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 التعليمية  بتغيير المناهجينية الفلسطمساعدة السلطة   االتحاد األوروبي يربط .1
استئناف   ربط  على  ُمِصر  األوروبي  االتحاد  إن  إسرائيلية،  إعالم  وسائل  المساعدات قالت  تحويل 

من   متشدد  وموقف  ضغوطات  بعد  وذلك  التعليمية،  للمناهج  بتغييرها  الفلسطينية،  للسلطة  السنوية 
 ممثل دولة المجر.

الماليوشهدت مسألة استئ  الدعم  لم تحسم.   ناف  لكنها  الماضي  نقاشات مستفيضة الشهر  للسلطة، 
الفلسطينية مجمدة    مليون يورو مساعدات   214وقالت صحيفة »يسرائيل هيوم«، إن   سنوية للسلطة 

اآلن بعد أن كان من المفترض أن تصل بداية العام الجاري. وأكدت الصحيفة، أن االتصاالت التي  
لسطينية مع دول العالم في األيام األخيرة ال تتعلق فقط بالتوتر في المنطقة، بل  تجريها السلطة الف

 اعدات لتجاوز األزمة المالية الحالية. أيضًا ركزت على إمكانية الحصول على الدعم والمس
ممكن.   وقت  بأسرع  مالية  على مساعدة  للحصول  محاولة  في  األوروبيين  باتجاه  السلطة  وضغطت 

األ االتحاد  أن  بدون  غير  األوروبي  الدعم  استئناف  مسألة  حسم  في  الماضي  الشهر  فشل  وروبي 
 فون دير الين.ضية األوروبية أورسوال شروط، وأحال األمر إلى رئيسة المفو 

بتغيير   للفلسطينيين  المساعدات  استئناف  ربط  ضرورة  األوروبي،  االتحاد  دول  من  المجر  وطلبت 
 ا الشأن.مناهجهم الدراسية، وهو ما عطل قرارا بهذ 
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وفي الشهر نفسه زار المندوب المجري، مفوض االتحاد األوروبي، أوليفر فارهيلي، رام هللا، وناقش  
السلطة الفلسطينية كيفية المضي قدمًا في تنفيذ خطة لالتحاد األوروبي في    مع كبار المسؤولين في

ا على  تغييرات  بإجراء  اجتماعاته  في  وطالب  المتوسط،  األبيض  البحر  المدرسية منطقة  لكتب 
الفلسطينية   المؤسسات  في  إصالحات  وإدخال  إلسرائيل،  معاديًا  محتوى  تتضمن  ألنها  الفلسطينية 

 كذلك. 
السلطة   فلسطيني:ورفضت  مسؤول  وقال  المشروط،  والمساعدة  الدعم  الدعم  على  نوافق  »لن 

غالل مواقف المشروطة«. وتجري السلطة اتصاالت مع ممثلي االتحاد في بروكسل في محاولة الست
يعارض  أن  األوروبي  االتحاد  »على  إن  فلسطيني،  مسؤول  وقال  المجر.  تعارض  أوروبية  دول 

العنصر  المجر،  الموقف  لممثل  تحويل  ي  لمنع  سبب  يوجد  ال  ولكن  الجوع،  من  نموت  لن  نحن 
األيام  األوروبيين في  إلى  بإرسال رسائل واضحة  الفلسطينية  السلطة  قادة  كبار  وقام    المساعدات«. 
 األخيرة، أعربوا فيها عن غضبهم وامتعاضهم من مماطلة االتحاد األوروبي في تحويل الدعم المالي. 

اس على  كثيرًا  السلطة  إنها وتعول  السلطة  وتقول  تعانيها.  التي  المالية  األزمة  في ظل  الدعم  تعادة 
موال الضرائب تعاني من أزمة مالية منذ عدة شهور هي األسوأ منذ تأسيسها، بسبب خصم إسرائيل أ

( وتراجع الدعم الخارجي. وبحسب أرقام رسمية 19  -الفلسطينية وأزمة فيروس كورونا الجديد )كوفيد  
مليون شيقل، وهو عجز متراكم.    200ه الحكومة الفلسطينية كل شهر عجزًا بحدود  فلسطينية، تواج

ئة مما كان يصل في  المافي    10وجاء هذا الوضع فيما لم تتجاوز المساعدات الخارجية طيلة العام،  
 العادة إلى الخزينة الفلسطينية.

شهور. وتوقف   6حوالي  ومع استمرار األزمة، تضطر السلطة لدفع رواتب منقوصة لموظفيها منذ  
)نيسان(   أبريل  في  األوروبي  البرلمان  في  الميزانية  مراجعة  لجنة  تبني  منذ  للسلطة  األوروبي  الدعم 

 الفلسطينية بتغيير مناهج التعليم. ت تحويل المساعدات للسلطة ، موقف دولة المجر، واشترط2021
البرلمان األوروبي، احتواء الم الفلسطينية على مصطلحات مثل  ومن بين األمثلة التي أوردها  ناهج 

»إقامة دولة فلسطينية على كامل أرض فلسطين التاريخية«، إضافة إلى »تمجيد العمليات المسلحة، 
فاع عن فلسطين بالدماء«. وتستهدف إسرائيل المناهج الفلسطينية، وتقول إنها  ومطالبة التالميذ بالد 

على أي تحريض وإنما هي مناهج وطنية تعكس    تحريضية، فيما يقول الفلسطينيون إنها ال تحتوي 
 الرواية الفلسطينية.

 27/4/2022الشرق األوسط، لندن، 
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 ه ضد أبناء شعبنا ونحذر من تبعاتها اشتية يدين جريمة أريحا: االحتالل يواصل ارتكاب جرائم .2

أدان رئيس الوزراء محمد اشتية الجريمة التي ارتكبتها قوات االحتالل اإلسرائيلي في مخيم  :  رام هللا
( عويدات  إبراهيم  أحمد  الشاب  استشهاد  عن  وأسفرت  أريحا،  جنوب  جبر  متأثرا   20عقبة  عاما(، 

تبعات الجرائم اإلسرائيلية المتواصلة    الوزراء منوحذر رئيس    بجروح أصيب بها فجر اليوم الثالثاء.
وسكان لعائلته  العزاء  واجب  وقدم  والمخيمات،  والبلدات  والقرى  المدن  في  شعبنا  أبناء  مخيمه    ضد 

 ومدينته. 
 26/4/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 

 
 قدسين في العلى المصلّ تضييق الشرطة اإلسرائيلية    تنتقدالسلطة الفلسطينية  .3

: انتقدت السلطة الفلسطينية تضييق الشرطة اإلسرائيلية على المصلين في المسجد األقصى، رام هللا
ب إجبارهم على  وخصوصًا مصادرة هوياتهم،  الشرطة.هدف  إلى مراكز  وانتقدت وزارة    التوجه الحقًا 

نظر بخطورة بالغة للتدابير  الخارجية والمغتربين في الحكومة الفلسطينية هذا التصرف، وقالت إنها ت
التوجه إلى المسجد ألداء الصالة، في    التي تفرضها سلطات االحتالل على الفلسطينيين الراغبين في

القدر بشكل خاص. وأشارت إلى أن تلك اإلجراءات حملت في ظاهرها تسهيالت مزعومة، بينما  ليلة  
 كان الجوهر فرض مزيد من التضييق والتقييدات.

 27/4/2022، لندن، طالشرق األوس
 

 بتحقيقاتها في جرائم االحتالل  البدء فورا  " تطالب الجنائية الدولية الفلسطينية "الخارجيــة .4

ت وزارة الخارجية الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات االحتالل، فجر اليوم الثالثاء، في أدان:  رام هللا
عاما(، بعد  20شاب أحمد إبراهيم عويدات )مخيم عقبة جبر جنوب أريحا، والتي أدت إلى استشهاد ال

رأسه. في  الحي  بالرصاص  لجرائم    اصابته  "امتدادا  الجريمة  هذه  بيان،  في  الوزارة،  واعتبرت 
اإلعدامات الميدانية والقتل خارج القانون التي ترتكبها قوات االحتالل ضد المواطنين المدنيين الُعزل  

ترجمة ُمباشرة للمستوى السياسي في دولة االحتالل التي  اآلمنين في مناطق سكناهم ومنازلهم، وهي  
ضم من  وازع  دون  والتدريب  للرماية  كهدف  الفلسطيني  مع  بالتعامل  للجنود  قانون". تسمح  أو    ير 

جرائم   في  بتحقيقاتها  فورا  والبدء  صمتها،  عن  بالخروج  الدولية  الجنائية  المحكمة  الوزارة  وطالبت 
 مجرمي الحرب اإلسرائيليين ومن يقف خلفهم.  االحتالل وصوال لمحاسبة ومحاكمة

 26/4/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
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 2021مكافحة الفساد تصدر تقريرها السنوي للعام هيئة  .5
للعام  :  رام هللا السنوي  تقريرها  الفساد،  مكافحة  هيئة  وأنشطة  2021أصدرت  أعمال  يغطي  والذي   ،

على العام  مدار  على  محاو   الهيئة  أربعة  من خالل  وذلك  والخارجي،  الداخلي  رئيسية  الصعيدين  ر 
والتدابير   "التوعية  والتطوير  وهي:  التخطيط  و"مسارات  القانون"،  و"إنفاذ  لها"،  واالمتثال  الوقائية 

في    2021وأوضح رئيس الهيئة رائد رضوان أن الهيئة بدأت منذ العام    والحوكمة"، و"التعاون الدولي".
الفساد من خالل التركيز أكثر على تعزيز التدابير الوقائية التي من  في نهج مكافحة    إحداث تعديل

ومستوى    شأنها مدى  ومتابعة  وجرائمهم،  أفعالهم  الرتكاب  الفاسدون  منها  ينفذ  التي  الثغرات  سد 
االمتثال لتلك التدابير من قبل الجهات ذات العالقة واالختصاص، إلى جانب التركيز على التوعية  

 ل شرائح ومكونات المجتمع.لك
 26/4/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 

 
 السفير دبور يلتقي المبعوث األوروبي لعملية السالم في الشرق األوسط  .6

سفير  :  بيروت  االتحاد    يةفلسطينال  السلطةالتقى  مبعوث  الثالثاء،  يوم  دبور،  أشرف  لبنان  لدى 
وأكد دبور خالل اللقاء، أن عملية السالم    لشرق األوسط سفين كوبمانز.األوروبي لعملية السالم في ا

وحل عادل    1967تبنى على إنهاء االحتالل اإلسرائيلي لألراضي العربية المحتلة عام  وإنهاء الصراع  
كما أطلع دبور المبعوث األوروبي    لقضية الالجئين استناًدا الى قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

األ الالجئ  على  شعبنا  يعانيها  التي  الصعبة  االقتصادية  وضاع  الصعد  كافة  على  المخيمات  في 
 جتماعية واإلنسانية.واال

 26/4/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
 

 نائب فلسطيني: التطبيع اختراق صهيوني لـ"ترويض الشعوب" على قبول المحتل  .7
، من خطورة التطبيع على القضية  الفلسطيني، نايف الرجوب   حذر عضو المجلس التشريعي :  رام هللا

ال األمتين  الدكتوراة    عربية واإلسالمية.الفلسطينية وعلى  لنيل درجة  مناقشته أطروحته،  وأشار خالل 
منظور   من  اإلسرائيلي  االحتالل  مع  بـ"التطبيع  الموسومة  الخليل،  جامعة  من  وأصوله،  الفقه  في 

الثال اإلسالمية"،  الحياة  الشريعة  مفاصل  على  للهيمنة  صهيوني  "اختراق  التطبيع  أن  إلى  ثاء، 
واالقتصاد  واإلعالمية.السياسية،  والثقافية،  ترويض   ية،  إلى  يهدف  "التطبيع  أن  الرجوب  ورأى 

وأوصى الباحث   الشعوب واألنظمة على قبول المحتل، والرضوخ إلمالءاته، والسعي في مرضاته". 
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ما فيه من المغالطات،  ال يناسب وصف الصراع العربي اإلسرائيلي، ل"تغيير مصطلح التطبيع، ألنه  
واقترح استخدام مصطلح يعّبر عن الواقع بشكل أفضل مثل "الهيمنة    ن القبيح".وقلب الحقائق، وتزي 

 الصهيونية، االختراق الصهيوني، االستسالم واإلذعان العربي".
 26/4/2022، قدس برس

 
 راع صى وغزة لن تكون بعيدة عن الصهنية: لن نسمح بأي مساس باألق .8

في كلمة له خالل مؤتمر في يوم القدس  إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس  قال  
األقصى المبارك لن نسمح له، وأنا أبلغت كل األطراف أن المسجد العالمي إن "أي مساس بالمسجد  

وحقائ  طابعه  بتغيير  وأمتنا  شعبنا  يقبل  أن  يمكن  ال  كل  األقصى  وسُنفشل  والدينية  التاريخية  قه 
في    48وأكد أن "المقاومة بالضفة والقدس وأراضي ال  مخططات التقسيم والتهويد واالستيطان والعزل".

أكيد أن قضية القدس واألقصى وحق العودة وتحرير األسرى من السجون ال  موجتها الجديدة هي ت
ظن كما  السياسية  المفاوضات  طاولة  على  تحسم  أن  عبر    يمكن  وليس  شعبنا،  أبناء  بعض 

المفاوضات العبثية التي أرهقت شعبنا وأضاعت البوصلة أمام الكثير من نخب هذه األمة، بل من 
 لعدو".خالل هذه المواجهة الشاملة مع ا

وأوضح رئيس الحركة أن هناك عاملين مهمين دفعا العدو إلى اإلسراع في تنفيذ مشاريعه على طريق  
لزماني لألقصى، وتغيير الطابع الديني اإلسالمي التاريخي للمسجد، األول يتعلق  التقسيم المكاني وا

ببالمنطقة من خالل التطبيع والتحال ضرورة التراجع عن هذه  فات األمنية والعسكرية، مجدًدا دعوته 
وجوده  في شرعنة  االحتالل  منها  يستفيد  والتي  والقضية،  بالمنطقة  تضر  التي  التطبيعية  الخطوات 

أ القضية.على  لتصفية  مشاريعه  وشرعنة  فلسطين  استغالل   رض  هو  الثاني  "العامل  أن  وأضاف 
تجاه مشاريعه  لتمرير  األوكرانية  الروسية  بالحرب  العالم  انشغال  األمر    االحتالل  واألقصى،  القدس 

إخواننا   واالعتداء على  والعدوان  القرابين ومسيرة األعالم واالقتحامات  الذي كان واضًحا من خالل 
 وأهلنا ونسائنا ورجالنا وأطفالنا داخل األقصى".

