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 القومي"إسرائيل" مركز أبحاث إسرائيلي: الزمن ليس لصالح السيسي وسقوطه يمس أمن  

عبر مركز أبحاث إسرائيلي مرموق عن خشيته من أن الزمن ال يلعب لصالح : صالح النعامي -غزة 
حكمه على هذا النحو فإن فشله محقق،  عبد الفتاح السيسي وأنه في حال ظلت أوضاع مصر تحت
 وهو ما ينعكس بشكل كارثي على "األمن القومي" اإلسرائيلي.

يروشليم لدراسة المجتمع والدولة"، الذي يديره دوري غولد، كبير  مركزوجاء في تقدير موقف نشره "
ر األوضاع ليس المستشارين السياسيين لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أن "فشل نظام السيسي سيفج

 في مصر وحدها بل في جميع أرجاء العالم، ستحل الفوضى وستدفع إسرائيل ثمنًا كبيرًا لقاء ذلك".
ونوه التقرير الذي نشر أمس على موقع المركز إلى حقيقة أن "السيسي يدرك أن وقته محدود جدًا 

نهائيًا، بل سيحاسبه في وأن عليه أن يقدم نتائج ملموسة للشعب المصري الذين لن يمنحه وقتًا ال
 حال لم يوفر البضاعة".

وشدد التقرير على أن ما يبعث على القلق هو عجز الجيش المصري عن حسم المواجهة مع 
عناصر تنظيم "والية سيناء"، على الرغم من استخدامه كل ما لديه من سالح وضمنها طائرات "إف 

 "، ومروحيات األباتشي.01
لمصري يحاول منع عناصر "والية سيناء" من الوصول إلى قناة السويس وأوضح التقدير أن الجيش ا

ومنطقة شرم الشيخ، مشيرًا إلى أن فشله في تحقيق هذا الهدف يعني توجيه ضربة اقتصادية هائلة 
 للسيسي تقلص من قدرة نظامه على البقاء.
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رهاب اإلسالمي" وهاجم المركز اإلدارة األمريكية لرفضها عرض السيسي توسيع الحرب على "اإل
 لتشمل ليبيا، بزعم أن ليبيا تمثل مصدر تزويد اإلسالميين في سيناء وغزة بالسالح.

وهاجم المركز بقوة المنظمات الحقوقية الدولية التي انتقدت قيام الجيش المصري بتدمير المنازل في 
 ار.رفح المصرية، معتبرًا أن هذا اإلجراء تفرضه الحاجة الستتباب األمن واالستقر 

وحذر المركز من خطورة األوضاع االقتصادية المتدهورة في مصر، مشيرًا إلى أن معدل زيادة 
النسمة في مصر كبير جدًا، حيث يزداد عدد السكان مليونا كل ستة أشهر، محذرًا من أنه ال يوجد 

 .ثمة أمل في أن يتمكن نظام السيسي من توفير مقومات الحياة لهذا العدد الكبير من الناس
، وقطاعات واسعة %22وأوضح المركز أن مشاكل مصر هائلة، حيث إن معدل البطالة يصل إلى 

، %32من المصريين تعيش تحت خط الفقر، باإلضافة إلى حقيقة أن األمية في مصر تصل إلى 
من المصريين يعانون من أمراض مزمنة، عالوة على مظاهر الفساد  %00 -02في حين أن 
 والبيروقراطية.

من نسبة الدعم على السلع الرئيسة من  %02د المركز على أن السيسي خاطر عندما ألغى وشد
 أجل تقليص المصاريف.

وامتدح المركز قرار نظام السيسي التخلص من الكتب الدينية التي تحث على الجهاد من المناهج 
التي يستفيد منها  التعليمية، مشيرًا إلى أن السيسي جاد في القضاء على "مصادر التطرف الديني"،

 "المتطرفون".
08/4/0202، "00موقع "عربي   

 
 دحالنمحمد ترد دعوى قضائية ضد  في رام هللا جرائم الفسادمحكمة  

ردت محكمة جرائم الفساد يوم األحد دعوى قضائية ضد محمد دحالن : علي صوافطة-رام هللا 
متهمة إياه باختالس المال العام  القيادي المفصول من حركة فتح تقدمت بها هيئة مكافحة الفساد

 والكسب غير المشروع.
وقالت المحكمة في قرارها "وفقا لحكم المادة الرابعة من قانون اإلجراءات الجزائية وبما أنها قامت 
)النيابة العامة( بتحريك الدعوى الجزائية ضد المتهم المذكور )محمد دحالن( قبل حصولها على قرار 

 هذه الدعوى تكون سابقة ألوانها وعليه تقرر المحكمة عدم قبولها." برفع الحصانة عنه فإن
وأوضح قرار المحكمة أن المجلس التشريعي هو صاحب االختصاص في رفع الحصانة عن أي من 

 أعضائه حسب القانون األساسي.
 وقالت المحكمة في قرارها إن الحكم صدر بغياب المتهم وهو "قابل لالستئناف."
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مة جرائم الفساد المستند إلى حصانة محمد دحالن الموجود خارج األراضي ويأتي قرار محك
الفلسطينية كنائب في المجلس التشريعي بالرغم من صدور قرار من الرئيس محمود عباس برفع 

 الحصانة عنه.
 ورحب دحالن بالقرار الصادر عن محكمة جرائم الفساد برد الدعوى المرفوعة ضده.

ور الحكم "القضاء الفلسطيني بعث اليوم بإشارة مضيئة جوهرها أن بين وقال في بيان له بعد صد
أبناء شعبنا قضاة يستطيعون إصدار أحكامهم وفقا لما يستقر عليه وجدان وعقيدة القاضي وقدرته 

 على مقاومة كل الضغوط السياسية وغير السياسية."
 ولم يصدر تعقيب من هيئة مكافحة الفساد على قرار المحكمة.

ماجد أبو شمالة النائب في المجلس التشريعي عن حركة فتح في بيان له إن "هذا الحكم الذي  وقال
 "البعض.الذي لم يرتض أن يكون أداة في يد  الفلسطيني..صدر اليوم هو انتصار للقضاء 

 09/4/0202وكالة رويترز لألنباء، 
 

 فين والقضايا العالقةإلى غزة ويباشرون بحث موضوع الموظ يصلون "التوافق"وزراء حكومة  
وصل ظهر أمس، إلى قطاع غزة عدد من وزراء حكومة التوافق الوطني ومساعديهم  حسن جبر:

لبدء اسبوع من العمل داخل وزارات ومؤسسات السلطة الوطنية تطبيقا لقرار مجلس الوزراء بتوزيع 
 وغزة.العمل بين الضفة 

موظفا  32ضمن وفد حكومي مكون من وزيرا  00ووصل إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون 
كان في استقبالهم نظرائهم وزراء حكومة التوافق المتواجدين في القطاع مع عدد من الموظفين 

 الحكوميين.
ومن المقرر أن يبدأ الطاقم الحكومي عمله الفعلي في غزة صبيحة اليوم لمعالجة كافة القضايا 

 كوميين.العالقة في قطاع غزة وخاصة قضية الموظفين الح
دياك أمين عام مجلس الوزراء أن زيارة الوفد إلى قطاع غزة تأتي لتكريس الوحدة  وقال علي أبو

الوطنية وتطبيق قرار مجلس الوزراء لتوزيع العمل في غزة والضفة وأكد أبو دياك في تصريحات 
وزارتهم صحفية لدى وصوله إلى غزة أن الوزراء سيبدئون في تسجيل موظفي السلطة الوطنية في 

مهمتها مؤكدا أن المهمة األساسية للحكومة هي حل  إلنجاحداعيا كافة الفصائل للعمل مع الحكومة 
عادة االعمار ومعالجة القضايا العالقة في قطاع غزة.  قضية الموظفين وا 

بدوره قال ايهاب بسيسو الناطق باسم الحكومة أن وزراء الحكومة اليوم في مهمة كسر الجمود 
 مبادرة عملية لدمج الموظفين وايجاد حلول للقضايا العالقة في قطاع غزة.والخروج ب
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وأكد بسيسو خالل مؤتمر صحافي لدى وصوله مع الوفد الوزاري إلى غزة أن الحكومة ستعمل على 
 خلق مناخ ايجابي لحل الملفات العالقة، داعيًا إلى ضرورة التوحد للخروج من هذه األزمة.

من الوزارة للخروج بتوصيات عملية  مسؤولين 4وجان فرعية يترأسها الوزير وأوضح أن سيتم تشكيل ل
لدمج الموظفين القدامى والجدد منوها إلى أنها خطوة على طريق توحيد المؤسسات الرسمية بالضفة 

 وغزة.
 02/4/0202األيام، رام هللا، 

 
 سوى "السياسي".. وال حل في اليرموك العسكري لمعالجة األزمة الخيارأبو يوسف: نرفض  

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف إن : نادية سعد الدين -عمان
"المساعي الفلسطينية متواصلة مع األمم المتحدة والجانب العربي، من أجل تأمين المساعدات 

 .مخيم اليرموكالغذائية والعالجية الالزمة ألبناء الشعب الفلسطيني في 
مليون دوالر، على األقل، من أجل  32لغد"، إن "التحرك اإلنقاذي العاجل يتطلب نحو وأضاف، لـ"ا

إسناد ودعم الالجئين في المخيم"، مبينًا أن "المساعي مستمرة مع األمم المتحدة من أجل تأمين ذلك 
 الدعم، وهناك مؤشرات ايجابية على ذلك".

ف المعنية من أجل فتح ممرات إنسانية وأوضح بأن "الجانب الفلسطيني يتواصل مع كافة األطرا
 وآمنة لتوفير المواد الغذائية والطبية لالجئين".

وأكد أن "ال حل ألزمة مخيم اليرموك سوى الحل السياسي، المدعوم بتحرك سياسي دبلوماسي 
 المعنية من أجل إنهاء معاناة الالجئين الفلسطينيين". األطراففلسطيني حثيث مع كافة 

الفلسطيني الثابت بعدم االنجرار إلى الصراع الدائر في سورية ورفض الخيار العسكري وأكد "الموقف 
الذي من شأنه تدمير المخيم وتهجير أبنائه"، مقابل المطالبة بحماية الالجئين والسعي لتخفيف 

 المعاناة عنهم".
 02/4/0202الغد، عمان، 

 
 رائبالموظفين عند تحويل أموال الض مستحقاتالحمد هللا: صرف  

"إن المستحقات المالية لموظفي القطاع العام سيتم صرفها بشكل ، قال رئيس الوزراء رامي الحمد هللا
 كامل، حال استالم عائدات الضرائب الفلسطينية المحتجزة من الجانب اإلسرائيلي".

الملفات  وأكد الحمد هلل في بيان له اليوم أنه طلب من الوزراء قبل توجههم إلى قطاع غزة إنجاز وحل
 العالقة، وبشكل خاص قضية الموظفين.
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"بناء على توجيهات الرئيس محمود عباس، فالحكومة تضع قضايا قطاع غزة، ال سيما إعادة : وقال
اإلعمار على رأس أولوياتها، وتبذل كافة الجهود لتوحيد مؤسسات الدولة الفلسطينية، وتعزيز 

 المصالحة وتحقيق الوحدة الفلسطينية".
لحمد هلل أن مجلس الوزراء درس إعادة تشكيل اللجنة االقتصادية المشتركة مع جانب ولفت ا

االحتالل اإلسرائيلي، لبحث كافة القضايا المالية، مشيرا إلى أنه تم االتفاق على عقد اجتماع للجنة 
االقتصادية، لبحث الخصومات التي قامت )إسرائيل( بها، إلى جانب بحث الديون األخرى التي 

 ي )إسرائيل( تراكمها على السلطة الوطنية".تدع
وأشاد الحمد هلل بصمود الموظفين في وجه األزمة المالية التي مرت بها حكومة الوفاق الوطني، 

 وانتظامهم في الدوام الرسمي، وتقديم الخدمات للمواطنين على أكمل وجه.
 09/4/0202، فلسطين أون الين

 
 ن العربي واإلسالمي بإنقاذ القدسالعالمي تطالبالخارجية الفلسطينية  

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية العالمين العربي واإلسالمي بالتحرك العاجل إلنقاذ : قنا –رام هللا 
القدس ومقدساتها اإلسالمية والمسيحية، محذرة من التعامل مع عمليات تهويدها كأمر اعتيادي 

سالمية جدية وفاعلة وقادرة على ردع ومألوف، خاصة أن القدس بحاجة ماسة لوقفة عربي ة وا 
 ومحاسبة إسرائيل على عدوانها المتواصل ضد المدينة المقدسة.

وأدانت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، اليوم األحد "بشدة ما تتعرض له مدينة القدس من 
ن، سواء ما يتعلق استفزازية، وما تمارسه سلطات االحتالل بحق المواطنين المقدسيي إجراءات تهويدية

باالستمرار في عمليات هدم المباني الفلسطينية كما حدث في هدم مبنى عائلة أبو شلبك، وفي 
 عمليات حفر األنفاق، وتصدع جدران عشرات المنازل الفلسطينية".

 02/4/0202الشرق، الدوحة، 
 

 التقى مجددًا في رام هللا مع عضو الكنيست أيمن عودةعباس  :"يسرائيل هيوم" 
المقربة من نتنياهو، ان الرئيس أبو مازن،  "يسرائيل هيوم"أبو سعدى: كتبت صحيفة  فادي-رام هللا 

التقى مجددًا في رام هللا، مع رئيس القائمة المشتركة، عضو الكنيست أيمن عودة، حسب ما أكده 
اعضاء  مصدر مسؤول في المقاطعة للصحيفة، وأبلغ ابو مازن عضو الكنيست عودة أنه سيتم دعوة

 الكنيست من القائمة المشتركة الجتماع قريب.
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ونفى المصدر الفلسطيني المسؤول أن يكون سبب تعيين الجلسة لتنسيق الخطوات في اعقاب الجلسة 
 المتوقعة بين رئيس الحكومة نتنياهو وعودة، كما نفت أوساط مقربة من عودة ذلك.

 02/4/0202القدس العربي، لندن، 

 
 معاناة أهلنا في مخيم اليرموك إلنهاءكل جهد ضروري  مركزية فتح: نبذل 

عقـدت اللجنـة المركزيـة لحركـة فـتح اجتماعـا برئاسـة الـرئيس محمـود عبـاس بمقـر الرئاسـة فـي : رام هللا
رام هللا، وناقشت األوضاع السياسية واالقتصادية والمعيشية للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده 

دولـة روسـيا االتحاديـة  إلـىاطلعـت مـن الـرئيس علـى نتـائج زيارتـه الهامـة خاصة في مخيم اليرموك، و 
الصـديقة، ولقائـه مـع الــرئيس الروسـي فالديميـر بـوتين، ورئــيس الـوزراء ميدفيـديف والقيـادات الروســية، 

 مؤكدا عمق عالقات الصداقة التاريخية بين البلدين روسيا وفلسطين.
المأســـاوية التـــي  األوضـــاععلـــى آخـــر اتصـــاالته بشـــأن كمـــا اطلـــع الـــرئيس أعضـــاء اللجنـــة المركزيـــة 

معانــاتهم،  إنهــاءيتعــرض أهلنــا فــي مخــيم اليرمــوك لالجئــين الفلســطينيين، والجهــود المبذولــة مــن أجــل 
 العربي حول الموقف الفلسطيني. واإلجماعوأوضح نتائج القمة العربية التي عقدت في شرم الشيخ، 

لرســمي باســم حركــة فــتح نبيــل أبــو ردينــة، إن اللجنــة المركزيــة وقــال عضــو اللجنــة المركزيــة والنــاطق ا
 أكدت ما يلي:

أوال: الوقوف إلى جانب أهلنا في مخيم اليرموك في هـذه المراحـل العصـيبة، مؤكـدة أن حركـة فـتح لـن 
 إنهـــاءشـــعبنا الصـــامدين فـــي اليرمـــوك، وأنهـــا تبـــذل كـــل جهـــد ضـــروري، مـــن أجـــل  أبنـــاءتتخلـــى عـــن 
خراجمعاناتهم،   مخيم من دائرة الصراع الدموي الدائر في سوريا.ال وا 

الـــدعم لمخـــيم  أشـــكالإن اللجنـــة المركزيـــة وهـــي تعلـــن عـــن دعمهـــا لقـــرارات األخ الـــرئيس بتـــوفير كـــل 
اليرمــوك، وقــراره بإرســال وفــد موســع مــن قيــادة منظمــة التحريــر يضــم كافــة الفصــائل والوقــوف ميــدانيا 

وطني الفلســـطيني الرســـمي بعـــدم التـــدخل فـــي الشـــؤون هنـــاك، فإنهـــا تؤكـــد الموقـــف الـــ األوضـــاععلـــى 
 مبرر كان. أيشعبنا في الصراع الدائر هناك تحت  أبناءعدم زج  األطرافالداخلية السورية، مطالبة 

مـن رواتـب  %0وثمنت اللجنة المركزية، قرار سيادته باقتطاع أجرة يوم عمل من رواتب الموظفين، و
ك الوقفــة المشــرفة فــي التجــاوب الكبيــر ألبنــاء شــعبنا فــي جمــع هنــاك، وكــذل أهلنــاالمتقاعــدين لصــالح 

 التبرعات، كما ثمنت قرار الرئيس بتفعيل صندوق المشاريع الصغيرة في مخيمات لبنان.
كبــار إلــى أســرانا  األســيرثانيــا: تتوجــه اللجنــة المركزيــة وبمناســبة يــوم  وفــي كــل وقــت بتحيــة إجــالل وا 

بأبعادهــــا  األســــرى، مؤكــــدة أن قضــــية اإلســــرائيلياالحــــتالل البواســــل الصــــامدين فــــي معــــتقالت دولــــة 
الـرئيس محمـود عبــاس  األخحركــة فـتح، خصوصـا لــدى  أولويـاتتحتـل قمــة سـلم  واإلنسـانيةالسياسـية 
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حـريتهم، ويواصـلون كفـاحهم مـع بـاقي  األبطـالالذي يبذل كـل جهـد ممكـن مـن أجـل أن ينـال األسـرى 
 تقالل وطنهم.الشعب الفلسطيني من اجل حرية واس أبناء

ثالثا: توقفت اللجنة المركزية عند الذكرى السابعة والعشرين الستشهاد القائد الكبيـر األخ خليـل الـوزير 
أبو جهاد أول الرصاص وأول الحجارة، الذي تحمل المسؤولية التاريخية إلى جانب القائد الرمـز ياسـر 

الوطنيــة الفلســطينية علــى أســس مؤسســي حركــة فــتح، إلعــادة صــياغة الهويــة  األخــوةعرفــات وجميــع 
 نضالية، وتكريس القضية الفلسطينية، كقضية حقوق وطنية واستقالل وطني وحرية شعبنا.

