
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 

  

  
 
 

 هنية يهاتف عائلة منفذ عملية الطعن بالخليل: دماء الشهيد أبو جحيشة لن تذهب سدى
 قرب إيرز وما يخفونه أعظم : عناصر حماس يتدربون علنا  لعاشرة"القناة ا"

 يلسطينيا   44بحياة  تونروا" يي ززة أودال لقصفها مدراس " "إسرائيل"بان كي مون ينتقد 

 وحدة استيطانية جديدة بالقدس 77وزارة اإلسكان اإلسرائيلية تطرح عطاءات لبناء 

 ذا لم تلتزم الحكومة الجديدة بحل الدولتينإ "سرائيلإ": من الصعب الدياع عن ةالخارجية المريكي

 الداخلي اإلسرائيلي المنوزير 
يعترف بصعوبة وقف العمليات 

 الفردية
 

 4... ص 
 

 3260 28/4/2102 الثالثاء



 
 
 
 

 

           8ص                                     3260 العدد:    82/4/8102 الثالثاء التاريخ:

  السلطة:
 4 مليون دوالر 70أحد الفارين من العدالة واسترجعنا  إعادةالحمد هللا: تمكنا من   
 2 "الدوليةالجنايات "المالكي: االستيطان من أهم الملفات المطروحة أمام   
 2 يهنئ السويد بإطالق سـراح رهينتين مختطفتين "الوطني الفلسطيني"  
 2 اليرموكمخيم والموقف من  "عملية المخابرات"بعد " منظمة"الدمشق تلغي زيارة ويد "الشرق الوسط":   
 6 ي البرزوثي: تسوية ملف الموظفين بداية للمصالحة الفلسطينيةمصطف  

 
  المقاومة:

 7 هنية يهاتف عائلة منفذ عملية الطعن بالخليل: دماء الشهيد أبو جحيشة لن تذهب سدى  
 7 لالحتالل الّرشق: اإلدارة المريكية منحازة دوما    
 2 قرب إيرز وما يخفونه أعظم : عناصر حماس يتدربون علنا  لعاشرة"القناة ا"  
 2  دليل على جرائم حرب صهيونية حول عدوان ززة حماس: التقرير المميحركة   
 9 إلنهاء احتاللها "إسرائيل"طين والضغط على شعث يدعو ألمانيا لالعتراف بفلس  
 9 خبير: مركزية يتح تسعى لتدمير ما بقي من التنظيم يي ززة  
 01 بفوز حركته يي انتخابات نقابته يتح يطعن قضائيا  حركة محام من   
 01 ساحة عمل "القسام" هي يلسطين يقط تنفي اعتقال عناصر لها يي سيناء:حركة حماس   

 
  :اإلسرائيليالكيان 
 00 وحدة استيطانية جديدة بالقدس 77وزارة اإلسكان اإلسرائيلية تطرح عطاءات لبناء   
 00 قراطية لمصالح سياسيةو المحكمة العليا وزعزعة أسس الديم نتنياهو على استعداد لتحطيم"ميرتس":   
 00  ةبالهجوم على سوري "إسرائيل"ينفي صلة  إسرائيلي مصدر أمني  
 08 "هآرتس": زليان يي "الليكود" بعد توزيع الحقائب المهمة على شركاء االئتالف  
 03  إمام مسجد الجزار بعكا يطالب نتنياهو بتعيين أيوب القرا وزيرا  يي حكومته و"القائمة العربية" تستنكر   
 03 يي سورية يرسم خطوطا  جديدة "حزب هللا" "إسرائيل"قصف تقرير:   
 06 اإلسرائيلية رار الرد على الغاراتنصر هللا يملك قحسن : هآرتس  

 
  :الرض، الشعب

 07 المسجد القصى اليهود يقتحمون المستوطنين عشرات  
 02 جنين يي شابا   تقتل االحتالل قوات  
 02 نيينالفلسطي زاز تنهب "إسرائيل": تقرير  
 09 المني والتنسيق "أوسلو" يشل دليل "بيرزيت" نتائج: كمال الخطيب  
 09  سليمان والسلطان الدين صالح شارعي تأهيل القدس": يي اإلسالمية "الوقاف  
 81 حلحول شمال الشجار اتعشر  يقّطعون الضفة: مستوطنون  
 81 الفلسطيني الواقع يي المشكالت أهم من ظاهرة تقرير: الفساد  



 
 
 
 

 

           3ص                                     3260 العدد:    82/4/8102 الثالثاء التاريخ:

 88 التوايق حكومة ضد نقابة الموظفين بغزة تصعد  
 88 مصر مع الحدود على نفق انهيار يي يلسطيني عامل مقتل  
 83 والتصميم بالبرمجة من ززة يبدع يلسطيني طفل.. الحليمي محمد  

 
  : ثقاية

 84 "إسرائيل" سجون يي واالعتقال النواب حكاية.. بالفن  
 

  الردن: 
 84 لتنفيذ برنامج موحد للسياحة البينية توجه أردني يلسطيني لبناني  
 82 بتحرير السرى من سجون االحتاللالفلسطينية : نطالب المقاومة الردنيين نقيب المهندسين  

 
  عربي، إسالمي:

 86 من دخول المغرب للتحرك العاجل لمنع بيريزدعوات من أحزاب ومنظمات مغربية   
 

  دولي:
 87 يلسطينيا   44بحياة  تونروا" يي ززة أودال لقصفها مدراس " "إسرائيل"بان كي مون ينتقد   
 87 ل الدولتينذا لم تلتزم الحكومة الجديدة بحإ "إسرائيل": من الصعب الدياع عن ةالخارجية المريكي  
 82 التخلي عن أسلحتها النووية "إسرائيل": على دول عدم االنحياز  
 82 مليون يورو لدعم العائالت المحتاجة يي الضفة وززة 14 االتحاد الوروبي يسهم بـ  
 89 دعم مشايي القدس بمليون يوروإيطاليا ت  
 89 "الجمهوريون" يربطون صفقة إيران بحظر مقاطعة المستوطنات اإلسرائيلية  

 
  حوارات ومقاالت:

 31 هاني المصري... انتخابات بيرزيت .. انعطاية أم حالة عابرة؟  
 33  ناجي صادق شراب... يلسطين أكثر من قرارات دولية  
 32 ماجد كيالي... نحو مؤتمر وطني يلسطيني  
 39 د.فايز أبو شمالة... بالقوة "إسرائيل"أوقفوا حوار حماس مع   
 41 د . فايز رشيد ...عاما   67يان بعد متغيرات الك  
 43 دمتري شومسكي"... إسرائيل"يجب أن تقوم حركة مناهضة لالحتالل من داخل  ال تخايوا  

 
 44 :ةر صو 

*** 
 



 
 
 
 

 

           4ص                                     3260 العدد:    82/4/8102 الثالثاء التاريخ:

 
 يعترف بصعوبة وقف العمليات الفردية اإلسرائيليالداخلي  المنوزير  
"يتسحاق اهرونوفيتش": "إنه ورغم كل التعزيزات  اإلسرائيليالداخلي  األمنقال وزير : قدس المحتلةال

انه يصعب وقف المخرب المنفرد"، في  إالالتي تم اتخاذها في مدينة القدس  األمنية واإلجراءات
 إشارة إلى عمليات المقاومة الفرية التي ينفذها فلسطينيون بين الفينة واألخرى.

ارت صحيفة /يديعوت احرونوت/ العبرية التي نقلت هذه التصريحات في عددها الصادر يوم وأش
أن تصريحات "اهرونوفيتش" هذه جاءت خالل زيارته ألفراد الشرطة الذين  إلى، 22/4االثنين 
 التي جرت في حي الطور في القدس. األخيرةفي عملية الدهس  أصيبوا
"يوحنان دنينو"، الذي وصل هو اآلخر لزيارة الجرحى، فقال: "إن  يةاإلسرائيلالقائد العام للشرطة  أما

الشرطة، سيواجه سورًا  أفراد أوالمدنيين  إصابةكل من يحاول  أنأفراد الشرطة اثبتوا مرة أخرى، 
 حصينا"، مشيرا إلى انه لن يسمح بالتعرض لسكان القدس وشرطتها، حسب قوله.

، منع عملية عندما حاول شاب أمسانه استطاع ظهر  لياإلسرائي، ادعى الجيش اإلطاروفي ذات 
الحراس عند مفترق مستوطنة عيلي في الضفة  أحدفلسطيني من مدينة نابلس اختطاف سالح 

 الغربية، حيث قام الجنود باعتقاله.
 87/4/8102قدس برس، 

 
 مليون دوالر 70أحد الفارين من العدالة واسترجعنا  عادةإالحمد هللا: تمكنا من  
قال رئيس الوزراء د. رامي الحمد هللا، الذي حضر مؤتمر االعالن عن  :ملكي سليمان–ام هللا ر 

"تمكنا من اعادة أحد أمس،  أمان(تقرير عرضته مؤسسة االئتالف من اجل النزاهة والمساءلة )
مليون دوالر". واثنى رئيس  21الفارين من العدالة، واسترجاع متحصالت جرمية تجاوزت قيمتها 

وزراء على التقرير. وقال "نتائج التقرير السنوي السابع حول واقع النزاهة ومكافحة الفساد للعام ال
، يعد مكونًا هامًا في تسليط الضوء ليس فقط على اإلنجازات التي تحققت في إطار جهود 2104
داء الفساد والفوضى، بل وفي وضع الجميع أمام مسؤولياتهم الوطنية في تصويب وضبط األ اجتثاث

 لتعزيز الشفافية وقيم النزاهة والحفاظ على أموال ومقدرات شعبنا وصون المال العام".
وأكد الحمد هللا أن المؤسسات الحكومية الوزارية وغير الوزارية ستبقى مفتوحة للمساءلة والرقابة وهو 

س ثقافة ما يجب ان يطبق على المؤسسات جميعها بما فيها مؤسسات العمل الرقابي نفسها لتكري
 وقيم الشفافية.

 82/4/8102الحياة الجديدة، رام هللا، 
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 "الجنايات الدولية"الملفات المطروحة أمام  أهمالمالكي: االستيطان من  

رام هللا: أكد وزير الخارجية د. رياض المالكي أن ملف االستيطان يحظى بأولوية ضمن الحراك 
 تم تقديمه للمحكمة الجنائية الدولية. السياسي الدبلوماسي الفلسطيني، الفتًا إلى أنه

جاء ذلك خالل مؤتمر صحافي عقده في مقر الوزارة، أمس، مع رئيس مكتب تمثيل االتحاد 
األوروبي لدى دولة فلسطين جون جات راتر، عقب تسلمه التقرير السنوي لسياسات الجوار األوروبي 

 حول أداء مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية.
كي على أهمية تقوية الشراكة مع االتحاد األوروبي باعتباره من أفضل الشركاء الداعمين وشدد المال

وقال المالكي إن الحكومة  لفلسطين، مؤكدًا االلتزام بالمبادئ التي تربط فلسطين باالتحاد األوروبي.
ل بمهنية ستأخذ بعين االعتبار تقرير سياسات الجوار األوروبي، والبحث في التوصيات الواردة للعم

كما وضع المالكي الضيف بصورة األوضاع في  وشفافية وتطوير مؤسسات الدولة الفلسطينية.
األرض المحتلة وانتهاكات إسرائيل المستمرة ضد الشعب الفلسطيني، خصوصًا استمرار التوسع 

 االستيطاني الممنهج في األرض الفلسطينية والهجمة الشرسة على الشعب الفلسطيني.
 82/4/8102ام هللا، اليام، ر 

 
 يهنئ السويد بإطالق سـراح رهينتين مختطفتين "الوطني الفلسطيني" 

هنأ المجلس الوطني الفلسطيني أمس الثالثاء مملكة السويد وشعبها بمناسبة اإلفراج  :)بترا(-عمان
في وأشاد المجلس من مقره  عن الرهينتين السويديتين المختطفتين وعودتهما سالمتين إلى وطنهما.

عمان بجهود الرئيس الفلسطيني محمود عباس والمؤسسات واألجهزة الفلسطينية المختصة التي لم 
 تأُل جهدا في تأمين اإلفراج عن الرهينتين البريئتين بعد عام ونصف العام من االختطاف في سوريا.
رت إليه وأكد المجلس أن تلك الجهود الناجحة في مساعدة السويد جاءت "كرد للمعروف الذي باد
 0662مملكة السويد في االعتراف بدولة فلسطين مستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 

 لكل الضغوط اإلسرائيلية واألميركية لثنيها عن قرارها المنصف تجاه الشعب الفلسطيني". ومقاومتها
 82/4/8102الدستور، عمان، 

 
 اليرموكمخيم والموقف من  "عملية المخابرات"بعد " منظمة"الزيارة ويد  تلغيدمشق "الشرق الوسط":  

إن إلغاء السلطات السورية  "الشرق األوسط"قالت مصادر فلسطينية مطلعة لـ: زبون كفاح -هللا رام 
اليوم إلى دمشق، مرتبط، كما يبدو، بغضب  كانت مقررةزيارة وفد منظمة التحرير الفلسطينية، التي 



 
 
 
 

 

           6ص                                     3260 العدد:    82/4/8102 الثالثاء التاريخ:

عملية نوعية داخل األراضي السورية نتج عنها تحرير رهينتين سوري من تنفيذ المخابرات الفلسطينية 
، وما تضمنه ذلك من مفاوضات 2103سويديين كانا محتجزين لدى "جبهة النصرة" في سوريا منذ 

 مع الخاطفين، إضافة إلى الغضب من موقف المنظمة من أزمة اليرموك.
وفد منظمة التحرير الذي كان وكان النظام السوري اعتذر في وقت متأخر األحد عن استقبال 

يفترض أن يصل أمس إلى سوريا لمناقشة سبل تحييد مخيم اليرموك لالجئين عن الصراعات 
 المسلحة، وذلك على الرغم من أن اإلعالن عن توجه الوفد إلى سوريا جرى قبل أيام.
لوقت، على أن وأبلغت الخارجية السورية وفد المنظمة بأن المسؤولين السوريين مشغولون في هذا ا

 يجري تحديد موعد آخر.
 82/4/8102الشرق الوسط، لندن، 

 
 لبرزوثي: تسوية ملف الموظفين بداية للمصالحة الفلسطينيةامصطفي  

قال األمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية د. مصطفي البرغوثي إن تسوية : خالد شمت - برلين
نية وقطاع غزة، والمساواة بين المعينين والقدامى منهم، قضية الموظفين العالقة بين السلطة الفلسطي

يمكن أن تكونا مدخال لتطبيق كافة بنود اتفاق المصالحة بين حركتي التحرير الوطني الفلسطيني 
 )فتح( والمقاومة اإلسالمية )حماس( والموقع قبل عام بمخيم الشاطئ في غزة.

فلسطينيي أوروبا بالعاصمة األلمانية برلين،  وفي مقابلة مع الجزيرة نت خالل مشاركته في مؤتمر
قال د. البرغوثي إن حركته تقوم بمساٍع لتحقيق المصالحة استجابة لطلب جهات لم يحددها، مؤكدا 
أنه "ال تقدم للقضية الفلسطينية بدون تحقيق المصالحة التي ال تحتاج حوارات جديدة بعد استنفاد 

 لمتضمن سبعة مبادئ أولها تشكيل الحكومة".كافة الحوارات بتوقيع اتفاق الشاطئ ا
ويرى البرغوثي أن تحقيق المصالحة "بات متعلقا باستكمال باقي مبادئ اتفاق الشاطئ، وهي دعوة 
المجلس الوطني الفلسطيني لالنعقاد، ودعوة اإلطار القيادي لتفعيل منظمة التحرير وعمله بانتظام، 

وتحديد موعد ال يتعدى ستة شهور إلجراء االنتخابات وتطبيق قرارات لجنة الحريات بحذافيرها، 
 البرلمانية والرئاسية".

واعتبر د. البرغوثي إصالح منظمة التحرير الفلسطينية "جزءا من المصالحة" ولفت إلى أن انضمام 
حركته للمنظمة تحقق بعد عشر سنوات من طلبها االنضمام، وتمنى "رؤية حركتي حماس والجهاد 

بالمجلس المركزي الفلسطيني القادم، حتى تكون منظمة التحرير إطارا جامعا  اإلسالمي عضوين
 لقيادة فلسطينية موحدة".
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وأوضح األمين العام للمبادرة الوطنية أن مأساة مخيم اليرموك الفلسطيني "تعلم الفلسطينيين أنه لن 
إصالح منظمة  يحك جلودهم إال أظفارهم، وأن أحدا لن يحميهم إن لم يحموا أنفسهم، وضرورة

 التحرير التي لو كانت قوية لما حدث للفلسطينيين ما جرى".
كما دعا إلى عدم السماح بأن يكون موضوع ما يسمى حل الدولتين أو الدولة الواحدة سببا لالنقسام 
الفلسطيني، مشيرا إلى أن إسرائيل هي التي تدمر حل الدولتين بتوسعها في االستيطان، وليس 

 المبرر لالدعاء أن الفلسطينيين هم من دمروا هذا الحل. مطلوبا إعطاؤها
 87/4/8102نت، الدوحة،  الجزيرة

 
 هنية يهاتف عائلة منفذ عملية الطعن بالخليل: دماء الشهيد أبو جحيشة لن تذهب سدى 

هــاتف نائــب رئــيس المكتــب السياســي لحركــة "حمــاس"، إســماعيل هنيــة، مســاء االثنــين، ذوي الشــهيد 
 يشة، منفذ عملية الطعن بالقرب من الحرم اإلبراهيمي في مدينة الخليل المحتلة.محمود أبو جح

، بالشـهيد أبـو جحيشـة، مشـددًا علـى االثنـين وأشاد هنية خالل كلمة هاتفيـة بسـرادق العـزاء، مسـاء يـوم
وحيــا صــمود أهــالي مدينــة القــدس المحتلــة، وأهــالي مدينــة خليــل  أن دمــاءه الطــاهرة لــن تــذهب ســدى.

