
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 

  

  
 
 

 تكشف امتالكها طائرات صغيرة من دون طيار "سرايا القدس"

 المستوطنينو  لجيشعملية للمقاومة استهدفت ا مئةاألسبوع الماضي شهد : معطيات إسرائيلية

 ضي ِّق على احتفاالت المسيحيين بالقدساالحتالل ي  

 وحدة سكنية في مستوطنات القدس 1800"إسرائيل" بدأت بتنفيذ مخططات إلقامة أكثر من 
 عبد الستار قاسم... لمفاوضات الفلسطينية الصهيونية بالسر والعلنمقال: ا

مشروع قانون في "الكنيست" 
 لـ "إسرائيل" لضم الضفة الغربية
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 ل"إسرائيـ "مشروع قانون في "الكنيست" لضم الضفة الغربية ل .1

قائد المستوطنين اليهود في ، أن صالح النعامي ، عنغزة، من 1/5/2016، "21موقع "عربي ذكر 
ع الضفة الغربية شيال إلدار كشف النقاب عن أن البرلمان اإلسرائيلي )الكنيست( سيمرر قريبا مشرو 

 قرار لضم الضفة الغربية إلسرائيل.
ونقلت صحيفة "معاريف" اإلسرائيلية في عددها الصادر األحد، عن إلدار الذي ينتمي إلى حزب 
"الليكود" الحاكم، قوله، إنه حصل على تعهدات من وزراء ونواب الحزب ومن قادة حزب "البيت 

دا على أن هذا المشروع "سيكون على اليهودي"، بأن يتم سن قانون يشرع ضم الضفة الغربية، مشد
 رأس أولويات كتل اليمين البرلمانية".

ونّوهت الصحيفة إلى أن ما ورد على لسان إلدار لقي تأييدا من نائب وزير الحرب الحاخام إيلي بن 
 دهان، القيادي في "البيت اليهودي".

يس الماضي: "ضم يهودا وأشارت الصحيفة إلى أن بن دهان قال في احتفال نظم في الخليل، الخم
هو أمر الساعة. الظروف اإلقليمية والدولية  "االسم العبري الذي يطلق على الضفة الغربية"والسامرة 

 تسمح بذلك".
ونّوهت الصحيفة إلى أن وزراء بارزين، مثل وزير التعليم نفتالي بنات يقترحون ضم الضفة الغربية 

في  60ن يتم في البداية ضم مناطق "ج"، التي تشكل "بشكل متدرج"، منّوهة إلى أن بنات يقترح أ
 المئة من مساحة الضفة الغربية.

ألف عربي، وسنعرض  70ألف يهودي و 400ونقلت "معاريف" عن بنات قوله: "مناطق ج تضم 
 على العرب إما الحصول على المواطنة اإلسرائيلية أو حق اإلقامة".

ي قد شكل "لوبي" داخل البرلمان، للدفع نحو سن وأوضحت الصحيفة أن مجلس المستوطنات اليهود
 قانون ضم الضفة الغربية بأسرع وقت ممكن.

وأشارت الصحيفة إلى أن قادة مجلس المستوطنات مستعدون لتطبيق قرار الضم بالتدريج "على أن 
يتم أوال ضم تجمع أدوميم، الذي يضم كل المستوطنات التي تحيط بالقدس، وعلى رأسها معاليه 

 يم، كبرى مستوطنات الضفة الغربية".أدوم
 ا  فلسطيني ا  تقرير  إبراهيم، أن ، عن كاملالقدس المحتلة، من 1/5/2016، الرأي، عم انوأضافت 
بشؤون االستيطان، حذر من خطورة دعوات حكومة االحتالل وقادة المستوطنين إلى  ا  متخصص

تهيئة لمزيد من المصادرات "، وقال إنها: اعتبار الضفة الغربية المحتلة، أراض تابعة للدولة العبرية
 ."وبسط السيطرة
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السبت، إن هذه  أمسوقال المكتب الوطني للدفاع عن األرض ومقاومة االستيطان، في تقرير نشره 
 "شيله أدلر"الدعوة تزامنت مع مطالب ما يسمى برئيس مجلس المستوطنات في الضفة الغربية 

 فة الغربية المحتلة. على الض "اإلسرائيلية"لفرض السيادة 
إلى جوالت وزيارات قام بها وزراء كبار في حكومة نتانياهو في اآلونة األخيرة إلى  "المكتب"وأشار 

 "اإلسرائيلي"عدد من المستوطنات في الضفة، الفتا إلى التصريحات التي أطلقها نائب وزير الحرب 
ركته في إطالق فعاليات االحتفال بما اليميني، خالل مشا "البيت اليهودي"إيلي بن دهان، من حزب 

، والتي جرت قرب الحرم اإلبراهيمي "عاما على تحرير قلب أرض إسرائيل، يهودا والسامرة 50"يسمى 
وفرض السيادة عليها، والبدء من  "إسرائيل"في مدينة الخليل، ودعا فيها إلى ضم الضفة الغربية لـ

 مدينة الخليل.
التي تتزعمها الناشطة اليمينية  "المرأة الخضراء"ات ينتمين لجمعية ن ناشطات يمينيأوأضاف المكتب 

المتطرفة ناديا مطر، نشرن ملصقات تدعو المستوطنين في مستوطنات الضفة الغربية، إلى ضرورة 
 الخاضعة لسيادة أمنية ومدنية من السلطة الفلسطينية. "أ"دخول مناطق 

وامر باالستيالء على مئات الدونمات من أراضي وأشار إلى إقدام سلطات االحتالل على إصدار أ
شمال رام هللا، ألغراض  "المغير"و "ترمسعيا"جنوب نابلس، إضافة إلى أراضي بلدتي  "جالود"قرية 

 "عسكرية حسب ما جاء في إخطار وزعه جيش االحتالل، كما قررت شق طريق يربط مستوطنة
ها والمقامة على أراضي قرية جالود حتى شارع مع البؤر االستيطانية الواقعة إلى الشرق من "شيلو

 في أريحا. "آلون "
من خطورة هذا الطريق المزمع شقه، والذي يصل طوله نحو ست كيلومترات  "المكتب"وحذر 

مترا، بكونه سيربط مستوطنات )شيلو، وعيليه ومعالي لبونه وشفوت راحيل( مع عدد من  50وبعرض 
، "كيدا"و "ايش كودش" "عدي عاد"و "احياه"ضي قرى المنطقة وهي البؤر االستيطانية المقامة على أرا

والتي يتم التخطيط إلضفاء الصفة القانونية عليها، وتنفذ هذه الطرق لخدمة هذه المستوطنات والبؤر 
 االستيطانية، وبالتالي التهام مناطق زراعية واسعة من أراضي جالود، وترمسعيا وأراضي المغير.

، التي تعتبر الذراع التنفيذي للعديد من المشاريع االستيطانية، "اإلسرائيلية"سكان وأوضح أن وزارة اإل
تقدمت مؤخرا بطلب لما سمته تطوير أراض خلف الجدار الفاصل في منطقة قلنديا لربطها بأراض 

 تزعم أنها تعود لعائالت يهودية قامت بشرائها في عشرينيات القرن الماضي.
وحدة استيطانية جديدة في المنطقة،  "1690"شروع استيطاني لبناء أنها بصدد تقديم م "وأكدت

الذي صادقت عليه الوزارة و لجنة المالية في بلدية  "أ .ب .ج  -عطروت "استكماال للمشروع 
 االحتالل في القدس المحتلة.
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 : الدفاع عن الوجود المسيحي في فلسطين مهمتنا وواجبنا جميعاعباس .2

محمود عباس، يوم السبت، إن مهمة الدفاع عن الوجود  لطة الفلسطينيةالسقال رئيس : رام هللا
المسيحي في فلسطين والمشرق، مهمتنا بل واجبنا جميعا، ولن نتردد ولن نتقاعس عن الدفاع عن أن 
يبقى شرقنا وشعوبنا موحدة زاخرة بتعدديتها، فلن يبقى في هذه األرض إال ما ينفع أهلها على 

 ربهم.اختالف أيمانهم ومشا
في رسالته إلى أبناء شعبنا الفلسطيني، لمناسبة أعياد القيامة المجيدة في فلسطين،  عباسوهنأ 

األرمن والسريان واألقباط واألحباش وجميع المؤمنين، وأعرب عن أمله بأن نحتفل باألعياد القادمة، 
 وقد بزغت شمس الحرية على قدسنا.

اسات االحتالل، ومحاوالته لتهويد المدينة، والسطو على أما في القدس، فبالرغم من سيوقال عباس: "
 اإلغالقاتمقدساتها وتغيير طابعها اإلسالمي المسيحي، وعزلها عن باقي الوطن من خالل 

والحواجز، فإن صمود ووجود شعبنا في القدس الحبيبة، واحتفاالتهم في المدينة األقدس لدى الماليين 
تحمل معاني سيرة وحياة سيدنا المسيح عليه السالم في درب  من المؤمنين المسيحيين في العالم،

 ."اآلالم، والقيامة، وسيأتي اليوم الذي سنقهر الظلم بالحرية والكرامة
إننا نثمن عاليا مؤتمر الكنائس في اطلنطا/ الواليات المتحدة، لنعرب عن أملنا بأن ترى وتابع: "

لحجارة الحية في األراضي المقدسة ولصالح توصياته النور، فهو يشكل الرافعة إلسماع صوت ا
قضيتنا الوطنية. ومن ناحيتنا حرصنا كل الحرص إلتمام االتفاقية الشاملة مع حاضرة الفاتيكان، 
وجوهرها تعزيز الوجود الكنسي المسيحي في ارض القداسة فلسطين، وما زال الفرح يغمر قلوبنا 

 ."بترفيع ابنتين من فلسطين إلى قديستين
نحتفل بعيد قيامة السيد المسيح عليه السالم، وال يخفى على أحد ان مصير مسيحيي " وأضاف:

الشرق تحف به المخاطر، ووجودهم األصيل والراسخ منذ قرون في هذه البالد مهدد، ويهدد معه ما 
رست عليه أوطاننا وشعوبنا من تعايش وتشارك على قواعد المحبة، وأسس اإليمان العميق بالتعددية 

 ."ينية والفكرية وحرية اإليمان والمعتقدالد
 30/4/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 يطالب بحماية العمال الفلسطينيين من اعتداءات االحتالل "الوطني الفلسطيني" .3

طالب المجلس الوطني الفلسطيني بوقف سياسة القهر واإلذالل واالضطهاد والقمع : )بترا(-عمان 
 فلسطين.اليومية واالعتقال التي تمارسها سلطات االحتالل اإلسرائيلي بحق عمال  اناتواإله
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بمناسبة عيد العمال العالمي الذي يصادف اليوم  أمسوطالب المجلس في بيان صدر عنه 
المؤسسات الدولية وعلى رأسها منظمة العمل الدولية بضرورة تطبيق اتفاقيات العمل الدولية لضمان 

فلسطين وحمايتهم من االنتهاكات المستمرة التي يتعرضون لها من قبل سلطات حقوق عمال 
 االحتالل اإلسرائيلي.

وأشار إلى االنتهاكات المتمّثلة باالعتقال إلى القتل واإلذالل على الحواجز واالبتزاز واالستغالل 
تهاكات غير البشع والمطاردات ومصادرة حقوقهم والتمييز بحقهم، وغيرها من الممارسات واالن

 اإلنسانية والمحرمة دوليا.
آلت إليه أوضاع العمال الفلسطينيين  عمااالحتالل اإلسرائيلي المسؤولية الكاملة  وحّمل المجلس

 لألراضي وسرقةنتيجة سياساته العنصرية والتي تهدف لتدمير االقتصاد الفلسطيني من مصادرة 
لى جانب بناء الجدار العنصري والحواجز للموارد الطبيعة والحصار المطبق على قطاع غزة، إ

بالمئة من مساحة الضفة الغربية والمنع من  60إسرائيل على أكثر من  والمستوطنات وسيطرة
 االستثمار فيها واستغاللها بحجج عسكرية وأمنية لصالح المستوطنين لضمان سيطرتهم عليها.

مال الفلسطينيين االهتمام الحقيقي قضايا الع إيالءوطالب المجلس الجهات الفلسطينية المختصة 
القانونية واالقتصادية واالجتماعية لضمان حصولهم على  اإلجراءاتوالرعاية الكافية، واتخاذ 

حقوقهم، وصمودهم على أرضهم بدءا من تحسين أجورهم وتوفير فرص العمل الكريم لهم، وفتح 
 العيش الكريم. أبواب أخرى للعمالة الفلسطينية تحفظ لهم كرامتهم وتضمن لهم

 1/5/2016الدستور، عم ان، 

 

 عريقات يطالب اتحاد البث األوروبي بإلغاء قراره منع رفع علم فلسطين .4
أعرب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، اليوم  :وفا –رام هللا 

البث األوروبي منع رفع علم السبت، عن سخط القيادة والشعب الفلسطيني ورفضهما لقرار اتحاد 
 فلسطين في مسابقة األغنية األوروبية.

جاء ذلك خالل رسالة رسمية وجهها أمين سر التنفيذية إلى رئيس اتحاد البث األوروبي جان باول 
 فيلبّيوت الذي يتخذ من سويسرا مقرا له.

عتذار الفوري إلى وطالب عريقات، اتحاد البث األوروبي بإلغاء هذا القرار المخجل، وتقديم اال
ووصف عريقات هذا القرار بالمنحاز، وختم رسالته  الماليين من أبناء شعبنا الفلسطيني حول العالم.

 بوجوب إلغائه واالعتذار الفوري للشعب الفلسطيني عن هذا السلوك المرفوض.
 1/5/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 
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 لضفةتعتقل أسيرْين محررْين با الفلسطينية السلطة .5
اعتقلت األجهزة األمنية التابعة لـ السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية أسيرْين محررْين، وفشلت في 

 اعتقال آخر بعد اقتحام منزله، بينما مددت اعتقال آخرين ورفضت اإلفراج عن البعض اآلخر.
عد أسبوعين على ففي قلقيلية، اعتقل جهاز األمن الوقائي األسير المحرر ساجي أبو عذبة، وذلك ب

 اإلفراج عنه من سجون االحتالل.
وفي الخليل، اعتقل األمن الوقائي األسير المحرر أسامة خالد العمور من مدينة يطا الساعة الواحدة 

 ليال بعد اقتحام منزله بشكل وحشي، واقتيد لمقر الجهاز للتحقيق معه.
والكادر بالرابطة اإلسالمية في الجامعة وفي جنين، اقتحم جهاز األمن الوقائي منزل األسير المحرر 

العربية األميركية محمد خلوف في وقت متأخر من ليلة أمس. وتتأهب تلك الجامعة إلجراء انتخابات 
 مجلس اتحاد الطلبة في وقت قريب.

كما يواصل ذات الجهاز في المدينة اعتقال العضو بالجبهة الشعبية هالل سمير برهان ونجله، بعد 
 لهما وتفتيشه مساء الخميس.اقتحام منز 

عاما( منذ شهرين، والطالبين في  16كما يواصل الجهاز الوقائي اعتقال أحمد طالب حج حمد )
جامعة النجاح وعضوي مجلس اتحاد الطلبة فوزي بشكار وعمر دراغمة رغم صدور قرار باإلفراج 

 عنهما من محكمة السلطة.
دسة الميكانيكية في جامعة بيرزيت عز الدين زيتاوي وتحتجز األجهزة األمنية في نابلس طالب الهن

 منذ ثمانية أيام.
من جانبها، مددت محاكم السلطة في رام هللا أمس اعتقال األسير المحرر جهاد منصور كراجة سبعة 
أيام إضافية خالل جلسة المحكمة، ورفضت إخالء سبيله للمرة الثامنة دون توجيه أي تهمة بحقه، 

 ور جلسة المحكمة.ومنعت أهله من حض
 30/4/2016الجزيرة. نت، 

 

 القيادة الفلسطينية تبحث خطوات ما بعد الرفض اإلسرائيلي للمبادرة الفرنسية .6
تجتمع القيادة الفلسطينية، قريبا ، لبحث خطوات المرحلة المقبلة، بعد الرفض  :سعد الدين نادية-عمان

فيه باريس توزع رقع الدعوات إلى المؤتمر الدولي اإلسرائيلي للمبادرة الفرنسية، في الوقت الذي كانت 
 للسالم، والمزمع عقده في نهاية الشهر الحالي.
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واعتبر المسؤولون الفلسطينيون أن "الرفض اإلسرائيلي للمبادرة يعني رفض السالم، وقطع الطريق 
 أبواصل على أي حل لتدويل القضية الفلسطينية"، وفق عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير و 

 يوسف.
وقال أبو يوسف، لـ"الغد" من فلسطين المحتلة، إن "رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، 

المفاوضات، رغم أن مسارها الممتد، في  استئنافعلى  إصرارهيستهدف التسويف والمراوغة، عبر 
 الفلسطينية المشروعة".ظل االنحياز األميركي لالحتالل، قد أثبت فشله في تحقيق الحقوق الوطنية 

وأضاف إن "نتنياهو يريد العودة إلى طاولة المفاوضات، بدون شروط مسبقة أو مرجعية دولية أو 
سقف زمني محدد، سبيال  للمضّي قدما  في سياسة االستيطان والتهويد ومصادرة األراضي وهدم 

 ني".المنازل وتصعيد العدوان، في إطار حربه العدوانية ضّد الشعب الفلسطي
من جانبه، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، تيسير خالد، إن "نتنياهو، بذلك الموقف 

 المضاّد، قد أطلق النار على الجهود السياسية الفرنسية والدولية إلحياء العملية السياسية".
المبادرة  وأكد ضرورة "إعادة النظر بسياسة الرهان على استئناف المفاوضات من بوابة ما يسمى

الفرنسية أو غيرها من المبادرات، والتوافق على خريطة طريق وطنية، يمكن على أساسها إنجاز 
 المصالحة واستعادة وحدة النظام السياسي الفلسطيني ووحدة مؤسساته في األراضي المحتلة".

