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 القسام في عزاء االستشهادي أبو سروركتائب ظهور نادر لعناصر  :بيت لحم .1
رمتتاعي مجموعتت  متتا المعتتاوميا متتا أظهتتر معطتتد ويتتديو انر تتر عبتتر موا تتد الرواصتت  ا ج :بيتتل لحتتم

كرائب العسام وي زيارة لعائل  ا سر هاد عبد الحميتد أبتو سترور منفتل عمليت  العتدو البطوليت  األستبو  
ويظهتتر وتتي الفيتتديو معتتاوموا ملدمتتوا يررتتدوا التتزم العستتكرمع يعتتدموا واجتتب العتتزا  لوالتتدة  الماضتتي.

روا ويهتتا عتتا اعرتتزازهم بال تتهيد والعمتت  البطتتولي كمتتا ألعتتى الملدمتتوا كلمتت  عبتت ال تتهيد ويعبلتتوا رأستتها.
صتهيونيا  بجترا   20بمدين  العدو المحرل ع والري أسفرل عا إصتاب   12اللم  ام به وي الحاول  ر م 

  عرراوال ا حرالل. مخرلف  ووعا  
ويعد هلا أول ظهور علني لمعاوميا ما كرائب العستام وتي محاوظت  بيتل لحتم ختالل انرفاضت  العتدو 

 الي ع وهو ما  د ي ك  حال  إرباك لالحرالل الصهيوني.الح
 23/4/2016 ،المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 تطبيق القانون الفلسطيني في بلدات محيط القدس "إسرائيل"الحسيني يحذر من منع  .2

حتتلر محتتاوق العتتدو ووزيرهتتا عتتدناا الحستتيني متتا ستتعي ستتلطال ا حتترالل ا ستترائيلي لمنتتد  :رام هللا
حتاللعتتانوا الفلستطيني وتتي البلتدال المحيطتت  بالعتدوع بهتتدن رهجيتر ستتكانها رطبيت  ال المستتروطنيا  وا 
موع على وجوب ردبيل الوجود الفلسطيني وي أو دد الحسيني وي حديث  لاع  "موطني"ع  مكانهم.

المنتتتاط  والبلتتتدال المحيطتتت  بالمدينتتت ع ووجتتتوب إعطتتتا  األهميتتت  الالزمتتت  والواضتتتح  والمعلنتتت  للبلتتتدال 
دبتاللسطيني  المحيط  بمدينت  العتدو لردبيتل الف الحضتور الفلستطينيع ورعزيتز  تدرة البعتا  ومواجهت   وا 

وحلر ما مساعي ا حرالل ا سرائيلي لن ر الفوضى ومند رطبي  العانوا الفلسطيني وتي  ا حرالل.
حاللما الفلسطينييا ورهجيرهمع  إوراغهاالبلدال ومناط  الرماوع بعصد   د مكانهم.مسروطنيا يهو  وا 

الحسيني رصادم األما وي بلدة الرام مد رجار المخدرالع محاول  ما سلطال ا حترالل لرصتفي   د  وع
وأكتتد أا الحملتت  األمنيتت  وتتي بلتتدة التترام  تتمال مدينتت  العتتدو  حستتابارها واحرياجارهتتا وتتي هتتلق المنتتاط .

ع  ورتا إلتى الوضتد األمنتي هدوها ورض العانوا الفلسطينيع واعرعال رجار المخدرال ومخالفي العانوا 
ا سرائيلي الم دد للغاي  والحصتار العارت  التلم رفرضته ستلطال ا حترالل علتى المعدستييا وتي مدينت  

 العدو بحج  األعياد اليهودي . 
 24/4/2016 ،القدس، القدس
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 إلى اإلسراع في تقديم المشروع الفلسطيني ضّد االستيطان إلى مجلس األمن يدعوأبو يوسف  .3
دعتتتا واصتتت  أبتتتو يوستتت  عضتتتو اللجنتتت  الرنفيليتتت  وتتتي منظمتتت  الرحريتتتر : التتترحيم حستتتيا عبتتتد –هللا  رام

ا ستتريطاا إلتتى مجلتتو األمتتا  الفلستتطيني  إلتتى ضتترورة ا ستترا  وتتي رعتتديم الم تترو  الفلستتطيني ضتتد  
 و ال أبو يوس  لرويررز "إسرائي  ماضي  وي اسرراريجيرها ا حراللي   تدما وتي كت  األراضتي الدولي.

 الفلسطيني  المحرل  للحيلول  دوا إ ام  دول  ولسطيني  مسرعل  مرواصل ".
 24/4/2016 ،االتحاد، أبو ظبي

 
 من المشاورات بخصوص المبادرة الفرنسية الفلسطينية تخوض مزيدا   عريقات: القيادة .4

بتتادرة صتتائب عريعتتال بالم رحتتب أمتتيا ستتر اللجنتت  الرنفيليتت  لمنظمتت  الحريتتر الفلستتطيني  د. :وكتتا ل
الفرنستتتي  لععتتتد متتت رمر دولتتتي متتتا أجتتت  ولستتتطياع وطالتتتب المجرمتتتد التتتدولي الرعامتتت  متتتد هتتتلق الخطتتتوة 
بالجدي ع والرعاط الفرص   نها  ععود متا ا حترالل وا سترعمار والمنفتى ألبنتا   تعبنا. وأكتد عريعتال 

طيا علتى حتتدود أا الهتدن متا هتلا المت رمر يكمتا وتي رحعيت  الحريت  والستيادة وا سترعالل لدولت  ولست
نجاز ح  عادل لجميد  ضايا الوضد الدائم بما ويها  ضي  الالجئيا.1967  ع وعاصمرها العدوع وا 

وأعلا عريعال أا العيادة الفلسطيني  سترخوض المزيتد متا النعا تال والم تاورال متد الجانتب الفرنستي 
ضتتال هتتو الطريتت  الستتليم واألطتتران الدوليتت ع م تتددا  علتتى أا ا طتتار المرعتتدد األطتتران لعمليتت  المفاو 

إلتتى أا ولستتطيا سرد تتا وتتي العتتام العتتادم نصتت   تترا علتتى  عريعتتال را تتوأمتتا اجتت  المضتتي  تتدما . 
ا حرالل العسكرمع داعيا  إلى أا يكوا هلا العام هو عام ا حرفال بحري  ولسطيا وبالعدال  بد   ما 

 رخليد ا حرالل وا سرعمار و"األباردهايد".
 24/4/2016 ،الغد، عّمان

 
 السلطة تعتبر إطالق سراح الجندي قاتل الشريف دعوة علنية لمواصلة الجرائم .5

رام هللا: وصتتفل وزارة ا عتتالم الفلستتطيني ع أمتتوع إطتتالق ا حتترالل ستترا  الجنتتدم لاألور أزيتترا   ارتت  
الفرتتا  ال تتري  وتتي الخليتت ع بعتتد أيتتام متتا إدانرتته بالرستتبب بتتالمولع متتا  بتت  متتا رستتمى  ال تتهيد عبتتد

ورأل التوزارة أا ا وتراج عتا  المحكم  العسكري " دعوة علني  للعر ع واسرهرارا  ب عا  بالتدم الفلستطيني."
طتالق يتد ا جترام  العار  لعضا  عيد الفصح متد عائلرتهع يمدت  إمعانتا  وتي استرباح  التدم الفلستطينيع وا 

الضتتغع علتتى الزنتتادع  بحتت  أبنتتا  ال تتعب الفلستتطينيع ودعتتوة مفروحتت  للجنتتود وللمستتروطنيا  سرستتهال
والفرك بك  متا هتو ولستطينيع داعيت  الهيئتال واألطتر العانونيت ع والمتداوعيا عتا حعتوق ا نستاا حتول 
 العالم إلى الرو   عند هلق الجريم  الخطرةع والضغع على دول  ا حرالل  عادة العار  إلى السجا.
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رتلكير العتالم بجريمت  الجنتدم العارت ع التلم وطالبل الوزارة وستائ  ا عتالم الوطنيت  والعربيت  والدوليت  ب
د ائ  على إصابرهع ويما أظهرل رحعيعال جتي  ا حترالل  8ورح النار على ال ري  بعد مرور نحو 

 بأا الرصاص  الري أطلعها العار  هي الري رسببل باسر هاد ال ري .
 24/4/2016 ،الخليج، الشارقة

 
 األسبوع الجاري  في غزة الحساينة: صرف المنحة الكويتية للمتضررين .6

مفيتتد الحستتاين  عتتا صتترن التتدوعال الماليتت   الفلستتطيني أعلتتا وزيتتر األ تتغال العامتت  وا ستتكاا :غتتزة
وتتي  عو تتال الحستتاين  للمستترفيديا متتا المنحتت  الكويريتت  ضتتما المرحلتت  األولتتى ختتالل األستتبو  الجتتارم.

صتتتلل وموجتتتودة وتتتي بنتتتك ع إا األمتتتوال الخاصتتت  بالمنحتتت  الكويريتتت  و 23/4رصتتتريح صتتتحفيع الستتتبل 
 ع م كتدا  األخيترةولسطياع وسيرم روزيد األموال المخصص  للمسترفيديا منهتا والمرضترريا متا الحترب 

 خالل األ هر العليل  المعبل . ا عمارأنه سيكوا لها األدر الملموو على عملي  إعادة 
 تووهم إلتى جانتب العضتي  على دعمهم ألبنا   عبنا الفلسطيني وو  وحكوم  و عبا   و كر الكويل أميرا  
 أا ررواص  جهود الدعم والمساندة ل عبنا.  الفلسطيني ع مرمنيا  

 23/4/2016 ،فلسطين أون الين
 

 األجهزة األمنية تعزز تدابيرها األمنية على الحدود مع مصرغزة:  .7
ع تتتترال الموا تتتتد والنعتتتتاط  إ امتتتت  إلتتتتى األجهتتتتزة األمنيتتتت  وتتتتي  طتتتتا  غتتتتزةعمتتتتدل  : .ب.ن.لأ - روتتتتح
وعلى طول الحدود الممردة  كري  وي المنطع  الحدودي  وي جنوب  طا  غزة لرعزيز أما الحدود.العس

ع انر تر مئتال ستالم  تر ا   أبتومعبتر كترم  إلتىعلى دالد  ع تر كيلتومررا متا  تاطب البحتر غترب روتح 
مئتال العناصر ما  وال األما الوطني وي نعاط عدةع بينها للمرة األولىع دالد  موا د عستكري  ربعتد 

عتتا بتترج مرا بتت  عستتكرم إستترائيلي وتتي المنطعتت  ال تتر ي  الجنوبيتت  للمعبتترع بحستتب متتا  تتاهد  األمرتتار
 صحفيوا  اموا بجول  وي المنطع  نظمرها وزارة الداخلي .

ونعطتت  عستكري  علتى طتول حتدودنا متتد  ستريا مو عتا   بإن تا عتتالرة " منتا  أبتوو تال  ائتد األمتا حستيا 
 إخواننتتا"بنتتا  علتتى رغبتت   وأضتتان اخرتتراق". أموضتتماا عتتدم حتتدوث بمصتتر لضتتبع الحتتدود  أ تتعائنا

مالصع  للسياج  جديدا   مو عا   35 وأن أناما نحو مئريا  دمنمئ  بد    إلىالمصريياع زدنا عدد العوال 
 األمرتتارمتتا النعتتاط والموا تتد خلتت  رتتالل رمليتت  علتتى ختتع متتواز يبعتتد ع تترال  عتتددا   وأن تتأناالحتتدودمع 

 سالم". أبو رق معبر كرم  األولىدالد  موا د عسكري  للمرة  بإ ام  منا لرسهي  السيطرةع و 
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 بتأمامعنيتوا  أننتارعزيتز الموا تد والعتوال جتا  "لي كتد  إاالبزم  إيادو ال المرحدث باسم وزارة الداخلي  
 بتتأمااستترخدام المنطعت  الحدوديتت  للمستاو  أومنيت  أننتتا لتا نستتمح بتام خرو تتال ا  الحتدود واسترعرارهاع و 

 "اعادة ورح معبر روح للرخفي  ما معاناة المواطنيا وي العطا  المحاصر".توام  البزم ب صر".م
ممدلتي الفصتائ  ومئتال  أمتامنعتيم وتي كلمت   أبتوو ال  ائد  وى األما الداخلي الرابعت  لحمتاو روويت  

ي والمصترمع المصريياع "رسالرنا بانطال   جديدة لل عبيا الفلسطين إلى أيضا   مروجها   األماعناصر 
 أ عائناو دد على ضرورة "عودة العال   الراريخي  وضرورة وجود خع ساخا بيننا وبيا  ".أمنكممننا أ

ا ينظتتر أبتت "ع مطالبتتا  ا مكانيتتالم تتاك  رغتتم متتا لتتدينا متتا عجتتز ونعتتص وتتي  أموتتي مصتتر لمعالجتت  
 "العالم وي حصار  طا  غزة".

 24/4/2016 ،الغد، عّمان
 

 تواصل إغالق معبر رفح للشهر الثالث على التواليداخلية: مصر وزارة ال .8
أكتتدل وزارة الداخليتت  واألمتتا التتوطني وتتي غتتزة أا الستتلطال المصتتري  رواصتت  إغتتالق معبتتر روتتح  :غتتزة

لل تتتهر الدالتتتث علتتتى الرتتتوالي وستتتع ركتتتد و ة ن الحتتتا ل ا نستتتاني  الرتتتي  التتتل إنهتتتا "بتتتأمو الحاجتتت  
يتت ع إيتتاد البتتزم إلتتى ركتتد و ة ن الحتتا ل ا نستتاني  ممتتا هتتم وأ تتار النتتاط  باستتم وزارة الداخل للستتفر".

ت  للستفرع ووجتود  رابت   ألت  حالت  مستجل  وتي ك تووال التوزارة للستفر العاجت  والطتار   30بحاج  ماس 
وأكد أا معبر روح "لم يفرح إ  دالد  أيام وعع خالل العام  ما مرضى وطالب حا ل إنساني  أخرى.

 دال المسرمرة للسلطال المصري  بضرورة ورح المعبر".ع رغم المنا 2016الجارم 
 23/4/2016 ،المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 من مدن الضفة لـ"الشرق األوسط": سنمنع أي عمل مسلح انطالقا   مصدر أمني .9

 الل مصادر أمني  ولسطيني  لت"ال رق األوسع" إنه محظور عم  أم مستلحيا : كفا  زبوا  - رام هللا
وأضاول المصتادر "أا  دا الضف  الغربي  و عار السلط  هو سال  واحد و رعي وعع.ما م انطال ا  

متتا للتتك. نعرعتتد أا الهتتدن هتتو إضتتعان ورعتتويض  حمتتاو رريتتد هتتدو ا وتتي غتتزة وا  تتعال الضتتف  بتتد   
السلط ". ورابعل: "نعم  وسنعم  على مالحع  كت  متا يختال   ترارال الستلط  وينطلت  ووت  أجندرته 

 الخاص ".
نمتتا بعتتض و  رعرعتت د الستتلط  أا الحتتديث يتتدور عتتا عناصتتر للعستتام مدربتت  ومجنتتدة وتتي بيتتل لحتتمع وا 

المنرمتيا والهتتواة بتدلي  العنبلتت  الرتتي وضتعل وتتي الحاولت  ووصتتفرها إستترائي  بالبدائيت ع كمتتا أا عناصتتر 
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لتم "يجتر وا علتى حمت  أم  طعت   وتي بيتل لحتم أبتو سترور ا سر تهادم العسام الليا ظهتروا وتي بيتل
 بحسب وص  المصدر. سال "

 24/4/2016 ،الشرق األوسط، لندن
 
 هنية: دماء الشهداء منارة للسالكين في درب التحرير .11

هار  نائب رئيو المكرب السياسي لحرك  حماو إسماعي  هني  عائل  ال هيد عبتد الحميتد أبتو  :غزة
هنيت  ختالل ارصتاله أا وأكتد  عاما   ما مخيم عايدةع معدما  لهم الرعازم باسر هاد نجلهتم. 19سرور ل

 دما  ال هدا  ر ك  منارة للسالكيا وي درب الرحرير.
 23/4/2016 ،المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 حماس تحذر من استمرار تشديد الحصار على قطاع غزة .11

حتتلرل حركتت  حمتتاو متتا الر تتديد المستترمر للحصتتار ا ستترائيلي علتتى : واموكالتت   –العتتدو المحرلتت  
و تال ستامي أبتو زهترم المرحتدث  سترمرار الوضتد بهتلق الطريعت  لتم يعتد ممكنتا. طا  غزةع م كدة أا ا

باستتتم الحركتتت ع إا حمتتتاو رحتتتلر متتتا استتترمرار ر تتتديد الحصتتتار التتتلم كتتتاا ةختتتر أمدلرتتته منتتتد دختتتول 
 ا سمنلع واسرمرار سياس  الخن  وا غالق ومحاول     ك  أوجه الحياة وي العطا . 
 24/4/2016 ،االتحاد، أبو ظبي

  
 المبادرة الفرنسية هارفضعلن س تحما .12

أعلنتتل حركتت  حمتتاو روضتتها للمبتتادرة الفرنستتي  حتتول : رحريتتر رامتتي حيتتدر - وكتتا لوال ع 48عتترب 
اسرضتتاو  متت رمر دولتتي "للستتالم" بتتيا الفلستتطينييا وا ستترائيلييا وتتي نهايتت   تتهر أيتتار/ متتايو المعبتت ع 

ركتت ع ستتتامي أبتتو زهتتترمع وتتي رصتتتريح و تتتال المرحتتدث الرستتتمي باستتم الح معربتترة إيتتاق مضتتتيع  للو تتل.
لوكالتتت  األناضتتتول يتتتوم الستتتبلع إا حركرتتته "رتتتروض هتتتلا المتتت رمر". وأضتتتان "نعربتتترق ملهتتتاة ومضتتتيع  

