر بعرض فيلم عن واقع ومعاناة األسرى، أعدته وترجمته إلى الفرنسي

بالسنغال، وتخلل المؤتمر ونقاشاته عرض سلسلة عملية من األفكار التي تشتمل على آليات تواصل 
مكانية منح بلديات سنغالية مواطنة شرف لبعض قادة الحركة األسيرة،  ودعم لعائالت األسرى، وا 

 ومقاطعة بضائع وأنشطة إسرائيلية في السنغال، إضافة إلى أفكار أخرى.
تهى المؤتمر بالتقاط صورة جماعية لحركة التضامن السنغالية خلف الفتة الحملة إيذانًا ببدئها، وان

، بناء على الحملة 2016ودعم ترشيح القائد األسير مروان البرغوثي لجائزة نوبل للسالم للعام 
 الوطنية الفلسطينية.

الخارجية لبيت الصحافة السنغالي مترًا على الجدران  20واختتم المؤتمر برفع علم فلسطين بارتفاع 
 المطل على شارع الكورنيش الرئيس في دكار، والذي سيبقى مرتفعًا لمدة أسبوع.

 21/4/2016، األيام، رام هللا
 

يرلندا يدين اعتداءات االحتالل على الصحامؤتمر اتحاد الصح .61 ن فييافيين في بريطانيا وا 
  الفلسطينيين

فيين جيم بوملحه، في رسالة وجهها لنقيب الصحفيين ناصر الي للصحقال رئيس االتحاد الدو : رام هللا
يرلندا، البالغ عددهم اأبو بكر، إن مؤتمر اتحاد الصح مندوبا، أدان هجمات  250فيين في بريطانيا وا 

فيين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وجرائم االمستمرة على الصح اإلسرائيلياالحتالل 
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على  اإلسرائيليصحفيا فلسطينيا وجرح العشرات خالل العدوان  19إلى استشهاد  أدتاالحتالل التي 
 .2014قطاع غزة في صيف عام 

العاملون في الضفة الغربية  واألجانبفيون الفلسطينيون اوأكد المؤتمر ضرورة أن يحظى الصح
 51اع، وفقا للمادة الصر  أوقاتيتمتع بها المدنيون في  أنوقطاع غزة على نفس المعاملة التي يجب 

 .اإلنسانمن اتفاقيات جنيف لحقوق  اإلضافي األولمن البروتوكول 
وجاء في مشروعي القرارين اللذين صادق عليهما المؤتمر، أن "مؤتمر اتحاد الصحفيين البريطانيين 

فيين الفلسطينيين ومالحقتهم، والحد من اواإليرلنديين يدين انتهاك سلطات االحتالل لحقوق الصح
التضييق على الصحفيين خالل تغطياتهم الميدانية،  أوحرية حركتهم، ومنع البعض منهم من السفر 

 ما يشكل خرقا فاضحا لحقوق الصحفيين.
فيين البريطاني اوطالب المؤتمر من "المجلس التنفيذي الوطني" وهو اعلى هيئة في اتحاد الصح

الصادرة عن االتحاد الدولي التي يحملها  ببطاقة الصحافة لالعترافبالضغط على حكومة االحتالل 
نهاء إسرائيلالصحفيون الفلسطينيون، كما طالب بالعمل على وقف جرائم  من  اإلفالتسياسة  وا 

فيين فلسطينيين، والمطالبة بمحاكمة الجنود االعقاب على الهجمات التي ترتكبها قواتها ضد صح
 ن.فيين الفلسطينييامرتكبي الجرائم والهجمات ضد الصح

الفلسطينية المحتلة غير شرعية  األراضيفي  اإلسرائيليةوحسب ما أقره المؤتمر، فإن المستوطنات 
القاضي بوسم منتجات المستوطنات ما  األوروبيوفقا للقانون الدولي، ورحب المؤتمر بقرار االتحاد 

 يمهد الطريق لمقاطعة هذه المنتجات.
 20/4/2016، (وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا

 
 مثقفون فرنسيون: الوضع الراهن قاتل والمبادرة الفرنسية فرصة للخروج منه .62

قال مثقفون فرنسيون "إن الوضع الراهن قاتل، والمبادرة الفرنسية تقدم فرصة للخروج منه، : باريس
بولة كونها تأتي وفقا للمبادرة لقرارات األمم المتحدة، وتأخذ بعين االعتبار أرضية مشتركة مق

 للطرفين"، معلنين دعمهم لها.
محمود  يةفلسطينال السلطةجاءت تصريحاتهم في بيان صحفي صدر عنهم، عقب لقائهم برئيس 

 عباس السبت الماضي، خالل زيارته لفرنسا التي استمرت ثالثة أيام.
ضعافها من قبل كل من يفضلون استبقاء الوضع الراهن ، وهو وأوضحوا "تم انتقاد هذه المبادرة، وا 

االستدامة على االحتالل العسكري الذي يمنع شعب بأكمله من أن يقرر مصيره، فال يمكن لمثل هذا 
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الجمود إال أن يفاقم أكثر وأكثر األوضاع التي هي أصال سيئة مع كل أشكال العنف، ومقابل كل 
 هذا التدهور العنيف، فالمبادرة تقدم فرصة للخروج من ذلك".

