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*** 
 

 هنية: مؤامرات وصفقات "إسرائيل" ستتحطم على صخرة الصمود .1
أشاد رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، بموقف الشعب األردني في دعم : عمان

وقال هنية في كلمة مسجلة له، خالل مهرجان نظمته الحركة  صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته.
مية في األردن، تحت عنوان، "القدس بوابة النصر": "اليوم تزحفون بعشرات اآلالف، تجددون اإلسال

العهد مع األرض والشعب والهوية، وتؤكدون أصالة موقفكم في التمسك بثوابت األمة تجاه األرض 
 والمقدسات، وبأن األردن سيظل أرض الحشد والرباط والعمق االستراتيجي للقدس والفتح المبين".
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وأكد هنية دعم موقف ملك األردن الرافض لتصفية قضية القدس وللوطن البديل والتوطين، عاّدًا أن 
هذه "الالءات الثالث" )أطلقها العاهل األرني قبل أيام(، تعبر عن ضمير األمة وضمير الشعب 

 الفلسطيني، الذي يرفض المساس بالقدس وبقضية فلسطين وبحق العودة.
يوم أمام محطة هي األخطر في تاريخ الصراع مع العدو الصهيوني، متمثلة في وأضاف هنية "إننا ال

لكنه أكد قائال: "نقول بكل  "صفقة القرن"، الهادفة إلى تصفية القصية الفلسطينية وفي مقدمتها القدس.
يمان وثبات، بأن هذا المؤامرات والصفقات ستتحطم على صخرة الصمود واإليمان، وعلى  يقين وا 

 عي الجهادي الثوري المقاوم الذي يتحلى به شعبنا الفلسطيني والشعب االردني الشقيق".صخرة الو 
كما نعى هنية القيادي اإلسالمي البارز، الدكتور عبد اللطيف عربيات، واصفًا إياه بـ"أحد أركان الشعب 

 لم يبدل".األردني والحركة اإلسالمية، والذي عاش ألجل األردن وفلسطين وألجل القدس، ولم يغير و 
 26/4/2019، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 لموقف العربي والفلسطينيلخالف م لمعرض "إكسبو دبي" "إسرائيل"شعث: دعوة  .2

محمـــود عبـــاس للعالقـــات الخارجيـــة الســـلطة الفلســـطينية اعتبـــر نبيـــل شـــعث، مستشـــار رئـــيس  :رام هللا
فـــي دبـــي، مخـــالف لقـــرار وزراء  2020" فـــي معـــرض إكســـبو الـــدولي إســـرائيلبـــأن مشـــاركة " ،والدوليـــة

وقــال شــعث إن تطبيــع أي دولــة عربيــة مــع  الخارجيــة العــرب بالقــاهرة، ومخــالف للموقــف الفلســطيني.
القضــية الفلســطينية، والموقــف العربــي واإلســالمي، معلنــًا أنــه  "إســرائيل" يشــكل "خطــأ فادحــًا" فــي حــقّ 

 صيل أخرى.سيكون هناك تواصل رسمي مع اإلمارات حول األمر، دون تفا
وأضاف "طلبنا من كل الدول العربية أن توقف أي تطبيع مع إسرائيل، وااللتزام بمبادرة السالم العربية 

 ".1967القاضية بعدم التطبيع إال بعد انسحاب إسرائيل الكامل من كل المناطق التي احتلتها عام 
حــد ضـــد االحــتالل"، الفتـــًا وأشــار شـــعث أن "إســرائيل تحـــاول خلخلــة الموقـــف العربــي واإلســـالمي المو 

إلى أن "الحديث عن التطبيع من أجل دفـع السـالم ريـر صـحيح، ألن مشـروع إسـرائيل، ومعهـا النظر 
 إدارة ترامب، ال عالقة له بالسالم، أو بحقوق الشعب الفلسطيني".

 26/4/2019 ،وكالة سما اإلخبارية
 

 عن استراتيجية وطنية نلإلعال الهيئة العليا لمسيرات العودة تدعو عباس إلى زيارة  .3
أمس، إلى  ،دعت الهيئة العليا لمسيرات العودة: الرحيم حسين عالء مشهراوي، عبد -رزة، رام هللا 

نهاء االنقسام لتعزيز مكامن القوة لدى الشعب الفلسطيني في مواجهة " استعادة الوحدة الوطنية وا 
القدوم العاجل إلى "على محمود عباس ية السلطة الفلسطينرئيس وحثت الهيئة ". االحتالل اإلسرائيلي
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رزه كي نعلن معًا من هنا عن وضع استراتيجية وطنية، وخطة عمل مشتركة لمواجهة صفقة القرن 
 ".في ظل الوحدة القائمة على الشراكة في الدم والقرار واحترام إرادة الشعب

 27/4/2019، االتحاد، أبو ظبي
 

 لتجفيف ينابيع الدعم عن حماس وقوى المقاومة مشعل: سياسة أمريكية غربية إسرائيلية .4
أكد خالد مشعل رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس، يوم الجمعة، أن المقاومة إسطنبول: 

وقال مشعل في كلمة له خالل ندوة  الفلسطينية في قطاع رزة، تغلبت على مشكلة السالح بتصنيعه.
روآسيوي" للتعاون والتنمية: "واجهنا صعوبات في شراء بعنوان "القدس واألقصى" ضمن الملتقى "األف

وأضاف: "اآلن، رزة تصنع سالحها.  السالح ونقله إلى فلسطين، لكن تغلبنا على ذلك بتصنيعه".
مشكلة السالح أوجدنا لها حال شعبنا نحت سالحه من الصخر وكلنا مأمورون بتحرير فلسطين"، 

إلى أن "هناك سياسة أمريكية رربية النظر مشعل  ولفت مستدركا: "لكن اليوم مشكلة المال".
ضعافها في  إسرائيلية، لتجفيف ينابيع الدعم عن حماس وقوى المقاومة؛ كطريق لكسر المقاومة وا 

 سياق تطويع المنطقة لمؤامراتهم وصفقة القرن، مردفا: "نحن ال نريد لمؤامرتهم أن تنجح".
ن "رزة اليوم تستعصي على "إسرائيل" وصنعت وشدد على أن "نقص المال ال يكسرنا"، مبينا أ

وخاطب مشعل المشاركين في الندوة قائال: "نريد لكم أن ترفقوا أموالكم"، موضحا أن  معادلة جديدة".
 إسرائيل خطر على الجميع وتعقد كل قضايا المنطقة".

 26/4/2019فلسطين أون الين،" 
 

 "قة القرنصف"حماس تدعو فتح لتحقيق الوحدة الوطنية لمواجهة  .5
: دعت حركة "حماس"، الجمعة، حركة "فتح"، لتحقيق الوحدة واالنخراط في العمل وكاالت - رزة

الوطني المشترك لمواجهة الخطة األمريكية للتسوية السياسية في فلسطين والشرق األوسط المعروفة 
في: "حركة فتح في بيان صح ،لناطق باسم الحركة عبد اللطيف القانوعاوقال  باسم )صفقة القرن(.

مدعوة لتبني الموقف الفصائلي الموحد بشأن تحقيق الوحدة الوطنية من خالل ترسيخ الشراكة مع 
الفصائل الفلسطينية في حكومة وحدة وطنية واالنخراط في العمل الوطني المشترك لمواجهة صفقة 

"العودة " التي تنطلق وأشار القانوع، إلى أن مسيرات  القرن الهادفة لتصفية قضيتنا الفلسطينية".
عصر اليوم،" تعكس تطلع شعبنا إلنهاء االنقسام الفلسطيني واستثمار وحدته الميدانية ومسيراته 

 الشعبية وتضحياته الجسام في موقف سياسي موحد لمواجهة التحديات الراهنة".
 26/4/219القدس العربي، لندن، 
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 ة الوطنيةأساس لتحقيق الوحد 2011واتفاق  2006الحية: وثيقة  .6

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس د. خليل الحية: إن وثيقة الوفاق  نبيل سنونو: - رزة
 هما أساس متين ومهم لتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية. 2011واتفاق القاهرة  2006الوطني 

السلمية من مسيرة العودة الكبرى وكسر الحصار  56 وعلى هامش مشاركته في فعاليات الجمعة الـ
نهاء االنقسام"، أضاف الحية: نريد وحدة  شرق رزة اليوم، التي حملت عنوان "الوحدة الوطنية وا 

وأوضح أن الوحدة الوطنية تتم بااللتزام بما تم التوقيع  وطنية قائمة على الشراكة وعدم التفرد.
داري وهما أ 2011واتفاق القاهرة  2006والتوافق عليه وخاصة وثيقة الوفاق الوطني  ساس سياسي وا 

يمكن من خالله إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني "لنكون موحدين تحت راية ومؤسسات ورؤية 
 سياسية فلسطينية واحدة وبذلك نستطيع أن نواجه األعداء".

وبّين الحية أن الشعب الفلسطيني يؤكد من خالل مشاركته في مسيرة العودة أن كل عمليات "األعداء 
والمحبين إلبقاء االنقسام الفلسطيني كلها تصطدم مع اإلرادة العارمة لجماهير شعبنا والخصوم 

وتابع: الوحدة الوطنية هي الخيار االستراتيجي الذي يجب أن نواجه  وفصائلنا الفلسطينية وأهل رزة".
 من خالله كل محاوالت تصفية القضية وضرب ثوابت الشعب الفلسطيني.

إطالق النار وكسر الحصار عن قطاع رزة، قال الحية: إن هذه  وبشأن تفاهمات تثبيت وقف
التفاهمات قائمة، ونحن نتابع مع األشقاء المصريين إلزام االحتالل بها، وهي تسير وفق متابعة ذوي 

وشدد على أنه ال خيار أمام االحتالل إال االلتزام بهذه  االختصاص في القضايا التنفيذية والتفصيلية.
 ينا أن الشعب الفلسطيني ومسيرة العودة والفصائل قادرون على إلزامه بذلك.التفاهمات، مب

 26/4/2019فلسطين أون الين،" 
 

 "تطور خطير" اإلماراتحماس: مشاركة وفد إسرائيلي بمؤتمر في  .7
عن مشاركة وفد إسرائيلي في معرض دبي  اإلعالناعتبرت حركة حماس، يوم الجمعة، أن : رزة

ودعا القيادي في حماس سامي أبو زهري في تغريدة عبر )تويتر( دولة  الدولي "تطور خطير".
هدارًا لحقوق األمة وانتهاكًا  اإلمارات إلى عدم التورط في ذلك ألنه يشكل تشجيعًا للجرائم اإلسرائيلية وا 

 لقرارات قمة تونس.
 26/4/2019، فلسطين اون الين
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 سيوافق على بيع القد واحدا   فتح: لن يجدوا عربيا   .8
أكدت حركة فتح أن كل المحاوالت من قبل اإلدارة األميركية واإلسرائيلية للقول إن هناك  :رام هللا

 شريكا عربيا في "صفقة العار" هو مجرد وهم وأكاذيب ومحاوالت إلحباط شعبنا الفلسطيني وقيادته.
سرائيل لم ولن وأكد عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم حركة فتح أسامه القواسمي أن أميركا وا  

