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 45 :كاريكاتير
*** 

 
 لمحاولة مستوطنين أداء طقوس دينية يهودية في ساحات المسجدحراس األقصى يتصدون  .1

إسرائيليا ساحات المسجد األقصى، يوم أمس، بحراسة  مستوطنا 158 أرناؤوط: اقتحمالرؤوف عبد 
ومرافقة عناصر من الشرطة اإلسرائيلية التي حولت البلدة القديمة في مدينة القدس إلى ما يشبه 

 الفصح اليهودي. الثكنة العسكرية لمناسبة عيد
"األيام" إن ما يزيد ـوقال فراس الدبس، مسؤول دائرة اإلعالم في إدارة األوقاف اإلسالمية في القدس، ل

ساحات المسجد األقصى من خالل باب المغاربة، إحدى البوابات  اقتحموامتطرفا يهوديا  120عن 
لشرطة اإلسرائيلية، في الفترة في الجدار الغربي للمسجد، على شكل مجموعات بمرافقة عناصر من ا

ن العشرات   الساحات في الفترة ما بعد صالة الظهر. اقتحمواالصباحية وا 
الساحات  اقتحامهموأشار الدبس إلى أن سبعة متطرفين يهود حاولوا أداء طقوس دينية يهودية لدى 

 غير أن حراس المسجد تصدوا لهم وأجبروهم على إخالء الساحات فورا.
على حراس في المسجد بعد أن تصدوا للمتطرفين  اعتدواعناصر الشرطة اإلسرائيلية  ولفت إلى أن

 كالمية. اشتباكاتوتطور األمر إلى 
وبالتزامن فقد نشرت الشرطة اإلسرائيلية المئات من عناصرها في القدس القديمة وبخاصة في محيط 

 المسجد األقصى وساحة البراق التي يسميها اليهود حائط المبكى.
 الشبان الفلسطينيين ودققوا في هوياتهم. وأوقفواانتشر عناصر الشرطة في شوارع البلدة القديمة و 

 25/4/2016األيام  رام هللا  
 

 فلسطين والمستوطنات تدّمر الطبيعة دولةعباس: االحتالل يدّمر  .2
ل حفل أبو سعدى: شن الرئيس الفلسطيني محمود عباس هجومًا على إسرائيل خال فادي -رام هللا 

التوقيع على االتفاق الدولي للحد من ظاهرة االحتباس الحراري. وجاء هجوم عباس على إسرائيل 
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"االحتالل يدمر دولة فلسطين والمستوطنات تدمر  إنبسبب استمرار البناء في المستوطنات. وقال 
 الطبيعة". 

على مساعدة  وخالل خطابه في مقر األمم المتحدة في نيويورك حث عباس المجتمع الدولي
الفلسطينيين في جهودهم إلنهاء االحتالل وأثنى على المبادرة الفرنسية لعقد مؤتمر دولي للسالم في 

 الصيف القريب.
   25/4/2016القدس العربي  لندن  

 
 وحدة استيطانية في قلنديا 1,690االحتالل يخطط لبناء "الخارجية الفلسطينية":  .3

وحدة  1690نية عن مخطط إسرائيلي استيطاني جديد يهدف لبناء رام هللا: كشفت الخارجية الفلسطي
استيطانية جديدة في منطقة قلنديا شمال القدس المحتلة، يهدف إلى إعادة ترسيم الحدود الشمالية 
للقدس المحتلة وربط التجمعات االستيطانية ببعضها البعض ولتحويل األحياء الفلسطينية في القدس 

 ر معزولة.المحتلة وشمالها إلى جز 
وأدانت وزارة الخارجية هذا المخطط الجديد وكذلك إقدام سلطات االحتالل على تسليم إخطارات 
لمصادرة مئات الدونمات من أراضي قرى جالود وترمسعيا والمغير في الضفة، الستخدامها ألغراض 

 .عسكرية واستيطانية وشق طرق لربط التجمعات االستيطانية مع بعضها في تلك المناطق
   25/4/2016 لندن  القدس العربي 

 
 الحكومة الفلسطينية تتهم االحتالل بتكريس تقسيم األقصى .4

"انتهاك" المسجد األقصى بشكل يومي، من أجل ـاتهمت الحكومة الفلسطينية أمس "إسرائيل" ب: )وفا(
 تكريس تقسيمه مكانيًا وزمانيًا.

ت خطيرة لما يشهده المسجد األقصى، إثر وحذر الناطق باسم الحكومة يوسف المحمود من "تداعيا
اقتحامه من مجموعات المستوطنين وقوات االحتالل واستمرار منع المصلين المسلمين من الوصول 

إن "إسرائيل" تسعى "إليه". ووصف المحمود الوضع في المسجد األقصى بأنه "مأساوي"، وقال 
 ."لتثبيت التواجد االحتاللي زمانيًا ومكانيًا فيه

 24/4/2016  ة الرأي الفلسطينية لإلعالموكال
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 باريس خالل أسبوعب اجتماع تحضيري لمؤتمر السالم الدوليالسفير الفلسطيني لدى فرنسا:  .5
كشف سفير دولة فلسطين لدى فرنسا سلمان الهرفي عن اجتماع تحضيري لمؤتمر : )وكاالت(

هرفي أن كبار موظفي الدول الفاعلة السالم الدولي سيعقد في باريس خالل أسبوع. وأضاف السفير ال
في مؤتمر السالم الدولي سيجتمعون خالل أسبوع في باريس لوضع جدول أعمال المؤتمر الوزاري 

 مايو المقبل تحضيرًا لمؤتمر السالم الدولي.  30الذي سيعقد في 
ع فلسطين وقال السفير إن بنود المبادرة في طور التشاور بين جميع الدول إضافة إلى طرفي الصرا 

 و"إسرائيل"، وتم وضع الخطوط العريضة التي ال يوجد خالف عليها للحفاظ على حل الدولتين. 
   25/4/2016الخليج  الشارقة  

 
 وزارة العمل تقرر تجميد أرصدة نقابات واتحـادات عمـاليـة لتصـويـب أوضاعها .6

واالتحادات العمالية لتصويب  النقابات أمواليوسف الشايب: قررت وزارة العمل الفلسطينية تجميد 
 أوضاعها الداخلية، وتقديم تقاريرها اإلدارية والمالية. 

وبناء على تنسيب من وزير العمل مأمون أبو شهال، عممت سلطة النقد الفلسطينية إلى كافة 
المصارف العاملة في فلسطين، وفي كتاب صادر في العشرين من الشهر الجاري، عن مساعد 

قد لشؤون االستقرار المالي، بتجميد حسابات اتحاد ونقابات عمالية، وعدم فتح أي محافظ سلطة الن
 حساب بنكي جديد لها.

وقال ناصر قطامي، وكيل وزارة العمل لـ"األيام"، أمس، أن القرار جاء بعد تحذير صّدرته الوزارة إلى 
القانون، يتعلق بتصويت  النقابات واالتحاد األساسية التابعة لوزارة العمل قبل ثالثة أشهر، وفق

أوضاعها الداخلية، وتقديم تقاريرها اإلدارية والمالية، وطلبات أخرى مالية، والحديث هنا عن ثالث 
 اتحادات ونقابات باألساس هي: االتحاد العام لعمال فلسطين، واالتحاد العام لنقابات 

طين لـ"األيام"، أن االتحاد تلقى وفي وقت أكد فيه شاهر سعد، األمين العام التحاد نقابات عمال فلس
كتابًا من أحد البنوك العاملة بهذا الخصوص، صدر بيان مشترك عن االتحاد، و االتحاد العام 
لعمال فلسطين، وتلقت "األيام" نسخة عنه، أمس، أعلن االتحادين فيه عن رفضهما لإلجراءات 

 األخيرة التي اتخذتها وزارة العمل الفلسطينية.
   25/4/2016هللا   األيام  رام
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 رام هللا: اإلعالن عن تشكيل سكرتارية تنفيذية لتنسيق المساعدات الخارجية .7
أعلن مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعالقات اإلسالمية، رئيس اللجنة الرئاسية  محمد بالص:

لمساعدات محمود الهباش، أمس، عن تشكيل سكرتارية تنفيذية لتنسيق ا للمساعدات اإلنسانية، د.
التي تقدمها المؤسسات العربية واإلسالمية للشعب الفلسطيني، وذلك خالل اجتماع موسع عقد في 

 مقر الرئاسة بمدينة رام هللا.
  25/4/2016األيام  رام هللا  

 

 مؤسسة أكاديمية بغزة 29آالف طالب ينتسبون إلى  110: الفلسطينية التعليموزارة  .8
ون التعليم العالي بوزارة التربية والتعليم بغزة أيمن اليازوري، أن عدد ذكر الوكيل المساعد لشؤ  غزة:

 مؤسسة أكاديمية. 29آالف طالب ينتسبون إلى  110طالب الجامعات بغزة يبلغ نحو 
وقال خالل برنامج لقاء مع مسؤول بوزارة األعالم اليوم األحد، إن تلك المؤسسات تخّرج سنوًيا نحو 

 لف من حملة البكالوريوس وستة آالف من حملة الدبلوم.أ 12ألف خريج، منهم  20
إلى أنه هناك نحو ألفي طالب على درجات علمية متفاوتة ما بين الدراسات العليا النظر ولفت 

وبرامج تدريبية أخرى متخصصة، مبينًا أن المؤسسات األكاديمية العليا في غزة هي: ثمانية 
 كلية متوسطة وجامعية. 21جامعات، و

 24/4/2016  الرأي الفلسطينية لإلعالم وكالة
  

 بحر يطالب المقاومة بخطف مزيد من الجنود لمبادلتهم باألسرى  .9
ناشد النائب األول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر، جميع الفصائل  الرأي: –غزة 

 بالعمل السريع على تحرير كافة األسرى من كافة التنظيمات وتبييض السجون.
بحر خالل زيارة األسير المحرر مصطفى معمر في مدينة خان يونس مهنئًا بخروجه من ودعا 

 سجون االحتالل، لضرورة العمل خطف المزيد من الجنود لمبادلتهم بأسرانا البواسل.
وأكد بحر أن قضية األسرى تأتي على سلم أولويات المجلس التشريعي الفلسطيني، الفتا أن المجلس 

برلمانات الدولية بشأن قضيتهم، ودعا إلى ضرورة الضغط على االحتالل من خاطب العديد من ال
 اجل اإلفراج عنهم وتبييض السجون من كافة األسرى.

وثمن بحر الدور البطولي لألسرى في سجون االحتالل بما قدموه من تضحية للوطن، وضحوا 
 لتحرير فلسطين.بعمرهم خلف القضبان من اجل تحرير الوطن واإليمان بالمقاومة كطريق 

 24/4/2016  وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
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 عشراوي: اعتقال الصحفيين يهدف إسكات صوت الفلسطيني .11
قالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيسة دائرة الثقافة واإلعالم حنان عشراوي، إن : رام هللا

دهم واقتحام المؤسسات اإلعالمية، تأتي  االعتقاالت التي تستهدف الصحفيين الفلسطينيين، وعمليات
ضمن حملة تقودها حكومة االحتالل اإلسرائيلية المتطرفة، إلسكات الصوت الفلسطيني وعزله عن 

 العالم، بغية التغطية على جرائمها وخروقاتها المتواصلة المخالفة والمتعمدة للقانون الدولي.
ام قوات االحتالل اإلسرائيلي على اعتقال عضو واستنكرت عشراوي في بيان صحفي اليوم األحد، إقد

ضمن وفد من النقابة  األردن إلىسفره  أثناءاألمانة العامة لنقابة الصحفيين الفلسطينيين عمر نزال، 
 للصحفيين. األوروبيللمشاركة في مؤتمر االتحاد 

طيني وانتهاك واعتبرت عشراوي هذه الممارسات تعديا سافرا على الحقوق األساسية لإلنسان الفلس
 .والتعبيرلألعرف والقوانين الدولية واإلنسانية التي كفلت حرية الرأي 

  24/4/2016موقع صحيفة القدس  القدس  
 

 لدراسة الّرد اإلسرائيلي وال قرار بوقف التنسيق األمني المنظمة: اجتماع لتنفيذية "القدس العربي" .11
فلسطينية مطلعة، أن اجتماعا سيعقد للجنة  أشرف الهور: علمت "القدس العربي" من مصادر –غزة 

التنفيذية لمنظمة التحرير بعد عودة الرئيس محمود عباس من جولته الخارجية الحالية، سيتم خالله 
إطالع األعضاء على نتائج اللقاء األمني الذي عقد مؤخرا بين مسؤولين فلسطينيين وآخرين من 

ردود إسرائيلية على المطالب الفلسطينية قبل وقف الجانب اإلسرائيلي، والذي جرى خالله إعطاء 
 العمل باالتفاق األمني.

وحسب المصادر فإن المسؤولين األمنيين الفلسطينيين تلقوا في اجتماعهم األخير مع الجانب 
اإلسرائيلي ردودا على رسالة فلسطينية سابقة، تطالب إسرائيل بتطبيق وتنفيذ ما عليها من بنود وردت 

السالم السابقة، حتى ال يضطر الجانب الفلسطيني ألخذ قرار نهائي بتطبيق قرار  في اتفاقيات
المجلس المركزي السابق الذي اتخذ في آذار/مارس من العام الماضي، بوقف العمل باالتفاق 

 األمني، وهو ما يعني "وقف التنسيق األمني" مع إسرائيل.
خيرة، لكنها توقعت خالل حديثها لـ "القدس ولم تكشف المصادر عن فحوى الردود اإلسرائيلية األ

العربي"، أن يتم عقد جلسات أخرى بين الجانب الفلسطيني واإلسرائيلي الستكمال البحث في هذا 
 الملف.
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وحسب ما ذكر المصدر فإن الجانب اإلسرائيلي لم يعط "ردا جازما" بوقف أي نشاط إسرائيلي في 
ة الغربية، مع وجود إشارات من قبل الجانب اإلسرائيلي المناطق الفلسطينية المصنفة "أ" في الضف

 بإمكانية تطبيق ذلك مستقبال، في سبيل تفادي وقف الجانب الفلسطيني العمل باالتفاق األمني.
واستبعدت المصادر أيضا أن تقدم السلطة الفلسطينية على اتخاذ قرار قريب بـ"وقف التنسيق األمني" 

أن يحدث ذلك توترا على األرض، من شأنه أن يؤثر على المبادرة في المرحلة الحالية، خشية من 
الفرنسية التي تسعى باريس لطرحها، وتتمثل بعقد مؤتمر دولي للسالم، يضع حال للقضية 

 الفلسطينية.
   25/4/2016القدس العربي  لندن  

 

 لمين مدير األوقاف في األقصى: اقتحامات المستوطنون للمسجد األقصى يستفز مشاعر المس .12

اقتحامات اعتبر مدير األوقاف اإلسالمية في المسجد األقصى عزام الخطيب : وكاالت -الجزيرة 
واالزدياد الملحوظ في عدد المقتحمين استفزازا لمشاعر  المستوطنون اليهود للمسجد األقصى

رابين المسلمين، وال سيما أن منظمات يهودية متطرفة دعت إلى الصعود للمسجد األقصى وتقديم الق
 بمناسبة عيد الفصح 

 24/4/2016  الجزيرة نت  الدوحة

 

 تنسيق أمني فلسطيني إسرائيلي غير مسبوق كاتب إسرائيلي:  .13
ذكر كاتب في صحيفة يديعوت أحرونوت أن التنسيق األمني القائم بين األجهزة األمنية الفلسطينية 

لة الجمود التي تمر بها العالقات واإلسرائيلية يمر بحالة من أجواء الثقة غير المسبوقة، رغم حا
 السياسية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية خالل األشهر األخيرة.

وقال الكاتب أليئور ليفي في مقال له في الصحيفة إن لقاءات تعقد على مدار الساعة بين ضباط 
سرائيليين يتم فيها تبادل معلومات استخبارية، وتسليم أسلحة ومواد قت الية يتم ضبطها في فلسطينيين وا 

 مناطق "أ" بالضفة الغربية.
كما تزود األجهزة اإلسرائيلية نظيرتها الفلسطينية بمعدات لتفريق المظاهرات الشعبية الفلسطينية، 
وينقل الجانب الفلسطيني االعترافات التي يدلي بها معتقلون فلسطينيون لدى األجهزة األمنية إلى 

 لشاباك(.جهاز األمن اإلسرائيلي العام )ا
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وأكد ليفي أن األجهزة األمنية الفلسطينية قدمت في مرات عديدة المساعدة لنظيرتها اإلسرائيلية عبر 
العثور على مطلوبين فلسطينيين، كما حصل إبان عملية اختطاف المستوطنين الثالثة في 

 بمدينة الخليل. 2014يونيو/حزيران 
حماس يوجد في قلب التنسيق األمني الفلسطيني  وأشار الكاتب اإلسرائيلي إلى أن استهداف حركة

اإلسرائيلي، ولذلك فإن تدهور البنية التحتية التنظيمية لحماس في الضفة يعود في األساس لهذا 
 التنسيق، إذ تم القبض على العديد من الخاليا المسلحة للحركة بفضل التنسيق األمني.