ق األوسط في حالة من الفوضى، ربما لم يفت األوان لمحاولة شيء آخر، هذا وتابعوا "في حين الشر 
ما تريده الحكومة الفرنسية باقتراحها لعقد مؤتمر دولي مع أعضاء الرباعية الدولية )األمم المتحدة، 
االتحاد األوروبي، الواليات المتحدة، وروسيا"، وبعض الدول األخرى، لتحديد الئحة الشروط 

 لصراع في إطار حل الدولتين".المرجعية ل
وأكدوا بموجب ذلك "أن يتم التفاوض على هذه األسس فيما بعد، بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، مع 

وأشاروا إلى "أن األسس  دعم من مجموعة من الدول من خالل المؤتمر، وليس دولة واحدة فقط".
ى مدار كل هذه السنين، والمفاوضات التي قادت محاوالت التفاوض بين إسرائيل والفلسطينيين عل

 المباشرة للطرفين تحت أنظار واشنطن أظهرت إفالسها".
 21/4/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 : إنها تهديد استراتيجي"إسرائيل"تثير قلق  "بي دي أس" حركة المقاطعة .63

" أهافايكون قرار اتخذته شركة " أنية أ.ف.ب: بدأ اإلسرائيليون يشعرون بالقلق من إمكان-القدس 
لمستحضرات التجميل بنقل مصنعها من الضفة الغربية المحتلة، جاء بسبب الضغوط المتزايدة عليها 

 من حركة مقاطعة إسرائيل.
وقالت الشركة اإلسرائيلية التي تبيع الطين والكريمات المصنوعة من األمالح والمعادن في البحر 

"ستقيم مصنعا إضافيا" داخل إسرائيل. لكنها لم تؤكد رسميا حتى اآلن إغالق  أنهاالميت في بيان، 
 مصنعها في األراضي الفلسطينية المحتلة.

تكون الشركة رضخت لضغوط متزايدة من حركة المقاطعة وسحب  أنويشك البعض في إمكانية 
 أيند سانكشنز، االستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل "بي دي اس" )بويكوت، دايفستمنت ا

 وعقوبات(. أموالمقاطعة، سحب 
مقاطعة إسرائيل لحين إنهاء احتالل األراضي الفلسطينية  إلىويرى ناشطون من الحركة التي تدعو 

 خطوة "اهافا" تعد انتصارا للحملة المستمرة منذ نحو عشر سنوات. أن
 مزيد من الزخم." أثارت تساؤالت حول إمكانية اكتساب الحركة الأهافاولكن مبادرة "

وأصبحت حملة مقاطعة إسرائيل دولية مع المناوشات التي تجري حول المقاطعة في محاكم 
 وبرلمانات وجامعات في باريس ولندن ونيويورك.
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خطوات سابقة اتخذتها شركات مثل "صودا ستريم" التي انسحبت من  إلىويشير مؤيدو الحملة 
اس"  4موعة األمن البريطانية الدنماركية العمالقة "جي ومج 2015الضفة الغربية المحتلة في أيلول 
 التي ستترك إسرائيل بشكل تام.

ولكن في الوقت نفسه، بدأت بعض الشركات تتوسع في الضفة الغربية المحتلة متحدية الضغوطات 
" وحدها، بل من االتحاد األوروبي الذي بدأ في اآلونة األخيرة أسالتي لم تأت من حركة "بي دي 

 ملصقات تمييزية على المنتجات القادمة من األراضي المحتلة. وضع
" على محمل الجد وقد وصفه مسؤولون كبار أسوتأخذ إسرائيل التهديد القادم من حركة "بي دي 

مليون دوالر(  31مليون شيكل ) 118بـ"التهديد االستراتيجي". وتم تخصيص ميزانية هذا العام قدرها 
 ئيل.لمكافحة حركة مقاطعة إسرا

وعقد الطرفان مؤخرا مؤتمرات استراتيجية، واكد كل من الجانبين انه يفوز في المعركة، في امر مثير 
 للدهشة.

الحكومة تسعى "ألن تكون  أنللمؤتمر المؤيد إلسرائيل  أردانواكد وزير الشؤون االستراتيجية جلعاد 
متقدمة على حركة المقاطعة تكون  أنقادرة على التصدي )لالنتقادات( في الوقت الحالي وحتى 

 بخطوة".
اتخاذ الحملة  إلىوسعت حركة المقاطعة وسحب االستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل، 

المناهضة للفصل العنصري في جنوب إفريقيا في الثمانينيات مثاال، بينما يتهمها اإلسرائيليون 
ة السامية، األمر الذي ينفيه النشطاء معادا  إلىوداعموهم بأنها تتجاوز االنتقادات المشروعة لتصل 

 باستمرار.
اإلسرائيليين "ال يمكنهم  أنويؤكد جمال جمعة، العضو في حركة مقاطعة إسرائيل لوكالة فرانس برس 

يتلقون التمويل من اإلرهابيين. من السهل على  أوالرد بالطرق التقليدية عبر االتهام بأنهم إرهابيون 
 صحيح". وتابع "لهذا فإنهم يحاولون تجريم الحركة دوليا". يعرف ان هذا غير أنالعالم 

