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 ألراضي المحتلة" وجرائم االحتالل تصبح "ادعاءات"الخارجية األمريكية تشطب "ا .1

وزارة الخارجية األمريكية امتنعت عن ، أن هاشم حمدان، نقاًل عن 21/4/2018 ،48عرب نشر موقع 
ـرب( في تقريرها 48عــ – 1967استخدام مصطلح "األراضي المحتلة" )األراضي الفلسطينية المحتلة عام 

ء العالم. كما اعتبرت التقارير عن خرق سلطات االحتالل لحقوق السنوي عن حقوق اإلنسان في أنحا
 لتقارير سابقة. اإلنسان الفلسطيني بمثابة "ادعاءات" و"تهم"، خالفاً 

للتقارير السابقة، فإن الفصل الذي يتناول  ، وخالفاً 20/4/2018 وكان قد نشر التقرير يوم الجمعة
 ائيل، هضبة الجوالن، الضفة الغربية وقطاع غزة".والسلطة الفلسطينية أطلق عليه "إسر  "إسرائيل"
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يذكر أنه قبل دخول ترامب البيت األبيض، فإن الصيغة التي كانت متبعة في وثائق من هذا النوع 
 كانت "إسرائيل واألراضي المحتلة".

وادعت الخارجية األمريكية أن الحديث عن "تغيير تقني تم تبنيه في الشهور األخيرة من قبل عدة 
 االت وهيئات في اإلدارة األمريكية".وك

وفي الضفة  "إسرائيل"صفحة لوضع حقوق اإلنسان في  120إلى ذلك، خصص التقرير أكثر من 
 "إسرائيل"الغربية وقطاع غزة. وتضمن فقرة لم تكن تظهر في تقارير سابقة في الفصل الذي يتناول 

ليها الخارجية األمريكية من منظمات واألراضي الفلسطينية، بداعي إجراء اصطالب معطيات حصلت ع
 حقوق إنسان، ووسائل إعالم ومواطنين أفراد، مع السلطات اإلسرائيلية والسلطة الفلسطينية.

وجاء في التقرير "طلبنا وحصلنا على ردود من إسرائيل ومن السلطة الفلسطينية في الحاالت ذات 
إسرائيلي  رير عدم حصول الخارجية على رد  الصلة، بشأن االتهامات بخرق حقوق اإلنسان". وبرر التق

في بعض الحاالت بأنه "بسبب ضيق الوقت، فإن الحكومة اإلسرائيلية لم تتمكن من إعطاء رد كامل 
على كل حالة وحالة، ولكنها تدعي، بشكل عام، أن كل الحوادث في التقرير تم التحقيق فيها بشكل 

 معمق وبموجب اإلجراءات القانونية".
إلى تغيير في مكانة القدس المحتلة، وذلك بناء على قرار اإلدارة األمريكية،  تقرير أيضاً ويشير ال

. "إسرائيلـ"، االعتراف بالقدس كعاصمة ل2018ديسمبر  برئاسة دونالد ترامب، منذ كانون األول/
رير وبالنتيجة فإن القضايا ذات الصلة بالقدس والمقدسيين تمت تغطيتها في الجزء المخصص من التق

 لـ"إسرائيل والجوالن".
ومع ذلك، جاء في مقدمة التقرير أن "موقف الواليات المتحدة هو أن الحدود الدقيقة للسيادة اإلسرائيلية 

 الدائم بين الطرفين". في القدس سوف تحدد فقط في المفاوضات على الحل  
ات التي نشرت في السنوات ورغم كل التغييرات، فإن أجزاء كبيرة من مضامين التقرير مماثلة للمعلوم

السابقة. حيث يفصل التقرير حاالت كثيرة من خرق حقوق اإلنسان في الضفة الغربية وقطاع غزة من 
 قبل "إسرائيل والسلطة الفلسطينية وحركة حماس"، بحسب التقرير.

بية وقطاع كما يشير التقرير إلى القيود على حرية التحرك التي يعاني منها الفلسطينيون في الضفة الغر 
غزة، واالعتقاالت التعسفية التي تنفذ، وهدم المنازل من قبل سلطات االحتالل، والقيود على حرية 

 الصحافة وحرية التعبير.
التحقق بشأنها والتأكد منها من قبل  في التقرير لم توصف كمعلومات تم   كبيراً  ومع ذلك، فإن جزءاً 

 م" من قبل منظمات حقوق اإلنسان أو تقارير إعالمية.اإلدارة األمريكية، وإنما كـ"ادعاءات" و"ته
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ـــالمواطنين فـــي  ـــادات لحركـــة حمـــاس بادعـــاء أنهـــا "تحـــاول بشـــكل متعمـــد المـــ  ب ـــر انتق ويوجـــه التقري
إســرائيل، وخــرق حقــوق اإلنســان علــى نطــاق واســع فــي قطــاع غــزة، بمــا فــي ذلــك الخصــوم السياســيين 

دات للسـلطة الفلسـطينية بـداعي "اعتقـال خصـوم سياسـيين كما وجه التقرير انتقـا والصحافيين والنساء".
 في الضفة الغربية، والم  بحرية الصحافة وحرية التنظيم". 

موقـــع لتقريـــر صـــحفي ، أن وكـــاالت، نقـــاًل عـــن ال21/4/2018 ،المركـــز الفلســـطيني ل عـــالموأضـــاف 
اسـتخدام كلمـة  تقريبـاً  "آشيوس" اإلخباري األمريكي كشـف أن وزارة الخارجيـة األمريكيـة أسـقطت بـالمرة

 "احتالل" من تقريرها السنوي األخير عن أوضاع حقوق اإلنسان في "إسـرائيل" واألراضـي الفلسـطينية.
موقع هذا التطور بأنه "تحول ذو داللـة"  ألن اللغـة العامـة التـي تتحـدث بهـا وزارة الخارجيـة الووصف 

مــرة، لكنهــا لــم تظهــر  43ت كلمــة "احــتالل" وفــي تقريــر العــام المنصــرم، تكــرر  ُتعــد فــي العــادة سياســية.
 هذه المرة إال في ست حاالت، بحسب ما نقلت "الجزيرة نت".

مـــن  كبيـــراً  مـــن جانبهـــا، أوردت صـــحيفة هـــ رت  العبريـــة أن تقريـــر الخارجيـــة األمريكيـــة يصـــف عـــدداً 
 مية.خروقات حقوق اإلنسان بأنها "أخطاء" من جانب منظمات حقوق اإلنسان أو التقارير اإلعال

وذكـــر موقـــع آشـــيوس أن ســـفير الواليـــات المتحـــدة لـــدم "إســـرائيل" ديفـــد فريـــدمان هـــو مـــن قـــاد الحملـــة 
، أفــاد موقــع "فــوروورد" بــأن فريــدمان 2017 ديســمبر األول/الرســمية إلحــداث هــذا التغييــر. ففــي كــانون 

جـود اإلسـرائيلي طلب من وزارة خارجية بـالده الكـف عـن اسـتخدام كلمـة "احـتالل" عنـد اإلشـارة إلـى الو 
وبحسـب الموقـع نفسـه، فـإن فريـدمان اقتـرد اسـتبدال مصـطلح "األراضـي المحتلــة"  فـي الضـفة الغربيـة.

 بعبارة "الضفة الغربية".
 
 شتية لـ"الحياة": توجه لتغيير جوهري يشمل ثلثي أعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمةا .2

شـتية عـن توجـه إلحـداث امحمـد  .فـتح دكشف عضو اللجنة المركزية لحركـة : محمد يون  -رام هللا 
إلـى أنـه "سـيتم تغييـر  تغيير جوهري فـي عضـوية اللجنـة التنفيذيـة لمنظمـة التحريـر الفلسـطينية، مشـيراً 

 من الشهر الجاري". 30ثلثي أعضاء اللجنة في المجل  الوطني الذي سيعقد في رام هللا في الـ
عضوًا، مشيرًا إلى أن  18يدًا في اللجنة" التي تضم عضوًا جد 12شتية لـ"الحياة": "سنشهد رؤية اوقال 

العديــد مــن األســماء التاريخيــة والمســتقلة ســيغادر ألســباب بينهــا التقــدم فــي الســن، والرغبــة فــي التغييــر 
وإدخـــال طاقـــات جديـــدة. وتـــدور فـــي األروقـــة الداخليـــة أســـماء عـــدد مـــن القيـــادات التاريخيـــة المرشـــحة 

المقــيم فــي تــون ، وأحمــد قريــع وياســر عبــد ربــه وأســعد عبــد الــرحمن للمغــادرة، مثــل فــاروق القــدومي 
 ومحمد زهدي النشاشيبي وغيرهم.
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شــتية إن حركــة فــتح توافقــت علــى اختيــار ممثليهــا الثالثــة فــي اللجنــة التنفيذيــة التــي تشــكل اوأضــاف 
ل منصب صائب عريقات الذي يشغ .القيادة الفلسطينية، وهم: الرئي  محمود عباس رئيسًا للجنة، ود

 أمين سرها، وعزام األحمد مسؤول ملف العالقات الوطنية في الحركة.
وأوضــح إن المخــرو الوحيــد ألزمــة االنقســام هــو اللجــوء إلــى صــندوق االقتــراع. وأشــار إلــى أن "منظــور 
فتح للمصالحة يقوم على سلطة واحدة، ونظام إداري ومالي وأمني وقانوني واحد. أما منظور حماس، 

قاسم وظيفي بينها وبين فـتح فـي غـزة". ورأم أن "المخـرو مـن هـذا الخـالف الجـوهري هـو فيقوم على ت
 الذهاب إلى انتخابات عامة، وأن نحتكم إلى االنتخابات، ونقبل بنتائج صندوق االقتراع".

، وســـلمت الحكومـــة لحمـــاس، ســـتقبل بنتـــائج 2006وقـــال إن فـــتح التـــي قبلـــت نتـــائج االنتخابـــات عـــام 
يدة في حال موافقة حماس على ذلك. وزاد: "فتح قبلـت النتـائج، لكـن العـالم لـم يقبلهـا، االنتخابات الجد

 رفضت إعالن التزامها هذا االتفاق". ألن حماس دخلت االنتخابات وفق قواعد اتفاق أوسلو، ثم  
وأوضــح أن الخطــة األمريكيــة التـــي تســمى "صــفقة القـــرن" ســوف "تولــد ميتــة ألنهـــا أواًل لــم تلــب الحـــد 

نى من الحقوق الفلسطينية، وثانيًا ألنها تتناقض مع القانون الدولي وقرارات األمـم المتحـدة، وثالثـًا األد
ألنه ال يوجد شريك للسالم في إسرائيل، ورابعًا ألن الفريـق الـذي يعـد الخطـة لـي  محايـدًا إنمـا منحـاز 

ريفين فــي قمـة الظهــران إلـى إسـرائيل". واعتبــر أن موقـف السـعودية، كمــا عبـر عنـه خــادم الحـرمين الشـ
إسرائيلية  -العربية جاء ردًا على المساعي األمريكية واإلسرائيلية التي تسعى إلى إقامة عالقات عربية

 على حساب القضية الفلسطينية. وأكد أن "قمة الظهران وضعت حدًا لكل هذه المساعي واألوهام". 
 22/4/2018 ،الحياة، لندن

 
 ه باعتبار القدس عاصمة لـ"إسرائيل"عباس: لن نسمح لترامب أو غير  .3

محمــود عبــاس: "نحــن لــن نســمح لترامــب أو غيــره بــأن يقــول إن القــدس  الســلطة الفلســطينية قـال رئــي 
عاصمة إلسرائيل، وسنحارب ونحن اآلن نحارب هـذا القـرار منـذ البدايـة، وكـذلك لـن نسـمح ألي دولـة 

ي : "عنـدما يـأتي الحـل فـإن القـدس الشـرقية لنـا، وتـابع الـرئ ".بنقل سفارة بالدها إلى القدس قبـل الحـل  
والقـدس الغربيـة لهــم، والقـدس الشــرقية مهـد الـديانات الــثالث اإلسـالمية والمســيحية واليهوديـة، يســتطيع 
المؤمنون أن يأتوا إليها ويصلوا ويمارسوا شعائرهم الدينية بكل حريـة، ألننـا قلنـا منـذ البدايـة إن القـدس 

 ستكون مفتوحة لكل األديان لتمارس شعائرها بكل حرية".الشرقية عاصمة دولتنا 
، بمقــــر الرئاســــة فــــي رام هللا، الوفــــود العربيــــة 21/4/2018 ، الســــبتعبــــاسجــــاء ذلــــك خــــالل اســــتقبال 

للطــب المخبــري، الــذي عقــد فــي رام هللا بتنظــيم مــن نقابــة الطــب  15المشــاركة فــي المــؤتمر العربــي الـــ
، وتون ، واألردنالعربية ممثلين عن: لبنان، والمغرب، ومصر،  وضمت الوفود المخبري الفلسطينية.
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االتحــاد الــدولي للكيميــاء  وأعضــاءباإلضــافة إلــى االتحــاد العربــي للكيميــاء الســريرية والطــب المخبــري، 
 السريرية والطب المخبري، ونقابة الطب المخبري برئاسة النقيب أسامة النجار.