وقال القواسمي إن القدس جوهر الصراع، وهي رير  تجدا عربيا واحدا يوافق على بيع القدس.
معروضة للبيع أو المساومة، وهي مفتاح السالم لمن يريد السالم، وال إمكانية مطلقا لحل دون أن 

"فتح" التامة بإسقاط وعٌبر القواسمي عن ثقة  تكون عاصمة دولة فلسطين كما أقرها القانون الدولي.
"صفقة العار" وكافة المشاريع المشبوهة، مستهجنا خروج أصوات شاذة تطالب بااللتفاف على منظمة 
التحرير الفلسطينية تحت شعار التصدي للصفقة، مؤكدا أن التصدي لها يكون بإنهاء االنقسام 

 حة الحزبية.وتقوية منظمة التحرير الفلسطينية وتغليب المصلحة الوطنية على المصل
 26/4/2019القدس، القدس، 

 
 "بتكوين"باحثون: حماس تغّير أساليب جمع المال عبر اللجوء إلى  .9

يستخدم على نحو متزايد أساليب معقدة لجمع  ،قال باحثون إن الجناح العسكري لحركة حماس لندن:
تنظيمية في تتبع المال عبر عملة "بتكوين"، ما يلقي الضوء على الصعوبات التي تواجه الجهات ال

وحسب تقرير لوكالة  تمويل العمالت المشفرة للجماعات التي ُيصنفها البعض على أنها إرهابية.
"رويترز"، فإن "كتائب عز الدين القسام"، التي تتخذ من رزة مقرًا، وتصنفها الواليات المتحدة واالتحاد 

لة الرقمية، في حملة تمويل أعلنت األوروبي منظمة إرهابية، تدعو أنصارها للتبرع باستخدام العم
عنها على اإلنترنت في نهاية يناير )كانون الثاني(. وطلبت في البداية من المتبرعين إرسال "بتكوين" 
إلى عنوان رقمي واحد أو محفظة. لكن بحثًا تقول "رويترز" إنها حصلت عليه من شركة "إليبتيك" 

ل، كشف أن الجناح العسكري لـ"حماس" رير في الرائدة المتخصصة في مجال تحليالت سلسلة الكت
 األسابيع القليلة الماضية هذه اآللية، حيث ينشئ موقعه اإللكتروني محفظة رقمية جديدة لكل معاملة.
وقال الباحثون إن من شأن هذا أن يصبح رصد الشركات في أنحاء العالم لتمويل الجماعة من 

وضع إشارة خطر على محفظة رقمية فردية لبورصات العمالت المشفرة أمرًا أكثر صعوبة. ويمكن 
العمالت المشفرة، ما يتيح من الناحية النظرية للبورصات منع انتقال األموال عبر أنظمتها إلى 
الوجهة المقصودة. لكن "إليبتيك" تقول إن وجود محفظة مختلفة لكل تبرع يجعل ما ُيطلق عليه الوسم 

أبريل )نيسان( تم إرسال  16مارس )آذار( و 26ه في الفترة بين أكثر تعقيدًا بكثير. وكشف البحث أن
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جمااًل، تقول الشركة إن حملة  3300"بتكوين" قيمتها نحو  0.6 دوالر إلى محافظ أنشأها الموقع. وا 
 دوالر. 7400أشهر جمعت نحو  4التبرع التي استمرت 

ي مرحلة تجريبية، يحاولون ويرون وقال توم روبنسون الشريك المؤسس في "إليبتيك"، "إنهم ما زالوا ف
ن كان األمر سيفلح".  كم سيجمعون من المال، وا 

ولم وتحظى "إليبتيك" بدعم مستثمرين، من بينهم ذراع رأس المال المغامر التابعة لـ"بانكو سانتاندير"، 
ت ومن بين عمالء الشركة، شركات مالية وجهات تنظيمية ووكاالت إنفاذ قانون في أوروبا والواليا

المتحدة. وتندر أمثلة حمالت جمع جماعات محظورة لتبرعات بعمالت مشفرة. لكن البحث يلقي 
الضوء على المتاعب التي تواجه الشركات في القطاع الناشئ في تحديد ومنع االنكشاف على 
العمالت الرقمية التي قد تكون مشبوهة، حتى في الوقت نفسه الذي ُتصبح فيه أدوات رصد وتتبع 

 ت المشفرة أكثر تعقيدًا.العمال
ويعتبر التعامل مع االستخدام رير القانوني، مهما كانت العمالت الرقمية ستنمو من أدوات 
مضاربات محدودة إلى أصول مقبولة في عمليات أوسع نطاقًا. وتعزف معظم الشركات المالية 

 الكبيرة عن عملة "بتكوين"، وما شابهها، لمخاوف من أبرزها رسل األموال.
ويسأل الموقع: "كيف تدعم المقاومة بعملة البتكوين؟"، ويشرح الموقع عبر رسومات توضيحية جلية، 
تصاحبها ترجمة إلى اللغة اإلنجليزية، كيفية إرسال "بتكوين" مباشرة من خالل مكتب صرافة، أو من 

تم ربط المحفظة خالل بورصة عملة رقمية. ويقول إن على المتبرع أن يستخدم "جهازًا عامًا حتى ال ي
 المنشأة بعنوان )اآلي بي( الخاص به".

وتستعمل "إليبتيك" قاعدة بيانات من المعلومات التي تربط عناوين العملة الرقمية بمكاتب الصرافة 
 واألسواق على الشبكة المظلمة والجماعات المحظورة، لتتبع العمالت الرقمية.

يمية رير مكتملة، يتسبب خطر االنكشاف على لكن في الوقت الذي ما زالت فيه القواعد التنظ
 عمالت مشبوهة في عزوف معظم المستثمرين الكبار عن العملة الرقمية.

وقال كايل فيليبس، وهو محاٍم في شركة "فيلدفيشر" القانونية، إنه حتى االنكشاف رير المباشر على 
"هناك قضايا حقيقية في العمالت الرقمية المشبوهة سيثير مشكالت للشركات المالية. وأضاف: 

 مجال تحديد المالك المستفيدين".
 27/4/2019، لندن، الشرق األوسط
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 لبنان: توتر في مخيم عين الحلوة إثر اغتيال عنصر من حركة فتح .10
على مخيم عين الحلوة الفلسطيني شرق صيدا، بعدما أطلق مسلح  ،يوم الجمعة خيم التوتر: بيروت

حركة "فتح" محمد نزيه خليل الملقب "أبو الكل" ما أدى إلى إصابته  مجهول النار على العنصر في
في رأسه، ونقل إلى مستشفى النداء االنساني داخل المخيم، ثم إلى أحد مستشفيات صيدا حيث ما 

 لبث أن فارق الحياة.
ب وأشعل أفراد من عائلة "أبو الكل"، إطارات في محلة بستان القدس داخل المخيم، تعبيرا عن الغض

 واالحتجاج على مقتل خليل.
 لقاء قنبلة في الشارع الفوقاني من المخّيم تبعها اطالق نار.إومساء أفيد عن 

على ارتيال "ابو  أقدمم" هو من يدعى "إ. سالماإلواشارت مصادر فلسطينية الى أن عنصرا من فتح 
 لسلبية.عيات اا الكل"، وان اتصاالت قامت بها بعض القوى الفلسطينية الحتواء التد

 26/4/2019الحياة، لندن، 
 

 على حدود غزة اإلسرائيلي يفقد وسائل عسكرية حساسة الجيش .11
كشف موقع إسرائيلي عن فقدان جيش االحتالل "وسائل عسكرية حساسة" قرب الحدود الفاصلة  :رزة

 يلية.عن قطاع رزة قبل يومين، حسب ما قاله موقع "واال" اإلسرائيلي نقال عن مصادر عسكرية إسرائ
وأوضح الموقع أن جنودا من كتيبة الهندسة فقدوا ستة مناظير ليلية متطورة ومعدات عسكرية أخرى، 
وذلك خالل وجودهم على مقربة من قطاع رزة. وقال إن المعدات العسكرية كانت داخل صندوق في 

نه وخالل عودة المركبة إلى قاعدتها القريبة من القطاع فقدت المع  دات.مركبة عسكرية، وا 
ولفت إلى أنه جرى فتح تحقيق في ظروف الحادث الذي وصف بـ"الخطير"، وسط خشية من وصول 

 المعدات إلى "جهات معادية" حسب تعبير الموقع، ويقصد فصائل المقاومة في قطاع رزة.
في  وأكد الموقع العبري أن هذه هي المرة الثانية منذ بداية العام التي تفقد فيها وسائل قتالية وأسلحة

منطقة الجنوب، حيث سبق أن فقد خالل تدريبات في شهر يناير/ كانون الثاني من هذا العام 
 منظاران للرؤية الليلية وصندوق للذخيرة ومعدات عسكرية أخرى باإلضافة الى حقن "مورفين" مهدئة.

 26/4/219القدس العربي، لندن، 
 

 كّية... وخشية من إعادته االتفاق النووييمر النتخابات الرئاسة األ ارتياح إسرائيلي لترّشح بايدن .12
دفعت مواقف المرشّحين لنيل ثقة الحزب الديمقراطي النتخابات الرئاسة األميركّية، بيرني ساندرز 
وبيتو أوروك، من الحكومة اإلسرائيلّية، مؤخرًا، إلى ارتياح األخيرة لترّشح نائب الرئيس األميركّي 
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هيئة البث اإلسرائيلّية العامة )كان(، يوم، الجمعة، إال أنه،  السابق، جو بايدن، بحسب ما ذكرت
وفق مراقبين، ارتياح مؤقت، نظرًا لموقف بايدن الداعم لالتفاق النووي اإليراني والخشية من إعادة 

 .2020العمل به إن فاز في انتخابات 
ه جزءًا من االتفاق النووي، وفي مقابل االرتياح على المدى القريب لترّشح بايدن، إال أن إسرائيل تعتبر 

الذي أعرب مسؤولون إسرائيلّيون لموقع "المونيتور" من إعادته إن فاز الديمقراطّيون في االنتخابات 
 األميركّية، العام المقبل.

فقد كتب موقع "المونيتور" أّن سجّل بايدن التاريخي، الحافل بدعم إسرائيل، سيجعله أفضل المرشّحين 
 ين على الدفاع عن االتفاق النووي مع إيران، دون تشكيك بنواياه تجاه إسرائيل.األميركيين القادر 

وبحسب المراسل البرلماني للموقع، بريانت هاريس، فإن بايدن "على عكس منافسيه، يتمّتع بعالقة 
طويلة األمد مع نتنياهو، من خالل منصبه سابقًا رئيسًا للجنة العالقات الخارجية بمجلس الشيوخ، ما 

 د يساعد بايدن على صد الهجمات الجمهورية ضد دعمه لجهود أوباما في مجال السياسة الخارجية.ق
في حين قال مسؤول أميركي سابق، للصحيفة ذاتها، أن بايدن كان صوتًا رئيسيًا في إدارة أوباما 

و ما يدعو لتهدئة مخاوف إسرائيل من االتفاق النووي مع إيران، التي عارضها نتنياهو بشدة، وه
مليار دوالر  38أّدى، في نهاية المطاف إلى زيادة أوباما للمساعدات العسكرية السنوية إلسرائيل إلى 

 سنوات. 10على مدى 
 وأضاف المسؤول أنه من المتوقع أن يحاول بايدن إحياء الصفقة إذا فاز بالرئاسة.

