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 ال يمكن أن ينكسر أمام العدوان الصهيونيو مشعل: شعبنا متمسك بنهج المقاومة  .1

رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية ، أن 22/4/2016، موقع حركة حماسذكر 
رًا إلى أن أهل شدد على تمسك الشعب الفلسطيني بنهج الجهاد والمقاومة، مشي، "حماس" خالد مشعل

  القدس والضفة الغربية يلتحمون للدفاع عن المسجد األقصى.
، الجمعة، إن القيادة التركية وخلفها إسطنبول، ُنظم في مدينة شعبيوقال مشعل خالل مهرجان 

 الشعب التركي العظيم ال يزالون يصّرون على االحتالل اإلسرائيلي حتى يكسر حصار غزة.
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تحق الشكر لما قدمته للقضية الفلسطينية ومساندتها للمقاومة الفلسطينية في وأكد مشعل أن تركيا تس
 الحروب اإلسرائيلية على غزة ومساهمتها في مشاريع إعادة اإلعمار.

التركية عصر الجمعة، أعمال المهرجان الشعبي الذي تنّظمه الجاليات  إسطنبولوبدأ في مدينة 
يا(، ويستمر لثالثة أيام بحضور شخصيات إسالمية وعربية العربية في تركيا، تحت عنوان )شكرًا ترك

وازنة في مقدمتها رئيس االتحاد العالمي لعلماء المسلمين الشيخ يوسف القرضاوي، ومفتي القدس 
 السابق الشيخ عكرمة صبري.

، أن صهيب قاللوة، عن مراسلها إسطنبول، من 22/4/2016لألنباء،  األناضولوكالة وأضافت 
، ليقول 2008نه "ما زال في ذاكراتي وذاكرة إخواني حينما هرع أردوغان إلى دمشق عام مشعل، قال إ

لفلسطين وأهل المقاومة في غزة، إننا معكم، وأيضا حينما زارنا مستشاره داود أوغلو )رئيس الوزراء 
 أحمد داود أوغلو، حينما كان مستشار لرئيس الوزراء أردوغان في ذلك الوقت(، ليسهر معنا إلى
الفجر، وهو يفكر ويجوب العالم لوقف العدوان على غزة، وفي الحرب األخيرة فقد كنا على تواصل 

 لحظي مع القيادة التركية، حتى انتصرت المقاومة في غزة".
وتابع في كلمة له خالل الحفل، "كيف لنا أن ننسى موقف أردوغان الشجاع في دافوس )المنتدى 

بسبب  2010رية ومرمرة، وشهداء تركيا التسعة )سقطوا في العام االقتصادي العالمي(، وأسطول الح
اعتداء قوات االحتالل اإلسرائيلي على األسطول(، الذين امتزجت دماؤهم بفلسطين، لرفع الحصار 

 عن غزة، وما زالت القيادة التركية مصرة على رفع الحصار عن القطاع حتى هذه اللحظة".
التي وجدناها معنا في كل موقف عظيم، في ظل العطش الذي واستطرد مشعل قائال" نشكر تركيا 

 تعيش به األمة، ونشكر الجاليات العربية في تركيا على إقامتها لهذا الحفل".
"قضية الالجئين، أوضح من أن تشرح، حيث اتسعت أرض تركيا، لماليين الالجئين، في  وأوضح أن

ضيًفا "تركيا أصبحت نموذًجا في السهل الوقت الذي ضاقت به الدول الكبرى عن بضعة آالف"، م
في أوروبا، وذلك لمصالح  اإلقليميةالممتنع، حين تسعى لالرتباط مع العالم شرقًا وغربًا، ومع بيئتها 

شعبها، لكنها في ذات الوقت تصر على انتمائها للعمق العربي واإلسالمي، في زمن ظن فيه أن 
 تركيا اإلسالمي". تاريخطيع أن يمسح تركيا قطعت به أواصرها مع تاريخها، ومن يست

"تركيا قدمت النموذج األوضح لنجاح تجربة اإلسالم السياسي، في الحكم والديمقراطية  وتابع أن
واالقتصاد والحضارة، بعد أن برزت شبهة في عالمنا العربي أنه ال نجاح للسياسة في ظل المشروع 

قراطية، ويكأن الدكتاتورية هي الضامن الوحيد في ظل الديم االقتصاداإلسالمي، وال استقرارا في 
لالستقرار واالقتصاد، وهذه دعوة ليس للتغني بهذا األنموذج فقط، بل لالقتداء به مع تكييفه في كل 

 بيئة من بيئاتنا".
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وشدد على أن "القيادة التركية ضحت ببعض مصالحها، من أجل مصالح األمة وقيمها ومبادئها، 
ن يمشون لغيرهم وليس ألنفسهم فحسب، والبعض اليوم في شماتة مما تعانيه وهذا شأن الكبار الذي

والمس بأمنها الداخلي، مبررة أن هذا من ثمرة أخطاء تركيا، والحقيقة  االستهدافتركيا من حاالت 
ليست كذلك، والذي أصاب تركيا مؤخرًا هو ثمن مواقفها الكبيرة، وأما قصة األخطاء فمن منا 

 يخطأ وهو يرقى إلى النجاح، الذي يفشل وينتقل إلى فشل آخر".معصوم، وفرق من 
وأردف رئيس المكتب السياسي قائال، إن "البعض يستكثر علينا، حينما نشكر تركيا، ولكنهم يستحقون 
الشكر على ما فعلوا حقيقة، وليس ما ادعوا، فلماذا كل هذا الجحود، ولقد شكرنا آخرين حينما خدموا 

ذا وجب على األنصار السخاء، فقد وجب على المهاجرين الفلسطينيةالقضية  ، وقضايا األمة، وا 
 الوفاء".

ووجه رسالة إلى الجاليات العربية واإلسالمية قائال، إنه" كما حفظتكم تركيا، احفظواها سرًا وعالنية، 
وقضاياكم حافظوا على أمنها ومصالحا، وال تثقلوا عليها، وأعينوها لتعينكم، وأحسنوا تمثيل أوطانكم 

في تركيا، بأخالقكم وتصرفاتكم، ونطمأن الجميع بأن من وقف مع فلسطين، فإن إخوانكم اليوم في 
، ليدافعوا عن األقصى وعن مسرى الحبيب محمد، االحتاللالضفة الغربية والقدس، يلتحمون مع 

 وشعار أهل فلسطين اليوم فقاتل في سبيل هللا ال تكلف إال نفسك وحرض المؤمنين".
إلى أن" غزة العزة تطمأنكم، أن فيها أسودا ال يمكن أن ينكسروا أمام العدوان الصهيوني،  أشارو 

، ويد تكسر الحصار، وفي فلسطين شعب يصر على تحرير أرضه االحتاللحيث هنالك يد تقاوم 
واستعادة قدسه، وقد تسمعون بعض حاالت الضعف في فلسطين، لكنهم مصرون على استعادة 

يثمر على أرض فلسطين حرية وتحريرا وانتصارا،  ريدعم مالي وسياسي وجماهي حقوقهم، وكل
 واالستثمار في فلسطين، وفي قضايا األمة، هو استثمار ناجح عند هللا، وهذه رسالتنا إلى تركيا".

 
 ساعدونا على التخلص من االحتالل.. : شعبنا لن يقبل بالوضع القائمعباس .2

أيدينا مازالت ممدودة لصنع السالم القائم  إنمحمود عباس،  يةسطينفلال السلطةقال رئيس  ك:نيويور 
على الحق والعدل، ووفقًا للقانون الدولي، هذا في الوقت الذي نمضي فيه ببناء دولتنا على أسس 

 عصرية وديمقراطية، فشعبنا لن يقبل بأي حال من األحوال بالوضع القائم واستمرار االحتالل.
لقاها يوم الجمعة، في المؤتمر الدولي المنعقد في األمم المتحدة أخالل كلمة  عباس وأضاف

ونحن اليوم نجتمع ودولة فلسطين قد أصبحت طرفًا في اتفاقية " بنيويورك للتوقيع على اتفاقية المناخ:
األمم المتحدة اإلطارية لتغير المناخ، وتشارك ألول مرة بصفتها عضوًا كاماًل، وقد وقعت إلى جانب 
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ول على اتفاقية باريس للمناخ، وصدقنا عليها كثمرة للعمل المخلص ألعمال تلك القمة، والتي بقية الد
 . "لدينا الثقة التامة بأنها ستكون لها آثارها اإليجابية للحياة على كوكبنا

إن االحتالل هو الذي يعكر المناخ في فلسطين، وان االستيطان هو الذي يدمر الطبيعة في وتابع: "
نحن ملتزمون بمضمون االتفاقية وبتنفيذها فورا  اعدونا على التخلص من االحتالل.فلسطين، س

 ."التي تجمعنا األرضيةودون تحفظ لصالح بالدنا والكرة 
لقد بات من الضروري، العمل على تغيير المنهجية الدولية في التعاطي مع حل وأضاف عباس: "

فرنسية الداعي لتشكيل مجموعة دعم دولية، وعقد القضية الفلسطينية، لهذا فإننا ندعم المبادرة ال
نشاءمؤتمر دولي للسالم،  ألرض  اإلسرائيليآلية متعددة جديدة للتوصل إلى حل ينهي االحتالل  وا 

، ومبادرة السالم العربية، والرباعية 1967دولة فلسطين، وعلى أساس حل الدولتين على حدود 
، وتحديد جدول زمني للمفاوضات، وآليات لمراقبة تنفيذ ما الدولية، وقرارات األمم المتحدة ذات الصلة

ومن ناحية أخرى، فإننا نجري مشاورات مع األطراف الدولية، واللجنة الوزارية العربية  يتفق عليه.
 ."المعنية، لدراسة مضمون وتوقيت الطرح الرسمي لمشروع قرار حول االستيطان في مجلس األمن

لصنع السالم القائم على الحق والعدل، ووفقًا للقانون الدولي، هذا في  أيدينا مازالت ممدودةوختم: "
الوقت الذي نمضي فيه ببناء دولتنا على أسس عصرية وديمقراطية، فشعبنا لن يقبل بأي حال من 

 ."األحوال بالوضع القائم واستمرار االحتالل
 22/4/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 مع مع هوالند في نيويورك: دعم فلسطيني للمبادرة الفرنسيةعباس اجت .3

الفرنسي فرنسوا هوالند في نيويورك  بالرئيسمحمود عباس  يةفلسطينال السلطةاجتمع رئيس : نيويورك
أمس، وأكد له ترحيب فلسطين بالمبادرة الفرنسية لعقد مؤتمر دولي ألجل السالم في الشرق األوسط 

 بل.نهاية أيار )مايو( المق
وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي قبل اللقاء، إن االجتماع مع هوالند سيسبقه اتصال 

الرئيس عباس على المواعيد  الطالع»هاتفي من وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إرولت )أمس( 
 «.التي حددها الجانب الفرنسي النطالق االجتماع الوزاري األول في باريس

لكي في لقاء مع الصحافيين في مقر إقامة عباس في نيويورك، أن الجانب الفلسطيني وأضاف الما
دعم الجهود الفرنسية منذ اللحظة األولى، ونحن ال نرى أي تعارض بينها وبين إعداد مشروع »أكد 

 «.قرار فلسطيني ضد االستيطان في مجلس األمن
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األخرى المرتبطة بالمبادرة الفرنسية،  الخطوات»وتابع أن عباس كان مقررًا أن يبحث مع هوالند 
، مؤكدًا أن الجانب «وتاليًا نحن ال نرى أي تعارض، بل تكامل في إطار هذه الجهود المشتركة

سيسعى الى تجنب أي تعقيدات يمكن أن تؤخر األفكار الفرنسية بشكل أو آخر، ونحن »الفلسطيني 
ل سنعطي األفكار الفرنسية المساحة لن نعطل أو نؤخر الجهود الفلسطينية في مجلس األمن ب

 «.المطلوبة لكي تنطلق
سيتم بالتشاور مع »وأوضح أن تحديد موعد طرح مشروع القرار الفلسطيني في مجلس األمن 

جانب األمانة العامة  إلىالتي تضم مصر واألردن والمغرب وفلسطين « المجموعة الرباعية العربية
 للجامعة العربية.

  22/4/2016الحياة، لندن، 
 

 عريقات يطالب بفتح سجون االحتالل أمام التفتيش  .4
طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات المؤسسات الحقوقية 
الدولية بفتح السجون اإلسرائيلية أمام التفتيش، للتعرف عن كثب على أوضاع األسرى الفلسطينيين 

لطة القائمة باالحتالل، تشكل خطرًا على منظومة القيم والقوانين الس إن إسرائيلوقال  داخلها.
العالمية، ويتجلى ذلك في تشريعاتها العسكرية المشوهة التي وضعت االنتهاكات بحق األسرى في 

 القانون.إطار 
وأوضح عريقات، أن ملف األسرى يشمل فصواًل كاملة عن معاناتهم المتواصلة، بما في ذلك ملف 

ضى واإلهمال الطبي، واعتقال األطفال، والمحاكمات غير العادلة، والتعذيب، وغيرها األسرى المر 
وطالب عريقات برفع الحصانة  من الوثائق التي تثبت تورط إسرائيل بارتكاب جرائم ضد األسرى.

طالق سراح جميع األسرى دون قيد أو شرط.  عن منتهكي قواعد القانون الدولي واإلنساني، وا 
  23/4/2016ان، الدستور، عمّ 

  
 / مايو المقبلعريقات يرحب بإعالن فرنسا عقد اجتماع وزاري حول السالم في أيار .5

أمين سر اللجنة التنفيذية صائب عريقات اليوم الجمعة، بإعالن فرنسا عزمها عقد قمة  هللا: رحبرام 
 وروبية وعربية.حول الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي في الثالثين من أيار المقبل، بمشاركة دول أ

ودعا عريقات في حديث نقلته وكالة "شينخوا" الصينية المجتمع الدولي، إلى التعاون مع فرنسا وكل 
الدول الفاعلة الساعية لعقد مؤتمر دولي للسالم بمرجعيات محددة وفقا للقانون الدولي والعمل على 

 إنجاحه.
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ة في باريس "بمرجعية محددة ضمن إطار وأعرب عريقات عن التطلع الفلسطيني لنجاح القمة المرتقب
جديد وفقا للقانون الدولي وبالمتابعة والمراقبة الدوليتين لوضع إطار حل بسقف زمني محدد إلقامة 

 وعاصمتها القدس الشرقية". 1967الدولة الفلسطينية على الحدود المحتلة عام 
 22/4/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 

 
 مليون دوالر لخزينة الدولة 70ما" وتمكنا من استرداد النتشة: نتابع "وثائق بن .6

كشف رفيق النتشة رئيس هيئة مكافحة الفساد، عن متابعة هيئته لوثائق "بنما" الشهيرة والتي : رام هللا
 االستقصائية.ُسرّبت مؤخرًا عبر االتحاد الدولي للصحافة 

لفات التي ُتحقق فيها الهيئة وكيف وتحدث النتشة خالل حوار ُمطّول مع "دنيا الوطن" عن آخر الم
 أصحابها.مليون دوالر لخزينة الدولة من قضايا فساد ُأدين  70تمكّنت من استرداد 

واعتبر النتشة عدم حديث هيئته عن القضايا التي ُتحقق بها لصون كرامة الناس، حتى إن ثُبتت 
 الصحافة.بر اإلدانة يتم الحديث بها عبر اإلعالم لكن قبل ذلك ال نتحدث بها ع
أن  إلىوأشار في حديثه  الرمالوي،وكشف النتشة عن آخر تفاصيل قضية حربي صرصور وسامي 

الهيئة حققت مع وزراء في حكومة سالم فياض وهم على رأس عملهم ضاربًا مثااًل بالوزير حسن أبو 
سماعيللبدة   دعيق. وا 

 23/4/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 
 

 د جبهة النصرة من مخيم اليرموكعبدالهادي: "داعش" طر  .7
طرد تنظيم الدولة "داعش" حليفه السابق تنظيم جبهة : )أ ف ب( -"القدس" دوت كوم  -دمشق 