وعلى مقاومة  أشكالهرابعا: تؤكد اللجنة المركزية على الهدف الوطني المركزي بإنهاء االحتالل بكافة 
سياســات دولــة االحــتالل العنصــرية  هــذا االحــتالل البغــيض، عبــر المقاومــة الشــعبية الشــاملة ومقاومــة

الوطنيــــة، وبنـــاء المســـتوطنات، وتهويــــد القـــدس وتغييــــر  أرضـــناوالتوســـعية المتمثلـــة باالســــتيالء علـــى 
القـــدس بمـــا فيهـــا مـــن مقدســـات  أنمعالمهـــا وهويتهـــا العربيـــة التاريخيـــة والحضـــارية والثقافيـــة، مؤكـــدة 

ولتنا الفلسـطينية المسـتقلة، شـاء مـن شـاء وأبـى لـد األبديـةومسيحية، هي درة التاج والعاصـمة  إسالمية
 من أبى.

فـي نضـالنا  أساسـيةمـن الوحـدة الوطنيـة كركيـزة  واألصيلخامسا: تؤكد اللجنة المركزية موقفها الثابت 
الــوطني علــى طريــق بنــاء دولتنــا الفلســطينية المســتقلة، ومــن هنــا فإنهــا تؤكــد ضــرورة الخــروج فــورا مــن 

توحيد الوطن، وبهذا الشـأن تحـذر اللجنـة  إعادةالعمل بشكل عاجل من أجل دائرة االنقسام البغيض، و 
الدولــة  أجــزاءفصــل قطــاع غــزة عــن بــاقي  إلــىالمركزيــة مــن المخطــط المشــبوه والخطيــر والــذي يهــدف 

قامــةالفلســطينية،  قطــاع غــزة، جــزء أصــيل وغــال   أنمــا يســمى بالدولــة ذات الحــدود المؤقتــة، وتؤكــد  وا 
شـعبنا المخلصـين سيتصـدون لهـذا  أبنـاءالفلسطينية المستقلة، وان حركـة فـتح وكـل من الوطن والدولة 

فشاله اإلجراميالمخطط   بكل السبل. وا 
قطـاع غـزة،  إلـى أعضـائهاسادسا: ترحب اللجنـة المركزيـة بقـرار حكومـة الوفـاق الـوطني التوجـه بكافـة 

واليتهـــا علـــى كـــل المرافـــق  تتحمـــل الحكومـــة مســـؤولياتها كاملـــة هنـــاك، وان تبســـط أنوتؤكـــد ضـــرورة 
وقــت ممكــن،  أســرعاالنتخابــات فــي  إلــىواعتبــار ذلــك خطــوة ضــرورية إلعــادة توحيــد الــوطن والــذهاب 

نهــــاء معانــــاة أهلنــــا إ  إعــــادةوالخطــــوة الضــــرورية ل ســــراع فــــي  عمــــار مــــا دمــــره العــــدوان اإلســــرائيلي، وا 
 الصامدين الصابرين في القطاع.
مدينـة  أنهـالمدينـة القـدس، للتأكيـد علـى  واإلسـالميةرة الوفـود العربيـة سابعا: ثمنت اللجنة المركزية زيـا

تصــفية  إلــىاالســتفراد بالقــدس وأهلهــا، وصــوال  إلــىالــذي يهــدف  اإلســرائيليعربيــة، ولكســر الحصــار 
 المسيحي فيها. اإلسالميالوجود الفلسطيني العربي 

 09/4/0202، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 ةلها بدعم تنظيمات عسكرية في سوريالرئيس السوري  اتهاماتحماس تنفي ة حرك 

ــ وكــاالت: قالــت حركــة حمــاس، إن اتهامــات رئــيس النظــام الســوري بشــار األســد، لهــا بــدعم  عواصــم ـ
 «.ال أساس لها من الصحة»تنظيمات مسلحة داخل سوريا، 

الشـأن الـداخلي »فسها عن التدخل في وقال إسماعيل رضوان، القيادي في الحركة، إّن حركته تنأى بن
، فــي «أكنــاف بيــت المقــدس»، مجــددا نفــي حركتــه ألي عالقــة لهــا بتنظــيم كتائــب «ألي دولــة عربيــة

 مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين، جنوب دمشق.
ال عالقة لحركة حماس بأي تنظيم مسـلح داخـل سـوريا، والحركـة حريصـة علـى أمـن واسـتقرار »وتابع 

بيـــــة، فوحـــــدة الـــــدول العربيـــــة تعنـــــي قـــــوة المنطقـــــة، وهـــــو مـــــا تحتاجـــــه الحركـــــة، والشـــــعب الـــــدول العر 
 «.الفلسطيني

ماتــت، »ورفــض رضــوان التعليــق علــى مــا قالــه األســد حــول طبيعــة العالقــة مــع حركــة حمــاس وأنهــا 
 «.والشعب السوري لم يعد يثق بها، رسميا وشعبيا

صـرة بسـبب أن قيادتهـا المتواجـدة فـي دمشـق حركة حماس تعمـل كجـزء مـن جبهـة الن»وقال األسد إن 
تدعو إلى مساعدة مجموعتها المسلحة المسماة )أكناف بيت المقدس( بعد هجوم داعش والنصرة على 

 «.مخيم اليرموك
 02/4/0202، القدس العربي، لندن

 
 بمناسبة يوم األسير الفلسطيني في مخيم عين الحلوة اً اعتصام تقيمفصائل منظمة التحرير  

شـعبة عـين الحلـوة، لمناسـبة –ُأقـيم اعتصـام حاشـد أمـام مكتـب حركـة فـتح : (ل عـالمكالة الوطنيـة )الو 
 يوم األسير الفلسطيني، بدعوى من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في صيدا.

وشــارك فــي االعتصــام ممثلــين عــن فصــائل منظمــة التحريــر الفلســطينية والقــوى الوطنيــة واإلســالمية 
 ي الناصري، وأعضاء قيادة المنطقة في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في صيدا.والتنظيم الشعب

حركــة "فــتح" فــي مخــيم عــين الحلــوة، إبــراهيم الشــايب الــذي  إعــالموافتــتح المهرجــان التضــامني مســؤول 
 رحب بالحضور، وحيا المناضلين األسرى في سجون االحتالل الصهيوني.

ينية عــن األسـيرات الفلسـطينيات آمـال الشـهابي ووجهـت التحيــة ثـم ألقـت كلمـة منظمـة التحريـر الفلسـط
لألســـيرات الفلســـطينيات المناضـــالت، مؤكــــدة أن "قضـــية األســـرى واألســــيرات ســـتبقى قضـــية مركزيــــة 

الشـــعب الفلســـطيني"، مشـــددة علـــى "حـــق الشـــعب الفلســـطيني بقيـــام دولتـــه المســـتقلة، وأن  إلـــىبالنســـبة 
 ين".المخيمات هي عنوان للعودة إلى فلسط
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ممثل التنظيم الشعبي الناصـري محمـد ظـاهر كلمـة، حيـا فيهـا نضـال الشـعب الفلسـطيني مؤكـدا  وألقى
 أن "تحرير فلسطين يتم بالوحدة وليس كما يفعل العرب حاليا".

 إلـىثم ألقى كلمـة فصـائل منظمـة التحريـر الفلسـطينية مسـؤول الجبهـة الشـعبية عبـد هللا الـدنان، داعيـا 
جراءوطنية الفلسطينية "انجاز الوحدة ال عادة بناء مؤسسات منظمة التحرير  وا  مراجعة سياسية شاملة وا 

ـــــي تواجههـــــا القضـــــية  ـــــة لتكـــــون بمســـــتوى التحـــــديات الت ـــــة وديموقراطي ـــــى أســـــس وطني الفلســـــطينية عل
 الفلسطينية".

 02/4/0202، السفير، بيروت
 
 حماس تطالب بعدم التمييز بين موظفي غزة والضفةحركة  

اس، حكومــــة الوفــــاق الــــوطني إلــــى االلتــــزام بالتفاهمــــات الخاصــــة بملــــف المــــوظفين دعــــت حركــــة حمــــ
ووجه الناطق اإلعالمـي باسـم الحركـة، سـامي أبـو زهـري، فـي تصـريح مقتضـب صـدر عنـه  والمعابر.

نهـاء سياسـة  اليوم األحد، دعوته إلى الحكومة لـ"التوقف عن سياسة االنتقائية في تطبيـق االتفاقـات، وا 
 الموظفين". التمييز بين

 09/4/0202، فلسطين أون الين
 
 إليران "300إس "الثانية لالحتجاج على بيع صواريخ  للمرةنتنياهو يهاتف بوتين  

أجرى رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء أمس السبت، اتصاال هاتفيا : عالء الريماوي
كو في تنفيذ اتفاق مع طهران لمدها بالرئيس الروسي فالديمير بوتين، لالحتجاج على مضي موس

 .جو-(، أرض 322بصواريخ )إس 
ويعد هذا االتصال هو الثاني من نوعه بين نتنياهو وبوتين خالل أسبوع للتطرق إلى صفقة 

 الصواريخ التي تثير مخاوف إسرائيل.
مس مع الرئيس وقالت اإلذاعة اإلسرائيلية العامة، اليوم األحد، "أجرى نتنياهو اتصاال هاتفيا ليلة أ

الروسي فالديمير بوتن، وأعرب عن احتجاجه للمضي في إجراءات بيع منظومة الصواريخ الروسية 
 ".322طراز إس 

وأضافت اإلذاعة أن بوتين أبلغ نتنياهو أن "الصواريخ ال تهدد أمن إسرائيل كونها دفاعية وليست 
 هجومية".

 09/4/0202، ، أنقرةلألنباء األناضولوكالة 
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 وتوزيع أولي للحقائب الوزارية منحه أسبوعين إضافيين  سيطلبنتنياهو  :ئيل هيوم""يسرا 
من المتوقع أن يطلب رئيس  أن أمس "يسرائيل هيوم"ذكرت صحيفة : القدس المحتلة ـ حسن مواسي

الوزراء اإلسرائيلي المكلف تشكيل الحكومة بنيامين نتنياهو، من الرئيس اإلسرائيلي رؤوفين ريفلين 
مهلة أسبوعين إضافيين إلنهاء االتفاقيات االئتالفية لتشكيل الحكومة الجديدة، وذلك بعد انتهاء  منحه

 المدة الزمنية األولى يوم الجمعة الفائت.
اتفاقات مع األحزاب اإلسرائيلية، مشيرة  إلىوأوضحت الصحيفة وجود إشارات على قرب التوصل 

آرييه درعي سيتسلم  "حركة شاس"لنحو التالي: رئيس للحقائب كان على ا "األولي"إلى أن التوزيع 
وزارتي الداخلية واألديان، على أن يتم نقل لجنة التخطيط والبناء من الداخلية إلى صالحيات وزير 
المالية موشيه كحلون، أما نفتالي بينت فسيبقى في وزارة االقتصاد وسيحصل على حقيبة شؤون 

 ."لس المصغر للشؤون السياسية واألمنيةالمج"االستخبارات، وسيكون عضوًا في 
على حقيبة الزراعة والمسؤولية عن دائرة االستيطان، والتي سيستلمها  "البيت اليهودي"كما سيحصل 

 في الحكومة الجديدة." قدامى المواطنين"الوزير اوري اريئيل، وستكون اييليت شاكيد وزيرة 
المالية وحقيبة اإلسكان وحقيبة شؤون  سيحصل على وزارة« "كوالن"وذكرت الصحيفة أن حزب 
 افيغدور ليبرمان في منصبه وزيرًا للخارجية. "إسرائيل بيتنا"البيئة، في حين سيبقى رئيس 

على رئاسة لجنة المالية التي سيتسلمها موشيه غافني، بينما يعود  "يهدوت هتوراة"بينما ستحصل 
 يعكوف فايتسمان إلى منصبه نائبًا لوزير الصحة.

هي: األمن،  "الليكود"اًء على التشكيلة األولية السابقة فإّن الحقائب المركزية التي ستبقى في أيدي وبن
بين  "الليكو"القضاء، األمن الداخلي، اإلعالم، المواصالت، الرفاه، والتعليم، كما يتوقع أن يكون لـ

 مقعدًا في الحكومة الجديدة. 02-00
 02/4/0202، المستقبل، بيروت

 
 يهدد باالنسحاب من المفاوضات االئتالفية بينيت  

طالب رئيس حزب "البيت اليهودي" نفتالي بينيت بعدم آخذ وزارة األديان من حزبه، : بالل ضاهر
وكتب في حسابه في "تويتر" أن "أخذ حقيبة األديان بصورة أحادية الجانب من الصهيونية الدينية 

زب شاس سيشكل نهاية للمفاوضات االئتالفية مع )التي يمثلها "البيت اليهودي"( ومنحها إلى ح
نذارا أمام نتنياهو، الذي اتفق  البيت اليهودي". ورأى محللون أن بينيت وضع بتصريحه هذا تهديدا وا 

مع األحزاب الحريدية على معظم بنود اتفاق انضمامهم للحكومة. وترى أحزاب المتدينين، الحريديم 
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األديان بسبب الوظائف الكثيرة التي يمكن أن يوظفوا مقربين فيها  والصهيونية الدينية، أهمية بوزارة
 إضافة إلى السيطرة على االنتخابات لمناصب دينية.

 02/4/0202، 48عرب 
 

 عضو كنيست 61كحلون يرفض تشكيل حكومة ضيقة تستند إلى  
تستند إلى  أغلق رئيس حزب 'كوالنو' موشيه كحلون، الباب أمام إمكانية تشكيل حكومة: بالل ضاهر

 عضو كنيست، بتأكيده في رسالة لنتنياهو، على أنه لن يوافق على هذا الخيار. 10
عضو  10وأرسل كحلون رسالة لنتنياهو أّكد فيها معارضته على تشكيل حكومة ضيقة تستند إلى 

كنيست، ألنها ستكون غير مستقرة ولن يكون بمقدورها ضمان إقرار اإلصالحات التي يعتزم تنفيذها 
 ال سيما في مجال حل أزمة السكن.