وحتلر  للو لع وخدم  مجاني  للحكوم  ا سرائيلي  الري رواص  انرهاكارهتا اليوميت  بحت  الفلستطينييا".
لستطينيع ومصتالحه الوطنيت  وحعو ته أبو زهترم متا  بتول أم صتيغ  متا  تأنها أا رضتر بال تعب الف

الدابرتت . ورتتابد "المتت رمر الفرنستتيع أو غيتترق متتا المتت رمرال الدوليتت  الراميتت   ستترئنان المفاوضتتال متتد 
الجانتب ا ستترائيليع لتتا رعتتدم أم جديتتدع وتتي ظتت  الرنكتتر ا ستترائيلي لحعو نتتاع ورستترهدن إ تتغال  تتعبنا 

 عا انرفاضره".
 23/4/2016 ،48عرب 
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 رفض أي تدخل في شؤون مصرن :عن الفصائل الفلسطينية البطش ممثال   .13
عتتتتا الفصتتتتائ   خالتتتتد التتتتبط  ممتتتتدال   ا ستتتتالميالعيتتتتادم وتتتتي حركتتتت  الجهتتتتاد  : أكتتتتدأ ن ب ل –روتتتتح 

"ستتتنعم  علتتتى حمايتتت   رتتتدخ  وتتتي  تتت وا مصتتتر"ع مضتتتيفا   ألمالفلستتتطيني  وتتتي غتتتزة "روتتتض الفصتتتائ  
 عبث". أمالحدود ما 

 24/4/2016 ،الغد، عّمان
 
 تح تتهم حماس برفض وساطة لإلفراج عن قيادية معتقلة منذ أيامفغزة:  .14

غتتتزة: ارهمتتتل حركتتت  وتتترح وتتتي  طتتتا  غتتتزة األجهتتتزة األمنيتتت  بعتتتدم ا ستتترجاب  لجهتتتود وستتتاط  وصتتتائلي  
متتروة المصتترم لالمجايتتدة ع الرتتي رعرعلهتتا منتتل أيتتام دوا أا ربتتدم أم  لإلوتتراج عتتا العياديتت  وتتي الحركتت 

 ري أدارل حفيظ  حرك  ورح و يادارها خاص  أا ا عرعال اسرهدن سيدة.أسباب لعملي  ا عرعال ال
أدنا  محاولرها  وي أ دمل يوم األربعا  الماضي على اعرعال المصرم  وي غزةوكانل األجهزة األمني  

بالروجته إلتى  الروجه إلى الضف  الغربي  عبر معبر بيل حانوا "إيرز"ع وللك بعتد أا منحرهتا رصتريحا  
  ب  أا رأمر  وارها على الحاجز باعرعالها وا ريادها إلى جه  مجهول .رام هللاع 

و ال  يادم وي حرك  ورح بغزة وضت  عتدم لكتر استمهع إا وستاطال متا وصتائ  بينهتا حركت  الجهتاد 
ا ستالمي رتتدخلل لتتدى  يتادة حركتت  حمتتاو لرتتأميا ا وتراج عتتا المصتترم إ  أنتته لتم يتترم الرجتتاوب متتد 

يتتادم وتتي حتتديث لتتت"ل رق األوستتع"ع أا حمتتاو حرتتى ادا رمرنتتد عتتا إبتتدا  وأوضتتح الع رلتتك الجهتتود.
األسباب وروضل ال ر  ورعديم روضيحال للجهال الري روسطل لإلوراج عنها حول أسباب اعرعالهاع 
م تتيرا إلتتى أا حركتت  وتترح لتتا ررو تت  عتتا نعتت  معانارهتتا لكاوتت  الجهتتال المخرصتت  وخاصتت  رلتتك الرتتي 

 ل الحالي للضغع على حماو لإلوراج عا العيادي  مروة المصرم.ررعى مل  المصالح  وي الو 
وحاولل "ال رق األوسع" عبر مراسلهاع ا رصال بالناط  باسم وزارة الداخلي  وتي غتزة ومست وليا وتي 

 حرك  حماو إ  أنه لم يرم ا سرجاب  لرلك ا رصا ل.
وأا حمتتتاو استتتردعل زوجهتتتا علتتتى خلفيتتت  سياستتتي   و تتتدد المصتتتدر العيتتتادم أا اعرعتتتال المصتتترم رتتتم  

 ونجليها ألكدر ما مرة إلى معرارها األمني .
وتتي الستتياقع عبتترل ةمتتال حمتتد عضتتو اللجنتت  المركزيتت  لحركتت  وتترحع عتتا استتريا  حركرهتتا ممتتا وصتتفره 

مسترهجن  استترمرار اعرعتتال المصتترم  بتت"الرصرن الختتارج عتتا أعتتران ورعاليتد و تتيم ال تتعب الفلستتطيني".
ضتتتل  معرووتتت  و ياديتتت  ورحاويتت  ورمتتتز وطنتتتي م تتتهود لهتتتا بتتتالموا   الوطنيتتت  الرتتي وصتتتفرها بأنهتتتا "منا

وأكدل روض ورح والحرك  النسوي  لالعردا  على النسا  الفلسطينيال وا عرعال السياسي  والنضالي ".
واعربترل حمتد بتأا استرمرار حمتاو  واللم يمو بالعال ال الوطني  ويرناوى مد أبسع حعوق ا نساا.
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مع متتا هتتو إ  ركتتتريو ا نعستتام بتتيا صتتفون ال تتتعب الفلستتطينيع ورعبيتتر عتتا عتتتدم باعرعتتال المصتتر 
 وربدد ادمال المبلول   نها  ا نعسام وروحيد الص  الوطني. الجدي  البر  للمصالح ع

ما جهرهع حم  اللوا  رووي  الطيراوم عضو اللجنت  المركزيت  لحركت  وترح والمفتوض العتام للمنظمتال 
 وطالب حرك  حماو بتا وراج وتورا   حماو المس ولي  الكامل  عا حياة المصرم.ال عبي  ويهاع حرك  

إياهتا بتالك  عتا  عا الع رال ما أبنا  حركت  وترح المعرعلتيا علتى خلفيت  انرمتائهم السياستيع مطالبتا  
 رود  عارال وعم  نعيضها ما ممارس  ا عرعال السياسي.

 24/4/2016 ،الشرق األوسط، لندن 
 
 نا" يجمع فتح وحماس في فعالية موحدةتا رمز وحدمارثون "أسران .15

 ارك المئال ما ال باا و ادة الفصائ  الفلسطيني  يوم السبل وتي متاردوا رياضتي جتا  بتدعوة  :غزة
وانطلتت   لعتاب العتتوى الفلستطيني وحركرتتي وترح وحمتتاو وتي لكتترى يتوم األستتير الفلستطيني.أمتا ارحتتاد 

رنا"ع ما منطع  "مروأ الصيادييا" على  اطب بحر مدين  الماردواع اللم حم   عار "أسرنا رمز وحد
عتدا  ولستطيني و تادة الفصتائ ع بارجتاق معتر اللجنت  الدوليت  للصتليب األحمتر  400غتزة بم تارك  نحتو 

 كيلو مرر. 6بمساو  
 2007وي ار إلى أا هلق الفعاليت  الم تررك  هتي األولتى لحركرتي وترح وحمتاو منتل بتد  ا نعستام عتام 

    كبير ا ما  يادال وعناصر الحركريا ولجن  األسرى وي العوى الوطني  وا سالمي .و هدل إ با
عضو اللجنت  المركزيت  لحركت  وترح وتي كلمت  لته  بيت  انطتالق المتاردوا علتى  ا ورنجيو دد عبد هللا 

 وأكتتد علتتى أهميتت  الروحتتد ضتترورة رتتللي  كتت  الععبتتال متتا أجتت  إنهتتا  ا نعستتام وعتتودة الوحتتدة الوطنيتت .
خلتتت   ضتتتي  األستتترى الرتتتي صتتتند رجالهتتتا "وديعتتت  الوحتتتدة الوطنيتتت "ع داعيتتتا إلتتتى رعزيزهتتتا ورجتتتاوز كتتت  

 الصغيرة"."الخالوال الري وصفها بت
متتا جهرتتهع وعتتد إستتماعي  رضتتواا العيتتادم وتتي حمتتاو باستترمرار الجهتتود والمستتاعي متتا أجتت  رحريتتر 

ما أج  رحرير كاو  األسرى ما و دد على أا حركره رعم  لي  نهار  األسرى وي سجوا ا حرالل.
  سجوا ا حرالل وربيض هلق السجا ما خالل صفع  ربادل م رو .

ودعتتا إلتتى ا لرفتتان حتتول  ضتتي  األستترىع وحيتتا الجهتتود الم تتررك  الرتتي رعتتزز المصتتالح  الفلستتطيني  
 ورنهي ا نعسام الداخلي.

مي وتتي كلمتت  العتتوى الوطنيتت  ووتتي الستتياق لارتتهع رحتتب خالتتد التتبط  العيتتادم وتتي حركتت  الجهتتاد ا ستتال
وا ستتتالمي  بهتتتتلق الخطتتتتوة الميدانيتتتت  والعمليتتتت  بالرنستتتتي  بتتتتيا حركرتتتتي وتتتترح وحمتتتتاو وتتتتي يتتتتوم األستتتتير 
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لى األبد ما اج  الرفرغ  الفلسطيني. وطالب برعزيز هلا الرعاوا ورطويرق وصو  إلى إنها  ا نعسام وا 
 الجئيا.للعضايا الكبرى مد   ضي  األسرى وا سريطاا والعدو وال

 23/4/2016، قدس برس
 
 خبيران: "عملية القدس" تحرج االحتالل وتؤكد فشل مخططاته إلخماد االنتفاضة .16

رأى خبيتراا وتي ال تأا ا سترائيلي أا عمليت  رفجيتر : رحرير إيهاب العيسىع ما سليم رايه -الناصرة 
وم سستتره األمنيتت ع وتتي  الحاولتت  وتتي العتتدو المحرلتت ع وجهتتل ضتترب  كبيتترة لتترئيو الحكومتت  ا ستترائيلي 

لل ويه نعل  نوعي  لمسار "انرفاض  العدو" المرواصل  لل هر السابد على الروالي.  الو ل اللم  ك 
ع صتالح لطفتيع "إا 1948و ال مدير "مركز الدراسال المعاصرة" وي الداخ  الفلستطيني المحرت  عتام 

  ما خطورة هلق العملي  وتي محاولت  ا حرالل ينظر إلى العملي  على أنها صعب  رغم محاولره الرعلي
متتتا رئتتتيو الحكومتتت  ا ستتترائيلي  بنيتتتاميا نرنيتتتاهو لحفتتتق متتتا  الوجتتته وتتتي أععتتتاب ربجحتتته ختتتالل األيتتتام 

وأضتتان لطفتتي وتتي  الماضتتي  أنتته نجتتح وتتي إخمتتاد حتتدة ا نرفاضتت  بفعتت  ن تتاطال أجهزرتته األمنيتت ".
ليتتت  بالنستتتب  لاجهتتتزة األمنيتتت  رصتتتريحال خاصتتت  لتتتت" دو بتتترو"ع أا "متتتا يزيتتتد وتتتي خطتتتورة هتتتلق العم

ا ستترائيلي ع أنهتتا عمليتت  متتدبرة متتا  بتت   تتخص أو أ تتخاصع بعكتتو العمليتتال الستتابع  الرتتي ارختتلل 
طابد وردم"ع م كدا أنها "ر ك  رحو  نوعيا وي المعاوم  وي الضف  الغربي  والعدو المحرل ع ولر ك  

 الصهيوني ".مرحل  جديدة ما الصرا  بيا ال عب الفلسطيني والععلي  
ونتتوق إلتتى أا المصتتادر العبريتت ع ك تتفل متتا جانبهتتاع عتتا وجتتود رعتتاوا غيتتر معلتتا بتتيا أجهتتزة أمتتا 

 السلط  الفلسطيني  واألجهزة األمني  ا سرائيلي  لك   معالم هلق العملي .
متتا جانبتتهع رأى الخبيتتر الفلستتطيني وتتي ال تتأا ا ستترائيلي راستتم عبيتتدال أا هتتلق العمليتت  جتتا ل وتتي 

ح بنجاحتتتته وتتتتي إخمتتتتاد ا نرفاضتتتت ع محتتتتاو   بتتتتث رستتتتال  طمأنتتتت   الو تتتتل التتتتلم كتتتتاا ويتتتته نرنيتتتتاهو يرتتتتبج 
وأضتان عبيتدال  لإلسرائيليياع مفادها بأا الرفجير كاا "حاددا  عرضيا  ولتيو لته عال ت  با نرفاضت ".

وتتتي رصتتتريح لتتتت" دو بتتترو"ع أا "ال تتتار  ا ستتترائيلي يعتتتي  حالتتت  متتتا الهلتتتد والختتتون نريجتتت  استتترمرار 
مليال المعاوم ع ولللك حتاول ا حترالل وتي البدايت  عتدم رضتخيم الحتدثع حرتى   يحتدث حالت  متا ع

الختتونع وانتته مستتيطر علتتى األوضتتا  واألمتتور ررجتته نحتتو ا ستترعرارع وهتتلا متتا جتترى وتتي غتتزة عنتتدما 
أعلتتا عتتا ك تت  نفتت  وتتي محاولتت  للرعليتت  متتا حتتدة الختتون والعلتت  الرتتي ي تتعر بهتتا المستتروطنوا وتتي 

 ة وأا الجي  يعوم بواجبه".غالن غز 
نمتتا دخلتتل  ورأى عبيتتدالع أا عمليتت  العتتدو "رتتدل  علتتى أا ا نرفاضتت  ال تتعبي  ليستتل وتتي رراجتتدع وا 
مرحلتت  جديتتدة وتتي المواجهتت  متتد ا حتتراللع وانرعلتتل متتا طتتور نضتتالي إلتتى طتتور نضتتالي ةختتر  تتبيه 
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ع وأعلل ما ستع  أدائهتاع معابت  بالعمليال الرفجيري  وسع إسرائي  خالل ا نرفاضريا األولى والداني 
الرصعيد ا سرائيلي اللم وص  إلى حد الرحضير لتلبح العترابيا متا جانتب المستروطنيا والحاخامتال 

 المرطرويا وي ساحال المسجد األ صى".
 23/4/2016، قدس برس

 
 ثالثة سيناريوهات لمستقبل الحرب في غزةخبير عسكري إسرائيلي:  .17

متتا وستتائ  ا عتتالم ا ستترائيلي  بمتتدى استترعداد حركتت  حمتتاو لحتترب ان تتغ  عتتدد  :وكتتا ل –العتتدو 
 جديدة مد إسرائي ع وطر  بعضها سيناريوهال محرمل .

ورسا ل مراس  ال  وا العربي  لمو تد "أا ةر جتي" ا سترائيلي ةستان غيبتورع عمتا يمنتد إسترائي  متا 
لمالا   رلهب للحرب متد حمتاو ارخال العرارال المناسب  الالزم  لمواجه  مخاطر األنفاق وي غزةع و 

وأضان ةسان أنه مد اكر ان النف  األخير  بحيث ركوا  ادم  للعضا  عليها وليو  ضعاوها وعع.
على حدود غزة أعاد ا سرائيليوا حرك  حماو إلى صدارة األخبارع وباروا يسألوا عا مصالحها ما 

 سئل .الحرب العادم ع وكي  رعوم برعوي  نفسها؟ وغير للك ما األ
ولفل الخبير العسكرم ا سرائيلي لصحيف  "إسرائي  اليوم" يوةن ليمور إلى وجود رعدير إسرائيلي يفيد 

رعي  اليتوم وتي أزمت  ورجتد نفستها معزولت ع ألا مصتر أدارل لهتا ظهرهتا وبارتل رستاويها  حماوبأا 
والرحديال األكدر   ريبرنظيم الدول ع ولبا ي الدول خيارال أخرىع حيث رلهب األموال إلى اليما وسو 

ولفتتتل الخبيتتتر الوديتتت  الصتتتل  بالتتتدوائر العستتتكري  ا ستتترائيلي  إلتتتى نجتتتا  حمتتتاو وتتتي إ امتتت   ا تتترعا .
صتتناع  عستتكري  رستتليحي  ملفرتت ع وبارتتل رنتترل األستتلح  داختت  غتتزة بعتتدما كانتتل رهربهتتا متتا الختتارج  

أ  رعتدر الحركت  علتى رحمت   طر  دالد  سيناريوهال مرو عت  لمتت ل األمتور وتي غتزة: األول إمكانيت 
الضتتائع  ا  رصتتادي  والعزلتت  الرتتي رعتتاني منهتتاع ورتترى الطريتت  الوحيتتدة لرغييتتر هتتلا الوضتتد وتتي إنجتتاز  

 أمام إسرائي  يرمد  وي عملي  اخرطانع لكنه يسربعدق.
 ب   والسيناريو الداني أا رعوم حماو بعملي  عسكري  اسربا ي  وي مواجه  إسرائي ع واسرعمال األنفاق

اكر اوها ووعتدها جميعتا. أمتا الستيناريو الدالتث وهتو األخطتر ويرعلت  برتدهور الوضتد األمنتي كمتا كتاا 
 .2014ع ي  الحرب األخيرة العام 

وخرم ليمور بالرأكيد على أا كوا حرك  حماو ليسل معني  حاليا بمواجه  عسكري  متد إسترائي ع أو 
    يعنتتي أنهتتا غيتتر مستترعدة لهتتا ولتتللك وهتتي ربنتتي علتتى األ تت  رريتتد اخريتتار موعتتد أكدتتر مناستتب  لهتتا
 منظوم  واسع  ما األنفاق الهجومي  والدواعي . 

