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 في برلين بمشاركة أكثر من عشرة آالف 13 الـ أوروبا فلسطينيي مؤتمر فعاليات اختتام .0

 في 03 الـ السنوية دورته فعاليات ،(4|22) السبت يوم مساء أوروبا فلسطينيي ؤتمرم برلين: اختتم
 في الممكنة الخيارات لتوظيف فلسطينية استراتيجية تطوير إلى بالدعوة برلين، األلمانية العاصمة
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 ةالمتعاظم الجهود واستثمار الفلسطيني، الشعب بحق جرائمه على دوليا   اإلسرائيلي االحتالل مالحقة
 .قضيته مناصرة في العالم حول
 الجائر االحتالل بسياسات يسمح أن يمكن ال اليوم عالمنا إن" الختامي، بيانه في المؤتمر وقال

جراءات  التفرقة أنظمة ألسوأ تؤّسس جائرة، قانونية بمنظومة المشفوعة والتنكيل االضطهاد وا 
 الجهود وتكثيف اإلسرائيلي االحتالل على العقوبات فرض يقتضي ما وهو ،(األبارتهيد) العنصرية
 المأل. على وممارساته سياساته خطورة وكشف دوليا   وعزله قانونيا   لمالحقته
 الداخلي الموقف وتحصين الفلسطينية، السياسية األطر بين المصالحة تفعيل في بالمسارعة وطالب
 .االحتالل مخططات مواجهة على المشترك والعمل الجهود وحشد الثابتة، الفلسطينية الحقوق لحماية
 مجلس تشكيل عبر دورها وتفعيل هيكلتها وا عادة التحرير منظمة إحياء ضرورة على تأكيده وجّدد
 الشعبي العمل تعزيز مع والخارج، الداخل في ديمقراطية، أسس على منتخب فلسطيني وطني

 .كاّفة تالمجاال في مكان كل في الفلسطيني الشعب ألبناء المدني المجتمع وقطاعات
 أرضه إلى العودة بحق مكان، كل وفي أوروبا في الفلسطيني، الشعب تمّسك مجددا   نؤكد إننا" وقال
 ."فلسطين في ودياره
 المتواصلة شعبنا نكبة إن" أوروبا فلسطينيو قال سورية، في لالجئين اليرموك مخيم بأزمة يتعّلق وفيما
 أي فرض بعدم مطالبين ،"فلسطين في ودياره هأرض إلى العودة حق تفعيل سوى لها حدا   يضع لن

 أبناؤه. يقرره لما وفقا   والخروج للدخول المخيم وفتح اليرموك، أبناء على خيارات
 القدس، مدينة بحقّ  الجسيمة اإلسرائيلية االنتهاكات من أوروبا فلسطينيو حّذر القدس، ملف وفي

 .المقدسة العربية المدينة هوّية تزوير تمحاوال جانب إلى األقصى، للمسجد المتصاعد واالستهداف
 جريمة" باعتباره الفور، على بفّكه وطالبو غزة، قطاع على المفروض الجائر بالحصار نّددوا كما

 والدولية. اإلنسانية المقاييس بكل اإلنسان لحقوق فاضح وخرق منهجية
 الثالثة الدورة في ركينالمشا عدد أن الزير، ماجد أوروبا، فلسطينيي مؤتمر رئيس من جهته أعلن

 العاصمة إلى قدموا إنهم موضحا تقديره، وفق" مشارك آالف العشرة فاق" السنوية للفعالية عشر
 العربي العالمين من فلسطين أصدقاء" إلى إضافة األوروبية، القارة أنحاء مختلف من برلين األلمانية
 ستة مدار على عملوا متطوع ثمائةثال من أكثر أن ،"برس قدس" لـ تصريحات في وأوضح ."والغربي
 فلسطينيو فيه يناقش سنوي مهرجان إلى استحال الذي" الحدث هذا وتأمين إعداد أجل من أشهر،
 ."قضاياهم الشتات
 في التساؤالت من جملة المؤتمر فعاليات ضمن الفلسطينية للسلطة الرسمي التمثيل غياب وقد أثار

 .الداخلية شؤونها بإدارة الرسمية العربية المنظومة شغالوان للتسوية السياسي األفق انسداد ظل
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 بسبب مقصودا   كان الدورة، هذه شعار ليكون" السياسي الوطني المشروع" اختيار أن إلى الزير وأشار
 بال تشغل التي الرئيسية للقضايا جامعة فلسطينية رؤية وغياب" العربية الساحة في السياسي الترّدي

 وتنامي سورية لفلسطينيي بالنسبة الطارئة المستجدات رأسها وعلى والشتات، خلالدا في الفلسطينيين
 الكل من مضاعفة جهودا   يقتضي ما وهو المحتلة، األراضي واستيطان تهويد مشاريع حركة

 انتهاكات يوازي واحد وطني مشروع لصياغة مسعى في البينية، الخالفات عن بعيدا   الفلسطيني،
 .تعبيره وفق" وممارساته االحتالل

 بيروت، اللبنانية العاصمة في ومقّره الفلسطينية للدراسات" الزيتونة" مركز رئيس دعا جانبه، من
 التحّديات مستوى إلى السياسية ومشاريعها بخطابها االرتقاء إلى الفلسطينية القيادات صالح، محسن
 .الوطني المشروع يواجهها التي

 ألي السياسية البوصلة في خطأ أي تصويب على لفلسطينيا الشعب بقدرة" ثقته عن صالح، وأعرب
 مختلف من السفر أعباء تحّملوا فلسطيني الجئ آالف العشرة فاق ما" مشاركة أن مؤكدا   ،"قياداته من

 ."التصفية مشاريع كل عن رغما   العودة بحق التمّسك يجّسد األوروبية، القارة أنحاء
 المؤتمر، فعاليات في المشاركة عن دعيبس، خلود ألمانيا، يف الفلسطينية السلطة سفيرة لغياب وكان
 هتافات شكل في احتجاجهم عن التعبير في يترّددوا لم الذين الحاضرين نفوس في البالغ األثر

 الدبلوماسيين الممثلين أحد عنها نيابة ألقاها التي السفيرة كلمة وسماع الجمهور دون حالت وشعارات
 .الفلسطينيين

 قدس" لـ تصريحات في حمامي، إبراهيم بريطانيا، في الفلسطينية الدراسات مركز رئيس اعتبر وقد
 الرسمي السلطة موقف إزاء واضحا   امتعاظا   تضّمنت التي السفيرة كلمة على االحتجاجات ،"برس
 وال السلطة في يثقون ال الذين الفلسطينيين آراء غالبية يعكس" اليرموك، مخيم في يجري مّما

 .حمامي وفق ،"لهم شرعيا   ممثال   هايعتبرون
 فقد يمّثلني، عباس، سفيرة كلمة خالل اليوم المحتجون عنه عّبر الذي الموقف أن أشعر: "وأضاف

 الشتات أبناء من العشرات أجد واليوم الماضي، العام باريس مؤتمر في الموقف هذا عن عّبرت كنت
 .قال كما ،"ذاته الموقف عن يعّبرون الفلسطيني

22/4/2102برس،  قدس  
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 العنف دوامة إلى المنطقة لجر تهدف المتواصلة االحتالل جرائم: الرئاسة الفلسطينية .2
 الحرم قرب اإلسرائيلي االحتالل قوات يد على شاب قتل أن الفلسطينية الرئاسة أكدت: وفا - هللا رام

 حكومة قبل من هجا  ممن خطيرا   تصعيدا   يشكل امس، مساء الخليل، مدينة في الشريف اإلبراهيمي
 .العنف دوامة إلى المنطقة لجر يهدف االحتالل،
 الماضية ساعة والعشرين األربع خالل الثانية اإلسرائيلية الجريمة هذه أن إلى الرئاسة، وأشارت
 الفلسطينية القيادة أن الرئاسة وأكدت .حساب دون تمر لن لالحتالل، السابقة الجرائم إلى تضاف

 فيها بما الخطير، اإلسرائيلي التصعيد لوقف الدولية الجهات مختلف مع االتاالتص بإجراء تقوم
 .العدوان لهذا حد لوضع الضرورية الدولية المؤسسات إلى التوجه
 01) غنام أبو محمد علي الفتى بقتل االحتالل، جيش ارتكبها التي الجريمة الرئاسة، أدانت كما
 الزعيم حاجز على إسرائيلي جندي طعن ولةمحا وهي كاذبة بذريعة الطور قرية من( عاما

 .االحتاللي
جرامه االحتالل بشاعة تؤكد الجريمة هذه أن إلى الرئاسة، وأشارت  الفلسطيني الشعب أبناء ضد وا 
 .جرائمه لتنفيذ لها صحة ال التي المبررات واختالق األعزل،
 لكنها مختلفة، حجج تحت مرة من أكثر البشعة األعمال هذه مثل تكررت لقد: الرئاسة وقالت

 والعمل شعبنا، ألبناء الدولية الحماية توفير على للعمل الدولي المجتمع تدخل تستدعي اآلن أصبحت
قامة االحتالل إنهاء على  العام حدود على الشرقية القدس وعاصمتها المستقلة الفلسطينية الدولة وا 

0961. 
26/4/2102األيام، رام هللا،   

 
 والقدس وحل قضية الالجئين وموعد إنهاء االحتالل 67حدود  شعث: نريد من أي قرار .3

ال تعلق القيادة الفلسطينية آماال  كبيرة على جهود تبذلها دول أوروبية في  كتب عبد الرؤوف أرناؤوط:
اإلسرائيلي، ومع ذلك  - سعيها الستصدار قرار من مجلس األمن الدولي بشأن الصراع الفلسطيني

ول أن تنسق جهودها مع اللجنة الوزارية التي شكلتها جامعة الدول العربية فإنها تطلب من هذه الد
 لمتابعة موضوع التوجه إلى مجلس األمن.

نبيل شعث، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، لـ"األيام": نحن نقول لهذه الدول: نحن نقدر  وقال د.
لقمة العربية من أجل متابعة موضوع جهودكم ولكن عليكم بالتنسيق مع اللجنة الوزارية التي شكلتها ا

وأضاف: نحن غير متفائلين ألن قبول مشروع قرار من قبل  التوجه إلى مجلس األمن الدولي.
ذا ما كان القرار متوازنا  فلن تقبله  الواليات المتحدة وبعض الدول الغربية سيعني خفض سقفه، وا 
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حدودا   0961نريد مشروع قرار يحدد حدود  وتابع شعث: نحن نقول إننا الواليات المتحدة األميركية.
للدولة مع حل عادل ومتفق عليه لقضية الالجئين وان تكون القدس الشرقية عاصمة لفلسطين وان 
ذا ما توفرت هذه المطالب فان هناك لجنة وزارية عربية  يكون هناك سقف زمني إلنهاء االحتالل، وا 

 تعمل على تنسيق المواقف بشأن مجلس األمن".
26/4/2102 ،يام، رام هللااأل  

 
 الهباش يدعو الغزيين إلى مقاتلة حماس بعد إقرار "قانون التكافل" في غزة .4

 أخرى وقوى وفصائل الفلسطينية السلطة مع سجال في" حماس" حركة صّباح:  دخلت فتحي - غزة
 .للجدل المثير" التكافل قانون" باسم المعروف 2102 لعام العامة الموازنة قانون خلفية على

 وحكومة السلطة القانون تعارض إذ جدا ، مبكرا   المعركة خسرت الحركة أن وخبراء محللون ويعتقد
 ورجال اإلنسان، حقوق منظمات بخاصة المدني، المجتمع ومنظمات والفصائل الوطني التوافق
 .وغيرهم والتجار األعمال
 الغزيين حض ذهب الهباش، ودمحم الدينية للشؤون عباس محمود الرئيس مستشار القضاة قاضي
 من أمواال   يأخذوا أن األفراد أو للجماعات يجوز ال" إنه الهباش وقال". حماس" حركة" مقاتلة" على
 جبي ألحد يحق وال القانون، تمثل" الفلسطينية والسلطة القيادة أن على وشدد". القانون خارج أحد أي
 ".تفويضها أو أمرها بغير المواطنين من أموال أي

 عن تدفعوهم وأن: "قائال   الجديد، القانون إلى استنادا   للحركة أموال أي دفع عدم على الهباش وحض
 ".شهيد فهو ونفسه ماله دون ُقتل من فإن فافعلوا، أنفسكم عن تدفعونهم كما أموالكم

26/4/2102الحياة، لندن،   
 
 موكالير  في الوضع لبحث اإلثنين سورية إلى يتوجه منظمة التحرير وفد .5

 أن السبت، يوم الكريم، عبد قيس الفلسطينية التحرير لمنظمة التنفيذية اللجنة عضو هللا: أعلن رام
 مخيم في الوضع لبحث المقبل االثنين يوم دمشق السورية العاصمة إلى سيتوجه المنظمة من وفدا

 برئاسة نسيكو  الوفد": "بوك فيس" موقع على صفحته على الكريم عبد وكتب .المحاصر اليرموك
 وماهر مجدالني، وأحمد خالد، تيسير التنفيذية اللجنة في األعضاء وبعضوية اآلغا، زكريا الدكتور
 ".هناك المقيمين الفلسطينيين المسؤولين من عدد دمشق في إليه وسينضم رأفت، وصالح الطاهر،

 أعضاء 4 من مكونا وفدا إن قال مجدالني، أحمد المنظمة، في اليرموك مخيم ملف مسؤول وكان
 .السوري النظام مع المخيم ملف لبحث قريب وقت في سوريا سيزور للمنظمة التنفيذية اللجنة من
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 اليرموك ومخيم عامة سوريا في الفلسطينيين وضع السوري النظام مع سيبحث الوفد" وأضاف
 ".البالد في الدائر الصراع الفلسطيني الشعب تجنب وسبل خاصة،

22/4/0221القدس، القدس،   
 
 الدولي المجتمع بإشراك بدأت األسرى قضية تدويل: قراقع .6

 بدأت قد األسرى قضية تدويل إن قراقع، عيسى والمحررين األسرى شؤون هيئة رئيس وفا: قال
 قضية لدعم شرائحه بكل الدولي المجتمع بإشراك الدولية الساحة على عديدة وأنشطة بفعاليات
 .األسرى
 مع بالتعاون األسير، ونادي الهيئة نظمته الذي المفتوح اليوم يف مشاركته خالل قراقع وأضاف

 أن الخليل، غرب شمال كاحل بيت بلدة في األسرى ألطفال ،"األطفال عن للدفاع العالمية الحركة"
 .شعبنا أبناء كافة على وطني واجب األطفال خصوصا   وذويهم األسرى بجانب الوقوف

26/4/2102الخليج، الشارقة،   
 
 ضّد الفلسطينيينتستغل تردد السلطة الرتكاب جرائم  "إسرائيل"اس: حم .7

النـاطق باسـم حركـة حمـاس حسـام  ، أنرام هللا، مـن 22/4/2102 ،المركز الفلسطيني لإلعالمنشـر 
بدران رأى في تباطؤ السلطة في قضية التوجه لمحكمة الجنايات الدولية عامال  مشـجعا  لالحـتالل فـي 

وقال بدران، في حـديث  وارتكاب المزيد من جرائم القتل بحق الشعب الفلسطيني. التمادي باالنتهاكات
، إن االحــتالل يسـتغل ضــعف الموقــف الفلسـطيني وتــردد السـلطة وبــطء توجههــا 22/4يــوم السـبت لـه 

 لمحاكمة قادته على الجرائم التي ارتكبوها، ولذلك نجده يواصل عدوانه على شعبنا في كل األوقات.
على أن المقاومة هي أفضل وسيلة للدفاع عن الشعب الفلسطيني، داعيا  جماهير الشعب وشدد بدران 

الفلسطيني في القدس والضفة المحتلتين إلى "إظهار ردة فعـل تتناسـب وحجـم الجريمـة". ومؤكـدا  علـى 
 أن الدم الفلسطيني "لن يكون رخيصا  أبدا ".