 ، مؤكدًا على وحدة األرض الفلسطينية.الرحمن
 87/4/8102، يلسطين أون الين

 
 لالحتالل الّرشق: اإلدارة المريكية منحازة دوما   

أّكــد عضــو المكتــب السياســي لحركــة حمــاس عــّزت الّرشــق أنة اإلدارة األمريكيــة لــم تكــن يومــًا : الدوحــة
رهــاب.موضــوعية فــي التعامــل مــع قضــية الشــعب الفلســطيني الــذي يتعــرّ  وقــال  ض ألبشــع احــتالل واب

: "إنة اإلدارة األمريكيــة دائمــًا منحــازة 22/4الّرشـق فــي تصــريحات خاصــة لــ "قــدس بــرس" يــوم االثنـين 
 لالحتالل ومتواطئة معه في حربه ضد األرض والشعب الفلسطيني.

نغرس وأضــاف: "ال يحتــاج هــذا إلــى دليــل، فكــل مواقفهــا تــدّل علــى ذلــك، ولعــّل آخرهــا تصــويت الكــو 
األمريكي على مذكرة اتفاقية التجارة الحرة مع أوروبا تشترط عدم مشاركة االتحاد األوروبي بأّي شكل 

وشـــّدد علـــى ضـــرورة أن تســـتمر المقاطعـــة االقتصـــادية  مـــن أشـــكال المقاطعـــة االقتصـــادية إلســـرائيل".
إلــى عــدم الّرضــو  لهــذه ودعــا االتحــاد األوروبــي  لالحــتالل الصــهيوني وأن يــتم تفعليهــا عربيــًا ودوليــًا.

 الشروط الداعمة لالحتالل الذي يقتل األطفال والنساء ويدّمر البيوت ويهّجر المواطنين من أراضيهم.
 87/4/8102قدس برس، 
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 قرب إيرز وما يخفونه أعظم يتدربون علنا   حماس: عناصر لعاشرة"القناة ا" 
ف هعســراه القريبــة مــن معبــر إيــرز شــمال ذكــرت القنــاة العاشــرة اإلســرائيلية، بــأن ســكان مســتوطنة نــاتي

قطــاع غــزة يشــاهدون علــى بعــد مئــات األمتــار فقــط تــدريبات لرجــال المقاومــة الفلســطينية بشــكل شــبه 
وقالت القناة اإلسرائيلية مساء االثنين: "بعد مرور تسعة أشهر على انقضاء الحرب اإلسرائيلية  يومي.

قعا جديدا فمن خالل نوافذ منازلهم المطلـة علـى ضد قطاع غزة الصيف الماضي يري المستوطنون وا
 الحدود مع قطاع غزة يشاهدون استعدادات حركة حماس للمعركة المقبلة.

وأوضحت الصحيفة أن الحديث فـي المسـتوطنات ال يـدور فقـط عـن بنـاء مواقـع عسـكرية بـل تـدريبات 
ة ويـدعي )ايتـاي ليفـي( شبة يومية يستخدم فيها عناصـر حمـاس الـذخيرة الحيـة، أحـد سـكان المسـتوطن

ــا أمــر مخيــف للغايــة فهــم يتــدربون يوميــا ونحــن  يقــول مــا يحــدث مــن تــدريبات لحمــاس مــن القــرب من
وأضاف المستوطن: "لقد أقامـت حمـاس معسـكر التـدريب قبـل  نستمع لضجة التدريبات فهم يخيفوننا".

ي عـالوة علـى ذلـك أربعة أشهر ولكن في األسـابيع الماضـية أصـبحت تـدريبات يوميـة بالرصـا  الحـ
فالمسلحين الذين كـانوا فـي الماضـي يختبئـون لكـي ال تـراهم قـوات جـيش االحـتالل يمكـن اآلن رؤيـتهم 

 بشكل علني وهم يحملون السالح دون أي خوف من جيش االحتالل".
 ووفقا للقناة العاشرة فان جيش االحتالل اإلسرائيلي يتابع عن كثب تلك التدريبات وتم إبالغ قائد هيئـة

إيزنكـــوت بمـــا يحـــدث وفـــي اآلونـــة األخيـــرة قـــام بزيـــارة المســـتوطنة وشـــاهد بنفســـه مـــاذا تفعـــل  األركـــان
هـو لـيس التـدريبات علـى الرصـا  الحـي مـن قبـل عناصـر حمـاس  اآلنحماس؟ ولكن األمر المقلق 

 أعظم )أنفاق(. أخفىولكن ما يحدث تحت األرض فما 
 87/4/8102، ون الينأيلسطين 

 

 دليل على جرائم حرب صهيونية  حول عدوان ززة المميقرير حماس: التحركة  
قالــت حركــة المقاومــة اإلســالمية حمــاس إن تقريــر األمــم المتحــدة حــول االســتهداف الصــهيوني : غــزة

لالجئين في مـدارس وكالـة الغـوث بقطـاع غـزة يمثـل دلـياًل قاطعـًا علـى ارتكـاب االحـتالل جـرائم حـرب 
 اكز اإليواء الدولية.ضد المدنيين الفلسطينيين في مر 

ودعــــت حمــــاس، فــــي تصــــريح صــــحفي مكتــــوب للنــــاطق باســــمها ســــامي أبــــو زهــــري وصــــل "المركــــز 
 الفلسطيني لإلعالم" نسخة عنه، الجهات الدولية إلى جلب قادة االحتالل القتلة إلى المحاكم الدولية.

لمالحقـة االحـتالل فـي  وطالبت الحركة السـلطة بننهـاء حالـة التـردد والعمـل علـى اسـتثمار هـذا التقريـر
ونفــت حمــاس وجــود أي معلومــات لــديها بشــأن وجــود قطــع ســالح فــي ثــالث مــدارس  المحــاكم الدوليــة.
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كانت فارغـة مـن الالجئـين حسـب التقريـر، منوهـة إلـى أنهـا ستضـع هـذا التقريـر بكـل تفاصـيله موضـع 
 االهتمام والدراسة لدى جهات االختصا  لديها.

 87/4/8102 ،المركز الفلسطيني لإلعالم

 

 إلنهاء احتاللها "إسرائيل"شعث يدعو ألمانيا لالعتراف بفلسطين والضغط على  
قــال عضــو اللجنــة المركزيــة لحركــة فــتح ومفــوض العالقــات الدوليــة للحركــة نبيــل شــعث، إن : رام هللا

قامة دولة فلسطينية مستقل اإلسرائيلياستقرار وأمن المنطقة لن يتحقق دون إنهاء االحتالل   ة.واب
، وفـدا يمثـل األحـزاب السياسـية فـي البرلمـان األلمـاني، بحضـور نائـب أمـسجاء ذلك خـالل اسـتقباله، 

 مفوض العالقات الدولية لحركة فتح النائب عبد هللا عبد هللا.
االعتــراف بدولــة فلسـطين، انســجاما مــع قـرارات القمــة األوروبيــة  إلـىودعـا شــعث خـالل اللقــاء، ألمانيــا 

فــي بــرلين، وأكــدت أن تقريــر المصــير للشــعب الفلســطيني يعنــي إقامــة دولــة  0666التــي عقــدت عــام 
 فلسطينية مستقلة تعترف بها أوروبا خالل مسيرة السالم، دون ربط ذلك بالتوصل إلى حل سياسي.
ووضـــع شـــعث الوفـــد فـــي صـــورة الوضـــع السياســـي العـــام، وسياســـات االحـــتالل واســـتمرار االســـتيطان 

طاع غزة، وما يجري في مدينة القدس من اعتداءات مستمرة بحق مواطنيها واألوضاع المأساوية في ق
 وممتلكاتهم.

 وأشار إلى سعي القيادة لتعزيز وتنمية العالقة مع مختلف الدول األوروبية في المجاالت كافة.
 82/4/8102الحياة الجديدة، رام هللا، 

 

 خبير: مركزية يتح تسعى لتدمير ما بقي من التنظيم يي ززة 
وضعت الهيئـة القياديـة العليـا لحركـة فـتح فـي قطـاع غـزة اسـتقالتها تحـت تصـرف الـدكتور زكريـا : زةغ
مفوض مكتـب التعبئـة والتنظـيم، وعضـو اللجنـة المركزيـة للحركـة، وطلبـوا منـه رفـع األمـر وقتمـا  اآلغا

اســي وعللــت الهيئــة وبحســب الكاتــب والمحلــل السي شــاء لــرئيس الحركــة رئــيس الســلطة محمــود عبــاس.
المخــت  فــي الشــأن الفتحــاوي هشــام ســاق هللا صــاحب مدونــة "مشــاغبات سياســية" اإلقــدام علــى هــذا 
األمر بعدم مقدرتهم على القيام بمهامهم ودورهم في ظل العقبات التي تضعها اللجنة المركزية لحركـة 

 الهيئة"."فتح"، وما اسماهم "الخطوط الموازية في الحركة والتي لها والءات تهدف إلى إفشال 
ونقـــل ســـاق هللا والـــذي تحـــدث لــــ "قـــدس بـــرس" عـــن أحـــد أعضـــاء الهيئـــة قولـــه: "يريـــدوننا قيـــادات نـــدير 
الوضــع التنظيمــي فــي قطــاع غــزه وبــنفس الوقــت يتواصــل عــدد مــن أعضــاء اللجنــة المركزيــة وخــارج 
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لضـربة تلـو اللجنة المركزية بأشخا  بشكل موازي ويقوموا بعملنا ودورنا بشكل سافر، ويوجهـون لنـا ا
 ننا المناضلين بدون أن نستشار".االضربة في قطع رواتب عدد كبير من إخو 

وأضاف: "أوصينا عدة مرات بعودة رواتب هؤالء المفصولين، ولدينا وجهات نظر مختلفة حول األمر 
 ولكن ال احد يسمع منا أو يسال عنا، أو يشاورنا في أي أمر يخ  غزة."

يتم إطالعنا علـى زيـارات الوفـود، أو اخـذ وجهـة نظرنـا فـي أي شـيء، أو  وتابع القيادي الفتحاوي: "ال
تمثيل كادر قطاع غزه بأي شيء، وال يتم كذلك إرسال الموازنات المالية بشـكل دوري، وقـد تـم خفـض 

 هذه الموازنات بشكل كبير جًدا."
 87/4/8102قدس برس، 

 

 نقابتهبفوز حركته يي انتخابات  يتح يطعن قضائيا  حركة محام من  
تقـــدم المحـــامي عـــادل أبـــو جهـــل مـــن حركـــة فـــتح وزميلـــه محمـــود طالـــب، بـــدعوى قضـــائية لـــدى : غـــزة

التــي فــازت بهــا قائمــة فــي غــزة محكمــة العــدل العليــا فــي غــزة إللغــاء نتــائج االنتخابــات األخيــرة للنقابــة 
 حركة "فتح"، وذلك لحصول "مخالفات قانونية كبيرة" اعترت العملية االنتخابية.

رت المحكمة قبل أسـبوع قرارهـا الـذي اطلعـت "قـدس بـرس" عليـه، والقاضـي بـنلزام مجلـس النقابـة وأصد
الجديد ببيان ما سرده المحاميان حول حصول مخالفات كبيرة، مثل عدم اجتماع الهيئة العامة العادية 

ــًا للقــانون وعــدم نشــر  التقريــر فــي الموعــد الــذي حــدد لهــا، وعــدم إجــراء انتخابــات فــي هــذا اليــوم خالف
 المالي واإلداري، وفقا للقانون.

 87/4/8102قدس برس، 
 
 ساحة عمل "القسام" هي يلسطين يقط حركة حماس تنفي اعتقال عناصر لها يي سيناء: 
، "إن مـا 22/4في تصريح صدر عنه، يوم االثنين  حركة حماسقال فوزي برهوم الناطق باسم : غزة

ية مصرية بأنه تم ضبط شـقيقين جنـوب العـريش ادعـت تناقلته بعض وسائل اإلعالم عن مصادر أمن
أنهمــا ينتميــان لكتائـــب القســام، هــو كـــالم عــاٍر عــن الصـــحة تمامــًا ويعتبــر تجـــٍن علــى كتائــب القســـام 

 واستمرار للحملة اإلعالمية التي تستهدف المقاومة الفلسطينية وانتصاراتها المشرفة"، كما قال.
ـــ ب القســـام هـــي فلســـطين وصـــراعنا فقـــط هـــو مـــع العـــدو وأضـــاف "نؤكـــد مجـــددًا أن ســـاحة عمـــل كتائ

اإلســـرائيلي وبوصـــلة ســـالحها موجهـــة نحـــو االحـــتالل فقـــط، وكـــل حمـــالت النيـــل مـــن كتائـــب القســـام 
 وتاريخها المشرف ستبوء بالفشل ولن يكتب لها النجاح"، وفق قوله.

 87/4/8102قدس برس،  
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 ة استيطانية جديدة بالقدسوحد 77عطاءات لبناء  تطرحوزارة اإلسكان اإلسرائيلية  

وحدة استيطانية  22طرحت وزارة البناء واإلسكان "اإلسرائيلية" صباح االثنين، عطاءات جديدة لبناء 
وذكر موقع "واال" العبري أن  جديدة في مستوطنتي "بسغات زئيف" و"النبي يعقوب" بالقدس المحتلة.

وحدة أخرى في  40في حين ستقام وحدة استيطانية ستقام في مستوطنة "النبي يعقوب"،  36
 .2104وادعى الموقع أن هذه العطاءات هي األولى منذ شهر حزيران  مستوطنة "بسغات زئيف".

 87/4/8102، يلسطين أون الين
 
قراطيــة لمصــالح و لتحطــيم المحكمــة العليــا وزعزعــة أســس الديم اســتعدادنتنيــاهو علــى "ميــرتس":  

 سياسية
، أكد رئيس الحكومة 22/4 ة "ميرتس"، زهافا غلؤون، يوم االثنينفي لقائه مع رئيس: هاشم حمدان

اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أنه ينوي الدفع باقتراح قانون يسمح للكنيست بنعادة سن قوانين كانت قد 
 شطبتها المحكمة العليا لكونها تتناقض مع قانون أساس "كرامة اإلنسان وحريته".

 مم على الدفع باقتراح القانون المذكور رغم معارضة حزب "كوالنو".وبحسب غلؤون فنن نتنياهو مص
وعقبت غلؤون بعد اللقاء بالقول إن "نتنياهو على استعداد لتحطيم المحكمة العليا وزعزعة أسس 

 الديمقراطية لمصالح سياسية".
س: كرامة وأضافت أن نتنياهو يدعم إعطاء الكنيست القوة لتمرير اقتراح قانون يمس بـ"قانون أسا
 اإلنسان وحريته"، حيث أنه يمنح الغالبية البرلمانية صالحية المس بحقوق اإلنسان األساسية.

 87/4/8102، 42 عرب
 
  ةبالهجوم على سوري "إسرائيل"صلة  ينفيإسرائيلي مصدر أمني  

جر صلتها بالهجوم الذي استهدف مواقع في جبل القلمون بسوريا ف "إسرائيل"نفت : حسن عبد الحليم
، وقال مسؤول أمني إن التفجيرات التي وقعت في سوريا هي جزء من المعارك الجارية اإلثنين يوم
ما حصل في جبل القلمون هو جزء "ونقلت إذاعة الجيش اإلسرائيلي، عن مسؤول أمني قوله  هناك.

 من المعارك بين جبهة النصرة وحزب هللا والجيش السوري. تدور هناك معارك قاسية، ونحن ال
 ."نتدخل في المعارك بينهما، هذه هي سياستنا

 87/4/8102، 42 عرب
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 توزيع الحقائب المهمة على شركاء االئتالف بعد"هآرتس": زليان يي "الليكود"  
حالة من الغضب ال سيما في أوساط قيادات الحزب  اإلسرائيليشهد حزب "الليكود" : القدس المحتلة

حية، وذلك مع توزيع الحقائب الوزارية المهمة على الشركاء التي تطمح لتولي مناصب وزارية مفتا
 االئتالفيين، وبروز إمكانية منح وزارة التربية والتعليم لرئيس "البيت اليهودي" نفتالي بينيت،

وقالت صحيفة "هآرتس" إن حزب الليكود يشهد حالة من الغليان بعد بروز إمكانية التخلي عن وزارة 
بينيت، ال سيما أن أربعة من قيادات الحزب معنيون بتولي المنصب، وعبر  التربية والتعليم لصالح

عن رغبتهما في تولي المنصب. ونقلت  -وهما غلعاد إردان ويوفال شطاينتس  -اثنان منهم
الصحيفة عن مسؤول في الليكود قوله إن نتنياهو أبقى لليكود "بقايا الوزارات"، موضحا أنه سيجتمع 

 كلف بنيامين نتنياهو وسينقل له استياء قيادات الحزب.مع رئيس الوزراء الم
وبعد جوالت المفاوضات ترتسم الصورة التالية لتوزيع الوزارات: وزير الجيش موشي يعلون، يحتفظ 
بمنصبه، كما يحتفظ وزير المواصالت يسرائيل كاتس بمنصبه، ولم يتضح بعد على أية حقيبة وزارية 

المكان األول في قائمة الليكود، والذي أعرب عن رغبته في سيحصل غلعاد إردان الذي حل في 
 الحصول على وزارة التربية والتعليم.

أما على صعيد الشركاء االئتالفيين فيبدو أن بينيت سيتولى وزارة التربية والتعليم، فيما سيتولى أوري 
المستوطنات،  أرئيل وزارة الزراعة وسيكون مسؤوال عن اللواء االستيطاني المسؤول عن تعزيز
 وستحصل أييليت شاكيد إما على وزارة الثقافة أو السياحة أو وزارة شؤون المتقاعدين.

رئيس حزب "كوالنو" موشي كحلون سيتولى وزارة المالية، ويحصل يوآف غالنت على وزارة اإلسكان، 
 كما سيحصل الحزب على وزارة حماية البيئة لكن لم يتضح من سيشغلها.

زب "اسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، بمنصب وزير الخارجية، كما ستحتفظ سوفا وسيحتفظ رئيس ح
 الندفر بوزارة استيعاب الهجرة.