الماضية سجلت   األيام  االحتالل خالل  المواجهات مع  أن  هنية  األولى وأوضح  مهمة،  نقاط   ثالث 
عن   كشفت  تغيير  أنها  محاوالت  أن  مؤكًدا  العدو"،  وبين  الفلسطينيين  بين  المعركة  وشراسة  طبيعة 

عناوين هالمية ال تمت بصلة إلى حقيقة الصراع هي  طبيعة هذه المعركة من البعض وإدخالها في  
 محاولة خداع وتزييف وعي األجيال. 

طيني قد فشلت، سواء سياسًيا أنها أكدت أن كل محاوالت احتواء الشعب الفلس  النقطة الثانية وتابع: "
اإلسناد أو احتواء المشروع المقاوم أو تجيين الفلسطيني تحديًدا في الضفة، ومحاوالت تحييد غزة قوة  
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وأشار إلى أن غزة التي سجلت انتصاًرا كبيًرا    الناري للقدس واألقصى واألسرى هي أيًضا قد فشلت". 
كن أن تكون بعيدة عن هذا الصراع، خاصة إذا ما عظيًما واستراتيجًيا في معركة سيف القدس ال يم

أمن وال استقرار في    تم تجاوز الخطوط والعودة للعبث اإلسرائيلي في األقصى، مشدًدا على أنه ال 
 المنطقة ما لم ينعم الشعب الفلسطيني بحقه الكامل في أرضه ووطنه والمسجد األقصى والقدس.

التي سجلتها المواجهات أن "قضية القدس وفلسطين رغم    النقطة الثالثةولفت رئيس الحركة إلى أن  
و  في  مجدًدا  للصدارة  تعود  أن  استطاعت  العالم  في  الكبيرة  األحداث  والحركة كل  اإلعالم  سائل 

بأن   وأكدت  المقاومة،  قيادة  مع  واألطراف  الدول  من  العديد  من  التي جرت  واالتصاالت  السياسية 
وأشار هنية، إلى    على مستوى المنطقة والعالم أجمع".لسطين هي محور صراع مهم ومركزي  قضية ف

اقات قد يحول الصراع الثنائي  أن محاوالت العدو اإلسرائيلي لتجاوز الخطوط وارتكاب المزيد من الحم
 .إلى صراع إقليمي

 26/4/2022موقع حركة حماس، 
 

 النخالة: مقاتلونا اليوم يغطون كل مساحة فلسطين .9
قال األمين العام لحركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين، زياد النخالة، يوم الثالثاء، إن "مقاتلينا  :  غزة

تقالت ونفق الحرية وكتيبة جنين، إلى فلسطين عام  اليوم يغطون مساحة فلسطين، امتداًدا من المع
وقراها".48 مدنها  الباسلة وكل  الضفة  إلى  بالمه  ،  النخالة  ألقاها  ذلك في كلمة  الخطابي  جاء  رجان 

دفاًعا عن   الفلسطيني في عز جهاده ومقاومته،  "الشعب  فيها أن  أكد  العالمي،  القدس  يوم  بمناسبة 
واجهة الطغيان الصهيوني واالستعالء اليهودي وقرابين الزيف القدس والمسجد األقصى المبارك، بم

 وتزوير الحقائق".
 26/4/2022، قدس برس

 
 الصراع مع االحتالل وسنقاوم بكل الوسائل جبارين: الضفة هي قلب  .10

االحتالل   مع  الصراع  قلب  هي  الغربية  الضفة  أن  جبارين،  زاهر  "حماس"  حركة  في  القيادي  أكد 
عل مشددا  عبر  اإلسرائيلي،  لقاء  خالل  جبارين،  وقال  والطرق.  الوسائل  بكل  المقاومة  ضرورة  ى 

"المقاو  إن  الفلسطينية،  المشتركة  معاالتغطية  ثبتت  التحرير،  مة  لمعركة  واالستعداد  القوة  مراكمة  دلة 
 واالحتالل يراكم اعتداءاته لتهشيم صورة النصر الذي تحقق في غزة". 
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الضف  في  حماس  حركة  رئيس  نائب  عوأشار  االعتداءات  زمن  أن  إلى  الغربية،  شعبنا  ة  أبناء  لى 
الوسطاء بالخطوط الحمراء، الفلسطيني قد ولى، ودولة االحتالل دولة سراب، منوها إلى أنه تم إبالغ  

 للدفاع عن المسجد األقصى المبارك.
 26/4/2022، فلسطين أون الين

 
 االنتحارّية  ّيرات والغواّصات  لبنان حّسنت دّقة الصواريخ والُمس -: حماس يزعم   تقرير عبري  .11

أندراوس:-الناصرة  العبرّيةرّكز   زهير  ريشون”  “ماكور  صحيفة  ملف  ت  على  لبنان،  ،  في  )حماس( 
نشطة مدعومة من  وقالت إّن الحركة كثفت أنشطتها في لبنان بناء على تعليماٍت إيرانّيٍة، وإّن تلك األ

أ .  قبل “حزب هللا” نقاًل عن محافل  إلى أنّ وأشارت الصحيفة،  أبيب،  تل   الصواريخ  منّيٍة رفيعٍة في 
االثنين، أطلقت بالتحديد من قرية    التي أطلقت صوب إسرائيل من لبنان، صباح يوم أّول من أمس

راس العين التابعة لقضاء صور جنوب لبنان، هناك حيث المقر الرئيس لقيادة حركة “حماس” في  
ها في لبنان خالل السنوات األخيرة، بناء على أوامر لبنان، ُمشيرًة إلى أّن الحركة كثفت من أنشطت

 ”. من إيران، مضيفًة أّنها تتلقى الدعم من “حزب هللا
ونوهت إلى أن مركز “علما” التعليمّي البحثّي اإلسرائيلّي، الذي يخّتص بالتحديات اإلسرائيلّية على  

أّنه على غرار أنشطة الحركة الجبهة الشمالّية، أّعد دراسات بشأن أنشطة “حماس” في لبنان، ووجد  
على حدٍّ سواء، وأّن في قطاع غزة، تعمل “حماس” في لبنان أيًضا على الصعيد المدنّي والعسكرّي  

لبنان”. في  الفلسطينّية  المصالح  “حامية  أّنها  على  هناك  نفسها  م  تُقدِّ لبنان  في  وطبًقا    )حماس( 
حماس( تعمل على الصعيد العسكرّي، تحت إمرة للمصادر اإلسرائيلّية، أّكدت الصحيفة العبرّية أّن )

توجد   عليا  عليهاقيادة  ويطلق  لبنان،  وفي  تركيا  في  وهو    أركانها  لحماس”،  التابع  البناء  “مكتب 
واالتصاالت   واإلرشاد  والتدريب  االستخباري  والشق  للمنظمة،  العسكرية  القوة  بناء  عن  المسؤول 

 قات الخارجية.واألموال والتخطيط والدعم اللوجيستي والعال
بوساطة  وأوضحت، نقاًل عن المصادر عينها، أّن هذه القيادة مسؤولة أيًضا عن األنشطة التي تنفذ  

تعمالن  والوحدتان  علي”،  “خالد  وحدة  والثانية هي  الشمالي”  “وحدة  األولى هي  تنفيذيتْين،  وحدتين 
بينها إعدادهم كقناصة تجنيد نشطاء وتأهيلهم لمهمات مختلفة، من  تدريبهم على إطالق على  أْو   ،

أنْ  مؤّكدة  ذلك،  وغير  الُمسيرة  الطائرات  إطالق  أو  للدروع،  المضادة  تعمالن    الصواريخ  الوحدتْين 
 أيًضا على تطوير وإنتاج األسلحة، وتشكيل خاليا تنفيذية وإعداد الخطط الميدانية.

 26/4/2022رأي اليوم، لندن، 
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 وجب إشعال انتفاضة شاملة : العدوان اإلسرائيلي يستقيادي في حماس .12
سرائيلي "يستوجب شدد عضو قيادة إقليم "حماس" في الخارج، عبدالجبار سعيد، على أن العدوان اإل

حشد  "استمرار  إلى  داعيا  شاملة"  انتفاضة  وإشعال  التماس،  نقاط  في  معه  واالشتباك  بقوة،  الرد 
نهاية شهر رمضان". إلى  المصلين  ا  واعتكاف  بيان،  "إفشال موأكد سعيد في  أن  خططات  لثالثاء، 

 المستوطنين في المسجد األقصى، يستدعي استمرار إسناد أهل القدس".
 26/4/2022، برسقدس 

 
 شهيد وإصابات واعتقاالت خالل اقتحام االحتالل جنين وسط اشتباكات مسلحة  .13

ن،  عاما( من بلدة برقين، واصيب ثالثة آخرو   21استشهد الشاب أحمد محمد لطفي مساد ):  جنين
اإلسرائيل االحتالل  قوات  اقتحام  ومخيمها.خالل  جنين  مدينة  االربعاء،  اليوم  فجر  مدير   ي  وقال 

تشفى ابن سينا في جنين جاني أبو جوخة لمراسلنا، إن الشاب مساد استشهد متأثرا بإصابته بعيار  مس
الل، قد وكانت قوات كبيرة من جيش االحت  ناري في الرأس، وأصيب ثالثة آخرون بجروح متوسطة.

نة جنين ومخيمها، وانتشرت في أزقة المخيم ونشرت قناصتها على اسطح  اقتحمت فجر اليوم، مدي
المنازل. من  التي    عدد  االحتالل،  وقوات  ومخيمها  جنين  في  الشبان  بين  عنيفة  مواجهات  ودارت 

 ن. أطلقت باتجاههم االعيرة النارية، ما أدى إلى استشهاد الشاب مساد، وإصابة ثالثة آخري
 26/4/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 

 
 جندي خالل العدوان األخير على غزة الجيش اإلسرائيلي يّدعي إحباط أسر  .14

أبيب  العسكري   -تل  الذراع  في  النخبة  لقوات  محاولة  أحبط  أنه  اإلسرائيلي  الجيش  ادعى  وكاالت: 
ال في  نفق،  خالل  من  إسرائيلي  جندي  أسر  حماس  أيار  لحركة  في  غزة،  على  للعدوان  الثاني  يوم 

أمس. العبري،  اإللكتروني  "والال"  موقع  ذكر  حسبما  فإن    الماضي،  اإلسرائيلي،  الجيش  وبحسب 
نفقًا بعمق   النخبة في "حماس"، عند    18مترًا، واستهدف    20طيرانه الحربي هاجم  مقاتاًل من قوات 

  ملية أسر جندي. ن الخروج من النفق لتنفيذ عأيار، لدى محاولة المقاتلي   11من يوم    00:43الساعة  
استخباراتية دقيقة، وقصف النفق، ما أدى   ويدعي الجيش أنه رصد مقاتلي النخبة بمساعدة معلومات 

 إلى استشهاد معظم المقاتلين بداخله.
 27/4/2022، األيام، رام هللا
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 حماس تطالب السلطة بإطالق سراح المعتقلين السياسيين فورا .15
هللا الغربية  :  رام  الضفة  في  الفلسطينية  للسلطة  التابعة  األمنية  األجهزة  "حماس"،  حركة  طالبت 

ودعت دائرة العالقات    إطالق سراح المعتقلين السياسيين كافًة، فوًرا، ودون قيد أو شرط.المحتلة، ب
بيان يوم الثالثاء، إلى "منح المعتقلين السياسيين وعائالتهم؛ فرصة    الوطنية في حركة حماس، في 

وتابع    وحريته".لالحتفال بعيد فطر سعيد، خاٍل من آالم الظلم والقهر والعدوان على كرامة اإلنسان  
البيان: "استمرار اعتقال السياسيين، مع اقتراب عيد الفطر المبارك تعبير عن حجم االستهتار الذي  

قسى اآلالم لحرمانها من  تنظر من خالله قيادة السلطة إلى معاناة األسر الفلسطينية، التي تعيش أ
 أبنائها وأحبائها". 

 26/4/2022، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 قراطية: ندين التدخل األوروبي في المنهاج الفلسطيني و مالدي .16
وصفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين موقف االتحاد األوروبي بالوقح، بسبب ربط تقديم  :  غزة

مناهج   بتغيير  السلطة  إلى  مناهج  مساعداته  إلى  وتحويلها  الوطني  مضمونها  من  وإفراغها  التعليم 
مشوه فلسطينية  شخصية  تبني  إلى    ة.هجينة  األوروبي  االتحاد  لها  بيان  في  الديمقراطية  ودعت 

التوقف عن ابتزاز الشعب الفلسطيني والسلطة الفلسطينية، مؤكدًة حق الفلسطينيين في اختيار المنهج  
مصالحمه   يخدم  الذي  عن  التعليمي  كاملة  الحقيقة  ويقدم  مشاعرهم،  عن  ويعبر  والقومية  الوطنية 

قضيتهم. الجب  طبيعة  دعت  من  كما  بأكثر  الكيل  عن  التوقف  إلى  األوروبي  االتحاد  بالمقابل  هة 
واألكاذيب  التوراتية  الخرافات  على  القائمة  اإلسرائيلية  المناهج  حقائق  إلى  االلتفاف  وإلى  مكيال، 

ا والروايات  هذا والتلفيقات  يد  على  ويالت  من  شعبنا  له  تعرض  ما  لتبرير  سوى  لشيء  ال  لمزيفة، 
 المشروع.