وجاءت رسالة كحلون بعد أن تداولت وسائل اإلعالم تقديرات مفادها أن نتنياهو قد يكتفي في 
المرحلة األولى بتشكيل حكومة بدون حزب 'يسرائيل بيتينو'، ويستأنف المفاوضات بعد عرض 

تنياهو ستكون مع "البيت الحكومة. ولذلك يعتبر ضم "يسرائيل بيتينو" مضمونا ولكن مشكلة ن
 اليهودي".

 02/4/0202، 48عرب 
 
 إلى الصدام فال تدفعونا دفعاً  لم يعد يطاق "إسرائيل"في  والعدالةانعدام المساواة : الطيبي 

قال النائب أحمد الطيبي، رئيس الحركة العربية والنائب عن القائمة : الشرق األوسط - تل أبيب
اإلسرائيلي(، إن هناك غضبا عارما بين صفوف المواطنين من المشتركة في الكنيست )البرلمان 

نه ال يستبعد أن ينفجر هذا الغضب في صدامات جديدة بين  سياسة الهدم التي تتبعها الحكومة، وا 
 المواطنين والسلطة اإلسرائيلية.

ي صادرت ويقول النائب الطيبي إن هدم البيوت يعود إلى سياسة الحكومات اإلسرائيلية المتتابعة، الت
في  02( يمتلكون 40غالبية أراضي العرب؛ ففي حين كان المواطنون العرب في إسرائيل )فلسطينيو 

في المائة. واستغلت هذه الحكومات تلك  3.2المائة من األراضي الخاصة لم يبق لهم اليوم سوى 
الدولة. وبسبب األراضي إلقامة بلدات يهودية على الجزء األكبر منها، فيما سجل الباقي على اسم 

هذه المصادرة وانعدام التخطيط، باتت البلدات العربية في ضائقة مستمرة. وبدال من أن تقوم الحكومة 
بدراسة األوضاع في البلدات العربية مع الخبراء العرب ورؤساء السلطات المحلية، والخروج بمشروع 

البلدات، بدأت في عملية هدم يضع خرائط هيكلية تأخذ باالعتبار االحتياجات المستقبلية لهذه 
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وفقا لدراسة أعدها المركز العربي للتخطيط "جماعي للبيوت. وقدم مثال على هذه السياسة بقوله: 
قامة مدينة عربية جديدة 0202ألف بيت عربي حتى سنة  012البديل، فإن هناك حاجة لبناء  ، وا 

في الوسط اليهودي، من جراء  عصرية. وبما أن أسعار األراضي في البلدات العربية أغلى منها
النقص الشديد في األرض، بات سعر البيت العربي أغلى؛ ففي حين يحتاج المواطن اليهودي إلى 

 0203شهرا. وفي سنة  092شهرا لكي يستطيع شراء بيت، يحتاج العربي إلى رواتب  042رواتب 
في  1قط للعرب، أي ف 0040بيتا في إسرائيل، منها  00003تمت المصادقة على خرائط لبناء 

في المائة من السكان(. وحتى هذا العدد من البيوت مخصص  00المائة )العرب يشكلون نسبة 
 ."بلدة عربية حرمت من هذا التخطيط 52لثماني بلدات عربية، ما يعني أن 

الصدام قادم. الشعور بالغضب لدى "وتوجه الطيبي إلى الجمهور اليهودي والمسؤولين بالتحذير: 
اطنين العرب جارف. انعدام المساواة والعدالة في إسرائيل لم يعد يطاق، ويخلق وضعا مأساويا. المو 

فال تدفعونا دفعا إلى الصدام. نحن معنيون بحلول معقولة ومقبولة، وفي الحكومة يهرولون إلى 
 ."جرافات الهدم

 02/4/0202، الشرق األوسط، لندن

 

 حقيق في تسريب معلومات حساسة متعلقة بإيرانالرقابة العسكرية اإلسرائيلية تطالب بت 
بفتح تحقيق مع قيادات إسرائيلية في وزارة  "السنزورة  "األناضول: طالبت الرقابة العسكرية اإلسرائيلية 

معلومات حساسة حول مفاوضات تجريها إسرائيل مع إيران، حسب وسائل إعالم  المالية لتسريب
 محلية.

طالبت مسؤولة الرقابة العسكرية، سيما فاكنين غيل، في رسالة "ئيلية األحد، وقالت القناة الثانية اإلسرا
للمستشار القضائي للحكومة اإلسرائيلية يهودا فاينشتاين، طالبته اإليعاز لجهاز األمن العام 

 )الشاباك( التحقيق في شبهة قيام مسؤولين بتسريب معلومات سرية وخطيرة لصحيفة )هآرتس(.
سرائيل حول قضية منذ "التسريبات تدور حول  القناة أنوأوضحت   32مفاوضات سرية بين إيران وا 

 ".خط نفطيعاما ادعت فيها إيران أن لها دين على إسرائيل على خلفية اتفاق شراكة إلنشاء 
وقالت مسؤولة الرقابة العسكرية في رسالتها للمستشار القضائي إن المعلومات التي نشرت ألحقت 

بنكي سري إسرائيلي خصص للتسوية  سربت حسابومن بين األمور التي  ئيل.ضرار حقيقيا بإسرا
وأضافت أن المعلومات التي تم تسريبها يعرفها عدد محدود من المسؤولين في وزارة المالية  مع إيران.

 لذلك ال بد من فتح تحقيق للوصل إلى من سرب المعلومات.
 02/4/0202، القدس العربي، لندن
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 بتخفيف تهديداته إليران لكي تؤخذ بجدية نتنياهوي يطالب الجيش اإلسرائيل 

تل أبيب: في الوقت الذي يكثر فيه رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، من التصريحات 
الصاخبة والتهديدات إليران، تارة بسبب مشروعها النووي وتارة بسبب سياستها اإلقليمية، وكذلك 

حتى "وجهت قيادة الجيش إليه بطلب التخفيف من صخب تصريحاته، بسبب صواريخها الباليستية، ت
 ."تؤخذ التهديدات بجدية في طهران والمنطقة

لعاد، بأن على جاألمنية في وزارة الدفاع، الجنرال عاموس  -فقد صرح رئيس الدائرة السياسية 
لى الحذر واالحتياط الحكومة اإلسرائيلية أن تبقي على سياسة ضبابية في توجهها نحو إيران. ودعا إ

في مجال الخطابة، وغذ الخطى على الصعيد العملي واالستخباري. وقال في حديث إذاعي إن 
. ولكنه تحفظ من خطابات "التطورات األخيرة تلزم إسرائيل بإبقاء جميع الخيارات على الطاولة"

اإليراني مقلق ولكن كلما  رفع الصوت"العربدة، قائال إنها تليق بإيران وال تليق بإسرائيل. وأوضح أن 
 ."زاد صخبا قلت جديته

تعبير إسرائيل عن القلق ينبغي أن يكون محسوبا؛ فسالح الجو "عاد، إن جلوفي رد على سؤال، قال 
عندنا من األكثر تطورا وتقدما في العالم. والمسار النووي اإليراني ليس باألمر الذي ال توجد له 

تكون إيران نووية، والسبب بسيط جدا إذ إنهم أوال يهددوننا  حلول. صحيح أن أهم شيء هو منع أن
ليل نهار، لكنهم ال يرفعون صوتهم بصخب في هذا التهديد. وهذا ما يقلقني، وهو بالنسبة لي دليل 
على أنهم جديون. ثانيا يهددون وجودنا وليس فقط سياستنا. لكن هذا ال يعني أنهم سينفذون ذلك. إذا 

حة نووية أو لم يكن، فإننا موجودون في مرحلة حرجة؛ لذلك علينا أن نوضح كانت في حوزتهم أسل
لهم أن كل الخيارات مطروحة على الطاولة، ليس فقط من الطرف اإلسرائيلي، بل من الطرف 

من غير الصحيح القول إن ". وعندما سئل إن كان يقصد الخيار العسكري، أجاب: "األميركي كذلك
الطاولة، لكن من الصحيح عدم تفصيل هذه الخيارات، ألنه يجب توخي جميع الخيارات ليست على 

نعطي الطرف  لكي الالحذر في هذه المجاالت االستخباراتية والعملياتية، والحفاظ على الضبابية 
واعتبرت هذه التصريحات بمثابة نقد شبه صريح لنتنياهو ووزرائه،  ."اآلخر مجانا إمكانيات لالستعداد

 التصريحات ضد إيران، ويتوجهون التهديدات لها.ممن يكثرون من 
 02/4/0202، الشرق األوسط، لندن
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  "إسرائيل" معسفير تل أبيب األسبق بعّمان: أتوّقع تسونامي أوروبّي سلبّي جًدا في العالقات  
قال الباحث في مركز دراسات األمن القومّي اإلسرائيلّي وسفير تل أبيب  زهير أندراوس: -الناصرة  

األسبق في تل أبيب، د. عوديد عيران، قال إّنه ال شّك في أّن هناك تدهوًرا في عالقات دول االتحاد 
 األوروبّي مع إسرائيل، وهذا هو تدهور تدريجّي منذ فترة طويلة.

مع إعالن البندقية، الذي كان األّول من نوعه من  0902وأضاف إّنه ُيمكن القول إّنه قد بدأ عام 
دولية، وهذا اإلعالن الذي اعترفت بموجبه الدول األوروبية الكبرى بمنظمة التحرير قبل أّي هيئة 

الفلسطينية، لم يلَق الترحاب من قبل حكومة إسرائيل آنذاك وكانت له توابعه، موضًحا أّنه من 
د البديهي أّن العالقات اإلسرائيلية الفلسطينية تشكل لّب الخالف بين إسرائيل والدول األوروبية، وق

كانت هناك فترات تمكن خاللها اإلسرائيليون واألوروبيون من ترميم العالقات الثنائية، وعلى سبيل 
حيث تّم توقيع اتفاق الشراكة بين إسرائيل واالتحاد  0992و 0990المثال الفترة بين عامي 

ه اختالف األوروبي، ولكن يمكن القول بشكل عام إّن التآكل الحاصل في العالقات بين الطرفين مردّ 
 الفلسطينّي. -وجهتي النظر حول سبل حل النزاع اإلسرائيليّ 

وفي معرض رّده على سؤال ل ذاعة اإلسرائيلّية الرسمّية فيما إذا كان هناك موقًفا موحًدا داخل 
االتحاد األوروبّي إزاء إسرائيل وما هي الخالفات بين دول االتحاد بعضها البعض حيال هذه 

دولة، ال ُيمكنها أْن  00: إّن هيئة دولّية كبرى كاالتحاد األوروبي، الذي يشمل القضية؟، رّد قائالً 
تكون خالية من تباين المواقف إلى حدّ  ما. غير أّن الخطوط العريضة لموقف االتحاد من النزاع 
اإلسرائيلي الفلسطيني هو أمر متفق عليه بين جميع هذه الدول. وزاد أّن األمر الذي ُيشّكل مدار 
الخالف بين الدول األعضاء يتمثل باإلجراءات التي يجب اتخاذها تجاه إسرائيل لحملها على التحرك 

 نحو التفاوض.
وبرأيه، هناك دول ُتطالب باتخاذ إجراءات أكثر صرامة، بيد أّنها ال تصل إلى حد قطع العالقات، 

بقاء قنوات االتصا ل مع إسرائيل مفتوحة بغية وهناك دول تدعو إلى تبّني سياسة أكثر اعتدااًل وا 
إقناعها بتغيير سياستها إزاء الفلسطينيين، وهذا هو جوهر الخالف داخل االتحاد األوروبّي، حسبما 

 ذكر.
دارة الرئيس األمريكّي أوباما حول  وُسئل د. عيران فيما إذا كان تنسيًقا بين االتحاد األوروبّي وا 

تستخدم االتحاد األوروبي كأداة  أوبامال يمكن أّن إدارة السياسة التي يجب انتهاجها إزاء إسرائيل، وه
لتنفيذ سياسة ال ُيمكنها أْن تنفذها هي نفسها العتبارات سياسية داخلية؟، فقال: أعتقد أّن هناك حواًرا 
متواصاًل بين االتحاد األوروبّي والواليات المتحدة حول كافة المواضيع، ومن المؤّكد أْن يكون الشرق 

 د هذه المواضيع.األوسط أح
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وقال أيًضا إّن هناك ما ُيّسمى بتقارير صحافية تفيد بأّن الطرفين ُينّسقان في مسالة التعامل مع 
عملية السالم في الشرق األوسط، غير أنني ُأشكك فيما إذا كانت اإلدارة األمريكّية ُتشجع األوروبيين 

تفعل ذلك، قال سفير تل  أوباماإدارة  على اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضّد إسرائيل، ال اعتقد أنّ 
 أبيب األسبق في عّمان. 

وحول تصريح وزير الخارجية افيغدور ليبرمان الذي قال فيه إّنه يتوّقع حدوث تسونامي من جانب 
االتحاد األوروبّي تجاه إسرائيل في حال عدم حصول تقدم في عملية السالم؟ قال د. عيران: هناك 

إسرائيل أدلوا بهذا الرأي أو التحليل قبل أْن يقوم بذلك الوزير ليبرمان. أعتقد العديد من األشخاص في 
هي أقوى بعض الشيء، ولكن هناك أصوات تعلو، بما في ذلك، أصوات  ”تسونامي“أّن كلمة 

لشخصيات مرموقة ومسؤولة في االتحاد األوروبّي، وُتعّبر عن استغرابها، بل عن استيائها من 
ّزاء تعثر عملية السالم مع الفلسطينيين، وخاّصة السياسة االستيطانية سياسة الحكومة اإل سرائيلّية وا 

أْو تسمية أخرى، هي تهديد  ”تسونامي“التي تنتهجها الحكومة الحالية، والنتيجة، وُيمكن أْن ُنّسميها 
لوقت الحاضر، اإلسرائيلّية في ا -الذي ال تزال تتّسم به العالقات األوروبّية اإليجابيحقيقّي للطابع 

وأنا شخصًيا اشعر باالرتياح النضمام الوزير ليبرمان إلى المعسكر الذي ُيحّذر من مغبة هذا 
 التدهور، على حّد تعبيره.

أّما فيما يتعّلق بالسيناريو المتوّقع، بحسب رأيه، حول مستقبل العالقات األوروبّية اإلسرائيلّية، فقال: 
الذي اعتمدته الحكومات السابقة، وليس تلك الحالية  القائم، المطلوب حالًيا هو تغيير في الوضع

فقط. وشّدّد قائاًل إنّني على يقين بأّن حقيقة استئناف عملية السالم وحدها ستؤدي إلى تحسين 
عالقات إسرائيل ليس مع دول االتحاد األوروبّي فحسب، بل مع العديد من دول العالم، هذا هو 

سرائيلية البحتة ومن اجل متانة العالقات اإلسرائيلية مع المجتمع المطلوب من اجل المصلحة اإل
الدولّي، ويجب أيًضا أْن نأخذ بعين االعتبار كون أوروبا أكبر شريك تجارّي إلسرائيل، كما نوه إليه 
الوزير ليبرمان. وخُلص د. عيران إلى القول إّن هناك مصلحة مشتركة للطرفين اإلسرائيلّي واألوروبّي 

صلة التعاون بينهما، وكما قد ذكرته آنًفا الخوض في عملية سالم حقيقية وجدّية سيعود في موا
بالمنفعة ليس على عالقات إسرائيل الخارجّية، بل على متانة الدولة والمجتمع اإلسرائيلّي، على حّد 

 قوله.
 09/4/0202، رأي اليوم، لندن
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 نتصار على النازيةتقرر مقاطعة احتفاالت روسيا في ذكرى اال  "إسرائيل" 
قررت إسرائيل مقاطعة المراسم الرسمية الحتفاالت روسيا بعيد النصر على : حسن عبد الحليم

، وفي أعقاب توتر العالقات 322النازية، احتجاجا على صفقة بيع إيران منظومة الدفاع الجوي أس 
نتصار على ألمانيا النازية وتحتفل روسيا في التاسع من الشهر القريب بعيد اال في األيام األخيرة.

الذي يتميز بالعرض العسكري في الساحة الحمراء في موسكو. وونقلت وسائل إعالم إسرائيلية عن 
مسؤولين سياسيين إن إسرائيل قررت عدم إيفاد وفد إسرائيلي رسمي للمشاركة في مراسم االحتفال 

ن، وفي أعقاب تصاعد نبرة إليرا 322باالنتصار على النازية احتجاجا على بيع منظومة أس 
 التصريحات المتبادلة في األيام األخيرة.

