
     
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 

  

  
 
 

 عضوًا في المجلس الوطني يطالبون بتأجيله 114أكثر من 

 على االنقسام "إصرار"و "أكاذيب جديدةعدنان الضميري: رواية حماس حول محاولة اغتيال الحمد هللا "
 ن نشكل بديًًل عن "الوطني" واجتماع رام هللا ال يمثل إرادة شعبناهنية: ل

 رامب سيحرك "صفقة القرن" بعد نقل سفارة بًلده للقدستمصادر دبلوماسية أمريكية: 
 ة "للوطني"مصدر لـ"فلسطين": عباس وفرج ُيجريان اتصاالت لمنع إقامة فعاليات مناهض

راء داخلية غزة: مخابرات رام هللا و 
 هللا" تفجيري "أبو نعيم" و"الحمد
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 هللا" فجيري "أبو نعيم" و"الحمدداخلية غزة: مخابرات رام هللا وراء ت .1
كشفت وزارة الداخلية واألمن الوطني عن تفاصيل مهمة حول محاولتي اغتيال رئيس حكومة : غزة

وأكد المتحدث باسم  التوافق د. رامي الحمد هللا ومدير عام قوى األمن الداخلي اللواء توفيق أبو نعيم.
ته الوزارة مساء اليوم السبت في غزة أن األشخاص وزارة الداخلية إياد البزم خالل مؤتمر صحفي عقد

وقال البزم: "بعد  الذين نفذوا محاولة اغتيال أبو نعيم هم ذاتهم الذين فجروا موكب الحمد هللا.
تحقيقات واسعة تم التعرف على أحمد صوافطة الملقب بأمو حمزة األنصار ويقف وراء التفجيرات 

مشيرًا إلى أن المنفذون قاموا بتفجير موكب الحمد هللا بعد  وهو من جهاز المخابرات في رام هللا"،
 مروره بمسافة آمنة.

وأضاف : "تقاطعت تحقيقاُت تفجيِر الموكب مع تحقيقاِت محاولة اغتيال اللواء أبو نعيم، وتبيَن أن 
األشخاَص الذين استهدفوا الموكب هم ذاُتهم الذين نفذوا محاولَة االغتيال، وقد استمرت جهوُد 
األجهزة األمنية في مواصلِة التحقيقاِت لتحديِد الجهِة التي تقُف خلَف هذه الخليِة اإلجراميِة، وهو ما 

 شّكل عماًل ُمعقدًا للوصول لذلك".
وأكد البزم أن األجهزة األمنية بذلت جهودًا مضنيًة لكشِف ُمالبساِت محاولة االغتيال، إال أنه ظهر 

 ٍة واحترافيٍة، مما تطلَب المزيَد من الوقِت للوصوِل إليهم.أن الفاعلين نفذوا جريمَتهم بدق
وتابع "ثبَت من خالل التحقيقاِت أن العبواِت التي تم استخداُمها في تفجيِر موكِب رئيس الوزراء تمت 

ي زراعُتها قبَل ثمانيِة أياٍم من دخوِل الموكب، وتزويِدها بدوائِر التفجيِر قبَل ثالثِة أياٍم من التنفيذ، ف
 48حين لم نكن في وزارِة الداخلية على علٍم بموعد زيارة رئيس الوزراء لغزة، والتي ُأبلغنا بها قبل 

ساعٍة فقط وهو ما يؤشُر بأّن المنفذين كانت لديهم معلوماٌت دقيقٌة ومسبقٌة عن موعِد الزيارة قبل علِم 
 وزارة الداخلية".

لمخابرات اللواء ماجد فرج قد استقل نفس السيارِة إلى أن التحقيقات أظهرت أن مديَر االنظر ولفت 
مع رئيس الوزراء رامي الحمد هللا، ولم يستقل سيارَته الخاصة كالُمعتاد بالرغم من تواُجدها ضمَن 

 سيارات الموكب.
: "قام المنفذوُن بتفجيِر العبوِة بعد أن تجاوزتها سيارُة رئيِس الوزراء وبصحبته مديُر المخابراِت وقال
افٍة آمنة، وقد وقَع التفجيُر مقابل سيارِة اللواء ماجد فرج التي تواجد بها ُمرافقوه وسياراِت المرافقِة بمس

 األخرى".
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ونوه المتحدث باسم وزارة الداخلية إلى أن التحقيقات أثبتت أن الجهَة واألفراَد الذين نفذوا استهداَف 
 محاولة اغتيال اللواء أبو نعيم.موكِب رئيِس الوزراء هم ذاُتهم الذين يقفون خلَف 

وتابع "تبّين أن الجهَة التي تقف خلَف العمليتين كان لها دوٌر في أعماٍل تخريبيٍة سابقٍة في قطاع غزة 
وسيناء، تحت غطاء جماعاٍت تكفيريٍة متشددٍة تعمل من خالل ما يعرف "بالمنبر اإلعالمي 

بتوجيٍه من جهاٍت  2011نترنت تم تأسيُسه عام الجهادي" وهو منتدى خاصٌّ )مقيُد الدخول( على اإل
 أمنيٍة الستقطاب بعض الشباب واستغالِلهم لتنفيذ أعماٍل إجراميٍة بغطاٍء تكفيريٍّ في ساحاٍت مختلفة".

وأكد البزم أن التحقيقاُت أثبتت أن مؤسَس "المنبر اإلعالمي الجهادي" ومديُره هو شخٌص يلقب بـ 
 ي من خالله يتم إدارُة الخاليا التخريبيِة وتوجيهها وتبادِل المعلوماِت."أبو حمزة األنصاري"، والذ

وأشار إلى أن التحقيقات أظهرت أنه تم تجنيُد الخلية التي نفذت محاولة اغتيال أبو نعيم وتفجير 
 الموكب وربطها من خالل المنبر اإلعالمي الجهادي.

تم التعرُف على هويِة "أبو حمزة األنصاري"، وهو  وأردف البزم قائاًل : "بعد تحقيقاٍت واسعٍة ومعقدةٍ 
المدعو/ أحمد فوزي سعيد صوافطة، من الضفِة الغربية ويعمُل لصالِح جهاز المخابراِت العامِة في 

 رام هللا بتعليماِت الضابط حيدر كمال حمادة، وبإشراف العميد بهاء بعلوشة.
مكن من إلقاء القبِض على المدعو شادي محمد وأكد البزم أن جهاُز األمِن الداخلي في قطاع غزة ت

زهد، الذي كان على ارتباٍط مع المدعو أحمد فوزي سعيد صوافطة الملقب بـ )أبو حمزة األنصاري(، 
 ، وفي ذات اليوم قام االحتالل بالتحفِظ على "صوافطة" حتى هذه اللحظة!03/04/2018بتاريخ 
َة كانت تخطُط الستهداف شخصياٍت دولية تزور إلى أن التحقيقات أظهرت أن الخليالنظر ولفت 

 قطاَع غزة، إلى جانِب استهداف الوفِد األمنيِّ المصريِّ وقياداٍت بارزٍة في حركِة حماس.
وأضاف "أثبت التحقيقات أن شخصياٍت رفيعَة المستوى في جهاز المخابراِت العامة في رام هللا هي 

 لضرِب االستقراِر األمني في قطاع غزة".الُمحّرك والُموّجه لخاليا تخريبيٍة تعمل 
وشدد على أن الداخلية سُتواصل القيام بواجبها في حماية أمن شعبنا واستقراره، وستقف سدا منيعا 

 أمام كل المحاوالت التي تهدف للعبث باستقرار شعبنا.
 28/4/2018، فلسطين اون الين

 

على  "إصرار"و "أكاذيب جديدةهللا "لضميري: رواية حماس حول محاولة اغتيال الحمد عدنان ا .2
 االنقسام

قال بيان صادر عن الناطق الرسمي للمؤسسة االمنية اللواء عدنان  -"القدس" دوت كوم  -رام هللا 
ضميري: "ان رواية حركة حماس المرتبكة في محاولة إعفاء نفسها من المسؤولية عن تفجير موكب 
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صرار على االنقسام، رئيس الوزراء، ورئيس المخابرات العامة لم  تأت بجديد سوى أكاذيب جديدة وا 
 . وأن محاولتها الحديث عن تحقيق ال يعدو كونه مسرحية رديئة التأليف واإلخراج

 29/4/2018الحياة الجديدة، رام هللا، 
 

 حول محاولة اغتيال الحمد هللا وفرج اتهامات "داخلية غزة"تدين حكومة الحمد هللا  .3
جهاز المخابرات في رام هللا ل اتهامات وزارة الداخلية في غزةة الوفاق الوطني، أدانت حكوم: رام هللا

محاولة اغتيال رئيس الوزراء رامي الحمد هللا، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء عن  بالمسؤولية
وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود في بيان  ماجد فرج خالل الساعات الماضية.

ي مساء اليوم السبت: إن المفاجأة فيما قدمته حماس هو اصرارها على الخروج السافر عن كل صحف
الخطوط، واالعراف الفلسطينية، وذلك عبر )التلفيق الملعون( الذي قدمته وأشارت خالله الى ربط 
شعبنا األصيل البطل ومؤسساته بالمجموعات اإلرهابية في سيناء والعمل ضد جمهورية مصر 

ية في محاولة )صبيانية( لضرب العالقة مع االشقاء في جمهورية مصر العربية ، عبر اختراع العرب
شخصية )أبو حمزة األنصاري( الذي هو )احمد صوافطة( وتبين أنه عامل بسيط من مدينة طوباس 
اعتقل منذ سنوات في سجون االحتالل على خلفية انتمائه الى الجهاد االسالمي ولم ينتسب في 

 الى مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية.حياته 
وتابع: "وضمن االعيبها الصبيانية قدمت حماس ما أسمته كشف الغاز جريمة محاولة االغتيال 
واعلنت أن )االكتشاف الكبير( يتمثل بوجود اللواء ماجد فرج في سيارة رئيس الوزراء حينما كانا في 

 طريقهما الى غزة عند وقوع جريمة التفجير .!!!
وشدد المتحدث الرسمي، على أسف الحكومة تجاه ما قدمته حركة حماس والمستوى الذي انحدرت 
اليه في العبث السافر بالحالة الوطنية وتعاملها الال مسؤول مع المصالح الوطنية العليا ألبناء شعبنا 

 الصامد البطل.
 28/4/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 عضوًا في المجلس الوطني يطالبون بتأجيله 114أكثر من  .4

نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني ، أن أ ف ب، من رام هللا، وعن 29/4/2018الحياة، ذكرت 
عباس بتأجيل عقد الجلسة. محمود عضوًا في المجلس طالبوا الرئيس  114حسن خريشة أعلن أن 

عضوًا  114باسمي واسم »صحافي أمس:  وقال في رسالة بعث بها إلى عباس ووّزعها في مؤتمر
في المجلس الوطني... نؤكد أهمية انعقاد المجلس... لكن ذلك لن يكون ذا قيمة إال بحضور الكل 
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درءًا »عريضة توجهوا بها إلى الزعنون وقالوا فيها:  114ووقع األعضاء الـ«. الوطني الفلسطيني
على لّم الشمل الفلسطيني بعيدًا من التمزق لألخطار المحدقة بقضيتنا الفلسطينية، وحرصًا منا 

، والتي تم إرسال دعوات 23واالنقسام، نتوجه إليكم بضرورة تأجيل عقد جلسة المجلس في دورته الـ
 «.من قبلكم لعقدها في رام هللا

السبت، الرئيس طالبوا شخصية فلسطينية  145، أن 28/4/2018، فلسطين أون الينموقع وأضاف 
جيل اجتماع المجلس الوطني المزمع انعقاده يوم االثنين القادم في مدينة رام هللا محمود عباس بتأ

نائًبا في المجلس  87عضًوا في المجلس الوطني بينهم  145ووقع  وسط الضفة الغربية المحتلة.
التشريعي على عريضة تطالب بتأجيل انعقاد المجلس الوطني، لحين إنهاء االنقسام وتحقيق شراكة 

 كل الفلسطيني.تمثل ال
ودعا هؤالء خالل مؤتمر صحفي عقد ظهر اليوم في رام هللا عباس بتأجيل انعقاد المجلس الوطني 

 إلى حين تحقيق المصالحة وشراكة وطنية، حتى يشارك الكل الفلسطيني فيه.
:" باسم رئاسة المجلس  وقال النائب الثاني للمجلس التشريعي حسن خريشة في كلمته بالمؤتمر

عضوا فيه الموقعين على هذه العريضة، والكل يدرك أن هذا المجلس أحد أهم  87يعي والتشر 
األجسام المنتخبة والمكونة للمجلس الوطني وهم يمثلون ثلثي أعضاء التشريعي، يطالبون بالتأجيل 

 والعودة لروح المصالحة".
إلى تأجيل انعقاد المجلس  بدوره، دعا القيادي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تيسير الزبري

 لما يمثله من مخاطر تهدد القضية الفلسطينية، والتحضيرات االنعزالية لعقده في رام هللا.
وتال الزبري وثيقة موقعة من مئة شخصية وطنية ومن االتحادات الشعبية وجهت لفصائل يسارية 

 م توافق فلسطيني.ومستقلة مشاركة في المجلس، تحذر فيها من عواقب انعقاده في حالة عد
 

 رفض اقتراًحا أمريكًيا للعودة للمفاوضات مع تأجيل ملف القدس : عباسمصادر دبلوماسية غربية .5
مبادرة سالم »أكدت مصادر مطلعة أمس، أن الرئيس محمود عباس رفض ما أسمي : لندن-رام هللا
دة الجانبين الفلسطيني قدمتها إدارة الرئيس األميركي، دونالد ترامب مؤخرًا، تنص على عو « معّدلة

واإلسرائيلي الى طاولة المفاوضات للتفاوض على قضايا الحل النهائي مع إبقاء ملف القدس 
 للتفاوض في المرحلة النهائية.

وقالت مصادر دبلوماسية غربية أن اإلقتراح األميركي نقل للجانب الفلسطيني بواسطة دولتين 
 فض أي تأجيل لقضية القدس.عربيتين، وان الرئيس عباس شدد على أنه ير 
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وقالت المصادر ان إدارة الرئيس دونالد ترامب أبلغت الجانب الفلسطيني بأنه ليس لديها أي موقف 
 مسبق في شأن حدود القدس، بل تترك للطرفين فرصة االتفاق في هذا الشأن.

دس، لذلك فإنها وجاء في الرسالة األميركية بهذا الشأن أن اإلدارة ُتدرك صعوبة االتفاق على الق
تفّضل تأجيل فتح هذا الملف، والشروع فورًا في التفاوض على القضايا األخرى، وبعد االتفاق عليها 

ونصحت إحدى الدول العربية الرئيس عباس بقبول العرض األميركي،  يتم التفاوض على القدس.
فلسطينيين أكدوا لكن مسؤولين  واعتبرته متقدمًا عن العرض السابق، كما أكدت نفس المصادر.

 رفض الرئيس لهذا االقتراح.
 28/4/2018القدس، القدس، 

 

أبو ردينة: انعقاد المجلس الوطني على أرض فلسطين صفحة جديدة من التاريخ الفلسطيني  .6
 المشرف
قال نبيل ابو ردينة، الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، إن الشعب الفلسطيني : القدس

ظمة التحرير الفلسطينية، استطاع وأد كل المؤامرات التي حيكت ضد مشروعنا الصامد، وبقيادة من
الوطني، ودفنت محاوالت إيجاد القيادة البديلة أو المحلية واالنشقاقات المشبوهة التي حاولت شق 

 الصف الوطني الفلسطيني.
فلسطين  في تصريح صحفي يوم السبت، "يشكل انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني على أرض وقال

صفحة جديدة من التاريخ الفلسطيني المشرف في معركة البقاء التي لم تنته بعد، رغم الخلل في 
وأضاف، المطلوب فلسطينيا اآلن هو التمسك بالمصلحة الوطنية العليا  التوازن االقليمي والدولي".

ساومة على الثوابت للشعب الفلسطيني المتمثلة بتثبيت اركان منظمة التحرير الفلسطينية، وعدم الم
 االساسية لقضيتنا الوطنية، الن المواقف المتهورة لن تبقى وستزول امام صمود شعبنا على أرضه.