 24/4/2016 ،الغد، عّمان



 
 
 
 

 

 13                                   3913 العدد:        24/4/2016 األحد التاريخ:  ص          
  

 جنرال إسرائيلي: سندمر لبنان في أي حرب قادمة .18
حلر نائب رئيو أركاا الجي  ا سرائيلي الجنرال يائير جو اع أموع "حزب هللا" : وكا ل - العدو

ي الحرب المعبل  سيلح  بلبناا دمار كبير"ع يمو البني  الرحري  وبيول المدنيياع لكنته أ تر ما أنه "و
 بأا "حزب هللا" طو ر  درال جديدة ر ك  "خطرا  لم يسب  له مدي " على إسرائي .

وأ تتار جتتو اع وتتي معابلتت  متتد الصتتحاوييا األجانتتبع إلتتى أا النرتتائل وتتي أم مواجهتت  مستترعبلي  "أكدتتر 
"حتتزب هللا"ع  إلتتىأم حتترب  تهدناها وتتي الع تتريا ستتن  األخيترة. ووجتته رحتتليرا بتال  ال تتدة  خطتورة" متتا

سرائي  سيرلعى لبناا "ضررا  مدمرا ".  معربرا أنه وي أم حرب مسرعبلي  بيا "حزب هللا" وا 
وأ ار نائب رئيو األركاا ا سرائيلي إلى أنه "ليو هناك سبي  لرحييد الخطرع عتدا الرستبب بأضترار 

وأ تتر مستت ول الستتاح   يتت  الرحريتت  اللبنانيتت ع والبيتتول الستتكني  للبنتتانييا وللموا تتد المدنيتت  األختترى".للبن
اللبناني  وي ا سترخبارال العستكري  ا سترائيلي ع بف ت  الرهانتال الستابع  الرتي احرلتل عنتاويا رعتديرال 

ومفاعيلته وتي الستاح   الجهال السياسي  وا سرخباري  طوال سنوال ماضي ع إزا  متل ردخ  حتزب هللا
الستتوري . وبتترز للتتك وتتي ا  تترار بأنتته رغتتم رعديمتته مئتتال ال تتهدا  وة ن الجرحتتى وتتي ستتوري ع إ  أا 

 رطور الكفا ال العرالي  لعناصرق وكوادرق. إلىإضعان  درال حزب هللاع ب   إلىللك لم ي د  
 24/4/2016 ،الغد، عّمان

 
 قطاع غزةجيش االحتالل يرفع حالة التأهب عند حدود  .19

لكترل العنتاة العبريت  العا ترةع مستا  يتوم الجمعت ع أا جتي  ا حترالل ا سترائيلي روتتد : ررجمت  خاصت 
حالت  الرأهتب علتى حتتدود  طتا  غتزة وعتزز رواجتتد  وارته العستكري  وتي محتتيع مستروطنال غتالن غتتزة 

ال الجنتود ع تر  أاوأوضتحل العنتاةع  كجز  ما ا سترعدادال األمنيت  الخاصت  بعيتد الفصتح اليهتودم.
يرمركزوا عند الحدود وعند مداخ  المسروطنال والكيبورسال والبلدال ا سرائيلي  على بعد كيلو مرر 

كيلو مررال ما الحدود ما  طا  غزةع م يرة  إلى أا للك ا جترا  جتا  بعتد أيتام متا  أربع واحد إلى 
 و اللم  ام بحفرق. الجنا  العسكرم لحرك  "حماو" ه إااكر ان النف  الهجومي اللم  الل 

 22/4/2016 ،القدس، القدسموقع صحيفة  
 
 قلق إسرائيلي من تصعيد فلسطيني خالل األعياد .21

 تتال المراستت  العستتكرم وتتي صتتحيف  معتتاري  ا ستترائيلي  نوعتتام أميتتر إا هنتتاك حالتت  متتا العلتت  رستتود 
 عياد اليهودي .أجهزة األما ا سرائيلي  خووا ما اند   رصعيد ولسطينيع خاص  مد ا رراب األ
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وبحستتب الصتتحيف ع وتتإا الرجمعتتال اليهوديتت  ختتالل األعيتتاد  تتد ر تتك  هتتدوا مناستتبا لمنفتتلم العمليتتال 
 الفلسطيني ع وهو ما يسرلزم رعزيز العوال ا سرائيلي  وي العدو المحرل  والضف  الغربي .

الجيتدة وتي األيتام  ونع  المراس  العسكرم للصحيف  عا ضابع إسرائيلي كبير  ولته إا أحتوال الطعتو
العادم  سردود ا سرائيلييا للعيام بجو ل ستياحي  أكدترع وبالرتالي ستيكوا المزيتد متنهم ختارج منتازلهمع 
وهو ما سيضطر  وال األما لالنر ار وي األماكا العام  "وي ظ  ما لدينا متا معلومتال ر تير إلتى 

 إمكاني  حدوث رصعيد حعيعي ما  ب  الفلسطينييا".
ح أننا ن هد وررة هدو  مسرمرةع لكننتا نسترعد لمرحلت  رصتعيد  تد رنفجتر وتي أم لحظت ع وأضان "صحي

 والرو يل المناسب لها هو وررة األعياد".
لكتتا  تتالوم يرو تتاليمي كرتتب وتتي صتتحيف  مكتتور ري تتوا أا الفلستتطينييا   ي تترا وا للعتتودة إلتتى أيتتام 

ع وهو كللك   يريتد 2002ف  الغربي  عام عملي  "السور الوا ي" الري نفلها الجي  ا سرائيلي وي الض
العودة إلى الرهديد اللم  تكله الفتدائيوا الفلستطينيوا وتي الحتاوالل والمطتاعم ا سترائيلي ع محتلرا متا 

 ا ررهاا إلى الرحليالل الري رعول إا هلق العمليال انرهل إلى األبد.
ما أعلنه الضتباط ا سترائيليوا الكبتار ولك ر ري وا بأا العملي  األخيرة وي العدو و عل بالرزاما مد 

 بت  أيتامع حتيا رحتددوا عتا رراجتتد العمليتال الفلستطيني ع وتي ظت  متتا رعتوم بته الستلط  الفلستطيني  متتا 
 ما الهجمال الفلسطيني  على ا سرائيلييا. %40إحباط ما نسبره 

رل معته صتتحيف  هتلا الترأم ربنتتاق أيضتا ضتابع وتتي  تعب  األبحتاث با ستترخبارال العستكري ع التلم أجتت
إسرائي  اليوم لعا  مطو  أكد ويه أا ا نخفاض الحاص  وي عدد العمليال األخيرة بالضف  الغربي    
يعنتتي أننتتا أمتتام طتتي صتتفح  هتتلق الموجتت  متتا العمليتتال الفلستتطيني ع بتت  هتتو انخفتتاض متترربع بالدرجتت  

 وأسباب أخرى.األولى بالحراك العسكرم العملياري اللم يعوم به الجي  ا سرائيليع 
 23/4/2016 ،نت، الدوحة.الجزيرة

 
 بوك لمنع العمليات؟! كيف تراقب أجهزة أمن االحتالل موقع فيس .21

العبتترم الرتتابد لصتتحيف  معتتاري  العبريتت ع مستتا  أمتتو  NRGن تتر مو تتد  : ررجمتت  خاصتت  -رام هللا  
ال الرواصتت  ا جرمتتاعي الجمعتت ع رعريتتر ا مطتتو   عتتا عمليتتال أجهتتزة األمتتا ا ستترائيلي  وتتي مرا بتت   تتبك

 بوكع لرحديد هويال أ خاص  د يعوموا برنفيل عمليال ضد إسرائيلييا. ويو وخاص   
ويعتتتول المو تتتد وتتتي بدايتتت  الرعريتتتر إا ظتتتاهرة "ا رهتتتابي الواحتتتد" ظلتتتل لغتتتز ا يحي تتتر أجهتتتزة ا ستتترخبارال 

لها ولستطينيوا ب تك  ا سرائيلي  الري  عرل بإحراج كبيتر وتي مهمرهتا لو ت  العمليتال الرتي كتاا ينفت
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وردم ودوا رنظيم مسب ع و د زاد للك ما حال  ال عور بالعجز لتيو لتدى الجهتال الرستمي  وعتع بت  
 وي أوساط المجرمد ا سرائيلي.

ويعتتول أحتتد الضتتباط الكبتتار "نحتتا نعمتت  هنتتا بتتال هتتوادة ون تتاطارنا   ررو تت ع ونبحتتث باستترمرار عتتا 
ابييا الم تتربه بهتتم وهتتلا يمدتت  لنتتا الرحتتدم األكدتتر رععيتتدا طتترق لمحاولتت  ضتتبع األمتتاع واعرعتتال ا رهتت

ووي ردق على س ال حول كيفي  و ت  العمليتال الفرديت ع  تال  ويرطلب منا الرحلي بالمرون  ا دراكي ".
الضابع إنه ما الصعب أا يرم مند  خص  رر أا يمول ويسرطيد ب ك  كبيتر الرتأدير علتى البيئت  

استترطاعوا رتتووير معلومتتال عتتا الكديتتر متتا الم تتربه بهتتم التتليا كتتانوا  المحيطتت  بتته. م تتير ا إلتتى أنهتتم
 يخططوا لهجمال خاص   وي منطع  سعير بالخلي .

ولفتل إلتى أنهتم اجرمعتوا متتد علمتا  التنفو والمخرصتيا ا جرمتتاعييا لرحليت  التدواود المخرلفت  لمنفتتلم 
م ربه به لرنفيل عملي  ما خالل العمليالع وأنه رم وضد خط  م ررك  لكيفي  رحلي  إمكاني  رحديد ال

 ما ين رق عبر  بكال الرواص  ا جرماعي.
ا متتا ال تتباا التتليا رتتم اعرعتتالهم  بيتت  رنفيتتلهم عمليتتال أو أدنتتا  محتتاولرهم  وأ تتار إلتتى أنهتتم الرعتتوا عتتدد 
لتتتللكع وأنهتتتم عملتتتوا علتتتى رفستتتير كتتت  متتتا يتتتدور متتتا ظتتترون مخرلفتتت  حتتتول حيتتتاة أولئتتتك ال تتتباا حرتتتى 

 ووعا لرلك الدراسال رحديد هويال م ربه بهم واعرعالهم  ب  رنفيلهم ألم هجوم.اسرطاعوا ويما 
ولكتر وتي لال الو تل أا بعتض المنفتليا كتانوا متا عتائالل ميستورة مادي تا ومتا الجتلور العديمت  مدتت  
عائل  الجعبترم وتي الخليت . م تير ا إلتى أا أجهتزة األمتا ا سترائيلي  والفلستطيني  كانتل رخ تى متا أا 

 مس وليا وي السلط   د يعدموا على مد  هلق العمليال الفردي . أبنا 
وأضان "لعد أدركنا أنه علينا الغوص وي حياة ه    ال بااع ومعرو  األصد ا  الليا ي دروا عليهمع 
ومعروتتت  الوضتتتد النفستتتي وا جرمتتتاعي التتتلم يمكتتتا أا يتتت در علتتتى نوايتتتاهم .. نحتتتا نرا تتتب عتتتا كدتتتب 

  الرعتترن علتتى أ تتيا  غيتتر عاديتت ". م تتير ا إلتتى أنهتتم يواصتتلوا مرا بتت  مجموعتت  متتا المختتاطر ومحاولتت
 ال بكال ا جرماعي  ويعملوا ميداني ا بنفو اليعظ  ال ديدة لمند أم هجمال.

 23/4/2016 ،القدس، القدسموقع صحيفة 
  
 "إسرائيلـ"ال: الجامعات الغربية معاقل معادية لاموقع و  .22

لجامعتال الغربيت  أضتحل معا ت  لمعتاداة إسترائي ع وتي حتيا نعلتل أوادل وسائ  إعتالم إسترائيلي  بتأا ا
 عا الرئيس  الجديدة  رحادال الطلب  وي بريطانيا ماليا بوعطي   ولها إنها   رعادم السامي .
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ووي هلا الصتددع  التل صتحيف  يتديعول أحرونتول إا األربعتا  الماضتي  تهد انرختاب ماليتا بوعطيت  
هتتا رئيستتا  رحتتادال الطلبتت  وتي بريطانيتتاع وهتتي الرتتي أبتتدل وتتي الستتاب  بوصتفها أول مستتلم  يتترم اخريار 

 دعمها للمعاوم  الفلسطيني  ضد إسرائي ع وطالبل بخوض كفا  مسلح ضدها.
  ا خبتتتتارم ا ستتتترائيلي أا وزيتتتترة الخارجيتتتت  ا ستتتترائيلي  الستتتتابع  وعضتتتتوة امتتتتا جهرتتتتهع لكتتتتر مو تتتتد و 

رض رستتيبي ليفنتتي  تتاركل وتتي اجرمتتا   تتهدره كليتت  الكنيستتل الحاليتت  متتا المعستتكر الصتتهيوني المعتتا
العتتانوا وتتي جامعتت  هاروتتارد األمريكيتت  األستتبو  الماضتتيع ورخللتته روجيتته طالتتب أستتئل  إليهتتا ووصتتفها 

 المو د بأنها معادي  للسامي .
 23/4/2016 ،نت، الدوحة.الجزيرة

 
 أولمرت في سجنه يكتب مذكراته وممنوع من الحواسيب واألفالم .23

ستتلطل وستتائ  إعتتالم إستترائيلي  الضتتو  علتتى طبيعتت  الحيتتاة الرتتي يعي تتها أول : كفتتا  زبتتوا  - رام هللا
رئتتيو حكومتت  إستترائيلي مستتجوا. و التتل صتتحيف  "هتتتررو" ا ستترائيلي  إا رئتتيو الحكومتت  ا ستترائيلي 

 تهرا معيتد بالفعت  بتيا جتدراا الستجاع علتى  19األسب ع إيهود أولمرلع المحكوم عليه بالستجا لمتدة 
 م ما بعض الرسهيالل الري يحص  عليها بيا الفين  واألخرى.الرغ

وبحسب الصحيف ع يعضي أولمرل ج  و ره ادا وي كراب  سيرره اللاري ع خصوصا عمله السياستيع 
ولعا اره األهم مد العادة والمحاددال وي الغرن المغلع ع وطبيع   راراره الرتي ارختلها وتي حيارته ورلتك 

أولمتترل ملكرارتته رلتتك علتتى التتورقع بعتتد أا رتتم روتتض طلبتته بإدختتال حاستتوب ويكرتتب  الرتتي لتتم يرختتلها.
نعتتتتال إلتتتتى زنزانرتتتته. وأبلغرتتتته إدارة مصتتتتلح  الستتتتجوا ا ستتتترائيلي  أنتتتته   يستتتتمح ألم ستتتتجيا باستتتترخدام 

ويعول حراو أولمرل إنه يعوم برأدي  الصتالة يوميتا ورا  يترعلم الرتوراةع لكنته   يبتدو كمتا  الحواسيب.
 دينه ما جديد.راب وعاد إلى 

 24/4/2016 ،الشرق األوسط، لندن
 
 للمساس باألقصى متطرفا   يهوديا   كمال خطيب: نتنياهو يترأس تكتال   .24

أكد العيادم ا سالمي وي األراضي الفلسطيني  المحرل  عام : زين  األخروع سليم رايه -الناصرة 
خالل وررة "عيد الفصح"  ع ال يخ كمال خطيبع أا ا  رحامال اليهودي  للمسجد األ صى1948

 العبرمع رجرم رحل غطا  سياسي وأمني ما  ب  حكوم  ا حرالل وم سسره العسكري .
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وك   ال يخ خطيب وي رصريحال لت" دو برو"ع عا وجود ركر  م ررك يجمد المنظمال 
والجمعيال اليهودي  المرطرو ع وين ع وي مجال رنفيل ا رحامال م ررك  للمسجد األ صىع م يرا 

 ما وزرا  حكومره. دماني إلى أا بنياميا نرنياهو يرأو هلا الركر  بعضوي  
و ال نائب رئيو الحرك  ا سالمي  الري أعلا ا حرالل حظرها  ب  عدة أ هر "إا نرنياهو   يزال 
يكلب على العالم وعلى الفلسطينييا وعلى نفسه ل... ع وحديده عا الرزام حكومره بالحفاظ على 

ئم وي المسجد األ صىع مجر د كلبع وي الو ل اللم يمارو ويه الرهديد والوعيد الوضد العا
ورأى أا نرنياهو يسعى  خفا  مخططاره الحعيعي  الهادو  ل ا "حمل   با سريال  على األ صى".

  عوا " غير مسبو   على العدو واأل صىع وو  رعديرق.
 23/4/2016، قدس برس

 
 2020مليون عام  إلىمستوطني الضفة  محموم لرفع عدد استيطانينشاط  .25

جمعيال اسريطاني  رعدمل بطلب  أا ا سرائيلي  ا سكااوزارة  أعلنل :خضير أبومحمد  -العدو 
رعود لعائالل يهودي   امل  أنهارزعم  بأراضخل  الجدار الفاص  لربطها  أراض  لما سمره رطوير 

 1,690ها بصدد رعديم م رو  اسريطاني لبنا  الوزارة أن وأكدلب رائها وي ع رينيال العرا الماضي 
رخطع لرود  إسرائي  أاوحدة اسريطاني  عليهاع ويما حلر خبير   وا ا سريطاا خلي  الرفكجي 

 .2020مليوا مسروطا بحلول عام  إلىعدد مسروطني الضف  
 للم رو  هلا الم رو  يأري اسركما  إاو الل الوزارة وي ن رة و وره وضعرها  رب بواب  عطرول 

 17أ .ب .ج" اللم صاد ل عليه الوزارة و لجن  المالي  وي بلدي  العدو ورم رخصيص -"عطرول
 واألراضيمليوا  يك  لبد  عمليال رطوير األرض وي منطع   لنديا والمنطع  الصناعي  عطرول 

ضالوا ع  بيا  لنديا ومطار العدو جنوب مخيم  لنديا بهدن روسيد المنطع  الصناعي   مصاند  او وا 
 ووحدال اسريطاني  وي  طا  جنوب حدود البلدي  .