 09/4/0202، 48عرب 
 
 تستعد إلحباط محاولة فلسطينية جديدة لتعليق نشاطها في االتحاد الدولي لكرة القدم "إسرائيل" 

ح يشعر مسؤولو كرة القدم اإلسرائيليون بالقلق ويستعدون لمواجهة مقتر  :القدس دوت كوم -القدس 
فلسطيني بتعليق نشاط اتحادهم الوطني أمام االتحاد الدولي )الفيفا( الشهر المقبل وسيلتقون كبار 

 مسؤوليه في سويسرا خالل أسبوع.
وقال روتيم كامر، المدير التنفيذي لالتحاد اإلسرائيلي في تصريح إلذاعة الجيش اليوم األحد "ما 

 ويت ونحن مستعدون لذلك بكل شخص نحتاج إليه".نعرفه أن المقترح )بتعليق النشاط( سيطرح للتص
كامر إن االتحاد اإلسرائيلي أبلغ بأن المقترح الفلسطيني سيدرج على جدول أعمال مؤتمر  وأوضح

نه هو ورئيس االتحاد عوفير إيني سيناقشان األمر مع مسؤولي  )الفيفا( في زوريخ الشهر المقبل وا 
 ين ومع مسؤولين بارزين بـ )الفيفا( خالل أسبوع.االتحاد األوروبي لكرة القدم غدا االثن

 09/4/0202، القدس، القدس
 
 سكرتير "السالم اآلن" يؤدي خدمته االحتياطية في إحدى المستوطنات 

على الرغم من دعواته المستمرة ضد البناء في المستوطنات، امتثل سكرتير حركة  :القدس المحتلة
هايمر ألمر االستدعاء لجنود االحتياط، وهو يؤدي الخدمة حاليا ياريف اوبن اإلسرائيلية"السالم اآلن" 

 المواطنين في بلدتي عرابة ويعبد. أراضيفي مستوطنة "مابو دوتان" المقامة على 
يتغير  أنوتعليقا على ذلك، كتب اوبنهايمر على صفحته على الفيسبوك "انه واجبي المدني، وآمل 

 لهذه المستوطنات بدال من حراستها". الءاألخاالستدعاء مستقبال للقيام بعملية 
 02/4/0202، الحياة الجديدة، رام هللا
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 السرطانمرض بسبب مخاوف من  "أويل ريفاينريز"رئيس بلدية حيفا يأمر بإغالق شركة  

أمر يونا ياهف رئيس بلدية حيفا يوم األحد بإغالق محطات تديرها أويل : معاذ عبد العزيز -القدس 
كبر مجموعة لتكرير النفط والبتروكيماويات في إسرائيل بعد تقرير أظهر ارتفاع ريفاينريز وهي أ

 معدالت اإلصابة بالسرطان في تلك المدينة الساحلية.
وقالت أويل ريفاينريز إن ترخيص تشغيلها وعدد من فروعها ألغي في حيفا ثالث أكبر مدن إسرائيل. 

 وتعهدت بالقيام بتحرك قضائي. وقالت الشركة إنها تعتقد أن اإلجراء غير قانوني
 02/4/0202، وكالة رويترز لألنباء

 
 فشل إسرائيلي بتهجير يهود أوروباتقرير:  

كشفت سلسلة تقارير نشرتها صحيفة "هآرتس" اإلسرائيلية، مؤخرا، حول  :برهوم جرايسي -الناصرة 
هم على الهجرة إلى إسرائيل، األوروبيين اليهود في أوطانهم المختلفة، فشل المحاوالت اإلسرائيلية بحث

وقالت إن غالبيتهم الساحقة جدا، ال تبالي بالحمالت اإلسرائيلية لتحفيزهم على الهجرة إليها، كما 
 فشلت حمالت الترهيب الصهيونية من الهجمات التي تشهدها أوروبا من حين إلى آخر.

كدين على هويتهم الوطنية يرفضون الخطاب اإلسرائيلي حولهم مؤ  أوروباوقالت الصحيفة إن يهود 
. في المقابل، تواصل معاهد صهيونية في وضع مخططات لتحفيز الهجرة واستيعابها أوروبيا

 إسرائيليا.
ويعد مشروع تحفيز أبناء الديانة اليهودية في العالم على الهجرة إلى إسرائيل، هو المشروع األهم 

سرائيل، حيث شهد في السن وات الثماني الماضية انهيارا كبيرا، مقابل واألساس للحركة الصهيونية وا 
 00ألفا إلى  04مع ما كان في سنوات التسعين، وأعاد الهجرة إلى معدالت سنوات الثمانين، بما بين 

ألفا سنويا، ولكن هؤالء  00ألف مهاجر سنويا، في حين أن معدل "الهجرة العكسية" في حدود 
 ة.يهاجرون دون التنازل عن الجنسية اإلسرائيلي

التي تواجه بمعوقات لوجستية حيث  وتسعى إسرائيل منذ سنوات إلى استنهاض الهجرة من جديد،
من أبناء الديانة اليهودية في أوطان مستوى المعيشة فيها أعلى بكثير من  %92يعيش أكثر من 

سنويا  إسرائيل، عدا عن االندماج. وما يزيد من قلق الصهيونية، أن أعداد اليهود في العالم تتناقص
بعشرات اآلالف، وما "يعّوض" عن هذا التناقص هو الزيادة السكانية في إسرائيل. ويعود التناقص 
إلى عامل الزواج المختلط الذي يبعد عن اليهودية، وابتعاد العلمانيين خصوصا، عن المؤسسات 

مليون يهودي،  04إلى نسبة تكاثر متدنية. ويعيش في العالم حاليا زهاء  إضافةالدينية والصهيونية، 
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مليون في الواليات  2،02مليون في إسرائيل، و 1،02تعترف المؤسسة الدينية بيهوديتهم، منهم 
 المتحدة األميركية.

وتجّول مراسل هآرتس في العديد من الدول األوروبية، بدءا من أكبر تجمع لهم في أوروبا: حيث 
في بريطانيا، ودول أخرى مثل بولندا  ألفا 092وألفا من اليهود في فرنسا،  402يعيش حوالي 

، ال يشعرون األوروبيينوهنغاريا وغيرها. واالنطباع العام الذي تعكسه هذه التقارير، أن اليهود 
أنفسهم منفصلين عن أبناء قوميتهم، بمعنى قومية الدولة التي يعيشون فيها. وهمومهم األولى، هي 

سرائيل ليست دائما عنوانهم من تفكر بالهجرة إ ونسبة صغيرةهموم أوطانهم،  لى دولة أخرى. وا 
 األول.

وعلى الرغم من ذلك، فقد وضع "معهد سياسة الشعب اليهودي" التابع للوكالة الصهيونية، مخططا 
ألف مهاجر  002وعرضه على حكومة بنيامين نتنياهو، التي تبنته فورا، يهدف إلى استيعاب 

المعهد التي وردت في تقرير  إحصائياترغم أن  فرنسي يهودي إلى إسرائيل خالل أربع سنوات.
الخطة، تؤكد أن هجرة هذا العدد من فرنسا ليست واقعية. إن نسبة الزواج المختلط بين يهود وديانا 

 .% 32إلى  %02أخرى، في فرنسا تتراوح ما بين 
شركة أو مصلحة  0222وتدعو الخطة، إلى تخصيص ميزانيات وبنى تحتية، بهدف استيعاب 

ألف  32صادية، بملكية أوروبيين يهود، بعد نقلها من أوطانها إلى إسرائيل، وهي ما ستضمن اقت
مكان عمل. وفي المقابل تبني إسرائيل أحياء سكنية لهؤالء المهاجرين، تضمن لهم نفس البيئة التي 

 يعيشون فيها في أوطانهم األصلية.
من دول أوروبا، تعد بضع مئات سنويا، إسرائيل الرسمية سنويا، إلى أن الهجرة  إحصائياتتشير 

باستثناء روسيا والجمهوريات السوفييتية السابقة، التي تعد بضعة آالف قليلة. ولكن في نهاية العام 
آالف مهاجر فرنسي، وهذا يشكل  5حوالي  0204الماضي، أعلنت إسرائيل عن أنها استقبلت في 

إال أن االعتقاد السائد، هو أن قسما جديا من معدل الهدرة سنويا من فرنسا،  أضعافحوالي ثالثة 
"المهاجرين"، هو من ذوي حملة الجنسية اإلسرائيلية، وقد هاجروا من إسرائيل قبل سنوات، وقرروا 

آالف فرنسي  02العودة على خلفية اقتصادية. وتدعي إسرائيل، أنها تتوقع هذا العام هجرة حوالي 
 ليها، تجاوبا مع حمالتها.إ

 02/4/0202، نالغد، عّما
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 عشرات المستوطنين اليهود يقتحمون باحات المسجد األقصى 
 الدبس فراس بالقدس اإلسالمية األوقاف دائرة في اإلعالمي المنسق قال خضير: أبو محمد - القدس

 حاولت المقتحمة المجموعات إحدى وأن مجموعات، على األقصى المسجد اقتحموا متطرًفا 41 إن
 مشيراً  .ومنعوهم لهم تصدوا الحراس ولكن المصلين، واستفزاز األقصى المسجد بساحات صلوات أداء
 والتهليل التكبير بهتافات تصدوا الذين والمرابطات للمرابطين ملحوًظا تواجًدا شهد األقصى أن إلى

 .المستوطنين القتحامات
 مقدسية طةمراب على الشرطة عناصر أحد اعتداء إثر األقصى المسجد التوتر من حالة وسادت
 الشرطة وعناصر المرابطين بين مناوشات ووقعت. اليهود المستوطنين اقتحامات صد حاولت
 القتحامات المرابطات، وعقب التصّدي إحدى على االعتداء شرطي محاولة بعد الخاصة والقوات

 .المستوطنين
09/4/0202القدس، القدس،   

 
 ليالً  القديمة القدس تستبيح المستوطنين عصابات 
 بمسيرة المحتلة القدس في القديمة البلدة الماضية، الليلة اليهود، المستوطنين عصابات تباحتاس

 المبارك األقصى المسجد بوابات حول المستوطنون خاللها طاف" الشهرية المسيرة" استفزازية
 .الخارجية
 خالل ن،المستوطني لسوائب والحراسة الحماية تأمين االحتالل قوات من العناصر عشرات وتولت

 من بعدد التحرش تخللها كما العرب، وقتل لطرد تدعو عنصرية شعارات فيها أطلقوا والتي مسيرتهم،
 .المقدسيين المواطنين

 األقصى المسجد غرب جنوب البراق حائط باحة من انطلقت شهرية، باتت والتي المسيرة، وكانت
 في تلمودية وصلوات شعائر توطنينالمس من عدد وأدى القديمة، البلدة شوارع واخترقت المبارك،

 .المبارك األقصى للمسجد الُمفضي القطانين سوق
02/4/0202السبيل، عمان،   

 
 مقدسية أحياءً  يقتحم االحتالل 

 من عدداً  وداهمت المحتلة القدس وشمال وسط أحياء   عدة الماضية، الليلة االحتالل، قوات اقتحمت
 تخللها والتي االستفزازية، تفتيشها حمالت خالل األقل، لىع شابا، خاللها اعتقلت المواطنين، منازل

 .العائالت أفراد على االعتداء
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 وسط العيسوية، بلدة اقتحمت االحتالل جنود من معززة إن قوة قولهم عيان شهود عن مراسلنا ونقل
 المواطنين. منازل من عددا وداهمت القدس،
 قبل من دهم   حمالت شهدا المحتلة، القدس شمال وسميراميس عقب كفر: حّيي أن مراسلنا وقال
 بالضرب عليه االعتداء بعد شاب اعتقال عن أسفرت المواطنين، من عدد   لمنازل االحتالل قوات

 والزجاجات الحجارة الشبان فيها استخدم مواجهات المنطقة في الدهم حمالت تخلل حين في المبرح،
 الفارغة.

 الليلة اقتحمت عسكرية قوة ترافقها االحتالل لبلدية ةتابع طواقم أن عيان شهود ذكر ذلك، إلى
 بإخالء أمراً  مقدسيتين عائلتين وسلمت التاريخي، القدس سور من القريب الجوز واد حي الماضية
 القدس بلدية من ترخيص دون البناء بحجة األحد، اليوم صباح لهدمهما تمهيدا منزليهما محتويات
 .العبرية

02/4/2020السبيل، عمان،   
 
 "إسرائيل" ليرضي غزة يحاصر "بلطجي" السيسي: صالح رائد 

 ،0940 عام المحتلة الفلسطينية األراضي في اإلسالمية الحركة رئيس صالح رائد القدس: هاجم
 إياه واصفا غزة، وحصار رفح معبر إغالق مواصلته بسبب السيسي، الفتاح عبد المصري الرئيس

 ".البلطجي"بـ
 مواصلة من يهدف السيسي إن: "قائال األحد، اليرموك مخيم مع للتضامن مؤتمر خالل صالح وقال

 عليها يفرض حل أي على الموافقة أجل من األبد، إلى الفلسطينية المقاومة كسر إلى غزة، حصار
 ".الفلسطينية القضية ملف إلغالق
 وذلك المصري، عبالش على دكتاتوريا بلطجيا رئيسا لبقائه ثمنا الدور بهذا يقوم السيسي" أن وتابع

 ".وأمريكا إلسرائيل استرضاء
 العودة، حق قتل أجل من اليرموك مخيم بتدمير السوري النظام رئيس قيام من تخوفه صالح وأبدى
 ".الدموي الحكم كرسي على ليحافظ يقدمه وثمنا

02/4/0202"، 00موقع "عربي   
 
 اليرموك مخيم في تنظيم "أكناف بيت المقدس" يتقدم ":مجموعة العمل" 

واصلت كتائب أكناف بيت المقدس تقدمها في مخيم اليرموك، باإلضافة إلى حصارها المربع : دمشق
وبحسب تقرير لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية،  األمني لجبهة الُنصرة في دوار فلسطين.
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أحد قياديي "أبو أحمد"  عنه، قال( وصل "المركز الفلسطيني ل عالم" نسخة 4-09اليوم األحد )
كتائب أكناف بيت المقدس في مخيم اليرموك إن تنظيم الدولة وجبهة النصرة يعيشان حالة تخبط، 

 وأنه تم تسجيل حاالت هروب لعدد من عناصرهما من جبهات المواجهة.
وأشار "أبو أحمد" إلى أن األكناف نجحت في استعادة كتل بالقرب من مسجد صالح الدين األيوبي، 

سيطر عليه مسبقًا، موضًحا أن الكتائب ال تزال تحاصر المربع األمني للُنصرة في دوار  كان التنظيم
 فلسطين، مؤكدًا سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجبهة.