 26/4/219، 48عرب 
 

 وهين من دمشقنفذ محاولة فاشلة لخطف رفات الجاسوس ك "الموساد" .13
، 1964تل أبيب: كشفت عائلة الجاسوس اإلسرائيلي إيلي كوهين، الذي ضبط وأعدم في دمشق سنة 

الذي كان ينتمي إليه، حاول في عملية معقدة داخل سورية أن يهتدي  ،أن جهاز الموساد اإلسرائيلي
ي كوهين، ابنة وروت صوف ، إال أن العملية فشلت."إسرائيل"إلى مكان دفنه، ونقل رفاته إلى 

الجاسوس، أنها عرفت بأمر هذه العملية من اإلفادة الصوتية التي سجلها عمها موريس، شقيق 
والدها، الذي عمل هو أيضًا في الموساد. فقبل وفاته، قرر ترك رسالة صوتية يتحدث فيها عن 

هو طمأنة أفراد شقيقه، و"بطوالته في اختراق مؤسسة الحكم السورية". وكان الغرض من هذه اإلفادة 
العائلة بأن الموساد لم يهمل قضية كوهين، بل حاول تنفيذ عمليات كثيرة مغامرة للعثور على 

 جثمانه، ولكن الظروف كانت أقوى منه.
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ن كانوا قد تلقوا معلومات  ولم يكشف موريس كوهين كيف تمت عمليات البحث، وفي أي وقت، وا 
القناعة السائدة لدى الموساد هي أن النظام  عن مكان دفن الجثة. ويضيف موريس كوهين أن

 السوري يحتفظ برفات إيلي كوهين في مكان سري ال يعرفه إال قلة قليلة من كبار رجاالته.
 27/4/2019، لندن، الشرق األوسط

 
 21 فشل "اليمين الجديد" بالدخول إلى الكنيست الـمحللون يكشفون أسباب  .14

ية يمينية، إلى تحليل أسباب فشل "اليمين الجديد" بالدخول سعى محللون، في وسائل إعالم إسرائيل
. وذكر تقرير نشرته صحيفة "ماكور ريشون" نقال عن مصادر في هذا الحزب، أن 21إلى الكنيست الـ

بينيت هو عدم تعيين شخص أو مستشار إستراتيجي لقيادة الحملة نفتالي الخطأ األول الذي ارتكبه 
هو "عشوائية اتخاذ القرارات". وقال أحد قادة "اليمين الجديد" إنه "كنا نجتمع االنتخابية. والخطأ الثاني 

ونقرر أال نهاجم بيبي )نتنياهو(. وفي الغداة، بينيت يهاجمه. هذا لم يكن منطقيا، وجعل ناخبين 
محتملين يبتعدون عنا". كذلك أشاروا إلى أن بينيت كان يتشاور، بشكل رير رسمي، مع صديقه 

 اإلعالمي اإلستراتيجي، موشيه كلورهافت، األمر الذي أثار قلق قيادة الحزب.والمستشار 
أشار تقرير نشره موقع "يديعوت أحرونوت" اإللكتروني إلى أن فكرة تأسيس حزب "اليمين الجديد" و 

نبعت من سببين أساسيين: شعور بينيت وشاكيد بأنه من داخل "البيت اليهودي" ال توجد طريق نحو 
قومية، أي قيادة إسرائيل. وكانت لديهما قناعة بأن الرافعة السياسية لـ"البيت اليهودي" تكبلهما القيادة ال

ومن شأنها أن تبقيهما لفترة طويلة كأعضاء في االئتالف وليس كحزب حاكم. والسبب الثاني يتعلق 
حا بتحقيقه من اليميني، وهو ما لم ينج –برربتهما في توسيع شعبيتهما في أوساط الجمهور العلماني 

 خالل "البيت اليهودي".
وأشار المستشار اإلستراتيجي، موشيه راؤون، في حديث لـ"يديعوت"، إلى أربعة أخطاء ارتكبها بينيت 

 وشاكيد خالل الحملة االنتخابية، وقادت في النهاية إلى تحطم "اليمين الجديد":
االستقالة من منصب وزير األمن، "تراجع ثقة الجمهور بهما بدأت عندما قرر أفيغدور ليبرمان 

ووضع بينيت إنذارا أمام نتنياهو من أجل تعيينه وزيرا لألمن. وتدل التجربة التاريخية على أن أي 
أحد وضع إنذارا أمام نتنياهو وطبقه سيحظى بتقديره، وأي أحد تراجع عن إنذاره يتحول في نهاية 

يذكر أن بينيت وشاكيد هددا باالستقالة واالنسحاب األمر إلى شيء عديم األهمية بالنسبة لنتنياهو". و 
 من الحكومة بحال عدم تعيين بينيت وزيرا لألمن، لكنهما تراجعا عن ذلك.

الخطأ الثاني، هو أن "بينيت وشاكيد دخال المعركة االنتخابية كمن يهددون وليس كمن ينفذون، 
 وانعكس هذا بالتعامل معهما داخل معسكر اليمين وخارجه".
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خطأ الثالث يتعلق بقرارهما االنشقاق عن "البيت اليهودي" وتأسيس حزب جديد. "ناخبون كثيرون وال
القومي اعتبروا هذه الخطوة كتخّل عن البيت"، وأن القيادة المزدوجة ال تنجح  –من المعسكر الديني 

 "خاصة في الجانب اليميني من الخريطة السياسية. وهذا القرار أضعف كالهما".
الرابع، حسب راؤون، تتعلق بالرسائل التي بثاها. "من جهة، قاال إنه ينبغي مساعدة نتنياهو والخطأ 

في األمن والقضاء، ومن الجهة األخرى قاال إنهما لن يدعمانه بأي شرط. وهذا ليس واضحا واعتبر 
 أنه رير جدي".

 26/4/2019، 48عرب 
 

 1953الكشف عن خطاب لشارون فاخر به بمجزرة قبية عام  .15
عامًا، على طمس أي إثبات يتعّلق  60ررم محاولة الجيش اإلسرائيلي المستمّرة، منذ أكثر من 
، كشف المحلل 1953فلسطينيًا عام  69بمسؤولّية جنوده عن مجزرة قبية، التي راح ضحّيتها 

العسكري في موقع "واال"، أمير أورن، النقاب عن نص خطاب ألقاه أرئيل شارون، في احتفال إنهاء 
، بحضور رئيس الحكومة 1957دمته قائدًا لوحدة المظليين التابعة للجيش اإلسرائيلي، عام خ

 اإلسرائيلية، حينها، دافيد بن روريون، يقّر خالله بمسؤولية الجيش اإلسرائيلّي عن تلك المجزرة.
في عديد من ووّفر بن روريون الغطاء لعملّيات شارون، التي اعتبرت موضع خالٍف إسرائيليًا، لتوّرطها 

العمليات تسببت بخسائر بشرية كبيرة في صفوف جنوده، إذ أشار أورن إلى أنه بعد سلسلة "عمليات 
، توّرط شارون في عمليات "قلقيلية" و"المتلي" التي قتل فيها 1956-1953ناجحة" أنجزت بين سنوات 

والكتيبة  101في إطار الوحدة إسرائيليًا، وخالل ثالث سنوات، سقط في العمليات التي نفذها  جندياً  50
 جنديا بينهم قادة كتائب. 360ضابطا وجرح  25جنود إسرائيليين، بينهم  105بقيادته  890

، وهي المجزرة التي 1953واعتبر شارون أّن "البشارة" جاءت من قبية في تشرين أّول/ أكتوبر 
بيتا ومسجٍد  56ا تم نسف فلسطينيًا، فيم 69بقيادة شارون وراح ضحيتها  101ارتكبتها الوحدة 

ومدرستين، ومن عملية "شوشانة"، ررم ان إسرائيل الرسمية تنّكرت لمسؤولية الجيش اإلسرائيلي عنها 
 واّدعت وكأن مستوطني المنطقة تصرفوا بشكل مستقل في أعقاب مقتل أم وولديها في "يهود".

"بعد سلسلة العمليات األولى،  وتفاخر شارون في خطابه أمام ضباط المظليين بمجزرة قبية، قائال
وقدرتها على  101حظينا بفرصة عملية كبيرة أدت إلى تغيير نظرة الجيش إلينا واالعتراف بالكتيبة 

الفعل، العملية أعطتنا دفعة كبيرة، ال أعرف ماذا اعتقد المسؤولون عنا، حينها، ولكننا ذهبنا بقرار 
 ثابت ألجل تحويل القرية إلى خراب".

 26/4/219، 48عرب 
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 شرق غزة 57 بقمع االحتالل للجمعة الـ فلسطينيا   60 بةإصا .16

متظاهرا فلسطينيا، يوم الجمعة، بجراح مختلفة، جراء اعتداء جيش  60وكاالت: ُأصيب  -رزة 
وقالت وزارة الصحة  االحتالل اإلسرائيلي، على المشاركين في مسيرات العودة، شرقي قطاع رزة.

فلسطينيا أصيبوا  60ن مقتضب وصل وكالة األناضول، نسخة منه، إن الفلسطينية بغزة، في بيا
 "بجراح مختلفة جراء استهدافهم من قبل القوات اإلسرائيلية شرقي قطاع رزة".
 ولم تشر الوزارة إلى طبيعة اإلصابات، كما لم يتسن الحصول على توضيح.

عية التي تُنظم قرب السياج وشارك فلسطينيون، مساء اليوم الجمعة، في مسيرات العودة األسبو 
سرائيل، منذ نهاية مارس/آذار   .2018الحدودي الفاصل بين شرقي قطاع رزة وا 

 26/4/2019القدس العربي، لندن، 
 

 مصاب منذ انطالق مسيرة العودة 1,680شهيدا  و 272الصحة: وزارة  .17
ل اإلسرائيلي بحق نشرت وزارة الصحة في رزة، اإلحصائيات التفصيلية العتداء قوات االحتال: رزة

وحتى  30/3/2018الفلسطينيين المشاركين؟ في مسيرة العودة وكسر الحصار شرق قطاع رزة من 
وصلت للمستشفيات في  إصابة 1,680شهيد و 272حصائيتها أّن إوأفادت الوزارة في  .16/4/2019

 .قطاع رزة
 26/4/2019فلسطين أون الين، 

 
 ون إجراءات االحتالل القمعيةألف مصٍل في األقصى يتحد 40أكثر من  .18

ررم إرالق المدينة المقدسة بعشرات الحواجز العسكرية والدوريات : نظير مجلي - تل أبيب
ألف مواطن من القدس والجليل والمثلث والساحل  40االحتاللية في جميع أحيائها، أدى أكثر من 

 .(، صالة الجمعة أمس، في رحاب المسجد األقصى المبارك48)فلسطينيي 
وكانت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، قد فرضت منذ ساعات صباح، أمس )الجمعة(، إرالقًا محكمًا 

 .على مداخل البلدة القديمة من القدس الشرقية المحتلة، بحجة "أعياد الفصح اليهودية والمسيحية"
صب كما كثفت قوات االحتالل من تواجدها العسكري على مداخل جميع مدن الضفة الغربية، ون

جنودها حواجز عسكرية وأعاقوا حركة المواطنين فيها، وقد ادعت السلطات اإلسرائيلية أنها رفعت من 
درجة التأهب في صفوف عناصرها، بعد تلقي معلومات عن نية فلسطينيين، تنفيذ عملية إطالق نار 

األمن في الضفة الغربية. ونقل موقع "مفزاك اليف" اإلسرائيلي، أن معلومات وردت ألجهزة 
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اإلسرائيلية تفيد بأن فلسطينيين اثنين يخططان لتنفيذ عملية إطالق نار تستهدف قوات االحتالل 
والمستوطنين على شوارع الضفة الغربية. وأضاف الموقع، أنه على ضوء هذه المعلومات، فإن قوات 

رق الطرق الجيش والمخابرات رفعت من درجة التأهب في صفوفها وانتشرت بأعداد كبيرة على مفا
 الرئيسية، دون أن يشير الموقع إلى المنطقة التي خرج منها اإلنذار األمني.