ه في زيارتهم تأتي للتضامن والوقوف مع الشعب الفلسطيني وحق   نأالوفود العربية  أعضاء أكدبدورهم 
 الحرية واالستقالل. 

 21/4/2018 ،األيام، رام هللا
 
 انعقاد المجلس الوطني نقطة مفصلية"... و صفقة القرن "بدأت بتنفيذ  ترامبعريقات: إدارة  .4

يقــات إن اإلدارة األمريكيــة قــال أمــين ســر اللجنــة التنفيذيــة لمنظمــة التحريــر صــائب عر  :وفــا –رام هللا 
، واعتزامهـا "إسرائيلـ"بتنفيـذ مـا تسـمية بصـفقة القـرن، مـن خـالل اعترافهـا بالقـدس عاصـمة لـ بدأت فعالً 

وأوضـح عريقـات خـالل مـؤتمر صـحفي، عقـده فـي رام  المقبـل. / مـايويارأنقل سفارتها إليها منتصف 
للسالم منـذ إعـالن ترامـب األخيـر،  وراعياً  ريكاً ، أن اإلدارة األمريكية لم تعد ش21/4/2018 هللا، السبت

ات عمر إلى جانب حجبها لمخصصات وكالة غوث "األونروا"، وتطبيـق القـانون اإلسـرائيلي علـى المسـت
 أن ذلك يدخل في إطار اإلمالءات ال المفاوضات. ، معتبراً اإلسرائيلية

الــذين  الفلســطيني شــعبالشــهداء ونعــى عريقــات، باســم عبــاس وأعضــاء اللجنتــين التنفيذيــة والمركزيــة، 
 أطفال. 4شهيدا بينهم  37آذار  30ارتقوا منذ مسيرات العودة السلمية، والتي بلغت حصيلتهم منذ 

ونـدد بتصــريحات وزيـر جــيال االحـتالل ليبرمــان، التـي يقــول فيهـا إنــه ال يوجـد أبريــاء فـي قطــاع غــزة، 
 بدم بارد. وتهنئته جنود االحتالل على قنصهم األطفال الفلسطينيين

وثمـــن عريقـــات موقـــف المنســـق الخـــال للمـــم المتحـــدة لعمليـــة الســـالم فـــي الشـــرق األوســـط نيكـــوالي 
 مالدينوف، ومطالبته بتحقيق دولي بالجرائم التي ترتكبها قوات االحتالل في غزة.

ووصف عريقات المبعوث األمريكي إلى الشرق األوسط جيسون جرينبالت بانه أصـبح متحـدثا رسـميا 
الحكومــة اإلســرائيلية، كمــا اســتنكر اســتمرار التحــريض الــذي تمارســه ســفيرة الواليــات المتحــدة فــي  باسـم

األمم المتحدة نيكي هايلي، وتشجيعها المستمر لالحتالل بارتكاب مزيد من الجرائم وتعهدها بحمايته، 
 وتهديدها الدول التي تساند القضية الفلسطينية.

عد نقطـة مفصـلية، ده نهاية الشهر الجاري، أكد عريقات أن ذلك يُ وحول المجل  الوطني المقرر انعقا
في غزة، وعدم القـدرة علـى إنهـاء االنقسـام، حيـث أصـبح ذلـك الثغـرة التـي  "االنقالب"في ظل استمرار 

 مب تصفية القضية الفلسطينية والمشروع الوطني الفلسطيني.ايحاول منها نتنياهو وتر 
 21/4/2018 ،الحياة الجديدة، رام هللا
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 شراكة مع االحتالل "مصطلح األراضي المحتلة"عن  "الخارجية األمريكية"تخلي : مجدالني .5
رام هللا: هاجمــت القيــادة الفلســطينية وزارة الخارجيــة األمريكيــة بعــد شــطبها مصــطلح األراضــي المحتلــة 

ية، أحمد مجدالني، من تقاريرها المعتمدة قائلة، وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطين
إن "تخلي وزارة الخارجية األمريكية، في تقريرهـا السـنوي، عـن االصـطالد التعبيـري الشـامل للراضـي 
المحتلة في حديثها عن الضفة الغربية وقطاع غزة وهضبة الجوالن، محاولة لنفي صفة االحتالل عن 

الحــتالل". ولفــت إلــى مــا طرحــه ســابقًا هــذه األراضــي"، معتبــرًا ذلــك "تأكيــدًا أمريكيــًا علــى الشــراكة مــع ا
ســـفير الواليـــات المتحـــدة فـــي إســـرائيل ديفيـــد فريـــدمان، الـــذي طالـــب وزارة خارجيـــة بـــالده، مطلـــع العـــام 

 الجاري: "بالعدول عن استخدام مصطلح األراضي المحتلة في تقاريرها السنوية".
 22/4/2018 ،الشرق األوسط، لندن

 
 العنوان والهوية والطريق إلى القدسأبو ردينة: منظمة التحرير تمثل  .6

نبيل أبـو ردينـة إن منظمـة التحريـر الفلسـطينية هـي  الفلسطينية قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة :وفا
العنـــوان األبـــرز لتـــاريش نضـــال الشـــعب الفلســـطيني الحـــديث، وهـــي التـــي وضـــعت اســـم فلســـطين علـــى 

، 21/4/2018 وأضاف، السـبت مر السنين. كل المؤامرات التي تعرضت لها على من رغمبالالخارطة 
انـه مـع قـرب انعقـاد المجلـ  الـوطني الفلسـطيني علـى أر، فلسـطين، يـتم تجديـد العهـد علـى الحفــا  
علـــى البيـــت الفلســـطيني المتمثـــل بمنظمـــة التحريـــر الفلســـطينية، التـــي حافظـــت علـــى الهويـــة الوطنيـــة 

تغييــب اســم فلســطين وإلغــاء تاريخهــا وإنكــار الفلســطينية فــي مرحلــة حاولــت فيهــا قــوم إقليميــة ودوليــة 
وقــال أبــو ردينــة "إن أي موقــف مخــالف للحفــا  علــى منظمــة التحريــر الفلســطينية لــن يخــدم  وجودهــا.

 سوم أعداء فلسطين واألمة العربية، وال يمثل منطق أو قضية مقبولة". 
 21/4/2018 ،الحياة الجديدة، رام هللا

 
 على يد شخصين بمالمح أوروبية شقراء اغتيللبطش ا :السفير الفلسطيني في ماليزيا .7

كشـف السـفير الفلسـطيني فـي ماليزيـا أنـور اآلغـا أن التحقيقـات األوليـة أظهـرت  :فتحي صـب اد -غزة 
تعــر،  ،كوااللمبــور فــي العاصــمة الماليزيــة 21/4/2018، الــذي اغتيــال فجــر السـبت الــبطالفـادي أن 

ودة كـواتم للصـوت مـن شـقراء، بواسـطة مسدسـات مـز  إلطالق نـار علـى يـد شخصـين بمالمـح أوروبيـة
 مسافة قريبة.
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ورفض توجيه االتهام إلـى أي جهـة، مفضـاًل "انتظـار نتـائج التحقيـق الرسـمية". وأشـار إلـى أن السـفارة 
تجري اتصاالت مع نظيرتها في مصر من أجل "ترتيـب تسـهيل نقـل جثمـان الـبطال إلـى مسـقط رأسـه 

 في قطاع غزة".
 22/4/2018 ،الحياة، لندن

 
 النائب زيدان: اعتقاالت السلطة في الضفة تخالف األعراف الوطنية .8

أكد النائب في المجل  التشريعي الفلسـطيني فـي محافظـة طـولكرم، عبـد الـرحمن زيـدان، أن  :طولكرم
الوطنيين والمحررين والجـامعيين   حملة االعتقاالت المكثفة التي تشنها أجهزة السلطة في الضفة ضد  

وأوضـــح زيـــدان فـــي تصـــريح صـــحفي  عـــن الـــدور الـــوظيفي لهـــذه األجهـــزة فـــي خدمـــة االحـــتالل.تعبـــر 
، أن االعتقــــاالت التــــي ازدادت وتيرتهــــا عقــــب الخطابــــات األخيــــرة لعبــــاس، هــــي 21/4/2018 الســــبت

إلـى عـدم توجيـه أي لـوائح اتهـام ضـد أغلـب المعتقلـين، وأنـه ال يـزال  اعتقاالت سياسية بامتيـاز، مشـيراً 
 منهم معتقلين على ذمة المحافظ.الكثير 

 21/4/2018 ،المركز الفلسطيني ل عالم
 
 حمل الموساد اإلسرائيلي مسؤولية اغتيال المهندس البطش ي هنية .9

فادي  د.قال إسماعيل هنية رئي  المكتب السياسي لحركة حماس، إن المهندس : طالل النبيه -غزة 
 رائيلي مسؤولية اغتياله في ماليزيا.البطال شهيد من طراز خال، محماًل الموساد اإلس

وأكد هنية في تصريح لـ"المركز الفلسـطيني لععـالم"، خـالل تأديتـه واجـب العـزاء لعائلـة الشـهيد شـمال 
قطــاع غــزة، أن المهنــدس الــبطال ســجل تاريخــًا مشــرفًا فــي مســيرة العلــم والــدعوة واإليمــان، فــي خدمــة 

 قضيته وشعبه واألمة والبشرية جمعاء.
وصــول وفــد قيــادي مــن حركــة حمــاس إلــى ماليزيــا، لعقــد لقــاءات مــع المســؤولين هنــاك،  وكشــف عــن

والوقوف على كل مالبسات هذه الجريمة. وقـال هنيـة: "العـالم الـبطال يكـاد يكـون العربـي األول الـذي 
 نال جائزة من رئاسة الوزراء في ماليزيا على ما قدمه خدمة لمسيرة العلم والمعرفة الكونية".

"خســارة كبيــرة هـذا الشــهيد الــدكتور رحمـه هللا، ولكــن هــذه طريـق الشــهادة، تمتــد مـن غــزة مــن وأضـاف: 
 على حدود شمال القطاع، ومن كل أماكن الفلسطينيين المباركة إلى ماليزيا".