رض لها التنسيق األمني بين أجهزة السلطة الوطنية ويقول ليفي إنه رغم االختبارات العديدة التي يتع
سرائيل فإنه لم يتضرر، ومن هذه االختبارات الحروب الثالث التي شنتها تل أبيب على  الفلسطينية وا 

، فضال عن الهجمات ضد اإلسرائيليين والتوتر الناجم عن 2014و 2012و 2008قطاع غزة أعوام: 
 أحداث الحرم القدسي والهبة األخيرة.

ووفق الكاتب، فإن التنسيق األمني الذي تقوم به األجهزة الفلسطينية ال يقتصر فقط على إسرائيل، بل 
 يشمل أجهزة استخبارية إقليمية ودولية أخرى مثل الواليات المتحدة وبريطانيا واألردن.

 حالة تنافس
الفلسطينية، ال سيما من جانب آخر، يشير الكاتب إلى حالة التنافس القائمة بين األجهزة األمنية 

المخابرات العامة واألمن الوقائي، إذ يظهر تداخل الصالحيات في مهامها األمنية بصورة واضحة، 
لكن تفوق أحدهما على اآلخر يتعلق بمعيارين اثنين: األول أيهما أقرب للرئيس محمود عباس، 

 والثاني من يحظى بتقدير أجهزة األمن اإلسرائيلية.
سرائيلي أن عدد أفراد األجهزة األمنية الفلسطينية، التي تم إنشاؤها عقب التوقيع ويذكر الكاتب اإل

ألفا وثالثين ألفا، وال يتم الكشف عن موازنتها السنوية،  25، يتراوح بين 1993على اتفاق أوسلو عام 
أمنية ألن هذه األجهزة تتلقى مساعدات مالية منفصلة عن الموازنة العامة، ومعظمها يأتي من أجهزة 

  أجنبية.
الماضية عمليات تنقالت وا غالق  22وأضاف الكاتب أن هذه األجهزة األمنية شهدت في األعوام الـ

وحدات وتأسيس أخرى، وتغييرات في قياداتها العليا، مشيرا إلى أنه عقب وفاة الرئيس الفلسطيني 
نية الفلسطينية، وبناء الراحل ياسر عرفات وانتخاب محمود عباس بدأت عملية ترميم األجهزة األم
 عالقات جديدة بينها وبين الجيش اإلسرائيلي وباقي األجهزة األمنية اإلسرائيلية.

 24/4/2016  الجزيرة نت  الدوحة
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 االنتفاض على السلطة ودورها الوظيفي وتنسيقها األمني الفلسطينيينحنين زعبي: على  .14
عضو  48لوطني الديمقراطي داخل أراضي دعت القيادية في التجمع ا: وديع عواودة - الناصرة 

الكنيست حنين زعبي الفلسطينيين لتغيير السلطة الوطنية واالنتفاض على دورها الوظيفي وتنسيقها 
 األمني. 

جاء ذلك ضمن محاضرة لها في حلقة نقاش حول "مسودة وثيقة الوحدة الوطنية" شهدتها الناصرة 
ز مدى الكرمل في حيفا بمشاركة سياسيين وباحثين من أمس برعاية مركز مسارات في رام هللا ومرك

 طرفي الخط األخضر. 
وأشادت بخروج الفلسطينيين من الوهم بوجود شريك إسرائيلي للسالم داعية للتعويل على الذات فقط 

 وعلى الحراك الشبابي وعلى الشعب وهو مغيب بوثيقة الوحدة، وللعودة لمشروع التحرر الوطني. 
السلطة الفلسطينية خرجت من وهم السالم لكنها بحالة استفادة من الوضع الراهن وترجح زعبي أن 

 ولذا ترفض البدائل كالحراك الشبابي. 
وتتابع "ما تقوم به السلطة الفلسطينية عمل تخريبي في إنتاج بدائل وتمنعه حتى في الفيسبوك وبذلك 

لسلطة وعلى دورها الوظيفي، هي تسهل قمع الشعب الفلسطيني والسؤال كيف ننتفض على هذه ا
 كيف نغيرها أو نقفز عنها وهذا ما لم تتطرق له الوثيقة". 

كما شددت على أهمية السؤال ما هو دور فلسطينيي الداخل في مشروع التحرر الوطني الفلسطيني 
منوهة لدور االحتالل اإلسرائيلي بتجزئة وعي الفلسطينيين حتى داخل الضفة الغربية ضمن منظومة 

 طرة. سي
وتستذكر زعبي أن حزبها التجمع الوطني الديمقراطي قدم مشروع "دولة المواطنين" لمناهضة 

 المشروع الكولونيالي الصهيوني وأنه يرى بنفسه جزء من المشروع التحرري. 
ومع ذلك تقول إن فلسطينيي الداخل لم يشاركوا في بلورة مشروع التحرر الوطني، معتبرة أن ذلك ال 

سياق المواطنة. ووجهت انتقادات للوصاية باسم الدين من قبل جهات إسالمية تشرع  يتناقض مع
العنف وضمن نقدها لوثيقة الوحدة الوطنية اعتبرتها زعبي أنها عالقة بالرهان على موافقة حركتي 
 حماس وفتح على المصالحة داعية للتفكير بآليات الضغط عليهما لتجاوز مصالح يكرسّها االنقسام.

 25/4/2016س العربي  لندن  القد
 

 هنية إلى خارج القطاع لسفرحماس تنفي وجود ترتيبات  .15
يوم السبت، أن يكون هناك أي ترتيبات لسفر نائب رئيس المكتب السياسي،  ،نفت حركة حماس

 إسماعيل هنية، إلى خارج قطاع غزة خالل هذه األيام.
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 يرأسه هنية سيغادر إلى خارج القطاع. وكانت وسائل إعالم محلية ادعت أن وفدًا من حركة حماس

 23/4/2016  موقع حركة حماس

 
 بؤرة للتطرف والفلتان غزةالحية يحذر من مؤامرات إلظهار  .16

حذر عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية، أمس األحد، من وجود مؤامرات تحاك : غزة
وشدد الحية خالل مهرجان قرآني أقيم  إلظهار قطاع غزة على أنه بؤرة لـ"التطرف والفلتان األمني".

على أنقاض مسجد التوفيق المدمر شرق حي الشجاعية، على أن محاوالت الكيد والعبث بأمن غزة 
 قد فشلت، مشيًرا إلى أن غزة برجالها وقوى أمنها قادرة على ضبط كل "المتجاوزين والمخربين".

زة التي تعاني من التطرف، مسرًحا وقال: إن "هناك أموال فلسطينية ُضخت على أن ُتصّور غ
وأضاف:  للهروب من الحياة ومكاًنا لإلحباط واليأس.. ومحضًنا للخالفات الداخلية والفلتان األمني".

"هناك من يقول تعالوا إلى غزة وحاربوا التطرف كما تحاربوا تنظيم الدولة اإلسالمية داعش، ووجهوا 
ي غزة.. وقد باء أصحابها بالفشل وسيفشلون مستقباًل.. حرابكم تجاه التطرف الذي نحن نعاني منه ف

 فغزة رمز العزة".
وأضاف القيادي بحماس:" نقول لكل العالم الذي ينظر ويراقب إن غزة العظيمة بأبنائها الكبيرة 
بشعبها إنه ال الدمار أقعد رجالها، وال الحصار كسر معنويات شعبها، وال كل محاوالت الكيد بالعبث 

وتابع: "يدفع أهالي الحي أبنائهم إلى المساجد التي هي عبارة عن خيام لتخريج   أفلحت".  بأمنها قد
حفظة القرآن في هذه البقعة المدمرة، التي ما زالت بيوت أهلها تنتظر اإلعمار، دلياًل على عظمة 

 الشعب الفلسطيني وثباته على المبادئ". 
اد لهم التضييع والخنق، فكيف أنهم نجحوا بإمكاناتهم وأشاد الحية بدور أطباء غزة الذين قال إنه "ير 

 المحدودة في إنقاذ ساق فتاة أجريت لها عدة عمليات في المستشفيات اإلسرائيلية".
وتساءل خالل كلمته عن دور حكومة الوفاق الوطني بدفع ما يجب عليها أن تدفعه لوزارة الصحة 

في حركة حماس، وشخصيات اعتبارية، تخريج وتضمن حفل التكريم الذي حضره قيادات  ولألطباء.
 كوكبة من حفظة كتاب هللا في منطقة الشجاعية شرق غزة.

 25/4/2016  وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(

 
 العمل لوقف اإلرهاب الفلسطيني عباسالمتحدة على  األممبدل نشر الكراهية في دانون:  .17

خطـاب محمـود دانـي دانـون علـى في األمم المتحدة ي أبو سعدى: رد السفير اإلسرائيل فادي -رام هللا 
 إنوقـال  الحـراري،التوقيع على االتفاق الدولي للحد من ظـاهرة االحتبـاس  حفلفي  "أبو مازن" عباس
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يشكل تظاهرة عالمية من أجل مستقبل الكرة األرضية وبدال مـن ذلـك اسـتغل  أنالمؤتمر كان يفترض 
انـــه "بـــدل نشـــر الكراهيـــة فـــي األمـــم  وأضـــافمـــع الـــدولي". مـــازن المنصـــة مـــن اجـــل تضـــليل المجت أبـــو

 مازن العمل لوقف اإلرهاب الفلسطيني". أبوالمتحدة على 
 25/4/2016القدس العربي  لندن  

 
 شاحنة تدخل إلى قطاع غزة يوميا   ألفجلعاد:  .18

احتيــــاط  قــــال رئــــيس الهيئــــة السياســــية واألمنيــــة فــــي وزارة الجــــيش اإلســــرائيلي الميجــــر جنــــرال :رام هللا
 لعاد، يوم األحد، أن إسرائيل ال تفرض حصارا على قطاع غزة.جعاموس 

وأشار فـي تصـريحات لإلذاعـة العبريـة العامـة إلـى أن ألـف شـاحنة يـتم إدخالهـا يوميـا إلـى قطـاع غـزة. 
 مشيرا إلى أن إدخال هذا العدد يوميا للقطاع يعني أنه ال يوجد أي حصار مفروض.

 األيديولوجيفي القطاع لها تأثير في هذه المرحلة ليس على الصعيد  سرائيليةاإلواعتبر أن قوة الردع 
 لحركة حماس موارد. أنيدل على  األخيرة اآلونةالنفق الذي اكتشف في  أنبل القتالي. موضحا 

 24/4/2016موقع صحيفة القدس  القدس  
 

 يينالسياح اإلسرائيل: عملية إسطنبول لم تستهدف المخابرات اإلسرائيلية .19
بعــد شــهر مــن التحقيــق الــذي أجرتــه المخــابرات التركيــة مــع عــدد مــن أفــراد : نظيــر مجلــي - تــل أبيــب

ـــم يســـتهدفوا الســـياح  خليـــة إرهابيـــة فـــي إســـطنبول خـــرج المحققـــون باســـتنتاج قـــاطع هـــو أن الفـــاعلين ل
 اإلسرائيليين الذين وجدوا في المكان وأصيبوا في العملية.

لية أرســــلت منــــدوبين عنهــــا شــــاركوا فــــي متابعــــة التحقيــــق وأن هــــؤالء واتضــــح أن المخــــابرات اإلســــرائي
السـياح اإلسـرائيليين وجـدوا فـي المكـان  المندوبين خرجوا باالستنتاج نفسه. وقال مقـرب مـنهم أمـس إن

ن منفـدي الهجـوم التقـوا بهـم صـدفة ونفـذوا العمليـة مـن دون معرفـة  من دون تخطيط معـروف مسـبقا وا 
 هويتهم اإلسرائيلية.

مــــارس )آذار( الماضــــي ظهــــرا فــــي أحــــد شــــوارع إســــطنبول الكثيــــرة  19يــــذكر أن العمليــــة تمــــت فــــي و 
صابة  صـابة  11االزدحام. وقد أسفر عن مقتل ثالثة سياح إسرائيليين وا  آخـرين ومقتـل سـائح إيرانـي وا 

براء عشرات المواطنين األتراك واألجانب. وقد طلبت إسرائيل ووافق األتراك بأن يشارك في التحقيق خ
يمثلــــون جميــــع أجهــــزة المخــــابرات اإلســــرائيلية "الشــــاباك والموســــاد والشــــرطة". وخــــرج  أمــــن إســــرائيليون 

تضـع إسـرائيل حتـى اآلن  اإلسرائيليون بانطباع أن "داعش" الذي أعرب عـن مسـؤوليته عـن العمليـة ال
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ت المرتبطـــة فــي رأس ســـلم أهــدافها العســـكرية بينمــا يضـــعه مــا يســـمى "حــزب هللا" وغيـــره مــن التنظيمـــا
 بإيران في مقدمة أولوياتهم. 

 25/4/2016الشرق األوسط  لندن  
 

 خبيران: نتنياهو يهين زعماء الدول العربية المعتدلة.. ويشجع على االغتياالت السياسية .21
قال مفكـران إسـرائيليان، إن رئـيس الـوزراء بنيـامين نتنيـاهو، يشـجع علـى تنفيـذ : النعامي صالح - غزة

 سياسي في إسرائيل، إلى جانب أنه يهين الزعماء العرب "المعتدلين". عمليات اغتيال
وقـد توقــع المفكـر اإلســرائيلي البروفيسـور تيشــلو روزنبيـرت، حــدوث اغتيـاالت سياســية كبيـرة فــي أعقــاب 

والـــــديني، الـــــذي "بـــــات الســـــمة الســـــائدة للمجتمـــــع  واأليـــــديولوجيتعـــــاظم مظـــــاهر التطـــــرف السياســـــي 
زنبيــــرت، صــــاحب المؤلفــــات الكثيــــرة فــــي قضــــايا "األمــــن القــــومي"، إن تنفــــذ وأضــــاف رو  اإلســــرائيلي".

اغتياالت سياسية باتت "مسـألة وقـت فـي أعقـاب التحـريض الواضـح علـى اسـتهداف ساسـة مـن اليمـين 
لمجرد أنهم تجرأوا على التعبيـر عـن مواقـف تخـالف اليمـين الـديني، مثـل وزيـر الحـرب موشـيه يعلـون، 

 جادي إيزنكوت". ورئيس هيئة أركان الجيش
وفـــي مقـــال نشـــرته صـــحيفة "معـــاريف" اإلســـرائيلية، فـــي عـــددها الصـــادر األحـــد، أوضـــح روزنبيـــرت أن 
إســرائيل تمــر فــي "حالــة مــن الجنــون القــومي غيــر المســبوق بســبب تعــاظم تــأثير المتــدينين المتطــرفين 

 دام على فعل أي شيء".على مقاليد األمور، إلى جانب تعمد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عدم اإلق
وقال: "نحن على حافة فوضى عارمة ستغير واقع األمـور فـي إسـرائيل بشـكل جـذري وسـينهار النظـام 

وأضاف روزنبيرت أن كل ما يعني نتنياهو هو "بقـاؤه فـي الحكـم، وهـو يخشـى أن يـدفع ثمنـا  والقانون".
وهذا السلوك وصفة لتـوفير بيئـة  سياسيا في حال اتخذ موقفا من التحريض الذي تشنه النخب الدينية،

 لتنفيذ عمليات اغتيال سياسي".
وفي سياق متصل، قال كاتب إسرائيلي بارز، إن نتنياهو وجه إهانـة كبيـرة للقـادة المعتـدلين فـي العـالم 
العربي والجامعة العربية، بعد تصريحاته التي أدلى بها مـؤخرا، وأعلـن فيهـا أن الجـوالن سـيظل فـي يـد 

وقال الكاتب عكيفا إلدار، في مقال نشره موقع "يسرائيل بـالس" صـباح األحـد، إن هـذه  د.إسرائيل لألب
 التصريحات تعني أن نتنياهو قد "ألقى مبادرة السالم العربية في حاوية النفايات اإلسرائيلية".