 27/4/2019الشرق األوسط، لندن، 
 

 بحجة األعياد في القدس االحتالل يغلق البلدة القديمة .19
فرضت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، منذ ساعات صباح اليوم، الجمعة، إرالقا محكما على مداخل 

وأفادت المصادر الفلسطينية بإن قوات االحتالل  قديمة من القدس المحتلة، بحجة "األعياد".البلدة ال
 توأرلقت قوا شّدد اإلجراءات األمنية في وسط المدينة وبلدتها القديمة ومحيط بواباتها الرئيسية.

لعسكرية االحتالل العديد من الشوارع والطرق الرئيسية بسواتر حديدة، مع تواجد مكثف للدوريات ا
والشرطية، خاصة في شارع الواد الممتد من داخل باب العامود والُمفضي إلى أبواب المسجد 

 األقصى وأسواق وحارات القدس القديمة.
وأوضحت المصادر أن إجراءات االحتالل تسببت في إرباك حركة تدفق المصلين على المسجد 

الل قد فرضت إجراءات مشددة على وكانت سلطات االحت األقصى المبارك ألداء صالة الجمعة.
المدينة وبلدتها القديمة خالل األسبوع الماضي بسبب "عيد الفصح العبري"، حيث شهدت هذه الفترة 

 اقتحامات واسعة للمستوطنين إلى مسجد األقصى.
 26/4/2019، 48عرب 

 
 االحتالل يعتدي على المتظاهرين في بلعين وكفر قدوم .20

ل اإلسرائيلي، يوم، الجمعة، على المتظاهرين في قريتي بلعين وكفر اعتدت قّوات االحتالوكاالت: 
 قدوم األسبوعّيتين في الضفة الغربّية المحتلة.

ففي بلعين، أسفرت اعتداءات االحتالل عن إصابة عدد المتظاهرين في المظاهرة التي انطلقت عقب 
 الجديد في منطقة أبو ليمون. صالة الجمعة، من وسط القرية وصوال إلى بوابة جدار الفصل العنصري

وأفادت مصادر محلية في القرية بأن جنود االحتالل أطلقوا قنابل الصوت، ووابال من الغاز المسيل 
للدموع صوب المشاركين في المسيرة، والحقوهم بين حقول الزيتون، ما أدى إلى إصابة عدد منهم 

 باالختناق الشديد.
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في ظهره أثناء مشاركته في المظاهرة المناهضة أصيب شاب بقنبلة راز  وفي كفر قدوم،
 عاما لصالح مستوطني "كدوميم". 15لالستيطان، والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 

وأفاد منسق المقاومة الشعبية في القرية، مراد إشتيوي، بأن عددا كبيرا من جنود االحتالل هاجموا 
صاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز المسيل المسيرة فور انطالقها، وأطلقوا الر 

للدموع باتجاه المشاركين، ما أدى إلى إصابة أحد الشبان بقنبلة راز في الظهر عولج ميدانيا في 
 مركز إسعاف القرية.

 26/4/2019، 48عرب 
 

 جنوب الضفة خالل مواجهات مع االحتالل إصابة مسنة فلسطينية بحروق واختناق  .21
رام هللا: أصيبت ُمسنة فلسطينية، مساء الجمعة، باختناق وحروق، إثر إصابتها بشكل مباشر بقنبلة 

 راز، خالل مواجهات مع الجيش اإلسرائيلي، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.
عاما(، من قرية التوانة، الواقعة في منطقة  70وذكر شهود عيان أن المسنة خضرة سلمان ربعي )

، جنوبي مدينة الخليل، ُأصيبت بقنبلة راز مسيل للدموع، بشكل مباشر في منطقة "مسافر يّطا"
 الكتف، ما أدى إلى إصابتها بحروق، واالختناق نتيجة استنشاق الغاز.

 والحقا ذكر مصدر، في وزارة الصحة الفلسطينية، فضل عدم ذكر اسمه، أن حالة ربعي مستقرة.
ندلعت عقب اقتحام قوات االحتالل اإلسرائيلية المنطقة، وأشار شهود العيان إلى أن المواجهات ا

 ومحاولتها منع المزارعين من حصاد محاصيل زراعية.
 26/4/2019القدس العربي، لندن، 

 
 بشار المصري يؤكد رفضه المشاركة في مؤتمر اقتصادي إسرائيلي .22

ار المصري، أمس لندن: أكد مؤسس مدينة "روابي" ورئيس مجلس إدارة شركة "مسار" العالمية بش
الجمعة، رفضه المشاركة في مؤتمر حول "مستقبل االقتصاد اإلسرائيلي"، مشيرًا إلى أنه قام 
باالحتجاج لدى القائمين على المؤتمر لزجهم باسمه ضمن المشاركين ررم إعالمهم برفضه المشاركة 

 منذ اللحظة األولى.
"المصري سيشارك في  أنن مصادر وكان ناشطون على مواقع التواصل االجتماعي قد نقلوا ع

اجتماع مغلق في هرتسيليا لثالثين مديرا تنفيذيا ألهم الشركات اإلسرائيلية، لبحث ومناقشة مستقبل 
 إسرائيل االقتصادي"، األمر الذي نفاه المصري.

 26/4/2019القدس العربي، لندن، 



 
 
 
 

 

ص           16   4926 العدد:             4/27/2019 السبت التاريخ:  

                                    

 
 يحتشدون على حدود فلسطين في مهرجان القدس األردنيينآالف  .23

شارك اآلالف مـن األردنيـين مـن مختلـف محافظـات المملكـة بمهرجـان القـدس : رامي عصفور - سويمة
 بوابة النصر الذي نظمته جماعة اإلخوان المسلمين أمس الجمعة بمنطقة سويمة في الشونة الجنوبية.
يــدة وقــال المراقــب العــام لجماعــة اإلخــوان المســلمين عبــد الحميــد الــذنيبات نلتقــي اليــوم بجــوار أبــي عب

أن يكونـوا  واألردنيـاتاألردنيـين  فلسـطين المباركـة وقلبهـا القـدس داعيـاً  إلـىنقطة  أقربوشرحبيل وفي 
 وأكــد وحــدة الموقــف األردنــي رســمياً  راس الحربــة لمواجهــة المشــروع الصــهيوني المــدعوم مــن الغــرب.

لغاء ا  ج عملية وا عالمية و برام إلىالحكومة بترجمة هذا التالحم  مطالباً  "،صفقة القرن"لمواجهة  وشعبياً 
عادة النظر بالعالقات مع االحتالل   .اإلسرائيليصفقة الغاز وا 

من جانبه، ثمن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في كلمة مسجلة موقف الشعب 
 األردني في دعم صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته لالحتالل.

مــراد العضــايلة علــى موقــف الشــعب  .العمــل اإلســالمي م مــن جانبــه، أكــد األمــين العــام لحــزب جبهــة
األردنـــــي الـــــرافض لكـــــل مـــــؤامرات تصـــــفية القضـــــية الفلســـــطينية وألي مســـــاس بهويـــــة القـــــدس العربيـــــة 
واإلسالمية، مضيفًا "الشعب األردني يقولها بصـوت مـدو بـأن القـدس واألقصـى ليسـا للبيـع وأننـا نجـوع 

 يفا هو دفاع عن عمان والسلط والمدن األردنية".وال نفرط بفلسطين، فالدفاع عن القدس وح
ووجـــه العضـــايلة "... صـــفقة القـــرن"وأضـــاف العضـــايلة أن الشـــعبين األردنـــي والفلســـطيني سيســـقطون 

التحية للمرابطين والمرابطات في المسجد األقصـى وللمقـاومين علـى أرض فلسـطين، مسـتنكرًا مـا تقـوم 
وأضــاف: "يــا أهــل األردن إن مهمــتكم  مــع االحــتالل. بــه بعــض األنظمــة العربيــة مــن هرولــة للتطبيــع

 التحرير فال تحيدوا عن ذلك".
 27/4/2019 ،الدستور، عّمان

 
 اتفاقية لزيادة كمية الكهرباء األردنية إلى السلطة الفلسطينية .24

 رئيس سلطة الطاقة في السلطة الوطنية الفلسطينية، أنه سيتم توقيع اتفاقية ،أعلن ظافر ملحم: رام هللا
، لتنفيذ مشروع متكامل لزيـادة نسـبة كميـة الكهربـاء المسـتوردة مـن شـركة 20/5/2019مع األردن، قبل 

 الكهربــاء الوطنيــة األردنيــة. وقــال ملحــم فــي تصــريح صــحفي، "إن فريقــًا أردنيــًا فلســطينيًا مشــتركًا، تــمّ 
تنفيذ"، موضـحًا أنـه ال تشكيله للتوصل إلى اتفاق حول تحديد الكميات المستوردة من األردن وآليات ال

 توجد أي قيود على فلسطين الستيراد الطاقة من أي مكان في الخارج.
 27/4/2019 ،الدستور، عّمان
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 لسيادة لبنان وسالمة أراضيه  اإلسرائيلية باالنتهاكات س ينددغوتيري .25

لسـيادة لبنـان  بــ"االنتهاكات سندد األمين العام لألمم المتحدة أنطونيـو رـوتيري: علي بردى - نيويورك
وســالمة أراضــيه" ألنهــا "تقــوض صــدقية األمــن اللبنــاني ومؤسســات الدولــة وتثيــر القلــق بــين الســكان 

بــالتزام "واجباتهــا تحــت قــرارات مجلــس األمــن ذات الصــلة وســحب  "إســرائيل"المــدنيين"، مجــددًا مطالبــة 
ط األزرق"، وأن "توقـف فـورًا قواتها من الشطر الشمالي لقرية الغجر والمنطقة المحاذيـة لهـا شـمال الخـ

فـي خالصـات التقريـر نصـف السـنوي التاسـع  س،ورأى رـوتيري طلعات طيرانها فـي األجـواء اللبنانيـة".
"إيجابيــة" التــزام الحكومــة منــع التــوتر فــي  ،1559والعشــرين فــي شــأن تنفيــذ قــرار مجلــس األمــن الــرقم 

حتفــاظ ميليشــيات ريــر لبنانيــة باألســلحة مخيمــات الالجئــين الفلســطينيين، بيــد أنــه شــدد علــى معالجــة ا
 وتنفيذ القرارات السابقة للحوار الوطني في هذا الشأن.