 وأكد أن حركته طالبت الحكومة في ماليزيا بإجراء تحقيق للوقوف على كل مالبسات هذه الجريمة.
ـــــه  ـــــى أن حركت ـــــا العربيـــــة، وشـــــدد عل ـــــائج التحقيـــــق، وســـــتعلنها لشـــــعبنا الفلســـــطيني، وألمتن ســـــتعلن نت

د على استهداف علماء األمة والشـعب الفلسـطيني، فـي  واإلسالمية. ونبه إلى أن العدو اإلسرائيلي تعو 
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وقال: "أعتقد أن التحقيقات التي سوف تجريهـا الحكومـة  محاولة لقتل العقول واإلبداعات، وفق تعبيره.
 اغتيال الموساد اإلسرائيلي للعالم البطال".-زية سوف تقود إلى هذه النتيجة المالي

 21/4/2018، المركز الفلسطيني ل عالم
 
 حمدان: نتابع مع السلطات الماليزية التحقيق باغتيال البطشأسامة  .11

يـة أكد القيادي البارز في حركة حماس أسامة حمدان أن حركته تتابع مـع السـلطات الماليزيـة فـي عمل
 اغتيال العالم الفلسطيني خبير الهندسة الكهربائية فادي البطال فجر اليوم.

واغتيــل الــبطال المنتمــي لحركــة حمــاس مــن قبــل شخصــين يســتقالن دراجــة ناريــة خــالل توجهــه ألداء 
وقــال حمــدان فــي تصــريح لقنــاة "الجزيــرة" إنــه مــن الســابق  صــالة الفجــر فــي ماليزيــا حيــث يقــيم هنــاك.

تهــام محــدد خاصــة أن هنــاك تحقيقــات تجريهــا الســلطات الماليزيــة ونتــابع معهــا مســارها ألوانــه توجيــه ا
وأضاف أنه "ال مصلحة ألحد سوم أعـداء الشـعب الفلسـطيني فالشـهيد فـادي كـان شخصـية  ونتائجها.

محبوبة وهو أستاذ جامعي وله العديد من األبحاث في توفير الطاقة وكـان منصـًبا علـى أدائـه العلمـي 
وفي تعقيبه حـول مـا نشـرته وسـائل إعـالم عبريـة بـأن الشـهيد  قيام بواجباته تجاه هذه القضية".وعلى ال

فادي كان خبيرا في مجال الطائرات المسيرة، قال حمدان إن "ما نشره االعالم الصهيوني بحدث ذاتـه 
والعـرب ال  وتـابع "نـدرك أن الكيـان الصـهيوني اسـتهدف العلمـاء الفلسـطينيين بمثل تهمة لهذا الكيـان".

وأردف القيادي بحماس "لكننا نتريث في توجيه أصابع االتهام بشكل  سيما في التخصصات النوعية".
 قطعي، ونحن نثق أن هناك جدية لدم الجهات الماليزية في مالحقة وكشف الفاعلين".

 21/4/2018وكالة الصحافة الفلسطينية، صفا، 
 

 ة المصريةوفد من فتح يجتمع مع رئيس المخابرات العام .11
اجتمع ليلة أم ، وفد من حركة فتح ضم نائب رئي  الحركة محمود العالول وأعضاء اللجنة : القاهرة

المركزيــة عــزام األحمــد وروحــي فتــود وســمير الرفــاعي، وعضــو المجلــ  الثــوري للحركــة أشــرف دبــور، 
كامـل، وعـدد  والقيادي في الحركة صخر بسيسو، مع رئي  المخابرات العامة المصري الـوزير عبـاس

 من قادة الجهاز، بحضور سفير دولة فلسطين في مصر ذياب اللود.
وجرم في االجتماع استعرا، شامل للوضـاع فـي فلسـطين فـي ظـل اسـتمرار جـرائم القتـل واالعتقـال 
والتـــدمير التـــي يقـــوم بهـــا جـــيال االحـــتالل فـــي مواجهـــة المقاومـــة الشـــعبية الســـلمية، واســـتمرار تشـــديد 

 لي على قطاع غزة.الحصار االسرائي
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وجرم البحث في كيفية تخفيف المعاناة الشـديدة التـي تواجـه ابنـاء شـعبنا بقطـاع غـزة فـي معيشـته كـل 
وأكــد وفــد فــتح تمســكه باتفــاق المصــالحة ورعايــة  منــاحي الحيــاة، والتنقــل والســفر مــن والــى قطــاع غــزة.

 .مصر لها
ســيناء فــي مواجهــة االرهــاب، علــى  وأكــد الــوزير كامــل، أن مصــر ســتعمل رغــم الظــروف األمنيــة فــي

هيالت الالزمة لقطاع غزة وفق تعليمـات الـرئي  عبـد الفتـاد السيسـي واالسـتمرار فـي رعايـة ستقديم الت
 مصر لجهود انهاء االنقسام في الساحة الفلسطينية.

 21/4/2018الحياة الجديدة، 
 

 اصم العالم المختلفةلسياسة االغتياالت في عو  "إسرائيل"يمثل عودة فتح: اغتيال البطش  .12
دانـــت حركـــة فـــتح مـــرة أخـــرم وبكـــل قـــوة جـــرائم الحـــرب واألعمـــال اإلرهابيـــة التـــي ارتكبهـــا : محمـــد وتـــد

ويرتكبهـا أفــراد جــيال االحــتالل اإلسـرائيلي ضــد المــدنيين الفلســطينيين المشـاركين بمســيرات العــودة فــي 
 لسياسية اإلسرائيلية.قطاع غزة، وذلك بتعليمات وأوامر من قيادة الجيال ومن القيادة ا

كما دانت الحركة في بيان صدر عن مفوضـية اإلعـالم والثقافـة والتعبئـة الفكريـة، بكـل قـوة أيضـًا قيـام 
اســـرائيل باغتيـــال األســـتاذ والباحـــث فـــادي الـــبطال فـــي ماليزيـــا وهـــو مـــا يمثـــل عـــودة إســـرائيل لسياســـة 

وتشــكل اعتــداًء علــى ســيادة الدولــة  االغتيــاالت فــي عواصــم العــالم المختلفــة والتــي تشــكل جريمــة كبــرم 
 التي ارتكبت هذه الجريمة على أراضيها.

 21/4/2018، 48عرب 
 

 إجراء تحقيق عاجل ومكثففصائل تدين اغتيال البطش وتطالب السلطات الماليزية ب .13
اتهمــت العديــد مــن الفصــائل الفلســطينية جهــاز "الموســاد" اإلســرائيلي باغتيــال المحاضــر : محمــد وتــد
ي فادي البطال الذي اغتيل فجر السبت في العاصمة الماليزية كوااللمبور أثنـاء توجهـه ألداء األكاديم

 صالة الفجر، محملة أجهزة االستخبارات وعمالء "الموساد" المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة.
 توجهت الجبهة الشعبية لتحرير فلسـطين إلـى حركـة حمـاس ولعائلـة الـبطال بـاحر التعـازي باستشـهادو 

 ابنها البطال في جريمة اغتيال جبانة في كوااللمبور.
واتهمت أجهزة وعمالء الموساد اإلسرائيلي بالوقوف خلف هذه الجريمة، في ظل السياسـة الثابتـة التـي 

ـــذ عمليـــات اغتيـــال وتصـــفية لعقـــول وعلمـــاء عـــرب وفلســـطينيين. ودعـــت  انتهجهـــا "الموســـاد" فـــي تنفي
 عاجل ومكثف للكشف عن ومالحقة مرتكبي هذه الجريمة. السلطات الماليزية إلى إجراء تحقيق
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بــدورها، اعتبــرت حركــة األحــرار اغتيــال العــالم الــبطال بمثابــة جريمــة إســرائيلية نكــراء، ومؤشــر خطيــر 
يعك  مدم توغل "الموساد" فـي الـدول العربيـة واإلسـالمية، مؤكـدة أن هـذه الجريمـة لـن يفلـح فـي قتـل 

وأكدت أن هذا االغتيال الجبان الذي تقف خلفه أيادي "الموساد"  ني.رود اإلبداع لدم الشعب الفلسطي
 بكل تأكيد لقتل العقول المبدعة لدم الشعب الفلسطيني معتقًدا أنه سيفلح في ذلك.

مـــن ناحيتهـــا حملـــت حركـــة المقاومـــة الشـــعبية فـــي فلســـطين جهـــاز "الموســـاد" المســـؤولية عـــن اغتيـــال 
وقالـت الحركـة "وإذ نـزف هـذا البطـل المغتـرب  الجريمـة النكـراء.البطال، متهمة إياه الوقـوف وراء هـذه 

ـــا إلـــى دينـــه، لنتقـــدم مـــن إخواننـــا فـــي حركـــة حمـــاس وعائلتـــه  ـــا للعلـــم وداعًي الـــذي هـــاجر إلـــى هللا طالًب
 المجاهدة باحر التهاني والتبريكات وان يلهمهم هللا جميل الصبر والسلوان".

 21/4/2018، 48عرب 
 

 اإلعالم اإلسرائيليحوذ اهتمام يست خبر اغتيال البطش .14
استحوذ خبر اغتيـال العـالم الفلسـطيني الـدكتور فـادي الـبطال فـي العاصـمة الماليزيـة كوااللمبـور فجـر 

 اليوم على اهتمام وسائل اإلعالم اإلسرائيلية، لكن دون أي تعليق رسمي من حكومة االحتالل.
وأبرزت على مواقعها أنـه كـان مهنـدس كهربـاء  وتناقلت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية نبأ اغتيال البطال،

ومتخصصا في الطائرات المسيرة، وأنه كان ناشطا في العمل الخيري بماليزيـا، خاصـة مـع الجمعيـات 
وذكرت في سياق نقلهـا مالبسـات الحادثـة، أن  التي تدعم الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية.

ئيلي باغتياله، وأنهم استذكروا عددا مـن العلمـاء الـذين تمـت الفلسطينيين يتهمون جهاز الموساد اإلسرا
 تصفيتهم في ظروف غامضة.

وأشـار مراســل اإلذاعــة العبريـة للشــؤون الفلســطينية إلـى ارتبــال حادثــة اغتيـال الــبطال باغتيــال مهنــدس 
الطيــران تونســي األصــل محمــد الــزواري، الــذي عمــل لصــالح حركــة المقاومــة اإلســالمية )حمــاس( فــي 

 ر الطائرات المسيرة.تطوي
كمــا قـــال كبيــر مراســـلي القنــاة اإلســـرائيلية العاشــرة ألـــون بــن دفيـــد إنــه "تـــم اغتيــال رجـــل حمــاس فـــادي 

 البطال في ماليزيا"، ووصفه بأنه "أحد مطوري طائرات االستطالع لدم حماس".
صــر مــن جهتهــا، ذكــرت صــحيفة "إســرائيل اليــوم" علــى موقعهــا اإللكترونــي أن الــبطال كــان مــن عنا
 حركة حماس، وأنه عمل على تطوير الطائرات المسيرة، وكان متخصصا في الطاقة البديلة.

 21/4/2018نت،  الجزيرة
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 مخيم الرشيديةتنظم وقفة تضامنية مع األسرى في  الفصائل الفلسطينيةلبنان:  .15
الكبــرم"، نظمـت الفصــائل الفلســطينية فــي مخــيم الرشــيدية وقفـة تضــامنية مــع األســرم و"مســيرة العــودة 

وألقى كلمة الفصائل،  بمشاركة ممثلين عن الفصائل الفلسطينية وحشد من الهيئات النسائية واألهالي.
عضو قيادة ساحة لبنان في "حركة الجهاد"، أبو سامر موسى، أكد فيها أن "صبر األسـرم وإصـرارهم 

 وتحديهم لسجانهم سيحقق لهم النصر والحرية".
يواصل نضاله بشتى الوسائل حتى تحقيـق أهدافـه، وفـي مقـدمتها عـودة وقال إن "الشعب الفلسطيني س

وأشـار إلـى أن "خيارنـا هـو المقاومـة لتحريـر فلسـطين، ومـا  الالجئين إلـى ديـارهم بـأقرب وقـت ممكـن".
الشــريط المصــور الــذي عرضــته "ســرايا القــدس" إال دليــل علــى أننــا مســتعدون لكافــة االحتمــاالت، وأن 

بنادق المقاومـة، ومـا علـيكم أيهـا الصـهاينة إال الرحيـل عـن فلسـطين، التـي لـن قادة العدو تحت مرمى 
 يكون لكم فيها ُمقام".