وختم ابو ردينة بالقول، في زمن ثورات الفوضى، فإن الصمود الفلسطيني المحافظ على الثوابت وفي 
لضمان الحقيقي لتحقيق النصر، مقدمتها القدس بمقدساتها، المستند إلى جذور النضال الوطني، هو ا

بالتوازي مع العالقات التي تتنامي وتتطور في االتجاه الصحيح مع القوى الوطنية الحية في العالم 
 العربي واحرار العالم لصالح مشروعنا الوطني.

 28/4/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 عاما 11سوأ منذ "صحة غزة": عجز دوائي هو األ .7
قالت وزارة الصحة في قطاع غزة في بيان صحفي عاجل اليوم السبت، انها "تواجه : بترا –السبيل 

بالمئة من االدوية والمستهلكات الطبية االساسية في  50سنة بعد نفاد  11عجزًا دوائيًا هو االكبر منذ 
 7000حتالل اصابة نحوالمستشفيات والمراكز الصحية السيما المتعلقة بالطوارئ، جراء استهداف اال

 مواطن خالل مسيرة العودة الكبرى".

 29/4/2018، السبيل، عّمان

 
 

 طافش: مسيرات العودة جعلت القضية الفلسطينية على سلم أولويات العالمالنائب  .8
أكد النائب في المجلس التشريعي عن حركة حماس خالد طافش على أهمية استمرار : رام هللا

كة فيها في الضفة الغربية وقطاع غزة، مبينا أن ما يدل على أهمية هذه مسيرات العودة والمشار 
المسيرات هو حجم الضغوط واإلغراءات العربية والدولية، ترهيبا أو ترغيبا، لوقف هذه المسيرات التي 

 أصبح لها عظيم األثر في جعل القضية الفلسطينية على سلم أولويات العالم.
 28/4/2018، المركز الفلسطيني لإلعًلم

 
 بحر: سيندم االحتًلل على قتله األبرياء ولن نمرر جرائمه .9

قال الدكتور أحمد بحر النائب األول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أن االحتالل سيندم : غزة
وأكد د. بحر خالل مشاركته في تشييع  على قتله األبرياء خالل مشاركتهم في مسيرة العودة الكبرى.

مقيد بمسجد الرضوان بمدينة غزة، أن مقاومتنا لن تمرر جرائمه بدون عقاب، وأن الشهيد محمد ال
وشدد أن مسيرة العودة السلمية ستبق مستمرة حتى عودة  دماء الشهداء لن تذهب هدرا دون انتقام.

الالجئين الى قراهم التي هجروا منها، ولن تستطيع أي جهة أن توقف حق المواطنين في التعبير عن 
 وقف مسيرتهم.حقهم و 

وشدد د. بحر على أن طريق الجهاد والمقاومة هي الطريق الوحيد الستعادة حقوقنا المشروعة، 
 مطالبا المجتمع الدولي بالعمل الجاد من أجل إنهاء االحتالل عن أرض فلسطين.

 28/4/2018، فلسطين اون الين
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 ليات مناهضة "للوطني"مصدر لـ"فلسطين": عباس وفرج ُيجريان اتصاالت لمنع إقامة فعا .01
كشف مصدر سياسي فلسطيني في بيروت، النقاب عن إجراء : أحمد المصري -غزة  -بيروت  

رئيس السلطة محمود عباس اتصاالت هاتفية مباشرة تجاه عدد من المسؤولين في الدول العربية، 
الفلسطيني في رام طالبا منهم التدخل لمنع إقامة فعاليات سياسية معارضة النعقاد المجلس الوطني 

 هللا اإلثنين القادم.
وقال المصدر لصحيفة "فلسطين" الذي طالب بعدم ذكر اسمه لدواٍع مختلفة، إن رئيس جهاز 
المخابرات العامة في السلطة ماجد فرج هو اآلخر يجري اتصاالت في ذات السياق مع مسؤولين 

 عباس في هذا الوقت العصيب". أمنيين في دول عربية منها لبنان، لمساندة ما أسماه "شرعية
 28/4/2018فلسطين أون الين، 

 
 هنية: لن نشكل بديًًل عن "الوطني" واجتماع رام هللا ال يمثل إرادة شعبنا .00

نفى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية بشكٍل قاطع نية حركته : صفا –غزة 
 عن منظمة التحرير الفلسطينية. تشكيل مجلس أو إطار بديل عن المجلس الوطني الحالي أو

وأكد هنية في حوار مع موقع قناة "الغد" العربي أن عدة مؤتمرات ستعقد في غزة وبيروت وروما، 
 سيشارك فيها أوسع شريحة فلسطينية، ولن تكون بديال للمجلس الوطني الحالي.

أن خطوة عقد  وأشار إلى أن تلك المؤتمرات ستعقد على قاعدة موقف وطني فلسطيني متفق على
 المجلس في رام هللا بصورته الحالية، سيساهم في تعزيز حالة االنقسام.

وقال هنية "ال نريد مزيًدا من االنقسامات في الساحة الفلسطينية، ونريد أن تكون منظمة التحرير قوية 
ادة وجامعة، وبالتالي ما يصدر عن اجتماع رام هللا ال يمثل حالة إجماع وطني وال يعبر عن إر 

 الشعب الفلسطيني".
وأضاف: "نحن ال نتحرك على قاعدة مجلس وطني بديل أو مواٍز، ومتفقون مع كافة الفصائل على 
هذه الخطوات، وقد بذلنا جهودا كبيرة إلقناع أبو مازن )الرئيس محمود عباس( للعدول عن فكرة عقد 

 المجلس الوطني في رام هللا بهذه الطريقة".
لسياسي لحماس إلى أن حركته أجرت اتصاالت مع دول عربية وفي مقدمتها وأشار رئيس المكتب ا

مصر، ودول أخرى ذات عالقة بالسلطة لم يسميها لثني عباس عن عقد الوطني، لكن كل محاوالتنا 
 باءت بالفشل أمام إصراره على عقده.
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طريقة، ووجهوا وبين أن هناك خطوات يقوم بها أعضاء المجلس الوطني الرافضون النعقاده بهذه ال
عريضة لرئيسه سليم الزعنون إلرجاء عقده، للحفاظ على وحدته التمثيلية، وعدم المساهمة في حدوث 

 أي انقسام جديد يضاف لمنظمة التحرير.
وأكد هنية أن استئناف الحديث بشأن المصالحة يجب أن تتوفر له عوامل ومناخ مواٍت يتمثل بتأجيل 

ه برام هللا نهاية الشهر الحالي، ودعوة اللجنة التحضيرية لالنعقاد عقد المجلس الوطني المنوي عقد
للترتيب لمجلس وطني توحيدي جامع ومانع على أساس تفاهمات القاهرة وبيروت، وكذلك رفع 

وتطبيقها رزمة واحدة بالملفات  2011العقوبات بشكل كامل عن قطاع غزة، واالستناد إلى اتفاق 
نما حاجة وطنية ملحة.الخمسة، وهذه العوامل ليست   شروطا توضع أمام عباس وا 

وقال: "بدون حضور الفصائل الوازنة للمجلس الوطني سيعزز االنقسام وسيقلص من دور منظمة 
 التحرير كمظلة جامعة للشعب الفلسطيني".

إلى أن حركته طالبت من أجل السير بالمصالحة بوقف انعقاد المجلس الوطني  النظر ولفت هنية
 ريقة، لوقف كامل العقوبات عن غزة.بهذه الط

 28/4/2018، وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(
 

  لًلعتذار ورفع العقوبات عن غزة الفلسطينية الحية يدعو السلطة .02
دعا عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية "حماس" د. خليل الحية قيادة السلطة 

رفع اإلجراءات العقابية المفروضة على قطاع غزة، بعد الفلسطينية وحركة فتح لالعتذار لشعبنا و 
كشف وزارة الداخلية في قطاع غزة، عن الجهة الحقيقية التي تقف خلف عملية تفجير موكب الحمد 

 هللا.
وقال الحية في مؤتمر صحفي عقده مساء السبت تعقيًبا على ما كشفته وزارة الداخلية في غزة من 

ل أبو نعيم والحمد هللا، إن من يقف خلف عملية تفجير موكب الحمد تحقيقات حول محاولتي االغتيا
هلل هم رجال متنفذين في جهاز المخابرات في الضفة الغربية وهم أقرب الحلقات لرئيس جهاز 

 المخابرات ماجد فرج.
وأوضح الحية أن المجموعة التي نفذت عمليات التفجير سعت لقتل المصالحة الفلسطينية وضرب 

خافة كافة الوفود األجنبية القادمة إلى القطاع.حالة األم  ن واالستقرار الذي يتمتع به قطاع غزة، وا 
ودعا قيادة السلطة الفلسطينية والحكومة إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية والقانونية للكشف عن حقيقة 

 فلسطيني.هؤالء الضباط الذين ينتمون إلى جهاز المخابرات وحقيقة من يوجههم، وهذا حق للشعب ال



 
 
 
 

 

 12 ص             4629 العدد:             4/29/2018 األحد التاريخ: 

                                    

وتوجه الحية بالتقدير واالحترام للمؤسسة األمنية الرسمية وغير الرسمية التي تمكنت من كشف اللثام 
ظهار الحقيقة وكافة مالبسات جريمة التفجير.  وا 

وجدد أسفه من تصدر السلطة الفلسطينية ورئيسها ورئيس الحكومة وجهاز المخابرات التهام حركة 
عملية التفجير، لتبرر حرق غزة بمن فيها في محاولة بائسة لخلط األوراق حماس منذ اللحظة األولى ل

 لتكون الضربة القاسمة للمصالحة.
وأردف لقد استغلت السلطة وحركة فتح هذه الحادثة استغالل سيئا واستباحوا غزة بأكملها وفرضوا 

ورفضوا التعاون معه عليها العقوبات من قطع الرواتب والكهرباء ورفضوا نتائج التحقيق بل ضللوه 
 وبتنا كأننا أمام مسرحية جاهزة الفصول ومطلوب من حركة حماس أن تتحمل المسؤولية.

ووصف عضو المكتب السياسي لحماس المجموعة التي وقفت خلف عمليات التفجير بالفئة الضالة 
ر العبث التي سعت إلى ضرب األمن الداخلي والتأثير على العالقات مع جمهورية مصر العربية عب

 بأمن مصر وسيناء، في الوقت الذي يواجه فيه الشعب الفلسطيني مرحلة خطيرة تستهدف قضيته.
وشدد الحية أنه وبعد ظهور الحقيقة واتضاحها ال مجال الستخدام هذا الحادث لمزيد من شرذمة 

 شعبنا، وتكريس االنقسام.
زة لالطالع على كل مالبسات هذه ورحب بتشكل لجنة وطنية من الفصائل وحركة فتح، للقدوم إلى غ

الجريمة، كما رحب بقدوم وفد أمني عربي أو إسالمي أو دولي لُيعرض عليه كل الحقائق ليكون ذلك 
 واضحا أمام الجميع.

وأضاف " نحن ماضون ونسعى بكل جهد للعمل على تحقيق الوحدة الوطنية على قاعدة الشراكة، 
 الضفة الغربية عن باقي الوطن، وعن قطاع غزة". ولكننا لن نكون جزءا من مجلس وطني يفصل

وحذر الحية من عقد المجلس الوطني تحت ذريعة هذا الحادث، مطالبا السلطة وحركة فتح العدول 
 عن عقد هذا االجتماع.

وبين أن الحل الوحيد أن نذهب إلى مجلس وطني متوافق عليه قائم على قاعدة الشراكة ويحترم 
 .2017، واتفاقية يناير 2011و 2005اتفق عليها خاصة  ويطبق االتفاقيات التي

وتابع "نتمنى صادقين مخلصين إلخواننا في السلطة وحركة فتح أن يحيوا ضمير الوطن وضمير 
 الواجب ويكفوا عن هذا المسلسل والجري وراء السراب"

ذلك ومجددا في وأكد الحية أن شعبنا الفلسطيني يتوق للتحرر من االحتالل، وقدم الدماء في سبيل 
مسيرات العودة، مطالبًا أن تمتد المسيرات للضفة والخارج والشتات، وتشكل جبهة وطنية عارمة في 

 لتجسيد حق العودة. 15/5يوم 
 28/4/2018موقع حركة حماس، 
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 ترّد على اجتياز الحدود بقصف قارَبْين لـحماس في غزة "إسرائيل" .03

حدود الفاصلة بين قطاع غزة واألراضي التي ُهجروا منها هّز اجتياز الفلسطينيين الب: أ ف  -غزة 
، االحتالل اإلسرائيلي الذي لم يكتِف جيشه «مسيرة العودة»، خالل الجمعة الخامسة لـ 1948عام 

في ميناء غزة مطلقًا « حماس»بقنص المتظاهرين، بل عمد إلى قصف قاربين بحريين تابعين لحركة 
يعكس حال االرتباك والتخبط التي »ما اعتبرته الحركة تصعيدًا ، «سياسة تنفيذ التهديدات»بذلك 

 لكنه لن يردع المسيرات عن تحقيق هدفها.« انتابت العدو
وأفادت وزارة الداخلية التي تديرها الحركة في القطاع في بيان، بأن سالح الجو اإلسرائيلي استهدف 

طلقتهما طائرات من دون طيار، من قاربين في منطقة ميناء غزة بصاروخين أ»مساء أول من أمس، 
كانا مجهزين الستقبال »، فيما أشار مصدر أمني إلى أن القاربين المستهدفين «دون تسجيل إصابات

 «.سفن كسر الحصار المنوي تسييرها من دول أوروبية إلى قطاع غزة قريباً 
ستة مواقع عسكرية  استهدف»إلى ذلك، أعلن الجيش اإلسرائيلي في بيان، أن سالح الجو التابع له 

 «.ردًا على محاوالت اختراق الحدود»، «تابعة للقوات البحرية لحركة حماس اإلرهابية في قطاع غزة
  29/4/2018الحياة، لندن، 

 
 غارات االحتًلل تعكس فشله في التعامل مع جماهير شعبنا: برهوم .04

ج المترتبة على تصعيده حّملت حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" االحتالل اإلسرائيلي النتائ
المتواصل على غزة، واستهدافه مواقع المقاومة وقوارب كسر الحصار التي أعدت لنقل ضحايا 
حصار غزة الظالم من الطالب والمرضى. وقال الناطق باسم الحركة فوزي برهوم في تصريح 

التي انتابت  صحفي يوم السبت إن حجم القصف اإلسرائيلي وتوقيته يعكس حالة االرتباك والتخبط
صرار،  العدو لفشله في التعامل مع القواعد الجديدة التي فرضتها جماهير شعبنا بكل ثبات وعزيمة وا 

رهابه وأربكت حساباته.   وأوصلت رسائلها للعالم أجمع، وكشفت همجية االحتالل وا 
 28/4/2018موقع حركة حماس، 

 
 أثناء وجوده بالسجن 2007صله عام الجهاد االسًلمي تنفي انتماء "احمد صوافطة" لها: تم ف .05

نفى مصدر مسؤول في حركة الجهاد االسالمي بالضفة الغربية ما ورد في بيان الناطق باسم  :رام هللا
 الحكومة يوسف المحمود بشأن انتماء احمد فوزي صوافطة لحركة الجهاد االسالمي في فلسطين.

ا بعائلة صوافطة المجاهدة، وما قدمه وقال المصدر إن حركة الجهاد إذ تعبر عن عميق اعتزازه
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أبناؤها من تضحيات، فإن الحركة تؤكد أن صلة أحمد فوزي صوافطة قد انتهت بعد فصله من 
 أثناء وجوده في السجن. 2007الحركة في العام 

وكان الناطق باسم وزارة الداخلية في غزة إياد البزم اوضح أن التحقيقات بشأن محاولة اغتيال رئيس 
ء رامي الحمد هللا ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج أوصلت إلى شخصية الوزرا

معروفة باسم أبو حمزة األنصاري المسؤول عن "المنبر الجهادي" والذي تبين من التحقيقات أنه 
"أحمد صوافطة" من الضفة الغربية ويعمل لصالح جهاز المخابرات الفلسطينية بتعليمات من كامل 

 وبهاء بعلوشة الضابطين في جهاز المخابرات العامة.حمادة 
 28/4/2018القدس، القدس، 

 
 : عباس بإجراءاته العقابية على غزة يساعد في تنفيذ صفقة القرن"الشعبية" .06

يوم السبت إن رئيس السلطة  قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: يحيى اليعقوبي -غزة 
و بدون وعي في تنفيذ صفقة القرن من خالل إجراءاته الفلسطينية محمود عباس يساعد بوعي أ

وأوضحت الشعبية خالل مؤتمر، أنها ستعمل بقوة على وقف اإلجراءات  العقابية ضد قطاع غزة.
العقابية التي يتخذها عباس ضد غزة ألن هذا ال يجوز ال وطنيا وال إنسانيا، مؤكدة أنه يساهم في 

 فصل الضفة عن غزة.
التهديدات التي تعصف بالقضية الفلسطيني األولى عقد مجلس وطني توحيدي وأضافت أنه في ظل 

يشارك فيه الجميع لمواجهة هذه المشاريع، مبينة "واضح أن فتح تعمل على ترتيبات انفرادية للمجلس 
 الوطني وستنتج مجلس وطني ولجنة تنفيذية بمقاسات محددة".