النصرة )ذراع القاعدة في سوريا( بشكل "شبه كامل" من مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين في 
عبد الهادي  أنورفي سوريا  جنوب دمشق، حسب ما ذكر مدير الدائرة السياسية بمنظمة التحرير

 لوكالة فرانس برس الجمعة.
تنظيم الدولة بات يسيطر بشكل شبه كامل على مخيم اليرموك بعد طرد حليفه  إنوقال عبد الهادي 

 السابق من المواقع التي كانا يسيطران عليها.
من  %90من االشتباكات من السيطرة على نحو  أسبوعينمن  أكثرالتنظيم تمكن بعد  أن وأوضح

 المساحة التي كانت تسيطر عليها جبهة النصرة في المخيم.
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 20مدنيين من أبناء مخيم اليرموك وجرح نحو  5االشتباكات، حسب عبد الهادي، عن مقتل  وأسفرت
 حصيلة القتلى بين المسلحين من الطرفين. إعطاء، فيما لم يتمكن من آخرين

 22/4/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 
 

 نائبة في المجلس التشريعي الفلسطيني في رام هللاوفاة  .8
الجمعة، في مدينة رام هللا، عن وفاة المناضلة الفلسطينية النائبة في  يوم رام هللا: أعلن، ظهر

عامًا( بعد أن تم إدخالها بصورة  62المجلس التشريعي الفلسطيني ربيحة ذياب عن عمر يناهز )
فلسطين الطبي حيث تفاقمت حالتها الصحية، وأعلن ظهر  مفاجئة الليلة قبل الماضية إلى مجمع

 أمس عن وفاتها، وسط صدمة عامة في أوساط المواطنين وقيادات العمل الوطني الفلسطيني.
في بيان رسمي صادر « فتح»والمجلس التشريعي الفلسطيني النائبة حيث قالت « فتح»ونعت حركة 

مرات بدون اعتراف، وقد  7البدايات وتم اعتقالها المناضلة ذياب التحقت بحركة فتح منذ »عنها: 
أشهر، هذا وقد تم  6قضت في المعتقل ما يقارب السبع سنوات، ومرتين إقامة جبرية، كل مرة لمدة 

عامًا، كما حصلت على البكالوريوس علم اجتماع خدمة  19منعها من السفر من قبل االحتالل لمدة 
 «.لوريوس، من جامعة بيت لحم، فلسطينسنوات بكا 4عامًا بدل  25بـاجتماعية 

 22/4/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 
 

 عباس يتجاوز الخطوط الحمراء ويتفرد بالقرار الفلسطيني: محلالن سياسيان .9
رأى محلالن سياسيان، أن رئيس السلطة محمود عباس، يتجاوز الخطوط : جمال غيث -غزة 

رين من أن ذلك سيؤدي النهيار المؤسسة السياسية الحمراء في تفرده بالقرار الفلسطيني، محذ
 الفلسطينية بشكل كامل، في ظل غيار القرارات والمؤسسات الفلسطينية.

في التفرد باتخاذ القرارات الفلسطينية  السلطة،ورأى المحلل السياسي ناجي شراب، أن سياسة رئيس 
 أنه يتجاوز بذلك حدود النقد.ومواصلة التعاون مع االحتالل ومخالفة اإلجماع الوطني، تعني 

وقال شراب في حديثه لصحيفة "فلسطين": "إن ما نراه اآلن من تجاوزات يمكن أن تؤدي النهيار 
المؤسسة السياسية الفلسطينية بشكل كامل"، الفتًا إلى أن الحالة الفلسطينية تعاني من عدم شرعية 

ة السياسية لكافة مؤسسات السلطة سياسية، وضعف في دور المؤسسات السياسية، وتجاوز الشرعي
 السياسية بما ينعكس على القرار السياسي.

بدوره، رأى المحلل السياسي رائد نعيرات، أن سياسة عباس في التفرد باتخاذ القرارات الفلسطينية 
ومخالفته لإلجماع الوطني، يأتي في ظل غياب الشرعيات الفلسطينية ولتعطلها ولعدم جدوى ما 
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وقال نعيرات لصحيفة "فلسطين": إن التفرد بالقرار الفلسطيني يشكل تخوًفا وتهديًدا  رات.تتخذه من قرا
على مستقبل إدارة الحياة السياسية بمجملها، ويزيد من الجرائم واالنتهاكات اإلسرائيلية المرتكبة بحق 

 أبناء الشعب الفلسطيني في مختلف أماكن تواجده على يد االحتالل اإلسرائيلي.
 23/4/2016، ن أون الينفلسطي

 
 حماس: التنسيق األمني "نهج وضيع" يؤثر على القضية الفلسطينية .11

قالت حركة "حماس" إن إشادة االحتالل اإلسرائيلي بموضوع التنسيق األمني مع السلطة : رام هللا
 الفلسطينية في الضفة الغربية، تأكيد على تمسك األخيرة بذات النهج.

، أن 2016-4-22، نادر صوافطة، في تصريح صحفي له اليوم الجمعة ورأى القيادي في الحركة
"إصرار" السلطة على التنسيق أمر مخالف إلرادة غالبية أبناء الشعب الفلسطيني. واصًفا التنسيق 

 األمني بـ "النهج الوضيع".
ل وشدد صوافطة على أن تواصل التنسيق األمني مع االحتالل يعود بـ "آثار كارثية على مستقب

وأضاف: "استمرار السلطة في سياستها الحالية )التنسيق مع االحتالل(،  القضية واستمرار المقاومة".
حول خيار المقاومة بكافة أشكالها(؛  وااللتفافوتنكرها لتوجهات الشعب الفلسطيني )وقف التنسيق 

 غالبية الفصائل". مؤشًرا خطيًرا على مجمل قضايانا الوطنية، أبرزها مشروع المقاومة الذي تتبناه
وأكد القيادي في حماس أن الشعب الفلسطيني "يمتلك مناعة وطنية فاعلة، وانتماًء قوًيا لقضيته 
وأرضه ومقدساته، تجعله رافًضا لسياسات التنسيق األمني الهادفة للنيل من المقاومة، والقبول بسياسة 

 األمر الواقع".
اءت تعقيًبا على تصريحات رئيس هيئة أركان تصريحات القيادي في "حماس"، نادر صوافطة، ج

جيش االحتالل؛ والتي أشاد فيها بمستوى التنسيق األمني القائم مع السلطة الفلسطينية وزيادته بشكل 
 ملحوظ مؤخًرا.

 22/4/2016، فلسطين أون الين
 

 األحمد للمشنوق: لحفظ هدوء المخيمات سنتعاون مع األجهزة األمنية اللبنانية .11
المشرف العام على الساحة اللبنانية « فتح»سمع عضو اللجنة المركزية لحركة ": الحياة" –بيروت 

األجهزة األمنية بكل فروعها في »عزام األحمد من وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق، تأكيده أن 
في الوزارة ستكون متعاونة مع القيادة الفلسطينية وسفارة فلسطين للحفاظ على استمرار الهدوء 

 «.المخيمات
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وقال األحمد، الذي رافقه السفير الفلسطيني أشرف دبور وأمين سّر منظمة التحرير الفلسطينية في 
لبنان فتحي أبو العردات، إّن المشنوق أطلعه على اإلجراءات التي اّتخذتها الوزارة في شأن تسهيل 

ء بطاقات الهوية أو جوازات الحياة اليومية لالجئين الفلسطينيين، من خالل تنظيم وثائقهم، سوا
 «.السفر، لدعم صمودهم لحين عودتهم إلى وطنهم

وقال األحمد إّنه أطلع المشنوق على «. التطورات داخل مخيم عين الحلوة»وتوقف الجانبان عند 
اإلجراءات التي اّتخذتها الفصائل الفلسطينية في عين الحلوة وبقية المخيمات للحفاظ على هدوء »

ته أشهرًا عّدة. وتناولنا تحّرك خفافيش الليل، كما جرى في اغتيال العميد فتحي زيدان، واستقرار شهد
 «.بشكل مبرمج ومخطط، وبحثنا كيفية التصّدي لمثل هذه المحاوالت

، ونقل عن «واالحتجاجات في المخيمات« أونروا»وتوقف األحمد عند أزمة تقليص خدمات وكالة 
لحقوق المكتسبة لالجئين الفلسطينيين والقيام باالتصاالت حرص الدولة على حماية ا»المشنوق 

المطلوبة وفق مسؤولياته كدولة مضيفة، للتنسيق مع الدول المانحة واألمم المتحدة لمواصلة تقديم 
 «.خدماتها من دون تقليص في ظّل األوضاع الصعبة التي تواجه الالجئين« أونروا»

في اطار التنسيق »اللقاء  أنالرئيس سعد الحريري « تقبلتيار المس»وأوضح األحمد بعد زيارة زعيم 
الدائم والمتواصل والمستمر بين القيادة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية وتيار المستقبل وهو 

 «.الفلسطيني -جزء من التنسيق اللبناني 
فلسطين، ومعركة على التحديات التي تواجهها القضية الفلسطينية داخل »وقال إنه أطلع الحريري 

الصمود الفلسطينية في وجه غطرسة االحتالل الفلسطيني وقطعان المستوطنين ومحاوالت تدنيس 
جانب الجهود الدولية المبذولة لعقد مؤتمر  إلىالمسجد األقصى وتغيير هويته الفلسطينية العربية 

قامة دولة  إنهاء إلىدولي للسالم في الشرق األوسط بما يؤدي  فلسطينية مستقلة، وهي االحتالل وا 
جهود تقودها فرنسا من خالل مبادرتها لعقد مؤتمر دولي إلخراج األزمة من جمود يعيشه الشرق 

 «.األوسط بسب تعنت حكومة نتنياهو
المخيمات الفلسطينية، خصوصًا في عين الحلوة في ضوء  أوضاع»البحث طاول  أن إلىوأشار 

بعض القوى  أزعج»هذا الهدوء  أن، معتبرًا «فترة طويلة محاوالت التفجير األخيرة بعد هدوء استمر
تستخدم المخيم الفلسطيني لتعكير األمن واالستقرار في لبنان وضرب  أنالمتربصة بلبنان والتي تريد 

 «.في الجوار اللبناني أوالسلم األهلي في المخيمات الفلسطينية، خصوصًا في عين الحلوة 
جانب نضال الشعب الفلسطيني من أجل  إلىبنان وتيار المستقبل وقوف ل»ونقل عن الحريري تأكيده 

قامة دولة مستقلة وأيضًا استمرار التنسيق من اجل الحفاظ  نهاء االحتالل وا  إحقاق حقوقه كاملة وا 
 «.على السلم األهلي وقطع الطريق على القوى المتربصة بالمخيمات الفلسطينية والشعب اللبناني
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ونروا من القيام بمسؤولياتها ومهماتها تجاه الالجئين الفلسطينيين الذين وجوب تمكين ا»وشدد على 
لهم وضع خاص يختلف عن الالجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية او غزة او األردن او في 

« اونروا»جهودنا موحدة من اجل دعم »وقال: «. اماكن اخرى، وعدم تقليص الخدمات التي تقدم لهم
التي نجريها مع األمين العام لألمم المتحدة، والرئيس محمود عباس الموجود من خالل االتصاالت 

 «.األمرمناقشة  أعمالهفي نيويورك وعلى جدول 
أن يلتف الجميع حول دعم المبادرة الفلسطينية وعقد مؤتمر دولي من أجل تحقيق االنسحاب »وتمنى 

 «.سطينية مستقلة وعودة الالجئيناإلسرائيلي وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية بإقامة دولة فل
وزار األحمد قائد الجيش العماد جان قهوجي وتركز البحث على أوضاع الالجئين الفلسطينيين في 

 لبنان.
وكان األحمد زار المدير العام لألمن العام اللواء عباس إبراهيم في منزله، وجرى البحث في أوضاع 

بين جميع القوى والفصائل الفلسطينية والسلطات ضرورة العمل والتنسيق »المخيمات في لبنان و
بعادها عن التجاذبات السياسية المحلية  اللبنانية للحفاظ على االستقرار األمني في هذه المخيمات وا 

 «.الوطنية لإلعالم»، وفق الوكالة «واإلقليمية
 23/4/2016، الحياة، لندن

 
 "معاريف" تتهم شبيبة بيرزيت بالتحريض على العمليات .12

حركة الشبيبة التابعة لفتح في جامعة بيرزيت  التحريض يتواصل..“تحت عنوان  :لحياة الجديدةا
حركة فتح في جامعة “، نشرت صحيفة معاريف خبرًا قالت فيه إن ”تشجع عمليات الطعن والدهس

بيرزيت نشرت بعد يومين من تفجير الحافلة في القدس شريط فيديو تحريضي يشجع على تنفيذ 
بلغ طول الشريط دقيقة “وأضافت الصحيفة  ”.اإلسرائيليينن وعمليات دهس ضد الجنود هجمات طع

 ”.السعي نحو الشهادة يوحدنا“ويحمل عنوان 
شبان من فتح وحماس والشعبية لعملية دهس وطعن مزدوجة وينفذوها،  3ويظهر الفيديو تخطيط 

 فيستشهدوا ويقتلون عددًا من جنود االحتالل.
تعقد في هذه األيام انتخابات الجامعات الفلسطينية وتحاو شبيبة فتح كسب المزيد  وقالت معاريف إنه

 من التأييد من خالل زيادة التحريض ضد إسرائيل على حد تعبيرها.
وركزت الصحيفة على المصطلحات الدينية الواردة خالل الفيديو، والذي يشير إلى أن الشهداء هم 

 ”.ال إله إال هللا، وهللا يحب الشهيد“في خلفية المشاهد  األعلى مرتبة في اإلسالم، حيث وردت
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وقالت منظمة مراقبة اإلعالم الفلسطيني اإلسرائيلية "إن الشريط نشر بواسطة حساب حركة الشبيبة 
الطلبة في  اآلالففي بيرزيت بعد يومين فقط من هجوم تفجير الحافلة بالقدس" وتم عرضه على 

 جامعة.مهرجان لشبيبة بيرزيت داخل ال
 22/4/2016، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 عملية فلسطينية األسبوع الماضي 138إسرائيليا في  25إصابة : موقع "الصوت اليهودي" .13

أظهرت معطيات إسرائيلية، أن األسبوع الماضي شهد ارتفاعا كبيرا في عدد العمليات التي : الخليل
 إسرائيليا. 25عن  نفذها الفلسطينيون، والتي أدت إلصابة ما ال يقل

عملية 138تنفيذ ورصد تقرير نشره موقع "الصوت اليهودي" )المقرب من المستوطنين(، اليوم السبت، 
للمقاومة في األراضي الفلسطينية، بينها عملية استشهادية في حافلة بمدينة القدس المحتلة، وعملية 

ية الصنع( ورشق الحجارة صوب إطالق نار، باإلضافة إلى عمليات إلقاء القنابل الحارقة )يدو 
 مركبات عسكرية واستيطانية.
سرائيليًا أصيبوا، في العملية االستشهادية التي نفذها الشاب عبد الحميد إوبين التقرير أن عشرين 

السرور من مخيم "عايدة" قضاء بيت لحم، بينها إصابات بجراح خطيرة ومتوسطة، وان قوات 
 "حماس" يشتبه بعالقتهم بالعملية. االحتالل اعتقلت الحقًا نشطاء من

وأشار إلى أن ثالثة إسرائيليين أصيبوا خالل رشق مركباتهم بالحجارة قرب مدينة الرملة المحتلة، فيما 
فيما تعرضت قوة من  المحتلة،أصيب جنديْين بجراح خالل مواجهات في مخيم "قلنديا" قضاء القدس 

العسكري، ومحاولة دهس قرب رام هللا دون وقوع  جيش االحتالل إلطالق نار قرب حاجز "قلنديا"
 .إصابات

وتظهر المعطيات التي نشرها الموقع العبري، ارتفاع عدد عمليات المقاومة خالل األسبوع الماضي 
إلصابة ثالثة  أدتعملية ضد أهداف إسرائيلية  90مقارنة باألسبوع الذي سبقه، والذي سّجل تنفيذ 

 إسرائيليين.
 23/4/2016، قدس برس

 
 "قانون القومية" مجددا  مشروع  يدفعاننتنياهو وشاكيد  .14

يعتــزم رئــيس الحكومــة اإلســرائيلية بنيــامين نتنيــاهو، ووزيــر القضــاء أييليــت شــاكيد، مــن : بــالل ضــاهر
عادة طرحه في محاولة لسنه.  حزب 'البيت اليهودي'، دفع مشروع 'قانون القومية' العنصري وا 
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د أسباب سقوط حكومة نتنياهو السابقة وتقديم موعد االنتخابات، ورغـم ورغم أن هذا القانون اعتبر أح
أنــه تــم دفنــه مــرة أخــرى بعــد تشــكيل الحكومــة الحاليــة، قبــل عــام، إال أنــه يحــاول نتنيــاهو وشــاكيد دفعــه 

 ، يوم الجمعة.اإللكتروني nrgقدما اآلن، بحسب موقع 
ة قـانون عنصـري آخـر، هـو قـانون منـع وتقرر إعادة طرح مشروع القانون العنصري هـذا خـالل مناقشـ

 لــم شــمل عــائالت فلســطينية مــن كــال جــانبي الخــط األخضــر، عنــدما طرحــه وزيــر الداخليــة اإلســرائيلي
أرييه درعي، في وقت سابق من هذا األسبوع. وطالب درعي تمديد تعديل قـانون المواطنـة بخصـوص 

 منع لم الشمل بزعم منع مخاطر أمنية.
منع لم الشمل من تعديل مؤقت على قانون المواطنة يتم تمديده كـل عـام إلـى  وطالب نتنياهو بتحويل

قانون دائم. لكن شاكيد قالت إن المحكمـة العليـا توافـق علـى هـذا التعـديل لكونـه 'مؤقـت' وأن المحكمـة 
 لن توافق على جعله قانون دائم وألمحت إلى أنه في حال تم ذلك فإنها ستلغيه.