 22/4/2018المستقبل، بيروت، 
 

 هدف بسورية ولبنانمئة قصفت أكثر من  "إسرائيل"هنغبي:  .16
ي وجه قال وزير التعاون اإلقليمي والدولي، تساحي هنغبي، إن السالد الحربي اإلسرائيل: محمد وتد
ضربة في سورية ولبنان خالل السنوات األخيرة، إلحبال نقل شحنات أسلحة متطورة  100أكثر من 

ندوة "السبت الثقافي"  خالل ،ونقلت وسائل اإلعالم اإلسرائيلي عن هنغبي قوله لحزب هللا من إيران.
م يرد على إن "حزب هللا ل ،21/4/2018 التي عقدت في كريات أونو بالقرب من تل أبيب السبت

الضربات التي وجهها سالد الطيران اإلسرائيلي، ألنه يعلم أن إسرائيل لن تمر مرور الكرام على 
 مسائل معينة".

وزير أكد خالل أن جميع اإلشارات تدل على أن حزب هللا الوحسب اإلذاعة اإلسرائيلية الرسمية، فإن 
ضربة التي تلقاها خالل حرب لبنان ال يرغب في االنجرار إلى صدام مع إسرائيل، "خاصة بعد ال

وواصل هنغبي التحريض اإلسرائيلي على إيران وزعم أن   الثانية قبل اثني عشر عاما"، حسب قوله.
طهران تواصل السعي إلى "التموضع عسكريا في سورية بهدف فتح جبهة ثانية في هضبة الجوالن، 

ئيل "لن تسمح بتواجد إيراني على حدودها باإلضافة إلى جبهة حزب هللا في لبنان"، معتبرا أن إسرا
 مع سورية".

 21/4/2018، 48عرب 
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 بينيت: دفن البطش بغزة مقابل إعادة الجنود المحتجزين بالقطاع .17
قال رئي  حزب "البيت اليهودي، الوزير نفتالي بينيت، مساء السبت، إنه يعار، وبشدة : محمد وتد

عاما( الذي اغتيل فجرا في ماليزيا ودفنها في  35طال )نقل جثمان العالم الفلسطيني فادي محمد الب
 قطاع غزة، إال بعد إعادة الجنود المحتجزين لدم حماس في القطاع.

وأشار بينيت إلى مقتل المهندس الفلسطيني، وغرد على "توتير" قائال إن "عضو الجناد العسكري 
غزة قبل إطالق سراد جثتي  لحماس فادي البطاش، الذي قتل في ماليزيا، ال ينبغي أن يدفن في

وأضاف: "سأبحث الموضوع والطلب وسأناقشه مع رئي  الحكومة،  هدار غولدين وأورون شاؤول".
 بنيامين نتنياهو".

ذات الطلب والموقف اتخذته عائلة الجندي هدار غولدين، التي توجهت برسالة رسمية إلى منسق 
لوم، ومنسق أعمال الحكومة اإلسرائيلية في األسرم والمفقودين في مكتب رئي  الحكومة، يارون ب

األراضي الفلسطينية المحتلة، يوآف مردخاي، وإلى السكرتير العسكري لرئي  الحكومة الضابط 
إليعيزر طولدانو، مطالبة من خالل الرسالة الحكومة اإلسرائيلية بعدم السماد بإعادة جثمان 

 المهندس، وعدم دفنها في غزة.
 21/4/2018، 48عرب 

 
 االحتالل يحقق مع ذاته بمالبسات استشهاد الفتى أيوب .18

أعلن الجيال اإلسرائيلي، يوم السبت، أنه فتح تحقيقا في مالبسات مقتل الفتى الفلسطيني : محمد وتد
عاما( برصال قنال إسرائيلي، خالل مسيرات العودة، أم  الجمعة، قرب  15محمد أيوب البالغ )

فيما طالب االتحاد األوروبي إسرائيل باالمتناع عن استخدام القوة  السياو األمني المحيط بقطاع غزة،
وقال متحدث باسم الجيال اإلسرائيلي في حديث ونقلت القناة العاشرة اإلسرائيلية،  ضد الفلسطينيين.

عن متحدث باسم الجيال قوله إن " جهات معنية تدرس حاليا أشرطة الفيديو المتداولة في اإلنترنت 
ق جنود إسرائيليين رصاصا على رأس الفتى الفلسطيني، كما باشرت بتحقيق عام والتي تظهر إطال
 في القضية".

 21/4/2018، 48عرب 
 

 "إسرائيل" تدّرب أطفال المستوطنين على استخدام السالح .19
أقامت شرطة االحتالل اإلسرائيلي فعالية خاصة بمناسبة ذكرم النكبة الفلسطينية : القدس المحتلة
ل حسب التسمية اإلسرائيلية(، تخل لها تدريب ألطفال المستوطنين على حمل السالد )عيد االستقال
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وذكرت الصحيفة، أن الفعالية جاءت في أعقاب  واستعماله، وفق ما نشرته صحيفة "ه رت " العبرية.
شكاوم عديدة للمستوطنين اد عوا خاللها قيام الفلسطينيين بتدريب أبنائهم على حمل السالد وتثقيفهم 

 حول شؤون الحرب.
وقالت إن جهاز الشرطة اإلسرائيلية أقام فعالية "اليوم المفتود" في مستوطنة "بيت شيمال" بالقدس، 
وعر، خاللها بعض قطع السالد التي تستخدمها قواته، ووضعها تحت تصر ف تدريبات 

فة العبرية، أن وأضافت الصحي المستوطنين وأبنائهم الذين لم تتجاوز أعمار غالبيتهم الخم  سنوات.
الكثير من مرتادي الفعالية وصلوا من مستوطنات بعيدة مع أطفالهم، باحثين عن اإلثارة وإطالق 

 النار.
 21/4/2018قدس برس، 

 
 المحتل الداخلبات الضفة بشكل يفوق االستثمار عمر مستب يستثمراالحتالل تقرير:  .21

 األر، ومقاومة االستيطان، السبتأفاد تقرير صادر عن المكتب الوطني للدفاع عن : محمد وتد
تفضل االستثمار في مستوطنات الضفة الغربية  اإلسرائيلي، أن حكومة االحتالل 21/4/2018

مليون شيكل لصالح تطوير  417المحتلة بشكل يفوق االستثمار في الداخل، الفتًا إلى أنها خصصت 
 وتهويد مناطق األغوار. االستيطان في منطقة البحر الميت، لجذب المزيد من المستوطنين

ولفت التقرير إلى مشروع تطوير سياحي تابع لعين جدي في المنطقة الجنوبية للبحر الميت، وصيانة 
 .90شارع رقم 

إلى ذلك، أكد التقرير تصاعد اعتداءات وانتهاكات عصابات "تدفيع الثمن" االرهابية ضد الفلسطينيين 
 ع صامت من اإلدارة األميركية خالل األسبوع الفائت.وممتلكاتهم بدعم من حكومة االحتالل وتشجي

وأشار التقرير إلى إنشاء المستوطنين صفحات تدعو إلى قتل الفلسطينيين وذبحهم والتوجه إلى أقسام 
 الوالدة في المستشفيات وقتل المواليد.

 21/4/2018، 48عرب 
 

 جدللمستوطنين بالهتاف داخل المسقرار السماح هيئة مقدسية تحذر من  .21
شبهت هيئة العلماء والدعاة في القدس المحتلة قرار السماد للمستوطنين بالهتاف داخل المسجد 

 األقصى المستوطنين بكرة الثلج، محذرة من تعاظم هذا التحدي، ومطالبة بمنع تنفيذه.
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 وقالت الهيئة في بيان لها تلقت الجزيرة نت نسخة منه، إن ما تداولته وسائل اإلعالم بشأن إعطاء
المستوطنين الذين يقتحمون األقصى حق رفع أصواتهم في رحابه بشعار "شعب إسرائيل حي" هو 

 مثل كرة الثلج التي إذا دحرجت وتم السكوت عنها فإنها تصبح جبال يصعب إزالته.
وطالبت الهيئة بالوقوف بحزم أمام هذا القرار بالذات وغيره من القرارات "ألنها تم  بقدسية المسجد 

 المبارك وحرمته، وألنها قرارات باطلة وظالمة تعطي المستوطنين حقا لي  لهم". األقصى
 21/4/2018نت، الدوحة،  الجزيرة

 
 "فلسطينيو الخارج": اغتيال البطش ضمن استهداف الكفاءات الفلسطينية .22

فادي قال المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارو في ماليزيا إن اغتيال المخترع األكاديمي : كوااللمبور
 البطال يأتي ضمن مسلسل اغتيال الكفاءات الفلسطينية المستمر.

وذكر المؤتمر في بيان صحفي صباد السبت أن البطال استشهد بعد إطالق النار على رأسه مباشرة 
من مجهولين أثناء توجهه لصالة فجر اليوم، مشيرًا إلى أن البطال حاصل على الدكتوراة في 

 قسم الهندسة الكهربائية. -ي جامعة كوااللمبور الهندسة الكهربائية ومحاضر ف
م وأكدت المؤتمر أن للبطال براءة اختراع في رفع كفاءة شبكات نقل الطاقة الكهربائية باستخدا
تكنولوجيا إلكترونيات القوم، إذ نجح فعليًا في خلق جهاز يعتمد تصميمه على تكنولوجيا إلكترونيات 

 .% 18القوم ومن ثم توصيله بشبكة نقل الطاقة الكهربائية وتحسين كفائتها بنسبة تصل لــ 
 21/4/2018، فلسطين أون الين

 
 يلياً تحرق مستودعًا إسرائ من غزة "طائرة مولوتوف" فلسطينية .23

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن طائرة ورقية مثبت بها قنبلة مولوتوف تم إطالقها من وكاالت: 
 قطاع غزة قد تسببت في حريق في مستودع زراعي إسرائيلي قرب الحدود مع غزة ليلة أم  الجمعة.
كن وأوضحت الصحيفة على موقعها اإللكتروني اليوم السبت، أن أحدا لم يصب في الحادث، ول

وهذه هي المرة الثالثة التي قام فيها فلسطينيون بإرسال طائرة ورقية  أضرارا كبيرة لحقت بالمستودع.
تحمل قنبلة مولوتوف فوق السياو األمني مع القطاع، ووقع الحادثان السابقان يومي السبت واألحد 

يوم أم  الجمعة اسم  وكانت الهيئة المنظمة لمسيرات العودة الكبرم أطلقت على فعاليات الماضيين.
"مسيرة األسرم والشهداء"، وعلقت على طول طريق المسيرة صورا للشهداء واألسرم، إال أن مجموعة 

 من الشبان الفلسطينيين أطلقت عليها اسم "جمعة الطائرات الورقية".
 21/4/2018نت، الدوحة، الجزيرة 
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 لاألسرى اإلداريون يواصلون مقاطعة المحاكم العسكرية لالحتال  .24
يواصل األسرم اإلداريون في سجون االحتالل اإلسرائيلي ومنذ منتصف شبال/فبريرا : محمد وتد

الماضي، مقاطعة المحاكم العسكرية، وذلك احتجاجا على سياسة العقاب الجماعي التي تفرضها 
وقال رئي  هيئة شؤون األسرم والمحررين عيسى قراقع، اليوم  سلطات السجون على األسرم.