 27/4/2019 ،الشرق األوسط، لندن
 

 لوقف هدم ممتلكات فلسطينية في القدس "إسرائيل"االتحاد األوروبي يدعو  .26
األوروبـي فـي القـدس  أعربـت بعثـات دول االتحـاد :الرحيم حسين عالء مشهراوي، عبد -رزة، رام هللا 

ورام هللا أمس عن قلقها البالغ من قيام السـلطات اإلسـرائيلية بهـدم ممتلكـات فلسـطينية فـي حـي سـلوان 
فـــي بيــان بـــالتوافق مــع رؤســـاء بعثـــات  ،وقـــال االتحــاد األوروبـــي القــدس قبـــل نحـــو أســبوع.شـــرقي فــي 

مـــن الســـلطات اإلســـرائيلية إعـــادة  "تتوقـــع بعثـــات دول االتحـــاد األوروبـــي :االتحـــاد فـــي القـــدس ورام هللا
 النظر في تنفيذ أوامر الهدم المتعلقة بالممتلكات الفلسطينية في سلوان".

ـــة دول  ـــات وتصـــريحات مجلـــس وزراء خارجي ـــات االتحـــاد األوروبـــي ببيان ـــذاكّار بعث ـــان: "ُت وأضـــاف البي
ياســة االســتيطان االتحــاد األوروبــي، حيــث كــرر االتحــاد األوروبــي مــن خاللهــا معارضــته الشــديدة لس

اإلسرائيلية واإلجراءات المتخذة ضمن هـذا السـياق مثـل إخـالء المنـازل وهـدم البيـوت". وأكـد البيـان أن 
"سياســة بنــاء وتوســيع المســتوطنات هــي سياســة ريــر قانونيــة وفقــًا للقــانون الــدولي، كمــا أن اســتمرارها 

مكانية تحقيق السالم  الدائم". ُيقاواض من قابلية حل الدولتين للحياة وا 
 27/4/2019 ،االتحاد، أبو ظبي

 
 "إسرائيل"قضاء تكساس األمريكية يوقف العمل بقانون يحظر مقاطعة  .27

"القـــدس العربـــي": قـــرر القضـــاء فـــي واليـــة تكســـاس األمريكيـــة، الجمعـــة، وقـــف العمـــل بقـــانون يحظـــر 
، قـرر روبـرت ووفـق تقـارير إعالميـة نشـرتها صـحف أمريكيـة ، بحسب إعالم محلـي."إسرائيل"مقاطعة 
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بيتمـان، القاضــي االتحــادي فــي مدينـة أوســتن بواليــة تكســاس، وقــف العمـل بقــانون يتــيح لألطــراف فــي 
ونقلــت الصــحف عــن  عقــود العمــل، المطالبــة بالتعهــد بعــدم المشــاركة فــي حمــالت "مقاطعــة إســرائيل".

يفًا أن القـانون بيتمان قوله إّن المشاركة في حمالت المقاطعة تدخل ضمن نطـاق حريـة التعبيـر، مضـ
 فشل في خدمة مصالح الدولة.

 27/4/2019 ،القدس العربي، لندن
 

 "إسرائيل"هيومن رايتس: واليات أمريكّية تستخدم قوانين لتعاقب الشركات المقاِطعة لـ .28
قالت "هيومن رايتس ووتش": إن عديدًا من الواليات األمريكية تسـتخدم القـوانين  وكاالت:ال - نيويورك

ات عمر لتنفيذية الخاصة بمناهضة المقاطعة لمعاقبة الشركات التي ترفض التعامل مـع المسـتواألوامر ا
أنه يعيش أكثر  ،في بيان صادر عنها ،وذكرت المنظمة اإلسرائيلية رير القانونية في الضفة الغربية.

مــــن الســــكان فــــي واليــــات ذات قــــوانين أو سياســــات مناهضــــة  %78مليــــون أمريكــــي نحــــو  250مــــن 
واليـة قـوانين أو سياسـات تعاقـب الشـركات أو المنظمـات أو  27وحسب المنظمـة فقـد تبّنـت  ة.للمقاطع

 األفراد الذين يشاركون في مقاطعة "إسرائيل" أو يطالبون بذلك.
مــن تلــك الواليــات بشــكل صــريح الشــركات التــي  17وذكــرت أن القــوانين والسياســات ال تســتهدف فــي 

أو معهـا فحسـب، بـل أيضـًا الشـركات التـي تـرفض القيـام  "سرائيلإ"ترفض القيام بأعمال تجارية داخل 
ات اإلسرائيلية. بعض الواليات التي ال تنطبق قوانينها بشكل صريح على عمر بأعمال تجارية في المست

 ات.عمر الشركات التي قطعت عالقاتها بالمست ات عاقبت أيضاً عمر المست
نين مناهضـة المقاطعـة التـي تعاقـب الشـركات علـى وطالبت هيومن رايتس الواليات المتحدة بإلغـاء قـوا

 اتخاذ إجراءات تنهي مشاركتها في انتهاكات الحقوق. 
 26/4/2019 ،فلسطين أون الين

 
 بإلغاء قرارها طرد ناشط حقوقي "إسرائيل"األمم المتحدة تطالب  .29

ـــر فـــي األمـــم المتحـــدة انتقـــ ـــة التعبي ـــل أبيـــب: وجـــه مســـؤولون فـــي مجـــال حقـــوق اإلنســـان وحري ادات ت
بســـبب قرارهـــا ســـحب التصـــريح مـــن ممثـــل منظمـــة هيـــومن رايـــتس ووتـــش الحقوقيـــة، عمـــر  "إسرائيلـ"لـــ

. ووقع على 67شاكر، الذي يخوله المكوث في البالد، بما في ذلك األراضي الفلسطينية المحتلة عام 
نسان فـي البيان، الذي نشرته مفوضية األمم المتحدة لحقوق اإلنسان، كل من المسؤول عن حقوق اإل

، مايكــل لينــك، والمســؤول عــن المــدافعين عــن حقــوق اإلنســان، 67األراضــي الفلســطينية المحتلــة عــام 
ســحب  "إســرائيل"مايكــل فورســت، والمســؤول عــن حريــة التعبيــر، ديفيــد كــاي. وكتــب ثالثــتهم أن قــرار 
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، واعتبـروا تصريح شاكر يهدد البحـث وحريـة التعبيـر للجميـع، ويعكـس معارضـة مقلقـة للحـوار المفتـوح
القرار تراجعا بالنسبة للمدافعين عن حقوق اإلنسان في إسرائيل وفي األراضي الفلسطينية المحتلة عام 

. وقـــالوا أيضـــا إنـــه يبـــدو أن ســـبب ســـحب التصـــريح هـــو لكـــون عمـــل شـــاكر يـــرتبط بشـــكل مباشـــر 67
نه ال عالقة لذلك بنشاط رير قانوني.  بنشاطه في مجال حقوق اإلنسان، وا 

إلى تغييـر القـرار، والسـماح لـه بمواصـلة العمـل فـي مجـال حقـوق اإلنسـان مـن  "إسرائيل"ثتهم ودعا ثال
دون أي إزعاج، وأن تتقيد إسرائيل بالتزاماتها في مجال حقوق اإلنسان في إطار تعاملها مع منظمات 

سرائيلية ودولية. بحسبهم.  فلسطينية وا 
 27/4/2019 ،الشرق األوسط، لندن

 
 ؤتمرا  دوليا  حول األسرى األطفالبروكسل تستضيف م .30

حــول األســرى األطفــال فــي  دوليــاً  الســبت، مــؤتمراً  يــومتستضــيف العاصــمة البلجيكيــة بروكســل،  :رــزة
وقال عبد الناصر فروانة، رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئـة شـؤون األسـرى،  سجون االحتالل.

األسرى األطفال في سجون االحتالل، ينظمه  وأحد المشاركين في المؤتمر: "إن المؤتمر الدولي حول
 بي لمناصرة أسرى فلسطين، وسيستمر ليومي السبت واألحد القادمين".و التحالف األور 

وأضاف فروانة لـ"قدس برس": "أن المـؤتمر سيشـهد مشـاركة واسـعة سـواء رسـمية، ممثلـة بـوزير شـؤون 
دي األســـير الفلســـطيني، وأســـرى األســـرى قـــدري أبـــو بكـــر، أو مؤسســـات حقوقيـــة، كمركـــز حريـــات ونـــا

محــــررين، وشخصــــيات اعتباريــــة، ناهيــــك عــــن الجاليــــات الفلســــطينية فــــي أوروبــــا، وأحــــزاب اشــــتراكية 
 وجمعيات الصداقة الفلسطينية األوروبية، باإلضافة إلى نشطاء ومتضامنين دوليين".

 26/4/2019 وكالة قدس برس،
 

 تفاهمات غزة: انتزاع حقوق.. أم مكاسب ملغومة؟ .31
 حسن محمد صالحم

تحدثت بعض وسائل اإلعالم عن التفاهمات الجديدة بين قـوى المقاومـة فـي قطـاع رـزة )وعلـى رأسـها 
حمـــاس( وبـــين الطـــرف اإلســــرائيلي، والتـــي تمـــت مــــؤخرًا عبـــر الوســـيط المصــــري، وبـــدعم مـــن األمــــم 

 التفاهمات. المتحدة، وبدوٍر قطري أساسي في دعم القطاع وتغطية العديد من احتياجاته، ضمن هذه
وقد أكد العديد من قيادات حماس، كإسماعيل هنية ويحيـي السـنوار وخليـل الحيـة، أن هـذه التفاهمـات 
جاءت في سياق انتزاع الشعب الفلسطيني لحقوقه من العدو الصهيوني، وثمـرًة للتضـحيات والفعاليـات 

كمـــا أكـــدوا أن هــــذه  التـــي يقـــوم بهـــا أبنـــاء القطــــاع، وعلـــى رأســـها مســـيرات العـــودة، لكســــر الحصـــار.
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التفاهمات تمـت أساسـًا عبـر الوسـيط المصـري، ودون لقـاءات مباشـرة مـع الجانـب اإلسـرائيلي، وأنـه ال 
أثمان وال أبعاد سياسية لها، وال تتضمن من قريب أو بعيد اعترافـًا بــ"إسرائيل" أو بشـروط الرباعيـة، وال 

 عــن الســعي للوحــدة والشــراكة الوطنيــة؛ تتضــمن تنــازاًل عــن ســالح المقاومــة. وهــي أيضــًا ليســت بــديالً 
عادة بناء البيت الوطني الفلسطيني.  واستئناف المصالحة وا 

 

 مضمون التفاهمات
، وبوقـــف الفعاليـــات الخشـــنة 2014ســـيلتزم الطـــرف الفلســـطيني فـــي قطـــاع رـــزة بوقـــف إطـــالق النـــار 

لمتظــــاهرين مــــن الســــلك )البالونـــات، الكاوتشــــوك، قــــص الســــلك، اإلربــــاك الليلــــي...(، وبعــــدم اقتــــراب ا
 الفاصل.