واعتبــــر إلـــــدار أن تصـــــريحات نتنيــــاهو تقلـــــص هـــــامش المنـــــاورة أمــــام قـــــادة مصـــــر واألردن والســـــلطة 
 ينية، وتحفز الفلسطينيين على اعتماد العمل المسلح وسيلة لبناء الدولة، وليس المفاوضات.الفلسط

 24/4/2016  "21موقع "عربي 
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 يةسرائيلاإلمناهج الالوقت الذي تعاظمت فيه التحذيرات من ب مديح إسرائيلي لغربلة المناهج العربية .21
ن منـاهج التعلــيم فـي إســرائيل تشــجع فــي وقـت تؤكــد فيـه نخــب فــي تـل أبيــب أ: النعـامي صــالح - غـزة

علــى التطــرف واإلرهــاب، امتــدح مستشــرقان يهوديــان بــارزان حــرص دول عربيــة علــى إعــادة صــياغة 
 مناهج التعليم من أجل مواجهة "جذور التطرف اإلسالمي".

وقــال البرفســور إيلـــي فــودا، رئــيس قســـم الدراســات الشــرقية فـــي الجامعــة العبريــة فـــي القــدس المحتلـــة، 
دكتور عيران تسدكياهو، الباحث في "معهد العالقات الدولية" في باريس إن "تنظيف منـاهج التعلـيم وال

من النصوص الدينية التي يمكـن أن يـتم تفسـيرها علـى أنهـا دعـوة للجهـاد، تـزامن مـع حملـة قمـع غيـر 
 مسبوقة استهدفت المتطرفين، ال سيما في كل من مصر واألردن واإلمارات".

دكياهو فـي مقــال نشــرته صـحيفة "هــارتس" أمــس إلـى أن أنظمــة الحكــم فـي هــذه البلــدان ونـوه فــودا وتســ
 تحرص على "تجفيف منابع التطرف من أجل الحفاظ على استقرارها".

ونوه المستشرقان إلى أن إعـادة غربلـة المنـاهج التعليميـة حظيـت بغطـاء "شـرعي" مـن مـؤتمر نظـم فـي 
ه الشيخ عبد هللا بن بيـه، رئـيس "منتـدى تعزيـز السـلم فـي مراكش في المغرب في يناير الماضي وترأس

المجتمعـات المســلمة" ومقــره أبــو ظبــي، حيــث أوصـى المــؤتمر الحكومــات بــأن "تفحــص منــاهج التعلــيم 
 والكتب الدراسية، وأن يتم التخلص من المضامين التي تحث على التطرف".

فــي المــؤتمر الــذي حضــره المئــات وامتــدح المستشــرقان بشــكل خــاص إجمــاع المتحــدثين والمحاضــرين 
من رجال الدين، ومن ضمنهم حاخامات من إسرائيل وأوروبا على ضـرورة تعزيـز التعـاون "اإلسـالمي 
اليهودي"، مع إشارتهما إلى أن الدعوة لتعزيز التعاون اإلسالمي المسيحي لم تبرز بشكل كبير خـالل 

 المؤتمر.
ربيــــة فــــي الوقــــت الــــذي تعاظمــــت فيــــه التحــــذيرات مــــن ويــــأتي المــــديح اإلســــرائيلي لغربلــــة المنــــاهج الع

 التداعيات الخطيرة لمضامين مناهج التعليم في إسرائيل.
وقــد وصــل األمـــر حــد تحـــذير متطــرف مثـــل يســرائيل هارئيـــل، الــرئيس األســـبق لمجلــس المســـتوطنات 

 يمية.اليهودية في الضفة الغربية من جنوح الشباب اليهودي لإلرهاب بسبب تأثير المناهج التعل
وفــي مقــال نشــرته صــحيفة "هــارتس" الجمعــة الماضـــية، قــال هارئيــل أن منــاهج التعلــيم المعتمــدة فـــي 

 إسرائيل "ستنتج النسخة اإلسرائيلية من داعش".
وكانــت الكاتبــة اإلســرائيلية اليمينيــة كــارولين غليــك قــد امتــدحت بشــكل خــاص الــرئيس المصــري عبــد 

 إلصالحية على الدين اإلسالمي".الفتاح السيسي بسبب ما أسمته "ثورته ا
وفــي مقــال نشــرته صــحيفة "معــاريف" مــؤخرا نوهــت غليــك إلــى أن مــا يميــز "السيســي حقيقــة أنــه يــؤمن 

 بأنه إلى جانب الحرب على الجماعات اإلسالمية المتطرفة؛ "يتوجب تجفيف منابع التطرف".
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نظـام السيسـي، معتبــرة أن  وهاجمـت غليـك بشـدة الــدعوات التـي تنطلـق فــي واشـنطن لفـك االرتبـاط مــع
 "إضعاف نظام السيسي يعني تعزيز القوى واألطراف التي تشكل تهديدا إلسرائيل وأمنها".

وشـددت غليـك علــى أن السيسـي أدرك مبكــرا أن نجاحـه فـي مواجــه الجماعـات اإلســالمية يتطلـب منــه 
 إرهابيا.". تدشين تحالف قوي مع إسرائيل، ال سيما ضد حركة حماس، التي اعتبرها تنظيما

حبـــاطودعـــت غليـــك حكومـــة إســـرائيل إلـــى مواجهـــة اإلدارة األمريكيـــة  توجههـــا للتخلـــي عـــن السيســـي  وا 
وضمان بقاء النظام وتعزيز قوته، معتبرة أن بقاء نظام السيسي "يعد من متطلبات بقـاء إسـرائيل قويـة 

 وآمنة".
 25/4/2016  "21موقع "عربي 

 
 ين بالقدسانفجار إطار باص يثير هلع المستوطن .22

أدى انفجـار إطـار "عجلـة" بـاص فـي مدينـة القـدس المحتلـة مسـاء اليـوم إلـى : الـرأي –القدس المحتلـة 
 إثارة هلع المستوطنين حيث تناقلت وسائل اإلعالم العبرية خبر وقوع انفجار في المدينة.

نـاتج  وسرعان ما أوضحت وسائل اإلعـالم العبريـة طبيعـة الحـادث، موضـحة أنـه الصـوت الـذي سـمع
 عن انفجار إطار باص.

ويــأتي هــذا بعــد نحــو أســبوع مــن العمليــة االستشــهادية التــي نفــذها الشــهيد عبــد الحميــد أبــو ســرور مــن 
 إسرائيليا بعضهم بجراح بالغة. 21حركة حماس داخل باص في المدينة ذاتها ما أسفر عن إصابة 

 24/4/2016  وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

  ع دائرة المشاريع الدولية المستفيدة من إدخال اإلسمنت إلى غزةتوسّ  "إسرائيل" .23
استأنف الجانب اإلسرائيلي، أمس، وللمرة األولى منذ األول من الشهر الحالي، إدخال  حامد جاد:

كميات محدودة جدًا من اإلسمنت اقتصرت على تزويد بضعة مشاريع تمول تنفيذها جهات دولية 
ن اإلسمنت، بينما أبقى على وقف توريد اإلسمنت للمواطنين والقطاع بكميات قدرت بنحو ألف طن م

 الخاص في غزة لليوم الخامس والعشرين على التوالي.
وكشفت مصادر مطلعة وذات صلة بتوريد مواد البناء لقطاع غزة عن أن كميات اإلسمنت التي 

 400و" ما يقدر بنحو سمح بإدخالها، أمس، شملت حمولة عشر شاحنات من اإلسمنت السائب "السيل
طن، وذلك لصالح مشروع العمارات السكنية الخاصة بمتضرري الحرب األخيرة على غزة الذي تموله 

وحدة سكنية في منطقة جحر الديك شرق محافظة  320تركيا ويشتمل على بناء عشرين عمارة تضم 
 ن أخرى.ط 600وسط القطاع ومن المتوقع أن يتم، اليوم، تزويد المشروع نفسه بنحو 
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طن" لصالح مشروع يموله بنك  200كما شملت الكمية الواردة، أمس، إدخال حمولة خمس شاحنات "
طن لمشروع تموله جهات دولية أخرى وذلك أسوة بالمشاريع  400( ونحو KFWالتنمية األلماني )

 .التي واصل الجانب اإلسرائيلي تزويدها باإلسمنت كمشاريع اللجنة القطرية ووكالة الغوث
من المعدل اليومي الذي  %35وتشكل كمية اإلسمنت التي تم إدخالها، أمس، "ألف طن" أقل من 

كان يتم إدخاله لغزة من قبل القرار اإلسرائيلي القاضي بتعليق دخول اإلسمنت منذ األول من الشهر 
 الحالي.

إدخالها منذ مطلع وأوضحت المصادر ذاتها في حديث لـ "األيام" أن إجمالي كمية اإلسمنت التي تم 
الشهر الحالي وحتى اآلن لصالح الجهات الدولية والعربية التي تم استثناؤها من القرار المذكور بلغت 

ألف طن من اإلسمنت منها ثمانية آالف طن لصالح المشاريع التي تمول تنفيذها اللجنة  11نحو 
ريع الممولة من قبل وكالة الغوث القطرية إلعادة إعمار غزة وباقي الكمية تم إدخالها لصالح المشا

 ".UNDP"أونروا" وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي "
من  %20ألف طن" ما نسبته أقل من  11وشكلت كمية اإلسمنت الواردة منذ مطلع الشهر الحالي "

مجمل الكمية الواردة خالل الفترة ذاتها من الشهر الماضي حيث بلغ إجمالي كمية اإلسمنت الواردة 
 ألف طن. 62ل شهر آذار الماضي خال

ويشار إلى أن النسبة األكبر من كمية اإلسمنت التي تم توريدها، أمس، لقطاع غزة كانت من 
اإلسمنت السائب ما يشير إلى صحة ما توقعته بعض المصادر مطلعة بشأن إمكانية اتخاذ الجانب 

الل تزويد القطاع باإلسمنت اإلسرائيلي تعديالت على آلية إدخال اإلسمنت السابقة وذلك من خ
السائب بسبب سهولة مراقبة استخدامه من قبل المستفيدين سواء في مواقع البناء وكذلك داخل 

 مصانع الباطون.
وكان الجانب اإلسرائيلي منع في األول من الشهر الحالي إدخال اإلسمنت لكافة مشاريع القطاع 

رة على غزة بذريعة وصول كميات كبيرة منه الخاص والمواطنين غير المتضررين من الحرب األخي
لحركة حماس، وأبقى الجانب اإلسرائيلي فقط على توريد اإلسمنت لصالح المشاريع التي تمول 

 تنفيذها اللجنة القطرية ووكالة الغوث "أونروا".
 25/4/2016األيام  رام هللا  

 
 لن يكون  األقصىعكرمة صبري: تقسيم  .24

ة اإلسالمية العليا في القدس خطيب المسجد األقصى الشيخ عكرمة قال رئيس الهيئ :عوض الرجوب
صبري، إن إجراءات االحتالل اإلسرائيلي في القدس المحتلة وقمع المرابطين والمرابطات، نقل 
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المواجهة إلى خارج أسوار األقصى، مؤكدا أن التقسيم الذي يسعى له االحتالل في المسجد "لن 
يارة المسجد األقصى في ظل االحتالل، وطالب العرب أال ينشغلوا ورفض صبري الدعوات لز  يكون".

بقضاياهم الداخلية عن المسجد األقصى ومدينة القدس، وأن يمدوا مؤسسات المدينة بالدعم ووضع 
 خطة للتحرير.

أنه رغم تراجع عدد الفلسطينيين والمصلين الذين يتصدون  -في حديثه للجزيرة نت-وأضاف 
فإن االعتراضات على اقتحاماتهم ما زالت موجودة على شكل تكبيرات وتهليالت، للمقتحمين اليهود، 

موضحا أنه إذا اقتضى األمر فإن المرابطين يمنعون من يحاولون أداء صلوات تملودية من 
 المقتحمين.

وبعد -واعتبر خطيب المسجد األقصى أن جملة اإلجراءات التي اتخذها االحتالل اإلسرائيلي مؤخرا 
تستهدف المسجد األقصى، مشيرا إلى عزل القدس عن  -من العمليات الفدائية في القدسسلسلة 

لى األقصى".  محطيها "إلضعافها ولمنع الفلسطينيين من الوصول إليها وا 
، أي الوضع التاريخي 1967وشدد صبري على أن المطلوب هو "أن يعود الوضع لما كان عليه عام 

 ".1967ربة من الجيش اإلسرائيلي الذي استولى عليه عام للمسجد واستعادة مفتاح باب المغا
نما تهرب   ورفض صبري دعوات السلطة الفلسطينية لزيارة القدس ألنها "ال تحل مشكلة القدس، وا 

من المسؤولية في نصرة المدينة"، داعيا إياها إلى تخصيص مبالغ مالية كافية لحل مشاكل المواطنين 
ذلك تغطية فواتير الكهرباء والمياه والضرائب البلدية، والوقوف إلى جانب المعيشية والحياتية، بما في 

البيوت التي تهدم من قبل سلطات االحتالل سواء بحجة عدم الترخيص، أو بهدف عقاب ذوي 
 الشهداء.

ويقول خطيب المسجد األقصى إنه ال يستطيع التنبؤ بمآل المواجهات الحالية مع االحتالل، لكنه 
 لمنعها بعض المسيرات من الوصول إلى نقاط التماس مع االحتالل. ينتقد السلطة

 24/4/2016. نت  الدوحة  الجزيرة
 

 على الفلسطينيين اإلبراهيميالخليل: االحتالل يحظر دخول المسجد  .25
حظرت سلطات االحتالل دخول الفلسطينيين إلى المسجد اإلبراهيمّي الّشريف في : الطيب غنايم

 اإلثنين والّثالثاء بحّجة حلول عيد الفصح اليهودّي.مدينة الخليل، يومي 
وصّرح مدير المسجد اإلبراهيمّي، حفظي أبو سنينة 'إّن سلطات االحتالل أبلغتنا بقرار اإلغالق حّتى 

 مساء الّثالثاء، بحّجة عيد الفصح اليهودّي'.
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، في أعقاب إقدام 1994وينبع هذا القرار من توصيات لجنة 'شمغار' اإلسرائيلّية، التي أنشئت عام 
 29اإلرهابّي المأفون، باروخ غولدشتاين، على تنفيذ مذبحة المسجد اإلبراهيمّي، التي راح ضحّيتها 

مصّلًيا فلسطينيًّا. وجاءت الّتوصيات اإلسرائيلّية بمثابة إدانة للضحّية، إذ تّم تقسيم المسجد 
ة األسد من المكان المقّدس، ناهيك عن اإلبراهيمّي، بناًء على توصيات اللجنة، ومنح اليهود حّص 

باحة كامل مساحته أمام المصّلين اليهود. ويشار إلى أّنه  إغالق المسجد في األعياد اليهودّية، وا 
يحظر رفع األذان خالل األعياد اليهودّية، من المسجد اإلبراهيمّي، بناًء على الّتوصيات اإلسرائيلّية. 

تاحتها فقط للمستوطنين كما وأوصت اللجنة بإغالق عّدة شوا رع فلسطينّية، مثل شارع الّشهداء، وا 
اليهود، ما عّزز من نفوذهم وهيمنتهم في مناطق جنوبّي جبل الخليل، حيث تعّزز استيطانهم في 

 الّسنوات األخيرة، أضعاًفا مضاعفة مّما كان عليه قبل مذبحة المسجد اإلبراهيمّي.
 24/4/2016  48عرب

 
 من سجون االحتالليرة فلسطينية أصغر أس إطالق سراح .26

أمس، سراح أصغر أسيرة فلسطينية، الطفلة  اإلسرائيليةأطلقت السلطات : برهوم جرايسي -القدس 
 .عاما( من منطقة الخليل، والتي قضت في سجون االحتالل شهرين ونصف الشهر 12ديما الواوي )

قضاء الخليل، لعائلتها عند حاجز وسلمت قوات االحتالل الطفلة ديما الواوي ابنة مدينة حلحول 
جبارة جنوب طولكرم، وكان في استقبالها إلى جانب العائلة، رئيس هيئة شؤون األسرى والمحررين 

 عيسى قراقع، وجمهور واسع بينهم أسرى وأسيرات محررين. 
وقال محافظ طولكرم، "إن اعتقال األطفال جريمة بحق اإلنسانية جمعاء، وشاهد على بشاعة هذا 

 لمحتل الذي يتعدى دائمًا على كرامة االطفال وحقهم بالحياة".ا
وقال عيسى قراقع خالل استقباله للطفلة ديما، "إن إسرائيل دولة متوحشة تمارس أبشع أساليب القمع  

والتنكيل والتعذيب بحق الطفولة الفلسطينية، وأن هذا الكيان بات فوق كل قوانين حقوق اإلنسان 
 ولي اإلنساني".ومبادئ القانون الد

وانتقد المسؤول عن جمع المعلومات في مركز "بيتسيلم" الحقوقي اإلسرائيلي، ايتمار باراك السياسة 
إلى الحبس.  إالاإلسرائيلية في اعتقال األطفال والقاصرين، وقال، إن "هذه منظومة قمعية ال تستند 

 16أو  14ن الحياة طفل ابن ال توجد أي محاولة لخلق بدائل ويطرح السؤال ما الذي يتعلمه ع
 يقضي سنة في السجن بصحبة أسرى أمنيين، بعيدا عن العالم".
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للقاصرين، وهي الخطوة التي  اإلداريةويشير مركز "بيتسيلم" أيضا إلى توسيع االستخدام لالعتقاالت 
نسأل  تعتبر حتى وقت قصير مضى شاذة للغاية، ويقول باراك، "هذا أمر لم نره منذ سنين، ينبغي أن

 سنة يتم اعتقاله من دون محاكمة". 16أنفسنا ما هو الخطر العظيم الذي يحدق من فتى ابن 
 24/4/2016الغد  عمَّان  

 
 رائد صالح: الحفاظ على "الوضع القائم" يستدعي زوال االحتالل .27

( في يجناح الشمالالقال رئيس الحركة اإلسالمية ): خلدون مظلوم، فاطمة أبو سبيتان –القدس 
الداخل الفلسطيني المحتل، الشيخ رائد صالح، إن الوضع القائم في المسجد األقصى "لن يعود كما 

 كان إاّل بزوال االحتالل اإلسرائيلي".
وأفاد صالح في تصريحات صحفية له، يوم األحد، بأن مدينة القدس والمسجد األقصى شهدا صباح 

ًدا أن "الحفاظ على الوضع القائم، لن يحصل ، تصعيًدا من قبل االحتالل والمستوطنين، مؤكاألحد
 إاّل بشرط واحد وهو زوال االحتالل".