ثي، إن "سلطات بدوره، قال األمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، النائب مصطفى البرغو 
على المبادرة الفرنسية، بإعالن نتنياهو رفضه لها ولفكرة عقد  اإلعداماالحتالل أصدرت فعليا  حكم 

 المؤتمر الدولي".
وأضاف، في تصريح أمس، إن "هذا اإلعالن يؤكد عدم صحة االستمرار في المراهنة على خيار 

اتيجية وطنية بديلة تركز على خيار المفاوضات في ظل اختالل ميزان القوى، وضرورة تبني استر 
المقاومة وتصعيد المقاومة الشعبية وحركة المقاطعة وفرض العقوبات على االحتالل، بالتوازي مع 

 إنهاء االنقسام وبناء قيادة موحدة ودعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه".
بإدانة ووقف االستيطان،  قرار بإصدارفي التوجه إلى مجلس األمن ومطالبته  اإلسراعوأكد ضرورة "

 والتنفيذ الفوري والكامل لقرارات المجلس المركزي، بما فيها وقف التنسيق األمني".
  1/5/2016الغد، عم ان، 

 
 تكشف امتالكها طائرات صغيرة من دون طيار "سرايا القدس" .7

أمس امتالكها  "الجهاد اإلسالمي"، الذراع العسكرية لحركة "سرايا القدس"كشفت : فتحي صّباح -غزة 
 طائرات )درون( صغيرة من دون طّيار، في ما بدا نقلة نوعية في مسار تطوير أسلحتها. ونسبت



 
 
 
 

 

 10 ص                                              3920 العدد:        1/5/2016 األحد التاريخ: 
  

، في شريط فيديو مدته تقل عن ثالث دقائق بثته لمناسبة الذكرى الثامنة الغتيال القائد "سرايا القدس"
جزء من منظومتها في السرايا عوض القيق والتي صادفت أمس، تطوير الطائرة و  "المهندس"

 العسكرية إلى القيق نفسه وتغنت بقدراته.
وقال معلق على عدد من الصور ظهر خاللها القيق يحلق في طائرة شراعية صغيرة وينزل منها: 

عوض القيق على يديه ُتختصر المسافات، وُتختصر الحكايات. عبقرية فريدة في دماغ ال يعرف "
دس الفذ، ُيتقن القفز نحو الالحدود، في زمن الرصاصة كان المستحيل، الكل شهد له بعقلية المهن

 ."يبتكر الراجمة، وفي زمن الصاروخ تعلق دماغه بالطائرة
أرض وصواريخ متعددة  -وأضاف المعلق على الشريط الذي ظهرت خالله راجمة صواريخ أرض 

لسرية وفي ترتيبات طاف الدنيا تحت جنح ا"ورجال من السرايا يقومون بتدريبات عسكرية، أن القيق 
أمنية معقدة، يحاول فك اللغز، كيف نجتاز العوائق، ونهبط وسط المفاجآت لمسافة الصفر، بحثا  عن 

 ."الطائرة!! فهل وصلت؟
  1/5/2016الحياة، لندن، 

 
 حماس: السلطة تواصل اعتقال طفل في سجونها منذ شهرين .8

ة للسلطة الفلسطينية اعتقال طفل فلسطيني أدانت حركة حماس، مواصلة األجهزة األمنية التابع: غزة
 في مدينة نابلس )شمال القدس المحتلة(، منذ شهرين كاملين.

وقال الناطق باسم الحركة، سامي أبوزهري، إن جهاز "األمن الوقائي" يواصل منذ شهرين اعتقال 
 ابلس.عاما ( من مخيم "بالطة" لالجئين الفلسطينيين شرق ن 13الطفل أحمد طالب مسكاوي )

وأضاف أبوزهري في بيان صحفي صدر عنه، السبت، "هذا االعتقال يأتي ضمن سياسة االعتقال 
على ذمة المحافظ، وهي سياسة تعسفية توفر غطاء لالعتقال خارج القانون، وتشبه سياسة االعتقال 

 اإلداري لدى االحتالل"، على حد تعبيره.
نهاء سيا سة االعتقال السياسي في سجون السلطة ودعا إلى اإلفراج عن الطفل مسكاوي وا 

 الفلسطينية.
في سياق متصل، اّتهمت حركة "حماس" األجهزة األمنية التابعة للسلطة في الضفة الغربية باعتقال 
أسيرين محررين، في وقت تمدد فيه اعتقال آخرين وترفض اإلفراج عنهم، فيما يواصل معتقالن 

 إضرابهما عن الطعام داخل زنازينها.
 30/4/216، ركز الفلسطيني لإلعالمالم
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 بالكامل "البلو"الجبهة الديمقراطية تطالب بإعفاء وقود كهرباء غزة من ضريبة  .9
اعتبرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أن قرار إعفاء السوالر الصناعي المورد لمحطة  :غزة

مة بتحمل كامل مسؤولياتها ( خطوة غير كافية، مطالبة الحكو %100–80توليد الكهرباء بغزة من )
 اتجاه قطاع غزة للتخفيف عن معاناته الهائلة.

من كافة الضرائب ومن بينها  %100وطالبت الديمقراطية باإلعفاء الفوري للوقود الصناعي بنسبة 
( ساعات وصل، بما يلبي احتياجات المواطنين 8ضريبة القيمة المضافة "البلو" للحفاظ على برنامج )

 تحانات النهائية للمدارس والجامعات.مع قرب االم
وجددت الجبهة مطالبتها بإبعاد القضايا الخدماتية بما فيها أزمة كهرباء قطاع غزة عن التراشقات 

 والتجاذبات السياسية واإلعالمية الدائرة بين حركتي فتح وحماس.
 30/4/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 

 

 المستوطنينو  لجيشعملية للمقاومة استهدفت ا مئةد األسبوع الماضي شه: معطيات إسرائيلية .11
عملية  100أظهرت معطيات إسرائيلية، أن األسبوع الماضي شهد إبراهيم: كامل  -القدس المحتلة 

 ومستوطنيه. اإلسرائيليللمقاومة في األراضي الفلسطينية استهدفت قوات االحتالل 
عملية للمقاومة بينها  100اومة الفلسطينية لـ ، تنفيذ المق"الصوت اليهودي"ورصد تقرير نشره موقع 

إطالق نار واحدة وثالث محاوالت طعن، باإلضافة إلى عمليات إلقاء الزجاجات الحارقة 
طالق ألعاب نارية ورشق الحجارة  )المولوتوف( والتسبب باندالع النيران في األماكن المستهدفة، وا 

 صوب مركبات عسكرية واستيطانية.
 1/5/2016الرأي، عم ان، 

 
 االحتالل ينشئ أربعة معامل كبيرة للتنقيب عن األنفاق على حدود غزة .11

تواصل قوات االحتالل اإلسرائيلي منذ قرابة الشهر ونصف الشهر أعمال البحث : غزة )فلسطين(
والتنقيب عن أنفاق للمقاومة على طول الشريط الحدودي شرق قطاع غزة، وذلك من خالل إقامة 

 .نقاط ثابتة لذلك
وحسب راصدين ميدانين لـ "قدس برس" فإن قوات االحتالل أنشأت منذ بدء أعمال التنقيب عن 

 األنفاق أربعة معامل كبيرة لهذا الغرض تمتد من جنوب قطاع غزة وحتى شماله.
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ففي منتصف شهر آذار/مارس الماضي أقامت تلك القوات أول معمل لها لهذا الغرض وكان شرق 
ومع بداية شهر نيسان/إبريل الجاري أقامت معمال  ثاني ا يقع شرق مدينة  رفح )جنوب قطاع غزة(،

 غزة.
بيت الهيا" إلى الشمال بلدة "وبالتزامن مع إقامة معمل شرق مدينة غزة، أقامت معمال ثالثا يقع شمال 

 من القطاع، وذلك بالقرب مما يعرف بـ "ارض الغول".
ا يقع شرق مخيم "المغازي" لالجئين ونهاية األسبوع الماضي شرعت قوات االحتالل  بإقامة معمال  رابع 

 الفلسطينيين وسط القطاع.
متر ا فقط إلى الشرق والشمال من  50وتبلغ مساحة كل معمل ثالثة كيلومتر مربع ويقع على بعد 

 السياج الفاصل وهو محاط بسواتر ترابية عالية لحجب الرؤية عن الفلسطينيين.
اخل كل معمل من هذا المعامل أربعة حفارات كبيرة "قادوح"، وباقر كبير وتضع قوات االحتالل في د

 وعدة جرافات، باإلضافة إلى ثالثة بيوت متنقلة.
وتقوم تلك اآلليات بالحفر والتنقيب في األرض على مدار الساعة وتنشط الحركة عليها من قبل 

 .سيارات لقوات االحتالل ووحدة الهندسة والخبراء وضباط المخابرات
 30/4/2016قدس برس، 

 
 وحدة سكنية في مستوطنات القدس 1800بتنفيذ مخططات إلقامة أكثر من  تبدأ"إسرائيل"  .12

العبرية موافقة رئيس الوزراء اإلسرائيلي  "هآرتس"كشف موقع صحيفة : حسين عبدالرحيم-هللارام 
ي مستوطنات الضفة وحدة استيطانية ف 421بنيامين نتنياهو ووزير جيشه موشيه يعلون، على بناء 

 الغربية، بما في ذلك المستوطنات المعزولة.
وفي إطار تسارع البناء االستيطاني في مدينة القدس، قالت مصادر إسرائيلية، إن عدة شركات تقوم 

وحدة استيطانية جديدة في عدة مستوطنات في مختلف أنحاء مدينة القدس،  415ببناء ما مجموعه 
وحدة سكنية جديدة  1800بدأت تنفيذ مخططات قديمة إلقامة أكثر من  كاشفة  أن سلطات االحتالل

 مستوطنات في القدس. أربعفي 
 1/5/2016، االتحاد، أبو ظبي

 
 هرتسوغ يدعو "لنبذ المتطرفين الالساميين" من حزب العمال البريطاني .13

العمال  دعا زعيم حزب المعسكر الصهيوني يتسحاق هيرتسوغ، اليوم السبت، قيادة حزب: القدس
 البريطاني إلى نبذ من أسماهم "المتطرفين الالساميين" في الحزب.
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وبحسب اإلذاعة العبرية العامة، فإن هرتسوغ وجه رسالة رسمية لقيادة الحزب البريطاني، أعرب فيها 
عن صدمته من التصريحات التي وصفها بأنها "معادية لليهود"، والتي أطلقها بعض عناصر الحزب 

 بـ "المتطرفين". الذين وصفهم
ا بقرار رئيس الحزب  وقال هرتسوغ "إن هؤالء ال يمثلون حزب العمال ويلطخون سمعته". مشيد 
البريطاني "جيريمي كوربين" بتشكيل لجنة تحقيق في تلك التصريحات من بعض نواب الجناح 

 اليساري.
 30/4/2016، القدس، القدس

 
 الجوالن.. و االحتالل اإلسرائيليتقرير:  .14

مرتفعات الجوالن )جنوب غربي سوريا(، المحتلة من قبل إسرائيل منذ  األناضول: تمتاز –س القد
 ، بأهمية خاصة بالنسبة لألخيرة، على المستويات األمنية والجيوسياسية.1967عام 

تلك األهمية دفعت رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتانياهو، الستغالل االضطرابات السياسية التي 
االعتراف "، ومّهدت الطريق أمامه )نتانياهو( لمطالبة المجتمع الدولي بـ2011ا سوريا منذ تشهده

 المرتفعات السورية. "بإسرائيلية
إننا موجودون اليوم "نيسان الجاري  17وقال نتانياهو خالل اجتماع عقدته حكومته في الجوالن يوم 
كومة اإلسرائيلية جلسة رسمية في تلك في الجوالن، وهذه هي المرة األولى التي تعقد فيها الح

عام ا، كان الجوالن جزء ال يتجزأ  49المرتفعات، منذ أن دخلت المنطقة تحت الحكم اإلسرائيلي قبل 
من أرض إسرائيل في العصر القديم، والدليل على ذلك هو عشرات الكنس اليهودية العتيقة التي عثر 

، "جزء ال يتجزأ من دولة إسرائيل في العصر الحديث عليها في المنطقة، إضافة إلى أن الجوالن هو
 بحسب نص تصريح أرسله مكتب نتانياهو لألناضول.

قوبلت تصريحات نتانياهو، بجملة من الرفض وردود األفعال العربية والدولية، إال أنها في الوقت 
ائيل التي تحتلها ذاته، سلطت الضوء على األهمية الجيوستراتيجية للمرتفعات السورية، بالنسبة إلسر 

 .1967منذ عام 
وأكدت كل من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون اإلسالمي، عقب تصريحات نتانياهو األخيرة، 

. وشدد مجلس األمن الدولي، على أنَّ ضم إسرائيل لهضبة "الجوالن جزء ال يتجزأ من سوريا"أنَّ 
 ، وأن المجلس ال يعترف به. "قراٌر باطلٌ "الجوالن هو 
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إلى ذلك، التقى نتانياهو، بالرئيس الروسي فالديمير بوتين في موسكو، بعد خمسة أيام فقط من 
للحيلولة دون ظهور جبهة إرهابية ضدنا في "تصريحاته، وقال حينها إن إسرائيل تبذل ما بوسعها 

 . "اتالجوالن )...( ويمكن أن يتم استهداف قرانا وأطفالنا بواسطة نيران تطلق من تلك المرتفع
ا "الجوالن ستبقى جزء من إسرائيل، سواء أكان ذلك من خالل اتفاق أو بدونه"وتابع  حان "، مضيف 

 ."الوقت للمجتمع الدولي أن يعترف بسيادة إسرائيل على الجوالن
وتتمتع الهضبة بأهمية جيواستراتيجية، ال يمكن لدولة مثل إسرائيل أن تتجاهلها، فالقمم التي تضمها 

سرائيل )فلسطين تجعلها تشر  ف على مساحات شاسعة من السهول المحيطة بها في سوريا ولبنان وا 
(. كما أن مخزون المياه الجوفية الكبير يزيد من أهميتها بالنسبة إلسرائيل، التي تعتمد في 1948قبل 

 تأمين ثلث احتياجاتها من المياه.
( يرد في Golan -لي، فاسمها )الجوالن فضال  عّما تمتلكه من أهمية دينية بالنسبة للداخل اإلسرائي

 النصوص المقدسة اليهودية، ما يجعلها بمثابة منطقة يصعب على إسرائيل التنازل عنها.
، من احتالل الجوالن، وقطاع غزة، والضفة الغربية )بما فيها القدس 1967وتمكنت إسرائيل عام 

ير اللتان كانتا وقتها تحت الحماية الشرقية(، وشبه جزيرة سيناء المصرية، وجزيرتا تيران وصناف
ا باسم "األيام الستة"المصرية، وذلك خالل حرب   ."نكسة حزيران"، التي تعرف أيض 

، التي "القنيطرة"، وتعرف باسم محافظة 14تشكل مرتفعات الجوالن، إحدى المحافظات السورية الـ 
وهي مركز المحافظة، تم  "نيطرةالق"كيلومتر ا، وتضم المحافظة مدينتين،  60تبعد عن دمشق، نحو 

، 1973تدميرها بالكامل على يد القوات اإلسرائيلية قبل أن تنسحب منها في حرب تشرين عام 
 ، التي ال تزال مدمرة تحت االحتالل."فيق"و

شنت سوريا )بمشاركة مصر(، هجوم ا عسكري ا ضد إسرائيل، السترداد كامل األراضي  1973وفي 
، إال أن تلك المحاولة تكللت "حرب تشرين"، وعرفت تلك الحرب باسم 1967ام العربية التي احتلت ع

 بالفشل.
سرائيل برعاية أممية في جنيف )سويسرا(، التفاقية 1974وفي    "فك لالشتباك"، توصلت مصر وا 

ا، اتفاقية لـ 1974كانون الثاني  18) على الجبهة السورية،  "فك االشتباك"(، أعقبها في جنيف أيض 
سرائيل )بين  (، بحضور ممثلين عن األمم المتحدة واالتحاد السوفيتي )آنذاك( 1974أيار  31سوريا وا 

 والواليات المتحدة األمريكية.
، أعلنت إسرائيل ضم الجوالن رسمي ا إلى أراضيها من جانب واحد، غير أن المجتمع 1981وفي 

 الدولي لم يعترف بذلك القرار.
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إيهود باراك، وزير الخارجية السوري، فاروق الشرع، في  اإلسرائيلي ، التقى رئيس الوزراء2000وفي 
، في إطار مفاوضات سالم 2000كانون األول  7و 3بوالية فيرجينيا الغربية، ما بين  "شيبردز تاون "

برعاية وزيرة الخارجية األمريكية السابقة، مادلين أولبرايت، إال أن تلك المفاوضات حول إعادة 
التخلي عن األراضي السورية المحاذية  إسرائيلسوريا، باءت بالفشل، بسبب رفض المرتفعات إلى 

 لبحيرة طبريا )أكبر خزان طبيعي للمياه العذبة في المنطقة( ونهر األردن )نهر الشريعة(.
، بدأت مفاوضات سورية إسرائيلية غير مباشرة برعاية تركية، انتهت عقب هجمات 2008وفي 

 قالة رئيس الوزراء اإلسرائيلي، إيهود باراك، بسبب إدانته بالفساد.على غزة، واست إسرائيل
، أعلن ناتنياهو، أنه سيتبع سياسة أكثر صرامة حيال الجوالن، بالمقابل قال الرئيس 2009وفي 

. ورغم تصريحات باراك أوباما عند "ليس هناك طرف نفاوضه بشأن السالم"السوري، بشار األسد 
ا، من  اإلسرائيليةبدء المفاوضات السورية "نفس العام، حول اعتبار  توليه منصب الرئاسة، في مجدد 
 ، فإن الملف لم يشهد أي تطور."أولويات سياسته الخارجية

، إلى الجزء الموجود تحت السيادة 2012، امتدت الحرب التي اندلعت في سوريا عام 2013وفي 
ئف صاروخية على الجزء الذي تسيطر آنذاك سقوط قذا إسرائيلالسورية من الجوالن، حيث ادعت 

عليه من المرتفعات، وردت بالمثل على مصادر النيران، كما تبادل الجيشان السوري واإلسرائيلي 
 إطالق النار في أيار من العام نفسه.