وحدة اسريطاني  وي  1,690  رك  وجمعي  رعم  وي عدة  طاعال لبنا  15هناك  أاو الل الوزارة 
 عمليال البنى الرحري  وي المنطع . إكمالمنطع   لنديا على مدى دالث سنوال بعد 

 طع   19ج " رسوي  -لري يطل  عليها اسم "عطرولوبحسب الرعريرع سيرم وي المنطع  الجديدة ا
جديدة وروسيد مصاند  ائم  أو إ ام  ورو  لهاع وأعدل  إسرائيلي مصاند  إ ام ما األراضي لصالح 

 الموازن  الالزم  ألعمال الرطوير وا  ام   وار  للربع بيا  طد األراضي الجديدة.
ال رق خلي  الرفكجي الم رو  بانه ما ووص  خبير ا سريطاا مس ول دائرة الخرائع وي بيل 
وهو م رو   ديم يحع  هدويا  وا سكااالم اريد الضخم  موضوع  وي خزائا البلدي  والداخلي  
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ارئي   اروا وي الرسعينيال لبنا  جدار اسريطاني  ب  الجدار  األسب وضعهما رئيو الوزرا  
واوضح الرفكجي لت"العدو" دول كومع  غربي .الحالي لردبيل حدود البلدي  الري ربرلد اطران الضف  ال

ووي منطع  خل  الجدار وداخ  الجدار  أحيا هلا الم رو  اللم يمد  عملي  رغلغ  وي  أا
إعادة رسم خريط  الحدود ال مالي  للعدو عبر هلا المخطع األخطبوطي  إلىالعنصرم العائم ي دم 

نه أل 1967و ال ر ي  منل احراللها عام اللم سيكوا بمراحل  الدالث أكبر عملي  بنا  وي العد
 المدين . أحيا سي ك  ضرب   وي  للرواص  بيا 

د  بنا  حي  المخطع العديم م ابه جدا  للمنطع  الجنوبي  لجيلو أ وب وجع أاالرفكجي  وأوضح
ر ك  دعال اسريطانيا  ة ن وحدة اسريطاني ع 10اسريطاني جديد وي العدو ال ر ي  وي م  أكدر ما 

المنطع  العربب  ما معبر  لندياع وررضما الخط  حفر نف  بطول مئال األمرار يمرد رحل  وي
األحيا  الفلسطيني  "كفر ععب" وما رحل الجدار الفاص  واللم رعد مسروطن  "كوخان يعكون" 
 خارجه. ما أج  ربطها برجمد المسروطنال ال ر ي اللم بعي خارج جدار الضم والفص  العنصرمع

العدو ويهدن هلا  إلىا لرفان  إلىمر للمنطع  ال ر ي  بمنطع  الساح  دوا الحاج  ولرصبح م
ال ار  إلى رعصير المساو  بيا رجمد المسروطنال وي منطع  بيل إي  وبيا العدو ور  ابيب عبر 

 مودعيا. 443ال ار  
 24/4/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 

 
 نوب نابلسدونم ج 5,000يصادر  اإلسرائيلي االحتالل .26

 ري  جالود جنوب نابلوع  مال  أهاليسلطال ا حرالل  إبراهيم: أخطرلكام   -العدو المحرل  
 دونم ل   طري  اسريطاني. 5000الضف  بمصادرة 

وعد رلعى مجلو  روم جالود جنوبي نابلوع إخطارا  ما  ب  ما يسمى بت" ائد جي  ا حرالل وي 
ادرة أراضيهم الري رعد بيا الب ر ا سريطاني  "كيدا" و"احياق" الضف  الغربي روني نوماق" يرضما مص

 . األمني جالود الجنوبي  وال ر ي  وجا  بلريع  الحاج   أراضيو"أ  كود " المعام  على 
هلا العرار وك   رارال المصادرال  إاو ال غساا دغلو مس ول مل  ا سريطاا وي  مال الضف  

وهو أداة للرغطي  على سر   ونهب  األراضيعا ما السيطرة على العسكري  هدوها رمكيا المسروطني
األرض ما  ب  المسروطنيا بلريع  الحاج  األمني ع وهو دوا  ك جا  رنفيلا  لالرفاق اللم رم بيا 

واللم بموجبه رعه د ع 26/9/2014"بنياميا نرانياهو" و ادة المسروطنيا وي الضف  الغربي  براريخ 
وطنيا بإن ا  طري  اسريطاني  رسمي  رربع مسروطن  " يلو" مد الب ر نرنياهو لعادة المسر
ال رق منها والمعام  على أراضي  ري  جالود وهي ب ر ل احياقع عدم عادع  إلىا سريطاني  الوا ع  
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 إلىكم   إضاو   6ا  كود / كيدا  ورربطها مد ال ار  الرئيسي المسمى  ار  " ةلوا" بطول ل
راضي وي منطع  ال ار  المنوم  عهع وأيضا  وي األراضي الري عليها رلك الب ر إجرا  المسوحال لا

جالود ال ر ي   أراضيرمزي   إلىا سريطاني  رمهيدا لإلعالا عنها أراضي دول ع وهلا العم  سي دم 
 والجنوبي  بيا الب ر ا سريطاني  والطرق ا لرفاوي  المنوم  عها لخدم  الب ر ا سريطاني ع المنوم 

ضفا  الصف  ال رعي  والعانوني  عليها بأدر رجعي حسب للك ا رفاق اللم  ا عالا عا  رعنرها وا 
 صدر بوديع  رسمي مو ع  ما "أوي ام ماندلبليل" سكررير حكوم  نرنياهو. 

خل  كياا اسريطاني كبير وي  إلىواضان دغلو اا هلا العرار   ينبغي ا سرهان  به ألنه ي دم 
الزراعي  بعد  األراضيمصادرة ة ن الدونمال ما  إلىوي دم  2كم 6مساح  المنطع  وعلى 

عنها  ا عالا إلىدول "ع وعمليال المسح لاراضي وي  ري  جالود رهدن  أراضيعنها " ا عالا
أراضي دول  وأراضي عسكري  ما اج  رمرير مخطع ر ريد الب ر ا سريطاني  بأدر رجعي والعائم  

ود الري بنيل ب ك  غير  انوني وجعلها  انوني ع واا هلا العرار بمداب  معدم   ري  جال أراضيعلى 
ومعدم  ما مجلو  روم جالودع و باح   ا سرائيلي اسربا ي  للدعاوى الري رنظر بها المحكم  العليا 

ضاو  الصف  الرسمي  للب ر ا سريطاني  موضو  الدعاوى لدى المحكم  العلياع وما اج  رمرير  وا 
 ن الدونمال منها خالل السنوال ةطال المسروطنيا وي رلك األراضي الري رم نهب مخط

  دونم منها 2000الماضي ع ما  ب  الب ر ا سريطاني  الملكرة حيث زر  المسروطنوا أكدر ما ل
بالعنب والزيرواع بعد أا  ام جي  ا حرالل با عالا عنها مناط  عسكري  مغلع  وي وجه 

خاص   أراضيو الو ل سمح للمسروطنيا با سريال  عليها وزراعرهاع رغم أنها أصحابهاع ووي نف
 دول .  أراضيوليسل 

ما عمليال المصادرة با حريالع  ا سريطااوحلر المكرب الوطني للدوا  عا األرض ومعاوم  
رة بعرارال مصاد الفلسطينييا أراضيوالري رواص  ما خاللها حكوم  ا حرالل عمليال نهب وسر   

  ا سريطاني .دول  والرصرن بها بعد للك كمجال حيوم للن اطال  أراضي إلىورحويلها  لاراضي
 24/4/2016الرأي، عمَّان، 

 
 : تصاعد وتيرة االستيطان يهدد أراضي الضفة والقدسرسميتقرير  .27

حلرل هيئ  ولسطيني  رسمي  ما عمليال اسريال  سلطال ا حرالل الصهيونيع على : رام هللا
راضي المواطنيا الفلسطينييا ورحويلها إلى "أراضي دول " واسرغاللها لصالح م اريد روسع  أ

و ال المكرب الوطني للدوا  عا األرض ومعاوم  ا سريطااع وي رعريرق األسبوعي  المسروطنال.
الصادرع يوم السبلع إا "حكوم  المسروطنيا بزعام  بنياميا نرنياهو أصدرل ما جديد  رار ا 
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دونم ما أراضي محاوظ  سلفيل وي الضف  الغربي  ورحويلها إلى أراضي دول "ع  2,400درة بمصا
 م ير ا إلى أا هلا العرار هو الرابد ما نوعه منل بداي  العام.

وأ ار إلى أا " رك  يورو إسرائي "  رعل برنفيل م رو  جديد وي مسروطن  "بسعال زئي "  مال 
وحدة اسريطاني  جديدةع  24ني  وي المدين   حيث يرضما إ ام  العدو على دماني  طد أراض  ولسطي

وحدة اسريطاني  جديدة وي م رو  "بارك بسغاق" وي  53وي الو ل اللم يجرم ويه ا عداد لبنا  
 "بسغال زئي ".

وحدة اسريطاني  جديدة وي مسروطن  "مودعيا"  مال  72ولفل إلى أا  رك  "دونا" رعرزم بنا  
طواب ع ويرضما دماا وحدال سكني  أم  4مبنى يركوا ك  منها ما  12وللك وي العدو المحرل ع 

 بوحدريا وي ك  طاب .
وحدة سكني  إضاوي  وي مسروطن   252وأ ار الرعريرع إلى م روعيا اسريطانييا جديديا  ن ا  

ني  وي وحدة اسريطا 14"هارحوماق" المعام  على أراضي "جب  أبو غنيم" وي العدوع كما يجرم بنا  
وأضان أا "عمليال الرطهير العر ي وحربها  م رو  "نووي أدوميم" وي مسروطن  "معاليه أدوميم".

على المناط  المصنف  "ج"ع والري ر ك  النسب  األكبر ما أراضي الضف  الغربي ع مرواصل  بال 
  البابا"  ر ي منز   ومسجد  وي رجم د "جب 11هوادة"  حيث أصدر العضا  ا سرائيلي  رارال بهدم 

 مدين  العدو المحرل .
 23/4/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 يوما  ُينقل الى المستشفى لترّدي وضعه الصحي 51أسير مضرب عن الطعام منذ  .28

نعلل إدارة مصلح  السجوا ا سرائيلي  وجر أموع األسير الفلسطيني سامي : ورحي صب ا  -غزة 
ما  سم العزل وي سجا "أيله" وي مدين  الرمل ع إلى مسر فى  سن  ع وي  ك  طار   43جنازرة ل

وجا  نع  جنازرة اللم يخوض إضرابا  مفروحا  عا الطعام لليوم  إسرائيلي بعد ررد م وضعه الصحي.
على الرواليع احرجاجا  على اعرعاله ا دارمع نريج  إصابره بجرو  وي الرأو إدر وعدق الوعي  51

 عملي  نعله ما سجا "النعب" إلى  سم العزل وي سجا "أيله". وسعوطه على األرض أدنا 
وجنازرة واحد ما دالد  أسرى ولسطينييا وي سجوا ا حرالل ا سرائيليع يواصلوا إضرابهم المفرو  

 عا الطعام لفررال مرفاور  احرجاجا  على ظرون اعرعالهم.
وب الضف  الغربي ع ما ردهور ويعاني جنازرة المرحدر ما مخيم الفوار  ضا  مدين  الخلي  جن

خطير طرأ على صحرهع واضطرابال وي عم  العلبع وهبوط حاد وي ضغع الدم نريج  اسرمرارق وي 
كيلوغراما . و الل مصادر وي عائلرهع أنها   رعلم  يئا   52 إلىا ضراب عا الطعام ونعص وزنه 
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عا محامي الهيئال العانوني  أو عا وضعه الصحي سوى ما ين ر وي وسائ  ا عالم المحلي  نعال  
 إلىمحاميه الخاص. ووو  المحاميع وإا جنازرة   يرناول سوى الما  مد ملح الطعامع ما أدى 

 رراجد صحره وي  ك  كبير.
ولسطينيا  أموع  رارهم خوض إضراب عا الطعام ليوم أمو وي خيم   70وي هلق األدنا ع أعلا 

 .2015ر ريا الداني لنوومبر  عام  15رع  منل اعرصام رضامني  رب منزل جنازرة المع
 24/4/2016الحياة، لندن،  

 
نذارات هدم في سلوان .29  إخطارات وا 

ع رراوعها حماي  ا سرائيليطوا م بلدي  ا حرالل  إا ال مركز وادم حلوة للمعلومال ": بررا" –رام هللا 
 امل بروزيد "إنلارال  ب  رعديم بلدة سلواا بالعدو المحرل ع و  أموعسكري  ا رحمل الجمع  وصبا  

كد عضو لجن  الدوا  عا أو  لوائح ارهام" ألصحاب من تل سكني  مهددة منازلهم بالهدمع وي البلدة. 
دياب وي بياا أا طوا م بلدي  ا حرالل  امل بروزيد إنلارال " ب   أبوأراضي وععارال سلواا وخرم 

على خمس  منازل سكني  وي حي البسراا وي البلدةع عدم رطبي   رار المحكم "  -رعديم  ئح  ارهام 
خطارال إالمنازل  ائم  منل ما يزيد على دالديا عاما. وأ ار أا  أا إلىرعود لعدة عائاللع  ورا 

الهدم الري روز  وي حي البسراا ينلر بأا بلدي  ا حرالل رريد اسرئنان رنفيل مخطع "البسراا" 
وي ظ  رراجد ا هرمام الدولي والعربي وي العضي  الفلسطيني    ام  حديع  وطني  على أنعاضهع 

 ب ك  عامع بعد رجميدق عدة سنوال رحل ضغوط دولي .
 24/4/2016الرأي، عمَّان، 

 
 سلطات االحتاللمن ِقبل  اعتقال عضو األمانة العامة للنقابة عمر نزال تستنكرنقابة الصحفيين  .31

اسرنكرل نعاب  الصحفييا الفلسطينييا اعرعال سلطال ا حرالل ا سرائيلي عضو األمان  العام  
وأوضحل النعاب  وي بياا  للنعاب  عمر نزالع ودعل إلى و ف  احرجاجي  غدا األحد وي رام هللا وغزة.

لصحفييا اا ضما وود نعاب  ايوم السبل أا سلطال ا حرالل اعرعلل نزال أدنا  سفرق إلى عم  
الفلسطينييا برئاس  نعيب الصحفييا ناصر أبو بكر للم ارك  وي م رمر ا رحاد األوروبي 

 للصحفييا.
وطالبل األمان  العام  لنعاب  الصحفييا ا رحاد الدولي للصحفييا وا رحاد األوروبي للصحفييا 

لى الردخ  الفورم وارحاد الصحفييا العرب والمنظمال الدولي  باسرنكار اعرعال نزالع ودعل إ
 والسريد لإلوراج عنه.
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واعربرل النعاب  أا الحادث "يك   ب ك  واضح مسروى ا سرهدان والمالحع  للصحفييا ونعابرهم 
ما  ب  ا حرالل وأجهزرهع وضرب ك   يم ومباد  و رارال الم سسال الدولي  بما وي للك  رارال 

 في وعدم المساو بحعوق الصحفييا".األمم المرحدة الري رضما وركف  حري  العم  الصح
 23/4/2016.نت، الدوحة، الجزيرة

 
 تناشد القاهرة فتح معبر رفح الحصارهيئة كسر  .31

نا دل هيئ  الحراك الوطني لكسر الحصارع السلطال المصري ع ورح معبر روح الحدودم  : غزة
ع مسا  يو  لرخفي  المعاناة على العالعيا. م السبلع رلعى "المركز و الل الهيئ  وي رصريح  معرضب 

يوم ا على إغالق معبر روح ننا د األ عا  وي مصر ورح  70الفلسطيني لإلعالم" نسخ   منه: "بعد 
 المعبر ورخفي  معاناة مرضانا المساوريا والطلب  العالعيا".

 23/4/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 / مايوالمتحف الفلسطيني في أيار الفتتاحاستعدادات  .32
/ يجرم العم  على  دم وساق لإلعداد  وررا  لالمرح  الفلسطيني  وي أيار ":رويررز" –زيل بير 

 .1948لما اصطلح على رسميرها "النكب " وي  68مايو العادم بالرزاما مد إحيا  اللكرى 
ويعد المرح  اللم بدأ العم  به  ب  دالث سنوال وصممه المكرب المعمارم األيرلندم لهينغاا 

أل  مرر مربد  وي بلدة بيرزيل بمحالاة جامع   40دونما لنحو  40لى أرض مساحرها بين   ع
ليكوا عالم  معماري  لال طابد  م المرح   م   بيرزيل وي األراضي الفلسطيني   مال رام هللا. وص  

جع  حديث يمرزج بنا ق مد المدرجال الطبيعي  المررالي  الري بناها المزارعوا الفلسطينيوا منل العدم ل
نراجا وأكدر  درة على حفق الما  للزراع .  أراضيهم الجبلي  أكدر رماسكا وا 

ونظم العائموا على المرح  امو جول  لعدد ما الصحفييا  طالعهم على اللمسال األخيرة الري 
مرر مربد ورضم  3,500والمعام  على مساح   / مايوأيار 18رجرم  ب  اوررا  المرحل  األولى وي 

ومدرج وي الهوا  الطل  ومعص  داخلي وخارجي وصفون دراسي  ومخازا للحفق صا ل عرض 
 ادما ومكارب للموظفيا.