 26/4/2022، سالقد، القدس
 

 عائلة بينيت تتلقى ظرفا  يحوي تهديدات بالقتل وعيارا  ناريا   .17
أبيب  بالقتل    -تل  تهديدات  في  بالتحقيق  )الشاباك(  العام  اإلسرائيلي  األمن  جهاز  شرع  وكاالت: 

ة رئيس الحكومة اإلسرائيلية، نفتالي بينيت، عبر ظرف يحوي عيارًا ناريًا، بحسب ما  وصلت إلى عائل
الشرطة اإلسرائي "الرسالة   لية، أمس.أعلنت  أن  لبيد،  يائير  اإلسرائيلي،  الخارجية  اعتبر وزير  بدوره، 
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إليه   يؤدي  أن  يمكن  الذي  بالمكان  وخطير  محزن  تذكير  هي  الحكومة  رئيس  حياة  تهدد  التي 
 يض". التحر 

 27/4/2022يام، رام هللا، األ
 

 بنيت يشيد بإحباط تهريب األسلحة من جنوب لبنان ويتوعد بالرد .18
أبيب:   على  تل  اإلسرائيلي  والجيش  الشرطة  قوات  بنيت،  نفتالي  اإلسرائيلي،  الوزراء  رئيس  هنأ 

بيان في  بنيت  وقال  لبنان«.  مع  الحدود  على  النوعية  التهريب  إحباط عملية  في  أمس:    »نجاحهم 
ُضبطت   اللبنانية؛ حيث  الحدود  على  غير عادية  أسلحة  تهريب  عملية  يدوية،    100»أحبطنا  قنبلة 

طط استخدامها لتنفيذ عمليات )إرهابية(... ضبطنا جميعها«، مؤكدًا »مواصلة العمل  كان من المخ
 حتى اجتثاث العمل اإلجرامي المتفشي في المجتمع العربي«. 

بالرد، مشيرًا إلى أن »إسرائيل ستعمل ضد أي  د أمس الحكومة اللبنانية  وكان الجيش اإلسرائيلي هد 
 لى الحدود مع لبنان«. محاولة لخرق سيادتها أو عملية تهريب ع

مساء  رصدت  الجيش  »استطالعات  إن  أدرعي،  أفيخاي  اإلسرائيلي،  الجيش  باسم  المتحدث  وقال 
لبنا  جهة  من  األمني  السياج  من  يقتربون  فيهم  مشتبهًا  وقامت أمس  اإلسرائيلية،  األراضي  نحو  ن 

 وية«.باستدعاء قوات األمن للمكان لتكتشف قطعتين من السالح ونحو مائة قنبلة يد 
ونقلت وسائل إعالمية إسرائيلية عن وزير الدفاع بيني غانتس قوله: »دولة إسرائيل تطالب الحكومة 

بأ مهددًا  أراضيها«،  على  يحدث  عما  المسؤولية  بتحمل  والعنف، اللبنانية  اإلرهاب  استمر  »إذا  نه 
 فسنعرف كيفية استخدام القوة الالزمة ضد األهداف الصحيحة«. 

اإلسرائيلية نشرت، أمس، تقريرًا عن »شبكة لتهريب األسلحة والمخدرات من الجنوب وكانت السلطات 
)فلسطينيو   إسرائيل  في  عرب  مواطنين  من  لها  شركاء  إلى  تع48اللبناني  أنها  فيه  ادعت  مل («، 

 وبمشاركة بعض العناصر القيادية فيه. بمعرفة »حزب هللا«
 27/4/2022الشرق األوسط، لندن، 

 
 غانتس في إفطار سفراء عرب: الهدوء مصلحة للجميع  .19

قالت هيئة البث اإلسرائيلية »كان« إن وزير الدفاع بيني غاتنس أطلع سفراء الدول العربية الموقعة 
واتفاق  سالم  اتفاقيات  إبر على  معيات  تجاه    اهيم  إسرائيل  بها  تقوم  التي  الخطوات  على  إسرائيل 
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قلة   أمام  العبادة  الحفاظ على حرية  أجل  تعمل بصورة غير مسبوقة من  »إنها  قائاًل:  الفلسطينيين، 
وخالل مأدبة إفطار أقامها بحضور السفراء، قال  متطرفة تمس بها، وتقدم تسهيالت للفلسطينيين«.

للإن »هناك مصلحة مش  فيتركة  الذي   جميع  اإليراني  العدوان  وجه  في  باألخص  المنطقة  استقرار 
 يهدد إسرائيل ودول المنطقة«.

 27/4/2022الشرق األوسط، لندن، 
 

 إسرائيلية: نتنياهو أضاع فرصه لتبادل أسرى مع حماس  "وثيقة سرية" .20
المنظومة األ  الثالثاء، أن رؤساء  البث اإلسرائيلية )رسمية(،  أبيب: كشفت هيئة  منية اإلسرائيلية  تل 

ة للغاية” تناولت إجراء صفقة تبادل أسرى مع حركة المقاومة  وثيقة ُصنفت “سري  2018صاغوا عام  
 اإلسالمية الفلسطينية )حماس(.

، وبعد أيام من جولة قتال 2018وقال المحلل العسكري في هيئة البث روعي شارون إنه “خالل عام  
 ئيلي مهم لمناقشة صفقة تبادل أسرى مع حماس”.بين إسرائيل وحماس، ُعقد اجتماع إسرا

األركان   هيئة  رئيس  وهم  آنذاك  اإلسرائيلية  األمنية  المنظومة  رؤساء  “االجتماع حضره  أن  وأوضح 
الموساد   نداف أرغمان ورئيس )جهاز(  العام(  الشاباك )جهاز األمن  آيزنكوت ورئيس  العامة غادي 

 ن آخرين”. )المخابرات الخارجية( يوسي كوهين، ومسؤولي
تمخض عن إعداد وثيقة ُصنفت “سرية للغاية” وجرى رفعها إلى وأفاد شارون بأن “االجتماع األمني  

 المستوى السياسي في إسرائيل”.
 وتابع أن الوثيقة تناولت إجراء تسوية شاملة مع “حماس” من مرحلتين. 

، بما في ذلك فتح المعابر  وفي المرحلة األولى يتم رفع العقوبات المدنية المفروضة على قطاع غزة
الصيد  مساحة  فيما   وتوسيع  قطري،  بتمويل  الرواتب  مشكلة  وحل  الكهرباء  محطة  وتشغيل  البحري 

 تتعلق المرحلة الثانية بصفقة تبادل األسرى. 
ووفق الوثيقة، فإن على إسرائيل إطالق سراح أسرى “حماس”، لكن “ليس أولئك الذين أيديهم ملطخة  

 نود اإلسرائيليين األربعة. ”، وذلك مقابل إطالق أن تطلق الحركة سراح الجبدماء اإلسرائيليين
وحذرت الوثيقة من أن “تأجيل صفقة تبادل األسرى وفصلها عن إجراء التسوية مع حماس سيؤدي 

 إلى تضيع فرصة إطالق سراح الجنود اإلسرائيليين لمزيد من السنوات”.
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اك بنيامين  آنذ ثل ظهيرا أمنيا لرئيس الوزراء اإلسرائيلي  وقال شارون إن الوثيقة كان من شأنها أن تم 
 ( في حال اتخاذه قرارا بعقد صفقة تبادل أسرى مع “حماس”. 2021 -2009نتنياهو )

إلى  يتطرق  أن  دون  من  الضائعة”،  بـ”الفرصة  الوثيقة  في  جاء  ما  تنفيذ  عدم  شارون  ووصف 
 األسباب. 

 26/4/2022القدس العربي، لندن، 
  

 أو فصل الساحات.. استراتيجية االحتالل المتصاص المقاومة الفلسطينية  " ا والجزرةعصال"سياسة  .21
ضمن تقريره بعنوان “خلخلة َوْهم الفصل بين الساحات الفلسطينية” يرى    “القدس العربي”:   –الناصرة  

االحتال سلطات  أن  )مدار(  اإلسرائيلية  للشؤون  الفلسطيني  “العصا  المركز  سياسة  من  تصعد  ل 
والجبهات  والجز  الساحات  فصل  أو  السياسي  رة”  األمني  المجلس  قرارات  إن  وقال  الفلسطينية، 

المصغر “الكابينيت” الذي عقد في الثالثين من آذار/مارس الماضي، يعكس الطبيعة المزدوجة التي  
قوات الشرطة والجيش وحرس  تتطلبها مواجهة هذه الموجة من العمليات، فإلى جانب النشر المكثف ل

طول الخط األخضر، وإغالق الفتحات في جدار الفصل، تمت    ود في المدن اإلسرائيلية وعلىالحد 
زيادة ميزانيات الشرطة واستدعاء مزيد من القوات ونشرها في الضفة الغربية وعلى الحدود مع غزة،  

قرارا وهي  العمليات،  وإحباط  المبادرة  على  تعتمد  خطوات  العمليات وإقرار  منع  إلى  تهدف  ت 
الشعو المس استعادة  واألهم  الردع  تقبلية،  وترميم صورة  العادي،  االسرائيلي  لدى  الشخصي  باألمن  ر 

والرادعة  االنتقامية  واإلجراءات  العقوبات  تم حصر  المقابل  في  أنه  منوها  األمنية.  المنظومة  وهيبة 
المنا أو  العمليات  منفذي  عائالت  من  ممكنة  دائرة  مد بأصغر  خاصة  منها،  يخرجون  التي  ينة  طق 

اقبتها لفترة وجيزة وشملت العقوبات عليها منع مواطني الداخل من زيارتها  جنين التي تم إغالقها ومع
والتسوق منها ألسبوع وسحب عدد من تصاريح العمال والتجار، وإغالق بعض المعابر، حيث قرر 

أقّرت قد  كانت  التي  التسهيالت  إلغاء  عدم  اند   الكابينيت  قبل  رمضان  لمناسبة  موجة  مسبقا  الع 
التشديد على أن سحب تصاريح العمل سيكون من األقارب من الدرجة األولى، العمليات األخيرة، و 

 إلى جانب هدم منازل المنفذين.
مباغت،  فردي،  خفي،  عدو  محاربة  على  تعتمد  األمواج”  “كاسر  عملية  أن  ألى  “مدار”  ويشير 

وشديد وخاطف ومركز، تقوم به قوات بؤ به، لذا فإنها ستسعى إلى ممارسة ضغط مكثف  يصعب التن
تكون  خفيفة ومدرب وفئات مرشحة ألن  أهداف وأشخاص  نخبة مختارة( ضد  ة )مستعربون ووحدات 
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“كاسر   في  العسكرية  العمليات  “اعتمدت  ويضيف:  مقبلة.  لعمليات  المحتملين  المنفذين  ضمن 
مدينة ومخيم جنين وتنفيذ    واالستعراض في جانب كبير منها، حيث تم اقتحاماألمواج” على الدعاية  
اشتب  وخوض  إظهار اعتقاالت  بهدف  النهار،  وضح  في  فيهما  فلسطينيين  شبان  مع  مسلحة  اكات 

 وإبراز عامل الردع وعدم الخشية من المواجهة”. 
 26/4/2022القدس العربي، لندن، 

 
 في  صحود األدب في رده على السفير اإلسرائيلي لدى األمم المتحدة يتجاوز حد .22

من الدولي صباح االثنين جلسته الشهرية المفتوحة حول النزاع في الشرق األوسط بما لس األعقد مج
 .ة”في ذلك “القضية الفلسطيني

 جلعاد إردان   نمجلس األلدى    ممثل الكيان اإلسرائيليوقبل دخوله قاعة مجلس األمن الدولي، توقف  
عات اإلرهابية”  ين ويتهم من سماهم “الجماا يتهجم به على الفلسطينيأمام الصحافة المعتمدة ليقرأ بيان

الفلسطينية بإثارة الفوضى والمواجهات داخل المسجد األقصى، وعرض شريط فيديو يتهم فيه بعض  
 العناصر الفلسطينية باستخدام ألعاب نارية داخل األقصى إلثارة الشغب والفوضى ضد المصلين. 

“القدس العربي” ماسية عندما طرح عليه مراسل  ائيلي عن حدود األدب والدبلو وقد خرج السفير اإلسر 
احتد السفير وقال:” ال أريد أن اتجادل معك، هذه و   .سؤاال حول االحتالل والممارسات اإلسرائيلية “

يهودا والسامرة”، وبعد ذلك، بدأ إردن يكرر المزاعم اإلسرائيلية، وهو يضيف  “هذه أراضي أجدادنا،  
وجه الخصوص ليست محتلة. هذه أرض إسرائيل نحن لسنا    هذه ليست أراض محتلة. القدس على

سيادة إسرائيل حرية العبادة ظلت مضمونه متواصلة  محتلين ال في القدس وال في أي مكان وتحت  
وهذا ما يحدث اآلن في جبل الهيكل. وفي كل يوم جمعة يأتي عشرات اآلالف من المصلين”. ورد  

هو تحت   “ولكن كل من  العربي  القدس  الشريف”، مراسل  الحرم  يستطيع وصول  الخمسين ال  سن 
 اإلرهابية. وقال السفير: نحن نريد أن نضمن األمن من منظماتك 

وقد تقدمت “القدس العربي” بشكوى رسمية لنقابة األمم المتحدة للصحافيين وطالبت في رسالة رسمية 
قف من تهجم السفير اإلسرائيلي لرئيسة النقابة، فالريا روبيكو، من وكالة األنباء اإليطالية باتخاذ مو 

 .على صحافي معتمد لدى المنظمة الدولية
 26/4/2022القدس العربي، لندن، 
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 مصابين فلسطينيين بمواجهات مع قوات االحتالل في أريحا وجنين  4شهيد و .23
بأريحا،  جبر  عقبة  مخيم  في  اإلسرائيلي  االحتالل  قوات  مع  مواجهات  خالل  فلسطيني  استشهد 

 ، زارة الصحة الفلسطينية الثالثاءوأعلنت و   موقعين مختلفين من الضفة الغربية.ن في  آخرو   4وأصيب  
عاما( متأثرا بجروح حرجة بعد أن أصابه الرصاص الحي الذي   20استشهاد أحمد إبراهيم عويدات )

اليوم فجر  رأسه  على  االحتالل  جنود  الضفة    ]أمس[أطلقه  في  أريحا  بمدينة  جبر  عقبة  مخيم  في 
ا إسرا   لمحتلة.الغربية  قوة خاصة  بأن  للجزيرة  المخيم  وأفادت مصادر  اقتحمت  المستعربين  من  ئيلية 

بمساندة جيش االحتالل، مما أدى الندالع مواجهات أطلقت خاللها قوات االحتالل الرصاص الحي، 
 وأصابت شابين باألطراف السفلية وثالثا في رأسه. 