الذي عقده في  اإلسرائيلينيسان الحالي، قال نتانياهو، خالل اجتماع مجلس الوزراء  17وفي 
 ."ت الجوالن ستبقى بيد إسرائيل إلى األبدمرتفعا"الهضبة، إن 

 1/5/2016، الرأي، عم ان
 

واالستيالء على آالف الدونمات الشهر  ةمنزاًل ومنشأ 97أربعة شهداء وهدم أكثر من : "الحوراني" .15
 الجاري 

قال مركز عبد هللا الحوراني للدراسات والتوثيق التابع لمنظمة التحرير  :الجديدة الحياة-هللارام 
مواطنين، واستولت على  أربعةسطينية، في تقريره الشهري، إن قوات االحتالل اإلسرائيلي، قتلت الفل

 آالف الدونمات خالل شهر نيسان الجاري.
إلى أن عدد الشهداء منذ اندالع الهبة الشعبية مطلع تشرين أول من العام الماضي  التقرير وأشار
 جثمانا. 18ارتفع عدد جثامين الشهداء المحتجزة إلى طفال ، فيما  48شهيدا ، بينهم  213 إلىارتفع 
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، استولت على آالف الدونمات من أراضي اإلسرائيليوأشار المركز إلى أن سلطات االحتالل 
دونم من أراضي بلدة  2500المواطنين الفلسطينيين خالل شهر نيسان المنصرم، حيث استولت على 

 ة شمال الضفة الغربية المحتلة.الزاوية غرب سلفيت وسنيريا جنوب شرق قلقيلي
وأشار المركز في تقريره إلى أن المستوطنين المتطرفين بقيادة الحاخام اليهودي المتطرف يهودا 

، والقيام بطقوس تلمودية في ساحاته، بحراسة من األقصىغليك، واصلوا اقتحاماتهم المتكررة للمسجد 
 صلين وتصدر بحقهم قرارات ابعاد عن االقصى.شرطة االحتالل، فيما تقوم باعتقال المرابطين والم

 85مواطنا  ومواطنة في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة بينهم  270ولفت المركز في تقرير إلى أن 
طفال  خالل الشهر  60مواطن بينهم  400طفال ، أصيبوا برصاص االحتالل، كما اعتقل نحو 

 الماضي.
 400فلسطيني يقبعون في سجون االحتالل بينهم أكثر من  أسيرآالف  7إن نحو  األسيروقال نادي 

ثالث أسيرات، كما ارتفع عدد الصحفيين  إداريا  بينهمأسيرا   750أسيرة،  69طفل وطفلة، إضافة إلى 
 صحفيا . 19المعتقلين في سجون االحتالل ليصل إلى 

نشأه في الضفة الغربية منزال  وم 97من  أكثرخالل شهر نيسان  اإلسرائيليهدمت سلطات االحتالل و 
 منشأه سكنية وزراعية وتجارية. 53منزال  ومسكن ونحو  44والقدس من بينها 

شهداء ثالثة  أربعةعمليات الهدم التي قامت بها سلطات االحتالل، هدم منازل عوائل  أبرزومن 
مسكنا  34هدم  إلىمنهم في بلدة قباطية جنوب جنين وآخر في مخيم قلنديا شمال القدس، إضافة 

مواطنا ،  69تشريد  إلى أدتمنشأه تستخدم للسكن  17نابلس، منها  طانا جنوبومنشأه في خربة 
 مانحة.طفال ، وهدم حديقة لألطفال في قرية زعترة جنوب نابلس تبرعت بها جهات  49بينهم 

 وقال مركز عبد هللا الحوراني للدراسات والتوثيق، إن المستوطنين يواصلون اعتداءاتهم على
 المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية والقدس المحتلة، بحماية جنود االحتالل.

طقوسا  وأقامواوأشار المركز في تقريره إلى أن مئات المستوطنين اقتحموا "قبر يوسف " قرب نابلس 
اقتحامهم لها طقوس في عدد من المواقع األثرية بعد  أداءتلمودية فيه، كما شارك المئات منهم في 

مجمع برك سليمان  إلىبالقوة، مثل "قبر عتنائيل" وسط الخليل ومنطقة البركة في بلدة يطا، إضافة 
 السياحي جنوب بيت لحم.

أطلقت الحربية االسرائيلية النيران تجاه مراكب الصيادين في بحر بيت الهيا شمال قطاع غزة، و 
ل مدينة رفح، واعتقلت ثالثة مواطنين، كما توغلت وقبالة مدينة الزهراء وسط القطاع، وقبالة سواح

 شرق حي الشجاعية ونفذت أعمال تجريف. إسرائيليةعدة أليات عسكرية 
 30/4/2016، الحياة الجديدة، رام هللا
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 االحتالل ي ضي ِّق على احتفاالت المسيحيين بالقدس .16

من، وتتزامن هذه شددت قوات االحتالل من إجراءاتها بمدينة القدس بدعوى الحفاظ على األ
اإلجراءات مع استمرار تدفق المسيحيين الذي يحتفلون بسبت النور وفق التقويم الشرقي. وال تسمح 

 تل أبيب بدخول البلدة القديمة وكنيسة القيامة إال لحاملي تصاريح خاصة.
ف من وبينما وصل آالف الحجاج األجانب بينهم أقباط من مصر إلى المدينة المقدسة، لم يتمكن آال

 المسيحيين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة من الوصول للمدينة.
وقالت مراسلة الجزيرة من القدس جيفارا البديري إن كل أزقة البلدة القديمة تحولت لشبه ثكنة 

ن منطقة باب الجديد ملئت بالحواجز وتم تطويق كل مداخل البلدة القديمة.  عسكرية، وا 
جاج المسيحيين قالوا للجزيرة إنهم منعوا من دخول كنيسة القيامة، ولم يسمح وأضافت أن بعض الح

حتى للحجاج األجانب من الدخول بدعوى أن هناك أماكن أخرى مخصصة لهم، مشيرة الحتجاز 
قوات االحتالل شابا فلسطينيا أكثر من ساعتين داخل سيارة للشرطة بدعوى طرح بعض األسئلة، 

 قة وصفت بالوحشية.لكنهم اعتدوا عليه بطري
وزادت المراسلة أن قوات االحتالل حولت القدس على مدار هذا األسبوع إلى ثكنة عسكرية لتأمين 

 احتفاالت اليهود بعيد الفصح.
وتأتي هذه التصرفات والتضييقات رغم استصدار قرار من المحكمة العليا برفع الحواجز بالمدينة منذ 

يؤكد عكس ذلك تماما  -تضيف المراسلة-يجري في الواقع  عامين خاصة يوم سبت النور، لكن ما
 وأنه ال يتم االلتزام حتى بقوانين تصدرها هيئة قضائية إسرائيلية.

ولفتت المراسلة إلى أن "شموع النور" يحملها مسيحيون تخرج من داخل كنيسة القيامة إلى الضفة 
العالم، ليحتفل المسيحيون وفق التقويم وتمر بالقطاع ثم مطار بن غوريون واألردن ثم إلى كل أنحاء 

 الشرقي بشعلة النور إيذانا بعيد الفصح الذي يوافق يوم غد األحد.
 30/4/2016، الجزيرة نت، الدوحة

 
 أبريلنيسان/مستوطن لألقصى خالل  1,800"قدس برس" ترصد اقتحام أكثر من  .17

شهر الثالثة األولى من العام شهد شهر نيسان/ أبريل المنقضي، ما لم تشهده األ: القدس المحتلة
، من حيث اقتحامات المستوطنين اليهود للمسجد األقصى الذي خضع لسلسلة 2016الحالي 

 إجراءات إسرائيلية استهدفت إفراغه من رواده، من خالل سياسة االعتقال واإلبعاد.



 
 
 
 

 

 18 ص                                              3920 العدد:        1/5/2016 األحد التاريخ: 
  

ن الُمقتحمين ورصد تقرير إحصائي خاص لـ "قدس برس" أنه على الرغم من ازدياد أعداد المستوطني
للمسجد األقصى منذ بداية العام، شهرا  تلو اآلخر، إاّل أّن نيسان كان األبرز من حيث أعدادهم التي 
تجاوزت األلف مستوطن، وسط إبعاد الُمصّلين عن األقصى والُمدافعين عنه خالل "عيد الفصح" 

 العبري وقبيله.
ا  ومرشدا  يهوديا  اقتحموا المسجد األقصى مستوطنا  وطالب 1,868وفقا  لما رصدته "قدس برس" فإن 

منذ بداية نيسان وحتى نهايته، حيث تكّثفت تلك االقتحامات خالل "عيد الفصح" الذي صادف األيام 
نيسان الجاري، وذلك خالل فترتْي االقتحامات الصباحية والمسائية؛ حيث تجاوزت  29 - 22من 

 ألف مستوطٍن في ذلك األسبوع وحده.
عنصرا  ُشَرطّيا  وضابط مخابرات إسرائيلي اقتحموا باحات المسجد ضمن جوالت  67ثر من كما أن أك

استكشافية شملت اقتحام المصّليات المسقوفة، إضافة إلى اقتحامات عناصر شرطة االحتالل 
والقوات الخاصة التي تؤّمن الحماية للمستوطنين اليهود بشكل يومي أثناء االقتحام منذ لحظة دخولهم 

"باب المغاربة" حتى خروجهم من "باب السلسلة"، حيث تعلو أصواتهم بالغناء إضافة للرقص  من
 وأداء الصلوات التلمودية.
مستوطنا  تمادوا في تدنيسهم للمسجد األقصى، حيث حاول عشرة منهم  46ولفتت إلى أن أكثر من 

ء طقوٍس تلمودية )سرّية تقديم قرابين "الفصح" العبري في المسجد األقصى، كما قام آخرون بأدا
وعلنية( في الباحات وخاصة قرب "باب الرحمة"، إاّل أّن حّراس المسجد تصّدوا لهم وأجبروا شرطة 

 االحتالل على طردهم من الباحات واعتقال من حاول تقديم القرابين حول أبواب األقصى.
ة على حّراس المسجد وخالل الشهر المنقضي، اعتدت عناصر الشرطة اإلسرائيلية والقوات الخاص

بعاد ثالثة منهم عن المسجد لمدة  يوما  بسبب  15األقصى وموّظفي األوقاف، كما قامت بمالحقتهم وا 
 تصّديهم للمستوطنين، حيث شهد المسجد توّترا  كبيرا  خالل أسبوع "الفصح".

مسجد وفي تصعيد خطير من قبل سلطات االحتالل على الُمصّلين والمرابطين بشكل يومي في ال
األقصى، تم تقديم لوائح اّتهام بحق عشرة منهم، معظمهم من المسّنين، تتضّمن انتماءهم لـ "منظمة 
محظورة" إلى جانب ما أسموه بـ "تمويل اإلرهاب" من خالل دفع مبالغ مالية لنشطاء من المرابطين 

 بية".والمرابطات في الحرم القدسي إلبعاد الزوار اليهود، والقيام بـ "أعمال تخري
وأوضحت مراسلة "قدس برس" أن السلطات اإلسرائيلية شّنت حملة اعتقاالت وتسليم قرارات إبعاد 

، 1948لعشرات الفلسطينيين سواء من أهلنا في مدينة القدس أو من األراضي الفلسطينية المحتلة عام 
 نيسان/ أبريل. 28منذ بداية نيسان وحتى يوم الخميس الموافق 
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اإلبعاد سواء  عن القدس أو المسجد األقصى أو البلدة القديمة، تجاوزت السبعين  وأضافت أن قرارات
قرارا  خالل الشهر ذاته، وهي نسبة كبيرة مقارنة بشهر آذار/ مارس الماضي الذي لم تتجاوز قرارات 
ء اإلبعاد فيه الثالثين قرارا ، مشيرة إلى أن من ضمن ُمبعدي نيسان شّبان البلدة القديمة، والنسا

 المرابطات في األقصى، والمسّنين الذين تتجاوز أعمارهم الخمسين عاما .
وشهد المسجد األقصى يوم أمس الجمعة مواجهات محدودة عقب رشق الشّبان الفلسطينيين الحجارة 
باتجاه عناصر االحتالل أمام "باب المغاربة" تأكيدا  على رفضهم لتدنيس المستوطنين للمسجد 

حامات تتم بقّوة السالح(، حيث اقتحمت القوات باحات المسجد في محاولة األقصى )كون االقت
شابا   40إلفراغه من المصّلين واعتقال من تشتبه بهم في رشق الحجارة، حيث اعتقلت واحتجزت نحو 

في باب السلسلة، ” بيت إلياهو“من داخل المسجد وأبوابه، وتم تحويلهم إلى مركزْي شرطة االحتالل 
رب القدس، حيث جرى التحقيق معهم، ثم أخلت الشرطة سبيل عدد منهم في حين غ” القشلة”و

 مددت اعتقال سبعة.
وما كان الفتا  أيضا  خالل شهر نيسان إعالن ما يسمى بـ"معهد الهيكل" عن حدث هو األول من 

رّي تمّثل بإقامة عقد قران س -بحسب المعتقدات اليهودية  -عام  2000نوعه منذ خراب الهيكل قبل 
قرب باب الرحمة في المسجد األقصى، رغم التشديد الذي يفرضه الحّراس عليهم، إلى جانب اعتقال 
خطيب المسجد األقصى محمد سليم واحتجازه بحجة "خطبة تحريضية ألقاها يوم الجمعة الموافق 

 "، وفق الئحة االتهام اإلسرائيلية.2016نيسان/ أبريل  8تاريخه 
 30/4/2016، قدس برس

 
 أسيرا فلسطينيا دخلوا أعواما اعتقالية جديدة خالل نيسان/ أبريل 260: وت األسرى""ص .18

أسيرا  فلسطينيا  خالل شهر نيسان/ أبريل المنقضي، أعواما  جديدة داخل سجون  260دخل  رام هللا:
 ومعتقالت االحتالل اإلسرائيلي.