أما حزب "شاس"، فما زالت المفاوضات معه متعثرة، حيث يعرض الليكود على رئيسه أرييه درعي 
ذكرا بأن نتنياهو حقيبة االقتصاد، غير أن مصادر في الليكود أوضحت أن درعي غير معني بها، م

تعهد له بحقيبة الداخلية كاملة. كما ستحصل شاس على وزارة األديان ونائب وزير. أما حزب 
 "يهدوت هتوراة" فسيحصل على حقيبة الصحة، ولجنة المالية في الكنيست، ونائب وزير.

 82/4/8102هللا،  رام الجديدة، الحياة
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ين أيـوب القـرا وزيـرا  يـي حكومتـه و"القائمـة العربيـة" نتنيـاهو بتعيـ يطالـبإمام مسجد الجزار بعكـا  
 تستنكر  
وديع عواودة: بادر عضو الكنيست العربي الدرزي أيوب القرا المعروف بمواقفه الصهيونية  -الناصرة 

لتجنيد إمام مسجد الجزار في عكا الشيخ سمير عاصي الذي توجه لنتنياهو بمذكرة رسمية طالبه فيها 
النصر "را، معتبرا فيها القدس جزءا من إسرائيل. في رسالته يهنئ عاصي نتنياهو بـبتعيين القرا وزي

 ."من يعمل لصالح العرب"في االنتخابات وطالبه بضمان مكان أليوب قرا في حكومته كـ "الساحق
 وأثار سلوك الشيخ العاصي قادة فلسطينيي الداخل الذين استنكروا فعلته ودعوه للتراجع عنها.

القائمة العربية المشتركة رسالة الشيخ عاصي واستنكر استغالل العاصي السم مسجد  كما أدانت
الجزار في هذه الرسالة وتجيير منصبه الديني لخدمة مآرب شخصية سياسية. وقال عضو الكنيست 

لقد كان من الحري بنمام جامع الجزار، أهم مسجد بعد  "القدس العربي"مسعود غنايم لـ "المشتركة"عن 
األقصى المبارك، االلتزام بالثوابت الوطنية لجماهيرنا كما عهدنا القيادات الدينية وكما هو  مسجد

متوقع منها أن تكون جزءا ال يتجزأ من القيادة الوطنية لشعبنا، وأن ال يزيد الطين بلة بدعوته نتنياهو 
عه هذا وأعداد لضمان أن يكون أيوب قرا جزءا من حكومته. ودعا غنايم عاصي لعدم استغالل موق

 المصلين الكتساب شرعية موقف معيب من هذا النوع ".
عايدة توما ابنة عكا رفضها الزج باسم مدينتها وجامع "المشتركة"وأكدت عضو الكنيست الجديدة عن 

الجزار الذي قاوم المحتلين، في موقف كهذا. وأكدت توما أنها تنظر بخطورة لالعتراف الضمني في 
 الشرقية واستمرار احتاللها".  الرسالة بضم القدس

 82/4/8102لندن،  العربي، القدس
 
 يي سورية يرسم خطوطا  جديدة "حزب هللا" "إسرائيل"قصف تقرير:  

تصريحات وزير الدفاع اإلسرائيلي، موشيه يعالون، بعد يومين فقط : آمال شحادة -القدس المحتلة 
ن لم تكن مباشرة، من تناقل وسائل إعالم أخبارًا عن قصف إسرائيلي لقو  اعد صواريخ في سورية، واب

باعتراف أن سالح الجو نفذها، كانت واضحة أكثر من أي مرة سابقة. وهي تحمل في مدلوالتها 
سرائيل تدخل فترة جديدة، مراحلها األولى فترة  موقفًا يشير إلى أن منظومة العالقات بين "حزب هللا" واب

 اختبار.
سرائيلي، على المنطقة الشمالية، تجاه سورية ولبنان، خالل األيام فاألجواء التي فرضها الجيش اإل

الثالثة األخيرة، تكفي الن تثير األوضاع وتزعزع الهدوء في هذه المنطقة. الجنود منتشرون على 
طول المنطقة وآليات الحرب من مختلف أنواعها تتنقل من منطقة إلى أخرى بشكل استعراضي، 
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وقوة، فيما وحدات المراقبة تكثف من نشاطها. مشاهد خططت وبعضها عكس استعراض عضالت 
لها إسرائيل ورسمتها حتى قبل اتخاذ القرار بموعد تنفيذ القصف، فهي أرادت أن تخرج بعد القصف 
ومشاهد جنودها برسالة تقول: "ما زلنا نحافظ على قوة ردعنا"، وهو ما انعكس في سرعة رد رئيس 

ى ما اعتبره الجيش إنجازًا كبيرًا له، في استهدافه خلية حاولت زرع الحكومة بنيامين نتانياهو، عل
عبوات ناسفة على الحدود اإلسرائيلية السورية. فنتانياهو راح يهدد: "أي محاولة لالعتداء على 
جنودنا أو أمن إسرائيل ستواجه برد حازم". طبعًا نتانياهو لم يغفل كيل المديح لجنوده وما سماه 

 مكنتهم من ضبط الخلية قبل تنفيذ هدفها."يقظتهم" التي 
رد نتانياهو هذا جاء ليكمل ما بدأ به وزير دفاعه موشيه يعالون في أعقاب ما نشر عن قصف 

شخ ، في احتفال ضمن احتفاالت ما تسميه  311إسرائيل مواقع سورية، فظهور يعالون أمام 
فور بحجر واحد، فقد أظهر نجاحه إسرائيل "عيد االستقالل"، كان مناسبة ألن يضرب أكثر من عص

وزيَر دفاع قادرًا على ضمان أمن إسرائيل والحفاظ على قوة الردع أمام اآلخرين، وهو جانب يضمن 
له االستمرار في هذا المنصب في حكومة نتانياهو الجديدة، ومن دون أي منافس أو حتى نقاش. 

ما سماه الحفاظ على قوته وقدرته، ومن جهة أخرى رفع شأن جيشه، عبر استمرار المديح له عبر 
واألهم من هذا كله أنه استغل هذه المناسبة ليضمن المزيد من األموال للموازنة العسكرية. فيعالون 
سيدخل الحكومة الجديدة ومعركته من أجل الحصول على المزيد من هذه الموازنة، ستكون أسهل. 

ال: "إيران تواصل مساعيها لتسليح حزب فقد تطرق للموضوع بكل صراحة لدى حديثه عن إيران فق
هللا، حتى اليوم، وهي تطمح إلى تعزيز التنظيم اللبناني بسالح متطور ودقيق. وهذه السنة، وعلى 
ضوء قرار رئيس الحكومة، حصل جهاز األمن على موازنة مناسبة تسمح لنا بالرد على ما يجري 

وستستمر التدريبات خالل هذا العام. وأتوقع مع مباشرة. ويجري كل الكتائب واأللوية تدريبات واسعة 
تشكيل الحكومة الجديدة فتح نقاش صريح ومنفتح بين وزارتي الدفاع والمالية لضمان كل ما يتطلبه 

 الجيش ليبقى مستعدًا لكل تطور".
وفق يعلون، يعرف "حزب هللا" أن هناك خطوطًا حمرًا وضعتها إسرائيل، وأنها لن تتهاون في هذه 

لة، مهددًا: "لن نسمح بنقل أسلحة متطورة، وسنعرف كيف نرد عليها وعلى مرسليها في كل المسأ
وقت وفي كل مكان، ولن نسمح إليران وحزب هللا بنقامة بنية تحتية إرهابية على حدودنا مع سورية، 
ونعرف كيف نصل إلى كل من يهدد مواطني إسرائيل، على امتداد الحدود، بل وأبعد من ذلك 

 .أيضًا"
 استراتيجية إسرائيل تجاه لبنان وسورية
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إسرائيل مقتنعة بأن الخلية التي ادعى الجيش أنه استهدفها وهي تحاول زرع متفجرات عند منطقة 
الحدود )مجدل شمس في الجوالن المحتل(، جاءت ردًا على عملية قصف قوافل األسلحة وقواعد 

اد خبراء ومسؤولون إلى أجندة النقاش الوضع الصواريخ في سورية. وفي التطرق إلى هذا الجانب، أع
إلى ما كان عليه عند حرب تموز، بنصرار معظمهم على أن إسرائيل تمكنت من الحفاظ على قوة 
ردعها أمام "حزب هللا". فهناك من رأى أن إسرائيل حافظت على قوة ردعها منذ حرب لبنان الثانية، 

عادة ملء مستودعاته بأكثر من مئة ألف صارو  من أنواع  في وقت بدأ "حزب هللا" حملة تسلح واب
مختلفة، وهذا ما جاء في إحدى حلقات الحوار حول الموضوع التي قال خبراء شاركوا فيها إن الرد 
اإلسرائيلي بشأن مبنى القوة بقي من دون رد حتى قررت القيادة السياسية، كما يبدو، طرح "خطوط 

 حمر".
هي التي طرحها يعالون، وبموجبها لن تسمح إسرائيل بتعزيز  والخطوط الحمر التي يتحدثون عنها

قدرات عسكرية متطورة أو نقل أسلحة استراتيجية خطيرة وقادرة على تغيير ميزان الردع في المنطقة. 
عضو الكنيست اليمينية المتطرفة ميري ريغيف، لم تكتف بتهديدات الزعيمين في حزبها نتانياهو 

حمت نفسها في حملة التهديدات وراحت تحذر "حزب هللا" من "شد الحبل ويعالون وتصريحاتهما، فأق
واختبار يقظتنا" على حد تعبيرها، وتحدثت عن الخطوط الحمر بقولها :"إسرائيل لن تسمح بتسليح 
حزب هللا وتعرف كيف تدافع عن مواطنيها. فقد تلقى حزب هللا ضربة قاسية من قبل الجيش 

، ألنه في اللحظة التي سيحاول فيها تجاوز الخط األحمر مرة أخرى، اإلسرائيلي، وعليه االحتراس
 ستعرف إسرائيل كيف ترد بقوة".

الخطوط الحمر التي تحدث عنها اإلسرائيليون اعتبرها خبراء خطوطًا سيكون من السهل تجاوزها. 
ف سالح وهناك من رأى أن محاولة زرع متفجرات عند الحدود لن تكون الرد األول واألخير على قص

الجو األخير في سورية. الخبير العسكري يوآف ليمور يقول إن "حزب هللا لم يعد كالسابق، هو 
يحتاج أياما عدة حتى يرد بهجوم انتقامي، وباستثناء الحاالت التي تم خاللها استعمال الصواريخ، 

ة واحد من فقد يكون حضر "لهجمات احتياطية" ينفذها حين يتطلب األمر، وزرع العبوات الناسف
الهجمات االحتياطية". وبتقدير ليمور، فنن "حزب هللا" قد يختار إبقاء الوضع الراهن مفتوحًا، ويقوم 
بالبحث عن هدف إضافي للهجوم، ويقول: "في ظل التقديرات الحالية التي تقول إنه على رغم نيته 

 أن يبحث الحقًا عن االنتقام، إال أن التنظيم سيحافظ على عدم تصعيد الجبهة. يمكن حزب هللا
هدف عسكري في الجوالن أو في جبل روس يضمن عدم خروجه من السيطرة، كما يمكن كما في 
السابق، أن يعمل التنظيم عبر جهة أخرى، كي ال يترك بصمات تقود إليه مباشرة". ويضيف ليمور 

ن نطاق السيطرة، محذرًا: "يجري الحديث عن ديناميكية متوقعة، لكنها خطيرة أيضًا، وقد تخرج م
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على رغم أن كال الطرفين ال يرغبان في هذا األمر. ويجري الحديث عن "بينغ بونغ" خطير، لكل 
حادث محفزات انفجار أكبر مما سبقه، وكل حادث يزيد إمكان رد الطرف الثاني ويرفع سقف رد 

دة للبنان"، يقول الفعل، في ظل االفتراض بأن إسرائيل ستقوم مستقباًل بضرب شحنات األسلحة المع
ليمور، الذي دعا القيادة اإلسرائيلية إلى إجراء اختبار جديد لألسئلة األساسية المتعلقة بسياسة تفعيل 

 القوة العسكرية في الشمال.
ويعتبر تشكيل الحكومة الجديدة فترة مالئمة لذلك، بحيث تكون المهمة األولى للمجلس الوزاري 

إجراء بحث معمق الستراتيجية إسرائيل تجاه سورية ولبنان، كي  األمني المصغر للحكومة الجديدة،
 يضمن الحفاظ على عملية الردع، وباألساس عدم دخول أي من الطرفين في تصعيد غير محبذ.

ونشر اإلسرائيليون من جديد تقارير تدعي تعاظم القدرات العسكرية لـ "حزب هللا" وسورية، بدعم إيران 
ة مقبلة في إسرائيل. في واحد من التقارير تداولته وسائل اإلعالم لهما استعدادًا ألي مواجه

اإلسرائيلية، جاء أن "حزب هللا" يقوم في السنوات األخيرة بتفريغ كل وسائل القتال التابعة لحليفته 
سورية. وبموجب معدي التقرير، فقد راكم "حزب هللا" تجربة قتالية كبيرة في أطر كبيرة تشبه الجيش 

، في إطالق القذائف والصواريخ وتفعيل السالح المتطور. وفي نهاية األسبوع الماضي في كل شيء
 فقط، تكشف إلسرائيل أنه أقام قاعدة للطائرات من دون طيار.

ويدعو معدو التقرير جهاز األمن اإلسرائيلي إلى زيادة جاهزيته فورًا، وتسريع التزود بمنظومة العصا 
صيات معدي التقرير "خلق تهديد ملموس ودراماتيكي لحزب هللا السحرية الدفاعية. وفي أبرز تو 
 يردعه عن دخول المواجهة المقبلة".

 82/4/8102لندن،  الحياة،
 
 اإلسرائيلية نصر هللا يملك قرار الرد على الغاراتحسن : هآرتس 

سرائيل ألهبت األحداث األخيرة على الجبهة السورية تقديرات المعلقين العسكريين في إ: حلمي موسى
بشأن احتماالت التصعيد على الجبهة اللبنانية أيضًا. والحظ معلقون أن الكلمة األخيرة في هذا 
التصعيد ستكون لألمين العام لـ "حزب هللا" السيد حسن نصر هللا، الذي كان قد أعلن قواعد اشتباك 

لية جديدة، بعد قتل ورغم أن بعض وسائل اإلعالم العربية تحدثت عن غارة إسرائي جديدة قبل شهور.
ثالثة شبان ثبت أنهم أصاًل من أهالي مجدل شمس قيل أنهم كانوا يزرعون عبوة ناسفة قرب الحدود، 
إال أن مصادر إسرائيلية سارعت إلبداء تقدير معاكس. وفي كل حال تجنبت أوساط إسرائيلية التقدير 

 ئيلية ليلة الجمعة الماضية.بأن محاولة زرع العبوة كانت ردًا مباشرًا على الغارات اإلسرا
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وشككت هذه األوساط في أن يكون الشبان الدروز، الذين حاولوا زرع العبوة، ينتمون إلى "حزب هللا". 
ومع ذلك ال تحسم األوساط اإلسرائيلية في هذا الشأن، وتقول إنه إذا ثبت أن "حزب هللا" كان وراء 

 ل خلية سورية، على ترسيخ ميزان جديد للردع.المحاولة، فنن هذا يثبت إصرار الحزب، ولو من خال
عاموس هارئيل أن وتيرة األحداث في  "هآرتس"وفي هذا الشأن، كتب المعلق العسكري لصحيفة 

على "الجبهة الشمالية سريعة جدًا هذه األيام. وبعد أن عدد ما يشاع عن ضربات إسرائيلية قال إنه 
المؤسسة األمنية ترى أن ثالث أو أربع ضربات  مدى السنين األخيرة كانت الحكمة الشائعة في

متبادلة هي أمر أكثر مما ينبغي. وحسب هذه القاعدة، فنن جولة طويلة جدًا من الغارات، وعمليات 
وأشار إلى انتهاج إسرائيل على مدى السنوات األربع  ."الرد، قد تقود الطرفين إلى مواجهة شاملة
وم على وضع خطوط حمراء ال تسمح باجتيازها، والحفاظ الماضية سياسة مزدوجة تجاه سوريا، تق

بشأن غاراتها، على أمل أال تدفع لحرب أوسع. وطوال هذه الفترة كانت  "هامش غموض"على 
االستخبارات اإلسرائيلية تعلن أنها ال ترى مصلحة، ألي من الطرفين، في التصعيد الشامل، ولكن 

ع مع "حماس" في غزة، وهي لم تمنع وقوع حرب مثل هذه األقوال كانت تقال أيضًا عن الوض
 يومًا. 20استمرت 

إذا "ويشدد هارئيل على أن الكلمة األخيرة في هذا الشأن ستكون بيد السيد نصر هللا. ويكتب أنه 
خرج األمين العام لحزب هللا باتهام علني إلسرائيل، فهذا قد يشكل إشارة لنيته شن عمل انتقامي. 