( مقاتاًل من "تنظيم الدولة" في معارك محتدمة خاضتها معه في 12وذكر أن مقاتلي األكناف قتلوا )
 ًا من اقتحامه المخيم.يوم 00أكثر من محور داخل اليرموك، خالل 

وأشار أبو أحمد إلى وجود تنسيق بين الكتائب وغرفة عمليات نصرة أهل المخيم التابعة للمعارضة 
السورية، وتابع: "قررنا استئصال التنظيم من المخيم والجنوب الدمشقي"، مبينًا وجود أسماء كاملة 

 في سقوطه، وفق قوله. المخيم، وكان لهم دور يللعناصر التي تورطت في اغتيال ناشط
وحّث "أبو أحمد" على ضرورة تفعيل الحراك الشعبي من أجل طرد النصرة والتنظيم، تزامًنا مع 
العمليات العسكرية التي تقودها األكناف مع فصائل المعارضة السورية لطردهم، داعيًا إلى ضرورة 

 غاثية العاجلة ألهل المخيم.تفعيل المساعدات اإلنسانية واإل
أبو أحمد على أن كتائب األكناف ال تزال صامدة في معركتها ضد تنظيم الدولة، وأنها تسعى  وشدد

عادة أهله النازحين إليه.   جاهدة لطرده خارج المخيم، وصواًل للحفاظ عليه وتحييده، وا 
09/4/0202، المركز الفلسطيني لإلعالم  

 
 للمسجد األقصى نصرة القدس إلى المحتلة فلسطين شمال جالوت عين مسيرة من 

 بعد القدس، في المبارك األقصى المسجد إلى مسيرة األحد، يوم وصلت خضير: أبو محمد - القدس
 .األقدام على مشيا مترا كيلو 022 فيها المشاركون قطع أن

 شمال جالوت عين منطقة في أيام ثالثة قبل انطلقت المسيرة أن كوم، دوت القدس مراسل وأفاد
 .المحتلة فلسطين

 جاءت المسيرة فكرة إن نجيرات، محمود شخصا 00 من المكونة المجموعة عن المسؤول لوقا
 إلى للتوجه الجموع حشد خالل من األقصى المسجد نصرة بهدف السلفيتي نمر الشيخ من بمبادرة
 اإلعالن جرى أنه موضحا أهله، من إلفراغه الرامية االحتالل سياسات ضد للوقوف المبارك المسجد

 .االجتماعي التواصل مواقع في رةالمسي عن
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 من والبقية فلسطين شمال في منها 04 فلسطينية، قرية 01 من هم المسيرة في المشاركين أن وبّين
 فمنطقة عامر ابن مرج في جالوت عين منطقة من كانت انطالقتهم أن مصيًفا والجنوب، الوسط

 وواصلوا محافظها، باستضافة وباتوا ريحاأ إلى انطلقوا ثم الغزال مرج منطقة في باتوا حيث االغوار،
 .المبارك المسجد إلى مسيرهم

09/4/0202القدس، القدس،   
 
 2015منذ بداية  ألف دوالر 31االحتالل يغّرم األشبال في "عوفر" بـ  

كشف ممثل األسرى األشبال في سجن "عوفر" اإلسرائيلي، النقاب عن قيام محاكم االحتالل : رام هللا
 002ى األطفال في المعتقل غرامات مالية وصل حجمها منذ بداية العام الجاري إلى بتكبيد األسر 

 ألف دوالر أمريكي(. 30)ما يقارب  شيكلألف 
ونقل "نادي األسير" عن األسير عبد الفتاح دولة، قوله إن عدد األسرى األشبال )القاصرين( في 

وأضاف دولة، أن أعلى  عامًا. 00، جميعهم تقل أعمارهم عن الـ 022سجن "عوفر" وصل إلى 
نسبة في عمليات اعتقال األطفال كانت في شهر كانون ثاني )يناير( الماضي، حيث بلغ عدد 

طفاًل،  09طفاًل، وفي شهر شباط )فبراير(  34األسرى المعتقلين والقابعين في سجن "عوفر" خالله 
جاري حتى منتصفه فقد دخل وكذلك الحال في شهر آذار )مارس(، ومنذ بداية نيسان )أبريل( ال

 .04وبين دولة، أن عدد األسرى المرضى بين األشبال وصل إلى  شباًل جديدًا. 03"عوفر" 
09/4/0202، قدس برس   

 
 قطاع غزة جنوب التحديد لخط محاذية قرى ضد االحتالل اعتداءات تصاعد 

 من الشرقية المناطق طول على المتواصلة اعتداءاتها االحتالل قوات واصلت: الجمل محمد - رفح
 بعد أمس، وفجر أمس من أول ليلة ساعات خالل غزة، قطاع جنوب ورفح، يونس خان محافظتي

 شن على التحديد، خط طول على المنتشرة اإلسرائيلية، العسكرية المراقبة ونقاط الدبابات أقدمت أن
 مستخدمة زراعية،ال والشوكة وخزاعة عبسان بلدات من متفرقة مناطق تجاه نار إطالق عمليات

 .والمتوسطة الثقيلة الرشاشات
 "كيسوفيم" بمعبري المحيطة اإلسرائيلية الدبابات أن لـ"األيام" فلسطينية محلية مصادر وأفادت

 القصف عمليات من الماضية والعشرين األربع الساعات خالل كثفت المحافظتين، شرق "وصوفاه"،
 .المذكورة داتالبل محيط في تقع خالية زراعية مناطق تجاه
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 خلق في تسببت لكنه المواطنين، صفوف في إصابات يوقع لم القصف أن ذاتها المصادر وأوضحت
 .الزراعية أراضيهم إخالء واصلوا الذين المزارعين، صفوف في والهلع الذعر من حالة

 بعد التحديد، خط طول على انتشارها من أمس صباح ساعات خالل كثفت االحتالل قوات وكانت
 .المذكور الخط طول على المنتشرة للمواقع اإلسرائيلية العسكرية واآلليات الدبابات من مزيد ولوص

02/4/0202األيام، رام هللا،   
 
 أسيرة 26 أسيرًا.. وارتفاع عدد األسيرات في السجون إلى 39 اعتقال يمدد االحتالل 
 التحقيق استكمال بذريعة أسيراً ( 30) اعتقال" اإلسرائيلي" االحتالل محاكم : مددت(وكاالت)

 في االحتالل محكمة أن إلى له، بيان في الفلسطيني، األسير نادي القضائية. وأشار واإلجراءات
. أسرى 5 اعتقال" عوفر" في االحتالل محكمة مددت كما أسيرًا، 05 اعتقال مددت" تكفا بيتح"

 .فلسطينياً  أسيراً  04 عتقالا  مددت" والمسكوبية والجلمة، سالم،" في االحتالل محاكم أن وأضاف
 سجون في الفلسطينيات األسيرات أعداد أن للدراسات فلسطين أسرى مركز ذكر أخرى، جهة من

 نابلس من سيدات ثالث اعتقال بعد وذلك أسيرة، 01 إلى الماضين اليومين خالل ارتفعت االحتالل
 .والقدس لحم وبيت

02/4/0202المستقبل، بيروت،   
 

 سفتين في مدينة غزةانفجار عبوتين نا 
 أنناسفتين غرب مدينة غزة دون  عبوتينانفجرت في ساعة متأخرة من ليل )السبت /األحد( : غزة

 يبلغ عن وقوع إصابات في األرواح.
العبوتين انفجرتا غرب شارع الثالثيني في مدينة غزة األولى بالقرب من  أنوقالت مصادر فلسطينية 

واألخرى بالقرب من مقر  األونروا"ل الالجئين الفلسطينيين "مفرق مقر رئاسة وكالة غوث وتشغي
 النائب العام مقابل الجامعة اإلسالمية.

وسبق هذان االنفجاران بأربعة وعشرين ساعة انفجار ثالث بالقرب من مقر مجلس الوزراء الفلسطيني 
 )منزل رئيس السلطة محمود عباس( غرب مدينة غزة.

وزارة الداخلية في غزة أن وزارته فتحت تحقيقا في االنفجارات من  وقال إياد البزم، الناطق باسم
 الوصول إلى الفعالين. دون إعطاء المزيد من التفاصيل.

09/4/0202، قدس برس  
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 مستعملة بالستيكية زجاجات من قارباً  يصنعون غزة في فلسطينيون 
 زجاجات من اقارب غزة، قطاع في فلسطينيون، شبان صنع :ماجد األناضول، محمد –غزة 

 .البحر مياه في دقائق لعدة السبت، اليوم فيه وأبحروا مستعملة، بالستيكية
 إلى األنظار للفت جاءت فكرته إن القارب، صانعي أحد( عاما 02) عبيد محمد الشاب وقال

 .غزة قطاع على إسرائيل تفرضه الذي الحصار
 تفرضه التي الحصار ورفض إسرائيل، لتحدي الفكرة هذه تأتي:" لألنباء األناضول لوكالة وأضاف

 ".اإلنشائية المواد من العديد إدخال ومنعها القطاع، أهالي على
 لعدة غزة ميناء داخل أمتار، 3 طوله وبلغ األخضر، باللون اكتسى الذي بالقارب الشبان وأبحر
 الفارغة، تيكيةالبالس الزجاجات على فقط واعتمدنا شهور، 3 القارب بناء استغرق" :عبيد وقال .دقائق
 ".يغرق ولم اإلبحار في نجح وقد لتجربته، الميناء، إلى وأنزلناه

08/4/0202وكالة األناضول لألنباء، أنقرة،   
 
 التجار أوساط في غاضبة فعل ردود يثير المستوردة البضائع على جديدة ضرائب فرض قرار: غزة 

 نواب مؤخراً  اتخذه الذي غزة إلى الواردة عوالبضائ السلع على تعلية رسوم جباية قرار أثار :جاد حامد
 المختلفة والسلع للمنتجات والمستوردين التجار أوساط في غاضبة فعل ردود التشريعي المجلس في

 .الرسوم لهذه الخاضعة
 عدوان عاطف. د التشريعي في النائبين الحصري وليد غزة وصناعة تجارة غرفة رئيس طالب وبينما
 الصعبة والمعيشية االقتصادية لألوضاع مراعاة المذكور القرار تجميد على بالعمل نصار وجمال
 بالحسبان يأخذ لم اعتبروه الذي المذكور القرار التجار من كبير عدد استهجن غزة قطاع يهدها التي

 .األخيرة الثالثة الحروب جراء بهم لحقت التي الكارثية واألضرار التداعيات عن الناجمة معاناتهم
 التجار عشرات بحضور ونصار عدوان النائبين مع غزة تجارة غرفة أمس، عقدته، لقاء وشهد

 إشارة عقب الحضور من كبير عدد انسحاب إلى أفضت الطرفين، بين حادة نقاشات والمستوردين
 منتصف قبل الوطنية السلطة ظل في غزة في والرسوم الضرائب جباية حال عليه كان ما إلى عدوان
 مداخالت في جاء لما عدوان رفض من الحضور بعض استياء إلى إضافة ،0225 العام حزيران
 .اللقاء هذا حضروا ممن العديد وأسئلة

02/4/0202األيام، رام هللا،   
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 المبسط" فلسطين "دليل تصدر كتاب الفلسطينيين الالجئين دراسات أكاديمية 

 فلسطين دليل" كتاب من الثالثة بعةالط النفائس ودار الفلسطينيين الالجئين دراسات أكاديمية أصدرت
 من عدداً  تناقش مختلفة، أدلة سبعة من الكتاب يتألف. حمود طارق الفلسطيني للباحث" المبّسط

 غير من تداوله يمكن كما والشباب، للناشئة وموّجه والجواب، السؤال بصيغة الفلسطينية، المواضيع
 .الفلسطينية بالقضية المتخصصين

 والعهدة اإلسالمي بالفتح مروراً  اإلسالم، قبل ما فترة من فلسطين تاريخ عن" اريخيالت الدليل" يتكلم
 الحسيني، أمين والحاج القّسام الدين عز الشيخ من وكل الصهيوني والمشروع بلفور ووعد العمرية،
 دليلال تكّلم بينما الصهيونية، والعصابات وأفكارها ونشأتها الصهيونية الحركة الثاني الدليل وعّرف

 .وتضاريسها الطبيعية وثرواتها معالمها وأشهر جغرافّياً  فلسطين عن الجغرافي
 وأخطر الالجئين وأعداد فلسطين نكبة الفلسطينيين الالجئين دليل تناول الحديث العصر إلى وانتقاالً 
 الفلسطينيون باع هل" السؤال على أجاب كما العودة، حق وتقديس بها، مروا التي المجازر
 ومعالم القدس مدينة تضمه ما كل تناول الذي القدس مدينة دليل المقدسة المدينة إلى ثم". ؟أرضهم
 .األقصى المسجد
 دليل أما العازل، الجدار ومخاطر الصهيونية المستوطنات العازل والجدار االستيطان دليل تناول

 األسرى، مع والتحقيق عذيبالت ووسائل اإلداري واالعتقال الفلسطينيين، األسرى قضّية فتناول األسرى
 التي والفصائل الحركات حول أساسية معلومات يوضح حيث سياسّيًا، فلسطين فهو األخير الدليل أما

 . أوسلو واتفاق م0940 عام بعد تشّكلت
 وراجعه لندن، في الفلسطيني العودة لمركز التنفيذي المدير هو حمود طارق الكتاب مؤلف أنّ  ُذكر
 هذه حرر فيما واالستشارات، للدراسات الزيتونة مركز مدير صالح محسن .د األولى طبعته في

 .الالجئين دراسات أكاديمية مدير عمرو ياسر محمد الدكتور( الثالثة) الطبعة
02/4/0202  

 
 "إسرائيل"السجن المؤبد لمصري دين بالتجسس لصالح  

دانته  أنعلى مصري بعد بالسجن المؤبد  األحدقضت محكمة في شمال سيناء  :القاهرة ـ أ ف ب
 أخرينوقضت المحكمة بالسجن المؤبد لمتهمين  ، بحسب مصادر قضائية.إسرائيلبالتجسس لصالح 

 حوكما غيابيا. إسرائيليانفي نفس القضية، وهما 
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 أمواالووفقا لقرار االتهام، فان المصري الذي دين بالتجسس ويدعى سالمة محمد سليمان كان يتلقى 
مقابل تزويدهم بمعلومات عن الجيش المصري وعن الجهاديين  اإلسرائيليةارات من عمالء لالستخب

 الذين اتخذوا من شمال سيناء معقال لهم.
/مارس الماضي حكما آذارمحكمة مصرية في  أصدرت، إسرائيللصالح  أخرىوفي قضية تجسس 

غيابيا  نإسرائيلييعاما على مصرية كما حكمت على  02بالسجن المؤبد على مصري وبالحبس 
 بالسجن المؤبد.

09/4/0202، رأي اليوم، لندن  
 
 تجاه أسرانا بالسجون اإلسرائيلية تقصيرالنائب السعود: هناك  

النيابيتان خالل اجتماعهما الذي  اإلنسانالتقت لجنتا فلسطين والحريات العامة وحقوق  :بترا –عمان 
، مشيرتين اإلسرائيليةتقلين في السجون المع أهاليبرئاسة النائب يحيى السعود  األحد أمسعقدتاه 

 اهتمام مجلس النواب بقضيتهم. إلى
التقصير تجاه األسرى  إلىاللجنتين مهتمون بالموضوع الفتا  أعضاء "إن وقال النائب السعود:

حيث بحث مع  أخيراوبين انه زار الضفة الغربية  .اإلسرائيلية"األردنيين المعتقلين في السجون 
مكانيةوالمعتقلين  األسرىنية قضايا السلطة الفلسطي  حلول مناسبة ل فراج عنهم. إيجاد وا 

 أردنيالمعتقلين هم أبناؤنا وال فرق بين سجين  أنلجنة الحريات خير الدين هاكوز  وأكد رئيس
 انه سيجتمع مع وزير الخارجية لبحث الموضوع. إلىوفلسطيني مشيرا 

 زيارة لهم من أجل رؤية أبنائهم واالطمئنان عليهم. المعتقلين مجلس النواب بتأمين وطالب أهالي
02/4/0202، الرأي، عّمان  

 
 مرات في العام بعد تهجينها 3تنجب  "إسرائيل" فينعاج أردنية : "السبيل" 

أكد اتحاد المزارعين أن "إسرائيل" قامت بإجراء تجارب وأبحاث علمية على إناث األغنام األردنية، 
 أغنام في الوالدة الواحدة. 3إلى  0زيادة عدد المواليد من  إلىخاصة "النعاج"، أدت 

وأضاف االتحاد أن مشاريع البحث العلمي التي تجريها "إسرائيل" على األغنام األردنية رفعت من 
عدد الوالدات "للنعجة" الواحدة من مرة إلى مرتين أو ثالث في العام، وزيادة كميات الحليب المنتجة 

 كيلو في وجبتين صباحية ومسائية. 0بة الواحدة إلى من نصف كيلو في الوج
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مدير عام اتحاد المزارعين محمود العوران أكد في تصريح لـ"السبيل" أن البحث العلمي على الثروة 
الحيوانية في األردن ال تحظى بأي أهمية كما يجري في "إسرائيل" والدول الكبرى التي تستثمر 

 الماليين في البحث العلمي.
02/4/0202، ، عّمانالسبيل  

 
 "حماس"تستمع لخمسة شهود نيابة بما يعرف بقضية  "أمن الدولةاألردن: " 

خمسة من شهود  إلى األحداستمعت الهيئة العسكرية لدى محكمة أمن الدولة أمس  :بترا -عمان
، إذ عقدت «حماس»النيابة العامة بالقضية من مرتبات المخابرات العامة، بما يعرف بقضية 

 متهما بينهم أربعة فارين من وجه العدالة. 01مة جلسة علنية بمحاكمة المحك
تصنيع مواد مفرقعة بقصد استعمالها على وجه « ويواجه المتهمون وفق الئحة االتهام أربع تهم وهي:

غير مشروع باالشتراك والقيام بأعمال من شأنها اإلخالل بالنظام العام وتعريض سالمة المجتمع 
 «.جنيد أشخاص بقصد االلتحاق بجماعات مسلحة وااللتحاق بجماعات مسلحةوأمنه للخطر وت