عامــا (، مــن بلــدة الطــور فــي  06أبــو غنــام )وكانــت قــوات االحــتالل قتلــت الفتــى المقدســي علــي ســعيد 
 مدينة القدس المحتلة، باّدعاء محاولته طعن جندي على حاجز "الزعيم" العسكري.

ولفــت القيــادي فــي حمــاس النظــر إلــى أن قــوات االحــتالل تواصــل جرائمهــا بحــق الشــعب الفلســطيني. 
ا الفعل المتكرر يدل على مدى الحقد مبينا  أن االحتالل أقدم على إعدام الفتى أبو غنام بدم بارد، وهذ

وأضــاف بــالقول: "هــذه ليســت حــوادث شــاذة، بــل سياســة  والعنصــرية لــدى جنــود االحــتالل، كمــا قــال.
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متبعـــة، يتحمـــل مســـؤوليتها أعلـــى المســـتويات السياســـية واألمنيـــة لـــدى االحـــتالل، وعلـــى االحـــتالل أن 
 ينتظر ردات فعل من الفلسطينيين من حيث ال يتوقع". 

 ،حركـة حمـاس قالـت ، أنوكالـة األناضـول، نقـال  عـن 26/4/2102 ،نت، الدوحـة.الجزيرةافت وأض
بعد استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص الجيش اإلسـرائيلي فـي حـادثين منفصـلين فـي القـدس المحتلـة 

اكم تستغل "تردد" السلطة الفلسطينية في التوجه للمح "إسرائيل"وفي الخليل بجنوب الضفة الغربية، إّن 
في بيان صـدر مسـاء أمـس  ،وأدانت الحركة ومنها المحكمة الجنائية الدولية، الرتكاب جرائم. ،الدولية

 لفلسطينيين اثنين.قتل جيش االحتالل مساء الجمعة  ،وحصلت وكالة األناضول على نسخة منه
 
 جريمة قتل الفتى أبو غنام ارتكبت بدوافع عنصرية فتح: .8

قتـل  الجـيش اإلسـرائيلي، ، أنرام هللا، من 22/4/2102 ،ط، لندنالشرق األوسموقع صحيفة نشر 
علي سعيد أبو غنام على حاجز عسكري شمال شرق القدس، بحجة أنـه كـان  فلسطينيالفتى الأمس، 

 يحاول طعن أحد الجنود، لكن عائلته نفت هذه الرواية.
المتحدث باسم الحركة في نعت حركة فتح أبو غنام الذي يعد أحد عناصرها، كما دان رأفت عليان، و 

حكومــة االحــتالل المســؤولية عنهــا. وقــال فــي بيــان إن هــذه الجريمــة النكــراء  القــدس، الجريمــة، محمــال  
"مثــال للعربــدة اإلســرائيلية، ومــا يجــري فــي مدينــة القــدس المحتلــة يعبــر عــن العقليــة اإلجراميــة التــي لــم 

 تكف يوما عن استباحة دماء شعبنا".
ي القدس اإلضراب الشامل أمس، والحداد لثالثة أيام علـى روح أبـو غنـام، وقالـت وأعلنت حركة فتح ف

ننـا علـى يقـين  في بيان: "إن جريمة قتل الفتى أبو غنـام مـن قريـة الطـور، ارتكبـت بـدوافع عنصـرية، وا 
أن العالم سيدرك مدى تمرد جنود وضباط جيش االحتالل اإلسرائيلي علـى القـانون الـدولي، واسـتهتار 

االحــتالل بقــيم احتــرام الــروح اإلنســانية". وأضــافت الحركــة أن "جــرائم قتــل أطفــال شــعبنا وفتيانــه دولــة 
تثبــت حجــم الهبــوط والســقوط المريــع لمنظومــة المؤسســة العســكرية اإلســرائيلية، وانفــالت ســالحها بيــد 

 نصري". جنودها، الذين تحركهم غرائزهم المشبعة بالرغبة في القتل، والمدفوعة بنظرة التفوق الع
أمين عـام ، أن نادية سعد الدين ،عّمان، نقال  عن مراسلتها في 26/4/2102 ،الغد، عّمانوأضافت 

ديمتـري دليـاني،  ،عضو المجلـس الثـوري لحركـة فـتح ،التجمع الوطني المسيحي في األراضي المحتلة
ئيلية المرتكبة ضد قال إن "جريمة اغتيال الشاب أبو غنام تضاف إلى سلسلة الجرائم العنصرية اإلسرا

وأضــــاف دليــــاني إن "المقدســــيين لــــن يغــــادروا أرضــــهم، بــــل  الشــــعب الفلســــطيني والمقدســــات الدينيــــة".
سيواصــلون حمايــة مقدســاتهم وممتلكــاتهم وحقــوقهم الوطنيــة والثقافيــة والدينيــة"، مؤكــدا  ضــرورة "تحقيــق 

 الوحدة الوطنية في مواجهة عدوان االحتالل". 
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 تحقيق الشراكة السياسية "فتح"البديل أمام .. وتؤكد على أن شهير ضدهان حملة التيدتحماس  .9
قالــت حركــة حمــاس إن سياســات االستئصــال واالحتكــار السياســي لــم ولــن تفلــح فــي إضــعافها،  :غــزة

وقــال النــاطق باســم حركــة حمــاس ســامي أبــو زهــري فــي  داعيــة حركــة فــتح لتحقيــق الشــراكة السياســية.
لوحيـد أمـام حركـة فـتح هـو تحقيـق الشـراكة السياسـية وتـوفر اإلرادة السياسـية بيان السبت: "إن البـديل ا

ــــة". ــــتح  الســــتعادة الوحــــدة الوطني ــــة التشــــهير والتحــــريض التــــي تشــــنها حركــــة ف ــــو زهــــري حمل وأدان أب
أن هذه الحملة محاولة للتغطية على آثار فوز الكتلة  ومستشارو الرئيس محمود عباس ضدها، معتبرا  

 ير في انتخابات جامعة بيرزيت التي شكلت رسالة قوية لحركة فتح، وفق تعبيره.اإلسالمية الكب
 22/4/2102 ،وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(

 
 جنود إسرائيليين في عملية دهس بالقدس أربعةإصابة  .01

نــت إصــابة أربعــة جنــود إســرائيليين فــي عمليــة دهــس ببلــدة .أكــد مراســل الجزيــرة :وكــاالتوال ،الجزيــرة
صـابة منفـذ العمليـة. الطور فـي سـاعة متـأخرة  قـد قـال نـت.مراسـل الجزيـرةوكـان  فـي القـدس المحتلـة وا 

اثنـان مـنهم فـي حالـة -من مساء السبت، إن عملية دهس أسفرت عـن إصـابة أربعـة جنـود إسـرائيليين 
 أن منفذ العملية أصيب خالل الهجوم. ببلدة الطور في القدس، مضيفا   -خطيرة

متحدثـة باسـم الشـرطة اإلسـرائيلية لوبـا السـمري وقـوع العمليـة، وأنهـا أسـفرت عـن ومن جهتهـا، أكـدت ال
إصابة ثالثة من أفـراد الشـرطة، مضـيفة أن تعزيـزات مـن قـوات األمـن تطـوق المنطقـة للقيـام بـالتحقيق 

وقـال شـهود عيـان إن قـوات االحـتالل  في "التفاصيل والمالبسات التي لـم تتضـح كامـل معالمهـا بعـد".
خات مـن الرصـاص بـالتزامن مـع وصـول سـيارات إسـعاف إلـى المنطقـة، فـي حـين لـم تكشـف أطلقت ز 

 الشرطة عن مدى خطورة إصابة أفرادها الثالثة أو مصير منفذ العملية.
 26/4/2102 ،نت، الدوحة.الجزيرة

 
 تتعرض لموجة "تحريض سافرة" تهدف إلشغالها عن دورها الرائد بالمنطقة تركياهنية:  .00

إن  ،نائـــب رئـــيس المكتـــب السياســـي لحركـــة حمـــاس ،قـــال إســـماعيل هنيـــة: حبـــوشمصـــطفى  - غـــزة
حركتــه تقــف إلــى جانــب تركيــا قيــادة وشــعبا فــي مواجهــة موجــة "التحــريض الســافرة" التــي تتعــرض لهــا 

فـي مقابلـة  ،وطالـب بهدف إشغالها عـن دورهـا الرائـد فـي المنطقـة وموقفهـا الـداعم للقضـية الفلسـطينية.
، بوقـف موجـة التحـريض التـي تهـدف إلشـغال تركيـا 24/4 ول"، مسـاء يـوم الجمعـةمع وكالة "األناضـ

 تجاه الشعب الفلسطيني، ومدينة القدس، والمسجد األقصى. "إسرائيل"والتغطية على ما تقوم به 
 22/4/2102 ،، أنقرةلألنباء األناضولوكالة 
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 ودحالن تفشل رسميا   عباسالوساطة اللبنانية بين  ":اليومرأي " .02

توقفــت منــذ عــدة أيــام الوســاطة األخيــرة "اللبنانيــة" التــي كانــت  فعليــا   "رأي اليــوم": –خــاص  –ام هللا ر 
قائمــة للصــلح بــين الــرئيس محمــود عبــاس والنائــب محمــد دحــالن، وفــي هــذا الســياق ذكــرت مصــادر 

قريبة مطلعة على حيثيات الملف أن الجهات القضائية المدعية على النائب دحالن ستقوم خالل فترة 
 رفض الدعوة األولى التي أقيمت ضده. من رغمبالبإعادة ملفه للقضاء، باتهامه بقضايا فساد، 

وتقــول المصــادر أن الوســاطة التــي قــام بهــا اللــواء اللبنــاني عبــاس إبــراهيم، وهــو المســؤول عــن األمــن 
ـــانيالعـــام  لمخيمـــات ، وأن هـــدف الرجـــل كـــان المحافظـــة علـــى وحـــدة األمـــن فـــي ا، توقفـــت تمامـــا  اللبن

الفلسطينية في لبنان، فـي مواجهـة الجماعـات المتطرفـة، خاصـة بعـدما تأكـد الرجـل أن للنائـب دحـالن 
 أنصار في لبنان، كما للرئيس أبو مازن.

المعلومات التي وصلت لــ "رأي اليـوم" ذكـرت أن مـدير األمـن العـام اللبنـاني كـان قـد اتفـق مـع الـرئيس 
ــان علــى أن يبقــي بــاب االتصــاالت أبــو مــازن عقــب اللقــاء األخيــر بينهمــ ا فــي العاصــمة األردنيــة عّم

على عقد لقاء قريب بينهما، وأن ذلك كان مخطط لـه األسـبوع  ، وأنهما تواعدا  بشأن المصالحة مفتوحا  
الجاري، خالفا لما ذكر وقتهـا أن الوسـاطة انتهـت وفشـلت فـي إنهـاء الخـالف، فـي ظـل حماسـة اللـواء 

لكن بعد أيام وفي اتصاالت أجراها اللواء إبراهيم مع قياديين من الطرفين، تم  اللبناني لحل الخالفات.
انتهــاء وســاطته، لعــدم وصــوله إلــى نقــاط التقــاء، فالمصــادر تشــير إلــى أن الــرئيس أبــو مــازن اشــترط 
مثول دحالن أوال أمام المحكمة، بدون أن يكون يحمل صفته البرلمانية كعضو في المجلس التشريعي 

 إذاانته التي نزعها منه الرئيس دون موافقة المجلس، ومـن ثـم يـتم البحـث فـي المصـالحة، يتمتع بحص
فــي المقابــل رفــض دحــالن ذلــك، باعتبــار أن األمــر و  أثبــت القضــاء عكــس مــا وجــه لــه مــن اتهامــات.

ســيكون بمثابــة مصــيدة جديــدة لــه، مــن خــالل العبــث بــأوراق القضــية مــن قبــل هيئــة الفســاد وهــي هيئــة 
كك دحــالن فــي مصــداقيتها حــين وجهــت لــه العديــد مــن الــتهم، وكشــف وقتهــا عــن مراســلة ســبق وأن شــ

 سرية من رئيس الهيئة للرئيس عباس توصي بسرعة تقديم دحالن للمحاكمة.
وتؤكــد المصــادر المطلعــة التــي اســتقت منهــا "رأي اليــوم" المعلومــات، أن أعضــاء فــي اللجنــة المركزيــة 

 .أيضا وراء إفشال الوساطة لحركة فتح من خصوم دحالن، كانوا
 22/4/2102 ،رأي اليوم، لندن
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 اإلسالمية في جامعة بيرزيت انتهاك للحريات الطالبية ممثل الكتلةل اعتقال "الوقائي" حماس: .03
الســبت، ممثــل يــوم رام هللا عصــر الفلســطينية فــي لســلطة لاعتقــل جهــاز األمــن الوقــائي التــابع  :الخليــل

وقـال منسـق الكتلـة اإلسـالمية عبـد  بيرزيت جهاد سليم من أمام الجامعـة.الكتلة اإلسالمية في جامعة 
ـــ"المركز الفلســطيني ل عــالم" إن عناصــر الوقــائي قــاموا بمطاردتــه مــع زميلــه جهــاد  الــرحمن حمــدان ل

 اعتقال سليم، ونقل إلى مقر الوقائي برام هللا. سليم وشاب ثالث، إال أنهما تمكنا من اإلفالت فيما تمّ 
حمدان إنهم تواصـلوا مـع الهيئـات الحقوقيـة واإلنسـانية ولجنـة الحريـات، إال أنهـم قـالوا إنـه "ال وأضاف 

 ساعة على إجراءات المحكمة". 24يمكن اإلفراج عنه قبل أن تمضي 
وأدانــت حركــة حمــاس اختطــاف األمــن الوقــائي الشــاب جهــاد ســليم ممثــل الكتلــة اإلســالمية فــي اللجنــة 

ودعـــا النـــاطق باســـم الحركـــة ســـامي أبـــو زهـــري فـــي تصـــريح  عـــة بيرزيـــت.التحضـــيرية النتخابـــات جام
ـــات  ـــيال  علـــى انتهـــاك حركـــة فـــتح للحري ـــه، و"نعتبـــر هـــذا االختطـــاف دل مقتضـــب، ل فـــراج الفـــوري عن

 الطالبية وعدم احترامها ألي نتائج انتخابية".  
 22/4/2102 ،المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 بين فتح والجماهير وأثبتت فشل مالحقة حماس بالضفة : بيرزيت كشفت فجوةلـ"صفا" محللون .04

حصــدت نتــائج انتخابــات جامعــة بيرزيــت وســط الضــفة الغربيــة المحتلــة ثمــار : خــاص صــفا -رام هللا 
ويــرى  مشــاريع أكبــر فصــيلين فــي الســاحة الفلســطينية، وســط لفيــف مــن العوامــل والمتغيــرات الداخليــة.