 وأضاف. "ت اإلسرائيلية اعتادوا مع السنين على أخذ خطابات نصر هللا بجديةوفي أسرة االستخبارا
كل العمليات المركزية لحزب هللا في السنوات األخيرة، والهادفة إلى محاولة ترسيخ ميزان ردع، "ان 

يمنع إسرائيل من مهاجمة األراضي السورية واللبنانية من دون قيود، سبقتها تصريحات بالغة 
 ."جانب نصر هللا الصراحة من

 82/4/8102السفير، بيروت، 
 
 المسجد القصى اليهود يقتحمون المستوطنين عشرات 

 األقصى المسجد امس، صباح المتطرفين المستوطنين عشرات اقتحم إبراهيم: كامل - المحتلة القدس
 وقافاأل دائرة وقالت .الخاصة االحتالل شرطة من مشددة حراسة وسط المغاربة باب من المبارك
 مجموعات، ثالث على األقصى المسجد اقتحموا متطرًفا 68 نحو إن المحتلة بالقدس اإلسالمية
 .لهم مرافقين ومستوطنين إدالء من شروحات وتلقوا متفرقة أنحاء في وتجولوا
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 ملحوًظا تواجًدا شهد األقصى أن اإلسالمية األوقاف في األعالم مسؤول الدبس فراس وأوضح
 التكبير بهتافات تصدوا حيث العلم، لتلقي المسجد جنبات في انتشروا الذين ينوالمرابط للمصلين
 .المستوطنين القتحامات والتهليل

82/4/8102الرأي، عمان،   
 
 جنين يي شابا   تقتل االحتالل قوات 
 في عاما 06 صالح محمد مراد محمد الشاب االثنين، اليوم صباح استشهد سمودي: علي - هللا رام

 من ناري لعيار تعرضه جراء امس مساء بها أصيب التي بجراحه متأثرا نابلس في ديارفي مستشفي
 أصيب الشهيد بأن العائلة، وأفادت .جنين غرب جنوب العرقة قرية اقتحامهم خالل االحتالل جنود

 الفصل جدار منطقة قرب القرية أراضي في األصدقاء من عدد مع تواجده أثناء االحتالل برصا 
 .النار واطالق األهالي باستفزاز وشرعت المنطقة االحتالل دوريات اقتحمت يثح العنصري،
 حيث نابلس في رفيديا مستشفي إلى ذلك اثر على ونقل الحوض في ناري بعيار الشهيد وأصيب
 أدت خطيرة بمضاعفات أصيب انه أال فجرا، الواحدة حتي استمرت جراحية لعملية خضع

 .الستشهاده
 .االحتالل زعم كما المواجهات في تهمشارك العائلة ونفت

87/4/8102القدس، القدس،   
 
 الفلسطينيين زاز تنهب "إسرائيل": تقرير 
 قبالة البحرية الحدود من 2كلم 6611بـ المطالبة يمكنهم الفلسطينيين إن" آي إيست ميدل" موقع قال
 على وتحتوي اآلن، عليها حصلوا التي المساحة أضعاف خمسة تساوي مساحة وهي غزة، قطاع
 .المجاورة الدول لدى المعروفة االحتياطات أضعاف ستة توازي طبيعي غاز كمية
 للمنطقة، تفصيلية خرائط وضعت إسرائيل بأن أبلغه شهيرا جيولوجيا مصدرا أن إلى الموقع وأشار
 .للمأل تعلن لم تلك خرائطها معلومات من كثيرا لكن
 للحصول قانوني بطلب للتقدم فلسطينية خطة أي نشرتُ  لم ذلك ورغم يقول" آي إيست ميدل" ومضى
 .إسرائيل من الغاز يشترون الفلسطينيون وظل المعنية، البحرية المنطقة على
 مائتا وهي بها، المطالبة للفلسطينيين يحق التي المنطقة أن عن كشفت تقصياته أن الموقع وأوضح
 معلومات إدارة" تقدر الذي الشامي، الحوض قلب إلى تمتد المتوسط األبيض البحر في بحري ميل
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 حاليا المعروفة االحتياطات أضعاف ستة حجمه يبلغ طبيعي غاز على يحتوي أنه األميركية" الطاقة
سرائيل واألردن ولبنان سوريا) المجاورة بالدول  (.وقبر  واب
 على حصلت شركات استغلته الذي بي،-ماري حقل وهو الحقول، أحد أن" آي إيست ميدل" وأكد

 .بها المطالبة للفلسطينيين يحق التي المنطقة وسط يقع ،2102 عام وجففته إسرائيل من تراخي 
 كمية وهي الطبيعي، الغاز من مكعب قدم تريليون 0.2 على يحتوي بي-ماري حقل أن وأضاف
" غروب ديليك" وشركة األميركية" إنرجي نوبل" شركة لكن عاما، 02 لمدة الفلسطينيين لتزويد كافية
 من %82 للفلسطينيين تبيع التي الحكومية اإلسرائيلية الكهرباء شركة إلى الغاز باعتا إلسرائيليةا

 .يستهلكونها التي الكهرباء
87/4/8102الجزيرة نت، الدوحة،   

 
 المني والتنسيق "أوسلو" يشل دليل "بيرزيت" نتائج: كمال الخطيب 
 نتائج إن المحتل، الفلسطيني الداخل في ميةاإلسال الحركة رئيس نائب الخطيب، كمال الشيخ قال 

 .الصهيوني االحتالل مع األمني والتنسيق أوسلو اتفاقية فشل دليل بيرزيت جامعة انتخابات
 أوسلو مشروع مشروعهم، بفشل يعترفوا أن هللا رام سلطة بأركان األولى كان أنه الخطيب واعتبر
 يسخروا أن وليس بشبابها، العالم شعوب تفعل كما والطالب بالشباب يفتخروا وأن األمني، والتنسيق
ن" فتح" أنّ  وأكد .ويعتقلوهم ويطاردوهم منهم  لم أساليبها أن إال تنظيما، تعد ولم سلطة أصبحت واب
 في اإلسالمية الكتلة ممثل اعتقال على هللا رام في الوقائي األمن جهاز إقدام إلى وأشار تتغير،
 .االنتخابات نتائج من والذهول الغضب حالة على دليال ذلك واعتبر زيت، بير جامعة
 االجتماعي التواصل موقع في الشخصية صفحته على نشره صحفي تصريح في الخطيب وأوضح
 على التأثير لمحاولة وترويع عنف من تخلُ  لم االنتخابات أن ،22/4 االثنين يوم" الفيسبوك"

 .النتائج فرز بعد وكذلك نتائجها،
28/4/8102الخبار، بيروت،   

 
  سليمان والسلطان الدين صالح شارعي تأهيل القدس": يي اإلسالمية "الوقاف 
 القدس، في اإلسالمية األوقاف دائرة عام مدير الخطيب، عزام الشيخ كشف :أرناؤوط الرؤوف عبد
 صالح شارعي في األوقاف أمالك فوق جديد طابق إقامة تتم قد أنه" األيام"لـ تصريح في النقاب
 اإلسالمية األوقاف إدارة بين اتفاق توقيع إلى وأشار .المحتلة الشرقية القدس في وسليمان نالدي
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 إعادة لتسهيل دوالر مليون 22 بقيمة اإلنمائي المتحدة األمم وبرنامج الهاشمية األردنية والمملكة
 .وبياألور  واالتحاد للتنمية اإلسالمي البنك من بتمويل الدين وصالح سليمان شارعي تأهيل
 األوقاف لدائرة المملوكة والمكاتب التجارية المحال جميع تأهيل إعادة ستتم: "الخطيب الشيخ وقال

 بناء هناك يكون أن الممكن من: "وأضاف" العمارات تدعيم ذلك في بما الشارعين في اإلسالمية
 ".إضافي طابق
 .سليمان والسلطان الدين صالح شارعي في األبنية من الكثير اإلسالمية األوقاف وتمتلك
 ".التنفيذ بدء اجل من العمل وجار موجودة األموال" أن إلى الخطيب ولفت

82/4/8102اليام، رام هللا،   
 
 حلحول شمال الشجار عشرات يقّطعون الضفة: مستوطنون 

 وبيت حلحول بلدتي بين المواطنين أراضي على المقامة" تسور كرمي" مستوطنة نزالء أقدم: الخليل
 للمواطنين يعودان حقلين من عنب دالية 82و زيتون شجرة 02 تقطيع على الخليل، شمال أمر،
 على بالقوة اليد وضع تستهدف متكررة اعتداءات إطار في وذلك عقل، محمد وحسن عقل خليل

 الخصو ، في عياد، محمد االستيطان مقاومة في الناشط وأوضح .األراضي من إضافية مساحات
 قرب" )األمير واد" في حقليهما على المستوطنين اعتداء اكتشفا حلحول، بلدة من "عقل" المواطنين أن
 مماثل اعتداء بعد الثاني هو االعتداء أن إلى مشيرا تنفيذه، من يومين بعد أمس، ،(المستوطنة بوابة
 .عنب دالية 022 تقطيع حينه في شمل عقل، علي لقريبهما يعود حقل على عامين قبل
 يتم ،(دونم على مساحته تزيد) حقله على االعتداء أن إلى عقل حسن لمواطنا أشار جهته، من
 .للمستوطنة وضمها عليها لالستيالء تمهيداً  زراعتها عن للكف لدفعه متكررة بصورة

82/4/8102اليام، رام هللا،   
 
 الفلسطيني الواقع يي المشكالت أهم من ظاهرة تقرير: الفساد 
 الفلسطينية األراضي في الفساد بمحاربة تعنى أهلية فلسطينية ؤسسةم عرضته تقرير ذكر هللا: رام

 في ازدياد إلى التقرير وأشار .الفلسطيني الواقع تواجه التي المشكالت أهم من الفساد أن االثنين،
 ".مجدية غير معالجات وسط السوالر، وتهريب الضريبي والتهرب واألدوية األغذية فساد" جرائم
 العام المنحى( "أمان) والمساءلة النزاهة اجل من االئتالف مؤسسة عرضته لذيا التقرير في وجاء
 أن أكدت والدولية المحلية الرأي واستطالعات المؤسسة، بها قامت التي الدراسات أظهرته الذي
 ".الفلسطيني الواقع في والتحديات والهموم المشكالت اهم من واحدة تشكل زالت ما الفساد ظاهرة
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 الجرائم نيابة إلى المستهلك حماية لقانون مخالفة قضية 34 تحويل تم انه إلى" أمأن" تقرير وأشار
 هذه انتشار حيث من األرض على الواقع يعكس ال هذا لكن" ،2104 العام خالل االقتصادية
 بهذه قامت التي الشركات أو األشخا  أسماء بنشر طالب الردع سياسة فعالية ولضمان". الجريمة
 التهرب بجريمة يتعلق فيما أما المختصة، المحكمة إلى إحالتها حال والسلعة، الجريمة نوعو  الجرائم،
 مجموعه ما 2104و 2103 عامي خالل المحافظات في الكلية النيابة لدى سجلت" فقد الضريبي
 .للتقرير وفقا" قضية 62
 نحو وجود إلى الفتا الحرة المنافسة عن بعيدا عليا وظائف في شخصا 06 تعيين تم انه إلى وأشار
 :المسؤولين بعض رواتب دوالر آالف 01 المدنية الخدمة في العليا الوظائف من وظيفة 0111
 بمقدار الفعلي اإلنفاق في ارتفاًعا العامة الموازنة في اإلقراض صافي بند أظهر" فقد التقرير وحسب
 للموازنة استنزاًفا شّكل مما ؛(مليوًنا 626 إلى مليون 611 من) الموازنة في مقدر هو عما النصف
 فواتير لتسديد البلديات، بعض عن مالية التزامات عن ِعَوَضاَ  عامة، أموال دفع تم حيث العامة،
 من المسبقة بالجباية البلديات معظم قيام رغم المقاّصة، أموال من أخرى وخدمات الكهرباء
 ".الكهرباء لرسوم والسّيما المواطنين،
 ان موضحا العام المال إدارة حسن يهدد العامة الوظيفة تسييس أن تقريره في "أمان" ائتالف وأوضح
 في الموظفين عدد فزاد االحتياج، دون عشوائية تعيينات إلى أدت سياسية خلفية على التعيين سياسة"

 %61 يقارب ما حاليا تبلغ الرواتب بدفع العامة الموازنة كاهل ُيثقل مما واألمنية المدنية المؤسسات
 من %82 الوزارات من العديد في وتبلغ للعام، الفلسطينية للسلطة التشغيلية الموازنة إجمالي من

 حماس، حكومة من رواتبهم تلّقوا الذين غزة قطاع موظفي احتساب دون التشغيلية، النفقات مجموع
 العامة ماتالخد اتجاه بالتزاماتها اإليفاء على الفلسطينية السلطة قدرة عدم إلى أدى الذي األمر

 ".االجتماعي والرفاه والتعليم كالصحة األساسية،
 لم كما ،2104 للعام المواطن موازنة إصدار عن توقفت الفلسطينية المالية وزارة أن إلى وأشار
 الخاصة الجلسة حضور في المدني المجتمع وممثلي األهلي الفريق لدعوة المالية وزير يستجيب
 المجتمع نظر وجهة إلى واالستماع ومسّوغاتها، 2104 للعام وخطتها الموازنة أهداف إلى لالستماع
 ".المجال هذا في المدني

87/4/8102القدس، القدس،   
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 التوايق حكومة ضد نقابة الموظفين بغزة تصعد 
 التوافق حكومة ضد جديد تصعيد في غزة في الموظفين نقابة دخلت: الهور أشرف - غزة

 الرسمية، الوظيفة في موظفيها تثبيت عدم ضد احتجاجية خطوات سلسلة عن وأعلنت الفلسطينية،
 األمعاء معركة" ستواصل أنها لها بيان في النقابة وأعلنت. اليومي الدوام ساعات تقلي  شملت
 وهم ،"المستنكفين الموظفين عودة" لـ رفضها جددت اإلطار هذا وفي الحقوق، لنيل" الخاوية
 .غزة على حماس حركة سيطرة قبل ملهمع رأس على كانوا الذين الموظفون
 الموظفين مشاكل كافة بحل إال وتفصيال جملة مرفوضة" هؤالء عودة إن بيانها في النقابة وقالت
 التأكد بعد إال العمل إلى واحد مستنكف بعودة األحوال من حال بأي نسمح لن" وأضافت ،"العالقة
 ".فيةالوظي حقوقهم على كافة الشرعيين الموظفين حصول من
 الحكومية، والمؤسسات الوزارات جميع في الدوام تقلي  غزة في الموظفين نقابة قررت ذلك إلى
 أن على الحالي، األسبوع من ،"والخميس واألربعاء الثالثاء أيام في ظهرا الواحدة الساعة لينتهي
 في أيضا الدوام في التقلي  ذات يكون أن على الرابعة، الحصة حتى المدارس في الدوام يكون
 الحكومة سياسات فضح" لـ وخارجيا داخلياً  إعالمية حملة ستشن أنها النقابة وأعلنت .القادم األسبوع
 الوطنية الفصائل مع تواصل بحملة ستقوم أنها إلى أيضا وأشارت". الشرعيين الموظفين تجاه

 ".األرض على ينالموظف مطالب دعم" لـ االعتبارية والشخصيات والنخب المدني المجتمع ومؤسسات
82/4/8102القدس العربي، لندن،   

 
 مصر مع الحدود على نفق انهيار يي يلسطيني عامل مقتل 
 نفق" عليه انهار بعدما حرجة، بجراح إصابته جراء فلسطيني شاب قضى: الهور أشرف -غزة 
 .بمصر ترتبط التي غزة، لقطاع الجنوبية الحدود أقصى على رفح مدينة في يقع" تجاري
 داخل قضى خانيونس، مدينة من ،"عاما 26" النجار خالد محمد الشاب أن طبية مصادر رتوذك
 .بداخله يعمل كان تجاري نفق
 وكانت. األرضي النفق انهيار حادثة بعد القريب، النجار يوسف أبو مستشفى إلى الشاب نقل وقد
 ممرات شكل على اومةالمق التهريب، أنفاق مئات ومصر غزة قطاع بين الفاصلة الحدود طول على
 وتحديدا سيناء مناطق في واسعة أمنية بحملة شرعت أن منذ المصرية السلطات أن غير أرضية،
 .منها العظمى الغالية دمرت مرسي، محمد الرئيس عزل عقب غزة، مع الحدود على

82/4/8102القدس العربي، لندن،   
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 صميموالت بالبرمجة من ززة يبدع يلسطيني طفل.. الحليمي محمد 
 -عاما 02 العمر من يبلغ الذي- الحليمي محمد الفلسطيني الطفل يبدو الجرجاوي: قد أيمن -غزة 
 بمجرد تماما عنهم يختلف لكنه االستراحة، وقت غزة بمدينة مدرسته ساحة في يلهو حينما كأقرانه
 .الحاسوب شاشة أمام جلوسه
 أجهزة وتطبيقات اإلنترنت، مواقع يمتصم على القدرة فلديه فريدة، بموهبة محمد الطفل يتمتع
 .المتحركة الرسوم وتصميم ،"القرصنة" مجال في العالية قدرته إلى باإلضافة وبرمجتها، األندرويد
 فيها تصنع التي الطريقة بمعرفة فضول لديه كان إذ عمره، من السادسة في بدأت الحليمي موهبة
 الحاسوب قيادة رخصة على بالحصول ولىاأل الخطوة فبدأ يمارسها، كان التي الحاسوب ألعاب
 .عليها يحصل فلسطيني أصغر ليكون السابعة، في كان عندما( ICDL) الدولية
 بغزة، للطفل" القّطان" بمركز التدريبية الدورات بعض فأخذ األلعاب، برمجة نحو طريقه محمد واستهل
 .أيضا بينهم األصغر حينها نوكا المبرمجين، نادي إلى لالنضمام أهله الذي األمر فيها، وتميز
 بمسابقة واشتركوا التاسعة، في كان عندما" غيمزر برو" باسم فريقا أصدقائه مع الصغير المبدع كون
 ،"العالم حماة" باسم وتصميمهم برمجتهم من بلعبة مايكروسوفت شركة تنظمها التي" كب إيماجن"

 .الكبرى جائزةبال بالفوز يحالفهم لم الحظ لكن النهائيات، إلى ووصلوا
 الرسوم صناعة تعلم ثم ومن وتصميمها، الوسائط برمجة مجال إلى فدخل باالزدياد، الطفل طموح بدأ

 بعض وصنع متعددة، برمجة بلغات اإللكترونية المواقع برمجة في وأبدع واألفالم، المتحركة
 بعض وله أندرويد، لهواتف وتطبيقات ألعابا برمج بل بذلك، يكتف ولم ".بلوغر" على المدونات
 على للتعرف برنامجا لها وصنع ،"الروبوتات" برمجة أيضا وتعّلم غوغل، متجر على التطبيقات
 الضفة في أشهر ثالثة بعد" الروبوتات" لصناعة شركات تقيمها مسابقة في المشاركة ويعتزم األلوان،
 .الغربية
 وحسابات الحواسيب، أجهزة تراقاخ على كبيرة قدرة -مدرسته على األول- الحليمي الطفل ولدى
 حالًيا ويعكف نت، للجزيرة يؤكد ما وفق فيه، ثغرة اكتشف بعدما فيسبوك، االجتماعي التواصل موقع
 (.األنيميشن) المتحركة الرسوم صناعة تعلم على