 15، يواصلون مقاطعة محاكم االحتالل التعسفية منذ 500إن األسرم اإلداريين وعددهم  السبت،
شبال الماضي، كخطوة قانونية هامة إلسقال االعتقال اإلداري، ولنزع شرعية المحاكم غير العادلة، 
 ولوقف سياسة العقاب الجماعي واالنتقامي الذي تمارسه حكومة االحتالل بحق األسرم اإلداريين.

وشدد خالل فعاليات إحياء يوم األسير على أهمية مقاطعة أجهزة االحتالل وأدواتها، والتي تشرعن 
 وجود االحتالل وأساليبه القمعية في مخالفه خطيرة للقانون الدولي والمعاهدات اإلنسانية.

 21/4/2018، 48عرب 

 
 الضابط المتهم باالتصال مع العدومحمد سبيل الموقوف  بإخالءقرار  .25

بـــإخالء ســـبيل الموقـــوف محمـــد الضـــابط المـــتهم باالتصـــال  درت المحكمـــة العســـكرية الدائمـــة قـــراراً أصـــ
بعمالء العدو االسرائيلي والتخطيط الغتيال النائب بهيـة الحريـري، بعـدما أظهـرت التحقيقـات أنـه كـان 

 على تنسيق مع جهاز أمن المقاومة.
 21/4/2018 ،المستقبل، بيروت

  
 لية تورط وكاالت أجنبية بمقتل البطشماليزيا: نبحث احتما .26

أفاد نائب رئـي  الـوزراء المـاليزي، وزيـر الداخليـة، أحمـد زاهـد حميـدي، أن الحكومـة تبحـث : الوكاالت
 احتماليـــــة تـــــورل وكـــــاالت أجنبيـــــة باغتيـــــال األكـــــاديمي الفلســـــطيني، فـــــادي الـــــبطال، صـــــباد الســـــبت

إن  "السـلطات  ،سترايت  تايمز المحلية في تصريحات نقلتها صحيفة نيو ،وقال حميدي .21/4/2018
 ال تستبعد االحتمالية )تورل وكاالت أجنبية( بناًء على كيفية قتل األكاديمي فادي البطال".

وأضاف بالقول "يمكن أن يكون لقتله بعض الصالت مع وكاالت استخبارات أجنبية، أو بعض الدول 
 غير الصديقة مع فلسطين".
مـــاليزي شـــرطة بـــالده بــــ"إجراء تحقيـــق شـــامل فـــي القضـــية، بمـــا فـــي ذلـــك وفـــي الســـياق، أمـــر الـــوزير ال

الحصـــول علـــى مســـاعدة اإلنتربـــول )منظمـــة الشـــرطة الجنائيـــة الدوليـــة(، وآســـيانبول )الجهـــة الرســـمية 
 المكونة من أجهزة الشرطة التابعة لرابطة أمم جنوب شرق آسيا( وغيرهما من الوكاالت المعنية".
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ات األوليـــة أظهـــرت أن مرتكبـــي الواقعـــة "اســـتقلوا دراجـــة ناريـــة مـــن طـــراز وأوضـــح حميـــدي أن التحقيقـــ
BMW GX."  وأن  المشــتبه بهمــا "أشــخال ذوي مالمــح أجنبيــة وبشــرة فاتحــة"، فــي إشــارة إلــى عــدم

ومضى قائاًل "أنـا  كما أعرب الوزير الماليزي عن أسفه إزاء واقعة االغتيال. كونهم مواطنين ماليزيين.
سـنوات وكـان خبيـر فـي  10حسب معلومات الشـرطة، كـان الضـحية يقـيم هنـا لمـدة حزين لما حدث، و 

 الهندسة الكهربائية و)صناعة( الصواريش".
 22/4/2018 ،السبيل، عّمان

 
 الجاليات تتبادل دعوات المشاركة في توديع البطش: ماليزيا .27

ة للمشاركة في توديع جثمـان تلقت الجاليات الفلسطينية والعربية واإلسالمية في ماليزيا دعو وكاالت: ال
األكاديمي الفلسطيني فادي البطال، الذي اغتيل أثناء توجهه إلى أحـد المسـاجد القريبـة مـن منزلـه فـي 

 العاصمة كوااللمبور، فجر السبت.
وجاء في الدعوة التي تناقلها أفراد الجاليـة علـى مواقـع التواصـل االجتمـاعي، أنـه سـيتم اسـتالم جثمـان 

 Kualaتـغ( مـن مستشـفى ) 6:00بالتوقيـت المحلـي ) ظهـراً  14:00في تمام الساعة  البطال غدا األحد

Lumpur Hospital.) .وسيصلي المشاركون صالة الجنازة في مسجد ايدامان 
 21/4/2018السبيل، عمان، 

  
 لماذا رفع إسماعيل هنية صورة حفيظ دراجي؟ .28

ثــة لمسـيرات العــودة الكبـرم وقــف رئــي  فــي الجمعـة الثالاالجتمـاعي: مواقـع التواصــل ، و محمـد النجــار
بين آالف المتظـاهرين فـي قطـاع  20/4/2018 المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية الجمعة

غزة ورفع صورة كبيرة للمعلق الجزائري في قنوات "بي إن سبورت" حفيظ دراجي لتتوو حضور دراجي 
 يام العشرة الفائتة.الالفت في مسيرات العودة الكبرم ومخيماتها على مدم األ

رفع هنية للصورة جاء تتويجا لحملة شكر للمعلق الجزائري اجتاحت قطاع غزة منذ أن اختـار أن يبـدأ 
تعليقه على مباراة اإلياب في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول ومانشستر سيتي في العاشر 

 .1948مسيراتهم نحو أراضيهم المحتلة عام من الشهر الجاري بالتذكير بمعاناة أبناء غزة واإلشادة ب
يومهــــا وجــــه دراجــــي التحيــــة لجمــــاهير قطــــاع غــــزة الــــذين وصــــفهم بـــــ"الصامدين فــــي وجــــه االحــــتالل 
اإلسرائيلي"، آمال أن ينعموا بمشاهدة طيبة للمباراة دون انقطاع في ظل أزمة الكهرباء المتواصـلة منـذ 

مــاهير القطــاع فــي مســيرات العــودة الكبــرم للراضــي كمــا تمنــى المعلــق الجزائــري التوفيــق لج ســنوات.
 .1948المحتلة منذ عام 
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 حفيظ دراجي شكراً 
ومنذ ذلك التاريش عمـت مواقـع التواصـل االجتمـاعي حمـالت شـكر لـدراجي، حيـث شـكر ناشـطون فـي 
القطاع المعلق الجزائري على تذكيره بمعاناتهم، كما شكره آخرون على دعمه مسيراتهم نحو األراضي 

وتداول العديـد مـن النشـطاء فـي قطـاع غـزة المقطـع الـذي تحـدث فيـه دراجـي عـن  .1948المحتلة عام 
غزة، وسط دعوات لحملة شكر للمعلق الجزائري الذي اعتبـر العديـد مـن النشـطاء أن تـذكيره بمعانـاتهم 

 أمام جمهور عربي عريض وفي مقدمة التعليق على مباراة مهمة أمر بالغ األهمية.
أثنـاء زيارتـه التفقديـة  فـي ث األبرز في حملة الشكر لدراجي كان رفع إسماعيل هنية صورتهلكن الحد

 إلى مخيمات العودة شرق قطاع غزة الجمعة.
كما رفع العشرات من النشطاء صور دراجـي وأعـالم الجزائـر أثنـاء المسـيرات وعلـى نقـال التمـاس بـين 

لـى مواقـف المعلـق الجزائـري وعـدم نسـيانه معانـاة المتظاهرين وجنود االحتالل، وكتبوا عبارات تثني ع
أظهــرت تعليــق مــرابطين فــي مخيمــات العــودة صــور  وبــث نشــطاء صــوراً  المحاصــرين فــي قطــاع غــزة.

دراجــي علــى بوابــة إحــدم الخــيم، كمــا حمــل آخــرون يافطــات تظهــر صــورة دراجــي وعلــم الجزائــر مــع 
 عبارات الشكر.

 

 شرف كبير
 ر ومقاطع فيديو في صفحته وحسابه الرسميين على فيسبوك وتويتر.ورد المعلق الجزائري بنشر صو 

وكتـــب دراجـــي فـــي صـــفحته علـــى فيســـبوك "شـــرف كبيـــر أن ترفـــع صـــورتي وعلـــم الجزائـــر مـــن طـــرف 
وعلـى رأسـهم السـيد إسـماعيل هنيـة رئـي  المكتـب السياسـي لحركـة حمـاس -المرابطين في قطاع غزة 
 يرات العودة اليوم".أثناء مظاهرات مس -ورئي  الوزراء األسبق

وغــرد علــى تــويتر أيضــا "شــرف كبيــر أن ترفــع صــورتي وعلــم الجزائــر علــى حــدود قطــاع غــزة أثنــاء 
 مسيرات العودة، الوقوف مع شعبنا الفلسطيني واجب ولي  منة وال صدقة منا".

وكــان دراجــي قــد تحــدث إلذاعــة صــوت األقصــى التــي تبــث مــن قطــاع غــزة فــي اليــوم التــالي لمبــاراة 
شستر ستي وليفربول، وقال ردا على حملة الشكر التي اجتاحـت غـزة "أهـل فلسـطين يسـتحقون كـل مان

العرفان، وأنا شخصـيا أخجـل حـين تشـكروني علـى واجبـي فـي الوقـوف مـع الحـق ومـع مـن يـدافع عـن 
وتـابع "أتمنـى أن أقـف بكـل السـبل معكـم، وهـذه هـي الوسـيلة التـي  أرضه فـي وجـه المحتـل الغاصـب".

واعتبر دراجي  ا عن حبي وتقديري لتضحياتكم الغالية في الدفاع عن العروبة وشرف األمة".أعبر فيه
أن نصــرة الشــعب الفلســطيني "واجــب"، وأضــاف "نــثمن ونقــدر قيمــة األر، والكفــاد الطويــل مــن أجــل 
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اســـتعادتها، وكمـــا وقفنـــا مـــع الثـــورة الجزائريـــة مـــن أجـــل التحريـــر، فأقـــل القليـــل أن نقـــف مـــع فلســـطين 
 تها العادلة".وقضي

 21/4/2018 ،الجزيرة نت، الدوحة
 

 لماذا هنأ كاتب سعودي إسرائيل؟ .29
، هنـأ الباحـث "إسـرائيل"في تواصل لما اعتبر هرولة من مسؤولين ونشطاء سعوديين نحو التطبيع مع 

وقـال الحكـيم  بمناسـبة مـا سـماها "عيـد االسـتقالل". "إسـرائيل"واإلعالمي السعودي عبد الحميـد الحكـيم 
ي تغريــدة عبــر حســابه بموقــع تــويتر: "أهنــس المجتمــع اإلســرائيلي بعيــد االســتقالل، ورســالتي لهــم أن فــ

السياسات اإليرانية هي نف  السياسـات النازيـة التـي اسـتهدفت إبـادة شـعبكم، فلـي  مـن الوفـاء لمعانـاة 
لعـــدونا  دولـــتكم أن يكـــون مـــوقفكم ال يتعـــدم المشـــاهدة فـــي مواجهـــة محمـــد بـــن ســـلمان أجـــدادكم وحـــق  

 اإليراني، بل يجب تحقيق السالم ونكون صفا واحدا لمواجهة هذا الشر".
وبينمــا احتفــى حســاب "إســرائيل بالعربيــة" بتغريــدة الحكــيم وأعــاد نشــرها، فــإن األخيــر عبــر عــن ســعادته 
بذلك، وكتب: "يسعدني ويشرفني يا صديقي العزيز إعادة تغريدتي وأعتبره نيشان علـى صـدري ودعمـا 

 رة تحقيق السالم".في مسي
الــذي ُيعـر ف نفسـه بــأن باحـث سياسـي ومـدير مركــز الشـرق األوسـط للدراســات -لكـن تغريـدات الحكـيم 

 على موقع تويتر. وغضباً  أثارت رفضاً  -والقانونية سابقا االستراتيجية
يد أعاد التغر  -الذي يوصف بأنه مقرب من الديوان الملكي-لكن الكاتب السعودي عبد الحميد الحكيم 

الحقا ردا على بعض المعلقين بالقول: "أوال ال بد من تحقيق السالم مع إسرائيل كرسالة إنسانية، وهم 
شعب مسالم له إنجازات يحافظ عليها وأصحاب حق فـي دولـتهم وتحقيـق السـالم سـينقذ المنطقـة. نعـم 

ال اإلرهـــاب إال لـــن ينهـــزم النظـــام اإليرانـــي النـــازي ويـــتحجم دور الـــدول التـــي تـــدعم اإلرهـــاب واستئصـــ
وأضــاف: "نعــم مــع دعــم قيــام دولــة  بتحقيــق الســالم مــع إســرائيل، وبــدون ذلــك ســتتمدد أطمــاع إيــران".