ألحــق بهــا هزيمــة نكــراء فــي انتخابــات  2111ســها منــذ عــام مراقبــون أن المشــروع الــذي بنتــه فــتح لنف
 الجامعة، رغم الهالة األمنية التي أحاطت بكل ما هو "إسالمي" في الضفة الغربية.

يقـــول المحلـــل السياســـي ســـاري عرابـــي إن نتيجـــة االنتخابـــات التـــي بلغـــت حـــد الفـــوز الكاســـح وغيـــر و 
السياسات التـي اسـتخدمت الجتثـاث الحركـة المسبوق لصالح كتلة محسوبة على حماس، أكد بأن كل 

مـن الضــفة بـاءت بفشــل ذريــع، رغـم مالحقــة الحركـة وحرمانهــا مــن حقهـا فــي ممارسـة دورهــا النضــالي 
ويلفــت عرابـــي فـــي حـــديث لوكالـــة "صـــفا" إلـــى أن  والسياســي والتعبـــوي بـــين أبنـــاء الشـــعب الفلســـطيني.

على الشـارع فـي الضـفة ضـد حمـاس، فـي  في غزة فقدت قدرتها على التأثير سلبا 2111أحداث عام 
 مقابل أزمة سياسية واقتصادية مستحكمة للسلطة الفلسطينية التي تقودها فتح. 

وبعكــس مــا يجــري فــي الضــفة مــن ســلوكيات لحركــة فــتح وســلطتها، يؤكــد عرابــي أن معركــة "العصــف 
انعكـس علـى هـذه المأكول" وسلوك حماس المقاوم رفعت من شـعبيتها بصـورة كبيـرة علـى النحـو الـذي 

االنتخابات، إلى الدرجة التي تمكنت فيهـا الكتلـة اإلسـالمية مـن الفـوز بأصـوات الطلبـة الجـدد بخـالف 
ويقــول إن العـدوان علــى غـزة وفاــر لحمـاس دعايــة فـي وســط شـرائح لــم تكـن حمــاس قـادرة علــى  العـادة.
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أن الفـوز الكبيـر يـدلل علـى الوصول إليهـا، بسـبب ظروفهـا األمنيـة وعمليـات المالحقـة المسـتمرة، كمـا 
 أن شعبية حماس لم تتأثر بكل سياسات تحجيم وتشويه التيار االسالمي في العالم العربي.

بــدوره، يــرى الكاتــب صــالح حميــدة أن جامعــة بيرزيــت تمثــل قبــان السياســة الفلســطينية، وأن مــا جــرى 
ــة  كــان بمثابــة زلــزال انتخــابي تتجــاوز ارتداداتــه الجغرافيــا الفلســطينية. ويفســر حميــدة فــي حــديث لوكال

نمــا تــم  ، ألن حمــاس جــزء أصــيل مــن الشــعب إفشــاله"صــفا" أن مشــروع حمــاس السياســي لــم يفشــل وا 
وبحســـب حميـــدة، فـــإن النتيجـــة أعطـــت إشـــارة مـــن جامعـــة  الفلســـطيني ال يمكـــن إقصـــاؤها أو تحييـــدها.

ـــة الفلســـطينية مفادهـــا أن مشـــروع حمـــاس واإلخـــوان المســـلمين لـــه جا ـــدى فئـــات واســـعة الليبرالي ذبيـــة ل
أصـــبحت تعتبـــر أنـــه يمكـــن أن يســـتوعبها، الفتـــا إلـــى حاجـــة الحركـــة لتطـــوير أدائهـــا وتثقيـــف قاعـــدتها 

ويــرى أن االنتخابــات كشــفت عــن أزمــة عميقــة داخــل  الســتيعاب ضــرورة التحــول إلــى حركــة جمــاهير.
ن تـــوفر كـــل حركـــة فـــتح مـــن جهـــة وبـــين الحركـــة والجمهـــور الفلســـطيني مـــن جهـــة أخـــرى، فبـــالرغم مـــ

 إمكانيات ووسائل تحقيق الفوز بيدها، إال أنها هزمت هزيمة انتخابية قاسية.
مــن جهتــه، يــرى أســتاذ العلــوم السياســية فــي جامعــة بيرزيــت عمــاد عياضــة أن تقــدم الكتلــة اإلســالمية 

ــالقرب مــن  %21بــأكثر مــن  مــن نســبة المقاعــد لــه دالالت خاصــة وكبيــرة، ســيما وأن الجامعــة تقــع ب
ويعتبـــر عياضــة فــي حديثـــه لـــ"صفا" أن االنتخابــات هـــي  القــرار السياســـي الفلســطيني الرســمي.مركــز 

إلــى أن التـــأثير خـــارج أســـوار  انعكــاس لجملـــة مـــن التفــاعالت داخـــل الحـــرم الجــامعي وخارجـــه، مشـــيرا  
 .%61كثر من الجامعة أكثر بقليل من نصف العوامل المؤثرة، وقد تصل عند بعض المراقبين أل

 22/4/2102 ،لصحافة الفلسطينية )صفا(وكالة ا

 
 دفاع عن نفسهاقد تضطر الستخدام القوة لل "إسرائيلو" النهائّي مع إيران سُيوّقع االتفاقدلين: ي .05

في دراسٍة جديدٍة نشرها رئيس مركز أبحاث األمن القومّي اإلسرائيلّي،  زهير أندراوس: – الناصرة 
على أّن الدولة العبرّية ليست موجودة بالمّرة على أجندة  الجنرال في االحتياط عاموس يدلين، أّكد

(، فيما يتعّلق بالتوّصل 0+2المفاوضات التي جرت وستجري الحق ا بين إيران وبين مجموعة الدول )
التفاق نهائّي بين الطرفين، بعد أْن تّم إبرام االتفاق اإلطارّي بينهما في أواخر آذار )مارس( 

 الماضي.
جديدة استعرض الجنرال يدلين ستة سيناريوهات مختلفة حول التطوّرات والُمستجّدات وفي الدراسة ال

التي قد تحدث خالل األشهر القليلة القادمة، حتى التوقيع النهائّي على االتفاق، والُمقرر في شهر 
التفاق يونيو القادم. وقال إّن السيناريو األّول، يقول إّن إيران والدول العظمى لن تتوّصل  /حزيران

نهائّي، وبالتالي فإّن تفاهمات لوزان السويسرّية تبقى سارية المفعول، وذلك بسبب الخالف بينهما 
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على تفسير التفاهمات التي تّم التوّصل إليها في لوزان، أّما السيناريو الثاني، بحسب يدلين، فهو 
اإلطارّي، وبموازاة ذلك، تقوم فشل المفاوضات بين الطرفين، إْذ ُتعلن إيران عن انسحابها من االتفاق 

بتوسيع البنية التحتّية النووّية، ولكن دون الولوج إلى إنتاج القنبلة النووّية. وبرأي يدلين، فإّن السيناريو 
الثالث يتمّثل في فشل المفاوضات واتخاذ قرار إيرانّي بالتوّجه نحو إنتاج القنبلة النووّية، واالنسحاب 

 الدولّية، أْو أْن تقوم بعمليٍة سرّيٍة إلنتاج القنبلة النووّية. من وكالة الطاقة النووّية
في السيناريو الرابع، يقول يدلين، إّن المفاوضات بين الطرفين تنجح، ويكون االتفاق النهائّي وفق 
التفاهمات التي تّم التوّصل إليها في لوزان، وعندها تبدأ عالقات جّيدة بين طهران والدول العظمى، 

ا تقوم الجمهورّية اإلسالمّية اإليرانّية بعدم إنتاج القنبلة وبعدم تطوير  02ترة أقصاها وخالل ف عام 
برنامجها النووّي العسكرّي، على حّد تعبيره. أّما السيناريو الخامس، بحسب الجنرال اإلسرائيلّي، فيقول 

ستراتيجّي، أْي امتالك القدرة إّن إيران سُتحافظ على االتفاق النهائّي، ولكّنها ال تتنازل عن هدفها اإل
 الكافية والوافية إلنتاج القنبلة النووّية في أّي وقٍت تُقرره وخالل فترٍة قصيرٍة جد ا، حسبما ذكر.

وفيما يتعّلق بالسيناريو السادس واألخير، قال يدلين، إّن إيران تقوم بعمليات سرّيٍة مخالفة ومناقضة 
السيناريو، ستقوم بإنتاج القنبلة النووّية قبل أْو بعد انتهاء فترة لالتفاق والعمل على تآكله، وفي هذا 

االتفاقّية مع الدول العظمى، على حّد تعبيره. وبناء  على السيناريوهات الستة التي تّم طرحها في هذه 
 الدراسة، أضاف الجنرال يدلين، فإّنه من الُمفّضل أْن تقوم الدول العظمى بالتوقيع على اتفاٍق نهائيٍّ 

بكثير من االتفاق اإلطارّي الذي تّم التوّصل إليه في لوزان بسويسرا،  مع إيران، ألّن ذلك أفضل ال
ولكن باإلضافة إلى ذلك، ساق يدلين قائال ، إّنه يجب العمل على تحسين االتفاق بحيث يشمل مراقبة 

 نّي، وفي كّل الوقت.على البحث والتطوير، وتواجد الُمراقبين الدوليين في كّل مفاعل نووّي إيرا
، قال الجنرال يدلين، إّنه من الُمحّبذ التوقيع على اتفاق دفاٍع خاٍص بينها وبين "إسرائيل"وفيما يخّص 

 الواليات الُمتحّدة األمريكّية، والذي يكون حول النووّي اإليرانّي فقط.
ريو األصعب في حال في دراسته، أّن السينا ،ورأى رئيس مركز أبحاث األمن القومّي اإلسرائيليّ 

التوّصل التفاٍق حسب تفاهمات لوزان، ال يكمن في تحقق السيناريو الذي بحسبه تقوم إيران بخرق 
االتفاق والسعي بصورٍة حثيثٍة نحو القنبلة النووّية، إّنما السيناريو األخطر هو أّن إيران ُتحافظ على 

ئق أمامها للوصول إلى دولة على مسافة صفر بنود االتفاق، وال تمنح الواليات الُمتحّدة من وضع عوا
 من القنبلة النووّية، وذلك اعتماد ا على برنامج نووّي شامل، متطوّرة وُمتقّدمة.

فقط، والتي هي ليست طرف ا في االتفاق،  "إسرائيل"ولفت يدلين إلى أّنه في هذه الحالة، فإّن حكومة 
اتخاذ قرار تاريخّي ومصيرّي، في إشارٍة واضحٍة  ستصل إلى مفترق طريٍق صعٍب للغاية، ُيحّتم عليها

إلى الخيار العسكرّي. وأّكد يدلين على أّن السيناريوهات التي طرحها في دراسته يجب أْن يتّم 
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ا وأّنه لم يتبّق لديها  مناقشتها في دوائر صنع القرار في تل أبيب وبلورة إستراتيجّية إسرائيلّية، خصوص 
يونيو القادم، ورأى أّن الطريقة األنجع بالنسبة لها هي التوّصل  /حزيرانالقوت الكافي لذلك، حتى 

التفاق ثنائي مع أمريكا بشكٍل سريٍع، والذي يشمل تفاهمات مبدئّية بينهما، كما أّن االتفاق يجب أْن 
تفاق، يشمل تهد ا أمريكي ا بعدم السماح إليران بالتقّدم أكثر نحو القنبلة النووّية، عالوة على أّن اال

بحسب يدلين، يجب أْن يشمل بند ا تمنع بموجبه الواليات الُمتحّدة دوال  أخرى في الشرق األوسط من 
على األمن القومّي  ستراتيجيا  االسعي المتالك أسلحٍة نووّيٍة، ألّن من شأن ذلك أْن ُيشّكل تهديد ا 

 اإلسرائيلّي، كما قال.
22/4/2102رأي اليوم، لندن،   

 
 بهالة من القدسية وتنزيهه عن األخطاء اإلسرائيلي إحاطة الجيش تنتقد "هآرتس" .06

، لكن أبرزها كان 24/4الجمعة  تنوعت تغطيات الصحف اإلسرائيلية يوم: عوض الرجوب - الخليل
انتقاد إحاطة الجيش بهالة من القدسية وتنزيهه عن األخطاء، والعنصرية في بيع المساكن، فضال 

 من غزة في ختام احتفاالت إسرائيل باستيالئها على فلسطين. عن إبراز خبر إطالق صواريخ
ففي هآرتس سلط عاموس هرئيل الضوء على ما اعتبره إحاطة الجيش اإلسرائيلي بهالة وحالة من 

 التعظيم قد تصل إلى حد تقدسيه، وانتقد االستمرار في التغاضي عن أخطاء الجيش.
ة الصيف الماضي ومقتل عدد من الجنود، قال إن وبعد إشارته لنتائج تحقيق في العدوان على غز 

التحقيق أثار حرجا لدى القيادة العسكرية، وألقى بظالله على عالقات الجيش ببعض من العائالت 
وتابع تحت عنوان "عندما يكون الجيش مقدسا، كل نقد هو كفر" أن  التي ثكلت أبناءها في المعركة.

ستثناء انتقاد محدود من اليسار، ساد في أثناء الحرب، الحرب األخيرة حظيت بإجماع إسرائيلي با
 لكنها مثال جيد على غياب آليات الرقابة الناجعة على جهاز األمن.

وقال إن الجيش اإلسرائيلي وجنوده "محبوب جدا في المجتمع اإلسرائيلي" لكنه أشار في نفس الوقت 
ارجية على الجيش، وأعرب عن اعتقاده إلى مسيرة متواصلة تضعف فيها أجهزة الرقابة واإلشراف الخ

 بأن على وسائل اإلعالم أن تمأل الفراغ، لكنها تخطئ في أهدافها.
24/4/2102الجزيرة نت، الدوحة،   

 
 واحد من كل ثالثة إسرائيليين يفضل الهجرةاستطالع:  .07

قول". وحذر تتفاقم في إسرائيل ظاهرة قد تهدد بقاءها وهي "هجرة الشباب والع:  وديع عواودة - حيفا
مراقبون من أن هذا قد يأكل الدولة من الداخل، وهو خطر لن تستطيع درءه بترسانتها وال بتحالفاتها 
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، أن واحدا من بين كل 24/4 وم الجمعةي "إسرائيل"كشف استطالع للرأي، أجري في فقد  مع الغرب.
ب الرغبة بالهجرة لدى وتراوحت أسبا ثالثة شباب إسرائيليين يفضل ترك إسرائيل والعيش خارجها.