87/4/8102الجزيرة نت، الدوحة،   
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 "إسرائيل" سجون يي واالعتقال النواب حكاية.. بالفن 
 بصفته الفلسطيني التشريعي المجلس قرعاوي فتحي يدخل لم اآلن، دغلس: حتى طفعا -نابلس 
 ذلك رغم لكنه الزمن، من عقد نحو قبل نائبا انتخابه لحظة منذ الدستورية اليمين يؤد ولم الرسمية
 .عديدة مرات اإلسرائيلي االحتالل سجون داخل والتعذيب باالعتقال االنتخاب هذا ضريبة دفع
 داخل وهو 2116 عام التشريعي المجلس بانتخابات وفاز( عاما 22) القرعاوي بالنائ ورشح
 التهمة هذه لتظل" للترشح النية" بتهمة باالعتقال والفوز الترشح هذا استبق االحتالل لكن المعتقل،
 .األسر في سنوات سبع نحو بموجبها قضى التي الخمسة اعتقاالته ذريعة
 فني معرض في عام بشكل واألسرى خاصة النواب حكاية ّسدتتج القرعاوي، النائب قضية ومثل
 اإلنسان وحقوق لألسرى أحرار مركز أطلقه( األحرار ننسى ال كي) المعاناة ذات من اسمه اشتق
 .الغربية بالضفة أخرى لمدن ينتقل ثم األسبوع نهاية حتى ويستمر األحد مساء بنابلس
 في تخطت أنها رغم المطلوب، باالهتمام تحظ لم رىاألس النواب قضية إن القرعاوي النائب ويقول
 في( حماس) اإلسالمية المقاومة حركة نواب سيما وال وأكثر نصفهم وبات المعقول حد أحوالها أبسط
 .اعتقاله وحمالت االحتالل لجيش هدفا وأضحوا السجون، داخل الغربية الضفة
 إهانتهم االحتالل تعمد بل األسرى، من مغيره عن" وتلويعا قهرا" تقل لم اعتقالهم ظروف أن وأضاف
 .وبعده االعتقال خالل

87/4/8102الجزيرة نت، الدوحة،   
 
 توجه أردني يلسطيني لبناني لتنفيذ برنامج موحد للسياحة البينية 

كشـف مـدير عـام هيئـة تنشـيط السـياحة األردنيـة، عبـد الـرزاق عربيـات، عـن  :محمـد عبـد هللا -عمان 
لبنــاني لتنفيــذ برنــامج للســياح العــرب واألجانــب يســتهدف منــاطق ســياحية فــي توجــه أردنــي فلســطيني 

وأضـاف عربيـات ردًا علــى سـؤال مراسـل القـدس دوت كــوم، علـى هـامش مشـاركته فــي  الـدول الـثالث.
ورشة عمل حـول اإلعـالم االقتصـادي فـي العاصـمة األردنيـة عمـان، أن السـبب فـي هـذا التوجـه يعـود 

، هربـًا مـن منـاطق الشـرق األوسـط، خاصـة األجنبـيات السائح العربي أو إلى حدوث تغير في اهتمام
 مع الصراعات السياسية واألمنية الجارية حاليًا.

وقال إن الهدف األساسي من هذا التوجه، يعود إلى إعادة الحياة لصناعة السياحة في الدول الـثالث، 
للســائع العربـي أو األجنبــي، "وأقصــد  التـي تحتــوي علـى عشــرات المعـالم والمواقــع، التـي تشــكل اهتمامـاً 
وأشــار إلــى أن خلــق ســياحة بينيــة،  الســياحة العالجيــة أو الدينيــة أو الترفيهيــة أو ســياحة المغــامرات".

ســيكون مــن خــالل تنفيــذ زيــارات إلــى أهــم المعــالم األثريــة فــي األردن، واالنتقــال إلــى فلســطين، لزيــارة 
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ي تحتوي على معالم سياحية، ثم إلى لبنان وزيـارة المواقـع مدينة القدس وبيت لحم، وبعض المواقع الت
 السياحية هناك، بالتنسيق مع شركات السياحة العاملة في تلك الدول".

الداخل، يعدون موردًا مهمـًا ودافعـًا لصـناعة السـياحة األردنيـة،  فلسطينيفلسطينيًا، اعتبر عربيات أن 
فـــي إنقـــاذ الموســـم الســـياحي للعقبـــة خـــالل العـــام الـــداخل كـــان لهـــم أثـــر كبيـــر  فلســـطيني"وأعتـــرف أن 
ألفــًا ســنويًا، لكــن الفلســطينيين  022وتــابع، "يبلــغ عــدد الســياح مــن فلســطينيي الــداخل نحــو  الماضــي".

مــن حملــة البطاقـــات الخضــراء والصــفراء، ال يمكـــن اعتبــارهم ســـياح ألنهــم قــادمون مـــن فلســطين إلـــى 
سبة لنا هم الذين يحملون عملة غير أردنيـة ويصـرفونها داخـل األردن لزيارة أقاربهم )...(، السياح بالن

 األردن".
ــذين نفــذوا زيــارات إلــى فلســطين )الضــفة الغربيــة وقطــاع غــزة(،  بلــغ عــدد الســياح العــرب واألجانــب ال

ألفـًا  60ألف سائح، وفق أرقام اإلحصاء الفلسطيني، ونحو  246، قرابة 2104خالل العام الماضي 
 611ألـف سـائح، ارتفاعـًا مـن  601يين )سـياحة داخليـة(، ليبلـغ إجمـالي السـياح من السياح الفلسـطين

 .2103ألف خالل العام الذي سبقه 
 82/4/8102، القدس، القدس

 
 بتحرير السرى من سجون االحتاللالفلسطينية : نطالب المقاومة الردنيين نقيب المهندسين 

فـي سـجون  األسـرىلسـطينية بالعمـل علـى تحريـر طالب نقيب المهندسـين عبـدهللا عبيـدات المقاومـة الف
وقال خالل رعايته حفل توقيع كتاب  المقدسي محمود عيسى. األسيراالحتالل الصهيوني ومن بينهم 

المقدســي "نظريــة المــؤامرة فــي القــرآن الكــريم" الــذي نظمتــه لجنــة مهندســون مــن اجــل فلســطين  األســير
 فــي المصــحات العقليــة. األســرىالعديــد مــن  ألصــبحريم والقــدس انــه لــوال معيــة هللا وصــحبة القــرآن الكــ

لهــا دور فــي  أنوالمطالبــة بتحريــرهم كمــا  األســرىالنقابــة مصــرة علــى رفــع ذكــر  أنعبيــدات  وأضــاف
غاثــةعمــار البلــدة القديمــة فــي القــدس إ  فــي  األطفــالمــن مستشــفى  %62قطــاع غــزة، وانــه تــم انجــاز  واب

ـــبلح. اســـتعدادا للمعركـــة الكبـــرى التـــي  إالفلســـطين مـــا هـــو  مـــا يقـــدم مـــن اجـــل أن إلـــى وأشـــار ديـــر ال
 .األسرىلتحرير فلسطين وكافة  األمةستخوضها 

كتـاب  أنومن جانبه قـال رئـيس لجنـة القـدس فـي االتحـاد العـالمي لعلمـاء المسـلمين د.رأفـت المصـري 
 ها مؤلفه.عمل رائع وعجبي ومبدع ويعكس الثقافة الواسعة التي يتمتع ب بأنهالمقدسي يصنف  األسير
فــي معالجــة موضــوع كتابــه والــذي كتبــه بمشــاعر حقيقيــة ومؤمنــه يالحظهــا  أبــدع األســير أن وأضــاف
 للكتاب ويتفاعل معها. القارئ

 87/4/8102، السبيل، عّمان
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 للتحرك العاجل لمنع بيريز من دخول المغربمغربية  ومنظماتدعوات من أحزاب  

فـــي الحكومــة المغربيـــة بنفســـه عــن زيـــارة يقـــوم بهـــا  محمـــود معـــروف: نــأى الحـــزب الرئيســـي -الربــاط 
وقــال عبــد العزيــز أفتــاتي، القيــادي  الـرئيس اإلســرائيلي األســبق شــمعون بيريــز األســبوع القــادم للمغــرب.

هـا إلـى المغـرب بن الحكومة، ال عالقة لهـا بالزيـارة التـي ينـوي بيريـز القيـام إفي حزب العدالة والتنمية 
وأضــاف أفتــاتي أن الزيــارة مرفوضــة فــي كــل  مــايو المقبــل فــي مــراكش. مــن شــهر أيــار/ 6و  2يــومي 

 إنهــااألحـوال، للمشــاركة فــي اجتماعــات "مبـادرة كلينتــون العالميــة للشــرق األوسـط وأفريقيــا"، والتــي قــال 
ونقل موقع فبرايـر عـن عبـد العزيـز أفتـاتي  معروفة بتدليسها للعرب بالتحديد، وتخدم أجندة الصهاينة".

" الفعاليــات المناهضــة للتطبيــع، للضــغط كــي ال تطــأ قــدم بيريــز المغــرب، باعتبــاره "مجرمــاً  دعوتــه لكــل
، إذا مـا ينتمي إلى الكيان العنصري االسـتيطاني وأن حزبـه سيشـارك فـي التصـدي لهـذه الزيـارة ميـدانياً 

 تحركت باعتبار أن الحزب معني بمناهضة التطبيع ومعاداة المشروع الصهيوني.
وقالــت مجموعــة العمــل الوطنيــة مــن أجــل فلســطين فــي ، عيــة مغربيــة باعتقــال بيريــزطالبــت جمكــذلك 

ن علـــى الســـلطات المغربيـــة منـــع بيريـــز مـــن دخـــول إ بيـــان أرســـلته فـــي وقـــت ســـابق لــــ"القدس العربـــي"
نهـــا "كلفـــت محـــامين بتقـــديم طلـــب إلـــى النيابـــة العامـــة باعتقـــال اإلرهـــابي  المغـــرب واعتقالـــه إذا دخـــل واب

وقــال خالــد الســفياني، منســق المجموعــة العمــل الوطنيــة مــن  ن هــو حــل فــي المغــرب".شــمعون بيريــز إ
بمشــاعرهم وقناعــاتهم،  زيــارة بيريــز اعتــداء علــى شــرف المغاربــة وكــرامتهم واســتخفافاً  إنأجــل فلســطين 

 ال يوجد أكبر منه لقضية فلسطين وللقدس. وطعناً 
عم والنصرة وعضو المرصد المغربي لمناهضـة واعتبر عزيز هناوي، نائب منسق المبادرة المغربية للد

التطبيــع، إدراج "كبيــر اإلرهــابيين الصــهاينة" ضــمن الئحــة الــذين ســيزورون المغــرب "جريمــة تطبيعيــة 
 كاملة وكبرى" تمس قضية فلسطين والقدس.

وطالبــت المجموعــة كــل المســؤولين المغاربــة بمنــع هــذه الزيــارة المشــؤومة، وبوضــع حــد لكافــة أشــكال 
وهي المؤسسة التابعـة لجماعـة  ،واستنكرت الهيئة المغربية لنصرة قضايا األمة ع مع الصهاينة.التطبي

وأعلنــــت "الشــــبكة الديمقراطيــــة المغربيــــة  كبيــــر اإلرهــــابيين الصــــهاينة." زالعــــدل واإلحســــان زيــــارة بيريــــ
ية خطيرة للتضامن مع الشعوب" "رفضها المطلق" لدخول بيريز أرض المغرب واعتبرتها "مبادرة تطبيع

هانـــة لكرامـــة الشـــعب المغربـــي، وطعنـــة لتضـــامنه مـــع الشـــعب الفلســـطيني"  مـــع الكيـــان الصـــهيوني، واب
 وطالبت الشبكة السلطات المغربية بمنع هذه الزيارة "المشؤومة".



 
 
 
 

 

           87ص                                     3260 العدد:    82/4/8102 الثالثاء التاريخ:

وأطلق شباب مغاربة حملـة واسـعة علـى مواقـع التواصـل االجتمـاعي تحـت شـعار "أوقفـوا زيـارة المجـرم 
الب بمنع دخول بيريز إلى المغرب "كبير اإلرهابيين الصـهاينة"، وقـالوا أن الخطـوة بيريز للمغرب"، تط

 "تطبيع مع كيان غاضب ومجرم". 
 82/4/8102 ،القدس العربي، لندن

 
 يلسطينيا   44بحياة  تأود ونروا" يي ززةال لقصفها مدراس " "إسرائيل"بان كي مون ينتقد  

دة بــان كــي مــون الجــيش اإلســرائيلي مســؤولية االســتهداف حّمــل األمــين العــام لألمــم المتحــ :نيويــورك
أثنــاء الحــرب األخيــرة علــى القطــاع العــام فــي المتعمــد لســبع مــدارس تابعــة لوكالــة "األونــروا" فــي غــزة 

الماضـــي، معلنـــًا فـــي الوقـــت نفســـه أن المجموعـــات الفلســـطينية المســـلحة خبـــأت أســـلحة بينهـــا مـــدافع 
 " وأطلقت نيرانها منها.وقذائف في مدارس تابعة لـ"األونروا

تحقيق أجرته لجنة تقصي للحقائق أنشأها بعـد انتهـاء تلـك الحـرب أن  إلىوأكد بان كي مون، استنادًا 
"وكالة األونروا أبلغت الجيش اإلسـرائيلي مـرتين يوميـًا بالمعطيـات الجغرافيـة للمـدارس التـي اسـتخدمت 

لتحقيــق، لكــن الجــيش اإلســرائيلي قصــف هــذه للنــازحين" وبينهــا المــدارس الســبع التــي شــملها ا مالجــئ
 ذلك. من رغم بالالمدارس 

فلسـطينيًا ممـن لجـأوا إليهـا  44وأوضح أن القصف اإلسرائيلي علـى هـذه المـدارس السـبع أودى بحيـاة 
 .آخرين 222هربًا من القصف، وجرح 

ضــــع وفيمـــا شــــجب بـــان القصــــف اإلســـرائيلي علــــى هـــذه المــــدارس فننـــه أعــــرب عـــن "الهلــــع" حيـــال "و 
 الميليشيات الفلسطينية المدارس في خطر بسبب استخدامها إلخفاء أسلحتها".

لكـن التقريـر أوضـح أن المـدارس الـثالث التابعـة لألونـروا التـي وجـدت فيهـا أسـلحة "كانـت خاليـة أثنـاء 
الجـــيش اإلســـرائيلي علـــى أنهـــا تســـتخدم  إلـــىوضـــع األســـلحة فيهـــا ولـــم يبلـــغ عنهـــا مـــن وكالـــة األونـــروا 

 للنازحين الفلسطينيين". كمالجئ
 82/4/8102 ،الحياة، لندن

 
 ذا لم تلتزم الحكومة الجديدة بحل الدولتينإ "إسرائيل": من الصعب الدياع عن ةالخارجية المريكي 

ستجد صعوبة في الدفاع عنها فـي  أنهامس، من أ "إسرائيل"،حذرت الواليات المتحدة  :القدس المحتلة
لحكومـة اإلسـرائيلية الجديـدة عـن التزامهـا بحـل الـدولتين، حسـب مـا أوردت المتحـدة اذا لـم تعلـن ا األمم

 صحيفة "هآرتس" على موقعها اإللكتروني.
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وقالت وندي شيرمان مساعدة وزير الخارجية األمريكي خـالل مـؤتمر الحركـة اإلصـالحية المنعقـد فـي 
نهـــا ســـتجد الواليـــات المتحـــدة واشـــنطن "إذا لـــم تلتـــزم الحكومـــة )اإلســـرائيلية( الجديـــدة بحـــل الـــدولتين حي

حبـاط المبـادرات الدوليـة التـي سـتطرح علـى األمـم المتحـدة  صعوبات في مساعدة إسرائيل علـى صـد واب
دعــــم الواليــــات المتحــــدة الــــدائم والمتواصــــل  إلــــىوأشــــارت شــــيرمان  بخصــــو  القضــــية الفلســــطينية".