أما من جهة الطرف اإلسرائيلي، فتضـمنت التفاهمـات )التـي لـم يعلـن عنهـا رسـميًا( الوقـف اإلسـرائيلي 
التــام إلطــالق الرصــاص الحــي علــى المتظــاهرين، وتقلــيص طلعــات طيــران االســتطالع الــذي يتســبب 

 بإزعاج وترويع المواطنين.
منت اسـتمرار إدخـال الوقـود القطـري لمحطـة الكهربـاء حتـى تـاريخ وفيما يتعلق بالكهرباء والطاقة، تضـ

نشاء خزانات الوقود للطاقة )محطـة الكهربـاء(، حيـث سـيتم إنشـاء 2019كانون األول/ ديسمبر  31 ، وا 
خـزانين بتمويـل مـن دولـة قطـر؛  إنشاءمليون لتر بتمويل من النرويج. كما سيتم  30خزان واحد بسعة 

يبي للوقـــود فـــي حـــال عـــدم تجديـــد المنحـــة القطريـــة، واســـتمرار تزويـــد القطـــاع واســـتمرار اإلعفـــاء الضـــر 
بالكهربــاء مــن الخطــوط اإلســرائيلية بالطريقــة الحاليـــة نفســها. وتضــمنت اتخــاذ خطــوات عمليــة لتنفيـــذ 

لتزويــد القطــاع بالكهربــاء، بتمويــل مــن دولــة قطــر والبنــك اإلســالمي للتنميــة، حيــث ســينفذ  161الخــط 
حلتين علــى مــدى ســنة ونصــف. كمــا تــم وضــع جــدول زمنــي لمــد خــط رــاز لمحطــة المشــروع علــى مــر 

ثالث سنوات. كما تمت  توليد الطاقة، حيث وافقت قطر على تمويل المشروع، الذي سينفذ على مدى
 مستلزمات الطاقة الشمسية للبيوت. إدخالالموافقة على 

يعها، بحيـث تتزايـد تـدريجيًا مـن شـمال أما بالنسبة لمسافة الصيد البحري، فقد تمـت الموافقـة علـى توسـ
 مياًل بعد ثالثة أشهر. 18مياًل، ومن الممكن أن تصل إلى  15رزة إلى رفح حتى 

وفــي مــا يتعلــق بالمعــابر، تمــت الموافقــة اإلســرائيلية علــى اســتمرار فــتح المعــابر وزيــادة الحركــة فيهــا، 
شـاحنة يوميـًا )اسـتيراد(  1100خـال بحيث يتم تشغيل معبر كرم أبو سالم بأقصـى طاقـة، بحيـث يـتم إد

ــــة  120وتصــــدير حتــــى  ــــيص منــــع اســــتيراد المــــواد ثنائي ــــى تقل ــــة عل ــــًا. كمــــا تمــــت الموافق شــــاحنة يومي
في المئة من المواد التي كانت ممنوعة. ووافق الطرف اإلسرائيلي على  30االستخدام، فُسمح بإدخال 
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تســهيل حركــة التجــار ورجــال األعمــال علــى تســريع خطــوات االســتيراد )دورة األذونــات واالســتيراد(، و 
 المعابر مع االحتالل، ومعبر رفح، ومضاعفة تصاريح التجار.

مليــون دوالر شــهريًا حتــى نهايــة  30أمــا بشــأن تــدفق المســاعدات )قطريــة أو ريرهــا(، فُســمح بإدخــال 
اليـين لـدعم ، منها عشرة ماليين للفقراء، وعشرة ماليين مساعدات )رواتب( للموظفين، وعشرة م2019

تشغيل خريجين. كما تمـت الموافقـة علـى السـماح بـدخول أي مـنح ماليـة مـن أي جهـة أو دولـة تررـب 
فــي ذلــك، شــريطة أال يــذهب ذلــك لحركــة حمــاس، وأن تكــون الجهــة المســتفيدة معروفــة. وكــان هنــاك 

يـة تكـاليف توافق على استمرار وزيادة برامج التشغيل المؤقت من المؤسسات الدولية، حيـث سـتتم تغط
ألفـًا  20شهور قادمة، أعلن ميالدينوف مندوب األمم المتحـدة عـن  6ألف فرصة عمل لمدة  40توفير 
 منها.

وتــم االتفـــاق علـــى إنشـــاء وتشـــغيل منطقتـــين صــناعيتين واحـــدة شـــرق الشـــجاعية والثانيـــة فـــي المنطقـــة 
ة احتياجاتهـا بمـا فـي ألـف عامـل؛ علـى أن تُـوفر للمصـانع كافـ 15الصناعية ببيت حانون، تسـتوعبان 

 ذلك المواد ثنائية االستخدام.
وفــي القطــاع الطبــي، تــم االتفــاق علــى تــوفير مســتلزمات القطــاع مــن األدويــة واألدوات الطبيــة بصــورة 
شــهرية وفــق قائمــة تــم تقــديمها، مــع اإلشــارة إلــى أن النــرويج ســتدخل جهــازًا لعــالج مرضــى الســرطان 

يتم إنشــاء مستشــفى دولــي لألمــراض الخطيــرة )ســرطان، قلــب، مليــون يــورو، وســ 1.6باإلشــعاع بقيمــة 
 طبيبا دوليا في شمال القطاع، بالقرب من معبر إيرز. 250عظام( يعمل فيه حوالي 

أمـا فيمـا يتعلـق بالميـاه، فقـد تـم توقيـع عقـد تشــغيل محطـة تحليـة الميـاه المركزيـة فـي رـزة بتمويـل عــدة 
نقـل الميـاه مـن شـمال القطـاع إلـى جنوبـه، ومـن المتوقـع جهات عربية ودولية. ويشمل المشروع خطًا ل

مليـــون  560، وســـتبلغ تكلفـــة المشـــروع 2019أن ُيشـــرع فـــي تنفيـــذ المشـــروع فـــي شـــهر أيلـــول/ ســـبتمبر 
 دوالر.

 

 أبرز المالحظات:
صـحيح أنـه مـن طبيعـة العــدو الصـهيوني المراورـة ونكـث العهــود، واسـتخدام وسـائل االبتـزاز المختلفــة 

ريـــر أن المقاومـــة نفســـها يمكـــن أن تحقـــق مكاســـب وتفـــرض أيضـــًا شـــروطها ضـــمن  لفـــرض شـــروطه،
إمكاناتها المتاحة. وميدان "التدافع" بين الطرفين هو حالة مستمرة، والطرف اإلسرائيلي يضطر أحيانـًا 
بحكم ظروف وحسابات مختلفـة داخليـة وخارجيـة لتقـديم بعـض "التنـازالت". ولـذلك، فلـيس مسـتغربًا أن 

شـــل اإلســـرائيلي فـــي تطويـــع قطـــاع رـــزة، ومـــا أنجزتـــه المقاومـــة الشـــعبية مـــن خـــالل مســـيرات يســـهم الف
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العودة، في الدفع باتجاه تقديم هـذه "التنـازالت". ومـن حـّق قـوى المقاومـة ُمراكمـة منجزاتهـا، طالمـا أنهـا 
 تتم دون تنازالت سياسية للطرف اإلسرائيلي.

إطــار تخفيــف الحصــار، ولــيس كســره بشــكل نهــائي، المالحظــة الثانيــة، أن هــذه التفاهمــات تظــل فــي 
وبالتــالي فهــي تحمــل طبيعــة مؤقتــة بالنســبة للجانــب الفلســطيني، الــذي يجــب أن يواصــل ســعيه لكســر 
الحصــار واســتعادة حقوقــه الوطنيــة؛ إذ إن التفاهمــات لــم تــؤد مــثاًل إلــى فــتح المعــابر وحركــة البضــائع 

 لمطار أو الميناء وريرها.بشكل كامل ودونما قيود، ولم تتحدث عن فتح ا
المالحظـة الثالثــة، أن الطــرف اإلســرائيلي يتعامــل كعادتــه مـع هــذه التفاهمــات فــي إطــار تكتيكــي. وهــو 
كمــا فعــل ســابقًا، أوقــف العمــل بــالكثير مــن تعهداتــه والتزاماتــه، أو قــدم تفســيرات تتناســب مــع هــواه؛ أو 

إذا الحــظ تغيــرًا فــي الظــروف السياســية، أو  احــتج بــأي أعــذار إلعــادة األمــور إلــى المربــع األول. وهــو
ضعفًا في الموقف الفلسطيني، أو إمكانية "ناعمة" إلسقاط قوى المقاومـة، فإنـه لـن يتـردد فـي اسـتخدام 

 أدواته لفرض وقائع جديدة تتناسب مع خططه وبرامجه.
فاهمـات الجديـدة، المالحظة الرابعة، أن على قـوى المقاومـة أن تتنبـه إلـى أن مسـيرات العـودة، وفـق الت

لم تعد تمثل حالة خطر أو عنصر قلق حقيقي للعدو الصهيوني، أي أنها لـم تعـد أداة فاعلـة لممارسـة 
الضغوط النتزاع حقوق جديدة للشعب الفلسطيني ضمن الظروف والحسابات الحاليـة. وبالتـالي، فعلـى 

 ر الحصار بشكل نهائي.قوى المقاومة أن تواصل البحث عن وسائل جديدة لمتابعة برنامجها ولكس
المالحظة الخامسة، أنه يجب الوقوف في وجه المحاوالت اإلسرائيلية األمريكية إلنفاذ "صـفقة القـرن"، 
وتكريس انفصال قطاع رزة عن الضفة الغربية؛ ومواجهة أي محاوالت تسعى لتحويل قطاع رزة إلـى 

ل أهـل قطـاع رـزة علـى حقـوقهم "كيان وظيفي" في إطار أي تسوية سياسية قادمة، بحيث يبـدو حصـو 
الطبيعيــة فــي حيــاة مســتقرة، وفــي األمــن والعمــل والتنقــل وكأنــه "ســقف" العمــل الــوطني، مــع شــّل قــدرة 
المقاومـة علــى ممارســة أي أدوار ضـّد العــدو الصــهيوني. والحقيقــة، أن هنـاك الكثيــر مــن التصــريحات 

صـــرارها علـــ ى متابعـــة خـــط المقاومـــة، ومشـــروع لقـــوى المقاومـــة التـــي تؤكـــد وعيهـــا بهـــذه المخـــاطر، وا 
التحرير. ولعل اللقاء الجامع لكل القوى الفلسطينية الذي دعت لـه حمـاس مـؤخرًا فـي القطـاع لمواجهـة 