وشدد على أن "جرائم االحتالل بحق المسجد األقصى متواصلة"، مشيًرا إلى فتح أبوابه للمستوطنين 
الذي واصلوا محاوالتهم تأدية شعائرهم وصلواتهم التلمودية بشكل جماعي، وهّددوا بذبح قرابين 

 دهم في األقصى.أعيا
"إشارة إلى خّطة التقسيم الزماني ثم  يوم األحدورأى الشيخ رائد صالح أن ما حدث في األقصى 

 المكاني وبعدها بناء الهيكل المزعوم على أنقاض قبة الصخرة المشّرفة".
وانتقد صالح "تأخر" الشعب الفلسطيني والعالم العربي واألمة اإلسالمية في "تلبية نداء القدس 

 والمسجد األقصى".
 24/4/2016  قدس برس

 
 االحتالل يعتقل عالم الفلك عماد البرغوثي .28

اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، مساء يوم األحد، األسير المحرر البروفيسور عماد : رام هللا
 عاما(، على حاجز عسكري أقامته على مدخل قرية النبي صالح شمال غرب رام هللا. 53البرغوثي )

 ر أن البرغوثي من بلدة بيت ريما، وهو عالم فلك وأستاذ فيزياء في جامعة القدس.ويذك
 24/4/2016  وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 ارتفاع حاد بعدد األطفال الفلسطينيين المعتقلين .29
خالل نه طرأ أكشفت مصادر عسكرية إسرائيلية لصحيفة "هآرتس"  إبراهيم: كامل-القدس المحتلة 

، وذلك إسرائيلفي  القاصرين(الفلسطينيين المعتقلين ) األطفالاألشهر األخيرة، ارتفاع حاد في عدد 
 موجة المواجهات األخيرة التي يشارك فيها الكثير من الشبان.  أعقابفي 

عاما، والذين تضاعف عددهم  16ويبرز االرتفاع الحاد في عدد المعتقلين الذين يقل جيلهم عن 
 عاما. 14، بينهم خمسة دون جيل 103 إلى 27رات، من بأربع م

انتقادات إلسرائيل بسبب اعتقالها للقاصرين، بانها تخرق حقوقهم  اإلنسانوتوجه تنظيمات حقوق 
 وتزيد من مخاطر عودتهم لالنشغال في االنتفاضة. 

للشبيبة تحترم خاصة معدة  إصالحمراكز  إلىهؤالء القاصرين  إرسالكما تنتقد هذه التنظيمات عدم 
 .األطفالخاللها حقوق 

الماضي، بلغ  أيلول/ سبتمبرانه في  اإلسرائيليةويستدل من معطيات سلطة السجون والمعتقالت 
 إلىالماضي ارتفع عددهم  / فبراير، وفي شباط170عدد القاصرين المعتقلين بتهم أمنية وقومية 

438 . 
 اإلجراءاتحكم عليهم بالسجن حتى انتهاء معتقال(  238من هؤالء ) %54وحسب المعطيات فان 

 عاما.  16، بينهم قاصر يقل عن اإلداري ضدهم، ويتم احتجاز سبعة في االعتقال 
 25/4/2016الرأي  عمَّان  

 
    48فلسطينيي الـ العفولة: المحكمة ترّسخ العنصرية ضدّ  .31

ء منازل خاصة في حي ألغت المحكمة المركزية في الناصرة يوم األحد، عطاءات لبنا: قاسم بكري 
 بها. 48الـ مواطنين فلسطينيي'العفولة الشابة' بمدينة العفولة، بعد فوز 

وعّلل قاضي المحكمة، أبراهام أبراهام، القرار بوجود خطأ في نص العطاء وما وصفه بـ'تنسيق أسعار 
 بين الفائزين حيث تقّدم كل منهم لقسيمة أرض مختلفة'.

قسائم البناء في العفولة قوبل باحتجاجات عنصرية مقززة من  عربيا بعطاء 48يذكر أن فوز 
متطرفين يهود وتظاهروا بالمئات وهددوا بإحراق أي منزل يبنيه عربي في المدينة، في ظل أجواء 

 مشجعة ومؤيدة لهم في المجتمع اليهودي. 
على القرار وعقب النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، د. باسل غطاس، 

 تجاوزت كل الحدود''. 48بالقول إن 'هذه العدوانية والعنصرية البغيضة ضد فلسطينيي الـ
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' إن 'قانون التنظيم والبناء استخدم دائما ضدنا لمنعنا من البناء والسكن، وهذه المرة 48وقال لـ'عرب 
كد حتى لو كان ثغرة من بناء مساكن في العفولة. وأؤ  48تتخذ المحكمة قرارا يمنع فلسطينيي الـ

وأكد أن 'هذا لن يمنعنا من إقامة مساكن فكل  قانونية فعال في العطاء الستغلوها بشكل عنصري'.
 مكان على أرض وطننا وقرارهم لن يغير األمور وال مجرى التاريخ'.

 24/4/2016  48عرب
 

 عاطل عن العمل في غزة ألف 213: اتحاد نقابات العمال .31
ن أعداد العمال إس اتحاد نقابات العمال في قطاع غزة، يوم األحد، سامي العمصي رئي :غزة

والبطالة  %70ألف عامل، فيما بلغت نسبة الفقر  213العاطلين عن العمل وصلت إلى ما يقارب 
 في صفوف الشريحة األكبر في المجتمع الفلسطيني. 60%

سنوات. محذرا من  عشر نذوأشار العمصي في تصريح صحفي له، إلى أن واقع العمال هو األسوأ م
 الوصول لمستويات معيشية كارثية في ظل سياسية تشديد الحصار.

وأشار العمصي إلى أنه ومنذ تولي حكومة الوفاق لمسؤولياتها لم تقم بتشغيل أي عامل، وقال: "لم 
يتلق العمال سوى بعض الوعود الوهمية التي لم تتحقق، وأطلقتها الحكومة على لسان وزير العمل 

 مأمون أبو شهال".
 24/4/2016موقع صحيفة القدس  القدس  

 
 صيادو غزة: قوارب صيد إسرائيلية ضخمة تجوب وتعمل في المنطقة .32

عزز افتقار منطقة الصيد التي سمحت قوات االحتالل للصيادين بمزاولة الصيد بها  عيسى سعد هللا:
واعتقادهم قبل  أذهانهميدور في  في الثالث من الشهر الجاري قناعات عدد من الصيادين بما كان

 قرار قوات االحتالل المفاجئ.
الصيادين بعد  أمامعلى فتح المنطقة الجديدة  أقدمتسلطات االحتالل  إنعاصي:  أبووقال هشام 

 .األسماكفيها وافتقارها لكميات تجارية من  األسماكتيقنت بعدم وجود أي نوع من  أن
طًا انه كان يشاهد والصيادون بشكل يومي قوارب صيد عاصي ويمتلك قاربًا متوس أبووأوضح 
تسمح سلطات االحتالل للصيادين بدخولها،  أنضخمة تجوب وتعمل في المنطقة قبل  إسرائيلية

التي تتواجد في تلك المنطقة على مدار  األسماكاصطادوا جميع  اإلسرائيليينمضيفًا أن الصيادين 
 العامين الماضيين.
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وخصوصًا من نوع "جر"  اإلسرائيليةالصيد  يشاهدون قوارب": انهم كانوا ألياماعاصي لـ" أبو وأضاف
تعمل في تلك المنطقة تحديدًا بشكل مكثف وتحت حراسة مشددة  األسماكالتي تمشط قاع البحر من 

التي كانت ال تتردد في اطالق النار على قوارب الصيد الفلسطينية  اإلسرائيليةمن زوارق البحرية 
 بها من المنطقة.لدى اقترا

يكون  أنولكنهم لم يكونوا يتوقعوا  األمرعاصي إلى معرفة الكثير من الصيادين بهذا  أبو وأشار
 هذا الحد الميؤوس منه. إلى لألسماكافتقار المنطقة 

من ثالثة  أكثركميات تجارية من المنطقة رغم مرور  أيفشل الصيادين في صيد  إنوقال زايد 
 ؤكد هذا االستنتاج المدعم بمعلومات حصل عليها الصيادون.على توسيعها ي أسابيع

تعمل وبشكل مكثف قبالة شاطئ محافظتي غزة والشمال وفي  إسرائيليةسفن صيد  أن إلىولفت زايد 
ومن ثم السماح  األسماكليها من اجل تنظيفها من إالمنطقة الممنوع على صيادي القطاع الوصول 

 للصيادين الفلسطينيين بدخولها.
 25/4/2016األيام  رام هللا  

 
 "األوبزرفر": الفلسطينيون يؤسسون بـنـكـا  للـبـذور إلنـقـاذ الـتـراث الـزراعـي .33

للبذور  بعنوان "الفلسطينيون يؤسسون بنكاً  "األوبزرفر" البريطانية، موضوعاً  وكاالت: نشرت -ن لند
 إلنقاذ التراث الزراعي في تالل األرض المقدسة".

سكانها  أنإلى ، المراسل "بيتر بومونت" من قرية بتير في محافظة بيت لحم أعدهير الذي التقر  وأشار
 يعانون من أجل الحفاظ على محاصيلها الزراعية التراثية.

تستطيع  التيأن المزارعين تعلموا على مدار التاريخ أن هناك بعض المحاصيل  ،بومونت وأضاف
أن تتغلب على نقص المياه وتزدهر فقط على مياه األمطار مواجهة التقلبات المناخية ويمكنها أيضا 

 الموسمية.
أن هذا التراث الزراعي العريق للفلسطينيين سواء على مستوى المحاصيل الزراعية أو  ،كد بومونتأو 

 ما يتم ترديده من أناشيد الحصاد أصبح يواجه خطرا كبيرا بسبب عدد من العوامل.
توطنات اإلسرائيلية التي تتوسع على حساب األراضي الفلسطينية أن هذه العوامل منها المس وأوضح

وظاهرة التغيير المناخي عالوة على الشركات الزراعية الضخمة التي تنافس المزارعين المعتادين في 
 وتسويق محاصيل متنوعة على مستوى تجاري واسع. إنتاج



 
 
 
 

 

 24 ص                                              3914 العدد:        25/4/2016 اإلثنين التاريخ: 
  

هذا التراث كله سواء المحاصيل إلى أن بنك الحبوب الفلسطيني يعتمد على إنقاذ ، بومونت وأشار
في األراضي المقدسة أو  األجيالأساليب الزراعة العتيقة التي توارثتها  أو االندثارالتي شارفت على 

 األنشطة األخرى المتعلقة بها.
 25/4/2016األيام  رام هللا  

 
 تحاصر االقتصاد الفلسطيني بحظر منتجاته "إسرائيل" .34

عاد قرار وزير الزراعة اإلسرائيلي أوري أرئيل حظر تسويق المنتجات أ  :محمد محسن وتد - أم الفحم
الفلسطينية في أسواق الداخل الفلسطيني والقدس المحتلة، السجال بشأن الجدوى من االتفاقيات 

 االقتصادية المبرمة بين السلطة الفلسطينية والحكومة اإلسرائيلية.
سواق الضفة الغربية أربعة مليارات دوالر سنويا، ويفوق معدل واردات المنتجات اإلسرائيلية إلى أ

وبالمقابل فإن البضائع الفلسطينية التي تسمح إسرائيل بدخولها وتسويقها داخل الخط األخضر يقدر 
 متوسطها السنوي بثالثمئة مليون دوالر.

حتى  وجمدت المحكمة العليا اإلسرائيلية قرار وزير الزراعة وأجازت تسويق المنتجات الفلسطينية
نهاية يوليو/تموز القادم، حيث من المفروض أن تلتئم المحكمة مجددا للبت في الطعون اإلسرائيلية 

 المتعلقة بشروط نقل البضائع والمنتجات إلى األسواق والمستهلك في الداخل الفلسطيني والقدس.
توقف منذ مطانس شحادة أن اإلجراءات اإلسرائيلية لم تأويرى الخبير في االقتصاد السياسي 

 االحتالل بهدف ضرب االقتصاد الفلسطيني وسلب مقدراته وتوظيفها لالستيطان.
أن اإلجراءات اإلسرائيلية في هذه المرحلة تهدف  -الباحث في مركز مدى الكرمل-وأوضح شحادة 

لالبتزاز السياسي للسلطة الفلسطينية ومعاقبة الشعب الفلسطيني، واعتبر أن حظر تسويق المنتجات 
 .1994والسلع الفلسطينية يعتبر منافيا لبنود اتفاقية باريس االقتصادية المبرمة عام 

إلى أن اتفاقية باريس التي نصت على ضرورة حرية حركة  -في حديثه للجزيرة نت-فت شحادة ول
الفلسطينيين والبضائع والسلع باالتجاهين لم تطبق، وأشار إلى أن محاولة حظر تسويق السلع 
الفلسطينية في أسواق الداخل والقدس يحول دون تطوير االقتصاد الفلسطيني في الضفة أو حتى 

بي الخط األخضر، بل إن إسرائيل استغلت االتفاقيات والظروف لتكريس التبعية والتحكم على جان
 والسيطرة على االقتصاد الفلسطيني ومحاصرته ومنع تطوره وانتعاشه.

من جانبه، يرى وزير التخطيط والعمل الفلسطيني السابق الدكتور سمير عبد هللا أن قرار وزير 
، 1967السياسات المتبعة منذ احتالل الضفة الغربية والقدس في الزراعة اإلسرائيلي يندرج ضمن 

 والمتعلقة بحصار االقتصاد الفلسطيني واإلبقاء عليه تحت التبعية والوصاية اإلسرائيلية.
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 -الذي يشغل منصب مدير معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني "ماس"-ويعتقد عبد هللا 
المنتجات الفلسطينية في أسواق الداخل والقدس يعكس السياسة أن توجه إسرائيل نحو حظر تسويق 

اإلسرائيلية الممنهجة الهادفة لمنع تشكيل وحدة اقتصادية فلسطينية على جانبي الخط األخضر، 
ومواصلة السيطرة على االقتصاد الفلسطيني ومقوماته وموارده، واإلبقاء على حالة االرتهان والتبعية 

 للسوق اإلسرائيلي.
 24/4/2016. نت  الدوحة  زيرةالج

 

 عسكري مصري ال يستبعد لقاء نتنياهو حكومته بسيناء مثلما حدث في الجوالن .35
قال الخبير العسكري المصري، الموالي لرئيس االنقالب عبد الفتاح السيسي، : حسن شراقي -القاهرة

ين نتنياهو، بأعضاء اللواء طلعت مسلم، إنه ال يستبعد اجتماع رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيام
حكومته في سيناء، على غرار ما فعله في الجوالن، في حال سحبت الواليات المتحدة األمريكية 
قواتها من القوة متعددة الجنسيات الموجودة حاليا في هناك، ما سيؤدي إلى تقويض معاهدة السالم 

سرائيل، وفق قوله.  بين مصر وا 
مرو عبد الحميد، في برنامج "حوار القاهرة"، عبر فضائية جاء ذلك في حوار لمسلم مع اإلعالمي ع

جندي من قواتها ضمن  700"سكاي نيوز عربية"، مساء السبت، تعليقا على قرار واشنطن بنقل 
 "حفظ السالم"، من شمال سيناء، إلى منطقة الجنوب.