خالل ع ر سنوال  إنجازهاة ن مرر مربد ويرم  10ووي المرحل  الداني  يمرد البنا  على مساح  
ومكرب . ورسروعب صا ل أكبر للمعارض الم  ر  والدائم  ومسرحا داخليا وصفووا دراسي  إضاوي  

 مرر مربد مخصص  للمعارض الفني  المخرلف . 500ويضم المرح   اع  مساحرها 
 24/4/2016الرأي، عمَّان، 
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 دراسة: قطاع غزة يواجه التصحر واالزدحام السكاني .33
نل دراس  ن رل م خرا أا مساح  األراضي الزراعي  وي  طا  غزة ي  : بوكا ل -ها م حمداا 
مليواع  1,957عاماع وي حيا اررفد عدد السكاا ليص  إلى  17خالل  %33رراجعل بنسب  

وبالنريج  رخرفي ألواا األزهار البري   يئا و يئاع وررعلص مساحال واسع  ما األراضي الزراعي ع 
أمام ع رال األبراج السكني  والزح  العمراني داخ   ريع ضي  على  اطب البحر المروسع يعطنه 

  راب  مليوني  خص.
 مارو /ةلار 18ز العم  الرنموم "معا" لم سس  ولسطيني  غير حكومي  رهرم بالبيئ   وي وأصدر مرك

الماضي دراس  حل ر ويها ما أا ظاهرة الرصحر ما أكدر الم اك  الري بارل رواجه البيئ  وي  طا  
 غزة.

ل و الل الدراس  إا  طد األ جار وي ظ  الزيادة الكبيرة وي عدد سكاا العطا  وبنا  الوحدا
 السكني  والم اريد العمراني ع بال سم  دارج  وي الو ل الراها.

ورو عل الدراس  أنه وخالل ععديا ما الزما  د يصبح  طا  غزة  به خال ما األ جارع أمام 
 الزح  العمراني والروجه نحو الم اريد الري يرى ويها كديروا منفع  ا رصادي .

درل ا دارة العام  لاحوال المدني  وي وزارة الداخلي  يناير الماضيع أصي/ دانالووي مطلد كانوا 
 نسم . 194ألف اع و 957ع إحصائي  أظهرل اررفا  عدد سكاا العطا ع إلى مليوا ووي  طا  غزة

اع إلى المنطع   729ألف ا و 53ع رسجي  أسما  2015وبحسب ا حصائي ع وعد  هد عام  ا جديد  مولود 
 اكا اكرظاظ ا بالسكاا وي العالم.الري رعربر واحدة  ما أكدر األم

وووعا  للزيادة السكاني  المنرظم  وي  طا  غزةع ما المرو د أا يص  رعداد السكاا إلى مليوني نسم  
ورعول الوزارة إا  طا  غزة يحراج  أكروبر المعب ع بحسب ا حصائي ./ ولاألمد حلول  هر ر ريا 
 أل  وحدة سكني  جديدة. 17سنويا  إلى أكدر ما 

ويعول نزار الوحيدمع مدير عام الررب  والرم وي وزارة الزراع  الفلسطيني ع إا هناك مجموع  ما 
العوام  ساهمل وي رفا م م كل  الرصحرع أهمها الزيادة السكاني  المطردةع والروسد وي األن ط  

 الرجاري  والصناعي .
 25833بلغل  1999ة عام ويضي  الوحيدم وي رصريحه "مساح  المناط  الزراعي  وي  طا  غز 

 173وأصبحل  2016كيلومررا مربعاع أما وي عام  228بلغل نحو  2011كيلومررا مربعاع ووي عام 
 كيلومررا مربعا.
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كيلومررا مربعاع  63بلغل نحو  2011-1999ويوضح أا مساح  المناط  الزراعي  المجرو  ما عام 
ما  %38كيلومررا مربعا لما بينها نحو 88ويما المساحال العمراني  خالل الفررة نفسها بلغل 

 األراضي كانل مزروع  .
وك فل دراس  أصدررها سلط  جودة البيئ  الفلسطيني  وي السابد ما ال هر الجارمع عا رأدر الررب  
بالعص  الجوم ا سرائيلي خالل الرجري  والروغ ع والحروب المركررة ما أوعد الررب  سمارها 

 الطبيعي .
اس  أا "ا جريا  ا سرائيلي لكدير ما األراضي الزراعي  باسرخدام ادليال الدعيل  مد  وجا  وي الدر 

الدبابال والجراوال دم ر سطح الررب ع وأدى إلى رغيير صفارها الطبيعي  والكيميائي  والحيوي ع و د 
ل بخصوب  رلك األراضي محول  إياها إلى أراض  بور لغير مزروع   أ و لال ركوا هلق اددار مس 

 إنراجي  مردني  وبالرالي رصحرها.
ورعول وزارة الزراع  الفلسطيني  إا  يم  الخسائر واألضرار األولي  وي العطا  الزراعي جرا  الحرب 

ا أكدر ما نص  المساح   550 ع رعدر بت 2014ا سرائيلي  األخيرة لصي   مليوا دو ر أميركيع وا 
 الزراعي  رعرضل للجفان والردمير.

 24/4/2016، 48عرب
 
 االستزراع السمكي محاولة لكسر حصار غزة .34

على  اطب البحر يرجول سفياا كحي  بروع  عدد ما العمال لرفعد الم رو  : م ما ال راوي - غزة
اللم أ امه لالسرزرا  السمكي جنوب مدين  غزةع يضم الم رو  عددا ما األحواض وبداخلها ة ن 

لزبائنه وجبال ما السمك وا سرمرا  برناوله وي الو ل  األسماك الصغيرةع إضاو  لمطعم يوور
 نفسه.

ويرى كحي  أا م روعه يرحدى الظرون الصعب  الري سببها الحصار ا سرائيلي المفروض على 
غزة بعصد حرمانها ما درورها السمكي  الري ر رهر بها منل زما بعيدع وما مظاهر هلا الحصار 

بالصيد إ  وي مساوال محدودة رفرعر لكميال وويرة ما عدم السما  للصياديا الفلسطينييا 
 األسماك.

حيا أعلنل إسرائي   2006ويعول للجزيرة نل إنه  ر  وي رنفيل م رو  ا سرزرا  السمكي مطلد عام 
ورض حصار برم وبحرم م دد على العطا ع األمر اللم أدى ل ح كبير وي األسماك بسبب عدم 

ساوال طويل  للحصول على صيد وويرع وي ير إلى أا م روعه  درة الصياديا على ا بحار لم
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ميال  12يعرمد على اسرزرا  سمك اللوكو والدنيوع وهلق األنوا    يمكا اصطيادها إ  بعد مساو  
 بحريا.

وربل  ركلف  إن ا  م رو  لالسرزرا  السمكي وي غزة أكدر ما مليوا دو ر نريج  عدم روور المواد 
ه وي العطا ع إضاو   ررفا  الركالي  الر غيلي  حيث يرم ا عرماد على المولدال الالزم  الخاص  ب

الكهربائي  الري رعد أساسي  وي نجا  الم رو  نريج  انعطا  الكهربا  ب ك   به دائم جرا  
 الحصار.

ورغم نجا  م اريد ا سرزرا  السمكي الري   ررجاوز حرى اللحظ  وي  طا  غزة أربع  م اريد 
ج  ركلفرها العالي ع وإا المواطنيا ي ركوا ما اررفا  أسعار األسماك الري رنرجها وي ظ  ضع  نري

 العوة ال رائي  لديهم جرا  الظرون ا  رصادي  الصعب  الري خلفها الحصار.
ويعربر رئيو رحرير جريدة ا  رصادي  وي غزة محمد أبو جياب أا م اريد ا سرزرا  السمكي ما 

 اريد وي العطا  رغم  لرهاع لكنه يرى أا الدعم الحكومي ومنح الرسهيالل للمسردمريا أهم وأ وى الم
وي هلا المجال سيفرح الباب واسعا أمام زيادة الم اريد وي هلا المجال ورلبي  ا حرياجال المطلوب  

 للسوق.
ساهمل وي ويعل  رئيو نعاب  الصياديا الفلسطينييا نزار عيا  على هلق الم اريد بالعول إنها 

 الرخفي  ما النعص الحاد وي كمي  األسماك وي أسواق غزةع لكنها   ررر  إلى حد ا كرفا  اللاري.
وي ير عيا  وي حديث للجزيرة نل إلى أا نعاب  الصياديا ردرو مد بعض الجهال إ ام  م اريد 

ي يسمح اسرزرا  سمكي داخ  البحر عا طري  أ فاص روضد وي عم  البحر وضما المساو  الر
 ا حرالل ا سرائيلي بها  نعال الوضد ا  رصادم السيب اللم يعاني منه صيادو غزة.

 24/4/2016.نت، الدوحة، الجزيرة
 
 مستبعد والسلطة غير مستعدة بالشيكل: إلغاء التعامل خبيران اقتصاديان .35

ا سرائيلي  وي  ال يك أكد خبيراا ا رصادياا على أا إلغا  الرعام  بعمل  : صفا  عا ور -غزة 
األراضي الفلسطيني  أمر مسربعد وي الو ل الحالي ووي ظ  الظرون ا  رصادي  المعمول بها وي 
الضف  الغربي  و طا  غزةع خصوصا  وأا سلطال ا حرالل لا رسمح للسلط  بارخال مد  هلا 

 العرار.
رمرلك السيادة  يجاد  و ددا وي أحاديث منفصل  لصحيف  "ولسطيا" على أا السلط  الفلسطيني   

ووي الو ل لاره   رمرلك البدي  عا عمل  ال يع  سوا  كاا وي الدينار أو  ععمل  ولسطيني  لرداولها
 الدو ر الللاا ررحكم سلطال ا حرالل بإدخالهما لاراضي الفلسطيني .
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 د صر  بأا  وكاا عضو اللجن  المركزي  لحرك  ورح ومفوض العال ال الدولي  بالحرك  نبي   عثع
ا سرائيليع مضيفا   بال يك سلط  النعدع ووزارري المالي  وا  رصادع يدرسوا إمكاني  إلغا  الرعام  

 رأري ضما العطد الردريجي للعال   مد لإسرائي  ". ال يك إا:" دراس  إلغا  
موضو  الخبير ا  رصادم وي مركز الرخطيع الفلسطيني وائ   ديحع أكد أا مجرد الحديث وي ال

ا سرائيلي هي العمل  الرئيسي  للرداول وي األراضي الفلسطيني  وي  ال يك خطوة مهم  خاص  أا 
 الضف  وغزة.

وأضان  ديح: ما المسربعد أا ررخل السلط  هلا العرار بسبب الكدير ما العوام  الحياري  اليومي ع 
 راضي الفلسطيني ".وأهمها سيطرة لإسرائي   على الوضد ا  رصادم ب ك  كام  وي األ

ما جهرهع واو  أسرال العلوم المالي  والمصروي  وي جامع  النجا  د.مفيد ظاهر سابعه وي أنه ما 
وي األراضي الفلسطيني  وي  ال يك المسربعد أا ررخل السلط  الفلسطيني   رارا  بإيعان الرعام  بعمل  

 المرحل  الحالي .
  جوانب الحياة ا  رصادي  وي األراضي الفلسطيني  و ال وي حديث لصحيف  "ولسطيا" إا:" مجم

رحر  المررب  األولى وي الرداول  ال يك أكدر ما الدينار والدو رع وعمل   ال يك مرربط  بعمل  
 ا  رصادم محليا .

وإا لإسرائي   سرضد العرا ي  على  ال يك وأضان:" حرى لو أوجدل السلط  الفلسطيني  بديال  عا 
اضي الفلسطيني  وي ظ  رحكمها بالمعابر والحدودع لللك نحا مجبروا على الرعام  إدخالها لار 

 وما المسرحي  ا سرغنا  عنه وي الظرون الحالي ". بال يك 
 23/4/2016فلسطين أون الين، 

 
 "البوكر العربية" إلى فلسطين؟رواية هل تذهب  .36

العالمي  للرواي  العربي  لالبوكر  رو د دالد  كراب ما المر حيا للجائزة: إيماا محمد -أبوظبي 
أبري  الجارم ع أا نيساا/  26العربي   الري سيك   عا اسم الفائز بها مسا  بعد غد الدالدا  ل

رحظى "رواي  ولسطيني " بالفوز هلا العامع وأكدوا وي اسرطال  لت"ا رحاد" سألل ك  منهم عما إلا 
هم إلى العائم  العصيرة أمر مهم جدا ع يريح لهم كاا يرو د لروايره أا رفوز بالجائزةع أا وصول

 الوصول إلى جمهور أوسد ما العرا .
وعد اعربر الروائي المصرم محمد ربيد صاحب رواي  "عطارد" أا رواي  "مصائر" للكارب الفلسطيني 
ربعي المدهوا  د رفوز بالجائزةع و ال: "  أعلم كي  رفكر لجن  الرحكيم لكا هلا رعديرم". وعا 
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وصول روايره إلى العائم  العصيرة للجائزة وعد اعربرق خبرا  سعيدا  "وهلا يعني أا هناك اهرماما  بهاع 
 ويعني أيضا  أنها سرص  إلى عدد أكبر ما العرا ع وهلا ما يرمناق أم كارب".

" 2016و  يخفي الروائي اللبناني جورج يرق صاحب رواي  "حارو المورى"  عورق بأا "البوكر 
 ا ما نصيب ولسطيا: "إنه  عور ليو غير وأبارك للفائز أيا  كاا". سركو 

أما صاحب رواي  "مصائر: كون ررو الهولوكوسل والنكب " الفلسطيني ربعي المدهوا ويعول: "اعرعد 
أا "مصائر" رسرح  الفوز وأرطلد إليه بعوةع مسرندا  وي للكع إلى الحفاوة البالغ  الري اسرعبلل بها 

صدورهاع وادرا  النعدي  المهم  جدا  الري  يلل ويها. وكونها موضد أكدر ما دراس  الرواي  منل 
 جامعي ع با ضاو  إلى ةرا   رائها".

 24/4/2016، ظبي أبواالتحاد، 
 
 "والتيه والزيتون".. رواية لمفارقات الفلسطيني العائد لبلده .37

والريه والزيروا" مفار ال الفلسطيني يعالل الفلسطيني أنور حامد وي روايره الجديدة ": هيدم حسيا
العائد لبلدقع وحال  اسرالب ا نرما  الري يرعرض لهاع ومحاول  السطو على الراريخع ومساعي 

 الرالعب بالجغراوياع ورغيير معالم المدا ور ويهها ما  ب  ا حرالل ا سرائيلي.
والن ر وي بيرولع ومكرب  ك   الصادرة عا الم سس  العربي  للدراسال-يخرار حامد لبط  روايره 

اسم منير حمدااع وهو روائي ولسطيني يعيم وي لندا يعود إلى بلدق بجواز  -2016 ي  وي حيفا 
سفر بريطانيع يرم الرحعي  معه وي المطار ما  ب  األما ا سرائيليع ويرم س اله عا أسباب زيارره 

 وما إا كاا ولسطينيا أم  .
واسمه -حعي  وي أا ضابطا عربيا درزيا يخدم وي المخابرال ا سرائيلي  وركما المفار   وي للك الر

يكر   أا البط  ما الضف  وأا أهله هناك ويسمح له بدخول إسرائي  لكا يخرم على جوازق  -جمال
 خرم مند الدخول إلى الضف .

رره وي رصريح خاص للجزيرة نل لكر الروائي أنور حامد أنه كديرا ما يسرخدم جوانب ما سيو 
اللاري  وي روايارهع وكللك جوانب ما حياة أ خاص حعيعييا ةخرياع لكا وألنه يخضعها لمعالج  
درامي ع وألنها ردخ  وي سياق عم  روائي يصعب رحديد الخع الفاص  بيا الجانبيا الوا عي 

 والخيالي وي األحداث.
 23/4/2016.نت، الدوحة، الجزيرة
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 تحيي يوم األسير العربي والفلسطيني ألردنيينا المهندسينفي نقابة حريات لجنة  .38
خالل أمسي  نظمرها ع  ال عضو مجلو نعاب  المهندسيا األردنييا  كيب عودة هللا -الغد-عماا

إا ا حرالل  عأمو بمناسب  يوم األسير العربي ويوم األسير الفلسطيني نعاب اللجن  الحريال وي 
سجونهع ويليعهم الويالل والعلابالع وي ظ  صمل الصهيوني يسرفرد وي هلا الو ل باألسرى وي 

أسيرا أردنيا وي سجوا  27وأكد "وجود  مطب  ما األنظم  والم سسال وال عوب على حد سوا .
و د  ارك وي األمسي  الري   منرسبيا لنعاب  المهندسيا األردنييا". 3ا حرالل ا سرائيليع منهم 

األسيرة المحررة أحالم الرميمي واألسير المحرر حيدر ا كال  م رحل عنواا "عندما كنل أسيرا"كانل 
 ر يد وبحضور عدد ما أهالي األسرى واألسرى المحرريا ما سجوا ا حرالل.