 "صفقة القرن"؛ يصب في هذا االتجاه.
وعلى ذلـك، فـإن األداء السياسـي والمقـاوم لقطـاع رـزة وفعالياتـه يجـب أن يظـل متكـاماًل ومتنارمـًا مـع 

والخــارج، وأن يســعى الجميــع للعمــل ضــمن منظومــة  48 طني الفلســطيني فــي الضــفة والـــالمشــروع الــو 
وفعالياتهــــا ومقاومتهــــا مجمــــل المشــــروع الــــوطني ومشــــروع  واحــــدة تــــرفض التجزئــــة، وتخــــدم أنشــــطتها

 التحرير؛ مدعومة ببعدها العربي واإلسالمي واإلنساني.
 26/4/2019، "21موقع "عربي 
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 حياة المستوطنين إلى جحيم نعم النتفاضة جديدة تحول .32

 علي الصالح
ــة المحتلــة،  حيــاة المســتوطنين وجــيش االحــتالل الــذي يحمــيهم فــي الضــفة الغربيــة المحتلــة ونشــدد عل
يجب أن تتحول إلى جحيم، والجحيم يأتي بأشكال مختلفة وبطرق متعددة، فالضغط على المستوطنين 

ر فــي مغــادرة المســتوطنات، ألن البقــاء فيهــا وجعلهــم يحســون بــالخوف المتواصــل، يــدفعهم إلــى التفكيــ
سيشكل خطرا أمنيا عليهم ورير مجد اقتصاديا، كما كان الوضع في الماضي أيام انتفاضـة الحجـارة، 
التــي لــم تكــن مســلحة، ولكنهــا أتــت ُأكلهــا، فكانــت فعالــة وأثــارت الرعــب، لــيس فــي نفــوس المســتوطنين 

 حتالل التي خسرت المعركة اإلعالمية عالميا.فحسب، بل حتى عند جنود االحتالل وحكومة اال
ارتفــاع عــدد المســتوطنين منــذ اتفــاق أوســلو الــذي توقفــت مــن بعــده أو بســببه االنتفاضــة، واستئســادهم، 
سببه رياب قوة الردع الفلسـطيني وزوال الخطـر األمنـي، سـببه اإلحسـاس باالمـان والرخـاء، فـإذا نجـح 

عندئـذ فقـط سـيتوقف المسـتوطنون عـن اعتـداءاتهم اإلجراميـة الفلسـطينيون فـي تغييـب هـذين العـاملين، 
 اليومية، وسيفكرون جديا بالعودة إلى البلدن التي أتوا منها.

وحتى يحس المستوطن باألمن واألمان، سيحتاج إلى مزيد من الحماية، فتزيد أعباء جـيش االحـتالل، 
عبــاء األمنيــة علــى جــيش االحــتالل ولهــذا فــإن علــى الفلســطينيين أن يضــاعفوا بأفعــالهم ومقــاومتهم األ

 1500حتــى يشــعر بعــبء المســتوطنين عليــه، تصــور لــو يفــرض علــى جــيش االحــتالل أن يــوفر نحــو 
مستوطن، يعني ثالثـة جنـود لكـل ثالثـة مسـتوطنين، كمـا هـو الوضـع فـي وسـط مدينـة  500جندي لكل

ذا افترضنا أن هناك نحو  حسـابية بسـيطة نجـد أن  ألف مسـتوطن فـي الضـفة، فبعمليـة 600الخليل، وا 
ألــف عنصــر، وهــو عــدد ريــر متــوفر أصــال، مــا يعنــي أن  800الجــيش ســيحتاج لتــوفير نحــو مليــون و

مهــامهم األمنيــة ستتضــاعف، فالمســتوطنون وبــدون حمايــة الجــيش علــى مــدار الســاعة ال يغمــض لهــم 
لـــه ومحاصـــيله، جفـــن، ومـــا كانـــت الجـــرائم شـــبه اليوميـــة التـــي يرتكبونهـــا ضـــد الفـــالح الفلســـطيني وحقو 

لتحدث لوال الغطاء الذي يوفره الجيش، إذن ال بد من إشغال الجـيش فـي أمـور اخـرى، مقاومـة شـعبية 
حقيقية تكون االنتفاضة الشعبية الثالثة هي جوهرها، وبذلك ستتضـاعف األعبـاء والجهـود علـى جـيش 

مـا يعنـي زرع الخـالف فـي  االحتالل، ما سـيؤثر علـى أدائهـم وقـدراتهم الميدانيـة، وسـتتأثر المعنويـات،
 ما بينهم وما يترتب على ذلك من مشاكل.

إن أي مقاومــــة ضــــد المســــتوطنين وجــــيش االحــــتالل مشــــروعة، وهــــذا لــــيس قــــولي فحســــب، بــــل قــــول 
البروفيســور عميــرام رولــدبلوم رئــيس قســم الكيميــاء العضــوية فــي الجامعــة العبريــة، "كــل مســتوطن فــي 

 1967سور رولدبلوم يقول إن "أي يهـودي يعـيش داخـل حـدود عـام الضفة الغربية هو إرهابي". والبرفي
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هو إرهابي". ووصف المدير العام لمجلس مستوطنات الضفة السابق شلومو فيلبـر باإلرهـابي، وحّملـه 
 بصفته الرسمية المسؤولية عن جرائم ضد البشرية ارتكبت، ويدعو لتقديمه لمحكمة الجنايات الدولية.

"شـاهد ثــان مــن أهلـه" البروفيســور دانيـال بالتمــان، الــذي يبـرر عمليــات قتــل ويـذهب إلــى مـا هــو أبعــد، 
المســـــتوطنين. وال يقـــــف رولـــــدبلوم وبالتمـــــان فريـــــدين فـــــي هـــــذا الخنـــــدق المعـــــادي لالحـــــتالل، فهنـــــاك 
البروفيســور عـــوفر كســـيف المحاضـــر فـــي قســـم العلـــوم السياســـية فـــي الجامعـــة العبريـــة، الـــذي تعـــرض 

ارن إســرائيل بألمانيــا النازيــة، وحــذر مــن أن إســرائيل "تقــف علــى منحــدر زلــق لالنتقــاد الشــديد، عنــدما قــ
يقــود إلــى الفاشــية. وينقلنــا الحــديث عــن المقاومــة الشــعبية إلــى قــرارات المجلــس المركــزي الفلســطيني، 

، وأهمهــا إضـــافة إلــى تعليـــق االعتـــراف 2018بدوراتــه الـــثالث وآخرهــا فـــي نهايــة أكتوبر/تشـــرين األول 
تالل ووقف التنسـيق األمنـي وفـك االرتبـاط باالقتصـاد اإلسـرائيلي، الـدعوة للمقاومـة الشـعبية بدولة االح

زهــا ضــد االحــتالل واالســتيطان". وتحــت هــذا البنــد تــأتي مهمــة جعــل حيــاة المســتوطنين وجنــود يوتعز 
بعد  االحتالل وكل ما يتعلق باالحتالل جحيما. ويقع على عاتق هذه الدورة للمجلس التي لم يحدد لها

موعد، وهناك من يقول في منتصف مايو/أيار، واخرون بعد عيد الفطر، وأيا كـان الموعـد، يقـع علـى 
عاتقه وضع خطة عملية وآليات لتطبيق قرارات المجلس، ضمن جداول زمنية واضحة ومحددة، وهي 

لكـن اذا أبقينـا قرارات إن نفذت ستكون لها ارتدادات قوية علـى الصـعد اإلسـرائيلية والعربيـة والدوليـة، و 
عليها مـن دون تطبيـق، فسنصـبح أضـحوكة أمـام شـعبنا الـذي يـرى فـي الحـديث عـن قـرارات المجـالس 
ذا لــم ننفــذ قراراتنــا ونحترمهــا  المركزيــة مــادة دســمة للســخرية، وال يــالم الشــعب. هــذه فرصــتنا األخيــرة، وا 

وال تهديــداتنا وال قرارتنــا علــى فعلينــا وعلــى مجلســنا الســالم، ولــن يصــدقنا أحــد بعــد اليــوم، ولــن يأخــذنا 
سـنفقد إذا لـم ننفـذ قرارتنـا الحـق فـي  أننـامحمل الجدية. وال نلوم أحـدا فـي ذلـك سـوى أنفسـنا، واألخطـر 

 مطالبة اآلخرين بتطبيق قراراتهم.
البـا"،  ي"ومـا نيـل المطالـب بـالتمن ما تقدم لن يتحقق بالتمنيـات فكمـا قـال الشـاعر ولكـن تؤخـذ الـدنيا را

قق بالطبع بين ليلة وضحاها. إن ما تقدم يتطلب عمال دؤوبا يشارك فيه الفلسطينيون بجميع ولن يتح
أطيافهم السياسية، صغارا وكبارا، نساء ورجاال، وفصائل وتنظيمات. ما تقدم يحتاج إلى جبهة داخلية 

بطـــت موحـــدة وقاعـــدة صـــلبة ومتينـــة، تعيـــد إلـــى الفلســـطينيين مجـــد وروح انتفاضـــة الحجـــارة، التـــي ارت
ديمومتهــا، بالتكافــل والتكامــل االجتمــاعي واإلرادة القويــة ووحــدة الهــدف والــدم ونكــران الــذات. مــا تقــدم 
يحتــاج إلــى رفــد المقاومــة الشــعبية بأســاليب جديــدة ونفــس جديــد وبــرامج قــادرة حقــا علــى حمايــة شــعبنا 

هم فــــي ومصــــالحه، وعلــــى زرع الخــــوف فــــي قلــــوب المســــتوطنين، وتســــاعد فــــي تضــــييق الخنــــاق علــــي
مستوطناتهم، كخطوة أولى لحملهم على مغادرتها، فمن دون عامل الخوف ووضعهم في "خانـة اليـك" 

التي تشهدها قرى ككفـر قـدوم وبلعـين  األسبوعيةكما يقال، لن ترتدع قطعان المستوطنين بالتظاهرات 
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كمـال لالشـتباك ونعلين، التي ال نقلل مـن شـأنها، وأن يكـون االشـتباك مـع العـدو بجيشـه ومسـتوطنيه م
أمام محكمة الجنايـات الدوليـة كمجرمـي حـرب.  ةوعسكري ةمعه في الساحات الدولية، ومالحقة سياسي

ما تقدم يحتاج أيضا إلى إصالح ذات البين، نبذ الخالفات وتوحيد الصفوف وعدم التمترس وراء هـذه 
مهزلـــة  وأصـــبحتكثرتهـــا، االتفاقيـــة أو تلـــك مـــن اتفاقيـــات المصـــالحة، التـــي لـــم يعـــد يكتـــرث بهـــا أحـــد ل

المهازل، وما التبريـرات سـوى حجـج واهيـة، الغـرض منهـا إبقـاء الوضـع علـى مـا هـو عليـه. بعيـدا عـن 
والفئويــة  والتنظيميــةالفســاد المــالي واالجتمــاعي، وبعيــدا عــن المنــافع الشخصــية والمصــالح الفصــائلية 

 لصالح المصلحة الوطنية العامة.
مؤسسـاتنا فـي الـداخل والخـارج علـى أسـس ديمقراطيـة حديثـة وعصـرية،  ما تقدم يتطلب منا إعادة بناء