تأجيل المجلس الوطني بصيغته الحالية لكننا عجزنا  وبينت الشعبية أنها "بحثنا مع وفد فتح بالقاهرة
عن ثنيهم بتأجيله وقلنا لوفد فتح بالقاهرة لن نشارك في دورة المجلس الراهنة ألن انعقاده سيعمق 

 االنقسام وستخلق صراعات على الشرعيات وهو مخالف لالتفاقات الوطنية".
ن كايد الغول، أن عقد المجلس الوطني أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطيو 

برام هللا نهاية الشهر الجاري، سيضيف عنصرا جديدا لعناصر األزمة في الساحة الفلسطينية، محذرا 
 من أن اإلصرار على عقد المجلس سيؤدي لتوسيع دائرة االنقسام في الساحة الفلسطينية.

ة المجلس من أجل بذل جهود ودعا الغول خالل تصريح لصحيفة "فلسطين" لتأجيل عقد جلس
 إضافية لمتابعة وتنفيذ واستكمال جهد اللجنة التحضيرية، التي انعقدت في بيروت يناير/ كانون ثاني 
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أوائل العام الماضي، الذي يفترض أن تشكل أساسا في توحيد نضاالت الشعب الفلسطيني، واالتفاق 
 على أسس الشراكة الوطنية.

 28/4/2018فلسطين أون الين، 
 

 الهندي: عقد المجلس الوطني ضرب لكل االتفاقيات السابقة وقراراته لن تلزمنامحمد  .07
أن  ،أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد االسالمي محمد الهندي، في حوار تلفزيوني: غزة

ن انعقاد المجلس الوطني في هذا الوقت مخالف لكل االتفاقيات السابقة التي تم تعطيلها، مشيرًا الى أ
 نتائجه المرتقبة ال تلزم الفصائل والشعب الفلسطيني في أي شكل من األشكال.

وردًا على سؤال حول انعقاد الوطني هو محافظة على المشروع الوطني الفلسطيني، قال: "عباس 
يعرف تمامًا أن ال أحد من فصائل المقاومة يستطيع أن يذهب إلى رام هللا إضافة إلى أن هناك اتفاقًا 

واتفاق في بيروت على أن يتم عقد الوطني في الخارج لكن هذه  2011و  2005منذ عام  أصالً 
االتفاقيات ضرب في عرض الحائط"، مؤكدًا أن السبب وجود استسالم من السلطة لترتيبات أسلوا 

 رغم انها انتهت بقرار إسرائيلي.
 28/4/2018فلسطين أون الين، 

 
 الوطني الشعبي الفلسطينيمسؤول بحماس: لبنان رفض عقد المؤتمر  .08

رئيس الدائرة اإلعالمية في حركة حماس في منطقة الخارج، رأفت مرة، يوم : األناضول –السبيل 
السبت، ان الحكومة اللبنانية رفضت عقد "المؤتمر الوطني الشعبي الفلسطيني" المزمع عقده يوم غد 

 س الوطني" الفلسطيني في رام هللا.األحد، بالتزامن في بيروت وغزة، وقبل يوم من انعقاد "المجل
وقال مرة، ان "هناك ضغوطا عربية كبيرة جدا تمارس على القوى والشخصيات الفلسطينية الرافضة 
النعقاد المجلس الوطني الفلسطيني )أعلى سلطة تنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تمثل 

 ل، لمنع انعقاد المؤتمر الوطني الشعبي.الفلسطينيين بالداخل والخارج( في رام هللا" االثنين المقب
 أجريوقال في تصريح خاص لوكالة االناضول ان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس 

هاتفية مباشرة بعدد من المسؤولين العرب وطلب منهم التدخل لمنع القيام بأنشطة معارضة  اتصاالت
 النعقاد المجلس الوطني الفلسطيني.
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لى السلطة اللبنانية برسائل مشابهة وان الحكومة اللبنانية تجاوبت مع واضاف ان عباس بعث ا
مطلبه وابلغت الفصائل الفلسطينية عدم السماح باي نشاط سياسي معارض النعقاد المجلس الوطني 

 الفلسطيني.
 29/4/2018، السبيل، عّمان

 

 لجان المقاومة: قصف االحتًلل اعتراف بالهزيمة أمام جموع مسيرة العودة .09
قالت لجان المقاومة في فلسطين إن القصف الصهيوني الذي إستهدف ميناء غزة وبعض : غزة

المناطق واألراضي في قاطع غزة يشكل إعترافًا صهيونيًا بالهزيمة أمام الحشود الجماهيرية المنتفضة 
وأضافت لجان المقاومة في تصريح مقتضب وصل "فلسطين أون الين" اليوم  على حدود قطاع غزة.

لسبت بأن العدو الصهيوني يحاول حرف بوصلة مسيرات العودة الكبرى التي أربكت حساباته ا
وأوقعت الهزيمة لروايته الباطلة وأكدت على تمسك شعبنا في حق بالعودة على دياره التي هجر منها 

 بفعل اإلرهاب الصهيوني.
 28/4/2018، فلسطين أون الين

 
 ة يستوجب الئحة اتهامالمدعي العام بشأن نتنياهو: وجود أدل .21

قال المدعي اإلسرائيلي العام، شاي نيتسان، إن القانون بشأن شخصيات عامة مركزية : هاشم حمدان
 ومنتخبي جمهور، ينص، عامة، على أنه يجب تقديم الئحة اتهام في حال كان هناك أدلة.

ملفـات التـي يشـتبه وفي مقابلة مع صحيفة "مكـور ريشـون"، نشـرت يـوم الجمعـة، تطـرق نيتسـان إلـى ال
بهــا رئــيس الحكومــة، بنيــامين نتنيــاهو، وقــال "مــن الممكــن أن تكــون هنــاك مخالفــات هامشــية، وعنــدها 
ســندرس مــا إذا كانــت تعنــي الجمهــور، إال أنــه مــن النــادر أن تكــون هنــاك حــاالت يوجــد فيهــا أدلــة وال 

 تعني الجمهور".
لة بهــذه الملفــات هــي "الرشــوة وهــي مخالفــة وبحســب نيتســان، فــإن المخــالفتين المركــزيتين ذواتــي الصــ

 خطيرة، واالحتيال وخيانة األمانة وهي أيضا مخالفة ليست سهلة".
 وأضاف أن الشرطة قدمت توصيات بشأن المخالفتين، وأن النيابة العامة تدرس مواد التحقيق.

تحقيق معلـن بهـذا  ( فقد أشار إلى أنه فتح4000والال" )الملف  –أما في القضية الثالثة، ملف "بيزك 
 الشأن، وال يستطيع تحديد موعد انتهائه، مشيرا إلى أنه يأمل أال يستغرق شهورا وسنوات.

 28/4/2018، 48عرب 
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 الهباش على مسيرة العودةمحمود متحدث باسم نتنياهو يشيد بتحريض  .20
تنياهو، بتحريض أشاد أوفير جندلمان المتحدث باسم رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين ن: محمد وتد

مستشــار رئــيس الســلطة الفلســطينية، محمــود عبــاس، للشــؤون الدينيــة قاضــي قضــاة فلســطين محمــود 
 الهباش على الحراك الفلسطيني لمسيرات العودة في قطاع غزة.

وكتب جندلمان المتحدث باسم رئـيس الحكومـة لالعـالم العربـي علـى حسـابه بــ"فيسبوك"، يـوم السـبت، 
ا كما هي ويعترف بما نعرفه جميعـا: "حمـاس تريـد إعـادة إنتـاج نفسـها بالـدماء مـن "حتى الهباش يقوله

 خالل إرسال المواطنين إلى الحدود كي يموتوا" على حد زعمه.
 28/4/2018، 48عرب 

 
 زيد مدى رؤية القناصة شرق غزةويحّصن مواقعه ي الجيش االسرائيلي .22

ي جيش االحتالل مدعومة بقوات المشاة، يـوم شرعت قوات كبيرة من فرق الهندسة ف عيسى سعد هللا:
السبت، بعمليات ترميم واسعة للسلك الفاصل شرق مدينة غزة بعد تعرض أجـزاء واسـعة منـه لالقـتالع 

وتعرضــت أجـزاء واسـعة مــن السـلك اللـولبي الــذي تنصـبه قــوات  خـالل مسـيرات العــودة أول مـن أمـس.
ســلك الحــدودي للقطــع والقــص واإلزالــة علــى يــد االحــتالل فــي عمــق أراضــي المــواطنين، عــالوة علــى ال

 ، إلى نقاط المواجهة.أمسشبان اندفعوا باتجاه الحدود خالل جمعة "الشباب الثائر" اول من 
وشـوهدت فـرق الهندســة العسـكرية ترقـع األجــزاء المقطوعـة مــن السـلك، وتمكـن األجــزاء القائمـة بوضــع 

عت جرافـات عسـكرية ضـخمة برفـع السـواتر الرمليـة وبالتوازي مع ذلـك، شـر  أسالك لولبية بالقرب منه.
ــذين يعتلونهــا مــن قــنص  الــى مســتوى أعلــى ممــا كــان عليــه يــوم الجمعــة الماضــية ليــتمكن القناصــة ال

 المحتمين بسواتر ترابية متواضعة االرتفاع في مخيمات العودة على ما يبدو.
اف أي شــخص يجلــس فــي مخــيم ومــع االرتفــاع الجديــد لمواقــع القناصــة، أصــبح بإمكــان هــؤالء اســتهد

 متر. 300العودة الذي يبعد عن الحدود 
 28/4/2018األيام، رام هللا، 

 
 إلبطال مخطط الجسر المعلق قرب سلوان اً إلتماس تقدمان "السًلم اآلن" و"عيمق شفيه" .23

قدمت مؤسسة "السالم اآلن" ومؤسسة "عيمق شـفيه" إلتماسـا قضـائيا إلـى لجنـة االسـتئناف : محمد وتد
إلبطال مخطط تحركه بلديـة  قيس ناصرلوائية للتنظيم والبناء في القدس المحتلة، بواسطة المحامي ال

متــرا بــالقرب مــن حــي ســلوان  180االحــتالل وســلطة "تطــوير القــدس" لبنــاء جســر معلــق بطــول نحــو 



 
 
 
 

 

 18 ص             4629 العدد:             4/29/2018 األحد التاريخ: 

                                    

 30مترا وبارتفاع  197ويبلغ طول الجسر المخطط إقامته  والطور وفي منطقة حوض البلدة القديمة.
 مترا، ويربط بين حي الثوري ومنطقة النبي داود مرورا بوادي الربابة.

وقد كشفت مؤسسة "السالم اآلن" ومؤسسة "عيمق شـفيه"عن المخطـط المـذكور فـي إطـار عملهـن فـي 
رصد المخططات االستيطانية في القدس والتي تمس الوضع القائم في القدس واآلثار والقيم التاريخية 

 ير مقدم االلتماس.للمدينة، حسب تعب
 28/4/2018، 48عرب 

 
 بقنابل عنقودية وصواريخ حارقة اليرموكقصف مخيم "مجموع العمل":  .42

شنت طائرات النظامين السوري والروسي في تاسع أيام الحملة العسكرية علـى مخـيم اليرمـوك : دمشق
ي المخـيم، إضـافة إلـى لالجئين الفلسطينيين بسورية غارات جوية مكثفة متسببة باتساع رقعة الدمار ف

 استخدام مختلف األسلحة والعتاد الحربي.
وقالت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية إن مخيم اليرموك وأحيـاء الحجـر األسـود والتضـامن 

 ( غارة جوية.130والقدم وحّي الزين شهدت غارات مكثفة تجاوزت )
اًل متفجـــرًا علـــى األحيـــاء المـــذكورة، ( بـــرمي30وذكـــرت أن مروحيـــات النظـــام قامـــت بإلقـــاء أكثـــر مـــن )

 بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف استهدف مناطق متفرقة من المخيم.
( صاروخ أرض أرض من طراز فيل وصواريخ الراجمة وعشـرات القـذائف 70وسجل سقوط أكثر من )

 الصاروخية.
ـــل وقالـــت المجموعـــة، إنـــه وفـــي تصـــعيد جديـــد اســـتخدم النظـــام الســـوري والروســـي فـــي القصـــف  القناب

العنقوديــة المحرمــة دوليــًا واســتخدم منــذ ليــل أمــس أنواعــًا جديــدة مــن القــذائف والصــواريخ التــي تســببت 
( منـزل بـالقرب مـن شـارع صـفد 100بحرائق كبيرة في األمـاكن التـي تسـتهدفها، مسـببة بـاحتراق قرابـة )

 وحيفا وصفورية في مخيم اليرموك المحاصر.
نب الروسي تحدث عن نيته استخدام صواريخ حارقة على جنوب وأكد ناشطون جنوب دمشق أن الجا

 دمشق ومخيم اليرموك خالل حضورهم جلسات التفاوض معه.
وأشارت المجموعة إلى اندالع اشـتباكات عنيفـة بـين قـوات النظـام والمجموعـات المواليـة لهـا وعناصـر 

شتباكات عنيفة مع "هيئة تحرير "تنظيم الدولة" عند محاور التضامن والقدم وحي الزين، بالتزامن مع ا
 الشام" وقوات النظام في أول المخيم.

 28/4/2018، فلسطين أون الين
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 غزة تشّيع شهداء جمعة "الشباب الثائر" .42
شـــهداء ارتقـــوا برصـــاص جـــيش  4شـــّيع المئـــات مـــن الفلســـطينيين فـــي قطـــاع غـــزة، يـــوم الســـبت، : غـــزة

ة "الشـباب الثـائر"، فـي إطـار فعاليـات مسـيرات االحتالل اإلسرائيلي، خالل مشاركتهم أمـس، فـي جمعـ
وأدى المشيعون صالة الجنازة على جثامين الشهداء في عـدة مسـاجد مختلفـة بالقطـاع، وفـق  "العودة".