كردية بدعم خليجي وأمريكـي وإسـرائيلي الـذي مـن شـأنه أن يحجـم الـدور اإليرانـي والتركـي وأطماعهمـا 
 م مع إسرائيل".في المنطقة، ولكن لن يتحقق كل هذا ويكتب له النجاد دون التحقيق السال

 22/4/2018 ،الجزيرة نت، الدوحة
 

 الدولتين" مب ويجدد دعمه "حلّ اماكرون يتصل بعباس قبل لقائه تر  .31
تلقــى الــرئي  الفلســطيني محمــود عبــاس أمــ ، اتصــااًل هاتفيــًا مــن نظيــره الفرنســي إيمانويــل  :رام هللا

وعلى صعيد العملية السياسية،  خالله استعرا، آخر المستجدات في الساحة الفلسطينية ماكرون، تم  
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وأفــادت وكالـــة األنبـــاء الفلســـطينية بـــأن مـــاكرون أكـــد  وذلــك قبـــل زيـــارة األخيـــر إلـــى الواليـــات المتحـــدة.
لعباس أنه سينقل الموقف الفلسطيني بوضود عند لقائه الرئي  األمريكي دونالد ترامب خالل اليومين 

م بين الفلسطينيين واإلسرائيليين على أسـاس الموقـف المقبلين، مؤكدًا موقف بالده الداعم تحقيق السال
األوروبــي ووفــق حــل الــدولتين. وأشــار إلــى أهميــة اســتكمال جهــود المصــالحة الفلســطينية والتــي تصــب 

 في مصلحة الموقف الفلسطيني التفاوضي.
لتزامهــا وأطلـع عبــاس نظيــره الفرنسـي علــى نتــائج "قمــة القـدس" األخيــرة، وتأكيــد الـدول العربيــة خاللهــا ا

خطتـــه للســـالم المرتكـــزة علـــى عقـــد مـــؤتمر دولـــي، وإنشـــاء آليـــة متعـــددة األطـــراف، وانضـــمام فلســـطين 
 عضوًا كاماًل في األمم المتحدة.

 واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق بهدف دفع عملية السالم في الفترة المقبلة.
 22/4/2018 ،الحياة، لندن

 
 مايوأيار/  15ينة العودة من النرويج يطلق سف الدوليتحالف سفينة الحرية  .31

أعلــن تحــالف ســفينة الحريــة الــدولي أن ســفينة العــودة ســتنطلق مــن النــرويج فــي  أشــرف مطــر: -غــزة 
الخام  عشر من الشهر القادم، في ذكرم النكبة، متجهة إلى قطاع غـزة. وقـال حسـين اورس، نائـب 

ن رحلـة السـفينة هـو التعريـا بمـا يعانيـه : إن الهـدف مـإسـطنبولرئي  مؤسسة اإلغاثة اإلنسـانية فـي 
أهــالي غــزة مــن اســتمرار حصــار ظــالم وغيــر شــرعي وال إنســاني تفرضــه "إســرائيل" علــيهم. كمــا تهــدف 

 العودة إلى ديارهم التي هجروا منها.بالرحلة إلى تذكير العالم بالنكبة الفلسطينية وبحق الفلسطينيين 
 21/4/2018 ،الشرق، الدوحة

 
 إلى فتح تحقيق في قتل المتظاهرين الفلسطينيين على حدود قطاع غزة ودعيوبي االتحاد األور  .32

االتحاد األوروبي دعا إلى فتح تحقيق في  ، أنغزة، من 22/4/2018 ،الشرق األوسط، لندننشرت 
قتل المتظاهرين الفلسطينيين على حدود قطاع غزة، مشيرًا في بيان إلى أن الجنود اإلسرائيليين 

خيرة الحية بكثافة. وحث االتحاد الجيال اإلسرائيلي على االمتناع عن استخدام القوة استخدموا الذ
 المميتة ضد المتظاهرين العزل، مضيفًا: "إن األولوية اآلن يجب أن تكون لتجنب أي تصعيد".

فيدريكا ، أن أحالم حماد غزة، نقاًل عن مراسلتها في 22/4/2018 ،الخليج، الشارقةوأضافت 
سؤولة العالقات الخارجية في االتحاد األوروبي، حثت على إنهاء التصعيد في األراضي موغيريني، م

الفلسطينية، وتقديم توضيح بشأن أحداث العنف، التي وقعت، الجمعة، وأودت بحياة متظاهرين 
فلسطينيين. وقالت متحدثة باسم موغيريني، أم  السبت، في بروكسل إن "االتحاد األوروبي يطالب 
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إلسرائيلية بعدم استخدام العنف الفتاك بحق المحتجين العزل". وتابعت المتحدثة: "كما أكدنا القوات ا
 مرارًا فإن األولوية يجب أن تكون لتجنب أي تصعيد جديد للعنف والخسائر في األرواد البشرية".

 
 جيش اإلسرائيليلأطفال غزة يجب أاّل يكونوا أهدافًا ل :ماتياس شمالي .33

غــزة، أمــ ، أن قطــاع فــي  اونــرو األأكــد ماتيــاس شــمالي مــدير عمليــات وكالــة : أحــالم حمــاد - غــزة
أطفال غزة يجب أال  يكونوا أهدافًا لجيال االحتالل اإلسرائيلي. وقال إنه "خبر مزعج للغايـة أن الطفـل 

قتــل طـالبين آخــرين مـن قبــل".  كــذلك تـم   -الـذي استشـهد بــاألم  كـان طالبــًا آخـر فــي مـدارس أونـروا 
ســائل اإلعــالم وثقــت لحظــة اســتهداف الطفــل محمــد إبــراهيم أيــوب برصاصــة فــي رأســه أدت وكانــت و 

 لسقوطه شهيدًا على الفور  بعدما اخترقت الرصاصة رأسه وتسببت بنزيا سريع.
 22/4/2018 ،الخليج، الشارقة

 
 "إسرائيلـ"ل "األكثر فاعلية"االغتياالت... السالح  .34

ئيل طيلة عقود الصراع الطويلة عن استخدام سياسة االغتياالت لم تتوقف إسرا: كفاد زبون  - رام هللا
كواحدة من أسلحتها "األكثر فاعلية". ويعمل ذراعان في إسرائيل على تنفيذ هذه االغتياالت، 
"الموساد" الذراع الطولى إلسرائيل ويضرب في الخارو، و"الشابك" )األمن العام( وهو الجهاز المسؤول 

 عن عمليات الداخل.
تالت إسرائيل خالل الصراع الحديث مع الفلسطينيين الكثير من المسؤولين العسكريين والسياسيين واغ

والمفكرين والسفراء والناشطين والُكتَّاب والعلماء، في دول عربية وأوروبية، وفي الضفة وقطاع غزة 
ة، بأنها األكثر كذلك. لكن يمكن وصف االغتياالت التي قام بها "الموساد" خارو األراضي الفلسطيني
 احترافًا وتعقيدًا بالنظر إلى حجم القادة الذين استهدفوا في أراضي دول ذات سيادة.

في تون ، وهو الرجل  1988ولم ين  اإلسرائيليون وال الفلسطينيون اغتيال خليل الوزير في العام 
التي جاءت  الثاني في منظمة التحرير، والمسؤول العسكري األول في حركة فتح، وهي العملية

لضرب االنتفاضة الفلسطينية األولى. ونجحت إسرائيل قبل أبو جهاد وبعده في اغتيال غالبية 
األهداف التي وضعتها لالغتيال. فاغتالت كمال عدوان وأبو يوسف النجار وكمال ناصر، وهم قادة 

يروت عام " في ب17، وعلي حسن سالمة المسؤول عن "القوة 1973كبار في "فتح" في لبنان عام 
، والكاتب والروائي غسان 1972، ومحمود الهمشري ممثل منظمة التحرير في فرنسا عام 1979

، وفتحي الشقاقي 1978، ووديع حداد أحد قادة "الجبهة الشعبية" عام 1972كنفاني في لبنان عام 
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الشعبية" ، وأبو علي مصطفى، أمين عام "الجبهة 1995أمين عام "الجهاد اإلسالمي" في مالطا عام 
 .2001في رام هللا عام 

 22/4/2018الشرق األوسط، لندن، 
 

 هل ُيسدل الستار على قضية فلسطين؟ .35
 وحيد عبد المجيد
قد تصبح قضية فلسطين ذات يوم "أم القضايا" في مجال إلحاق الهزيمة بالنف ، نتيجة انزالق القوم 

ى اآلخر فيها، لفظيًا أو ميدانيًا، والفصائل الفلسطينية إلى صراعات أصبح "انتصار" كل منها عل
 هدفًا ال يرم غيره.

األحداث المتعلقة بالصراعات والمناكفات بين هذه الفصائل تفوق وقائع نضالها من أجل قضية 
فلسطين. لم تتوقف هذه الصراعات منذ ما قبل النكبة. ظل خطها البياني في صعود على مدم عقود 

ويزداد اآلن انغماس أكبرها )فتح وحماس( في صراع متصاعد فقدت خاللها القضية معظم أوراقها. 
كانت محاولة اغتيال رئي  "الحكومة" الفلسطينية رامي الحمدهللا في غزة، وطريقة تعاطي الطرفين 

 معها، آخر مؤشر حتى اآلن إلى أنه صار صراعًا صفريًا، أو كاد.
سطينية مهددة بـ "تصفية" نهائية ُتسدل حال انفصام مدهشة. اتفاق كامل تقريبًا على أن القضية الفل

الستار عليها، وانغماس تام تقريبًا في صراعات ُتفاقم هذا التهديد بمقدار ما ُتقو ، ما بقي من 
 مقومات للصمود ظهر آخرها في مسيرات ذكرم "يوم األر،" أخيرًا.

المرفوع من الخدمة منذ  وال يثير استغرابًا، والحال هكذا، أن تصبح دعوة المجل  الوطني الفلسطيني،
، إلى اجتماع في نهاية الشهر الجاري موضوعًا جديدًا للصراع، في وقت 1996دورته األخيرة في 

تشتد حاجة المتصارعين إلى أي إطار للحوار حول كيفية التعاطي مع خطة سالم أميركية متوقعة 
 تثير مخاوفهم.