الشهر الحالي شهد حاالت وذكرت إذاعة "صوت األسرى" في بيان صدر عنها، اليوم السبت، أن 
عدة من التوتر والغليان داخل المعتقالت اإلسرائيلية، في ظل تزايد هجمة إدارة السجون على األسرى 

 والتنكيل بهم، خاصة في سجني "نفحة" و"رامون".
أسير ا محكوما  بالسجن المؤبد مدى  41وأوضحت أن من بين األسرى الذين دخلوا أعواما جديدة؛ 

أسيرا  يقضون أحكاما   32عاما ، باإلضافة إلى  30ثة أسرى محكومين لفترات تزيد عن الحياة، وثال
 تزيد عن عقدين من الزمن داخل السجون اإلسرائيلية.
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فلسطينيين يعضهم  109أسيرا  محكوما  ألكثر من عشرة أعوام، و 75وأضافت أن من بينهم أيضا ؛ 
 موقوفين ينتظرون المحاكمة.محكومين بالسجن ألقل من عقد من الزمن وآخرين 

وفيما يتعّلق بالتوزيع الجغرافي لهؤالء المعتقلين الذين أنهوا أعواما  جديدة في أسر االحتالل، فمن 
أسيرا  من  20، 1948مقدسيا  وثمانية مواطنين من داخل األراضي الفلسطينية المحتلة عام  19بينهم 

 أبناء الضفة الغربية المحتلة.هم من  213قطاع غزة، في حين أن البقية وعددهم 
عاما ،  17ومن بين هؤالء األسرى عميدة األسيرات األسيرة لينا الجربوني المحكومة بالسجن لـ 

 والقيادي في حركة "فتح" األسير مروان البرغوثي.
طفل  400ي سجونها نحو سبعة آالف أسير فلسطيني، بينهم أكثر من فوتحتجز سلطات االحتالل 

 سجنا ومركز توقيف إسرائيلي. 22ة في نحو أسير  65ونحو 
 30/4/2016، فلسطين أون الين

 
 المسيحية لنصرة القدس: "إسرائيل" ترتكب جرائم حرب بحق المقدسات اإلسالميةلهيئة ا .19

المسيحية لنصرة القدس والمقدسات حنا عيسى  اإلسالميةوصف األمين العام للهيئة : بترا –السبيل 
 حرب.والمسيحية في القدس المحتلة بجرائم  اإلسالميةبحق المقدسات دولة االحتالل  إجراءات

وقال عيسى في بيان له اليوم السبت:" إن الشرائع الدولية ترفض مضايقات االحتالل التي تحول 
:" أن حكومة االحتالل ترتكب جرائم ا  دون وصول المؤمنين إلى دور العبادة واألماكن المقدسة"، مؤكد

 والمسيحية منتهكة كل القوانين الدولية". اإلسالميةحرب ضد المقدسات 
المبارك لجرائم وانتهاكات يومية، متسائال عن أسباب مضايقة  األقصىتعرض المسجد  إلى وأشار

أعيادهم يتنقلون  أثناءومنع المصلين المسلمين والمسيحيين من أداء الشعائر الدينية، فيما اليهود وفي 
والمسيحية، مؤكدا  أن دولة االحتالل بذلك تنتهك كل القوانين  إلسالميةابحرية في األماكن المقدسة 

 .اإلنسانالدولية وقوانين حقوق 
وتابع عيسى:" لقد عرقلت قوات االحتالل وصول المؤمنين والسياح القادمين من الخارج لالحتفال 

 أنوأضاف:"  لعالم.بعيد الفصح المجيد، مؤكدا أن لهذا العيد أهمية خاصة بالنسبة للمسيحيين في ا
آالف المؤمنين والسياح القادمين من الخارج يتجمعون في كنيسة القيامة إال أن إجراءات االحتالل 

شخص من األقباط المسيحيين  7000وصول أكثر من  إلىتضايقهم وتعرقل وصولهم أحيانا ، الفتا  
من التدرج بمجموعات، عيسى أن حواجز سلطات االحتالل، ومنعها المواطنين  وأوضح المصريين.

 تجبر الكثير على مغادرة المكان، معتبرا  هذه المضايقات مخالفة صريحة للقوانين الدولية.
 1/5/2016، السبيل، عم ان
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 تحذير من سيطرة االحتالل على العقارات غير المأهولة في القدس .21

ينة القدس، من تغيير حذر مجلس اإلفتاء األعلى في فلسطين، أهالي مد: رام هللا-عبدالرحيم حسين
، في وقت عمدت البلدية إلى إرسال بالغات لبعض السكان "األرنونا"سلطات االحتالل تعرفة ضريبة 

 ."عقار سكن غير مستخدم"تعلمهم فيها أن العقارات الخاصة بهم سيتم تعريفها بـ
إنها لتحفيز بقولها  فقط،التي تفرض على المقدسيين  "األرنونا"وبّررت بلدية االحتالل ضريبة 

 أصحاب العقارات الفارغة على تأجيرها أو بيعها لمن ليس لديهم سكن.
وقال المجلس: إن هذا الهدف المعلن للبلدية يخفي وراءه أهدافا  ضمنية، تتمثل في إحصاء األبنية 
الفارغة، وبالتالي محاولة السيطرة عليها إلحالل مستوطنيها مكان السكان الفلسطينيين الذين قد 

ونون خارج البالد للعمل أو الدراسة. وطالب أبناء القدس بأخذ الحيطة والحذر من هذه الخطوة يك
التي تسعى من خاللها حكومة االحتالل إلى تفريغ المدينة من سكانها بسحب هوياتهم، بحجة أن 

 مركز حياتهم خارج المدينة المقدسة.
 1/5/2016، االتحاد، أبو ظبي

 
 عتداء إسرائيلي ضد الصحفيين منذ "انتفاضة القدس"ا 200: منتدى اإلعالميين .21

أكد "منتدى اإلعالميين الفلسطينيين" أن االحتالل اإلسرائيلي ارتكب أكثر من مائتي اعتداء ضد  غزة:
الصحفيين العاملين في الضفة الغربية والقدس المحتلة وقطاع غزة، منذ اندالع "انتفاضة القدس" 

 ضي.بداية تشرين أول/ أكتوبر الما
وحذر المنتدى في بيان صدر عنه، اليوم السبت، بمناسبة "اليوم العالمي لحرية الصحافة" الذي 
يصادف الثالث من أيار/ مايو سنويا ، من تواصل التصعيٍد اإلسرائيلي الخطير ضد الصحفيين 

 الفلسطينيين، ومؤسساتهم اإلعالمية باالعتقال واإلغالق واالستهداف المباشر.
يان "منذ انطالق االنتفاضة شهد االستهداف اإلسرائيلي للصحفيين الفلسطينيين ارتفاعا  وجاء في الب

اعتداء متنوع، ضمن عمليات القمع المنظم ومحاوالت تكميم األفواه،  200الفتا ؛ حيث سّجل أكثر من 
 بحجة التحريض لمنع صوت االنتفاضة الهادر من االنطالق".

إغالق مكاتب الفضائيات واإلذاعات المحلية ومالحقة العاملين وأوضح أن االعتداءات تنّوعت بين 
 فيها، واستهداف عموم الصحفيين خالل تغطياتهم اإلعالمية لألحداث والمواجهات الميدانية.

 30/4/2016، فلسطين أون الين
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 صحفيون فلسطينيون ينددون بانتهاكات االحتالل .22
يين الفلسطينيين بمدينة نابلس ظهر اليوم اعتصم عشرات الصحفيين والحقوق: عاطف دغلس-نابلس

آخرين، مطالبين بوقف  17السبت رفضا الستمرار اعتقال االحتالل اإلسرائيلي للصحفي عمر نّزال و
 االنتهاكات بحق الصحفيين.

عاما( منذ نحو أسبوع عندما كان يمر عبر جسر الكرامة )اللنبي( متوجها  54واعُتقل الصحفي نّزال )
 د من النقابة لحضور مؤتمر االتحاد األوروبي للصحفيين.للبوسنة مع وف

لبعض الوقت  -وهو عضو األمانة العامة لنقابة الصحفيين الفلسطينيين-واحتجز االحتالل نّزال 
 لينقل إلى معتقل عتصيون اإلسرائيلي.

ته وترجح معلومات حصلت عليها الجزيرة نت أن الصحفي نّزال الذي عقد االحتالل جلستين لمحاكم
 حتى اللحظة ربما ُيحّول لالعتقال اإلداري بادعاء وجود ملف اتهام سري بحقه.

وطالب المعتصمون االحتالل بكف ما سموه "العنف واإلرهاب" بحق الصحفيين في ظل اعتقالهم 
واحتجازهم واالعتداء عليهم بكل األشكال، كما دعوا إلى خطوات عملية لثني االحتالل اإلسرائيلي 

 ه.عن ممارسات
وأكدت عضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين ريما العملة أن االحتالل صّعد في اآلونة األخيرة من 

 استهدافه للصحفيين الفلسطينيين بعد أن كشفوا جرائمه للعالم.
ضد الصحفيين  2015انتهاكا إسرائيليا سجلت في العام  650وقالت للجزيرة نت "إن أكثر من 

ن مئتي اعتد  اء وقعت في الربع األول من هذا العام".الفلسطينيين، وا 
وقال مدير نادي األسير بنابلس رائد عامر إن االحتالل يعتبر الصحفيين هدفا له، ويمارس القمع 

أسيرا، أكثر  18وباعتقال نّزال ارتفع عدد الصحفيين الفلسطينيين في سجون االحتالل لـ ضدهم علنا.
 .من نصفهم اعتقل في انتفاضة القدس الحالية

 30/4/2016، الجزيرة نت، الدوحة
 

 نقل األسير سامي جنازرة إلى عزل "إيال"و  أربعة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام .23
يواصل أربعة أسرى فلسطينيون قابعون خلف الجدران الرطبة في السجون ": الحياة" -غزة 

إداريا ، من بينهم سامي  اإلسرائيلية، إضرابهم المفتوح عن الطعام احتجاجا  على استمرار اعتقالهم
 جنازرة المضرب منذ شهرين على التوالي.

سنة( من مخيم الفوار قرب مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية،  43وتدهورت صحة األسير جنازرة )
كيلوغراما . وقالت إذاعة األسرى في غزة، إن مصلحة السجون  52ونقص وزنه في شكل حاد الى 
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في صحراء النقب، بعدما نقلته أياما   "النقب"خيرا  إلى زنزانة فردية في سجن اإلسرائيلية نقلت جنازرة أ
 إلىإلى مستشفى سوروكا في مدينة بئر السبع القريبة من السجن، إثر تدهور وضعه الصحي نظرا  

تناوله الماء وملح الطعام فقط في إضرابه عن الطعام. ويعاني جنازرة، األسير السابق لسنوات عدة، 
 30رابات في عمل القلب، وهبوط حاد في ضغط الدم. كما يواصل األسير فؤاد عاصي )من اضط

على  28سنة( من بلدة بيت لقيا قرب مدينة رام هللا وسط الضفة، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ
 ، احتجاجا  على تمديد اعتقاله إداريا  مدة ستة أشهر أخرى."النقب"التوالي في سجن 

 1/5/2016، نالحياة، لند
 

 دونم 2500االحتالل يقمع مسيرة شعبية ضد االستيطان ويستولي على  .24
قمعت قوات االحتالل اإلسرائيلي بالقوة العسكرية، أمس، مسيرة شعبية  :سعد الدين نادية-عمان

دونم،  2500حاشدة ضّد االستيطان المتواصل في األراضي المحتلة، والذي كان آخره االستيالء على 
 ر عن وقوع إصابات واعتقاالت بين صفوف المواطنين.مما أسف

واحتجزت القوات اإلسرائيلية عددا  من النشطاء ومتضامنين أجانب خالل الفعالية المناهضة 
 العتداءات المستوطنين بحق أراضي المواطنين الفلسطينيين في بيت لحم، بالضفة الغربية المحتلة.

تيطان في بيت لحم، حسن بريجية، أن "االحتالل احتجز وقال منسق اللجنة الوطنية لمقاومة االس
سبعين ناشطا  من مؤسسات حقوقية وقانونية ومتضامنين أجانب خالل مبادرتهم بالعمل الستصالح 

عنهم  اإلفراجأراضي المواطنين التي تتعرض النتهاكات مستوطني مستوطنة "ازدبار"، قبل أن يتم 
 بعد ساعات من االحتجاز."

صريح أمس، أن "هذه المنطقة ُتعد مربعا  أمنيا  مدعوما  من قبل وزير الخارجية وأوضح، في ت
اإلسرائيلي السابق، أفيغدور ليبرمان، الذي يقطن فيها"، مبينا  أن "مبادرة استصالح األراضي جاءت 

 .(ردا  على مبادرة رئيس الحكومة اإلسرائيلية والمستوطنين الختراق المناطق "أ" )حسب اتفاق أوسلو
وأكد أن "الفعاليات ستستمر في هذه األراضي، وسيعاود النشطاء العمل فيها واستصالحها في تحد 

 للمستوطنين الذين شكل لهم تواجد النشطاء استفزازا  كبيرا  في تلك المنطقة".
 1/5/2016، الغد، عم ان
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 جثامين شهداء مقدسيين مشكلة تنتظر حالً  .25

محكمة  إلىهداء المقدسيين المحتجزة جثامينهم منذ نحو نصف عام، لجأ ذوو الش": الحياة" –رام هللا 
 العدل العليا اإلسرائيلية للمطالبة باإلفراج عنها وتمكينهم من دفنها.

وقال المحامي محمد عليان، والد الشهيد بهاء عليان من جبل المكبر في القدس، أن المحكمة حّددت 
 مقدم من عائالت الشهداء المحتجزة جثامينهم.الخامس من الشهر الجاري للنظر في الطلب ال

وأفرجت السلطات اإلسرائيلية عن الغالبية العظمى من جثامين الشهداء، لكنها أبقت على جثامين 
 15شهيدا ،  18أن السلطات تحتجز جثامين  إلىعدد من الشهداء من مدينة القدس. ولفت عليان 
 في االحتجاز ستة أشهر.منهم من مدينة القدس، وأنه مضت على غالبيتهم 

واستخدمت السلطات اإلسرائيلية احتجاز جثامين الشهداء الذين يقتلون في هجمات على أهداف 
إسرائيلية، منذ بدء الهبة الشعبية مطلع تشرين األول )أكتوبر( العام الماضي، وسيلة للضغط على 

ت على عدد محدود من سكان الفلسطينيين، لكنها عادت وأطلقت سراح الغالبية العظمى منهم، وأبق
 مدينة القدس بعد أن اتضح لها عدم وجود تأثير لهذه الخطوة في الهبة.

وأعلن وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي غلعاد أردان، قبل شهرين، أنه سيفرج عن جثامين الشهداء 
 جميعا ، لكنه تراجع عن ذلك بعد رفض بعض األوساط اليمينية المتطرفة القرار.

أن عائالت الشهداء طالبت محكمة العدل العليا في االلتماس المقّدم لها،  إلىلمحامي عليان وأشار ا
بأن تطبق إعالن وزير األمن الداخلي، وأن تسلم الجثامين وهي في حالة الئقة وقابلة للدفن. وزاد: 

 ."نرفض أن يسلمونا أبناءنا وهم قوالب من الثلج، ألنه ال يمكن دفنهم في هذه الحالة"
 1/5/2016، الحياة، لندن

 
 ألفًا فقدوا أعمالهم بسبب منع االحتالل إدخال األسمنت إلى غزة 40حقوقية: هيئة  .26

، إن قرار األمم المتحدة "هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار وا عادة اإلعمار"قالت ": الخليج" -غزة
 وقف مشاريع اإلعمار في غزة خطر، ويهدد بتفاقم الوضع اإلنساني الكارثي.

ألف فلسطيني فقدوا أعمالهم بسبب منع االحتالل  40وذكرت الهيئة في بيان، أمس، أن أكثر من 
ألف  75 دخول األسمنت للقطاع الساحلي المحاصر منذ عشرة أعوام. وأكدت أن حوالي "اإلسرائيلي"

األخير على  "اإلسرائيلي"مواطن مازالوا مهجرين داخل القطاع، بسبب تدمير بيوتهم خالل العدوان 
 .2014القطاع صيف العام 
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منظمات المساعدات الدولية "وكان مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية )أوتشا( أعلن أن 
األخيرة على قطاع غزة،  "اإلسرائيلي"ها العدوان ستعلق نشاطاتها في إعادة إعمار المساكن التي دمر 

 ."جراء منع السلطات االحتالل إدخال األسمنت إلى القطاع منذ نحو شهر
النائب جمال الخضري، األمين العام  "اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار"وفي السياق، طالب رئيس 

ار غزة بممارسة ضغط حقيقي على لألمم المتحدة بان كي مون بالتدخل العاجل الستئناف عملية إعم
لزامها بفتح جميع المعابر والسماح بدخول مواد  "إسرائيل" بصفتها قوة احتالل تخترق القانون الدولي وا 

 البناء والمواد الخام الالزمة للصناعة دون قيود.
الظروف معقدة وعملية إعادة إعمار غزة بطيئة وال تلبي "بأن  "كي مون "ووجه الخضري نداء لـ

، مشيرا  إلى أن الشعب الفلسطيني يأمل في "اجات المواطنين.. فكيف سيكون الحال بعد توقفها كليا  ح
 حراك حقيقي وسريع لتالفي النتائج الكارثية الناتجة عن هذه األوضاع.