 مكان سكن الضحايا.
 15عـــن استشـــهاد الطفـــل "عـــزام هـــالل عويضـــة" ) ســـبتوأعلنـــت وزارة الصـــحة الفلســـطينية، صـــباح ال

 الرأس، أمس على الحدود الشرقية لمدينة خان يونس، جنوبي القطاع. عاًما(، متأثًرا بإصابته في
وبارتقــاء الشــهداء األربعــة، يرتفــع عــدد شــهداء مســيرات "العــودة" الســلمية المتواصــلة منــذ الثالثــين مــن 

 شهيًدا، وآالف اإلصابات المختلفة. 46شهر مارس/آذار الماضي، إلى 
 28/4/2018، فلسطين أون الين

 
 الوطني" غير شرعية وتعمق االنقسامالمجلس " انعقاد : دعوةأوروباطينية في مؤسسة فلس 48 .42

مؤسســـة فلســـطينية عاملـــة فـــي أوروبـــا، أن الـــدعوة الموجهـــة النعقـــاد مجلـــس وطنـــي  48أكـــدت : لنـــدن
 من نيسان/ أبريل الجاري، غير شرعية، ورأت أنها تعمق االنقسام. 30فلسطيني في رام هللا في 
ــــة وأعلنــــت المؤسســــات ان ــــات والمؤسســــات الفلســــطينية فــــي أمريكــــا الالتيني ســــجامها مــــع مبــــادرة الجالي

دولـة فـي أمريكيـة الالتينيـة، يـرى أن  12مؤسسـة مـن  28والكاريبي، بإصدار بيان موقف وقعـت عليـه 
ـــب أقصـــى درجـــات اإلجمـــاع  ـــوطني الفلســـطيني، تتطل ـــس ال ـــة هامـــة كمـــا هـــو حـــال المجل ـــدعوة لهيئ ال

 الحقيقية. السياسي والوحدة الوطنية
عمليــة ديمقراطيــة شــفافة وصــحيحة بمــا يتناســب مــع الواقــع والضــرورات  -وفــق البيــان –كمــا تتطلــب 

 الوطنية لشعبنا الفلسطيني تحت االحتالل العسكري وفي الشتات.
ـــم تـــأِت مـــن طـــرف  وشـــدد البيـــان علـــى أن الـــدعوة الجتمـــاع المجلـــس الـــوطني "غيـــر شـــرعية، ألنهـــا ل

للجنة التحضيرية التي عقدت عدة اجتماعات آخرها في )بيروت نهايـة ينـاير المؤسسة المعنية، وهي ا
 ( وبمشاركة كل الفصائل الفلسطينية".2017

 28/4/2018، المركز الفلسطيني لإلعًلم
 
 بالضفة ويطلق نيرانه شرق خان يونس فلسطينيا 16االحتًلل يعتقل  .42

فلسـطينيا بمنـاطق مختلفـة بالضـفة  16حد، اعتقل جيش االحتالل اإلسرائيلي فجر اليوم األ: محمد وتد
 الغربية المحتلة، يشتبه في ضلوعهم بمقاومة االحتالل والمستوطنين.
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وشــملت حملــة المــداهمات التــي شــنها الجــيش باإلضــافة لالعتقــاالت تفتــيش وعبــث بمحتويــات المنــازل 
الحـــتالل األمنيـــة، وقـــال الجـــيش إن المعتقلـــين مطلوبـــون ألجهـــزة ا وتحقيقـــات ميدانيـــة مـــع المـــواطنين،

 مشيرا إلى تحويلهم للتحقيق لدى الجهات األمنية المختصة.
وفــي قطــاع غــزة، فتحــت قــوات االحــتالل فجــر اليــوم، نيرانهــا قــرب منطقــة "ســريج" شــرقي بلــدة القــرارة 

كمـا اعتقلـت قـوات االحـتالل، بسـاعات الليـل المتـأخرة ثالثـة مـواطنين شـرق  شرقي محافظة خانيونس.
ة شـــمال شـــرق خـــان يـــونس جنـــوب قطـــاع غـــزة بعـــد تجـــاوزهم للخـــط الفاصـــل قـــرب منطقـــة بلـــدة القـــرار 

 "كيسوفيم" شرق البلدة.
 29/4/2018، 48عرب 

 
 الدونمات في الخضر عشراتاالحتًلل يخطر بمصادرة  .42

أخطرت سلطات االحتالل، يوم السبت، بوضع اليـد علـى مسـاحات شاسـعة مـن أراضـي بلـدة الخضـر 
نسق لجنة مقاومة الجدار واالستيطان في الخضر أحمد صالح بأن سـلطات وأفاد م جنوب بيت لحم.

 دونما ألغراض أمنية، تعود لعائلتي صالح وصبيح. 42االحتالل أخطرت بوضع اليد على 
 28/4/2018األيام، رام هللا، 

 
 بالخليل لليوم الثالث خضورياالحتًلل يغلق جامعة  .42

فــرع  -غــالق مــداخل جامعــة فلســطين التقنيــة خضــوري تواصــل قــوات االحــتالل اإلســرائيلي إ : الخليــل
العـروب شــمال مدينــة الخليــل جنـوب الضــفة الغربيــة المحتلــة لليـوم الثالــث، وتمنــع الطــالب والمــوظفين 

 من الدخول اليها.
وأفاد مراسل وكالة األنباء المحلية "صفا" بأّن قّوة من ما يسـّمى بــ"حرس حـدود" االحـتالل تنتشـر علـى 

( وتمنع الطلبـة المحتشـدين علـى مـداخلها 60ة المحاذية للشارع االلتفافي المسّمى )خط مداخل الجامع
وأشار إلى أن الطلبة اضطروا لسلوك طرق ترابية للـدخول للجامعـة، عبـر بلـدة بيـت أمـر  من دخولها.
 المحاذية.

 28/4/2018، فلسطين أون الين
 
 من األسرى يعانون من أمراض مختلفة %18األشقر: رياض  .03

أكــد النــاطق اإلعالمــي لمركـــز أســرى فلســطين للدراســات الباحـــث "ريــاض األشــقر" بــأن سياســـة : زةغــ
االهمــال الطبــي التــي يســتخدمها االحــتالل بحــق األســرى المرضــى تجعلهــم معرضــين للمــوت البطــيء 
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مــن األســرى داخــل ســجون  %18نتيجــة تراجــع أوضــاعهم الــى حــد الخطــورة مشــيرًا الــى ان مــا نســبته 
 مختلفة.عانون من امراض االحتالل ي

 28/4/2018، فلسطين أون الين
 
 "طائرة ورقية" تشعل النيران بحقول مستوطنات "غًلف غزة" .01

تسببت طائرة ورقية مزودة بفتيل مشتعل بحريق كبير في حقـول مسـتوطنات "غـالف غـزة" : محمد وتد
 مساء السبت، محدثًة أضرارًا مادية كبيرة في حقول القمح.

إلعــالم اإلســرائيلية، أن طــائرة ورقيــة حارقــة أطلقــت مــن غــزة تســببت بحريــق بحقــول وذكــرت وســائل ا
 تابعة لمجلس "شاعر هنيغيف" شرق قطاع غزة.

وقال مواقع "واينت" إنه لم تقع إصابات في الحريق، في حين وقعت أضراًرا مادية كبيرة بحقول القمـح 
 التي التهمتها النيران.

 28/4/2018، 48عرب 
 
 ضمن فعاليات سبعينية النكبة أنشطتهاطلق روزنامة تُ  "انتماء" .04

لقــاًء تنســيقيًا فــي قاعــة بلديــة صــيدا  ”انتمــاء“عقــدت الحملــة الدوليــة للحفــاظ علــى الهويــة الفلســطينية 
، حيـث جمـع اللقـاء نشـطاء وممثلـي المؤسسـات الشــعبية 2018نيسـان  26الخمـيس  يـومجنـوبي لبنـان، 

إلحيـــاء ذكـــرى ســـبعينية النكبـــة فـــي ” انتمـــاء“ع روزنامـــة أنشـــطة والشـــبابية المشـــاركة فـــي الحملـــة لوضـــ
 نسختها التاسعة.

ياسر قدورة، أّن هذا العـام لـيس كغيـره مـن األعـوام فـي ” انتماء“وفي كلمته اعتبر المنسق العام لحملة 
تاريخ الشعب الفلسطيني حيث تسـارعت فيـه أحـداٌث مصـيريٌة دفعتنـا الـى تحمـل المزيـد مـن المسـؤولية 

قامــة فعاليـاٍت وطنيــة إلحيــاء سـبعينية النكبــة، ومسـيرة العــودة التـي انطلقــت فــي تجـا ه شــعبنا ووطننـا، وا 
ذكــرى يــوم األرضس ستســتمّر إلــى مــا بعــد ذكــرى النكبــة لوضــع حــق الالجئــين فــي العــودة علــى جــدول 

 األعمال الدولي.
، والتـي تنـدرج ضـمن ”انتماء“وقد عرض منسق الحملة في لبنان سامي حمود مسودة روزنامة أنشطة 

مســارات عــدة أبرزهــا، المســار اإلعالمــي واإللكترونــي والمســار الميــداني مــن فعاليــات شــعبية وشــبابية. 
وتتنــوع الفعاليــات لتشــمل كافــة المخيمــات والتجمعــات الفلســطينية فــي لبنــان، مثــل: المعــارض التراثيــة 

ســــهرات النــــار الكشــــفية والمباريــــات واألمســــيات الفنيــــة، والمســــابقات الطالبيــــة والحــــواجز والمســــيرات و 
الرياضـــية ومـــاراثون العـــودة، والمحاضـــرات التثقيفيـــة، والزيـــارات التكريميـــة للشخصـــيات وكبـــار الســـن، 
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طــالق الطــائرات الورقيــة، يتخللهــا رفــع األعــالم الفلســطينية  وعــروض مســرحيات وملتقيــات لألطفــال، وا 
 وارتداء الكوفية طيلة شهر أيار.

 29/4/2018، انتماء –حفاظ على الهوية الفلسطينية الحملة الدولية لل
 

 األحوال اعتمـاد بطاقـات أبـنـاء غــــزة دائرة تطلب من األردنية الداخليةوزارة  .33
طلبـت وزارة الداخليــة مــن دائــرة األحـوال المدنيــة أخــذ اإلجــراءات الالزمــة : نيفــين عبــد الهــادي -عمـان 

واإليعاز إلى كافة الجهات المعنية االلتزام ببالغ رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقـي المتعلّـق باعتمـاد 
 بطاقات اإلقامة المؤقتة الخاصة بأبناء غزة.

 29/4/2018، الدستور، عّمان
 

 عن سائق شاحنة في وادي عربة بالبحث "إسرائيلـ"األردن يسمح ل .34
تجدد فجر األحد، طواقم اإلنقاذ والوحدات الخاصة اإلسرائيلية، عمليات البحث والتفتيش عـن : السبيل

عامـــا( مـــن مدينـــة الطيبـــة الـــذي جرفتـــه الســـيول فـــي منطقـــة  47ســـائق الشـــاحنة أيمـــن محمـــود جـــابر )
 اضية.النقب، بساعات متأخرة من يوم الخميس الماضي. الم

وفي إطار البحث عن سائق الشاحنة، حصلت قوات إنقاذ إسـرائيلية، يـوم السـبت، علـى موافقـة أردنيـة 
لعبور الحدود بمنطقة وادي عربة شرقي النقب بحثًـا عـن سـائق الشـاحنة مـن الطيبـة الـذي فقـدت آثـاره 

 خالل الفيضانات.
 29/4/2018، ، عّمانسبيلال

 
 بإلغاء "المؤتمر الشعبي الفلسطيني" عًلقتهاالحكومة اللبنانية تنفي  .35

نفـــــت الحكومـــــة اللبنانيـــــة يـــــوم الســـــبت، عالقتهـــــا بإلغـــــاء "المـــــؤتمر الشـــــعبي : إدوار حـــــداد -بيـــــروت 
الفلســطيني"، المقــرر عقــده بشــكل متــزامن فــي بيــروت وغــزة غــدا األحــد، قبــل يــوم مــن انعقــاد "المجلــس 

ــــي رام هللا.وفــــي حــــديث لألناضــــول، قــــال حســــن منيم ــــوطني" ف ــــاني ـ ال ــــة الحــــوار اللبن ــــيس لجن نــــة رئ
 الفلسطيني، التابعة لرئاسة الوزراء اللبنانية، أن اإللغاء هو نتيجة خالفات فلسطينية داخلية.

 وأكد "منيمنة" أن الجهات الفلسطينية هي المطالبة بتوضيح أسباب اإللغاء، وليس حكومة بالده.
 28/4/2018، ، أنقرةلألنباءوكالة االناضول 
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 بشأن القدس مقدمة اللتهام األرض الفلسطينية ترامبونسي: قرار باحث ت .36
قــال الباحــث التونســي، وســام العريبــي، الســبت، إن قــرار الــرئيس : مهنــد أبــو جحيشــة -الــدار البيضــاء

األمريكـــي دونالـــد ترامـــب، بنقـــل ســـفارة بـــالده مـــن تـــل أبيـــب إلـــى القـــدس، هـــو "مقدمـــة اللتهـــام األرض 
 الفلسطينية وتهويدها".

ء ذلــك فــي كلمــة لــه خــالل نــدوة بعنــوان "القــدس فــي السياســة الدوليــة: صــفقة القــرن نموذجــا"، علــى جــا
فرع المغرب" )غير حكوميـة(،  -هامش ملتقى "المعارف المقدسية" الذي تنظمه جمعية "القدس أمانتي

 بمدينة الدار البيضاء.
درة دوليـــة غيـــر حكوميـــة(، أن وأضـــاف العريبـــي، وهـــو المـــدير التنفيـــذي لملتقـــى "القـــدس أمـــانتي" )مبـــا

 "خطورة القرار األمريكي ال تنعكس على القدس وفلسطين فقط، بل تمتد إلى دول الجوار".
وأوضــح العريبــي، أن قــرار ترامـــب، يعتبــر "جــزًءا مـــن مخطــط صــفقة القــرن التـــي تهــدف إلــى تصـــفية 

 القضية الفلسطينية". 
 29/4/2018، ، أنقرةلألنباءوكالة االناضول 

 
 نقل السفارة األمريكية للقدس تداعياتتحذر من  روسيا .37

حــذرت وزارة الخارجيــة الروســية، مــن تــداعيات نقــل الســفارة األميركيــة مــن تــل أبيــب إلــى : محمــد وتــد
القدس المحتلة، وأعربت عن "خشـيتها مـن تزايـد تفـاقم األوضـاع فـي األراضـي الفلسـطينية علـى خلفيـة 

 من مع ذكرى نكبة فلسطيني في منتصف أيار/مايو المقبل.نقل السفارة األميركية المرتقب بالتزا
وقالت الخارجية الروسية في بيان نشرته، يوم السبت، على موقعهـا االلكترونـي: "تشـعر موسـكو بقلـق 
عميق إزاء احتمال تفاقم األوضاع في األراضي الفلسطينية، بما في ذلـك بسـبب نيـة اإلدارة األميركيـة 

دس في منتصف مايو، يرمز إلى بداية نقل السفارة األميركية من تل أبيب إقامة احتفال رسمي في الق
وشــددت علــى أن موســكو "تشــعر بقلــق عميــق بســبب األحــداث المأســاوية فــي األراضــي  إلــى القــدس".

الفلســـطينية"، داعيـــة "كـــل األطـــراف ذات العالقـــة إلـــى التحلـــي بضـــبط الـــنفس وعـــدم اإلقـــدام علـــى أيـــة 
تـــدهور الوضـــع، وهـــو مـــا يهـــدد بالتصـــعيد إلـــى مواجهـــة مســـلحة واســـعة  خطـــوات يمكنهـــا أن تزيـــد مـــن

سرائيل". على حد قولها.  النطاق بين غزة وا 
وأوضحت الخارجية الروسية أن هـذا التطـور غيـر المرغـوب فيـه سـيعرض "لـيس فقـط حيـاة المـواطنين 

لالزمـة الســتئناف الفلسـطينيين واإلسـرائيليين للخطـر، بـل وسـيقوض الجهـود المبذولـة لتهيئـة الظـروف ا
 المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية على أساس القانون الدولي".

 28/4/2018، 48عرب 
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 رامب سيحرك "صفقة القرن" بعد نقل سفارة بًلده للقدسمصادر دبلوماسية أمريكية: ت .38

فيعة أفادت شركة األخبار اإلسرائيلية مساء السبت، نقال عن مصادر دبلوماسية أميركية ر : محمد وتد
المســتوى، أن الــرئيس دونالــد ترامــب، يتطلــع للشــروع بتطبيــق "صــفقة القــرن" مباشــرة بعــد تدشــين ســفارة 

 واشنطن بالقدس المحتلة في منتصف أيار/مايو، القادم بالتزامن مع ذكرى النكبة.
تلـة، وذكرت القناة، أن الرئيس األميركي متردد في قراراه حول حضور افتتاح سفارة بالده بالقدس المح

ن ترامــب قــد  فيمــا قالــت مصــادر دبلوماســية إســرائيلية إن تــل أبيــب متفاجئــة مــن هــذا القــول، خاصــة وا 
يأتي شخصيا لحضور االفتتاح، لكن تقول المصادر اإلسـرائيلية، إنـه فـي وثـائق الـدعوة المتفـق عليهـا 

لفلســطينيين وتتضــمن "صــفقة القــرن" دفــع تعويضــات ماليــة ل مــع األميــركيين، ال يظهــر اســم الــرئيس.
 وذلك سعيا من اإلدارة األميركية إلعادة السلطة الفلسطينية إلى طاولة المفاوضات.

ويســبق نقــل ســفارة واشــنطن واإلعــالن عــن "صــفقة القــرن"، وصــول وزيــر الخارجيــة األميركــي الجديــد، 
فلسطينية مايك بومبيو، يوم األحد، إلى إسرائيل، وهو الوسيط الجديد الذي يصر على إعادة السلطة ال

نــه ســوف يعــرض علــيهم تعويضــات ماليــة مقابــل عــودتهم للمفاوضــات بعــد  إلــى طاولــة المفاوضــات، وا 
 افتتاح السفارة.