02/4/0202، الدستور، عّمان  
 
 الحرمين وبلير بشأن القضية الفلسطينية خادممحادثات بين : الرياض 

آل سعود، مع مبعوث  عبد العزيزبحث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن : الرياض-واس
م في الشرق األوسط توني بلير تطورات القضية الفلسطينية، وجهود ومساعي اللجنة الرباعية للسال

 اللجنة في سبيل تحقيق السالم العادل والشامل في المنطقة.
02/4/0202، عكاظ، جدة  

 
 حماسحركة  يهاجمرئيس السوري ال 

 ،سويديةرئيس السوري بشار األسد في الجزء الثاني من حواره مع صحيفة "إكسبرسن" ال: فند اللندن
أن "األحداث األخيرة في مخيم اليرموك أثبتت أن جزءا من حماس،  مؤكداً وجود عالقة مع حماس، 

من هذه المجموعة،  كجزءيدعم جبهة النصرة داخل مخيم اليرموك"، مضيفا أنهم "يعملون مع النصرة 
عد أن هاجم ولهذا السبب، فإن قيادة حماس الموجودة في قطر اآلن، تدعو إلى مساعدة فصيلها ب

 داعش، النصرة وفصيل حماس".
09/4/0202، "00موقع "عربي   
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 تطالب باعتقال شمعون بيريز حال دخوله المغرب "من أجل فلسطين الوطنيةمجموعة العمل " 
محمود معروف: طالبت جمعية مغربية باعتقال الرئيس اإلسرائيلي السابق شمعون بيريز -الرباط

ركة في اجتماع مبادرة كلينتون العالمية للشرق األوسط وأفريقيا في المتوقع وجوده في مراكش للمشا
 األول من شهر أيار/ مايو القادم. األسبوع

على السلطات المغربية منع بيريز من دخول  إنوقالت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين 
العامة باعتقال اإلرهابي  كلفت محامين بتقديم طلب إلى النيابة»المغرب واعتقاله إذا دخل وقالت إنها 
 «.شمعون بيريز إن هو حل بالمغرب

عن صدمتها إلمكانية تواجد بيريز في المغرب « القدس العربي»المجموعة في بيان أرسل لـ  وأعربت
رهابا، ومن أكثرهم »هو « األطفالقاتل »الذي وصفته بـ  من أكبر رؤساء الكيان الغاصب إجراما وا 

ألولى أكبر شاهد على ذلك، والتي لم تكن األولى وال األخيرة في سجل هذا دموية، ولعل مجزرة قانا ا
 «.اإلرهابي السفاح الذي يعتبر من أكبر مهندسي تهويد القدس

في المغرب جريمة في حق فلسطين وفي حق القدس وتزكية « اإلرهابي»واعتبرت استقبال هذا 
هانة لكرامة المغاربة واستفزازا لمشاعرهم ودعما للجرائم الصهيونية وألعمالها العدوانية الرهيبة  وا 

 واحتقارا ألرواح الشهداء المغاربة.
زيارة بيريز اعتداء على  إنوقال خالد السفياني، منسق مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين 

، وطعنا ال يوجد أكبر منه لقضية فلسطين وقناعاتهمشرف المغارب وكرامتهم واستخفافا بمشاعرهم 
 وللقدس.

واعتبر عزيز هناوي، نائب منسق المبادرة المغربية للدعم والنصرة وعضو المرصد المغربي لمناهضة 
جريمة تطبيعية »ضمن الئحة الذين سيزورون المغرب « كبير اإلرهابيين الصهاينة»التطبيع، إدراج 

 تمس قضية فلسطين والقدس.« كاملة وكبرى
نيسان/ أبريل كل سنة، احتشد نشطاء  05يني، وبمناسبة يوم األسير الفلسط اإلطاروفي نفس 

مغاربة، مساء يوم الجمعة أمام ميناء الدار البيضاء، وطالبوا الحكومة المغربية، بطرد شركة إسرائيلية 
 متخصصة في المالحة البحرية تدخل البالد بكل حرية.

الحكومية إلى جمعية حقوقية مغربية، السلطات  09ودعا المتظاهرون المنضوون في ائتالف يضم 
اإلسرائيلية، والتي تعمل في مجال المالحة اإلسرائيلية، من دخول حاوياتها التي « زيم»منع شركة 

 تنقل السلع إلى األراضي المغربية، وا غالق فرع الشركة في البالد.
ورغم تأكيد الحكومة المغربية على عدم وجود أية عالقات رسمية سياسية أو تجارية مع الدولة 

إلسرائيل مع المغرب، ال زال موجودا ونشر مجلس أخالقيات القيم « التطبيع التجاري» أنة إال العبري
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المنقولة، تقريرا يفيد بأن حصة إسرائيل من حجم االستثمارات األجنبية المتداولة في بورصة الدار 
 بالمئة. 2.02مليون دوالر( أي بنسبة  005مليون درهم ) 052البيضاء بلغت مليار و

02/4/0202، س العربي، لندنالقد  
 
 المسنين "إحسان" تستضيف الجاليتين الفلسطينية واألردنية لرعايةالمؤسسة القطرية  

المؤسسة القطرية لرعاية المسنين "إحسان" برنامجًا ترفيهيًا عائليًا ثقافيًا نظمته  : استضافتالدوحة
اأُلسر والعائالت الفلسطينية واألردنية  الجاليتين الفلسطينية واألردنية خالل زيارة مجموعة كبيرة من

 المقيمة بقطر.
وشمل البرامج كلمة ترحيبية من الجاليتين بكبار السن الذين حضروا البرنامج من إحسان وكبار السن 
الضيوف من خارج المؤسسة، بجانب تقديم الجاليتين للمشروبات والمأكوالت الشعبية والحلويات 

رفيهية ثقافية متميزة شملت الدبكة التي قدمتها فرقة فلسطينية وأردنية والمخبوزات للحضور، وفقرات ت
مشتركة والتي قدمت وصالت شعبية متميزة ألهبت فيها حماس الجمهور من أبناء الجاليتين وكبار 

الحضور وا عجابهم وتفاعلوا معها  استحسانالسن، والذين شاركوا فيها بحماس شديد، حيث القت 
 وعبروا عن فرحتهم الكبيرة بها،. امتدحوهابار السن الذين بفرح شديد ال سيما ك

كما شملت الفقرات عرض عبر شخصيات كرتونية مع األطفال وتقديم األطفال لورود وهدايا لآلباء 
واأُلمهات من كبار السن، كما قام كبار السن بدورهم بتقديم هدايا إنابًة عن الجاليتين لألطفال 

 المشاركين في الفعالية.
02/4/0202، شرق، الدوحةال  

 
 في غزة لإلعمارمواد البناء تستخدم و حاليا مع حماس حول الهدنة الطويلة  محادثاتال  راولي: 

فند نائب مبعوث األمم المتحدة للشرق األوسط، جيمس راولي، المزاعم اإلسرائيلية  :القدس المحتلة
وقال إنه ال يوجد أي دليل على  بأن مواد البناء التي تدخل قطاع غزة تستخدم ألغراض عسكرية،

 هذا االدعاء.
وقال راولي في حديث ل ذاعة اإلسرائيلية أمس "ال يوجد لدى األمم المتحدة أي دليل على أن مواد 

 البناء التي تدخل قطاع غزة إلعادة البناء تستخدم ألغراض غير مدنية". 
تستخدم لترميم  أنها إلىمشيرا  وأقر المسؤول األممي بوجود سوق سوداء للمتاجرة بهذه المواد

 إعادةالمباني. وأضاف: ستة عشر ألف منزل دمرت كليا خالل الحرب على قطاع غزة، ولم تتم 
 أي منها حتى اآلن، ألن األموال التي تعهدت األسرة الدولية بتحويلها لم تصل بعد. إعمار
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سرائيلالتعاون بين األمم المتحدة  أن إلىولمح راولي،  القطاع" داعيا  إعمار بإعادةما يتعلق "جيد في وا 
 لرفع الحصار عنه اإلجراءاتاتخاذ المزيد من  إلى

وحول اتفاق وقف إطالق النار قال راولي: "في هذه المرحلة ال توجد محادثات بين مبعوث األمم 
المحادثات من أجل التوصل  استئنافالمتحدة وحماس حول تثبيت تهدئة طويلة األمد، لكن ينبغي 

 فاق".الت
02/4/0202، الحياة الجديدة، رام هللا  

 
 "إسرائيل"الكونغرس األميركي يعد مشروع قانون مضاد لـ "تسونامي مقاطعة"  

قدم نواب في الكونغرس األميركي مشروع قانون لحظر مقاطعة إسرائيل ومواجهة حمالت : رام هللا
ديعوت أحرونوت" على موقعها صحيفة "ي تمقاطعتها التي تلقى رواجا ال سيما في أوروبا. وقال

إن الكونغرس يعد هجمة مضادة لـ "تسونامي المقاطعة"، من خالل تقديم مشروع قانون  اإللكتروني
 يمنح إسرائيل مكانة اقتصادية خاصة بالنسبة للواليات المتحدة ويحميها من العقوبات.

ركة المقاطعة وسحب وأضافت الصحيفة أن سبب هذا التحرك هو تنامي النشاطات التي تقودها ح
(، التي تطلق حمالت مقاطعة ضد إسرائيل في BDSاالستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل )
 كافة أنحاء العالم وحققت إنجازات في أوروبا.

02/4/0202، الحياة الجديدة، رام هللا  
 
 تهدد التبادل التجاري مع المستوطنات قضائيةبلجيكا: دعوى  

واطن البلجيكي رمضان أبو جزر هذه األيام في المحكمة ليقاضي دولته، يقف المإبراهيم: وسيم 
بعدما اتهمها بالمسؤولية عن السماح بالتبادل التجاري مع المستوطنات اإلسرائيلية، وهو أمر غير 

 شرعي بحسب قوانين بالده.
، 0203م ومن المتوقع أن يصدر الحكم الشهر المقبل، على الرغم من أن الدعوى مرفوعة منذ العا
، االستيطانولكن أبو جزر وجد أن القضاء هو أقصر الطرق للوصول إلى العدالة في قضية معاقبة 

فالسياسة برأيه أطول الطرق وأكثرها تعرجًا وانعطافًا، وفوق ذلك فإن الوصول عبرها غير مضمون 
 في النهاية.

على األراضي المحتلة  رائيلياإلستصلح هذه القضية لمعاينة الموقف األوروبي من قضية االستيطان 
، فكل الوثائق األوروبية تعتبره غير شرعي، لكن القضية كانت تثار عبر كثير من 0915في العام 

 الكالم من دون أيه أفعال تذكر. 
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، «االتحاد األوروبي»دولة أوروبية لخارجية  01هذا ما أكدته أيضًا الرسالة التي بعثها وزراء خارجية 
ر تنفيذي حول كيفية تطبيق تشريعات أوروبية موجودة مسبقًا، تحظر التجارة مع يطلبون إصدار إطا

 المستوطنات وكل نشاط اقتصادي يفيدها. القانون موجود، لكن السياسة لم تعَن بتطبيقه.
، «في بلجيكا الفلسطينيالبيت »المواطن رمضان أبو جزر الفلسطيني األصل، هو رئيس جمعية 

أنه قرر اللجوء إلى القضاء بعدما رأى أن حمالت المقاطعة، على « رالسفي»يؤكد في حديث مع 
 عاما، لم تحرز نتائج مرضية. 02مدى 

، إسرائيليينتشكل هذه القضية سابقة قانونية. كان بين الحضور في المحكمة عدة رجال أعمال 
ب الدعوى، وشركاؤهم البلجيكيون، وكل هؤالء لهم مصالح كبيرة تهددها القضية، فوفق جردة أصحا

مليارات يورو، منها مليار يورو من تجارة  3.5يبلغ إجمالي حجم تجارة المستوطنات مع األوروبيين 
 الفاكهة والخضار.

عاء إنه برغم التحايل والتزوير الممكن لتمرير بضائع المستوطنات، يبقى هناك   0522ويقول االدِّّ
ا، وبعض المنتجات في هذه القائمة تتبرع منتج معروف من المستوطنات أو تدخل فيه مواد آتية منه

، بعرضها على سبيل الترويج، كما أن هناك منتجات من المعروف حصرية اإلسرائيليةغرفة التجارة 
 وجودها في المستوطنات، مثل مواد التجميل من البحر الميت ومواد طبية وتمور.

لى بنيامين نتنياهو، وليس تطبيق وزيرًا هو الضغط ع 01وفي هذا السياق، يبدو أن جوهر رسالة الـ 
سيميت حل  اإلسرائيليالتشريعات األوروبية المجمدة منذ عقود. اآلن يخشى األوروبيون أن اليمين 

 الدولتين، ما يعني إفالس الجعبة الدولية التي ال تملك أي بديل آخر.
ماسي من دولة ، ويقول ديبلو «الرسالة»مع ذلك، يشير ديبلوماسيون أوروبيون إلى أهمية تحرك 

نحن لسنا مع فكرة أنه يعود لكل دولة تطبيق التشريعات «: »السفير»شاركت في صياغتها لـ 
إذا عملنا لوحدنا فهذا غير كاف وغير ممكن، ألن لدينا »، ويضيف: «األوروبية حول المستوطنات

سياسة التجارية سوقًا مشتركة )يمكن للمستوطنات االستفادة منها والتسلل عبرها( كما أن تقرير ال
 «.األوروبية مسؤولية بروكسل وليس من اختصاص الدول األوروبية منفردة

هناك منتجات ربما يمكنها الدخول »إن « السفير»وفي السياق ذاته، يقول ديبلوماسي أوروبي آخر لـ 
تمييز يلفت إلى فعالية عملية ال«. ضروريةمع تمييزها، بعضها ال يمكنها الدخول، ولهذا فالتوجيهات 

تم تطوير التشريعات األوروبية »أو التصنيف، لمنشأ المنتج، في حال طّبق هذا األمر، موضحًا أنه 
 «.المتعلقة بموضوع التصنيف، لدرجة يمكن معها أن تحدد من أي مزرعة أتت التفاحة
02/4/0202، السفير، بيروت  
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  منظمات داعمة للقضية الفلسطينية تحيي يوم األسير في فيينا 
ينا ـ األناضول: أحيت منظمات داعمة للقضية الفلسطينية في النمسا، أول من أمس، ذكرى يوم في

 «.أبريل/نيسان سنويا، بتظاهرة تضامنية بميدان أوبرا فيينا 05األسير الفلسطيني، الذي يوافق 
فلسطين  التظاهرة نظمها المجلس التنسيقي لدعم فلسطين بالتعاون مع رابطة المرأة الفلسطينية وشباب

في النمسا )منظمات غير حكومية(، وشارك فيها العشرات من أبناء الجالية الفلسطينية والعربية، 
 رفعوا خاللها أعالم فلسطين.

اإلسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني عامة واألسرى « االنتهاكات»وشملت التظاهرة معرض صور 
ى الفلسطينيين في السجون بشكل خاص، فضاًل عن عرض أفالم فيديو تبين معاناة األسر 

 اإلسرائيلية.
ووزع شباب من أصول فلسطينية ببيانات ومعلومات عن قضية األسرى الفلسطينيين في المعتقالت 

 والسجون اإلسرائيلية والتعريف بالقضية الفلسطينية.
02/4/0202، القدس العربي، لندن  

 
 شاب عربي عاطل عن العمل مليون 20: منظمة العمل العربية 
أعلن مسؤول عربي األحد أن أكثر من ثالثين في المئة من الشبان العرب يعانون : أف ب –كويت ال

 البطالةـ جراء النزاعات في بلدانهم والنقص في االستثمارات التي تساهم في تأمين وظائف. 
وقال المدير العام لمنظمة العمل العربية أحمد محمد لقمان أن "نسبة البطالة في صفوف الشبان 
العرب حتى سن الثالثين عاما تتجاوز ثالثين في المئة، إن االضطرابات والنقص في االستثمارات 
أديا إلى زيادة عدد العاطلين عن العمل". وأضاف أن عددا كبيرا من حملة الشهادات ال يتمكنون من 

 إيجاد عمل ألن اختصاصاتهم غير مطلوبة في القطاع الخاص.
عربي عن سوق العمل يعقد في الكويت "بسبب االضطرابات في  وتابع لقمان على هامش مؤتمر

إلى  0200العديد من البلدان العربية، قفز عدد العاطلين عن العمل العرب من مليونين العام 
في  05عشرين مليونا". وأورد لقمان في افتتاح المؤتمر أن نسبة البطالة في العالم العربي بلغت 

 ث مرات من معدل البطالة في العالم". ، أي "أكثر بثال0204المئة في 
 وأكد أن "عدد العاطلين عن العمل سيزداد بالتأكيد هذا العام والعام المقبل"، من دون أن يورد أرقاما. 