عودة هللاع أا نعاب  المهندسيا إل رعوم ببعض واجبها المعدو رجاق األهالي وي ولسطيا   د أكدو 
 وربييض صفحره وي كراب الراريخ. واألسرىع لردعو ك  صاحب مس ولي  إلى العيام بواجبهع

كما دعا م سسال المجرمد المدني والم سسال الدولي  للعيام بواجبها رجاق األسرىع والسلط  
الفلسطيني  للروجه إلى المحاكم الدولي  لرجريم ا حراللع كما دعا أيضا  الحكوم  األردني  للعيام 

 بواجبها رجاق األسرى األردنييا.
 24/4/2016، الغد، عّمان

 
 ن في المنطقة العربية بالسلفيي لإلخوان.. أهال   وداعا  : إسرائيليخبير  .39

 -وي معال رحليلي بصحيف  يديعول أحرونول-سرائيلي البروويسور ياروا وريدماا ا كارب الرو د 
السلفييا الهادو   اسرراريجي صعودا للسلفييا وي ال رق األوسع خالل الععد العادمع وحلر ما 

  ة ا مبراطوري  ا سالمي  للسيطرة على المنطع "." سرعاد
و ال الخبير ا سرائيلي وي ال  وا العربي  إا الوضد السائد وي المنطع  العربي  يعول "وداعا 

وبرر رأيه بالدعم المالي اللم يعدم للجماعال السلفي  وي مصر  لإلخواا المسلميا وأهال بالسلفييا".
اضي الفلسطيني ع بموازاة الحرب الري ر نها األنظم  العربي  ضد جماع  واألردا ولبناا وسوريا واألر 

ا خواا المسلمياع مما ير ح السلفييا ألا يكونوا الحرك  ا سالمي  األكدر وزنا وي منطع  ال رق 
 األوسع خالل الععد العادم.

وا عدا هم يوجه -وعلى عكو ا خواا المسلميا-وأضان وي  را ة رحليلي  موسع  أا السلفييا 
يراا على وجه الخصوصع ووي مرحل   حع  يأري الدور على مواجه   بصورة مبا رة ضد ال يع  وا 

 "العدو الصهيوني".
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و حق الباحث ا سرائيلي أا األنظم  العربي  ربدو مرسامح  إزا  الجماعال السلفي  على عكو 
ة السلفي  العائل  إا "حاكما مسربدا سياسرهم رجاق ا خواا المسلمياع ويعب  الزعما  العرب بالعاعد

أوض  ما الفوضى". ورغم أا العديد ما السلفييا رأوا وي الربيد العربي "ظاهرة راوه "ع وإنهم 
 اسرغلوا الدورال العربي ع وعملوا على رزعم الريار ا سالمي.

 23/4/2016، الجزيرة نت، الدوحة
 
 حل الدولتينل ةعرقلوتعتبره مصادرة األراضي في الضفة الغربية  واشنطن تنتقد .41

كي  إليزابيث ررودو الرعارير يانرعدل المرحدد  باسم وزارة الخارجي  األمر : رام هللا - عبدالرحيم حسيا
و الل للصحفييا  هكرارا وي الضف  الغربي . 11ما   يع  عا  "إسرائي "الري رحددل عا مصادرة 

مرة ما مصادرة األراضي والروسد ا سريطاني ربدو أحدث خطوة وي ما يبدو أنها عملي  مسر" أمو
 م يرة إلى أا هلق الخطوة رعوض وي األساو ةواق ح  الدولريا. "عو رعن  الب ر ا سريطاني 

 24/4/2016، االتحاد، أبو ظبي
 
سرائيليةيجب  :الفرنسيوزير الخارجية  .41  عاصمتها المشتركة القدس إقامة دولتين فلسطينية وا 

 ال وزير الخارجي  الفرنسيع جاا مارك إيرولل وي معابل  مد : حيدر رامي رحرير -وكا ل 
إا "السبي  الوحيد لح  النزا  وي ال رق األوسع ورحعي  السالم ويهاع  صحيف  "ليبراسيوا" المحلي ع

سرائيلي ع عاصمرها الم ررك  العدوع ويعي  ويها ال عباا جنب ا إلى جنب".  إ ام  دولريا ولسطيني  وا 
وي اللم سرسرضيفه باريو ع "إسرائي "دولي لبحث عملي  السالم بيا ولسطيا وال م رمرالا مبينا  أ

نععد بم ارك  مس وليا ما الو يال المرحدة األمريكي ع وا رحاد األوروبيع يس عأيار/ مايو المعب  30
 دول . 20ومنظم  األمم المرحدةع ومجلو األما الدوليع والجامع  العربي ع ومس ولي نحو 

 23/4/2016، 48عرب 
 
 ما بعد عباس الفلسطينيالمشهد  .42

 مخلص يحيى محمد برزق 
غياب عباو.. يسرعي للك الحدث أهميره الكبيرة متا مركزيت  العضتي  الفلستطيني  وعظتم رأديرهتا علتى 
العضايا ا  ليمي  والدولي ع متا يجعلته حتددا مررعبتا مهمتا   يمكتا لمراكتز البحتوث ا سترراريجي  رجتاوز 

دق ورداعيارتتتهع غيتتتر أا رنتتتاول للتتتك الحتتتدث هتتتلق األيتتتام يفتتترض نفستتته وتتتي ظتتت  انرفاضتتت  العتتتدو أبعتتتا
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وامردادارهاع ووي ظ  م هد عربتي بتال  الرععيتدع وان تغال دولتي بتإورازال متا يجترم علتى أرض ستوريا 
 مد بد  العد الرنازلي لالنرخابال األميركي   خريار رئيو جديد.

نل سلبا أو إيجابا   مح  لها بيا هتلق األستطر العليلت  ألنهتا   رعتدم ك  الرداعيال العاطفي  سوا  كا
أو رتت خر  تتيئا وتتي صتتورة الم تتهد الفلستتطيني المررعتتب لحظتت  إعتتالا غيتتاب محمتتود عبتتاو عنتته. و  

 أظا أا أحدا يرو د أا يكوا خروجه ما الم هد صاخبا أو دراماريكيا. 
ي امرلكها سلفه ياسر عروال والري جعلل منه رمزا عند وأبو مازا لم يكا يملك أبدا رلك الكاريزما الر

الكديريا ما أبنا  ال عب الفلسطيني وضال عتا أبنتا  حركت  وترح الرتي وعتدل  تيئا كديترا لحظت  وعتدها 
حت  أبتو متازا محلتهع ومتا استرطا   -بالنستب  لكديتر متنهم-لعائدها "الرمز" أبو عمارع وعلتى مضتض 

 حدا أنه حاز رلك المكان  الري اسرحول عليها سلفه.طوال الفررة الري  ضاها أا يعند أ
 

 صراع مع دحالن
عانل ورح كديرا كي رهضم للك الرج  ورسرسي  وجودق وي مو د رأره كبيرا جدا عليهع ومرل الحركت  
بمراح  حساس  جتدا كتادل أا رعصت  بهتا ريتا  ا نعستامع كتاا أبرزهتا ورترة متا  بت  الحستم العستكرم 

سام وي غزةع حيا  رأ خاللها محمد دحالا مزاج ال ار  الفرحتاوم جيتداع وحتاول لكرائب عز الديا الع
أا يسرأدر بمفاص  العرار وأا يطيح بعباو ولو برصتفيره جستديا  بيت  انرخابته رئيستاع وللتك بتإطالق 
النار عليه والوود المراو  له وي خيم  عزا  عروال الري أ يمل وي غزة ععب وواة عروال بدالد  أيام 

 ع وستتتار  يومهتتتا وزيتتتر األمتتتا الفلستتتطيني الستتتاب  محمتتتد دحتتتالا إلتتتى نفتتتي وجتتتود 14/11/2004ل وعتتتع
 محاول   غريال عباو وعزاق إلى مجرد إرباك وي رنسي  الحراسال األمني  المخرلف !

كاا دحالا يسعى بك  ما يملك لي ظهر أنه الرج  األ وى واألجدر بعيتادة وترحع ومتا دتم  يتادة ال تعب 
وكتتاد أا يصتتفو لتته الجتتو لتتو  ا نركاستت  الم تتين  الرتتي منيتتل بهتتا حركرتته وتتي ا نرخابتتال  الفلستتطيني.

ع والرتتتي كانتتتل رعتتتول وتتترح ويهتتتا عليتته كديتتتراع لكنتتته خيتتتب ظنهتتتاع ووجعهتتتا وزعتتتز  2006الر تتريعي  عتتتام 
أواصرهاع األمر اللم جعله يسعى  سردراك للك "بلطجيا" باورعال انفالل ورسيب وووضى أمني  متا 

حستتب ر يتت  -إلتتى مكانهتتا الطبيعتتي  -ا أا رعصتت  بفتتوز حمتتاو ورعيتتد  يادارهتتا المنرخبتت   تتعبي تتأنه
 وي غياهب سجوا األما الو ائي اللم كاا  ائدا وم سسا له وي  طا  غزة. -دحالا

و  غراب  وعد كاا يعول كديترا علتى ستطوره ورتاريخ أجهزرته األمنيت  الطويت  وتي الستيطرة علتى ال تار  
المعارضيا بالحديد والنارع كما أنه كتاا يتراها أيضتا علتى التدعم الكبيتر التلم رلعتاق  الغزمع و مد ك 

وي رلك الفررة ما دول عديدة واجأهم وصدمهم ووز حرك  حمتاو الكاستح وتي ا نرخابتال الر تريعي ع 
ما جعلهم يراهنوا عليه ويضعوا ك  دعرهم بهع وي و ل كاا محمود عباو ير ب ما يجرم مرملمالع 
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دحالا وي خط  ا نعالب على نرائل ا نرخابتال الر تريعي  وكسترق  توك  حركت  حمتاوع كتاا  ونجا 
سيجعله ندا  ويا لته لالسترحوال الرتام بمنصتب الرئاست ع وو تله وتي للتك كتاا سيضتطر عبتاو للرعامت  

 مد مرحل  ال راك  ا جباري  مد حرك  حماو وي  يادة ال عب الفلسطيني.
مها العستكرم أا رستحب البستاط متا رحتل أ تدام دحتالاع وأا روجته لته اسرطاعل كرائب العستام بحست

صفع  مهين  ملل  أبعدره وررة طويلت  عتا الم تهد السياستيع األمتر التلم استرغله عبتاو لفترض نفسته 
"ورحاويا"ع برهمي  دحالا وكاو  العيادال المحسوب  عليه و" صعص " أجنحرها والهيمن   به المطلعت  

بعادها رمامتا عتا الم تهد السياستي متد احركتار رتام على البيل الفرحاوم و  رحجيم أم  خصي   وي  وا 
دليتت  صتتند العتترارع بتت  عمتتد إلتتى اخريتتار ستتالم ويتتاض رئيستتا للتتوزرا  وريتتاض المتتالكي وزيتترا للخارجيتت  
ما خارج حرك  ورح منعا لبروز أي   خصي  ورحاوي  يمكا أا رناوسه مسرعبال وي ظ  غياب مرواا 

 م.. المناوو األ وى و د يكوا الوحيد له على زعام  ورح.البرغودي العسر 
استترغ  محمتتود عبتتاو رتتداعيال الحستتم العستتكرم لردبيتتل أركانتته وتتي الضتتف  بفتترض وا تتد مخرلتت  عمتتا 
كاا يعي ه ال عب الفلسطينيع رغولتل ويته األجهتزة األمنيت  بطريعت  غيتر مستبو   لأطلت  عليهتا و رئتل 

غربي  وعربي  وا  ليمي  ورنسي  كام  مد الكيتاا الصتهيوني لمنتد اسم أجهزة دايروا ع وبدعم ما دول 
 ركرار ما جرى وي غزة ومحاول  لرجفي  منابد المعاوم  وي الضف  وا سرفراد بها وسحعها وي غزة.

 
 مواجهة مع حماس

وي محاولت  متا الكيتاا الصتهيوني ومصتر وبرنستي  رتام متد محمتود  2008وجا ل حرب الفر اا عام 
خرى لكسر  وة المعاوم  وا عتادة غتزة لبيتل الطاعت  الفرحتاومع لكتا رلتك المحاولت  و تلل عباو ودول أ

لالعصتتتت   2014لحجتتتتارة الستتتتجي  ع وعتتتتام  2012مجتتتتددا هتتتتي وجميتتتتد المحتتتتاو ل الرتتتتي رلرهتتتتا عتتتتام 
المأكول ع وبدا أا غزة عصي  على رطلعال محمود عباو وداعميهع األمر اللم أعاد دحتالا مجتددا 

ي رهيئتت  لتته لستتد الفتتراغ المحرمتت  لحظتت  غيتتاب عبتتاو التتلم وعتتد صتتالحيره العانونيتت  للم تتهد الفلستتطين
ع وبعتتتد أا ازدادل الركهنتتتال وا  تتتاعال 8/1/2009كتترئيو  تتترعي بعتتتد انعضتتا  ورررتتته الرئاستتتي  يتتوم 

 المرعلع  بأهليره الصحي  مد رجاوزق الدمانيا ما العمر.
الحضتتور السياستتتي لتتدحالا كبتتتدي  معبتتتول كتتاا لالنعتتتالب العستتكرم وتتتي مصتتر دور كبيتتتر وتتي إعتتتادة 

سياستتيا متتا مصتتر وأميركتتا والكيتتاا الصتتهيونيع وهتتو متتا  تتك  هاجستتا جديتتدا لمحمتتود عبتتاو جعلتته 
يرطتتترن وتتتي مغازلتتت  نرنيتتتاهو وكستتتب ودقع ووتتتي إبتتتدا  موا تتت  م يتتتدة لالنعتتتالب وتتتي مصتتتر ومعاديتتت  

العتتدوع متتد الرمستتك الرتتام  لإلختتواا المستتلميا وحمتتاوع كمتتا جعلتته يبتتدم ر تتددا كبيتترا رجتتاق انرفاضتت 
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. كمتتا أنتته عمتت  علتتى إو تتال كتت  محتتاو ل المصتتالح  متتد -حستتب وصتتفه-بالرنستتي  األمنتتي المعتتدو 
 حماو ليحظى بالعبول ما األطران الدولي  وا  ليمي  بديال عا مناوسه المفررض دحالا.

حال حضورها  ك  ما سب  جع  محمود عباو  خصي  محوري   د   ركوا لها رلك العيم  السياسي 
 ررهتتاا  رارهتتا بمتتا لكرنتتا متتا األطتتران المعنيتت  بالعضتتي  الفلستتطيني ع غيتتر أا غيابهتتا متتا  تتأنه أا 
يحدث أدرا كبيرا وي الم هد السياسي الفلستطيني علتى المتدى البعيتدع بت   تد ير تى إلتى متا أحستب أنته 

دراست  كت  اددتار المحرملت   سيكوا بمداب  زلزال  وم له ارردادال كبيرة وكبيترة جتداع وهتو متا يستردعي
 على كاو  األصعدة.

 
 إشكال دستوري 

إا الغيتتتاب المفتتتاجب لعبتتتاو سيرستتتبب وتتتي  تتتغور منصتتتب التتترئيوع وهتتتو متتتا سيستتتبب وراغتتتا  انونيتتتا 
وضبابي  وي معالج  الوضد و رئل  وبما أنه لم يعيا نائبا لته يخلفته و تل رحيلتهع والعتانوا الفلستطيني 

يومتتتا رجتتترم بعتتتدها انرخابتتتتال  60لر تتتريعي منصتتتتب التتترئيو لمتتتدة يعضتتتي باستتترالم رئتتتيو المجلتتتو ا
رئاسي . واألمر هنا مح  ختالن حتاد بتيا حركرتي حمتاو ووترحع وتاألولى ررمستك بحعهتا العتانوني وتي 
استترالم رئتتيو المجلتتو الر تتريعي التتدكرور عزيتتز دويتتك منصتتب التترئيو حتتال  تتغورق بصتتفره التترئيو 

ما رصر األخيرة على أا الدورة البرلماني  للمجلو الر تريعي ال رعي المنرخب للبرلماا الفلسطينيع وي
انرهتتل ولتتم يتترم انرختتاب هيئتت  رئاستتي  جديتتدة للمجلتتو وبتتللك يكتتوا منصتتب رئتتيو المجلتتو الر تتريعي 

  اغرا.
  د لت  2016ولع  وي  يتام محمتود عبتاو بر تكي  محكمت  دستروري  مطلتد هتلا ال تهر لإبري /نيستاا 

لعانوني المععد وي ولستطياع وهتو التلم يجعلنتي أميت  إلتى أا ر تكيلها متا على ما يعاني منه الوا د ا
متال ال خارجيت  ألطتران يستاورها العلت  علتى مرحلت    ب  محمود عباو إنما كاا اسرجاب  لضغوط وا 
متتا بعتتد عبتتاو  وهتتي وتتي الوا تتد محاكتتاة واسرحضتتار للم تتهد المصتترم التتلم رتتم خاللتته رفصتتي   تتانوا 

ويتتوور لتته "مكياجتتا" يخفتتي ندوبارتته الب تتع ع حيتتث رتتم رعتتديم المسر تتار عتتدلي يالئتتم ا نعتتالب العستتكرم 
منصور رئيو المحكم  الدسروري  العليا لي غ  منصب رئتيو الجمهوريت ع وألتبو األمتر لباستا  انونيتا 
ليرم رنصيب عبد الفرتا  السيستي محت  الترئيو محمتد مرستي بعتد للتك. غيتر أا الست ال التلم يفترض 

لستتطيني : هتت  ستتيعب  ال تتعب الفلستتطيني بالعاضتتي محمتتد عبتتد الغنتتي الحتتاج  استتم نفستته وتتي الحالتت  الف
 رئيو محكم  عباو الدسروري  الحالي ع رئيسا لل عب الفلسطيني خلفا لعباو؟

على صعيد البيل الفرحاوم اللم يعاني كديرا متا غيتاب  تبه رتام للعيتادال الرتي يمكتا أا رخلت  أبتو 
ي  لمحمد دحتالا   رنتاص الفرصت  الرتي لتا ركتوا ستهل ع خاصت  مازاع وغيابه المفاجب سيمهد الطر 
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وتتتي الضتتتف  المحرلتتت  الرتتتي  تتتهدل انعالبتتتا عليتتته وعلتتتى رجالتتتهع وستتتون ينبتتترم لتتته متتتا داختتت  وتتترح متتتا 
يسرميل وي معارضره على  اعدة " ار  أبيه   يرث"ع والكدير ما أبنا  ورح يعرعتدوا بضتلو  دحتالا 

لجانب ادخر وإا حرك  حماو لا رجع  مهمره يسيرة وي ظ  وي  ر  عروال بدو السم لهع وعلى ا
 راريخه الملطخ بالدما  البريئ  والعمال  لالحرالل وأعدا  األم .