رهابيين"، مشيرا وفي البداية، وصف مسلم هذا القرار بأنه سليم؛ حفاظا على أرواح جنودهم من "اإل
 إلى أن منطقة الدوريات وكاميرات المراقبة ستظل موجودة في منطقة شمال سيناء كما هي.

 وقال إن مصر ستحترم معاهدة السالم على وضعها الحالي، ألنها ليست محدودة بزمن.
الم بين لكنه انتقد ما اعتبره "خلطا من جانب الواليات المتحدة األمريكية بين السياسة ومعاهدة الس

سرائيل". سرائيل( على إدارة عالقتهما  مصر وا  وقال: "أعتقد أن الحديث عن قدرة الدولتين )مصر وا 
ن كان هذا احتماال  فيه مبالغة، لذا يجب البعد عنه تماما". وأردف: "ال أستطيع أن أستبعد، وا 

لي، وهو يجتمع ضعيفا، لكنه يبقى موجودا.. أن نجد في وقت من األوقات مجلس الوزراء اإلسرائي
 في منطقة "الشيخ زويد"، أو في العريش )بسيناء( مثلما حدث في الجوالن منذ أيام قليلة".

وأضاف أن ذلك "ممكن أن يحصل في سيناء طالما أنه ليس هناك التزام بالقوة متعددة الجنسيات، 
ن كيفية حل وبالتالي ممكن يجتمع مجلس الوزراء اإلسرائيلي على أرض مصرية ثم نبحث حينئذ ع

المشكلة؛ لذلك يجب أن تستمر القوة متعددة الجنسيات والواليات المتحدة في أداء دورها المكلفة به 
وتابع بأنه في حال سحبت الواليات المتحدة قواتها من القوة متعددة  في معاهدة السالم"، حسبما قال.
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ي القوة أو تغيير في مكانها الجنسيات، فهذا يقوض معاهدة السالم، ولكن إذا كان هناك تخفيض ف
أو استخدام لوسائل مختلفة في عملها، فكل هذا مقبول، لكن االنسحاب من أداء المهمة مرفوض، 

 وحتى في المنطقة الخطرة التي تحدثنا عنها في الحدود مع غزة، وفق قوله.
 24/4/2016  "21موقع "عربي 

 

 ألقصىتداعيات اقتحام المستوطنين للمسجد ا من راألردن يحذ .36

من التداعيات الخطيرة القتحام مجموعات من المستوطنين  األردنيةحذرت الحكومة  بترا: -ان عمّ 
وقال وزير الدولة  .أمسالمبارك/ الحرم القدسي الشريف  األقصىوقوات االحتالل اإلسرائيلي للمسجد 

به االحتالل  ما يقوم إنالناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني  اإلعالملشؤون 
/ الحرم القدسي الشريف  األقصىوالمستوطنون من انتهاكات بحق المصلين في المسجد  اإلسرائيلي

عواقب خطيرة. وطالب  إلىهو انتهاك للقوانين والمواثيق الدولية محذرا من هكذا ممارسات ستودي 
وقوات االحتالل سلطات االحتالل التوقف فورا عن مثل هذا الممارسات ومنع دخول المستوطنين 

تاحةساحات المسجد  إلى اإلسرائيلي المسجد  إلىالمصلين الفلسطينيين للدخول  أمامالمجال  وا 
 .وممارسة عباداتهم

 25/4/2016  الغد  عّمان
 

 باهظا   ثمنه سيكون  يإسرائيلعدوان  أي   :"حزب هللا" .37
في بعلبك: "سنبني الدولة وكل ما  نائب األمين العام لـ "حزب هللا" الشيخ نعيم قاسم خالل احتفال قال

يحتاجه هذا البناء، أما الحدود فسنحميها بكل متطلبات الحماية، ولن نكون أتباعًا ألي سياسات وأي 
وأشار قاسم إلى "قول أحد قادة العدو خالل مؤتمر لجميع قيادات  دولة مهما بلغت التضحيات".

ع لبنان"، وقال: "بالفعل إذا نظرنا إلى ما المخابرات في الكيان الصهيوني، بأن الحزب أصبح در 
لوجدنا أن الحزب هو الدرع الحامية ضد إسرائيل واإلرهاب التكفيري  1980أنجزه الحزب منذ عام 

"توصيف "حزب هللا" باإلرهاب توصيف  أنولواله لما وصلنا اليوم إلى هذه النتيجة العظيمة". واعتبر 
لن صهيونية مشروعه، والسعودية اليوم تستكمل حلقات إسرائيلي، والذي يتبنى هذا التوصيف يع

 المشروع اإلسرائيلي باللقاءات العلنية والسرية".
أن "الكالم اإلسرائيلي عن حروب مقبلة وتدمير لبنان، إنما  إلىبدوره، أشار النائب علي فياض 

ميش التهديد يسقط بالدرجة األولى منطق البعض في الداخل اللبناني الذي يستند دائمًا إلى ته
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اإلسرائيلي وعدم أخذه بعين االعتبار، والتعاطي مع الوجود اإلسرائيلي على حدودنا وكأنه وجود 
 آمن".

وشدد فياض خالل احتفال تأبيني في بلدة الخيام على أن "المقاومة في حالة تموضع دفاعي، وهي 
اء من اإلسرائيلي الذي لن تتساهل في مواجهة أي عدوان، وستمارس حقها المشروع في رد أي اعتد

يدرك تمامًا أن ثمن عدوانه سيكون باهظًا وغير مسبوق، وفيما لو قدر أن يعتدي على لبنان، 
 فستكون لحظة مجنونة وسيرتكب حماقة تاريخية".

واعتبر رئيس "كتلة نواب بعلبك الهرمل" النائب حسين الموسوي أن "الخطر اإلسرائيلي يكبر من 
 عربية".خالل نهج بعض الدول ال

وأكد رئيس الهيئة الشرعية في "حزب هللا" الشيخ محمد يزبك أنه "لن يكون باستطاعة نتنياهو وال 
  اإلرهاب التكفيري وال تهديدات الخليج من خالل آل سعود أن يطفئوا نور المقاومة".

 25/4/2016  السفير  بيروت
 

 " عن الصواريخجدل بإيران إثر طلب روحاني شطب "الموت إلسرائيل": 21عربي" .38
كشفت وسائل إعالم إيرانية من مصادر مطلعة، عن مطالبة الرئيس اإليراني : محمد مجيد األحوازي 

وقالت وكالة "مهر"  حسن روحاني، بإزالة عبارة "الموت إلسرائيل" من الصواريخ البالستية اإليرانية.
إلى المرشد األعلى للثورة لألنباء شبه الرسمية، إن الرئيس اإليراني حسن روحاني بعث برسالة 

اإليرانية خامنئي، وطلب منه في الرسالة موافقته على إزالة عبارة "الموت إلسرائيل" المكتوبة على 
 الصواريخ اإليرانية.

ويأتي طلب روحاني هذا في الوقت الذي انطلقت فيه مؤخرا كتابة عبارة الخميني الشهيرة "يجب محو 
ة التي اختبرت في المناورات العسكرية األخيرة للحرس الثوري إسرائيل" على الصواريخ اإليراني

 اإليراني، حسبما ذكرت "مهر" المقربة من الحرس الثوري.
وكشف الزعيم اإليراني رفسنجاني مؤخرا، أن مؤسس الثورة اإليرانية الخميني وافق في السنوات 

 األخيرة من عمره على حذف عبارة "الموت ألمريكا" في إيران. 
حذف عبارتي  الترويج لدعايةم الحرس الثوري اإليراني رفسنجاني، بأنه يقف شخصيا وراء ويته

 "الموت ألمريكا" و "الموت إلسرائيل" في إيران.
ويرى مراقبون للشأن اإليراني، أن الرئيس اإليراني حسن روحاني يدرك تماما قوة ونفوذ اللوبيات 

لواليات المتحدة األمريكية في ما يتعلق بأمن إسرائيل، اإلسرائيلية على قرارات االتحاد األوروبي وا
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ويتخوف من أن تتسبب عبارة "يجب محو إسرائيل" في تناقض بخطابه السياسي الداعي لالستقرار 
 والسالم في المنطقة.

 25/4/2016  "21موقع "عربي 
 

 قد يزول ةالعلويين بسوري حكمصحيفة إسرائيلية:  .39
احتماال كبيرا ألن يزول حكم العلويين في سوريا في ظل عدم وجود  قالت صحيفة إسرائيلية إن هناك

إلى أن النظام السوري ال يزال يتلقى دعما  -في المقابل-وريث واضح للرئيس بشار األسد، وأشارت 
يران وحزب هللا اللبناني.  عسكريا كبيرا من روسيا وا 

نه ليس من الواضح طبيعة وهوية من وقال المحلل العسكري في يومية "إسرائيل اليوم" يوآف ليمور إ
 سيحكم سوريا في المستقبل، لكنه أشار إلى أنه ال يوجد وريث واضح لألسد.

وتابع أنه قد ينشأ بعد األسد تحالف مراكز قوى داخل سوريا، وأن هناك احتماال كبيرا بأال تعود 
 األمور مجددا إلى الطائفة العلوية التي حكمت سوريا عقودا من الزمن.

قل المحلل العسكري اإلسرائيلي عن أوساط استخبارية إسرائيلية أن العملية السياسية الجارية في ون
سوريا قد تستغرق أشهرا وربما سنوات، مشيرا إلى أنه ليس واضحا ما إذا كانت نهاية هذه الترتيبات 

ظمة حكم ذاتي السياسية ستشهد تقسيما للدولة السورية على أسس طائفية أو عرقية، أويتم إنشاء أن
 فيها.

ورأى ليمور أنه خالفا للتقديرات األمنية اإلسرائيلية، تتزايد فرص التوصل إلى ترتيبات سياسية معينة 
تعود سوريا بموجبها دولة قائمة بذاتها بعد الحرب المدمرة التي بدأت بعد أشهر من اندالع الثورة 

 .2011السورية في مارس/آذار 
 24/4/2016  الجزيرة نت  الدوحة

 
 "إسرائيل"التحقيق بزيارة حامد الشريفي إلى  يتجاهلالبرلمان العراقي  .41

تزال السلطات العراقية تلتزم الصمت على الرغم من الجدل الواسع الذي ال  :قاسم العلي -بغداد 
أثارته زيارة الدبلوماسي العراقي حامد الشريفي إلى إسرائيل، داخل الشارع العراقي والعربي. كما 

دت وسائل اإلعالم الحكومية عدم التعليق على الحادث على الرغم من تكّشف معلومات جديدة تعمّ 
تؤكد أن الشريفي، الذي يشغل حاليًا منصبًا استشاريًا في أمانة مجلس الوزراء العراقي، ضمن ما 

 ُيعرف بدائرة العالقات الخارجية. 
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العراقي أهمل طلبًا قّدمه عدد من النواب ويكشف مسؤول عراقي لـ"العربي الجديد" عن أّن البرلمان 
لمناقشة زيارة هذا الدبلوماسي الذي شغل مناصب مهمة في الدولة العراقية طيلة السنوات الماضية 

جرائه مباحثات ولقاءات مع ساسة إسرائيليين، وزيارته عددًا من  داخل وخارج البالد، إلى إسرائيل وا 
 ة.المعالم في األراضي الفلسطينية المحتل

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن الشريفي، خالل زيارته لألراضي المحتلة، قوله: "أعتبر نفسي 
صديقًا إلسرائيل. وفي هذه المرحلة، على العرب أن يدركوا أنه ال صراع بين إسرائيل والدول العربية، 

 إنما هناك صراع إسرائيلي ـ فلسطيني، آمل أن يتم حّله ويتحقق السالم".
انبه، يعتبر النائب عن التيار الصدري أحمد األسدي الزيارة "شخصية"، مضيفًا لـ"العربي من ج

الجديد" أّنها "زيارة ال تمثل الحكومة العراقية، ونرفض بشكل قاطع أي تواصل وعلى أي مستوى مع 
تنا"، العدو الصهيوني". ويضيف أّن "الكيان الصهيوني ال يزال عدونا األول وغاصبًا ألرضنا ومقدسا

مبّينًا أن "الشريفي ينتمي إلى المدرسة ذاتها التي تدعو للتصالح مع العدو اإلسرائيلي، ولو كانت 
 الزيارة رسمية فيجب أن تندرج ضمن الخيانة العظمى"، على حّد تعبيره.

من جهته، يكشف سياسي عراقي بارز في بغداد أن "العالقات بين بعض المسؤولين العراقيين في 
سرائيل من جهة ثانية، تنشط في لندن واألردن وتقوم بترتيب تلك الزيارات، بغداد وأر  بيل من جهة، وا 

وعملها منّظم يرتقي إلى ما يمكن وصفه بأعمال األخويات السرية". ويضيف لـ"العربي الجديد" أّن 
كبيرًا  "هناك ساسة عراقيين أكرادًا سبقوا العراقيين العرب في ذلك بسنوات، ونعتبر الموضوع خطراً 

وبداية لتأسيس مشروع تطبيع قد يتحقق لكن ليس على المستوى القريب"، على حّد تعبيره. ويستغرب 
السياسي ذاته "زيارة الشخصيات التي تنتمي ألحزاب وكتل طالما شغلت وسائل اإلعالم بأحاديث 

 الممانعة والمقاومة"، وفقًا له.
 24/4/2016  العربي الجديد  لندن

 
 "إسرائيل"المتحدة يـتنـصـلـون مـن  الوالياتفي مثقفون يهود  .41

حملة المقاطعة  إلى األميركيةالقدس ـ وكاالت: انضم كبار المثقفين اليهود في الواليات المتحدة 
 وتنصلوا من إسرائيل. B.D.Sلالحتالل اإلسرائيلي 

والمثقفين اليهود وتساءل المسؤولون اإلسرائيليون انه كيف نجح الفلسطينيون في استقطاب الجامعات 
 الجامعات.جانب القضية الفلسطينية، وكيف جرى طرد مرشحة يهودية من احدى  إلى واألميركيين

 أصبحاليهود بدأوا يتنصلون من يهوديتهم، وان الشباب  أنوبين التقرير اإلسرائيلي للقناة العاشرة 
 يخبؤون "الكباه" الطواقي عن رؤوسهم.
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منبوذة  أنهاليها الطلبة على إلة في الحكومة اإلسرائيلية وكيف ينظر التقرير مقابلة مع مسؤو  وأورد
"كنت  ليّ إومحتلة، وانهم يقمعون الشعب الفلسطيني وينادونها بالصهيونية، وقالت انه كلما نظروا 

 شخصيتي اليهودية". وأخفيابكي 
ابنه  أنعاما خاصة  14يقول انه ال يتدخل في العلم قبل  أنفيما قال برفيسور "يهودا بير" كان يريد 

وان  أميركاانتهى العصر الذهبي لليهود في  اآلن، وقال أفغانستاناختطف على يد القاعدة في 
، ونؤيد القضية الفلسطينية، وان منظمة المقاطعة إلسرائيلمعارضين  أصبحوا واألكاديميينالجامعات 

 تحتنا ونجحت وسيطرت على الجامعات. أنفاقالالحتالل حفرت 
 25/4/2016  م  رام هللااأليا

 
 خريجو جامعة "نيويورك" يدعمون حركة مقاطعة "إسرائيل" .42

قررت منظمة خريجي جامعة نيويورك، تأييد حركة مقاطعة "إسرائيل" "بي،دي،اس"، : نيويورك
وتمثل هذه المنظمة حوالي ألفي خريج من  ومطالبة الجامعة بقطع اتصاالتها مع جامعة "تل أبيب".

 خذ القرار بأغلبية الثلثين.الجامعة، وات
من جانبها، قالت صحيفة "يديعوت احرونوت" إنه وبسبب محاربة الواليات المتحدة لمقاطعة "إسرائيل" 
 وسن سلسلة من القوانين في الكونغرس بهذا الخصوص، رفضت جامعة نيويورك طلب هذه المنظمة.