اإلسرائيلي   االحتالل  جيش  بيان-وقال  ن   -في  "عشرات  إنه  وإن  جبر،  عقبة  مخيم  في  عملية  فذ 
الحارقة ين الفلسط والزجاجات  الحجارة  ورشقوا  اإلطارات  وأحرقوا  بعنف"  الجنود  هاجموا  يين 

 "المولوتوف"، مؤكدا أنه لم يصب أي جندي، وأنه "رد بوسائل تفريق الشغب والذخيرة الحية".
 26/4/2022.نت، الجزيرة

 
 الشرطة على حضور تحقيقات  في األقصى إلجبارهم صادر هويات المصّليني االحتالل .24

بحق   جماعي  عقوبة  نظام  اتباع  من  األقصى،  المسجد  في  المصلين  عشرات  شكا  أبيب:  تل 
اإلسرائيلي   االحتالل  شرطة  رجال  يقوم  إذ  األقصى،  المسجد  في  للصالة  القادمين  الفلسطينيين 

وروى    حضور إلى مركز الشرطة لتسلمها.بمصادرة بطاقة الهوية قبيل الصالة وإجبارهم بذلك على ال
د من المصلين أنهم حضروا للصالة كالمعتاد وعبروا حواجز االحتالل، لكن على مداخل األقصى  عد 

طولبوا بتسليم بطاقات الهوية، وقيل لهم إنهم سيستعيدونها بعد انتهاء الصالة. ولكن عددًا منهم طلب 
ة. وهناك تم  ر الشرطة في المسكوبية السترجاع البطاقمنهم بعد عودتهم من الصالة، بالتوجه إلى مق

 إدخال العديد منهم إلى غرف التحقيق حيث اعتقل بعضهم. 
 27/4/2022، لندن، الشرق األوسط

 
 أمر اعتقاٍل إدارّي منذ مطلع العام  550االحتالل أصدر أكثر من  .25

الفلسطينّي،  :  رام هللا الثالثاء، أّن االحتاللأّكد نادي األسير  قال  يواصل تصعيده لجريمة االعت  يوم 
( أمر اعتقاٍل  550اإلدارّي، حيث تجاوزت أعداد األوامر الصادرة منذ مطلع العام الجاري، ألكثر من )

بينها ) أوامر سابقة 240إدارّي، من  بحّق معتقلين صدرت  بقية األوامر  فيما صدرت  أمًرا جديًدا،   )
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وفي   يل الجاري.آذار/ مارس الماضي ونيسان/ أبر   بحّقهم، وتركزت نسبة األوامر الصادرة في شهري 
 على التوالّي. 116السياق ذاته، يواصل المعتقلون اإلداريون مقاطعتهم لمحاكم االحتالل وذلك لليوم الـ

 26/4/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
 

 قدسالقدس: تقرير يؤكد االستخدام المفرط للقوة تجاه المواطنين في ال .26
التابع لجامعة القدس، يوم الثالثاء، تقرير "االستخدام المفرط أطلق مركز العمل الم:  القدس جتمعي 

األقصى خالل شهر رمضان". والمسجد  القديمة  البلدة  في  المواطنين  تجاه  وحدة    للقوة  منسق  وقال 
ل إلى نتيجة مفادها  المناصرة الدولية في مركز العمل المجتمعي منير مرجية لـ"وفا"، إن "التقرير توص

القوة الستخدام  االحتالل  قوات  عمدت  حيث  للعنف،  للجوء  حاجة  هناك  يكن  لم  المفرطة   أنه 
مصاب    1,200أسفر عن  والعشوائية تجاه الفلسطينيينن وحرمتهم من حرية العبادة في األقصى، ما  

ت فقدان بصر بعين  حالة إصابة بالعين، ومنها سبع حاال  17احتاجوا للمستشفى، وبينهم    500بينهم  
 ة فقدا البصر بكلتا عينيه".واحدة، وحالة واحد 

 26/4/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
 

 ن قطاع غزةأعادت فتح معبر لدخول العمال الفلسطينيين م "إسرائيل" .27
الثالثاء فتح معبر بيت حانون/إيريز لدخول العمال والتأعادت إسرائيل    رام هللا: جار من قطاع  يوم 

وكان تم إغالق المعبر ليومين بعد إطالق قذائف صاروخية من غزة. وقرر منسق    غزة إلى إسرائيل.
ألف عامل فلسطيني بدخول إسرائيل لغرض العمل، وفقا   12أعمال الحكومة في المناطق السماح لـ  

 لما نقلته هيئة البث اإلسرائيلي.
 26/4/2022، لندن، الشرق األوسط

 
 يقتحمون موقعا أثريا شمال غرب نابلس مستوطنينعشرات ال .28

  اقتحم عشرات المستوطنين، يوم الثالثاء، الموقع األثري في بلدة سبسطية شمال غرب نابلس. : نابلس
ال رئيس بلدية سبسطية، محمد عازم، إن عشرات المستوطنين اقتحموا الموقع األثري في البلدة،  وق

ت المستوطنين تحاول فرض أمر واقع بالسيطرة  ن عصاباوأضاف أ  وسط حماية من جيش االحتالل.
 على الموقع من خالل استهداف المواطنين وممتلكاتهم واالقتحامات المتكررة للمنطقة. 

 26/4/2022باء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، وكالة األن
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 مسيرة دراجات من الداخل الفلسطيني المحتل إلى باحات "األقصى" .29

الفلسطيني المحتل عام    ات من شبانتمكن العشر القدس:   ، من الوصول مساء الثالثاء،  48الداخل 
تشديدات وقيود االحتالل، مرددين  إلى المسجد األقصى المبارك، عبر مسيرة الدراجات النارية، رغم  

وذكر شهود عيان لـ"قدس برس" أن "قوات االحتالل عرقلت وصول   التكبيرات لحظة وصولهم باحاته.
وأضافوا    لة".ات إلى األقصى عند باب األسباط، أحد أبواب البلدة القديمة بالقدس المحتمسيرة الدراج

س جميع  بحق  مخالفات  حررت  اإلسرائيلية  "الشرطة  )إحدى  أن  العامود،  باب  عند  الدراجات  ائقي 
 بوابات األقصى( بعد توقيفهم وتفحص هوياتهم". 

 26/4/2022، قدس برس

 
 على القدس تل تنديدا بالعدوان اإلسرائيليمظاهرة بالداخل الفلسطيني المح .30

، 1948شارك آالف الفلسطينيين في مدينة طمرة، بالجليل الغربي من األراضي المحتلة عام  طمرة:  
وأفادت   اليوم الثالثاء، في تظاهرة احتجاجية ضد االحتالل وممارساته التعسفية ضد القدس وأهاليها.

المسجد األقصى رين جابوا أحياء المدينة، رافعين صور  مصادر محلية، لـ"قدس برس"، أن "المتظاه
فوري". بشكل  القدس  على  العدوان  لوقف  تدعو  شعارات  ورّددوا  الفلسطينية،  واختتمت   واألعالم 

"نرفض  إننا  صبح،  محمد  طمرة،  في  الشعبية  اللجنة  رئيس  فيه  قال  خطابي،  بمهرجان  التظاهرة 
عل اللهيب  مقدساتنا في القدس العربية، وإن ما يشاالعتداءات على المسجد األقصى، وعلى مجمل  

 هو المس في القدس". 
 26/4/2022، قدس برس

 
 في مدينة أسدود  يهوديان يقتالن فلسطينيا  طعنا  على خلفية جنائية .31

تل أبيب: أفاد بيان صادر عن الشرطة اإلسرائيلية، بأن الشاب العربي، نور قشقوش من بلدة قلنسوة 
طع  23) قتل  أسعاًما(،  مدينة  في  خًنا  وذلك  الجنوب،  في  يهوديين. دود  شابين  مع  شجار    الل 

سكان   من  يهوديان  أنهما  وتبين  الجريمة  في  بتورطهما  المشبوهين  اعتقلت  أنها  الشرطة،  وأضافت 
لضحايا    26ويعتبر قشقوش الضحية رقم    المدينة، وأكدت أنها ترجح أن تكون خلفية الجريمة جنائية.

شخصا آخر، ثالث منهم نساء،    25ق أن قتل  ذ مطلع السنة الحالية، إذ سبالعنف تجاه العرب من
 منهم قتلوا بالرصاص. 17عاما و 30شخصا تقل أعمارهم عن  15و

 27/4/2022، لندن، الشرق األوسط
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 قدمه السيسي لنا ال يصدق  سفير إسرائيلي سابق: ما .32
القاهرة، حاييم كورين، وهو    أعاد نشطاء تداول مقطع، من محاضرة للسفير اإلسرائيلي السابق لدى 

العالقة مع نظام االنقالب بقيادة عبد الفتاح السيسي في مصر، والمستوى غير المسبوق  يتحدث عن  
تفاصيلها. عن  الكشف  رفض  والتي  إليه،  وصلت  إلى   الذي  يعود  الذي  المقطع  في  كورين،  وقال 

: "أنا ال أستطيع القول ماذا  2014ة، عام  محاضرة ألقاها في قسم العلوم السياسية بجامعة أرئيل العبري
األبواب ي معنا  حديثهم  طريقة  ألتأكد،  نفسي  وأقرص  أحلم،  أنني  أشعر  وأحيانا  السيسي،  معنا  فعل 

وأشار إلى حجم  المفتوحة لنا في مصر حتى اليوم، كلها مفاجئة، وهم يفعلونها معنا ألنها مهمة لهم".
كن نصدق ل السفير السابق: "نحن ندير أمورا، لم نقاو   .حريض على حماس في اإلعالم المصري الت

عاما، لم تكن لدينا فترة بها    40أن نديرها في السابق، وال أستطيع الكشف عنها، لكن بكل ثقة منذ  
ذلك  نفذنا  أننا  المهم  كاملة،  الحقائق  أقول  ولن  التعاون،  حجم  تعرفوا  ولن  هذه،  من  أفضل  تعاون 

 ألجل إسرائيل". 
 26/4/2022، 21عربيموقع 

 
 لمعاناة الشعب الفلسطيني بداية ألي حل مستدام في الشرق األوسط   الرئيس اللبناني: وضع حد .33

السالم في  :  بيروت  أوروبي الحياء عملية  تحرك  لبنان ألي  دعم  اللبناني ميشال عون  الرئيس  أكد 
، وأن  2002منطقة الشرق األوسط، انطالقا من المبادرة العربية للسالم التي أقرتها قمة بيروت عام  

نذ  أي حل مستدام ألزمة الشرق األوسط يبدأ بوضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني الشقيق المستمرة م
الشرعية    74 قرارات  وتطبيق  الدولتين  مبدأ  على  وقائما  وشامال  ودائما  يكون حال عادال  وأن  عاما، 

 الدولية.
واعتبر عون خالل لقائه الثالثاء، الممثل الخاص لالتحاد األوروبي لعملية السالم في الشرق األوسط 

األرض، والتمادي في سياساتها  سفن كوبمان، أن ما تقوم به إسرائيل من محاوالت لتغيير الواقع على 
أنه   إلى جانب  السالم،  التوسعية ال يساعد مطلقا على أي محاولة النعاش مفاوضات  االستيطانية 

 انتهاك صارخ للقانون الدولي.

ولفت الرئيس اللبناني إلى أن لبنان يرى أن استمرار احتالل أجزاء من أراضيه ال يساعد مطلقا على   
قبل انسحاب اإلسرائيليين من االراضي اللبنانية المحتلة، وأن لبنان يرحب   البحث في أي عملية سالم

 بأي دور أوروبي في المساعدة على تحقيق هذا االنسحاب.
 26/4/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
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 نصر هللا: القدس مسئولية األمة جمعاء ونحن في خط المواجهة األول  .34
األمين   لحشدد  األمة جمعاء"، العام  "القدس هي مسؤولية  أن  اللبناني، حسن نصرهللا على  زب هللا 

قائال: "نحن في حزب هللا كجزء من هذه األمة نعتبر أنفسنا في الخط األمامي، في خط المواجهة  
  األمامية إلى جانب إخوتنا األعزاء والمجاهدين الشرفاء في فصائل المقاومة الفلسطينية". وفي كلمته 

اليوم لتكون هي القضية الهدف، خالل فع "القدس تعود  اليات منبر القدس، الثالثاء، شدد على أن 
وهي القضية األساس ولتكون هي المحور لكل محور المقاومة، ولذلك أطلق هذا العام شعار "القدس 

في    هي المحور"، محورنا، محور المقاومة المتعاظم، يجب أن يسمى أيضا محور القدس بحق، ألنه
يقة القدس هي النقطة المركزية الجامعة بين هذه الدول والشعوب والحركات واألحزاب وفصائل  الحق

أن   نصرهللا  وأكد  األمة".  شعوب  مستوى  على  أو  المقاومة  محور  في  سواء  النخب  وكل  المقاومة 
ضا  تعود أي  "القدس تعود اليوم إلى الفكرة والوعي والعاطفة والمشاعر والوجدان، ولكنها وهو األهم،

شديد،  بأس  أولوا  ومقاتلون  وقوى  حقيقية  جيوش  اليوم  تبنى  القدس  أجل  ومن  الميدان،  إلى  وبقوة 
عقولهم وعيونهم وقلوبهم وروحهم شاخصة إلى القدس ومشدودة إليها". وأضاف: "تعود القدس اليوم 

نا وقد شاهد ولها سيف في غزة، يدافع عنها كما حصل في العام الماضي في معركة سيف القدس،  
في األيام واألسابيع الماضية من شهر رمضان، كيف كانت معركة القدس حاضرة بقوة في وجدان 