 ثلث المستطلعة آراؤهم بين غالء المعيشة واألوضاع األمنية واليأس من السياسيين.
عاما على ابتالعها ألرض فلسطين التاريخية، لكن  61ُيذكر أن إسرائيل تحتفل هذه األيام بمرور 

 عاما أخرى. 61فقط هم الذين توقعوا أن تبقى إسرائيل  %21نحو 
ع الواسع الذي أجراه معهد القدس للصهيونية وكشف تفاصيله موقع "واال" اإلخباري ويشير االستطال

يفضلون  -منهم يهود %31-ماليين نسمة  3.3من سكان إسرائيل البالغ عددهم  %11إلى أن 
منهم يفضلون الهجرة  %31اإلقامة في إسرائيل بحال كانت كل اإلمكانيات مفتوحة أمامهم، لكن 

لدى  %36لكن نسبة اإلسرائيليين الراغبين بالهجرة ترتفع إلى  ى بكل األحوال.والعيش بدولة أخر 
 عاما. 62لدى من تعدوا الـ %03عاما، مقابل  49-31الفئة العمرية 

 شملت أيضا "هجرة العقول" والتي تتسع بشكل مطرد. "إسرائيل"ويلفت التقرير إلى أن الهجرة من 
ة، حيث يبدى مجمل اإلسرائيليين رضاهم عن الجيش ويبين االستطالع بعض أسباب هذه الظاهر 

لكن ثقتهم بالقضاء مهزوزة. أما ثقتهم بجهاز التعليم ووسائل اإلعالم فهي متدنية، وتنحدر إلى 
 متدنية جدا عند سؤالهم عن الحكومة.

 ( إنهم يفخرون بكونهم إسرائيليين، رغم كل ما%32ومع ذلك، تقول أغلبية كبيرة من اإلسرائيليين )
نشرته وسائل اإلعالم العبرية بالشهور األخيرة عن "اإلسرائيلي البشع" الذي يتصرف بهمجية وعدوانية 

 61فقط من اإلسرائيليين إن دولتهم ستبقى قائمة بعد  %22وعن المستقبل، قال  داخل وخارج بالده.
 بالبقاء. عاما( أنها لن تنجح 03-29من الشباب ) %30عاما، بينما شكك البقية بذلك، ويرى 

24/4/2102الجزيرة نت، الدوحة،   
 
 إسرائيلي في نيبال 221فقدان االتصال بـ ": يديعوت" .08

 221قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إنه تم فقد االتصال بـ : ترجمة صفا -القدس المحتلة 
حيفة نقال  وأوضحت الص إسرائيلي في نيبال بعيد الزلزال الكارثي الذي أصاب البالد ظهر السبت.

إسرائيلي ُقطع التواصل معهم بعيد الزلزال الذي أوقع قتلى فاق 221عن وزارة الخارجية اإلسرائيلية أن 
ا. وأشارت إلى أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي أوعز إلى وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان  األلف شخص 

 بحث عن اإلسرائيليين المفقودين.وقادة الجيش بإيفاد قوة عسكرية للمشاركة في عمليات اإلنقاذ وال
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درجة على مقياس ريختر السبت نيبال وأجزاء كبيرة من الهند  1.9وضرب زلزال قوي بلغت قوته 
 وبنغالدش متسبب ا في انهيار العديد من المباني بما في ذلك مواقع سياحية ومعابد.

22/4/2102وكالة الصحافة الفلسطينية، صفا،   
 
صابة وصدامات مظاهرات اندالع والخليل بالقدس الحتاللا برصاص شابين استشهاد .09   العشرات وا 

 منفصلين حادثين في اإلسرائيلي االحتالل برصاص شابان استشهد: وكاالت "األيام"، مندوبو كتب
 .اسرائيليين جنود على بسكين بالهجوم منهما كل قيام بزعم والخليل القدس في
 التي بجروحه متأثرا أمس، مساء العمر، من العشرين في الساليمة، محمود الشاب أسعد استشهد فقد

 الحدود حرس تسمى ما قوات من جنديا طعنه بعد عليه النار االحتالل جنود إطالق جراء بها أصيب
 .«اللبن سوق» نهاية اإلبراهيمي عند الحرم بوابة إلى المؤدية الحديدية البوابة قرب
 إلى الحادث بعد الفلسطينيين دخول منعت إلسرائيليةا القوات ان برس فرانس وكالة مراسل وأفاد
 .اإلبراهيمي الحرم
 وسط المقيمين اإلسرائيليين المستوطنين إن عمرو، عيسى «االستيطان ضد شباب» منسق وقال

 والزجاجات بالحجارة المواطنين رشق شملت عربدة أعمال الشاب، استشهاد بعد نفذوا، الخليل
 من عدد إصابة إلى ادى ما القريبة؛ «اإلبراهيمية المدرسة«و الحرم محيطي في سيما ال الفارغة،

 .المواطنين
 المحتلة، القدس في الطور بلدة سكان من( عاما 01) غنام ابو سعيد علي الفتى استشهد امس وفجر
 إلى أدى ما البلدة، في اإلسرائيلي االحتالل وقوات الفلسطينيين الشبان بين عنيفة مواجهات ودارت
 .واحد حدود حرس وشرطي األقل على فلسطينيا 21 إصابة
 الزعيم حاجز على غنام أبو الفتى على النار أطلقوا عناصرها أن اإلسرائيلية الشرطة وادعت

 يده في كبيرة سكينا   شاهرا الحاجز على الجنود باتجاه هرول أن بعد الطور، من القريب العسكري،
 .الليل منتصف ساعات بعد
 .بارد بدم ابنه بقتل االحتالل قوات اإلسرائيلية، متهما   المزاعم دحض يدالشه والد أن غير
 االحتالل وقوات الفلسطينيين الشبان بين عنيفة مواجهات والرام العيساوية الطور، بلدات شهدت وقد
 الهالل طواقم إلحصائية وفقا شخصا، 21 إصابة إلى أدى غنام، ما ابو استشهاد أنباء سرت أن بعد

 منزل من مقربة على الشبان من المئات وتجمع .للشبان اإلسعافات قدمت التي لفلسطينيا األحمر
 21 مشاركة اشترطت اإلسرائيلية الشرطة أن غير الثرى، لمواراته جثمانه تسلم بانتظار الشهيد
 .العائلة رفضته ما وهو الجثمان تشييع في ذويه من فقط شخصا
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 .شهيدا وعاد زفاف حفل لحضور للخروج أذنهااست انه غنام أبو الشهيد والدة وأوضحت
 المتواجدين ورشوا بوحشية العائلة مع االحتالل جنود تعامل العائلة منزل اقتحام خالل وكشفت أنه

 المتوقفة السيارات على اعتدوا كما وحشي بشكل المنزل محتويات بتحطيم وقاموا الحارق الفلفل بغاز
 .زجاجها وهشموا المنزل خارج

26/4/2102رام هللا، األيام،   
 
 األزمة بداية منذ سوريا في استشهدوا فلسطينيا   2720 العمل": "مجموعة .21

/ آذار شهر نهاية حتى سورية داخل فلسطيني( 2121) استشهاد سوريا في فلسطينيون ناشطون وثق
 .2102 آذار مارس
 الجئا  ( 0094) وحدها دمشق في قضى فقد ،"سوريا فلسطيني أجل من العمل مجموعة" وحسب
 و حلب، في( 014) و درعا، في آخرين( 290) و دمشق، ريف في الجئا  ( 119) إلى ،إضافة

 ضحية( 36) حمص، في ضحية( 96) و متفرقة، ومناطق حدودية مناطق في قضوا الجئا  ( 036)
 أبناء من ضحية( 09) و القنيطرة، في ضحية( 31) و الالذقية، في ضحية( 32) و حماة، في

 الخدمة يؤدون كانوا عندما إدلب مدينة في معظمهم قضى حيث حلب في لفلسطينيةا المخيمات
 2102( يوليو) تموز 00 بتاريخ بشعة بمجزرة إعدامهم تم حيث" الفلسطيني التحرير بجيش اإللزامية

 .السويداء في ضحايا( 3) إلى إضافة البيان، وفق" السوري والجيش األمن عناصر يد على
22/4/2102فلسطين أون الين،   

 
 للسفر عبر معبر رفح بحاجة فلسطيني ألف 90: والحدود المعابر هيئة .20

 رفح معبر فتح إلى المصرية السلطات غزة في والحدود المعابر هيئة مدير صبحة، أبو ماهر دعا 
 .للسفر الحاجة بأمس هم فلسطيني ألف 91 أن إلى مشير ا الساعة، مدار على عاجل وبشكل
 بلغ" قد إنه" فيسبوك" االجتماعي التواصل موقع على صفحته على له صريحت في صبحة أبو وقال
 تم للسفر، بحاجة كلهم مواطن ألف 91 من أكثر اإلنسانية الحاالت من للسفر بحاجة هم من عدد

 ".شخص ألف 02 وعددهم للسفر حاجة األكثر تسجيل
 وحوالي سرطان، مرضى نصفهم من أكثر مريض، 3211 للسفر المسجلين بين من أن وأوضح
 الجوازات وحملة االنتهاء على توشك أو( التأشيرات) اقاماتهم انتهت ممن واآلالف طالب، 2211

 .واألجنبية المصرية
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 بشكل بل ثالثة أو يومين ليس رفح معبر بفتح للمطالبة الجميع جهود توحيد إلى صبحة ابو ودعا
 .إغالقه بسبب المعاناة أشد يعاني المواطن ألن كامل

22/4/2102الين،  أون سطينفل  
 
 دخولها من الفلسطينيين أصحابها االحتالل يمنع أراض "هآرتس": المستوطنون يستولون على .22

 باستعادة األردن، غور شمال في طوباس، بلدة من فلسطينيون مواطنون ضاهر: يطالب بالل
 جيش يمنع مافي مستوطنون عليها استولى والتي دونم، 311 حوالي مساحتها البالغة أراضيهم
 مطالبة وجاءت. عسكري أمر بموجب دخولها من األراضي أصحاب اإلسرائيلي االحتالل

 .اإلسرائيلية العليا المحكمة إلى قدموه التماس خالل من الفلسطينيين
 على ردها في اعترفت اإلسرائيلية العامة النيابة بأن األحد، اليوم ،"هآرتس" صحيفة وأفادت

 خاصة بملكية هي األراضي بأن الفائت، آذار 22 في المحكمة إلى قدمته الذي االلتماس،
 مستوطنة من المستوطنين، بأن" االدعاء" بشأن" بعد االستيضاح ينته لم" أنه زعمت لكنها فلسطينية،

 .  األراضي هذه يزرعون ،"محوال"
 قرر افيم المستوطنين، ضد احترازي أمر إصدار طلب برفض المحكمة العامة النيابة وطالبت
 .موسعة قضاة هيئة فيها لتنظر القضية تحويل زيلبرطال تسفي القاضي

26/4/2102، 48عرب   
 
  غزة إلى المعدنية المواد من % 82 إدخال يمنع االحتالل .23

 الصهيوني االحتالل أن حمد، محمد والهندسية، المعدنية الصناعات اتحاد رئيس نائب غزة: أكد
 فادحة خسائر بإلحاق تسبب ما غزة، قطاع إلى المعدنية والمواد تالمعدا من % 32 دخول يمنع

 .القطاع بهذا للعاملين
 الذي الحصار إن( 4-22) السبت يوم" ل عالم الفلسطيني المركز"لـ خاصٍ  تصريحٍ  في حمد وقال

 اآلثار هذه وبرزت والهندسية، المعدنية الصناعات قطاع على مدمر بشكل انعكس االحتالل يفرضه
 .األخيرة اآلونة في تفاقمت ولكنها الحصار بدء منذ

 عام الحصار فرص منذ تضررت التي القطاعات أوائل من كان المعدنية المواد قطاع أن إلى وأشار
 فيما المقاومة، قبل من استخدامها بدعوى الحديد من األصناف عشرات إدخال منع تم حيث ،2116

 .المحلي السوق احتياجات لتلبية قاألنفا من يدخل بما عنها التعويض يجري كان
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 المنشآت يصيب الشلل بدأ حيث األنفاق، عمل توقف مع متصاعد بشكل برزت األزمة أن وأكد
 ومصانع الخراطة ورش تشمل منشأة 0221 من يقارب ما تبلغ والتي المجال هذا في العاملة
 6211 – 6111 بين يتراوح ما أن إلى الفتا   العالقة، ذات المنشآت من وغيرها والسكب، الكراسي
 غير بشكل تضرروا الذين العمال آالف عن فضال   مباشر، بشكل العمل عن للتعطل تعرضوا عامل
 .مباشر

22/4/2102لإلعالم،  الفلسطيني المركز  
 
 العدوان خالل الخاليا آالف تدمير رغم العسل إنتاج في وفرة: غزة .24

 أبو جمال المهندس غزة قطاع في الزراعة وزارة في النحل وحدة مسؤول قال :هللا سعد عيسى
 التي الجسيمة األضرار تعويض في كبير حد إلى ساهم العام هذا الشتوي المناخ اعتدال إن: سويرح
 .األخير االحتالل عدوان خلفها

 خلية آالف عشرة من اكثر تدمير على االحتالل إقدام رغم: لـ"األيام" حديث في سويرح أبو وأضاف
 العام إنتاج فإن غزة قطاع في المنتشرة الخاليا ثلث يوازي ما أو الحرب خالل القطاع في نحل

 .طن 211 نحو والبالغة الماضي العام خالل العسل من المنتجة الكمية سيفوق الحالي
 كيلو بعشرة مقارنة غراما   كيلو 03 نحو الواحدة الخلية إنتاج معدل يبلغ أن سويرح أبو ويتوقع
 .الماضي العام خالل غرامات
 يوجد خلية ألف 01 نحو يبلغ القطاع في الحالية النحل خاليا عدد أن إلى سويرح أبو وأشار

 .التحديد خط من مترين كيلو نحو بعد وعلى الشرقي الحدودي الشريط منطقة في معظمها
 في االكين أشجار تقابلها زراعية منطقة لكونها الخطرة المنطقة هذه في النحل تربية سويرح أبو وعزا

 .للنحل مهما   غذاء تعتبر التي الحدودية المنطقة
 – 61 بين ما العسل كيلو يباع فيما شيكال   421 نحو تكلف الواحدة النحل خلية أن سويرح أبو وبين
 .بالممتازة القطاع في العسل جودة واصفا   شيكال، 11

26/4/2102األيام، رام هللا،   
 
 أوروبية ةفلسطيني تجارية غرفة تأسيس عن اإلعالن .25

 رجال تجّمع"و" األوروبية الفلسطينية التجارية الغرفة" تأسيس عن فلسطينيون، أعمال رجال أعلن
 .عاما   منسقا   سالمة محمد واختيار ،"أوروبا في الفلسطينيين األعمال
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 هامش على أوروبا في الفلسطينيين األعمال لرجال المخّصصة العمل ورشة التئام عقب ذلك جاء
 األلمانية العاصمة في السبت اليوم انعقد الذي أوروبا، فلسطينيي لمؤتمر عشر الثالثة سنويةال الدورة
 .برلين

 من عدد من القادمين الفلسطينيين األعمال ورجال المستثمرين من مجموعة االجتماع في وشارك
 والشتات الداخل في الفلسطينية التجارية الحركة مساندة سبل خالله ناقشوا واألوروبية، العربية الدول
 .بذلك الكفيلة المشاريع ودعم

26/4/2102فلسطين أون الين،   
 
 من تحضيرات إسرائيلية لتنفيذ عمل عسكري في البقاع لبنانيةمخاوف  .26

السورية الشرقية،  -تتسارع وتيرة األحداث في المنطقة الحدودية اللبنانية : بوال أسطيح - بيروت
اع، خاصة بعد معلومات عن قصف مقاتالت إسرائيلية ليل الجمعة وبالتحديد في جبال القلمون والبق

السبت مواقع لقوات النظام السوري و"حزب هللا" في القلمون، وحديث مصادر بريطانية عن إعداد  -
 لطائرات االستطالع من دون طيار. للطائرات في شمال سهل البقاع مخصصا   الحزب مدرجا  

، عن الدولية األسبوعية نت أفادت مجلة "آي إتش إس جاينز"جدير بالذكر أن مصادر بريطانية كا
إقدام "حزب هللا" على إعداد مدرج للطائرات في شمال سهل البقاع، مشيرة إلى أنه سيكون على 

 لطائرات االستطالع من دون طيار. األرجح مخصصا  
أوضح مصدر ، وفي حين نفى حزب هللا، على لسان أحد نوابه، صحة هذا الكالم جملة وتفصيال  

مطلع على الموقف، أن "ما تم الحديث عنه على أّنه مدرج إلطالق طائرات من دون طيار، ال 
ونّبه المصدر في  يتالءم مع االحتياجات الواجب توفرها إلطالق طائرات من النوع السابق ذكره".