 1/5/2016، الخليج، الشارقة
 

 نساء غزة يتعلمن النجارة لصنع ألعاب األطفال .27
ر بقطاع غزة، قررت نساء فلسطينيات ممارسة مهنة النجارة التي في قرية ُأم النص": رويترز"-غزة

 ظلت حكرا على الرجال ليصنعن ألعابا لألطفال.
فورشة مركز "زينة" للمرأة تضم قسمين أحدهما للنجارة، واآلخر للحياكة، حيث تعمل النساء في صنع 

تيرا الخيرية" اإليطالية  وأنشأت هذا المركز جمعية "فينتو دي لعب لألطفال من القماش أو الخشب.
وتنتج الورشة ألعابا  وُنظمت دورات لنساء القرية حول كيفية صناعة لعب األطفال. .2015في 

 متنوعة على شكل ُدمى أو حيوانات أو فاكهة أو أشكال أخرى.
وقالت انتصار أبو رواع منسقة في مركز  امرأة منهن ثماني نجارات. 23ويعمل في هذه الورشة 

وأنتجت العامالت في الورشة أكثر من  لمرأة إن العمل يعين النساء على مساعدة ُأسرهن."زينة" ل
 دوالر أميركي. 7.98و  2.77وُتباع اللعبة من هذه اللعب بما بين لعبة منذ إطالق المشروع. 1700

وتوضح مديرة المركز ناهد كحيل أن المشروع يركز في األساس على األطفال باعتبارهم عماد 
وُيقدر عدد سكان القرية  وُأم النصر قرية بدوية تقع بين مدينتي بيت الهيا وبيت حانون. قبل.المست
 نسمة يعمل غالبيتهم في الزراعة وتربية الماشية. 5200بنحو 

 28/4/2016، االتحاد، أبو ظبي
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 والمستوطنات "إسرائيل"ألف فلسطيني يعملون في  100اإلحصاء: مركز  .28

فلسطيني يعملون في  ألفمن مئة  أكثر أن أمسالفلسطيني  اإلحصاءمركز ذكر  :أ ف ب-رام هللا 
 في الضفة الغربية المحتلة. اإلسرائيليةوفي والمستوطنات  إسرائيل

عامل  ألف 83 أنعشية االحتفال بعيد العمال العالمي  اإلحصاءمركز  أصدرهوجاء في بيان 
 إجماليعدد  أصل، من اإلسرائيليةمستوطنات لفا يعملون في الأ 22و إسرائيلفلسطيني يعملون داخل 

 عامل فلسطيني يعملون بأجر. ألف 659من 
لفا وفي أ 338عدد العمال الفلسطينيين العاملين في الضفة الغربية بلغ  أن إلى اإلحصاءمركز  وأشار

 منهم من الذكور. %72عامل،  ألف 216قطاع غزة 
حجم البطالة في  أن، األوروبيم من االتحاد في مسحه للقوى العاملة بدع اإلحصاءمركز  وأورد

 عاطل عن العمل( في الضفة الغربية وقطاع غزة. ألف 336) %26القوى العاملة بلغ 
 1/5/2016، ، عم انالرأي

 
 بوقف بيع لوحة أثرية سرقها ديان "إسرائيل"مصر تطالب  .29

دة بوزارة اآلثار المصرية انه وكاالت: اكد شعبان عبد الجواد مدير عام إدارة اآلثار المستر  -القاهرة
يجرى متابعة القضية الخاصة بعرض لوحة أثرية مصرية على موقع إلكتروني إسرائيلي متخصص 

 من مجموعة موشي ديان ومن سرابيط الخادم بسيناء. أنهافي بيع اآلثار مدون عليها 
ونية الالزمة إليقاف وأضاف عبد الجواد في تصريحات صحافية انه سيتم اتخاذ كافة اإلجراءات القان

بيع تلك القطعة مع دراسة كافة األوراق التاريخية الخاصة بها لمعرفة كيفية خروجها من مصر 
 وبحث مدى شرعية خروجها.

الذي  "العيش مع التوراه"وقد سبق لموشى ديان وزير الدفاع اإلسرائيلي سابقا ان كشف في كتابه 
أثناء  1956 الخادم وسط سيناء مرتين األولى في عامعن زيارته لمنطقة سرابيط  1978 نشره عام

 بعد احتالل سيناء. 1969 العدوان الثالثي على مصر والثانية في تموز عام
 1/5/2016األيام، رام هللا، 

 
 "41غزة "مراجع استفادوا من خدمات  ألف 19: المستشفى الميداني األردني .31

تقديم خدماته الصحية والعالجية لألهل في  41غزة  يواصل المستشفى الميداني األردني بترا:-غزة
 قطاع غزة بكل كفاءة وتميز بما يخفف من معاناتهم ويرسم االبتسامة على شفاههم.
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التي تعمل  41طواقم المستشفى غزة  إنالعقيد الركن بسام السعودي  41وقال قائد المستشفى غزة 
ألف مراجع  19بية والعالجية إلى أكثر من على مدار الساعة بكل كفاءة وتميز قدمت خدماتها الط

 منذ بدء عمل المستشفى قبل ثالثة أسابيع.
 1/5/2016، الدستور، عم ان

 
 محادثات تطبيع العالقات اإلسرائيلية التركية تتجدد .31

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، إن محادثات تطبيع العالقات بين بالده : رامي حيدر
سرائيل ستتجدد منت صف شهر أيار/ مايو، ويناقش خاللها الوفدان المواضيع الخالفية، وعلى رأسها وا 

قامة مشاريع مشتركة هناك لخدمة الفلسطينيين.  تخفيف الحصار على قطاع غزة، وا 
ومن المشاريع التي ذكرها إردوغان، مشاريع تزويد القطاع بالماء والكهرباء الالزمين، وتخفيف 

وأن تساهم إسرائيل كذلك في إنشاء مشاريع إنسانية في القطاع، مشير ا الحصار االقتصادي والبحري، 
إلى رفض إسرائيل اقتراحه إرسال سفينة إلى ميناء أشدود لتزويد القطاع بالطاقة الكهربائية الالزمة 
لتخطي أزمة الطاقة، واقتراحها تنفيذ مشروع إلقامة محطة لتوليد الكهرباء في القطاع بتعاون بين 

 ن التركية واأللمانية.الحكومتي
وقال الرئيس التركي إننا لم نتخل بعد عن فكرة إرسال السفينة لتوليد الكهرباء. وقد ردت إسرائيل 
باإليجاب على اقتراحنا لمعالجة مشكلة المياه في قطاع غزة عبر إقامة محطات تحلية للمياه وحفر 

أردوغان إلى أن تركيا تبحث عن اآلبار، كما أن هناك حاجة إلنشاء مدارس ومستشفيات. ولفت 
 مانحين إلقامة مشروعات في غزة، وأن هناك عدة جهات وعدت بتقديم المنح.

ونقلت صحيفة 'هآرتس' عن مسؤول إسرائيلي، أنه لم يحدد بعد موعد انعقاد الجولة القادمة من 
من المفاوضات  المفاوضات التركية لتطبيع العالقات بين البلدين، لكنه أشار إلى أن 'جولة حاسمة

 ستعقد على ما يبدو في منتصف شهر أيار/ مايو المقبل'.
لكن المسؤول اإلسرائيلي، الذي لم يكشف عن اسمه، قال للصحيفة إن األتراك طرحوا فكرة إرسال 
سفينة لتوليد الكهرباء، لكنها لم تعد موجودة على جدول المفاوضات، وأن إسرائيل اقترحت في 

 نية يمكن أن تنفذها تركيا في قطاع غزة.المقابل مشروعات إنسا
 30/4/2016، 48عرب 
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 عائلة فلسطينية لمساعدتها في اإلنجاب 600تدعم  "خليفة اإلنسانية" .32

مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان "بتوجيهات من خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، نفذت : )وام(
األراضي الفلسطينية، يقوم على تمويل عمليات  ، أكبر مشروع إنساني حيوي في"لألعمال اإلنسانية

 زوجة في قطاع غزة والضفة الغربية. 600عالج العقم ألكثر من 
، إن هذا المشروع "مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان لألعمال اإلنسانية"ويقول مصدر مسؤول في 

ل أكبر نسبة في العالم، اإلنساني الحيوي جاء بعد تقارير تفيد بأن العقم في األراضي الفلسطينية يحت
 وذلك نتيجة الظروف الصعبة التي يعيشها المجتمع الفلسطيني.

  1/5/2016الخليج، الشارقة، 
 

 مهرجان الفيلم اليهودي بالمغرب.. اتهامات بالتطبيع .33
لم تكن خطوة تنظيم أول مهرجان للفيلم اليهودي في المغرب لتُمر دون : الحسن أبو يحيى - الرباط

 في األوساط الفنية وبين رواد مواقع التواصل االجتماعي المناهضين للتطبيع أن تثير جدال
 السينمائي.

فبينما تساءل مهتمون عن السّر وراء اهتمام السينما المغربية المفاجئ بموضوع المغاربة اليهود، رأى 
 مناهضو التطبيع أن األمر يتعلق باالحتفاء بإنتاجات دعائية ذات منطلقات صهيونية.

ختار منظمو المهرجان في مدينة الدار البيضاء عرض ثالثة أفالم بحضور مخرجيها وبعض وا
الممثلين المشاركين فيها، وهي: فيلم "مغاربة يهود" للمخرجين يونس لغراري وسيمون سيكرا، 

 و"أوركيسترا منتصف الليل" للمخرج جيروم كوهين أوليفر، و"عايدة" للمخرج إدريس لمريني.
ج والناقد السينمائي حسن بنشليخة أن السماح بتنظيم مثل هذا المهرجان في المغرب واعتبر المخر 

 يعني أن االستفزاز بلغ ذروته.
ورأى أن القاسم المشترك بين عدد من األفالم التي تتخذ من اليهود المغاربة موضوعا لها، هو أنها 

ل من طرف شركات صهيونية.  تموَّ
اشي يا موشي" لحسن بنجلون، وفيلم "وداعا أمهات" لمخرجه وتحدث للجزيرة نت عن فيلم "فين م

محمد إسماعيل، وفيلم "موت للبيع" لفوزي بنسعيدي، وفيلم "ماروك" لليلى المراكشي، وفيلم "الرجال 
 القدس" لكمال هشكار.-األحرار" إلسماعيل فروخي، والفيلم الوثائقي "تنغير
عن امتعاضه من فكرة تنظيم هذا المهرجان، لكون  من جانبه عّبر الكاتب جواد بنعيسى للجزيرة نت
 السينما عمل فني وصناعة ال عالقة لها بالدين.
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وقال بنعيسى إن السينما "مجال للمشترك اإلنساني، وليست هناك سينما يهودية أو مسيحية أو 
وتنمية  مسلمة، وال يجدر بنا أن نحّمل الفن ما ال يحتمل، أو أن نستعمله كوسيلة لتغذية صراع ما،

 الكراهية بين الناس".
أما الكاتب العام للمرصد المغربي لمناهضة التطبيع عزيز هناوي، فاعتبر أن األمر يتعلق بمهرجان 

 تمييزي على أساس الدين والعرق.
وعن تمويل المهرجان من المال العام، قال هناوي إنه "الغرابة في ذلك طالما أن المسؤولين في 

غربي وفي القطب العمومي لإلعالم السمعي البصري، معروفون بسجلهم المركز السينمائي الم
 التطبيعي مع الدوائر الصهيوفرنكفونية"، وفق تعبيره.

 1/5/2016الجزيرة.نت، 
 

 تغير في العالقات األلمانية اإلسرائيلية.. ميركل تتفهم توجه عباس لمجلس األمن :"دير شبيغل" .34
لمانية، أن المستشارة آنجيال ميركل وحكومتها بدأت بدراسة ذكرت مجلة 'دير شبيغل' األ: رامي حيدر

إمكانية التراجع عن التزاماتها اتجاه إسرائيل، والتي تقضي بأن قيام األخيرة والمحافظة على أمنها 
 أولوية أللمانيا.

ونقلت المجلة األسبوعية ذائعة االنتشار عن سياسيين ألمان من الحزبين الحاكمين، أن االنطباع 
عام في ألمانيا هو أن نتنياهو يستغل سليب ا التزامات ألمانيا إلسرائيل، وأن 'سياساته الحالية ال ال

تساعد على بقاء إسرائيل دولة ذات طابع يهودي وديمقراطي، علينا أن نوضح إلسرائيل قلقنا بطريقة 
      أوضح'، بحسب ما قال رئيس لجنة الخارجية في البرلمان األلماني، نوفريت رودجر.

وبحسب 'دير شبيغل'، تدرس الخارجية األلمانية إمكانيات بديلة إلقامة الدولة الفلسطينية، في ظل 
تواصل البناء االستيطاني في الضفة الغربية التي تزيد العراقيل أمام تطبيق حل الدولتين، منها ضم 

د اليهود أغلبية في الدولة الضفة الغربية إلسرائيل ومنح الفلسطينيين حقوقهم الكاملة، وبهذا ال يعو 
 الجديدة، لكن هذا الحل يؤدي إلى تشكيل نظام أبرتهايد مشابه لما كان في جنوب أفريقيا.

واعتبرت 'دير شبيغل' أن رفض وزير الخارجية األلماني، فرانك فالتر شتاينماير، طلب نتنياهو 
فلسطينية والمستوطنات، هو المباشر تغيير قرار وزراء خارجية االتحاد األوروبي حول القضية ال

 إشارة واضحة لبدء التغير في العالقة بين الدولتين.
وبحسب تقرير المجلة، يشعر العديد من العاملين في مكتب المستشارة األلمانية باليأس من إمكانية 
تجدد المفاوضات وتحقيق السالم وتطبيق حل الدولتين، وأضاف التقرير أن ميركل قالت خالل زيارة 
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يس الفلسطيني، محمود عباس، إلى برلين قبل أسبوعين، أنها تتفهم سبب محاوالته التوجه إلى الرئ
 مجلس األمن الدولي مرة بعد األخرى.

 30/4/2016، 48عرب 
 

 حزب العمال البريطاني يواجه عاصفة واتهامات بـ معاداة السامية .35
مال البريطاني، يواجه زعيمه من انتخابات حاسمة بالنسبة لحزب الع أسبوعقبل : )ا ف ب(-لندن 

جيريمي كوربن ضغوطا كبيرة بعد اتهامات بمعاداة السامية أدت إلى تعليق عضوية رئيس بلدية لندن 
 السابق كين ليفنغستون في الحزب.

، أكد كوربن مساء الجمعة الماضي انه "ال مكان لمعاداة السامية أو أي األزمةوفي محاولة لتطويق 
"سنعمل على  وأضافية في حزب العمال أو أي مكان آخر في المجتمع". العنصر  أشكالشكل من 
 ".األقلياتحزبنا يرحب بأفراد كل  أنالتأكد من 
ساعة كافية للزج بأكبر حزب معارض لحكومة المحافظ ديفيد كاميرون في عاصفة  48وكانت 
ثارةعنيفة  إعالمية الجناح اليساري  معاداة السامية من قبل عدد من شخصيات إلىشكوك بميل  وا 

 للحزب يصعب معاقبتهم.
وضعت على  ألنهاالماضي عضوية النائبة ناز شاه  األربعاء، علق الحزب أياماوبعد ضغط استمر 

داخل خارطة للواليات المتحدة، كتب تحتها "حل النزاع  إسرائيلصورة تظهر  2014فيسبوك في 
 لمتحدة )...( حلت المشكلة".الواليات ا إلى إسرائيلالفلسطيني: انقلوا  اإلسرائيلي

كين ليفينغستون الدفاع عن ناز  2008 إلى 2000والخميس الماضي، تولى رئيس بلدية لندن من 
. إسرائيل إلىكانت سياسته هي انه يجب نقل اليهود  1932شاه، قائال "عندما فاز هتلر في انتخابات 

 قتل ستة ماليين يهودي". إلى األمريصاب بالجنون وينتهي به  أنكان يدعم الصهيونية قبل 
يقول شيئا معاديا للسامية.  أحداعاما ولم اسمع  أربعينعضو في حزب العمال منذ  أنا" وأضاف

معاديا  أحداوتجاوزاتها ضد الفلسطينيين، لكنني لم اسمع  إسرائيلسمعت الكثير من االنتقادات لدولة 
 للسامية".

البريطانية وحمل النائب العمالي جون مان  عالماإلوسرعان ما انتشرت تصريحاته عبر كل وسائل 
بعنف على ليفنغستون عندما التقاه في احدى شبكات التلفزيون. ووصفه بانه "يكيل مديحا مقززا 

 للنازية".
بالحزب"، على قول  أضر" ألنه أيضاولم يتأخر رد فعل قيادة الحزب الذي علق عضوية ليفنغستون 

 ناطق باسمه.
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 تعليقاته "مبالغ فيها" بالتأكيد لكنها "ليست معادية للسامية". أنلناطق ورغم ذلك، تدارك ا
" وفق تأكيد زعيمه جيريمي كوربن الذي حقق ازمهوعلى الرغم من تصاعد الجدل، "ال يواجه الحزب 

 /سبتمبر الماضي لكنه يواجه معارضة من قبل عدد من كوادر الحزب.أيلولفوزا كبيرا في انتخابات 
انه لم يقل غير  أكدتصريحه حول هتلر لكنه  أثارهليفغنستون انه يأسف للجدل الذي  أعلنوالسبت 
 الحقيقة. 

لكن يكفي قراءة الصحف البريطانية لمعرفة حجم الضرر. فقد عنونت صحيفة ديلي ميل اليسارية 
 "، بينما اختارت صحيفة تلغراف اليمينية رسما لوردةأهلية"حرب  أوجحزب العمال في  أنالجمعة 

 أسبوعقبل  األزمةكلمة "ال سامية". ولم يفوت المحافظون فرصة تعميق  األرضتشكل جذورها تحت 
برلمانات  وأعضاءمن انتخابات محلية ستشمل خصوصا منصب رئيس بلدية لندن االستراتيجي 

يرلنداوويلز  إسكتلندا  لدى حزب العمال مشكلة مع أنالشمالية. وقال ديفيد كاميرون "من الواضح  وا 
 معاداة السامية".

على الفور، وعد العماليون بمراجعة بعض  إخمادهوفي محاولة لتطويق الحريق نظرا لعجزهم عن 
العمل الداخلي للحزب. وقال الرجل الثاني في قيادة الحزب تومي واتسون لشبكة بي بي  إجراءات

 "عدم التسامح" مع معاداة السامية. إظهارالهدف هو  أنسي الجمعة 
"ما قاله كين ليفينغستون ينم عن لؤم وعدوانية وسوقية وجيريمي علق عضويته بشكل  نأ وأضاف

 مبرر تماما".
منظمة لليهود في  أكبرواعتبرت هيئة النواب البريطانيين اليهود )بورد اوف ديبيوتيز بريتش جوزس(، 

ده اآلن من "يجب طر  وأضاف"تصريحات كين ليفنغستون شائنة وغير مشرفة".  أنالمملكة المتحدة 
 حزب العمال".