 بصورة تامة لسياستنا".وقال جون بكمان الناطق بلسان الجامعة: "هذا القرار مناقض 
ورغم عدم وجود أهمية عملية لقرار منظمة خريجي الجامعة، إال أن هذه الخطوة تعد نجاحا رمزيا في 

 سلسلة خطوات مقاطعة "إسرائيل".
 24/4/2016  المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 "طينيا  مسروقا  تراثا  فلس"في جامعة ميرالند تندد باستخدام اإلسرائيليين  طالبيةتظاهرة  :واشنطن .43

تسبب احتفال طالب إسرائيليين في جامعة ميرالند في مدينة كوليج بارك : العمري  معاذ -واشنطن 
)شمال شرق واشنطن( في اندالع تظاهرة طالبية في حرم الجامعة تندد باستخدام اإلسرائيليين "تراثًا 

 فلسطينيًا مسروقًا".
لعلم الفلسطيني وعددًا من الالفتات تبّين أعداد الشهداء المشاركون في التظاهرة ا 25ورفع الطالب الـ

الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية نتيجة االحتالل اإلسرائيلي، مطالبين إدارة الجامعة بعدم 
 السماح بإقامة األنشطة اإلسرائيلية في حرمها، والتي تستخدم الموروث الفلسطيني لتضليل الطالب.
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 23ب جامعة ميرالند للمناشدة بعدالة الشعب الفلسطيني" شين جيمس )وقال رئيس "منظمة طال
عامًا( لـ "الحياة" إن التظاهرة التي تمت داخل حرم جامعة ميرالند تأتي ردًا على استخدام "االحتفال 
اإلسرائيلي" للموروث الفلسطيني، كاألكالت الشعبية مثل الفالفل، أو استخدامهم للجمل العربي في 

 معة، والترويج الخاطئ لها على أنها موروث إسرائيلي.حرم الجا
وأفاد جيمس إن الطالب المتظاهرين ضد االحتفال اإلسرائيلي من جنسيات وأعراق وديانات مختلفة، 
إال أنهم توحدوا تحت مظلة واحدة وأهداف محددة، مشيرًا إلى أن تلك األهداف هي مناصرة القضية 

 فكار الخاطئة التي يروجها اإلسرائيليون في الجامعات األميركية.الفلسطينية إنسانيًا، وتصحيح األ
واعتبر أن سرقة الموروث الفلسطيني والترويج على أنه إسرائيلي خدعة تستخدمها إسرائيل من خالل 
طالبها في جامعات أميركا كافة الستقطاب الطالب اآلخرين من جنسيات مختلفة لمشروعهم. 

وبرامج ممنهجة في الجامعات األميركية تهدف إلى طمس الهوية وأضاف: "نواجه تحديات عدة 
الفلسطينية، وبعد أن تماَرس ضد الشعب الفلسطيني أنواع التعذيب واالحتالل، تتم سرقة موروثه 
قامة رحالت مجانية لمن يرغب في زيارة إسرائيل، وما نسعى إليه هو الوقوف ضد تلك  الشعبي وا 

 ائق".األكاذيب وتعريف الطالب بالحق
وأشار إلى أن "تدخل األمن الجامعي في التظاهرة ومحاولتهم اعتقال بعض الطالب المشاركين يعد 
مخالفة صريحة ألنظمة الواليات المتحدة، والتي كفلت حق التظاهر السلمي، والمطالبة بأهدافنا من 

ومقاومتهم غير العنف أو التخريب"، مضيفًا: "كنا نهتف خالل التظاهرة بحقوق الفلسطينيين 
 لالحتالل، وبيان الحقائق عن الحرب ضدهم في غزة. ليس هناك ما يدعو إلى الخوف أو القلق".

وأكد أن منظمة طالب ميرالند للمناشدة بالعدالة للشعب الفلسطيني تضم بين عضويتها عديدًا من 
لفلسطيني، مبينًا الطالب اليهود الذين ينادون أيضًا بحقوق الفلسطينيين ونبذ الظلم في حق الشعب ا

أن المنظمة ستستمر في عملها وبرامجها على رغم ما تواجهه من تحديات وعوائق مالية، إال أن 
 رغبتها في تحقيق األهداف ستتغلب على تلك العوائق.

 25/4/2016  الحياة  لندن
 

 "عصرية"ودولة  "أمة"... آمال 2030-2016 "الوطنيالتحول "برنامج  .44
، ويشرف عليه "مجلس الشؤون 2015هو الخطة الخماسية للمملكة، أنشئ في  برنامج التحول الوطني

االقتصادية والتنمية" الذي يترأسه ولي ولي العهد األمير محمد بن سلمان، وهو برنامج طموح، 
يساعد في نقل الدولة في مختلف اختصاصاتها، وبالذات إداريًا وماليًا، إلى أهداف تجعل منها دولة 

النمو، بحيث تتواكب فيها التغيرات االقتصادية، والسياسية، واالجتماعية بما يخدم  عصرية متكاملة
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نقل الدولة إلى العصرنة، ويتضمن التحول تغيير إدارة الدولة لالحتياطات المالية، وتعزيز الكفاءة 
تنوعة والفعالية، وا عطاء دور أكبر لمشاركة القطاع الخاص في التنمية، وتنفيذ حزمة من البرامج الم

وتنمية الموارد البشرية في قطاعات التعليم  اإللكترونيالتي منها الخصخصة والتحديث والتحول 
" في محصلته النهائية إلى تحقيق رفاهية 2030والتدريب. ويهدف مشروع "برنامج التحول الوطني 

طالق حزمة من اإلصال حات المواطن، ومضاعفة قدرات االقتصاد الوطني في مختلف جوانبه، وا 
 .2020-2016االقتصادية واالجتماعية والعدلية والتنموية خالل السنوات الممتدة بين 

وتأتي اإلصالحات والمبادرات التنموية التي ستشهدها السعودية في إطار برنامج وطني شامل تقدم 
به مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية إلى مجلس الوزراء، يضم مجموعة كبيرة من القرارات 

نظمة واإلجراءات والخطوات، التي من أبرزها قيام الوزارات واألجهزة الحكومية بطرح مبادرات واأل
بداء تطوير حيال آليات ومتطلبات تنفيذها على أن تكون مطبقة في  . وطلبت 2020تنموية عميقة، وا 

المحددة،  الجهات العليا من الوزارات واألجهزة الحكومية إطالق المبادرات واستكمالها خالل الفترة
 وسيكون الوزراء مسؤولين عن تنفيذها، ورفع ذلك للمجلس االقتصادي عنها.

مؤشر  551وتتمحور أبرز مالمح برنامج التحول الوطني لقياس أداء األجهزة الحكومية من خالل 
مكونًا رئيسًا، يأتي في مقدمها التعليم، والصحة، واإلسكان، والعدالة االجتماعية،  18قياس، حول 

موعدًا لقياس أداء  2020فة إلى البيئة العدلية، والخدمات البلدية، والبنى التحتية، إذ حدد عام إضا
تنفيذ الخطط والبرامج المطروحة من المسؤولين في األجهزة الحكومية. ومن المالمح أيضًا ما يتعلق 

نشاء ذراع استثمار  ية تحت تصرفها بالجانب االقتصادي من خالل تفعيل إمكانات الدولة المالية وا 
صندوق سيادي بنحو تريليوني دوالر، وكذلك دعم القطاع الخاص باعتباره شريكًا، والتوسع في 

كما لم يغفل مشروع التحول الكبير مناقشة تفعيل مؤسسات المجتمع المدني، باعتباره  الخصخصة.
المكونات، إذ شمل  رافدًا مهمًا للقطاعات الحكومية. وكان محور المجتمع من أكثر المحاور في عدد

المرأة، واإلسكان، والتعليم والهوية الوطنية، والتدريب والتأهيل والتوظيف، والرعاية الصحية، والترفيه 
والرياضة والثقافة، وبيئة العيش "نمط الحياة" والنقل والبنية التحتية، والعدل والحماية االجتماعية 

رة، والسياحة. وأفردت الخطة قسمًا رئيسًا إلى وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني، والحج والعم
القطاع الخاص، بحيث ستكون خططًا شاملة تضم إزالة المعوقات اإلجرائية واإلدارية والمالية، 
وتحفيز االستثمار الداخلي والخارجي، ودعم الصادرات غير النفطية، وعولمة المنشآت المحلية، 

واالقتصاد المعرفي واالبتكار واإلنتاجية، وأخيرًا التوسع  وكذلك تنوع االقتصاد ورفع المحتوى المحلي،
 في توظيف المواطنين وتنميتهم معرفيًا، في عملية إحاللهم في مختلف الوظائف الحكومية والخاصة.

 25/4/2016  الحياة  لندن
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 "النفط"عن " التحول االقتصادي"تريليونا دوالر... تدير دفة  .45
ل األسابيع الماضي بالحديث عن الصندوق السيادي الذي أعلنه اشتغل االقتصاديون في العالم خال

تريليون ريال(، وكان  7.5ولي ولي العهد األمير محمد بن سلمان، والذي تبلغ قيمته تريليونا دوالر )
منافسًا ألهم األخبار العالمية، بخاصة مع اإلعالن عن طرح نسبة من شركة أرامكو السعودية 

 شركة األكبر على مستوى العالم.لالكتتاب العام، وهي ال
ويرى االقتصاديون أن الصندوق السيادي وطرح أسهم في "أرامكو"، ضمن برنامج التحول 
االقتصادي السعودي، يبعث على التفاؤل، إذ ستدعم عوائده موازنة الدولة، ويبشر بنمو عوائد 

ه خطوة مهمة في اتجاه بناء ضخمة للموازنة السعودية تحميها من تقلبات أسعار النفط. كما يرون في
في المئة من الصندوق، ما يعادل تريليون دوالر لالقتصاد  50اقتصاد وطني حقيقي من خالل رصد 

المحلي ممول رئيس للصناعات األساسية والتحويلية التي يحتاج إليها االقتصاد المحلي لتوفير التنوع 
 لبالد.وخلق الفرص الوظيفية التي تشكل هاجسًا للمسؤولين في ا

في المئة فقط  5في المئة، وكان يخصص  50كما أن زيادة استثمارات الصندوق الخارجية إلى 
لالستثمارات العالمية، سينعكس ذلك على االقتصاد السعودي، ألن االستثمارات بالتساوي محليًا 

لذراع في المئة لكل منهما، بمعنى تريليون دوالر ستستثمر خارجيًا يجعل ا 50وخارجيًا بمعدل 
 االستثماري السعودي تتملك في كبريات الشركات العالمية.

ن أهمية هذا الصندوق تأتي كونه سيحول جزءًا من مداخيل النفط وعائدات تخصيص بعض  وا 
األصول، والتي منها الحصة التي ستطرحها الدولة من شركة أرامكو السعودية إلى أصول ُمدّرة 

في تحقيق عدالة توزيع الثروة النفطية عبر األجيال، وذلك  للدخل، كما وتأتي أهمية هذا الصندوق 
نما تمتد مداخيله  حتى ال يستأثر هذا الجيل بمداخيل النفط والرفاهية على حساب األجيال المقبلة، وا 

 لألجيال التي تأتي بعدنا.
ة التغيير وتزداد أهمية الصندوق السيادي العمالق، ألنه ضمن مرحلة تاريخية مهمة، تتسارع فيها وتير 

بسبب االنهيار الذي تشهده أسعار النفط، واألوضاع السياسية في المنطقة، والنمو السكاني الكبير، 
ََ كبيرًا في فترة زمنية محددة، وأن تكون  والرغبة الملحة لدى القيادة في أن ينجز تحواًل اقتصاديًا

ة، وهو تحٍد تستطيع الحكومة معظم األطروحات التي يتم درسها نفذت خالل األعوام األربعة المقبل
مكانات كبيرتين. ويتوقع أن يصبح صندوق االستثمارات العامة  إنجازه بما تمتلكه من قدرات وا 
السعودية، حال تحول ملكية "أرامكو" إليه، أضخم من أكبر ثالثة صناديق سيادية في العالم حاليًا 

"، وصندوق مجلس أبوظبي بليون دوالر 825مجتمعة، وهي صندوق التقاعد النروجي "نحو 
بليون دوالر"، البالغ  745بليون دوالر"، وصندوق االستثمار الصيني "نحو  773لالستثمار "نحو 
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تريليون دوالر، وسيصبح صندوق االستثمارات العامة السعودية أكبر صندوق  2.3إجمالي أصولها 
سب تقارير دولية، مما يملكه تريليون دوالر، بح 2.7ثروة استثماري في العالم، بأصول تقدر بنحو 

 القدرة على إحداث تغييرات مؤثرة في االقتصاد العالمي.
وفي الجانب المحلي، كانت الفترة الماضية مليئة بالحركة التي تعتمد على تحقيق األهداف التي تم 
اإلعالن عنها من تنوع في االقتصاد وخلق فرص العمل، وجذب المستثمرين، وتطبيق المزيد من 

اءلة للجهات التنفيذية في الدولة، وهي أسس في "التحول الوطني"، إذ يرى اقتصاديون سعوديون المس
أن خطوات كبيرة تم اتخاذها في مجال التخطيط النطالقة أكثر حرصًا لالقتصاد، تراعي الظروف 

كومة في الراهنة، وفي مقدمها انهيار أسعار النفط والتبعات التي أحدثها، إضافة إلى تحقيق رغبة الح
 عمل ترشيد كبير في اإلنفاق العام، ستستكمل على مراحل تنفيذ "التحول الوطني".

كما يعول كثيرًا على تأثير "الصندوق السياسي" في االقتصاد المحلي الذي تأثر بانهيار أسعار النفط 
دوالرًا،  35دوالرًا للبرميل، بينما تحوم أسعاره اآلن حول  90أعلى من  2014التي كانت في أواخر 

هذا االنهيار يجعل اقتصاد الدول التي تصنف على أنها تعتمد على منتج واحد في مدخولها القومي 
يتأثر كثيرًا بها، لذلك تراجع خططها وتبدأ في إيجاد بدائل تنوع مصادر الدخل، ولدى المملكة الكثير 

تحديد ما رأى فيها ولي ولي من الخيارات التي تريحها متى ما بدأت في تطبيق هذه الرؤيا، هذا بال
 العهد األمير محمد بن سلمان فرصة استراتيجية.

كما أن فرعًا رئيسًا في "التحول الوطني" يعتمد على مشاركة القطاع الخاص واستبيان آرائه وتعزيز 
نصيبه من االستثمارات، وهو أمر يعتبره صانع "التحول" شديد األهمية في ظل هبوط إيرادات النفط، 

يد من القطاع الخاص المشاركة الحقيقية في صناعة اقتصاد ال يعتمد على النفط، وأن يساهم إذ تر 
في تطوير المرافق السياحية وبناء "مناطق حرة"، واالستثمار في قطاعات اإلسكان والتعليم والصحة 

 والخدمات والبنية التحتية.
نامج الخصخصة، إذ تتضمن طرح ومن شأن خطة التحول الوطني أن تسّرع من الوتيرة البطيئة لبر 

قطاعًا للخصخصة بهدف رفع تنافسيتها، وتشمل شركات في جميع القطاعات  18شركات في 
 الحكومية تقريبًا.

 25/4/2016  الحياة  لندن
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 قوية؟ رسائلانفجار أم  .46
 طالل عوكل

ألسبوع حديث االنفجار على قطاع غزة أو منه لم ينقطع منذ وقوع عملية الباص في القدس، ا
الماضي، نشأت المخاوف من وقوع عدوان إسرائيلي آخر مدمر على قطاع غزة، انطالقًا من قراءة، 
تقوم على أن إسرائيل ستتخذ من تلك العملية التي تزامنت مع اإلعالن عن اكتشاف نفق عابر 

 ع. للحدود شرق مدينة رفح، أن إسرائيل ستتخذ من ذلك ذريعة لشن عدوان كبير آخر على القطا
لم تتوقف مخاوف سكان قطاع غزة، نظرًا ألن إسرائيل تواصل التحريض حول شبكة األنفاق وقدرات 

 المقاومة، وبأنها مضطرة لتأجيل عدوانها المرتقب بسبب "أعياد الفصح". 
على أن هذه المخاوف، انفجرت على نحو واسع لدى سكان القطاع إثر تصريحات متزامنة أطلقتها 

هاد اإلسالمي، اللتان تحدثتا عن صعوبة االستمرار في تحّمل مصائب الحصار حركتا حماس والج
 ومواد البناء إلى القطاع. اإلسمنتالذي أقدمت إسرائيل على تشديده مؤخرًا حين أوقفت تمامًا تدفق 

ربما كان الناس سيمرون مرور الكرام على تصريحات حركة حماس التي لم تتوقف عن إطالق 
لكن ما أثار كل هذه المخاوف هو التصريحات التي أدلت بها حركة الجهاد، تصريحات مماثلة، 

 المعروفة باقتصادها في إطالق التصريحات النارية والتهديدات الصعبة. 
في الواقع ثمة تنسيق فاعل بين الحركتين، حيث سبق للقيادي في حركة حماس الدكتور محمود 

 ى مستوى عال بين الحركتين.الزهار أن أعلن عن وجود مثل هذا التنسيق عل
تتساوق هذه الموجة من التصريحات الغاضبة مع مناخ عام سبق أن أشارت إليه مرارًا مصادر 
دولية، وحتى إسرائيلية تنطوي على قدر من الجدية إزاء إمكانية انفجار الوضع في قطاع غزة بسبب 

ده واستمرار االنتهاكات التداعيات الصعبة والشاملة التي تنجم عن استمرار الحصار وتشدي
 واالعتداءات اإلسرائيلية.