ب هللا في تصريح لـ"الشرق األوسط" إلى أن "اإلشاعات التي يجري إطالقها عن وجود مدرجات لحز 
البقاع، باإلضافة إلى استهداف مقاتالت إسرائيلية مواقع في القلمون، كلها عوامل توحي بأن إسرائيل 

، ةفي الخطة الرابعة للعدوان على سوري تمّهد لعمل عسكري في منطقة البقاع بعدما انخرطت عمليا  
 ا استراتيجي ا واحد ا".وهي خطة تجعل من لبنان وسوريا والعراق واليمن وغيرها من الدول مسرح  

كيلومترات إلى  01ووفق ا لـ"جاينز"، فإن مدرج الطائرات هذا يقع في منطقة غير مأهولة، على بعد 
، والمدرج عبارة عن طريق ةكيلومتر ا إلى الغرب من الحدود مع سوري 03الجنوب من بلدة الهرمل و

البريطانية إلى أن الحزب شق هذا وأشارت المجلة  .مترا   21متر ا وعرض  611غير معّبد بطول 
، بحسب الصور التي التقطتها األقمار 09/6/2104و 21/2/2103المدرج في الفترة بين 

ومن خالل الصور يتضح أن مدرج  .الصناعية، والتي كشف عنها برنامج "غوغل إيرث" أيضا  
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عسكرية المستخدمة في ، ما يعني أنه غير قادر على استقبال طائرات النقل الا  الطائرات قصير نسبي
يران، وبالتالي فإنه ال يمكن أن يكون مخصصا   ةسوري  لتهريب شحنات أسلحة من هذين البلدين. وا 

الستقبال  وبحسب الخبراء الدفاعيين، فإن التفسير المحتمل هو أن هذا المدرج قد يكون مخصصا  
"، الجاري تشغيلها فوق 3 -طائرات االستطالع من دون طيار اإليرانية الصنع مثل طائرة "أبابيل 

من قبل جهات عسكرية متحالفة مع الحكومة السورية، وربما من طراز آخر من هذه الطائرات  ةسوري
 ".029 -مثل "شهيد 

26/4/2102الشرق، األوسط، لندن،   
 
 االعترافات المتوالية بالدولة الفلسطينية خطوات في الطريق الصحيح: أردوغان .27

ركي رجـب طيـب أردوغـان، موقفـه الـداعم للقضـية الفلسـطينية ولحـق شـعبها فـي جّدد الرئيس الت :برلين
وثّمـــن أردوغـــان فـــي كلمـــة مكتوبـــة إلـــى  "النضـــال مـــن أجـــل التحـــّرر مـــن بـــراثن االحـــتالل اإلســـرائيلي".

، ما اعتبره "مضي الشعب الفلسطيني 22/4قد في برلين، يوم السبت عُ الذي مؤتمر فلسطينيي أوروبا 
واعتبــر أن االعترافــات  دا  "موقــف تركيــا الراســخ إزاء دعــم جهــود مقاومــة االحــتالل".فــي نضــاله"، مؤكــ

المتواليــة لعــدد مــن برلمانــات العــالم بالدولــة الفلســطينية، خطــوات فــي الطريــق الصــحيح، وقــال إن ذلــك 
مـــن شـــأنه "تحفيـــز الفلســـطينيين علـــى كشـــف ممارســـات االحـــتالل وجرائمـــه والمطالبـــة بحقـــوقهم وفـــق 

 الدولية". القوانين
 22/4/2102قدس برس، 

 
 والحريات المغربي لفلسطينيي أوروبا: ستعودون إلى دياركم بال شك العدلوزير  .28

أكــــد وزيــــر العــــدل والحريــــات المغربــــي، مصــــطفى الرميــــد، أن الوقــــوف إلــــى جانــــب الالجئــــين  :بــــرلين
دل"، وأشار إلى ثقته الفلسطينيين ودعم حقهم في العودة إلى ديارهم، هو "وقوف إلى جانب الحق والع

فـي كلمـة ألقاهـا فـي مـؤتمر  ،واعتبـر الرميـد بأن "تحقيق حلم العودة لن يطول طالما أن وراءه طالـب".
، أن القضايا التـي يعالجهـا المـؤتمر "مكفولـة 22/4قد في برلين، يوم السبت عُ الذي فلسطينيي أوروبا 

 و مساندة للحق والعدل في العالم".بالقوانين والمعاهدات الدولية وأن الوقوف إلى جانبها، ه
وأضــاف موجهــا  حديثــه لمئــات الفلســطينيين الــذين قــدموا مــن مختلــف أرجــاء القــارة األوروبيــة للمشــاركة 

 في المؤتمر، قائال : "ستعودون إلى دياركم، ما في ذلك أدنى شك؛ فهذا حقكم التاريخي"، كما قال.
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لّــق بـــ"لجنة القــدس" التــي يرأســها الملــك المغربــي محمــد وذّكــر الرميــد، بجهــود بــالده ال ســّيما فيمــا يتع
 السادس، الفتا  إلى أن دعم الشعب المغربي لحقوق نظيره الفلسطيني "معروفة في الواقع والتاريخ".

 22/4/2102قدس برس، 
 
 "إسرائيلـ"قائد في الموساد: األكراد ساعدوا بتهجير يهود العراق ل .29

عــن تفاصـــيل حـــول دور األحـــزاب  "إســـرائيل"حــديثا  فـــي  كشــف كتـــاب صـــدر: صـــالح النعـــامي -غــزة 
 أواخر ستينيات القرن الماضي. "إسرائيلـ"الكردية العراقية في تهجير يهود العراق ل

وفي كتاب "عالم بأكمله: قصة رجل موساد"، قـال نحيـك نفـوت، نائـب رئـيس الموسـاد األسـبق، والـذي 
اضـــي، إنـــه تـــولى إرســـاء أواصـــر التحـــالف بـــين خـــدم فـــي ســـتينيات وســـبعينيات وثمانينيـــات القـــرن الم

وذكــر نفــوت أنــه بعــد تعيينــه كمــدير لمكتــب الموســاد فــي  .0969 ســنةوأكــراد العــراق منــذ  "إســرائيل"
، عمل على االتصال بقادة األكراد فـي شـمال العـراق الـذين سـاعدوا فـي نقـل يهـود 0969 سنةطهران 

د بعنــاوين العــائالت اليهوديــة فــي بغــداد انا األكــر وأضــاف: "لقــد زودنــا أصــدقاء ."إســرائيل"العــراق إلــى 
ومـــدن عراقيــــة أخــــرى، حيــــث وصــــل األكــــراد لهـــذه العــــائالت وأبلغوهــــا بضــــرورة االســــتعداد للمغــــادرة". 
وبحسب نفوت، فقد قام األكراد بنقل العائالت اليهودية في جيبات إلى الحدود العراقيـة اإليرانيـة، ومـن 

 ."سرائيلإ"ثم إلى داخل إيران ومنها إلى 
يــران  "إســرائيل"وأشــار نفــوت إلــى دوره فــي تعزيــز العالقــات األمنيــة واالســتخبارية واالقتصــادية بــين  وا 

ــــاب عــــن أن  تحــــت حكــــم الشــــاه. ــــة  "إســــرائيل"وكشــــف نفــــوت النق ــــات الطالبيــــة اإليراني اســــتغلت البعث
نفوت أن أحـد الطـالب وذكر  في عهد الشاه، من أجل فتح أبواب المجتمع اإليراني أمامها. "إسرائيلـ"ل

أثنــاء فــي ، ويــدعى مســعود عليحــاني وتــزوج مــن يهوديــة "إســرائيل"اإليــرانيين الــذين تلقــوا تعلــيمهم فــي 
وكشــف نفــوت أن  تواجــده فــي تــل أبيــب، أســهم فــي فــتح االقتصــاد اإليرانــي أمــام الشــركات اإلســرائيلية.

ات تهريـب اإلسـرائيليين واليهـود الـذين الموساد اتخذ من منزل عليحاني مقرا  سريا  تمـت فيـه إدارة عمليـ
وأشار نفوت إلى أنه عندما اندلعت ثـورة الخمينـي،  كانوا عالقين في إيران بعيد اندالع الثورة اإليرانية.

فقد حرص الموساد لـيس فقـط علـى تـأمين خـروج اليهـود الـذين تواجـدوا فـي إيـران، بـل إنـه عمـل كـذلك 
 ."إسرائيلـ"ن الذين كانوا على عالقة وثيقة بعلى تهريب عدد من الجنراالت اإليرانيي

وكشــف نفــوت أنــه بعــد إنهــاء عملــه فــي طهــران عمــل مســؤوال  للموســاد فــي لبنــان، حيــث عمــل علــى 
وأوضح نفوت أنه حضر اجتماعا  عقد  التنسيق مع المليشيات المارونية ضد فصائل منظمة التحرير.

لـــرئيس اللبنـــاني المنتخـــب حـــديثا  بشـــير الجميـــل فـــي منـــزل رئـــيس الـــوزراء اإلســـرائيلي منـــاحيم بـــيغن وا
وأضــاف نفــوت أنــه صــدم كــل مــن كــان فــي اللقــاء، عنــدما  وبحضــور وزيــر الخارجيــة إســحاق شــامير.
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انفجـــر بـــيغن خـــالل اللقـــاء فجـــأة وبـــدون أي مبـــرر وأخـــذ يقـــول: "ســـنقتحم بيـــروت وسنســـحقها ونـــدمر 
 قب على ما قاله بيغن.منازلها، شعب إسرائيل حي"، مشيرا  إلى أن الجميل لم يع

 22/4/2102 ،"20موقع "عربي 
 
 فلسطين بدولة لالعتراف فرنسي قرار مشروع ضدّ  الفيتو تستخدم لن "معاريف": واشنطن .31

 لن واشنطن أن تأكيدهم أمريكيين مسؤولين عن إسرائيلية مصادر فارس: نقلت عبد القادر –غزة 
 على طرحه عند فلسطين بدولة االعتراف إلى يالداع الفرنسي القرار مشروع ضد الفيتو حق تستخدم
 .األمن مجلس

 بالنسبة سيئة أنباء بأنها األمريكيين المسؤولين تصريحات اإلسرائيلية "معاريف" صحيفة ووصفت
 يتوقع األمريكيين، المسؤولين جانب إلى فإنه للصحيفة، ووفقا. نتنياهو بنيامين الحكومة لرئيس

 وأشارت الفرنسي، القرار مشروع إلحباط "الفيتو" المتحدة الواليات تخدمتس أال إسرائيليون دبلوماسيون
 سالم اتفاق ويتضمن نيوزيالند، صياغته على تعمل مشابه قرار مشروع مسودة هناك أن إلى

 لكن ،"الفيتو" استخدام عدم بعد تقرر لم األمريكية اإلدارة أن الصحيفة وأضافت. فلسطيني إسرائيلي
 إيران مع اتفاق إلى التوصل بعد االتجاه هذا في قرارا اإلدارة اتخاذ يرجحون رائيلييناإلس الدبلوماسيين

 .المقبل يونيو نهاية بحلول
26/4/2102عكاظ، جدة،   

 
 الداخلية بسياساتها للتأثير "إسرائيل" داخل مؤسسات تمول تقرير إسرائيلي: أوروبا .30

 رسمية أوروبية تمويل لعمليات مفصال يراتقر  الماضية، الليلة العبري( NRG) موقع نشر أبيب: تل
 السياسة على التأثير بهدف سياسية غير إسرائيلية لمؤسسات الدوالرات بماليين رسمية وغير

 .الداخلية
 اإلسرائيلية السياسة على التأثير الدول تلك لمحاوالت تشير األموال تدفق خريطة فإن التقرير، وحسب
 .المنظمات تلك دعم خالل من ةللدول الداخلية الشؤون في والتدخل
 ألف 411 نحو" اآلن السالم" مثل منظمات تلقي فيها يوضح التي األمثلة من العديد إلى وأشار
 أجل من ضغطت التي" األربع األمهات" ومنظمة المهاجرين ألجل الديمقراطية ومنظمة شهريا، يورو

 شهريا، دوالر ألف 221 نحو موازنتهما تصل بحيث لبنان جنوب من اإلسرائيلي الجيش انسحاب
 حوما حار في اليهودي البناء ضد قانونية إجراءات باتخاذ تهتم التي" شاليم عير" لمنظمة باإلضافة

 .بالقدس وسلوان العامود ورأس
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 مليون 03 نحو) شيكل مليون 011 نقل تم ،2104 إلى 2102 عامي بين ما أنه التقرير وبين
 أن إلى مشيرا اجتماعية، ومنظمات" الفلسطينيين مع الصراع في طتتور " التي المنظمات لتلك( دوالر
 والدانمارك وهولندا والسويد وألمانيا النرويج المنظمات؛ لهذه الدعم تقدم التي الدول هذه بين من

 من نشاطاتها في" تطرفا" أكثر إسرائيلية منظمات هناك أن التقرير وادعى .وبريطانيا وسويسرا
 .أجنبية جهات قبل من دعمها ويتم مماثال تمويال تتلقى التي الفلسطينية المنظمات

 تقرير أعقاب ففي واضحا، المنظمات هذه نشاط أصبح األخيرة السنوات في: "التقرير ويقول
 2119 حزيران في منظمات سبع أرسلت غزة، على المصبوب الرصاص عملية بشأن غولدستون

 تم وأنه والمقاتلين المدنيين بين يميز لم الجيش وأن جرائم بارتكاب إسرائيل تتهم موحدة رسالة
 يعتبر غولدستون تقرير أن معتبرا". جماعي عقاب وتنفيذ تحتية بنى وضرب طبية فرق استهداف

 العام والرأي الداخلية السياسة في المالي الدعم تأثير كيفية إلى تشير حاالت عدة بين من واحدة حالة
 .أيضا الدولي

22/4/2102القدس، القدس،   
 
 الفلسطينية القضية حل في مصر دور أهمية يؤكد مون كي .32

 الجانبين في وتأثيرها مصر دور أهمية أمس، مون، كي بان المتحدة لألمم العام األمين وكاالت: أكد
 لألمين اإلعالمي المكتب بينهما. وقال" الهادف" الحوار استئناف أجل من والفلسطيني" اإلسرائيلي"