الما ال يتم سن 'قـانون القوميـة' فـإن المحكمـة العليـا سـتتعامل مـع لـم الشـمل عندها، قالت شاكيد إنه ط
من خالل قانون أساس: كرامة اإلنسان وحريته، 'ومن دون جوانب قومية'. وأضـافت أنـه 'لهـذا السـبب 
ذا لـم نعمـل مـن أجـل  بالذات ثمة حاجة لقانون القومية... فالقضاة نسوا أننا أقمنا دولـة يهوديـة هنـا، وا 

 ير ذلك، سنواجه مشكلة'.تغي
وأيد نتنياهو موقف شـاكيد، وقـال إن 'مـا نحتاجـه هنـا هـو قـانون القوميـة وقـانون الهجـرة' وطالـب بـدفع 
هذين القانونين خالل ستة أشهر، واتفق على أن يـدفع درعـي وشـاكيد قـانون هجـرة شـامل وجديـد لكـي 

واطن في إسرائيل واآلخر مـن الضـفة يرسخ منع لم شمل العائالت التي أحد الزوجين فيها فلسطيني م
 الغربية وقطاع غزة.

وقــال نتنيــاهو إنــه بإمكــان االئــتالف الحــالي تمريــر هــذين القــانونين. وفيمــا تحســب بعــض الــوزراء مــن 
احتمال معارضة حزب 'كوالنو' برئاسة موشيه كحلون، لهذين القانون، قال الوزير يوءاف غاالنت من 

 نه 'يجب أن يكون مفهوما أن هذه دولة يهودية'.'كوالنو' إن حزبه سيؤيدهما وأ
 22/4/2016، 48عرب 

 
 خالل عيد الفصح اليهوديالمسجد األقصى من دخول  ووزراءهاتمنع نوابها  "إسرائيل" .15

من دخول الحرم القدسي خالل فترة  اإلسرائيليونمنع النواب والوزراء : الشرق األوسط أونالين - لندن
 ودي التي تبدأ اليوم الجمعة وفق الشرطة.االحتفال بعيد الفصح اليه
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اليهوديــة "اســتفزازا"  األعيــادللحــرم القدســي بمناســبة  اإلســرائيليينويعتبــر الفلســطينيون زيــارة المســؤولين 
المقدسـة. ويطلـق اليهـود علـى الحـرم القدسـي اإلسـالمية  األمـاكنللسيطرة على ثالـث  إسرائيلياومسعى 

 قدسية لديهم. كثراألاسم "جبل الهيكل" وهو المكان 
ّأن منـع الـوزراء والنـواب مـن دخـول  يـوم الجمعـةمن جانبه ذكر ميكي روزنفلد المتحدث باسم الشـرطة 

ــه قــال ّإن  الثمانيــة الحتفــاالت األيــامأمنيــة خــالل  ألســبابالحــرم القدســي تقــرر  الفصــح اليهــودي. لكّن
بأّنــه ال يســمح لليهــود بالصــالة داخــل  "الســياح والــزوار اليهــود يمكــنهم دخــول الموقــع كالمعتــاد" مــّذكرا

 الحرم.
 22/4/2016، الشرق األوسط أونالينموقع 

 
 ترى في حماس عدوا   الفلسطينيةالسلطة جلعاد:  .16

حــدث رئــيس الطــاقم السياســي األمنــي فــي وزارة الــدفاع الجنــرال عــاموس جلعــاد، فــي : تحلمــي موســى
عـادة السـيطرة فـي مراكـز المـدن الفلسـطينية اإلخباري، عن المفاوضـات علـى إ « واال»مقابلة مع موقع 

للســلطة، وعــن كشــف النفــق والعالقــات بــين موســكو وتــل أبيــب والجبهــة الشــمالية. وقــال جلعــاد إنــه ال 
فــي منطقــة غــزة نحــن نتوقــع الهــدوء، فــالردع »يتوقــع تطــورات فــي أثنــاء أعيــاد الفصــح. وأشــار إلــى أنــه 

 «.ترض أن يتيح لمواطني إسرائيل التمتع باألعيادفعال. في كل المقاطع يمكن توقع الهدوء، المف
السلطة الفلسطينية تعهدت بالحفـاظ علـى األمـن، وبـداًل مـن ذلـك وفـرت الرعايـة لحـاالت »وأضاف ان 

قتل فظيعـة ألنـاس أبريـاء، أطفـال ونسـاء ورضـع. واليـوم، االعتبـار األمنـي المركـزي هـو حمايـة أرواح 
ي حماس عدوًا، ألنها سيطرت بفظاظة وقتلت رجال فتح في غزة المدنيين. والسلطة الفلسطينية ترى ف

وتحاول طرد السلطة القائمة. وهي عدو لمصر أيضـًا. وفـي األردن اقتحمـت السـلطة مكاتـب اإلخـوان 
المســلمين، وحمــاس هــي جــزء مــن اإلخــوان المســلمين. وفــي النهايــة القــرار بإســقاطها ســيأخذ بالحســبان 

 «.حماية المدنيين
د أن اكتشاف النفق فـي غـزة يثبـت أن قـدرات الجـيش اإلسـرائيلي عميقـة جـدًا. وأوضـح أن واعتبر جلعا

الهــدوء قــائم علــى الــردع. وتحــدث عــن التنســيق األمنــي مــع الســلطة الفلســطينية والتنســيق مــع روســيا، 
مبينًا أن زيارة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى موسكو أتت على أرضية الحفاظ على أمن إسرائيل 

نحن ننظر من جبل أفيتال، نرى كل شيء أسود ومصير المواطنين فظيعـًا »في جبهة الجوالن. وقال 
ـــة.  ـــة تتفكـــك. ولكـــن عنـــدما يحـــاولون توجيـــه نيـــرانهم ضـــدنا، فـــإنهم يصـــطدمون برســـائلنا الردعي والدول

 «.والنتيجة النهائية هي أن هضبة الجوالن هادئة. إن من يهاجمنا سيتعرض للهجوم فوراً 
 23/4/2016ير، بيروت، السف
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 بحق فلسطينيي الداخل "إسرائيل"على عنصرية  مونعودة يطلع بان كي أيمن  .17

النائــب أيمــن عــودة أمــين عــام  48داخــل أراضــي « المشــتركة»وديــع عــواودة: التقــى رئــيس  –الناصــرة 
ســّلمهما األمــم المّتحــدة بــان كــي مــون، ورئــيس الجمعيــة العامــة فــي األمــم المتحــدة مــوغنز ليكيتوفــت، و 

 مذكرة عن وضع العرب الفلسطينيين في إسرائيل ومكابدتهم عنصرية متصاعدة. 
بــاألمين العــام لألمــم المتحــدة ورئــيس  48وهــذا هــو اللقــاء األول الــذي يلتقــي بــه سياســي مــن أراضــي 

الجمعيـة العامـة. وأفـاد بيـان صـادر عـن النائـب عــودة أنـه أطلـع بـان كـي مـون علـى وضـع فلســطينيي 
مــن تعــداد ســكان إســرائيل.  %17ي الــبالد. وأشــار إلــى كــونهم الســكان األصــليين ويشــكلون الــداخل فــ

وقال عـودة إن فلسـطينيي الـداخل بقـوا فـي وطـنهم رغـم النكبـة، وعـانوا مـن ظلـم الحكـم العسـكري الـذي 
. وأكد أن سياسات إسرائيل المجحفة بحق المواطنين العرب لم تنته مع انتهـاء 1966استمر حتى عام 

 حكم العسكري بل استمرت سياسة مصادرة األراضي والتمييز ضدهم في المجاالت المختلفة. ال
ــد عــودة أنــه بــرغم محــاوالت إقصــاء نوابهــا عــن العمــل البرلمــاني مــن خــالل  وحــول القائمــة المشــتركة أكة
ع التحــريض ضــّدهم، وأنهــم رغــم رفــع نســبة الحســم، نجحــت بــأن تكــون القــوة الثّالثــة فــي البرلمــان. وتــاب

ـــات مـــن التحـــريض الرســـمي  ـــيس الحكومـــة يحـــاول ترهيـــب »مقـــدما عين ـــا كيـــف أن رئ قـــد ســـمعنا ورأين
« العــرب يتــدّفقون نحــو صــناديق االقتــراع»المــواطنين اليهــود مــن خــالل تحريضــه يــوم االنتخابــات بــأن 

اهو ولكن مسلسل الّتحريض ضدنا لم يتوقف، وقد شهدنا مؤخًرا الحملة التي شّنها رئيس الحكومـة نتنيـ
 «. من أجل إقصاء نواب عرب تم انتخابهم من الشعب

ـــان  كمـــا تطـــرق عـــودة لقضـــية إقـــرث وبـــرعم القـــريتين الفلســـطينيتين المســـيحيتين علـــى الحـــدود مـــع لبن
وللنضال المستمر جيال بعـد جيـل السـتردادهما، رغـم وجـود قـرار مـن المحكمـة العليـا اإلسـرائيلية يؤكـد 

القــرى غيــر ». وحــول قضــية 1948قــراهم التــي هجــروا منهــا عــام  حــق أهــالي إقــرث وبــرعم بــالعودة إلــى
بها في النقب، قال عودة إن هذه القضـية هـي مـن أهـم وأصـعب القضـايا التـي يعـاني منهـا « المعترف

المواطنــون العــرب، الفتــا أنــه فــي منطقــة النقــب يعــيش أكثــر مــن مئــة ألــف مــواطن عربــي فــي ظــروف 
 معيشية صعبة للغاية. 

المـواطنين العـرب فـي النقـب يعـانون حتـى اليـوم مـن عـدم تـوفر الكهربـاء والمـاء والبنـى وقال عودة إن 
التحتّيـة ومـن نقـص حـاد فـي الخـدمات األساسـّية كالخـدمات الطبّيـة والمراكـز التعليمّيـة، مشـيرا إلــى أن 
األطفــال فــي هــذه القــرى غيــر المعتــرف بهــا يضــطرون لقطــع مســافة ســاعات مــن المشــي علــى األقــدام 

 صلوا إلى مدارسهم في كل صباح. كي ي
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وتطـرق بشــكل خــاص لقضــية العراقيــب، القريــة التــي تهــدم مــرة تلــو المــرة بــدال مــن أن تحــاول الحكومــة 
اإلســرائيلية إيجــاد حــل عــادل ومالئــم. كمــا تطــرق لقضــية قريــة ام الحيــران، التــي تعمــل الحكومــة علــى 

 ية لليهود فقط. اقتالع سكانها من أجل بناء قرية جديدة باسم حيران، قر 
وطالـــب النائـــب عـــودة األمـــين العـــام بـــان كـــي مـــون بمتابعـــة القضـــايا أعـــاله مـــن خـــالل هيئـــات اأُلمـــم 
المّتحـدة، كمــا طلــب منـه العمــل علــى أن تـزور النقــب بعثــة رسـمية مــن اأُلمــم المّتحـدة كــي تّطلــع علــى 

إنسـان. ودعـا بـان كـي الوضعية المجحفة والظروف المعيشية الصعبة التي يعيش في ظلها مئـة ألـف 
مــون وليكيتوفــت لعقــد اجتمــاع معهمــا فــي هيئــات األمــم المّتحــدة للقائمــة المشــتركة. ولــم يتطــرق بيــان 

 عودة لموقف بان كي مون من المسائل التي طرحت على مسامعه.
 23/4/2016القدس العربي، لندن، 

 
 لالحتفال بعيد "الفصح"عن الجندي قاتل الشهيد الشريف  المؤقتاإلفراج المحكمة العسكرية:  .18

عـن جنــدي « بـاإلفراج المؤقــت»األناضـول: قضــت محكمـة إســرائيلية، صـباح أمــس، -القـدس المحتلــة 
 إسرائيلي متهم بقتل فلسطيني، جنوب الضفة الغربية. 

ــــاإلفراج  وقالــــت اإلذاعــــة اإلســــرائيلية العامــــة )رســــمية(، إن المحكمــــة العســــكرية اإلســــرائيلية ســــمحت ب
اليهـودي الـذي بـدأ أمـس « عيـد الفصـح»ندي إلؤور أزاريا، بمناسبة مـا يطلـق عليـه عن الج« المؤقت»

الجمعة ويستمر أسبوعًا. وأشارت إلى أن الجندي سيقضي فتـرة العيـد فـي منزلـه فـي مدينـة الرملـة قبـل 
 أن ُتستأنف محاكمته بداية الشهر المقبل.

 23/4/2016القدس العربي، لندن، 
 

 الفصح" العبري أمام أبواب األقصىفشل محاوالت ذبح "قرابين  .19

فشلت كل المحاوالت التي حاولت تنفيذها عصابات المستوطنين اليوم الجمعة، لذبح ما  وفا:-القدس
 يسمى "قرابين الفصح" في أول أيام عيد الفصح "البيسح" العبري، والذي يستمر عدة أيام.

سيتم اليوم تقديم قربان الفصح  هان-لهافي بيانات مكثفة -وكانت منظمات الهيكل المزعوم أكدت
 العبري أمام أحد أبواب األقصى.

عصابات المستوطنين وصال إلى أطراف سوق القطانين في القدس القديمة  أفرادوكان اثنان من 
المسجد األقصى، وقد حمل أحدهما جديًا، معلنًا نيته ذبحه داخل األقصى، لكن قوات  إلىوالُمفضي 

 م بيان لشرطة االحتالل انه تم احتجاز المستوطنْين للتحقيق.االحتالل اعترضتهما، وزع
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وأضافت شرطة االحتالل، في بيان لها باسم ناطقة باسمها، أن ثالثة مستوطنين حاولوا ذبح رؤوس 
ماشية كقرابين بمناسبة "عيد الفصح"، قرب باب القطانين )أحد أبواب المسجد األقصى(، الفتًة إلى 

 لمواشي، "حفاظًا على األمن العام"، كما قالت.ا أوقفتهم، وصادرتأنها 
وكان اتحاد منظمات "الهيكل" المزعوم قد طالب رئيس حكومة االحتالل بنيامين نتنياهو، بتوفير 

 األجواء والترتيبات لتنظيم احتفالية تقديم قرابين "الفصح" في المسجد األقصى.
 22/4/2016، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 مقدسيا  عن المسجد األقصى 27 إبعاداالحتالل يقرر  .21

شابا مقدسيًا، بشرط  24قررت سلطات االحتالل اليوم الجمعة، اإلفراج عن : الرأي –القدس المحتلة 
 اإلبعاد عن المسجد األقصى، وحّولت مقدسيًا آخر لالعتقال اإلداري.