عددا كبيرا من  أنوتقدر منظمة "غوش شالوم" غير الحكومية اإلسرائيلية المناهضة لالحتالل 
ضغوطا  أيضا، وتواجه شركات صغيرة األخيرةالشركات غادر الضفة الغربية المحتلة في السنوات 

 للمغادرة.
زجاجة سنويا، بينما يقول مؤسسه  ألف 250نبيذ في الضفة الغربية المحتلة وينتج مصنع "بساغوت" لل

ياكوف بيرغ انه رفض فرصة لالستثمار بماليين الدوالرات عندما طلب منه المستثمرون جعل 
 ".أبداالمصنع داخل إسرائيل. وقال، "لن اترك هذا المكان 
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ي محدودا حتى اآلن، حيث تمثل على االقتصاد اإلسرائيل أوسعويبدو تأثير المقاطعة بشكل 
 من التجارة اإلسرائيلية. %3او  2المستوطنات ما يقارب نحو 

وبحسب مجلس يشع االستيطاني الذي يمثل المستوطنات فان عدد المصانع في المستوطنات ارتفع 
 .2015مصنعا في  890الى  2011مصنعا في  680من 

يرة ذات الدوافع األيديولوجية مثل مصنع الصغ األعمالتقوم بعض  أنوبينما من غير المرجح 
 انه بحسب محللين فان الشركات الكبرى تشعر بالضغوطات. إال"بساغوت" للنبيذ بتغيير مسارها، 

تقدم  أنالشركات الكبرى التي كان من الممكن  أنالدولية  األزماتويؤكد عوفر زالسبرغ من مجموعة 
 تلة قبل خمس سنوات، قلقة اآلن من القيام بذلك.بحماسة على االستثمار في الضفة الغربية المح

 إلى باإلضافةالحكومة اإلسرائيلية تتخوف من محاوالت لنزع الشرعية عنها،  أن إلىزالسبرغ  وأشار
من الحصول على  اإلعفاءمثل استثناء مستوطني الضفة الغربية المحتلة من  إضافية إجراءات

 .ألوروبيةاالدول  إلى األتوماتيكيةتأشيرات الدخول 
واعترف الصحافي اإلسرائيلي بن درور يميني الذي يكافح حركة المقاطعة، بان إسرائيل قد ال تفوز 
في معركة الدعم الشعبي في بعض الدول. وقال "حاليا، ساحة المعركة هي الرأي العام في الغرب، 

 مناصري حركة الـ)بي دي اس( سينتصرون". أنواعتقد 
 دا بيع هذه الدعاية المعادية إلسرائيل".وبحسب يميني "من السهل ج

 الـ"بي دي اس". أنشطةوتركز إسرائيل حاليا على اتخاذ تدابير للحد قانونيا من 
محاميا يهوديا معا قبل عامين  أربعينويقول رون لودر، رئيس المؤتمر اليهودي العالمي انه تم جمع 

 لتطوير استراتيجية قانونية.
 فإننار اإلسرائيلي المناهض لحركة المقاطعة "على الجبهة القانونية، واكد لودر مؤخرا في المؤتم

 األولوبدأت هذه االستراتيجية تؤتي ثمارها: فقد منعت فرنسا حركة المقاطعة في تشرين  نفوز".
تدين حركة الـ"بي دي  إجراءاتقامت سبع واليات بتبني  األميركيةالماضي، وفي الواليات المتحدة 

 حركة المقاطعة. بإدانة أيضا. وقام البرلمان الكندي إنجيليةعات مسيحية اس"، نظمتها جما
ال توقف من عزيمة حركة المقاطعة وال نشطائها الذين يتعهدون بمواصلة  اإلجراءاتولكن هذه 

 الضغوطات على إسرائيل.
 21/4/2016، األيام، رام هللا
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 فلسفة القساميين وخارطة التحرير .64
 مهنا الحبيل

بيب تراقب بقلق وتوتر تسريبات كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس ظلت تل أ
أشهرا عدة، وهي تسريبات تصل إلى اإلعالم بدقة متناهية، وتستنزف أعصاب الموساد والشين بيت 
وصوال إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وهو يستنفر كل مؤسساته للبحث عن المفقودين، من 

 جيش اإلسرائيلي المحتل والمعتدي الدائم على شعب فلسطين.جنود ال
وهذه ليست أول مرة يتبين فيها تفوق جهاز المخابرات الحربية، والمخابرات األمنية لكتائب القسام، 
وحجم ما باتت تعانيه اآللة األمنية اإلسرائيلية والدولة الصهيونية ومجتمعها الحربي أمام مفاجست 

ن أمام حالة مذهلة لتجربة بشرية تقدمها المقاومة الفلسطينية في منهجية القسام، القساميين، وهنا نح
وهي مؤهلة بجدارة لتدّرس بالفعل، كنموذج إبداعي لصناعة قوة المقاومة من خنادق المحنة والحصار 

 للشعوب المضطهدة.
ع العسكري يخضع وقبل استعراض هذه الفلسفة وبنودها السياسية والفكرية، نشير إلى أن هذا القطا