يعترف جيريمي كوربن بان لقاءاته السابقة مع  أن أيضا أريدوصرح رئيس الهيئة جوناثان اركوش "
 يصبح رئيسا للحزب، لم تكن الئقة". أنمعادين للسامية قبل 

ومؤيدي حزب العمال اليهود مقاال في صحيفة "غارديان" نفوا  أعضاء، نشر نحو ثمانين من وأمس
 لتساهل مع العداء للسامية في الحزب.فيه ا

 أشكالوكتب هؤالء "نحن فخورون ألن حزب العمل كان تاريخيا في طليعة الكفاح ضد كل 
 العنصرية". 

  1/5/2016الغد، عم ان، 
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 ستون: ال آسف أبدًا عن قول الحقيقة وتصريحاتي حول هتلر سبق أن قالها نتنياهوجليفن .36

، أنه يأسف للجدل الذي أثاره أمسلندن السابق كين ليفنغستون ف ب: أعلن رئيس بلدية  أ-لندن
حزب العمال  إلىانه لم يقل غير الحقيقة بعد اتهامات وجهت  أكدتصريحه حول هتلر لكنه 

 بالتساهل مع معاداة السامية رغم انه علق عضويته.
البلبلة. لكني ال  أنا آسف فعال لقول هذا ألنه أثار كل هذه" "ال بي سي" إلذاعةوقال ليفنغستون 

آسف أبدا  عن قول الحقيقة وبما أن رئيس وزراء إسرائيل )بنيامين نتنياهو( قال الشيء نفسه، 
 ."فاألرجح انه صحيح

نما  1941هتلر في  إنوذكر ليفنغستون بان نتنياهو قال في تشرين األول  لم يكن يريد إبادة اليهود وا 
لم يكن ينوي باي حال "لذي أثار ضجة كبيرة بقوله انه إبعادهم. ودافع نتنياهو حينها عن تصريحه ا

 ."إعفاء هتلر من مسؤوليته في قتل اليهود في أوروبا
عجائز بليريون " بأنهمالقى ليفنغستون بمسؤولية الجدل على نواب من حزب العمال وصفهم  وأمس

 رئيس الوزراء العمالي السابق توني بلير. إلىنسبة  "ساخطون 
نوابا منافقين  أند باالنزعاج من هذا، فانا آسف ولكن األمر الحقيقي المخيف هو شعر أح إذا"وقال 

ما قلته صحيح تسببوا بكل هذه الضجة لتقليل فرصي في االنتخابات المحلية واإلساءة  إنيعرفون 
 كوربين. "جيريمي إلى

نفوا  "يانغارد"في صحيفة  أمسونشر نحو ثمانين من أعضاء ومؤيدي حزب العمال اليهود مقاال 
نحن فخورون ألن حزب العمل كان تاريخيا  "وكتب هؤالء  فيه التساهل مع العداء للسامية في الحزب.
 ."في طليعة الكفاح ضد كل أشكال العنصرية

واعترف كوربن بانه التقى أعضاء في حزب هللا وحركة حماس خالل مؤتمر في لبنان للبحث في 
؟ ال. وأفعالهاهل هذا يعني أنني متفق مع حماس "حينذاك عملية السالم في الشرق األوسط. وقال 

 ."هل هذا يعني أنني متفق مع حزب هللا وأفعاله؟ ال
 1/5/2016، األيام، رام هللا

 
 مليون دوالر1.4  لندن: صور قديمة ونادرة للقدس ت باع بـ  .37

ي فلسطين ف أخرى صورة قديمة وثقت للقدس وأماكن  1,000من  أمس مجموعة وكاالت: بيعت-لندن
مليون دوالر وفقا لما  1.4في منتصف القرن التاسع عشر في مزاد علني رست قيمته النهائية على 

 البريطانية. "ديلي ميل"صحيفة  أوردته
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حين كان التصوير الفوتوغرافي  1840صورة تم التقاط بعضها عام  1,000من  أكثروتضم المجموعة 
الصور الفوتوغرافية في العالم وتوثق  أقدمزاد العلني بين وتصنف الصور التي بيعت بالم في بداياته.
 في القدس وفلسطين التاريخية. األماكنوغيره من  األقصىالمسجد 

وتوضح الصور كيف كان يعيش الناس في فلسطين خالل القرن التاسع عشر، كما أنها تضم صورا  
 للبدو ومصلين مسلمين ومساجد وآثارا ومناظر الطبيعية.

 األماكن أجملجمع صور تظهر  أرادعاما من قبل رجل  25مع هذه الصور قبل أكثر من وقد تم ج
 والدينية والسياسية في العالم. األثريةالتي التقطت للمناطق 

ألف جنيه  300للمزادات الصور للبيع في مقرها بالعاصمة لندن بسعر  "سوذبيز"وقد عرضت دار 
معروفين على الصور وتم بيعها في النهاية مقابل ، لكن حدثت معركة بين شخصين غير إسترليني

 (.مليون دوالر 1.4)ألف جنية  950مبلغ 
مزاد صور القدس واحد من المزادات التي "وقال ريتشارد فاتوريني، الذي يعمل في دار المزادات 

 ."تنسى أنرأيتها وال يمكن 
 1/5/2016، األيام، رام هللا

 

 
 فع علم فلسطين تمنع ر  "يوروفيجن"مسابقة أوروبا:  .38

التي  الغنائية "يوروفيجن"طالب الفلسطينيون امس باعتذار من منظمي مسابقة : أ ف ب -رام هللا 
 انتقادات حادة بعد تسرب وثيقة تتحدث عن حظر أعالم، بينها علم فلسطين. إلىتتعرض 
تشارك في  التي إسرائيلمن  أكثرالفلسطينيين  إلىموضوعا  حساسا  بالنسبة  "يوروفيجن"وتشكل 

 . األوروبيليست عضوا  في االتحاد  أنهامسابقة الغناء سنويا ، رغم 
بعدما أثار الحديث عن  ،تقديم اعتذارات الجمعة "يوروفيجن"اضطر المشرفون على المسابقة مسابقة و 

عن منع  أيضا. وأكد المنظمون أن الوثيقة المسربة التي تحدثت إسبانيامنع علم الباسك ضجة في 
نهاكوسوفو وشبه جزيرة القرم، كان يجب أال تنشر، علمي  لم تكن سوى مسودة تتعلق بإجراءات  وا 

 تعليق األعالم.
 أودولة  أيسياسة األعالم المعتمدة ال تستهدف " أن "فرانس برس"وصرح ناطق باسم المنظمين لـ 

دة التي حصلت خالل المسابقة حيث يسمح فقط بنشر أعالم الدول األعضاء في األمم المتح "منظمة
فيها فلسطين على وضع دولة مراقب. كما يسمح بعلم قوس قزح للمثليين جنسيا  وبعلم االتحاد 
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 إلىاألعالم التي تشير  أوالدول االتحادية،  أو اإلقليميةاألوروبي. في المقابل، ال يسمح بالشعارات 
 ثارت جدال .دينية. وتم سحب الوثيقة التي ذكرت األعالم بعدما أ أورسائل تجارية 

 1/5/2016الحياة، لندن، 
 

 المفاوضات الفلسطينية الصهيونية بالسر والعلن .39
 عبد الستار قاسم

عن تقدم فيما  2016مارس/آذار 30أفادت صحيفة هآرتس الصهيونية في عددها الصادر بتاريخ 
بين  أسمته مفاوضات سرية بين السلطة الفلسطينية والصهاينة. وقالت إن مفاوضات أمنية تجري 

الطرفين بهدف إفساح المجال أمام السلطة الفلسطينية لممارسة نشاطاتها األمنية في المناطق 
 .2المصنفة "أ" وفق اتفاقية طابا أو ما تسمى أحيانا أوسلو

وقد تناقلت وسائل إعالم عالمية قبل ذلك هذا الموضوع، وقالت إنها مفاوضات تجري بالسر لمنح 
أوسع في الحفاظ على ما يسمى باألمن في المناطق الفلسطينية  السلطة الفلسطينية صالحيات

 المكتظة بالسكان.
 

 المفاوضات لم تتوقف
قالت السلطة الفلسطينية إنها أوقفت المفاوضات مع الصهاينة دون أن ترفض االستمرار فيها لغاية 

كرارا، لكن لم وقف االستيطان الصهيوني في الضفة الغربية. ورغم أن السلطة قالت هذا مرارا وت
يظهر أن السلطة صمدت عند قولها ألن مفاوضات مباشرة بين مسؤولين فلسطينيين ومسؤولين 

 صهاينة قد جرت في عدة أماكن منها القدس وعمان.
التقى مسؤولون فلسطينيون مع صهاينة لدى حضرة الملك عبد هللا في عمان، والتقى الطرفان أيضا  

ررة جرت بين مسؤولين أمنيين فلسطينيين ومسؤولين أمنيين في القدس، ناهيك عن لقاءات متك
صهاينة. وقد تواصلت المفاوضات غير المباشرة بين الطرفين عبر وسطاء مثل الواليات المتحدة 

 واألردن ومصر.
ن توقفت من الناحية اإلعالمية، أي لم يعد هناك  من الناحية العملية، المفاوضات لم تتوقف وا 

نما مختبئة خلف األكاذيب، وكان الشعب الفلسطيني مفاوضات سياسية أما -م العدسات التلفازية، وا 
 آخر من يعلم. -كالعادة

الصهاينة على دراية بما يجري ألن مسؤوليهم يخاطبونهم بلهجة واضحة وال يخفون حقيقة ما يجري، 
تفاق عليها أو وكذلك يفعل المفاوضون الذين يوجزون لشعبهم أهم المواضيع التي تم تناولها أو اال
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ن  الخالف حولها. أما الفلسطيني فيعيش في الغالب في ظالم ألن المسؤول الفلسطيني ال يوجز، وا 
 أوجز كذب.

تجري مفاوضات متكررة وأغلب ما نعرفه عنها كفلسطينيين أنها بناءة، وأن المفاوض الفلسطيني 
ال متواصال. اإلسرائيليون اآلن يتمتع بمهنية عالية ويدهش العدو بقدراته الفائقة التي أنجزت فش

يعرفون عن المفاوضات السرية عبر وسائل إعالمهم والتي يتم تغذيتها بالمعلومات من المستويين 
 األمني والسياسي، لكن الشعب الفلسطيني يحصل على معلوماته من اإلعالم الصهيوني.

 
 هدف المفاوضات السرية

ة األمني أن الصهاينة يستفزون أبناء الشعب حسب معلوماتي، يجادل الجانب الفلسطيني بخاص
الفلسطيني عندما يدخلون التجمعات السكانية الفلسطينية، وهم يستفزون بذلك الجمهور ويؤلبونهم 
على القيام بأعمال ضد الجيش الصهيوني. والسلطة الفلسطينية تشعر بالحرج أمام الناس عندما 

النفوذ األمني الفلسطيني، وتتوارى عن كالم الناس تدخل القوات الصهيونية المناطق الواقعة تحت 
 الذين ال يتركون صفة "خيانية" إال ألصقوها بالسلطة.

أي أن دخول القوات الصهيونية إلى مناطق أمن السلطة يؤدي إلى نتيجتين ال تخدمان الصهاينة وال 
كاكين، وربما يقرر السلطة الفلسطينية وهما: استفزاز الناس فيقرر بعضهم استعمال الحجارة والس

آخرون استعمال السالح، وتجريح السلطة بالمزيد واالستهزاء بها مما يؤثر على هيبتها أمام الجمهور 
الفلسطيني. النتيجتان تلحقان ضررا كبيرا بإسرائيل من زاوية تأجيج الحراك الفلسطيني ضد 

ضعاف قدرتها على خدمة األمن   الصهيوني.الصهاينة، ومن ناحية إضعاف السلطة، وا 
جدلية السلطة الفلسطينية قوية واالستنتاج المترتب عليها صحيح؛ ولهذا نصحت األجهزة األمنية 
الفلسطينية قادة الجيش الصهيوني أال يدخلوا المناطق المصنفة "أ"، أو على األقل المدن الرئيسية 

ن أن يقفز إليها فورا، الكبرى في الضفة الغربية، ويبدو أن الجيش الصهيوني قد استساغ الفكرة دو 
يدرسون أوال باستفاضة ما يطرح عليهم إذا كان وفق معاييرهم المنطقية، ولذا  -كالعادة-فالصهاينة 

رأوا أن يجربوا األمر أوال لغايتين وهما تلمس صحة االفتراض الفلسطيني وقدرة األجهزة األمنية على 
 ية ال يبقيها الصهاينة سرا.احتواء الحراك الفلسطيني، وجر السلطة إلى مفاوضات سر 

التقدير الفلسطيني والصهيوني أن غياب الجيش الصهيوني عن المشهد في التجمعات الفلسطينية 
الكبرى يقلل بصورة جذرية من نقاط االحتكاك بين الفلسطينيين والصهاينة، وبالتالي ينخفض عدد 

ي المقابل، وجود قوات أمن عمليات السكاكين والحجارة التي يمكن أن ينفذها فلسطينيون. وف
فلسطينية في التجمعات السكانية ال يشكل استفزازا للشباب الفلسطيني وال نقاط مواجهة؛ أي أن 
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مستوى الحراك الفلسطيني ضد الصهاينة سينخفض دون أن تكون هناك مواجهات بين الجمهور 
 واألمن الفلسطيني.

رة حول قيام السلطة الفلسطينية بإحباط حوالي ويبدو أن تصريح مدير المخابرات الفلسطينية منذ فت
عملية ضد الصهاينة لم يكن عبثا، خاصة أن عباس أكد على اطالعه على األمر، ورأى فيه  200

 عمال يحمي الفلسطينيين.
شكل التصريح رسالة للصهاينة بأن الفلسطينيين ليسوا راغبين بتوسيع الحراك الفلسطيني ضدهم، وأن 

مواجهة مخططات الشباب والشابات ضد الجيش. وقد وجد هذا التصريح ترحيبا لديهم االستعداد ل
كبيرا في األوساط الصهيونية بخاصة اإلعالمية، والعديد من الصهاينة أشادوا بجهود السلطة 
الفلسطينية المتعلقة بتكبيل الفلسطينيين ومنع نضالهم ضد الصهاينة. كان هذا التصريح بمثابة 

أو رسالة مفادها أن الجانب الفلسطيني يعي دوره ومسؤولياته وال ضرورة للتشكيك  تطمين لإلسرائيليين
 في دور السلطة في قمع الحراك الفلسطيني.

بناء على هذه الجدلية عملت السلطة الفلسطينية على إقناع الصهاينة بضرورة اللقاء لكي يتم التفاهم 
تبقى أضحوكة أمام شعبها، وافقت إسرائيل في  على احترام مكانة السلطة الفلسطينية األمنية حتى ال

النهاية على إجراء مفاوضات حول هذا األمر، وربما دخلت الجهود األميركية على الخط لتليين 
 المواقف.

أن إسرائيل وافقت من حيث المبدأ على احترام الدور  -حسب اإلعالم الصهيوني-ومن الواضح 
تبار السلطة أوال زمانيا ومكانيا؛ أي أنها وافقت على إعطاء األمني للسلطة الفلسطينية على أن يتم اخ

دور أمني للسلطة في أماكن محددة من المنطقة "أ" ولمدة محدودة محكوم مداها بقدرة السلطة على 
 محاصرة الحراك الفلسطيني.

 ووفق ما تردد، عادت إسرائيل إلى معادلتها المعروفة مسبقا واقترحت اختبار السلطة في رام هللا
وأريحا أوال؛ أي أن تمتنع إسرائيل عن دخول المدينتين وتمتنع عن اعتقال الناس فيهما كمرحلة 
اختبارية.. ولكن يبدو أن السلطة ما زالت تطالب ببسط مسؤولياتها األمنية على كل مناطق "أ" أو 

 1993 عام على األقل على المدن الكبرى فيها. وربما لدى السلطة من يعي خديعة غزة وأريحا أوال
 والتي كان بمثابة تضليل دفع ثمنه الشعب الفلسطيني.

 
 جدلية األمن الفلسطيني
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الدفاع عن األمن الصهيوني دفاع عن أمن الفلسطينيين وحياة أطفالهم.. هكذا تقول الجدلية 
الفلسطينية السلطوية والتي ترددت على ألسنة مسؤولين وناطقين رسميين باسم السلطة. ولكن كيف 

 ن هذا؟يكو 
ببساطة، إذا امتنع الفلسطينيون عن قتال إسرائيل ومواجهتها فإن إسرائيل لن تمتلك مبررا لقتل 
الفلسطينيين أو اعتقالهم أو هدم بيوتهم؛ أي أن ما يدفع إسرائيل إلى معاقبة الفلسطينيين هو مقاومتهم 

مية للشعب تقول بضرورة لالحتالل، وليس ألن القمع من سمات االحتالل األساسية. فالنصيحة الرس
يقع  -وفق هذه الجدلية-عدم المقاومة ومناشدة الناس أال يشجعوا أبناءهم على قتال الصهاينة. اللوم 

على الناس والشباب وليس على االحتالل الذي هو بالتعريف إرهاب.. االحتالل إرهاب بالتعريف 
 ية.ألنه يستخدم القوة المسلحة إلخضاع الناس وتحقيق مكاسب سياس

وتضيف جدلية السلطة بأن أعمالها بما فيها تفتيش حقائب التالميذ المدرسية إنما تهدف إلى الحفاظ 
على حياة هؤالء األطفال بمنعهم من استخدام السكاكين أو أي أداة قتالية ضد الصهاينة، بمعنى 

يذهب ضحيته  آخر، المقاومة مرفوضة من قبل السلطة الفلسطينية ألنها تؤدي إلى رد فعل صهيوني
بعض الفلسطينيين وربما تؤدي إلى هدم بيوت واقتالع أشجار. وبالتالي فإن على الفلسطينيين أن 
 يهدأوا وأال يستفزوا االحتالل، وليطمئن االحتالل بعد ذلك إلى شعب فلسطيني متعايش مع االحتالل.