، أن سلطات من جهته أوضح أمجد أبو عصب رئيس لجنة أهالي األسرى والمعتقلين المقدسيين
مقدسيا من سكان القدس  19عن  اإلفراجاالحتالل في مركز شرطة "القشلة" بالقدس القديمة، قررت 

، علما انهم اعتقلوا فجرا بعد األقصىيومًا عن  15لمدة  األقصىعن المسجد  اإلبعادالقديمة، بشرط 
 اقتحام منازلهم.

 22/4/2016، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 مستوطنات بالقدس 4وحدة استيطانية في  415رائيلية: إسمصادر  .21
وحدة استيطانية  أربعمائةعن بناء أكثر من  أمسالنقاب  إسرائيليةكشفت مصادر  :الرأي –القدس 

 المدينة. أنحاءتسارع البناء االستيطاني في مختلف  إطارمستوطنات بالقدس في  أربعجديدة في 
 في مستوطنةتقيم مشروعًا سكنيًا جديدًا « إسرائيليورو »شركة  إن« كول هعير» أسبوعيةوقالت 

، بحيث يقام في كل قطعة ثالث شقق أراضشمال القدس يتضمن ثماني قطع « بسغات زئيف»
 وحدة استيطانية جديدة. 24هذا المشروع  إطارستقام في  أيسكنية، 
مستوطنة موديعين  وحدة استيطانية جديدة في 72تقوم ببناء « دونا»شركة  أنالمصادر  وأضافت

طوابق، ويتضمن ثماني وحدات  أربعةمبنى يتكون كل منها من  12شمال القدس وذلك في 
 وحدتين في كل طابق. أي استيطانية،

مشروع سكني جديد في مستوطنة  إقامةالعمل جار في  إنمن جهة ثانية قالت المصادر نفسها 
منهما من ستة طوابق وبهذا يبلغ عدد  غنيم يتكون من مبنيين ويشمل كل أبوبجبل « هار حومه»

 وحدة. 72الوحدات السكنية الجديدة في المشروع 
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مبنى من خمسة  13مشروع استيطاني جديد يتكون من « هار حومه»-كما يقام في نفس المستوطنة
 وحدة استيطانية جديدة. 180طوابق، ويبلغ عدد الوحدات السكنية في هذا المشروع 

وحدة استيطانية جديدة  53لبناء  اإلعدادالعمل جار في  أنس المصادر ذكرت نف أخرىمن ناحية 
هذا المشروع خالل  إسكانومن المتوقع « بسغات زئيف»في مستوطنة « بارك بسغاه»في مشروع 

 شهرًا. 30
 في مستوطنة معاليه أدوميم.« نوفي ادوميم»وحدة استيطانية في مشروع  14كما يجري بناء 

 23/4/2016، الرأي، عّمان
 

 االحتالل يغلق الضفة ويحاصر القدس بآالف الجنود .22
قواته بآالف الجنود في محيط وداخل « اإلسرائيلي»عزز االحتالل : ، وكاالت«الخليج»رام هللا: 

مدينة القدس المحتلة، وأعلن اإلغالق الشامل للضفة الغربية حتى غد األحد بمناسبة ما يسمى عيد 
نيين من الحركة، فيما اعتقلت قوات االحتالل عشرين فلسطينيًا بعد اليهودي، ومنع الفلسطي« الفصح»

 اقتحام منازلهم بمدينة القدس.
حرس »ونشرت شرطة االحتالل منذ ساعات أمس، الجمعة اآلالف من عناصر الشرطة وما يسمى 

ة من بمدينة القدس، وسيكون تركيز هذا االنتشار في البلدة القديم« اإلسرائيلي»في الجيش « الحدود
العبري. وأعلنت سلطات االحتالل غلق كافة « وااله»القدس والطرق المؤدية لها وفقًا لما نشره موقع 

نقاط العبور مع الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة خالل يومين، وذلك لمناسبة إحياء عيد الفصح 
 اليهودي.

 23/4/2016، الخليج، الشارقة
 

 اكن وأوامر هدم في القدس األسبوع الماضيمس 7مواطنا وهدم  70إصابة : "أوتشا" .23
قال مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع لألمم المتحدة "أوتشا" إن قوات  :الجديدة الحياة-القدس

 آخرين، خالل األسبوع الماضي. 70االحتالل اإلسرائيلي قتلت مواطنا فلسطينيا، وأصابت 
من شهر نيسان/أبريل الجاري أن  18 – 12ة من وأوضح "اوتشا" في تقريره "حماية المدنيين" للفتر 

عاما( عند مدخل مخيم العروب  54قوات االحتالل أطلقت النار وقتلت مواطنا يبلغ من العمر )
طفال، خالل  24مواطنا، بينهم  70لالجئين شمال الخليل، بدعوى مهاجمته جنودا. كما أصيب 

ية المحتلة، معظمها خالل مظاهرات مواجهات مع قوات االحتالل في أنحاء األرض الفلسطين
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احتجاج على تسييج طريق يخدم مستوطنات مقامة على أراض في محافظة سلفيت، يفصل مزارعين 
 من قرية دير استيا عن أراضيهم.

كما هدمت سلطات االحتالل سبعة مبان بحجة عدم حصولها على تراخيص بناء إسرائيلية. 
اء في قرية الولجة في محافظة بيت لحم، ومبنيين لكسب وتضمنت المباني ثالثة منازل قيد اإلنش

العيش في برطعة الشرقية في محافظة جنين؛ ومتنزها تبرعت بإقامته جهات مانحة في قرية زعترة 
 في محافظة نابلس؛ وحاجزا استناديا قرب مخيم العروب لالجئين في محافظة الخليل.

أمر هدم  30لطات االحتالل ما ال يقل عن وفي حي سلوان في القدس الشرقية المحتلة، سلمت س
ووقف بناء، معظمها في منطقة تقع ضمن مخططات بلدية االحتالل إلقامة مجّمع سياحي فيها. ما 

منزال في المنطقة منازلهم، في ظل معاناة قائمة  90يعني فقدان ما يزيد عن ألف مواطن يسكنون 
 أساسا من الكثافة السكانية.

مرات على األقل، وتجريفها أراض  6غل قوات االحتالل داخل قطاع غزة وميز هذا األسبوع تو 
وتنفيذها عمليات حفر. كما أطلقت تلك القوات النار في المناطق المقيد الوصول إليها في البر 

 والبحر في قطاع غزة.
 مواطنا في 140عمليات تفتيش واعتقال، واعتقلت  104وخالل فترة التقرير، نفذت قوات االحتالل 

عملية  23الضفة الغربية. وسجلت أعلى نسبة من العمليات واالعتقاالت في محافظة القدس ب
 من كبار السن. 16مواطنا، بينهم  44اقتحام، اعتقل فيها 

كما مددت سلطات االحتالل، خالل فترة التقرير، الحظر المفروض على دخول اإلسمنت إلى غزة 
من نيسان/أبريل الجاري. ومن المتوقع أن يؤدي هذا  3للقطاع الخاص. وهو الحظر الذي فرض منذ 

صالح المنازل التي ُدمرت أو تعرضت ألضرار جسيمة خالل العدوان على  إلى تأخير إعادة بناء وا 
 مواطن ما زالوا مهجرين. 75,000، ما سيطيل أمد معاناة 2014القطاع عام 

فلسطينيين من الوصول إلى  وأشار التقرير إلى خمس اعتداءات نفذها مستوطنون تضمنت منع
أراضيهم ومحاولة سرقة ورشق حجارة واالعتداء على أراض فلسطينية في محافظات رام هللا والبيرة 

 ونابلس وقلقيلية والخليل.
من شهر آذار/مارس  22كما تطرق إلى رفع سلطات االحتالل الحظر الذي كان مفروضا منذ 

عاما( من حاجزين يتحكمان بالوصول  25و 15ا بين )الماضي على دخول الشبان البالغة أعمارهم م
 إلى المنطقة التي تسيطر عليها إسرائيل في مدينة الخليل. 
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بينما ما زال دخول المواطنين إلى منطقتي شارع الشهداء وتل ارميدة يقتصر منذ شهر تشرين 
 األول/أكتوبر الماضي على مواطني المنطقة المسجلين لدى سلطات االحتالل.

 22/4/2016، ياة الجديدة، رام هللاالح
 

 االحتالل يداهم عدة منازل ويلصق أمر هدم لبناية في سلوان .24
شنت طواقم تابعة لبلدية االحتالل في القدس تحرسها قوة من جنود وشرطة االحتالل،  :وفا  -القدس

من منازل اليوم الجمعة، حملة في بلدة سلوان جنوب المسجد األقصى المبارك داهمت خاللها عددا 
 المواطنين.

وشملت حمالت الدهم منازل مواطنين بحي البستان "الُمستهدف" بالهدم بالكامل لصالح مشاريع تخدم 
 أسطورة الهيكل المزعوم.

وفي الوقت نفسه، ألصق مستخدمو بلدية االحتالل إخطارا إداريا بهدم بناية سكنية تعود للمواطن 
يعة البناء دون ترخيص، وهي مكّونة من أربعة طوابق، حسين الزير بحي العباسية في سلوان بذر 

 اثنان ُبنيا ما قبل احتالل القدس، واآلخران ُبنيا حديثًا.
 22/4/2016، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 مستوطنة تعتدي على طفل ومتضامنة أجنبية بالخليل .25

نبية في شارع اعتدت مستوطنة بالضرب، اليوم الجمعة، على طفل ومتضامنة أج :وفا -الخليل
 الشهداء وسط مدينة الخليل.

وقال الناشط ضد االستيطان يوسف أبو ماريا، إن المستوطنة حنا كوهين المعروفة بعدائها 
عاما(، عندما كان برفقة متضامنة أجنبية  11للفلسطينيين، اعتدت بالضرب على نجله ُأبّي )

 وزوجها.
تضامن مع الشعب الفلسطيني، لمراسلنا، إن بدوره، قال عضو الجمعية الفرنسية الفلسطينية لل

المستوطنة اعتدت على زوجته أوديل وصفعتها على وجهها، ومنعتهم من مواصلة السير في شارع 
 الشهداء لزيارة عائلة الشهيد هاشم العزة.

وأشار إلى أن قوات االحتالل حضرت للمكان ولم تمنع المستوطنة من مواصلة االعتداء على زوجته 
 الذي كان يرافقهما.والطفل 

 22/4/2016، الحياة الجديدة، رام هللا
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 يجوب شوارع رام هللا "قطار الطعام" .26
 43من قيس أبو سمرة: تمكن المعتقالن السابقان في سجون إسرائيل خلدون البرغوثي ) –رام هللا 

ي، من عاما(، في األسبوع الثاني من شهر أبريل/نيسان الجار  35عاما(، وعبد الرحمن البيبي )
تدشين مشروعهما المشترك في مدينة رام هللا، وسط الضفة الغربية، الذي طالما حلما به طيلة فترة 

، وهو عبارة عن حافلة «قطار الطعام»سنوات، والذي أطلقا عليه اسم  9و 8اعتقال تراوحت بين 
 تعمل بالطاقة الشمسية، ومجهزة لتقديم أنواع عديدة من الوجبات والمشروبات. 

رسالة »؛ في «قطار الطعام»ل فكرة المشروع، يوضح األسيران المحرران أنهما أطلقا عليه اسم وحو 
بعد سنوات طويلة أمضياها سويًا رهن االعتقال في السجون اإلسرائيلية، كابدا « للتنقل والحرية

 خاللها مرارة الحرمان من الحرية. 
الفلسطيني بعد اإلفراج عنهما، فضاًل عن  ويعتبران أن مشروعهما فرصة لهما لالندماج في المجتمع

أنه مصدر جيد للدخل يعينهما على تأمين حياة كريمة لعائلتيهما، في ظل األوضاع المعيشة الصعبة 
أطفال، أما  6التي تشهدها األراضي الفلسطينية المحتلة. والبرغوثي متزوج منذ فترة طويلة، ولديه 

 طفال بعد.البيبي فهو متزوج حديثًا، ولم ُيرزق بأ
 23/4/2016، القدس العربي، لندن

 
 سنوات  9غزة ألول مرة منذ  إلىدخول سيارات أجرة  .27

سالم وذلك ألول مرة  أبوقطاع غزة عبر معبر كرم  إلى أجرةبدخول سيارات  اإلسرائيليسمح الجانب 
 بقطاع غزة. األجرةسيارات  أسطولسنوات مما سيساهم بتحديث  9منذ 

سيارات سكودا  6س جمعية قطع الغيار والسيارات والمعدات الثقيلة تم دخول وقال فؤاد حميد رئي
بإدخالها بالتنسيق مع وزارة المواصالت برام هللا،  إسرائيلسيارة سمحت  36 أصلمن  2002موديل 

 فيما سيتم دخول باقي السيارات في أقرب وقت ممكن بعد استكمال بعض المستندات الالزمة.
السيارات جاء بعد جهود حثيثة ومضنية تواصلت فترة طويلة، وبعد  لإدخاحميد أن  وأوضح

الحصول على الموافقة المبدئية من قبل وزارة المواصالت برام هللا بالتعاون مع اللجنة الفرعية بوزارة 
 النقل والمواصالت للمحافظات الجنوبية.

 23/4/2016، الدستور، عّمان
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 ضد داعمي االستيطان الواليات المتحدةيرفعون دعوى في ونشطاء فلسطينيون حقوقيون  .28
من فادي أبو سعدى: أعلن المحامي الفلسطيني غاندي أمين رسميًا أن « القدس العربي»رام هللا ـ 

مجموعة من المحامين الفلسطينيين ومتطوعين ناشطين ممن يدعمون القضية الفلسطينية، قدموا 
 34.5 ألمريكية في واشنطن للحصول على تعويض بقيمةدعوى قضائية في المحكمة االتحادية ا

مليار دوالر للمتضررين الفلسطينيين الذين يعانون من انتهاكات اإلسرائيليين على شّتى األصعدة 
ضد عدد من الشخصيات ورجال األعمال والمؤسسات المرتبطة بالمستوطنات اإلسرائيلية في 

 األراضي الفلسطينية.
إن الفكرة جاءت بعد تقديم إسرائيل عددا من القضايا في المحاكم األمريكية « القدس العربي»وقال لـ 

ضد الشعب الفلسطيني والسلطة الوطنية، وحتى البنوك الفلسطينية تطالب بالتعويض لإلسرائيليين 
بحجة أن المقاومة الفلسطينية هي عمل غير مشروع، رغم أن الفلسطينيين هم الذي يرزحون تحت 

سرائيل مسؤولة عنهم بحسب القوانين الدولية.االحتالل اإلس  رائيلي وا 
أما المستوى الرسمي الفلسطيني فمنذ قرابة عام وهو يلوح بالتوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية 
لمحاسبة إسرائيل على أفعال ترقى لمستوى جرائم الحرب. لكن الجنائية الدولية ما زالت تدرس 

نما دراسة حالة فقط. ويبدو أن  األوراق المقدمة من الفلسطينيين ولم تفتح تحقيقًا رسميًا بعد وا 
 المستوى الرسمي الفلسطيني ليس معنيًا بمحاسبة إسرائيل بشكل جاد.