مؤسسات تخرج عـن الطـابع المـألوف والنمطيـة وتنهـي الهيكليـات الحاليـة التـي أصـبحت مجـرد هياكـل 
وقبــل كــل شــيء، إلــى تعزيــز صــمود الفــالح الفلســطيني وثباتــه  أوالفاررــة المضــمون. مــا تقــدم يحتــاج 
ــــى المســــت ــــداءاتهم علــــى أرضــــه، لنقطــــع عل وطنين وجــــيش االحــــتالل، محــــاوالتهم لترويــــع النــــاس باعت

 المتواصلة وتهديدهم بالقتل واإلرهاب وقطع األرزاق.
وهذا يتطلب من القيادة الفلسطينية أن تهتم بالداخل الفلسطيني المهمل منذ زمن، وتعيره اهتمامها قبل 

ـــداخل القـــوي لـــن يكـــون هنـــاك خـــ ارج داعـــم، فـــال أحـــد يقـــف مـــع أن تتطلـــع إلـــى الخـــارج، فمـــن دون ال
ن كـان الحـق معـه، ولكـنهم يرفعـون القبعـات ويحسـبون ألـف حسـاب للقـوي،  الضعيف وقليل الحيلـة، وا 
الــذي يقــرن القــول بالفعــل، فهــا نحــن نصــرخ بــأعلى أصــواتنا تــدعمنا قــرارات دوليــة ومســؤولون دوليــون 

ع شـيئا، وسـنبقى نسـمع الكـالم سابقون، )ضع خطين تحت سابقين(، ولكن ذلك لم ولن يغير من الواقـ
المؤيــد لحقنــا مــن دون أن تكــون لــه ترجمــة علــى أرض الواقــع. ولــن يعتــرف أحــد بــالحق طالمــا رابــت 

مكانيــــات الشــــعب الفلســــطيني  إذنالقــــوة الداعمــــة لهــــذا الحــــق،  ال بــــد مــــن تطــــوير طاقــــات وقــــدرات وا 
ا الصــهيوني، ويعــرف ذلــك جيــدا العظيمــة، وهــي بالتأكيــد أعظــم بكثيــر ممــا تتخيــل إدارة ترامــب وثالوثهــ

ياهم في الميدان منذ نحو قرن، وقد تطول المعركة لعقـود أخـرى لكـن فـي النهايـة  اإلسرائيليون فنحن وا 
 سيكون النصر حليفنا.

عامـا علـى اتفـاق أوسـلو  26 واختتم بالقول نعم نحن مع السالم، السالم العادل، لكن هذا السالم وبعـد
جراءاتهـا  المشؤوم لم يتحقق، بل أصبح بعيد المنـال مـع تعنـت دولـة االحـتالل وحكوماتهـا المتعاقبـة، وا 

األحادية الجانب، ودعم اإلدارة األمريكية لها بموقفها الذي يفـوق فـي تطرفـه ضـد الفلسـطينيين مواقـف 
اليمــين اإلســرائيلي، ويبعــد يومــا بعــد يــوم حلــم الدولــة الفلســطينية المســتقلة ذات ســيادة علــى أراضــيها 

، وعاصمتها القدس الشرقية. وفي انتظار إطـالق مـا يسـمى صـفقة القـرن علينـا أن 1967ة عام المحتل
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نعــد العــدة ونمهــد الطريــق النتفاضــة ثالثــة، تعيــد الــوعي لمــن فقــدوا الــوعي وتجعــل حيــاة المســتوطنين 
 وجيش االحتالل جحيما، تعيد الحق إلى نصابه.

 27/4/2019 ،القدس العربي، لندن
 

رهاصات الفشلاألوهام األمري .33  كية وا 
 أحمد أبو زهري
مغــــامرة سياســــية جديــــدة تنطلــــق فــــي فضــــاء العمــــل السياســــي والدبلوماســــي األمريكــــي، يرددهــــا القــــادة 
السياسيون األمريكيون، وينظرون لها في المنطقة والعالم، يطوف بها جريد كوشـنير، كبيـر مستشـاري 

لفلســطيني اإلســرائيلي، وفــق رؤيــة جديــدة الــرئيس األمريكــي، والتــي يتعهــد فيهــا بوضــع حــل للصــراع ا
 حملت اسم "صفقة القرن"، والتي قوبلت برفض فلسطيني وترحيب إسرائيلي.

 

 )مالمح وعناوين الصفقة(
ـــى آمـــالهم  ـــدو مـــن مالمحهـــا وعناوينهـــا أنهـــا تســـعى لقضـــم حقـــوق الفلســـطينيين والقضـــاء عل حيـــث تب

دعم للمكانــة والموقـــف اإلســرائيلي فــي التوســـع وتطلعــاتهم فــي زوال االحـــتالل وبنــاء الدولــة، وزيـــادة الــ
واالستيالء على ما تبقى من األرض الفلسطينية، واإلفالت من قرارات الشرعية الدوليـة، والتنصـل مـن 
أي تفاهمــات والتزامــات أبرمــت مــع الفلســطينيين أو مــع الجهــات الدوليــة، فــي مقابــل بعــض المشــاريع 

ســـطينيين وضـــمان العـــيش فـــي بقعـــة ريـــر قابلـــة للحيـــاة والمســـاعدات ومقترحـــات تحســـين المعيشـــة للفل
 منقوصة الحدود والسيادة على المقاس الصهيوني واألمريكي.

 

 )التطبيع مهد لطرح الصفقة(
فـــي ظـــل تســـاوق بعـــض األنظمـــة العربيـــة مـــع المســـاعي الصـــهيونية واألمريكيـــة وفـــتح العواصـــم أمـــام 

ة، وبعــض الــدول اإلســالمية بــدعوى التعــايش ســرطان التطبيــع الــذى أخــذ يتغلغــل داخــل بالدنــا العربيــ
المشـــترك والشـــراكة االقتصـــادية، وتبــــادل الخبـــرات، واالستضـــافات المختلفــــة للفـــرق الفنيـــة والرياضــــية 
وريرهـا، كـل هـذا مهـد لطـرح هـذه المـؤامرة األمريكيــة، وشـجع العـدو الصـهيوني علـى التغـول أكثـر فــي 

 المشروعة.جرائمه، والتمادي في رطرسته وتنكره لحقوقنا 
 

 )أوهام أمريكية لن تتحقق(
لكن هذه األوهام األمريكية التي من المفترض اإلعالن عنها بعد شهر رمضان، لن يكتب لها النجـاح 
في ظل حالة الرفض الفلسطيني، والتخوف العربي واإلسالمي وظهور مواقف مناهضة للخطة، وعدم 
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مختلفـة لحـل هـذا الصـراع، فـالمؤامرة علـى الشـعب  تحمس القادة األوروبيين لها، فلديهم قناعات ورؤية
الفلســـطيني لـــن يكتـــب لهـــا النجـــاح وستتالشـــى مـــع ريـــاح المقاومـــة واتســـاع رقعـــة التضـــامن والـــرفض، 
رهاصات الفشل تنبئ بهذا، فالمستشرق اإلسرائيلي "ايال زيسر" أسـتاذ الدراسـات الشـرق أوسـطية فـي  وا 

ن تنفـــذ ومصـــيرها إلـــى كتـــب التـــاريخ"، أمـــا الضـــابط فـــي الجامعـــات اإلســـرائيلية يقـــول "صـــفقة القـــرن لـــ
االســتخبارات العســكرية "أمــان"، يــوني بــن منــاحيم، يصــرح أن فــرص تحقيــق الصــفقة ضــئيلة، وحــديث 

%، ومـا نشـره 99جرار أرو سفير فرنسا لدى أمريكا المنتهيـة واليتـه بأنـه يعتقـد أن نسـبة فشـل الصـفقة 
فـي صـحيفة األهـرام أن فشـل الصـفقة أمـر محتـوم، وأن سـيناء  الكاتب والمحلل السياسي أسامة األلفي

ليست جزًءا منها، وأن الحكومة والشـعب المصـري لـن يقبلـوا بـالتفريط فـي أرض رويـت بـدماء أبنـائهم، 
 وهناك عشرات المواقف والقراءات التي ال يتسع المقام لذكرها هنا.

 

 )استعداد شعبنا وأمتنا للتصدي والمواجهة(
ذا ما تتب عنا المحطات التـي مـرت بهـا القضـية الفلسـطينية نـدرك تمامـا أن تـواتر المـؤامرات وتصـاعد وا 

الهجمات لم تنل من عزيمة شعبنا، ولم تكسر إرادته المتجددة التي تعكس االسـتعداد الـدائم للمواجهـة، 
ية انـدلعت مواجهـة عسـكر  1891والقدرة على الصمود إلـى جانـب الـدعم العربـي واإلسـالمي، ففـي عـام 

 1897قام بهـا سـكان قريـة الخضـيرة وملـبس علـى أثـر زيـادة المسـتوطنات علـى أراضـيهم، وأيضـا عـام 
ـــة  1929اشـــتعلت مواجهـــة أخـــرى بعـــد انعقـــاد المـــؤتمر الصـــهيوني فـــي بـــازل بسويســـرا، وثـــورة  بعـــد ني

 ، ونشــوب حــرب1936الصــهاينة إقامــة احتفــاالت عــن حــائط البــراق، ومــرورًا بثــورة عــز الــدين القســام 
 .2000وانتفاضة  1987بسبب قرار تقسيم فلسطين، والتاريخ حافل وصوال إلى انتفاضة  1948

 

 )خطوات عملية في مواجهة الصفقة(
يــدور الحــديث اآلن وتجــرى مشــاورات لبلــورة موقــف فلســطيني موحــد تتبنــاه الفصــائل الفلســطينية حــول 

 48، يشـــمل الضـــفة وقطـــاع رـــزة والــــ إســـتراتيجية وطنيـــة طارئـــة لمواجهـــة الصـــفقة األمريكيـــة المرتقبـــة
والشــتات ويمتــد للســاحات العربيــة والغربيــة، التخــاذ خطــوات عــدة علــى كــل الصــعد إلفشــال الصــفقة، 
سـناد هـذه الخطـوات والتـي جـاءت  واجبنا كفلسطينيين دعم هذا الجهـد وااللتفـاف حـول هـذه المبـادرة، وا 

ت، وأن يتخــذ موقــف موحــد خــالل هــذه حرصــا علــى مصــالحنا وحقوقنــا الوطنيــة فــي مواجهــة التحــديا
األيام قبل أن تـداهمنا األحـداث، حتـى يـتمكن شـعبنا مـن االسـتعداد للبـدء فـي التنفيـذ الفـوري للخطـوات 
والفعاليـــات خـــالل شـــهر رمضـــان، ونـــتمكن مـــن االنتفـــاض فـــي كـــل الميـــادين داخـــل وخـــارج فلســـطين، 

 تشملها هذه الرؤية الوطنية المطروحة. ونحشد الدعم والتضامن العربي والدولي بطرق ووسائل أخرى 
 27/4/2019 ،فلسطين أون الين
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