بعضها من واقع سياسة إدارة الرئي  ترامب لم تتبين مالمح هذه الخطة بعد. ولكن يمكن استنتاو 
تجاه قضيتي القدس والالجئين. أما اتجاهها العام فقد يمكن فهمه في ضوء توجهات من ُيعدونها في 

 دهاليز البيت األبيض بعيدًا عن مؤسسات صنع السياسة الخارجية.
قرار نقل السفارة  كانت هناك أربع قضايا أساسية معلقة ُأطلق عليها قضايا التسوية النهائية.

األميركية إلى القدس يشي بم ل إحداها. وحديث ترامب عن عدم وجود ضرورة لوكالة غوث وتشغيل 
الالجئين "األونروا"، وقراره تقليص الدعم األميركي السنوي لها، يدالن على اتجاه سلبي تجاه الثانية. 



 
 
 
 

 

 24 ص             4622 العدد:             4/22/2018 األحد التاريخ: 

                                    

لسطينيين في لبنان، وتضاؤل عدد من وربما ُتشجع مؤشرات ُيعتد بها عن انخفا، أعداد الالجئين الف
 بقي من نظرائهم في سورية، أصحاب الخطة على المضي في هذا االتجاه.

وإذا صحت هذه المؤشرات، تصبح كتلة الالجئين الفلسطينيين الكبيرة الوحيدة الباقية هي الموجودة 
وطين بعضهم في األردن، األمر الذي قد يشجع معدي خطة السالم المنتظرة على السعي إلى ت

 وتوزيع بعض آخر منهم على عدد من الدول األوروبية والعربية.
وفي هذه الحال، تبقى قضيتا الحدود والمستوطنات، وهما متداخلتان. والمتوقع أن يتعامل معهما 
معدو الخطة بطريقة ال تختلف كثيرًا عن تلك التي ُيرجح اعتمادها في شأن قضيتي القدس 

ذا عمليًا ضم الكتل االستيطانية الكبرم ومنطقة غور األردن إلى إسرائيل، في والالجئين. وقد يعني ه
مقابل اعترافها بدولة فلسطينية ذات "سيادة"، ولكنها منزوعة السالد وغير متواصلة جغرافيًا لي  بين 
الضفة الغربية وقطاع غزة فقط، بل بين أجزاء الضفة أيضًا حيث تقطع الكتل االستيطانية تواصلها، 

 على نحو يجعلها قريبة الشبه من جلد النمر.
وقد ال يكون سهاًل تمرير خطة هذه مالمحها على رغم أن صراعات الفصائل وأطماعها أضعفت 
قدرة الفلسطينيين على الصمود، ولم تترك لهم هامشًا ُيعتد به للمناورة بعد أن أضاعوا فرصًا عدة 

مًا بعيد المنال، مثل المشروع الذي طرحته إدارة بيل حين رفضوا مشاريع للسالم يبدو بعضها اليوم حل
كلينتون في نهاية تسعينات القرن الماضي. ربما يمتنع رئي  السلطة الفلسطينية محمود عباس عن 
توقيع اتفاق على مثل تلك الخطة. وقد ال يبقى في منصبه إلى أن ُتطرد إذا فضل أن يهرب، وينقل 

 ، في اجتماع المجل  الوطني أو ُبعيده، في حال عقده.القيادة إلى آخر، أو ثالثة آخرين
غير أن السؤال عن قدرة الفلسطينيين على الصمود يظل مثارًا، في ظل ضغول ستكون غير مسبوقة 
في حدتها، كما في عدم أخالقيتها، بعد أن باتت أوضاعهم شديدة الهشاشة. يعيال معظم 

عليه عن طريق "األونروا"، وأكثرها ُيقدم إلى  الفلسطينيين على مساعدات خارجية. بعضها يحصلون 
 السلطة في رام هللا. وقف المساعدات األميركية سيمثل ضغطًا قويًا عليهم.

سيجد الفلسطينيون تعاطفًا واسعًا في العالم. ولكنه سيظل كله، أو أكثره، لفظيًا ال ُيغني من جوع. 
آذار )مارس( الماضي مؤشر ال  15ا في ولنا في نتيجة مؤتمر الدول المانحة الذي ُعقد في روم

تخفى داللته. لم تتعهد الدول التي حضرته سوم بدفع مئة مليون دوالر، أي أقل من ثلث المبلغ الذي 
 أوقفته إدارة ترامب، وأقل من ربع العجز المالي في موازنة الوكالة.

ن المتوقع أن تفعل إذا لم تضغط واشنطن بعد لوقف المساعدات التي يعيال عليها الفلسطينيون. ولك
رفض الفلسطينيون خطتها، وبعد أن توقف كل المساعدات التي تقدمها سواء إلى "األونروا"، أو إلى 

 السلطة الفلسطينية.
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ولي  متوقعًا أن يتحول أي تعاطف دولي مع الفلسطينيين إلى دعم حقيقي، يعينهم على الصمود في 
، وبخاصة الطبقة الوسطى في الضفة الغربية، والتي وضع سيكون صعبًا على الكثيرين منهم تحمله

 تعودت على نمط حياة مريحة تصعب العودة عنه.
وحتى إذا صمدوا حتى نهاية فترة رئاسة ترامب، وراهنوا على أن يكون هناك رئي  آخر في البيت 

تفرضه ، أو في موعد أقرب، فقد ال يكون ممكنًا تغيير األمر الواقع الذي 2021األبيض في مطلع 
 سياسة إدارته اآلن، واالتجاه العام لخطتها.

وهكذا يزداد خطر إسدال الستار على القضية الفلسطينية، فيما الفصائل منغمسة في صراعاتها 
ومنصرفة عن مهمة يفتر، أن تكرس نفسها من أجلها، وهي الســـعي إلى إبقاء القضية حية في 

ألراضي المحتلة حتى لو ُأرجئت الخطة األميركية، صورة جديدة ترتبط بالواقع الجاري فرضه في ا
وهي مهمة النضال ضد شـــــكل جديد من أشكال الفصل العنصري الناعم الذي يتبناه اليمين 
اإلسرائيلي، ويعتزم المضي قدمًا فيه تحت غطاء هذه الخطة، وتحاياًل عليها، أو بذريعة رفض 

ن الصمود إزاء ضغول قد يتعذر اآلن تصور المدم الفلسطينيين إياها عند طرحها في حال تمكنوا م
 الذي يمكن أن تبلغه.

 22/4/2018الحياة، لندن، 
 

 معنى آخر للمقاومة .36
 د. باسم طويسي
تواصلت مسيرة العودة الكبرم للجمعة الرابعة على التوالي، مع استمرار تقديم المزيد من الشهداء 

ي الجمعة األخيرة ارتفعت الطائرات الورقية بكثافة واالبتكار بأشكال جديدة من المقاومة السلمية  ف
في الشريط الحدودي بعد جمعة داكنة بفعل حرق عشرات اآلالف من إطارات السيارات. يحدث هذا 
األمر في الوقت الذي تتصاعد فيه الحركة العالمية لمقاطعة إسرائيل وآخرها رفض الممثلة األميركية، 

، حضور حفل في إسرائيل لتسلم جائزة رفيعة قيمتها مليون دوالر إسرائيلية األصل، ناتالي بورتمان
 أميركي احتجاجا على ما يحدث في غزة.

منذ  1600فلسطينيا وإصابة أكثر من  37وعلى الرغم من أن المواجهات في غزة تسببت باستشهاد 
بة آذار الماضي، فإن حجم االستجا 30انطالق التظاهرات الحاشدة في ذكرم يوم األر، في 

العالمية ما يزال عاجزا عن أبسط ردود األفعال مثل إرسال بعثة تحقيق دولية، وهو ما طالب به 
األمين العام للمم المتحدة والمفوضية العليا المكلفة بالشؤون الخارجية في االتحاد األوروبي  حيث 

 استطاعت إسرائيل إحبال هذه الجهود في أكثر من مرة.
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لسياسي، تبدو مكانة القضية الفلسطينية في أضعف لحظاتها، وفي المقابل تاريخيا، وعلى المستوم ا
تحفر عوامل المقاومة الجديدة وحركة المقاطعة العالمية عميقا تحت األساسات التي شيد عليها 
االحتالل  ثمة خط صاعد آخر يوازي سياسة فر، الوقائع على األر، تبدو مالمحه األولية في 

كل ما تستند إليه من رواية  علينا أن ننظر بعمق لآلثار المتوقعة ألفعال ت كل سردية االحتالل و 
مثل حركات المقاطعة األكاديمية والتراكم المستمر للمئات من الدراسات والتقارير الغربية التي 
أصبحت تشكل ما يشبه سردا جديدا يضعف السردية التقليدية الى جانب حركة المقاطعة الفنية 

 االستثمارات ومقاطعة بعض الشركات.والرياضية وسحب 
ال يملك العرب المعاصرون تراثا في المقاومة المدنية وال حتى المقاطعة النوعية، وينسحب األمر  

على ثقافة المقاومة المدنية التي لم نوطنها، األمر الذي أوقعهم ضحية التعبيرات االحتجاجية العنيفة 
وجة المعاصرة من العنف والعنف المتبادل على جبهات التي فل  بعضها من عقال المنطق وخلق الم

قد ال تكون في معظمها هي الجبهات الحقيقية للمقاومة والمعارك، ما عقد الموقف أكثر وجعل 
معركة الفهم المتبادل مع العالم أكثر صعوبة. بالفعل لقد قدمت بعض حركات اإلسالم السياسي 

إعادة بناء فهم العالم لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المعاصرة سلوكا أبعد ما يمكن أن يسهم في 
المصير، لقد تبنى العالم على مدم سبعين عاما الرواية الصهيونية لي  لشيء أكثر من القدرة 
التضليلية التي مارستها هذه الحركة. وفي المقابل كانت حركة المقاومة الشعبية السلمية الفلسطينية 

 ، إال أنها بقيت متقطعة ومشتتة وبدون عقل سياسي.1936ذ قادرة على أن تفعل الكثير من
في الوقت الذي وصل فيه السياو العربي الرسمي المحيط بإسرائيل الى مستوم متواضع من الهشاشة 
واالختراقات، تتصاعد حركة الرفض العالمي للسياسات اإلسرائيلية ولكن بدون جدوم كبيرة  فإسرائيل 

ن والتهويد والحصار والفصل العنصري. صحيح أن المقاومة السلمية مستمرة في سياسات االستيطا
تصبح ضرورة حينما تصل الشعوب الى مرحلة من اليأس في توازن القوم، وعبر الخبرة التاريخية ال 
يمكن أن تؤتي هذه الحركة أكلها  إذ لم تراكم أفعالها بدون انقطاع وبوجود حد معقول من التضامن 

ا أن نتأمل مسألتين  لماذا كلما وصلت حركة المقاومة الشعبية الفلسطينية ذروتها العالمي، وهنا علين
يتم اغتيالها وتفريغها من مضمونها، وكيف علينا أن نتصور حركة تضامن ومقاطعة عالمية 

 إلسرائيل والمحيط العربي يهرول من جديد للتطبيع المجاني؟
 22/4/2018الغد، عمان، 
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 المية المسيحيةالقدس والعالقات اإلس .37
 د. رضوان السيد
قبل أيام زار الريا، الكاردينال توران، المسؤول عن العالقات مع الديانات اأُلخرم بالفاتيكان، 
واستقبله الملك سلمان بن عبد العزيز، واعُتبرت زيارته تاريخية. والواقع أنه في السنوات الست 

ببها، فإن  العالقات المسيحية مع المسلمين الماضية، ورغم تصاعد حوادث التطرف واإلرهاب أو بس
حصلت فيها انفراجاٌت كبيرٌة، من حيث تباُدل الزيارات مع الفاتيكان حيث زار البابا فرنسي  مصر 
وتركيا، وكذلك األمر في زيارات المسؤولين الدينيين العرب والمسلمين للفاتيكان ومجل  الكنائ  