 28/4/2018، 48عرب 
 

 ضد الفلسطينيين الى تصاعد المستوطنينوتشا": اعتداءات أ" .39
ســـتوطنين ضـــد قالـــت األمــم المتحـــدة إن هنــاك ارتفاًعـــا مطــرًدا فـــي عنــف الم: الضــفة الغربيـــة المحتلــة

 الفلسطينيين في الضفة الغربية مقارنة مع السنوات األخيرة الماضية.
وقال مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التـابع لألمـم المتحـدة فـي األراضـي المحتلـة "أوتشـا"، شـهد عنـف 

، حيـــــث بلـــــغ المتوســـــط األســـــبوعي لهجمـــــات 2018المســـــتوطنين ارتفاًعـــــا مّطـــــرًدا منـــــذ مطلـــــع العـــــام 
التــــي أفضـــت إلــــى إصــــابات بـــين صــــفوف الفلســــطينيين أو إلحـــاق الضــــرر بالممتلكــــات  المســـتوطنين

وهجمتـين فـي العـام  2017الفلسطينية خمس هجمات، بالمقارنة مع ما معدله ثالث هجمات فـي العـام 
2016." 

وأضاف انه في غضون األسبوعين الماضيْين أصاب المسـتوطنون ثالثـة فلسـطينيين بجـروح، وألحقـوا 
 حادثة عنف أقدموا عليها في مختلف أنحاء الضفة الغربية، متابعًا " وفًقا  11ممتلكات في األضرار ب
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ـــى تخريـــب  ـــي، أقـــدم المســـتوطنون عل شـــجرة زيتـــون تعـــود ملكيتهـــا  140لمصـــادر مـــن المجتمـــع المحل
 لفلسطينيين من قرى روجيب وبورين وعوريف )وجميعها في نابلس( في ثالث حوادث منفصلة".

 28/4/2018، الينفلسطين أون 
 

 لًلجئين الفلسطينيين لسعوديةاتثمن دعم  "األونروا" .41
العزيــز، علــى تبــرع  ســلمان بــن عبــد للملــك الســعوديقــدمت وكالــة األونــروا شــكرها العميــق وامتنانهــا 

مليـــون دوالر لوكالـــة األمـــم المتحـــدة إلغاثـــة وتشـــغيل الالجئـــين الفلســـطينيين خـــالل  50المملكـــة بمبلـــغ 
وقالـت )األونـروا( فـي بيـان صـحفي:  )قمة القدس( التي عقدت في مدينة الظهـران. 29الـ القمة العربية

إن هــذا التبــرع ســيقوم بــدور حيــوي فــي دعــم خــدمات األونــروا الرئيســة، وتحديــدا التعلــيم ألكثــر مــن »
 «.نصف مليون طفل الجئ من فلسطين في منطقة الشرق األوسط

 29/4/2018، عكاظ، جدة

 

 من اإلمارات  الماليبالدعم ترحب  "ونروا"األ  .40
أعلنت وكالـة غـوث وتشـغيل الالجئـين الفلسـطينيين )أونـروا( ترحيبهـا بتبـرع : منتصر حمدان - رام هللا

، إن هــذا الــدعم االســتثنائي مــن دولــة «إونــروا»مليــون دوالر للوكالــة. وقالــت  50دولــة اإلمــارات بمبلــغ 
فيـه أخطـر أزماتهـا الماليـة طـوال تاريخهـا. « ألونـرواا»اإلمارات العربية المتحدة، يأتي في وقت تواجه 

مليــون  5.4وهــو يمثــل خطــوة مهمــة فــي ســبيل المحافظــة علــى خــدمات الوكالــة المهمــة المقدمــة إلــى 
 الجئ من فلسطين في الشرق األوسط.

 29/4/2018الخليج، الشارقة، 

 
 مسيرات العودة.. ما قبل االنفجار الوشيك! .42

 مؤمن بسيسو
مــدخال  -ضــمن مســيرات العــودة الكبــرى علــى حــدود قطــاع غــزة-الشــعبي الســلمي  هــل يشــكل الحــراك

للحل، وسببا إلنهاء األزمـة اإلنسـانية التـي تعصـف بأهـالي القطـاعس فـي ظـل فشـل محـاوالت االحتـواء 
 اإلقليمية والدولية؟

خــالل ســؤال يبــدو شــديد الواقعيــة والوضــوح برســم األحــداث المتصــاعدة التــي تســبق االنفجــار المتوقــع 
 األيام القليلة القادمة.
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 سلمّيتها قوتها
نتاجــا لفكــرة  1948بــدأت مســيرات العــودة الكبــرى علــى حــدود قطــاع غــزة مــع فلســطين المحتلــة عــام 

تفتقت عنها قريحة ناشطين شبان هالهم الصراع بين الفصـائل الفلسـطينية، وقطعـت هـذه الفكـرة شـوطا 
فلســطينية المختلفــة، وتحــوز قبــول الفصــائل السياســية لــيس هّينــا كــي تســتقر فــي قناعــات المكونــات ال

 والمنظمات المجتمعية.
إلـى برنـامج عمـل وطنـي تـم تبنيـه والتنظيـر لـه والرهـان عليـه، فـي ظـل انسـداد  -مـن بعـدُ -ثم لتتحـول 

الخيــارات الوطنيــة كافــة )وفــي مقــدمتها خيــار المصــالحة والوحــدة(، وتفــاقم األزمــة المعيشــية واإلنســانية 
اصل الحصار واشتداد وطأة العقوبات الجماعية التي فرضتها السلطة الفلسـطينية علـى أهـالي جراء تو 
 القطاع.

تفاصيل بالغة الوضوح مشفوعة بخطة منظمـة ترتكـز علـى  -منذ البداية-حملت فكرة مسيرات العودة 
مختلفة، ولم البعد السلمي الكامل، وتم عرضها على الفصائل والمنظمات المجتمعية والقوى الشعبية ال

تلق حماسة من الفصائل األساسية إال في مرحلة متأخرة نسبيا، وخصوصا إثر تراجع اآلمال بإمكانية 
 نجاح مسيرة المصالحة الداخلية بين حركة فتح وحركة حماس.

نتاجــا لفكــرة  1948"بــدأت مســيرات العــودة الكبــرى علــى حــدود قطــاع غــزة مــع فلســطين المحتلــة عــام 
ناشطين شبان هالهم الصراع بين الفصـائل الفلسـطينية، وقطعـت هـذه الفكـرة شـوطا  تفتقت عنها قريحة

لــيس هّينــا كــي تســتقر فــي قناعــات المكونــات الفلســطينية المختلفــة، وتحــوز قبــول الفصــائل السياســية 
 والمنظمات المجتمعية"

رات من األلـف ويكمن سر قوة مسيرات العودة في عنصرين أساسيينس هما: السلمية التامة لهذه المسي
 إلى الياء، واحتضان الكل الوطني الفلسطيني لها ومشاركته فيها ودعمه آلليات استمرارها.

زالة األسـالك  حتى اللحظةس فإن الموجة السلمية تجتاح هذه المسيرات رغم حوادث الرشق بالحجارة، وا 
طالق األطباق الورقية الطائرة المحملة بالزجاجات الحارقة، الت ي تسببت فـي اشـتعال العديـد الشائكة وا 

 من الحرائق بمواقع إسرائيلية على الجانب اآلخر من الحدود.
وفي كل يـوم يتعـزز الطـابع السـلمي للمسـيرات عبـر البـرامج المتنوعـة التـي تـم إشـراك مختلـف الشـرائح 

ف، الشـــعبية فيهـــا، مـــن قبيـــل لقـــاءات الوجهـــاء والعشـــائر والمخـــاتير، وجلســـات الســـمر والترفيـــه والتثقيـــ
 وبعض حفالت الزواج.

وكـــذلك المهرجانـــات الوطنيـــة ذات العالقـــة بالمناســـبات والقضـــايا الوطنيـــة الكبـــرى، كاألســـرى والقـــدس 
والالجئــين، والزيــارات المدرســية، وغيرهــا مــن الفعاليــات اليوميــة التــي كرســت آليــات الربــاط الــدائم فــي 

 مخيمات العودة قرب المنطقة الحدودية.
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كمن في استمرار االنقسام الفلسطيني الـداخلي، وغيـاب التوافـق والمصـالحة الوطنيـة لكن الثغرة األهم ت
الذي حرم هذه المسـيرات مـن زخـم المؤيـدين لحركـة فـتح والسـلطة الفلسـطينية، اللتـين رأتـا فـي مسـيرات 
العــودة خيـــارا أحاديـــا يســـتهدف االلتفـــاف علـــى العقوبــات الجماعيـــة الخانقـــة، التـــي تـــم فرضـــها إلجبـــار 

 س على تسليم الحكم في غزة.حما
فال يخفى أن موقف السلطة وفتح اتسم بالغضب واالستياء في البداية، قبل أن يتراجع مؤشر الموقف 
تكتيكيــًا لجهـــة عـــدم التصـــادم مـــع اإلرادة الشـــعبية، دون أن يعنــي ذلـــك الســـماح بمشـــاركة مؤيـــدي فـــتح 

 والسلطة في هذه المسيرات.
 

 الرهان األخير
الي غــزة علــى اســتمرار الحــراك الشــعبي ضــمن مســيرات العــودة، وتضــع ثقلهــا خلــف تــراهن حمــاس وأهــ

ـــة  ـــذي يـــؤرخ لنكب ـــادم ال ـــار الق تصـــعيد المشـــاركة الشـــعبية الواســـعة فيهـــا وصـــوال إلـــى منتصـــف مايو/أي
 .1948فلسطين عام 
 لـم تعـد تحصـر رهانهـا -التي تراهن على ذروة المشـاركة الشـعبية منتصـف مايو/أيـار-بل إن الحركة 

في ذلك التاريخ، وتستعد لمنافحة طويلة المدى مع إسرائيل عبر أسلوب المقاومة الشـعبية الـذي ثبتـت 
 على المستوى السياسي. -بشكل أو بآخر-فعاليته الميدانية وقدرته على إحداث حراكات 

ثمة بشائر مـا تـداعب مخيلـة حمـاس وأهـالي غـزة عقـب مـا يزيـد علـى عقـد مـن الحصـار المشـدد الـذي 
ى ظاللــه الســلبية علــى كافــة منــاحي الحيــاة داخــل القطــاع، إذ إنهــا المــرة األولــى التــي تخــرج فيهــا أرخــ

حماس عـن قناعتهـا التقليديـة وسياسـتها الدائمـة بشـأن اسـتخدام العمـل العسـكري فـي مواجهـة إسـرائيل، 
 ضي.وتنحو باتجاه وسائل المقاومة الشعبية السلمية التي أهملتها وتجاهلتها طويال في الما

"التشـــدد الكامـــل الـــذي تبديـــه حمـــاس إزاء التمســـك بـــالحراك الشـــعبي، والوصـــول بـــه إلـــى وضـــع الـــذروة 
منتصف مايو/أيار القادمس ينبع من شعورها بأن هذا الخيار يمثل الفرصة األخيـرة أمامهـا للخـروج مـن 

الحصـــار  كـــابوس االنهيـــار المريـــع المحـــدق بقطـــاع غـــزة وقطاعاتـــه األساســـية والحيويـــة، جـــراء قســـوة
 وتصاعد وتيرة العقوبات الجماعية"

ن كانـت وثيقـة  لم يكن انخراط حماس في المقاومة الشـعبية السـلمية خيـارا أصـيال بـالمعنى الـوطني، وا 
قـــد أشـــادت  -التـــي صـــدرت العـــام الماضـــي وعبـــرت خاللهـــا عـــن رؤيتهـــا السياســـية الحديثـــة-حمـــاس 

بـــل جـــاء تبنـــي حمـــاس فـــي هـــذا الوقـــت بالـــذات بالمقاومـــة الشـــعبية كأحـــد أشـــكال وأســـاليب المقاومـــة، 
 اضطراريا محضا بكل معنى الكلمة.
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لم تدرك حماس في البدايـة مـدى جـدوى الحـراك الشـعبي وفعاليتـه فـي مواجهـة االحـتالل، لكنهـا أيقنـت 
مع انطالق أولى موجات مسيرات العودة نهاية مارس/آذار الماضـي أن هـذا الخيـار يختـزن قـوة بالغـة 

ير، وأنها قادرة عبره على تغيير المعادلة وقلب الطاولة في وجه إسرائيل، والنظام اإلقليمـي األثر والتأث
 والدولي الذي يفرض ويرعى الحصار على غزة.

ولعل المتابع لفحوى التصريحات والمواقف الصادرة عن القوى الداعمة للحراك، وقيـادات حمـاس علـى 
ا جميعه في سـلة الحـراك الشـعبي، وأن آمالهـا وجه الخصوصس يدرك تماما أن الحركة وضعت بيضه

ورهاناتها معقودة بشكل كامل على إمكانية توليد حلول معقولة مـن وهـج المشـاركة الشـعبية، وتـرى أن 
اســتمرار وتطــوير وتصــعيد مســار الحــراك الشــعبي قــادر علــى تحريــك المواقــف اإلقليميــة والدوليــة فــي 

 نهاية المطاف.
د الكامل الـذي تبديـه حمـاس إزاء التمسـك بـالحراك الشـعبي، والوصـول بـه ومن دون مبالغةس فإن التشد

إلى وضع الذروة منتصف مايو/أيـار القـادمس ينبـع مـن شـعورها بـأن هـذا الخيـار يمثـل الفرصـة األخيـرة 
أمامهـا للخـروج مـن كــابوس االنهيـار المريـع المحــدق بقطـاع غـزة وقطاعاتــه األساسـية والحيويـة، جــراء 

 صاعد وتيرة العقوبات الجماعية التي أحالت حياة الناس إلى جحيم.قسوة الحصار وت
ولذاس فإن حماس ستمضي في هذا الخيار، وستراهن عليه بكل ما أوتيت من قوة مهمـا كانـت األثمـان 

 والتداعيات.
 

 فشل االحتواء
ي ميـدان منذ انطالق موجة الحراك الشـعبي الفلسـطينيس أدركـت إسـرائيل أنهـا فقـدت تفوقهـا التقليـدي فـ

القدرة والحسم العسكري، وأن البعد الشعبي السلمي البحت كفيل بتجريدها من عناصر قوتها العسكرية 
 والمادية التي اعتمدت عليها في إخضاع الفلسطينيين.

واجهت إسرائيل مشقة بالغة في تسويق روايتها بشأن التصدي للمحتجين الفلسطينيين المسـالمين، فقـد 
فلســطينيين ذوي أعـداد محــدودة فيمـا مضــى يسـهل تبريــر مـواجهتهم وتصــفيتهم، كانـت تواجــه مسـلحين 

إال أنها تواجه اليوم أعدادا غفيرة عزال مـن السـالح، وتتـألف مـن مختلـف الفئـات شـبانا وشـيوخا ونسـاء 
 وأطفاال، مما يجعل روايتها اإلعالمية المنقولة من الميدان مثلومة وغير ذات مصداقية.

جــرأة المشــاركين فــي المســيرات، والتجهيــز الضــخم للمســيرات الكبــرى فــي ذكــرى فــوق ذلــكس فــإن مــدى 
النكبــة منتصــف الشــهر القــادم، وخشــية إســرائيل مــن الســيناريو المرعــب القــائم علــى اقتحــام مئــات أو 
آالف أو عشرات اآلالف من الفلسطينيين على األقل للحدود، وما قد يترتـب علـى ذلـك مـن تـداعيات، 

 ل في مأزق حقيقي لم يكن يخطر لهم على بال.وضع قادة االحتال
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ومــن هنــاس لــم يكــن غريبــا أن تنشــط المبــادرات الراميــة إلــى تــدارك األزمــة قبــل وقوعهــا، وأن تبــرز إلــى 
 السطح جهود سياسية الحتواء الموقف الميداني اآليل بقوة إلى االنفجار.

ألوروبي بموجبه العمل على تدشين حملت األنباء حديثا عن عرض أوروبي لـ"حماس" يتولى االتحاد ا
مشاريع تزيد قيمتها على نصف مليار دوالر في الجانب اإلنساني والبنيـة التحتيـة، بغيـة التخفيـف مـن 
األزمــة اإلنســانية المتفاقمــة فــي القطــاع، مقابــل قيــام حمــاس بــاحتواء الحــراك الشــعبي وتــأمين الجبهــة 

 الحدودية مع ٍإسرائيل.
ألوروبي لم يحظ بأدنى اهتمام لدى حماس لكونه ال يحقـق الحـد األدنـى مـن ومما يبدوس فإن العرض ا

مطالـب رفــع الحصــار وحــل األزمــة اإلنسـانية فــي غــزة، ألنــه يعــالج جانبـا مــن أعــراض وأســباب األزمــة 
 اإلنسانية وينزع عنها طابعها السياسي والوطني الهام.