كليا لما يجب أن يخضع له، وهو القيادة السياسية األبرز للشعب الفلسطيني ممثلة بقيادة المكتب 
السياسي لحركة حماس، وأن جزءا من قاعدة النجاح للكتائب يأتي من ذكاء القيادة السياسية الصلبة 

 سماعيل هنية وزمالئهما.والمرنة في الوقت ذاته في غزة أو المهجر، في شخصيتي خالد مشعل وا  
فبعد حروب نقض الربيع العربي كانت الضائقة كبيرة، وكان من المستحيل أن يتحقق ما تحقق لوال 
توفيق هللا وحسن التوازن والقدرة على المرور عبر المضايق الضيقة والتوفيق الذي صاحب خطوات 

 طرح على حماس باستمرار.الحركة وقيادتها السياسية، رغم مسألة الموقف من إيران الذي يُ 
فمع وضوح خطابها ودعمها للثورة السورية منذ انطالقتها، كانت تصريحاتها باتجاه إيران تأخذ في 
االعتبار السياق الذي تتحرك فيه الحركة وما تتعرض له من حصار وتضييق، حيث تحتاج التخاذ 

طالق بعض التصريحات، لبقاء متنفس لها في جغرافية  أوسع. بعض المواقف وا 
هذا الموقف االضطراري الذي  استراتيجياوقد ُيصاحب ذلك خطأ في التعبير ومبالغة، لكنه ال يتعدى 

يتفق مع توازن حماس الدقيق وحماية مصالح شعبها، كما ُتراعي حالة جمهورها الذي يتوسع ويزداد 
في الحراك والقرار، في شعوب األمة اإلسالمية، مع دقة تعاطيها الوطني وفرزها األممي عن المحلي 

ن تمسكت بعمقها الطبيعي العربي واإلسالمي، كرابط مهم ال يمكن التخلي عنه في معركة األمة  وا 
 التاريخية لتحرير األقصى، قبلة المسلمين األولى.

ورغم كل ما تعرضت له حماس وغزة من حصار، وحمالت شرسة إال أن قيادتها السياسية سعت 
ياض لوضع الموقف المصري على الطاولة مباشرة، والطلب منه توجيه مؤخرا، وعبر تواصل مع الر 
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أدلة كل ما يردده عن حماس وعن شعب غزة المحاصر بالمعابر المغلقة، وبالتالي تُقدم حماس 
 يناير في مصر. 25أجوبتها مباشرة عن هذه الحملة المستمرة ضدها، منذ إسقاط ثورة 

سعودية في هذا الشأن تحديدا، لكننا نتحدث عن حراك وال نعرف ما الذي وصلت إليه الوساطة ال
خالد مشعل وشجاعته ومبادرته بطرق األبواب ألجل سالمة الشعب ومقاومته أوال، وثانيا لكون حركة 
حماس وجهازها العسكري، كانت وال تزال تلتزم بأقصى معايير الحذر، ورفض التورط في الشأن 

تنجح الوساطة قريبا ألجل فتح معبر رفح بصورة دائمة، الداخلي للدول العربية، وما نرجوه أن 
 وخاصة أمام الحاالت اإلنسانية المضطرة يوميا للعبور عبر مصر.

والجانب الثاني دعم مشروع تركيا لتحقيق معبر مائي دولي لقطاع غزة عبر اتفاق تلتزم به تل أبيب 
ي دور حيوي في ذلك، وهو من خالل وسطاء أوربيين ومفاوضات تركية، وسيكون للدعم السعود

أيضا يخلق أجواء إيجابية لمصر، تخرج فيه من قضية مواجهة ومناهضة الشعب الفلسطيني الذي 
 .2013يونيو/حزيران  30أصبح مادة إعالمية مستمرة منذ 

أما كتائب القسام فقد تفرغت في داخل فلسطين المحتلة، وتوسعت في غزة كونها المساحة المتاحة 
ا من اإلسرائيليين، لتدشين مشروعها المتدحرج، ضمن توازنات الرعب التي خلقتها أمام منذ أن حررته

 تل أبيب في أوج محنة وحصار الشعب الفلسطيني، ويتضح لنا ذلك في اآلتي:
العقيدة القتالية لكتائب القسام هي تحرير كامل التراب الفلسطيني، وعودة الوطن المحتل والمسجد  -1

 إسالميا، ُتزال عنه آثار االحتالل والعدوان اإلسرائيلي.األقصى حرا عربيا 
الخريطة اإلستراتيجية المرحلية للكتائب، تقوم على مفهوم دحرجة مشروع المقاومة وتقدمه،  -2

والمقصود أن تحقيق الهدف النهائي ال ُيمكن من خالل مرحلة زمنية محددة، في ظل تراكم القرار 
ربي، وفي ظل استهداف المقاومة الفلسطينية ذاتها في المشروع الدولي الدولي واإلقليمي والخذالن الع

 اإلمبريالي، وحتى مشروع موسكو الجديد، وشريكه اإلقليمي.
ولذلك فإن ما يمكن أن تحققه الكتائب، هو الدحرجة الضاغطة على العدو لتقترب من أرضية أقوى 

غزوه ألرض ليست له، وأنه جماعة للمقاومة، وتبعث باستمرار في صفوف الكيان المحتل، قصة 
 استوطنت بلدا ُهجر شعبه واضطهد في دوره وبلداته الفلسطينية.