 عن شكري سامح المصري الخارجية وزير مع لقاء خالل أعرب مون كي بان إن دةالمتح لألمم العام
 بان" إن إلى وأشار .هناك اإلعمار إعادة وتيرة وبطء غزة لسكان اإلنسانية المعاناة إزاء البالغ قلقه
 إفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقة في المشترك االهتمام ذات القضايا شكري مع بحث مون كي
 ".اإلرهاب ومكافحة واليمن وسوريا ليبيا في األوضاع لكذ في بما

26/4/2102الخليج، الشارقة،   
 
 اإلسرائيلية الجامعات مقاطعة األكاديمية المؤسسات من أفريقي: سأطلب التعليم الجنوب وزير .33

 جنوب في العالي التعليم وزير منح اإلسرائيلية السلطات إبراهيم: رفضت كامل - المحتلة القدس
 أفريقي الجنوب الوزير ينوي كان إذ الفلسطينية، السلطة لزيارة دخول تأشيرة زيماندا، باليد قيا،أفري

 رفيع مسؤول وقال. المقبل األسبوع الغربية الضفة زيارة اإلسرائيلي االحتالل بمناهضة المعروف
 بن)د الل مطار من التوجه ينوي كان ألنه الدخول تأشيرة منحه رفضت إسرائيل إن "هآرتس"لـ

 زيماندا مواقف هو للرفض اآلخر والسبب. "إسرائيل" زيارة دون الغربية الضفة إلى الدولي (غوريون
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 سفيرها وطرد أكاديمي ا "إسرائيل" مقاطعة إلى األخيرة السنوات في دعا حيث لـ"إسرائيل"، المناهضة
 نيسان، 29 حتى 22 بين هللا رام لزيارة الفلسطينية الخارجية وزارة قبل من زيماندا ودعي. بالده من

 اإلسرائيلية الحكومة تحاول: "الغربية للضفة بالدخول له السماح إسرائيل رفض تلقى أن بعد وصرح
 هذه يرون من عدد وتقليل الفلسطينيين، بحق ترتكبها التي الفظيعة األمور على التغطية الوسائل بكل

 في األكاديمية المؤسسات كل من سيطلب انه وأضاف. "الوسائل بشتى الواقع أرض على الممارسات
 .اإلسرائيلية الجامعات مع عالقاتها قطع أفريقيا جنوب

26/4/2102الرأي، عمان،   
 
 األقصى والمسجد القدس أوضاع لتقصي بعثة توفد "يونيسكو" .34

 لتقصي بعثة إلرسال الالزمة التدابير اتخاذ" يونيسكو" لمنظمة التنفيذي المجلس قرر :القاهرة
 الفلسطينية باألراضي اإلبراهيمي والحرم المغاربة وباب األقصى والمسجد القدس في عاألوضا
 المجلس إن عمرو، سامح محمد التنفيذي المجلس ورئيس" اليونيسكو"بـ مصر سفير وقال .المحتلة
 اهذ إن" وتابع، .المحتلة العربية األراضي في والثقافية التعليمية المؤسسات بوضع خاصا   قرارا   تبنى
 تمت أسبوعين من ألكثر استمرت التي التنفيذي للمجلس 096 الدورة أعمال ختام في جاء القرار
 بأنها وصفها التي القرارات من مجموعة إلى الدول وتوصلت الموضوعات من عدد مناقشة خاللها
 .ةالمرحل هذه تفرضها التي والمستجدات للتطورات وتستجيب ،"يونيسكو" من العالم احتياجات تعكس
 استغرق حيث مناقشتها تمت التي الموضوعات أهم من كان المنظمة ميزانية على االتفاق إن" وقال

 ضرورة اقتضى ما سنوات، منذ المنظمة تعيشها التي المالية لألزمة نظرا   طويال ، وقتا   حولها النقاش
 المساس وعدم ةالمنظم برامج تنفيذ لضمان الميزانية خارج من تمويل مصادر إيجاد على االتفاق
 .عنها االستغناء يصعب خبرات ولديهم الحقيقي المنظمة رأسمال يمثلون الذين الموظفين بوضع

26/4/2102الخليج، الشارقة،   
 
 الفلسطيني اإلسرائيلي النزاع حل دون بالعالم استقرار ال: البريطاني العمال حزب .35

 إلنهاء الجهود لتكثيف الجمعة باندميلي إيد المعارض البريطاني العمال حزب زعيم وكاالت: دعا
 بإضعاف كاميرون ديفد الوزراء رئيس واتهم الدولتين، حل أساس على الفلسطيني اإلسرائيلي النزاع

 لن إنه لبالده الخارجية السياسة بشأن له خطاب في ميليباند وقال .العالمي المسرح على بريطانيا
 تعزيز إلى الكبرى الدول ودعا .الفلسطيني سرائيلياإل للنزاع حل دون العالم في استقرار هناك يكون
ن الدولتين بحل المؤمنين من إنه قائال األوسط، الشرق في الصراعات لحل المتحدة األمم دور  وا 
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 كال لدى األمل خيبة وبسبب والمستوطنات الجغرافيا" بسبب الصراع هذا لحل بسرعة يضيع الوقت
 السالم محادثات باستئناف وملتزمة مهتمة أنها تظهر أن بريطانيا على أن وأضاف". الجانبين

 .الفلسطينية اإلسرائيلية
22/4/2102الجزيرة نت، الدوحة،   

 
 المقاومة في الفلسطينيين حق على يؤكد كاركاسفي  مؤتمر .36

 الفلسطينيين حق على فلسطين، مع للتضامن األول الالتيني المؤتمر في المشاركون كاراكاس: أكد
 .وطنهم لتحرير المسلحة المقاومة رأسها وعلى أشكالها، بكل تاللاالح مقاومة في

 الختامي بيانه في أيام ثالثة مدار على كاركاس الفينزولية العاصمة في عقد الذي المؤتمر وشدد
 الخسائر عن وتعويضهم وممتلكاتهم، أرضهم إلى الالجئين لجميع العودة حق على 24/4 الجمعة
 .094 المتحدة األمم قرار عليه نص لما وفقا ،تهجيرهم منذ بهم لحقت التي

 ضد هو والنضال ورجعية، عنصرية تعتبر فكرية كحركة" الصهيونية" أن إلى البيان وأشار
 مستوى على وتوحيدها الجهود لتنظيم دعا كم كدين، باليهودية مقارنتها يجب وال الصهيونية
 توسيع ضرورة على شدد كما .الفلسطيني بالشع حقوق دعم أجل من الالتينية أمريكا في البرلمانات

 التطبيع وأدانوا وأميركا، أوروبا في المقاطعة حركات مع بالتنسيق االحتالل لدولة المقاطعة حركة
 المؤتمر في وشارك .بالدهم في ومحاربته أشكاله كل وقف أجل من الضغوط كل لممارسة ودعوا
 .الالتينية أميركا في دولة 02 من أكثر مثلت شخصية 21 عن ممثلون أيام، ثالثة استمر الذي

 على فلسطين مع تضامنية فعاليات انعقاد مكان لتكون كاراكاس المؤتمر في المشاركون واختار
 عربية دولة 02 من وأفرادا ومؤسسات أحزابا تمثل وفود بمشاركة الالتينية، أمريكية قارة مستوى
 .وأجنبية

22/4/2102قدس برس،   
 
عالمية ةسياسي برلين: ضغوط .37  أوروبا فلسطينيي تفشل بمنع إقامة مؤتمر يهودية لمنظمات وا 

 الثالث السنوي المؤتمر فعاليات برلين األلمانية بالعاصمة السبت يوم شمت: انطلقت خالد -برلين 
 بهدف ألمانيا في إسرائيل أنصار نظمها وا عالمية سياسية حملة مواجهة في أوروبا، لفلسطينيي عشر
 .إقامته منع
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 أمام لالحتجاج مظاهرة إلى برلين في األميركية اليهودية اللجنة فرع دعا المؤتمر انطالق بموازاةو 
 وسياسية إعالمية حملة ضمن المظاهرة لهذه الدعوة وجاءت األلمانية، بالعاصمة إقامته مقر

 ".رهاباإل"و حماس اإلسالمية المقاومة بحركة باالرتباط منظميه اتهام حول تركزت للمؤتمر مناهضة
 هذه إلسرائيل الموالية شبرينغر نشر لمجموعة تابعة وصحف تسايتونغ يوديشا صحيفة ودشنت
 فيها دعا ألمانيا، في لليهود المركزي المجلس رئيس شوستر ليوسف تصريحات األولى بنشر الحملة

 ".كحماس إرهابية لمنظمة ألمانيا في للدعاية منبر إعطاء لعدم"
 الديمقراطي المسيحي بالحزب الخارجية السياسة مسؤول مسفيلدر يليبف عبر نفسه، السياق في

 إقامة على عاما 21 مرور ذكرى بمناسبة رفضه، عن ميركل أنجيال المستشارة تتزعمه الذي الحاكم
سرائيل، ألمانيا بين الدبلوماسية العالقات  .اليهودية إسرائيل دولة ضد للتحريض منبرا حماس إعطاء وا 

 األصولية تصوراتها تغير لم حماس إن" تاجسشبيغيبل، دير لصحيفة تصريحات في ،ميسفيلدر وقال
 القيم ورفض اليهود، ضد الكراهية ونشر "إسرائيل" إزالة وتستهدف للصهيونية، المعادية اإلسالمية

 ".اإلنسان وكرامة والديمقراطية كالحرية الغربية
22/4/2102الجزيرة نت، الدوحة،   

 
 فلسطينية إلى القدس؟ إرسال أجهزة أمنية .38

 منير شفيق
من يتابع المقاومة الشعبية في القدس، وال سيما في المسجد األقصى وحوله، كما في القرى التي 
اعتبرها العدو من القدس الكبرى، يلحظ أن ثمة تصعيدا  للمقاومة، وزيادة ملحوظة في إرهاصات 

انتقال شرارتها إلى الضفة الغربية. فالقدس النتفاضة تكون القدس منطلقها، وهو ما يتهّدد بالتأكيد 
تقّدمت في مقاومتها وحراكاتها الشبابية خالل الستة أو السبعة أشهر الماضية، عما هو الحال في 
الضفة الغربية عموما . والسبب كْون القدس وضواحيها ال تقع تحت سيطرة األجهزة األمنية 

تالل والمستوطنين. وهو ما برز بشكل مزعج للعدو الفلسطينية، وتعيش مواجهة مباشرة مع قوات االح
آذار/ مارس الماضي، حيث كانت المواجهات ضّد قوات  31خالل إحياء ذكرى يوم األرض في 

 االحتالل ممّيزة، بصورة خاصة في القدس.
من هنا يجب أن تُفّسر خطوة حكومة نتنياهو األخيرة بالسماح لمجموعة من أجهزة األمن الفلسطينية 

ول والتمركز في بلدات أبوديس والرام وبدو، وبلباسها الرسمي. وهو ما كان ممنوعا  عليها منعا  للدخ
باتا  من قبل. ألن هذه البلدات تدخل في إطار القدس الكبرى التي أعلن العدو ضّمها لدولته. وقد 
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حقا  بعد أن ضابطا  وشرطيا ، وستكون خطوة أولى لُتعّزز ال 91أُعلن أن هذه المجموعات تتألف من 
 تُْثِبَت قدرتها على تحقيق الهدف الذي جاءت من أجله.

سببان وراء هذه الخطوة واضحان وضوح الشمس. األول: العدو عاجز أمام الشعب الفلسطيني في 
المواجهة المباشرة. والثاني: العدو أكثر قدرة من خالل تعاون األجهزة األمنية الفلسطينية معه ضّد 

انتفاضته. وهذه الحقيقة هي الدرس الذي تعّلمه من تجربته في الضفة الغربية، شعبها ومقاومته و 
حيث راح يتمتع بحماية األجهزة األمنية، وهي الدرس الذي تعلمه من مواجهاته في القدس، ال سيما 

 خالل األشهر الماضية. ناهيك بالطبع عن درس المقاومة في قطاع غزة.
لسماح لألجهزة األمنية الفلسطينية بالتمركز في "أبوديس والرام ولهذا من المضحك حين ُيْعَلن أن ا

 وبدو" يستهدف العمل ضد مرتكبي الجرائم والمخالفات.
وتأبى الوقائع واألحداث إاّل أن تؤكد المّرة بعد األخرى، كما على طوال التجربة الفلسطينية 

الل، وصوال  إلى دحره وتفكيك المعاصرة، صحة استراتيجية المقاومة واالنتفاضة في مواجهة االحت
طالق كل األسرى.  المستوطنات وتحرير القدس والضفة وا 

وتأبى الوقائع واألحداث، وفي خط مواٍز لألول، إاّل أن تؤكد المّرة بعد األخرى، خطأ استراتيجية  
ة التفاوض، فالتفاوض مع الخدمات الجلية المقدمة لالحتالل واالستيطان من خالل االتفاق واألجهز 
 األمنية. وذلك في محاولة إقناع العدو بمنح سلطة رام هللا "دولة"... فيا للوهم والمنطق المدّمر للذات.

 2111لقد اندحر االحتالل وفكت المستوطنات من قطاع غزة تحت ضغط المقاومة واالنتفاضة بين 
 سيما في المرحلة ، فيما استشرى االستيطان وتمتع االحتالل بالحماية في الضفة الغربية، ال2112و

التي تلت االتفاق األمني، ومن خالل الخدمات التي قدمتها األجهزة األمنية، التي ُبنيت بإشراف 
الجنرال األمريكي دايتون، لضرب المقاومة في الضفة الغربية ومنع اندالع االنتفاضة. وذلك ما بعد 

 إلى اليوم. 2116-2111
مكابر ينطح الحقيقة نطحا . ولكنه ال يضرها، وكما قال  هاتان حقيقتان ال يجادل فيهما أحد إالّ 

 الشاعر األعشى، "َكَناِطٍح َصخَرة  َيْوما  لَيْفِلَقَها   َفَلْم ُيِضْرها َوأْوَهى َقْرَنُه الَوِعُل". 
عادة  لقد شّن جيش العدو الصهيوني ثالث حروب على قطاع غزة لتجريده من سالح المقاومة، وا 

، خصوصا  أجهزتها األمنية. ولكنه فشل في حروبه الثالث، ونزلت به هزيمة سلطة رام هللا إليه
 .2104يوليو/أغسطس  -عسكرية منكرة في الحرب األخيرة تموز/آب 

أما في المقابل فاالستيطان تضاعف أضعافا  خالل تلك المدة في الضفة الغربية. وال تسل عن 
ّما بذلته األجهزة األمنية من جهود لقمع الحراكات االعتقاالت واالغتياالت وعمليات المداهمة، وال ع
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الشبابية، والحيلولة دون اندالع االنتفاضة في الضفة الغربية، خصوصا  بعد استشهاد محمد أبو 
 .2104خضير، أو خالل حرب 

أما المضحك أكثر، حتى القهقهة، فهو إعالن األجهزة األمنية بأنها ذاهبة إلى أبو ديس والرام وبدو 
 ضد مرتكبي الجرائم والمخالفات )المرورية مثال ، أو إذا شئت مخالفات البناء(. للعمل

طبعا  ال شك في أن قرار حكومة نتنياهو بالسماح ألجهزة أمن فلسطينية بالدخول في مناطق ضمن  
إطار القدس يحمل في طياته إقرارا  بهزيمتها أمام مقاومة أبناء القدس الكبرى، كما فيه ما يمّس 

رية الصهيونية المتعلقة بيهودية القدس. األمر الذي يؤكد أن تمّسك الكيان الصهيوني بالقدس النظ
ضفوية فلسطينية شاملة..  –قابل لالهتزاز، وفرض التراجع عليه إذا ما ووجه بانتفاضة مقدسية 

عليه، ووجد فمهما ظهر نتنياهو متشددا  ومتشنجا ، إاّل أنه قابل لالنحناء أمام العاصفة إذا ما هّبت 
 أن التراجع أقل خسارة من العناد والهزيمة األكبر.