كلفهـا األمـر الوقـوف منفـردة أمـام ن اب ومنحها الغطاء السياسي على السـاحة الدوليـة حتـى و  "،إسرائيلـ"ل
العالم قائلة "هـذا الوضـع سيسـتمر لكـن رئـيس الـوزراء )بنيـامين( نتنيـاهو أثـار خـالل حملتـه االنتخابيـة 

 عالمات استفهام تتعلق بمدى التزامه بتحقيق حل الدولتين".
الفلسـطيني  الواليـات المتحـدة سـتراقب عـن قـرب السياسـة اإلسـرائيلية الخاصـة بالموضـوع أن" وأضافت

ذا أظهــرت إســرائيل انســحابها وتراجعهــا عــن التزامهــا بحــل  بعــد تشــكيل الحكومــة اإلســرائيلية الجديــدة واب
غايــة فــي الصــعوبة وســنجد  الــدولتين فهــذا األمــر ســيحول عملنــا علــى الســاحة الدوليــة لمســاعدتها أمــراً 

 صعوبة في منع محاوالت تدويل الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي". 
 82/4/8102 ،الجديدة، رام هللاالحياة 

 
 التخلي عن أسلحتها النووية "إسرائيل": على دول عدم االنحياز 

 "إسـرائيل"محمـد جـواد ظريـف، أمـس، بـأن تتخلـى  اإليرانـيطالب وزيـر الخارجيـة : )أ ف ب، رويترز(
نتقـد ظريـف وا النووية" وأن تنضم إلى معاهدة الحد من انتشار األسلحة النووية. األسلحةعن "امتالك 

في كلمته باسم "دول عدم االنحيـاز"، خـالل افتتـاح مـؤتمر متابعـة لمعاهـدة الحـد مـن االنتشـار النـووي 
منطقـة خاليـة مـن  األوسـطفي نيويورك، أمس، "فشـل" الجهـود لعقـد إجمـاع علـى مناقشـة جعـل الشـرق 

 األسلحة النووية.
والـذي "يطلـب مـن إسـرائيل  2102م الصـادر عـن دول عـدم االنحيـاز فـي العـا باإلعالن وذّكر ظريف

التخلي عن امتالك األسلحة النووية واالنضمام إلى معاهدة الحد من االنتشار النووي من دون شروط 
 مسبقة ومن دون تأخير ووضع كل منشآتها النووية" تحت رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

 82/4/8102 ،السفير، بيروت
 
 مليون يورو لدعم العائالت المحتاجة يي الضفة وززة 14 االتحاد الوروبي يسهم بـ 

: صرف االتحاد األوروبي، أمس، أول مساهمة لهذا العام إلى السلطة أرناؤوطعبد الرؤوف  -القدس 
 الفلسطينية لصالح المخصصات االجتماعية إلى العائالت الفقيرة والمعوزة في الضفة الغربية وغزة.
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مليـــون يـــورو التـــي يـــتم تســـييرها عبـــر آليـــة "بيغـــاس" تتضـــمن  04بقيمـــة وقـــال االتحـــاد: إن المســـاهمة 
 مليون يورو(. 0،2مليون يورو( ومن حكومة النمسا ) 02،21مساهمة من االتحاد األوروبي بقيمة )

مــن التكلفــة اإلجماليــة لتــوفير مســاعدات نقديــة إلــى مــا يقــرب مــن  %41وتغطــي المســاهمة أكثــر مــن 
 من هذه العائالت تعيش في غزة. %61. أكثر من عائلة تعيش في فقر 006،111

راتـــر: "الحمايــة االجتماعيــة اســـتثمار رئــيس بالنســبة إلـــى -وقــال ممثــل االتحــاد األوروبـــي جــون غــات
 41. هـــذا العـــام، التـــزام االتحـــاد األوروبـــي بمبلـــغ 2102االتحـــاد األوروبـــي وســـيظل كـــذلك فـــي العـــام 

 01برنــامج التحــويالت النقديــة. ويتضــمن هــذا المبلــغ  جــل التغطيــة الجزئيــة لتكلفــةأمليــون يــورو مــن 
لتــوفير اســتجابة  2104تشــرين األول  02ماليــين يــورو تــم االلتــزام بهــا خــالل مــؤتمر القــاهرة بتــاريخ 

 ".2104سريعة لدعم العائالت في غزة التي تم دفعت إلى ما دون خط الفقر نتيجة للحرب في عام 
عائلـــة جديـــدة فـــي غـــزة، ويتوقـــع أن تصـــل  4،111د علـــى يســـتفيد مـــن هـــذه الدفعـــة مـــا يزيـــ وأضـــاف

 المساعدات إلى عائالت إضافية بحلول نهاية العام.
 82/4/8102 ،اليام، رام هللا

 
 إيطاليا تدعم مشايي القدس بمليون يورو 

: قــال نائــب وزيــر الشــؤون الخارجيــة والتعــاون الــدولي اإليطــالي البــو أرنــاؤوطعبــد الــرؤوف  -القــدس 
 أفريقيـاخالل اجتماعـه مـع ممثلـي مشـافي شـرقي القـدس، أمـس، بحضـور مـدير دائـرة شـمال بيستيلي، 

 األوروبــيوالشــرق األوســط والجزيــرة العربيــة وايــران والعــراق فــي هيئــة العمــل الخــارجي التابعــة لالتحــاد 
ن دافيـدا الشيشـيليا: إ اإليطـاليهيوغ منجريللي، وممثـل االتحـاد األوروبـي جـون جـات راتـر، والقنصـل 

 حكومته تنوي االستجابة لمشاكل التدفقات النقدية لهذه المشافي من خالل مساهمة بقيمة مليون يورو.
وشــــارك فــــي االجتمــــاع ممثلــــون عــــن مستشــــفيات "مركــــز األميــــرة بســــمة للتأهيــــل، وأوغســــتا فيكتوريــــا، 

 والمقاصد، وسان جون للعيون، وسان جوزيف، والهالل األحمر.
 82/4/8102 ،اليام، رام هللا

 
 "الجمهوريون" يربطون صفقة إيران بحظر مقاطعة المستوطنات اإلسرائيلية 

قدم مجموعة من أعضـاء مجلـس الشـيو  األمريكـي مـن الحـزب الجمهـوري  :سعيد عريقات -واشنطن 
من التعديالت على اتفاق اإلطار الذي توصلت إليـه الـدول الخمـس دائمـة العضـوية فـي مجلـس  عدداً 

الجاري، تفرض على إدارة الرئيس أوباما أن يربط موافقة  / أبريلنيسان 2إيران يوم األمن وألمانيا مع 
، وتصـــنيف مســـاعي "إسرائيلـ"الواليـــات المتحـــدة علـــى االتفـــاق النهـــائي مـــع إيـــران بـــاعتراف طهـــران بـــ
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فــي  "إســرائيل"المناهضــين لالحــتالل اإلســرائيلي لألراضــي الفلســطينية واالســتيطان مــن أجــل مقاطعــة 
 غير قانونية. أنشطة أنهاات األمريكية أو من قبل الشركات والمؤسسات التجارية على الجامع

 87/4/8102 ،القدس، القدس
 
 أم حالة عابرة؟ انعطايةانتخابات بيرزيت ..  

 هاني المصري
بأغلبية مقاعد « كتلة الوفاء اإلسالمية»أثارت نتائج انتخابات جامعة بيرزيت ضّجة كبيرة إثر فوز 

، «الشبيبة»مقعًدا لحركة  06مقعًدا، مقابل  26مقعًدا، إذ حصلت على  20لبة البالغة مجلس الط
المكون من الجبهة الديمقراطية « تحالف بيرزيت»، ومقعد واحد لـ «القطب الديمقراطي»مقاعد لـ  2و

 «.فدا«وحزب الشعب و
ًيا ال ينحصر في بيرزيت، وتباينت االجتهادات بين من اعتبر هذه النتائج انعطافة تعكس تغييًرا نوع

كونها تحوي مختلف األطياف، إضافة إلى ما تمثله من تاريخ وخصائ  وتعددية ورسو  مبادئ 
 وتقاليد العمل النقابي والديمقراطي؛ ما يعطي نتائج االنتخابات فيها مؤشًرا يعكس الحالة العامة.

الكتل الطالبية بالجامعة، وليس وبين من اعتبرها مجرد حالة عابرة تعود إلى أسباب خاصة تتعلق ب
لها أي أبعاد سياسية أو عامة. وسيحاول هذا المقال أن يبرهن أن ما جرى أكثر من حالة عابرة وأقل 

 من انعطافة.
في العادة ال يمكن الحديث عن تغييرات نوعية من نتيجة انتخابات لمرة واحدة، حتى لو كانت على 

وحدها مهما بلغت أهميتها. التغييرات الشاملة تحدث إذا  المستوى الوطني العام، وليس في جامعة
جرت انتخابات مرات عدة )ما معدله ثالث مرات(، وحصل حزب أو كتلة على أغلبية أو نسبة كبيرة 

 ثابتة ومستقرة.
إذا استعرضنا نتائج جامعة بيرزيت خالل السنوات العشرين الماضية، فسنالحظ أن نتيجة هذا العام 

ًيا أوزان الكتل الثالث المتنافسة في االنتخابات خالل السنوات الماضية، فكانت النتائج ال تغّير جوهر 
، «الشبيبة«و« الوفاء»متحركة، ولكن يحكمها باإلجمال نوع من االستقطاب الشديد المستمر بين 
 والتذبذب والحفاظ على النواة الرئيسية من األعضاء واألنصار لكل منهما.

، 2114، 2111، 0666، 0668، 0666مرات في أعوام ) 8« الوفاء»ت فاز  0666فمنذ العام 
، 2116، 2118، 2112، 0662مرات للشبيبة في أعوام ) 2( مقابل 2102، 2112، 2116
التي لم تعقد فيها  2113-2110(، مع استثناء سنوات االنتفاضة 2104، 2103، 2102
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االنتخابات بسبب االعتقاالت « ءالوفا»التي قاطعت فيها  2100و 2101االنتخابات، وعامي 
 والمالحقات.

على سبيل المثال، سنذكر نتائج االنتخابات للكتل الثالث المتنافسة في أعوام متباعدة لنظهر أن 
للشبيبة  02مقعًدا مقابل  23على « الوفاء»حصلت  0666الفوارق ليست ثابتة وال نادرة، ففي العام 

للقطب،  6للشبيبة و 21مقعًدا مقابل  22على « اءالوف»حصلت  2114للقطب، وفي العام  2و
للقطب، أما في  3للوفاء و 22مقعًدا مقابل  23على « الشبيبة»بينما في العام الذي يليه حصلت 

 23على « الوفاء»بانتخابات المجلس التشريعي، فحصلت « حماس»الذي شهد فوز  2116العام 
مقعًدا مقابل « 22الشبيبة »حصدت  2118لعام للقطب، بينما في ا 6للشبيبة و 08مقعًدا مقابل 

نتيجة متقاربة لنتائج هذا العام مع تبادل عدد المقاعد  2102للقطب. وشهد العام  2للوفاء و 06
« الوفاء»مقعًدا، بينما حصلت  26للطرفين المتنافسين، ففازت الشبيبة بأغلبية مقاعد المجلس بواقع 

« الشبيبة»أخيًرا كانت نتائج االنتخابات العام الماضي بفوز مقاعد، و  2مقعًدا والقطب على  06على 
 للقطب. 2للوفاء و 21مقعًدا مقابل  23بـ 

تستطيع ألول مرة تشكيل المجلس وحدها بعد حصولها على مقاعد « الوفاء»الجديد هذا العام أن 
نما يرجع أكثر من مجموع ما حصلت عليه الكتل األخرى، وهذا ال يمكن أن ُيفّسر بسبب واحد،  واب

لى أسباب أخرى سياسية  إلى مجموعة كبيرة من األسباب المتعلقة بالكتل المنافسة وفصائلها، واب
لى الوضع في جامعة بيرزيت.  ونقابية، واب

 هناك مجموعة من االستنتاجات التي يمكن أن تساعد على تفسير نتائج انتخابات جامعة بيرزيت:
بنشاطها المتواصل وتقديم خدمات للطلبة، إضافة إلى طوال هذا العام « كتلة الوفاء»*تمّيزت 

انفتاحها أكثر من السابق عليهم. فالطالبة غير المحجبة لم تكن حالة فريدة. كما أن ممثل الوفاء في 
المناظرة أجاد في عرض أخطاء وعيوب خصمه مستخدًما الحركة والصور ورموز فتح المناضلين 

وصواريخها، والتنسيق األمني، ودعوات محمود الهباش،  لصالحه، وموظًفا صمود غزة ومقاومتها
خصوًصا لعاصفة حزم ضد غزة، وعدم رفع الشبيبة لصور الرئيس، وأحاديثه عن عدم العودة إلى 
صفد، وعن التنسيق األمني المقدس، وتدخالت األجهزة األمنية باالعتقاالت والمالحقات، التي بلغت 

إلى التصويت « حماس»يدفع الطالب حتى غير المحسوبين على خالل الفترة القريبة الماضية حًدا 
لصالحها احتجاًجا على هذه االنتهاكات وانتصاًرا للواقعين تحت الظلم من االحتالل وذوي القربى، ما 

 يوًما. 21استدعى إلى اعتصامهم مرات عدة، كان آخرها اعتصاًما لمدة 
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في المفاوضات والتطبيع والتعامل مع الجرحى سوء أداء السلطة، خاصة « الوفاء»كما وّظف مناظر 
والمعتقلين، إضافة إلى تعامل الشبيبة مع الطلبة لجهة عدم االهتمام باحتياجاتهم ومطالبهم، لدرجة 

 أن مجلس الطلبة لم يعقد سوى اجتماًعا واحًدا طوال العام.
ى حيفا وما بعد **ساهم في نتائج االنتخابات صمود غزة ومقاومتها وصواريخها التي وصلت إل

حيفا، التي عطلت الحياة في مناطق واسعة في إسرائيل، والخسائر التي منيت بها إسرائيل، وتعطيل 
، إضافة إلى شعبية أبو عبيدة بين الفلسطينيين، والحديث المتصاعد بشدة قبل «بن غوريون»مطار 

سوية، وتعنت إسرائيل أيام من االنتخابات عن صفقة تبادل أسرى جديدة، وفي ظل فشل عملية الت
قوية في وقت « حماس»واتجاهها نحو المزيد من التطّرف والعنصرية. وهذا يفسر لماذا استمرت 

 شهدت فيه جماعة اإلخوان المسلمين تراجًعا يكاد يكون في مختلف البلدان العربية.
السابق واحتمال انتصاًرا للمقاومة، ما يعني أن هزيمتها في « كتلة الوفاء»ومن الخطأ اعتبار فوز 

هزيمتها في االنتخابات القادمة في بيرزيت وغيرها هزيمة للمقاومة، وهذا يجعل المقاومة سلعة 
 لالستهالك في يدي فصيل، وهي أكبر من ذلك بكثير.

ال يمكن أن يقوم فصيل باحتكار المقاومة، فالتاريخ القريب والبعيد، وعشرات آالف الشهداء 
ألف فلسطيني  811اقين، والمعتقالت اإلسرائيليه التي دخلها أكثر من وأضعافهم من الجرحى والمع

أسير حالًيا؛ تدل داللة قاطعة على أن المقاومة يمارسها  6111، ووجود أكثر من 0662منذ العام 
الشعب بأسره، وال يمكن أن يحتكرها فصيل مهما كان دوره الحالي، مع أنه يمكن أن يكون فصياًل 

 يفها لصالحه من فصائل أخرى.أكثر قدرة على توظ
رغم كل ما بين يدها من عناصر قوة وما تمثله في الماضي والحاضر لم « كتلة الشبيبة»***إن 

تستطع أن توظف عناصر قوتها، وال أن تظهر عناصر ضعف خصمها، بل ظهرت تدافع عن 
األخير قبل  السلطة وتداخلها مع األجهزة األمنية التي داومت في جامعة بيرزيت في األسبوع

االنتخابات، وهي نقطة ضعفها األساسية، ألنه ال يستطيع أي محام كسب القضية إذا دافع عن مثل 
هذه السلطة، وظهرت الخالفات بين المحاور الفتحاوية المختلفة، سواء على مستوى اللجنة المركزية، 

و على مستوى أو تداعيات موقف مروان البرغوثي من جهة، وجماعة دحالن من جهة أخرى، أ
 محاور الشبيبة ما بين الشمال والوسط والجنوب.

أن تبعد نفسها عن برنامج المفاوضات والسلطة واألجهزة األمنية « الشبيبة»مثاًل كان بمقدور 
 منذ انطالقتها.« فتح»ومساوئهما، وأن تقدم برنامًجا وطنًيا تحررًيا جامًعا منفتًحا استمراًرا لما مّثلته 

، خصوًصا كونها «حماس»وممثلها في المناظرة إظهار نقاط ضعف « الشبيبة»ر كما كان بمقدو 
، ما يعني أنها جزء من حركة سياسية عالمية تخضع لها «اإلخوان المسلمين»امتداًدا لجماعة 
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وألولوياتها ويطغى على طابعها اآلخر المتمثل بكونها جزًءا من الحركة الوطنية الفلسطينية، وهذا 
، ال سيما بعد تراجع الجماعة، وما جرى «حماس«اته السلبية جًدا على الفلسطينيين وكان له انعكاس

ويجري في مصر، والعداء ما بينها وبين النظام الذي راحت غزة والمصالحة بجريرته. وما يجري في 
، وانعكاسه على الفلسطينيين هناك، وتحديًدا في مخيم «حماس»سوريا بعد الموقف الملتبس من 

 وتحالفاتها العربية واإلقليمية والدولية.« حماس»، وعلى موقف اليرموك
في غزة، لجهة تقييد « حماس»فشل نموذج السلطة الذي أقامته « الشبيبة»كما لم يوظف مناظر 

الحريات وفرض الضرائب واالنفراد في السلطة، ومحاولته فرض نموذج معين على المجتمع، وتخليها 
ن تكون حكومة الرئيس وبرنامجها برنامجه، األمر الذي يتناقض مع عن الحكومة، وموافقتها على أ

برنامجها السياسي ومواقفها السابقة، على أمل أن تتولى صرف رواتب الموظفين وفتح المعابر 
عادة اإلعمار، مع  استمرار تحكمها في السلطة، وذلك بعد عدم  وتصحيح العالقة مع مصر  واب

فع الحصار وابعادة اإلعمار في ظل حجم الدمار والمجازر نجاح حكومتها في فتح المعابر ور 
 وخسائر العدوان اإلسرائيلي األخير على غزة.