ي المصــري خــالل الفتــرة الماضــية، لنــزع بمــوازاة ذلــكس نشــطت الدبلوماســية المصــرية عبــر الوفــد األمنــ
الفتيل والتأثير علـى حمـاس بغيـة وقـف الحـراك الشـعبي القـائم، وتالفـي التـداعيات المحتملـة فـي ذكـرى 
النكبة التي تتـوجس منهـا مصـر وتـرى فيهـا قنبلـة موقوتـة قـد تـؤدي إلـى تفجيـر الموقـف برمتـه، ولربمـا 

 ن.تتسبب في اندالع حرب جديدة وفق رؤية المصريي
حّط الوفـد األمنـي المصـري رحالـه فـي غـزة مـؤخرا، والتقـى علـى عجـل قيـادة حمـاس مطـوال ولكنـه رأى 
في موقفها صالبة ظاهرة، فحاول نقل صناعة الحـدث إلـى مقـر قيـادة المخـابرات المصـرية كـي تكـون 

وفـد إلـى القدرة المصرية على الضغط على الحركة أكثر قـوة وتمّكنـا، ونجـح فعـال فـي إقناعهـا بإرسـال 
 القاهرة.

لكــن الوفــد خــال مــن إســماعيل هنيــة )رئــيس الحركــة العــام( ويحيــى الســنوار )رئــيس الحركــة فــي غــزة(، 
وهو ما بدا وكأنه رسالة واضحة من الحركة برفض التعاطي مـع الموقـف المصـري الـداعي إلـى وقـف 

بــداء المرونــة إلنجــاز المصــالحة مــع فــتح، واالســتمرار فــي مو  قــف الحركــة القاضــي مســيرات العــودة وا 
 بتأجيج الحراك السلمي حتى النهاية.

وهكذاس لم يكن غريبا أن تتمخض لقاءات وفد حماس مع المصريين عن صفر كبير، وأن يعـود الوفـد 
 من حيث جاء دون أي اتفاقات أو تفاهمات.

 
 احتماالت التصعيد

يــر، ولــم يصــدر عــن الحكومــة إســرائيلياس مــا زالــت المواقــف الحــادة والمتشــنجة علــى حالهــا دون أي تغي
اإلســـرائيلية مـــا يشـــي بإمكانيـــة بلـــورة رؤيـــة أو صـــفقة مـــا لحـــل معضـــلة غـــزة وأوضـــاعها المتفاقمـــة، أو 
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قناعهـــا  اإليعـــاز لحلفـــاء إقليميـــين ودوليـــين ببلـــورة مبـــادرات تقـــدم تنـــازالت ذات بـــال، إلرضـــاء حمـــاس وا 
 بالعدول عن الحراك الشعبي. 

إلـى القـول بـأن األوضـاع الميدانيـة ستشـق طريقهـا نحـو  -ألكثر رجحاناوهو ا-"يتجه السيناريو األول 
التدهور التدريجي خالل األيام القليلة القادمة، وأن القلق الكبير الذي يعتري صناع القرار في إسـرائيل 
مع اقتراب موعد الزحف الكبير القتحام الحدود منتصف الشهر القادم، سيدفعهم إلى استباق األحداث 

بطال   القنبلة الموقوتة قبل سقوط آالف الضحايا"وا 
ومن يتابع المنحنى البياني لخطاب حماس السياسي واإلعالمي الـذي تتصـاعد وتيرتـه يومـا بعـد يـومس 

القاصـرة -يدرك أنها حسمت موقفها وخياراتها الراهنة، ولن تسمح للمساعي والجهود اإلقليمية والدولية 
 الشعبي وأهدافه المرسومة.بتقويض الحراك  -من وجهة نظر الحركة
عبــر المواقــف الداعمــة والمــؤازرة التــي يبــديها عــدد مــن القــوى  -أكثــر مــا يكــون-وتتعــزز رؤيــة حمــاس 

والفصـــائل الفلســـطينية األساســـية )حركـــة الجهـــاد اإلســـالمي والجبهتـــان الشـــعبية والديمقراطيـــة لتحريـــر 
وصـــالبة فـــي ضـــرورة مواصـــلة الحـــراك فلســـطين(، والعديـــد مـــن الشـــرائح الشـــعبية، الـــذين يبـــدون ثباتـــا 

 الشعبي، واالستمرار في فعالياته الموضوعة حتى النهاية.
في ضوء ذلكس تتضاءل السيناريوهات المحتملة التي تنـاقش مـآالت الحـراك الشـعبي الحـالي إلـى أبعـد 

 مدى، وتكاد تنحصر في سيناريوهين اثنين ال أكثر:
إلى القول بأن األوضاع الميدانية ستشق طريقها نحو  -ناوهو األكثر رجحا-يتجه السيناريو األول  -

التدهور التدريجي خالل األيام القليلة القادمة، وأن القلق الكبير الذي يعتري صناع القرار في إسـرائيل 
مع اقتراب موعد الزحف الكبير القتحام الحدود منتصف الشهر القادم، سيدفعهم إلى استباق األحداث 

بطال القنبلة ال  موقوتة قبل سقوط آالف الضحايا.وا 
وحسب هذا السيناريوس فإن إسـرائيل قـد تعمـد إلـى تسـخين الجبهـة الميدانيـة، وتلجـأ مجـددا إلـى أسـلوب 
القصف واالغتياالت خالل األيام القادمة الستجالب ردود فلسطينية عنيفة تتدحرج إلى أشبه ما يكون 

 ظم مقاييسها وتفاصيلها.بكرة الثلج، وصوال إلى حرب تتحكم إسرائيل في مع
أما السيناريو اآلخر فيكمن في المراوحة وانتظار إسرائيل ما قد يحدث في ذكرى النكبة، وهو ما قد  -

يفضي إلى احتمال تدحرج األحداث إلى مستوى الحرب التي تفرض نفسها على الطـرفين، أو احتمـال 
حدث، وبالتالي اسـتمرار الحـراك الشـعبي التمكن من السيطرة على الموقف الميداني أيا كانت طبيعة ال

 أسابيع طويلة.



 
 
 
 

 

 31 ص             4629 العدد:             4/29/2018 األحد التاريخ: 

                                    

وفــي كــل األحــوالس فــإن ُنــُذر الحــرب تخــيم علــى األجــواء ألن إســرائيل المرتبكــة والمأزومــة ال تســتطيع 
االنتظار أو االحتمال طويال، ومع الحرب أو بدونها فـإن إسـرائيل سـتكون مضـطرة للبحـث والـدفع فـي 

 مة غزة ومعضالتها الكبرى قريبا.اتجاه توليد حلول موضوعية ألز 
 28/4/2018، الجزيرة نت، الدوحة

 
 خصوصية التمثيل القنصلي في القدس .43

 د. خليل حسين
ـــدول مـــن «إســـرائيل»منـــذ أن أعلنـــت اإلدارة األمريكيـــة اعترافهـــا بالقـــدس عاصـــمة ل ، أخـــذت بعـــض ال

ن توســــعة المقــــرات التمثيــــل القنصــــلي مظلــــة سياســــية لنقــــل ســــفاراتها إلــــى القــــدس، عبــــر اإلعــــالن عــــ
القنصلية، وشمل الممثلين الدبلوماسيين فيها، وهذا مـا كانـت قـد أعلنتـه بدايـة تركيـا علـى سـبيل المثـال 
ال الحصر في أعقاب مؤتمر التعاون اإلسالمي الذي عقد للرد على الخطوة األمريكية ولحقتها بعـض 

ومــا هــي قيمتــه القانونيــة لجهــة  الــدول فــي ذلــك، وكــان آخرهــا تشــيكيا. فمــا هــي خلفيــة هــذا الســلوك؟،
 االعتراف؟ وهل يمكن الخلط بين التمثيل الدبلوماسي والتمثيل القنصلي؟.

ن تشابها فـي بعـض  في الواقع القانوني ثمة فرق كبير بين كل من التمثيلين الدبلوماسي والقنصلي، وا 
ي بـــين الـــدول، ويعتبـــر ، هـــو تمثيـــل سياســـ1961الجوانـــب. فالتمثيـــل الدبلوماســـي وفقـــًا التفاقيـــة فيينـــا 

السفير في مثل هذه الحالـة موفـدًا لـرئيس بـالده لـدى الدولـة المضـيفة، وممـثاًل شخصـيًا لـه، وهـو بهـذه 
الصـــفة يعتبـــر وفقـــا لـــنص االتفاقيـــة ومـــا جـــرت األعـــراف الدوليـــة عليـــه، اعترافـــًا بنظـــام الحكـــم وبكيـــان 

ا تختـار الـدول مقراتهـا الدبلوماسـية أي الدولة، وبالتالي بكل ما يترتب على ذلك مـن جوانـب، وعـادة مـ
 السفارات في عواصم الدول،إال في حاالت استثنائية وهي نادرة بطبيعة الحال وبصفة عارضة. 

الهدف منه تسيير أمور رعايا الدولة التجارية والماليـة  1963فيما التمثيل القنصلي وفقًا التفاقية فيينا 
ي صــفة أو خلفيــات أو تـداعيات سياســية، وهــو بصــفة عامــة واألسـرية فــي الدولــة المضــيفة ولـيس لــه أ

تمثيل يشمل مواضيع عالقة الرعايا غير السياسية في الدولة المضيفة، وعادة ما يكون للدولة الموفدة 
 العديد من المقرات القنصلية خارج العواصم وأينما وجد رعاياها.

عض مبعوثيها، ذلك لعدم وجـود نـص فـي وثمة دول كثيرة تجمع الصفتين القنصلية والدبلوماسية في ب
االتفاقيتين الدبلوماسية والقنصلية يمنع الجمع بين هـاتين الـوظيفتين لـدى الـدول المضـيفة، إال أن هـذا 
الجمـــع ال ينشـــئ حقوقـــًا أو إجـــراءات للدولـــة الموفـــدة لـــدى الدولـــة المضـــيفة أو العكـــس، إذ يبقـــى هـــذا 

ـــًا أو تفســـيرات مـــن قبـــل الـــدولتين الموفـــدة والمضـــيفة، التمثيـــل فـــي حـــدوده القانونيـــة، وال يكســـب حقو  ق
وبالتالي ال يعتبر التمثيل القنصلي اعترافًا سياسيًا بالدولة وبنظامها. واألمر عينه ينطبق على المقرات 
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القنصلية، فعلى الرغم من تمتع القنصـليات بـبعض االمتيـازات والحصـانات المماثلـة للسـفارات، إال أن 
متيــازات تبقــى محــدودة جــدا، وتتعلــق بســير عمــل موظفيهــا، ال بصــفتهم كممثلــين هــذه الحصــانات واال

لدولهم، ذلك بعكـس مقـار السـفارات وممثليهـا. وفـي أي حـال، وقفـت بعـض الـدول وراء هـذه التخريجـة 
لنقـــل ســـفاراتها إلـــى مقراتهـــا القنصــــلية فـــي القـــدس، وهـــو أمـــر مــــن شـــأنه تغييـــر طبيعـــة عمـــل مكــــان 

ا يمكـــن أن يترتـــب عليـــه مـــن حقـــوق وامتيـــازات دبلوماســـية، وبالتـــالي تـــداعيات القنصـــلية، وبالتـــالي مـــ
 سياسية لجهة االعتراف بمقر الممثلية كعاصمة للدولة.

طبعـًا، االحتكـام لهـذا التوجـه والســلوك، يعتبـر غيـر مسـبوق فــي العالقـات الدوليـة والدبلوماسـية ويمكــن 
ـــزمن أنماطـــ ـــدولي، أن يؤســـس لحـــاالت ووقـــائع عرفيـــة تصـــبح مـــع ال ًا وأعرافـــًا شـــارعة فـــي المجتمـــع ال

 وبالتالي تكسب حقوقًا وواجبات متماثلة بين الدول. 
في المحصلة، إن ما قامت به مؤخرًا تركيا وبعض الدول وآخرها تشيكيا، ال يعدو كونه نقال لموظفين 

مـن الوجهـة  دبلوماسيين إلى مقار قنصلية، إال أن هذه اإلجراء ال يعتد به كاعتراف بالقـدس كعاصـمة
القانونية، رغم أن بعض هذه الدول تختبئ وراء هذه الحيثية مسايرة لقرار اإلدارة األمريكية، ورغم ذلك 

 يعتبر سلوكًا خطرًا على المدى البعيد، باعتباره يمكن أن يؤسس ألعراف كما ذكرنا.
ــــــع تحــــــت ســــــيطرة االحــــــتالل ــــــة ملزمــــــة، وتق ــــــرارات دولي ــــــة تخضــــــع لق ــــــدس كمدين  إن خصوصــــــية الق

« إسرائيل»، تستوجب التعامل مع قضاياها بدقة قانونية ودبلوماسية متناهية، السيما أن «اإلسرائيلي»
لـــم تـــوفر فرصـــة إال واســـتغلتها لتهويـــد هـــذه المدينـــة قانونيـــًا وسياســـيًا، وهـــي قـــادرة علـــى الوصـــول إلـــى 

 بلوماسي والقنصلي.غاياتها عبر هذا السلوك الذي تنتهجه بعض الدول عبر الخلط بين التمثيلين الد
 29/4/2018الخليج، الشارقة، 

 
 حول المواجهة المحتملة بين إيران والكيان الصهيوني .44

 ياسر الزعاترة
ـــر األجنبيـــة واإلســـرائيلية بأســـئلة تتعلـــق  ـــزدحم وســـائل اإلعـــالم العربيـــة، وبدرجـــة أكب ـــذ أســـبوعين، ت من

مرّجحة بأن إيران لن تترك ثأرها في  بالمواجهة المحتملة بين إيران والكيان الصهيوني، في ظل قناعة
، حيث قتل سبعة من ضباطها، بينهم ضابط كبير في ضربة جوية إسرائيلية، قيل إنهـا ”تيفور“قاعدة 

 استهدفت مجموعة مكلفة بتطوير طائرات دون طيار في القاعدة.
وســاط إلــى نبــرة التهديــد الجازمــة مــن قبــل طهــران وأتباعهــا فــي المنطقــة، هــي التــي دفعــت كــل تلــك األ

اعتبار الرد اإليراني في حكم المؤكد أو المرّجح، ما لم تحدث مفاجآت وتطورات مفاجئة، فيما تركـزت 
 األسئلة التالية على ماهية الرد من جهة، وفي مقابله طبيعة الرد اإلسرائيلي عليه.
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ان(، وفـق مـا كل ذلك يجعل من شهر أيار المقبل، شهرا ساخنا، بـل األسـخن منـذ عقـود )بالنسـبة للكيـ
رأى رئــيس شــعبة االســتخبارات اإلســرائيلية األســبق )عــاموس يــدلين(، والــذي اعتبــر أن كــل التهديــدات 
تتركز فيـهس مـن أسـئلة الـرد اإليرانـي المشـار إليـه، إلـى قـرار ترامـب بشـأن االتفـاق النـووي، وصـوال إلـى 

 من أيار. 15في الـ ” مسيرة العودة الكبرى“
إطــالق صــواريخ مــن إيــران أو ســوريا، تنفيــذ “الــرد اإليرانــي تــتلخص فــي:  ويــرى يــدلين أن احتمــاالت

عملية على الحدود مع لبنان أو على الحدود مع سـوريا، واإلمكانيـة األخيـرة هـي تنفيـذ عمليـة خارجيـة 
 ”.ضد سفارة أو سياح إسرائيليين

التهديدات للكيان الصهيوني  في األثناء تتصاعد نبرة التهديدات اإليرانية واإلسرائيلية، واألولى تتجاوز
إلى التهديد بالعودة لتخصيب اليورانيوم فـي حـال تراجـع واشـنطن عـن اتفـاق النـووي، وهـو تهديـد يعبـر 
عــن مــأزق فــي واقــع الحــال، إذ مــا الفائــدة التــي ســتجنيها إيــران مــن إعــادة التخصــيبس هــي التــي قبلــت 

زيــف كبيــر فــي مواقــع كثيــرة، أهمهــا بالصــفقة أصــال مــن أجــل رفــع عقوبــات لــم تعــد تطيقهــا فــي ظــل ن
 سوريا؟!