إجماٌع على التعاون في مجال مكافحة التطرف واإلرهاب، العالمي، وأسقفية كنتربري. وكان هناك 
ومواجهة مسائل الهجرة واإلسالموفوبيا، ومشكالت األقليات اإلسالمية في العالم، والعيال بين 
المسيحيين والمسلمين في العالم العربي والبالد اإلسالمية اأُلخرم. وكانت للبابا فرنسي  مواقف 

في البالد العربية واإلسالمية، ومواقف ضد التمييز الذي ُيعانيه  متميزة من أحداث العنف والحروب
المسلمون في الغرب. وما استحسن البابا موقف الرئي  األميركي دونالد ترامب من قضية القدس، 

 ومن توقف مفاوضات السالم إلنصاف الشعب الفلسطيني.
ذ مدة أنه يجب تدويل األماكن لكن هناك غموضًا بقي في مسألة القدس بالذات. فالفاتيكان يرم من

المقدسة بالقدس، وإخراجها من الصراع بين الفلسطينيين واإلسرائيليين. وكانت الجهات العربية صامتًة 
عن هذه المسألة، باعتبار أن  الصهاينة يريدون أخذ القدس كل ها، وبخاصٍة أماكنها الدينية، وأن توحيد 

، يزيد من اإلمعان في ضرب سالم األديان في القدس، القدس واعتبارها عاصمًة أبديًة إلسرائيل
وبخاصٍة ضد المسلمين والمسيحيين. لذلك حتى في هذه الحالة، ما رأم أحٌد مصلحًة في الخالف 
مع الفاتيكان، باعتبار أن  الجانب العربي ُمصرٌّ على اعتبار القدس القديمة عاصمًة للدولة 

 سة بالطبع.الفلسطينية بدون استثناء أماكنها المقد
لكن  الجهات األميركية، وقد اقترب موعد المجيء المحتمل للرئي  ترامب إلى إسرائيل أواسط مايو 
المقبل، أي في ذكرم قيام الكيان الصهيوني على أر، فلسطين، بدأت مفاوضاٍت مع الفاتيكان 

ا(، للتسهيل على بشأن الوضع الخال المحتمل للماكن المسيحية المقدسة )كنيسة القيامة وما حوله
اإلسرائيليين عمليات االستعمار النهائي للقدس من دون اعتراٍ، من الجهات المسيحية الكاثوليكية 
واألرثوذكسية، وبخاصٍة أن  بعض الجهات البروتستانتية واإلنجيلية تمتلك مواقف أكثر اقترابًا من 

 الموقف اإلسرائيلي!
القدس وحريتها وأنها العاصمة السياسية للدولة العربية  هناك الموقف العربي واإلسالمي الثابت بشأن

الفلسطينية. ثم هناك موقف المسيحيين العرب من سكان فلسطين والقدس، والموجودين في مصر 
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وسوريا والعراق واألردن ولبنان. وهؤالء كان موقفهم دائمًا معارضًا الستعمار الصهاينة للقدس، بما 
ف أن  جهاٍت منهم اعترضت على إعالن ترامب. ومعروف أن بابا في ذلك األماكن المقدسة. ونعر 

األقبال األسبق كان قد منع أقبال مصر من زيارة القدس تحت االحتالل. وما يزال المسلمون 
يتجادلون في تجويز زيارة القدس دعمًا لشعبها أو عدم تجويز ذلك، رغم أن  السلطة الفلسطينية تؤيد 

 الزيارة.
وم الزيارة للقدس هو جداٌل في وقٍت ضائع، وما عاد له مسو ِّغ. فالمستعمرات إن  الجدال في جد

الصهيونية بالقدس وما حولها تتزايد، والفلسطينيون، مسلمون ومسيحيون، يتهجرون بالقوة وبشراء 
األراضي. والشعب الفلسطيني يطالبنا بالتضامن ولو عبر الزيارة. وها هم الفلسطينيون يحاولون 

ن غزة فعل شيء ما. لذا ال داعي للتردد بحجة أن  القدس تحت االحتالل. فاالحتالل يريد انطالقًا م
تهجير الناس، وإزالة األماكن المقدسة، وزيارة مليون أو مليونين في العام إشارة للفلسطينيين أننا لم 

 نتخلَّ عنهم.
كن الفاتيكان يمتلك قوًة لقد قل ت أعداد المسيحيين بالقدس وفلسطين تحت وطأة وضغول االحتالل. ل

معنويًة كبرم، وكذلك مسيحيو فلسطين والعالم. واألمر نفسه يمكن قوله عن الروم األرثوذك ، 
وأكثرية المسيحيين العرب منهم، ومن ورائهم الموقف الروسي واليوناني دينًا وسياسة. وال شك  أن  

اثوليكية واألرثوذكسية، وتجاه الكنائ  السلطة الفلسطينية هي التي ينبغي أن تتحرك تجاه الجهات الك
البروتستانتية واألنجليكانية التي ال توافق على توجهات اإلنجيليات الجديدة المتصهينة. بيد أن  
المملكة العربية السعودية، ومصر والمغرب واألردن، وجهاتها الدينية، تمتلك قوًة معنويًة وسياسيًة 

ة، وفي جهات المجتمع الدولي. فينبغي العمل من الطرفين كبرم في المجتمعات العربية واإلسالمي
الفلسطيني والعربي بالتضاُمن والتكامل في الحركة مع المسيحيين العرب تجاه الجهات الدينية 
العالمية، والجهات السياسية العالمية. ولسُت أعلم إْن كان شيء قد حصل لجهة التواصل والتوافق، 

لكاردينال توران للريا،، ربما كانت تصبُّ في هذا المنحى التشاوري، أم لجهة الحركة. لكن  زيارة ا
 منحى التضامن في صون حريات القدس وسالمها الديني وأماكنها المقدسة.

 22/4/2018، االتحاد، أبو ظبي
 

 اإلحصاءات الفلسطينية و"عبقرية المكان" .38
  الدجاني فاتنة

وم مع عدد اليهود في فلسطين التاريخية من اإلحصاءات األخيرة تؤكد أن عدد الفلسطينيين تسا
النهر إلى البحر. لم تصدر هذه اإلحصاءات عن مصدر واحد، بل عن ثالثة. كما لم تصدر عن 
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جهة فلسطينية رسمية فحسب، بل أيضًا عن جمعية الجليل في الناصرة )عرب الداخل(، والبيان 
لمركزي لعحصاء الفلسطيني، بلغ عدد البرلماني اإلسرائيلي حول تعداد السكان. ووفق الجهاز ا

في غزة(، كما وصل عددهم في  1.9في الضفة الغربية، و 2.9مليون نسمة ) 4.8الفلسطينيين 
 مليون نسمة، وهو مساٍو لعدد اليهود. 6.5مليون نسمة، أي بمجموٍع يقارب  1.4إلى  1948أراضي الـ

عامًا من االحتالل،  70ة" ما زالت تؤرق إسرائيل. هذه البيانات مدعاة للتفاؤل، فـ "القنبلة الديموغرافي
لم تنجح خاللها الدولة العبرية في رفع عدد سكانها اليهود ليتجاوز عدد السكان الفلسطينيين 
األصليين. ولم ينفعها ما وظفته في سبيل ذلك من طرد السكان، واستقدام مهاجرين جدد، تارة من 

 لسابق، ناهيك عن المهاجرين األوروبيين.إثيوبيا وأخرم من االتحاد السوفياتي ا
ولي  طرُد هذه البيانات على لجنة الخارجية واألمن في الكنيست، وطلُب استجواب المسؤول 
اإلسرائيلي عما يسمى "اإلدارة المدنية" للراضي المحتلة، سوم تعبير عن المخاوف اإلسرائيلية التي 

إن جاءت هذه المخاوف معطوفة على تناقص وردت مرات في مؤتمر هيرتسيليا السنوي. فماذا 
الهجرة اليهودية إلى فلسطين، وفقدان اإلغراءات والحوافز بريقها لجذب المهاجرين، وتزايد "القلق" من 
الهجرة المضادة، وتفاقم التشرذم والالتجان  في المجتمع اليهودي؟ الكلمة المفتاد هنا هي في 

اسية للطرفين، خصوصًا لجهة الحلول المقترحة بين إعالن تداعيات هذه األرقام على المحددات السي
، أو الضم اإلسرائيلي للضفة 1967دولة فلسطينية مستقلة وقبول إسرائيل االنسحاب إلى حدود عام 

 كاملة، وما يعنيه ذلك من القبول، عاجاًل أو آجاًل، بدولة ثنائية القومية.
الصمود والثبات في فلسطين يتفوق على كل  فلسطينيًا، المدلول السياسي المباشر هو أن خيار

االجتهادات األخرم، ما يول د شعورًا قوميًا ووطنيًا عابرًا للخالفات بين الفلسطينيين، ولالحتالل، 
ومولدًا المقاومة المشروعة. هذه النتيجة تعزز المدلول االستراتيجي غير المباشر لنتائج اإلحصاء، 

على أرضه، مندمجًا طبيعيًا وبيئيًا بمحيطه ومكانه، في مقابل  وهو الحقيقة التاريخية لشعب يعيال
مجتمٍع، كاإلسرائيلي، مصن ٍع وغير منتٍم إلى األر، وال إلى المحيط الحضاري اإلقليمي، اعتماُده 
األساسي على المساعدات األميركية واألوروبية الكفيلة بحفظ مستويات معيشة أفضل من تلك التي 

سيا وغيرهما. لكن الترجمة النظرية المهمة تبقى في امتالك الفلسطيني الحيوية عاشها في أوروبا ورو 
التاريخية التي تتولد من "الهيمنة" على المكان بالمعنى الحسي، وهو ما يطلق عليه الجغرافي والمؤرخ 
المصري جمال حمدان "عبقرية المكان" في كتابه الموسوعي "شخصية مصر". وحيث ال تتغير 

فإن الهيمنة هي في الرسوخ وحجم االمتداد والقدرة على الصمود في مواجهة أقوم تحالف  الجغرافيا،
عدواني شهده التاريش الحديث ضد شعب أعزل هو الفلسطيني، على رغم ما فقده من أرضه في نكبة 

 ، وما واجه مجتمعه من اقتالع.1948عام 
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الطبيعي على التخطيط الخارجي اإلحصاءات الجديدة مدعاة للتأمل أيضًا في انتصار المعطى 
المضاد. وأمام رفض االحتالل وقيادات إسرائيل الخيارات التي ال يمكن إال  أن يكون الفلسطيني في 
جوهرها )سواء الضم أم الدولة المستقلة وحتى الحكم الذاتي(، فإن البديل هو اإلمعان في العسف 

كلها ال يغير واقع الحال. هذا ما يثير اآلن، بالفلسطينيين، وتفعيل آليات االحتالل إلى أقصاها، و 
 بعد "مسيرات العودة"، سؤااًل لدم يهود العالم والداعمين إلسرائيل: إلى متى؟

الحيوية التاريخية هي في القدرة على امتصال الصدمات، وعلى الصمود الطويل في امتداد 
اعله مع المكان وتماسك كتلته الصراع، وهو في النهاية دليل "الهيمنة" وصورة تطور المجتمع وتف

االجتماعية واالقتصادية بكل حموالتها، خصوصًا الحضارية والثقافية الفلسطينية العربية المسلمة. 
ن التطريز على الثياب،  هذا ما ُيعطي الشعَر شعريته وقوته، ويمد الغناَء بالشجى والطرب، وُيلو 

شهدون، وتزداد بذلك كثافة الرموز كحقائق ويعلو في الدبكة والكوفية. يتزاوجون وينجبون ويست
 جيوسياسية وإنسانية عظمى. تلك عبقرية المكان.
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