ولم يكن هذا الهدف اإلستراتيجي للكتائب غائبا عن عقل تل أبيب وال مؤيديها الدوليين والعرب،  -3
 ولذلك ُشنت عدة حروب عسكرية وسياسية مباشرة وبالوكالة لوقف هذه الدحرجة.

ات الجهاز األمني للقساميين التي حاصرت وضربت خاليا تل أبيب وداعش )تنظيم الدولة( "إن قدر 
مؤخرا، ُتظهر هذا اإلبداع األسطوري الذي ال ُيمكن أن يتحقق، لوال إيمان يشع في الصدور، وعقل 

 فهل استطاعت تل أبيب وقفهات ذكي يدير حراكه السياسي ويقرأ ما بين السطور"
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يا عبر استعراض تحليلي موضوعي لقوة المقاومة والكتائب القسامية، ويتضح الجواب يتضح جل -4
ذلك بتصاعد قدرات القسام، منذ فشل عدوان غزة األخير، حتى اإلعالن عن معركة أسر الجنود 
اإلسرائيليين، وهي معركة مستقلة بالفعل، تنتصر فيها الكتائب وتفاوض على حجم النصر الذي تقبل 

 الفلسطينيين. به لتحرير األسرى
وعلينا أن نالحظ هنا، كيف احتفظ القساميون بسر الحرب التي شنت على غزة، حيث كان وقف  -5

ن كان هزيمة لتل أبيب لعدم قدرتها على استئصال  إطالق النار مجحفا دون رفع الحصار، وا 
 المقاومة وال إضعافها، وهو ما شهده العالم ونشهده اليوم.

اع هذا الخبر عن أسر الصهاينة المعتدين في ختام الحرب، إلظهار القوة كان من الممكن أن يذ -6
المعنوية للشعب، لكنه كان مهددا بفقدان هذه الورقة دون ثمن مستحق، في حين أظهرت فلسفة 
القسام قوة تحليلها للحرب النفسية تجاه العدو، ودقة تقديرها للثمرة المرتجاة لشعبها، فاحتفظت بالسر 

 حتى توقيته.
ونحن هنا نتابع ونقرأ بعمق كيف تتفق الحرب المرحلية والتكتيك الميداني والدبلوماسية الذكية مع 
فلسفة الكتائب، وكيف أصبح صوت أبي عبيدة المحاصر في بضع كيلومترات من الجغرافيا، نذير 

 شؤم وتصدع نفسي ألقوى جيش تواطأ الغرب على صناعته ودعمه.
غزة كان له دور كبير في احتضان المقاومة حتى أصبح بالفعل والحقيقة أن شعب فلسطين في 

شعب المقاومة، وهو ما دعم ظهر القسام ومجاهديه في حرب األنفاق وفي حرب الميدان، كما أن 
قدرات الجهاز األمني للقساميين التي حاصرت وضربت خاليا تل أبيب وداعش )تنظيم الدولة( 

لذي ال ُيمكن أن يتحقق، لوال إيمان يشع في الصدور، وعقل مؤخرا، ُتظهر هذا اإلبداع األسطوري ا
 ذكي يدير حراكه السياسي ويقرأ ما بين السطور.

 20/4/2016، الجزيرة نت، الدوحة
 

 وأزمتها مع الرئاسة "الشعبية"عن  .65
 عوني صادق
فساد  كثر الحديث في السنوات األخيرة عن المال وتدخله في السياسة، وعن كونه عامل فساد وا 

لحياة السياسية للمجتمعات بعامة. وقد أظهرت الوثائق التي تم تسريبها أو الكشف عنها مؤخرًا، أنه ل
يكاد ال يوجد في العالم نظام سياسي، أو منظمة سياسية، أو حكام لم يفسدهم المال، أو ال يقعون 

ندها يكون تحت سلطته المفسدة. لكن عندما يصل األمر إلى الثورات وحركات التحرر الوطنية، ع
الملح قد فسد، والوضع الفلسطيني مثال واضح فاضح يؤكد صحة الزعم السابق. فالثورة الفلسطينية 



 
 
 
 

 

 48 ص                                              3910 العدد:        21/4/2016 الخميس :التاريخ 
  

، بدأ تخليها عن معظم مبادئها عندما قبلت أن تعتمد على 1965المعاصرة التي انطلقت في مطلع 
مكن القول إن )اتفاق أموال الخارج، وقبل أن تقبل )اتفاق أوسلو( والتنازالت التي قدمتها له، بل ي

أوسلو( لم يكن إال إحدى نتائج قبول ذلك المال باسم )مساعدة الثورة(، عربيا في البداية ثم دوليًا بعد 
ذلك، إذ إن "المساعدة" الوحيدة التي قدمها المال كانت في إطار "إقناع" قيادات الثورة بالتنازل عما 