س فيما يتعلق برد فعل الواقع أنها جدلية ضد التاريخ، فالمنطق واضح والتاريخ واضح وضوح الشم
األمة التي تعاني من احتالل غاشم. المتوقع أن يثور الشعب الواقع تحت االحتالل ويواجه التحدي 

 بهدف نيل الحرية واالستقالل، ويتضمن ذلك التضحية بالنفس والمال والجهد والشجر والحجر.
ألمة التي تقع تحت االحتالل الشعوب تقدم أغلى ما عندها من أجل الحرية والتحرير، وعادة تبتلى ا

بخسائر كبيرة جدا مقارنة بالخسائر التي يتكبدها االحتالل؛ وذلك بسبب نقص المعدات واإلمكانات 
العسكرية.. االحتالل يتفوق عادة عسكريا على األمة الواقعة تحت االحتالل، وبطشه أكبر وأقسى؛ 

ذا كانت األمة تبخل  بالتضحيات فعليها أال تنتظر آخرين لكن هذه الخسائر هي ثمن الحرية، وا 
 يقاتلون من أجل حريتها ويقدمون النصر لها على طبق من دمائهم.

ذا كان الشعب الفلسطيني يبحث عن تحرير من  ال يمكن ألمة أن تتحرر مجانا أو بسواعد آخرين، وا 
نه لن خالل الغير مثل الضغط األميركي على الصهاينة، أو استئجار مقاتلين من دول أخرى فإ

يتحرر أبدا، ال مفر من التضحيات، وكل من يقول إنه يحاول الحفاظ على دماء الشعب الفلسطيني 
بالتنسيق مع االحتالل مضلل ومخالف للمنطق التاريخي، ومخالف لمنطق الحرية. واضح أن 

من السلطة تعمل على قمع المقاومين والقضاء على المقاومة، لكنها تحاول تغليف مهامها تجاه األ
 الصهيوني بإظهار الحرص على دماء الفلسطينيين.
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لو كانت السلطة حريصة فعال على الدماء وعلى التحرير لعملت بجد نحو توجيه الشباب وفق خطة 
مدروسة نحو مواجهة االحتالل. لو تم توجيه الشباب الفلسطيني نحو المقاومة لما مني الشعب 

 .2015ذ أكتوبر/تشرين أولبالقدر الكبير من الخسائر التي مني بها من
التوجيه يؤدي إلى رفع مستوى األداء الفلسطيني في مواجهة االحتالل، وهذا يؤدي إلى رفع مستوى 
خسائر العدو وتخفيض مستوى خسائر الشعب. ونحن جميعا نعي تماما أن هدف السلطة هو االلتزام 

 ال تذرف الدموع علينا.باألمن الصهيوني ولو كان على حساب األمن الفلسطيني، وننصحها أ
 30/4/2016، الجزيرة نت، الدوحة

 
 ع م ال فلسطين .41

 برهوم جرايسي
الظروف الُعّمالية واالقتصادية االجتماعية التي يعيشها الُعّمال الفلسطينيون في وطنهم، هي 
استثنائية. ألنه يضاف ألسبابها التي تجدها في كافة أنحاء العالم، سبب أساسي: الفكر الصهيوني 
العنصري، الذي يسعى إلبقاء شعب بأكمله ضعيفا اقتصاديا واجتماعيا يلهث وراء قوت يومه. 
فاالستعمار الصهيوني أيضا  هو استعمار اقتصادي باألساس، يتغطى بديباجات "قومية" ودينية 
مزعومة. وسالح القوة االقتصادية الذي يستخدمه، هو السالح األخطر، يضرب به كل مقومات 

 طبيعية المستقلة لشعب بأكمله، وهذه حقائق تدعمها األرقام. الحياة ال
فمنذ بدايات الزحف الصهيوني إلى فلسطين في منتصف القرن التاسع عشر، كانت واضحة معالم 
نشاء مؤسسات اقتصادية، منذ الفترة  االستعمار االقتصادي، بدءا من االستيالء على األرض، وا 

بان "االنتداب البريطاني"، وصوال إلى النكبة، التي خاللها وبعدها العثمانية في فلسطين. وهذا تعزز إ
تغيرت كل أساليب االستعمار في االستيالء على ُمقّدرات الشعب، وأولها األرض؛ لتفقد الغالبية 
الساحقة جدا من المزارعين أصحاب األراضي مصدر رزقها، أو تقليصه إلى درجة ال تسمح بإعالة 

المزارعون إلى عمال لدى المستوطنين، واالقتصاد اإلسرائيلي العام، بأجور العائل؛ فتحول هؤالء 
بخسة، بينما الغالبية الساحقة من النساء، اللواتي كّن عامالت أساسيات في اقتصاد العائلة )الزراعة( 
تحّولن قسرا إلى محرومات من العمل، وبقين ربات بيوت، ما ضرب أكثر مداخيل العائلة، ليصبح 

 ره يعيش في فقر مدقع.شعب بأس
واالستراتيجية الصهيونية إلفقار الشعب الفلسطيني وضرب بنيته االجتماعية، تكشفت أكثر من خالل 
السياسات المنتهجة على مدى سبعة عقود، ومن نتائجها في الوقت الراهن، أن نسبة البطالة بين 

فنسبة البطالة بين اليهود ال  أضعاف البطالة بين اليهود. 6إلى  5، تتراوح ما بين 48فلسطينيي 
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، ويبقى هذا أفضل من حال % 23و % 20تتراوح ما بين  48، بينما لدى فلسطينيي % 3.8تتعدى 
 الضفة والقطاع، فهناك أشكال الحصار االقتصادي تختلف، والبؤس أشد قسوة.

إلى محرومات من فرص العمل، فنسبة مشاركتهن في سوق العمل تصل  48كذلك فإن فلسطينيات 
من إجمالي الطلبة العرب في معاهد الدراسات  % 50، رغم أن الفلسطينيات ُيشكلن أكثر من % 33

العليا في الداخل والخارج معا. وفي حين تزعم المؤسسة اإلسرائيلية الحاكمة أن التقاليد العربية تمنع 
 % 30مة، فإن نحو مشاركة النساء في العمل، وهي فرية عنصرية صهيونية استعالئية لتبرير الجري

من النساء العربيات الحاصالت على شهادات دراسات عليا وشهادات مهنية محرومات من العمل. 
من العامالت الحاصالت على الشهادات العليا يعملن في وظائف أقل من مستوى  % 50كما أن 

 تحصيلهن.
ن يتم فصله. ووفق والعامل والموظف الفلسطينيان هما آخر من يدخل إلى مكان العمل، وأول م

من معدل األجور العام،  % 67اإلحصاءات اإلسرائيلية الرسمية، فإن معدل أجور العرب يساوي 
من معدل األجور العام. ونسبة عالية جدا من العمال  % 124بينما معدل أجور اليهود يصل إلى 

 مرحلة الشيخوخة.العرب يعملون من دون ضمانات اجتماعية، تضمن لهم راتبا تقاعديا مالئما في 
والوضع أشد بؤسا في الضفة وقطاع غزة المحتلين، فنسب البطالة الفعلية من أعلى النسب العالمية. 
فبعد ضم العاملين في أماكن عمل عابرة وغير ثابتة، أو أولئك الذين يعملون بأجور متدنية )رواتب 

التي تسعى إلى استيعاب جوع(، إن كان في القطاع الخاص أو في مؤسسات السلطة الفلسطينية 
أعداد أكبر من أجل ضمان حد أدنى من المداخيل للعائلة، فباإلمكان القول، إن الغالبية الساحقة من 

 ، هم في عداد العاطلين عن العمل، أو عاملين جزئيا.1967العاملين في المناطق المحتلة منذ العام 
عنصري، الذي بعد فشله في اقتالع كامل هذا كله نابع باألساس من االحتالل والفكر الصهيوني ال

الشعب من وطنه، سعى إلى جعله شعبا ضعيفا يلهث وراء قوت يومه، بوهم شل حركته من أن يقاوم 
ويقتلع االحتالل في ذات يوم قريب. فاالحتالل الصهيوني ال يمكن أن يكون استثنائيا في التاريخ، 

م سوداوية المرحلة، فإن قادة االحتالل يعرفون الذي أكد على مر العصور أن كل احتالل زائل. ورغ
حقيقة مصيرهم؛ وتطرفهم المتصاعد ما هو إال محاولة لدحر مصير االحتالل الحتمي، وهذا أيضا  

 لن يجدي.
اليوم وغدا نحتفي في فلسطين باألول من أيار، يوم العمال العالمي، والشعارات السياسية الوطنية 

 ل وعنصريته هما أساس البؤس في وطننا.تكون في المقدمة، ألن االحتال
 30/4/2016، الغد، عم ان
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 إنه التجريب واالرتجال .41
 علي جرادات
لو شئنا تحديد الخلل البنيوي األساس، الذي الزم قيادة منظمة التحرير الفلسطينية، منذ تبنيها لخيار 

عة ومجانية، من أوراق قوتها أوسلو، لقلنا إنه قدرتها العجيبة الغريبة على تجريد نفسها، بصورة متسر 
تقديم مشروع قرار حول االستيطان إلى مجلس  "تأجيل"الداخلية والخارجية. وآخر الشواهد هو قرارها 

األمن. أما السبب، فكشفه رياض المالكي، وزير الخارجية في حكومة السلطة الفلسطينية، بالقول: 
مجلس األمن، بأي شكل من األشكال،  هناك قرار فلسطيني بأاّل يشكل النشاط الدبلوماسي في"

. هذا فيما يعلم الجميع أن ما تطرحه فرنسا، اآلن، ال يحمل من "خطورة على المبادرة الفرنسية
مشروع قرار في مجلس "سوى اسمها، حيث قامت بتغييرها من  2014المبادرة التي قدمتها في العام 

، إلى أفكار بدأت عامة غير واضحة، "تفاوضاألمن يحدد أسس ومرجعيات التسوية وجدوال  زمنيا  لل
مايو/ أيار الحالي، )ال يشارك فيه  30في  "اجتماع دولي تمهيدي"وتحددت، مؤخرا ، بالدعوة لعقد 

 "مؤتمر دولي"، ُيقرها، كمرجعية للتفاوض، "إعالن مبادئ عامة"طرفا الصراع(، بهدف االتفاق على 
إلى اتفاق نهائي إلنهاء الصراع. هذا ناهيك عن أن  ُيعقد الحقا ، مع تحديد جدول زمني للتوصل

 فرنسا قد تراجعت عن فكرة االعتراف بالدولة الفلسطينية، في حال فشلت مبادرتها.
، ألنها لم تحظ بموافقة واشنطن 2014هنا، يجدر التذكير بأن باريس قد سحبت مبادرتها، في العام 

ل عليها من تعديالت أفرغتها من كل مضمون وعواصم أوروبية وازنة، ذلك على الرغم مما ُأدخ
يالمس المطالب الفلسطينية. ما يعني أن المؤتمر الدولي الذي تدعو إليه فرنسا، لن يكون سوى 

. 2007في العام  "مؤتمر أنابوليس"منصة الستئناف المفاوضات الثنائية، على غرار ما حصل في 
، إلى 2014ة تم، بعدما انتهت، في مارس/آذار ويجدر التذكير، أيضا ، بأن طرح المبادرة الفرنسي

التي أدارها، لتسعة أشهر، وزير الخارجية  "اإلسرائيلية"طريق مسدود جولة المفاوضات الفلسطينية 
األمريكي كيري. وللدقة بعدما اتخذ المجلس المركزي لمنظمة التحرير ثالثة قرارات، وكلف اللجنة 

ريع تطبيق اتفاقات إنهاء االنقسام الداخلي، ووْقف تنفيذ التزامات التنفيذية للمنظمة بتنفيذها، وهي: تس
اتفاق أوسلو، والتنسيق األمني منها بالذات، من طرف واحد، وعدم العودة إلى المفاوضات إاّل بعد 

طالق ""إسرائيل""موافقة  ، واعتماد "قدامى األسرى "من  "الدفعة الرابعة"، على وْقف االستيطان، وا 
 ولية مرجعية للتفاوض، وتحديد سقف زمني إلنهاء االحتالل.القرارات الد

عند  "المبادرة الفرنسية"لذلك، فإن ثمة ما يدعو إلى القول: إن تعّلق قيادة منظمة التحرير الزائد بـ
، ورهانها غير الواقعي عليها، قد أسهم، إلى درجة كبيرة، في إبقاء قرارات 2014طرحها في العام 

ا  على ورق، فيما كان من شأن تنفيذها أن يدفع فرنسا ودول أوروبية وازنة المجلس المركزي حبر 
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أخرى، عدا روسيا والصين، نحو اتخاذ مواقف وخطوات عملية، أكثر إيجابية تجاه المطالب 
الفلسطينية، وأكثر استقالال  عن مواقف واشنطن، خاصة أن األخيرة لم تعد الالعب الوحيد في 

 ها، بل وولى زمن أن تكون شرطي العالم الذي يأمر فيطاع.السياسة الدولية وقضايا
المعدلة اآلن، قد تم بعد انطالق الفعل  "المبادرة الفرنسية"ويجدر التذكير، أيضا  وأيضا ، بأن طرح 

االنتفاضي المستمر الذي يشكل ردا  ميدانيا  على تصعيد السياسة الهجومية لحكومة االحتالل، بقيادة 
تكتِف برفض قرارات المجلس المركزي، بل وردت عليها بتكثيف وتسريع عمليات  نتنياهو، التي لم

االستيطان والتهويد، وباإلمعان في العدوان واستباحة كل ما هو فلسطيني، وبشنِّ حرب التدمير 
المبيتة على قطاع غزة، وبإطالق العنان لقطعان المستوطنين الرتكاب ما ال  "الثالثة"واإلبادة 

 ال نظير له، من الجرائم بحق حياة الفلسطينيين ومملتكاتهم ومقدساتهم.ُيحصى، وما 
 "المبادرة الفرنسية"لذلك، فإن ال مبالغة في القول: إن تجديد رهانات قيادة منظمة التحرير على 

لة، قد أسهم في دفع قيادة السلطة الفلسطينية وأجهزتها إلى االنتقال من موقف عدم إدانة  المَعدَّ
مقاومة، أو اعتقال ومالحقة نشطائها، وعدم التعرض للمتظاهرين عند نقاط التماس، إلى عمليات ال

فعل كل ذلك، والتفاخر به، فيما كان من شأن تبني قيادة المنظمة لهذا االشتباك، ودعمه، وتحديد 
، "يلإسرائ"هدفه السياسي، وبناء ما يتطلبه من قيادة وركائز وطنية ُموحدة، أن يؤدي إلى زيادة عزل 

لى إعادة القضية الفلسطينية إلى  لى كسر دوائر الصمت على جرائمها، وفضح التواطؤ معها، وا  وا 
لى تبني دول االتحاد األوروبي العترافات برلماناتها بالدولة الفلسطينية، بل،  صدارة اهتمام العالم، وا 

لى إجبار واشنطن على الكف عن إزاحة قضية فلسطين، إلى أدنى سلم اهتمام اتها الخارجية. أما وا 
وأن قيادة منظمة التحرير لم تترك ورقة قوة بيدها إاّل وتخلت عنها، فستبقى الدول األوروبية مشغولة 

الذي بات يضرب قلب عواصمها، وبالميول القومية اليمينية المتطرفة المتنامية  "الداعشي"بالوحش 
 ."تجتاحها"في داخلها، وبموجات الهجرة الكبيرة التي 

عني أن دول أوروبا كافة، وليس فرنسا، فحسب، لن تقفز عن الحائط األمريكي العالي الذي ما ي
، التي ظلت تحتكرها واشنطن، وآلية "عملية السالم"منعها من أن تكون شريكا  فاعال  فيما يسمى 
 ، وحتى يوم الناس هذا. إن1991عام  "مؤتمر مدريد"إلدارة الصراع، وليس حله، منذ انطالقها في 

المراهنة على المبادرة الفرنسية الُمعدلة، أو على أي مبادرة أخرى، من دون وجود عوامل قوة داخلية 
تسندها، هي ليست أكثر من حرث في البحر. وفي هذا ما يكشف عن أن العمل السياسي الفلسطيني 

ي شعبهم، الذي ما زال في خانة التجريب واالرتجال، وعن أن القائمين عليه قد باتوا في واد غير واد
 ما انفك يزودهم بأوراق قوة، لكنهم يصرون على تبديدها.