ويؤكد المحامي أمين أنه ومجموعة من المحامين والنشطاء بدأوا بدراسة فحص اإلمكانية لمحاكمة 
 ربحية،بين لنا وجود مؤسسات أمريكية غير وخالل البحث ت»من يدعمون المستوطنات اإلسرائيلية 

مليار دوالر سنويًا. وبحسبة  15أي أنها ال تدفع الضرائب تدعم المستوطنات اإلسرائيلية بقرابة 
مليار دوالر أمريكي من هذه  350بسيطة وخالل العشرين عامًا الماضية فإن مبلغ الدعم يصل إلى 

 «.المساعدات
أولى ضد الخزينة األمريكية في المحكمة االتحادية في واشنطن  وبحسب أمين فإنه تم تقديم دعوى

في شهر كانون األول/ ديسمبر الماضي للمطالبة بوقف المساعدات األمريكية التي تقدم 
للمستوطنات لما يمارسه المستوطنون ضد الشعب الفلسطيني. أما الدعوى الثانية فكانت ضد ما 

للمطالبة بتعويض لمن وقع عليهم الضرر من رجل أعمال وشركة أمريكية  200يقرب من 
 الفلسطينيين بسبب المستوطنات واستثمار هذه الشركات ورجال األعمال في هذه المستوطنات.

واعتبر المحامي أمين أن فرص نجاح هكذا قضايا ال تقاس فقط بربح القضية أو خسارتها. فهناك 
لكن هناك خالفات »يضات للفلسطينيين شركات طلبت بالفعل االنسحاب من القضية مقابل دفع تعو 

وهذا نجاح كبير. كما أن من النجاحات توعية الشعب األمريكي بوجود شعب « على مبالغ التعويض
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مظلوم تحت االحتالل، وكذلك توعية رجال األعمال والشركات أن االستثمار في أرض محتلة هو 
 مخالف للقانون الدولي.

أمين أنه وحسب القانون األمريكي يسمح بإضافة عدد آخر  وخالل مداوالت القضية كشف المحامي
قضايا  5قضية من قطاع غزة و 150من القضايا خالل األشهر الثالثة األولى وقد تم بالفعل إضافة 

قضية الشهيد الطفل محمود الشعالن الذي يحمل الجنسية األمريكية، حيث وقع أكثر  أهمهاجديدة 
 لبيت األبيض بالتحقيق في قضيته.ألف أمريكي عريضة طالبت ا 20من 

وال يتوقف األمر على المحاكم األمريكية فقط فهناك اتجاه برفع دعاوى مماثلة في الدول األوروبية 
ضد رجال أعمال وشركات أوروبية تدعم المستوطنات وحتى رجال أعمال عرب وفلسطينيين. 

ئيلية عليه أن يشعر بالقلق بحسب وبالتالي فإن كل من يفكر في االستثمار في المستوطنات اإلسرا
 المحامي أمين. 

والمحامي سمير جراح  أمينيذكر أن من بين المحامين المتابعين للدعوى كال من: المحامي غاندي 
 والمحامي األمريكي مارتن مكمان.

 23/4/2016، القدس العربي، لندن
 

 للمسيرات األسبوعية االحتاللعشرات اإلصابات خالل قمع  .29
وبحاالت اختناق متفاوتة خالل قمع  المواطنين بجروح، عشرات أمسأليام"،"وفا": أصيب مندوبو "ا

 قوات االحتالل للمسيرات األسبوعية التي جرت في عدة مناطق.
خمسة شبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بحاالت اختناق متفاوتة،  أصيبفقد 

 فر" االحتاللي، جنوب بلدة بيتونيا.خالل المواجهات التي اندلعت قرب معسكر "عو 
المناهضة لالستيطان والجدار العنصري، ما  األسبوعيةكما قمعت قوات االحتالل مسيرة قرية نعلين 

 العشرات باالختناق. إصابة إلى أدى
كما قمعت قوات االحتالل، أمس، مسيرة كفر قدوم األسبوعية، بمحافظة قلقيلية، المناهضة 

بفتح شارع القرية الرئيس المغلق منذ ما يزيد على ثالثة عشر عامًا، ما أدى  لالستيطان والمطالبة
 إلى إصابة فتى بجروح والعشرات بحاالت اختناق متفاوتة.

خمسة مواطنين بينهم شاب بالرصاص، وأربعة آخرون بحاالت  غزة، أصيبوعند حدود قطاع 
تفرقة شرق وشمال القطاع، مساء اختناق شديد، في تجدد للمواجهات األسبوعية في عدة محاور م

 أمس الجمعة.
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وفي شمال القطاع، اندلعت مواجهات عنيفة بين عشرات الشبان وقوات االحتالل، قرب معبر بيت 
حانون "إيريز"، تعرض المتظاهرون خاللها إلطالق الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما 

 تسبب في إصابة شابين بحالة اختناق شديد.
دت منطقة الفراحين ببلدة عبسان الجديدة شرق محافظة خان يونس، جنوب قطاع غزة، في حين شه

مواجهات متفرقة مع قوات االحتالل، وقد أطلق جنود االحتالل النار وقنابل الغاز المسيل للدموع 
 تجاه المتظاهرين، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

 23/4/2016، األيام، رام هللا
 

 لمدير "أونروا" احتجاجتسليم مذكرة  :بيروت .31
سلم معلمون فلسطينيون، مذكرة احتجاج، موجهة لمدير عام أونروا، ماتياس شمالي، خالل : بيروت

 اعتصام نفذوه، الجمعة، أمام المقر الرئيس للوكالة الدولية في بيروت؛ احتجاجا على التقليصات.
الب "أونروا" بالتراجع عن وتحدث في االعتصام، زياد مناع عن المعلمين الفلسطينيين، حيث ط

تقليصاتها، مؤكًدا أنها أنشئت لمساعدة وتوفير كل الخدمات اإلنسانية وفرص العمل والطبابة 
 لالجئين الفلسطينيين حتى عودتهم إلى أرضهم.

وقد حّمل المعلمون الفلسطينيون األونروا المسؤولية المباشرة عن الواقع المعيشي الصعب الذي يعيشه 
وأكد المعلمون الفلسطينيون أنهم يدعمون تحركات الفصائل الفلسطينية وخلية  فلسطينيون.الالجئون ال

 األزمة باستمرار االحتجاجات السلمية الشعبية الحضارية منذ أكثر من مائة يوم.
 22/4/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 فلسطيني يفور بالمرتبة األولى بجائزة اإلبداع العلمي في دبي .31

بمشروعه االبتكاري لمعالجة  األولصل الطالب الفلسطيني رامي صالحات على المركز ح: دبي
بجائزة حمدان بن راشد آل مكتوم لألداء التعليمي المتميز  األولىالمستندات الذكية بفوزه بالمرتبة 

 ابتكار علمي. أفضلللدورة الثامنة عشر من المنافسات، عن فئة 
الهندسة والحوسبة بجامعة الغرير بدبي إن المشروع هو ابتكار وقال صالحات الذي يدرس في كلية 

تقني جديد لتحليل ومعالجة المستندات، ويعمل على فصل المعلومات النصية عن الصور ويقوم 
بتحليل كل منها على حدة ومن ثم دمج وتجميع نتائج التحليل في ملف واحد، باستخدام تقنيتين 

 فريدتين من نوعهما.
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هذا النجاح يعتبر نجاح لكل شاب فلسطيني طموح ومثابر وهو محفز له لكي  نإوقال صالحات 
يضا لوطنه الثاني أكما أهدى فوزه بالجائزة لوطنه فلسطين ولشعبها الحبيب وأهداها  ويتقدم،ينجح 

 الذي يحتضنه بكل حب ودعم. اإلمارات
ختلف الفئات العمرية واألكاديمية وذكر أن هاتين التقنيتين الفريدتين لالبتكار ستتيحان المجال أمام م

المهنية من استخدامه في العديد من األغراض مثل تحليل وتدقيق الواجبات والتقارير الجامعية من 
حيث األصالة، وتحديد الملكية الفكرية وحقوق النشر للصور والمستندات، وغيرها الكثير. وأفاد 

 لمناسبة والرعاية للبحث العلمي المتميز.صالحات بأن جامعته وفرت له الدعم الكامل والبيئة ا
 22/4/2016، القدس، القدس

 
 لم يسبق له مثيل "حزب هللا"تتوعد لبنان بالدمار: خطر  "إسرائيل" .32

« حزب هللا»حذر نائب رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي الجنرال يائير جوالن، أمس، : حلمي موسى
، يمس البنية التحتية وبيوت المدنيين، لكنه «يرفي الحرب المقبلة سيلحق بلبنان دمار كب»من أنه 
 على إسرائيل.« خطرًا لم يسبق له مثيل»طّور قدرات جديدة تشكل « حزب هللا»أقر بأن 

وكان الجيش اإلسرائيلي قد أجرى مؤخرًا عدة مناورات في عدة قطاعات من الحدود الشمالية مع 
ن األجانب، إلى أن النتائج في أي مواجهة سوريا ولبنان. وأشار جوالن، في مقابلة مع الصحافيي

من أي حرب شهدناها في العشرين سنة األخيرة. ووجه تحذيرا بالغ الشدة « أكثر خطورة»مستقبلية 
سرائيل سيتلقى لبنان « حزب هللا»، معتبرا أنه في أي حرب مستقبلية بين «حزب هللا» إلى ضررًا »وا 

 «.مدمراً 
نسمع كل يوم في األساس عن عمليات اإلرهاب والتهديدات من وقال إنه في اآلونة األخيرة نحن 

 غزة، ولكن الجيش اإلسرائيلي يستعد لمواجهة األحوال في الجبهة الشمالية.
على إسرائيل. « خطرًا لم يسبق له مثيل»طّور قدرات جديدة تشكل « حزب هللا»وأوضح جوالن أن 

من كل الحروب في العشرين « أشد خطورة»وحسب كالمه، في كل مواجهة مستقبلية ستكون النتائج 
هذا سيكون »وأضاف «. في كل أزمة مستقبلية، لن يروا حربًا صغيرة في لبنان»سنة األخيرة، و 

 «.حاسمًا، وهذه ستكون حربًا على نطاق كامل، وهذا قد يقود إلى التسبب بضرر مدمر على لبنان
ناك سبيل لتحييد الخطر، عدا التسبب بأضرار ليس ه»وأشار نائب رئيس األركان اإلسرائيلي إلى أنه 

 «.للبنية التحتية اللبنانية، والبيوت السكنية للبنانيين وللمواقع المدنية األخرى
 23/4/2016، السفير، بيروت
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 العمادي: نكثف جهودنا إلدخال اإلسمنت إلى غزة وحل مشكلة الكهرباء .33
لجنة القطرية إلعادة إعمار قطاع غزة، أشاد السفير محمد العمادي رئيس ال أشرف مطر: –غزة 

بدور القطاع الخاص الفلسطيني في إعمار غزة، مؤكًدا حرصه واللجنة على تعزيز دور رجال 
 األعمال ومشاركتهم الفاعلة في عملية اإلعمار.

وقال خالل لقاء نظمته جمعية رجال األعمال في مدينة غزة الليلة الماضية بحضور عدد كبير من 
أصحاب شركات، قبل مغادرته القطاع، بعد انتهاء زيارته الدورية لمتابعة المشاريع أعضائها و 

مليون دوالر، إن اللجنة القطرية تبذل جهودا مكثفة مع كل  20القطرية، وتوقيع عقود جديدة بقيمة 
األطراف الدولية الستئناف إدخال اإلسمنت للقطاع الخاص والمواطنين، بعد قرار إسرائيل األسبوع 

 لماضي وقف إمداد القطاع باإلسمنت.ا
وأوضح العمادي أن قطر تعمل على حل أزمة الكهرباء في قطاع غزة، لما لذلك من أهمية كبيرة 

 لتطوير وتنمية األوضاع االقتصادية في قطاع غزة.
من مشاريع إعادة اإلعمار الفًتا إلى الجهود التي  %51وأضاف، أن القطاع الخاص ينفذ ما نسبته 

ا قطر مع كافة األطراف الدولية من أجل الضغط على الجانب اإلسرائيلي وحث األمم المتحدة تبذله
 على التدخل لحل أزمة اإلسمنت.

 23/4/2016، الشرق، الدوحة
 

 "التسوية"بإرسال الدعوات لحضور االجتماع التمهيدي للمؤتمر الدولي بشأن تبدأ فرنسا  .34
حضور االجتماع التمهيدي للمؤتمر الدولي بشأن شرعت فرنسا بإرسال الدعوات ل: حلمي موسى

التسوية الفلسطينية على مستوى وزراء الخارجية، والذي سيعقد في باريس نهاية شهر أيار المقبل. 
، فإن الغاية األولية من هذا االجتماع هي االتفاق على إعالن «هآرتس»وبحسب ما نشرت صحيفة 

لسلطة الفلسطينية المتوقفة منذ سنوات. ورغم أن إعالن مبادئ الستئناف المفاوضات بين إسرائيل وا
، ومبدأ 1967المبادئ سيكون عموميًا، إال أن أبرز ما فيه أن أساس المفاوضات هو حدود العام 

 تبادل األراضي.
عن ديبلوماسيين إسرائيليين مطلعين على التدابير الفرنسية قولهم إن باريس « هآرتس»ونقلت صحيفة 
أيار المقبل بإعالن مبادئ دولي  30االجتماع الوزاري الدولي المقرر انعقاده في  معنية بأن يخرج

يحوي مبادئ متفقًا عليها، تمهد الستئناف العملية السياسية بين إسرائيل والفلسطينيين. وبحسب هؤالء 
ئ هذا الديبلوماسيين، فإن المعلومات التي وصلت إلسرائيل تفيد أن الفرنسيين يرغبون بأن تكون مباد

اإلعالن عمومية، لكنها تتعلق بجزء من قضايا الحل النهائي. ووفق التقديرات اإلسرائيلية، فإن إعالن 
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مع تبادل أراض. كما أن  1967المبادئ سيضم على األقل إشارة للحدود على أساس خطوط العام 
 اإلعالن سيحوي مبدأ آخر، وهو جدول زمني ثابت للتوصل إلى اتفاق نهائي.

أن الفلسطينيين اشترطوا بعد المماطلة اإلسرائيلية العودة للمفاوضات بوجود جدول زمني  ومعروف
، كأساس ألي 1967محدد إلنهائها، وبأن تستند إلى مبادئ محددة، أهمها حل الدولتين وحدود العام 

مفاوضات. وعلى النقيض من ذلك، فإن إسرائيل ترفض وضع أي مبادئ أو جدول زمني، وتصر 
 ئناف المفاوضات من دون أي شروط مسبقة.على است

ويرى معلقون إسرائيليون أن السلطة الفلسطينية تراهن تمامًا على المبادرة الفرنسية بعدما الحظت 
 تمنعًا أميركيًا عن لعب دور أكثر فعالية في الضغط على إسرائيل. 

سرائيلية عدة، قال وزير الخارجية  الفرنسي إن المرحلة وفي مقابالت مع صحف دولية وعربية وا 
أيار في  30األولى من المؤتمر الدولي الذي دعت إليه حكومته هي مؤتمر وزراء الخارجية في 

باريس، مشيرًا إلى أن العقبتين الرئيسيتين اللتين تعترضان استئناف المفاوضات هما االستيطان 
ال آيرولت إنه خالل محادثاته مع والعنف، موليًا أهمية كبيرة للمشاركة الفعالة لروسيا في المؤتمر. وق

الرئيس الروسي فالديمير بوتين ومع وزير خارجيته سيرغي الفروف أثيرت مسألة الجمود في 
 المفاوضات بين اإلسرائيليين والفلسطينيين بوصفها دافعًا لخطر اندالع مواجهة شاملة في المنطقة.