 تنازلت عنه.
طية، األخيرة مع السلطة الفلسطينية تشرح ذلك بوضوح. ولن أتوقف أزمة الجبهتين، الشعبية والديمقرا

عند مواقف الجبهة الديمقراطية، فهذه كانت عراب "برنامج النقاط العشر"، وصارت "المنظر 
اإليديولوجي" لبرنامج حركة )فتح(، وكلها كانت مقدمات لما أصبح )اتفاق أوسلو(. وقد كانت 

كانت تمثل الحاضنة الحقيقية للموقف الوطني المتقدم والمتمسك "الشعبية" مستهدفة دائما ألنها 
بهدف تحرير فلسطين عبر الكفاح المسلح. وقد جاء االستهداف من اليمين واليسار، من )فتح( و 
"الديمقراطية"، ما أنتج في النهاية "تيارا" داخل "الشعبية" عرف في البداية بـ"التيار العرفاتي"، التقت 

امج أوسلو"، وكان سببًا إلرباك "الجبهة" وجعل مواقفها تراوح بين صعود وهبوط. مواقفه مع "برن
ولألسف لم يستطع وجود تيار أكثر تمسكا بالمنطلقات بقيادة جورج حبش وأبو علي مصطفى وأحمد 
سعدات وأبو أحمد فؤاد وصابر محي الدين وليلى خالد، أن يمنع تلك المراوحة في المواقف بعد 

 أوسلو(. توقيع )اتفاق
وكان لالجتياح "اإلسرائيلي" للبنان وترحيل المقاومة الفلسطينية منه، نتيجة خطيرة تمثلت في تحويل 
مقاتلي الثورة إلى جيش من العاطلين بحاجة إلى من يصرف عليه ويقيم أوده، فبرزت أهمية المال 

لى وجه التحديد، حيث ع 1968كما لم تبرز من قبل، وهي التي كانت في غاية األهمية منذ ما بعد 
نشاء  صار معروفا أن من يملك "المال واألجهزة األمنية" يتحكم في القرار الفلسطيني. وبعد أوسلو وا 
السلطة الفلسطينية، واغتيال ياسر عرفات، آل "السالحان" للرئيس محمود عباس، الذي ألغى من 

جلس الوطني والمجلس المركزي، الناحية العملية منظمة التحرير وكل المؤسسات التابعة لها، الم
والمجلس التشريعي، وجعل منها أشكااًل فارغة من المضمون وال تزيد عن "ختم" يوضع على قرارات 

 الرئاسة إن لزم األمر، أو تجاهله عند اللزوم.
في اإلطار السياسي العام، لم توافق الجبهة الشعبية على )اتفاق أوسلو(، لكنها اتبعت سياسة تسايره 

شعارين: "الوحدة الوطنية" و"المشاركة في المنظمات الشعبية". ولم تزد النتيجة، عن بيانات تحت 
الشجب والتنديد في معظم الحاالت لتذكر الناس بمواقفها القديمة، التي لم تعد تجد ترجمة لها إال ما 

موقف ال ندر وقل . والمقابل حصتها من الصندوق القومي التي صارت تمنع عنها كلما صدر عنها 
ترضى عنه رئاسة السلطة. ومن حيث المبدأ والقانون، ليست أموال الصندوق القومي ملكًا لرئيس 
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السلطة أو غيره، وليس من صالحياته المنح أو المنع، لكنها فعليًا بين يديه وتحت تصرفه، وهي كما 
طنية" التي تم التنازل يقال دائمًا أموال الشعب الفلسطيني، لكنها في الواقع صارت "ثمن القضية الو 

عنها، بعد أن أصبحت الوظائف والحصص هي األهم، حتى حركة )حماس( التي ليست حتى اآلن 
ضمن المنظمات المنضوية تحت مظلة منظمة التحرير، أصبحت تتعامل مع الموضوع بالمفهوم 

لت في نفسه، وقد اعترفت أكثر من مرة أن إحدى العقبات الرئيسية في طريق "المصالحة" تمث
 موضوع الموظفين ورواتبهم في غزة.

آخر أخبار "األزمة" بين "الشعبية" والرئاسة، تحدثت عن اتصاالت جارية عبر الوسطاء لتحقيق 
الصلح، وإلعادة المياه إلى مجاريها، أما الموقف المنتظر من الجبهة الشعبية، فهو العودة إلى 

الشعب الفلسطيني، هو االنسحاب نهائيًا من  تاريخها الذي تتفاخر به، ومعها قطاعات واسعة من
حياء مواقفها الوطنية التي بفضلها كانت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين".  منظمة التحرير، وا 

واألمل كبير أن تكون األزمة الحالية مناسبة لتعيد قيادة الجبهة الشعبية النظر في مواقفها الحالية، 
 من أجل عودة حقيقية إلى األصول.