 الشعب الفلسطيني وأيضا في عقل العدو وحسابات العدو وقرارات العدو وتهيب العدو".
 26/4/2022، فلسطين أون الين

 
 "األونروا" الجامعة العربية تحذر من محاوالت ومخططات تصفية  .35

حذرت األمانة العامة لجامعة الدول العربية من المحاوالت والمخططات والمشاريع اإلسرائيلية   :القاهرة
الالجئين   قضية  اتجاه  الدولي  االلتزام  جانب  إلى  تشكل  التي  "األونروا"،  وكالة  لتصفية  المتواصلة 

ن واألراضي  المساعد لشؤون فلسطيوعبر األمين العام    الفلسطينيين عامل أمن واستقرار في المنطقة.
العربية المحتلة بالجامعة العربية سعيد أبو علي، عن رفض األمانة العامة المطلق ألي اقتراحات أو  
مجتمع   تجاه  واإلنسانية  السياسية  الكاملة  واختصاصاتها  "األونروا"،  بمسؤولية  للمساس  محاوالت 

األصلي المناط بالوكالة، حتى    تأسيسا على التفويض   الالجئين الفلسطينيين أيا كان تأويلها أو تبريرها
التي   األمر  وهو  الدولية،  الشرعية  قرارات  وفق  الفلسطينيين  الالجئين  لقضية  العادل  الحل  إيجاد 
تحرص عليه الدول العربية جميعها خاصة الدول المستضيفة حفاظا على دور األونروا وهو تمكينها  

 اتها الخمس. انتقاص بمناطق عملي  بالقيام بواجباتها ووظائفها دون أي
 26/4/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
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 البرلمان العربي يرفض المساس باألونروا واختصاصاتها تجاه الالجئين الفلسطينيين .36
وكالة :  القاهرة تصفية  إلى  الهادفة  اإلسرائيلية  والمخططات  المحاوالت  العربي،  البرلمان  استنكر 
رفض"األون على  مشدًدا  الالجئين  روا"،  تجاه  واختصاصاتها  "األونروا"  بمسؤولية  المساس  التام  ه 

 الفلسطينيين، وصوال إلى إيجاد حل عادل لقضية الالجئين الفلسطينيين وفق قرارات الشرعية الدولية. 
"األونروا" لالست لوكالة  المطلق  الثالثاء، دعمه  بيان صدر عنه،  العربي في  البرلمان  مرار في  وأكد 

ا في تقديم الخدمات األساسية والضرورية لالجئين الفلسطينيين، كونها اآللية الوحيدة التي  القيام بدوره 
 تقوم بهذه المسؤولية اإلنسانية المهمة لتحسين أوضاع الفلسطينيين باألراضي الفلسطينية. 
 26/4/2022وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 

 
 القدسبوضع التاريخي لألماكن المقدسة لى احترام التدعو إ في مجلس األمن العربيةالدول  .37

عقد مجلس األمن جلسة حول الوضع في الشرق األوسط بما فيها القضية الفلسطينية، واستمع إلى  
جرى   حيث  وغيرها،  وسوريا  والجزائر  ولبنان  ومصر  كاألردن  دائمة  غير  أعضاء  دول  من  كلمات 

القائم في ا التأكيد على أه  ألماكن المقدسة في مدينة القدس تحت رعاية المملكة  مية احترام الوضع 
 األردنية الهاشمية، واحترام حرية العبادة والوصول للمسجد األقصى.

األردنوقال   مندوب  نائب  العموش،  األردن    صدقي  سعي  سياق  "في  المتحدة:  األمم  لدى  الدائم 
لقدس، طالبنا الجانب اإلسرائيلي  قانوني والتاريخي القائم في اللحفاظ على التهدئة واحترام الوضع ال

الصدامات." أن تساهم في منع  المؤمل  التي كان من  اإلجراءات  بعدد من  إسرائيل،    بالقيام  وحّمل 
القانوني   الوضع  احترام  "عليها  وقال:  القدس،  في  يجري  عّما  المسؤولية  باالحتالل،  القائمة  السلطة 

و  القائم،  الدو والتاريخي  القانون  بأحكام  قوة االلتزام  بواجبات  المتعلق  الدولي  والقانون  اإلنساني  لي 
في   القائم  التاريخي  بالوضع  يتعلق  فيما  خاصة  أساسية،  بثوابت  المساس  محاولة  وعدم  االحتالل 
المقّدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس وتحديدا في المسجد األقصى المبارك والتي تقع جميعها  

 وصاية الهاشمية التاريخية." تحت ال
الدائم لدى األمم المتحدة، أسامة عبد الخالق، بين  ي كلمته أمام مجلس األمن، ربط مندوب مصر  ف

الشهداء   من  المئات  سقوط  إلى  أدى  والذي  الماضي،  العام  شهدناه  "الذي  التصعيد  سيناريو 
تعتبر أن "استمرار محاولة  وأشار إلى أن مصر    والمصابين" وما تشهده المنطقة من تصعيد حالي.

الوضع  الت وتغيير  المدينة  على  سيطرتها  فرض  االحتالل  قوات  ومحاولة  الشرقية  القدس  في  هويد 
بالمسجد   مساسا  ويمثل  خطير  بتصعيد  ينذر  أمرا  المقدسة،"  األماكن  في  القائم  والتاريخي  القانوني 

 األقصى، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين. 
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يلية للمسجد األقصى المبارك وأعمال العنف التي تعّرض ين مصر اقتحام القوات اإلسرائ وقال: "إذ تد 
النفس من كافة األطراف وتوفير الحماية   الفلسطينيون في باحات المسجد، تؤكد ضرورة ضبط  لها 
ُيعّد وقفا إسالميا خالصا  الذي  المسجد  بأداء شعائرهم في  لهم  المسلمين والسماح  للمصلين  الكاملة 

 لمسلمين." ل
أألقى   محمد  العربية السفير  اإلمارات  لدولة  الدائمة  المندوبة  نائب  شهاب،  المتحدة،    بو  األمم  في 

كلمة بالده، قائال إن الفترة الحالية فترة حرجة للغاية، "فكما شهدنا خالل السنوات الماضية، إما أن  
اث  ة، أو أن يتم تدارك هذه األحد تكون النتيجة تصعيدا خطيرا، يزيد من التوتر واالحتقان في المنطق

ودعا إلى االستفادة من كافة الوسائل الدبلوماسية المتاحة، ومنها    والحيلولة دون تفاقمها بشكل أكبر."
بين وزير خارجية   الهاتفي  االتصال  إلى  الغايات، مشيرا  هذه  لتحقيق  االتصال مع األطراف  قنوات 

تهك حرمة  ارسات تن رة تهدئة األوضاع ووقف أية مم اإلمارات ونظيره اإلسرائيلي حيث أكد على ضرو 
 المسجد األقصى المبارك.

أمام مجلس األمن، وتحدث في البداية عن الوضع في    المستشار محمد علي جردلي كلمة لبنانتال  
المجاالت  كل  إسرائيل  فيه  "أغلقت  وقت  في  يحدث  هذا  كل  إن  قائال  المحتلة،  الفلسطينية  األرض 

الد وأطفأت كل أمل في ح الشرعية  قائم على  للشعب ل سياسي  المصير  الدولتين وتقرير  ولية وحل 
وحماية    الفلسطيني." االحتالل  بإنهاء  الدولي  المجتمع  من  حقيقي  التزام  إلى  حاجة  "هناك  وقال: 

 الشعب الفلسطيني وتأييد تسوية هذا الصراع." 
تي ، محمد النذير العرباوي، إن الممارسات الصارخة المندوب الجزائر الدائم لدى األمم المتحدةقال  

لحقوق   وجسيما  صارخا  انتهاكا  ُتعد  والسلم  األمن  تهديد  شأنها  من  مخاطر  إلى  المنطقة  تعّرض 
وحذر   اإلنسان والحريات األساسية بما فيها حرية العبادة التي تكفلها جميع القوانين والشرائع الدينية.

تماما مع أحكام  المقدسات اإلسالمية في القدس الشريف بشكل يتنافى  مما وصفه من السعي لتهويد  
 القانون الدولي.

الدائم لدى األمم المتحدة، إلى أن تصاعد العنف  عمر قادري، نائب مندوب المغرب  من جانبه، أشار  
يثير   إضافيا  عامال  يشكل  مما  األوسط  الشرق  في  السلمية  العملية  في  للجمود  نتيجة  النزاعات  هو 

ر والفجوة بين الجانبين اإلسرائيلي والفلسطيني  المتطرفة التي تدفع نحو مزيد من التوتر وخطاب التوت
وقال: "المملكة المغربية، التي يرأس    ويقّوض فرص استتباب األمن والسلم في منطقة الشرق األوسط.

السادس   محمد  الملك  جاللة  هللا    –عاهلها  المنبثق  –نصره  القدس  التعاون  لجنة  منظمة  عن  ة 
بإلحاح إلى ضرورة التوقف ع  تأزيم الوضع وجّر المنطقة نحو  اإلسالمي تدعو  ن كل ما من شأنه 

 مزيد من االحتقان."
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، بسام صباغ، بأشد العبارات  سوريا على لسان مندوبها الدائم لدى األمم المتحدةمن جهتها أدانت  
تقترفه قوات االحتالل اإلسرائيلية   "ما  المتطرفون من الممكنة  العنصرية، والمستوطنون اإلسرائيليون 

داءات همجية على المصلين وعلى المدافعين عن الحرم القدسي الشريف." وقال السفير جرائم واعت
وللوضع   الفلسطيني  الشعب  لحقوق  خطيرا  تهديدا  يشكل  االحتالل  سلطات  به  تقوم  ما  إن  السوري 

شار صباغ إلى االعتداءات اإلسرائيلية "الممنهجة" على  كما أ  التاريخي والقانوني للمسجد األقصى.
 التي قال إنها تستدعي إدانة فورية وتدخال عاجال من قبل األمم المتحدة.  بالده و 

األدب،أما   طارق  التونسي،  الديمغرافية    السفير  التركيبة  تغيير  إلى  الراميـة  التدابير  جميع  فأدان 
الفلس لألرض  والتاريخي  القانوني  عقود  والوضع  سبعة  مرور  وبعد  إنه  األدب  وقال  المحتلـة.  ـطينية 

ال تتمكن  على  حتى  الدولية  والشرعية  السالم  طريق  غير  آخر  طريق  يوجد  ال  الفلسطينية،  قضية 
المنطقة من استعادة األمن واالستقرار والذي "يمر حتما عبر التوصل إلى سالم عادل وشامل يعيد 

ظل دولته المستقلة" وذات السيادة الكاملة وعاصمتها القدس   للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة في
 شرقية.ال

العربيةأكدت   الدول  للجنة    جامعة  الرابع  االجتماع  عن  نتائج  من  لما صدر  البالغة  األهمية  على 
في   القدس  بالدفاع عن  الخاصة  الوزارية  قال    . 2022نيسان/أبريل    21العربية  األمن،  وأمام مجلس 

ا العربية لدى  السفير ماجد عبد  الدول  الدائم لجامعة  المراقب  العزيز،  المتحدة، إن لفتاح عبد  األمم 
أمام   الهادفة الستعادة مصداقيته  "العاجلة  الخطوات  من  باتخاذ عدد  األمن  تطالب مجلس  الجامعة 

 . وعّدد ستة مطالب  الشعوب العربية في التعامل مع قضايا منطقتنا، وخاصة القضية الفلسطينية."
دى األمم المتحدة، االعتداء  ل  القائم بأعمال بعثة المملكة العربية السعوديةر محمد عتيق،  واستنك

للمسلمين. والشهور  األيام  أقدس  في  األقصى  المسجد  على  اإلسرائيلي  االحتالل  قبل  واعتبره    من 
الصل ذات  الدولية  والمواثيق  للقرارات  وانتهاكا  اإلسالمية،  األمة  وجدان  على  صارخا    ة.""اعتداء 

الدولي ومجلس األمن لالض المجتمع  تدعو  السعودية  القوات  وأضاف أن  بدورهما في تحميل  طالع 
ضد   المستمرة  واالنتهاكات  "الجرائم  هذه  مثل  استمرار  تداعيات  عن  الكاملة  المسؤولية  اإلسرائيلية 

 الشعب الفلسطيني األعزل وأرضه ومقدساته." 
البحرينوقال   لمملكة  الدائم  مملكة  لدى    المندوب  "تدعو  الرويعي:  فارس  جمال  المتحدة،  األمم 

تمع الدولي ألن يتحّمل مسؤولياته في تهدئة األوضاع وفتح آفاق جادة لعملية السالم البحرين المج
 العادل والشامل على أساس مبدأ حل الدولتين ومبادرة السالم العربية." 
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، إن "هذه االعتداءات تمثل استفزازا  ويتالمستشار بدر المنيخ، نائب المندوب الدائم لدولة الكقال  
يضا لحرية العبادة في المسجد األقصى،" وأشار إلى أن بالده تعتبرها تصعيدا لمشاعر المسلمين وتقو 

 خطيرا وانتهاكا صارخا لكافة المواثيق والقرارات الدولية.
المتحدة، األمم  لدى  الدائمة  قطر  ع   مندوبة  أعربت  ثاني،  آل  سيف  بن  أحمد  إدانتها  علياء  ن 

تشكل "استفزازا لمشاعر ماليين المسلمين، خاصة  واستنكارها الشديدين للممارسات اإلسرائيلية والتي  
وتهاون   المحاسبة،  من  المستمر  "لإلفالت  نتيجة  وتأتي  المبارك"  رمضان  شهر  في  تتكرر  وأنها 

الدو  القانون  أحكام  وإنفاذ  الفلسطيني  الشعب  حقوق  تجاه ضمان  الدولي  األمم  المجتمع  وقرارات  لي 
 المتحدة."
الدأعربت   السفير  الحّسان،  ُعمان على لسان  الدائم كتور محمد بن عوض  ُعمان  مندوب سلطنة 

وقواتها   إلسرائيل  والالمشروعة  االستفزازية  "للممارسات  وإدانتها  استنكارها  عن  المتحدة،  األمم  لدى 
األق المسجد  واقتحامها  المحتلة  الفلسطينية  لألرض  الشريف، المحتلة  القدسي  والحرم  المبارك  صى 

اآل المصّلين  على  والقيم  واالعتداء  الدولي  للقانون  صارخا  انتهاكا  ُيعّد  الذي  األمر  العزل،  منين 
 والحقوق اإلنسانية." 