، أم ”تيفـــور“إيـــران فـــي مـــأزق كبيـــر، وال ُيعـــرف إن كانـــت ستواصـــل اإلصـــرار علـــى الـــرد علـــى ضـــربة 
ســتتراجع تبعــا لحســابات الخســارة التاليــة، وقــد تتراجــع بــالطبع فــي حــال لــم توقــف أمريكــا العمــل باتفــاق 

بيــر أيضــا، برفضــها للمطالــب الصــهيونية مــن جهــة، النــووي، أو أّجلــت القــرار، ومأزقهــا فــي ســوريا ك
 وبتناقضها مع الروس أيضا، رغم التقائهما ومعهما الكيان الصهيوني على بقاء النظام.

لكــن الصــهاينة ليســوا مرتــاحين أيضــا، فكيــانهم رغــم وجــود ترامــب، والكثيــر مــن الــدعم الــدولي يعــاني 
ضــال عــن تخريــب أي مواجهــة علــى أجــواء الهشاشــة، وهــو لــيس مســتعدا ألي مواجهــة مــن أي نــوع، ف

 استثمار حريق المنطقة من الناحية السياسية.
يدخلنا ذلك كله بطبيعة الحال إلـى األسـئلة السياسـية واألخالقيـة التـي تترتـب علـى أي مواجهـة مقبلـة، 

النظـام وبالطبع في ظل المزايدات التقليدية التي أفرزتها الثورة السورية، وحيث يميل فريق إلى مساندة 
بدعاوى المقاومة والممانعـة، متجـاهال طبيعـة المشـروع المـذهبي الفاضـح الـذي دفـع إيـران إلـى التـدخل 
في سوريا، بينما نميل، ومعنـا كـل صـاحب ضـمير حـي إلـى إدانـة التـدخل اإليرانـي الـذي دّمـر سـوريا، 

ي وكــل أعــداء وقتــل وهّجــر الماليــين مــن شــعبها، ووضــع الَحــّب صــافيا فــي طاحونــة الكيــان الصــهيون
األمة، من دون أن يحقق أي نتيجة غير ذلك، ألن بقاء النظام أصال هو مطلب صـهيوني وأمريكـي، 
كمــا يـــدرك جميـــع العقـــالء الـــذين ال يـــدفنون رؤوســـهم فـــي الرمـــال، ألن بقـــاءه ضـــعيفا منهكـــا، وبرعايـــة 

طبع بعـد أن الصديق الروسي للصهاينة، هو الحل األفضل، في ظل غموض الخيـارات األخـرى، وبـال
 تحققت المطالب األهم باستنزاف جميع األعداء من خالل الحرب السورية.
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والخالصــة أن أي مواجهــة إيرانيــة صــهيونية لــن تغســل يــدي خــامنئي مــن دمــاء الســوريين، فضــال أن 
يكــون ســـبب المواجهــة لـــيس ذا صـــلة أصــال بفلســـطين وتحريرهــا، مـــن دون أن يغيـــر ذلــك فـــي موقفنـــا 

 دون تردد، أيا تكن هوية الطرف الذي يشتبك معهم. المناهض للصهاينة
ومع أن من يواجهون خامنئي يعانون من التخبط والتيه وخلل األولويات، إال أن بوسعه هو أكثر مـن 
غيــره أن يوقــف هــذه الكارثــة التــي اســتنزفت األمــة وشــعوبها، ووضــعته فــي حالــة عــداء مــع غالبيتهــا، 

كيـــان الصــهيوني أكثــر قــوة، إذا كــان حريًصــا بالفعــل علـــى وحــين يفعــل ذلــك ســتكون المواجهــة مــع ال
 مواجهة من هذا النوع.

 29/4/2018، الدستور، عّمان
 

 أسرار ُتكشف ألول مّرة .. .45
 نير حسون

عامـًا رئيسـًا لبلديـة القـدس. وقـد أراد  28عامـًا شـغل منهـا  82كان تيدي كوليـك يبلـغ  1993في العام 
غط عليــه ليتنــافس مــرة اخــرى أمــام مرشــح "الليكــود" الشــاب، االنســحاب بــاحترام، لكــن حــزب العمــل ضــ

ايهــود اولمــرت. كوليــك عــرف أن اولمــرت يســتطيع أن يســحب الجمهــور الحريــدي وادرك أن احتماالتــه 
 ضئيلة.

"توجهُت إليه وقلت: انسحب، ال يوجد احتمال لديك للنجـاح"، قـال البروفيسـور موشـيه عميـراف، الـذي 
القــدس ويتــولى ملــف شــرقي القــدس. قــال تيــدي: أنــت علــى حــق، لكــن كــان عضــوًا فــي مجلــس بلديــة 

قناعــــه بــــأن يــــأمر العــــرب بالتصــــويت". يوجــــد  يمكنــــك المســــاعدة. تســــتطيع الوصــــول الــــى عرفــــات وا 
ن لــم يكــن  للفلســطينيين فــي القــدس مكانــة مقيمــين دائمــين، وحــق التصــويت فــي االنتخابــات البلديــة، وا 

ا لــم يســتخدموا هــذا الحــق خوفــًا مــن أن تفســر مشــاركتهم فــي تقريبــ 1967للكنيســت. ولكــن منــذ العــام 
االنتخابات اعترافًا بالسيادة االسـرائيلية علـى شـرقي القـدس. قبـل بضـع سـنوات كـان عميـراف شخصـية 
رفيعـــة فـــي فـــرع "الليكـــود" فـــي القـــدس، لكـــن فـــي حينـــه تـــم كشـــف لقاءاتـــه مـــع فيصـــل الحســـيني، زعـــيم 

 الفلسطينيين في المدينة.
الحــزب بطــرده، وقــام عميــراف باجتيــاز الخطــوط، وانتقــل الــى حــزب "شــينوي". وبفضــل  هــددت محكمــة

عالقاته نجح فـي ترتيـب لقـاء مـع ياسـر عرفـات فـي تـونس. كانـت عمليـة أوسـلو تـدور فـي حينـه سـرًا، 
وكـــان القـــانون مـــا زال يحظـــر االلتقـــاء مـــع رجـــال "م.ت.ف". "ذهـــب تيـــدي الـــى احـــد االشـــخاص فـــي 

سـحق رابـين، وحصـل علـى الموافقـة علـى السـفر"، يتـذكر عميـراف. "وصـلت الـى الحكومة، كما يبدو ا
تونس بجواز سفر إسرائيلي، وهناك انتظرني رجـال )م.ت.ف(، الـذين أخـذوني الـى عرفـات. وقـال لـي 



 
 
 
 

 

 35 ص             4629 العدد:             4/29/2018 األحد التاريخ: 

                                    

إنــه توجــد فــي ذلــك المســاء جلســة للجنــة التنفيذيــة، وســألني مــاذا اريــد أن أفعــل اآلن. طلبــت الــذهاب 
، وعندما عدت كانت لنا محادثة حول بطلينا، هنيبعل من نـاحيتي وصـالح الـدين لرؤية ميناء هنيبعل

 من ناحيته. وبعد ذلك قال لي: "اآلن ستقدم سهى لك الشاي وسنذهب نحن إلى الجلسة".
بعد جلسة اللجنة قال عميراف: "قال لي إن االمر لم يكن سهال، لقد اتخذنا قرارًا بالسماح الخوتنا فـي 

، ومــن االفضــل أن يكــون ذلــك لصــالح حــزب فلســطيني". قــال إنــه لــن يتــدخل فــي القــدس بالتصــويت
ن كوليـك وأولمـرت همـا الشـيء ذاتـه بالنسـبة لـه، لكـن اذا كـان للفلسـطينيين حـزب  سياستنا الداخلية، وا 
يمكــنهم التــأثير. صــافحُت عرفــات، ورجعــت الــى تيــدي الــذي قفــز فرحــًا. واحتفظنــا بهــذا ســرًا حتــى ال 

 ت ضد كوليك.يستخدمه اولمر 
كانــت الســـعادة مبكـــرة: اآلن كانـــت هنــاك ضـــرورة إلقنـــاع القيـــادة الفلســطينية المقدســـية بانشـــاء حـــزب، 
ودعوة سكان شرقي القدس للتصويت. اجتمع مجلس برئاسة الحسيني في الـ"اورينت هـاوس" مـن أجـل 
ح مناقشــــة الموضــــوع. "اتصــــل فيصــــل بــــي ودعــــاني إلــــى المجلــــس مــــن اجــــل طــــرح المبــــررات لصــــال

فـي  3التصويت"، "شرحت لهـم بـأنني اعتقـد أن هـذا جيـد للقـدس وللفلسـطينيين، الـذين يحصـلون علـى 
في المئة من السكان. وبعد أن القيُت خطابي قلت للحسـيني  28المئة من الميزانية رغم أنهم يشكلون 

: آسـف. إن هذه خطوة تاريخية. فقال أنت لست بحاجة الى إقناعي، لكن بعد سـاعتين خـرج وقـال لـي
 أنت أقنعتني، لكن الجميع يرى االمور بصورة حساسة ويعتقدون أن هذه خيانة".

عضـــوًا، صـــوتوا مـــع المشـــاركة فـــي  15يتـــذكر عميـــراف أنـــه كـــان هنـــاك ثالثـــة اعضـــاء، مـــن بـــين الــــ 
االنتخابـــات: الحســـيني وحنــــا ســـنيورة وســــري نســـيبة، الــــذين تـــم اعتبــــارهم اصـــواتا معتدلــــة فـــي القيــــادة 

. شـــرح نســـيبة لصـــحيفة "هـــآرتس" أن "الشـــعور العـــام كـــان أن الوقـــت غيـــر مناســـب لـــذلك". الفلســـطينية
وأضـــاف عميـــراف: "بعـــد ذلـــك اتصـــل أبـــو مـــازن معـــي وقـــال: "أنـــا آســـف حقـــا، لقـــد كانـــت هـــذه خطـــوة 
شجاعة، لكنهم يخافون"، عدت الى تيدي، وقلت له انسحب". لم يقبـل تيـدي النصـيحة وخسـر لصـالح 

 اولمرت.
ســيبة وعميــراف امكانيــة أن قــرار عرفــات االول كــان متعلقــا بالمفاوضــات التــي كانــت فــي ال يســتبعد ن

مرحلــة متقدمــة فــي اوســلو. ربمــا أنــه افتــرض أنــه قريبــا ســيأتي دور المفاوضــات علــى تقســيم القــدس، 
واعتقد أنه من االفضل للفلسطينيين أن يأتوا اليها من موقف قـوة، حتـى بـثمن اعتـراف مؤقـت بالسـيادة 

رائيلية. بعــد ذلــك انضــم عميــراف الــى قمــة كامــب ديفيــد مستشــارًا لــرئيس الحكومــة، ايهــود بــاراك، االســ
وقابل هناك عرفات: "كان هذا خطأ تاريخيا، لو تم قبول اقتراحي لكان كل شيء مختلفا". نسيبة غير 
مقتنــع بــذلك: "مــن الصــعب معرفــة مــاذا كــان ســيحدث. كــان يمكــن لــذلك أن يضــعه فــي موقــف افضــل 

مطالبــة بحــل الــدولتين، لكــن مــن يعــرف؟". ومهمــا كــان االمــر، فــان مهمــة عميــراف، التــي يــتم نشــرها لل
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للمــرة االولــى هنــا، كانــت المحاولــة األقــرب للنجــاح فــي إشــراك القيــادة الفلســطينية فــي تغييــر الخارطــة 
 السياسية في القدس.

الوحيــد الــذي نجــح، علــى  إن اول مــن حــاول احضــار الفلســطينيين لصــناديق االقتــراع كــان ايضــا هــو
االقــل بدرجــة معينــة، ميــرون بنفنســتي، نائــب كوليــك ومســاعده علــى مــدى ســنوات كثيــرة، والــذي تــولى 
ملــف شــرقي القــدس بعــد توحيــد المدينــة. فــي االنتخابــات االولــى بعــد حــرب "االيــام الســتة"، فــي العــام 

ـــون فـــي  1969 ـــاس كـــانوا ال يزال ـــه نـــاجع. "الن ـــع اســـلوب اشـــكالي لكن ـــم يعرفـــوا مـــا هـــو اتِب صـــدمة، ول
وضــعهم. عنــدها نشــرت شــائعة بــأن مــن ال يقــوم بالتصــويت ســيعرض مكانتــه كمقــيم، للخطــر"، قــال 
بنفنستي. وقد أقـام مركـز معلومـات للنـاخبين قـرب بوابـة يافـا، ونظـم حـافالت وسـيارات عموميـة لـنقلهم 

فـــي المئـــة مـــن  21يني، فلســـط 7500الـــى صـــناديق االقتـــراع. وفـــي نهايـــة يـــوم االنتخابـــات تبـــين أن 
اصحاب حق االقتراع في شرقي القدس، قاموا باالنتخاب. كما كان هنـاك بضـع مئـات لـم يتمكنـوا مـن 
التصويت. هذا النجاح ظهرت نتيجته في مجلس البلدية: كوليك الذي كان رئيسا لحزب "المعراخ" فاز 

 للمرة االولى واالخيرة باغلبية مطلقة في مجلس المدينة.
حـاول بنفنسـتي تكــرار ذلـك النجـاح، لكـن حتـى ذلــك الحـين كـان الفلسـطينيون قــد  1973بـات فـي انتخا

عرفــوا أن مكــانتهم غيــر مرتبطــة بالتصــويت، وفــي ذلــك الوقــت كانــت "م.ت.ف" قــد تعــززت فــي شــرقي 
فــي  7.5القــدس وزادت المعارضــة للمشــاركة فــي االنتخابــات. وصــلت نســبة التصــويت فــي حينــه الــى 

فـي المئـة فـي  1ذلك الحين تراوحت نسبة التصويت بين ارقام معدودة وبين أقـل مـن  المئة فقط. ومنذ
. الكثير من الناخبين هـم عمـال فلسـطينيون فـي البلديـة. ورغـم أن 2013االنتخابات االخيرة في العام 

المقاطعة تم الحفاظ عليها بثبـات ومتفـق عليهـا مـن كـل التيـارات الفلسـطينية، تقريبـا فـي كـل الحمـالت 
االنتخابيــة فــي القــدس منــذ توحيــدها بــذلت محــاوالت لجلــب الســكان العــرب فــي المدينــة الــى صــناديق 

 االقتراع، وحتى اآلن هناك من يعتقدون أنه في تشرين االول القادم سيحدث هذا أخيرًا.
بعــد خمــس ســنوات علــى فشــل عميــراف، جــرب عــوزي برعــام حظــه، حيــث كــان فــي  1998فــي العــام 

انتخابــات كوليــك واصــبح وزيــرا فــي حكومــة رابــين فــي حينــه وأحــد رؤســاء حــزب  الســابق مــدير حملــة
العمل. "كان علـّي ضـغط كبيـر للتنـافس امـام اولمـرت"، قـال. "طلبـت اجـراء اسـتطالع اظهـر أنـه لـدى 

، لكـــن لـــدى الحريـــديين لـــيس لـــدي شـــيء. عرفـــت أنـــه لـــن يـــتم 1: 10العلمـــانيين ســـأفوز عليـــه بنســـبة 
 العرب".انتخابي دون تغيير لدى 

برعام كانت له عالقة ممتازة مع القيادة الفلسطينية التي كانت في حينه توجد في رام هللا. قبـل بضـعة 
اشــهر مــن االنتخابــات ذهــب الــى هنــاك، والتقــى مــع عرفــات، بوســاطة احمــد الطيبــي: "قلــت لــه أنــا ال 

ي. طلبـت أال اطلب منك دعوتهم للتصويت. ايضا لـم أكـن علـى يقـين مـن أن هـذا سـيكون فـي صـالح
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يمنعهم من التصويت، وأال يشوش علينا إحضارهم الى صناديق االقتراع". عندما عرض عليه عرفات 
مبرر االعتراف بالسيادة االسـرائيلية أجـاب برعـام بـأن التصـويت سـيعطي الفلسـطينيين قـوة للتـأثير فـي 