 3و 0وأظهرت دراسات اقتصادية أن نسبة النمو في البلدان العربية راوحت في األعوام األخيرة بين 
 والفقر يتطلب نموا ال يقل عن ستة في المئة. في المئة، علما بأن احتواء البطالة

02/4/0202، "00موقع "عربي   
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 مّرة أخرى في معالجة االنقسام الفلسطيني 

 منير شفيق
بداًل من أن ُيعاَلج االنقسام الفلسطيني الذي حدث بسبب قيام سلطتين إحداهما في رام هللا والثانية في 

َل أحيانًا باعتباره صراعًا  قطاع غزة، باعتباره انقسامًا سياسيًا جاداً  يشمل األهداف واالستراتيجية عومِّ
على السلطة، وطورًا عومَِّل باعتباره سلبيًا بالمطلق، وأّدى إلى كوارث للقضية الفلسطينية والشعب 
الفلسطيني. وهنالك من عامله بتبسيطية بروحية أن على الطرفين أن يتفاهما ويتنازال لبعضهما 

 من اتخذه حجة لغسل يديه من القضية الفلسطينية ونظم قصيدة رثاء لها بسببه.بعضًا. وكان هنالك 
ثم هنالك بعض الحريصين على القضية الفلسطينية، والمناصرين لمقاومتها راحوا يبحثون عن 
المصالحة مهما كان الثمن وبغض النظر عن األسباب. وذلك باعتبارها طوق نجاة. وقد أسقطوا من 

ياسي لالنقسام. ولم يلحظوا أن قطاع غزة تحّرر في ظل االنقسام وأصبح قاعدة حسابهم الُبعد الس
 عسكرية للمقاومة، وانتصر على الجيش الصهيوني في ثالث حروب كبرى.

. 0910من ًيتابِّع مسار العالقات في ما بين الفصائل في منظمة التحرير منذ تشكلها الثاني عام 
، يجد أن الخالف والصراع والتنافس كان الغالب. 0912ام وقبل ذلك منذ انطالق الكفاح المسلح ع

وذلك بالرغم من االتفاق على ميثاق م.ت.ف، والعمل تحت مظلة المجلس الوطني واللجنة التنفيذية. 
 فالخالف على الخط السياسي كان يطغى على االتفاق حول ثوابت الميثاق الوطني.

ى حد تجميد البعض لعضويتهم في اللجنة التنفيذية اشتّد الخالف إثر طرح برنامج النقاط العشر إل
إلى حدوث انقسام حاد  0903-0900ووصل األمر بعد الخروج من لبنان ”. جبهة الرفض“وتشكيل 

وكبير داخل حركة فتح. كما وقع انقسام كبير بين الفصائل التي كان مقرها في تونس، والفصائل 
 كن طرفًا في هذه االنقسامات.التي كان مقرها في دمشق. ويندر وجود من لم ي

ولكن ذلك لم يمنع من أن تبقى حالتا االتفاق واالختالف أو الوحدة واالنقسام في وضع التعرج بين 
 الُبعدين.

ومن الظواهر العجيبة في تجربة الوحدة واالنقسام أو التوافق واالختالف، أن المجلس الوطني كان 
ترك بعد انقسام وخالف حاَدْين ليعود بمجرد انفضاضه يحقق وحدة بمجرد انعقاده، ويخرج ببيان مش

 إلى مرحلة أخرى من االنقسام واالختالف. وكانت السياسة دائمًا وراء الحالتين.
فالتجربة الفلسطينية من جهة الجبهة المتحدة تختلف جوهريًا عن تجربة نظيراتها في الجزائر وفييتنام، 

لى عربية أو ربما أية تجربة أخرى. أما السبب فيرج ع إلى طبيعة الصراع في القضية الفلسطينية، وا 
لى الشتات  قليميًا وعربيًا، وا  لى موازين القوى من حولها عالميًا وا  سالميتها وعالميتها، وا  القضية وا 
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وضفة غربية، وقطاع غزة،  40الفلسطيني وما تشكل من تقسيم لتوزع الشعب الفلسطيني بين عرب 
 كما بين دول اللجوء.

ك يفّسر المعادالت والمؤثرات التي مّرت بها تطورات القضية الفلسطينية والخالفات السياسية كل ذل
 واالنقسامات، وما عرفته العالقات ما بين فصائل المقاومة من وحدة وصراعات.

إن االنقسام الراهن بين الضفة الغربية وقطاع غزة، والذي اتخذ شكل صراع في ما بين حماس وفتح. 
ية فصائل المقاومة، بشكل أو بآخر، ال يفّسر بصراع على سلطة، وال ُيبّسط بأنه خالف وقد شمل بق

نما مرجعه  براز سلبياته، وا  ظهار مزاياها، وبهجاء االنقسام وا  يمكن أن ُيَحّل بالدعوة إلى الوحدة وا 
في خالف سياسي له عالقة باألهداف واالستراتيجية والسياسة. أما األهم فهو عالقته بما نشأ، 

أثنائه، من خالف جوهري في وضع كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، فلم تعد المشكلة محصورة 
نما أصبحت مشكلة موضوعية. فقد تحّولت غزة إلى قاعدة مقاومة عسكرية  بالخالف السياسي وا 
تمتلك الصواريخ واألنفاق وخاضت ثالث حروب منتصرة، فيما الضفة الغربية تحت االحتالل 

فيها االستيطان، ويمكن لقوات االحتالل أن تدخل أي بيت وتعتقل وتدّمر وتقتل. هذا ويستشري 
وبينها وبين السلطة اتفاق أمني ينفذ عمليًا وحرفيًا. ثم هنالك قرار من حكومة الكيان الصهيوني بمنع 

 الوحدة الوطنية حتى لو كانت تحت حكومة رام هللا.
نهاء االنقسام تتمثل في وضع المقاومة في قطاع غزة، وفي  فالمشكلة الحقيقية أمام الوحدة الوطنية وا 

وضع االتفاق األمني واالحتالل واالستيطان في الضفة الغربية. ثم هنالك إصرار من جانب الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس، في رام هللا، على استمراره بتبني استراتيجية المفاوضات والتسوية. وقد 

مع الجبهة الشعبية، وربما فصائل أخرى مشاركة في اللجنة التنفيذية في أصبحت هذه مسألة خالفية 
رام هللا، كما هي مسألة خالفية حادة مع حركة الجهاد اإلسالمي والحراكات الشبابية داخل الضفة 

 الغربية والقدس.
فمن جهة سترتكب جريمة إذا ُعقدت وحدة تصفي وضع غزة المقاوم العسكري المستعصي على 

وقد أحدث تغييرًا أساسيًا في معادلة الصراع االستراتيجي مع الكيان الصهيوني. وذلك إلى العدو. 
 جانب مأساة مشاركة محمود عباس في حصار غزة.

ومن جهة ال يمكن أن تقوم وحدة على أساس تبني استراتيجية الرئيس محمود عباس. وهذا من 
 مة ومناضلة كثيرة أخرى.جانب حماس والجهاد والجبهة الشعبية وبالطبع قوى مقاو 

أما على الجانب اآلخر فإن محمود عباس ُمصر على أن تقوم الوحدة، أو على حد تعبيره ال 
مصالحة إاّل على أساس قرار واحد للسلم والحرب، وسالح واحد في الضفة والقطاع )سالح األجهزة 

 ه.األمنية(، وسلطة واحدة تشمل كل الجوانب في قطاع غزة وتكون تحت قيادت
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 من هنا تصبح المصالحة كارثية وضمن المحال إذا كانت هذه شروطها.
ولهذا يبدو الحل الوحيد الممكن هو مصالحة على أساس، تجنب الصدام أو الدخول في الصراع 
العدائي. وذلك تحت سقف االنقسام واالختالف بين االستراتيجيتين. ثم االنتقال إلى مستوى الوحدة 

َي التنسيق  األمني واندلعت االنتفاضة في القدس والضفة. إذا ُأْلغِّ
فليستمر محمود عباس في تنفيذ استراتيجيته الخاطئة والفاشلة، ولتستمر المقاومة المسلحة في قطاع 
غزة، ولتستمر قوى االنتفاضة والمقاومة في مواجهتها لالحتالل واالستيطان في القدس والضفة 

ة تطيح باالحتالل واالستيطان وتحّرر القدس والضفة الغربية. وذلك وصواًل إلى انتفاضة شامل
واألسرى. وهو الطريق إلى تحقيق الوحدة. فالتباكي على الوحدة دون توفير شروطها تغطية 
الستراتيجيات المفاوضات، وهروب من استراتيجية المقاومة والذهاب باالنقسام إلى الصدام. 

ون بالمقاومة في غزة واالتفاق األمني في الضفة. أم هم فالمطالبون بالوحدة عليهم أن يقولوا ماذا يفعل
 مع الالموقف من هاتين اإلشكاليتين؟!

09/4/0202، رأي اليوم، لندن  
 
 العمر القصير لحكومة التخبط اليميني في إسرائيل 

 حلمي موسى
س، من المقرر أن يصل رئيس الحكومة اإلسرائيلية المكلف، بنيامين نتنياهو اليوم إلى مقر الرئي

رؤوفين ريفلين، طالبا التمديد لمهمته بتشكيل الحكومة. ومعروف أن القانون اإلسرائيلي يمنح مهلة 
ذا عجز عن ذلك يطلب مهلة إضافية ألسبوعين  أربعة أسابيع للرئيس المكلف لتشكيل حكومته وا 

لقاء طلب آخرين. ويشكل اتصال ديوان رئاسة الحكومة اإلسرائيلية بالرئاسة اإلسرائيلية لترتيب 
 التمديد أول برهان على فشل نتنياهو في تحقيق وعده بتشكيل الحكومة خالل المهلة األولى.

ومع ذلك ورغم انقضاء المهلة األولى تقريبا ال تظهر في األفق معالم الحكومة اإلسرائيلية المقبلة 
ن فكرة دع اليمين والتي ال تزال موضع تخمينات. ورغم أن كل الحملة االنتخابية لليكود انطلقت م

يشكل الحكومة المقبلة فإن الحكومة اليمينية الضيقة صارت مستحيلة بفعل نتائج االنتخابات. 
مقعدا، أي أقل بأربعة مقاعد عن العدد المطلوب  25فأحزاب اليمين الديني والقومي لم تنل إال 

بزعامة موشي « كلنا»لتوفير األغلبية. ولهذا السبب كان إصرار نتنياهو على تلبية شروط حزب 
 كحلون والذي خاض االنتخابات وفق برنامج وسط سياسي وربما يسار اجتماعي.

فمن دون كحلون والمقاعد العشرة التي فاز بها ال أمل لنتنياهو بتشكيل حكومة بقيادة اليمين وبأغلبية 
ن القومي، حزب يمينية. كما أن المصاعب التي واجهها نتنياهو في حكومته السابقة مع جناحي اليمي
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البيت اليهودي بزعامة نفتالي بينت وحزب إسرائيل بيتنا بزعامة أفيغدور ليبرمان، قادته هذه المرة 
للتصالح مع اليمين الديني الحريدي. ولذلك عمد طاقم المفاوضات في الليكود إلى إبداء مرونة في 

 التعاطي مع مطالب الحزبين الحريديين، شاس ويهدوت هتوراه.
ن مشكلة نتنياهو الجوهرية تتعلق، وال تزال، بشريكيه القوميين، بينت وليبرمان. وبديهي أن وبدا أ

األمر ال يخلو من قدر كبير من المنافسة قامت طوال الوقت على قاعدة الرغبة في تزعم اليمين. 
ل ومعروف أن ليبرمان وبينت تطلعا، وال يزاالن، إلى محاولة كسب األصوات والمقاعد بغرض احتال

زعامة اليمين من الليكود ورئاسة الحكومة من نتنياهو. وكانا طوال الوالية السابقة ينطلقان من هذه 
 الرغبة في تعاملهما مع الليكود ونتنياهو، ما خلق قدرا كبيرا من النزاع والشقاق بينهم.
سرائيل بيتنا ضد الليكود ونتنيا هو، قبل وأثناء وأظهرت نتائج االنتخابات أن جهد البيت اليهودي وا 

مقعدا على حساب هذين الحزبين  32المعركة االنتخابية، ضاع سدى. فقد نال الليكود ونتنياهو 
مقاعد للثاني. لكن تراجع قوة  1إلى  02مقاعد لألول ومن  0إلى  00تحديدا اللذين تراجعا من 

ل منهما يطلب لنفسه الحزبين في الكنيست لم يقلل شهيتهما للمناصب الوزارية وال النفوذ. وصار ك
إما الحفاظ على وضعيته التي كانت أو المطالبة بأكثر من ذلك كتعويض عن الخسارة. ولم يقل 

 مطلب هذين الحزبين عن نيل كل منهما إما وزارة الدفاع أو الخارجية فضال عن مطالب أخرى.
مناصب بعد فوزهم وبديهي أن هذه المطالب اصطدمت بسعي قادة الليكود، الذين ازدادت شهيتهم لل

الكبير في االنتخابات، لتحسين مواقعهم في الحكومة. فقادة الليكود لم يعودوا قادرين على الصمت 
إزاء احتمال تسرب المناصب العليا والهامة، والتي تنطوي على نفوذ وأموال كثيرة، إلى اآلخرين. 

سرائيل بيتنا  تعقيدا. ولذلك ازدادت المفاوضات، خصوصا مع البيت اليهودي وا 
ورغم ما يشاع عن حدوث تقدم في المفاوضات مع هــــذين الحزبين بعد اضطرار نتنياهو إلى عقد 
سلسلة اجتماعات مع كل من نفتالي بينت وأفيغدور ليبرمان إال أن األمور تراوح مكانها أو أن التقدم 

كان هناك في الليكود من لم يكن كبيرا. وهذا هو المعــــنى الحقيقي لطلب تمديد المهلة. ومع ذلك 
على شكـــل اتفاق ائتالفي أولي مع أي من األحزاب الشــــريكة في  إنجازأمل النجاح في إعالن أي 

المفاوضات. وكان التقدير أن ينجح نتنياهو على األقل في إبرام اتفاقات مع كحلون وشاس ويهدوت 
 هتوراه.

عضو كنيست يمكنها  23ع يمنح نتنياهو نواة من وفي نظر كثيرين فإن إعالن اتفاق هذه القوى األرب
سرائيل بيتنا. وبكلمات أخرى فإن اإلعالن عن اتفاق هذه القوى  أن تشكل إحراجا للبيت اليهودي وا 
يضع نتنياهو أمام خيارين كل منهما يضغط أكثر من اآلخر على بينت وليبرمان بوصفهما قادة في 

الحكومة بشروط نتنياهو أو القبول بها كحكومة أقلية  معسكر اليمين. فإما أن يضطرا للدخول إلى
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إذا ُعرضت لنيل الثقة. ومعروف أنه إذا سقطت الحكومة عند نيل الثقة فإما  إسقاطهامن خارجها أو 
 أن يكلف رئيس حكومة آخر أو تتم الدعوة النتخابات جديدة.

هام للبيت اليهودي وفي نظر الجمهور اإلسرائيلي خصوصا في اليمين سوف تتجه أصابع االت
سرائيل بيتنا بأنهما أسقطا حكم اليمين وقادا إلى زعزعة الحلبة السياسية. ولذلك فإن هذا السيناريو  وا 
ن كان قائما يبدو مستبعدا، ما يقود عمليا إلى واحد من خيارين: إما حكومة يمين  المتطرف، وا 

سرائيل بيتنا فيها أو دعمها من خارج ها أوال، أو بالعودة إلى خيار حكومة بوجود البيت اليهودي وا 
 الوحدة مع المعسكر الصهيوني أو حتى فقط مع حزب العمل.