 25/4/2022، نيويورك، أخبار األمم المتحدةموقع 
 

 قصف إسرائيلي يستهدف محيط دمشق  .38
محيط    بيروت: عنيفة  انفجارات  أمس  هزت  يوم  من  متأخر  وقت  في  دمشق،  السورية  العاصمة 

وقالت وسائل إعالم تابعة للنظام السوري، إن »وسائط    قصف صاروخي إسرائيلي.)الثالثاء(، جراء  
وأفاد سكان في ريف دمشق لوكالة األنباء    الدفاع الجوي تتصدى لعدوان إسرائيلي في سماء دمشق«.

شمال غرب وجنوب العاصمة السورية دمشق، وأن وسائط األلمانية )د.ب.أ(، بأن صواريخ سقطت  
وأكد السكان أن   ورية تصدت لصواريخ ودمرت بعضها في ريف دمشق الجنوبي.الدفاع الجوي الس

 االنفجارات كانت عنيفة وهزت أغلب مدن وبلدات جنوب وشمال غرب العاصمة دمشق.
 27/4/2022، لندن، الشرق األوسط

 
 كية توّقعان اتفاقية توأمة ير محافظة سلفيت وبلدية دايتون األم .39

دا الشقيقة وّقعت محافظة سلفيت وبلدية  المدن  برنامج  توأمة، ضمن  اتفاقية  الليلة،  يتون األميركية، 
األميركية. المتحدة  الواليات  في  الدولية  الشقيقة  المدن  منظمة  تديره  محافظ    الذي  االتفاقية  ووّقع 
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ميم جيفيري  دايتون  بلدية  ورئيس  كميل  عبد هللا  شوارع  سلفيت  في  الفلسطيني  العلم  رفع  وجرى  ز. 
وترّكز االتفاقية على التعاون من أجل تحقيق المنفعة المتبادلة لكال    في مقر بلديتها.مدينة دايتون و 

 الطرفين من خالل استكشاف الفرص التعليمية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية. 
 26/4/2022، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 مر في المستوطنات شركة تأمين بلجيكية تستث وقفة احتجاجية أمام مقر .40

نظمت جمعية الصداقة البلجيكية الفلسطينية، بالتنسيق مع الجالية الفلسطينية في بلجيكا، وبالشراكة  
التأمين   شركة  مقر  أمام  احتجاجية  وقفة  فلسطين،  مع  متضامنة  بلجيكية  منظمات  في    AXAمع 

اإلسر العا المستوطنات  في  باالستثمار  تورطها  على  احتجاًجا  بروكسل،  على  صمة  المقامة  ائيلية 
 األرض الفلسطينية، وإلجبارها على احترام التزاماتها المتعلقة بالمناخ وحقوق اإلنسان. 

وقال المنظمون إنه على الرغم من الدعوات المتكررة من منظمات المجتمع المدني الدولية، تواصل  
AXA    الحرب والتدمير رفض سحب االستثمارات من المستوطنات، مما يجعلها متواطئة في جرائم

 البيئي لنظام الفصل العنصري اإلسرائيلي. 
مستثمر أوروبي متورط في    100بين أكبر    30البلجيكية في المرتبة    AXAويأتي بنك وشركة التأمين  

قدرها   إجمالية  باستثمارات  المحتلة،  الفلسطينية  األراضي  في  القانونية  غير  اإلسرائيلية  المستوطنات 
 ي. مليون دوالر أمريك 845

 26/4/2022، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
  

 مبيعات األسلحة في العالم تصل إلى مستويات غير مسبوقة  .41
العالمي ارتفع مجدًدا ف-)أ ف ب(     -ستوكهولم   ي عام  أفاد باحثون االثنين إن اإلنفاق العسكري 

يشها قبل غزوها ألوكرانيا، وتوقعوا وحقق أرقاًما قياسية جديدة مع استمرار روسيا في تعزيز ج   2021
 استمرار هذا االتجاه في أوروبا على وجه الخصوص.

على الرغم من التداعيات االقتصادية لجائحة كوفيد، زادت البلدان في جميع أنحاء العالم ترساناتها  
معهد    في المئة العام الماضي، وفًقا لتقرير صادر عن  0.7ري العالمي بنسبة  ليرتفع اإلنفاق العسك

 (.Sipriستوكهولم الدولي ألبحاث السالم )
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ارتفع اإلنفاق    2021وقال دييغو لوبيز دا سيلفا كبير الباحثين في المعهد لوكالة فرانس برس "في عام  
 ن دوالر. وهذا أعلى رقم على اإلطالق". تريليو  2.1العسكري للمرة السابعة على التوالي ليصل إلى 

بنسبة   إنفاق روسيا  إلى  ف  2.9نما  التوالي  النمو على  الثالث من  للعام  المئة  مليار دوالر.   65.9ي 
في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي لروسيا وهو    4.1وقال لوبيز دا سيلفا إن اإلنفاق الدفاعي يمثل  

 جعل موسكو خامس أكبر منفق على السالح في العالم."أعلى بكثير من المتوسط العالمي" وي
ط والغاز المرتفعة البالد على تعزيز اإلنفاق العسكري. وأشار لوبيز دا سيلفا إلى  ساعدت عائدات النف

أن روسيا شهدت زيادة حادة في اإلنفاق قرب نهاية العام فقد "حدث ذلك عندما حشدت روسيا قواتها 
 قبل غزو أوكرانيا في شباط/فبراير بالطبع".على طول الحدود األوكرانية 

 -تشديد العقوبات  -
لوبيز دا سيلفا إن من الصعب التنبؤ بما إذا كانت روسيا ستتمكن من مواصلة اإلنفاق بالطريقة  قال  

 نفسها بسبب موجة العقوبات التي فرضها الغرب رًدا على غزوها ألوكرانيا. 
عام   جزير 2014في  شبه  روسيا  عندما ضمت  في  ،  بعقوبات  أيًضا  مستهدفة  البالد  كانت  القرم،  ة 

انخفضت   الذي  العقوبات  الوقت  فعالية  مدى  قياس  الصعب  من  يجعل  مما  الطاقة،  أسعار  فيه 
 بمفردها. 

وقال لوبيز دا سيلفا "اآلن ... لدينا عقوبات أشد، هذا مؤكد، لكن لدينا أسعار طاقة أعلى يمكن أن  
 العسكري عند ذاك المستوى". تساعد روسيا على إبقاء اإلنفاق 

العسكر  اإلنفاق  ارتفع  اآلخر،  الجانب  بنسبة  على  األوكراني  حين 72ي  وفي  القرم.  ضم  منذ   %
مليار دوالر، فإنه ما زال يمثل    5.9إلى    2021انخفض اإلنفاق بأكثر من ثمانية في المئة في عام  

 في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي ألوكرانيا.  3.2
فاق. قال لوبيز  التوتر في أوروبا، عزز مزيد من دول حلف شمال األطلسي )الناتو( اإلنمع تصاعد  

 دا سيلفا إنه يتوقع أن يستمر اإلنفاق في أوروبا في النمو.
المستهدفة لإلنفاق   النسبة  إلى  الماضي  العام  ثماني دول أعضاء وصلت  السويدي إن  المعهد  وقال 

جمالي، أي أقل بدولة واحدة من العام السابق ، ولكن بزيادة في المئة من الناتج المحلي اإل  2وهي  
 .2014دولتين فقط في  كبيرة عن

مليار دوالر، فقد سارت في الواقع عكس   801أما الواليات المتحدة التي تقدمت الجميع بإنفاقها مبلغ  
 . 2021في المئة في عام  1.4االتجاه العالمي وخفضت إنفاقها بنسبة 
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 -لوجية"  "الحافة التكنو  -
بنسبة  على مدى العقد الماضي، ارتفع اإلنفاق األميركي على البحث   بينما    24والتطوير  في المئة 

، لم يكن  2021في المئة. وفي حين انخفض كالهما في عام    6.4انخفضت مشتريات األسلحة بنسبة  
 التالي". االنخفاض في البحث عالًيا، مما يسلط الضوء على تركيز البالد على "تقنيات الجيل 

ان: "شددت الحكومة األميركية مراًرا وتكراًرا  في بي Sipriوقالت الكسندرا ماركشتاينر الباحثة أيًضا في 
 على ضرورة الحفاظ على التفوق التكنولوجي للجيش األميركي على المنافسين االستراتيجيين". 

مليار    293م بما يقدر بنحو  من جانبها، عززت الصين، الثانية في مستوى اإلنفاق العسكري في العال
 لة زيادة في اإلنفاق للعام السابع والعشرين على التوالي. في المئة، مسج 4.7دوالر، نفقاتها بنسبة 

فأضافت  العسكرية  ميزانياتهم  بزيادة  اإلقليميين  قيام جيرانها  إلى  بدوره  للبالد  العسكري  التعزيز  أدى 
وهي أعلى زيادة سنوية بالنسبة لها منذ عام    -في المئة    7.3مليارات دوالر، بارتفاع قدره    7اليابان  

1972. 
 .2021مليار دوالر في عام  31.8فقت أستراليا أربعة في المئة أكثر على جيشها، وصوال إلى كما أن

، 2021مليار دوالر، تمويل ترسانتها في عام    76.6وزادت الهند، ثالث أكبر دولة إنفاقًا في العالم مع  
 في المئة. 0.9لكن بنسبة أكثر تواضعًا بلغت 

الرا المرتبة  المتحدة  المملكة  بنسبة  واحتلت  العسكري  اإلنفاق  زيادة  مع  إلى  3بعة،  مليار    %68.4 
العربي المملكة  لتحل محل  بنسبة  دوالر،  التي خفضت اإلنفاق  السعودية  بنحو  17ة  يقدر  إلى ما   %

 مليار دوالر. 55.6
 26/4/2022القدس، القدس، 

 
 هل وجد عّباس أجوبته؟  .42

 الطاهر معين 
(، يتساءل الرئيس الفلسطيني، 2020، الطبعة الثالثة،  في كتابه "طريق أوسلو" )دار الشروق، عّمان

ا يوم  واشنطن  إلى  أقلته  التي  الطائرة  في  أثناء رحلته  في  عباس،  لتوقيع    12/9/1993حد  أل محمود 
اتفاق إعالن المبادئ بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة إسرائيل، والذي اشتهر باتفاق أوسلو، 

صف الساعة، خال في معظمها إلى نفسه، يراجع ما قدمه خالل واستغرقت الرحلة عشر ساعات ون
ى التنازل عن  مسيرته الطويلة، يتساءل: "هل هي رحلة العودة إلى الوطن، أم هي رحلة التوقيع عل
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إليه؟"،   الطريق  يقفل  أم  المستقبل،  أمام  الباب  سيفتح  به  سنقوم  ما  و"هل  الوطن؟"،  من  كبير  جزء 
حافظنا على هذه الحقوق؟"، موضحًا أّن المخاطر "قد تكون أكثر من    و"هل فّرطنا بحقوق الشعب أم

 المكاسب؟"، ومتسائاًل: "ماذا سيكتب عنا التاريخ؟" 
في بيروت، عن شركة  1994صفحة، وقد صدرت طبعته األولى عام  500لى تمتد صفحات الكتاب إ

ض فصوله ُكتبت خالل مراحل المطبوعات اللبنانية، أي بعد أشهر قليلة من توقيع االتفاق. ولعّل بع
المفاوضات المختلفة، ذاكًرا تفاصيل االتصال مع الشخصيات واألحزاب اليهودية بمختلف اتجاهاتها،  

اء من صحافيين وشخصيات فلسطينية ويهود أميركيين، ومبادرات مصرية وأميركية،  مشيًرا إلى وسط
بمظّلة أردنية، وانتهاًء بالذهاب إلى قناة    ومروًرا بمباحثات مدريد وواشنطن، ومشاركة الوفد الفلسطيني 

في   أوسلو السّرية التي يسهب في تفصيل حواراتها، والتي لم تتطّرق إلى موضوع األسرى الفلسطينيين
، 14/8/1993، والمنتهية في 20/1/1993سجون االحتالل بكلمٍة على مدى جوالتها االثنتي عشرة من 

المعّلقة "في سبع ساعات من الحوار عبر الهاتف، وضعت حدًا   لُتحسم بعد ذلك بثالثة أيام المواضيع
اس. سبع ساعات  لصراع القرن العشرين... وحّددت معالم مستقبل المنطقة"، على حد زعم محمود عبّ 

ُأجريت فيها عشر مكالمات هاتفية ما بين أوسلو التي تحدث منها وزير الخارجية النرويجي جوهان  
ريز يملي عليه ما يقول، وتونس التي كان يتحّدث منها أحمد قريع )أبو  هولست وإلى جانبه شيمون بي

وامتّدت المكالمات من عالء( وإلى جانبه ياسر عرفات وأبو مازن وحسن عصفور وياسر عبد ربه.  
العاشرة مساء حتى الخامسة صباحًا. وبعد ذلك بثالثة أيام أخرى، وّقع على وثيقة إعالن المبادئ في 

 األولى كلٌّ من أبو عالء وحسن عصفور وأوري سافير ويوئيل زينغر.أوسلو باألحرف 
الصهيوني كّله، فثّمة قناة  الالفت في الحوارات مع اإلسرائيليين قبل مرحلة أوسلو أّنها شملت الطيف  

الدراوشة،  الوهاب  وعبد  كنعان  وسعيد  الطيبي  أحمد  مثل  وسطاء  عبر  العمل  حزب  مع  مفتوحة 
رابين وحاييم رامون وعيزر وايزمان. ويقول محمود عّباس عن خطة رابين  وشملت االتصاالت إسحق  

في كثير من أفكارها عما تم    إنها "ال تختلف  1989التي حملها إلى تونس الدراوشة في إبريل/ نيسان  
من   خطة  وهي  األمريكية".  التطمينات  رسالة  عن  تختلف  ال  أنها  كما  أوسلو،  في  إليه  التوصل 