في محاولة لفحص احتماالت انفجار األوضاع على جبهة قطاع غزة، سواء بمبادرة من المحتل 
اإلسرائيلي أو من طرف فصائل المقاومة، فإن االستنتاج األقرب إلى الموضوعية ال يشير إلى 

 اقتراب األوضاع من االنفجار. 
الستنتاج أبدًا بتغيير في السياسة اإلسرائيلية، التي تعبر عن الطبيعة العدوانية ال يتعلق هذا ا

والعنصرية التي تميز إسرائيل بوضعيتها الراهنة التي يهيمن عليها اليمين اإلسرائيلي األشد تطرفًا، 
نما يتعلق بالتوقيت فقط.   وا 

يبرره، أواًل، وال أهداف محددة له  إسرائيل ليست اليوم في وضع يستدعيها الرتكاب عدوان ليس له ما
 ثانيًا. 
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العالقة بين إسرائيل والسلطة تمر بظروف حرجة بالنسبة للطرفين، خصوصًا بعد أن أقفلت إسرائيل 
الطريق على إمكانية تغيير دور الجيش في المناطق )أ( التي أعادت إسرائيل احتاللها خالل حملة 

د يدفع السلطة لتنفيذ بعض ما سبق أن اتخذته المؤسسات ، األمر الذي ق2002السور الواقي العام 
 الفلسطينية من قرارات لجهة تغيير وظيفة السلطة ودورها، في العالقة بإسرائيل.

قليمي واسع، أفضى إلى تحديد موعد انعقاد المؤتمر الدولي الذي  السلطة، أيضًا، تقوم بتحرك دولي وا 
قليمي واسع. تدعو إليه فرنسا في نهاية شهر أيار القاد  م، بحضور دولي وا 

فكرة المؤتمر أصاًل تقوم على عدم رضا المجتمع الدولي إزاء السياسة اإلسرائيلية، األمر الذي 
عكسته بوضوح شديد تصريحات جو بايدن نائب الرئيس األميركي، الذي انتقد خاللها الموقف 

زاء تقويض رؤية الدولتين،  والذهاب إلى دولة يتفوق فيها اإلسرائيلي إزاء يهودية الدولة، وا 
الفلسطينيون عدديًا على اليهود. في هذا المناخ، الذي يضاف إليه التحوالت المرتقبة بعد التحرك 
السعودي الجدي تجاه مصر وتركيا، الواعد بزيادة االهتمام، بالقضية الفلسطينية، ال تتوفر إلسرائيل 

سيع دائرة النقد واالستنكار وتضخيم ملف جرائم الذرائع لشن عدوان قريب على القطاع يؤدي إلى تو 
الحرب الطافح أصاًل، على الطرف اآلخر توحي تصريحات حماس والجهاد بأن ثمة استعدادًا 

قد ال تكون كافية لالستنتاج بأن ثمة قرارا أو  اإليحاءاتللتحدي، وثقة عالية بقدرة المقاومة، لكن هذه 
 المبادرة نحو تصعيد األوضاع. استعدادا لتحمل المسؤولية الناجمة عن

تدرك الحركتان وكل من له عالقة أو اهتمام باألمر، أن انفجار األوضاع سواء بمبادرة فلسطينية أو 
إسرائيلية، ال يضمن تغيير الواقع القائم الذي يميزه الحصار، فلقد انتهت العدوانات الثالثة السابقة 

 لسطينيون.دون أن تنتهي األمور إلى ما يتطلع إليه الف
فوق هذا فإن ثمة حساسية عالية إزاء، الموقف الشعبي الذي يرفض على نحو واضح، انفجار 
األوضاع، األمر الذي يكرر مشاهد الدمار الواسع، والثمن الباهظ الذي يدفعه الناس، دون أن يؤدي 

وقع بمبادرة  ذلك، إلى تغيير أوضاعهم. وبمراجعة المرحلة السابقة، لم يكن أي من االنفجارات قد
 فلسطينية، أو حتى بناًء لذرائع قدمتها المقاومة. 

األقرب إلى تفسير التصريحات النارية التي صدرت عن حركتي حماس والجهاد، هو أن ثمة خيبة 
أمل كبيرة إزاء إمكانية إقدام مصر على فتح معبر رفح بعد تحرك العالقات إيجابًا بين حماس 

قدام إسرائيل على تشد يد الحصار من خالل وقف تدفق مواد البناء األمر الذي يؤدي إلى ومصر وا 
 تعطيل عملية إعادة اإلعمار البطيئة أصاًل، ويلحق أضرارًا بالغة بقطاع واسع من الناس.

نحن إذًا أمام رسائل قوية، تصدر بمواصفات أكثر جدية، موجهة للمجتمع الدولي الذي عليه أن 
فيف الحصار، وموجهة، أيضًا، إلى مصر التي يفترض أن يسارع في الضغط على إسرائيل لتخ
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األوضاع المتفجرة في القطاع، ستدعوها لفتح معبر رفح المغلق منذ أكثر من ثالثة أشهر منذ آخر 
 مرة تم فتحه بصورة محدودة.

 25/4/2016  األيام  رام هللا
 

 إسرائيل ترّسخ حصار غّزة بحرمانها من استيراد الذهب وتصديره .47
 أبو عامرعدنان 

شملت آثار الحصار اإلسرائيلّي المفروض على قطاع غّزة مختلف الجوانب االقتصادّية، حيث 
وصلت إلى غالبّية القطاعات التجارّية والمالّية، وكان آخرها سوق المعادن الثمينة، وخصوصًا 

 مارس، الذي استهدفه قرار إسرائيلّي صدر قبل أّيام قليلة. 29الذهب يوم 
اجئة، أعلن رئيس الهيئة العاّمة للمعابر والحدود في السلطة الفلسطينّية نظمي مهّنا، في في صورة مف

آذار/مارس، أّن السلطات اإلسرائيلّية أبلغته بوقف تصدير الذهب واستيراده بما فيها القطع  29
ليه، من دون إبداء األسباب، بعدما سمحت في شباط/فبراي ر العادية والسبائك، من قطاع غّزة وا 

كغ  48شخصًا من تّجار الذهب ومصّنعيه باستيراده وتصديره، مقّدرًا حجم تبادل الذهب بـ 12لـ 2016
 كّل أسبوع بين أواسط فبراير وأواخر مارس.

، 2كم 365مصنعًا للذهب، وهو عدد كبير مقارنة بمساحة القطاع الصغيرة البالغة  40يوجد في غزة 
انه، لمحافظته على سعره، وعدم تكّبدهم خسائر كبيرة من سكّ  %70ويستحوذ الذهب على استهالك 

 عند بيعه.
وقال وكيل وزارة االقتصاد الوطنّي في غّزة حاتم عويضة، لـ"المونيتور" إّن "قرار إسرائيل مرتبط 
بالذرائع األمنّية التي تتحّجج بها للتضييق على الفلسطينّيين في غّزة، على الرغم من أّن تجارة الذهب 

مخاطرة أمنّية على إسرائيل، ألّنها تمتلك االحتياطات األمنّية التي تؤّمن لها أّي بضاعة  ال تحتمل
قادمة إلى غّزة أو خارجة منها، علمًا بأّن سوق الذهب يعاني أصاًل في غّزة، وفي لغة األرقام، يشير 

كغ من الذهب في  169إلى عدم استقراره وتراجعه، حيث تّم دمغ  2016الربع األّول من العام الجاري 
كغ، أّما شهر آذار/مارس األخير، فقد شهد دمغ  176كانون الثاني/يناير، وفي شباط/فبراير، تّم دمغ 

 كغ فقط، مّما يشير إلى ضعف القّوة الشرائّية في غّزة بسبب سوء الوضع االقتصادّي". 143
ة، حيث العشرات من المحال نيسان/أبريل في سوق الذهب وسط غزّ  16تجّول "المونيتور" ميدانّيًا في 

 التجارّية لبيعه، واستمع إلى ردود فعل التّجار عن القرار اإلسرائيلّي بمنع استيراد الذهب وتصديره.
قال جهاد رافع، وهو تاجر ذهب، لـ"المونيتور" إّن "خطورة قرار إسرائيل هي في تزامنه مع قرب فصل 

الفلسطينّيات كمّيات من الذهب للزينة، ولذلك الصيف حيث تكثر المناسبات االجتماعّية، وتشتري 



 
 
 
 

 

 38 ص                                              3914 العدد:        25/4/2016 اإلثنين التاريخ: 
  

فإّن القرار سيصيب سوق الذهب بالكساد والخسارة فوق ركوده األصلّي منذ بدء الحصار اإلسرائيلّي 
دينارًا أردنّيًا  25، وتمّثلت النتيجة األّولّية للقرار بانخفاض أسعار الذهب من 2006على غّزة في عام 
 دوالرًا". 32دوالرًا أميركّيًا إلى  35رًا، بما يعادل دينا 23للغرام الواحد إلى 

من المتوّقع أن تظهر اآلثار السلبّية للقرار اإلسرائيلّي مع بدء حفالت الزواج في غّزة، التي تكثر بين 
شهري نيسان/أبريل وأيلول/سبتمبر سنوّيًا، ويسّجل الفلسطينّيون في غّزة معّدالت متزايدة في الزواج، 

حالة زواج، وفي  16128قرابة  2014ألف حالة، في حين بلغت عام  20عن  2015م زادت في عا
حالة زواج، وفقا إلحصائية أصدرها المجلس  15878قرابة  2012حالة، وفي  17359بلغت  2013

آالف  3، وتشتري العروس عادة ما قيمته 2014األعلى للقضاء الشرعي الفلسطيني في غزة أواخر 
 ض الزينة.دوالر من الذهب لغر 

وقال عليان عبيد، وهو تاجر ذهب، لـ"المونيتور" إّن "حجم تجارة الذهب خالل األسابيع الثالثة التي 
ألف  900سمحت فيها إسرائيل أواخر شباط/فبراير بالتبادل بين أسواق غّزة والضّفة الغربّية، بلغت 

شّكل انتكاسة له، وسيتسّبب في شّح دوالر أسبوعّيًا، مّما أنعش سوق الذهب في غّزة، لكّن قرار المنع 
كمّياته، وارتفاع أسعاره، وقد يفسح المجال أمام عودة السوق السوداء، وفي حين تنتج المصانع 

كغ من الخارج قبل  150و 100طّن من الذهب، يتّم استيراد بين  1.5و 1المحّلّية في غّزة سنوّيًا بين 
 ب وتصديره لغزة".القرار اإلسرائيلي األخير بمنع استيراد الذه

تعاني تجارة الذهب في غّزة من قّلة قيمة الصناعة المحّلية بسبب إمكاناتها البسيطة، مّما جعل 
الذهب المصّنع محلّيًا أقّل جمااًل مقارنة باألجنبّي. وعلى الرغم مّما تقوم به المصانع المحّلّية في غّزة 

قة التصنيع تتّم بإمكانات بدائّية، بسبب منع من تصنيع الخواتم والحلقان والسالسل، إاّل أّن طري
إسرائيل إدخال الماكنات واآللّيات المتطّورة الالزمة لتصنيعه، لتزيد من جودة الذهب المصّنع محلّيًا، 

 على غرار المستورد المتمّيز باإلمكانات العالية.
تصّنع مدينة الخليل تعتبر صناعة الذهب في غّزة متأّخرة عن باقي المدن الفلسطينّية، ففي حين 

على مستوى  14من الذهب الفلسطيني، يأتي ترتيب غّزة في المرتبة الـ %65جنوب الضّفة الغربّية 
 ، وال يوجد إحصاء دقيق حول موجودات غّزة من الذهب.16الفلسطينّية الـ اإلداريةالمحافظات 

ن الثمينة في وزارة االقتصاد وبحسب تقديرات غير نهائية، فقد أكد يعقوب شاهين مدير مديرية المعاد
، أن مخزون الذهب في الضفة الغربية وقطاع غزة حتى تاريخ 2015الوطني الفلسطيني في يوليو 

طنًا  65أطنان ُمّدخرة في البيوت، و 5أطنان في محاّلت بيع الذهب، و 10طنًا،  80تصريحه يبلغ 
 للزينة عند السيدات الفلسطينيات.
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ن في تجارة الذهب في غّزة محمود عطوة في حديث إلى "المونيتور" أّن اعتبر رئيس نقابة العاملي
"قرار إسرائيل بمنع استيراد الذهب وتصديره، استمرار لسياستها المّتبعة منذ بدء االنقسام الفلسطينّي 

مصنعًا للذهب في  40بمنع التبادل التجارّي بين الضّفة الغربّية وغّزة، وهناك أكثر من  2007في عام 
ة متضّررًا من قرار إسرائيل، يشّغل ما يزيد عن مئة عامل، وعشرات ورش التصنيع الصغيرة، غزّ 

تاجر ذهب في غّزة، ونحن نجري اّتصاالتنا مع دائرة دمغ المجوهرات في الضّفة  300وأكثر من 
 الغربّية للضغط على إسرائيل للعودة عن قرارها".

سرائيلّي، ازدهار عملّيات تهريب الذهب من الخارج إلى غّزة، لعّل أحد النتائج المترّتبة على القرار اإل
التي تعّرض التجار إلى خسائر كبيرة، حيث تتّم مصادرته من الدوائر الحكومّية في غّزة إن لم يتّم 
دمغه، أو سرقته خالل عملّيات التهريب التي تحصل من دبي، تركيا، األردن، ومصر، إلى غّزة عبر 

دوالرات لكّل  3بين القطاع وسيناء، وتبلغ تكلفة نقل الذهب إلى غّزة مع الدمغة ما تبقى من األنفاق 
 غرام، وحين يتم دمغه من وزارة االقتصاد الوطني الفلسطيني يصبح ذهبًا شرعيًا متداواًل في السوق.

إسرائيل  وقال عميد كلّية التجارة في الجامعة اإلسالمّية في غّزة محّمد مقداد لـ"المونيتور" إّن "قرار
بمنع استيراد الذهب وتصديره له جانبان: سياسّي مرتبط بتكريس الحصار على غّزة، واستمرار 
الفصل الجغرافّي القائم بين الضّفة الغربّية والقطاع، وجانب اقتصادّي يتعّلق بأّن الفلسطينّيين 

سرائيل مهتّمة باستمرار الحصار االقتصادّي  يعتبرون الذهب إحدى العمالت النقدّية المتداولة، وا 
والنقدّي على غّزة، استمرارا لسياسة الحصار الذي فرضته على غزة عقب فوز حماس في االنتخابات 

، وشمل جميع الجوانب التجارية واالقتصادية والمالية، ولذلك فإّن هذا القرار 2006التشريعية عام 
رباكًا في أسعار الذهب بين غّزة بجانبيه سينعكس سلبًا على الوضع التجارّي في غّزة، بإحداثه إ

 والضفة الغربّية، بين ارتفاع وانخفاض".
ليها، المعاناة االقتصادّية  أخيرًا... يضاعف القرار اإلسرائيلّي بمنع استيراد الذهب وتصديره من غّزة وا 

بل قد التي يكابدها الفلسطينّيون، وال يبدو أّن أضرار القرار ستتوّقف عند خسائر تّجار الذهب فقط، 
تتسّبب في تسريح المئات من العاملين في مصانعه، وا غالق بعضها، وهو آخر ما تتمّناه غّزة، التي 
تواجه يومًا بعد يوم، ضررًا جديدًا، ومعاناة متجّددة، من دون أفق لوقف تدهورها المعيشّي 

 واالقتصادّي.
 24/2/2016المونيتور  
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 ي "التحالف السّني""حماس" على مفترق استراتيجي: االندماج ف .48
 تسفي برئيل

سيناء حيث يسير كثير من  –على حدود غزة  األخيرة األياممظهر جديد وغير معتاد بدا في 
المقاتلين في حركة حماس على طول الحدود مع مصر ويتواجدون في حواجز ونقاط تفتيش. هذا 

ن المخابرات المصرية في النشاط هو نتيجة تفاهمات بين ممثلي "حماس" برئاسة محمود الزهار وبي
زالةلقاء تم في شهر آذار من اجل تهدئة الغضب المصري ضد حركة حماس  تهمة التعرض لحياة  وا 

المصري الرسمي الذي ألقى  واإلعالن. قضية القتل 2015المدعي العام هشام بركات في حزيران 
عدم  إلىكان سيؤدي الذي  األمرالمسؤولية على "حماس"، عمال على قطع العالقة بشكل كامل، 