عدان. وهذا معروف. من جهة، لدينا في لم أقل إن هذا سيكون سهاًل. الطرفان حاليا متبا»وأضاف: 
إسرائيل حكومة تبدي بشكل متزايد تخليًا عن مشروع حل الدولتين، وفي الجهة الثانية الفلسطينيون، 
نما أيضًا مع قيادة مزعزعة مع تساؤالت تثار من  وهم ليسوا فقط منقسمين في هذه المسألة، وا 

بمواجهتين دمويتين في ست سنوات. فهل ثّمة بديل جمهورها. ولدينا الوضع نفسه، وال حاجة للتذكير 
للمشروع الذي نقترحه؟ إن الخيار اآلخر الذي يعرض هو تقبل الحرب كقدر. أنا أرفض هذه 

 «.المقاربة
دولة أكدت مشاركتها في المؤتمر في باريس، موضحًا أنه يعمل  20وقال آيرولت إن أكثر من 

نيين حول نياتنا، وسأوضحها عندما أصل إلى المنطقة بشفافية تامة مع اإلسرائيليين والفلسطي»
وشدد على أنه يعمل بالتعاون مع دول االتحاد األوروبي والجامعة العربية ومع روسيا «. قريباً 

واليابان، وأنه أوصل هذه الرسالة. واعتبر أن الوجود األميركي في المؤتمر حيوي، وأنه تحادث بهذا 
ري. وبرأيه يمكن لألميركيين الذين استثمروا جهودا كبيرة في الشأن مع وزير الخارجية جون كي

 «.المفاوضات أن يروا في المؤتمر إعادة تقييم لنشاطهم
 23/4/2016، السفير، بيروت
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 ةروسيا تنفي استهداف طائرات إسرائيلية بسوري .35
ت النار ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت، اليوم الجمعة أن القوات الروسية في سوريا أطلق: رويترز

مرتين على األقل على طائرات عسكرية إسرائيلية، لكن الكرملين نفى اليوم الجمعة إطالق قوات 
 روسية النار على طائرات إسرائيلية.

ومن جانبها قالت القناة العاشرة في التلفزيون اإلسرائيلي إن طائرة روسية اقتربت من طائرة حربية 
لة شواطئ سوريا األسبوع الماضي لكن لم يحدث اتصال إسرائيلية في أجواء البحر المتوسط قبا

 بينهما.
غير أن الكرملين نفى اليوم الجمعة إطالق قوات روسية النار على طائرات إسرائيلية في سوريا، كما 
نفى تقارير إعالمية أفادت بأن الرئيس الروسي فالديمير بوتين ورئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين 

 مزعومة تتعلق بالقوات الروسية في سوريا وطائرات حربية إسرائيلية. نتنياهو بحثا حوادث
وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في مؤتمر عبر الهاتف مع الصحفيين "في هذه 

 الحالة التقارير الصحفية اإلسرائيلية بعيدة عن الواقع".
ور مكتب نتنياهو والسفارة من جهته رفض متحدث عسكري إسرائيلي التعليق، ولم يرد على الف

 الروسية في إسرائيل.
 22/4/2016، الجزيرة نت، الدوحة

 
 "األونروا" تعبر عن قلقها من الوضع في مخيم اليرموك .36

عّبر الناطق الرسمي لوكالة غوث وتشغيل الالجئين "األونروا" سامي مشعشع، أمس  :القدس المحتلة
 المقلق في مخيم اليرموك لالجئين قرب دمشق. الجمعة، عن قلقه البالغ إزاء الوضع اإلنساني

وقال مشعشع في بيان صحفي "إنه منذ اندالع العنف في اليرموك في السادس من نيسان )أبريل( 
الحالي، شهد الجمعة هدوءا في القتال لليوم الثالث على التوالي، وما يزال السكان في اليرموك 

ستلزم ضرورة إنهاء القتال وتوفير سبل الوصول محاصرين واألوضاع اإلنسانية فيه وخيمة، ما ي
 اإلنساني إلى اليرموك ويلدا وبابيال وبيت سهم".

وأضاف مشعشع، أن "األونروا ما تزال تشعر بالقلق حيال التقارير التي تحدثت عن غياب سبل 
عدام الوصول للمياه الصالحة للشرب طوال فترة نهاية األسبوع، ومع ارتفاع درجات فإن الجفاف وان

 الصرف الصحي ستتسبب بحدوث مخاطر صحية خطيرة لمن تبقى من السكان المدنيين".
وأردف مشعشع "إننا نؤكد أن آخر عملية توزيع للطعام في مناطق يلدا وبابيال وبيت سهم قد تمت 

آذار )مارس( الماضي". وأضاف "تلقينا تقارير عن هروب  15وحتى  9في الفترة الواقعة بين 
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لى يلدا خالل األسبوع الذي بدأ في العاشر من الشهر الجاري، إال أنه من المستحيل على المدنيين إ
األونروا التثبت من وضعهم الصحي بدون أن تتوفر لها سبل الوصول إليهم في يلدا وبابيال وبيت 

 سهم".
وذكر مشعشع أن آخر مهمة صحية وصلت للمنطقة قد كانت في السابع من نيسان، مضيفا، أنه 

عى "األونروا" الستئناف عملية توزيع الغذاء وتقديم الخدمات الصحية المتنقلة الضروريتان. وقال، تس
"إننا نراقب الوضع عن كثب وسنبقى وبأشد العبارات الممكنة نطالب بإنهاء النزاع المسلح وبسالمة 

 وحماية المدنيين في اليرموك وفي سورية عموما".
 23/4/2016، الغد، عّمان

 
 ات عملية القدسانعكاس .37

 د. خالد معالي
معلوم ومعروف في عالم االقتصاد والمال أن "رأس المال جبان" وال يغامر، وعلى هذا عندما يرى 
كل فرد بالعالم في انعكاس لعملية القدس تظاهرات وسط تل الربيع تطالب بقتل العرب جميًعا، 

ة أو شركة على االستثمار مع كيان والفتات تسيء إلى رسولنا الكريم، فهل يغامر أي فرد أو دول
 يسمح لمستوطنين بإشعال حرب دينية مدمرة الحًقا، ال تبقي على األخضر وال اليابس.

فور إعالن عملية تفجير الحافلة في القدس المحتلة سرعان ما ضربت بعدة اتجاهات، ودب الذعر 
اهرات اشتعلت في كيان في كيان االحتالل؛ فكل الصحف والفضائيات ومواقع التواصل حتى التظ

االحتالل الغاصب الذي يريد احتالاًل رخيًصا بل بالمجان ما استطاع إلى ذلك سبياًل، في قلب 
 صارخ لنواميس الكون ومعادالته وجدليته.

ضربت عملية القدس التي أمرت الرقابة العسكرية بحظر نشر تفاصيلها وأسرارها في اتجاهات كثيرة، 
طرها، خاصة بعد تبجح "نتنياهو" أنه حقق األمن بانخفاض كبير في من بينها أمنية، وهي أخ

طالق النار والدهس، وصار سيد األمن، فإذا هو فقد القدرة على الردع وصار  عمليات الطعن وا 
فاقًدا لألمن، وهو ما أقرت به صحيفة )يديعوت أحرونوت( في مقال للُمحللة السياسية "سيما 

، وسخر من ”سّيد األمن“هو الذي زاحم ونافس الجميع على لقب كدمون"، التي كتبت: "إن نتنيا
 ُمنافسيه على هذا اللقب؛ أثبت أّنه ال يستّحق هذا اللقب بتاًتا، بل على العكس".

األثر االقتصادي عامل قوي ومؤثر آخر ضربت العملية في عمقه كثيًرا؛ فحجوزات الفنادق في 
قل سيأتي ليتفسح ويستجم في منطقة فيها ذبح القدس وتل الربيع انخفضت؛ فهل من إنسان عا

 بالسكاكين بالشوارع وتفجير حافالت جهاًرا نهاًرا طلًبا للحرية وكنس االحتالل؟!
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إحصائيات من داخل كيان االحتالل أكدت أن قطاع السياحة تكبد خسائر كبيرة بسبب عمليات 
اد كون العملية تطوًرا نوعيًّا في الطعن، واآلن بعد عملية تفجير الحافلة الخسائر منطقيًّا ستزد

 المقاومة الفلسطينية ال يستهان به، وذلك بحسب رأي مفكري وكتاب كيان احتالل الذين أقروا بذلك.
بعد عملية القدس لوحظ انخفاض في عدد ركاب الحافالت من المستوطنين تحديًدا، خاصة في 

يابهم، وهو ما تسبب بخسائر لشركات القدس وبقية مراكز المدن، خوًفا من انفجارها خالل ذهابه م وا 
الحافالت )يغد ودان( بسبب قلة الركاب، الذين يفضلون في ظل هذه الحالة والمخاوف أن يبحثوا 

 عن طرق أخرى للمواصالت.
ولوحظ أيًضا انخفاض حركة األسواق والمحال التجارية في مدينة القدس، حيث انخفض عدد 

ف المستوطنين أو السياح من التوجه إلى األسواق العامة خشية المشترين بنسبة كبيرة جدًّا، لخو 
 حدوث علميات تفجير أو طعن.

ن ما يسمى وزارة السياحة التابعة لكيان االحتالل كانت قد أعربت عن مخاوفها من موجة إلغاء  وا 
في رحالت سياحية أجنبية، بسبب عمليات الطعن؛ فعدد كبير من السائحين األجانب ألغوا حجوزاتهم 

 الفنادق "اإلسرائيلية"، وجاءت عملية الحافلة لـ"تزيد الطين بلة" في قطاع السياحة.
صحيح أن القطاع االقتصادي لكيان االحتالل مني بخسائر جسيمة، وستتواصل خسائره وعملية 
استنزافه التي تقوم بها المقاومة الفلسطينية إلى أن يرحل االحتالل، لكن األثر األكبر الذي حققته 
المقاومة الفلسطينية هو شعور كل فرد في كيان االحتالل بفقدانه األمن الشخصي، وأنه غير آمن 
على روحه، إن تسوق أو ركب حافلة، وهذا بعينه هو النصر األكبر للشعب الفلسطيني ومقاومته في 

 هذه المرحلة من الصراع بين الحق والباطل.
 22/4/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 إسرائيلية من الجوالن إلى فلسطين رسائل .38

 امطانس شحادة
لم تكن إسرائيل بحاجة إلى إعالن رسمي أن احتاللها الجوالن السوري هو إلى األبد، لكي توضح 
أنها ال تنوي إرجاع الجوالن إلى الدولة السورية، أو لكي تبدأ بعملية تغيير تضاريس وديموغرافيا 

"قانون الجوالن"، الذي ضم عمليًا الهضبة المحتلة،  1981ام الجوالن المحتل، فقد سنت إسرائيل ع
إليها، وحاولت فرض الهوية اإلسرائيلية على السكان السوريين في الجوالن. منذ ذلك الضم، ارتفع 

؛ وتقوم 2015ألفًا عام  21إلى غاية  1983عدد المستوطنين ثالثة أضعاف، من سبعة آالف عام 
ة في الجوالن؛ وبدأت أخيرًا بالتنقيب عن النفط في مرتفعات الجوالن، إسرائيل بمشاريع سياحية كبير 
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أبريل/  17ناهيك عن تعزيز الوجود العسكري. قامت إسرائيل بذلك كله، قبل أن تعلن رسميًا، يوم 
، األسئلةنيسان الجاري، أن احتالل الجوالن السوري هو إلى األبد. ويطرح هذا اإلعالن عددًا من 

ء هذا اإلعالن اآلن؟ ما هي أبعاده السياسية واالستراتيجية على المنطقة؟ وما هي منها، لماذا جا
 الرسائل السياسية لهذا القرار؟. 

يحاول هذا المقال طرح بعض األجوبة على هذه األسئلة، ويّدعي أن لإلعالن اإلسرائيلي أبعادًا 
 ى الجبهة السورية. سياسية استراتيجية، ويحمل رسائل تطاول كل الجبهات، وال يقتصر عل

أواًل: أعتقد أن األخطر في هذا القرار أنه إعالن إسرائيلي غير رسمي بموت معادلة األرض مقابل 
السالم، المعمول بها منذ سبعينيات القرن الماضي، لترتيب العالقات بين إسرائيل والدول العربية 

ًا لهذه المعادلة، من المفروض أن المجاورة، ومنذ التسعينيات مع منظمة التحرير الفلسطينية. وفق
تعيد إسرائيل أراضية محتلة من الدول العربية المحيطة، ومن الضفة الغربية وقطاع غزة، في مقابل 
توقيع اتفاقية سالم وتطبيع العالقات بينها وبين تلك الدول. هكذا كان مع مصر، ثم مع منظمة 

لمعادلة وجود أنظمة عربية قوية ومستقرة يمكن أن التحرير الفلسطينية واألردن. المنطق الثاني لهذه ا
تعتمد عليها إسرائيل، للمحافظة على اتفاقيات السالم، ولكي تحمي الحدود. فإسرائيل ال تسعي إلى 
تحقيق المصالحة مع الشعوب العربية، وأبعد ما يمكن تحقيقه هو اتفاقيات سالم مع األنظمة العربية 

 تضمن حالة الالحرب. 
، وسقوط النظامين في 2011الواقع، وتغيرت هذه القناعات، مع اندالع الثورات العربية عام تغير هذا 

تونس ومصر، ومن ثم تعثر الثورات في البلدان العربية األخرى وسرقتها من حركات متطرفة رجعية، 
عربي. سقوط النظام المصري وصعود جماعة -واستماتة األنظمة على البقاء، واندالع صراع عربي

إلخوان المسلمين إلى الحكم كان بمثابة ضوء أحمر استراتيجي لصناع القرار في إسرائيل، مفاده ا
بأنه ال يمكن ضمان استمرارية أي نظام عربي، أو االتكال على أي نظام عربي لحماية إسرائيل في 

العقيدة  المدى البعيد، أيًا كان هذا النظام. في هذا مخاطرة ومغامرة استراتيجية غير مقبولة في
 األمنية اإلسرائيلية.

ثانيًا، التغيير اإلضافي الذي رافق التحوالت في بعض الدول العربية هو سيطرة قوات عسكرية غير 
خاضعة للدولة، قد تكون عدائية تجاه إسرائيل، على المناطق الحدودية مع إسرائيل، وتحويلها من 

تطيع إسرائيل أن تسمح بذلك، مما يرفع مناطق حدودية هادئة إلى جبهات ساخنة. نظريًا، ال تس
األهمية االستراتيجية للمناطق الحدودية وللعمق االستراتيجي بين الحدود والمناطق السكانية في 

 إسرائيل. 
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اإليراني، يتضح أن هناك إمكانية لنشوء مصالح -العربي، والعربي-ثالثًا، في إثر الصراع العربي
سية تؤدي إلى عالقات استراتيجية وتحالفات غير علنية أو شبه مشتركة بين إسرائيل ودول عربية أسا

علنية، من دون الحاجة لتوقيع اتفاقيات رسمية، ومن دون الحاجة إلى مبدأ األرض مقابل السالم، 
 كما هي الحالة بين إسرائيل والسعودية، على سبيل المثال ال الحصر. 