مدتها خمسة أعوام "يقيم فيها الفلسطينيون مجلس سلطة محليا، مع مكاتب حكومية  مرحلتين: انتقالية  
ية، الصحة، البلديات، وغيرها من الشؤون  تتناول: الشؤون الداخلية، اإلسكان، الزراعة، البريد، المال

ت الداخلية"؛ ومرحلة الحل الدائم التي تبدأ المفاوضات حولها بعد ثالثة أعوام. وكذلك جرت اتصاال
أربعة   في  إليها  وانضم  نسيبة،  سّري  مع  عميراف  موشيه  بلقاء  ُعرف  ما  أهمها  لعل  الليكود،  مع 

قة شبيهة بخطة رابين في الكثير من تفاصيلها، اجتماعات الحقة فيصل الحسيني، وأسفرت عن وثي
 نها. يصفها محمود عباس بأّنها "أشبه باتفاقية سالم حقيقية". لكن إسحق شامير سرعان ما تنّصل م
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ما لم يذكره محمود عّباس أّن مجمل هذه الخطط والمقترحات، وصواًل إلى "أوسلو"، تتماثل أيًضا، أو  
كامب  اتفاقيات  في  جاء  ما  مع  الوزراء    تكاد،  ورئيس  السادات  أنور  المصري  الرئيس  بين  ديفيد 

مباحثات أوسلو،  اإلسرائيلي مناحيم بيغن، ولعل هذا التماثل يفّسر معرفة المسؤولين في مصر بسير  
القانونية   القانوني المصري، طاهر شاش، في مهمة سّرية إلى أوسلو لتدقيق الصيغة  وإيفاد الخبير 

فت أيضًا أّن الغائبين األبرزين عن طريق أوسلو الذي خّصص محمود لمسودة إعالن المبادئ. وال
متحدة. يضاف إليهما قيادات  عّباس فصاًل كاماًل للحديث عن سّرية مساره، كانا األردن والواليات ال

 الفصائل الفلسطينية، بمن فيهم أعضاء المؤسسات القيادية في حركة فتح ومنظمة التحرير.
إلى المقال  هذه  يهدف  منظمة    ال  )تنازالت(  وقرارات  التسوية  ومسار  المباحثات  تفاصيل  عرض 

بإسهاب ملحوظ، وإنما أن التحرير التي واكبت هذا المسار منذ بدايته، وهي تفاصيل عالجها الكتاب  
به، وحكمه  اليقين حول مستقبل هذا االتفاق، ورأي الجمهور  القلق والتساؤل وعدم  إلى حالة  يشير 

أسئلة   فثّمة  السياسي  عليه،  اإلنجاز  استكمال  يمكن  "كيف  مثل  عّباس،  كتابات  في  حاضرة  ظلت 
ة االقتصاد الفلسطيني من فّخ  الفلسطيني ونقله إلى استقالل فعلي؟"، وسؤال آخر "حول إمكانية نجا

أجابت  إذ  اإلجابة عنه،  الرئيس محمود عّباس من  ُيعفي  اإلسرائيلي"، وهو سؤاٌل  لالقتصاد  التبعية 
اتفاقية  الدائمة   عنه  المقّررات  أحد  االتفاقية  هذه  إلغاء  وأصبح  التبعية،  هذه  رّسخت  التي  باريس 

يس تبعية  وهي  األدراج،  في  المحفوظة  المركزي  سياسة  للمجلس  إطار  في  يوم  كل  العدو  تخدمها 
 العصا والجزرة.

وفي   ونهائية.  انتقالية  مرحلتين؛  أساس  على  قامت  االتفاق  فكرة  أّن  عّباس  محمود  المرحلة يؤّكد 
"سوف  المبادئ  إعالن  توقيع  تاريخ  من  أعوام  ثالثة وخمسة  بين  تبدأ  أن  بها  ُيفترض  التي  النهائية 

في بما  المتبقية،  القضايا  الحدود، ُتبحث  األمنية،  الترتيبات  المستوطنات،  الالجئون،  القدس،  ها 
". لم يكن عّباس يتوهم  العالقات والتعاون مع جيران آخرين، والمسائل األخرى ذات االهتمام المشترك

أن   وخاصة  ألشياء،  بداية  أنه  يقين  على  )كان(  بل  شيء،  كل  ينهي  به  سنقوم  الذي  التوقيع  "أّن 
ا كثيرة، ولم يوضح نقاًطا كثيرة تحتاج إلى عمل شاق ودؤوب". لكن المشكلة  االتفاق لم يحسم قضاي

م الطرفان  هرب  التي  الشائكة  القضايا  في  فقط  تكن  لم  يبدو  ما  تُنسف  على  ال  كي  بحثها  ن 
خضعت   التي  ذاتها  الفلسطينية  السلطة  وجود  آليات  في  أيًضا  كانت  بل  بدايتها،  منذ  المفاوضات 

نج إذ  الحقة،  الذاتي  لمفاوضاٍت  الحكم  مرحلة  ضمن  ترد  أن  بها  ُيفترض  التي  القضايا  جميع  د 
وال واالقتصاد  والميناء  والكهرباء  والبيئة  والتنقل  المياه  مثل  إلى  المحدود،  ُأحيلت  والتعليم،  معابر 

 مفاوضاٍت الحقة استمّرت أعواًما  ولم يحسم أغلبها. 



  
 
 
 

 

ص            31   5821 العدد:              4/27/2022 ءبعار ألا التاريخ: 

 

                                      

باستثناء تلك الرسائل المتبادلة بين ياسر عرفات عملًيا، لم يتبقَّ من هذه التفاهمات واالتفاقات شيء،  
الفلسطينية بحق دولة إسرائيل في أن 9/9/1993وإسحق رابين في   التحرير  "تعترف منظمة    ، حيث 

توجد بسالم وأمان"، واالعتراف بإسرائيل هنا لم يكن باعتبارها أمًرا واقًعا، وإنما هو اعتراف بحقها في 
مة إسرائيل بأيٍّ من الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، واكتفت أن توجد، في حين لم تعترف حكو 

الفلسطيني، للشعب  الممثل  باعتبارها  الفلسطينية  التحرير  "بمنظمة  في    باالعتراف  تشرع  وأن 
المفاوضات مع منظمة التحرير". والحقيقة أّن من يمّثل فلسطين أمر ال ينبغي إلسرائيل أن تقّرره،  

 ا وال حرج، وقد كانت وما زالت حباًل من مسد.أما المفاوضات فحّدث عنه
ن  يخلص محمود عّباس في كتابه إلى استنتاجين: أّنه قام "بعمل تاريخي وبإنجاز عظيم"، وخوفه "م 

أن تدمر الممارسات الخاطئة والعقليات المتخلفة من كال الطرفين هذا اإلنجاز". ولهذا انتابه "شعور  
فبمقدار اهتمامي باإلنجاز "بناء  متناقض،  يقترح  التطبيق،  التطبيق". وفي  ، كان خوفي ورهبتي من 

إلى هذا الجار الجديد   عالقات مع دولة إسرائيل، قائمة على الثقة المتبادلة، حتى يطمئن اإلسرائيليون 
تفّسر بوضوح   العبارة  التطبيع". ولعّل هذه  إلى  العداء  التحّول من  القديم، ومدى قدرته على  والعدو 

 والسلطة الفلسطينية التي ال تتوقف عن إثبات حسن النية تجاه الجار اليهودي.  سياسات الرئيس
ح في  والتنظيم  التعبئة  مسؤولية  عّباس  محمود  تسّلم  عندما  عام  ..  بداية  فتح،  الحظ  1970ركة   ،

ضعفًا شديدًا في أدبيات الحركة عن إسرائيل والصهيونية، فاهتم بهذا الموضوع، كما يقول في كتابه.  
أكثر من  أما ا انغماسه    28ليوم، وبعد  الكتاب، وأكثر من نصف قرن على  عامًا على صدور هذا 

هم إلى عدوهم، يظل السؤاالن قائمين: هل وجد بمسار التسوية ودعوته الفلسطينيين إلى أن يمّدوا أيدي
هل الرئيس محمود عّباس أجوبة عن األسئلة والمخاوف التي طرحها في بداية هذا المسار الطويل؟ و 

أصبحنا أكثر معرفة بالصهيونية أم أشّد جهاًل بها؟ يبدو أّن األجوبة قد فرضت نفسها عبر التجربة  
ض إاّل عبر صمود الشعب الفلسطيني، في حين ما زال الرئيس المريرة التي استحالت واقًعا لن ُيدح

 غارقًا في أوهاٍم خلت.
 25/4/2022، العربي الجديد، لندن
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 ساري عرابي 
ثّم   االستعمارية،  الوقائع  لتكريس  الدائم  بالسعي  اإلسرائيلية  االستيطانية  االستعمارية  السياسة  تتسم 
تحويلها إلى مرجعية، أو إلى ثوابت، يجري االنطالق منها في صياغة التصّورات اإلسرائيلية لكيفيات 

وف الفلسطينيين،  مع  الصراع  اإلسرائيليمعالجة  الرعاية  تندرج  السياق  هذا  القتحامات ي  الرسمية  ة 
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، ثم  2005المستوطنين للمسجد األقصى، وهو ما أخذت السياسة الرسمية بالدفع نحوه أكثر منذ العام  
 . 2010بلورته والسعي لتكريسه، على األقل منذ العام 

حّل إجماع في الوسط السياسي  ال يقتصر األمر في دوافعه على األهداف الدينية، التي هي ليست م
جماعات    واالجتماعي من  بها  يتصل  وما  الدينية،  الصهيونية  نفوذ  تصاعد  كان  وإن  اإلسرائيلي، 

هذا،  النفوذ  لتصاعد  تستجيب  رسمية  سياسات  بلورة  في  يساهم  المعبد،  بناء  وجماعات  كهانية 
اإلسرائي السجال  بها  ينطبع  التي  المكايدات  وتراعي  تحالفية،  فرض  ألغراض  أّن  بيد  الداخلي،  لي 

لمجال العام الخاضع للسطوة االستعمارية اإلسرائيلية، هو الهدف الجوهري من الدفع الهيمنة على ا
 نحو االقتحامات وحمايتها وإنفاذها. 

السماح   هذه،  والحالة  ينبغي،  ال  متضخم،  وجودي  قلق  على  المؤسسة  اإلسرائيلية  للسياسة  بالنسبة 
السي خارج  هو  ما  االس ببقاء  يعني  الذي  األمر  اإلسرائيلية،  بما  ادة  التمّدد  سياسات  في  الدائم  تمرار 

والفيزيائية   والثقافية،  التاريخية  المتعّددة،  بأبعاده  الفلسطيني،  للوجود  وشطب  محو  من  تستدعيه 
والبشرية. وإذا كان ذلك بالغ األهمية في القدس، وخاصة في البلدة القديمة والمسجد األقصى، فإّنه  

الغربيةجو  الضّفة  في  عنه  يختلف  ال  إلى  هرّيًا  تهدف  التي  الصراع"  "تقليص  لخّطة  بالنسبة  حّتى   ،
هي   المكّرسة  االستعمارية  فالوقائع  لالحتالل،  مالحظتهم  من  للحّد  بالفلسطينيين  االحتكاك  تخفيف 

 المرجعية، والثابت الذي تنطلق منه تصّورات "احتكاك أقّل بالفلسطينيين".
خارج هذه الحسبة، لكونها في وعيه، وفي االحتالل تقليص مظاهره في القدس، فهي    ليس في وارد 

الستيعاب   الدائم  السعي  وارد  في  كان  وإن  واألبدية"،  الموحدة  "عاصمته  الصهيوني،  اإلجماع 
المقام،  يقتضيه  ما  بحسب  الخشنة  األمنية  األدوات  من  مركب  نموذج  ضمن  فيها،  الفلسطينيين 

االقتصاد  أكثواألدوات  يجعلهم  بما  الناعمة  واالجتماعية  وعليه، ية  الصهيونية.  بالمؤسسة  ارتباطًا  ر 
فإّن إرادته تتجه بالضرورة، لالحتفاظ بالوقائع االستعمارية في القدس والمسجد األقصى، واالنطالق  

 منها إلى وقائع أخرى. 
ن للمسجد األقصى، وإذا ُيالحظ في هذا السياق، تطبيع االحتالل طوال عقد كامل اقتحاَم المستوطني 

االقتحامات  اليهودي، في    كانت  المعبد  بناء  المعبد خطوة على طريق  لجماعات  أو على  -بالنسبة 
المسجد، فإّنها بالنسبة لـ"إسرائيل" كّلها "خلق الوضع الصائب بإخضاع هذا المكان للسيادة   -أنقاض 

الدينية من االقتحام أثناء المناسبات    اإلسرائيلية حصرًا". وإذا كانت أهداف جماعات تيار الصهيونية
هذه   أثناء  االقتحامات  فإّن فرض  األقصى،  للمسجد  مكاني  ثم  تقسيم زماني  نحو  الدفَع  اإلسالمية، 

، هو تأكيد رسمّي بأّن السيادة اإلسرائيلية هي التي  2019المناسبات، وهو ما أخذ يتبلور منذ العام  
 اء، ال أّي أحد آخر!تحّدد القوانين واألجندات والخطوط الحمر 
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سياسة تجعل أّي إدارة أردنية أو فلسطينية للمسجد األقصى شكلية، ليس فقط ألّن  في الجوهر، هذه ال
اليهود   بات يفرض دخول  المسجد، ولكنه  إلى  الفلسطينيين  يتحّكم في وصول  الذي  االحتالل وحده 

في ذلك  يفرض  وحينما  فيه،  الدينية  صلواتهم  وإقامتهم  المسجد،  وأثناء    إلى  اإلسالمية،  المناسبات 
 طيني في المسجد، فإّنه فعلّيًا آخذ ببلورة شكل من أشكال التقسيم المكاني. وجود فلس

ومع إنفاذه اقتحام المستوطنين للمسجد األقصى، طوال عيد الفصح اليهودي، في فترته التي امتدت 
أبريل وحتى    15أخيرًا من   نفسه، أي من    22نيسان/  فإّنه    21ضان وحتى  رم  14من الشهر  منه، 

حلة خطيرة من ذلك، لم يصلها بمثابرته فحسب، بل وبأوضاع فلسطينية وعربية  يكون قد وصل مر 
 سّهلت مهمته.