صحيح أن هذا التراجع تحت السيطرة بالنسبة إلى نتنياهو، ألنه هو الذي قرر دخول األجهزة  
األمنية، وقبلت سلطة رام هللا أن تذهب لتحقيق الهدف الموكل لها. أي قمع انتفاضة القدس. وهي 

 كنت من تحقيق مهمتها المشينة )وال نقول أكثر اآلن(.سترجع بخفي حنين إذا ما تم
ولكن تظل هذه الخطوة مؤشرا  على أن الكيان الصهيوني ال يتراجع إاّل أمام المقاومة واالنتفاضة.  

أما من خالل المفاوضات وخدمات األجهزة األمنية وغيرها من الخدمات والتنازالت فسيزيد طمعا  في 
 ويد وتثبيت االحتالل. وهو ما فعله في ظل المفاوضات واالتفاق األمني.التوّسع باالستيطان والته

ولهذا ال بّد من التوجه إلى أفراد األجهزة األمنية بتحذيرهم أاّل يلعبوا دور مخلب القط الصهيوني ضّد 
أهلنا في أبو ديس وبدو والرام. وليأخذوا درسَا مما فعلوه في الضفة الغربية تثبيتا  لالحتالل 

ستيطان، وما فعله سالم فياض من بناء مؤسسات تحت وهم إقناع العدو بأن يقيم دولة فلسطينية واال
 يطمئن لها بسبب ذلك.

ومن ثم جاءت التجربة العملية لتثبت أن العدو بسبب ذلك، وصل إلى اإلعالن عن رفضه لحل 
القدس حين يحمون الدولتين )وهو حٌل تصفوي للقضية الفلسطينية(. فهل يظنون بما سيفعلونه في 

جهاض  االحتالل في االعتداء على المسجد األقصى وتقسيمه، وفي تهويد القدس وضرب المقاومة وا 
 االنتفاضة، ستأتي مكافأتهم من طينة أخرى؟

وبالمناسبة، لو أن ما تفعله األجهزة األمنية من تعاون مع العدو إلى حد حمايته، من خالل ضرب 
فاض، حدث في أي وضع آخر في العالم عدا الوضع الفلسطيني المقاومة وقمع محاوالت االنت

العتُِبر، وبإجماع، بأنه خيانة للشعب والوطن والقضية. ومن ثم عوِمَل قادتها وأفرادها معاملة 
 العمالء في حالة الحرب. وما كان لينجو أي سياسي يدعمها أو يدافع عنها من هذه المعاملة كذلك.



 
 
 
 

 

           30ص                                     3229 العدد:    26/4/2102 األحد التاريخ:

الثورات والمقاومات التي عرفها العالم، وُتجِمع عليه كل الدول بغض هذا الموقف أجمعت عليه كل 
 النظر عن طبيعتها أو سياساتها بالنسبة إلى المتعاملين مع عدوها، خصوصا ، في حالة الحرب.

وهذا الموقف أجمعت عليه كل فصائل م.ت.ف من النشأة إلى توقيع اتفاق أوسلو. وكان هذا موقف 
يع اتفاق أوسلو. ولم يتغير الموقف إاّل بعد توقيع االتفاق األمني وتكليف ياسر عرفات حتى بعد توق

ق أمنيا  مع العدو 2111الجنرال دايتون بإعادة بناء األجهزة األمنية في  ، فتشكلت أجهزة تنسِّ
الصهيوني ضّد المقاومة، ولقمع أّي احتمال النتفاضة ثالثة. ومع ذلك تجد من بين قادة الفصائل 

ي م.ت.ف، وال سيما سلطة رام هللا، من يّسمي التعاون األمني مع العدو وما فعلته وكوادرها ف
األجهزة األمنية "عمال  وطنيا " أو "جزءا  من المشروع الوطني الفلسطيني". وذلك باعتباره طريقا  إلقناع 

عض العدو بالموافقة على إعطاء سلطة رام هللا دولة، مع ترتيبات النسحاب االحتالل وبقاء ب
المستوطنات، وتعديالت في الحدود، وشروط أمنية أخرى. أما الفلسفة الوهمية وراء ذلك، فهي 

 طمأنته على أمن دولته من الجانب الفلسطيني.
على الرغم من أن ما تقوم به األجهزة األمنية كان حماية لالحتالل وتثبيتا  له وتغطية الستشراء 

دافعوا عنها هباء منثورا ، إاّل أن انقساما  فلسطينيا  ما زال االستيطان، وقد ذهبت كل مسّوغات الذين 
مستمرا  حولها، وهو ما يحول دون معاملتها معاملة المتعاونين مع العدو. وذلك حرصا  على بقاء 

 حربة الصراع مّوجهة إلى العدو، والرفض الحازم لالقتتال الفلسطيني تحت االحتالل.
ة ماضية في مهمة التعاون مع االحتالل، وقد أخذت تمّد ذلك إلى ومع هذا، ما زالت األجهزة األمني

 القدس، بالرغم من صدور قرار من المجلس المركزي الفلسطيني بوقف التنسيق األمني.
والسؤال إلى متى يستمر هذا الوضع المقلوب على رأسه.. أما آن لفتح وثياتها أن تضع له حدا ؟ وأما 

 قفا  حازما  من التعاون األمني مع العدو؟ آن لفصائل م.ت.ف من أن تأخذ مو 
 22/4/2102، شؤون خليجية

  
طارها الناظم الوطنيةعن  .39  الفلسطينية وا 

 علي جرادات
للهوية الوطنية الفلسطينية خصوصية، تتمثل في أن تبلورها ارتبط بمواجهة غزوة استعمارية 

واجتماعيا  واقتصاديا  وسياسيا ،  إقصائية، استهدفت وجود الفلسطينيين، ثقافيا   إحالليهاستيطانية 
وأدخلتهم في صراع وجودي مفروض ممتد ومرير. وهو ما جعل، )وال يزال(، من المقاومة إطارا  
ناظما  للوطنية الفلسطينية وشرطا  الزما  للتعبير عنها، ثقافيا  وسياسيا  وكفاحيا . لكن سياسة "أوسلو" 

فككا  وطنيا ، ما زال يفتك بوحدة إمكانات فصائلهم وروابط و"االنقسام" الداخلي أورثت الفلسطينيين ت
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تجمعاتهم الُمشتتة والمستهدفة أصال ، حتى صاروا بال برنامج وطني واحد، وبال قيادة واحدة، وبالتالي 
 بال خط سير عام واحد.

هنا، بعيدا  عن محاوالت حجب هذه الحقائق المرة باالختباء خلف األصبع، يتضح أن أسباب 
قسام القائم ال تقتصر على الخالفات السياسية، بل تتخطاها إلى نزاعات فئوية بلغت درجة االن

االحتراب الدموي، ويحركها هدف التفرد بقيادة الشعب وتمثيله، ويذكيها تعدد األجندات ومصادر 
شعبية التمويل. ولو أن أمر االنقسام على غير هذا النحو، لكان يمكن تفادي ارتداداته على البنية ال

والمجتمعية من خالل التوحد الميداني إلى حين التوصل إلى توافق سياسي على القواسم المشتركة، 
(، الفصائل الفلسطينية األساسية المنقسمة سياسيا ، للدفاع عن 0936وهو تكتيك اتبعته، )في عام 

قسام القائم ليس مخيمات لبنان في مواجهة حرب ظالمة شكلت حركة "أمل" رأس حربتها. أما وأن االن
سياسيا ، وحسب، فقد كان من الطبيعي أن يطول بمفاعليه وحدة الشعب، وأن يجعل من تالحم 
تجمعاته تالحما  باهتا  ومحدودا  ومبعثرا ، وال يلبي الحد األدنى المطلوب لمواجهة استباحات وجرائم 

ويد المتصاعدة في النقب بوزن حروب اإلبادة والتدمير على قطاع غزة، وعمليات االستيطان والته
عادة التهجير والتشريد الحاصلة في مخيم  والمثلث والجليل والضفة والقدس، وعمليات التدمير والقتل وا 
اليرموك، وفي مخيمات اللجوء عموما ، عدا عمليات التنكيل باألسرى واالعتداءات المتواصلة على 

 ل ما هو فلسطيني. ماذا يعني هذا الكالم؟المقدسات، وصوال  إلى االستباحة الشاملة والُمخططة لك
على الرغم من أن الوطنية الفلسطينية تجذرت، )بفعل الصراع وفي خضمه(، حتى صارت عصية 
على االقتالع، فإن التعبير الجماعي عنها، ثقافيا  وسياسيا  وميدانيا ، يبقى مشروطا  بتوافر برنامج 

من دون توافر هذين الشرطين، يصعب، بل يستحيل،  مقاومة وقيادة وطنية موحدة وجسورة، ذلك ألنه
انتظام التجمعات الفلسطينية في خط سير واحد، ما دامت مشتتة ومستهدفة وتعيش في ظل ظروف 
وأنظمة سياسية و"قانونية" واجتماعية واقتصادية مختلفة. وكي نعرف أين كان الفلسطينيون وأين 

ن الشرطين، يجدر إمعان النظر والتأمل في دالالت أصبحوا، ارتباطا  بتوافر أو عدم توافر هذيْ 
 مفارقات عدة، نشير إليها بإيجاز وتكثيف، وللتدليل ال الحصر، على النحو التالي:

تالحم الشعب الفلسطيني من أقصاه إلى أقصاه في هبة "يوم األرض" لمواجهة  0916في عام 
يوم في هبات جماعية مشابهة لمواجهة مخطط استكمال استيطان وتهويد الجليل، بينما ال يتالحم ال

انخرط الشعب  0931مخططات استكمال استيطان وتهويد النقب والضفة والقدس. في عام 
الفلسطيني بأجياله ومكوناته السياسية واالجتماعية وأماكن وجودة كافة في انتفاضة كبرى شاملة 

لسطينيين، بينما يمر بال رد ومتواصلة أطلقتها شرارة الدهس المتعمدة لمجموعة من العمال الف
جماعي جاد ما يرتكب بحقه من تقتيل بلغ درجة اإلبادة الجماعية والتدمير شبه الكامل في قطاع 
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غزة، واالستباحة الشاملة لحياة وممتلكات أبنائه في الضفة، والتدمير الشامل لمخيم اليرموك وموت 
تخندق الشعب الفلسطيني بكله في  2111ام المئات من أهله األبرياء قتال  أو جوعا  وعطشا . في ع

انتفاضة شاملة وممتدة ردا  على زيارة شارون االستفزازية لباحات المسجد األقصى، بينما تمر بال رد 
موجع وشامل االستباحات المتكررة لمقدسات الشعب الفلسطيني كافة، والمسجد األقصى منها 

(، توحد الشعب الفلسطيني بكامله 2111 0992، 0931، 0934، 0916في األعوام، )، بالذات.
في هبات شعبية دعما  ألبرز اضرابات األسرى المفتوحة عن الطعام، بينما ال يحظى األسرى بمثل 

 مسبوقة.ذاك الدعم الشامل رغم ما يتعرضون له منذ سنوات من عمليات تنكيل متصاعدة وغير 
ِف مجموعة من البالبل عن التغريد، بعد هنا تحضرني حكاية تقول إن النبي سليمان تعجب من توق  
وفي تعليقه على تلك الحكاية أنشأ  سوء.أن وضع على رأسها طير بوم بناء على نصيحة مستشار 

)حكمة(، يقول: بالبل هللا لم تخرس وال ُخلقت/ُخرسا  لكن بوم الشؤم  الشاعر أحمد شوقي بيت شْعر،
ضالي العام ال يزال عامرا ، وأن إرادته الجماعية لم رباها. وبالمثل فإن مخزون الشعب الفلسطيني الن

ُتكسر، وأن استعداده العام للتضحية ال يزال عاليا ، وأن وطنيته ال تزال، بفعل الصراع المفروض 
والممتد، معينا  ال ينضب لتجدد أشكال وأشكال من الكفاح الوطني الجماعي الشامل والممتد، لكن 

و" واالنقسام هي ما ضرب، )وال يزال(، خيار الوحدة والمقاومة، بوصفه "أوسلـسياسة النخب القيادية ل
اإلطار الناظم للوطنية الفلسطينية والشرط الالزم للتعبير عنها بالمعنى الشامل في كل محطة من 

 الصراع.محطات 
نية خالصة القول: ليس ظنا ، وليس مبالغة، وليس تطيرا ، وليس تهويال ، القول: إن الوطنية الفلسطي

في خطر، أوال  بفعل هجوم صهيوني سياسي وميداني متصاعد، وثانيا  بفعل خلل بنيوي أنجبته 
سياسية "أوسلو" واالنقسام، كسياسة عبثية مدمرة، طال أمدها، وال تلوح في المدى المنظور، على 

طنية جديدة، األقل، بوادر توافر إرادة سياسية جادة لمراجعتها ومغادرتها لمصلحة بناء استراتيجية و 
تمكِّن الشعب الفلسطيني من التصدي للهجوم الصهيوني الذي يستهدف جوهر القضية الفلسطينية 
األرض والالجئين، ويشجعه على التمادي، حالة عربية مثقلة بهموم التجزئة واإلرهاب الطائفي 

األدنى من الحقوق  والمذهبي، وحالة دولية متواطئة ومشبعة بتدخالت الواليات المتحدة المعادية للحد
الوطنية الفلسطينية، بينما ُتختزل تطبيقات تفاهمات "المصالحة" في تشكيل "حكومة التوافق الوطني" 
التي صارت بعد نحو عام على تشكيلها حكومة "خالف وطني"، بفعل اختزالها في مسألة موظفي 

 "السلطة الفلسطينية" ورواتبهم .
 26/4/2102، الخليج، الشارقة
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 الفلسطينية القضية تغييب .41
 أيمن الصفدي
لم تعد القضية الفلسطينية تلقى االهتماَم الذي تستحق في الحسابات السياسية والتغطيات اإلعالمية. 
دفعتها الكوارث التي تضرب المنطقة إلى أدنى سّلم األولويات. لكنا هذا التغييب ال ُيلغي حقيقَة أّن 

لة واالستقالل هو أساس الصراع في الشرق األوسط، وأّن حرمان الشعب الفلسطيني من حقه في الدو 
 تلبية هذا الحق هو شرط تحقيق السالم واالستقرار اإلقليميين.

ال جدل في أنا الصراعات الجديدة التي ُتمّزق عديد دوِل عربيٍة ُتمّثل تهديداٍت وجودية  صعقت 
. وكان متوقعا  أن يرى كثيرون إلى الوجدان العربي لما كشفته من وحشيٍة لم يعتقدها أحٌد ممكنة  

النظام السوري أو إلى العصابات اإلرهابية من نصرٍة وقاعدٍة وداعٍش وغيرها خطرا  يتقّدم مرحليا  على 
 التهديد الذي ُيمّثله استمرار االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية.