جغرافية والمعارك البرية كمركب أساسي في رابعًا، يعكس هذا القرار عودة األرض والمساحات ال
األمنية اإلسرائيلية، على عكس العقيدة العسكرية التي عمل بها الجيش اإلسرائيلي -العقيدة العسكرية

بداية تسعينيات القرن المنصرم، واعتمدت على القوة الجوية والصاروخية، وتراجع أهمية القوات البرية 
. لذلك، 1967ا في المكانة االستراتيجية لألراضي العربية المحتلة عام والمعارك البرية، ومنها تراجع م

هيأت البدء في مفاوضات السالم بين إسرائيل ومنظمة التحرير وبعض الدول العربية، إال أن هذه 
القناعة تبّدلت تدريجيًا منذ فشل )من منظار إسرائيلي وغربي طبعًا( حرب الخليج األولى في القضاء 

ام حسين، بواسطة الحرب الجوية، ومن ثم فشل إسرائيل في إخضاع حزب هللا من على نظام صد
الجو أو القضاء على قدراته الصاروخية، والفشل في منع حركة حماس من إطالق صواريخ في 
اتجاه إسرائيل، وعادت أهمية المعارك البرية في حسم الحروب ومنع إطالق الصواريخ في اتجاه 

-دى الحديث عن المكانة العسكرية االستراتيجية للجوالن، في العقيدة العسكريةإسرائيل. فكم بالحري ل
األمنية اإلسرائيلية، وموقعه الجغرافي الذي يكشف شمال إسرائيل بالكامل. إذًا، للجوالن السوري أهمية 
و استراتيجية ال يمكن االستغناء عنها من منظور إسرائيلي، أو تبديلها بأية تكنولوجيا عسكرية، أ

 بدائل تقنية، خصوصًا في إثر التحوالت في الحالة السورية. إعالن إسرائيل اعتراف بهذا الواقع. 
خامسًا: لعل األبرز في السياق السياسي والدولي إلعالنها هو عدم اكتراث إسرائيل لردود الفعل 

تحاد األوروبي، بهذا العالمية أو العربية، فقد أبلغت مسبقا الواليات المتحدة، وعلى األرجح روسيا واال
القرار، لكنها لم تربط بينه وبين ردود الفعل. بلغت إسرائيل مرحلة ترى أنها يمكن أن تغير الواقع 

سياسي، من دون إذن واضح، أو قبول صريح من الدول األساسية في الساحة الدولية. ناهيك -الجيو
 الداخلية على هذا القرار.  عن أننا لم نسمع أي انتقاد أو معارضة في الساحة اإلسرائيلية

في هذه األجواء، وفي ظل المشهد السياسي اإلقليمي، نجاح بالون التجارب في حالة الجوالن قد يزيد 
شهية إسرائيل في إلغاء معادلة األرض مقابل السالم في الحالة الفلسطينية، ويدفعها إلى اإلعالن 

هائي دائم، أي اإلعالن بشكل نهائي على عن فرض حل األمر الواقع، وتحول الستاتيكو إلى حل ن
خراج القدس  إبقاء المستوطنات والمستوطنين، وضم مناطق ج، وتأبيد الفصل بين الضفة وغزة، وا 
الشرقية من معادالت الحلول السياسية، ومنع عودة الالجئين، وتعيين السلطة الفلسطينية نوعًا من 

في قضايا الناس اليومية المعيشية فقط. استمرار  أنواع اإلدارة المدنية في المناطق أ و ب، تهتم
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االنقسام الفلسطيني وغياب استراتيجية نضال فلسطينية جامعة تناسب التحوالت في المنطقة، 
واستمرار الحروب األهلية واالنقسام العربي، قد تسهل على إسرائيل اتخاذ قرار شبيٍه يتعلق باحتالل 

 الضفة الغربية إلى األبد.
 23/4/2016، جديد، لندنالعربي ال

 
 التوغل اإلسرائيلي بعد الكيماوي للجوالن .39

 غازي العريضي
في منتصف شهر يناير الماضي زار وفد أوروبي إسرائيل، والتقى رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو. 
كان هدف الزيارة مناقشة مسألة االستيطان، والقرار األوروبي بمقاطعة منتجات المستوطنات، 

ناع اإلسرائيليين بضرورة االنتباه إلى خطر سياساتهم المعتمدة تجاه الفلسطينيين، وتهديد ومحاولة إق
حراج كل أصدقائهم في العالم، ودعوتهم إلى اتفاق بشأن المنتجات لتخفيف  حل الدولتين، وا 
اإلجراءات األوروبية والحؤول دون الوصول إلى عزلة إسرائيلية. أحد كبار المسؤولين األوروبيين 

أبلغنا وزير الخارجية األميركية جون »لذين اطلعوا على تقرير أعده الوفد قال أمام زائر عربي بارز: ا
كيري أنه وعد نتنياهو بالعمل على تخفيف اإلجراءات األوروبية بمقاطعة المنتوجات المصّدرة من 

عادة إطالق المستوطنات، مقابل تخفيف الحكومة اإلسرائيلية إجراءاتها ومواقفها ضد الفلسطين يين وا 
المفاوضات بين الطرفين للحؤول دون تقّدم الحكومة الفرنسية بمشروع منفرد إلى مجلس األمن حول 
هذا الموضوع. وطلب إلينا المساعدة، أرسلنا وفدًا إلى إسرائيل التقى نتنياهو، الرجل يعيش في عالم 

إلغاءها وليس تخفيفها أو تخفيف  آخر، فهو يعتبر أن القرارات األوروبية ظلم بحق إسرائيل، يريد
إجراءاته في مواجهة )اإلرهاب( الفلسطيني في الداخل، لن يتوقف عن بناء المستوطنات. ال يرى 

مازن إرهابيًا، والسلطة الفلسطينية تحّرض على اإلرهاب، و)حماس( تبني  شريكًا فلسطينيًا، يعتبر أبو
ة متطرفة تنمو في غزة، وتتمّدد في الضفة. لقد األنفاق، وتخطط ألسر إسرائيليين. وفصائل إسالمي

عاد الوفد بانطباع أن ثمة خطورة كبيرة على مستقبل الوضع هناك. نتنياهو قوي، يتحّكم بالقرار، وما 
 «!يجري في المنطقة يخدمه، وهو يعرف كيف يستفيد منه

و واضح، ليس مهمًا ؟ فأجاب: )موقف نتنياه«ماذا عن سوريا»سأل الزائر العربي مضيفه األوروبي: 
بالنسبة إليه إْن بقي األسد أو رحل، بالسلم أو بالحرب، يؤكد على أمرين: بقاء الجوالن تحت سيطرة 

يران و« داعش»إسرائيل نهائيًا، ومنع   من البقاء في سوريا(!« حزب هللا»وا 
هكذا بكل وضوح  تقّسم سوريا أو تبقى موّحدة ضعيفة مفككة ال مشكلة لديه، يريد األمرين المذكورين،

، ويدعو إلى مواجهته عبر «داعش»قالها أمام الوفد، ألنه يعتبر كل العالم يتحدث عن خطر 
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تحالفات مختلفة، وهذا التنظيم يتمّدد، وهو موجود على حدوده. كذلك فإن أميركا وغيرها ولو بنسب 
ودول مجلس التعاون متفاوتة توّجه اتهامات إلى إيران برعاية اإلرهاب. وجامعة الدول العربية 

منظمة إرهابية، وثمة توّجه لتوسيع دائرة اتهام الحزب بالصفة ذاتها، « حزب هللا»الخليجي تعتبر 
مكاناتها، وهذه مسؤوليتكم، ألن الخطر » ؟ أجاب:«فمن يضمن أمن إسرائيل إسرائيل فقط وجيشها وا 

وختم «! ته، بات في عقر داركمالذي يهددنا، وكنا ندعوكم إلى تفّهم موقفنا منه ودعمنا في مواجه
أرى منطقتكم متفجرة مشتعلة، وستأتي النار إلينا إذا لم يعالج » المسؤول األوروبي كالمه قائاًل:

الموضوع السوري بسرعة، وال أرى إمكانية معالجته في الفترة القريبة المقبلة رغم المساعي الروسية 
 «!األميركية

كالم نتنياهو المذكور، عقدت الحكومة اإلسرائيلية اجتماعًا  منذ أيام، وبعد مضي ثالثة أشهر على
الجوالن كان جزءًا » استثنائيًا تاريخيًا في الجوالن المحتل. الزمان والمكان الفتان. قال نتنياهو خالله:

ال يتجزأ من أرض إسرائيل في العهد القديم. وهو جزء من إسرائيل في العهد الجديد. وخالل األعوام 
لتي كان فيها تحت االحتالل السوري استخدم كاستحكامات تحت األرض وأسيجة وللحروب. ا 19الـ 

األخيرة تحت السيادة اإلسرائيلية، يستخدم للزراعة والسياحة واالقتصاد  49بينما في السنوات الـ 
أبلغت جون كيري منذ أيام، وقلت له، بغض النظر عما يحصل وراء الحدود، » وأضاف:«! والسالم
الحدود الحالية لن تتغير. وشككت بأن تعود سوريا إلى ما كانت عليه في السابق وقلت: إسرائيل فإن 

ال تعارض تسوية سياسية في سوريا، ال تكون على حساب أمن إسرائيل، لكن أن تؤدي إلى طرد 
 «.إيران وحزب هللا وداعش من األرض السورية

ي في يناير. وهو في نوفمبر من العام الماضي كان هكذا أعلن نتنياهو رسميًا ما قاله للوفد األوروب
قد طرح على الرئيس األميركي باراك أوباما فكرة إعادة النظر في مكانة الجوالن واألخذ في االعتبار 
دور إسرائيل ومساهمتها في استقرار المنطقة في ظل انهيار سوريا، كذلك فهو كان قد أشار إلى 

انتهت، فهي أعدت لشرق أوسط  2002مبادرة العربية التي أقرت عام التمّسك بالجوالن، قائاًل: إن ال
كان قائمًا آنذاك، وهو يتغير بشكل دراماتيكي اليوم! وتناولنا هذا األمر في حينه مع ما قاله عدد من 

من « داعش»و« حزب هللا»مستشاريه في بداية عملية التسويق لهذه الفكرة. فإلى أن تطرد إيران و
لى أن تقّر التسوية السياسية سنكون أمام مسلسل طويل من العنف والحروب والدم.  سوريا، وا 

ونتنياهو يراهن على ذلك، نظرًا لتعقيدات األمور. وقرب انتهاء والية أوباما، وصعوبة الوصول إلى 
اتفاق سياسي نهائي حول سوريا خالل الفترة المتبقية منها. ولذلك أطلق مواقفه األخيرة قبل أيام من 

قلق »رته موسكو واستعداده للقاء الرئيس فالديمير بوتين، الذي أكد له الرئيس أوباما منذ أيام أنه زيا
 «!من احتماالت تقسيم سوريا إذا لم نتفق
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لم تتوقف اندفاعات نتنياهو ضد إيران واالتفاق النووي في محاولة لالبتزاز، وهو مرتاح إلى الواقع 
تمّدد اإلرهاب واستغالله لتعزيز منطقه، ويحاول زيادة أثمان العربي المأزوم والوضع في سوريا، و 

، كما اإليرانية-االتفاق النووي وتطبيقه مع ما يرافق ذلك من مد وجزر في العالقات األميركية 
يحاول أخذ الجوالن بعد الكيماوي الذي سّلمه النظام السوري لضمان بقائه وتجّنب الضربة األميركية 

 .2013عام 
 23/4/2016، أبو ظبياالتحاد، 

 
 شباب من حركة "حماس" يرون أّن نقد حركتهم ضرورة! .41

 أسماء الغول
تأّسست حركة "حماس" بجهود من الشباب خالل فترة ثمانينّيات القرن الماضي، لكن من كانوا شبابًا 
، في األمس هم قادة تقّدموا في العمر اليوم، مّما يترك تساؤاًل عن دور الشباب في حركة "حماس"

 .2006عام  انتخاباتاّلتي تقود قطاع غّزة منذ فوزها في 
فهل يقتصر دور الشباب في الحركة على الجانبين اإلعالمي والعسكري؟، ماذا عن القيادة 
السياسية؟، ولماذا ال يوجد قياديا في حركة حماس أقل من أربعين عامًا؟، وهو ُعمر أصغر قادتها؛ 

 ن كتلة التغيير واإلصالح مشير المصري.عضو المجلس التشريعي الفلسطيني ع
وتبّين دراسة أجراها معهد دراسات التنمية بعنوان "خارطة المشاركة السياسّية للشباب في فلسطين" في 

في حركة "حماس" بالضّفة الغربّية  35-18، أّن متوّسط نسبة مشاركة الشباب بين سّن 2014عام 
في المئة. أّما في الهيئات القيادّية الدنيا  0ّية العليا تبلغ والقطاع وفي الخارج، داخل المناصب القياد

في المئة. ويأتي انخفاض  4في المئة، بينما النّسبة في الهيئات المنتخبة في "حماس" تبلغ  7فتبلغ 
هذه الّنسب، تزامنًا مع ارتفاع وتيرة الّنقد عند بعض شباب الحركة، اّلذين طالما احتضنتهم الحركة 

 .اإلسالمّية
وفي هذا السياق، أشار أحد شباب حركة "حماس"، اّلذي طلب عدم ذكر اسمه، إلى أّن القيادات في 

لم تنشغل بها يومًا، وقال: "قيادة الحركة بعيدة  اجتماعيةالحركة مشغولة بمصالح سياسّية ودرجات 
الثالثينّيات من  عن الشباب اّلذين أعطوا أعمارهم لهذه القضّية، واآلن يجدون أنفسهم قد وصلوا إلى

 دون أن يحّققوا شيئًا".
. لقد كان التّنظيم في قلب االنتماءأضاف: "حين كان التّنظيم أهّم من أّي مصالح، كّنا نشعر بأهمّية 

حدثت داخل الحركة بعد أن توّلت شؤون القطاع،  اجتماعيةالمواطنين الفقراء قبل أّي أحد، لكّن طفرة 
 في داخلها".مّما جعل هناك فروقًا طبقّية 
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، مّما جعله محبطًا، خصوصًا بعد االجتماعيةوتابع: الكثير من شباب الحركة يتساءل عن العدالة 
 توّقف رواتب الموّظفين منهم، واقتطاع المخّصصات المالّية لآلخرين.

وأشار إلى أاّل أمل لديه بحدوث تغّير قريب، مّما جعله مع مجموعة من الشباب اإلسالمّي يفّكران 
مبادرة وطنّية غير حزبّية، مبّررًا ذلك بقوله: "التربية اإليديولوجّية اّلتي كبرنا عليها جميعًا نحن  في

 جيال الثمانينّيات والتسعينّيات، لم نجد فيها الخالص من األزمات الحالّية".
ومن جهته، رأى الكاتب الشاب إبراهيم المدهون، وهو من المقّربين من "حماس"، أّن الطلب من 
الحركة الرجوع إلى ما كانت عليه في فترة الثمانينّيات أمر غير منطقّي، وقال: "كانت الحركة ترّكز 
على العمل الخيرّي وتبحث عن دور، بل كان أعضاؤها أقاّلء، لكّنها اآلن في توّسع وانفتاح وتلعب 

نينات كانت حزبًا صغيرًا دورًا مركزّيًا في القضّية الفلسطينّية" في إشارة إلى أن حماس في فترة الثما
 وفقيرًا.

أضاف: "ال يجوز أن نقارن بين حماس حالّيًا وحماس في الثمانينّيات، فلديها اآلن خمسون ألف 
موّظف وقيادة سياسّية ممتّدة. كما أّنها تلعب دورًا إقليمّيًا، فطبيعة المرحلة تحّتم عليها المزج بين 

 ن القّسام والخدماتّي المتمّثل بالحكومة".العملين الثورّي المتمّثل بكتائب عز الدي
اّلتي عّبر عنها الشاب لـ"المونيتور" في بداية التّقرير، أصبح من السهل رؤيتها على  االنتقاداتإّن 

، ليس فقط من قبل عاّمة الشعب، بل من شباب ينتمون أو مقّربون إلى االجتماعيمواقع الّتواصل 
 حركة "حماس".

أحد الشباب اإلسالمّيين اّلذين تعلو أصواتهم في الّنقد. وفي المقابل، هناك من يعتبر بالل أبو شنب، 
 يعّيب عليه هذا الّنقد من أبناء الحركة ذاتها ضمن الردود على منشوراته.

شباط/فبراير الماضي، انتقد الشاب رامي رّيان، اّلذي يعمل في وزارة الداخلّية بغّزة، اّلتي  11في 
سّيارة جديدة للمديرين العاّمين، في ظّل توّقف رواتب الموّظفين،  36شراء  تقودها "حماس"، قرار
 فاعتقلته شرطة غّزة.

شباط/فبراير الماضي، إذ كتب "أّول شي  23في منشور له بـ االعتقالوانتق بالل أبو شنب وقتها هذا 
تها حماية المجتمع من األجهزة األمنّية بتكون مهّمتها حماية التنظيم من االختراق، بعدين بتصير مهمّ 

الفلتان، بعدين بتصير مهّمتها حماية سّيارات الفورد من العبث المادّي أو اللفظّي ومالحقة الّلي مش 
 وهللا_اللي_فينا_مكفينا".الحرية_لرامي_ريان، #عاجباهم السّيارات#

ر، وقال: "وصلت ورأى إبراهيم المدهون أّن تصاعد الّنقد عند الجيل الشاب في الحركة هو دليل تطوّ 
 الحركة إلى مرحلة تجعلها قادرة على تحّمل نقد علنّي من صوت في داخلها".