وهكذا، حتى اللحظات األخيرة من مهلة التكليف األولى، تستمر المناورات واألالعيب التي تثبت أن 
ق مصالحها، شيئا ال يتغير في الحلبة السياسية اإلسرائيلية. فاألحزاب، على طبيعتها تتطلع لتحقي

والجمهور اإلسرائيلي ال يستشعر، على األقل وفق نتائج االنتخابات، أي حاجة للتغيير. ولكن في كل 
األحوال، إذا تشكلت حكومة اليـــمين أو إذا تم اللجــوء لحكومة الوحدة فيبدو أن عمر الحكومة لن 

 يطول.
02/4/0202، السفير، بيروت  

 
 للتشاؤم تسويقدون   

 علي بدوان
ا زالت حالة المراوحة في المكان هي العنوان السائد في الحالة الفلسطينية فيما يتعلق بتفعيل حكومة م

 التوافق الوطني، والعمل على حل االستعصاءات التي ما زالت تعترض طريقها.
ورغم أن زيارة رئيس وزراء حكومة التوافق رامي الحمد هللا لقطاع غزة الشهر الماضي، طبل وزمر 

شارات توحي بمناخ إيجابي عام، لكنها لم تكن لتعطي لها ا لكثيرون، فلم ينتج عنها سوى إثارات وا 
 نتائج ملموسة ومحسوسة وقاطعة على صعيد الملفات المطروحة والساخنة.

ومن هذه الملفات ما يتعلق بموضوع موظفي القطاع المفصولين أو المقطوعة رواتبهم وا عادة توحيد 
ن الضفة الغربية والقطاع، ومنها أيضا ملف إعادة إعمار ما دمرته جوالت األجهزة والمؤسسات بي

الحرب الدموية "اإلسرائيلية" التي شنت على القطاع، ومسألة المعابر ومنها على وجه الخصوص 
 معبر رفح، وغير ذلك من العناوين التي ما زالت تعرقل اإلقالع الجدي لحكومة التوافق الوطني.

 
 برامجيمعضلة التباين ال
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وحتى ال نتهم بتسويق التشاؤم، وحتى نتكلم بموضوعية بعيدا عن المبالغات وعن تسويق الرغبات، 
فقد بانت في الفترة األخيرة المساحة الواسعة من االفتراق في الساحة الفلسطينية بين الطرفين 

طلقته حناجر األساسيين في المعادلة: حركة حماس، وحركة فتح، بالرغم من معسول الكالم الذي أ
الناس، وحناجر المتفائلين، واألمنيات المشروعة التي يريد المواطن الفلسطيني أن يرى تفعيالتها على 
قالع عمل حكومة التوافق الوطني الفلسطيني التي  األرض من خالل إغالق ملف االنقسام وطيه، وا 

 تم تشكيلها قبل عدة أشهر.
لة الفلسطينية )فتح وحماس( وحتى مع القطب الثالث فمعضلة التباين البرامجي بين طرفي المعاد

)الفصائل اليسارية والقومية كالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين( مسألة ال يمكن إغفالها، لكن في 
المقابل يمكن حلها وتجاوزها بإحداث مقاربات ممكنة سياسية وطنية تحفظ وتصون مسار العمل 

ياسي الفلسطيني إذا توفرت النوايا واإلرادة الصادقة البعيدة الموحد، مقاربات ال يعجز عنها العقل الس
 عن العصبيات التنظيمية وعن منطق االحتواء واالستحواذ لدى مختلف األطراف.

على تعميق الهوة بدال  -ولألسف-كما أن األحداث المتسارعة على األرض أصبحت بدورها تعمل 
رات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية من ردمها أو حتى تضييقها وجسرها، بالرغم من قرا

، وهي قرارات جيدة، لكن اللغط 50التي صدرت في ختام اجتماعاته األخيرة في رام هللا في دورته الـ
ما زال سائدا بشأن من يقول بإلزامية تلك القرارات لقيادة السلطة والمنظمة، ومن يقول بأن المجلس 

 ة ترفع توصياتها فقط، وال تلزم القيادة.المركزي ليس سوى هيئة استشاري
 

 صب الزيت على النار
إن األحداث أصبحت تعمل على تعميق الهوة في الساحة الفلسطينية كما أسلفنا، فتصريحات الوزير 
محمود الهباش )التوتيرية( الدائمة الحضور على لسانه في كل مناسبة، والتي قال في إحداها مؤخرا 

"إن عاصفة الحزم يجب أن تمتد لغزة وال حوار مع االنقالبيين" صبت الزيت  وفي خطبة ليوم الجمعة
على النار، وأحدثت ضجة في هذا المسار، بدال من إطالق التصريحات العاقلة والمتزنة التي تساهم 

 في بلسمة الجراح، وتساعد على فتح دروب استعادة الوحدة الوطنية وطي ملفات االنقسام المؤلم.
الوزير محمود الهباش التصعيدية والتوتيرية المتكررة من حين آلخر، تترافق مع سيادة إن تصريحات 

منطق الرهان المستمر على حشر العملية الكفاحية الوطنية الفلسطينية عبر قناة التفاوض السياسي 
 وحده ال غيره، وعبر قناة التأثير والتدخل الدبلوماسي، مع إغفال كل األشكال الكفاحية الشعبية
االنتفاضية التي يمكن أن تحدِّث تعديال ولو بحدود معينة في مسار العملية السياسية التفاوضية غير 

 المتوازنة أصال والغارقة في سباتها العميق. 



 
 
 
 

 

           40ص                                     3223 العدد:    02/4/0202 اإلثنين التاريخ:

مقاوم سيبقي الفلسطيني كسيحا في  استراتيجيفاستخدام المفاوضات وسيلة وحيدة دون ظهير 
جداء الضعفاء الحقوق. ومن هنا تأتي أهمية اتخاذ خيار المحافل الدولية، التي ال مكان فيها الست

المزاوجة بين السلطة والمقاومة، وتجاوز منطق العقلية األحادية في صياغة وصناعة القرار لصالح 
 الشراكة.

وهنا نقول إن انضمام فلسطين لمحكمة الجنايات الدولية، خطوة في االتجاه الصحيح المطلوب، 
ل من أوسع أبوابها، بما في ذلك الميدان السياسي والدبلوماسي على لخوض المعركة مع االحتال

مستوى العالم، والهيئات والمؤسسات الدولية. خطوة تصادمية مع االحتالل، يفترض أن تتواصل 
معها الجهود على مختلف المسارات الستثمار كل األوراق الفعالة باليد الفلسطينية بدال من االرتهان 

 لمنطق المفاوضات.
 

 سطوة منطق الكوتا
إن الطامة الكبرى هنا هي أن جزءا كبيرا من خلفيات االنقسام في اللوحة السياسية والتنظيمية 
الفلسطينية، يتمثل في غياب االقتناع عند البعض بمسألة التشاركية الوطنية في صياغة وصناعة 

دارة القرار الوطني الفلسطيني من مختلف الفصائل ومن بعض المستقلين الموجودين في عضوية  وا 
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وهي الهيئة القيادية العليا المسؤولة عن الشعب 

 الفلسطيني بالداخل والشتات.
فهناك ما زالت تعشعش في أذهان البعض عقلية وروحية االستحواذ، واحتكار سلطة القرار، واستدرار 

ر ومؤسسات المنظمة والعمل الفلسطيني، وسيادة منطق تقاسم سياسات الماضي التنظيمية داخل أط
، 0910الحصص )الكوتا(، المعمول به منذ قيام ائتالف منظمة التحرير الفلسطينية في فبراير/شباط 

وهو المنطق المتقادم الذي أسس تاريخيا لحالة فلسطينية تتمتع بديمقراطية شكلية، لكنها في جوهرها 
 ى قاعدة "السمك الكبير يبتلع السمك الصغير".منافية لذلك، وتقوم عل

كما هو ذاته المنطق الذي توافقت عليه مختلف القوى داخل ائتالف منظمة التحرير بالرغم من 
ضجيجها اإلعالمي واحتجاجاتها اللفظية على التهميش، واالستحواذ على سلطة القرار من قبل حركة 

التحديد، التي ارتضت تاريخيا بما تم ويتم منحه لها  فتح، ومنها فصائل اليسار الفلسطيني على وجه
من مقاعد في المؤسسات الوطنية في منظمة التحرير الفلسطينية )اللجنة التنفيذية، والمجلس 
المركزي، والمجلس الوطني، والبرلمان الموحد للداخل والشتات(، وبالطبع مع "الكوتا" المالية التي 

ي لمختلف تلك القوى وفق تقسيمة "الكوتا" نفسها المعتمدة منذ يقدمها الصندوق القومي الفلسطين
 سنوات طويلة.
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 إعادة بناء العقد التاريخي

ومع ذلك وبالرغم من كل المعيقات، فإن المصلحة الوطنية الفلسطينية تتطلب من الجميع دون 
ي، بإنجاز وحدة استثناء، التغلب على المصاعب مهما بدت من أجل إعادة بناء العقد الوطني التاريخ

الساحة الفلسطينية بالداخل والشتات. والعودة لترجمة نتائج الحوارات الوطنية الفلسطينية التي امتدت 
فترات طويلة في العاصمة المصرية القاهرة، والعاصمة القطرية الدوحة، بما في ذلك إعادة النظر في 

من أطر المنظمة، وبالتحديد تركيبة منظمة التحرير الفلسطينية من أجل استيعاب الجميع ض
الفصيلين األساسيين الموجودين حاليا خارج أطر المنظمة، وهما حركتا حماس والجهاد اإلسالمي 

 طبقا لوجودهما ووزنهما على األرض في الداخل والشتات.
إن األوضاع التي تشهدها الساحة الفلسطينية من إخفاقات ومن أزمات متداخلة ومتراكمة تجعل 

ران، في هذه الحيرة الفلسطينية والتخبط الواضح للسياسات غير المدروسة على مستوى الحليم حي
 صناعة القرار في الساحة الفلسطينية عامة، وعند مختلف القوى والفصائل خاصة.

إن إنجاز الوحدة الوطنية التشاركية الحقة، وطي ملف االنقسام، شرط أساسي ال بد منه إلحداث 
وحقيقية في الوضع الفلسطيني، خصوصا في ظل المرحلة الصعبة الحالية  انتقاالت إيجابية جدية

التي تمر بها األراضي الفلسطينية المحتلة في القدس ومحيطها، والصمت الذي يلوذ به ملف إعادة 
 إعمار قطاع غزة بعد الحرب العدوانية "اإلسرائيلية" األخيرة.

09/4/0202، الجزيرة نت، الدوحة  
 
 التي كانت تربط بين يهود الواليات المتحدة األربعةس لقد تضعضعت األس 

 بيتر باينرت
مواضيع تم تشخيصها ربطت في نهاية القرن العشرين بين يهود الواليات المتحدة. في بداية  أربعة

هو الذاكرة  األولالقرن الواحد والعشرين حدث تفكك في كل واحد من هذه الروابط. الموضوع 
كان من نصيب الشعب اليهودي. لكن مع مرور الوقت منذ الكارثة وقيام  المشتركة لالضطهاد الذي

الواليات المتحدة بفتح أبوابها للمهاجرين اليهود فان شعور العزلة الذي كان في الماضي مصدرا 
 للتضامن اليهودي، يضعف.

كانت لها قوة حولت تلك الرموز للثقافة اليهودية التي  أمريكاالموضوع الثاني هو الثقافة اليهودية. 
فان هذا « البيغلة»بتقديم « ماكدونالدز»جذب عالمية إلى شيء في متناول الجميع. عندما تقوم 
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بنفسها. كم من اليهود  األمريكيةالمأكول لم يعد خاصا باليهود. باقي الرموز تخلت عنها اليهودية 
 ؟.«بيالي»يعرفون ما هو  األربعينتحت سن 

ـ االعتقاد بأن هناك مسؤولية خاصة على اليهود تجاه « العالم حإصال»الموضوع الثالث هو فكرة 
من يعانون من االضطهاد والتمييز. في الخمسينيات والستينيات عندما دعمت قيادة يهود الواليات 

اليوم هناك  أمريكاالمتحدة النضال من اجل المساواة للسود ـ كانت لهذه الفكرة قوة جذب كبيرة. في 
الليبرالية التي  لألجندةحجر كريم يهودي  إضافة« اإلصالح»ن في فكرة يهود محافظون يرو 

 يعارضونها. هذه الفكرة فقدت الكثير بناًء على ذلك من قوتها الموحدة.
في كل ما يتعلق بدعم دولة  أمريكيايهوديا  إجماعاالكارثة خلقت  إسرائيل. الموضوع الرابع هو

إسرائيل سواء  ذا الدعم. يهود الواليات المتحدة تماثلوا معالستة من ه األياماليهود، وقد زادت حرب 
بسبب أنها طرحت ملجأ لليهود الموجودين في ضائقة أو ألنها جسدت القيم الديمقراطية التي ثمنوها. 

شباب لم يمروا بتمييز منقطع النظير،  أمريكيونالصهيوني تنهار. يهود  ل جماعاليوم كال الركيزتين 
إسرائيل لم تعد تعتبر كمكان لجوء لليهود. ونظرا ألن العديد  على السامية رسمية. ولم يكونوا شهودا

إسرائيل في المناطق، فانهم لم يعودوا يرونها دولة تجسد القيم التي يؤمنون  منهم يعارضون سياسة
 بها.

 يهود الواليات المتحدة ـ في أوساطليس هناك شك في أن الصهيونية تواصل كونها قوة قوية في 
األكبر سنًا وأكثر تدينا. لكنها أصبحت أقل فأقل قوة موحدة. اليوم ليس من  أوساطاألساس في 

إسرائيل مع أقربائهم. وكلما  يقولون إنهم ال يستطيعون الحديث عن أمريكيينالنادر أن تسمع يهود 
 تالشى حل الدولتين ازدادت هذه الفجوة.

من اليسار واليمين  أمريكيينلقاءات بين يهود  إجراء هذا االنقسام المتسع، يحاول رجال حكماء إزاء
هذا هدف مناسب، ولكن لو كان عندي بضعة  إسرائيل. نقاش موضوعي ومحترم حول إلجراء

من اليمين ومن  أمريكيينماليين من الدوالرات لكنت سأحاول القيام بشيء آخر. كنت سأجمع يهودا 
على الحديث  أمريكاليس من اجل مساعدة يهود  . وذلكاألسبوعاليسار من اجل النقاش حول عظة 

إسرائيل، ولكن من اجل مساعدتهم على الحديث بصورة بناءة حول شيء  حول أكثربصورة بناءة 
 إسرائيل. آخر غير

إسرائيل عندما يكون هناك موضوع يهودي مشترك آخر. في  من األسهل أكثر النقاش بحماسة حول
مييز ضد اليهود، تأييد مارتن لوثر كينغ أو سلطة السمك. هذا الموضوع لم يعد يشكل الت 0202

 اإلرثعمقا الذي يربط بين يهود الواليات المتحدة هو هذه النصوص التي تشكل  األكثرالمصدر 
أهمية لنا. من الواضح أن ذوي عقائد دينية وسياسية مختلفة سينظرون إلى هذه  األكثرالمشترك 
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قة ستوفر لهم قاسم مشترك قوي، شيء ال يستطيع العنوان النصوص بطرق مختلفة، لكن هذه العال
 زعزعته.« نيويورك تايمز»لـ  األخير

استثمروا قبل عشرات السنين جهودا في بناء قاعدة لخلق التزام  األمريكيونلو أن الزعماء اليهود 
لدرجة غير مجتمعي واسع بواسطة النصوص اليهودية، لكانت فكرة التعليم المجتمعي ربما تبدو بهذه ا

إسرائيل ما زالت قوة موحدة ـ فان االنقسام الذي يخلق  المعقولة، ولو أنهم قاموا بذلك عندما كانت
العالقة تجاهها لم يكن ليكون مهددا إلى هذه الدرجة اليوم. لكن ما زال الوقت ليس متأخرا جدا. من 

ما الذي  إسرائيل. حول حقي أن يكون لدي عالقات صداقة قوية مع الناس الذين يستخفون برأيي
، سنة بعد سنة، في أسبوعبعد  أسبوعاسُيمكن من هذه الصداقة؟ الحقيقة أنني أقابل هؤالء الناس 

الكنيس، عندما يولد طفل أو يموت والد، توجد لنا لغة مشتركة ممزوجة بالمنطق اليهودي، بالتراث 
مشتركة، بدون عالقة بما نشعر به اليهودي وبالنصوص اليهودية ـ تضامنا نشأ من عيش يهوديتنا ال

 تجاه تجارب اليهود الذين يعيشون في الدولة اليهودية في الطرف اآلخر من العالم.
09/4/0202هآرتس   
02/4/0202القدس العربي، لندن،   

 
 :ةر صو  

 

 
 من زجاجات بالستيكية مستعملة فلسطينيون في غزة يصنعون قارباً 

08/4/0202وكالة األناضول لألنباء، أنقرة،   