جاد الظروف التي استغلتها أنظمٌة لكن االلتفات إلى شٍر ال يبّرر إهمال شٍر أقدَم، وأسهم في إي
استبداديٌة لتبرير دموّيتها، وفي زرع بذور اليأس واإلحباط اللذين تغّذى عليهما اإلرهاب، لُيقّدم نفسه 

 مخرجا  من حال الهوان والعجز التي كانت السمة األبرز لعالم العرب على مدى عقود طويلة.
ة المتبّدي شرسا  عصيا  في سورية وليبيا واليمن مواجهة تحدي انهيار الحضارة العربية اإلسالمي

والعراق، والظاهُر جليا  في تغّول الجهل والتخلف على المنظومة القيمية العربية ضرورٌة حتمية. لكن 
قتل الحقِّ الفلسطيني ووأد فرص قيام الدولة الفلسطينية معركٌة رئيسٌة  "إسرائيل"التصدي لمحاوالت 
 في هذه المواجهة.

 أّن هذه المواجهة لم تنطلق بالجدية الالزمة في أيٍّ من جوانبها. المؤسف
ال عمل شموليّا حقيقيا  لوقف انهيار البالد العربية التي تفتّتها الصراعات. وال تحّرك مؤثرا  إلبقاء 

لوقف إجراءاتها األحادية، التي  "إسرائيل"القضية الفلسطينية على قائمة األولويات وللضغط على 
 اضي الضفة الغربية، وتستبيح القدس، وتدّمر بنية المجتمع الفلسطيني.تسرق أر 

األخطار التي تهدد الوجود العربي مترابطٌة إّما في أسبابها أو في تداعياتها. والتصدي لها لن ينجح 
 إال إذا جاء شموليا  يعالج هذا الترابط. هذا ما لم يحدث حتى اللحظة. لذلك يستمر االنهيار.

ية الفلسطينية سيجعل المستقبل أصعب. بعد أيام سيشكل نتنياهو حكومة  إسرائيلية  أكثر تجاهل القض
وستسير هذه الحكومة في نهج التشّدد الذي أعلنه نتنياهو سياسة  له إزاء  تطرفا  من أيٍّ من سابقاتها.

القدس،  الفلسطينيين. ستستمر في مصادرة األراضي وبناء المستوطنات، سُتوّسع محاوالتها تهويد
 وسُتغّير الحقائق بما يقّوض فرص الدولة الفلسطينية.
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الفوضى اإلقليمية لُتشعل حربا  تستهدف تهجير مئات األلوف. بدا  "إسرائيل"ومن يدري؟ فقد تستغل  
هذا الطرح ضربا  من الجنون قبل سنوات. لكنه يبدو احتماال  ممكنا اليوم، بعد أن قّدم األسد سابقة  

 ن السوريين، وكذلك فعل الفشل السياسي العراقي وداعش.بتهجير ماليي
تبعات مثل هذا العمل ستأخذ الدمار اإلقليمي إلى أعماٍق أكبر. ولن يقف أثرها عند حدود دولة. 
سيعّم اليأس، وستنتشر الفوضى التي ستخلق المزيد من الدواعش، والتي ستزيد من مساحات تقبّلها 

 اليائسين.عند ألوٍف جديدٍة من المحبطين 
فاشل. أوباما  "إسرائيللـ"كية  رادعة  يالرهان على أنا خالفات أوباما مع نتنياهو ستُنتج سياسات أمر 

عدائيا  نحوها. عِجَز عن ذلك في أوِج قوّتِه. ولن يقوى  "إسرائيل"أضعف من اتخاذ أيِّ قراٍر ستصوره 
 على ذلك اليوم وهو بطٌة عرجاء.

ه هو إبقاء القضية الفلسطينية حّية  إعالميا  وسياسيا ، وممارسة الضغوط أقل  ما يستطيع العرب فعلَ 
السياسية التي ُتعّري الخطر الذي ُيمّثله التطرف اإلسرائيلي، بينما يعملون على إطالق مبادرٍة شموليٍة 

 للتعامل مع كلِّ األخطار التي تواجههم، بما فيها الخطر اإلسرائيلي.
أو في العراق أو ليبيا أو اليمن أو غيرها. الحل  سياسي. هذا ما يتّفق عليه  ال حّل عسكريا  في سورية

الجميع. لماذا ال يتبلور مثل هذا الحلِّ إذن؟ ثمة دوٌل عربيٌة ما تزال متماسكة ، وتملك الحدا األدنى 
لتحديات، من االلتقاء في المصالح. تستطيع هذه أن تُنتج مبادرة  شمولية  تقترح حلوال  تعي ترابط ا

وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وتقّدمها إلى العالم طلبا  للعون واإلسناد ألنا في ذلك حماية 
 لمصالحه أيضا .

فالمنطق والتاريخ والحقائق تقول إنا إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني شرٌط لن ينعم الشرق األوسط 
 بالسالم، أو ينتصر على التطرف، من دونه.

 26/4/2102 الغد، عّمان،
 
 وآخر أعمى مبصرتحرير  .40

 أ.د. يوسف رزقة
 
في مكان الدولة الفلسطينية، وعلى  "إسرائيل"( لقيام دولة 61تحتفل دولة االحتالل بالذكرى رقم ) 

م. في ظل هذه الذكرى المؤلمة اهتمت الصحف 0943األرض الفلسطينية بقوة السالح في عام 
حتفاالت على جبل هرتسل، وعند مرقد مؤسس دولة الغصب ووكاالت األنباء بخبر من أوقد شعلة اال

المذيعة الفلسطينية،  "لوسي هيرش"واالحتالل، وقد أبرز المحتفون بالخبر أن موقد الشعلة هي 
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العربية المسلمة، التي نشأت في الناصرة، ويهدف هذا اإلبراز إلى بيان التغيرات السلبية التي طرأت 
بصورة الكيان المقبول فلسطينيا   "إسرائيل"في فلسطين من ناحية، وتقديم على المرأة العربية المسلمة 

من ناحية أخرى، لذا كانت مشعلة الشعلة فلسطينية لألسف. ولكن نسي هؤالء أو تناسوا أن هيرش 
، وهذا يعني أن صلتها باإلسالم "تل أبيب"مذيعة وممثلة شاركت في أعمال تمثيلية في هوليود، وفي 

بالفلسطينية صلة شكلية، وأنها صلة تآكلت عناصرها الجوهرية منذ سنوات بسبب الواقع وبالعروبة، و 
والتغيرات في حياتها، ومن ثمة فهي ال تضيف شيئا ذا مغزى بإيقاد الشعلة على ما لو كان موقدها 

 إسرائيليا صهيونيا.
امت به هيرش من حقنا أن نمتعض، وأن نغضب أيضا، ألن الداللة الرمزية لهذا العمل الذي ق

دولة الغصب واالحتالل ال تحتل األرض  "إسرائيل"مشينة، ولكنه في الوقت نفسه يدلنا على أن 
الفلسطينية فحسب، ولكنها تسعى دوما الحتالل الشخصية الفلسطينية العربية المسلمة، وأن احتالل 

بمقتضى االستسالم األرض هو مقدمة الزمة الحتالل لوسي هيرش وأمثالها، ممن يعيشون في الدنيا 
لمصالحهم الشخصية المادية، وال يفقهون جيدا معنى الوطن، ومعنى العروبة، ومعنى اإلسالم، لذا 
تجد بعض من فقد هذه المعاني يعمل جنديا في جيش العدو، أو عميال في جهازي الشاباك 

( على قبر 61والموساد، وهذا عمل سيئ كعمل هذه الفتاة التي أوقدت شعلة االحتفال بالنكبة )
 هرتسل؟!

كان بودي أن تهتم وسائل اإلعالم الفلسطينية بتغطية خبر آخر وتبرزه إلى جانب الخبر السابق في 
 عملية التحرير اإلخباري والتغطية اإلخبارية للتخلص من التبعية العمياء ل عالم الصهيوني.

ي، ومركز أبحاث األمن القومي وأعني به خبر االستطالع الذي أجراه مركز )والال( اإلخباري العبر 
( من السكان اليهود في فلسطين المحتلة يشعرون بحالة %21اإلسرائيلي، حيث أظهر األول أن )
( ال %43، وهذا رقم في غاية األهمية ألنه يعني أن )"إسرائيل"عدم رضا عن العيش في دولة 

الذي ال يرضون بالعيش فيه، وأنهم  يشعرون بالوالء، وأنهم قلقون، وأنهم يمكن أن يغادروا هذا المكان
 يجدون رضاهم في أوروبا وغيرها من الدول التي جاؤوا منها.

إن إبراز هذا الخبر وتقديمه محررا بشكل جيد مع تعقيبات لمختصين، فإنه يعطي أمال للفلسطينيين 
 .ثالها؟!بالتحرير، في مقابل األمل الذي تعطيه المواقع العبرية اإلسرائيلية من خبر هيرش وأم

( من اليهود يشعرون أن %24وفي نفس النشرة قال مركز أبحاث األمن القومي اإلسرائيلي: إن )
انتصرت " إسرائيل"حماس انتصرت في الحرب األخيرة، وهذا جيد ألنه به تراجعت نسبة من قالوا إن 

يوليو تموز/  في "إسرائيل"بعشرين نقطة تقريبا في غضون عام، حيث بلغت نسبة من قالوا بانتصار 
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(. هذا التراجع الكبير يعطي أمال للفلسطينيين، ويحقق توازنا في عملية %10م حوالي )2104
 التحرير اإلخباري، وصناعة الرأي العام. 

 22/4/2102، فلسطين أون الين
  
 انتخابات الطلبة في الضفة ودالالتها .42

 ياسر الزعاترة
عتين في الضفة الغربية أجريت خالل األيام من الصعب المرور مّر الكرام على انتخابات جام

الماضية؛ األولى في الخليل )بوليتكنيك الخليل(، وتساوت فيها حماس وفتح في عدد المقاعد، فيما لم 
، والثانية جامعة بير زيت، وهي الثانية في 30يحصل اليسار سوى على مقعد واحد من أصل 

مقعدا،  26بلس، وحصلت فيها حماس على الضفة من حيث الحجم واألهمية بعد النجاح في نا
لفتح، والستة الباقية لليسار الذي يسجل حضورا دائما في هذه الجامعة تحديدا، والتي يوجد  09مقابل 

 فيها طلبة مسيحيون أيضا.
المزاج الشعبي في الضفة الغربية وقطاع غزة، وال  "باروميتر"تاريخيا، كانت انتخابات الجامعات هي 

سنة ال تعبر عن مزاج  21و 03يه يحسبونه من ناطقي فتح، بأن آراء شبان بين قيمة لقول سف
الناس، كأن هؤالء ليسوا أبناء أسرهم ويعبرون عن نبضها، وكأنهم ليسوا األكثر نقاء  في المجتمع، 

 وكأنه لم يكن أكثر الشهداء في تاريخ فلسطين هم من أبناء هذا الجيل.
ولى بعض التجاوزات التي يرى أبناء كتلة حماس أنها تسببت في وفيما شابت انتخابات الجامعة األ

تراجع رقمهم عن حقيقته )رغم أنه أفضل من العام الماضي(، فإن انتخابات بير زيت كانت نزيهة 
بالكامل، ولم يشكك في ذلك أحد، ومع ذلك فلن نعّول على هذا الكالم في التحليل الذي نحن 

 بصدده.
ر هنا في ظل موجة استهداف واسعة النطاق تصاعدت خالل الشهور تجري االنتخابات للتذكي

األخيرة لحماس في الضفة، وكانت حصيلة االعتقاالت لشباب الجامعات كبيرة؛ إن كان من قبل 
سلطات االحتالل، أم من قبل السلطة ذاتها، والتي تدمن على التعاون األمني، وال تفكر في تركه 

البتها بذلك بين حين وآخر، وال يقتصر مسلسل التضييق على حتى لو خرجت منظمة التحرير وط
االعتقاالت، بل يشمل وسائل كثيرة سبق أن تعرضنا لها هنا، وكلها تأتي في سياق من إغالق كافة 

 النوافذ التي يمكن أن يتسلل منها برنامج المقاومة واالنتفاضة إلى المجتمع الفلسطيني.
ألكثر إثارة، وفيها حققت كتلة حماس رقما لم تحققه من قبل، كانت انتخابات جامعة بير زيت هي ا

األمر الذي ال يمكن أن يكون بال داللة من حيث انحياز الناس؛ ليس إلى رؤيتها الفكرية وحسب، بل 
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أيضا إلى برنامجها المقاوم، كما تجسد في قطاع غزة، وكما يتجسد أيضا في الضفة عبر محاوالت 
 مني، وتكلف الكثير من األسرى في سجون االحتالل.كثيرة يجهضها التعاون األ

ولعل ما تنبغي اإلشارة إليه هنا هو أن كتلة حركة فتح، أو الشبيبة الطالبية كما تسمى تقليديا قد 
، وذك في محاولة لتوسل اسم له ”كتلة الشهيد ياسر عرفات“حملت في كل جامعات الضفة اسم 

ياله على يد الصهاينة، ويتذكر أبناء فتح أكثر من غيرهم حضور في الشارع، ال سيما بعد أن تم اغت
أن رئيسهم الحالي هو من تآمر على عرفات رحمه هللا وتعاون مع األمريكان والصهاينة ضده، وهو 

 من هيأ األجواء الغتياله.
ولوال القبلية الحزبية، لما كان هؤالء الذين يرفعون اسم ياسر عرفات منحازين إلى خصمه ومن تآمر 
ضده، والنتيجة أن كال الطرفين، وهنا الداللة األهم، يملك قدرا كبيرا من االنحياز لبرنامج المقاومة، 
ولو اندلعت االنتفاضة في الضفة الغربية لما تخلف هؤالء الشبان الذين مثلوا فتح في االنتخابات عن 

د فيها الجمي ع على برنامج المقاومة، الركب، تماما كما كان الحال في انتفاضة األقصى التي توحا
 انفرد ومعهقبل أن تصبح كارثة على الشعب الفلسطيني بحسب تصريحات ال تحصى لعباس الذي 

حفنة ال تذكر ضد تلك االنتفاضة حين أجمع كل الشعب عليها، بما في ذلك ياسر عرفات رحمه 
ن كان يضطر إلى إدانة بعض عملياتها بين حين وآخر.  هللا، وا 

مزاج العام في الضفة الغربية هو مزاج مقاومة وانتفاضة، وليس مزاج تفاوض والخالصة أن ال
وتعاون أمني، لكن الجهود المحمومة من قبل االحتالل والسلطة ال زالت تفعل فعلها. وما نحن 
متأكدون منه هو أن للضفة موعدا مع االنتفاضة ال بد سيأتي مهما تمكن رموز التعاون األمني مع 

 ه.العدو من تأخير 
يبقى القول إن حديث انتخابات رئاسية وتشريعية من قبل بعض قادة حماس على خلفية ما جرى هو 
تجريب للمجّرب، وتكريس لواقع سلطة في خدمة االحتالل، ويكفي أن نسألهم عن بؤس ديمقراطية 

 يقرر االحتالل مصيرها باعتقال النواب خالل ساعات في حال لم تصّب نتيجتها في خدمته؟!
 26/4/2102، ستور، عّمانالد
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