 القطاع. إدارةقدرة "حماس" على االستمرار في 
"حماس" ومصر ال تكشفان تفاصيل االتفاق. ولكن من الواضح أن مصر قد قررت أن تمنح "حماس" 
"فرصة أخرى" مع قائمة من المطالب أصعبها الطلب من "حماس" االنفصال عن حركة اإلخوان 

سني  إسالميتحالف  إلقامةال ينفصل عن جهود السعودية المسلمين. صحيح أن القرار المصري 
 ، ستكون لمشاركة "حماس" فيه أهمية رمزية، لكنه سيخدم المصالح المصرية.إيرانضد 

حسب التقارير الواردة من قطاع غزة ومصر فان "حماس" قدمت وثائق لمصر تثبت أنه لم تعد لها 
لمستوى يكلفون أنفسهم عناء توضيح الفصل بين صلة باإلخوان المسلمين. ومتحدثو الحركة رفيعو ا

العربية. المتحدث بلسان "حماس" سامي أبو زهري،  اإلعالم"حماس" واإلخوان المسلمين في وسائل 
أعلن في نهاية آذار أن "حماس" فتحت صفحة جديدة في عالقتها مع مصر. "لن نسمح بالمس بأمن 

ن المسلمين، ولكن من الناحية الهرمية والتنظيمية مصر"، قال، "صحيح أننا نرتبط فكريا مع اإلخوا
والبنيوية ال توجد أي صلة بين )حماس( وبين اإلخوان المسلمين في مصر. نحن حركة فلسطينية 

 خالصة وال نعمل من اجل أي منظمة أو حركة".
بالمياه، تنتظر  األنفاق إغراقلكن مصر التي تطلب "حماس" منها فتح معبر رفح والكف عن 

عملية مثل المعلومات االستخبارية حول التعاون بين كتائب عز الدين القسام وبين  اءاتإجر 
. أيضاالمنظمات الجهادية في سيناء. ويبدو أن "حماس" قد اتخذت قرارا صعبا في هذا الموضوع 

وقد جاء مؤخرا أن "حماس" "تنصلت" من نشيطين رفيعي المستوى في كتائب عز الدين القسام، 
مصر عن انضمامهما لتنظيم "داعش" في سيناء. يبدو أن  بإبالتعسكرية لـ"حماس". وقامت الذراع ال
 اإليرانيأولية على القرار االستراتيجي المهم الذي يتعلق باالنفصال عن التأثير  إشاراتهذه 

"الحضن العربي". وليس هناك يقين حول موقف عز الدين القسام الذي  إلىواالنضمام بشكل نهائي 
 كذراع مستقلة رغم خضوعه للمستوى السياسي. أحيانا يعمل
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إن االتفاق بين القاهرة و"حماس" يمنح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي القدرة على التأثير في 
سرائيل. مصدر دبلوماسي عربي قال في هذا  للصحيفة إنه تمت بين  األسبوعاللعب بين "حماس" وا 

سرائيل في هذا  ات للتأكد من أن إسرائيل ال تريد مواجهة أخرى في غزة في محادث األسبوعمصر وا 
إسرائيل تفيد بأنها  إلىأعقاب الكشف عن نفق "حماس". ومصر حسب الدبلوماسي نقلت رسائل 

هذا النقاش ولم تؤكد أن الطائرات  إلىستستمر في منع حفر االنفاق. وقد رفضت إسرائيل التطرق 
 ناء كجزء من الحرب المشتركة مع مصر ضد "داعش".اإلسرائيلية بدون طيار تعمل داخل سي

تفاهمات مع المكتب السياسي لـ"حماس" والقيادة  إلىفي الوقت الذي يستطيع فيه المصريون التوصل 
في غزة، فان "داعش" في سيناء أو ما يسمى والية سيناء، هو قصة مختلفة تماما. العمليتان 

جنديا في حاجزين  18قتل فيهما ثالثة ضباط من الشرطة وفي شهر آذار اللتان  األخيرتانالكبيرتان 
قرب العريش، أظهرتا أن الحرب بعيدة عن نهايتها. صحيح أن "داعش" قد تلقى ضربات قوية من 

الحاق الضرر بشبكات  وأيضاسالح الجو المصري، والضربات البرية التي أصبحت ناجعة أكثر، 
االعتماد على الشبكات االجتماعية والرسائل  ىإلاالتصال للتنظيم حيث يضطر نشطاء "داعش" 

ضعيفة هناك صعوبة كبيرة في  اإلنترنت. وفي المناطق الجبلية في سيناء حيث شبكة اإللكترونية
 االتصال عند "داعش".

مع ذلك، ما زال في استطاعة التنظيم الحفاظ على خطوطه اللوجستية، السيما في منطقة الشيخ 
ول شخصيات مصرية رفيعة المستوى إن التنظيم يحاول توسيع صفوفه زويد ومشارف العريش. وتق

 أيضاجبهة موحدة. ويجري "داعش"  إلقامةوضم منظمات من القاعدة والحركة السلفية الجهادية 
اتصاالت مكثفة مع النشطاء في القطاع بواسطة شادي المنيعي الموجود في غزة. في شهر كانون 

في القصف، لكن وزير الداخلية المصري قال في شهر آذار إنه  قيل إن المنيعي قتل 2015 األول
 ليس هناك برهان على ذلك.

إن "حماس" تنفي وجود أي نشاط لـ"داعش" في غزة وهي تقول للمصريين إنها تبذل قصارى جهدها 
من "داعش" تدريبات عسكرية  أشخاصلمنع ذلك. لكن المصريين قدموا لوفد "حماس" أدلة على تلقي 

 " برئاسة ممتاز دغمش.اإلسالموأن أحد مراكز قوة دعم "داعش" هو "جيش  في غزة
دغمش هو ابن لعائلة كبيرة في غزة ولديه تاريخ معروف من النشاط العسكري والسيما االنتقال من 

الوقائي التابع لـ "م.ت.ف" اثناء  األمن إلى أيضامنظمة الى منظمة. وتشمل سيرته الذاتية االنضمام 
دحالن في غزة. وبعد ذلك انضم لـ"حماس" وانفصل عنها وقام بقيادة اللجان الشعبية.  فترة محمد

عالقته العسكرية هي مع كتائب عز الدين القسام، لكنه ال ينتمي رسميا للمنظمة. وحسب مصادر 
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برئاسة دغمش هو منظمة تعمل حسب أوامر عز الدين  اإلسالمفلسطينية مؤيدة لـ"فتح"، فان جيش 
 "داعش". أفعال"داعش". وهكذا تستطيع "حماس" التملص من المسؤولية عن  إلى إضافةالقسام، 

والتيارات السلفية الجهادية في غزة التي يعتمد عليها  اإلسالمجانب جيش  إلىالراسية الثالثة واالهم 
لصفوف القبائل البدوية الذين يقدمون البنية اللوجستية ومنهم من انضم  أبناء"داعش" في سيناء، هم 

موت عدد من أبناء القبائل بسبب القصف الجوي  أعقاب، في األخيرة األسابيع"داعش". في 
 إلىالمصري، حذر رؤساء القبائل الحكومة المصرية من أن الغضب بسبب هذا القصف قد يؤدي 

 تجند كبير للبدو في صفوف "داعش".
بالتعاون ضد "داعش"، نجحت حتى رؤساء القبائل  إقناعالحكومة المصرية التي تحاول منذ سنوات 

العمل وتشكل  أماكنتحالفات مع القبائل التي تنتظر خطة اقتصادية تمنحها  إقامةاآلن جزئيا في 
المصرية تقدم أوراق  اإلدارةالبديل لما يقترحه "داعش". في الوقت الحالي ورغم الوعود الكثيرة، فان 

 العمل فقط.
رض بقيمة مليار ونصف دوالر لتطوير شمال سيناء، فان شيئا ويبدو أنه بعد تعهد السعودية لمنح ق

ما سيتحرك، لكن البدو الذي يعرفون الوعود الكاذبة جيدا ال يتوقفون عن التنفس. وفي ظل غياب 
خطة شاملة لتطوير سيناء، فان الحكومة تعتمد على رؤساء القبائل وتتبع طريقة العصا والجزرة على 

البدو، قام  أوساطعملية التجند للمخابرات المصرية في  فشالإالمستوى الشخصي. ومن اجل 
يتحدثون  أشخاصا"داعش" بنشر أفالم في سيناء تعرض التدريبات والنجاحات في المعركة وتشمل 

 بلغة أبناء القبائل في شمال سيناء.
لك ال واقتصادية، وقد أصبح اآلن ضرورة استراتيجية. وبدون ذ إنسانيةإن تطوير سيناء هو ضرورة 

يمكن خوض حرب ناجعة ضد التنظيمات اإلرهابية في سيناء. في هذه الحرب ال توجد حلول 
سيناء عن القطاع فيمكنها طلب مقابل  –تمكنت "حماس" من فصل "داعش"  إذاسحرية، لكن 

 الميناء واالعتراف بحكمها. إنشاءمناسب مثل فتح معبر رفح وتأييد 
 "هآرتس"

 25/4/2016األيام  رام هللا  
 

 مفارقات المستقبل اإلسرائيلي بين االستقرار والصدام .49
 حلمي موسى
تحتفل إسرائيل هذه األيام بعيد الفصح الذي ترى فيه عيدا للتحرر من العبودية ويوما لالنعتاق 
والخروج من مصر. وتمثل االحتفاالت بهذا العيد في ظل الهيمنة اليمينية المتزايدة على مناحي 
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الدولة العبرية نموذجا فظا للمفارقات. فعيد الحرية يعني، في واقع الحال، تزايد  الحياة العامة في
المخاوف من قيام المظلومين الفلسطينيين تحت االحتالل بالتمرد على واقعهم والصدام مع 
اإلسرائيليين. وعيد الحرية الذي يخرج فيه اإلسرائيليون بجموعهم للتنزه والسياحة في أنحاء العالم يوفر 

 فرصة لالصطدام بما تكتنزه الذاكرة العامة من تناقضات.
ومن شبه المؤكد أن األحداث األخيرة وتجليات العنصرية التي تبدت في مسائل الفصل في 
قدام جندي على إطالق النار على رأس مصاب  المستشفيات بين الوالدات العربية واليهودية وا 

رى اإلسرائيليون فيها حقيقة أنفسهم. صحيح أن هناك فلسطيني في الخليل توفر نوعا من المرآة كي ي
من يكابر ويدعي أن مثل هذه األفعال ال تعبر ال عن روح اليهودية وال عن طبيعة الصهيونية ولكن 
األغلبية، وفق استطالعات الرأي، ال يجادلون في هذا النفاق ويقفون صراحة إلى جانب العنصريين 

 ور في قرارة أنفسهم.باعتبارهم ممثلين حقيقيين عما يد
وهكذا، فإن "الجيش األكثر أخالقية في العالم" لم يفلح في إبقاء الجندي القاتل الذي اتهمه وزير 
الدفاع موشي يعلون بـ "البهيمية" قيد االحتجاز في معسكر للجيش وسمح له بالخروج لقضاء عطلة 

لية بنيامين نتنياهو، تذكر أنه "والد عيد الفصح مع أهله في بيته. وطبعا فإن رئيس الحكومة اإلسرائي
جندي" فطالب المحكمة العسكرية بأن تأخذ بالحسبان الظروف المحيطة بالجندي رغم اتضاح أنه 

 يؤيد أفكار اليمين المتشدد.
ويختلف اإلسرائيليون فيما بينهم في تشخيص حالة المفارقة هذه القائمة حاليا في المجتمع والمؤسسة 

ا فإن البروفيسور تشيلو روزنبرت يكتب في "معاريف" تحت عنوان "االندفاع نحو اإلسرائيلية. وهكذ
الهاوية" أن "المجتمع اإلسرائيلي يقف على شفا هاوية. فالجنون الوطني بلغ أحجاما مخيفة. القطيع 

الجحيم بكل شيء، على أن يكون  إلىفر، ضل في طرق ملتوية، والرعاة مرتاحون في نومهم. 
ناظرينا ليس سوى فوضى بكل  أمامولكن قطيعا بال راع هو خطير جدا. ما يرتسم  الخير للرعاة.

معنى الكلمة. صحيح، حتى للفوضى قانون خاص بها، غير أن في نهاياتها ال ينتظرنا أمل بل 
عن وضع المجتمع اليهودي عشية خراب  اإلطالقدمار، دم وكرب. وضعنا اليوم ليس بعيدا على 

 رفون يقررون النبرة".الهيكل الثاني. المتط
كما أن كبير كتاب التحقيقات في "هآرتس"، آري شافيت كتب عن الواقع الذي يزداد اشتعاال بفضل 
استمرار االحتالل واالبتعاد عن حل الدولتين. واعتبر أن تفجير الحافلة في القدس مؤخرا أشار إلى 

هل أنتم خائفون من حماس والقاعدة المستقبل الذي ينتظر إسرائيل إذا استمر االحتالل. وتساءل: "
، لكنها تكون مكشوفة أراضيهاوداعش؟ إسرائيل تعرف كيف تضرب المنظمات الموجودة خارج 

ضربت حماس أو القاعدة أو داعش جذورها في التجمعات السكانية للضفة  إذا لإلصابةومعرضة 



 
 
 
 

 

 44 ص                                              3914 العدد:        25/4/2016 اإلثنين التاريخ: 
  

ن حدود تسيطر على شعب الدولة من الداخل. هل تريدون قوة؟ دولة بدو  بإحراقالغربية، وتبدأ 
يعارض مبدأ وجودها. إنها دولة تضعف بشكل خطير. تريدون أمن؟ والسيطرة على ماليين 

الشخصي. ال  واألمنالقومي  األمنالفلسطينيين المقموعين والمحبطين ويكرهون مستقبلها ويزعزعون 
حدة يحمل في طياته يمكن أن يكون وضع الدولة الواحدة هو وضع استقرار وهدوء. وضع الدولة الوا

 الكارثة".
ولكن، كما هو واضح من مقالة ألون بن دافيد أدناه، ليست الصورة تماما على هذا النحو الكئيب. 
فهو يلحظ أن إسرائيل اليوم باتت أقل تعرضا للمخاطر الوجودية من أي وقت سبق موضحا أن 

األساسي على إسرائيل تبخر. المنطقة العربية تتفكك وأن الجيش السوري الذي كان يمثل الخطر 
ومع ذلك فإن بن دافيد يرى أن الحل بيد إسرائيل التي يمكنها عبر خطوات تقدم عليها أن تحول دون 
صدام مع حماس في غزة. ومعروف أن كثيرين في إسرائيل وفي العالم يرون أن الصدام مع حماس 

 قد يفتح الباب أمام مواجهة شاملة في المنطقة.
ن تغيرت ال في كل حال ورغ م وثوق اإلسرائيليين بأنفسهم وبحلفائهم األميركيين فإن خريطة العداء وا 

تزال تحمل في ثناياها مخاطر جدية على الدولة العبرية. وبحسب المعلق العسكري في "إسرائيل 
يرانية  اليوم"، يؤآف ليمور فإن الخطر على إسرائيل يأتي من أربع جبهات: فلسطينية وعربية وا 

في  األهلية. وفي نظره فإن "أنفاق في غزة، موجة إرهاب في الضفة، عمليات داعش والحرب ودولية
، األردن، استقرار الحكم في مصر وفي إيرانسوريا، تعاظم حزب هللا ومستقبل المشروع النووي في 

سرائيل، األوسطالشرق  األخيرةكل هذه هي فقط بعض من التحديات التي ترافق في السنوات  ، وا 
 تي تجمع بينها ميزة بارزة للغاية هي انعدام اليقين".وال

ويولي ليمور أهمية كبيرة لما يجري في غزة وواقع الردع اإلسرائيلي الهش وفي الضفة الغربية حيث 
اليأس والبحث عن وريث للزعامة. ولكن الخطر األساس في نظره هو ذلك القائم في سوريا واحتمال 

المنطقة. ولكن انعدام التسوية ال يمنع مستقبال قيام بعض المنظمات عودتها لتلعب دورها كدولة في 
هناك من توجيه سالحها ضد إسرائيل رغم عدم وجود مالمح لذلك حاليا. ويرى أن إسرائيل في أي 
تسوية لألزمة السورية ستطالب بتقليص إمكانية تعزيز قدرات الجيش السوري ومحاولة ضمان 

والن. ومع ذلك فإن حزب هللا يمثل عنصر قلق كبير إلسرائيل استمرار الهدوء على هضبة الج
بوصفه "درع لبنان" الذي أفلح في تعظيم قدراته وقوته العسكرية. وال يقل أهمية عن ذلك استمرار 
الخطر اإليراني واحتماالت تضعضع األوضاع في مصر واألردن رغم األمل في التحالف مع 

 السعودية على خلفية عدائها إليران.
 25/4/2016  السفير  بيروت
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