 
 عبء وفرصة

سي تتتك  غيتتتاب أبتتتي متتتازا المفتتتاجب عبئتتتا كبيتتترا علتتتى األجهتتتزة األمنيتتت  وتتتي الضتتتف  المحرلتتت  وتتتي ظتتت  
جهتزة األمتا الصتهيوني  مرعاونت  متد أجهتزة اسرمرار انرفاض  العدو وعدم وجود م  رال على رمكا أ

السلط  ما إطفا  جلورهاع ب  وحصول رطور نوعي لها رمد  وي عملي  العدو الري اسرهدول حاول  
للركتتتاب ونتتترل عنهتتتا احرتتتراق حتتتاولريا بالكامتتت  وو تتتو  ع تتترال ا صتتتابال وتتتي صتتتفون المستتتروطنيا 

األمنيتتت  المرطلعتتت  لمنصتتتب التتترئيو أا الصتتتهاين ع للتتتك العتتتب  األمنتتتي ستتتيحرم العديتتتد متتتا العيتتتادال 
رحظى به بسبب ستمعرها الستيئ  وتي ال تار  الفلستطيني وأدائهتا الم تيا رجتاق انرفاضت  العتدوع ومتنهم 
ماجتتد وتترج متتدير مختتتابرال ستتلط  عبتتاو التتلم رتتتبجح بإحبتتاط أجهزرتته ألكدتتر متتتا مئرتتي عمليتت  ضتتتد 

 الصهاين  خالل وررة انرفاض  العدو الحالي .
عال بتتيا  يتتادال األجهتتزة األمنيتت  الطامحتت  إلتتى ا رطتتا  أكبتتر نصتتيب متتا "كعكتت " ستتون رطفتتو الصتترا 

الستتتلط  إلتتتى الستتتطحع ووتتتي ظتتت  الفوضتتتى المحرملتتت  وتتتإا الضتتتف  المحرلتتت  سر تتتهد أحتتتدادا ستتتاخن   تتتد 
ررصاعد إلى درج  انفالل األمور وحدوث انهيار كام  لرلك األجهزة وما يراوعه ما رععتد وتي الوضتد 

دم وا جرماعيع وما يرررب على للك ما انعكاسال سلبي  على الكياا الصهيوني المعي ي وا  رصا
 اللم سيفعد أحد أهم صمامال األماا والجدر الحاجزة بينه وبيا ال عب الفلسطيني الدائر.

وتتي معابتت  للتتكع سي تتك  غيتتاب أبتتو متتازا ورصتت  ستتانح  لحركتت  حمتتاو  رمتتام الرواوتت  متتد  يتتادال 
  وي إنها  ا نعسام الفلسطينيع غير أا وجتود محمتود عبتاو وهيمنرته علتى ورحاوي  أبدل رغب  سابع

العتترار الفرحتتاوم حتتال دوا رحعيتت   تتي  يتتلكر وتتي هتتلا ا رجتتاق. ولعتت  ممتتا  تتد يتتدود إلتتى للتتك محاولتت  
 الطرويا الوصول إلى ح  رواوعي للفراغ العانوني اللم أوردره سابعا.

بلبل  لدى الدول كاو  وي رعاملها مد العضي   -ثإا حد-سون ي ك  غياب محمود عباو المفاجب 
الفلستتتطيني  وتتتي ظتتت  غيتتتاب ممدتتت  عنهتتتا وتتتي المحاوتتت  الدوليتتت ع األمتتتر التتتلم ستتتيدود حمتتتاو بعتتتوة إلتتتى 
الم تهد بصتفرها المنرخبتت   تعبياع دوا الجتزم بتتأا للتك ستتيخرجها متا دائترة الحصتتار التدولي والعربتتي  

ى إجرا ال رصعيدي  اسربا ي  بح  العطا  المحاصتر خاص  ما  ب  الجار المصرم اللم  د يلجأ إل
 خ ي  حدوث رغييرال دراماريكي  وي الم هد السياسي الفلسطيني   ررواو  مد أهوا  عسكر مصر.
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غيتتر أا غيابتته سي تتك  ورصتت  عظيمتت   عتتادة هيكلتت  منظمتت  الرحريتتر الفلستتطيني  لرغتتدو أ تترب إلتتى 
ه ورطلعارتهع وجتدير بكاوت  الفصتائ  الفلستطيني  أا ربتدأ رمدي  ال عب الفلسطيني بكاو  وصائله وأطياو

ما ادا بوضد اللمسال األولى لمد  للك الرغيير كتي يرحتول إلتى حعيعت  وا عت  لحظت  غيتاب عبتاو 
 الممسك بمفاريح المنظم ع المحركر أل فالها.

  وتتي البيتتتل أمتتا الو يتتال المرحتتدة وستتيكوا علتتى التترئيو أوبامتتا التتلم يعضتتي ةختتر أيتتام و يرتته الدانيتت
األبيضع أو الرئيو المنرخب خلفتا لته أا يستعى  يجتاد بتدي  مناستب لعبتاوع و ت  متا  بلته بإيجتادق 
وي وررة سابع ع وهو ما سي ك  رحديا كبيرا لهع لما لللك ما انعكاسال على العضي  الفلسطيني  الرتي 

الصتتهيوني دوا أم اعربتتار  ر تتك  رحتتديا كبيتترا للسياستت  األميركيتت  العائمتت  علتتى التتدعم المطلتت  للكيتتاا
 للح  الراريخي العادل لل عب الفلسطيني وي أرضه ومعدساره.

  يسربعد أا يكوا وي أدراج ساس  البيل األبيض ما يخبئونه لنا ما مفاجتل "غير سارة" حال و و  
 الوا ع   د رجع  أولئك الليا يدعوا على محمود عباو ادا يبكوا عليه! 
 23/4/2016 ،نت، الدوحة.الجزيرة

 
 القدس" أسلحتها؟ انتفاضةهل غّيرت " .43

 جواد محمود مصطفى
وتتي  تتار   12واجتتأ انفجتتار عبتتوة ناستتف  داختت  حاولتت  الركتتاب ا ستترائيلي  العاملتت  علتتى ختتع ستتير ر تتم 

مو تتيه بتتارام غتترب العتتدو المحرلتت  مخلفتت  واحتتدا وع تتريا جريحتتاع بعضتتهم وتتي حالتت  خطيتترةع وحريعتتا 
ريبتت ع أجهتتزة األمتتا وا ستترخبارال و يتتادال المستتروى السياستتي الحتتاكم وتتي ضتتخما التترهم حاولتت  أختترى  

دول  بني صهيواع والدلي  حال  ا رباك وي الروايال الري راوعل رفجير الحاول ع ورطاير الرصريحال 
 المرنا ض  وي رفسير ما جرىع ما بيا عم  رفجيرمع ورماو كهربائي وي الحاول .

العتتتدو المحرلتتت ع و بلهتتتا بأيتتتام واجتتتأل المعاومتتت  الفلستتتطيني  حاولتتت  ركتتتاب رفجيتتتر الحاولتتت  ا ستتترائيلي  ب
إسرائيلي  بالعرب ما  طا  غتزة بصتاروم مضتاد للتدرو ع أعتاد لتلاكرة أبنتا  صتهيوا العمليتال الفدائيت  

ع وما  بلهاع وبالرالي أدارل رسا  ل 2000الري اسرهدول الحاوالل خالل انرفاض  األ صى وي العام 
لعل  والمخاون متا احرماليت  أا ركتوا انرفاضت  العتدو الحاليت  والمسترعرة متا نحتو نصت  ممزوج  با

لل أدوارها ما الطعا بالسكاكيا والدهو بالسيارالع إلى رفجير حاوالل الركابع خاص   عامع  د حو 
لى دكنارهم العسكري .  رلك الري رع  الجنود ما وا 
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ر ووضتد لكت  انرفاضت ع متا يمي زهتا ويمنحهتا هويرهتا الدرو الفلسطيني المعاوم لالحرالل وبط هع ابركت
وطابعهتا المميتتز عتا ستتابعارهاع ولكت  منهتتا ستتالحها وأدوارهتاع ومفردارهتتا وأستاليبهاع وأهتتداوها وغايارهتتاع 

 ورموزها و ادرها.
ع وبتتللك ستتميل لانرفاضتت  1978وتتإا كتتاا الحجتتر هتتو ستتال  ا نرفاضتت  الفلستتطيني  األولتتى وتتي العتتام 

سم  ادرها ورموزها بجنرا ل الحجارةع وا نرفاض  الداني ع رمي زل بعمليارها ا سر هادي ع الحجارة ع وار
والمرفجتتتترال المرنعلتتتت  بتتتتيا الحتتتتاوالل ومحطارهتتتتاع ورجمعتتتتال الجنتتتتود والمعتتتتاهيع والستتتتيارال الصتتتتغيرة 
متتتا وال تتتاحنال الكبيتتترةع وتتتإا ا نرفاضتتت  الحاليتتت  ارصتتتفل بانرفاضتتت  الستتتكاكياع أو انرفاضتتت  العتتتدو ك

يستتميها التتبعضع وموجتت  ا حرجاجتتال الرتتي ر تتهدها األراضتتي الفلستتطيني  المحرلتت ع منتتل بدايتت  ر تتريا 
ل/ أكروبر وحرى اداع رمي زل بعيام ولسطينييا بعمليال طعا مركررة لعسكرييا ومسروطنياع  2015أو 

ستتع ع والعمتتد ردا علتتى استترباح  ا حتترالل لحرمتتال المستتجد األ صتتى المبتتاركع وعمليتتال ا عرعتتال الوا
ل ا ستتتريطاني وا عتتتدامال الميدانيتتت ع وانستتتداد أوتتت  الرفتتتاوض بستتتبب روتتتض  ال تتتديد المرواصتتت  والرغتتتو 

 ا حرالل وي ك   مر ة  سرحعا ال العملي  الرفاوضي .
انرفاضتت  العتتتدو الحاليتتت ع   يستتترطيد أحتتتد رغييتتتر مستتتارهاع أو العفتتتز علتتتى أهتتتداوهاع وبالرتتتالي الستتتيطرة 

ل صناع  رنظيمال ووصائ   ام  ادرها وما الخوا  الفكرم ععولهمع وباروا يلهدوا عليهاع ألنها ليس
ورا  المكاستتتب ال خصتتتي  والفئويتتت ع بتتت  إا إحتتتدى ستتتمارها حرتتتى ادا أنهتتتا انرفاضتتت  أوتتتراد ستتتالحهم 

 السكيا والدهو.
م كمتا عكستتل هتلق ا نرفاضتت  المباركت  إصتترار ال تعب الفلستتطيني ورصتميمهع علتتى رحعيت  أهداوتته رغتت

تتر بمتتيالد  يتتادال جديتتدة للمرحلتت  المعبلتت ع وهتتي كمتتا يالحتتق متتا أحتتداث  األدمتتاا الباهظتت ع وبارتتل رب  
مسارارها اليومي  وي رصاعد ورأخل  ك  الموجالع متا ركتاد واحتدة منهتا أا رنحستر إ  وربتدأ األخترى 

حلتت  جديتتدة متتا وهكتتلا وتتإا عمليتت  رفجيتتر الحاولتت  وتتي العتتدو المحرلتت ع رفتترح البتتاب أمتتام مر  بالصتتعود.
مراح  ا نرفاض ع ورطور نوعي ألدا  و درال المعاوم  ورد طبيعتي علتى جترائم ا حترالل ا سترائيلي 

 وا عداماره اليومي  بح  ال عب الفلسطيني.
كمتتا أا العمليتت  الفدائيتت  البطوليتت  الرتتي واجتتأل الكيتتاا الصتتهيونيع وكتت  أجهزرتته السياستتي  والعستتكري ع 

  وا سرخباري ع دحضل ادعا ال ا حرالل بأنه نجح وي إخماد ا نرفاض ع واخرر ل منظومره األمني
 وا عالنه م خر ا بأنه اسرطا  ما خالل أساليبه و بضره األمني  الحد ما العمليال الفلسطيني .

على العالمع وكياا بني صهيواع أا يعوا الدرو جيتداع والفلستطيني حتر  ولتو كتاا ستجين اع ودتائرا ولتو 
لى الخميو المعب .  ومعاوما ولو لم يكا يملك وي يدق غير حجر أو سكيا و بري ..كاا ياوعاع   وا 

 23/4/2016 ،الشرق، الدوحة
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 : ارتداداتها ودالالت تبنيهااالستشهاديةعملية القدس  .44
 جمال حاج علي
ا  وتي وي سابع  لم رحدث منل سنوال أدار انفجار حاول  ركاب إسرائيلي  وي العدو المحرل  جد   واسع 

األوستتتتاط ا ستتتترائيلي  األمنيتتتت  والسياستتتتي ع ووتتتتي األوستتتتاط ا عالميتتتت  بمخرلتتتت  روجهارهتتتتاع لعتتتتد اعرعتتتتد 
ا حتتترالل أا ا نرفاضتتت  الفلستتتطيني  الدالدتتت  الرتتتي انطلعتتتل متتتا مدينتتت  العتتتدو ألستتتباب عديتتتدةع أهمهتتتا 

علصتل أعمتال ا عردا ال المركررة وا  رحامال للمسجد األ صى   تد ستيطر عليهتا بصتورة كبيترة إل ر
 الطعا والدهو إلى أدنى مسرويارها.

ا مديتتر ا لل تتكوك حستتب متتا يتترى الكديتتر متتا  ومتتا هنتتا إا الهتتدو  التتلم ستتب  عمليتت  العتتدو كتتاا هتتدو  
الخبتتترا  والمحللتتتتيا والعتتتتادة األمنيتتتتياع والستتتتبب وتتتتي للتتتتك أا  األستتتتباب الرتتتتي انطلعتتتتل متتتتا أجلهتتتتا هتتتتلق 

رحموا المسجد األ صى بوريرة رزداد  يئ ا و تيئ ا بعتد هتلا ا نرفاض  لم ررال   ومازال المسروطنوا يع
الهدو ع إضاو  إلتى الرضتيي  علتى المصتليا ومنتد النا تطيا متنهم متا التدخول إلتى ستاحال المستجد 

 األ صىع واعرعال بعض المرابطيا داخله وورض الغرامال المالي  لرحريرهم.
األحتتادمع إل  تتك  كتت   تتاب أو ورتتاة خليتت    تتك أا هتتلق ا نرفاضتت  ارستتمل بتتالرو  الفرديتت  والعمتت  

منفردة ما حيث ا عداد والرخطيع والرنفيل حرى الرموي ع وعلى متدى ستر  أ تهر لتم رترمكا الفصتائ  
متتا زيتتادة حتتدة األحتتداث و  إمتتدادها بمتتا رحرتتاج لتته متتا و تتود يزيتتد متتا لهيبهتتا ستتوى بعتتض الروجيتته 

لفصتائ  وتي الضتف  الغربيت  متا حيتث العتتدرة ا عالمتيع وللتك ألستباب كديترةع متا أهمهتا عتدم نضتتل ا
والرنظيم للعيام بهلق األعمالع وعدم وجود أرضي  رنطل  منها العمليال بعد أا أعلنل السلط  أنها لا 
رعب  أا رنطل  العمليال متا أراضتيهاع كمتا حتدث وتي ا نرفاضت  الدانيت ع إل كانتل العيتادة الفلستطيني  

لى رنفيل ا رفا ال المو ع  ورعديم بعض الرناز ل الري لم رحص  راغب  بالرصعيد  جبار ا حرالل ع
 عليها خالل مفاوضال لكامب ديفيد  الداني .

ما هنتا جتا ل هتلق العمليت  مبتددة دمتال األوستاط األمنيت  الرتي اعرعتدل أا   وصتول إلتى حالت  متا 
كت  متا راهتا أا  عجتز ا هلا النو  ما العمليالع حرى لتو رصتاعدل عمليتال الطعتا الفرديت ع ومبتددة ل

 تتتامال  أصتتتاب الجستتتم الفلستتتطيني المنهتتتك والممتتتزق بالفعتتت  األمنتتتيع وأا الصتتتورة بارتتتل دابرتتت : هجتتتوم 
دبلوماستتتي  ولستتتطيني  با عرراوتتتال الدوليتتت  المرواليتتت  بالدولتتت  الفلستتتطيني ع ومتتت رمر دولتتتي للستتتالم ينرتتتز  

لتى الرنستي  األمنتي ععيتدة رستهم وتي الحعوق الفلستطيني  متا  تدق ا حتراللع وأا  الستلط  سترحاوق ع
عدم رورير األجوا  للوصول إلى عملي  سياسي  ماع وللا هتي متا أعلتا مترال عديتدة إو تال العمليتال 

 الفدائي ع سوا  أكانل وردي  أم ورا ها خاليا رنظيمي .
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جا ل هلق العملي  لرو د الرعب ما جديد وتي صتفون المجرمتد الصتهيوني بوجته عتامع وهتو لتم يتنو 
 تتتاهد الحتتتاوالل المحرر تتت  والمرنتتتادرة األ تتتال ع و  أعتتتداد العرلتتتى وتتتي كتتت  عمليتتت  رفجيريتتت ع و  رنستتتى م

األوستتاط الصتتهيوني  عامتت  األدتتر ا  رصتتادم لهتتلق العمليتتالع علتتى الستتياح  أو علتتى الحالتت  ال تترائي  
لهتلق العمليتال العام  وي المداع حيث سيعل  ا سرائيلي ما رنعلته خوو تا متا هتلق العمليتالع وستيكوا 

رتتأدير  تتوم علتتى الهجتترة المضتتادةع وفتتي ا نرفاضتت  الدانيتت   تتدرل هتتلق الهجتترة بهجتترة أكدتتر متتا نصتت  
ا.  مليوا يحملوا الهوي  الزر ا   د غادروا للبحث عا األمااع وبعد الهدو    يعودوا جميع 

ا  تتارة إلتتى حصتتوله  أمتتا ويمتتا يرعلتت  بتتإعالا حركتت  حمتتاو ربنيهتتا منفتتل هتتلق العمليتت  أحتتد أبنائهتتا دوا 
على دعم الحرك  اللوجسريع متا  تد يعنتي أا العمليت  رحمت  الطتابد الفتردم وبغتض النظتر عتا وجتود 
تتتا أنهتتتا وتتتي مواجهتتت  مفروحتتت  متتتد ا حتتترالل علتتتى األرض  مستتتاعديا متتتا عدمتتته  وهتتتي ولتتتم ر ختتت  يوم 

ا معنوي ا لحظ  بلحظ ع الفلسطيني ع وإعالم حماو وَ   ما اللحظ  األولى مد ا نرفاض  الدالد  داعم  
 وا حرالل أعلا وي مر ال عديدة اكر ان خاليا عسكري  رابع  لحماو رنوم العيام بأعمال المعاوم .