 
 
 
 

 

 38 ص                                              3912 العدد:        23/4/2016 السبت التاريخ: 
  

أضاف: "األصوات اّلتي تنتقد بعض السلوكّيات، إّنما تدّل على قّوة، فالحركة لم تعد فقط حركة 
 مقاومة، بل هي حركة تمسك بزمام الحكم".

دائها أ" والتزامها الدينّي، فاالنتقاد يترّكز على وأّكد أّن هناك رضى من الشباب نحو ثورّية "حماس
 الحكومّي اّلذي يمّس حياتهم.

أّما الكاتب أحمد أبو رتيمة، وهو أحد شباب حركة "حماس"، فال يتّفق مع المدهون، لقد كتب في أحد 
أتاح شباط/فبراير الماضي على "فيسبوك": "يتغّنى الجميع بمناخ حرّية التعبير اّلذي  25منشوراته بـ

ألبناء الحركة أن ينتقدوا أفعال حركتهم.. حسنًا، ولكن هل تغّير شيء بعد كّل هذه اإلنتقادات.. ما 
 قيمة حرّية التعبير إن لم تقد إلى تعديل سلوكّي؟!".

وقال أحمد أبو رتيمة في لقاء مع "المونيتور": "الّنقد عالمة حيوّية ومؤّشر مطمئن إلى أّننا غير 
عمى، بل لدينا غيرة على الحركة لدفعها باّتجاه مبادئ العدالة، اّلتي ترّبينا عليها، منقادين في شكل أ 

 وأرى أّن مستقبل الحركة يعتمد على وجود هذا الّنقد".
وأشار إلى أّن الحركة احتضنته خالل طفولته وفتّوته في المساجد، الفتًا إلى أّن "الصدق يملي على 

." ولفت إلى أّن "حماس" تعاني االنتماءهادنة تداّلن على غّش في اإلنسان المصارحة، فالمجاملة والم
من أزمات حكم، في ظّل ظروف غير طبيعّية من حصار وتوّقف رواتب، وتلجأ إلى تصّرفات تنتهك 

 العدالة، وقال: "لذلك، يجب نقدها، خصوصًا أّن مبّرر وجودنا كحركة أّننا أفضل مّمن سبقنا".
اسم حركة "حماس" سامي أبو زهري أّن حركته تولي موضوع الشباب ومن جهته، رأى المتحّدث ب

اهتمامًا كبيرًا عبر األطر الشبابّية والمخّيمات الصيفّية اّلتي يشارك فيها اآلالف، وقال: "قيادة حماس 
 عموماة هي قيادات شاّبة، كذلك معظم قيادات المناطق".

ر مّطلع على حقيقة المعلومات بحكم وجوده عند وعن المنتقدين، قال لـ"المونيتور": "بعض الشباب غي
أطراف الحركة، وأحيانًا ينتقد الحركة اّلتي ال تتحّمل مسؤولّية هذا الّنقد، بل الحقيقة أن هناك من يريد 

 أن يجد لنفسه موقعًا في العالم االفتراضّي".
ريصة على أضاف: "نمط العمل داخل حماس يتطّور بحكم اّتساع حجم الحركة. ولذلك، فهي ح

 تنمية الروح الوطنّية واإلسالمّية من دون تكريس الحزبّية".
يزداد المنتقدون من داخل الحركة للحركة، فبعضهم يغالي في الترك، وبعضهم اآلخر يتشّدد دينّيًا، 

 والّنقد. ورغم كّل هؤالء، إاّل أّن هناك دومًا أجيااًل جديدة االنتماءوالقليل منهم يبقى على توازن بين 
 مرحلة موّقتة ال بّد منها. االنتماءإلى الحركات اإلسالمّية، ولو كان هذا  االنتماءتحمل توق ورغبة 

 22/4/2016المونيتور، 
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 ضد أربع ساحات .41
 يوآف ليمور

في سوريا، تعاظم حزب  األهليةوالحرب « داعش »أنفاق في غزة، موجة إرهاب في الضفة، عمليات
ـ كل هذه هي فقط  األردنفي إيران، استقرار الحكم في مصر وفي هللا ومستقبل المشروع النووي 

سرائيل، والتي تجمع بينها ميزة األوسطالشرق  األخيرةبعض من التحديات التي ترافق في السنوات  ، وا 
 إيضاح األقلعلى  أوبارزة للغاية هي انعدام اليقين ـ المسؤولون عن محاولة تبديد انعدام اليقين هذا، 

راته، هم رجال االستخبارات: فهم المطالبون بان يقدروا ماذا سيكون، وأن يضعوا بنية بعض من مؤش
تحتية للرد التنفيذي )والسياسي( اإلسرائيلي. عشية عيد الفصح جمعنا في مقابلة حصرية أربعة قادة 

، رئيس الساحة الفلسطينية؛ «ع»الساحات في دائرة البحوث في شعبة االستخبارات العسكرية: 
، رئيس «أ»، رئيس ساحة دول المنطقة والقوى العظمى؛ و «ر»، رئيس الساحة اللبنانية، «ش»

يران(.  الساحة الشمالية ـ الشرقية )سوريا، العراق وا 
 اإلقليميةساحات أكثر، ولكن التغييرات « أمان»في الماضي كانت في شعبة االستخبارات العسكرية 

اضطرابات الميزانية أدت إلى المبنى الحالي الذي تكون مثل عالم السايبر و  أخرى إضافيةومتغيرات 
فنية( مسؤولة، عمليا، عن كل العالم. وبطبيعة الحال وبطبيعة  أخرىفيه أربع ساحات )وواحدة 

مرة  ألولسريون، ولكن التقديرات عما هو متوقع لنا يطرحونها هنا  أنفسهم األشخاصالمهنة، فان 
 ات )والفرص( حولنا.نادرة على التهديد إطاللةليوفروا 

 
 غزة: ردع هش

ذاغزة توجد في هدنة عميقة،  منذ الفترة التي صعدت فيها حماس إلى الحكم ـ  األمرنظرنا إلى  وا 
فهي هادئة بتعابير تاريخية. وبالتوازي، نرى عملية تعاظم مستمرة، النفق الذي انكشف مؤخرا في 

ستخبارات نفق قديم حفر قبل فترة الجرف جنوب القطاع هو جزء منه. ورغم أنه بتقدير شعبة اال
 الصامد، فان هذا الجهد مستمر.

على المستوى االستراتيجي تعيش حماس في ضائقة. فاذا كانت تحدثت في الماضي مع الجميع 
تساوي  فإنهااليوم معزولة. فقد طلقتها مصر تماما، ومن ناحيتهم  فإنهاوتلقت المساعدة من الجميع، 

يوجد لها منافسون. فالمال يذهب إلى اليمن، إلى سوريا والى  أخرىدية ودول ، ولدى السعو «داعش»
 اشتعاال. أكثرتهديدات 

من إيران، التي تنقل معها بالتوازي حملة  أساساالتمويل والوسائل القتالية تحصل عليها المنظمة 
فضال عن ذلك، تطالبها بان تقرر في أي جانب هي: معها، أم مع السنة في سوريا.  ألنها، إهانات
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(، بحيث أساساالسالح إلى القطاع )من ليبيا  إدخال أيضافان النشاط المصري يجعل من الصعب 
 من أي وقت مضى. أكثرأن حماس تجد نفسها منعزلة 

في القطاع تشبه تلك التي سادت قبل الجرف الصامد، فان حماس  األساسيةالظروف  أنرغم 
من ضائقة السكان. ففي  أساساالعزلة االستراتيجية، بل  مردوعة من المواجهة. وال ينبع هذا من

المئة فأكثر بطالة )وال  في 50والقطاع يوجد اليوم ثماني ساعات غير متوالية من الكهرباء في اليوم 
إلى مواجهة واسعة هي قدرة  أخرىسيما لدى الشباب(، وقدرة حماس على أن تأخذ السكان مرة 

صناعة سالح مزدهرة. فاذا كان السالح في الماضي  إيجادفي  محدودة. رغم العزلة، تنجح حماس
علم محلي ومواد تبقت في  أساسيتم تهريبه في معظمه من الخارج، فانه ينتج اليوم في القطاع على 
 محلي، وان كان بجودة اقل.  إنتاجبعضها من السنوات التي هربت فيها كميات كبيرة، وبعضها من 

ركبة مثلما كان في المثلث بين الذراع العسكري والذراع السياسي في بقيت العالقات داخل حماس م
 اآلباءالقطاع وبين خالد مشعل في الخارج. العنصر الجديد هو القوة المتعاظمة ليحيى سنوار، من 

المؤسسين للحركة والمحرر في صفقة شاليط، والذي جعل لنفسه مكانة مستقلة، ورغم أنه ينتمي 
 ية فانه ال يخفض عينيه عندما يتحدث مع محمد ضيف.رسميا للقيادة السياس

ليه حماس في أنه إ، قرار تبادر األولثمة ثالثة سيناريوهات من شأن الوضع في غزة فيها أن يتغير. 
ال يمكن المواصلة في الوضع الحالي من العزلة والضائقة االقتصادية، والسبيل الوحيد لتغييره هو 

. مثل هذا السيناريو لعملية تأتي بمفاجأة تامة، يقوده ضيف كاالختطاف مثال إنجازمن خالل 
 وسنوار، ولكن احتماالته متدنية جدا.

في السيناريو الثاني، الذي هو ايضا في هذه اللحظة باحتمالية متدنية، تخرج حماس لعملية كخطوة 
عرف كيف وت األنفاقوقائية. فمثال، إذا كانت تشعر أو تفكر بان إسرائيل حلت لغز  أومسبقة 

إثارة للقلق بين كل  األكثرتقرر استخدامها قبل أن تفقدها. أما السيناريو الثالث  فإنهاتصفيها، 
 السيناريوهات فهو دينامية تصعيد، مثلما رأينا قبل الجرف الصامد.

عمليا معنية بان تختار الموعد للدخول فيها ـ ال  أوبالمواجهة ـ  اآلنحقيقة أن حماس غير معنية 
هي قادرة على أن تحقق مبادئها القتالية: تنفيذ  أيضاانها غير مستعدة للمواجهة. فاليوم تعني 

 الصواريخ بشكل متواصل وضرب بلدات غالف غزة. إطالقاقتحامات إلى داخل إسرائيل، 
الكثير  إدخالمعقول االفتراض بان الجولة القتالية التالية ستكون حماس معنية بان تبدأها باقتحام ـ 

عسكرية ومدنية على حد سواء ـ خطوة بدء قوية كل قتال يأتي بعدها ال يمكنه  ألهدافلمقاتلين من ا
الهجومية والدفاعية: هذا هو  األنفاقتبني كمية كهذه من  فإنها. لهذا الغرض إنجازاتهاأن يمحو 

لم ينكشف لباب مفهومها القتالي. والنفق الذي انكشف هو جزء من هذا الجهد، رغم أن هذا نفق قديم 
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في الجرف الصامد؛ يحتمل أال تكون حماس استخدمته بسبب عدم جاهزيته العملياتية أو أن يكون 
 النشاط في الجانب اإلسرائيلي جعل استخدامه صعبا.

 
 يهودا والسامرة: بين اليأس والخليفة

اية موجة . فال يدور الحديث عن نهاألخيرةال يمكن تجاهل االنخفاض في حجم العمليات في الفترة 
. ومثلما اندلع أخرىاإلرهاب بل عن انخفاض، بعضه يعود للنشاط العملياتي وبعضه يتأثر بأحداث 

. وعليه، فان التعريف جديدينشب من  أنالعنف ليس من حدث مبادر ومنظم، هكذا خبا ومن شأنه 
إذ ال  ألولىا؛ ليس مثل االنتفاضة أيضاكما يسمي الفلسطينيون ذلك هم « هبة» اآلخرهو  لألحداث

 ال توجد هنا مزايا اإلرهاب المنظم. ألنهيوجد هنا جماهير، وليس مثل الثانية 
كانوا يسمونهم الجيل المصلحي الذي  اآلنالعامل المركزي الذي يصعب حل لغزه هو الشباب. حتى 

صوتا. هذا جيل يركل كل شيء: يركل  ألنفسهمنسي معنى ان يكون المرء فلسطينيا، واالن وجدوا 
تعقيدا على الفهم. وال  أكثرويركل المنظمات، وعليه فانه  اآلباءالسلطة، يركل إسرائيل، يركل جيل 

. وعليه األحداثيزال، يدور الحديث عن عادات قليلة: أغلبية الجمهور بقيت في البيت وال تنضم إلى 
 ما الشباب.، وال سي«من الجمهور أجزاء»بل « الجمهور»ال تتناول  األخرىفان التقديرات هي 

في نظرة أوسع، فان موجة اإلرهاب الحالية هي جزء من عملية تصدع النظام الشامل الذي كان في 
مازن كحاكم فردي وقوي، فتح ملجومة ومشاركة في  أبو: 2007يهودا والسامرة )الضفة الغربية( منذ 
ة يوجد اليوم مر  ألولـ في كل هذه المداميك توجد صدوع.  هادئالحكم، حماس مضعفة، وجمهور 

مازن خليفة طبيعي، ومتوقع  ألبو. ليس األبواتانشغال بمسألة الخليفة، وواضح أنه انتهى عصر 
معركة خالفة غير بسيطة بين غير قليل من المحافل، ويحتمل أن نرى ارتباطا لبعض من ذوي القوة 

 في ائتالف سلطوي.
الضائقة في غزة تشخص في الضفة  هي حماس، التي حيال األحداثمن سيربح من  األثناءفي هذه 

فتجر إسرائيل لعمل في الضفة، والى  األحداثفرصة استراتيجية. فحماس تأمل بان تتصاعد 
الضعف الذي سينشأ، إلى الفراغ، تدخل فتسيطر. في حماس ايضا يالحظون االنخفاض في حجم 

ب، فان الفترة الحالية ، ويحاولون تشجيع الجمهور على النشاط والعمليات. في هذا الجاناألحداث
تشارك فيها مالزمات دينية )الحرم( وكذا كميات كبيرة  ألنهلعيد الفصح حساسة على نحو خاص، 

 من المتنزهين الذين هم دوما هدف محتمل وسهل نسبيا لإلرهاب.
والتنظيم ـ إلى  األمن أجهزةهو أن يجبر التدهور الجهتين المسلحتين المركزيتين ـ  األساسالتخوف 

. فطالما بقيت المنظومة الفلسطينية مستقرة األساسلتوجه ضد إسرائيل، مما يغير الوضع من ا
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معارك الخالفة الداخلية من  أووالرواتب تدفع فان احتمال ذلك طفيف نسبيا، ولكن تصاعد العمليات 
تضعضع التوازن الحساس القائم. في هذا الجانب، فان استمرار التنسيق هو مصلحة  أنشأنها 

 شتركة ـ إسرائيلية وفلسطينية.م
مازن يعارض العنف،  فأبو. أيضابقدر كبير على غياب المسيرة السياسية  األمنييغطي التنسيق 

نباتي بل انطالقا من الفهم بان هذا يخدم إسرائيل. وعليه فهو يعمل في اتجاه استراتيجي  ألنهليس 
أبو مازن ال يؤمن بانه سيصل عبرها  في الساحة الدولية. أساساتهاآخر: لذع إسرائيل وضعضعة 

 أكثرالنزاع باهظة الثمن  إدارةإلى هدفه ـ دولة فلسطينية ـ ولكنه يعتقد بان تعاظم هذه الميول سيجعل 
 ستلين لتقبل بحل ما. فإنهاعلى إسرائيل، وعندها 

.... 
 22/4/2016إسرائيل اليوم 
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