للبت فيه". انطباعي كان  مستقبل المدينة. "قال لي أنت مرشح كنا نريد رؤيته، وأنا سأطرح الموضوع
أنه يميل الى الموافقة على الطلب، قال أولمرت. ولكن بعد فترة قصيرة تلقى برعـام مكالمـة مـن رئـيس 

 مكتب عرفات أبلغه فيها رفض طلبه. برعام فهم أن احتمال نجاحه معدوم، وقرر عدم التنافس.
اك مــن اعتقــدوا أنــه قريــب مــن بعــد عشــر ســنوات تقريبــا جــاء دور اركــادي غايــدماك، وللحظــة كــان هنــ

النجــاح. قبــل ثالثــة أســابيع مــن موعــد االنتخابــات التقــى فــي محادثــة مطولــة مــع مفتــي القــدس، الــذي 
امتنــع علــى االغلــب عــن االلتقــاء مــع جهــات اســرائيلية رســمية ومــع شخصــيات فلســطينية اخــرى، وهــو 

لسـطينية وصـفته بــ"ملياردير يطلق الوعود والمساعدات. رجاله حصلوا على التشجيع من أن صحيفة ف
من أصل روسي"، دون االشارة الى أنه يهودي. ولكن فـي يـوم االنتخابـات ومثـل آخـرين قبلـه اكتشـف 
غايدماك أن الفلسطينيين بقوا في بيوتهم. نسبة التصويت في شرقي المدينـة كـان ضـئيال، وقـد حصـل 

 في المئة من االصوات في كل المدينة. 3.5على 
ملـة انتخابيـة كـان هنـاك فلسـطينيون ارادوا الترشـح، لكـنهم ووجهـوا بالمعارضـة، أحيانـا تقريبا في كـل ح

سحب ترشيحه بعد  1989العنيفة، وفي نهاية االمر خضعوا للضغوط. سنيورة، الذي أراد الترشح في 
ى أن تم احراق سيارته. وفي الحملة االنتخابية الحالية يتبين أن هذه الظاهرة ازدادت عن السـابق. حتـ

اآلن صــرح فلســـطينيان مـــن القـــدس عـــن نيتهمـــا قيـــادة قــوائم: ايـــاد بيبـــوح وهـــو معلـــم فـــي حـــي الطـــور، 
ورمضان دبش وهو رئـيس االدارة المجتمعيـة فـي حـي صـور بـاهر. فـي هـذا االسـبوع أعلـن عـن إقامـة 

فلســطينية مشــتركة برئاســة احــد نشــطاء الســالم، غرشــون باســكن، وعزيــز أبــو ســارة  -قائمــة اســرائيلية 
 وهو عضو في منتدى العائالت الثكلى وصاحب شركة سياحة في شرقي المدينة.

مــن ناحيــة حســابية، الفلســطينيون فــي القــدس يمكــنهم احــداث ثــورة انتخابيــة فــي المدينــة. رئــيس البلديــة 
ألـــف صـــوت، فـــي حـــين أنـــه فـــي الســـجل  111علـــى  2013الســـابق، نيـــر بركـــات، حصـــل فـــي العـــام 

ألـف شـخص كمسـجلين. إال أن كـل مـن يعـرف شـرقي  180ناك حـوالي االنتخابي في شرقي القدس ه
المدينة يعرف أن السيناريو الذي يحتل فيه فلسطيني مكتب رئاسة البلدية بعيد عن التحقـق. معارضـة 
التيارات المركزية في السياسة الفلسطينية للمشاركة في االنتخابات مـا زالـت قويـة، وحتـى لـو تـم اتخـاذ 

ة فـي االنتخابـات، فـان الالمبـاالة واليـأس فـي شـرقي المدينـة لـن تسـاهم فـي زيـادة قرار وطني بالمشارك
 نسبة التصويت.

في هذه االثنـاء يقـول سـري نسـيبة إنـه سـيكون مـن الخطـأ تصـويت الفلسـطينيين فـي القـدس. "مـع أخـذ 
سـرائيل الظروف واالحداث االخيرة بعين االعتبار فان هذا سيعتبر من قبل المجتمع الدولي وترامـب وا
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اخراجا للقدس من المعادلة، وأنه قد تـم حـل الموضـوع". لـذلك مـن المهـم اآلن للفلسـطينيين فـي القـدس 
القــول نحــن جــزء مــن الكيــان الفلســطيني". يتفــق بنفنســتي مــع ذلــك: "أنــا ال أوافــق علــى هــذه الفرضــية، 

سـيحدث التغييـر.  بأنهم يعاقبون انفسهم بعدم التصويت. الناس يعتقدون أن تصويت العرب هـو الـذي
ولكــن بهــذا فــان االســرائيليين يزيحــون المســؤولية عــن أنفســهم، االضــطهاد، والعنصــرية، اكثــر قــوة مــن 
التصويت، وجهاز الحكم االسرائيلي سيستمر في قمعهم. كل ذلك أحالم يقظة، الحل في القـدس لـيس 

 من خالل صناديق انتخابات البلدية".
 "هآرتس"

 28/4/2018األيام، رام هللا،  
 

 تصفية فادي البطش في ماليزيا: أهداف ورسائل .46
 يوآف ليمور

، فادي البطش، إلسرائيل. فقـد تبـين «حماس»كان من الطبيعي أن يوجه إصبع االتهام باغتيال رجل 
ان المهندس الغزي لم يهتم فقط بالتعليم وبالدعوة الدينية، كمـا زعـم فـي البدايـة، بـل بالبحـث والتطـوير 

 ، وال سيما طائرات غير مأهولة.«حماس«ابعة لـلوسائل قتالية ت
ـــة  ـــم تخـــف اســـرائيل سياســـتها فـــي هـــذا الموضـــوع أبـــدا. ال تلـــك التـــي تتعلـــق بتطـــوير الوســـائل القتالي ل

« االرهـاب»، وال تلـك التـي تتعلـق بـالمس بأعـدائها. فالمعركـة ضـد «االرهاب»المتطورة لدى منظمات 
وخبــراء فــي « ارهــاب»ســرائيل صــفت غيــر مــرة نشــطاء لــم تنحصــر ابــدا بالمنطقــة نفســهاس صــحيح أن ا

القطـــاع، وضـــربت البنـــى التحتيـــة لالنتـــاج، بـــل منظومـــات ســـالح، ولكـــن بـــالتوازي عملـــت ايضـــا فـــي 
 ساحات بعيدة كي تشوش وصول الوسائل القتالية الى غزة، والمس بمن يشارك في إنتاجها ونقلها.

وفيهـــا صـــواريخ ووســـائل قتاليـــة اخـــرى،  النمـــاذج ال تـــنقص. بعضـــها علنيـــة: وضـــع اليـــد علـــى ســـفن
وبعضـــها خفيـــة: ربطـــت مصـــادر أجنبيـــة اســـرائيل بجملـــة اعمـــال ضـــد منشـــآت وشخصـــيات. والنمـــاذج 

، الـــذي ادار شـــبكة «حمـــاس»البـــارزة فـــي الســـنوات االخيـــرة كانـــت تصـــفية محمـــود المبحـــوح، مســـؤول 
ري، الــذي عمــل علــى ، ومحمــد الــزوا2010تهريــب الســالح الــى القطــاع وصــفي فــي دبــي فــي العــام 

 تطوير الطائرات المسيرة، وصفي قبل سنة ونصف السنة في تونس.
يمكن االفتراض بانه كانت هناك اعمال اخرى لم يحل لغزهـا او لـم تنشـر. فلـيس هنـاك دومـا مصـلحة 
للمصاب في االعتراف بأنه مخترق استخباريا وعملياتيـا، وانـه لـم يـنجح فـي الـدفاع عـن رجالـه، ولـيس 

جد للجانب الضارب مصـلحة فـي كشـف اعمالـه والمخـاطرة باالنتقـام. مـن المعقـول ان هـذا لـن دوما يو 
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ضــعيفة ومردوعــة وال تســتطيع أن تــرد، ولهــا اســباب وجيهــة اكثــر ألن « حمــاس«يحصــل هــذه المــرة: فـــ
 تقاتل ضد اسرائيل من مجرد تصفية أحد رجالها.

ينفـذونها. لماليزيـا إيجابيـات وسـلبيات  إن الخطر االسـاس فـي مثـل هـذه التصـفية هـو أساسـا علـى مـن
مـن حيــث مكــان النشــاط: فمــن جهـة، دولــة اســالمية معاديــة )نســبيا(، بعيـدة، مــع غــالف انقــاذ مركــبس 
ومـــن جهـــة اخـــرى، دولـــة مـــع اجهـــزة أمـــن ضـــعيفة، كثـــرة االجانـــب تـــوفر امكانيـــة ســـهلة لالختفـــاء فـــي 

 اوساطهم، وباالساس خيارات عديدة للهرب البري والجوي.
 

 الغًلف أعقد من التصفية
عمليــة اقــرار مثــل هــذه العمليــة تتضــمن مراحــل عديــدة. تبــدأ بلجنــة قــادة االجهــزة، التــي تضــم رؤســاء 

اهداف جمع المعلومات وبعد ذلك التصفية، وتتواصل في جملة  –« أمان«، و«الشاباك»، «الموساد»
روس الماضـي، وال سـيما مـن التصـفية مداوالت واقرارات داخل الهيئـة المنفـذة وفـي القيـادة السياسـية. د

الفاشــلة لخالـــد مشـــعل فـــي األردن، تـــولي أهميـــة خاصـــة لمكـــان التصـــفية: فـــالبطش كـــان سيســـافر الـــى 
مؤتمر في تركيا، وبعدها الى لندن. من المعقـول ان مـن صـفاه قـرر االمتنـاع عـن مواجهـة علنيـة مـع 

ى خلفيـــة المـــس بالجواســـيس الـــروس اردوغـــان، وبالتأكيـــد مـــع بريطانيـــا، الحساســـة جـــدا للموضـــوع علـــ
 السابقين على اراضيها.

ماليزيا، رغم سلبياتها، هي هدف مريح نسبيا للعملية. وفي الغالب، قسم التصفية هو االقل تركيبا فـي 
العمليـــة. فـــالغالف حولهـــا اكثـــر تعقيـــدا بكثيـــر: جمـــع المعلومـــات عـــن الهـــدف والـــذي يســـتغرق احيانـــا 

كنه وعملـه، والحقــا اختيــار مكـان المــس بــه لتقلـيص الضــرر العــام سـنوات: عــن عاداتــه، عـن مكــان ســ
وتقلــيص الخطــر علــى المنفــذين، وكــذا اعــداد الغــالف: التوثيــق العمليــاتي وشــكل الــدخول الــى الدولــة 

 والهروب منها.
ال يوجــد جهــاز اســتخبارات ال يواجــه اوجــاع رأس كهــذه قبــل العمليــات. مــن المعقــول أن مواضــع القلــق 

أكبر بكثير. فال يتجول جاسوس او مصّف فـي العـالم بهويتـه الحقيقيـة، ولكـن االميـركيين،  االسرائيلية
البريطانيين، والروس يمكنهم ان يصـدروا لرجـالهم جـوازات سـفر اصـيلة علـى اسـم آخـرس امـا اسـرائيل، 
حسب منشورات اجنبية في الماضي، فتعتمد على جوازات أجنبية، وتبعا لذلك على هويـات مقترضـة. 

نــت هـــذه هــي الحالـــة دومـــا، ولكــن العصـــر التكنولـــوجي الجديــد يخلـــق هنـــا ايضــا اوجـــاع رأس غيـــر كا
بسيطة. فنشر صور اعضاء الخليـة التـي صـفت المبحـوح فـي دبـي، مثلمـا التقطـتهم كـاميرات الحراسـة 
فــي ارجــاء العمــارة، أوضــح أن شــيئا مــا تغيــرس وجانــب اطــالق النــار بالمســدس هــو جانــب مهــم ولكنــه 

 أن يكون االساس اذا كان يراد ضمان سالمة المنفذين ومنع الحرج السياسي عن اسرائيل. بعيد عن
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من هنا يمكـن االفتـراض ان الصـور االفتراضـية التـي نشـرتها شـرطة كـواال المبـور لـن تكشـف ايـا مـن 
المنفــذين، وانــه بخــالف فرضــية العمــل الماليزيــة فــانهم غــادروا الدولــة بعــد وقــت قصــير مــن التصــفية، 

 لى اي حال باتوا يتواجدون منذ ايام عديدة في مكان آمن.وع
 

 تهديدات ونوايا
اســــرائيل محبــــة جــــدا للتصــــفيات، كسياســــة. لــــم يســــبق أن كــــان رئــــيس وزراء تجــــاوز االلتــــزام المتآكــــل 

كانـت هنـاك فتـرات تـواترت فيهـا العمليـات، وفتـرات «. سنطارد اعداءنا فـي كـل مكـان وفـي كـل زمـان»
، الـذين عملـوا تحـت «الموسـاد»بع هذا اساسا مـن طبيعـة رئـيس الـوزراء ورؤسـاء اخرى شحيحة. وقد ن

إمرته ومن نتـائج العمليـات السـابقة: فالنجاحـات زادت الشـهية، وسـهلت إقـرار مزيـد مـن العمليـات فيمـا 
 تسببت االخفاقات بالجمود وبوقف النشاط.

ما يتعلق بنشاط وحدة التصفية هكذا، بعد قضيتي مشعل والمبحوح، كانت هناك فترات جفاف في كل 
بالمقابـل، فـان تصـفية عمـاد مغنيــة، التـي نسـبت السـرائيل، أدت الـى ازدهـار عمليــاتي «. كيـدون»فيـه 

في أثنائه ارتبطت اسرائيل بجملة أعمال، بما في ذلك تصفية عدة علماء نـووي بـارزين فـي ايـران. وال 
عمليـاتي وسياسـي زائـد، علـى خلفيـة امكانيـة تزال  هذه العمليـات تقـر بتقنـين تفصـيلي وتحظـى بتشـدد 

 التورط الشاذ فيها، ما من شأنه ان يكلف حياة المنفذين والضرر السياسي غير البسيط السرائيل.
فلمثــل هــذه التصــفيات «. حمــاس»يخيــل أن اســرائيل تشــعر اآلن بحريــة نســبية للعمــل، وال ســيما حيــال 

ردع العـــدو، الـــذي يفهـــم بانـــه مختـــرق ومهـــاجم اثـــر ثالثـــي: فهـــي تخـــرج مـــن اللعـــب محافـــل خطيـــرة، تـــ
وبالتــالي مطالــب بــان يســتثمر أكثــر فــي الــدفاع، وهــي تشــير الــى جهــات اخــرى بــان اســرائيل مصــممة 

 على الوقوف عند مبادئها ولن تتردد في أن تزيح عن طريقها من يهددها.
المعقـول االفتـراض فلـيس فقـط فقـدان خبيـر سـالح مـن «. حمـاس«العنصران االوالن ذوا صلة اساسا بـ

بان ليس هناك الكثيرون مثلـه، بـل االعتـراف، مـرة اخـرى، بانهـا مكشـوفة امـام اسـرائيل، فـي غـزة وفـي 
لتتخلــى عــن سياســتها. فالمنظمــة ستواصــل البحــث عــن الســبل « حمــاس»ارجــاء العــالم. هــذا لــن يــدفع 

فـي ذلـك، ولكـن فقـدان شـخص  لتطوير الوسائل القتالية التي تهدد اسرائيل، والخبـراء الـذين يسـاعدونها
 مركزي كهذا يفترض التوقف، التعلم، والتغيير في اساليب العمل.

والعنصر الثالث يتعلق اساسا بايران، التي توجد اسرائيل، اآلن، معها في معركة علنيـة. الرسـالة التـي 
تنشــأ عــن التصــفية فــي ماليزيــا هــي أن اســرائيل ســتعمل ضــد مــن يعرضــها للخطــر. هــذا صــحيح ضــد 

في ماليزيا، وكذا لاليرانيين فـي سـورية. يـدور الحـديث عـن حـالتين مختلفتـين جوهريـا « حماس»رجال 
بالطبع، ولكن في الشرق االوسط ال تمنع التهديدات والنوايا الحاجة الى الفعل. ينبغي للمرء أن يكـون 
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مـــن ماليزيـــا  متفـــائال جـــدا كـــي يصـــدق بـــان هـــذا مـــا ســـيوقف ايـــران، وال يـــزال مـــن المعقـــول أن الرســـالة
 ستعطي صداها في طهران ايضا.

 "إسرائيل اليوم"
 28/4/2018األيام، رام هللا،  
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