كما كان بمقدوره إظهار أن المقاومة أصبحت في ظل الجمع بينها وبين السلطة المقيدة باتفاقات 
ير، بدليل أكثر ما هي إستراتيجية للتحر « حماس»ظالمة ومجحفة، وكأنها وسلية للدفاع عن سلطة 

من أجل  2113أن التهدئة هي السياسة الممارسة معظم الوقت منذ أول تهدئة جرت في العام 
مساعدة حكومة أبو مازن آنذاك. فتحدث المقاومة إما دفاًعا عن النفس في وجه عدوان إسرائيلي، أو 

درة على كوسيلة لرفع الحصار، أو لتصدير مشاكل وأزمات ناجمة عن التحكم لسلطة من دون الق
الوفاء بالمسؤوليات المترتبة على ذلك، بينما ال يتم التركيز على المقاومة في التجمعات األخرى، مع 

 أن القمع والتنسيق األمني ال يمكن أن يكون تفسيًرا لعدم االستثمار في هذا المجال.
 منفصلة. ألنه بحاجة إلى معالجة« القطب الديمقراطي»*لم يتطرق هذا المقال إلى سبب تراجع 

 82/4/8102، اليام، رام هللا
 
 يلسطين أكثر من قرارات دولية 

  ناجي صادق شراب
تختلف القضية الفلسطينية عن كل القضايا والنزاعات الدولية التي عرفتها األمم المتحدة، فالقضية 
الفلسطينية تتسم بتشابك عناصرها إلى درجة ال يمكن فصل أحدها عن اآلخر، وهذا التداخل 

لتناقض في الوقت نفسه هو الذي يعكس الفشل وعدم القدرة في الوصول إلى تسوية لهذه القضية، وا
 مثل أي نزاع دولي آخر.
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البعد اآلخر للقضية الفلسطينية هو أنها ليست مجرد صراع على قيام دولة فلسطينية وقضية تحرر 
نهاء احتالل، بل تعدد قضاياها الذي يقف وراء استمرارية هذا الص راع وديمومته، مثل الالجئين واب

 والقدس والمياه والمستوطنات، ما يعني أنه حتى مع قيام الدولة الفلسطينية تبقى هذه القضايا قائمة.
البعد الثالث للصراع هو تداخل أبعاده الدينية والقومية واأليديولوجية، ما يضفي عليه صراعًا وجوديًا 

ك أن الفلسطينيين يشكلون شعبًا، ولهم سلطة معترف بها، أبديًا. ولعل ما يميز هذا الصراع، اإلدرا
وأن لهم حقوقًا تاريخية وسياسية في قيام دولتهم المستقلة. ورغم هذا اإلدراك تنفرد القضية الفلسطينية 

، من القراراتعن كل القضايا الدولية بتعدد القرارات التي صدرت في شأن تسويتها، وتنوع هذه 
نسا نية وثقافية تربوية، وقرارات تتعلق بالطفولة الفلسطينية، وتعدد مستوياتها، من قانونية وسياسية واب

قرارات أممية صدرت على مستوى األمم المتحدة بكل فروعها، وأخرى صدرت عن المنظمات الدولية 
الوظيفية، مثل اليونيسكو واليونيسيف، وقرارات صدرت على المستوى اإلقليمي، خصوصًا مـــثل 

 العربية ومنظمة المؤتمر اإلسالمي، وحتى بعض المنظمات اإلقليمية غير العربية، مثل جامعة الدول
منظمة الوحدة األفريقية. وما تتميز به القضية الفلسطينية أيضًا قبول فلسطين عضوًا في كل هذه 
عة المنظمات الدولية والوظيفية واإلقليمية بدرجات متفاوته تصل إلى حد العضوية الكاملة في الجام
العربية والدولة المراقب في األمم المتحدة. ومهما كانت هذه الصفة كاملة أو غير كاملة، إال أن 

 األساس هو الدولة، فاالعتراف بالدولة قائم ومقر به دوليًا.
مــنذ نشأة القضيـــة الفلسطينية وحتى اليوم صدرت مئات الــــقرارات الدولية المتعلقة بها، والتي وفرت 

رعية لكل المطالــب الفلسطينية، أبرزها حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وقيام دولته أسسًا ش
الفلسطينية، وكأننا هنا  األراضيالمستقلة، وبطالن كل اإلجراءات والسياسات التي نفذتها إسرائيل في 

رادة دولة أمام معادلة معكوسة: إرادة وقرارات دولية تؤيد حق الفلسطينيين في قيام دولتهم الم ستقلة، واب
 واحدة ترفض االلتزام والتقيد بهذه القرارات.

وقد تكون اإلجابة بديهية وهي أن كل هذه القرارات الدولية واإلقليمية ليس لها صفة اإللزام بسبب 
لم تصدر استنادًا إلى الفصل السابع من ميثاق  القراراتالفيتو األميركي في مجلس األمن، وأن هذه 

 ة، وبالتالي أصبحت إسرائيل في حل من تنفيذ هذه القرارات.األمم المتحد
قـــد يكـــون هذا التفسير سليمًا من الناحية اإلجرائية القانونية، لكن يبقى لهذه القرارات أساسها 
األخالقي والسياسي الملزم أواًل إلسرائيل، وثانيًا، على الدول التي تبنت هذه القرارات. وثالثًا، توفر 

ارات األساس الشرعي الذي ال يسقط بالتقادم لكل الخيارات الفلسطينية والتحركات هذه القر 
 الديبلوماسية والسياسية.
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ورابعًا، تشكل القرارات الخيار األساسي للفلسطينيين، والمطلوب منهم إحياء هذه القرارات وتفعيلها 
سياسي داخل الدول ذاتها، على كل المستويات الدولية والثنائية، والعمل على تحويلها إلى سلوك 

ومن ثم تحويلها إلى قرارات سياسية داخلية، كما في االعترافات البرلمانية في عدد من الدول، وهذا 
ال يكفي بل تحولها إلى قرارات ملزمة لحكومات الدول وتبنيها في عالقاتها بنسرائيل لتتحول إلى قوة 

ال قد تتحول إلى سياسات وقرارات عزلة ، القراراتضغط لثني إسرائيل عن المضي في رفض هذه  واب
ومقاطعة وعقوبات دولية على مستوى هذه العالقات. من هذا المنظور يمكن االستفادة من هذه 

 القرارات الدولية.
وهناك بعد آخر مهم في هذه القرارات على المستوى الفلسطيـــني، وهــــو ما يعنـــي تبني استراتيجية 

ع واتخاذ قرارات وسياسات فلسطينية تتوافق وقرارات الشرعية الدولية، بمعنى التمرد على األمر الواق
أنه من حق الفلسطينيين اللجوء إلى كل الخــيارات والوسائل واآلليات التي تنهي االحتالل اإلسرائيلي، 

عاد عن مثـــل المقاومة السلمية والمدنية وحتى العسكرية، بما ال يتعارض والشرعية الدولية، مثل االبت
األعمال المضرة كالعمليات فـــي داخـــل إسرائيل والتي أضرت بالقضية الفلسطينية واستفادت منها 

 إسرائيل في تصوير المقاومة الفلسطينية بأنها إرهاب.
واألمر اآلخر باالستفادة من هذه القرارات ليس فقط باالنضمام إلى المنظمات والمعاهدات الدولية، 

دائرة جديدة لم تتعود عليها إسرائيل، أو باألحرى تدرك إسرائيل أنها خاسرة فيها،  بل نقل الصراع إلى
وحتى تؤتي هذه القرارات فاعليتها، على الفلسطينيين أن يتحملوا كل التداعيات السياسية والمالية التي 

واقع. وهذا  قد تفرض عليهم، فالقرارات الدولية تحتاج إلى وقت وقدرة وقوة لتنفيذها وتحولها إلى أمر
ما افتقرت إليه هذه القرارات، القوة التنفيذية الملزمة على إسرائيل، وهذا ما ينبغي أن يقوم به 
الفلسطينيون ومعهم الدول العربية والصديقة والداعمة لحقوقهم: كيف نحّول القرارات الدولية قرارات 

 ملزمة؟
 82/4/8102، الحياة، لندن

 
 وطني يلسطيني مؤتمرنحو  

  كياليماجد 
، يستهدف «مؤتمر وطني فلسطيني»من المؤكد أن هذه ليست الظروف المثالية لطرح فكرة عقد 

وضع األسس إلعادة ترتيب أحوال الفلسطينيين وكياناتهم الجمعية )المنظمة والسلطة والفصائل(، 
كن السؤال والتمهيد لتوليد حالة سيــاسية جديدة، على صعيد الرؤى وأشكال العمل ووسائل الكفاح، ل
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الذي يطرح نفسه هو متى كانت ظروف الفلسطينيين مثالية؟ أو إلى متى سيبقى وضعهم على هذه 
 الدرجة من التكّلس والضياع والتبّلد التي ال تفضي إال إلى التآكل واالهتالك؟

في الواقع ثمة مشروعية لعقد مثل هذا المؤتمر أكثر من شرعية أي شيء آخر في الساحة 
بل إن هذه الدعوة تبدو متأّخرة جدًا، ربما بمقدار عقدين أو عقد على األقل، مع علمنا  الفلسطينية،

أن كل الكيانات القائمة، كاللجنة التنفيذية للمنظمة ورئاسة السلطة والمجلسين الوطني والتشريعي، 
، التي انتهت شرعيتها منذ زمن طويل، وتآكلت فاعليتها، منذ زمن أطول، بحكم التركيز على السلطة

لم تصبح دولة حقًا، وبواقع تهميش المنظمة، واحتكار الطبقة السياسية المسيطرة التقرير بالقضايا 
المصيرية للفلسطينيين المحرومين من وسائط التعبير عن رأيهم، أو المشاركة في تقرير خياراتهم 

 الوطنية.
ة التي تبني هيئاتها القيادية وبالطبع، فنن الحال ذاتها تنطبق على التشكيالت الفصائلية السائد

شرعيتها على عالقات الهيمنة التي رّسختها عبر زمن، علمًا أن ثمة أمناء عامون بات لهم في هذا 
المنصب أكثر من أربعة عقود، وثمة هيئات قيادية ال تتزحزح من مكانها، بسبب انعدام الحراك 

تت حياتها الداخلية تنتظم وفقًا للوائح الداخلي، وسيادة عالقات الوالء والمحسوبية، في فصائل با
 «.التفريغ»

األهم من ذلك أن معظم الفصائل باتت فاقدة شرعيتها، ومبّرر وجودها، فبعد أن لم تعد تفعل شيئًا 
، وبعد أن لم يعد لها مكانة في «الشرعية الثورية»في ميدان الكفاح ضد إسرائيل فقدت ما يسمى 

مثيلية، وفوق هذين فمعظم الفصائل السائدة ليس لها هوية معينة، ال مجتمعها باتت فاقدة شرعيتها الت
سياسية وال فكرية، سوى كشف الرواتب والعالقات الوظيفية مع النظام السوري، بعد انتهاء نظامي 

 القذافي وصدام.
أما من الناحية السياسية، فنن ضرورة عقد مؤتمر كهذا تتأّتى ليس فقط من إخفاق خيار االرتهان 

ملية التسوية ألكثر من عقدين، كما تمثلت باتفاق أوسلو الذي قامت السلطة على أساسه، مع لع
عجزها، أو عدم أهليتها، عن طرح أية خيارات بديلة من الناحية العملية، إذ هي تتأتى، أيضًا، من 

نصف  تقادم الشعارات والبني السياسية وطرائق الكفاح التي اعتمدت في الساحة الفلسطينية، طوال
 قرن.

فوق كل ذلك، فنن ضرورة مثل هذا المؤتمر تنبع من تغّير أحوال الفلسطينيين واختالف ظروفهم 
السياسية واالجتماعية، ال سيما مع ازدياد مسارات تفّكك مفهومهم عن ذاتهم كشعب، وتراجع 

جمعية، وتفتت إدراكاتهم لمصيرهم المشترك، بحكم تبّدد إجماعاتهم الوطنية، وافتقادهم إطاراتهم ال
مجتمعاتهم، بخاصة بعد الكوارث التي ُمنيت بها تجمعات الالجئين الفلسطينيين في لبنان والعراق 
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وسورية. فهذه لم تعد مصدرًا لتحفيز الوطنية الفلسطينية وتغذيتها، وباتت تفتقد القدرة على حمل 
ا وبين المجتمع الفلسطيني في المشروع الوطني، على النحو الذي كانته في السابق، بل إن الهوة بينه

 الداخل باتت أكبر بكثير مما كانت قبل إقامة كيان السلطة.
والحال، فلم يعد بنمكان الفلسطينيين االستمرار على واقعهم القديم مع كل التغيرات الحاصلة في 

اصلة فيه، البيئات العربية والدولية، ومع كل هذا الخراب المحيق في المشرق العربي، واالنفجارات الح
من لبنان إلى اليمن مرورًا بالعراق وسورية، والتصّرف كأن ال شيء يحدث، أو ال شيء يؤثر في 
أحوال الفلسطينيين السياسية واالجتماعية وأشكال كفاحهم ضد عدوهم، وفي ما اعتبر يومًا أنه 

 القضية المركزية.
يد أن هذا ال ينتظر منه إعالن حرب نعم، الفلسطينيون أحوج ما يكونون اليوم إلى مؤتمر تأسيسي، ب

ضد إسرائيل، أو رفع شعارات الكفاح المسلح، إذ ال الظروف العربية والدولية تسمح بذلك، وال 
 الفلسطينيون لديهم اإلمكانات لهذا األمر بعد كل التجربة السابقة، وفي ضوء ارتهاناتها، ومآالتها.

الظروف والمعطيات على ترميم الوضع القصد أن مؤتمرًا كهذا يفترض أن يشتغل في هذه 
الفلسطيني، وعلى المتاح والممكن، والذي تم نسيانه، أو الالمباالة إزاءه، في خضم ادعاءات 
االنشغال بالعمل المسلح لتحرير فلســـطين، أو بالمفاوضة إلقامة دولة فلسطينية. والحقيقة، فنن 

ع أساسًا إلى ترهل البنى السياسية الحاملة اإلخفاق في هذين المشروعين، أو الخيارين، إنما يرج
لى تخلف اإلدارة الفلسطينية وضمنها تخلف قدرتها على استثمار الموارد المتاحة، ذلك أن  لهما، واب
العملية الوطنية الفلسطينية ذات وجهين، أحدهما يتعلق بالصراع ضد إسرائيل، وثانيهما يتعلق بتنظيم 

دارة الموارد، وهو األمر الذي تعرض لإلهمال، البيت الفلسطيني، أي المجتمع والك يانات السياسية، واب
 أو أنه لم يكن في مركز اهتمام القيادات الفلسطينية.

المهم أن الفلسطينيين باتوا في حاجة ملحة إلى مؤتمر تأسيسي إلعادة تعريف إجماعاتهم الوطنية 
يعونه في هذه المرحلة أو تلك. وأهدافهم السياسية، بغض النظر عّما يستطيعونه أو ما ال يستط

وبدهي أن ذلك يتأسس على جانبين، أولهما، التمييز بين ما تتيحه لهم الظروف الدولية واإلقليمية 
والعربية وبين حقهم التاريخي والمشروع في أرضهم ووطنهم. وثانيهما، إضفاء مضامين قيمية على 

نما على قيم الحقيقة والعدالة قضية التحرير بحيث ال تقتصر القصة على الصراع على األ رض واب
 والحرية والمساواة، أيضًا.

ولعل الفلسطينيين في خضم صوغهم مشروعهم الوطني يعززون فهمهم العتبار أن هدف أية 
إجماعات سياسية هو الحفاظ على وحدتهم في أماكن وجودهم كافة، وتعزيز إدراكاتهم لكونه شعبًا، 

سس على تقويض وحدة هذا الشعب أو تجزئته أو محو إدراكاته إذ ما قيمة أية مشروع سياسي يتأ
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بذاته كشعب؟ ثم ما قيمة أي تسوية ال تتأسس على عناصر الحرية والمساواة والحقيقة والعدالة )ولو 
 النسبية(؟

المؤتمر الوطني الفلسطيني مهمته أيضًا إعادة تعريف الكيانات السياسية الفلسطينية وتأتي ضمن 
طاراتها ومؤسساتها على مرتكزات وطنية وتمثيلية وديموقراطية. ذلك إعادة تفع يل منظمة التحرير واب

كما يأتي ضمن ذلك مراجعة التشكيالت الفصائلية الفلسطينية. ومعلوم أن ثمة فصائل لم يعد لها أي 
مكانة تذكر، ال في مجتمعات الفلسطينيين في الداخل والخارج، وال في إطار الصراع ضد إسرائيل، 

اهيك عن أنه ليس لها أي هوية سياسية أو أيديولوجية تبرر استمرارها. ومثاًل، فمن غير المعقول ن
أن فصائل صغيرة جدًا لها عضوان في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، بسبب انقسامها على ذاتها، 

سطينيين وال يعرف الفلسطينييون رأسها، في حين يجري تهميش مشاركة أصحاب الكفاءات من الفل
 بسبب عدم انتمائهم إلى هذا الفصيل أو ذاك.

، المسؤولة عن «الكوتا»القصد أنه آن األوان لالنتهاء من العهد الفصائلي، ومن عقلية المحاصصة 
كل هذا التدهور والتبلد والعطالة في الساحة الفلسطينية، ال سيما أن معظم الفصائل مستمرة شكاًل 

، «حماس»و « فتح»السوري، أو بسبب االختالف بين حركتي  فقط بسبب عالقاتها مع النظام
واالستقطاب الحاصل بينهما. وكلنا يعلم قصة الفصائل الفلسطينية في سورية التي أدارت ظهرها 
نما أيضًا لعذابات الفلسطينيين السوريين، ال سيما بعد ما كابده  ليس فقط لعذابات معظم السوريين، واب

 أهالي مخيم اليرموك.
تشكياًل سياسيًا، علمًا أن فصيلين اثنين احتال معظم مقاعد  02وم أننا نتحدث عن واقع فيه ومعل

، في حين أن الجبهة «حماس»و « فتح»، هما حركتا 2116المجلس التشريعي في انتخابات 
الشعبية حازت مقعدين فقط، في حين فازت ثالثة فصائل هي الجبهة الديموقراطية وفدا وحزب 

ن لكلٍّ منها، أي أن ثمة أكثر من عشرة فصائل ليس لها أي مكانة عند الفلسطينيين، الشعب بمقعدي
 وال في أي شكل من األشكال.

أخيرًا، الشعب الفلسطيني يمتلك كفاءات كبيرة وكلها باتت خارج العمل الفصائلي الذي لم يعد يتمتع 
غير المعقول استمرار التقرير بشؤونه، بطاقة جاذبة، الفتقاره إلى األهلية والحيوية والصدقية، لذا فمن 

وشؤون قضيته، بمجموعات فصائلية مغلقة على ذاتها، باتت تفتقد القدرة على التطور، وغدت عبئًا 
عليه، بارتهاناتها لهذا النظام أو ذاك، وبوضعها الفلسطينيين أمام خيارين متناقضين، إما استمرار 

مواردهم المالية المتأتية من عالقاتهم الوظيفية أو من الكفاح من أجل حقوقهم الوطنية أو استمرار 
 تنازالتهم السياسية.
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لقد اثبتت تجربة قرن من الزمان، أن الشعب الفلسطيني شعب شجاع، ولديه استعداد عال للتضحية، 
وأنه يمتلك إمكانات كبيرة، وتجربة غنية، وهذه كلها أمور تصب في رصيده وفي رصيد أية مبادرة 

اله من هذا الّدْرك الذي وصل إليه، بسبب تآكل البنى الفصائلية، وأفول دورها، وافتقارها تحاول انتش
 إلى روح التجديد والتغيير.