 1/5/2016، الخليج، الشارقة
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 2015أضعاف ميزانيتها في العام  5كتيبة االستيطان أهدرت  .42

  روني زينغر
شركة البناء والمقاوالت فيلو وابناؤه للبناء واالستثمار )م.ض( هي شركة دائما مشغولة جدا. ومن 

التي تم الكشف عنها حاليا للمرة األولى، تبين انه في  2015عاقدات كتيبة االستيطان للعام وثائق ت
عمال انشائيا مختلفا وصلت اليها عن طريق كتيبة االستيطان. حيث  22العام األخير قامت بتنفيذ 

قامت الشركة بتطوير مبنى غرفة الطعام في شدموت محوال، ووضع البنى التحتية ألنبوب صرف 
صالح إصالح بنى تحتية للمجاري في جفعوت وتشييد ملعب كرة قدم في ص حي في تقوع، وا 

صالح مبان في التلمون وتطوير الكنيس في شافوت، ووضع البنى التحتية لنادي في  ميغرون، وا 
 وجميعها في المستوطنات. –مخماس وسلسة طويلة من المشاريع 

بنيامين، –كة ألديب فيلو، المقيم في مستوطنة جيفع بشكل عام لقد فازت شركة فيلو وابناؤه، المملو 
كان  2014ماليين شيكل بفضل كتيبة االستيطان. العام  3من  أكثر إلىبمشاريع بمعدالت وصلت 

وذلك ألن فيلو  –مليون شيكل  11.5حيث فازت الشركة بمشاريع للكتيبة بمعدل  –عاما جيدا عليها 
 50من  أكثرالذي تقدم اليه  2011ي مزاد الكتيبة من العام كان المقاول الوحيد الذي تم اختياره ف

 مقاوال.
وحسب اقواله، فإن الخصم الكبير الذي عرضه هو الذي اكسبه المزاد، ومنذ ذلك الحين وهو المقاول 
الوحيد الذي يعمل لصالح كتيبة االستيطان في الضفة الغربية. يقول فيلو لكالكاليست "حظيت في 

سنوات حيث تقدمت بالخصم األفضل". ويضيف "ربما كوني من  5لمدة  طارإبعقد  2011العام 
افضلية. ومع كل ذلك انها منطقة خطرة، وال يريد أحدا ان يعمل بها"  جيدا اعطانيالمنطقة واعرفها 

 "العام الفائت كان جيدا جدا، ولكن العمل مع كتيبة االستيطان فهذا بشكل عام هو الجيد". :وأضاف
 

 سية زائد إضافةميزانية أسا
ان األعمال التي فازت بها شركة فيلو وابناؤه، وكذلك النفقات الزائدة للكتيبة، من الممكن رؤيتها في 
المعلومة التي اضطرت لتسليمها للمرة األولى في إطار قانون الحق بالحصول على المعلومات. في 

كانة كتيبة االستيطان، وفي نهاية شهر كانون األول الفائت صادقت الكنيست على قانون ينظم م
إطاره طبق عليها أيضا  قانون حرية الحصول على المعلومات. ومع المصادقة على القانون تقدمت 

بطلب للكشف عن ميزانية التعاقدات  الحركة لحرية الحصول على المعلومات لصالح "كالكاليست"
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تم الكشف عن ميزانيتها للمرة األولى  والدعم الذي تتلقاه كتيبة االستيطان في السنوات األخيرة. وهكذا
 .2015للعام 

 
مليون شيكل، ولكن الحكومة معتادة  60الميزانية االساسية للكتيبة في ميزانية الدولة بلغت حوالي 

، بلغت ميزانية الكتيبة 2014سنويا ان تزيد ميزانيتها بنفس النسبة. فعلى سبيل المثال، في نهاية العام 
 إلىل. وحاليا تبين من المادة التي نقلها نائب المدير العام للكتيبة شاينن مليون شيك 864حوالي 

حركة حرية الحصول على المعلومات، انه خالفا ألقوال افراد الكتيبة فإن الميزانية االساسية هي 
مليون شيكل إضافة بموجب  50مليون شيكل في اساس الميزانية و 60ماليين شيكل، " 110عمليا 

 زارة المالية".االتفاق مع و 
هو مبلغ  -مليون شيكل فقط  33 األصليبلغت ميزانية الكتيبة حسب كتاب الميزانية  2015في العام 

لم يكن للكتيبة  2015شاينن وان االمر نجم عن انه في العام  أقوالمنخفض واستثنائي. حسب 
ي يقضي بوقف ميزانية ميزانية في اعقاب تقرير نائب المستشار القضائي للحكومة دينا زيلبر )والذ

، حيث حصلت الميزانية كل شهر على مصادقة 12/1الكتيبة( وهكذا طوال العام عملنا وفق ميزانية 
المحاسب العام في وزارة المالية، ولكن على الرغم من ذلك، ووفقا للتعاقدات التي تم التوقيع عليها 

اضعاف  5أي  –مليون شيكل  180وتم الكشف عنها حاليا، ففي هذه السنة انفقت الكتيبة حوالي 
الميزانية المخصصة لها في كتاب الميزانية. كما جاء في الوثائق التي سلمتها كتيبة االستيطان انه 
باالضافة الى المبالغ التي تلقتها في اعقاب قرار الحكومة ومبالغ االئتالف فقد بلغت ميزانية الكتيبة 

 شيكل في السنة. مليون  400 - 300في السنوات األخيرة عمليا 
لكل منطقة في إسرائيل  -ثلث -ثلث –ثلث  –يقول شاينن ان ميزانية الكتيبة مقسمة بالتساوي 

)الجنوب الوسط الشمال( وفي كل مرة يتم االدعاء ضدنا اننا نعطي اكثر لمنطقة الوسط )الذي 
ففي العام تتركز فيه معظم المستوطنات( وهذا ببساطة ليس صحيحا "ولكن على الرغم من ذلك 

هيئة التي استفادت من ميزانية الدعم في النويات السكانية  113فإن الغالبية الكبرى من الـ   2015
مليون شيكل، كان من نصيب الجمعيات الدينية او تلك المناصرة للصهيونية  21والذي بلغ حوالي 

"نشر التوراة في قلب  الدينية. فعلى سبيل المثال فلجنة جماهيرية مرخصة من رمات هشارون، هدفها
ألف شيكل والنواة التوراتية في اللد والتي يترأسها الحاخام يسرائيل  120غوش دان" تلقت دعما بمبلغ 

سماط، والذي وقع قبل االنتخابات العامة األخيرة على وثيقة تدعو لدعم البيت اليهودي، تلقت دعما 
في ديمونا، التي يترأسها رجل البيت اليهودي آالف شيكل، والنواة التوراتية نجمة داوود  207بمعدل 

 ألف شيكل وهكذا. 279الحاخام ديفيد ترجمان، تلقت في السنة الماضية مبالغ دعم بمعدل 
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التحقيق الذي اجراه مركز في اللد كشف انه حتى في العام الماضي كانت الجمعيات الدينية المستفيد 
ام فإن مكتب مراقب الدولة موجود في المراحل األخيرة الوحيد من اموال الدعم للكتيبة. وفي هذه األي

في إعداد تقرير نقدي شديد يتعلق بتخصيص الميزانيات غير السليمة لكتيبة االستيطان لهذه 
 الجمعيات.

ولكن في محادثة مع "كالكاليست" يقول شاينن انه عمليا فإن الوحدة التي تتعامل مع النويات في 
سب اقواله "الميزانية انتهت وهي بالتالي تفككت". ولكن على ما يبدو فسبب الكتيبة قد تم تفكيكها. وح

التفكيك الرسمي على األقل، هو تقرير مراقب الدولة المتعلق بالموضوع. وسبب اضافي آخر هو 
ميزانية دعم النويات لم يكن ابدا جزءا من اساس الميزانية للكتيبة، بل اعتمدت الميزانية  أنحقيقة 

 الموال للكتيبة بعد قرار الحكومة.على تدفق ا
ولذلك ممكن إضافة قرارات الحكومة المختلفة التي اتخذت خالل العام وتم تدفق االموال عن طريق 

 األساسيةالكتيبة لمستوطنات الضفة الغربية، وهضبة الجوالن وغالف غزة الذين غيروا القسمة 
 "المتساوية". 

 
 المستوطنات إلىاألغلبية تصل 

، فإن هذه السنة أيضا  حظيت منطقة المركز في تلقي الجزء األكبر 2015نات الكتيبة للعام حسب بيا
من األموال. هذه المنطقة تشمل في داخلها جميع المستوطنات في الضفة الغربية. ووفقا لبيانات 

مليون شيكل  19.3مبالغ بمعدل حوالي  2015التعاقدات فإن كتيبة االستيطان حولت في العام 
 جلس اإلقليمي لمستوطنات الضفة الغربية.للم

الف شيكل في  688وتحت شعار "مجتمع واستيعاب" تلقى المجلس اإلقليمي في "السامرة" حوالي 
الف شيكل، والمجلس اإلقليمي "ماتيه  511.5العام الفائت، والمجلس اإلقليمي "غوش عتصيون" 

وميغرون" تلقت عشرات االالف من  ألف شيكل. وكذلك مستوطنات "أفنات، حننيت 702بنيامين" 
 الشواقل بموجب هذا البند.

ماليين شيكل لمستوطنات الصفة الغربية عن طريق هذا  9بشكل عام فقد حولت الكتيبة حوالي 
البند. والحديث يدور عن ميزانيات تم الحصول عليها فقط في إطار بند مجتمع واستيعاب، وتم 

مباشر.  إضافيلس نفسها. تحظى المستوطنات بدعم تمويلي مباشرة الى المجا األموالتحويل هذه 
فعلى سبيل المثال، فإن الجزء األكبر من الميزانية يذهب الى المستوطنات المختلفة لصالح اإلعمار، 
البناء، البنى التحتية وما شابه. هذه الميزانية كنموذج هي ميزانية تأهيل تستخدم الكتيبة من اجل 

اإلعمار واضافة منشآت في مستوطنات مختلفة والتي اقامت فيها مبان متنقلة و  اإلصالح أعمالتنفيذ 
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هذه المباني تم اقامتها في المستوطنات التي يقيم فيها من تم اخالؤهم من "غوش  أنللسكان. خاصة 
 قطيف".

عمال( وكفار  18تم تنفيذ اعمال كثيرة من هذا النوع، خاصة في مستوطنة ميغرون ) 2015في العام 
عمال( حمدات، ايتمار، بيت ايل، كوخاف يعقوب وكدوميم. كما تم في تشرين الثاني  13وميم ) اد

القيام بأعمال كهذه بمعدل حوالي مليون شيكل. ولغرض المقارنة، في نفس الفترة تم في منطقة 
 ألف شيكل فقط. 373الشمال استثمار ميزانية اسكان بحوالي 
 18 –مليون شيكل في إطار هذا البند. معظم االعمال  1.5في منطقة الجنوب تم استثمار حوالي 

تم القيام بها في التجمع السكاني أمتسيا الذين يشكل غالبية سكانه ممن تم اخالؤهم من  –عمال
غوش قطيف، بعده مستوطننة بني نتسريم، الذي اقيم من السكان الذين تم اخالؤهم من نتسريم في 

جد التجمع السكاني الديني رتميم، مستوطنة نير عكيفا الذي عمال(، وبعد ذلك يو  15غوش قطيف )
استوعبت من تم اخالؤهم من كفار دروم في غوش قطيف ومستوطنة حيران. يقول شاينن عن 
ميزانية السكان، انه لضرورة األمر فإن كتيبة االستيطان هي شركة اسكان عامة. ونحن نؤجر 

 المباني ونهتم بها لصالح الساكنين.
منطقة الجنوب. ويؤكدون في  إلىتدفق التمويل الكبير من قبل الكتيبة  إلىلمعطيات كذلك وتشير ا

الكتيبة على القسمة المتساوية حسب إدعائهم بين المناطق الثالث وفقا ألهداف الكتيبة الرسمية: 
 معظم أنتحليال دقيقا للبيانات يظهر  أن إالتطوير المنطقة الريفية في ضواحي دولة إسرائيل. 

المبالغ التي تم صرفها الى منطقة الجنوب مصدرها من الميزانية التي اتفق عليها نتيجة لقرارات 
مليون  52الحكومة لدعم غالف غزة، في اعقاب الجرف الصامد. حيث حصلت الكتيبة على حوالي 

 شيكل لصالح إعمار البنى التحتية في غالف غزة.
السلطات المحلية في  أمام رئيسالكتيبة  أفرادة ادعى ولكن على الرغم من ذلك، ففي األشهر األخير 

الجنوب انه ال يوجد ميزانية دعم لغالف غزة، بسبب تقرير زيلبر. وعلى ضوء هذه االدعاءات ألفراد 
رؤساء المجالس المحلية ان المبالغ التي وعدوا  إلىالمحاسب العام في وزارة المالية  أوضحتالكتيبة 

 بها سوف تدفع.
الخاص، فإن معدل األموال التي نقلتها الكتيبة للسلطات في الجنوب  اإلعمارزانية في خصم مي
أيضا  لم يتم المحافظة عل مكان  اإلطار. وفي هذا 2015مليون شيكل في العام  13.6بلغت حوالي 

عليه مجتمع  أطلقالسلطات المؤيدة للصهيونية الدينية. وهكذا فقد تم بموجب المشروع الذي 
ألف  145اشكول الذي تلقى ضربة خالل الجرف الصامد، حوالي  اإلقليميلقى المجلس واستيعاب ت

وهو المبلغ األعلى في المنطقة. ولكن في المكان الثاني تواجد  –شيكل من كتيبة االستيطان 
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. 2015ألف شيكل تحت هذا البند في العام  133جبل الخليل، الذي تلقى مبلغ  اإلقليميالمجلس 
ة، فإن المجلس اإلقليمي سدوت هنيغف والمجلس اإلقليمي شاعر هنيغف تلقى كل ولغرض المقارن
 الف شيكل بموجب هذا البند. 18واحد منهما فقط 

يوجد للكتيبة أيضا  بنود دعم خاصة لصالح السكان الجدد الذين ينتقلون الى المناطق الريفية في 
من الممكن تلقي  –تيطاني مشروط مبلغ اس –الضواحي التي فيها القليل من العمل. فتحت بند 

 أحدالف شيكل. وتبين من المعلومات التي ادلت بها الكتيبة فإنه هكذا تلقى  100مساعدة لغاية 
ألف شيكل، وعائلة تعمل في انتاج صابون  80سكان ايتمار الذي يربي الفاونيا مساعدة بمبلغ 
تجة صابون من كفار تفوح ألف شيكل، ومن 70طبيعي من كوخاف هشاحر تلقت مساعدة بمبلغ 

غرف  وأصحابالف شيكل،  45الف شيكل. ونبيذ من معاليه عاموس حصل على  40حصلت على 
ألف شيكل، وصاحب مطحنة قمح في يتسهار حصل على  45ضيافة في نوفي فرات حصلوا على 

الف شيكل. وكذلك  77ألف شيكل، وصاحب دكان توابل في مستوطنة يكير حصل على  100مبلغ 
وسكان من مستوطنات حتسب، عين ياهب، تسفور، عين  –ان العرفاه حظوا بمساعدة شبيهة سك

 شيكل. ألف 100هبشور ولوطان حصلوا على منح لغاية 
 

 كتابات كهذه تلحق الضرر بنا
تم ترتيبها حسب القانون،  وأحيانانشرت زيلبر تقريرها تم تشكيل لجنة لفحص مكانة الكتيبة،  أنمنذ 

عة عن الهستدروت الصهيوني وفي السنوات األخيرة فإن من يترأسها هو من مؤسس الكتيبة متفر 
الصهيونية الدينية. واليوم يرأسها جال جرينفيلد المؤيد للبيت اليهودي. وتوجد الكتيبة تحت مسؤولية 

تفاق على نه لغاية اليوم لم يتم اال إالوميزانيتها تقتطع من ميزانية الوزارة،  أريئيل أوري وزير الزراعة 
 ذلك.

 األيديولوجياذراع تنفيذي،  إننايتم تحويل الميزانيات.  أين إلىيقول شاينن لكالكاليست: "نحن ال نقرر 
. فهذه الكتابات تلحق األفضلهي ليست كلمة خشنة. الكل مراقب ونحن نعمل عملنا في الجانب 

 الضرر بنا".
: "الحركة تبارك أفادتمية نيرات بلير المدير العام لحركة حرية الحصول على المعلومات المحا

الهيئة التي تتلقى مبلغ هائل كالكتيبة عليها  أنتطبيق القانون على كتيبة االستيطان. وال من شك 
 500التصرف بشفافية مضاعفة. في العامين األخيرين مولت كل عائلة في إسرائيل الكتيبة بحوالي 

يعرف ماذا يفعلون بهذه المبالغ.  أنمنا  من جيبها الخاص ومن هنا فمن حق كل واحد شيكل
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فالجسم الذي يحتفظ بهذه المبالغ دون رقابة من الجمهور، فليس هناك من طريقة لمعرفة كيف يدير 
 بطريقة مناسبة خاصة عندما يدور الحديث عن مبالغ هكذا كبيرة تدار بالظالم". أموالنا

 كالكاليست

 30/4/2016، الحياة الجديدة، رام هللا
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