ستترع  األوستتاط األمنيتت  والسياستتي  كديتتر ا عنتتد هتتلق العمليتت ع وصتتعود وريتترة األعمتتال الرفجيريتت  ستتيكوا 
دوا رعتتديم أم رنتتاز ل سياستتي  للستتلط   متتدمر ا لامتتا التتلم نعتتم بتته ا حتترالل ختتالل ععتتد متتا الزمتتاا

الفلسطيني ع ولهلا سيكد  ا حرالل ما عمليال البحث والمرا بت  وا عرعتال والمداهمت  متا جهت ع و تد 
ينظر إلى غزة بالعيا الداني  ما جه  أخرىع وإم تا أا يخفت  متا العيتود وتي األمتور الحياريت  المهمت ع 

ا أا للتتك ي تغ  حمتتاو عتا المضتتي   تتدم ا متد رعتتدم وتي عمليتت  الرفتتاوض ب تأا ربتتادل ا ألسترىع اعرعتتاد 
نحتتو الرصتتعيدع أو ي تتا معركتت  جديتتدة ظن تتا أا  للتتك يستتهم وتتي إجهتتاض ا ستترعدادال العستتكري  عنتتد 
حمتتاو  بتت  نضتتوجهاع و بتت  التترمكا متتا الوصتتول لرصتتعيد ا نرفاضتت  بصتتوررها العستتكري  والعمليتتال 

 الرفجيري .
بني منفل العملي  عبد الحميتد أبتو سترور أحتد أبنائهتا  تد وصتلل متا و د ركوا رسال  حماو بإعالا ر

 الناحي  العملياري  والسياسي ع ولكا   أظا أا  ألا الغطرس  ا سرائيلي   د وهمرها. 
 23/4/2016 ،فلسطين أون الين

 
 الخطاب األردني حول القدس: المراجعة والتغيير .45

 باسم الطويسي د.
رال األ صتى ك ت  عتا أزمت  وتي إدارة األردا لملت  األمتاكا الدينيت  رراجد األردا عتا م ترو  كتامي

وتتتي العتتتدو ررجتتتاوز األزمتتت  وتتتي العال تتتال األردنيتتت  متتتد الستتتلط  الفلستتتطيني ع ورتتترربع بمستتترعب  الو يتتت  
الدينيت  علتى هتلق األمتاكا المعدست  ومتا يرصتت  بهتا متا ستيناريوهال إسترائيلي   ادمت  لال طتابد دينتتي 
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ما المحرم  أنهم وصلوا اليوم إلى  ناع  بأا هلا الو ل اللم ي تهد   سرائيليوا واوسياسي و انوني. 
رراجد الدع  بيا عماا ورام هللا هو اللحظ  المالئم  لللهاب  دما وي مخططهم الراريخي وتي الستيطرة 

الرعاستتم الزمنتتي  الفعليتت  علتتى األمتتاكا الدينيتت  بصتتي  مرعتتددة مدتت  متتدخ  رعتتدد الوصتتايال الدينيتت  أو
بعض أماكا العبادة وي األ صى وربمتا طتر  م تاريد جديتدة لمسترعب  المدينت  رصتب وتي النهايت  وتي ل

 وكرة العاصم  ا سرائيلي  الموحدة. 
األردا مطالب بمراجع  سياستي  وا عالميت  ودعاويت  لخطابته حتول المدينت  المعدست  حرتى   يصتحو وتي 

 أستتوار المدينتت  دوا أا يأختتل خبتترا أو مياهتتا رجتترم متتا رحتتل أايتتوم علتتى و تتائد صتتادم  أو يكر تت  
علمتتا متتا أحتتدع  تتد يحتتدث للتتك وتتي الو تتل التتلم رعتتي  ويتته العضتتي  الفلستتطيني  أضتتع  حا رهتتا ويمتتا 
ررراجد مكان  الدوا  عتا العتدو وتي الخطتاب السياستي للعتالم ا ستالمي المنعستم بصتراعارهع كمتا هتو 

للمدينت  والهجمت  غيتر المستبو   متا  بت  اليهتود الحال وي رعتاظم المختاطر الرتي رهتدد الهويت  الدعاويت  
 المرطرويا الليا أصبحوا جز ا ما السلط  وي ر  أبيب. 

لعد رطور الخطاب السياسي األردني رجاق العتدو ووت  محتددال مراحت  الصترا  والرستوي ع وانرعت  متا 
لبتتت  الواضتتتح  خطتتتاب الرمستتتك بالستتتيادة علتتتى العتتتدو والمستتت ولي  ال تتترعي  والعانونيتتت  عنهتتتا إلتتتى المطا

بالدولتتت  الفلستتتطيني  وعاصتتتمرها العتتتدو ال تتتر ي ع وا لرتتتزام برستتتليم الفلستتتطينييا لتتتإلدارة الدينيتتت  للموا تتتد 
المعدستت  وتتي ررريبتتال الحتت  النهتتائي. ووتتي كتت  المراحتت  حتتاوق الخطتتاب السياستتي األردنتتي علتتى أكدتتر 

ي حمايتت  رتتراث المدينتت  المعدستت  الدوابتتل استترمراري  وهتتو التتدوا  عتتا هويتت  العتتدو الدعاويتت ع المرمدلتت  وتت
ا ستتالمي والمستتيحيع وحمايتت  الهويتت  الديمغراويتت  ويهتتاع إدراكتتا  بتتأا مستتأل  الهويتت  وتتي نهايتت  المطتتان 

 سرعرر مصير المدين  المعدس .
ه  الخطاب السياسي وي مسأل  الو ي  الديني   اب  أا ي تهد رحتو ل ختالل الفرترة العادمت ؟ هتلا وارد 

العتتدرة وا رادة الرتتي ررحتترك ووتت  دالدتت  مبتتاد   المصتتالح الوطنيتت  األردنيتت ع ا لرتتزام  وتتي ستتياق معادلتت 
 األردني حيال ال عب الفلسطيني ومصالحهع والمس ولي  الراريخي  والديني .

عملياع  هد هلا الخطاب رحو ل عديدة ما خطاب الو ي  الديني  المبا تر علتى العتدو إلتى مبتدأ "  
ع ووستتر علتتى أستتاو أنتته 1994  هلل" التتلم طرحتته الملتتك الحستتيا ألول متترة بعتتد ستتيادة علتتى العتتدو إ

يعصد بالعدو الديني  المساح  الجغراوي  الري رضم الموا د الديني  ا سالمي  والمسيحي  والممردة على 
مستتاح  واحتتد كيلتتو مرتتر مربتتدع ورحويتت  مستتأل  الستتيادة عليهتتا إلتتى مستتأل  إنستتاني  وعالميتت  ودينيتت ع متتا 

ني عمليا  الحديث عتا دتالث متدا رعنتي العتدو لالعتدو الغربيت  عاصتم  إسترائي ع والعتدو ال تر ي  يع
عاصم  الدول  الفلسطيني ع والعدو الديني   ما  اد إلى رردد عبارة " الدول  الفلسطيني  وعاصتمرها وتي 

األردنتيع العدو" على لساا الملك الحسيا وي منرص  الرستعينيال ألول مترة وتي الخطتاب السياستي 
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وصو  الى خطاب الربع بيا الح  الديني والسياسيع حيث يدعو الخطاب األردني التى متنح الجانتب 
الديني وي مسرعب  العدو مكانره الحعيعي  باعربارق جوهر الصرا  وهو األمر التلم يرعتاطد متد الر يت  

ا دوتد األردا التى ا عرتران ا سرائيلي  العائم  على مبدأ لالعدو مفروح  دينيا ومغلع  سياسيا  وهو مت
مبكرا بمكان  العدو عند أربا  الديانال الدالث وأا ا عرتران بهتلق المكانت    يعنتي بتأم  تك  المتو 

 بهويرها العربي .
ستتيناريوهال ا دارة األردنيتت  لامتتاكا الدينيتت  رحرتتاج إلتتى المزيتتد متتا الوضتتو  وال تتفاوي ع ولعتتد وصتت  

أم طموحتتتال سياستتتي  نحتتتو الغتتترب  ومتتتا  يمتتت  الغمتتتوض ستتتوا   األردا إلتتتى مرحلتتت  رخلتتتو رمامتتتا متتتا
 ا يجابي أو السلبي. 

 24/4/2016 ،الغد، عّمان
 

 مائة عام على خريطة "سايكس ـ بيكو".. مفارقات وحقائق .46
 هاني حبيب
بعد  را ما الرو يد على إحدى أ هر ا رفا يال وي الراريخ الحديثع ارفا ي  سايكو ت بيكوع كإحدى 

معطيتتال الحتترب الكونيتت  األولتتىع وإننتتا   نكرفتتي بتتأا نرتتلكر هتتلق ا رفا يتت  وحستتبع بتت  إننتتا نرتتائل أو 
نعي ها وعالع وألننتا نرنتاول هتلق ا رفا يت  كت  عتام رعريبتا ع وتإا الوضتد التراها  تد يفترض رنتاو   مخرلفتا  

 لها بالخوض المخرصر وي مفار ارها ومعاربارها وحعائ  ررعل  بها.
يتتا ع ووتي إطتتار نرتتائل "الربيتتد العربتي" األكدتتر وضتتوحا  حرتى اداع عتتا أا رعستتيم متتا يتدور الحتتديث حال

 ستتمه ستتايكو وبيكتتو للمنطعتت  العربيتت ع بتتال أمتترا  واردا  إا لتتم يرحعتت ع يعتتول التتبعض إا هتتلا المعطتتى 
لتتتيو أكدتتتر متتتا رأكيتتتد نظريتتت  المتتت امرةع لكتتتا كانتتتل الحتتتوارال بتتتيا ورنستتتا وبريطانيتتتا متتتا ختتتالل بيكتتتو 

حول رعسيم المنطع  العربي ع سريا ع وللرغطي  على المنا  ال بينهما للروص  إلى ا رفا ي ع  وسايكوع
جتترل مباحدتتال متتد العتتربع مباحدتتال الحستتيا ت مكمتتاهواع بلريعتت  التترخلص متتا ا حتترالل والجتتور 

ارفا يت   العدماني.. متا كانتل هتلق ا رفا يت ع لركر ت  لتو  دتورة أكرتوبر و يتام ا رحتاد الستووياريع إل إا
سايكو ت بيكوع ررضما حص  لروسيا العيصري ع ر م  الو يال األرمني  وي رركيا و مال كردسرااع 
كمتتا رمتتنح الحتت  لروستتيا وتتي التتدوا  عتتا مصتتالح األردتتولكو وتتي األمتتاكا المعدستت  وتتي ولستتطياع أم 

 جنوب سوري ع كما جا  وي ا رفا ي !
الو لع وبعد الك   عا ارفا ي  سايكو ت بيكوع رحبوا ما الجدير لكرقع أا المدعفيا العربع وي للك 

بهاع واعربروها عامال  مساعدا  للرخلص ما الهيمن  العدماني ع كما ظا بعضهم أا ا رفا ي  ر ير إلى 
دولرتتيا عتتربيرياع إحتتداهما رحتتل الرعايتت  البريطانيتت  واألختترى رحتتل الرعايتت  الفرنستتي ع متتا يعنتتي عتتودة 
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  الرتتي كانتتل مفصتتول  عتتا بعضتتها ووضتتعها رحتتل ستتيطرة دنائيتت ع لكتتا "الوحتتدة" إلتتى بعتتض المنتتاط
األهتتم متتا للتتكع بنظتتر المدعفتتيا العتترب ةنتتلاكع اا الستتيطرة ا ستترعماري  البريطانيتت  والفرنستتي ع ستترظ  
م  ر ع إلا ما اسرمرل وإا الرداعي للعرال والمواجه  ضدهما كفي  بالخالص ما هلا ا سرعمارع ولم 

بتتأا بريطانيتتاع الوصتتي  علتتى ولستتطيا وبعتتد عتتام واحتتد متتا الرو يتتد علتتى ارفا يتت   يكتتا هتت    علتتى علتتم
سايكو ت بيكوع أصدرل عبر وزيتر خارجيرهتا بلفتورع الوعتد الم ت وم العاضتي "بالرنتازل" عتا ولستطيا 
للصهيوني  العالميت ع واا وجتود الدولت  العبريت  اليهوديت ع الرتي بتال استمها "إسترائي " سيضتد حتدا  ألم 

ربي للوحدةع ولع  معارب  سريع  بيا زمنيا عابريا طوال  را متا التزماع بتيا الرو يتد علتى طمو  ع
ارفا يتت  ستتايكو ت بيكتتوع ومتتا يجتترم اداع حتتول "الربيتتد العربتتي" لتته د  رتته علتتى كيفيتت  رفكيتتر بعتتض 

 المدعفيا الواهميا برحو ل ديمعراطي  بنرائل هلا "الربيد".
يكتوع إحتدى و تائد الحترب الكونيت  األولتىع وتإا رلتك الحترب جترل وتي وبينما كانل ارفا ي  سايكو ت ب

لا متا  أوروباع أما اليتومع وتإا الرعستيم الجديتدع ستيكوا نراجتا  لحترب رجترم وتي منطعت  الرعستيم لارهتاع وا 
عتتدنا إلتتى رفاصتتي  انتتد   الحتترب الكونيتت  األولتتىع إدتتر اغريتتال ولتتي عهتتد النمستتا والمجتترع وتتإا هتتلا 

لى يد عصاب  "اليد السودا "ع مجموع  ا غريال كانل رركتوا متا  تباب مستيحيياع ا غريال  د رم ع
إ   مسلما واحداع وهو البوسني محمد با يكع وهو اللم وضتد خطت  ا غريتالع ورتزود بعنبلت ع إ   أنته 
لتم يكتتا بحاجتت   سترخدامهاع بعتتدما أ تتدم الصتربي جتتاوريلو برينستتيب علتى إطتتالق رصاصتتال مسدستته 

د النمسا والمجرع الحرب الكوني  األولى كانل بحاج  كي رندلد إلى رخطيع مسلم وسع على ولي عه
مجموع  ما المسيحييا الصربيياع راهنا ع ما يخطع لرعسيم المنطع  ما جديدع خارج المنطع ع ومتا 
غير المسلمياع بينمتا العتوى ا ستالمي  المر تددةع هتي الرتي رنفتلع بتوعي كامت ع عمليت  الرعستيم حستب 

 خطع الغربي !ال
ستتتتمحل ارفا يتتتت  ستتتتايكو ت بيكتتتتو لفرنستتتتا باستتتترخدام مينتتتتا  حيفتتتتا الوا تتتتد رحتتتتل الرعايتتتت  ا ستتتترعماري  
البريطاني ع وبالمعاب  سمحل لبريطانيا باسرخدام مينا  ا سكندروا  مال الستاح  الستورمع متا ي تير 

عيه رركيا.  مجددا  إلى أا لوا  ا سكندرواع عربي ت سورم عكو ما رد 
أا ارفا يتت  ستتايكو ت بيكتتوع ألغتتل كاوتت  ا رفا تتال الرتتي ررعتتارض متتد نصوصتتهاع حرتتى رلتتك الرتتي كمتتا 

و عرهتا أطتران أخترىع وبالرتاليع وحستب الكارتب محمتد حستنيا هيكت ع وتإا جزيررتي ريتراا وصتتناويرع 
حرتتى لتتو كانرتتا رحتتل الوصتتاي  المصتتري  وتتي إطتتار الخريطتت  العدمانيتت ع وتتإا ارفا يتت  ستتايكو ت بيكتتوع 

ع رضتتعهما وتتتي إطتتار الحتتتدود الستتعودي ع وللتتك حستتتب رفستتيرال وعهتتتا  العتتانوا التتتدوليع إ   أا ضتتمنا  
المفار   وي هلا السياقع أا األمر يرعدى الحتدود الجغراويت ع إلتى األهتدان السياستي  ورا  إدتارة ملكيت  
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ا مصتتر إلتتى هتتاريا الجزيتتررياع باعربارهمتتا متتدخال  لرحديتتد ورطتتوير ورمديتتد ارفا يتتال "كامتتب ديفيتتد"ع متت
 السعودي .

بعد  را ما ارفا ي  سايكو ت بيكوع يمكا العول إا الرمسك برعسيمارهاع ربما أوضت  حتا   متا البتدائ  
 الري أدارها "الربيد العربي"!!

 24/4/2016 ،األيام، رام هللا
 
 :كاريكاتير .47

 

 
 24/4/2016الخليج، الشارقة، 