 82/4/8102، الحياة، لندن
 
 بالقوة "إسرائيل"مع  حماسأوقفوا حوار  

 د.فايز أبو شمالة
دف إلى ضرب إن حركة حماس تسعى إلى تنفيذ مشروعها االنفصالي في قطاع غزة، والذي يه

المشروع الوطني الفلسطيني. هذا ما يردده قادة السلطة الفلسطينية بمناسبة ودون مناسبة، وهم 
يستندون في ذلك إلى تقارير تبثها الصحافة اإلسرائيلية، أو يلتقطون أحاديث مجتزأة منسوبة إلى 

 بعض قيادات حركة حماس.
رائيلية، وسأفترض مصداقية تخوف قيادة سأفترض مصداقية التقارير التي تبثها الصحافة اإلس

السلطة الفلسطينية على المشروع الوطني، وسأفترض أن مهاجمة قيادة السلطة لحركة حماس جاء 
من منطلق الحر  على القضية الفلسطينية، وسأفترض أن حركة حماس قد ضلت الطريق، وتاهت 

ب الوطني الفلسطيني، وسأفترض أن سياسيًا، وانحرفت عن مسار الثورة القاضي بتحرير كامل الترا
حركة حماس قد خانت األمانة الوطنية، وقصمت ظهر البندقية، وكممت أفواه صواريخها التي 
قصفت "تل أبيب"، وسأفترض أن قيادات حركة حماس قد صاروا عمالء لـ)إسرائيل(، وصار ضباط 

وينسقون معهم طرق تصفية حركة حماس يشربون األنخاب في مكاتب ضباط المخابرات اإلسرائيلية، 
المقاومة، واعتقال المقاومين، وسأفترض أن حركة حماس صارت تتلذذ على المفاوضات المباشرة 
وغير المباشرة مع اإلسرائيليين، سأفترض كل ما سبق، فكيف يمكن التصدي لمشروع حماس 

 االنفصالي؟. 
يف ستنجح قيادة السلطة في رد ما هو الرد الثوري على عشق حماس للتفاوض مع اإلسرائيليين؟ وك

 حركة حماس عن درب الضالل؟
 أمام قيادة السلطة الفلسطينية خياران ال يلتقيان: 

الخيار األول: أن تصف قيادة السلطة الفلسطينية أولئك الحريصين على التفاوض مع اإلسرائيليين 
بعتها منظمة التحرير بالعمالء والخونة، وأن تشجع على اللجوء إلى األساليب القديمة التي ات
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الفلسطينية في القرن الماضي، حين اعتمدت أسلوب التصفية الجسدية لكل متهم باللقاء مع ضباط 
 المخابرات اإلسرائيلية.

الخيار الثاني: أن تتفهم قيادة السلطة األسباب التي دفعت حركة حماس للتفكير بالتفاوض غير 
ن تحت أقدامها، وأول هذه األسباب هو تواصل المباشر مع )إسرائيل(، وتقوم بسحب البساط م

الحصار الظالم على قطاع غزة، والثاني هو عدم صرف رواتب أربعين ألف موظف في قطاع غزة 
منذ أكثر من عام، والثالث هو عدم دعوة المجلس التشريعي لالنعقاد بعد مرور عام على التوقيع 

القيادي لمنظمة التحرير لالجتماع، والخامس هو على اتفاقية الشاطئ، والرابع هو عدم دعوة اإلطار 
 عدم تحقيق المصالحة المجتمعية.

ولكن على رأس كل األسباب يتربع الفشل المقيت الذي وصل إليه المشروع الوطني الذي ركبت على 
ظهره السلطة الفلسطينية، فانكسر بعد عشرين عامًا من المفاوضات العبثية، إن العجز الجلي عن 

شروع الوطني بحد ذاته يحفز القوى السياسية على التفتيش عن البدائل، وال سيما أن السيد تحقيق الم
 محمود عباس قد تفرد وحيدًا بالقرار السياسي الفلسطيني.
 فهل ينطبق على قيادة السلطة الفلسطينية قول الشاعر:

 إذا كان رب البيت للدف ضارًبا فشيمة أهل البيت كلهم الرق ؟.
 ألن المقاومة ال ترق ، المقاومة رقصت بصواريخها مدينة "تل أبيب"ال أظن ذلك، 

 87/4/8102، يلسطين أون الين
 
 عاما   67متغيرات الكيان بعد  

 د . فايز رشيد
بدأ الكيان احتفاالته بمناسبة ذكرى إنشائه. استقالل الصهاينة هو نكبتنا الفلسطينية العربية اإلنسانية. 

على إنشاء الكيان، ليس من الصعب على المراقب أن يالحظ وبال أدنى عامًا  62بعد ما يقارب من 
شك، أن جملة التطورات التي حدثت على الصعيدين الرسمي واالجتماعي في مدى ما يزيد على 
ستة عقود زمنية منذ اإلنشاء، تتلخ  في الجنوح مزيدًا نحو اليمين والعنصرية، ذلك أن اإليديولوجيا 

التوراتية ما زالت هي األساس والمنبع للسياسات "اإلسرائيلية" في المناحي  الصهيونية ذات الجذور
المختلفة، أي أننا أمام صورة أبقت على المضامين كأهداف استراتيجية )ومنها تلك التي ما زالت 
تطرح في اإلطار الشعاراتي السابق لها( على قاعدة تعزيز هذه الشعارات مثل: "يهودية الدولة" 

 من "اإلسرائيلي".وعقيدة األ
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أما بعض األهداف االستراتيجية األخرى فقد بقيت تحمل نفس المضمون، ولكن مع اختالف بسيط 
هذه الشعارات  الدولة.في نمطية الشعارات المطروحة لتحقيقها مقارنة مع مثيالتها لدى ترسيم والدة 

رض مع الجوهر، بل هي تتواءم أخذت تبدو وكأنها أكثر مرونة لكنها المرونة التكتيكية التي ال تتعا
وتصل حدود التماهي معه، ولكن مع الحر  على إعطائها شكاًل انتقاليًا جديدًا للتحقيق، وذلك 
قليمية ودولية تحتم هذا الشكل االنتقالي، ولكن على قاعدة االتكاء على ذات  العتبارات سياسية واب

ئيل" الكبرى والذي كان مطلبًا ملحًا ما قبل اإليديولوجيا . . فمثاًل فنن الهدف من إنشاء دولة "إسرا
وعند إنشاء الدولة، أصبح بفعل المستجدات السياسية الموضوعية مسألة صعبة التحقيق إن لم تكن 
مستحيلة، وبالتالي فنن السيطرة تحّولت من الشكل المباشر عبر االحتالل إلى شكل آخر غير 

السيادة والهيمنة والتحكم االقتصادي )على سبيل مباشر، وهو السعي لتحقيق ذات السيطرة من خالل 
المثال(، ولذلك فنن الخلفية التي أصبحت تتحكم في النظرة "اإلسرائيلية" إن على صعيد رؤية الذات 
كالدولة األهم في المنطقة أو على صعيد العالقة مع الدول العربية واإلقليمية، تقوم على نظرية 

 السيادة والتسّيد المطلق.
 اذا التحّول من شكل الهيمنة الجغرافية إلى األخرى االقتصادية، فنن ذلك يعود إلى:أما لم

* أواًل: وجود عقبات فعلية في تطبيق المشروع الصهيوني ألسباب خاصة باليهود أنفسهم، فالخطة 
"إسرائيلية" بتهجير كافة يهود العالم إلى "إسرائيل"، واجهت وما زالت تواجه مصاعب  -الصهيو 
ة، بالتالي فنن أي احتالل "إسرائيلي" لمناطق جغرافية جديدة يلزمه ُبعد ديموغرافي عسكري، وهو كبير 

 ما يفتقده الكيان.
* ثانيًا: العامل الفلسطيني ذاته، والذي عّبر عن نفسه أكثر بالمقاومة الفلسطينية بكافة أشكالها، 

من جهة أخرى عمل على الحد من وبخاصة العسكرية منها، الذي فرمل الحلم الصهيوني من جهة، و 
 األمن.الهجرة اليهودية إلى الكيان، كما ساهم في رفع وتيرة الهجرة المعاكسة منها نتيجة النعدام 

فاصطفاف الجماهير العربية مع القضية الفلسطينية  بالضرورة.* ثالثًا: عوامل شعبية عربية 
الشعب المصري بشكل رئيسي بعد اتفاقيات واعتبارها قضيتها الرئيسية، وفشل التطبيع معها )تجربة 

كامب ديفيد( كما الرفض الرسمي الصهيوني لما يسمى ب "مبادرة السالم العربية" إضافة إلى 
العدوانية الصهيونية الدائمة على الفلسطينيين والعرب كل ذلك وغيره يعلق الجرس في أذهان العرب 

 العرب.و على الخطر المستقبلي الصهيوني على الفلسطينيين 
* رابعًا: عوامل دولية فنذا ما استثنينا االحتالل األمريكي الذي قام في العراق )وما زالت آثاره باقية( 
وأفغانستان فنن االحتالل الوحيد الذي بقي في القرن الحادي والعشرين هو االحتالل "اإلسرائيلي" 

ى الصعيد العالمي والتفاف بمعنى آخر فنن طبيعة التحوالت السياسية عل الفلسطينية.لألراضي 
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شرائح كثيرة دولية حول الحقوق الوطنية الفلسطينية وشرعية المطالبة بها والنضال من أجلها، إضافة 
إلى قرارات األمم المتحدة حول الحقوق الفلسطينية ووجود عالم القطبين )حتى انهيار االتحاد 

مكانية إحياء هذه الظاهرة، والكره الذي السوفييتي ودول المنظومة االشتراكية( ووجود دالئل على إ
تنظر به أغلبية شعوب العالم إلى ظاهرة االستعمار واحتالل أراضي الغير وارتفاع وتيرة المطالبة 
بحقوق اإلنسان، كل ذلك وغيره من العوامل: يجعل إمكانية احتالل "إسرائيل" ألراض عربية جديدة 

 .نفذتها "إسرائيل" غير واقعية وستكون ُمداّنة دوليًا فيما لو
وصمود  2116و، 2111من جانب آخر فنن انتصاري المقاومة الوطنية اللبنانية في عامي 
فشالها للمخططات الصهيونية من عدوان  على قطاع غزة وكافة  2104المقاومة الفلسطينية واب

اإلسرائيلي"، الحروب العدوانية السابقة على القطاع، ساهم تمامًا في إزالة شبح الخوف من البعبع "
وعلينا أال ننسى ما  اإلرادة.وأثبت بما ال يقبل مجااًل للشك، إمكانية هزيمة الكيان، فيما لو توفرت 

قاله رابين في حياته، للصحفي "اإلسرائيلي" حاييم بار الذي نشر منذ أعوام: إن اضطراري لتوقيع 
 ".ية الحالية لجيش الدفاع "اإلسرائيلياتفاقيات أوسلو في أحد جوانبه يتمثل: في شكي في القدرة القتال
قال في مذكراته "لقد بكيت عندما  0662رابين أيضا وبعد احتالل األراضي العربية في حرب عام ،

رأيت األراضي الواسعة التي قمنا باحتاللها، لكني تساءلت في ذات الوقت كم هو صعب علينا 
 ".االحتفاظ بها

ئيلي" مع الفلسطينيين وقضيتهم في الضفة الغربية وقطاع غزة، في نفس السياق يأتي التعامل "اإلسرا
بالولوج إلى شكل توافقي يحقق الهدف االستراتيجي في )الدولة اليهودية( من دون االصطدام مستقباًل 
بالقنبلة الديموغرافية التي يشكلونها مستقباًل، فمن مبدأ التنكر المطلق لحقوقهم الوطنية باعتبار أن 

ل "يهودا والسامرة"، والتي هي جزء من "أرض "إسرائيل" التاريخية"، إلى إعطائهم ما أراضيهم تشك
تتصوره "نمطًا من الحقوق" يجمع ما بين السيطرة الفعلية "اإلسرائيلية" كعامل متحكم في شؤونهم 
اشر السيادية، باستثناء إشرافهم المباشر على القضايا الحياتية، ومن مبدأ الترانسفير والتخل  المب

من معظمهم، إلى خلق وقائع اقتصادية وسياسية واجتماعية وأمنية عسكرية تدفع الكثيرين منهم إلى 
الهجرة الطوعية، ولذلك تفتق الذهن "اإلسرائيلي" عن الحكم الذاتي، الذي ُيقّدم إليهم في مشاريع 

أكثر من ثالثة )سالمية( وتحت مسميات مختلفة، وكلها تضمن ل "إسرائيل" السيادة الفعلية على 
ن تعاملت معه سلطتهم في رام   هللا.أرباع الضفة الغربية . هذه الحلول لن يقبلها الفلسطينيون واب

 القسري.عامًا على إنشائه  62هذه هي أبرز متغيرات الكيان بعد 
   82/4/8102، الخليج، الشارقة
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 "إسرائيل"حركة مناهضة لالحتالل من داخل  تقوميجب أن  ال تخايوا 
 تري شومسكيدم

لمحاكمة اندريه سميانسكي ويوسي دانيال في االتحاد السوفياتي  21تصادف هذه السنة الذكرى الـ  
واللذين اتهما بكتابة كتب ومقاالت تشكك بالنظام السوفياتي وتهريبها إلى خارج الدولة من اجل 

بالسجن، كان  أعوامعة سميانسكي ودانيال اللذين حكم عليهما خمسة وسب إدانةنشرها. ان الهدف من 
التي كانت ترفض وتتحفظ من النظام الدكتاتوري الكاذب والقمعي، ولكن التأثير  األقليةالردع ضد 

 بأثرالتاريخي لهذه القضية كان معاكسا، حيث تسببت المحاكمة بديناميكية سياسية يمكن اعتبارها 
 النظام السوفياتي. أسقاطى في نهاية المطاف إل أدىالذي  األمررجعي انه ال يمكن منعها، 

 األمرالمعارضين للنظام لم تسكت، بل واخذ  أصواتعلى عكس توقعات النظام، فانه ليس فقط 
الذي قلل  األمرذلك زاد النظام من مالحقته السياسية للمعارضين،  وبنعقابباالزدياد بعد المحاكمة، 

دولي، بما في ذلك بنظر بعض من شرعية النظام السوفياتي أكثر فأكثر، في نظر المجتمع ال
 الشيوعية في الغرب. األحزابالعناصر المهمة في 

نهاية القصة معروفة، ونتيجة للضغط الدولي الذي اخذ باالزدياد، بدأ النظام السوفياتي يغير وجهته 
 تدريجيا إلى ان سقط كليا.

رية السوفياتيةـ االحتالل الدكتاتورية العسكرية اإلسرائيلية في المناطق المحتلة ال تشبه الدكتاتو 
اإلسرائيلي اسوأ بكثير من النظام الشيوعي في االتحاد السوفياتي، ليست فقط بسبب حرية الحركة 

حرم منها  األساسيةالتي نعم بها المواطنين السوفييت داخل الدولة، هذه الحرب  األساسية
المدنية  األساسيةدي الحقوق الفلسطينيين بل واحترامهم الشخصي والوطني يداس كل يوم كونهم فاق

والقومية، ورغم االختالف بين النظامين من الجدير استخدام وسائل مشابهة وخلق ديناميكية مدنية 
 بنعقابسلطة االحتالل اإلسرائيلي، وسائل سياسية ودولية تشبه تلك التي كانت  إسقاطمن اجل 

 محكمة الُكتّاب سميانسكي ودانيال قبل خمسون عاما.
الماضي حول قانون  األسبوععلى التعجيل ويفرضه هو قرار محكمة العدل العليا في  ما يدفع

الذي يلقي بالمسؤولية والضرر على من ينشر نداء علني لمقاطعة دولة  2100المقاطعة منذ 
 وبأسرعفي الدولة، ومن اجل ان يحصل ذلك يجب ان تتبلور في إسرائيل « منطقة»على  أوإسرائيل 

 ة لالحتالل من اجل العصيان المدني المنظم لقانون المقاطعة.وقت حركة معارض
نما كأفرادتخيلوا ان ينادي أكثر فأكثر من المواطنين المعارضين لالحتالل ـ ليس  كجماعة منظمة ـ  واب

 على مشروع االحتالل والمستوطنات. وأخالقيةبفرض مقاطعة اقتصادية، ثقافية 
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نما وسيع المقاطعة الدولية وتشديدها، سيقوم ردا على ذلك من يدافع أثمر فعليا هذا النداء وتسبب بت واب
في حركة الرفض  األعضاءعن نظام االستبداد القومي للفلسطينيين ويقدموا دعاوى قضائية ضد 

والعصيان، ستكون هذه المحاكمات سياسية، وكلما ازدادت هذه المحاكمات كلما انهارت صورة 
، وازداد الضغط الدولي عليها، وكلما تعمق الوعي لدى الجمهور الديمقراطية اإلسرائيلية في الغرب

 اإلسرائيلي كان استمرار االحتالل له ثمن اقتصادي وسياسي، وبالنهاية يوضع حد لالحتالل.
بقلم « الفنان ومرجريتا»، هذه احدى الجمل في قصة «ال تخافوا أبدا من أي شيء، هذا ليس حكيما»

مت الكثيرين من معارضي االتحاد السوفياتي. وفي سياق العصيان ميخائيل بولجاكوف، والتي اله
 ألنهفقط،  أخالقيةوالتمرد على قانون المقاطعة فان هذه الجملة مالئمة جدا، هذا التمرد ليس ضرورة 

، النظام المستمر رغم القانون أخرىممنوع االنصياع لقانون يهدف إلى الدفاع عن نظام القمع المة 
االنصياع والعصيان المنظم لقانون المقاطعة من شأنه ان يكون عمال حكيما من الدولي، ان عدم 

 االحتالل. إنهاءناحية سياسية ومدنية. حيث ان هناك فرصة معقولة لتسريع 
الرسالة في إسرائيل التي تحتل وبصوت عال وغير مترددـ معارضو االحتالل  وأسماعيجب العودة 
 . قوموا واخرقو قانون المقاطعة.ال تخافوا. هذا ليس حكيما األعزاء

 22/4/2102هآرتس 
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