 21/4/2016، خليج، الشارقةال
 

 مـاذا يعـنـي اكتشـاف نفــق "حمــاس"؟ .66
 آفي يسسخاروف
إعالن المتحدث باسم الجيش، اإلثنين الماضي، اكتشاف نفق هجومي لحركة حماس يدخل األراضي 

 اإلسرائيلية من جنوب قطاع غزة كان محبطا وغير مفاجئ في الوقت نفسه. 
أمثلة كثيرة حول المواجهة المتواصلة الدائرة فوق وتحت السطح  وهو يشكل فقط مثاال واحدا من بين

 بين إسرائيل و"حماس".
، حقيقة أنها تواصل حفر 2014آب  26في ” الجرف الصامد“"حماس" لم تخف، منذ انتهاء عملية 

ساعة في  24رجل يعملون  1,000األنفاق الهجومية إلى داخل إسرائيل.  فقد خصصت ما يقارب 
 أيام في األسبوع، والماليين من الدوالرات شهريا، لهذه المهمة.اليوم، ستة 

كان هناك في إسرائيل من ادعى بأنه ال يوجد هناك أدلة على أن هذه األنفاق تجتاز الحدود إلى 
 داخل األراضي اإلسرائيلية. في الواقع تبين أن هناك دليال على ذلك. 

لية إخفاء ذلك عن الرأي العام، وخاصة في ولكن ربما كان من األسهل على الحكومة اإلسرائي
المنطقة المتاخمة لغزة، وبالتالي تجنيب نفسها أسئلة غير مريحة حول سبب عدم قيامها بمهاجمة 

 حافري األنفاق داخل غزة.
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 حتى اآلن، بعد اكتشاق النفق، تواصل "حماس" وستواصل حفر أنفاقها الهجومية. 
كشف عنها، سواء من خالل المعلومات االستخباراتية أو وسيواصل الجيش و"الشاباك" محاولة ال

عمليا على األرض، حيث تعمل جرافات الجيش اإلسرائيلي بكل طاقتها على حدود غزة بحثا عن 
 أنفاق أخرى تم حفرها إلى داخل إسرائيل. 

ز الحرب االستخباراتية تنعكس بالضرورة في أنشطة أقل علنية. بحسب تقارير فلسطينية، يحقق جها
الحدود إلى داخل إسرائيل.  مؤخرا،األمن العام )الشاباك( مع حافر أنفاق ينتمي لـ "حماس" اجتاز، 

 وتضمنت التقارير اسمه وصورته، وبالتالي يبدو أنها ذات مصداقية.
لألسف، يبدو أن معظم نشاط حفر األنفاق الذي تقوم به "حماس" لم يتم الكشف عنه بعد. النفق 

 . 2014بوجوده أخيرا لم يكن على يبدو جديدا تماما، ولكن تاريخه يعود إلى حرب الذي تم االعتراف 
 بكلمات أخرى، هنا أيضا هناك ثغرة بين ما تعرفه إسرائيل وبين ما يحدث في الواقع تحت األرض. 

هذا على الرغم من التأكيدات حول االستخبارات اإلسرائيلية الممتازة والمزاعم بأن إسرائيل وجدت 
 ”. الجرف الصامد“جت جميع األنفاق الهجومية خالل عملية وعال

ذا كانت مؤسسة الدفاع اإلسرائيلية تعرف اآلن عددا محددا ألنفاق "اإلرهاب" التي قامت "حماس"  وا 
 بحفرها عبر الحدود، فمن المعقول أن نفترض بأن العدد الحقيقي لهذه األنفاق هو في الواقع أعلى.

الطرفين. المعضلة التي تواجهها إسرائيل في معالجة مشكلة األنفاق  في غضون ذلك تتواصل جهود
ليست بالبسيطة، وذلك ببساطة ألن اقتالع مشكلة األنفاق من الجذور تتطلب نشاطا على الجانب 

 الفلسطيني من حدود غزة وربما حال أوسع فيما يتعلق بـ "حماس".
ستقوم به إذا اكتشفت أن التلميحات في  بالنسبة لـ "حماس" المعضلة في بدايتها فقط، ما الذي

اإلعالم اإلسرائيلي بشأن تحسين التكنولوجيا التي تمكن من اكتشاف األنفاق صحيحة، وأن شبكة 
أنفاقها معروفة إلسرائيلت هل ستحافظ على سياسة ضبط النفس الحالية والحفاظ على الهدوءت أم 

المتمثل  االستراتيجيشيتها من أن رصيدها على العكس من ذلك، قد تنتقل إلى أنشطة تصعيدية لخ
بشبكة األنفاق الهجومية سيبدأ باالنهيار كأحجار الدومينو نتيجة للكشف عنها وتدميرها من قبل 
إسرائيلت ما يصعب من اتخاذ "حماس" للقرار هو الوضع اإلنساني في غزة، حيث يقوم سكان 

 ”.كسر الحصار”القطاع بالضغط من أجل اتخاذ خطوات لـ
مبعوث قطري مسؤول عن إعادة إعمار غزة عقد محادثات في إسرائيل قبل عدة أيام لمناقشة مد 
أنبوب غاز بين إسرائيل وغزة. ولكن مع كل االحترام لهذه الفكرة، فإن العامل الذي يجب أن يشغل 

تي تم فقط من المنازل ال %9بال الجانب اإلسرائيلي هو تقرير البنك الدولي األخير الذي أظهر أن 
 تمت إعادة بناؤها.  2014تدميرها في حرب 
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خشية من استغالله لبناء  –مؤخرا، منعت إسرائيل دخول اإلسمنت إلى السوق الخاصة في غزة 
 شواكل. 110للكيس الواحد إلى  شيكال 30، من %400إلى ارتفاع سعره بـ  أدىما  –األنفاق 