 اقتحام أكثر بتصعيد أقل! 
تنبغي مالحظة أن تطبيع االقتحام اليومي للمسجد األقصى، لم ينجح إال في السنوات التي تلت ما  

الفلسطين  بـ"االنقسام  االجتماعية،يسمى  الهندسة  سياسات  أّن  أي  وتحييد   ي".  المواجهة،  وشطب 
في   الفلسطيني  المجتمع  على  تكّثفت  التي  والتفكيك،  التجريف  عمليات  من  تتطلبه  وما  الجماهير، 
الضفة الغربية والقدس، والتي وسمت سياسات السلطة الفلسطينية، ومحاولة حصر المقاومة في غّزة  

بالع وإثقالها  توفير فراغ  المحاصرة  الحسابات، ساهمت في  اقتحام  ديد من  بتكريس  الهدوء سمح  من 
 المسجد األقصى وانتقاله إلى خطوة جديدة.

مخططاته   أمام  المعيقات  لتفكيك  بنفس طويل  يشتغل  بل  فجأة،  االحتالل  عقل  في  الرؤى  تقفز  ال 
د األقصى، فالرباطات الناجزة، وكان من أهم حقول اشتغاله تفكيك حالة الرباط المنظمة في المسج

 النفس، وال يمكن توّقع جهوزيتها في الوقت المطلوب.  غير المنظمة قصيرة
اإلسالمية  الحركة  حظر  ذلك  عن  بعيد  لحماية    -غير  الرائدة  المشاريع  صاحبة  الشمالي،  الجناح 

وحظر   متفّرغين،  مرابطين  توفير  في  تساهم  كانت  التي  العلم  مصاطب  وحظر  األقصى،  المسجد 
مرابطين باالعتقال اإلداري، واإلقامة الجبرية، واإلبعاد  سات المنظمة لحركة الرباط، واستنزاف الالمؤس

 عن المدينة، والتضييق االقتصادي.
بدأ االحتالل باالشتغال   أثناء االقتحامات في رمضان الجاري،  وفي االستعداد الحتماالت التصعيد 

ي حملة  سيف القدس" أيار/ مايو الماضي، وبدأ ف  على تفكيك الحالة الكفاحية الجارية منذ "معركة
كيفيات  من  جانبًا  سابقة،  مقالة  في  أوضحنا  وقد  العام.  هذا  مطلع  منذ  مكثفة  وأمنية  دبلوماسية 

 اشتغاله على تفكيك الحالة الكفاحية الجارية. 
بًا، أّدى إلى وفي سياق إنفاذ االقتحام الذي تّم بالفعل في رمضان الجاري، نّفذ االحتالل نموذجًا مركّ 

ا  في  الرباط  حركة  وصول إضعاف  على  القيود  زيادة  ذلك  ومن  لالقتحامات،  المعّينة  الزمنية  لفترة 
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الفلسطينيين من الضفة الغربية للمسجد األقصى، ومنع المقدسيين دون األربعين من دخول المسجد 
المستوط القتحام  تمهيدًا  للمسجد  عنيف  شرطي  اقتحام  وفرض  الفجر،  من في صالة  واستفاد  نين، 

لتي منعت االعتكاف في غير العشر األواخر، واستثمر في استعداده األمني  سياسات إدارة المسجد ا
اإلدارة   سياسات  لتغيير  المستمّرة  ضغوطه  في  استثمر  كما  الماضية،  المرحلة  طوال  واإلجرائي 

القدس والضفة الغربية،  اإلسالمية للمسجد، كما استثمر في ضعف الجهوزية التنظيمية الفصائلية في  
 لمواجهة لدى السلطة الفلسطينية. وفي إرادة رفض ا

األخطر في ذلك، سياسات الخديعة التي استخدمها، كتقديم ذبح القرابين اليهودية في المسجد عنوانًا  
للتصعيد، ثم إعالنه منع ذبح هذه القرابين، بالرغم من أّن التحّفز طوال المرحلة الماضية كان ضّد  

الاالق عنوان  رفع  أّن  بيد  المتوقعة،  المواجهة، تحامات  عن  الفلسطينيين  إلنزال  سلمًا  صار  قرابين 
الدولية واإلقليمية، وهو ما يمكن قوله حول إعالنه   فيها االحتالل مستجيبًا للضغوط  وصورة يظهر 

الفصح انتهت    منع االقتحامات في العشر األواخر. فالفترة المتوقعة لالقتحامات والمتعلقة حصرًا بعيد 
وكذلك  األواخر،  العشر  غير    قبل  طارئة  مسيرة  كانت  والتي  االستيطانية،  األعالم  لمسيرة  تصّديه 

أنها مختلفة عن مسيرة األعالم   بمعنى  بالحجارة.  المستوطنين  لها، رّدًا على قذف حافالت  مخطط 
 دس".العام الماضي التي جاءت في إطار ما يسميه الصهاينة "ذكرى توحيد شطري الق

وضع الخطوط الحمراء، وفي مسلك دعائي يهدف فيما يهدف   يبدو من ذلك وكأّن االحتالل هو من
إليه، أواًل إلى تكريس السيادة اإلسرائيلية، وثانيًا إلى تنفيس التحّفز الفلسطيني. ال ينفي ذلك الموقف  

على الوقائع، وعلى    الواضح للمقاومة في غّزة، ولكنه من جهة أخرى يظهر كيفيات تحايل االحتالل
 ن، كما يظهر استعداده المبكر في مقابل استعداد فلسطيني أقّل. إنجازات الفلسطينيي 

تصعيد  إلى  رمضان  أثناء  تتحّول  لم  لو  حتى  جارية،  تزال  ما  الكفاحية  الحالة  إّن  قوله  يمكن  ما 
 الثغرات. دراماتيكي، وإّن الفرصة تبقى قائمة لالستفادة من التجربة، واالستعداد، وسّد 

 26/4/2022، 21موقع عربي 
 

 إسرائيل و"حماس": اآلن "مفاوضات وقائية"  .44
 تسفي برئيل 

كما هو معروف، إسرائيل ال تجري مفاوضات مع المنظمات اإلرهابية. ولكن هناك نجمة صغيرة. إذا  
  كان يجب وقف إطالق الصواريخ والبالونات الحارقة أو إنهاء عملية عسكرية مع صورة »انتصار«، 

 االسرائيليين واألسرى فإنه مسموح إجراء المفاوضات. وبالطبع إذا أردنا تسلم جثث الجنود 
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ليس مفاوضات مباشرة، ال سمح هللا، التي يجلس فيها ضباط من الجيش اإلسرائيلي وجها لوجه أمام  
 زعماء المنظمة، بل فقط عبر وسطاء.

 يد إطار شرعية المفاوضات.قواعد اللعب التي نشأت بين إسرائيل وحماس صاغت بشكل ج
عد تطورت مع الوقت، وأصبحت مرنة وتعرجت إلى درجة أنه أصبح من غير الواضح لماذا هذه القوا 

لم يتم حتى اآلن تركيب خط هاتف مباشر بين مكتب إسماعيل هنية أو يحيى السنوار وبين مكتب  
 رئيس الحكومة ووزير الدفاع ورئيس األركان. 

الرد عليه بالهدوء. ولكن لم يكن هناك في  شرطا صارما وهو الهدوء سيتم  ذات مرة وضعت إسرائيل  
أي يوم هدوء مطلق، وكل حدث تم الرد عليه برد أوتوماتيكي: سالح الجو خرج للقصف، مرة من  
»إرسال  لمجرد  أو  كبيرة«  »شخصية  تصفية  أجل  من  ومرة  النار«  إطالق  »مصدر  تدمير  أجل 

ال الردع على قاعدة االفتراض  نطاق تستمر أليام. هكذا عمل  رسالة«، وأحيانا عملية واسعة  ميزان 
التي تقول إن حماس والجهاد اإلسالمي والمنظمات الفلسطينية األخرى ستعرف ماذا ينتظرها، وفقط  

 هي بحاجة بين فترة وأخرى إلى التذكير من أجل الحفاظ على الرهبة. 
يمكن   المفاوضات  األعياد تطورت ساللة جديدة من  هقبل  وقائية«.  دفها كما  تسميتها »مفاوضات 

بدأت  إذا  غزة  ستتلقاها  التي  الشديدة  الضربة  من  التحذير  للضربة،  استباقي  عالج  تقديم  هو  يبدو 
للوهلة األولى، حسب نظرية الردع هذه المفاوضات هي زائدة.   الصواريخ تنطلق منها نحو القدس.

قطاع كان يمكن أن  ية »حارس األسوار«، وسكان الألنهم في غزة يتذكرون جيدا النتائج المدمرة لعمل
»لقد غيرنا   العملية:  الحكومة في زمن  الذي كان رئيس  نتنياهو  لبنيامين  الحادة  األقوال  يتأثروا من 

 المعادلة، ليس فقط أليام العملية، بل أيضا ما بعدها. 
م بقوة  سنرد  مخطئة.  فهي  الصواريخ  إطالق  سنتحمل  أننا  تعتقد  حماس  كانت  كل  إذا  على  ختلفة 

العدوان تجاه بلدات غالف غزة وكل مكان آخر في إسرائيل. ما كان ليس هو ما مظهر من مظاهر  
 سيكون«. 

 تبنى نفتالي بينيت هذا الشعار ولكنه عدله قليال. يبدو أنه قرر أن ما كان يجب أال يكون.
يأتي شهر الفصح ومتى  يأتي عيد  الماضي كان معروف حينها متى  آذار  لقد   في شهر  رمضان. 

فتاح السيسي ومع حاكم اإلمارات محمد بن زايد وأطلعهما على الحاجة إلى ضبط  التقى مع عبد ال
 حماس.

مصر تحملت مسؤولية إجراء المفاوضات مع حماس. وحسب وسائل إعالم عربية هي وضعت أمام  
تاريخه في  األضعف  الطرق  مفترق  تقف على  بينيت  الموجودة. »حكومة  الخيارات  يوجد  حماس  ا. 

تصعيد الوضع وجعل هذه الحكومة تهاجم بصورة قاسية جدا من اجل أن تصمد  أمامكم خياران، إما  
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أمام االنتقاد من اليمين وأن تبقى على قيد الحياة السياسية أو أن تهدئوا وتحققوا إنجازات في مجال  
 .االقتصاد والدبلوماسية«، هكذا أوضح رؤساء المخابرات المصرية لرؤساء حماس

لمصريون من أن إعادة إعمار غزة ستتضرر إذا لم يكن هناك هدوء، من أجل إظهار جديتهم حذر ا
ضمن أمور أخرى، سيتم وقف إدخال مواد البناء إلى القطاع ولن يتم إعطاء تصاريح عمل للعمال 
ومن   حماس  من  طلبت  مصر  األعمال.  إعادة  مشروع  في  يعملون  الذين  المصريين  والمهندسين 

بيان مشترك يعلنون فيه بالجهاد   أنهم ال يريدون التصعيد. صحيح أن حماس والجهاد رفضتا نشر 
 الطلب، لكنهما فعليا أوضحتا بأنه طبقا لسلوك إسرائيل في الحرم فانهما ال تنويان التصعيد.

السيسي،  محمود  المصري  الرئيس  نجل  بينهم  من  المصريون،  الوسطاء  أوضح  نفسه  الوقت  في 
يل تقديم »شيء ما« لحماس من اجل منع تصادم آخر.  رائيليين بأنه يجب على إسرائ لمحاوريهم االس

فلسطيني الذين اعتقلوا في المواجهات التي حدثت في الحرم.    400على سبيل المثال، إطالق سراح  
يوجد لحماس طلبات أخرى مثل وقف النشاطات العسكرية في مخيم جنين، حيث إنه بالنسبة لها ال  

 ن القدس وغزة. يوجد فرق بي
ت الرسائل  منع هذه  أجل  بها حماس من  تقوم  التي  النشاطات  وأيضا وصف  نقلها مصر إلسرائيل، 

 إطالق الصواريخ أيضا من قبل منظمات تعتبر خصمة لها.
ضمن أمور أخرى، النشر بأن حماس استخدمت »لهجة قاسية« مع الجهاد اإلسالمي من أجل وقف  

ين. هكذا، بعد إطالق الصاروخ  ن اعتقال مطلقي صواريخ محتملإطالق الصواريخ على إسرائيل وع 
على سديروت في األسبوع الماضي، سارع الجهاد اإلسالمي إلى إبالغ المصريين بأنه غير مسؤول  

 عن اإلطالق. 
تجري هذه المفاوضات بصورة متواصلة، وفي كل يوم يتم فيه إجراء تقدير للوضع، الذي يشارك فيه 

أي  المصريون.  معبر  أيضا  إغالق  إسرائيل  قرار  إطالق  ضا  على  ردا  آخر«  إشعار  »حتى  إيرز 
الصواريخ على سديروت اتخذ بعد نقاش مع المصريين. هؤالء من ناحيتهم يواصلون تشغيل معبر  

 صالح الدين ومعبر رفح كالعادة.
الت بين إسرائيل ومصر، والعالقة  فيها  المفاوضات مع حماس جرت  ي خالفا لسنوات سابقة، حيث 

ن غزة في السنة الماضية، تجبر إسرائيل على أن تأخذ في الحسبان  خلقتها حماس بين القدس وبي 
 أيضا مواقف دول أخرى مثل المغرب ودولة اإلمارات واألردن وحتى تركيا، إضافة إلى مصر.
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مع   يمتلكونها  التي  الجديدة  السياسية  الضغط  رافعة  استغالل  كيفية  يعرفون  حماس  في  أنهم    يبدو 
 ن أجل تحويل ميزان الردع العسكري إلى ميزان ردع سياسي. التوقيع على اتفاقات أبراهام م

 »هآرتس« 
 26/4/2022األيام، رام هللا، 
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