علينا تجنب حرب بكل “وبين ” إلى حربنحن بحاجة “في غضون ذلك يتأرجح المزاج العام بين 
 )يتعلق ذلك بمن تسأل( في طنجرة الضغط المعروفة بقطاع غزة.” ثمن

 "تايمز أوف إسرائيل"
 21/4/2016، األيام، رام هللا

 
 بحماس دون االنجرار إلى حرب اإلضرار .67

 ار ير يد. افرايم ه
وحتى لو تبين أن حماس حماس سارعت إلى مباركة العملية في الباص أول من أمس في القدس. 
الذي تأكد بالكشف  األمرغير مسؤولة عن هذه العملية، فان هذه الحادثة تناسب نهجها المركزي، 

 اإلسرائيلية. األراضيعن النفق الهجومي الممتد إلى داخل 
وضعت حماس القضاء على دولة إسرائيل كهدف أسمى لها، والطريق لتحقيق هذا الهدف ُيذكر في 

لجهاد ضد المتسلطين من اجل تحرير البالد من دنسهم". المنظمة التي تسيطر منذ نحو ميثاقها: "ا
عقد على قطاع غزة تعرضت لضربة قوية في عملية الجرف الصامد. ومنذ ذلك الحين تمتنع عن 
العمليات الهجومية الحقيقية. وهي تعمل في الوقت الحالي حسب طريقة اتفاق الحديبية. في هذا 

وقع قبل دخول المسلمين مدينة مكة، لكن المسلمين استغلوا الهدنة من اجل زيادة  االتفاق الذي
قوتهم. وبعد عامين قاموا باحتالل مكة. وليس غريبا أن حماس تستغل الهدوء النسبي من اجل بناء 

 شبكة هجومية ستستخدمها عند اقتناعها أنها ستربح من المواجهة مع إسرائيل.
المركزية لهذه  األسبابحكم حماس. وأحد  إسقاطد امتنعت إسرائيل عن عملية الجرف الصام أثناء

نظام إسالمي أكثر تطرفا، مثال نظام يتبع تنظيم داعش. ومن اجل  إقامةالسياسة هو الخشية من 
إلى الصحوة الكاملة والرد الصعب على كل محاولة  إضافةامتحان فائدة هذه السياسة: هدوء مؤقت، 

عن  اإلمكانرب االستنزاف، تمكين حياة معقولة في البالد واالبتعاد قدر الستئناف الحرب أو ح
، ليس فقط في األيديالمواجهات العسكرية. ولكن يجب علينا أن نتذكر أن حماس ال تجلس مكتوفة 

لن  واألمرعلى كراهية إسرائيل واليهود، وستظل هذه طبيعتها  األوالد، بل هي تربي األنفاقحفر 
على كراهية  األجيالجيل الشهادة. محظور علينا السماح بتربية  إلىهؤالء األوالد يتغير عند وصول 

 اليهود الذين سيكونون مستعدين للتضحية بحياتهم من اجل القضاء على اليهود.
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، هو مضلل: لو كانت مثال جهة تابعة لداعش ستسيطر أيضاالخوف من مجيء جهة أكثر تطرفا 
تلفة كثيرا عن سياسة حماس، وخطورتها لن تكون أكبر بكثير. على الحكم فلن تكون سياستها مخ

كان سيتبين للعالم أن النضال الفلسطيني في جوهره هو نضال ديني متطرف يشبه  أخرىومن جهة 
ما يقوم به داعش ضد الدول الغربية وأن الحديث هنا ليس عن "مقاتلين من اجل الحرية" و"معتقلين" 

مثل خطوة دبلوماسية يتم تنسيقها مع  اإلبداعيةرعية وتأييد للحلول داخل قطاع غزة. كانت ستنشأ ش
يجادالنظام اإلسالمي في غزة  إسقاطالغرب ومع دول إسالمية كمصر من اجل  حل عميق  وا 
 دولة فلسطينية في سيناء. إقامة 2014للمشكلة الفلسطينية: مصر اقترحت في العام 

ية، يجب المبادرة إلى عدد من الخطوات الدبلوماسية األمن لألجهزةإلى األعمال المباركة  إضافة
السرية التي تجبر حماس على الكف عن االستعداد للحرب وتغير خطط التعليم الالسامية. وهذا دون 
الدخول في حرب شاملة لن يفهمها العالم وستؤدي إلى عدد كبير من الضحايا. هناك ما يكفي من 

 األمنية من اجل بلورة أعمال كهذه. األجهزةكومة وفي في الح واإلبداعييناألشخاص المميزين 
لقد كان هناك أمر واضح وأصبح أكثر وضوحا بعد الكشف عن النفق الهجومي والعملية في القدس 

األمنية وعدم الجلوس على الجدار، ال  األجهزةمن قبل  األفشالوهو أنه يجب االستمرار في عمليات 
 كان يوجد تحته نفق. إذاسيما 
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